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هل ينهي ال�سوريون حربهم
قبل انتهاء ال�صيف؟
 جمال العفلق
أربع سنوات وأشهر عمر الحرب على سورية ،حرب يشترك فيها
ثلث العالم بالمال والسالح واإلع�لام بدأت بكذبة «سلمية» وسارت
على أجساد السوريين ودمائهم وأرزاقهم ،تلونت فصولها بين ربيع
ال أزهار فيه وصيف ساخن وشتاء أثقل على السوريين في الداخل
والخارج بهموم ليله الطويل.
اليوم وبعد التغيرات الميدانية على األرض ،يمكن أن نجزم أن هناك
قرارا ً كبيرا ً سوف يصدر سيغير وجه المنطقة لمئة عام مقبلة ،فخيال
المعارضة واس��ع وخصب ،ويعتقد المعادون للشعب السوري أن
معركة هنا أو هناك أو تفجيرا ً كبيرا ً أو اغتياالً لعالم دين أو رجل دولة
أو أستاذ جامعة ،هو نهاية المعركة وحسم المصير للشعب السوري.
متناسين أن هناك بحرا ً من الدماء وقوافل من الشهداء تركت خلفها
من يقبض على البندقية ويتمسك بالحل الوطني ،رافضا ً أي حل يبدّل
أو يغير من جغرافية سورية أو من تاريخها.
دخ��ل األميركيون الحرب بكل ثقلهم عبر الوسيطين السعودي
واألميركي فزودوا المرتزقة بأحدث األسلحة كما تابعوا معهم سير
المعارك عبر األقمار الصناعية ،وبالتأكيد هناك من كان بالميدان يتابع
بشكل مباشر التنفيذ وعمليات التقدم ،وليس باألمر الغريب أن تتقدم
قوات معادية بمكان ما تفرض حالة انسحاب موقت هذا االنسحاب
يكون في الغالب فيه ربح أكبر من البقاء على األرض وزي��ادة عدد
الضحايا .عسكريا ً التغير في المعارك وعمليات الكر والفر ال يمكن
تحليلها عن بعد فبالتأكيد هناك أولويات يتبعها المدافعون عن النقاط
والمدن والقرى هي من تحدد طبيعة المعركة ،ولكن يبقى السؤال هل
سيستطيع المعتدي البقاء في النقطة التي وصل إليها وهل سيكون
قادر على حمايتها مستقبالً؟ يبقى هذا مرهون بالوقت ولكن تجربة
القلمون والقصير من قبلها ،تثبت أن هذه القطعان ال تملك استراتيجية
الدفاع وال عقيدته فهي تتقدم وتنصب مواقع ،ولكن بمجرد شعورها
بالهجوم المعاكس غالبا ً ما تترك مواقعها وتنسحب فهي ال تملك صلة
بالمكان وال رابط يربطها فيه.
أم��ا سياسياً ،فأميركا المربكة في الدعم بين فصائل تدعي أنها
معارضة معتدلة ،ولكنها في واقع الحال هي ما يسمى «جبهة النصرة»
والتي تعتبرها أميركا ـ أو تدعي ذلك ـ جبهة إرهابية ،ولكن الواقع يقول
إن أميركا تعمل يدا ً بيد مع هذه الجبهة اإلرهابية كما تعمل مع «داعش»
وتموله وتسهل له الطرق للوصول إلى أهدافه ،وخصوصا ً المناطق
الغنية بالنفط أو الطرق الحيوية .واليوم أصبح من المخجل أن نكرر أن
هذه الجماعات ومن فيها ومن يدعمها هم أنفسهم أميركا والصهيونية
وادعاء عكس ذلك من أي شخص هو مجرد تضليل وتضييع للوقت
ال فائدة منه – فقرار أميركا الغبي بش ّن الحرب على سورية ،معتقدة
أنها ستكون حربا ً خاطفة تبدّل وتغيّر بالواقع السوري كما تشتهي
أميركا ،ولكن الصمود الكبير للسوريين وقدرة الدولة على التأقلم مع
الضربات المتعددة والمتنوعة وتبدل آراء السوريين تجاه هذه الحرب
غير المعادلة ،وتبدل خطط التنفيذ .فمرة ادعى األميركيون أنها ثورة
سلمية ،ومرة قالوا إنها معارضة معتدلة تحمل السالح لتدافع عن
نفسها ثم حاولوا الخروج ببيان دانه لحفظ ماء الوجه باعتبار «داعش»
و»النصرة» حركات إرهابية تجب محاربتها ولكن هذا الكالم بقي على
الورق ولم يتغير على أرض الواقع شيئاً.
وس�ي��اس�ي�ا ً أي �ض �ا ً خ��رج��ت علينا ال�ج��زي��رة بمقابلة ك��ان فارسها
الملثم هو الجوالني الذي أنذر السوريين وبشر بقيام دولة الخالفة
المزعومة ،وهذا إذا ما تم فإن الجوالني ومن خلفه يريدون إطالة أمد
الحرب ،ألن مشغليه يعلمون أن هناك تصادما ً حقيقيا ً سوف يبدأ
بين الجماعات اإلرهابية ،والخالف طبعا ً حينها سيكون على الشرع،
ومن هو األح��ق بالخالفة البغدادي المصنوع أميركيا أم الجوالني
المصنوع «إسرائيلياً»؟
ولم يكتفِ الجوالني بهذا ،بل زاد عليه بأن رد التحية للسيد جنبالط
ال��ذي لطالما داف��ع عنه وع��ن جبهته ب��أن كفره وإن لم يكن صراحة،
ولكنه اكتفى بأن كفر دروز إدلب وأرسل لهم من يعلمهم أصول الدين
وينبش قبور الصالحين ويدمر معابدهم؟
فهذا الصيف الساخن بالحوارات والمعارك والتغيرات ،سوف يعلن
نفسه صيف الحسم وينهي معارك طويلة ،فال الجيش السوري انهار
كما يحب أن يسوق له اإلعالم وبعض أصحاب البرامج االستعراضية
«الحوارية» وال هو جيش مرتزقة – إنما هو الشعب السوري الذي
يحمل اليوم سالحه وهو يعلم تماما ً أنها حرب وجود ال حرب حدود،
فالتحالف العقائدي من العراق إلى عرسال في لبنان يثبت أن مشروع
النصر ب��دأ ،وأن الحرب لم تنت ِه بعد وأن تحرير األرض وإن طال
الزمن سوف يتحقق ،كما أثبت الشعب المقاوم فشل اإلعالم والحرب
النفسية التي تشن عليه ،فبقدر ما يعتقد القائمون عليها أنهم يحققون
أهدافهم نجد أن الناس أصبحوا يسخرون منهم وم��ن تحليالتهم
وأخبارهم ال ُمصنعة وفق نهج كسر النفوس وإرباك العقول.
وإذا كان أردوغان اليوم يحلم بالنصر ،فعليه أن ينتظر كثيرا ً هذا
النصر المزعوم ،ألن كرة النار آن لها أن تنقلب عليه كما حدث في
ورطة السعودية بما سمي عاصفة الحزم التي تبدل اسمها بحثا ً لها
عن مخرج أمن بعد الفشل في دخول اليمن وفرض القرار المزعوم
دوليا ً على الشعب اليمني ،وكانت المهلة أقل من شهر لتجد المملكة
نفسها في حرب طويلة ال تعرف كيف تنهيها ،وأضيف اليوم إليها
حمل جديد ،انتشار «داعش» في المنطقة الشرقية ال يشكل خطرا ً على
سكان تلك المنطقة فحسب ،فهذا الوجود يؤكد تورطا ً داخليا ً سعوديا ً
بهذه المجموعات التي لن تكتفي بتفجيرات هنا وهناك ،بل ستكون
عينها على الهدف األكبر ففي أدبيات «داعش» مركز الخالفة يجب أن
يكون في مكة المكرمة.
سيكون هذا الصيف ح��ارا ً بما يكفي إلنهاء هذا العدوان وتغيير
قواعد االشتباك.

 55في المئة من البريطانيين
ي�ؤيدون البقاء في االتحاد الأوروبي
أشار استطالع جديد أجراه مركز «بيو» البريطاني لألبحاث أن نسبة تأييد
البريطانيين للبقاء في االتحاد األوروبي ارتفعت إلى  55في المئة في زيادة
تسع نقاط مئوية عما كانت عليه قبل عامين.
وقال «بيو» إن نسبة تأييد البريطانيين للبقاء في االتحاد ارتفعت إلى  55في
المئة بعد أن كانت  50في المئة قبل عام و 46في المئة في  .2013وأضاف أن
 36في المئة من البريطانيين يرغبون في الخروج من االتحاد.
وفي مسح أجري عام  2013انقسمت آراء البريطانيين بالتساوي إذ عبر 46
في المئة منهم عن الرغبة في البقاء وقالت نسبة متماثلة إنها تريد الرحيل ،حيث
بلغ تأييد البريطانيين للبقاء في االتحاد األوروبي ذروته بين الشبان من سن
 18إلى  29سنة فقال  69في المئة منهم إنهم يؤيدون استمرار عضوية بريطانيا
في االتحاد ،فيما قالت نسبة  25في المئة منهم إنهم يريدون أن تنتهي.
وأظهر االستطالع أن  51في المئة من البريطانيين ينظرون إلى االتحاد نظرة
إيجابية فيما بلغت النسبة  55في المئة في فرنسا و 58في المئة في ألمانيا.
وقال «بيو» إن  6028شخصا ً شاركوا في االستطالع في بريطانيا وفرنسا
وألمانيا وإيطاليا وبولندا واسبانيا وإنه جرى بين السابع من نيسان و 13أيار.
وأثار خطر خروج بريطانيا من االتحاد قلق بعض المستثمرين وأصحاب
األعمال والحلفاء العسكريين لها .ومن المقرر أن يحدد رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون مقترحاته إلصالح االتحاد بالتفصيل أكثر خالل اجتماع لزعماء
االتحاد األوروبي يومي  25و 26حزيران.
وانتقد زيغمار جابرييل نائب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل خطط
كاميرون إلصالح االتحاد وقال إن رؤيته ألوروب��ا تصلح لمصالح الشركات
وليس الناس ،وأضاف« :فكرتنا عن أوروبا هي عكس فكرة السيد كاميرون
تماماً .يريد السيد كاميرون أن تعود أوروبا سوقا ً واحدة».
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كوالي�س
خفايا

خاليا نائمة ...وبو�صالت منحرفة
 محمد شريف الجيوسي
يعمل البعض على قلب المفاهيم واألولويات والحقائق،
من مواقع تبدو وطنية أو قومية أو إيمانية أو إنسانية..
فيما هي مواقف تحمل الدمار لألمة أو لبعض مكوناتها
ومقدراتها ،مشبعة بالسم والدسائس والتبعية والعمالة،
وإن تغلفت هذه المواقف بأجمل المفردات والتحليالت
السياسية (العبقرية) وم��ا تبدو عليه م��ن منهجية في
ال��رأي والتفكير ،وقد تستند في كل ذلك إلى محسنات
(بديعية) مورست في أزم��ان سحيقة أو قريبة لكسب
الثقة وإق �ن��اع ال �ش��ارع وال �ق �ي��ادات المخلصة لشعوبها
وأمتها بنزاهتها ووطنيتها وصدقيتها واستقالليتها.
ه��ؤالء خاليا نائمة؛ ليس بالضرورة أن يكون بينها
ات �ف��اق أو تنسيق أو ت�ف��اه��م ،ب��ل ق��د ت �ك��ون متخاصمة
متعادية ،فالممثلون على خشبة ال�م�س��رح ،ق��د تكون
أدواره��م متناقضة لكنها مكملة لبعضها والمخرج هو
ال �م��درك لما يصنع أو ي�خ��رج ف��ي س�ي��اق غ��اي��ة م��ا يريد
الوصول إليها أو توصيلها في النهاية.
من هذه المفاهيم المقلوبة ،الزعم بأن إي��ران ال تقل
خطرا ً عن الكيان الصهيوني ،بل ويرى البعض أنها أشد
خطرا ً على المنطقة منه ،ويعودون في ذلك إلى تواريخ
غابرة ووسيطة ،متجاهلين التواريخ الغابرة والوسيطة
ال �ت��ي ت��ذك��ر ب��ال �م �م��ارس��ات ال �ي �ه��ودي��ة ض��د المسيحية
واإلسالم ،بل وفي الواقع الراهن؛ المخاطر التي ال صلة
إليران بها ،إذ وقفت إيران ضد مخاطر الوجودية على
لبنان وسورية وفلسطين ،هؤالء تجاهلوا أن تقصيرهم
ت�ج��اه قضاياهم المصيرية ،ه��و م��ن أت��اح إلي ��ران ملء

الفراغ السياسي ،ولو أنها لم تشغله لكان البديل تلك
ال�ع��واص��م االستعمارية القديمة وال�ج��دي��د منها ،التي
قسمت البالد والعباد وأت��ت بالكيان الصهيوني ،الذي
ّ
ك��ان وم��ا زال وراء مشاكل المنطقة منذ مطلع القرن
العشرين وحتى اآلن.
ومن المفاهيم المقلوبة في سياق الحرب على األوطان
ال�ب��دي�ل��ة وال�ت��وط�ي��ن ،ح��رف ال�ب��وص�ل��ة م��ن ال �ح��رب على
الكيان الصهيوني إل��ى ح��رب على الشعب الفلسطيني
ب��ذري �ع��ة ال �ح��رب ع�ل��ى ال��وط��ن ال �ب��دي��ل ،ف�ي�م��ا المطلوب
توحيد الجهود وتنسيقيها مع الشعب الفلسطيني ضد
الكيان الصهيوني إلحباط الوطن البديل وتحقيق عودة
الالجئين الفلسطينيين وإق��ام��ة ال��دول��ة الفلسطينية،
تمهيدا ً لتحرير فلسطين التاريخية والجغرافية بالكامل،
وإنهاء مخاطر الوطن البديل من شرق األردن نهائياً.
ه��ؤالء ج��اه��زون ككتاب ونشطا ٍء وسياسيي تدخلٍ
سريع للتحرك عند أول منعطف أو سوء فهم أو التباس
أو تصرف من مسؤول ما ،لتفريغ ما لديهم من توجهات
وأح�ق��اد ومالبسات بأشد العبارات والمواقف تطرفا ً
ضد الفلسطينيين ،في حرف خطير للبوصلة ،وكأنهم
هم من صنع النكبة وليسوا ضحاياها.
وه��ؤالء يحرصون على استبعاد الفلسطينيين من
المساهمة في أي جهد وطني أو قومي أو إيماني أو أي
عمل م��ا تطوعي ،بغرض أبلستهم أو إلباسهم لبوس
السلبية وال�م�ن��اك�ف��ة وال�ب�ع��د م��ن ال�ع�م��ل ال �ع��ام بأنواعه
وأشكاله كافة.
ونشهد هذه األيام محاوالت البعض المساس بتحالفات
سورية مع أصدقائها كإيران وروسيا ،بذريعة الحرص
ع�ل��ى س��وري��ة ،وع�ل��ى ع�لاق��ات�ه��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م��ع كل

منهما .فيما الحقيقة هي زرع الشكوك بينهما من حيث
جوهر وواقع هذه العالقات ،وإيجاد طريقة للتسلل إلى
هذه العالقة ،ونشر هذا االنطباع في الداخل بتداعياته
المحبطة ،وفي الخارج بما يستتبع من تصعيد الشكوك
بكل انعكاساتها السياسية واالقتصادية السلبية.
سورية قوية بشعبها أوالً ،وليست في حاجة لتوسط
أي كان في عالقاتها االستراتيجية مع األصدقاء ،التي
ُترسم وتتحقق بالجهد الموصول الحريص المبدئي
من سورية وأصدقائها ،والتي هي ليست وليدة اليوم،
ومبنية على ثقة األص��دق��اء بسورية الشعب والجيش
والقيادة المصممة على النصر مهما غلت التضحيات،
األمر الذي يجعل موقف األصدقاء مستندا ً إلى حقيقة
راس �خ��ة ل�ي�س��ت مبنية ع�ل��ى رم ��ال م�ت�ح��رك��ة ومواقف
هوائية.
وسورية ال توصل رسائلها إلى األصدقاء أو األعداء
عبر وك�لاء أو سماسرة سياسة أو منتهزي ف��رص أو
تجاز أزم��ات وح��روب .فلها دبلوماسية عريقة تشكل
م��درس��ة ف��ي االن �ت �م��اء وال��وف��اء لبلدها وأم �ت �ه��ا ،ق��ادرة
على تحقيق م��ا تنشد م��ن أه��داف وغ��اي��ات وسياسات
واستراتيجيات بل ومصالح أيضاً.
جميع المردفين السابقين غاياتهم النهائية واحدة؛
ح��رف بوصلة ال�ص��راع عن الكيان الصهيوني باتجاه
إي� ��ران وال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي واإلي� �ق ��اع ب �ي��ن سورية
وحلفائها بما ي�خ��دم ال�ك�ي��ان الصهيوني وه��و أسلوب
ان��ت��ه��ازي ج��دي��د ف��ي ح ��رف ال �ب��وص �ل��ة ع��ن موضعها
الحقيقي.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

�إيران تنهي بناء وحدات جديدة
في مفاعل بو�شهر النووي في �آب المقبل
أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة
ال��ذري��ة اإليرانية بهروز كمالوندي
أن مرحلة ال��دراس��ات البيئية لبناء
الوحدتين الثانية والثالثة لمحطة
بوشهر ستنتهي في أواخر شهر آب.
وأض����اف ك��م��ال��ون��دي ،أن���ه عقب
التوقيع البروتوكولي بين رئيس
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي
أكبر صالحي ورئيس شركة «روس
اتوم» العام الماضي تقرر إعداد 21
ملحقا ً حول بناء هاتين الوحدتين
والتوقيع عليها وقد تم االنتهاء من
إع���داد ه��ذه ال��م�لاح��ق ،وق���ال« :إننا
نتوقع أن يجرى العمل ببناء هاتين
المحطتين ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة من
العام اإليراني الحالي (ينتهي في 20
آذار)».
وحول الترتيبات المتخذة لتجنب
أن يستغرق بناء هاتين المحطتين
فترة زمنية طويلة على غرار محطة
بوشهر األولى ،قال المسؤول اإليراني:
«إن المحطة األولى لها خصوصياتها
ال��خ��اص��ة ب��ه��ا ،وق��د كنا ن��ص� ّر على
االستفادة من قسم مهم من التصاميم
الغربية في بناء المحطة ،وإن من
محاسن هذه المحطة االستفادة من
أنظمة الوقاية الغربية والشرقية،
ومن هذا المنطلق تعتبر هذه المحطة
من أكثر محطات العالم أماناً».
وت��اب��ع ك��م��ال��ون��دي« :ي��ب��دو أن
المحطتين الثانية والثالثة سينتهي
العمل في بنائهما في وق��ت محدد،
ألننا عندما بدأنا ببناء المحطة األولى
خططنا لبناء البنى التحتية ألربع
محطات أخرى ،ومن هنا فإننا نتوقع
أن يجرى إنجاز هاتين المحطتين في
وقت أسرع من المحطة األولى».
إلى ذلك ،قال نائب وزير الخارجية
ال���روس���ي س��ي��رغ��ي ري��اب��ك��وف إن
ال��خ�لاف��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ت��ي ال ت��زال
عالقة بين إي��ران ومجموعة «»1+5

حول برنامج طهران النووي تمكن
تسويتها ،لكنها تستدعي حلوال ً
سياسية.
وأض�����اف ال���م���س���ؤول ال���روس���ي
إن «جميع ال��ح��واج��ز غير القابلة
للتجاوز قد تمت إزالتها قبل شهر،
فلم يبق سوى مسائل معقدة تقنيا ً
تتطلب حلوال ً سياسية» ،معتبرا ً أن
الخالفات العالقة بين الطرفين قد ال
تحول دون توصلهما إلى اتفاق حول
الوثيقة النهائية بحلول أواخر الشهر
الجاري ،وذلك في حال وجود اإلرادة
السياسية.
وذك���ر ري��اب��ك��وف أن العمل على
صياغة ن��ص االت��ف��اق النهائي بين
إيران والدول الست قريب من انتهائه،
مضيفا ً أنه على الطرفين إكمال عملية
التوافق «ما دام ذلك ممكناً» ،مشيرا ً

رو�سيا تك�شف عن ال�شاهد الرئي�س
على كارثة الماليزية فوق دونبا�س

إلى أنه بفضل جهود الخبراء ،فإن
مجال النص غير المتفق عليه تقلص
بشكل م��ل��ح��وظ خ�ل�ال األسبوعين
األخ��ي��ري��ن ،أم���ا اآلن فيتعين على
المدراء السياسيين التطرق لمسائل
كان من الصعب التوافق حولها على
مستوى الخبراء« ،لكن كل ذلك سيتم
في إط��ار ال��ص��ورة النمطية لخوض
المفاوضات».
وأش��ار المسؤول الروسي إلى أن
دول المجموعة لم تتفق في ما بينها
بعد بشأن آلية إعادة فرض العقوبات
ض��د إي���ران ف��ي ح��ال تراجعها عن
ال��ت��زام��ات��ه��ا بتقليص برنامجها
النووي.
وأكد أن كل ما اتفق عليه هو المبدأ
األس��اس��ي ال��ذي يكمن في رف��ض أي
إج���راءات تلقائية وض���رورة أن يتم

ك��ل ش���يء م��ن خ�ل�ال مجلس األم��ن
الدولي .لكن التفاصيل ما زالت محط
النقاش».
وأع��رب ريابكوف ع��ن نية الوفد
الروسي االستفادة من الجولة المقبلة
من المفاوضات (والتي تبدأ في فيينا
األربعاء  3حزيران) «لوضع النقاط
ف��وق ال��ح��روف ف��ي ه��ذا الموضوع
أيضاً».
وب��خ��ص��وص رف��ع ح��ظ��ر ال��س�لاح
ع��ن إي���ران ذك��ر ري��اب��ك��وف أن دول
مجموعة « »1+5لم تتوصل بعد إلى
توافق حول هذا الموضوع ،مشيرا ً
إلى أن روسيا تصر على ضرورة أن
يكون حظر توريد األسلحة من بين
العقوبات األولى التي يجب أن ترفع
عن طهران ف��ور التوصل إل��ى اتفاق
نهائي.

تقييد دخول مندوب رو�سيا �إلى البرلمان الأوروبي رداً على القائمة ال�سوداء

ريابكوف :ال عقالنية في قرارات البرلمان الأوروبي
و ال داعي لدخوله
أعلن البرلمان األوروبي تقييد دخول مندوب روسيا
الدائم لدى االتحاد األوروبي فالديمير تشيجوف إلى
البرلمان ،وذلك ردا على القائمة السوداء الروسية تجاه
 89مواطنا ً أوروبياً.
وأوض��ح المكتب الصحافي للبرلمان األوروب��ي:
«أن الدخول بحرية للسفير تشيجوف سيقيد وهو
سيستطيع زيارة البرلمان« ،لكنه سيحتاج إلى طلب
بطاقة م��رور في كل زي��ارة» ،حيث اتخذ القرار بهذا
الشأن من قبل الجهاز التابع لرئيس البرلمان األوروبي
مارتين شولتس.
ويمتلك جميع المندوبين في االتحاد األوروب��ي
بطاقات م��رور دائمة ،األم��ر ال��ذي يسمح لهم بدخول
مقر البرلمان األوروبي بشكل حر خالل ساعات العمل،
لكن مثل هذه البطاقة قررت إدارة البرلمان سحبها من
الدبلوماسي الروسي.
وك���ان م��س��ؤول رف��ي��ع المستوى ف��ي الخارجية
الروسية قد ذكر السبت الماضي ،أن موسكو وجهت
لدول االتحاد األوروب��ي قائمة تضم أسماء مواطنين
من االتحاد األوروب��ي يحظر عليهم دخ��ول األراض��ي
الروسية ،إال أنها فضلت عدم ذكر أسمائهم .وبحسب
المتحدث باسم الممثلية األوروبية سورين ليبورويس،
فإن القائمة تضم  89شخصاً.
وفي السياق ،أبدت وزارة الخارجية الروسية على
لسان سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
استهجانها من موقف البرلمان األوروبي من «القائمة
السوداء» التي كانت موسكو وضعتها موسكو قبل عام
بحق مسؤولين أوروبيين وسلمتها لبروكسيل أخيراً.
المسؤول الروسي أكد أن القائمة التي شملت 89
شخصية جاءت من الجنس نفسه ،أي ردا ًعلى عقوبات
فرضها االتحاد األوروبي بحق شخصيات روسية على
خلفية األزمة األوكرانية.

قالت مصادر
فرنسية إنّ وزير
الخارجية لوران
فابيوس امتنع في
المؤتمر الذي عقد
في باريس بشأن
مكافحة «داعش»
عن عرض ورقته
الخاصة بفتح حوار
مع «جبهة النصرة»،
وذلك بسبب الغياب
القسري لوزير
الخارجية األميركي
جون كيري بعد
حادث الدراجة الذي
تسبّب بكسر فخذه،
وأجل البحث إلى
ّ
مؤتمر وزراء خارجية
االتحاد األوروبي بعد
ثالثة أسابيع.

كشفت لجنة التحقيق الروسية عن اسم شاهدها الرئيسي في
قضية تحطم طائرة «بوينغ» الماليزية في شرق أوكرانيا العام
الماضي.
وأعلن فالديمير ماركين ،المتحدث الرسمي باسم اللجنة أمس أن
الشاهد «هو المواطن األوكراني أغابوف يفغيني فالديميروفيتش،
الذي كان يؤدي الخدمة العسكرية ،وعمل ميكانيكيا ً للطائرات في
السرب األول التابع للواء الطيران التكتيكي لسالح الجو األوكراني»،
مشيرا ً إلى أن هذا الشاهد ال يزال تحت حماية روسيا.
وأوضح ماركين« :حصل هذا الشاهد في أراضي روسيا من البداية
على حماية ال��دول��ة .وتأكد المحققون من شهاداته ،بما في ذلك
باستخدام جهاز كشف الكذب .وقد قررنا الكشف عن هويته في هذه
المرحلة بسبب ظهور أدلة جديدة تثبت صحة ما يقوله ولدحض
روايات وسائل اإلعالم المنحازة المشككة في وجوده أصالً».
وأعلن ماركين أن لجنة التحقيق الروسية ستطلب من شركة
«ألماز -أنتي» تقديم استنتاجات حول األسباب المحتملة لكارثة
«بوينغ» الماليزية في مقاطعة دونيتسك.
وأكد المسؤول الروسي أن «اللجنة ستواصل التحقيق في القضية
الجنائية حول ارتكاب ممثلين عن أجهزة األمن األوكرانية جرائم
خطرة وخطرة جدا ً ضد السالم وأمن البشرية ،واستنتاجات شركة
«ألماز-أنتي» التي نشرت أمس تثير اهتماماً ،وسنطلب في أقرب
وقت من ممثلي الشركة تقديم هذه االستنتاجات وسندرسها بالدقة
وسنلحقها بوثائق التحقيق».
يذكر أن شركة «ال��م��از -أن��ت��ي» ال��روس��ي��ة المنتجة لألسلحة
المضادة للجو والصواريخ قد كشفت عن نتائج تحليلها للكارثة،
وأهمها استنتاج مفاده أن إسقاط الطائرة الماليزية تم على األرجح
بواسطة صاروخ «9إم  38إم  ،»1موجه أطلق من منظومة «بوك-
إم »1المضادة للجو .وتملك القوات المسلحة األوكرانية العديد من
هذه المنظومات القديمة التي صممتها شركة «ألماز-أنتي».
وفي مؤتمر صحافي عقدته الشركة في موسكو ،استبعد ميخائيل
ماليشيفسكي مستشار مصمم عام «ألماز -أنتي» استخدام منظومة
«بوك إم »2إلسقاط الطائرة ،موضحا ً أن الصواريخ التي تطلقها هذه
المنظومة الحديثة تتميز بعناصر ضاربة فريدة ،أما طبيعة األضرار
التي ألحقت بالطائرة فال تتفق مع هذه المواصفات.
وقال يان نوفيكوف المدير العام للشركة الروسية إن الصاروخ
ال��ذي أص��اب الطائرة الماليزية ك��ان من ط��راز توقفت روسيا عن
إنتاجه عام .1999
وكانت لجنة التحقيق الروسية حصلت في إطار القضية الجنائية
التي فتحتها بشأن تحطم الطائرة الماليزية على شهادة مواطن
أوكراني عبر حدود روسيا طوعا ً وأعرب عن رغبته في التعاون مع
التحقيق الروسي.
وكانت صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية قد نقلت
أواخر العام الماضي عن هذا الشاهد قوله إن من المحتمل أن تكون
الطائرة الماليزية قد أسقطت بصاروخ «جو -جو» أطلق من مقاتلة
«سو »-25تابعة لسالح الجو األوكراني.
وأف���اد ال��رج��ل بأنه ك��ان ي��وم وق��وع الكارثة الجوية ف��ي مطار
«أفياتورسكويه» بمدينة دنيبروبيتروفسك وشاهد بنفسه إقالع
وهبوط تلك المقاتلة المزودة بصواريخ «ج��و -جو» في المطار،
مشيرا ً إلى أن المقاتلة عادت من دون صواريخ وكان قائدها مذعوراً،
وقال فور نزوله من المقاتلة «ليست هي الطائرة المقصودة».
وأضاف الشاهد أن قائد المقاتلة النقيب فولوشين أشار في ما بعد
إلى أن الطائرة «ظهرت في مكان غير مناسب ووقت غير مناسب».
تجدر اإلشارة إلى أن طائرة «بوينغ –  »777الماليزية تحطمت
في مقاطعة دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا في  17تموز الماضي،
ما أسفر عن مقتل  298راكبا ً كانوا على متنها.

�سيول تجري تجربة ل�صاروخ
قادر على �ضرب كوريا ال�شمالية بالكامل

وتطرق ريباكوف لهذه القضية في معرض تعليقه
على قرار النواب األوروبيين تقييد حرية دخول مندوب
روسيا الدائم لدى االتحاد األوروبي ردا على القائمة ،إذ
قال متهكما« :سواء منحوه الدخول بحرية أو بقيود،
فأعتقد أنه ما من داع على اإلط�لاق للتردد على هذا
البرلمان ،إذ ما من شيء يمكن فعله هناك» وأوضح أنه
«أخذا ً باالعتبار مواقف غالبية أعضاء هذا البرلمان،
يمكننا أن نتنبأ بكل أقوالهم وقراراتهم بسهولة.
ولألسف الشديد ،باتت مدى عقالنية هذه القرارات،
وخاصة تلك المتعلقة بروسيا ،تتراجع أكثر وأكثر
شهرا ً بعد شهر».

وأوض��ح��ت موسكو أن القائمة ال��س��وداء ليست
ج��دي��دة ،وأن��ه��ا وضعتها قبل نحو ع��ام ف��ور نشر
القوائم السوداء األوروبية واألميركية ضد العديد من
المواطنين الروس وردا ً عليها ،لكنها لم تشأ أن تثر
ضجة حولها.
وعلل وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
بأن موسكو لم ترد أن تحذو حذو بروكسيل السيئ،
ول��م تثر ضجة إعالمية ح��ول تلك العقوبات ،بل
سلمت «القائمة السوداء» للمؤسسات الدبلوماسية
األوروبية المعنية ،واستغرب مما أثير حول هذه
القضية من ضجة في اآلونة األخيرة.

قال مكتب الرئيسة الكورية الجنوبية إن البالد اختبرت صاروخا ً
باليستيا ً جديدا ً يمكنه ضرب كوريا الشمالية بكاملها ،مضيفا ً أنه
جرى تطوير الصاروخ وفقا ً التفاق جديد مع الواليات المتحدة يسمح
لسيول بتمديد نطاق صواريخها إلى  800كيلومتر.
وق��ال قصر الرئاسة في بيان« :التجربة أظهرت تطوير قدرة
الصواريخ الباليستية التي يمكنها ضرب كل أجزاء كوريا الشمالية
بسرعة ودقة في حالة وقوع عدوان مسلح أو أي استفزاز».
وتابع أن رئيسة كوريا الجنوبية بارك جون هاي قامت بزيارة
نادرة لقاعدة صواريخ في الساحل الغربي لمتابعة إطالق الصاروخ
الموجه الذي سيكون جزءا ً رئيسيا ً من الدفاع الكوري الجنوبي ضد
تهديد جارتها كوريا الشمالية النووي والصاروخي.
وتأتي التجربة الصاروخية بعد شهر من تجربة كوريا الشمالية
إطالق صاروخي باليستي من غواصة .وإذا صدق ذلك فإن هذا يشير
إلى تقدم في قدرة كوريا الشمالية الصاروخية على رغم أن بعض
الخبراء الرؤساء العسكريين األميركيين شككوا في صدقية تقرير
كوريا الشمالية.
وال��ص��اروخ الكوري الجنوبي أول ص��اروخ تطوره سيول وفقا ً
إلرش��ادات جديدة وقعتها مع الواليات المتحدة عام  2012لزيادة
نطاق صواريخ
كوريا الجنوبية ألكثر من الضعف للتعامل مع قدرات بيونغ يانغ
الصاروخية.
وطورت كوريا الشمالية ترسانة صواريخ بنطاقات عدة ويعتقد
أنها تطور صاروخا ً باليستيا ً عابرا ً للقارات بهدف حمل أسلحة
نووية.

