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ر�سائل عاجلة بالبريد الم�ضمون من جبال القلمون

 خضر سعاده خ ّروبي
ال�م�لاح�ظ��ة البديهية ال�ت��ي يمكن ال��وق��وف ع�ن��ده��ا ف��ي ما
تمخضت عنه قمة «ك��ام��ب دي�ف�ي��د» ه��ي أن�ه��ا حملت اقتراب
زعماء الخليج في مواقفهم من موقف إدارة الرئيس األميركي
باراك أوباما ،أكثر م ّما حملت اقترابا ً في مواقف األخير من
تلك العائدة إلى الزعماء .وهذا إن كان يشي بشيء ،فهو يقدم
إجابة واضحة ،إل��ى ح� ّد بعيد ح��ول وجهة المحادثات التي
أجريت خالل القمة التاريخية.
والملحوظة األه��م تبقى ف��ي استضافة ال��رئ�ي��س أوباما
قبل اجتماعه بباقي القادة الخليجيين للثنائي بن نايف وبن
سلمان ،اللذين ترقيا قبل أسابيع قليلة في «السلم األميري»
إلى «رتبة ملوكية» ،وهذا يحدّد ،بدوره ،على نحو أكبر المعني
األساس باالجتماع المعلن منذ توصل المجموعة السداسية
الدولية وإي��ران إل��ى «ات�ف��اق إط��ار» في ما يتعلق ببرنامجها
النووي أوائل نيسان الماضي.
ال ش � ّك ف��ي أنّ ال�س�ع��ودي��ة ح� ّ
�ض��رت لقمة «ك��ام��ب ديفيد»
في شكل توحي من خالله أنها قوة إقليمية مهابة وجديرة
ب��ال�ت�ح��ال��ف ،وذل ��ك م��ن خ�لال ح��رب�ه��ا ع�ل��ى ال�ي�م��ن وإعالنها
المسبق غياب الملك سلمان عن القمة األميركية ـ الخليجية
وتلويحها بـ «الخيار الفرنسي» في قمة الرياض ،كجزء من
«دبلوماسية الحرد» التي دأبت عليها الرياض في عهد أوباما،
إضافة إلى خوضها موجة تحركات وتصريحات تصعيدية
في غير ملف إقليمي ،وصوالً إلى ما طرحته من سقف طموح
لمطالبها من الرئيس األميركي عادت وتراجعت عنه الحقاً.
إنّ أقصى ما يمكن لحظه في البيان الختامي للقمة ،من
«ع �ط��اءات أوب��ام��ا» غير المتح ّمس إلع�ط��اء ضمانات أو عقد
المعاهدات الدفاعية الجديدة في المنطقة ،يتمثل في تحقيق
تكامل أنظمة الدفاع الصاروخي وتسريع وتيرة صفقات
التسليح المعقودة بين واش�ن�ط��ن وال ��دول الخليجية التي
طلبت أسلحة نوعية ،رأت صحيفة «وول ستريت جورنال»
أنها صعبة المنال بمقتضى موجبات التحالف األميركي ـ
«اإلسرائيلي».
م��ن ال��واض��ح أنّ ال�ع�لاق��ة األم�ي��رك�ي��ة ـ ال�س�ع��ودي��ة تواجه
تحديات غير مسبوقة ف��ي األف ��ق ،وع�ل��ى وق��ع م��ا ي�ق��ال عن
«م �ب��اراة األم���راء» داخ��ل السعودية ال�ت��ي أع�ي��دت إل��ى دائرة
التساؤالت في اآلون��ة األخيرة بعد رزمة المراسيم الملكية
األخيرة فيها ،وفقا ً للمتابعين للشأن الخليجي ،ف��إنّ الثقة
بالمستقبل ب��دأت تهتز ،واج�ت��اح��ت م��وج��ة م��ن اإلحساس
بالخطر الوشيك على الوضع الداخلي عقول طبقة الحكم
هناك ،س��واء من هجوم إرهابي تشنه جماعات متطرفة كـ
«داعش» التي أعلنت قبل أشهر تمدّدها إلى الداخل السعودي،
وهو ما كشفت عنه فعالً أجهزة األمن السعودية أكثر من مرة
في األسابيع األخيرة وعّ��ززت��ه تصريحات متزعم التنظيم
أبو بكر البغدادي األخيرة ،أو مما تسميه محاوالت لزعزعة
استقرارها الداخلي بمحركات خارجية ،وهو هاجس قادها،
إلى إطالق يدها «النارية» في اتجاه اليمن المجاور منذ أكثر
من أربعين يوماً.
صحيح أنّ استجابة الرياض «الحماسية» لهذه األخطار
ق��د وج��دت م��ن يهلل لها ف��ي داخ��ل المملكة وخ��ارج�ه��ا ،إال
أنها أغفلت أمرا ً في غاية األهمية يتعلق أساسا ً بأنّ «طبيعة
السيطرة» في العالم وعلى فضاءاته اإلقليمية تغيرت في
أيامنا هذه .كما أنها مؤشر واضح على شعورها باالرتياب
وع��دم االرت�ي��اح حيال «التسامح االستراتيجي» ال��ذي بات
الحليف األميركي ينظر م��ن خالله إل��ى المنطقة ،ف��ي وقت
تتسارع وتيرة إب��رام «اتفاق ن��ووي» مع إي��ران على الطريق
الطويل لتأهيلها كشريك من منظور واشنطن ،بالتزامن مع
ع��زوف األخيرة عن «عناقها الخانق» مع الرياض ،إفساحا ً
ف��ي ال �م �ج��ال ل�لإج��اب��ة ع��ن أس�ئ�ل��ة ك��رس ص��ان�ع��و السياسة
األميركيون طاقة ضخمة في مناقشتها ،ال سيما تلك المتعلقة
بأي من زعماء الشرق األوسط الذين على الواليات المتحدة
أن تدعمهم أو تحاربهم ،وأي النظم السياسية هو األفضل
للمملكة الحليفة حيث ال يبدو األميركيون يحبذون المضي
في مسار «االستثناء الديمقراطي» في الشرق األوسط ،على
ضوء مواقف لمدير التخطيط السياسي السابق في وزارة
الخارجية األميركية ريتشارد هاس.
ف��ي ال��والي��ات المتحدة ،ثمة رأي ي�ق��ول ب �ض��رورة إعادة
صياغة العالقة مع «إس��رائ�ي��ل» والسعودية ،ول��و أدى ذلك
إلى احتجاجات وتنازالت من قبلهما حيث فشلت سياسات
اإلدارات األميركية المتعاقبة في إرساء واقع سياسي وأمني
يضمن استقرار حلفائها على المدى الطويل .ومن الصواب
من وجهة النظر تلك ،أن تساند واشنطن الطرفين ولكن ليس
بالطريقة التي تقوم بها اآلن ال سيما وأنه ليس من «الصداقة
في شيء السماح لصديق بأن يترنح صوب دم��ار الذات».
فالمثلث القديم ال��ذي هو في واق��ع األم��ر عالقتان ثنائيتان
مزدوجتان تجمعان بين واشنطن وتل أبيب ،وبين واشنطن
وال��ري��اض ال��ذي خ��دم ج�ي��دا ً مصالح ال��والي��ات المتحدة في
يفض إلى شرق أوسط
صراعها مع االتحاد السوفياتي ،لم
ِ
مستقر حيث أنه أتى بنتائج عكسية لما تزعم واشنطن أنها
تريده.
وب�ع�ب��ارة أدقّ  ،ينظر محللون أم�ي��رك�ي��ون إل��ى احتضان
بالدهم للمملكة الدينية باعتباره من أغ��رب رهانات القرن
العشرين ،على رغ��م أهميته ف��ي س��وق��ي النفط والسالح،
حيث تع ّد أهم المنتجين للسلعة االستراتيجية األولى وأهم
المستوردين للثانية .وكما هو معلوم فالسعودية محكومة
بمعادلة سلطة مثيرة للجدال ترتكز ،كما يقول المدير السابق
لوكالة االستخبارات المركزية األميركية جايمس وولسي
إل��ى «أن ُيعطى الوهابيون ك� ّل م��ال العالم ال��ذي يمكنهم أن
يحلموا به أنهم يحتاجون إليه أو يريدونه لنشر معتقدات
طائفتهم على أن يتركوا بيت آل سعود وشأنه».
إنّ ما يجري في المنطقة ليس انسحابا ً أميركيا ً «كامل
األوص�� ��اف» ،ب �ق��در م��ا ي�م�ك��ن تشخيصه ب��أن��ه ارت��خ��اء في
قبضة الواليات المتحدة على التفاعالت السياسية الداخلية
واإلقليمية فيها ،تمهيدا ً لمرحلة جديدة في النظام اإلقليمي.
خ�لال لقائه األخير مع كاتب «نيويورك تايمز» توماس
فريدمان عقب توقيع اتفاق إي��ران ،قال أوباما إنه سيجري
حوارا ً صعبا ً مع حلفاء الواليات المتحدة العرب في الخليج،
س�ي�ع��د خ�لال��ه ب�ت�ق��دي��م دع ��م أم �ي��رك��ي ق ��وي ض� � ّد «األع� ��داء
الخارجيين» لكنه سيقول لهم إنّ عليهم معالجة التحديات
السياسية الداخلية ،واإلقليمية معربا ً عن أمله في أن تساهم
األسلحة والتطمينات األميركية في دفعهم إلى حوار مثمر
مع اإليرانيين .ويذهب تقرير ،نقالً عن شبكة «سي أن أن»
األميركية ،إلى أنه يتعين على العرب وحكامهم أن ينضجوا
وأن يسيطروا على مقدراتهم ومصائرهم ٬فهم لديهم ك ّل
ال �م��وارد ال�لازم��ة ،لكن ال ت��زال تنقصهم القيادة واإلرادة،
مذكرا ً بأنّ القيادات العربية لطالما أبدت انزعاجا ً مما تقوم
به واشنطن ومما ال تقوم به.
ي��رب��ط ك�ث�ي��رون قمة «ك��ام��ب دي�ف�ي��د» ب��ال�ح��رب على اليمن
ويضعونها ف��ي خانة «دف��ع الثمن» للفشل الجديد لمحور
الرياض على األرض اليمنية بعد فشله في غير ساح وفي
غير س�لاح .ولع ّل ه��ؤالء يجدون في المنتجع الشهير ،بما
يستحوذ عليه من تقليد تآمري لصيق في الذهنية العربية
«فينوغراداً» أميركيا ً يحاكم ويحكم على الخليج.

كوالي�س
خفايا

 د .سليم حربا
تدرك الدولة السورية من بداية العدوان عليها أنّ الميدان هو
الميزان ،وقد خاضت المعارك والمواقع والعمليات والحرب
المر ّكبة لتبقى كفة الميزان في الميدان الوطني راجحة وخاصة
في الميدان العسكري ،وقد كانت أطراف العدوان واإلرهاب
الوكيل واألصيل تراهن على السيطرة على الجغرافيا لتفريغ
التاريخ ونسف الديمغرافيا وفرض استراتيجية األمر الواقع
لتقسيم سورية وتفتيتها وتشتيت قواها الذاتية وفي مقدمها
العسكرية ،وص��والً لتشتيت ق��وة منظومة محور المقاومة
خ��دم��ة لتحقيق ال �ه��دف ال�ص�ه�ي��وأم�ي��رك��ي األك �ب��ر واألخطر
بمشروع الشرق األوسط الكبير.
وألربع سنوات ونيّف من الك ّر والف ّر وتدحرج كرة اإلرهاب
والدعم الالمحدود له بدواعشه ونصرته القاعدية التكفيرية،
وبين م ّد وج��زر وسيطرة وتطهير وساعات صفر تح ّطمت،
وان�س�ح��اب��ات تكتيكية ت �ع��ددت ،بقيت بعض المناطق تأخذ
أهمية استراتيجية كنقاط ارتكاز كدمشق وحلب وإدلب ودرعا
والقنيطرة ودير الزور والقلمون لتبقى منصات لتعدد غزوات
اإلرهاب ومحاولة فرض مناطق عازلة وحظر جوي لما يمكن أن
تؤمنه دول الجوار الداعمة لإلرهاب من عمق ومسرح مناورة
وإمداد ودعم لإلرهاب ،ومع أن معركة تطهير القصير صيف
ع��ام  2013وم��ا بعدها تطهير بلدات القلمون ،ش ّكال تطورا ً
نوعيا ً في مسار الحرب وكادت تغيّر موازين الحرب وترسم
نتائجها ،إال أن أطراف العدوان أعادوا إنتاج وتشكيل اإلرهاب
في القلمون ألهميته االستراتيجية ليبقى «خ ّ��راج�اً» إرهابيا ً
صهيونيا ً وهابيا ً يهدد مصير لبنان وسورية ويش ّكل الخزان
األكبر واألخطر لتهديد العاصمة دمشق ،ومع دخول الحرب
عامها الخامس ومرحلتها الختامية وظهور بوادر التسويات

ال �ك �ب��رى ،الح�ظ�ن��ا هستيريا التصعيد اإلره��اب��ي العدواني
فكي الكماشة
من الشمال والجنوب والشرق لتطبيق خطة ّ
االس�ت��رات�ي�ج��ي ب�م�ط��ارق اإلره���اب ش �م��االً وج�ن��وب�ا ً وسندان
القلمون ،فكان اإلبداع والسبق االستراتيجي للجيش السوري
وحزب الله بإطالق معركة القلمون التي تعتبر بما حققته إلى
اآلن أكبر من معركة وأوسع من جغرافيا ،ال سيما أنها حققت
بزمن قياسي معدالت تقدم وتطهير غير مسبوقة في تاريخ
الحروب ،وأثبتت البراعة واإلحكام في التخطيط والتنسيق،
واإلقدام في التنفيذ ،والتراكم الكمي والنوعي في اإلنجاز ،في
أص�ع��ب وأع �ق��د بيئة قتالية وض� � ّد أخ�ط��ر وأخ �ب��ر تجميعات
اإلره� ��اب ال�ق��اع��دي��ة وك�ه��وف�ه��ا وم �غ��اوره��ا وأوك ��اره ��ا ،ومع
ذل���ك ف �ق��د ام �ت �ل �ك��ت ال �م �ق��اوم��ة وال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ناصية
الميدان ومفاتيح النصر في المعركة بسيطرتها على التالل
االستراتيجية كجبال الباروح وتالل نحلة وتلة موسى ،وباتت
مسألة الحسم مسألة وقت بمؤشرات قوة وقدرة وعلو كعب
الجيش السوري والمقاومة وحالة االنهيار اإلدراكي المادي
والنفسي والمعنوي للمجموعات اإلرهابية وأع��داد قتالها
وتقهقر فلولها وهروب متزعميها لتعطي تلك المؤشرات جملة
رسائل عاجلة إلى من يهمه األمر وهي:
1ـ رس��ال��ة إل��ى َم��ن تبقى م��ن المجموعات اإلره��اب�ي��ة في
جرود فليطة والجراجير وقارة وعرسال أن قتالها عبثي ولن
يغيّر أو ّ
يؤخر هزيمتها االستراتيجية.
 2ـ رسالة إلى مجاميع اإلرهاب في الجغرافيا السورية بأن
رياح الميدان السوري آتية وأن حجم اإلرهاب ونوعه ودعمه
وتحصيناته وبيئته المعقدة جغرافيا ً لم تصمد ،فكيف لمن
ينكشف في بيئات أقل سيكون قادرا ً على الصمود والعبرة لمن
اعتبر في الغوطة الشرقية أو المنطقة الجنوبية والشمالية.
3ـ رس��ال��ة ل�ل��دول واألن�ظ�م��ة ال�ت��ي دع�م��ت اإلره ��اب حتى

الثمالة ولم تكن قادرة على ترجمة هذا الدعم إلى أماني لتلك
الدول بتحقيق أهدافها وبالتالي بدأ َ الجمل ينهار بما حمل.
 4ـ رس��ال��ة إل��ى الكيان «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ب��أن أح�لام��ه بإقامة
إسفين إرهابي من الحرمون إلى القلمون وفصل جسد الجيش
السوري والمقاومة والعمق االستراتيجي ،تح ّطمت وذهبت
مع الريح التي نسفت الجدار الخبيث في القنيطرة بعد عملية
مثلث التطهير االستراتيجي في دير العدس وتلول فاطمة.
 5ـ رس��ال��ة ثانية لكيان ال�ع��دو «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ب��أن آالف
المقاتلين من نخبة النخبة في الجيش ال�س��وري والمقاومة
الذين حققوا هذا اإلنجاز في بيئة معقدة ،ق��ادرة على تحقيق
نصر أسرع وأوقع في الجوالن والجليل وما بعد الجليل وكأن
ما يحصل في القلمون بروفا لما يمكن أن يحصل هناك حين
يتطلّب األمر.
 6ـ رسالة إلى رؤوس اإلرهاب المنفوخة بالدعم والوهم
ف��ي م��ا تبقى م��ن الجغرافيا ال�س��وري��ة ،ب��أن آالف المقاتلين
من الجيش السوري والمقاومة بعد انتهاء المعركة ستكون
جاهزة للمناورة والقتال وتغيير الموازين والحسم الخاطف
في أربع رياح الجغرافيا السورية واقتالع اإلرهاب من تحت
األرض وفوقها.
 7ـ رس��ال��ة إل��ى األم �يّ �ي��ن ف��ي ال �ح �س��اب وال�م�ق��ام��ري��ن في
المراهنة ،ألن يعيدوا حساباتهم ويتعلموا الفرق بين الوهم
والحقيقة وبين المستحيل والممكن.
 8ـ رسالة إلى من يهمه األمر من أصحاب الوعد الصادق
وش�ع��ار هيهات منا ال��ذل��ة وال��ذي��ن ق��ال��وا وص��دق��وا أن هزيمة
س��وري��ة ممنوعة ومستحيلة وم��ن الشعب ال �س��وري الوفي
والجيش ال�س��وري البطل ال��ذي يترجم ق��والً وف�ع�لاً شعاره
الذي أطلقه الرئيس بشار األسد في الحرب الوطنية السورية
العظمى (هيهات منا الهزيمة).

«النواب الأميركي» يوافق على ت�شريع يعطي للكونغر�س الحق في مراجعة �أي اتفاق نووي

يوم رابع من المحادثات النووية ّ
وتقدم نحو �إزالة الخالفات
ق��ال عباس عراقجي نائب وزير
الخارجية اإليراني إن المفاوضات
ال��ن��ووي��ة ب��ي��ن إي����ران ومجموعة
ال��س��داس��ي��ة دخ��ل��ت مرحلة نقاش
مكثف ،م��ش��ي��را ً إل��ى تحقيق تقدم
إيجابي نحو إزالة الخالفات.
وقال كبير المفاوضين االيرانيين
أم���س ع��ل��ى ه��ام��ش م��ش��ارك��ت��ه في
اللقاءات التي تقعد في فيينا على
مستوى ال��م��دي��ري��ن السياسيين:
«إننا نخوض مناقشات مكثفة جدا ً
بشأن صيغة نص االتفاقية ،وجرت
مثل هذه المناقشات أيضا ً في األيام
القليلة الماضية ،وتمكنا من تنفيذ
عمل كبير ،وتوصلنا إلى توافق حول
العديد من التفاصيل».
وتابع أن المديرين السياسيين
ي��ب��ح��ث��ون ح��ال��ي��ا ً ن��ت��ائ��ج ج��ول��ة
ال���م���ف���اوض���ات ال���ت���ي ج����رت ف��ي
ن��ي��وي��ورك على مستوى الخبراء،
م��وض��ح�ا ً أن ال��ج��ول��ة المقبلة من
ال��م��ف��اوض��ات س��ت��ج��رى ف��ي فيينا
األسبوع المقبل ،وأن��ه يتعين على
المديرين السياسيين المشاركين
في المفاوضات التوصل إلى توافق
حول المسائل العالقة المتبقية.
وأع��ل��ن ع��راق��ج��ي ،أن تفیتش
ال��م��ن��ش��آت اإلي��ران��ي��ة خ���ارج إط��ار
ال��ب��روت��وك��ول اإلض��اف��ي التفاقية
ال��ض��م��ان��ات م��ع ال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ليست مطروحة،
وق���ال« :إن تفتيش المنشآت غير
النووية التي تشمل أيضا ً منشآت
عسكرية سيجرى في ظروف خاصة
وفقا ً للبروتوكول اإلضافي وتجري
ه��ذه العملية ألخ��ذ عينات بيئية،
وهذا العمل يختلف كليا ً مع ما يدور
في أذهاننا حول تفتيش المنشآت
العسكرية ،وع��ل��ى أي ح���ال ،فإن
عمليات التفتيش ستكون في إطار
البروتوكول اإلضافي وليس أكثر».
ه��ذا وعقدت السداسية الدولية

ص��ب��اح أم��س ف��ي فيينا اجتماعا ً
تنسيقيا ً على مستوى المديرين
ال��س��ي��اس��ي��ي��ن ب��وس��اط��ة االت��ح��اد
األوروبي.
وت��واص��ل��ت ال��م��ح��ادث��ات لليوم
الرابع على التوالي ،بمشاركة عباس
عراقجي ومجيد تخت روانجي الى
جانب المدير العام لدائرة السياسة
واالمن الدولي بالخارجية االيرانية
حميد بعيدي نجاد ،مع مساعدة
منسقة السياسة الخارجية لالتحاد
االوروب��ي هلغا اشميد ،فيما جرت
المحادثات على مستوى الخبراء
مع استيفان كليمنت ،فيما التحقت
وي��ن��دي ش��ي��رم��ن م��س��اع��دة وزي��ر
الخارجية االميركي أول من أمس
بالمفاوضين.
وكانت الوفود قد عقدت في وقت
سابق ع��ددا ً من اللقاءات الثنائية،
ومن المتوقع أن يلتقي الوفد الروسي
مع جميع المشاركين اآلخرين في

االجتماع.
وقال رئيس الوفد الروسي نائب
وزير الخارجية سيرغي ريابكوف
إن المفاوضات تجري حاليا بوتيرة
جيدة ،مؤكدا ً قناعته بأنها ستحقق
تقدما ً جديدا ً خالل أيام.
وك��ان��ت األط���راف ق��د أعلنت في
جولة نيويورك في بداية أيار الحالي
بدء العمل على صياغة نص االتفاق
النهائي ،ووص��ف ريابكوف نتائج
جولة نيويورك باإليجابية.
ال��ى ذل��ك ،ق��ال نائب مستشارة
االمن القومي االميركي بن رودز ،ان
االتفاق النووي مع ايران سيسهم في
تعزي ِز أمنِ دول المتوسط ،مشيرا ً أن
الرئيس االميركي باراك اوباما أطلع
زعماء دول مجلس التعاون على
تطورات المحادثات مع ايران بشأن
برنامجها النووي.
من جانب آخ��ر ،أق��ر الكونغرس
االم��ي��رك��ي ب��ص��ورة نهائية قانونا ً

يمنح البرلمانيين ح��ق النظر في
االتفاق النووي النهائي المحتمل
التوصل ال��ي��ه بين اي���ران وال��دول
الكبرى.
وصوت مجلس النواب بغالبية
 400ص��وت مقابل  25لمصلحة
النص ال��ذي ك��ان مجلس الشيوخ
اق��ره بشبه اجماع في السابع من
الشهر الجاري.
وق���ال م��س��ؤول��ون ف��ي الحكومة
األميركية إن التشريع سيحال على
البيت األب��ي��ض ليختمه الرئيس
أوب���ام���ا وي��ص��ب��ح ق��ان��ون��ا ً س��اري
المفعول .وينص مشروع القانون،
على أن الرئيس أوباما يلزمه رفع
أي ات��ف��اق بين مجموعة «»1+5
وطهران إلى الكونغرس للمصادقة
عليه ،على أن ينظر فيه في فترة ال
تزيد عن  30يوما ً من الموعد األقصى
النتهاء المفاوضات وهو  30حزيران
المقبل.

تمثل تعليقات أحد
الحاخامات في القدس
المحتلة على الرئيس
المصري ووصف
وجوده بالمعجزة
اإللهية التي ستنقذ
«إسرائيل» من الخطر
مصدر قلق لدى دوائر
الرئاسة في مصر ،التي
تسعى إلى فهم المغزى
من هذه التصريحات،
و َمن يقف وراءها،
ومعرفة الجهة التي
تشجع الحاخام
المعني على ترداد هذه
ّ
«النبوءات» المؤذية
بحق الرئيس عبد الفتاح
السيسي.

ال�صين والهند تتعهدان تهدئة
نزاعات الحدود في قمة بكين
قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس إن الصين والهند بحاجة
إلى تعزيز الثقة السياسية المتبادلة حتى تتمكنا معا ً من بناء نظام دولي اكثر
إنصافا ً واعتداالً.
وتحدث لي للصحافيين بعد اجتماع مع رئيس ال��وزراء الهندي ناريندرا
م��ودي ،مشيرا ً أن الصين والهند بحاجة إل��ى تعزيز السالم وال��ه��دوء على
حدودهما المشتركة ،مضيفا ً أن البلدين اتفقا على مواصلة الحوار بشان مسألة
الحدود والسعي إلى حل عادل.
وقال لي« :نحن قادرون على جعل النظام العالمي السياسي واالقتصادي
يتحرك في اتجاه أكثر إنصافا ً واتزاناً» ،وأضاف« :نؤمن أيضا ً بالحفاظ على
زخم المحادثات بين ممثلينا بشأن قضية الحدود للتوصل الى خطة للحل
تكون عادلة ومعقولة».
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء الهندي إن بالده والصين اتفقتا على إنشاء
قوة مهام على مستوى عال لتطوير استراتيجية للعالقات االقتصادية.
وفي تذكرة بالتوترات الكامنة بين البلدين قال مودي إنه «أكد الحاجة ألن
تعيد الصين النظر في توجهها في ما يتعلق ببعض القضايا التي تمنعنا من
تحقيق كامل إمكانات شراكتنا».
وكان رئيس الوزراء الصيني قد التقى مودي في بكين وهي المحطة الثانية
في زيارته للصين التي تستمر ثالثة أيام وتعهد الجانبان تعزيز التعاون بين
عمالقي آسيا.
وجاء في بيان مشترك أن الدولتين اتفقتا على أن يبدأ جيشاهما زيارات
سنوية وعلى توسيع نطاق التعاون بين قادة الحدود والبدء في استخدام
خط عسكري ساخن طرح للنقاش في السنوات األخيرة لتهدئة التوترات على
الحدود.
وتصاعدت التوترات بين الصين والهند العام الماضي على الحدود المتنازع
عليها .وتتحدث الصين عن أحقيتها في السيادة على أكثر من  90ألف كيلومتر
مربع ،تحكمها نيودلهي في القطاع الشرقي من الهيمااليا .بينما تقول الهند إن
الصين تحتل  38ألف كيلومتر مربع من أراضيها في هضبة إكساي تشين في
الغرب .كما تشتبه الهند في تأييد الصين لباكستان خصمها التاريخي.

بوروندي :القب�ض على قائد االنقالب
الفروف :ال يمكن تنفيذ اتفاقات مين�سك
من دون حوار مبا�شر بين طرفي النزاع الأوكراني ونائبه يعترف بف�شل المحاولة
أع��ل��ن وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الف���روف أن تنفيذ اتفاقات
مينسك ال يمكن أن يحصل من دون حوار
مباشر بين طرفي النزاع األوكراني،
مؤكدا ً أنه يمكن التوصل إلى اتفاقات
فقط من خالل الحوار المباشر وعلى
أساس المساواة.
وقال الفروف خالل مؤتمر صحافي
مشترك مع نظيره الصربي إيفيتسا
دات��ش��ي��ت��ش ف��ي ب��ل��غ��راد ،أم����س ،إن
أطراف أي نزاع في العالم تتمتع وفقا ً
ألع��راف األم��م المتحدة وكذلك منظمة
األم��ن والتعاون في أوروب��ا بالحقوق
المتساوية في مفاوضات التسوية.
من جانبه أع��رب داتشيتش ،وهو
الرئيس الحالي لمنظة األمن والتعاون
في أوروب���ا ،عن أمله في االنتقال في
أس��رع وق��ت ممكن من تسوية قضايا
األم��ن إل��ى ح��ل القضايا االقتصادية
واإلنسانية والسياسية التي تشمل
ص��رف ال��روات��ب وال��م��ع��اش��ات وعمل
البنوك وتعديل الدستور وإطالق حوار
سياسي في أوكرانيا.
من جهة أخ��رى ،أعرب الف��روف عن
قلق موسكو بشأن زي��ادة التوتر في
منطقة البلقان وتصريحات قيادة ألبانيا
عن إقامة «دولة عظمى» والوضع في
كوسوفو واندالع مواجهات على حدود
مقدونيا ،داعيا ً االتحاد األوروب��ي إلى
إي�لاء مزيد م��ن االهتمام بما يحدث،
خصوصا ً بالمواجهات على ح��دود
مقدونيا.
وقال الوزير الروسي« :تثير األحداث
األخيرة في مقدونيا قلقا ً كبيرا ً لدينا،

والوضع في كوسوفو هو اآلخر ال يبشر
بأي تفاؤل ،كما تقلقنا طبعا ً تصريحات
مسؤولي ألبانيا ح��ول طموحاتهم
الخاصة بإقامة دول��ة ألبانية وفقا ً
الستراتيجية «ألبانيا الكبرى» ،مضيفا ً
أن مثل هذه التصريحات تتناقض مع
كل المبادئ األساسية لمنظمة األمن
والتعاون في أوروبا وكذلك االتفاقات
الخاصة بتسوية األزم��ات في البلقان
والتي تم التوصل إليها في السنوات
األخيرة.
ول���م يستبعد الف����روف أن يكون
تصعيد الوضع في مقدونيا ً مرتبطا ً
ب��رف��ض ه��ذا البلد تأييد العقوبات
الغربية على روسيا وموافقة الحكومة
المقدونية على مشروع مد خط الغاز
«السيل التركي» ،وه��و ما يعارضه
كثيرون في بروكسيل وواشنطن.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية

الصربي أن العالقات مع روسيا ليست
قابلة لإلتجار بها ،قائالً إن سعي صربيا
لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ال يعني
قطع العالقات مع روسيا ،وقال «نحن
نسعى إلى الحصول على العضوية في
االتحاد األوروب��ي ،إال أن ذلك ال يعني
أننا علينا إنهاء التعاون مع أصدقائنا،
وقبل كل شيء مع روسيا».
وق��ام الوزير الف��روف ووزي��ر العمل
وال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ص��رب��ي
ألكسندر فولين أمس بوضع أكاليل من
الزهور عن النصب التذكاري لمحرري
بلغراد ،وعلى نصب الجنود السوفيات
تكريما ً ألرواح  2944جنديا ً من جيش
التحرير الوطني الصربي و 961من
جنود الجيش األحمر وكذلك ألفين من
الضحايا الصرب والسوفيات ،الذين
حاربوا وقتلوا في عملية هجوم بلغراد
في عام .1944

ق���ال ض��اب��ط ك��ب��ي��ر ف���ي جيش
ب���ورون���دي ب��ع��د ي���وم م��ن معركة
ل��ل��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��ب��ن��ى اإلذاع����ة
الرسمية في البالد إن  12جنديا ً
ممن أي��دوا محاولة انقالب فاشلة
على الرئيس بيير نكورونزيزا قتلوا
في االشتباكات العنيفة.
وأعلن برايم نيونغابو رئيس
هيئة األرك��ان العامة للجيش أول
عدد لقتلى المعركة وق��ال لإلذاعة
الرسمية إن « 35متمرداً» آخرين
أصيبوا واستسلم  40آخرون.
وأض���اف أن أرب��ع��ة م��ن الجنود
الموالين للرئيس أصيبوا.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق���ال المتحدث
باسم رئاسة بوروندي ،جيرفايس
أباييهو ،أمس ،إنه قد اعتقل الجنرال
جوديفرويد نيومباري قائد محاولة
االنقالب على الرئيس نكورونزيزا،
مشيرا ً إلى أن نيومباري وغيره من
الضباط الذين كانوا وراء المحاولة
الفاشلة سيمثلون أمام القضاء ،وأن
كل من شارك في العملية سيتحمل
المسؤولية عما اقترفه.
وأف���اد المتحدث ب��أن الرئيس
نكورونزيزا في طريقه من مسقط
رأسه نجوزي ،شمال البالد ،متجها ً
نحو العاصمة بوغومبورا ،وأن
السلطات األمنية ألقت القبض على
ث�لاث��ة ج��ن��راالت لمساهمتهم في
محاولة االنقالب.
وق���ال أب��اي��ه��و إن���ه ت��م القبض
على ج��ن��رال بالشرطة ،وآخ��ري��ن

في الجيش أحدهما وزي��ر الدفاع
السابق سيريل ن��داي��روك��اي ،في
ح��ي��ن اع��ت��رف ال��ج��ن��رال سيريل
نداييروكي أحد ق��ادة االنقالب في
بوروندي أول من أمس بفشل عملية
اإلطاحة بالرئيس نكورونزيزا وحل
الحكومة.
وق��ال نداييروكي «شخصيا ً أقر
بأن حركتنا فشلت» ،مضيفاً« :لقد
واجهنا إص���رارا ً عسكريا ً شديدا ً
على دع��م نظام الحكم» ،علما ً أن
الرئيس البوروندي كان في تنزانيا
حين أعلن االنقالبيون األربعاء عن
محاولتهم.
واستطرد نائب زعيم االنقالبيين
قائالً« :ما زلنا نفكر في االستسالم
أو المواصلة» ،مضيفا ً أن جماعته
ال تريد أن تتحمل مسؤولية مقتل
األشخاص الذين لحقوا بهم ،مؤكدا ً
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه أن��ه ال يمكن دفع
الناس إلى الموت.
إلى ذلك ،دعا جورديان نيونجيكو
ن��ائ��ب رئ��ي��س منظمة ف��وك��ودي،
وه���ي واح�����دة م���ن  300منظمة
مجتمع مدني دعمت التظاهرات،
في بوروندي لمواصلة االحتجاج
على حكم نكورونزيزا لكنه أكد أن
جماعته ال شأن لها بمحاولة انقالب
فاشلة.
وق��ال إن «االحتجاجات لرفض
محاولة نكورونزيزا لتولي فترة
ث��ال��ث��ة س��ت��س��ت��م��ر» ،وأض����اف أن
منظمته التي لعبت دورا ً ب��ارزا ً في

االحتجاج «ال صلة لها بمحاولة
االنقالب أو باالنقالب الفاشل».
وك��ت��ب ال��رئ��ي��س ال��ب��ورون��دي
ت��غ��ري��دة ع��ل��ى ت��وي��ت��ر ق���ال فيها:
«أن��ا في ب��ورون��دي ،أشكر الجيش
والشرطة على بسالتهم ،كما أشكر
البورونديين على صبرهم».
وش��ن االنقالبيون هجوما ً على
م��ق��ر اإلذاع�����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون ،ي��وم
الخميس ال��م��اض��ي ف��ي محاولة
للسيطرة عليه لكن القوات الموالية
للرئيس نكورونزيزا والتي كانت
تتولى حراسته تمكنت من صدهم
في معارك استخدمت فيها األسلحة
الثقيلة.
وك����ان م��ج��ل��س األم����ن ال��دول��ي
دان محاولة االن��ق�لاب ودع���ا إلى
ال��ه��دوء ،كما اعتبرت واشنطن أن
نكورونزيزا هو الرئيس الشرعي
لبوروندي ،فيما دعت فرنسا إلى
وقف العنف.
إل���ى ذل���ك ،نقلت متحدثة عن
السفارة األميركية في بوروندي
قولها إن عامليها غير األساسيين
وأف��راد أس��ر موظفيها سيغادرون
ال����ب��ل�اد وذل������ك ب���ع���د م��ح��اول��ة
ف��اش��ل��ة ل�لان��ق�لاب ع��ل��ى ال��رئ��ي��س
نكورونزيزا.
وأضافت المتحدثة أن السفارة
ستغلق أبوابها يوم الجمعة وأن
وزارة الخارجية األميركية لم تتخذ
بعد قرارا ً بشأن ما إن كانت ستعيد
فتحها يوم االثنين.

