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عربيات  /دوليات

�صدى هزيمة �أعداء �سورية...
تم توظيفه به�ستيريا
كيف ّ
الحرب الإعالمية؟
 هشام الهبيشان
كثر في هذه األي��ام حديث اإلع�لام المتآمر عن انتصارات
م��ي��دان��ي��ة «ك��ب��ي��رة» للميليشيات ال��رادي��ك��ال��ي��ة المسلحة التي
ت��ح��ارب ال��دول��ة ال��س��وري��ة م��ن ال��داخ��ل وال��ت��ي تحركها بعض
ال��ق��وى م��ن ال���خ���ارج ،وأخ����ذت ه���ذه االن��ت��ص��ارات «الوهمية»
مساحة اهتمام كبيرة على الصعيد اإلع�لام��ي ،ألن��ه الوحيد
المتحدث فيها اآلن والكلمة الفصل واألولى واألخيرة لهبهذه
االنتصارات «الوهمية» ،ألنها ما زالت حبيسة أخبار وأقالم
الكتاب ودراسات المحللين.
اليوم ،هناك مجموعة كبيرة من المعارك تقودها وسائل
اإلع�ل�ام بأغلب األح��ي��ان ،فالحديث ع��ن م��ع��ارك سيطر فيها
المسلحون على م��دن وب��ل��دات وأري��اف مدينة إدل��ب بالكامل
أو بنسبة  95في المئة ،والحديث عن سيطرة المسلحين على
مناطق واسعة بريفي درع��ا والقنيطرة وري��ف حلب شماالً،
م��ا ه��ي إال أح��ادي��ث ع��ن م��ع��ارك وهمية ليس لها أس��اس على
أرض الواقع ،وهنا ال أريد أن أنفي هذه الرواية من أساسها،
فالوقائع على األرض تقول إن كل جبهات السورية مشتعلة
وبخاصة الشمالية والجنوبية والوسطى منها ،فهذا الشيء
ل��ي��س م��ف��اج��ئ��اً ،ألن م���ح���اوالت ال���وص���ول إل���ى م��رك��ز دمشق
وحلب مركزي الثقل السياسي والعسكري واالقتصادي ،هو
هدف هذه القوى االستعمارية ومن خلفها أبواقها وأدواتها
اإلعالمية منذ بداية األزم��ة ،ونتوقع كل يوم حصول معركة
بأي جبهة من هذه الجبهات وليس الجنوبية أو الشمالية أو
الوسطى فقط.
فالحرب على سورية والمستمرة منذ أربعة أع��وام وأكثر
وعلى جميع الجبهات ،من الممكن أن ن��رى كجزء من نتائج
عملها ع��ل��ى األرض خ���روج ب��ع��ض ال��م��ن��اط��ق «م��رح��ل��ي��اً» من
سيطرة الجيش العربي السوري ،بلدة صغيرة هنا ،وقرية
ه��ن��اك ،وج��زء م��ن ال��ب��ادي��ة ال��س��وري��ة هنا أو ه��ن��اك ،فهذا عمل
متوقع ح��دوث��ه على أي جبهة م��ن الجبهات ،وق��د تقوم هذه
المجاميع المسلحة بدعم استخباراتي خارجي وإقليمي ما
محدود بمحاولة يائسة لتحقيق نصر إعالمي هنا أو هناك
من خالل احتالل قرية جنوبا ً وبلدة شماالً ،بمحاولة لرفع
معنويات لميلشيات رديكالية مسلحة سقطت كل مشاريعها
ومشاريع داعميها تحت ضربات الجيش العربي السوري.
ومع هذا الحديث اإلعالمي وبعد المراجعة الدقيقة لموازين
القوى على األرض ،لم ن َر لهذه االنتصارات أي وج��ود على
أرض الواقع وفق حجمها المتحدث به إعالميا ً مع تأكيد أكثر
م��ن م��رة أن ه��ذه االن��ت��ص��ارات «ال��وه��م��ي��ة» ليست إال صنيعة
اإلع�ل�ام المتآمر ،فالحرب على س��وري��ة مستمرة منذ أربع
سنوات مضت وها هي اليوم تدخل عامها الخامس ،وما زالت
الحرب مستمرة وعلى جميع الجبهات ومن الممكن توقع عمل
ما من أي جبهة ،فهذه المعارك ليست وليدة الساعة ،والمؤكد
هنا أن ال��ه��دف م��ن وراء ه��ذه ال��ح��رب اإلع�لام��ي��ة ه��و تشتيت
جهود الجيش العربي ال��س��وري في محاولة إليقاف تقدّمه
على األرض وتشتيت الخطط اللوجستية للمعارك وبخاصة
بمعاركه الكبرى اآلن بعمق الغوطتين الشرقية والغربية
ومعاركه الكبرى اليوم بمدن جنوب وشمال سورية.
ختاماً ،يعلم أغلب المتابعين لحقيقة الحرب اإلعالمية على
س��وري��ة أنّ هدفها ه��و ض��رب منظومة عمل الجيش العربي
ال��س��وري ع��ل��ى األرض ،ب��م��ح��اول��ة ل��ض��رب ال��ف��ك��ر العقائدي
ال��وط��ن��ي ل��دى المقاتل العسكري ال��س��وري ،ول��ك��ن أال يعلم
المتآمرون والقائمون على ه��ذه الحرب اإلعالمية الشرسة
التي تشن صباح مساء على ال��دول��ة العربية السورية بكل
أركانها ،أن حروبهم اإلعالمية قد أصبحت من الماضي ،ولم
يعد لها أدنى تأثير في كل جوانب حياة مواطني الدولة العربية
السورية ،ألن قناعها قد أسقط ومن أسقطه هو صمود الجيش
العربي ال��س��وري ،وق��د أثبتت األع���وام األرب��ع��ة ال��ت��ي مضت
وحقائق الواقع على األرض زيف أحاديث الكثير من أخبارها،
واأليام المقبلة سوف تعري حقيقة وسائل اإلعالم المتآمرة
أمام الجميع.

«دونيت�سك» و«لوغان�سك» تقترحان
تعديل د�ستور �أوكرانيا ل�ضمان الحيادية
اقترحت «دونيتسك» و»لوغانسك» الشعبيتان تعديل الدستور األوكراني
لضمان الوضع الخاص بمنطقة دونباس وتأكيد مبدأ حيادية أوكرانيا
والوضع الرسمي للغة الروسية.
ووجهت الجمهوريتان المعلنتان من جانب واح��د في شرق أوكرانيا
مجموعة من االقتراحات الخاصة بتعديل الدستور األوكراني إلى اللجنة
الدستورية األوك��ران��ي��ة ومجموعة االت��ص��ال الخاصة بتسوية األزم��ة
األوكرانية.
وت��ن��ص ه���ذه االق���ت���راح���ات ع��ل��ى ت��ش��ك��ي��ل ش��رط��ة ش��ع��ب��ي��ة تابعة
للسلطات المحلية إضافة إلى تعديل مواد الدستور األوكراني الخاصة
بالنظام القضائي والنيابة العامة والحكم المحلي والتقسيم اإلداري
ألوكرانيا.
وق��ال مبعوث «دونيتسك الشعبية» إل��ى مفاوضات مينسك دينيس
بوشيلين إن سلطات «دونيتسك» و»لوغانسك» الشعبيتين ستقومان
بتعديل دستوريهما في حال عدلت أوكرانيا دستورها.
وكانت «دونيتسك» و»لوغانسك» الشعبيتان قد طرحتا في وقت
سابق شروطا ً إلج��راء انتخابات محلية على أراضيهما شملت تشكيل
لجان انتخابية موقتة مستقلة من قبل السكان المحليين ،ومنع األحزاب
األوكرانية ،التي اتخذ أعضاؤها قرارات بشن العملية العسكرية في شرق
البالد ،من المشاركة في هذه االنتخابات.
وجاء في بيان مشترك للجمهوريتين أن ممثليهما في مجموعة االتصال
وجها مقترحات منطقة دونباس بشأن كيفية إجراء االنتخابات المحلية
هناك ،لكل من المبعوثة الخاصة لرئيس منظمة األم��ن والتعاون في
أوروب��ا هايدي تاليافيني والرئيس األوك��ران��ي السابق ليونيد كوتشما
(ممثل أوكرانيا) ،وممثل روسيا الخاص في مجموعة االتصال عظمة الله
كولمحمدوف ،ومنسق مجموعة العمل الخاص بالشؤون السياسية بيير
موريل.
وجاء في بيان دونيتسك ولوغانسك أن المقترحات تشمل تشكيل لجان
انتخابية موقتة من قبل السكان المحليين ،وذلك بشكل مستقل .وستقوم
تلك اللجان بتنظيم االنتخابات وحملة الدعاية وعملية فرز األصوات وغير
ذلك.
وشددت الوثيقة على أن األحزاب األوكرانية التي اتخذ أعضاؤها قرارات
ب��إج��راء العملية العسكرية ف��ي ش��رق ال��ب�لاد وف��رض حصار اقتصادي
على منطقة دونباس ،وكذلك «إشعال نيران الدعاية العسكرية والفتنة
االجتماعية والعرقية» ،ستمنع من المشاركة في االنتخابات.
إلى ذلك ،أعلنت جمهورية «دونيتسك « أن القوات األوكرانية قصفت
بلدات تحت سيطرة قواتها  41مرة خالل الساعات الـ 24الماضية.
ونقل ع��ن مصدر ف��ي وزارة ال��دف��اع ف��ي دونيتسك أم��س ،أن القوات
األوكرانية ال تزال تستخدم أسلحة ثقيلة وقصفت مدن دونيتسك وغورلوفكا
وياسينوفاتايا وعددا ً من البلدات.
وأش��ار المصدر إلى أن مطار دونيتسك تعرض لقصف من قبل القوات
األوكرانية باستخدام مدافع هاون من عيار  82و 120مم وكذلك صواريخ
مضادة للدبابات وراجمات قذائف ،معتبرا ً قصف المطار عمالً استفزازيا ً من
قبل كييف بهدف تقويض اتفاقات مينسك.
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كوالي�س
خفايا

�أميركا والحلفاء هزائم بالجملة
 جمال العفلق
حروب ومعارك تديرها الواليات المتحدة
األميركية ،تسعى فيها إلى خلط كل األوراق
وتحويل الحوار العربي ـ العربي إلى حوار
مذهبي ال يعترف ب��أيّ ش��يء أخ��ر ،فأطلق
الكونغرس بالون اختبار تسليح طائفي
في العراق رفض رسميا ً وشعبياً ،وج ّرب
األميركي تغطية ال��ع��دوان سياسيا ً على
اليمن ولكن فظاعة المجازر جعلته يخ ّفف
ّ
ويكف عن الدعم العلني على
من لهجته
األق ّل ويسمح بنشر تقارير تتحدث عن إبادة
ومجازر ومخالفات بحق اإلنسانية ،أما في
العراق فما زال األميركي يحاول استنهاض
الطائفيين لوقف تحرير المدن العراقية
وح��م��اي��ة «داع����ش» بحجة وق���ف التمدد
الشيعي ومنع التوسع اإليراني .على رغم
االدّعاء األميركي اليومي بتنفيذ غارات جوية
يدّعي أنها تستهدف مراكز لـ»داعش» ولكن ال
صور وال إثباتات على األرض ،وفي سورية
حسم ما يُس ّمى ائتالف الدوحة انتصاره
وادّع��ى من خالل حالة فرط النشاط التي
أصابت رئيسه «التركي» خالد الخوجه،
وإطالقه بيانات النصر والحديث عن مناطق
آمنة ومح ّررة ،معتبرا ً أنّ السوريين سلّموا
باألمر الواقع ،وأن دمشق أصبحت مدينة
تابعة للعثمانيين أسياده.
ك ّل هذا من خالل اإلع�لام المسعور الذي
م��ا زال ينتج ان��ت��ص��ارات وهمية ويسجل
يوميا ً مئات «القتلى» من الجيش السوري،

حتى وصل بهم األم��ر إلى تسجيل «مقتل»
خمسمئة جندي سوري بضربة واحدة.
وبين هذه الفوضى اإلعالمية والهمجية
السياسية التزم السوريون الصمت ،وكان
صمتهم أعلى من صوت دويّ المدافع ،وبدأت
معارك تطهير وتنظيف القلمون إذ حقق
تحالف الجيش والمقاومة تقدما ً سريعاً،
ووجدا ما ودّاه من أسلحة فرنسية وأميركية
م��ت��ط��ورة تركها خلفهم ال��م��رت��زق��ة الذين
استطاعوا الفرار واكتفى داعمو «النصرة»
بالسكوت وع��دم الحديث عما يحدث في
القلمون ،إال صوت ضعيف أطلقه ما يسمى
ائتالف الدوحة يتباكى فيه ويطالب بوقف
القصف حفاظا ً على أرواح األب��ري��اء من
«النصرة» و»جيش اإلس�لام» وآخرين ،في
وقت تحركت القوات السورية باتجاه جسر
الشغور ،وأخذت مواقع جديدة تضمن سالمة
الجنود وتحقق أهدافها من دون اندفاع أو
ت��ه�� ّور .وعلى رغ��م ارت��ف��اع أص��وات األت��راك
وإعالمهم ،إال أنهم عجزوا حتى اللحظة عن
االقتراب من مستشفى جسر الشغور الذي
يذكرنا بسجن حلب المركزي وأسطورة
القتال التي ت ّوجت بالنصر السوري وسحق
المهاجمين.
تزامن هذا مع تحركات الثوار في اليمن
وإسقاطهم طائرة سعودية وأخرى مغربية
مشاركة في العدوان ،وتوسعهم على األرض
ومالحقة ف��ل��ول «ال��ق��اع��دة» ال��ت��ي يدعمها
تحالف العدوان على اليمن ،وإعالن إيراني
عن إرس��ال أطنان من المساعدات من دون
أخذ األذن من التحالف المحاصر للموانئ

اليمنية ،باعتبار أنّ المهزوم ال يؤخذ إذنه
فسر اإلعالن
وال يطلب منه تصريح ،وبهذا ّ
اإليراني عن الشحنة.
ه��ذا اإلرب���اك الميداني اح��ت��اج إل��ى رفع
معنويات فأعلن األردن ال��رس��م��ي بداية
تدريب ما قال عنهم قبائل سورية لمحاربة
تنظيم «داع��ش» هذا اإلعالن الذي ال يعتبر
بالشيء المفاجئ ألنّ األردن الرسمي شريك
في سفك ال��دم السوري منذ بداية الحرب،
ولكن ه��ذا اإلع�لان بهذا التوقيت هو لرفع
معنويات المهزمين ووعدهم بالمدد المقبل
عبر الجنوب.
ونتائج المعارك ستغير من جدول أعمال
المجتمعين مع الرئيس األميركي في منتجع
ك��ام��ب ديفيد س��يّ��ئ ال��ذك��ر عند الشعوب
العربية وما أنتجه من اتفاقات إذالل لألمة
العربية منذ السادات وحتى اليوم .فحقيقة
األمر أنّ االجتماع سيطغى عليه بحث عقود
التسليح ومنظومة الصواريخ الدفاعية
وإعطاء هامش جديد من األميركي للحلفاء
إلتمام عمليات اإلب���ادة قبل التوقيع على
االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع إي���ران ،ال��ذي جعلته
أميركا بيضة القبان االقتصادية في فرض
مبيعاتها العسكرية وتسويق منتجاتها
ّ
ستضخ في الخزينة األميركية
بعقود آجلة
مليارات ال���دوالرات حتى سنوات مقبلة،
ولكنه لن يمنع االتفاق ول��ن يلغيه ،وهذا
في ح ّد ذاته هزيمة دبلوماسية وسياسية
لحلفاء أميركا الذين يتجاهلون أنّ سياستها
مبنية على أمرين ال ثالث لهما ،حماية أمن
«إسرائيل» والسير خلف مصالح أميركا

فقط من دون النظر إلى األضرار التي قد تقع
على الحلفاء.
ل��ه��ذا اش��ت��دّت عزيمة ش��ه��ود المحكمة
الدولية الخاصة بقضية الرئيس الراحل
رفيق ال��ح��ري��ري ،وغ��رق��وا بما غ��رق��وا فيه
واشتدّت أصوات اإلعالم الطائفي وتح ّولت
البرامج الحوارية إلى منتدى شحن طائفي
مريض ال يمتّ إلى القضايا العربية بصلة.
واألي���ام المقبلة ستكشف أكثر الهزائم
األميركية على أرض الواقع ،إال إذا اعتبر
حلفاء أميركا أن حالة الال استقرار والفوضى
التي تعيشها المنطقة هي نصرهم المنشود،
وما عدا ذلك فال تقدّم يذكر ال سياسيا ً وال
ميدانيا ً وأكثر من ذلك فإن شعوب المنطقة
أو المحسوبين على هذه التيارات الال وطنية
تشعر اليوم بخيبة أمل كبيرة وتم ّل خطابهم
األجوف القائم على صنع الحدث إخباريا ً ال
واقعياً.
ف��ال��ه��دن��ة المعلنة ف��ي ال��ي��م��ن محاولة
لملمة للهزائم ال أكثر ،وجيوش المرتزقة
التي ضخمها اإلع�لام في القلمون انهزمت
وأصبحت شتاتا ً يبحث عن كهوف يختبئ
بها وتركيا لم تستطع إنهاء وضع الشمال
السوري كما تحب وكما أعلنت مرارا ً وتكرارا ً
على لسان عاملها خالد الخوجه .حتى
السفير األم��ي��رك��ي ف���ورد ص��� ّرح ب��ض��رورة
القبول بالتسوية كما يريد محور المقاومة
المتحكم بخيوط اللعبة والمسيطر عمليا ً
على األرض.
إنه صيف ساخن عسكريا ً ولكنه طريق
المقاومة نحو النصر.

طهران ترف�ض ال�سماح بتفت�ش �سفينتها المبحرة لليمن وتهدد بمحاربة من يعتر�ضها

�أفخم :لن يمنح الإذن للدول الم�شاركة
في العدوان على اليمن بتفتي�ش ال�سفينة
أك���دت المتحدثة ب��اس��م وزارة
الخارجية اإليرانية مرضية أفخم إن
إيران لن تسمح للدول المتورطة في
العدوان على اليمن بتفتيش سفينة
المساعدات اإليرانية المتوجهة إلى
هذا البلد.
وأع���رب���ت اف���خ���م ،ف���ي تصريح
صحافي أدل��ت به أم��س ،عن أسفها
للحصار الحاقد للدول المعتدية على
اليمن التي تشن العدوان المتواصل
م��ن��ذ  50ي��وم��ا ً م��ا ف��اق��م األوض���اع
المعيشية في هذا البلد ووضعه على
حافة كارثة انسانية.
وأك���دت المتحدثة اإلي��ران��ي��ة أن
ب�لاده��ا ل��ن تسمح ل��ق��وات بحرية
تقودها السعودية بتفتيش السفينة
وترافقها سفن حربية ،وقالت« :لن
يمنح اإلذن للدول التي تشارك في
ال��ص��راع باليمن بتفتيش السفينة
التي تحمل مساعدات إنسانية من
إيران».
وأعلنت أفخم عن متابعة موضوع
اإلرس������ال ال���ف���وري ل��ل��م��س��اع��دات
اإلنسانية في مجاالت الغذاء والدواء
م��ع المنظمات ال��دول��ي��ة المعنية
بصورة مكثفة ،الفتة إلى أن إيران
قد بدأت بالفعل إرسال المساعدات
اإلنسانية إلى اليمن.
وأع���رب���ت ع���ن أم��ل��ه��ا ب��وص��ول
المساعدات إلى الشعب اليمني في
أق��رب وق��ت ممكن عبر التنسيق مع
مكتب شؤون المساعدات اإلنسانية
التابع لألمم المتحدة.
وك����ان م��س��اع��د رئ��ي��س األرك����ان
العامة المشتركة للقوات المسلحة
اإليرانية العميد مسعود جزائري
حذر ،من اعتراض سفينة المساعدات
اإليرانية ،مشيرا ً إلى إمكان اشتعال
فتيل حرب إذا حدث ذلك.
وقال العميد جزائري ،إن مهاجمة
سفينة م��س��اع��دات ال��ه�لال األحمر
اإلي��ران��ي س��وف تشعل ال��ح��رب في

المنطقة ،مشددا ً على أن هذه الحرب
ال يمكن للواليات المتحدة والسعودية
احتواءها والسيطرة عليها .وأضاف:
«آمل أن تصل المساعدات اإلنسانية
إلى الشعب اليمني ،وهي الحد األدنى
مما هو مطلوب».
وأشار المسؤول اإليراني إلى أنه
يوجد على متن السفينة عدد كبير
من األط��ب��اء وع��دد من الصحافيين
اإليرانيين ،مضيفا ً أن ب�لاده عازمة
على إيصال  2500طن من اإلمدادات
الطبية إل��ى ميناء الحديدة اليمني
المطل على البحر األحمر.
وأفاد مساعد رئيس األركان العامة
اإليرانية بأن النشطاء فحصوا كل
شيء على سطح السفينة للتأكد من
أنه ال يوجد سالح على متنها.
وف��ي السياق ،انتقدت الواليات
المتحدة ما أوردت��ه وسائل اإلع�لام
اإليرانية الرسمية من أن سفنا حربية
إيرانية سترافق السفينة «االنقاذ»،
ودعت طهران إلى إرسال المساعدات
اإلن��س��ان��ي��ة إل����ى م���رك���ز ل��ت��وزي��ع

المساعدات تابع لألمم المتحدة في
جيبوتي ،فيما قالت وزارة الدفاع
األميركية إنها تتابع السفينة «إيران
شاهد».
وأف���اد البيت األب��ي��ض ب��أن مركز
ت��وزي��ع ال��م��س��اع��دات ال��ت��اب��ع لألمم
ال��م��ت��ح��دة أن��ش��ئ ل��ض��م��ان وص��ول
المساعدات إل��ى األش��خ��اص األكثر
احتياجا ً وذكر بفرض حظر السالح
على اليمن ،كما أشار المتحدث باسم
البيت األبيض جوش أرنست إلى أن
«إيران تفهم أنها ال تستطيع التالعب
بالمساعدات اإلنسانية لمن هم في
احتياج شديد إليها».
وتواصل السفينة التي تحمل اسم
«اإلن��ق��اذ» ،إبحارها في بحر عمان
باتجاه اليمن ،ووفقا لربان السفينة
فإنها ستدخل بحر ال��ع��رب خالل
الساعتين اآلتيتين ،وهي مستمرة في
مسيرها باتجاه ميناء الحديدة على
البحر األحمر.
من جهة أخرى ،قال شاهين محمد
ص��ادق��ي عضو البرلمان اإلي��ران��ي،

وأحد النشطاء الموجودين على متن
«اإلنقاذ»« :إن الشعب اليمني اليوم
ضحية هذا العدوان الوحشي وغير
اإلنساني والذي أباد الكثير من أبناء
هذا الشعب».
وأض��اف« :إن الظروف اإلنسانية
في اليمن مأسوية جداً ،وهناك نقص
كبير في األدوي��ة وال��م��واد الغذائية
والمستلزمات األخ��رى ،وإن سفينة
اإلنقاذ التي تحمل مساعدات إنسانية
وط��اق��م��ا ً ط��ب��ي��ا ً تتجه ن��ح��و اليمن
إليصال هذه المساعدات الى الشعب
اليمني المنكوب ونأمل أن تصل هذه
المساعدات على وجه السرعة إلى
هذا الشعب الصامد والمقاوم».
وتوقع طاقم السفينة وصولها
إلى اليمن خالل اليومين المقبلين،
مؤكدين أنه تم التعاون والتنسيق
بين ال��ش��ؤون ال��دول��ي��ة ف��ي الهالل
األحمر اإليراني والهالل األحمر اليمني
والصليب األحمر ال��دول��ي .وتحمل
السفينة على متنها  2500طن من
المساعدات اإلنسانية.

يقول ديبلوماسي
عربي في واشنطن إنّ
وزير خارجية سلطنة
ُعمان يوسف بن علوي،
المشارك في قمة «كامب
ديفيد» التي تجمع
الرئيس األميركي باراك
أوباما وقادة مجلس
التعاون الخليجي،
كمنسق
يتص ّرف
ّ
للقمة ،ويتواصل
الديبلوماسيون
األميركيون معه
لترتيبات القمة وجدول
األعمال والبروتوكول،
ما يشير إلى الدور الذي
سيقوم به بن علوي
الحقا ً على غير صعيد.

«البنتاغون» يبحث �إر�سال
طائرات و�سفن ع�سكرية
�إلى بحر ال�صين الجنوبي
قال مسؤول أميركي إن وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون»
تبحث إرس��ال طائرات وسفن عسكرية لضمان حرية المالحة
ح��ول ج��زر صناعية صينية تتزايد بسرعة في بحر الصين
الجنوبي المتنازع عليه.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن وزير
الدفاع آشتون كارتر طلب خيارات من بينها إرس��ال طائرات
وسفن إلى محيط  12ميالً بحريا ً حول الجزر الصناعية التي
تبنيها الصين في سلسلة جزر سبراتلي ،وقال« :نبحث كيفية
ضمان حرية المالحة في منطقة مهمة للتجارة العالمية» ،مشيرا ً
أن أي خيارات ستتطلب موافقة البيت األبيض.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من نشر طلب
كارتر وقالت إن من بين الخيارات المطروحة إرسال طائرة مراقبة
تابعة للبحرية األميركية للتحليق فوق الجزر.
ونقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن هناك زخما ً متزايدا ً
داخل الكونغرس والبيت األبيض التخاذ خطوات ملموسة بهدف
إرسال رسالة إلى بكين مفادها أن البناء األخير في جزر سبراتلي
تخطى المدى كثيرا ً ويجب أن يتوقف.
ولم يصدر أي تعليق من «البنتاغون» وال البيت األبيض ،لكن
من المرجح أن يكون بحر الصين الجنوبي مثار نقاش عندما
يزور وزير الخارجية األميركي جون كيري الصين مطلع األسبوع
المقبل.
وردا ً على سؤال بشأن خطة وزارة الدفاع األميركية ،قالت
وزارة الخارجية الصينية أمس إن بكين قلقة بشدة وطالبت
الواليات المتحدة بتوضيح التصريحات.
وقالت ه��وا تشون ينغ المتحدثة باسم ال���وزارة في إف��ادة
صحافية مقتضبة «إن حرية المالحة ال تعني بالطبع أنه يمكن
لسفن وطائرات عسكرية أجنبية دخول المياه اإلقليمية لدولة
أخرى أو مجالها الجوي كما تشاء».
وتقول بكين إنها تمتلك السيادة على معظم أجزاء بحر الصين
الجنوبي الذي تمر منه تجارة بحرية بقيمة خمسة تريليونات
دوالر سنوياً ،فيما تزعم الفيليبين وفيتنام وماليزيا وتايوان
وبروناي أيضا ً السيادة على مناطق في البحر.
وتتماشى خطوة إرسال السفن والطائرات بالقرب من الجزر
الصناعية مع عمليات «حرية المالحة» المنتظمة التي أجراها
الجيش األميركي العام الماضي في مواجهة مزاعم سيادة بحرية
تطلقها  19دولة من بينها الصين.

�ستولتنبرغ« :الناتو» يبقي نافذة الحوار مع رو�سيا مفتوحة
قال األمين العام لحلف شمال األطلسي
ينس ستولتنبرغ إن الحلف يدعم العقوبات
المفروضة على روسيا من قبل بعض الدول
الغربية ،لكنه يبقي في الوقت نفسه نافذة
الحوار مع موسكو مفتوحة.
وأوضح في مستهل اجتماع وزراء خارجية
دول «الناتو» في أنطاليا أمس« :إننا ما زلنا
نؤيد العقوبات على روسيا بسبب أفعالها
تجاه أوك��ران��ي��ا ،وم��ع ذل��ك نحتفظ بنافذة
الحوار السياسي مفتوحة».
كما اعتبر ستولتنبرغ أن زي��ادة الوجود
العسكري للحلف قرب ح��دود روسيا تأتي
بالشكل الذي يراه مناسبا ً مع مراعاة تامة
للقوانين الدولية ،وق��ال« :أق��دم الناتو على
تعزيز وجوده في منطقة البلطيق ردا ً على ما
فعلته روسيا في شرق أوكرانيا وفي القرم»،
وأردف« :يكمن هدف الناتو في ضمان الردع
وحماية جميع الحلفاء .وت��ع��د خطواتنا
مناسبة وه��ي تتفق تماما ً م��ع التزاماتنا
الدولية».
وتابع األمين العام الحلف أن الناتو ،في
سياق جهوده هذه ،زاد من وجوده في مياه
بحري البلطيق واألس���ود وكثف تدريباته
العسكرية في المنطقة ،وأك��د ض��رورة منح
المراقبين الدوليين في أوكرانيا حق الوصول
الكامل إلى منطقة النزاع في شرق البالد.
وق��ال تعليقا ً على عمل مراقبي منظمة
األمن والتعاون األوروب��ي في أوكرانيا« :من
الضروري منحهم حق الوصول الكامل إلى
أراض���ي أوك��ران��ي��ا م��ن أج��ل مراقبة الوضع
وسير تطبيق اتفاقات مينسك ،ويجب منحهم
ضمانات أمنية».
وت��اب��ع ف��ي تصريحات صحافية قبيل

االج��ت��م��اع« :سيصدر وزراء خارجية دول
الناتو بيانا ً يتضمن رسائل واضحة إلى
روسيا بشأن األزمة األوكرانية .وستؤكد هذه
الرسائل أنه يجب على روسيا الكف عن دعم
االنفصاليين ،واستخدام كامل نفوذها عليهم
من أجل تطبيق اتفاقات مينسك».
وقال وزير الخارجية األميركي جون كيري
على هامش مشاركته في اجتماع أنطاليا إن
الدول الغربية لن ترفع العقوبات المفروضة
على روسيا إال بعد تطبيق اتفاقات مينسك

بالكامل.
وف��ي الوقت نفسه ،أك��د كيري أن تطبيق
االتفاقات السلمية التي عقدت في مينسك في
الـ 12شباط الماضي يتطلب إقامة تعاون
بين كييف من جانب ،وروسيا وقوات الدفاع
الشعبي في شرق أوكرانيا من جانب آخر،
وق��ال« :إننا نأمل أن يعمل بوتين وروسيا
واالنفصاليون سويا من أج��ل التعاون مع
الحكومة األوك��ران��ي��ة ف��ي تطبيق اتفاقات
مينسك وإح��راز تقدم (على مسار التسوية

السلمية)».
كما اجتمع كيري قبل انطالق لقاء وزراء
الخارجية ،بنظيره األوكراني بافيل كليمكين
ليبلغه بنتائج اللقاءات التي عقدها أول من
أمس مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين
ووزير خارجيته سيرغي الفروف.
وأعرب وزير الخارجية األوكراني عن أمله
ف��ي أن يقدم حلف األطلسي على تأسيس
مزيد من الصناديق االئتمانية لدعم الجيش
األوكراني ،وأعاد إلى األذهان أن الناتو كمنظمة

ال ي��ورد أسلحة إل��ى أوك��ران��ي��ا (لكن بعض
أعضاء الحلف يزودون كييف باألسلحة) ،إال
أنه يعمل على تعزيز قدرات الجيش األوكراني
عن طريق  5صناديق ائتمانية معنية بتمويل
اإلصالحات التي تجريها أوكرانيا لقواتها
المسلحة.
وك��ان ممثل الحلف ق��د ق��ال خ�لال مؤتمر
صحافي ف��ي أنطاليا ،ال��ث�لاث��اء ،إن��ه خالل
اجتماع لجنة «أوكرانيا  -الناتو» في إطار
لقاء وزراء خارجية الدول األعضاء في الحلف،
ينوي الوزراء «تأكيد مسألتين بشكل خاص،
أواله��م��ا م��دى ق��وة مظاهر دعمنا الستقالل
أوكرانيا ووحدة أراضيها ،فيما تكمن الثانية
ف��ي قلقنا إزاء مواصلة ال��ع��دوان الروسي
على أوك��ران��ي��ا واس��ت��م��رار التأييد الروسي
لالنفصاليين (في إشارة منه إلى قوات الدفاع
الشعبي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين) في منطقة دونباس عن طريق
تسليحهم وتدريبهم».
وردا ً على أسئلة لصحافيين عما إذا كان
حلف شمال األطلسي يخطط إلع��ادة النظر
في عالقاته مع روس��ي��ا ،ق��ال ممثل الحلف
إن «برنامج تعاون الناتو مع روسيا قد تم
تجميده ،غير أن إمكان الحوار السياسي تبقى
واردة ،وه��ل ستتحسن األوض���اع في حال
تطبيق اتفاقات مينسك بشكل غير مشروط
من قبل األطراف؟ بالتحديد ،أجاب نعم».
وأشار ممثل «الناتو» إلى نية الحلف تبني
بيان بنتائج االجتماع ،سيذكر ،بخاصة ،دعم
الناتو ألوكرانيا في إنعاش البنية التحتية
لمناطق في شرق البالد ،والتي دمرت أثناء
النزاع ،باإلضافة إلى تقديم المساعدة الطبية
وتدريب العسكريين األوكرانيين.

