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عملية القد�س ...الت�صاريح...
وكي الوعي الفل�سطيني
ّ
} راسم عبيدات
دائما ً وأب��داً ،نبّهنا وحذرنا إلى أنّ ما أحدثه «أوسلو» من
اختراق جدي وخطير في الوعي الفلسطيني ،واالحتالل بعد
أوسلو نجح في إحداث اختراق واحتالل لوعي جزء ال يستهان
به من شعبنا الفلسطيني ،إذ أن أوسلو وال��ذي شكل النصر
الثاني لدولة «إسرائيل» بعد النكبة بلغة ثعلب السياسة
«اإلسرائيلية» شمعون بيريز ،نجح في تقسيم األرض والشعب،
هتك وفكك ودمر نسيجنا المجتمعي ،فأوسلو جعل من السلطة
الفلسطينية «بلدوزر» التطبيع على المستوى الرسمي ،تحت
يافطة وذريعة لغة وثقافة السالم ،ثقافة ج��رى فيها دفن
الكثير من المصطلحات ،حتى غدا الحديث عن دولة االحتالل
باسم الطرف اآلخر ،وكذلك جرى تقزيم الجغرافيا الفلسطينية
والسطو على التاريخ والتركيز على احتالل الوعي الفلسطيني
من أجل كيّه وتشويهه ،وكذلك السيطرة على الذاكرة الجمعية
لشعبنا الفلسطيني.
مليون م��رة حذرنا من مخاطر التطبيع على المستوى
الشعبي ،حيث نشهد «تسونامي» تطبيعيا ً يركز على مدينة
القدس على وجه التحديد ،والمأساة هنا أن هذا التطبيع ترعاه
وتحتضنه جهات رسمية فلسطينية ،وسلوكها وتصرفاتها
ومواقفها تشكل سندا ً يتكئ عليه البعض فلسطينياً ،لكي يجد
الذريعة والحجة والتبرير ،لما يقوم به أو يقدم عليه من أنشطة
ولقاءات تطبيعية يغلفها بغالف مصلحة الشعب الفلسطيني.
ما حصل ويحصل في الساحة الفلسطينية من اختراق
خطير لجدار الوعي الفلسطيني ،هو نتاج باألساس لـ«نعم»
أوسلو التدميرية ،ولكن في المقابل فشلت القوى األخرى
المعارضة في بناء جدار وعي مقاوم ،ولم تبذل جهود جدية
وحقيقية على طريق مقاومة نهج وثقافة التطبيع ،ولم تحصن
فكريا ً وال ثقافيا ً وال عقائديا ً وال سياسيا ً أبناء شعبنا وبالذات
الشباب منهم ضد مخاطر ثقافة التطبيع واختراق واحتالل
الوعي.
في ظل مثل هذه الحالة ،وفي ظل وضع داخلي فلسطيني
ضعيف ومفكك ومنقسم على ذاته ،تغلب أطرافه مصالحها
على المصالح العليا للشعب الفلسطيني ،وتمارس التحريض
ضد بعضها البعض أكثر من تحريضها ضد االحتالل ،وفي
ظل غياب أي رؤية أو استراتيجية فلسطينية لكيفية رد على
إجراءات وممارسات االحتالل ،ليس فقط في اإلطار الشمولي،
بل في قضية كقضية تصاريح شهر رمضان المبارك ،والتي
عبر عنها االحتالل بأنها «تسهيالت» لسكان الضفة الغربية
لدخول القدس والداخل الفلسطيني –  ،- 48تسهيالت له فيها
أسبابه وأهدافه االقتصادية والسياسية ،وكذلك نقل المعركة
والخالف للبيت الفلسطيني ،حيث رأينا كيف تخبطت السلطة
في ما يخص تسلم وع��دم تسلم التصاريح ،وكذلك لم يج ِر
وضع خطة منظمة من قبل محافظة ووزارة شؤون القدس وال
للغرفة التجارية وال القوى ومؤسسات المجتمع المدني لكيفية
التعاطي مع هذا الكم البشري الهائل من أهلنا وشعبنا الذي قد
يكون جزء منه أول مرة يسمح له بالوصول للقدس والداخل
الفلسطيني ،- -48لكي يستفاد منه ليس كقوة شرائية كبيرة
تنعش الوضع االقتصادي ،من خالل التعميم والطلب من
التجار أن تكون أسعارهم معقولة ومقبولة ،وأن يتم إرشادهم
وترتيب سياحة داخلية لهم في المدينة بكل معالمها وأماكنها
دينية وتاريخية وأثرية وغيرها.
لم تمض أربعة أي��ام على الشهر الفضيل ،حدثت عملية
طعن لجندي ح��رس ح���دود م��ن ش��رط��ة االح��ت�لال ف��ي باب
العامود ،والعملية جاءت في إطار الصراع القائم والمستمر
مع االح��ت�لال ،إذ أن حالة االحتقان من ممارسات االحتالل
ومستوطنيه في المدينة من قمع وإذالل للمقدسيين ودعوات
مستمرة واقتحامات للمسجد األقصى حتى في الشهر الفضيل،
ومنع للشبان من أمثال المنفذ للعملية في شهر رمضان من
الوصول للمسجد األقصى ،تشكل عوامل ضغط وانفجار.
المهم حدثت عملية الطعن ،ولكن المسألة ليست هنا وفي
رد الفعل «اإلسرائيلي» ،والتي نعرفها جيداً ،نعرف االحتالل
وسياسة عقابه الجماعي ،حيث أق��دم نتنياهو على إلغاء
تصاريح قرية سعير في الخليل التي ينتمي إليها منفذ العملية،
وكذلك إلغاء تصاريح الخروج من مطار اللد لـ 500فلسطيني
وإجراءات عقابية أخرى تطاول منفذ العملية.
الخطورة ليست هنا ،ولكن الخطورة في العديد من التعليقات
وردود الفعل السلبية والمسيئة من قبل البعض فلسطينياً،
وخصوصا ً من قبل شباب غير واع لخطورة تصرفاته ،أو
انحدار مستوى وعيه وفهمه .فالمسألة الخطيرة هنا ،أن يصبح
البعض منا فلسطينيا ً على قناعة بأن «التسهيالت» والقضايا
االقتصادية والمعيشية أهم من القضية الوطنية ،وهذا مترتب
خطير جدا ً وهو مقايضة الوطني بالمعيشي واالقتصادي.
صحيح ،هناك خلل جوهري وغياب كلي للمحافظة ووزارة
القدس في ه��ذه القضايا ،أي غياب للسلطة ومعها القوى
واألح���زاب ،ولكن األخطر هنا ما يجرى من إع��ادة صياغة
و«كي» للوعي الفلسطيني ،جزء منه نتاج سلوك
و«تجليس»
ّ
وممارسات السلطة ،والجزء اآلخ��ر هو نتيجة غياب وفشل
القوى األخرى في بناء وتحصين أبناء شعبنا بوعي مقاوم،
وعي يتسلح بحقوق شعبنا وثوابتنا الوطنية ،وعي يبنى على
أساس انتماء وطني وليس قبليا ً أو عشائرياً ،وعي يقوم على
وكي.
مقاومة ما يقوم به االحتالل من اختراق وتفكيك
ّ
إننا بحاجة إلى رؤية واستراتيجية جمعيتين في ظل ما
يجري وما جرى ،بناء ثقافة ووعي مقاومين ،من خالل عمل
جاد ودؤوب لمقاومة كل دعاة نهج التطبيع وتشويه الوعي
الفلسطيني ،ورفع درجة المقاومة بفضح وتعرية ومقاطعة
كل القائمين على هذا النهج والخيار والحاضنين له في أي
مستوى ك��ان ،وكذلك تعزيز عملية المقاطعة االقتصادية
لبضائع ومنتوجات االحتالل والتسوق من محاله و«موالته»
التجارية ،ضمن رؤي��ة شمولية تعيد الثقة للمواطن ليس
فقط بالمنتوج والبضاعة المحلية أو البديلة ،ولكن المهم أن
يكون لدى التاجر وعي وانتماء وقناعة بضرورة أن يتشارك
مع المستهلك في عرض وبيع بضاعة منافسة وبسعر مقبول،
تشكل حافزا ً الستقطاب المستهلك والمشتري.
ال يجوز أن تبقى الغرفة التجارية مجرد يافطة تتفرج على
الوضع القائم ،وكذلك وزارة ومحافظة شؤون القدس.
وال يجوز أن تغرق اللجنة التنفيذية في سبات عميق ،فما
حدث بعد عملية الطعن في باب العامود ناقوس خطر جدي.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

من ي�ضع الع�صي في عجالت حلّ الأزمة اليمنية؟
} جمال الكندي
انتهت قبل أيام عدة مشاورات جنيف بين وفد الرياض
ووف��د صنعاء لحل األزم��ة اليمنية التي أصبحت تؤرق
المجتمع الدولي ،وتحولت إلى أزمة إنسانية كبيرة تجاوزت
المجاذبات والمناكفات السياسية بين أفرقاء األزمة اليمنية
إلى وضع غير مقبول لدى المجتمع الدولي ،الذي بدأ يتحرك
باستحياء لحل هذه األزمة مع مراعاته الواضحة ومحاولة
عدم استثارة غضب من قاد الحلف الذي يضرب اليمن منذ
ما يقارب ثالثة أشهر بشتى أنواع الصواريخ التي كانت
مخزنة في مستودعاته منذ سنين لهذا اليوم الموعود« ،يوم
النصر العربي» ،يوم اجتماع العرب على كلمة واحدة ال ض ّد
الصهاينة ،ال والله ،ولكن ض ّد الجار العربي.
غارات الحلف المعادي لليمن ما زالت مستمرة وبوتيرة
كبيرة ،على رغم بدء المشاورات في جنيف بين أفرقاء
األزم��ة اليمنية ،وذل��ك بسبب ما يقوم به الجيش اليمني
واللجان الشعبية من ضرب العمق السعودي واستخدامه
في اآلونة األخيرة صاروخ سكود الذي غير من معادلة هذا
العدوان وأوج��د جانب ردع جديدا ً يعمل له حساب عند
الجانب اآلخر.
قادة هذا الحلف أصبحوا متف ّردين في الميدان اليمني،
وأقصد هنا أنّ ذلك الزخم اإلعالمي عند بداية الحملة على
اليمن ،بدأ نجمه يأفل ،فقد برزت بعض الخالفات بين دول
هذا الحلف واألصوات بدأت ترتفع إليجاد حل سلمي ألزمة
اليمن .فبعد ما يقارب ثالثة أشهر لم يجلب هذا الحلف
سوى الدمار لليمن ،ومزيد من عدد القتلى الذين قاربوا
الثالثة آالف ،فهل هذا هو النصر االستراتيجي الذي أرادته
حملة الحزم واألمل في اليمن؟ وأنا أسال هنا أنصار هادي
في اليمن وخارجه والذين يس ّمون أنفسهم دعاة الشرعية،

هل عودة هادي تستدعي هذا الدمار وهذه األنهار من الدماء
اليمنية البريئة؟ أم هو حقد دفين على اليمن والرغبة في
رؤيته ضعيفا ً مسيطرا ً عليه ومنقسما ً ومدمراً؟!
مشاورات جنيف اليوم تذ ّكرني بجنيف  2بين الحكومة
السورية والمعارضة ،إذ كانت المعارضة السورية مقيدة
بأوامر الخارجية من عواصم العدوان على سورية واليوم
نرى وفد الرياض ين ّفذ أجندة خارجية ويهدّد باستمرار
الخروج من المفاوضات إذا رأى أن سيرها عكس إرادة حلف
العدوان على اليمن.
لذلك ومنذ األح��ظ��ة األول���ى لبدء ه��ذه المفاوضات أو
المشاورات ،نرى عصيا ً تحاول أن تعرقل سير المفاوضات،
وه���ذه العصي ه��ي ذات��ه��ا ال��ت��ي ال ت��ري��د باليمن الخير،
وترغب في إرجاع اليمن للوصاية الخارجية .فهل ستنتج
مفاوضات جنيف؟
المطلوب في البند األول من المفاوضات ،هدنة إنسانية
وحتى اآلن لم يتوافق بين الوفدين على طبيعة هذه الهدنة
وصيغتها .فالوفد المرسل من الرياض يريد أن يساوم من
أجل الهدنة اإلنسانية ويحصل على مكاسب لم يقدر أن
يحصل عليها في الميدان اليمني ،وهذه التجاذبات بين
الوفدين في جنيف لن تفيد اليمني البسيط الذي ال يعلم
لماذا يقصف بيته ويقتل أعز الناس عنده ،هو سؤال برسم
المجتمعين لحل هذه األزمة ،فهل سوف يجدون الحل؟
الحلف الذي قاد هذه الحملة التدميرية لكل شيء حي
في اليمن لن يرضى أن يخرج بحسب المثل الشعبي الشهير
(من المولد بال حمص) فبعد كل هذه األموال التي صرفت
لحملة الحزم وبعدها األم��ل ،والتي تقدر بحسب بعض
التسريبات بـ  30مليار دوالر أميركي ،تستدعي التأمل
والتفكير بهذا المبلغ الضخم ،هل هو فقط إلرجاع شرعية
رئيس طلب من دولة جارة العون والمساعدة السترجاع
العرش المسلوب؟ طبعا ً الموضوع أكبر من ذل��ك ،إنها

الوصاية والهيمنة التي كانت تطبق على كل اليمنين من
قبل هذه الجارة والمطلوب إرجاعها بأي وسيلة إلى حضنها
ووصايتها مهما كلف األمر وبأي ذريعة كانت ،والمال الذي
يحقق هذه األمنية هو حاضر ويلعب دورا ً كبيرا ً اليوم في
األزمة اليمنية .اليمن ال يراد له من قبل هذا الحلف والغرب
أن يكون قويا ً سياسيا ً واقتصاديا ً يملك زمام أمره بيده،
فهذا يعتبر بحد ذاته تهديدا ً خطيرا ً للمنطقة بحسب تصور
من قاد هذا العدوان على اليمن.
على هذا األساس ،فإن المفاوضات لن تنجح ألن العصي
التي س��وف تعيق عجالت سير المفاوضات موجودة
وبقوة ،فهي التي تسيّر وفد الرياض بحسب أجندتها التي
بدأت بها عدوانها على اليمن ،وهذه حقيقة بدأ يتلمسها
المفوض الجديد لألمم المتحدة ولد الشيخ ويعاني منها،
ودليل ذلك التهديد المستمر لوفد الرياض باالنسحاب من
المفاوضات.
دماء اليمنيين تسيل في كل يوم والخاسر األول واألخير
هو الشعب اليمني الذي دمرت دولته بسبب هذه النزاعات
السياسية والوالءات التابعة لها ،فاليمن يعاني من الحصار
الجائر الذي يحرمه من أبسط حقوقه المدنية في العيش
بعزة وكرامة ،إنها المعادلة الصعبة أمام اليمنيين وهي
القبول بالشرعية بحسب توصيف وفد الرياض وإرجاع
األمور إلى عهدها السابق ،أو أن يحكم اليمن من يأتي لخدمة
اليمن فقط ال غير وتكون أجندته وطنية خالصة .أعتقد أن
هذه األمنية غالية وعراقيلها كبيرة واأليام المقبلة سوف
تكشف لنا الكثير من خبايا أزمة اليمن ،وفي كل يوم تزداد
قناعة اليمنين بأن من يقصفهم منذ ثالثة أشهر ال يمكن أن
يفعل ذلك لمصلحة اليمن ،بل هي مصلحة ذاتية ومحاولة
إرجاع وصاية فقدها بعد ثورة «سبتمبر» التصحيحية.

بوتين ي�ؤكد لميركل وهوالند �ضرورة وقف كييف ق�صفها لمدن دونبا�س

«رباعي النورماندي» ت�ست�أنف مفاو�ضاتها على م�ستوى وزراء الخارجية
اس��ت��ؤن��ف��ت أم���س م��ف��اوض��ات ال��س�لام المتعلقة
بالملف األوكراني في باريس حيث اجتمع «رباعي
النورماندي» على مستوى وزراء الخارجية ،وفي
مينسك في إطار مجموعة االتصال ولجانها الفرعية.
وق��ال غريغوري كاراسين نائب وزي��ر الخارجية
الروسي تعليقا ً على االجتماع «سيكون لقاء وزراء
الرباعية مكرسا ً لجميع المسائل المتعلقة بتطبيق
اتفاقات مينسك الموقعة في الـ 12من شباط» .2015
وأردف قائالً« :لقد ب��دأت اللجان الفرعية العمل.
وجرى تسجيل تقدم محدود في ما يخص مسائل األمن
والمجال السياسي .ومن المهم بحث جميع جوانب
تطبيق االتفاقات على مستوى الوزراء».
وفي تصريح آخر ،أدلى به قبل انطالق المفاوضات،
قال كاراسين إن على كييف تطبيق االتفاقات التي
وقعت عليها ،ال ط��رح م��ب��ادرات ج��دي��دة ،وأض��اف:
«يطرح الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو يوميا ً
أفكارا ً جديدة ال تتفق مع اتفاقات مينسك بأي شكل
من األشكال .ويجب إجبار شركائنا األوكرانيين على
التزام النظام ،لكي ينفذوا ما تم االتفاق عليه في
مينسك .أما طرح المبادرات الجديدة ،فيشكل خطرا ً
بالنسبة لتطبيق اتفاقات مينسك».
وك��ان الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين أك��د في
اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي فرانسوا هوالند
والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل أن على كييف
وقف قصف مدن منطقة دونباس.
وأفاد الكرملين أن الجانب الروسي نوه خالل المكالمة
الهاتفية ،م��ج��ددا ب��ض��رورة تفعيل عملية التسوية
السياسية للنزاع في دونباس ،وحل المسائل المتعلقة
باإلصالح الدستوري في أوكرانيا ،إضافة إلى ضرورة
إنعاش جنوب شرقي البالد اقتصاديا ً واجتماعياً.
وبحسب بيان الكرملين ،فإن زعماء الدول الثالث
أدل���وا ب��ع��دد م��ن األف��ك��ار ف��ي س��ي��اق ل��ق��اء «رب��اع��ي
النورماندي» ،وكذلك اللقاءات المقبلة في مينسك
لمجموعة االت��ص��ال ح��ول أوك��ران��ي��ا ول��ج��ان العمل

الفرعية التابعة لها.
من جهة أخ��رى ،نقلت وسائل إع�لام فرنسية عن
مصدر قريب من رئيس فرنسا أن المكالمة استغرقت
 45دقيقة وأن هوالند وميركل أش��ارا خاللها إلى أن
التقدم الذي تم إحرازه في عملية التسوية في أوكرانيا
غير ك��اف ،كما أنهما تحدثا ع��ن ض���رورة ممارسة
الضغط على طرفي النزاع «نظرا ً لتوتر الوضع».
وفي وقت سابق ،أف��ادت الرئاسة األوكرانية بأن
الرئيس بيترو بوروشينكو بحث مع المستشارة
األلمانية الوضع في شرق أوكرانيا و«نسقا مواقفهما»
عشية اللقاء ال��وزاري لـ«رباعية النورماندي» في
باريس.

وذكرت الرئاسة أن بوروشينكو أشار إلى التصعيد
الملحوظ للوضع األمني في منطقة النزاع وتنامي
حوادث إلطالق النار من قبل قوات الدفاع الشعبي في
دونباس.
وأعلنت وزارة الخارجية البيالروسية أن اللجان
الفرعية لمجموعة االتصال بدأت اجتماعاتها خلف
األب��واب المغلقة ،حيث اجتمعت أم��س في مينسك
جميع اللجان باستثناء اللجنة المعنية بالمسائل
األمنية ،علما ً بأن أعضاءها مشغولون حاليا ً بتنسيق
اتفاق جديد يتعلق بسحب األسلحة الخفيفة من خط
الفصل بين الطرفين ،بعد تطبيق االتفاق حول سحب
األسلحة الثقيلة مبدئياً .وم��ن المتوقع أن تجتمع

البنتاغون :ال�صين تتحدى التفوق الع�سكري الأميركي
«ال���ص���ي���ن ت���س���د ال���ف���ج���وات
التكنولوجية ب��س��رع��ة» ،ه��ذا ما
جاء على لسان نائب وزير الدفاع
األميركي ،في إشارة للجهود التي
تبذلها الصين ل��ت��ج��اوز التفوق
العسكري األميركي.
وصرح روبرت وورك أن الصين
ت��ب��ذل ج���ه���ودا ً ح��ث��ي��ث��ة ل��ت��ج��اوز
التفوق العسكري األم��ي��رك��ي في
ال��ج��و وال��ف��ض��اء ،م��ا ي��دف��ع وزارة
ال���دف���اع األم��ي��رك��ي��ة للبحث عن
تقنيات وأنظمة جديدة لكي تبقى
متقدمة على منافستها التي تتطور
بسرعة.
وأش�����ار ن��ائ��ب وزي����ر ال��دف��اع
األميركي إلى أن الصين تعمل على
تطوير ط��ائ��رات ت��ت��ف��ادى أجهزة
الرادار وطائرات استطالع متقدمة
وصواريخ متطورة وأحدث معدات
ال��ح��رب اإللكترونية ،مضيفا ً أن
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة تتطلع إل��ى
عالقات جيدة مع الصين.
ون���وه روب����رت وورك ب��أن��ه ال
يمكن تجاهل الجوانب التنافسية

بين الطرفين خصوصا ً في مجال
ال��ق��درات العسكرية وه��و مجال
تستمر فيه الصين ف��ي التحسن
بمعدالت مرتفعة.
وأض��اف أن «البنتاغون» وهو
يتطلع لعالقة بناءة مع الصين
«ال يمكنه التغاضي عن الجوانب

التنافسية في عالقتنا  -خصوصا ً
في مجال القدرات العسكرية وهو
مجال تواصل فيه الصين التحسن
بمعدل مؤثر للغاية».
وأدل����ى ال��م��س��ؤول العسكري
األم���ي���رك���ي ب��ت��ص��ري��ح��ات��ه ف��ي
افتتاح مؤتمر م��ب��ادرة دراس��ات

الصناعات الجوية والفضائية
الصينية وهي شراكة بين القوات
الجوية األميركية ومؤسسة راند
كوربوريشن ل�لأب��ح��اث ،وتهدف
ال��م��ب��ادرة إل���ى ت��ع��زي��ز البحوث
األميركية التي تدرس الطموحات
ال��ص��ي��ن��ي��ة ف���ي م���ج���ال ص��ن��اع��ة
الطيران.
وفي السياق ،نقلت وكالة أنباء
الصين الجديدة (شينخوا) عن شو
تشي ليانغ نائب رئيس اللجنة
العسكرية المركزية القوية قوله
إن الصين ينبغي أن تبتكر المزيد.
وأضاف« :يتحول بناء معداتنا في
الجيش من بحوث اللحاق بالركب
إلى االبتكارات المستقلة».
جدير بالذكر أن المؤتمر عقد
إثر المشاركة الصينية في الحوار
االس��ت��رات��ي��ج��ي واالق���ت���ص���ادي
األميركي ـ الصيني ال��ذي استمر
ثالثة أي��ام وج��رت فيه محادثات
واسعة النطاق تبحث في مجاالت
للتعاون المتبادل سعيا ً لتجاوز
نقاط الخالف.

وا�شنطن :االتفاق النووي مع �إيران لن ينعك�س على مخطط ن�شر درع �صاروخية في �أوروبا
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
إمكان التوصل إلى اتفاق نووي مع السداسية
الدولية قبل نهاية الشهر الجاري .وإثر اجتماع
في لوكسمبورغ مع نظرائه الفرنسي واأللماني
والبريطاني ووزيرة خارجية االتحاد األوروبي
فيديريكا موغيريني ،قال ظريف إن هناك التزاما ً
سياسيا ً من جانب كل طرف إلحراز تقدم ،مشيرا ً
إلى احتمال إنهاء هذه المفاوضات بحلول المهلة
النهائية أو بعد ذلك ببضعة أيام.
وأعلنت واشنطن أن التوصل المحتمل إلى
ات��ف��اق شامل بشأن الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي
ل��ن ينعكس بشكل م��ن األش��ك��ال على الخطط
األميركية إلقامة منظومة الدرع الصاروخية في
أوروبا.
وقالت روز غوتيمولر مساعدة وزير الخارجية
األميركي بشؤون المراقبة على األسلحة واألمن
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أكد إعالمي عربي
بارز أنّ ك ّل الوقائع
والحقائق تثبت بما
أي مجال
ال يدع ّ
ّ
للشك بأنّ المواطنين
السوريين ،متمسكون
ً
وجيشهم
بدولتهم
وقيادتهم ،وال يمكن
أي
أن يتعايشوا مع ّ
يمس
واقع تقسيمي
ّ
وحدة نسيجهم
االجتماعي ،وهناك
قرار سوري قاطع
وحاسم على ك ّل
المستويات بمواصلة
المعركة حتى
استعادة ك ّل شبر
أرض يسيطر عليه
اإلرهابيون ،مهما
كان الثمن ومهما طال
الزمن.

الدولي ،إن «الواليات المتحدة لم تقل أب��دا ً إن
تسوية للملف النووي اإليراني ستجعل نشر
منظومة الدرع الصاروخية في أوروبا أمرا ً زائدا ً
عن اللزوم أو ال فائدة منه .وإنما كنا نعلن أنه
إذا توصلت الواليات المتحدة مع شركائها في
اللجنة السداسية إلى اتفاق حول برنامج إيران
النووي ،وإذا قامت إيران بتنفيذه ،فسنستطيع
أن نعزل بذلك أح��د أكبر التهديدات المحدقة
بأمننا».
وتابعت قائلة« :ال ن��زال نشعر بقلق من
البرنامج اإليراني الخاص بتصميم الصواريخ
الباليستية .وكان الرئيس ب��اراك أوباما أشار
بوضوح إلى أن نجاح تسوية البرنامج النووي
اإليراني لن يلغي الحاجة إلى إقامة منظومة
ال���درع ال��ص��اروخ��ي��ة وأن ال��والي��ات المتحدة
ستواصل التمسك بضمان أمن حلفائها في ظل

احتمال تجلي تهديدات صاروخية من قبل إيران
والقوى الموالية لها في المنطقة».
كما أش���ارت الدبلوماسية األميركية إلى
أن ب�لاده��ا ستواصل ف��ي ات��خ��اذ خ��ط��وات من
شأنها الحيلولة دون تطوير البرنامج اإليراني
للصواريخ الباليستية ،بما في ذلك «من خالل
مبادرات إقليمية في مجال األمن وتطوير منظومة
الدرع الصاروخية وعن طريق فرض عقوبات،
ومراقبة الصادرات ونظام مراقبة التكنولوجيا
الصاروخية التي تشارك فيه  34بلداً».
وف��ي م��ا يتعلق باحتمال ت��وري��د موسكو
منظومات صواريخ «إس »-300لطهران ،قالت
غوتيمولر« :لقد قدمنا منذ أع��وام ع��دة وبكل
وضوح اعتراضاتنا على بيع هذه المنظومات
وغيرها من وسائل الدفاع الحديثة من هذا النوع
إليران ،وال تزال هذه االعتراضات قائمة».

اللجنة بشكل منفصل ف��ي أواخ���ر الشهر الجاري
للمصادقة على االتفاق الجديد.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف أن روس��ي��ا ج��اه��زة ل��ق��ب��ول أي���ة صيغة
تفاوضية إذا أسهمت في تحقيق تقدم في تسوية
األزمة في جنوب شرقي أوكرانيا ،وقال« :إن الجانب
الروسي جاهز ألية صيغة لتحقيق ولو الحد األدنى
من النتائج في حل النزاع األوكراني».
ول��م يستثـن بيسكــوف بهذا الخصوص إج��راء
ات��ص��ال هاتفـي ح��ول الملـف األوك��ران��ي ف��ي إط��ار
«صيغة النورماندي» (روس��ي��ا ،أوكرانيا ،فرنسا،
ألمانيا) ،مذكرا ً أن الحديـث ال يدور في الوقت الحالي
عن إمكان لقـاء لزعمــاء «رباعية النورماندي»،
موضحا ً أن تحضير مثل ه��ذه اللقاءات يستدعـي
تسويـة جميـع المسائــل التـي يتعيـن علـى لقـاءات
القمـة البـت بهـا.
وتابع المسؤول الروسي قائالً :إن موسكو ال تزال
تسجل «خ��روق��ات ع��دي��دة لوقف إط�لاق ال��ن��ار» في
منطقة دون��ب��اس جنوب شرقي أوك��ران��ي��ا ،وقصف
مدن المنطقة من قبل العسكريين األوكرانيين ،األمر
الذي «يؤدي إلى سقوط ضحايا هناك بصورة شبه
يومية» ،إضافة إلى غياب أية أدلة تشير إلى استعداد
كييف إلجراء إصالحات سياسية ضرورية.
ميدانياً ،تعرضت مناطق من جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك لقصف مكثف من قبل الجيش األوكراني
خ�لال الليلة الماضية عشية استئناف مفاوضات
السالم في باريس ومينسك.
وأعلنت السلطات في دونيتسك عن مقتل مدني
وإص��اب��ة آخ��ر ج��راء قصف مدينة دوكوتشايفسك،
باإلضافة إلى أضرار مادية واسعة النطاق.
أما لوغانسك ،فأعلنت أن الجيش األوكراني انتهك
نظام وقف إطالق النار  8مرات خالل الـ 24الساعة
الماضية ،وأسفرت الهجمات عن إصابة  3مقاتلين
من وحدات الدفاع الشعبي التابعة للجمهورية.

�أ�ستراليا تتحقق من مقتل اثنين من
رعاياها التحقا بـ«داع�ش» الإرهابي

بدأت الحكومة األسترالية أمس ،بالتحقق من المعلومات التي تفيد بمقتل
اثنين من رعاياها المطلوبين بالموصل بعد التحاقهما بتنظيم «داع��ش»
اإلرهابي في العراق.
وأف��ادت هيئة اإلذاع��ة األسترالية نقالً عن مصدر مقرب من عائلتي خالد
شروف ومحمد العمر أنهما لقيا مصرعهما منتصف شهر حزيران في اشتباكات
بالموصل.
وقالت وزيرة الخارجية األسترالية جولي بيشوب إن التحقق من مقتل العمر
بات وشيكا ً على ما يبدو ،مشيرة إلى أن سلطات بالدها ما زالت تنتظر التقارير
الرسمية ،مضيفة أن العمر وشروف اشتهرا بعد نشر صور لهما على صفحات
التواصل االجتماعي وهما يحمالن رأسين لجنديين ،مشددة على أنهما مجرمان
يقومان بأعمال إرهابية تعرض حياة اآلخرين للخطر.
يذكر أن شروف أمضى قرابة  4سنوات في السجن بعد توجيه تهمة التآمر
لشن هجوم في مدينة سيدني عام  ،2005علما ً أنه غادر البالد في  2013مع
العمر.
وفي السياق ،أعلنت أستراليا أمس أنها ستطبق هذا األسبوع قوانين جديدة
تقضي بسحب الجنسية من المواطنين حاملي جوازي سفر ويثبت ضلوعهم
في اإلرهاب ،وينص اإلجراء المتعلق بقانون الجنسية على سحب المواطنة من
أي شخص ينضم لجماعات مسلحة لدولة ما في حالة حرب مع أستراليا.
وصرح رئيس ال��وزراء توني أبوت أن أي شخص قرر االلتحاق بجماعات
إرهابية ،سيمنع من العودة ،مشيرا ً إلى أن إعالن القانون الجديد يتعلق بمنح
الحكومة آلية إضافية لمنع اإلرهابيين الخطرين من العودة إلى أستراليا.
ورفعت أستراليا في أيلول مستوى التأهب ونفذت سلسلة من المداهمات
والعمليات األمنية ،بعد ارتفاع عدد األستراليين الذين غادروا للقتال في سورية
والعراق.
وسيحدد التشريع الجديد عند طرحه في البرلمان (اليوم) األربعاء نوع
األعمال التي يشملها ،علما بأن لجنة االستخبارات واألمن ستنظر في مسألة
ما إذا كان التشريع ،في حال إقراره ،سيطبق بمفعول رجعي ليشمل حاملي
جوازي سفر يقضون عقوبة في السجن بتهم تتعلق باإلرهاب.
وفي السياق ذات��ه ،يجري النظر بشكل منفصل بكيفية تعامل الحكومة
مع الجيل الثاني من األستراليين الذين يحملون جنسية واحدة ،ويشتبه في
صلتهم باإلرهاب.

