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كوالي�س

ماذا عن �إعادة تعويم جبهة الن�صرة؟

في يوم النك�سة...
نك�ساتنا تتوالد وتتزايد
} راسم عبيدات
من حزيران  1967وحتى حزيران  ،2015نكساتنا وخيباتنا
تتعاظم وت��زداد خطورة ،وشعبنا وأمتنا يدخلون نفقا ً مظلماً،
قد يمت ّد لعشرات السنين ،إذا ما انتصر المشروع األميركي
وأدوات��ه في المنطقة .يبدو أنّ ك ّل برامج الفصائل الفلسطينية
الوطنية التح ّررية والديمقراطية االجتماعية لم تثبت صحتها
في أرض الواقع ،كما يحلو دائما ً للفصائل القول بـ«سوبريتها»
وصحتها.
ثمانية وأربعون سنة على نكسة حزيران ،وال أعرف لماذا
أطلق عليها ال��ع��رب اس��م النكسة ،فالنكسة أو الوعكة تحدث
بشكل مفاجئ لجسم معافى وسليم ،والوضع العربي لم يكن
ال معافى وال سليماً ،ومواجهة ومحاربة «إسرائيل» وطردها
وتحرير فلسطين ،لم يكن أكثر من شعارات ديماغوجية وخطب
رنانة عبر أثير اإلذاعات ،ونتيجة تلك الحرب التي لم تكن مجرد
نكسة ،بل هزيمة ساحقة خسرنا فيها البقية الباقية من فلسطين
التاريخية وأراض لثالث دول عربية أخ��رى ،ما زال الجوالن
محتالً بشكل مباشر ،وسيناء ووادي عربة محتلة بشكل غير
مباشر ومكبّلة السيطرة العربية عليها بقيود واتفاقات مجحفة
ومذلة.
منذ هزيمتنا عام  1967وحتى اللحظة الراهنة ،لم نستطع
نجسد حلمنا في تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا الوطنية
أن
ّ
المشروعة ،لم ننجز ال المرحلي منها بإقامة دولة فلسطينية
ع��ل��ى ح���دود ال���راب���ع م��ن ح���زي���ران  1967وال االستراتيجي
أي باختصار فشلنا في نقل
باستعادة فلسطين التاريخيةّ .
مشروع الدولة الفلسطينية من اإلمكان التاريخي الى اإلمكان
الواقعي.
ً
اآلن تبدو األمور على نحو أكثر سوداوية وسوءا ليس فقط
على صعيدنا الفلسطيني ،إذ إن الممكنات والظروف لتحقيق
ال��ح��ل��م الفلسطيني ،ف��ي إق��ام��ة دول���ة فلسطينية ع��ل��ى حدود
الرابع من حزيران  1967ت��زداد صعوبة وتعقيداً ،فالنكسة
الفلسطينية يتوالد عنها نكسات ،وكذلك الوضع العربي تزداد
نكباته ونكساته ،فالمشروع الوطني الفلسطيني والقضية
الفلسطينية معرضان ألخ��ط��ار التصفية والتبديد والتفكك.
الحالة الفلسطينية منقسمة على ذاتها ،واالحتالل يزداد تغ ّوالً
وش��راس��ة ،مستفيدا ً م��ن االن��ق��س��ام الفلسطيني ال��ذي يتع ّمق
ويتك ّرس والمناكفات الداخلية متواصلة وتتصاعد ،ونحن
نرى أنّ مشاريع التصفية للقضية تط ّل برأسها ،وتشارك فيها
أطراف دولية وإقليمية وعربية ،حيث الدولة ذات الحدود الموقتة
في قطاع غزة واإلجهاز على القدس بشكل نهائي ،وتحويل ما
يتبقى من الضفة الغربية بعد ضم مناطق (سي) ،والتي تشكل
 60في المئة من مساحة الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة
كجزر متناثرة في محيط يسيطر عليه االحتالل «اإلسرائيلي».
أم���ا ف��ي ال��ح��ال��ة ال��ع��رب��ي��ة ،ف��ن��ح��ن ن���رى أنّ ك��ل قِ��ط��ر عربي
يعيش ليس نكسة فحسب ،ب��ل م��ا ه��و أك��ب��ر م��ن نكبة ،حيث
ال��م��ش��روع ال��م��ع��ادي للمنطقة ال��ع��رب��ي��ة ،م��ش��روع «الفوضى
الخالقة» ،المستهدف لألمة العربية وجودا ً وشعوبا ً وجيوشا ً
وجغرافيا ،سائر بالمنطقة نحو التقسيم والتجزئة والتفكيك،
وإدخ��ال ك ّل قِطر عربي صراعات مذهبية وطائفية ،بما يخلق
ث��ارات اجتماعية عميقة ّ،تجعل من الصعب تعايش مكونات
ومركبات القطر الواحد االثنية والمذهبية والطائفية في دولة
مركزية واحدة ،بحيث يصبح التقسيم تحصيل حاصل وأمرا ً
واقعاً ،ونحن نشهد تجليات هذا المشروع في ليبيا والعراق
وس��وري��ة ومصر وحتى السعودية ،م��ش��روع يدفع بالعرب
نحو التدمير الذاتي ،ينهب خيراتهم وثرواتهم ويدمر بلدانهم
ويقتل شعوبهم ،ويستنزف مواردهم المالية ،وفي النهاية تعاد
صياغة جغرافيتهم خدمة للمشاريع األميركية واالستعمارية
في المنطقة ،والتي جوهرها حماية أمن «إسرائيل» وتسيدها
في المنطقة لعشرات السنين المقبلة ،واحتجاز تطور األمة لمئة
سنة مقبلة ،بحيث ال��دول المقسمة طائفيا ً ومذهبيا ً وثرواتياً،
مرتبطة أمنيا ً بأحالف أمنية مع «إسرائيل» وتدار اقتصاديا ً من
قبل المركز الرأسمالي العالمي ،على أن تقاد من قبل «مخاتير»
سموهم رؤساء وملوكا ً وأمراء من دون سيطرة على مواردهم
وقرارهم السياسي.
واض��ح ج��داً ،أننا فلسطينيا ً وعربيا ً س��ائ��رون نحو المزيد
م��ن ت��زاي��د وت��وال��د النكسات وال��ن��ك��ب��ات ،فقضية فلسطين لم
تعد القضية المركزية للعديد من الدول العربية ،سواء بسبب
انشغالها بهمومها الذاتية وما تتع ّرض له من ع��دوان وتدمير
وحالة عدم استقرار ،أو انتقال البعض منها للتنسيق والتعاون
م��ع «إس��رائ��ي��ل» ،وب��ال��ذات مشيخات النفط وال��ك��از الخليجي،
والتي لم تعد ترى في «إسرائيل» العدو المركزي واألول لألمة،
حيث يجرى تعظيم أخطار دول أخرى ،وجعلها فزاعة كإيران،
لتخويف ه��ذه ال���دول وإرع��اب��ه��ا ،بأنها تشكل الخطر األول
على أمنها ووجودها ونفوذها ودوره��ا ومصالحها ،من أجل
استمرار استنزاف مواردها المالية ،وتشغيل وزيادة مبيعات
مصانع السالح الغربي واألميركي ،وتحقيق رفاهية شعوبها
على حساب األمة.
فلسطينيا ً دع��ك ع��ن االن��ق��س��ام ،فالالجئون الفلسطينيون
وت��ح��دي��دا ً ف��ي ال��ي��رم��وك يتع ّرضون لنكبة ج��دي��دة ،نكبة ُيراد
منها تصفية قضية الالجئين ،يجرى من خاللها طرد وتهجير
الالجئين وتوطينهم ف��ي المنافي وال��ش��ت��ات ،فما يجري في
ال��ي��رم��وك ،ج��رى قبله ف��ي مخيم نهر ال��ب��ارد ف��ي لبنان ،حرب
مستعرة ع��ل��ى ح��ق ال���ع���ودة ،وح���رب مستعرة ع��ل��ى الوجود
الفلسطيني في القدس ،وتطبيق للقوانين «اإلسرائيلية» على
المستوطنين في الضفة الغربية ،بما يهدد بابتالعها عبر زيادة
ع��دد المستوطنين فيها من  350أل��ف مستوطن إل��ى أكثر من
نصف مليون مستوطن .والداخل الفلسطيني  -48-مشاريع
التهويد تتسارع وت��زداد وتيرتها بشكل كبير ،حيث مشروع
«برافر» لطرد وتهجير عرب النقب عن أرضهم ،وحصرهم في
«غيتوهات» مغلقة.
ً
ً
كم ح��زي��ران نحتاج فلسطينيا وعربيا؟ وك��م نكسة؟ حتى
نستطيع أن ن���درك أن ح���روب التدمير ال��ذات��ي واالنقسامات
الحاصلة فلسطينيا ً وعربيا ً ستذهب بنا نحو الكارثة والهاوية،
ول��ن يستفيد منها غير أع���داء األم���ة م��ن صهاينة وأميركيين
وغرب استعماري ،فأي قِطر عربي يجرى تدميره أو احتالله
وتقسيمه ،هو خسارة عربية صافية ،ولن يتحقق ال أمن وال
أمان عربي في ظ ّل حالة عربية كهذه.
Quds45@gmail.com

مو�سكو :العمل جا ٍر لتوريد
«�إ�س »300 -لإيران قريب ًا
قال وزير الخارجية الروسي ،ردا ً على سؤال بشأن ما إذا تناولت محادثاته
مع نظيره اإليراني تنفيذ صفقة بيع أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية «إس-
 »300إلى إيران ،إن العمل جا ٍر للتحضير لتوريدها.
والتقى وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الف��روف نظيره اإليراني محمد
جواد ظريف في موسكو ،أمس ،وسأله الصحافيون عما إذا تناولت محادثاته
مع الوزير اإليراني تنفيذ صفقة «إس ،»-300فقال« :يجرى العمل للتحضير
لتوريدها ،وسيتم ذلك قريباً».

*

} هشام الهبيشان

يقرأ بعض المتابعين أن محاولة قطر وتركيا وفرنسا
و«إس��رائ��ي��ل» تبييض ص��ورة جبهة النصرة الرديكالية عبر
أدواتهم اإلعالمية والمتزامنة مع غزوة إدلب ،ومعركة األمس
في أريحا بجنوب غربي ريف إدلب الغربي ،هي نقطة البداية
لتعويم جبهة النصرة من جديد .هكذا يقرأ معظم المتابعين،
فتركيا وفرنسا وقطر و«إسرائيل» تسعى اليوم إلى تبييض
ص���ورة جبهة النصرة «ف���رع تنظيم ال��ق��اع��دة ب��س��وري��ة» من
خالل إظهارها كطرف معتدل يحمل مشروعا ً إسالميا ً معتدالً
ويمثل طيفا ً من الشعب السوري وذلك من خالل دمجها كقوة
مسيطرة مع ما يسمى «بجيش الفتح»( ،وجيش الفتح لمن ال
يعلم ،هو عبارة عن مزيج من منظمات راديكالية الكثير من
مقاتليها ليسوا سوريين «النصرة – أحرار الشام – الجبهة
اإلسالمية وغيرها» ،وال يضم بالمطلق أي فصيل مما يسمى
أميركيا ً «الجيش الحر» ألن جبهة النصرة قبل أشهر عدة قامت
بتصفية جميع الحركات المنضوية ضمن صفوف ما يسمى
بـ«الجيش الحر» (جبهة ثوار سورية –حركة حزم) بمناطق
إدلب كاملة وبعض مناطق ريف حلب.
وم��ن خ�لال تفاصيل م��ا ج��رى م��ن أح���داث راف��ق��ت غزوة
محافظة إدل��ب ،يقرأ بعض المطلعين والمتابعين هنا لمسار
االح��داث العسكرية بالمحافظة ككل وعلى مختلف ساحات
المعارك على األرض السورية ،أن الهدف من وراء الغزوة،
هو إتاحة الفرصة أمام بعض أجهزة االستخبارات عسكريا ً
وأجهزة اإلع�لام سياسيا ً وإعالميا ً إلع��ادة تبييض وتعويم

جبهة النصرة من جديد وترتيب أوراقها بالداخل السوري
وتجميع قواها بالشمال السوري ،إلسقاط مفاهيم جديدة
على دور الجبهة بسورية ،والسعي إلع��ادة إحياء وشرعنة
دورها كمثل للمجاميع الراديكالية المسلحة بسورية.
اليوم من الواضح أن مسعى بعض الدول «تركيا – فرنسا-
قطر« -إسرائيل» إلعادة تعويم جبهة النصرة من جديد ،قد
نجح مرحليا ً ببعض المناطق بشمال سورية وبعض مناطق
جنوبها ،وهذا النجاح ال تسقط مفاهيمه بمعظم مناطق جنوب
ووسط سورية ،فبعد المعارك الكبرى التي نجح بها الجيش
العربي ال��س��وري ف��ي تحرير مساحات واس��ع��ة م��ن مناطق
ريفي حماة الشمالي والغربي والتي كانت بمعظمها تخضع
لسيطرة جبهة ال��ن��ص��رة ،وب��ع��د م��ع��ارك وإن��ج��ازات الجيش
بالقلمون ،يمكن القول إن حركة جبهة النصرة بوسط سورية
أصبحت محدودة وهذا األمر ينطبق إلى حد ما على أجزاء من
الجنوب السوري.
وعند الحديث عن الجنوب السوري ،فهذه الجبهة شهدت
معارك كبرى وخصوصا ً بمدن تتصل جغرافيا ً بالعاصمة
دمشق وريفها ،فهناك في مدينتي درعا والقنيطرة وريفهما
دارت معارك كبرى ،ويبدو واضحا ً من خ�لال الحديث عن
تصعيد المعارك مستقبالً بالجنوب ال��س��وري أن��ه ف��ي هذه
المرحلة بدت ظاهرة للجميع قوة التحالف بين جبهة النصرة
كبرى الفصائل المسلحة بالجنوب السوري و«اإلسرائيليين»،
الذين يديرون ويتحكمون ويدعمون ويمولون ويسلحون
م��ع��ارك ب��ع��ض ال��م��ج��م��وع��ات المسلحة وم���ن ضمنها جبهة
ال��ن��ص��رة بالجنوب ال��س��وري وخ��ص��وص��ا ً مدينة القنيطرة
وريفها ،وذلك بدا واضحا ً من خالل معارك بلدات تل كروم

والبعث وخان أرنبة بمدينة القنيطرة ،فمع تجدد هذه المعارك
برز إلى الواجهة عمق التحالف بين النصرة و«اإلسرائيليين».
اختتاماً ،إن عملية تعويم جبهة النصرة ترتبط بمجريات
معارك واسعة وشاملة تسعى الجبهة وبدعم تركي –فرنسي-
قطري – «إسرائيلي» ،إلى إنجازها بالمراحل المقبلة ،مع العلم
أن هذه المعارك التي تسعى الجبهة إلنجازها لها مجموعة
محددات ظرفية وزمانية ومكانية ،وليس من السهل التنبؤ
بمسار حركتها أو طبيعة وكيفية الحسم فيها ،وخصوصا ً
بعد فتح جبهة ال��ن��ص��رة وت��ح��ت غ��ط��اء جيش الفتح وبدعم
تركي  -فرنسي لمعارك واسعة في عموم المنطقة الشمالية
والغربية لسورية ،والهدف من هذه المعارك كما يتحدثون
هو منع أي فرصة تسمح باختراق ما ينجزه الجيش العربي
السوري يعطي القيادة السياسية السورية أوراق قوة جديدة،
وم��ن هنا سننتظر مسار المعارك على االرض وخصوصا ً
باألسابيع األرب��ع��ة المقبلة ،لنقرأ مسار المعارك بوضوح
بعيدا ً من التكهنات ،مع تأكيد أن الجيش العربي السوري ما
زال يمسك بزمام المبادرة بمحيط محافظة إدل��ب وبداخل
مدينة حلب وبعض أريافها ،وهو اآلن يخوض معارك على
مشارف بلدات ريف المحافظة .وفي اإلط��ار ذات��ه ،فالجيش
حصن ري��ف حماه الشمالي وخصوصا ً
العربي ال��س��وري ّ
ب��ل��دة م���ورك عسكرياً ،خشية م��ن أي اخ��ت��راق لمحيط بلدة
مورك االستراتيجية مستقبالً ،وهو اليوم يستكمل معارك
تحرير القلمون ،ويستمر بتوجيه ضربات محكمة وبحرفية
عالية لتحركات جبهة النصرة بمحافظتي القنيطرة ودرعا
وأريافهما جنوب سورية.

الفروف :علينا بذل �أق�صى الجهود للتوافق على الم�سائل المتبقية كافة في مفاو�ضات النووي

جولة مفاو�ضات جديدة في فيينا
وعراقجي ي�ؤكد �إحراز تقدم كبير
أف��ادت طهران أمس على لسان نائب وزير
خارجيتها عباس عراقجي بأن المفاوضات
الجديدة ،في فيينا ،بشأن الملف النووي تحرز
تقدما ً كبيراً.
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون اإليراني
الرسمي« :لقد حققنا تقدما ً ال بأس به في نص
التفاق الرئيسي لالتفاق النووي الشامل ،لكن
ليس بالقدر نفسه بخصوص المالحق».
وأك��د المسؤول اإلي��ران��ي« :ل��ن تقبل إي��ران
تفتيش مواقع غير نووية وعسكرية والدخول
إليها» وأوضح أن الدخول بموجب الضوابط
التي يضعها اإليرانيون وتحت إ ِشرافهم ال
يعني تفتيشاً .وأضاف« :نحن نحاول أن نضع
بعض القواعد للدخول بضوابط إلى مواقع غير
نووية».

ووانطلقت صباح أم��س جولة جديدة من
المفاوضات النووية بين إيران والدول الست
الكبرى لالستمرار في مراحل صياغة نص
االتفاق النهائي بين الجانبين قبل الـ 30من
الشهر الجاري.
وكانت الخارجية األميركية قد أك��دت أن
الدبلوماسية األميركية والمفاوضة ويندي
شيرمان ،موجودة بالعاصمة النمساوية فيينا
إلجراء محادثات مع مجموعة  ،1+5الواليات
المتحدة ،روسيا ،الصين ،فرنسا ،الواليات
المتحدة وألمانيا ،برعاية االتحاد األوروبي.
وص��رح��ت المتحدثة ب��اس��م الخارجية
األميركية م��اري ه��ارف ،ب��أن المحادثات مع
الوفد اإليراني برئاسة نائب وزير الخارجية
عباس عراقجي ستستأنف الخميس.

وق���ال دبلوماسيون إن تفتيش الوكالة
الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة
للمواقع العسكرية اإليرانية واالتصال بالعلماء
النوويين اإليرانيين من أش��د القضايا محل
الخالف التي يجرى التصدي لها في المحادثات
الحالية ،فيما تطالب إيران برفع كل العقوبات
بمجرد التوصل إلى اتفاق.
وفي السياق ذاته ،قالت الخارجية األميركية،
إن الواليات المتحدة تتوقع أن تخفض إيران
مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب
إلى المستويات المطلوبة بموجب اتفاق نووي
بحلول مهلة تنتهي في الـ  30من حزيران.
وأضافت هارف« :إذا لم يفعلوا فسيكون هذا
مشكلة» ،مشيرة إلى أن اإليرانيين احترموا
المستويات المقررة بموجب االتفاقات النووية
الموقتة.
وفي السياق ،دعا وزير الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف����روف ج��م��ي��ع ال��م��ش��ارك��ي��ن في
المفاوضات الخاصة بالملف النووي اإليراني
إلى بذل أقصى الجهود من أجل التوافق على
التفاصيل الفنية المتبقية كافة قبل انتهاء
المهلة المتفق عليها.
وق��ال الف��روف خالل لقاء ثالثي عقده على
هامش مؤتمر« :األم��ن واالستقرار في منطقة
شنغهاي» في موسكو مع نظيريه اإليراني
محمد جواد ظريف والصيني وانغ يي «دخلت
المفاوضات مرحلتها النهائية .إننا واثقون من
أنه يجب على جميع المشاركين في المفاوضات
أن يبذلوا الجهود الضرورية من أجل التوصل
إلى اتفاق يشمل المسائل الفنية كافة ،وذلك
بمراعاة تامة لألطر السياسية للتسوية والتي
اتفق عليها في وقت سابق».
كما عقد الفروف اجتماعا ً ثنائيا ً مع نظيره
اإلي��ران��ي ،رك��ز على بحث وض��ع العالقات
الثنائية ،إضافة إلى تبادل التقييمات بشأن
سير المفاوضات النووية.
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منظمة �شانغهاي :دعوة للتعاون
في مواجهة «داع�ش»
اعتبرت موسكو أن تنظيم «داعش» يعزز موطئ قدم له شمال أفغانستان المتاخمة
لحدود منظمة شنغهاي للتعاون ،ما يستدعي من دولها العمل على وضع استراتيجية
مشتركة لمحاربته.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي الف��روف خالل مشاركته في مؤتمر «األمن
واالستقرار في منطقة شنغهاي» أمس في موسكو ،إن إحدى المهمات األكثر إلحاحا ً
المطروحة أمام منظمة شنغهاي تتعلق بالمساهمة بشكل منسق في استعادة السالم
واالستقرار في أفغانستان.
وأضاف أن التنظيم اإلرهابي يعزز موطئ قدم له في هذا البلد ،حيث البيئة المغذية
لتنامي التطرف واإلرهاب بسبب ضعف مؤسسات الدولة ،وبخاصة في مناطق شمال
البالد القريبة من حدود منظمة شنغهاي.
وأع��اد الوزير إلى األذه��ان أن العالم كان في الماضي غير البعيد يعتبر تنظيم
«القاعدة» والذي يعمل في الخفاء ،خطرا ً رئيسيا ً على األمن الدولي ،أما اليوم فيكثف
«داعش» هجماته تحت أنظار المجتمع الدولي برمته ،إذ يستولي على مخازن أسلحة
ومؤسسات إنتاج نفط ويبسط سيطرته على مساحات واسعة من األراضي.
وتابع الفروف أن موسكو مستعدة لتعزيز التعاون البناء مع كابول في المجاالت
كافة ،بما في ذلك توسيع التعاون الثنائي في مجال إتالف حقول المخدرات ،مؤكدا ً
موسكو تؤيد مبادرة الصين الخاصة بوضع معاهدة حول مكافحة التطرف في إطار
منظمة شنغهاي ،وق��ال« :إننا ندعو إلى زي��ادة مساهمة منظمة شنغهاي في تطوير
التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب برعاية األمم المتحدة».
وفي المجال العملي ،دعا الفروف إلى توسيع دائرة الدول المشاركة بصورة دائمة
في اإلجراءات التي تنفذها هيئة مكافحة اإلرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي ،بما في ذلك
الدول المراقبة وشركاء المنظمة في الحوار.
وأوضح أن الحديث يدور قبل كل شيء عن تبادل المعلومات وتأهيل الكوادر وتطبيق
برنامج التعاون في مكافحة االنفصالية واإلرهاب والتطرف .وأردف« :يعد الحفاظ على
السالم واالستقرار من أجل ضمان التنمية المستدامة في المنطقة أولوية دائمة للمنظمة،
نظرا ً لتنامي التحديات األمنية في فضاء شنغهاي واكتسابها طابعا ً أكثر تعقيداً».
وتابع الفروف« :نأمل في أن تشكل نتائج لقاء اليوم أساسا ً جيدا ً لتعزيز التعاون
العملي واسع النطاق بين دولنا في صيغة شنغهاي وبمشاركة دول معنية أخرى».
وفي الشأن األوكراني ،قال الفروف إن اتفاقات مينسك السلمية الخاصة بتسوية
النزاع المسلح في شرق أوكرانيا تواجه خطرا ً دائما ً قد يؤدي إلى إفشالها ،وذلك بسبب
تصرفات كييف .وأضاف« :أدى الخط السياسي الرامي إلى إخضاع مصائر شعوب كاملة
لمخططات جيوسياسية أحادية إلى اندالع أزمة داخلية خطيرة في أوكرانيا» .وتابع:
«تواجه اتفاقات مينسك خطرا ً دائما ً يهدد بإفشالها بسبب تصرفات سلطات كييف التي
تحاول التهرب من التزاماتها المتعلقة بإقامة حوار مباشر مع منطقة دونباس».
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي خالل المؤتمر أن منظمة شنغهاي قادرة على
لعب دور بناء في ضمان استقرار المنطقة.
وينطلق الموقف الصيني من ض��رورة تحسين الوضع االقتصادي قبل كل شيء،
لكن وانغ يي حذر من الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها المنطقة ،باعتبار أنها تهدد
التنمية المستدامة واألمن .وتحدث عن التأثير السلبي الناتج من تنامي الخطر اإلرهابي
في أفغانستان شمال أفريقيا والشرق األوسط.

بورو�شينكو :الأمن الأوكراني �سيكون متطابق ًا بالكامل مع معايير «الناتو»

�شتاينماير« :ال�سبع الكبار» بحاجة �إلى رو�سيا في حل الق�ضايا الدولية
أكدت ألمانيا ضرورة العودة إلى صيغة «الثماني الكبار»
في أقرب وقت لبحث أهم القضايا الدولية ،مؤكدة أن الدول
السبع تحتاج إلى روسيا بصورة ماسة.
وقال وزير الخارجية األلماني فرانك شتاينماير إنه ليس
من مصلحة الدول السبع أن تعقد القمم بصيغة «السبع
الكبار» إلى أبد اآلبدين ،وأضاف« :على العكس ،نحن بحاجة
إلى مساعدة روسيا في جهود تسوية الصراعات المجمدة في
أوروبا وسورية والعراق وليبيا وفي المفاوضات المتعلقة
بالبرنامج النووي اإليراني».
وفي هذا السياق ،أعرب الوزير عن أمله في أن تساعد
الضغوطات السياسية واالقتصادية على روسيا من جهة،
والمساعي إلقامة ح��وار مع موسكو من جهة أخ��رى ،في
«إيجاد مخرج من هذا الوضع في أوكرانيا الذي يهدد أوروبا
برمتها».
وأعرب شتاينماير عن قلقه من تدهور الوضع األمني في
شرق أوكرانيا ،وقال« :قد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة
في أية لحظة».
وفي تصريح صحافي إثر اجتماع عقده أمس في برلين
مع نظيره األوكراني بافيل كليمكين ،حذر الوزير األلماني من
المخاطر التي تنطوي عليها األحداث األخيرة ،معتبرا ً أنها قد
تجر الطرفين إلى تصعيد عسكري جديد .وتابع« :إننا ننتظر
من الجميع أن يلتزموا اتفاقات مينسك» .ودعا موسكو إلى
إرسال إشارات ملحة بهذا الشأن إلى خصوم كييف في شرق
أوكرانيا ،مشددا ً على عدم وجود أي بديل من تطبيق اتفاقات
مينسك.
إلى ذلك ،أعرب االتحاد األوروب��ي عن قلقه من تصعيد
الوضع الميداني في شرق أوكرانيا ،داعيا ً الطرفين كليهما
إلى التزام نظام وقف إطالق النار بحسب اتفاقات مينسك.
وقالت مايا كوسيانتشيتش المتحدثة باسم مكتب
ال��ش��ؤون الخارجية ف��ي االت��ح��اد األوروب���ي ف��ي تصريح
صحافي أمس« :نحن قلقون من القصف على بلدة ماريينكا
وتصعيد العنف .ويجب أن يكون االلتزام بوقف إطالق النار
شامالً».
وأضافت« :تعد المعارك التي دارت أمس في محيط بلدة
ماريينكا القريبة من دونيتسك أكبر انتهاك لنظام وقف إطالق
النار في ضوء اتفاقات مينسك .وهناك خطر من أن يطلق هذا

التصعيد دوامة جديدة من العنف والمعاناة .ونحن ندعو
الطرفين كليهما إلى التزام اتفاقات مينسك ،علما ً بأنها الحل
الوحيد لألزمة».
يأتي ذل��ك على خلفية ت��ب��ادل االت��ه��ام��ات بين كييف
وجمهورية دونيتسك الشعبية باستخدام األسلحة الثقيلة
وتكثيف عمليات القصف على خط التماس ،فيما اشتدت
المعارك في محيط بلدة ماريينكا الخاضعة لسيطرة القوات
األوكرانية.
من جهة أخرى ،أعربت باريس عن قلقها من التصعيد
الميداني األخير في شرق أوكرانيا .وجاء في بيان صدر عن
وزارة الخارجية« :يجب وضع ح ّد للصدامات بكل أشكالها
ف��وراً .ال يمكن التوصل إلى تسوية سلمية وطويلة األمد
في شرق أوكرانيا ،إال عبر التطبيق الشامل لبنود اتفاقات
مينسك».
وأعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس
الروسي أن الكرملين يشعر بقلق عميق إزاء تصعيد الوضع
في منطقة دونباس ،محمالً القوات األوكرانية مسؤولية
االستفزاز ،وقال« :بطبيعة الحال ،إن موسكو تتابع بانتباه
وتشعر بقلق بالغ حيال الممارسات االستفزازية من قبل
القوات األوكرانية».
وردا ً على سؤال عما إذا كانت روسيا تنتظر مزيدا ً من
التصعيد شرق أوكرانيا ،قال بيسكوف« :ننتظر تنفيذ اتفاقات
مينسك بشكل غير مشروط» ،مضيفا ً أن روسيا تشعر «بقلق
عميق إزاء استمرار القصف الذي يستهدف المناطق السكنية
في دونباس ،ما يؤدي إلى مقتل الناس ،ومنهم أطفال ،ولهذا
السبب نتابع حاليا ً بانتباه بالغ تطورات األوضاع ،وستتم
بلورة موقفنا استنادا ً إلى التطورات».
وأصدرت بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة األمن
والتعاون في أوروبا تقريرا ً خاصا ً حول القتال في منطقة
بلدة ماريينكا.
وأظهر التقرير أن المنطقة التي تقع على خط التماس
شهدت خرقا ً لهدنة مينسك إذ تعرضت أكثر من  100مرة
من جهة الغرب والشمال الغربي إلطالق نيران بأسلحة
خفيفة وثقيلة من مواقع تقع على بعد  1إلى  5كيلومترات
من موقعهم.
كما تحدث التقرير عن تحرك آليات عسكرية ثقيلة بمنطقة

تحت سيطرة «دونيتسك الشعبية» ،بينها دبابات من نوع
«تي »-64و«تي »-72ومدفعية من عيار  122ميليمترا ً
وقافلة من المصفحات وشاحنات عسكرية تحمل منظومات
للدفاع الجوي.
وأضاف التقرير أن دورية بعثة المراقبة شهدت شرق
ماريينكا  7دبابات من نوع «تي »-64تتجه إلى الغرب
وسمعت كذلك أصوات إطالق النار من راجمات الصواريخ
والهاون وكذلك إطالق صواريخ من نوع «غراد».
ولم يتمكن المراقبون ،بحسب تقريرهم ،من االتصال بكبار
مسؤولي «دونيتسك الشعبية» في محاولة لوقف القتال في
منطقة ماريينكا.
من جهة أخ��رى ،أش��ار التقرير إل��ى أن بعثة المراقبة
الخاصة تلقت رسالة من وزارة الدفاع األوكرانية أكدت أن
القوات األوكرانية ستنشر أسلحة ثقيلة على خط التماس
الستخدامها في حال مواجهة «خطر حقيقي» بسبب القتال
في ماريينكا ،الذي بدأ بحسب وزارة الدفاع األوكرانية في
الساعة السادسة صباح األربعاء.
وأك��د الجانب األوك��ران��ي في وق��ت سابق أن��ه استخدم
األسلحة الثقيلة للتصدي لهجوم «دونيتسك الشعبية».
وبحسب التقرير فإن ممثل القوات المسلحة الروسية في
المركز الخاص للمراقبة والتنسيق أعلن أن نظام الهدنة في
منطقة ماريينكا سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الخامسة
مساء األربعاء .وأك��دت قيادة العملية األمنية األوكرانية
وكذلك وزارة الدفاع لـ«دونيتسك الشعبية» مساء األربعاء
أن ماريينكا تخضع لسيطرة الحكومة األوكرانية.
وف��ي ش��أن متصل ،أع��ل��ن ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي بيترو
بوروشينكو أن مجال األم��ن األوك��ران��ي سيكون بالكامل
متطابقا ً مع معايير «الناتو» ،مؤكدا ً أن قضية انضمام البالد
إلى الحلف يجب البتّ فيها عبر استفتاء عام.
وقال بوروشينكو في خطابه السنوي للبرلمان أمس« :كل
ما نسعى للقيام به في مجال األمن سيجري تكييفه لمعايير
الناتو .ومهمتنا تتمثل في تحقيق كل الشروط المطلوبة
لالنضمام (إلى الحلف)».
وأش��ار إل��ى أن استطالعات ال��رأي العام تظهر أن عدد
الراغبين في انضمام البالد إلى «الناتو» تجاوز ألول مرة في
التاريخ عدد المعارضين لذلك ،مؤكدا ً في الوقت ذاته وجود

خالفات جدية بين مختلف المناطق بهذا الشأن .كما قال إن
«العديد من شركاء أوكرانيا في الغرب ال يرحبون كثيرا ً بمثل
هذه التقلبات الجذرية والسريعة في الرأي العام وال يسعون
إلى فتح أبواب الناتو أمام كييف في اللحظة الراهنة».
وأضاف« :في هذه القضية لن ننظر إلى موسكو ،لكننا ال
نستطيع تجاهل رأي شركائنا الغربيين ،وسندافع بصرامة
عن مصالحنا» ،مذ ّكرا ً بأن أوكرانيا ألغت مبدأ الحيادية
في القانون األوك��ران��ي ح��ول مبادئ السياسة الداخلية
والخارجية وتبنت استراتيجية جديدة لألمن الوطني تهدف
إلى حصول البالد على العضوية الكاملة في حلف شمال
األطلسي.
وأعلن بوروشينكو خطة زيادة حجم القوات المسلحة
إلى  250ألف شخص وزيادة تمويل الجيش في عام 2016
المقبل بسبب خطر استمرار القتال في منطقة دونباس
وكذلك خطر «التدخل الشامل على طول الحدود مع روسيا»،
داعيا ً إلى تحديث الجيش وإنتاج أنواع حديثة من األسلحة
واآلل��ي��ات العسكرية .وأض���اف أن تطوير قطاع اإلنتاج
العسكري سيعطي زخما ً لتطوير االقتصاد.
ً
في سياق آخر ،أقر نواب البرلمان األوكراني قانونا يسمح
باالستعانة بقوات أجنبية لحفظ «السالم واألمن في البالد»،
وأوض��ح ملحق القانون المذكور أن «إج��راء عملية دولية
لحفظ السالم واألمن في أوكرانيا سيضمن تنفيذ بروتوكول
ختامي لمشاورات مجموعة االتصال بفعالية».
وبشأن الحصار االقتصادي على المناطق غير التابعة
لسيطرة كييف في شرق البالد أكد الرئيس األوكراني أنه
ال يمكن استعادة العالقات االقتصادية واالجتماعية مع
تلك المناطق ما لم تتمكن السلطات األوكرانية من فرض
سيطرتها على كامل حدودها مع روسيا.
وقال بوروشينكو إن مستوى العالقات االقتصادية مع
المناطق غير الخاضعة لسيطرة كييف يبقى على ما هو
عليه حتى تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ اتفاقات مينسك،
مضيفا ً أن الحد األقصى لما يمكن أن تفعله كييف اآلن يتمثل
في تقديم مساعدات إنسانية أوكرانية وتصريف المعاشات
لمن سجل في المناطق التابعة لكييف ،مشيرا ً إلى أن شركاء
أوكرانيا من الخارج مستعدون لمساعدة دونباس «كجزء ال
يتجزأ» من أراضي البالد.

