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هل المعار�ضة ال�سورية
خارج نطاق التغطية
 جمال الكندي
انتهى أخ�ي��را ً ف��ي العاصمة المصرية اجتماع المعارضة
السورية ،وه��ذا االجتماع ليس األول من نوعه ،فقد سبقته
اجتماعات عدة كان الغرض منها توحيد صف المعارضة أمام
الحكومة السورية والذهاب إلى جنيف 3وفق أجندة واحدة.
إن�ه��ا محاولة م��ن المعارضة ال�س��وري��ة ف��ي اجتماع القاهرة
للخروج من العباءة الخارجية سواء كانت تركية أو خليجية
والظهور بأنها معارضة وطنية ال تأتمر ب��أوام��ر أح��د ،وان
منطلقاتها سورية بحتة ،واجتماع القاهرة هو منبرها إلظهار
ذلك ،مع مالحظة وجود بعض الشخصيات المعارضة التي
م��ا زل��ت تعول على ال�خ��ارج ،وه��ذا يظهر ف��ي بعض أدبياتها
السياسية المتكررة بشأن الحكومة السورية والتي تتماشى
مع النغمة التركية والخليجية.
إن التغيرات الكبيرة في الساحة السياسية التركية بعد
االنتخابات البرلمانية األخيرة والتي أصابت ح��زب العدالة
والتنمية ال�ح��اك��م ف��ي ت��رك�ي��ا ال��داع��م للمعارضة السياسية
والعسكرية في سورية بانتكاسة كبيرة بعدم حصوله على
الغالبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل حكومة ذات لون واحد
كفيلة ب��إخ��راج ه��ذا ال�ح��زب م��ن صناعة السياسة الخارجية
لتركيا ،وهذا بدوره سوف ينعكس سلبا ً على الدعم الالمحدود
الذي تقدمه الحكومة التركية للمسلحي المعارضة السورية
والدعم السياسي لالئتالف السوري المعارض.
لذلك ،فإن اجتماع المعارضة السورية في القاهرة محاولة
م��ن المجتمعين االبتعاد ق��در اإلستطاعة م��ن نفوذ محركي
األزم� ��ة ال �س��وري��ة وب �خ��اص��ة ت��رك �ي��ا ،وب �ع��ض دول الخليج،
ورسم خريطة جديدة للمعارضة تظهر فيه وجها ً آخر مغاير
لالئتالف السوري المعارض من خالل الخروج بها من دائرة
سيطرة المال الخليجي والنفوذ التركي فهل تحقق ذلك في
اجتماع القاهرة.
المراقب لمخرجات ه��ذا االجتماع ،ي��درك أنها هي نفسها
مطالب االئ�ت�لاف ال�س��وري ال�م�ع��ارض م��ع بعض الزخرفات
الكالمية من باب أنها وطنية وتتكلم باسم الشعب السوري،
والعجيب ب��أن المجتمعين ف��ي ال�ق��اه��رة ي��ري��د دم��ج الجيش
العربي السوري إلى تلك المجاميع المسلحة التي صرنا ال
نقدر نحصي عددها ومسمياتها ،والتي تتجاذبها األطراف
الخارجية بحسب أجندة كل دولة ومطامعها في سورية ،أليس
من المنطق أن تدعو معارضة القاهرة المسلحين إلى أن يلقوا
أسلحتهم وينخرطوا مع الجيش السوري للدفاع عن الوطن
ضد إره��اب «داع��ش» و»ال�ن�ص��رة؟ والغريب «أن المجتمعين
في القاهرة يطلبون من المسلحين غير السوريين الخروج
من سورية ،فهل داعش والنصرة لما دخال سورية استأذنا
المعارضة؟ وهل خروجهم سيكون بهذه السهولة؟
التباين م��ا زال واض�ح�ا ً بين ال��ذي��ن اجتمعوا ف��ي القاهرة
وال�ح�ك��وم��ة ال �س��وري��ة ،ل��ذا ن��رى ه��ذا االخ �ت�لاف ف��ي مواقف
المعارضة السورية تجاه الحكومة السورية ،فما زلنا نسمع
من المعارضة أن راس الهرم السياسي في سورية ليس له
مكان في سورية الجديدة ،وهو كالم متكرر يصدر في بعض
األح �ي��ان م��ن بعض ال�س��اس��ة األميركيين وبحسب الموقف
السياسي وتقلده ببغاواتهم في المنطقة .إن الحكومة السورية
وجيشها الوطني وعلى مدار اربع سنوات حمال على عاتقهما
لواء محاربة التنظيمات المتطرفة في سورية ،وهذا الجيش
يأتمر بأوامر قائده األعلى وهو الرئيس بشار األسد ،فكيف
يقبل الشعب السوري إسقاط رئيس مقاوم ثبت في بلده ولم
يهرب كغيره من الروساء؟
وهنا يأتي ال�س��ؤال المحير والصعب وال��ذي أطرحه على
المعارضة السورية ،هل هي خارج نطاق التغطية الميدانية
لمجريات الحرب في سورية؟ هل خريطة سيطرة الجماعات
المسلحة في سورية لم تصلها بعد؟ أال تعلم من يقاتل هذه
التنظيمات الرديكالية التكفيرية والتي ال تقبل بشيء اسمه
الدولة الوطنية؟ وهل هذه المعارضة المجتمعة في القاهرة
ت�م��ون على ه��ذه التنظيمات المسلحة م��ن جبهة «النصرة»
و»داعش» وجيش علوش وجيش الفتح األردغاني وغيرها من
الفصائل المسلحة؟ وهل هذه الجماعات المسلحة تتوافق مع
أجندة المجتمعين في القاهرة؟
إن الخيار األول اليوم في سورية ،هو محاربة هذا اإلرهاب
األسود الذي يضرب المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية
ف�ي�ه��ا ،وت�ت�ق��اس��م ه��ذه ال�م�ن��اط��ق تنظيمات تكفيرية ال تهتم
وتعول على ما تقوله المعارضة السياسية في أي اجتماع
م��ن اجتماعاتها ،ووس��ط ه��ذا اإلره ��اب ن��رى بعض متكلمي
المعارضة يدعون إلى حل سياسي مع هذا الوجود التكفيري
في سورية وأن الدولة ال بد أن تغير استراتجيتها العسكرية
إل��ى تبني ال�ح��ل السلمي م��ع ه��ذه المجاميع المسلحة وهو
المضحك في األم��ر ،فهل باستطاعة المعارضة إقناع داعش
والنصرة وأخواتهما بإلقاء السالح والتفاوض مع الحكومة
وف��ق ن�ظ��ري��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة المتمثلة ف��ي األح ��زاب
السياسية واالن�ت�خ��اب��ات البرلمانية؟ طبعا ً ال �ج��واب تعرفه
المعارضة جيدا ً وال نحتاج إلى بيانه.
إن الجيش السوري يقاتل وعلى مدار هذه السنوات األربع
م�ج�م��وع��ات ت �ح��اول وب��دع��م م��ن ال �غ��رب إرج ��اع س��وري��ة إلى
عصور ما قبل التاريخ ،وتفتيت هذا الجيش الوطني لحساب
العدو الصهيوني الداعم لهذه الجماعات في الجنوب السوري،
فعلى المعارضة السورية الوطنية قبل طرح أفكار سياسية
ج��دي��دة ال��وق��وف م��ع ال�ج�ي��ش ال��وط�ن��ي ال �س��وري ومساعدة
الحكومة السورية في القضاء على اإلرهاب الذي يسيطر على
مساحات كبير في الجغرافية السورية والدعوة إلى إسقاط
الحكومة السورية يعني ليبيا وصومال جديدة في المنطقة،
وهذا ما تسعى إليه القوى التي تدعم هذه التنظيمات الظالمية
في سورية.
المطلوب من المعارضة الوطنية السورية ،أن يكون بندها
األول محاربة ه��ذا اإلره ��اب وال�ق�ض��اء على أس�ب��اب وجوده
ف��ي س��وري��ة ،وض�م��ان س�ي��ادة ال��دول��ة ال�س��وري��ة ،وط��رح مبدأ
التشاركية مع الحكومة السورية وليس إسقاط الحكومة،
وذل��ك م��ن أج��ل أن تبقى اللحمة الوطنية ال�س��وري��ة حكوم ًة
ومعارضة وشعبا ً وجيشا ً م��وح��د ًة وثابت ًة وق��وي��ة أم��ام كل
أعاصير اإلرهاب ،وبعد ذلك تتشارك المعارضة مع الحكومة
في إدارة سورية وف��ق رؤي��ة وطنية شاملة يحددها الشعب
السوري وحده فقط.
أرجو أن تعود شبكة التغطية الميدانية للمعارضة السورية
وتكون واضحة من دون تشويش وتقرأ من خاللها الواقع
الميداني الجديد ،وتضع نفسها في المكان الصحيح بعيدا ً من
المساومات الخارجية التي أطالت في عمر األزمة السورية.
abojmlah@gmail.com

الكيان «الإ�سرائيلي» يرتكب مجزرة قلب لوزة على �أيدي ن�صرته
 د .سليم حربا
للسنة ال�خ��ام�س��ة م��ن ع��دوان��ه ل��م يستطع الكيان
«اإلسرائيلي» أن يحقق بنفسه كأصيل أو من سخره
ك��وك �ي��ل وع �م �ي��ل وك �ف �ي��ل م��ا ه ��دف إل �ي��ه م��ن تشتيت
وت�ف�ت�ي��ت ل�م�ن�ظ��وم��ة س��وري��ة وم �ن �ظ��وم��ة المقاومة،
وان �ه��ارت أح�لام��ه غير م��رة ف��ي القصير والقلمون،
ّ
وتحطم ج��داره الخبيث ف��ي ال�ج��والن ولعق جراحه
ف��ي شبعا ،وغ �يّ��ر أدوات ��ه وأس��ال�ي�ب��ه وتكتيكاته غير
مرة وحافظ بثبات على عالقته العضوية مع تنظيم
القاعدة وذراعها جبهة النصرة اإلرهابية وعالقاته
مع أنظمة االعتدال الوهابي األعرابي في السعودية
وقطر واألردن.
وما ت ّم كشفه من لقاءات بين الصهاينة وبني سعود
ه��و غيض م��ن فيض التآمر على س��وري��ة وفلسطين
ّ
يخطط
ولبنان والعروبة والمسيحية واإلس�لام وما
ف��ي غ��رف ال�م��وك األردن �ي��ة والتركية وال�ت��ي ال يحيط
بها صحيفة كجمهورييت أو ويكيلكس أو غينس،
وفي إطار قيادة وتوجيه اإلرهاب والترويج ألهدافه
القديمة المتجددة في تقسيم وتفتيت المنطقة على
أس��اس طائفي مذهبي إلقامة حلم ما ُيسمى الدولة
اليهودية الصافية ،بدأ ُيقدم ويلجم قطعان إرهابييه
من جبهة النصرة باستهداف قرى وبلدات جبل الشيخ
كحضر وحرفا وعرنة وقرى وبلدات مدينة السويداء

بأسلوب الترغيب والترهيب وخلق الذرائع لمحاولة
تطويع وتطبيع أهلنا السوريين في تلك المناطق مع
جبهة النصرة وفق خريطة الطريق التي رسمها وليد
بك ،وبالطبع يداه دائما ً على شاربيه بأن كيان العدو
وأردوغ��ان وأب��و محمد الجوالني الذين ال يؤتمنون
على قطيع حمير أعطوه ضمانة بأن أهلنا السوريين
المسلمين الموحدين لن تمسسهم سواطير داعش
وجبهة ال�ن�ص��رة ،ورب �م��ا ل��م ينتبه المغفلون لجملة
التصريحات التي صدرت من مسؤولي كيان العدو
بأنهم مستعدون لحماية الدروز ،ومشاريع التقسيم
التي بدأت تخرج من مراكز الدراسات «اإلسرائيلية»،
والمقاالت «اإلسرائيلية» بأن الدولة السورية بدأت
تضعف ،ودور أيوب قرا مستشار رئيس وزراء كيان
العدو.
ول��م ينتبه المحللون واالستراتيجيون إل��ى رسم
اتجاهات وم�س��ارات تحرك اإلره��اب ومعاركه التي
رس �م��ت ف��ي ع�م�ل�ي��ات ال �م��وك ب��ال�م�س�ط��رة والبيكار
«اإلس��رائ �ي �ل��ي» وص���والً إل��ى معسكر ال �ل��واء /52/
ومحاولة الهجوم للسيطرة على مطار الثعلة لفتح
الطريق اإلرهابي إلى السويداء ،ولم تتجرأ مخابرات
أردوغ� ��ان وأم �ي��رك��ا ب��اإلف �ص��اح ع��ن ال��وج��ود الفعال
لمنظمة «غ ��ول» ال�ي�ه��ودي��ة م��ن ي�ه��ود تركيا والكيان
«اإلسرائيلي» وضباط مخابراته والتي أسست مقرا ً
لها في حضن جبهة النصرة في بلدة ح��ارم شمال
إدل��ب ،وثم افتتاح أفرع لها في مدينة إدلب وسلقين
وكفرتخاريم وهي التي قادت جبهة النصرة وشحذت

سواطيرها الرت �ك��اب م�ج��زرة قلب ل��وزة ال�ت��ي ذهب
ضحيتها حوالى  40شهيدا ً في الوقت ال��ذي بدأ فيه
الكاراكوز فيصل القاسم وإخوان القاعدة أحمد زيدان
والجوالني وتيسير علوني من غرفة عمليات الجزيرة
وقناة الوهابية العبرية يمألون الفضاء بالهجوم على
السويداء.
نعم كيان العدو الصهيوني هو ال��ذي نفذ مجزرة
قلب لوزة على أيدي جبهة النصرة ومن غرفة عمليات
«غ��ول» لتحقيق أهدافه الشيطانية لكن رياح سويداء
سورية جاءت بما ال تشتهيه سفن العدوان ،وأهلنا في
السويداء الذين يباركون ويفاخرون بهويتهم التي لم
يستطع كيان العدو أن ينتزعها من أهالي الجوالن
المحتل على مدى خمسة عقود ويعتبرون أن شهداء
قلب ل��وزة كشهداء اشتبرق والمبعوجة وتدمر وتل
تمر وحلب والالذقية ودي��ر ال��زور ،وأن دفاعهم عن
بلداتهم وقراهم هو دفاع عن كل تراب الوطن وثوابت
الوطن ووحدة وهوية وخيار الوطن مع جيش الوطن
وأن ج�ب��ل ال �ع��رب سيبقى ش��ام �خ �ا ً ك�س�ي��ف سلطان
باشا األط��رش وإبراهيم هنانو وصالح العلي وعلى
اإلره��اب القاعدي والصهيوني أن يعتبر من هزيمة
العثماني والفرنسي وسيتبعه الصهيوني والوهابي
ه��ذا هو حكم التاريخ والجغرافيا واإلدارة واإلرادة
الوطنية من البحر إلى النهر ومن اسكندرون إلى قلب
سورية الجوالن.

بعيدي نجاد )1+5( :ترغب في ت�سريع التقدم بالمفاو�ضات النووية

بروجردي :ال نر�ضى ب�أي اتفاق من جانب واحد
ق��ال حميد بعيدي نجاد رئيس وف��د الخبراء
اإليرانيين في المفاوضات النووية مع مجموعة
 1+5إن االجتماع مع السداسية الدولية على
مستوى الخبراء ناقش سير المفاوضات الماضية
حيث أب��دت ال��دول األع��ض��اء رغبتها ال��ج��ادة في
تسريع التقدم بالمفاوضات.
وكتب نجاد على حسابه في موقع «إنستغرام»
«بعد أيام عدة من االجتماعات على مستوى الخبراء
التي تواصلت من دون توقف منذ األسبوع الفائت
وعقب اجتماعات المساعدين السياسيين التي
بدأت صباح األربعاء عقد اليوم الجمعة اجتماع
رسمي بين إيران ومجموعة  1+5بمشاركة جميع
وفود أعضاء المجموعة» ،مضيفا ً أن هذا االجتماع
ناقش سير المفاوضات السابقة حيث أعربت الدول
األعضاء عن رغبتها الجادة لتسريع التقدم في
المفاوضات.
م��ن جههة أخ���رى ،وص��ف رئيس لجنة األم��ن
القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى
اإلسالمي اإليراني عالء الدين بروجردي ،الحظر
المفروض على إيران «بالسالح البالي والمتهالك»،
مؤكدا ً أن إيران ال ترضى بتطبيق بنود أي اتفاق
نووي من جانب واحد.
وق���ال ب���روج���ردي« :إن لجنة األم���ن القومي
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإلسالمي
أق��رت مشروعا ً يخص القضية النووية أخ��ذ في
االعتبار الخطوط الحمر المطروحة من قبل الشعب
والقيادة في إيران».
وأضاف« :إننا ال نرضى بتطبيق بنود أي اتفاق
نووي من جانب واحد ،حيث تقوم إيران بالوفاء
بتعهداتها ،فيما ينكث الطرف اآلخر تعهداته في
االتفاق فهذا أمر غير مقبول ومرفوض من قبلنا».
وج����دد ال��م��س��ؤول اإلي���ران���ي ث��ق��ت��ه بالفريق
المفاوض ،وقال« :إننا ال نثق بالجانب األميركي ألن
واشنطن تتآمر بشكل مستمر على إيران» ،مؤكدا ً أن
«الجمهورية االسالمية ال تسمح ألعدائها بتفتيش
مواقعها العسكرية ويعتبر ك�لام قائد الثورة
اإلسالمية هو فصل الخطاب في هذه القضية»،
مشيرا ً إلى ض��رورة االستفادة المثلى من قدرات
البالد الداخلية في مواجهة آثار الحظر المفروض
على البالد.

وفي السياق ،أعلن سفير إي��ران لدى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي أن للمفاوضات
النووية أعداء في مقدمهم الكيان الصهيوني ،وهم
ال يتوانون عن أي جهد في هذا اإلطار ،مشيرا ً إلى أن
قضية التجسس لم تكن غير متوقعة بالنسبة لنا.
وقال« :إن المفاوضات النووية تواجه أعداء ال
سيما الكيان الصيوني الذي ال يريد النجاح لهذه
المفاوضات» ،مشيرا ً إلى أنه لهذا السبب «ال يتواني
هذا الكيان عن بذل أي جهد في هذا اإلطار .ومن هنا،
ف��إن ه��ذه القضية لم تكن غير متوقعة بالنسبة
لنا».
وأكد المسؤول اإليراني أن المفاوضين يتخذون
جميع التدابير االحتياطية طيلة فترة المفاوضات.
وق��ال« :إن قضية التجسس مأخوذة بالحسبان
بالنسبة لنا ولم تكن غير متوقعة».
من جهة أخرى ،قال نجفي إن إيران ال تعترف
رسميا ً باالتهامات الخاوية والعديمة األساس التي
تطرح تحت يافطة «األبعاد العسكرية المحتملة»،
وقال« :إننا أعلنا مرارا ً وفي مناسبات مختلفة أن
الوثائق المتعلقة بهذه المزاعم مزيفة ،وقد أكدنا

ذلك م��رارا ً خالل االجتماعات مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية».
وتابع أنه «ج��رت أيضا ً في اجتماع يوم أمس
الخميس اإلشارة إلى القضية األخيرة التي طرحت
في المحاكم األميركية تحت عنوان «العمليات
والبرنامج الوطني» والتي تجلى فيها بوضوح
أن أجهزة التجسس تقوم بتلفيق الوثائق ضد
البرنامج النووي اإليراني وقد طرحنا ذلك كشاهد
على صحة ما تقوله طهران».
وقال نجفي« :إننا أعلنا أنه إذا ما كانت الوكالة
تصر على صحة معلوماتها ،فلماذا ال تستجيب
الق��ت��راح إي���ران ح��ول منشأة ف��ي منطقة مريوان
(شمال غربي إي��ران)» .وعلق على هذا الموضوع
بالقول« :جاء في تقرير للوكالة أن إي��ران أجرت
نشاطات محظورة في منطقة مريوان وإننا أعلنا
استعدادنا إليصال مفتشي الوكالة إل��ى منطقة
مريوان وأن نسمح لهم بالوصول إلى أي نقطة
يريدونها لكن الوكالة لم تقدم أي رد» ،مشيرا ً إلى
أن هذا يكشف عن أن المعلومات التي تم تزويد
الوكالة بها خاطئة.

كوالي�س
خفايا
استغرب مصدر أوروبي
على صلة بالتحضيرات
التي تجريها حكومته
لتسويق «جبهة النصرة»
كجهة معتدلة ،وقوع
مجزرة ريف إدلب
بحق الدروز ،ووصفها
بعملية انتحار ال يعادلها
إال سعي النائب وليد
جنبالط لتقديم األعذار
لها خوفا ً من تأثيرها على
هذا المسعى األوروبي،
معتبرا أنّ العملية التي
ال يمكن تصنيفها
بحالة فردية أو غضب
انفعالي تعبّر عن درجة
اإلمساك «اإلسرائيلية»
بـ»النصرة» لتوظيف
أعمالها في تسويق الحماية
«اإلسرائيلية» ،وتعبير
آخر عن درجة التمسك
الجنبالطي بـ»النصرة».

وا�شنطن :مقاتلة رو�سية حلقت على م�سافة
� 3أمتار من طائرة ا�ستطالع �أميركية
زعم مصدر عسكري أميركي أن مقاتلة روسية حلّقت قرب طائرة تجسس
أميركية فوق البحر األسود على مسافة  3أمتار في  30أيار الماضي.
ونقلت قناة «سي إن إن» عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن مقاتلة روسية
حلّقت لفترة من الوقت على ارتفاع واحد مع طائرة استطالع تابعة لبالده فوق
البحر األسود على مسافة  3أمتار قبل أن تغادر المقاتلة المنطقة.
وكانت مقاتالت روسية أجبرت مدمرة أميركية في اليوم نفسه على مغادرة
مياه روسيا اإلقليمية في البحر األسود.
وقال مصدر في قوى األمن بالقرم آن��ذاك إن مدمرة أميركية دخلت البحر
األسود في إطار تنفيذ مهام لها ،وذلك بعد خروجها من ميناء كونستانتسا
الروماني باتجاه المياه اإلقليمية الروسية.
وقال المصدر إن السفينة األميركية سارت على طول حافة المياه اإلقليمية
الروسية ،مؤكدا ً أن «تصرف طاقم السفينة كان استفزازيا ً وعدوانياً ،ما أثار
قلق رجال محطة المراقبة وأطقم سفن األسطول األسود التي كانت تنفذ مهماتها
في البحر األسود ،وأن «مقاتالت سو -24تلقت أمرا ً باإلقالع وأظهرت للطاقم
األميركي استعدادها لمنعهم من تجاوز الحدود بحزم والدفاع عن مصالح
البالد بإصرار ،وعند ذلك غيرت المدمرة بشكل طارئ اتجاهها وذهبت إلى
المياه الدولية في الجزء الشرقي من البحر األسود».
وكانت المتحدثة باسم الخارجية األميركية ماري هارف أعلنت أن مقاتلة
روسية من طراز «سو –  »27اعترضت بشكل خطر في  7نيسان طائرة استطالع
أميركية من طراز «أر سي –  135يو» فوق بحر البلطيق واقتربت منها لمسافة
 6أمتار.
وأكد حينها المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن
االعتراض جاء نتيجة اقتراب الطائرة من الحدود الروسية ،موضحا ً أن العملية
كانت عادية وخلت من أي طارئ ،الفتا ً إلى أن طائرة التجسس األميركية «أر
سي –  135يو» حلقت باتجاه الحدود الروسية من دون أن ترسل إشارات
الكترونية تدل على هويتها.

مو�سكو تطالب وا�شنطن بالكف عن ت�سليح جميع المتطرفين في �أوكرانيا

ميركل ت�ؤكد رغبة �ألمانيا في عالقات طيبة مع رو�سيا
طالبت موسكو واشنطن بفرض حظر شامل على دعم كل الكتائب النازية
في أوكرانيا بعد تبني الكونغرس األميركي قرارا ً يحظر تمويل تدريب كتيبة
«آزوف» المتطرفة.
وقالت الخارجية الروسية« :الكونغرس األميركي احتاج إلى أكثر من عام
لإلدراك بأن كتيبة «أزوف» في أوكرانيا تمثل مجموعة من النازيين ،وفرض
حظر على تخصيص األموال لتدريبهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في
بيان أمس ،إن «احتاج الكونغرس األميركي إلى أكثر من سنة ليدرك أن هذه
الوحدة تمثل مجموعة من النازيين السافرين الذين يتفاخرون برموز وحدات
الجيش الهتلري ويتصرفون كالجالدين على أراضي محتلة» ،مضيفا ً أن هذه
الخطوة «أن تأتي متأخرا ً خير من أن ال تأتي».
وأشار إلى أنه من المنطقي أن تكون الخطوة التالية هي االعتراف بأن االنقالب
على السلطة الشرعية الذي شهدته كييف العام الماضي ،والذي أيدته واشنطن
بقوة ،تم على يد هؤالء النازيين الجدد.
وأردف« :من الواضح أن تشكيالت أخرى تابعة للحرس الوطني األوكراني
ليست أفضل من «آزوف» ،فإن جرائم النازيين األوكرانيين الذين قاموا بحرق
سكان في مدينة أوديسا وهم أحياء ويواصلون قتل النساء واألطفال في
دونباس ،تتحدث عن نفسها .ويبقى السؤال متى ستالحظ واشنطن هذه
التصرفات».
وفي وقت سابق أمس ،ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الكونغرس أدخل
تعديالت على مشروع قانون الموازنة األميركية تسمح برصد أموال إلرسال
أسلحة قاتلة إلى أوكرانيا ،لكنه يحظر في نفس الوقت تدريب الواليات المتحدة
لمقاتلي كتيبة «آزوف».
وأش���ارت الصحيفة األميركية إل��ى أن التعديالت التي أدخلها أعضاء
الكونغرس تتضمن تزويد كييف بأنظمة صاروخية مضادة للدبابات ،ومدافع
هاون وقواذف وذخائر ،مرفقة بتوصيات تشترط على اإلدارة األميركية عدم
صرف أكثر من نصف المعونة األميركية المخصصة لمساعدة أوكرانيا وقدرها
 300مليون دوالر ،إذا لم يكن محفوظا ً  20في المئة من هذه المساعدة تحت بند
األسلحة الهجومية .وقد اتخذ مجلس النواب تدابير مماثلة ،بحسب الصحيفة.
وتقدم الواليات المتحدة مساعدات إلى أوكرانيا وتزودها بمعدات عسكرية
وعتاد ،إال أن البيت األبيض يعارض إلى اآلن إرسال أسلحة هجومية ألنه يرى
أن ذلك سيؤدى إلى تصعيد النزاع في دونباس ،حيث تشن السلطات األوكرانية
عمليات عسكرية أودت ،بحسب األمم المتحدة بحياة  6500من سكان المنطقة
الرافضين لالنقالب الذي وقع في كييف قبل عام تقريباً.
في المقابل ،أقر الكونغرس تعديالت اقترحها السيناتور جون كونيرز تنص

على عدم السماح بتدريب الواليات المتحدة لمقاتلي كتيبة «آزوف» .
وذكر موقع الكونغرس االلكتروني أن التعديالت المعتمدة تحظر أيضا ً على
الواليات المتحدة إرسال الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات إلى أوكرانيا
والعراق.
وورد في موقع الكونغرس على لسان السيناتور كونيرز قوله« :أعبر عن
امتناني لمجلس النواب على إقراره تعديالتي أمس ،ما يؤكد أن قواتنا المسلحة
لن ت��درب كتيبة النازيين الجدد «آزوف» البغيضة ،وأيضا ً على مساندته
محاوالتي بشأن ع��دم السماح بوصول السالح الخفيف والخطر المضاد
للطائرات إلى مناطق غير مستقرة».
من جهة أخ��رى ،ق��ال مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق
اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون قسطنطين دولغوف إنه يجب على
الواليات المتحدة أن تفهم أن النازية الجديدة متغلغلة في جميع مؤسسات
السلطة في كييف.
وكتب دولغوف على حسابه في موقع التواصل االجتماعي «تويتر» قائالً:
«حظر الكونغرس األميركي مساعدة كتيبة النازية الجديدة «آزوف» .حان

الوقت لواشنطن أن تدرك أن النازية الجديدة متغلغلة في جميع مؤسسات
السلطة والمؤسسات العسكرية واألمنية في كييف».
إلى ذلك ،أفادت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل أمس ،بأن برلين حريصة
على أن تربطها عالقات جيدة مع موسكو وتسعى للتوصل إلى حل سياسي
للصراع في أوكرانيا.
وصرحت ميركل في مؤتمر مع رجال أعمال« :نرغب في عالقات طيبة مع
روسيا لكن ال يمكن أن نقبل انتهاك القانون الدولي» ،مضيفة أننا لن نتوصل إال
إلى حل سياسي ولن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع.
وكانت المستشارة األلمانية أعلنت في الـ  9من حزيران ،أن زعماء مجموعة
 G7اتفقوا على تشديد العقوبات حيال روسيا في حال تفاقم الوضع في
أوكرانيا ،إال أنهم ال يودون ذلك ،وأكدت أن زعماء مجموعة  G7يرون أنه ال يمكن
حل األزمة األوكرانية إال بالطرق السياسية مدينين ما سموه ضم القرم إلى
االتحاد الروسي.
وأشارت المستشارة األلمانية إلى أن سفراء مجموعة  G7سيشكلون فريق
دعم في كييف للمساعدة في إجراء اإلصالحات ومكافحة الفساد ،واصفة قمة
 G7في بافاريا بالفعالة جداً ،قائلة إن «هذا االجتماع كان مكثفا ً ومركزا ً وكذلك
مثمرا ً جداً».
وفي شأن متصل ،طالبت موسكو السلطات في كييف أمس بإجراء تحقيق
في الهجوم الذي تعرضت له القنصلية الروسية في مدينة خاركوف شرق
أوكرانيا ،يوم الخميس.
وقالت الخارجية الروسية في بيان« :في  11حزيران ،وخالل االستقبال
لمناسبة االحتفال بعيد روسيا ،هاجمت مجموعة من المخربين ،وبتغاض تام
من قبل األجهزة األمنية األوكرانية القنصلية الروسية العامة في خاركوف ،األمر
الذي أدى إلى تدنيس رمز الدولة الروسية وإلحاق أضرار ملموسة بالمبنى.
وبذلك ،انتهك الجانب األوكراني مجددا ً وبشكل صارم التزاماته الدولية وفق
اتفاق فيينا حول العالقات القنصلية الموقعة في عام .»1963
وأضاف البيان« :يطالب الجانب الروسي الجانب األوكراني بإجراء تحقيق
شامل في الحادثة ومعاقبة المشاركين والمدبرين لهذه العملية االستفزازية
المشينة وكذلك تعويض اإلض��رار .ونصر على اتخاذ اإلج��راءات الضرورية
لضمان أمن الممثليات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا في أس��رع وقت
ممكن».
من جانب آخر ،أشار البيان إلى أن وزارة الخارجية الروسية تقيم عاليا ً
تصرف الممثلين عن مختلف المؤسسات الدولية الذين كانوا في مبنى القنصلية
لحظة الهجوم وأعلنوا استعدادهم عدم المغادرة إال مع المشاركين اآلخرين في
االستقبال.

