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�سورية وع�صر المعجزات
 د .سليم حربا
على رغم ما تبقى من أبواق اإلرهاب ونعيقه وطبخاته اإلعالمية
والعملياتية التي أق��ل ما يقال فيها إنها كطبيخ القرباط ،أي من
كل زاروب ونفق وجحر من جحور اإلرهاب وفصيل بقية ،ومن
ك ّل غرفة عمليات إرهابية نفخة إره��اب باسم عاصفة جنون في
الجنوب أو الشمال ،ومع ذلك يمكن القول إن الحرب العدوانية على
سورية تضع أوزاره��ا وترمي بأثقالها على كاهل األنظمة التي
دعمت اإلرهاب والعدوان ،تار ًة بإفالس تلك األنظمة وتارة بتج ّرع
اإلره��اب المرتد الراجع إليها وت��ارة بتحطم مشاريعها وتدحرج
رؤوس إرهابييها ب��اآلالف وت��ارة بجنون وهستيريا متزعمي
وق��ادة اإلره��اب الذين باتوا ال يفرقون بين المستحيل والممكن
وبين الوهم والحقيقة كما نسمع من أميي وجاهليي وهابيي بني
سعود ومن زعيم القاعدة اإلخونجي اإلرهابي العثماني أردوغان
ال��ذي فقد صوابه وأخ��ذ يهذي ويخ ّرف ويستنجد بـ «دواعشه»
و»نصرته» حتى على شعبه وجيشه.
إذا ً نحن في الخواتيم المطمئنة من هذه الحرب العدوانية وقد
أخذ اإلعجاز واإلنجاز الوطني السوري المركب جيشا ً وشعبا ً
ليرسخ حالة الصمود األسطوري السوري و ُيحبط
وقيادة مفاعيله
ّ
إلى غير رجعة جملة األهداف والمخططات العدوانية واإلرهابية
التي رسمتها أكذوبة وفانتازيا أظافر أطفال درعا (وما ُبني على
باطل فهو باطل) وتتحطم اآلن بحقيقة تقطيع مخالب ورؤوس
اإلرهاب من بوابة درعا لتسقط الجدران الخبيثة والمناطق العازلة
وغيرها.
وها هو الميزان السوري الوطني الشعبي والرسمي والعسكري
ال��راج��ح بشدة وح �دّة من البحر إل��ى النهر وم��ن اسكندرون إلى
ال�ج��والن م��رورا ً بدرعا والسويداء والقنيطرة التي تحولت إلى
درع ال��وط��ن وال�ق�ل�م��ون ال�ت��ي قلّمت رؤوس وأط� ��راف اإلره ��اب
وحمص وحماه وحلب والساحل ودير الزور وصوالً إلى الحسكة
حسكة في حلق اإلره��اب وداعميه ،هذا الميزان
التي تحولت إلى ْ
الوطني اآلن غيّر المواقف والمواقع والموازين في كل الميادين
األمنية والعسكرية والسياسية الداخلية واإلقليمية والدولية ،لذا
نرى هذا االنعطاف بالدعوة إلى تشكيل تحالف جديد والتعاون
م��ع ال��دول��ة السورية م��ن تلك األط ��راف التي أوغ�ل��ت بسفك الدم
السوري وشكلت رأس حربة في العدوان علينا وراح��ت تتلمس
معجزة من روسيا وصانع المعجزات الروسي بعد أن أصبحت
خيارات اإلرهاب والعدوان محدودة وطرقه مسدودة وتحركاته
مرصودة وآفاقه معدومة ،وبعد أن راح اإلرهاب يقتدي بالحسد
ويبدأ بصاحبه ويقتله ويأكله وبدأت رحلة االستجداء األميركي
والرجاء السعودي والغرق التركي لتل ّمس خريطة طريق روسية
كما حصل في مبادرة الكيماوي السوري وراح الحاج نبيل العربي
األمين السابق لحمدي قطر وسعود السعودية وع � ّراب التدويل
وح��ام��ل س�لاح تسليح اإلره ��اب ف��ي س��وري��ة والمبعوث الالحق
لولي ولي العهد السعودي يقتدي بالكسعي عندما رأت عيناه ما
اقترفت يداه.
وه��ذه الدعوات من موقع االضطرار وليس من موقع الخيار
ألننا حققنا في سورية معجزة الصمود واإلن�ج��از واالنتصار
والمعجزة السورية قد تؤسس للمقبل من المعجزات /حيث بدأ
العالم يقول إذا قالت سورية فصدقوها فعند سورية الخبر اليقين
والنصر المبين.

فرن�سا ترف�ض منح حق اللجوء
لم�ؤ�س�س «ويكيليك�س» جوليان �أ�سانغ
رفضت باريس أمس منح حق اللجوء السياسي لمؤسس موقع «ويكيليكس»
جوليان أسانغ ،الذي طلب من الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند في رسالة
نشرتها صحيفة «لوموند» الفرنسية منحه اللجوء في فرنسا.
وج��اء في رسالة أسانج الموجهة إل��ى ه��والن��د« :أن��ا صحافي يتعرض
للمالحقة والتهديدات من قبل السلطات األميركية بسبب عمله المهني .ولم أكن
متهما ً بارتكاب أي جريمة في أي مكان من أنحاء العالم – بما في ذلك السويد أو
بريطانيا ،وأنا مؤسس «ويكيليكس».
وتحدث أسانغ في رسالته عن مختلف مراحل عمل «ويكيليكس» وتحقيقاته
ومالحقات العاملين بالموقع ،إضافة إلى ظروف حياته في الفترة األخيرة،
مشيرا ً إلى أن ابنه األصغر فرنسي من أم فرنسية.
وق��ال مؤسس «ويكيليكس» إن��ه لم ير ابنه األصغر منذ بداية مالحقته
السياسية قبل  5سنوات ،وكان مضطرا ً للمحافظة على سر وجود ابن له في
فرنسا لحمايته وحماية أمه ،مؤكدا ً أن حياته مليئة بمخاطر تزداد يوما ً بعد
يوم ،مضيفا ً أن «فرنسا فقط تستطيع اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد مالحقته
السياسية» .وكانت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا قد أشارت سابقا ً
إلى إمكانية منح أسانغ وكذلك الموظف السابق في االستخبارات األميركية
إدوارد سنودن اللجوء السياسي في فرنسا ،إال أن رئيس ال��وزراء الفرنسي
مانويل فالس قال إن هذه المسألة غير مطروحة.
وج��اءت تصريحات توبيرا وطلب أسانغ بعد أن كشف تقرير لموقع
«ويكيليكس» تجسس االستخبارات األميركية على ثالثة رؤساء فرنسيين بين
عامي  2006و ،2012منهم الرئيس الحالي فرانسوا هوالند.
وأثار تسريب معلومات عن التجسس األميركي ردود فعل غاضبة في فرنسا،
فقد استدعت الخارجية الفرنسية السفيرة األميركية لدى باريس وأدلى عدد من
كبار المسؤولين الفرنسيين بتعليقات حول الموضوع.
وال يزال جوليان أسانج ،األسترالي البالغ من العمر  43سنة ،يقيم في سفارة
اإلكوادور في لندن منذ حزيران  2012لتفادي ترحيله من بريطانيا إلى السويد
التي تريد استجوابه.
وكانت السلطات السويدية قد وجهت إلى أسانغ تهمة ارتكاب جرائم جنسية،
واضطر األخير لطلب اللجوء في بعثة اإلكوادور الدبلوماسية في لندن ،رافضا ً
جميع االتهامات الموجهة إليه وواصفا ً إياها بأنها وجهت بدوافع سياسية.
لكنه لم يتمكن حتى اللحظة من مغادرة السفارة ألن السلطات البريطانية تحول
دون ذلك.

�شتاينماير :برلين تطلب �إي�ضاحات �سريعة
من وا�شنطن عن �أن�شطة التج�س�س
قال وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير أمس إن برلين تريد
توضيحا ً سريعا ً لمدى صحة أحدث التقارير عن أنشطة تجسس أميركية
نشرها موقع «ويكيليكس» ،مضيفا ً أنه يأمل تعاون واشنطن في هذه المسألة
لرفع اللبس .وكان المتحدث باسم المستشارة األلمانية أنغيال ميركل صرح
في وقت سابق أن الحكومة األلمانية تتعامل بجدية مع أحدث التقارير بشأن
عمليات تجسس أميركية على وزراء بالحكومة.
إذ شدد المتحدث شتيفن زايبرت على أن مثل هذه األحداث المتكررة تسبب
توترا ً في التعاون االستخباراتي األلماني األميركي الحيوي ،علما ً بأن مكتب
المستشارة األلمانية استدعى السفير األميركي وطالبه بتفسيرات حول التقارير
المسربة ،مشددا ً على أن القانون األلماني يجب أن يُحترم وأن أي انتهاكات
ستكون محل مساءلة.
من جهة أخرى ،أكدت الخارجية األميركية على لسان متحدثها جون كيربي
دعوة السفير األميركي بألمانيا على خلفية وثائق «ويكيليكس» المسربة ،نافيا ً
أن يكون ألحدث التقارير تأثير سلبي في العالقات بين البلدين.
وبينت وسائل إعالم ألمانية ،األربعاء ،استنادا ً إلى الوثائق المسربة ،أن
وكالة األمن القومي األميركي تنصتت على عدد من الوزراء األلمان بينهم وزيرا
االقتصاد والمالية فضالً عن المستشارة األلمانية أنغيال ميركل.
يذكر أن النيابة الفيدرالية األلمانية أغلقت في الـ  12من حزيران التحقيق في
قضية تجسس وكالة األمن القومي األميركي على هاتف المستشارة األلمانية.
وأكد بيان صادر عن نيابة كارلسروهي ،جنوب غربي ألمانيا ،إنهاء التحقيق
في القضية ألن االتهامات ال يمكن إثباتها في إطار القانون الجنائي ،إضافة إلى
أنه لم يعثر على دليل موجب إلقامة الدعوى.
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«�إ�سرائيل» تفتح جبهة ال�شمال بعد الف�شل في الجنوب...
 جمال العفلق
أثبتت الحرب على سورية مدى تو ّرط «إسرائيل» في هذه
ال�ح��رب ،فكل الخطوط تتقاطع عند ال��دور الصهيوني في
هذه الحرب وبعيدا ً من لغة المؤامرة والتخوين ،وبالتحليل
البسيط تكتشف العين العادية دور الكيان الصهيوني في
كل األحداث الدائره في المنطقة ،فـ»إسرائيل» لم تخف يوما ً
رغبتها بالقضاء على ثالثة جيوش تعتقد أن وجودها يشكل
خطرا ً على أمنها ووجودها.
وب�ع��د االن�ت�ه��اء م��ن الجيش ال�ع��راق��ي ال��ذي ت��م حله بعد
االحتالل األميركي للعراق كان ال ب ّد من التفكير في الجيش
السوري وإيجاد طريقة إلنهاك الدولة السورية وتفتيتها
وازدادت ه��ذه الرغبة وأصبحت أم��را ً ملحا ً على صانعي
ال�ق��رار بعد فشل ع��دوان تموز وخيبة األم��ل التي عاشها
حلفاء إسرائيل من العرب أكثر منها.
واليوم وبعد فشل أول معارك الجنوب (المعنونة باسم
عاصفة الجنوب) وبعد تغير األوضاع الميدانية على حدود
الجوالن المحتل كان ال بد من فتح معركة بحجم أكبر في
الشمال السوري ،وهذه المعركة ال يمكن االعتماد عليها على
فصائل مبعثره وقوى أنتجتها األوضاع األمنية في الشمال
قد تفشل كما فشلت في الجنوب ..فأصدر األمر إلى تركيا
أردوغ��ان حيث يبحث حزب العدالة والتنمية على نصر ما
يعوض فشل االنتخابات التي سبقتها حملة إعالمية كبيرة،
وبنى أردوغ��ان عليها كل أحالمه لتصبح في لحظة أحالما ً
ضائعة ال جدوى من ذكرها وتذكرها.
وألنّ العالقات التركية «اإلسرائيلية» أصبحت في أفضل
أحوالها في عهد أردوغان والفضائح التي طاولت تلك العالقة

التي لطالما ح��اول أردوغ ��ان أن يخفيها أو يتجاهلها في
خطابه ،ولطالما تباكى الرجل على القدس وفلسطين .ولكن
الواقع يثبت عمق العالقة المادية التي يديرها ابنه والتعاون
األمني والعسكري ال��ذي لم يكن بهذا العمق قبل وصول
العدالة والتنمية للحكم .وعلى رغ��م الدعم «اإلسرائيلي»
لجزء كبير من أك��راد ال�ع��راق ،وه��ذا ما يزعج تركيا إال أن
الواضح أن «إسرائيل» لها اليد العليا في هذه العالقة التي
لم يستطع أردوغان أن يغير من واقعها وأصبحت حكومة
كوردستان العراق واقعا ً فرض نفسه على تركيا ال تستطيع
أن تفعل شيئا ً أمامه.
ف��ال��واض��ح أن ت �ح��ال��ف ال� �ع ��دوان ع �ل��ى س��وري��ة تقوده
«إس��رائ �ي��ل» م��ن خ�لال وج��وده��ا ف��ي األردن وع�ل��ى حدود
الجوالن ومن خالل تركيا في الشمال وبالتنسيق مع قطر
والسعودية اللتين تتحمالن التمويل لهذه ال�ح��رب ،فاليد
«اإلسرائيلية» في تركيا اليوم تتحكم بكل القرارات ودليل
ه��ذا أن أردوغ ��ان يريد اليوم توريط حوالى عشرين ألف
عسكري تركي في مغامرة بالشمال السوري ال يعلم أحد
نتائجها وهذه الرغبة المعنونة بحماية الحدود التركية التي
استباحها اإلره��اب الناتج باألصل عن تسهيالت قدمتها
تركيا منذ لحظة بدأ الحرب على سورية.
وه ��ذا اإلع�ل�ان ال�ت��رك��ي ل�ي��س نتيجة رغ�ب��ة وط�ن�ي��ة لدى
أردوغ��ان بحماية حدود هو السبب في تفكيكها وال لرغبة
السلطان في توسيع أراضيه إنما أتت في وقت فشلت فيه
«إسرائيل» في إشعال الجنوب السوري كما فشلت في منع
الواليات المتحدة من السير في اتفاق فينا مع إي��ران .هذا
االتفاق ال��ذي تكتب عنه الصحف «اإلسرائيلية» ليل نهار،
ويحاول نتنياهو كسب وابتزاز أميركا وأورب��ا للتعويض
على «إس��رائ �ي��ل» كما ص��رح وزي��ر «إس��رائ�ي�ل��ي» لتبقى يد
«إس��رائ�ي��ل» هي العليا في المنطقة .فالخسائر على أرض

كوالي�س
خفايا

الميدان السوري وتغير جغرافية القلمون لمصلحة المقاومة
والجيش السوري وانحسار قوة داعش في مناطق سورية
وعراقية واالت�ه��ام��ات المتبادلة اليوم بين ما يسمى قادة
فصائل يزيد عددها عن خمسين فصيل ،جعل المخططين
ل �ه��ذه ال �ح��رب ي�س�ع��ون لتوسيع جبهة ال �ح��رب ومحاولة
لتحويل الجيش ال �س��وري م��ن ح��ال��ة ال�ه�ج��وم إل��ى الدفاع
والضغط من خالله على الحليفين الروسي واإليراني حيث
كانت التصريحات التركية عنوانا ً عريضا ً لدى اإليرانيين
بالرد فتركيا بهذه التصريحات تجاوزت الخطوط الحمراء
ليس دوليا ً فقط بل داخليا ً حيث وجد أردوغان نفسه اليوم
مجبر مرة أخرى على مواجهة الخصوم إرضاء لـ»إسرائيل»
التي ال تتوقف ول��ن تتوقف عن العبث بأمن المنطقة وما
العمليات اإلرهابية األخيرة في سيناء المصرية إال واحدة
من أعمالها .فالصهيونية ال يمكن أن تعيش بحالة السالم.
وه��ذا م��ن ضمن أدب�ي��ات�ه��ا وف�ك��ره��ا ف��ال�س�لام واالستقرار
يذيبان هذا الكيان.
وأم��ام ه��ذه التحديات الكبيرة التي وضعت أم��ام حلف
المقاومة وغرق المشغلين والمنفذين في التخطيط ودفع
األم��وال نجد أن النتائج على األرض ليست في مصلحتهم
ال ميدانيا ً وال سياسياً ،حيث خرست كل اقالم وبيانات ما
يسمى ائتالف الدوحة أمام تصريحات أردوغان ،وجاء بيان
موسكو في توسيع تمثيل المعارضة ضربة أخرى لسحب
البساط من تحت أقدام من صنعهم المال العربي الفاسد.
فالتهديد التركي اليوم ليس أكثر من قنبلة صوتية ولكن
م��ن الحجم الكبير ي�ح��اول تحالف ال �ع��دوان على سورية
استغاللها ألب�ع��د م��دى وه ��ذه ليست ال �م��رة األول ��ى التي
يستعرض فيها أردوغ���ان ق��وت��ه العسكرية على الحدود
السورية وكرة النار التي أشعلوها في سورية لن تم ّر من
دون أن تحرق هذا المحيط الذي ما زال يخدم الصهيونية.

كشفت مصادر
ديبلوماسية أنّ مسؤوالً
في دولة إقليمية معادية
لسورية قال في لقاء مع
نظيره في دولة كبرى،
إنّ المجموعات اإلرهابية
المسلحة تسيطر على
مساحة واسعة من
األرض ،فأجابه نظيره
على الفور :سنفترض
أنّ ما تقوله صحيح،
ولكن األمر المؤكد
والذي يراه العالم
بأسره هو أنّ المواطنين
السوريين يهرعون إلى
حيث الدولة ،ليحتموا
بجيشهم وقيادتهم
من إجرام ووحشية
تلك المجموعات التي
لوال دعمكم لها بالمال
والسالح والتدريب
واإلعالم لما تم ّكنت من
السيطرة على شبر واحد
من األرض السورية.

مدير مكتب الرئي�س الإيراني يتوجه �إلى فيينا لتقديم اال�ست�شارة للوفد المفاو�ض

ظريف :االتفاق النهائي بحاجة �إلى قرار �سيا�سي
توجه مدير مكتب الرئيس اإليراني محمد نهاونديان إلى
العاصمة النمساوية فيينا لالنضمام إلى الفريق اإليراني
المفاوض في الشأن النووي.
وأفيد بأن نهاونديان سينضم للفريق اإليراني المفاوض
لتزويده باالستشارة ،بحسب ما أعلن مدير مكتب الرئيس
اإليراني عبر موقع «انستغرام» للتواصل االجتماعي.
وأكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف تحقيق
تقدم في المفاوضات النووية في فيينا لكن االتفاق النهائي
يحتاج إلى قرار سياسي من الدول الغربية.
ظريف الذي التقى نظراءه من الواليات المتحدة وألمانيا
وبريطانيا والصين قال إن على البلدان الغربية أن تقرر ما
إذا كانت تريد اتفاقا ً نوويا ً نهائيا ً أو مواصلة فرض الحظر
على إيران.
وحول مواقف وزير الخارجية األميركي في المفاوضات
النووية ،قال ظريف إن جون كيري يتصرف بشكل معقول
حيث يعلم بأن على أميركا االختيار بين فرض الحظر
على إيران أو التوصل معها التفاق نووي شامل ،وعملية
التوصل إل��ى اتفاق ن��ووي تنجح أو تفشل عندما تقرر
الواليات المتحدة رفع الحظر أو إبقاءه.
وأض���اف ال��وزي��ر اإلي��ران��ي أن ب�ل�اده ات��خ��ذت ق���رارا ً
استراتيجيا ً بالتعامل والتعاطي مع مجموعة  1+5لحل
القضية النووية إدراكا ً ألهمية األمر ليس لها فحسب بل
لدول المنطقة والعالم ومن هنا واصلت إي��ران جهودها
الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي.
ونقلت مصادر متابعة في فيينا بأن ضمانات كبيرة
أعطيت للوفد اإليراني لسماح طهران أو رفضها دخول

المفتشين إلى منشآتها مقابل موافقتها على المبدأ ،فيما
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن
االتفاق النووي متوقع خالل أيام.
وقال يوكيو أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة أن ه��دف زي��ارت��ه لطهران ك��ان تسريع التفاهم
والتعاون لحل المسائل المتبقية والمرتبطة ببرنامج إيران

النووي .أمانو الذي عاد إلى فيينا بعد زيارة إلى طهران،
أعرب عن اعتقاده بأن إيران ومجموعة السداسية الدولية
توصلتا إلى تفاهم أفضل حول بعض المسائل المتعلقة
باالتفاق النووي اإليراني ،مؤكدا ً الحاجة إلى جهد أكبر في
هذا المجال.
من جهة أخ��رى ،أكد كبير المفاوضين اإليرانيين في

جنيف عباس عراقجي أن هناك خطوطا ً حمراء بالنسبة
لطهران يجب احترامها ،وقال« :أكدنا بصراحة أن بعض
القضايا بالنسبة إليران أساسية وتعتبر خطوطا ً حمراء
ومن دون احترامها لن نتوصل إلى اتفاق».
وأض���اف ع��راق��ج��ي« :ن��ري��د ات��ف��اق�ا ً يحترم خطوطنا
الحمراء ،وإال فنرجح العودة من دون التوصل التفاق».
وتابع« :القيود الزمنية ال تعنينا وما نريده هو اتفاق
يضمن مطالبنا وخطوطنا الحمراء .ليس صحيحا أننا
بسبب مراعاة فترة المفاوضات سنلبي أية مطالب أو
سنكون مستعدين ألي اتفاق ،فهناك أطر ومبادئ نتقيد
بها ،البعض يمكن أن يكونوا مقيدين بمدة محدودة
للتوقيع بسبب برلماناتهم» ،معتبرا ً أن محادثات رئيس
الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في طهران كانت
«ناجحة وجيدة».
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية
اإليرانية بهروز كمالوندي أن إي��ران والوكالة الدولية
للطاقة الذرية توصلتا إلى اتفاق بشأن ض��رورة وضع
جدول زمني إلنهاء الموضوعات المطروحة في السابق.
وأش��ار كمالوندي إلى أن زي��ارة أمانو لطهران جاءت
ب��دع��وة م��ن قبل أمين المجلس األع��ل��ى لألمن القومي
علي شمخاني .وق��ال« :إن االتفاق جاء إثر جولتين من
المفاوضات بين شمخاني وأمانو وتقررت مواصلة بحث
الموضوع على مستوى الخبراء خالل األيام المقبلة لوضع
نهاية للموضوع».
ووصف المسؤول اإليراني المفاوضات بالمفيدة ،مبينا ً
أن الجانبين قررا دفع مسيرة التعاون الثنائي إلى األمام.

دونيت�سك :ت�صريحات بايدن في �ش�أن االنتخابات المحلية في دونبا�س غير مالئمة

رو�سيا لن ت�سمح بـ«دفن» اتفاقات مين�سك
شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف على
ع��دم ج��واز مراجعة اتفاقات مينسك ،م��ؤك��دا ً ض��رورة
تطبيق حزمة االتفاقات بصورة متكاملة.
وق��ال ف��ي مؤتمر صحافي مشترك عقده م��ع وزي��ر
خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن في موسكو أمس:
«إنني حذرت شركاءنا الغربيين في أوروبا وجون كيري
أن ذلك (مراجعة االتفاقات السلمية وتطبيقها بشكل
انتقائي) سيعد أم��را ً غير مقبول .إن اتفاقات مينسك
عبارة عن حزمة اتفاقات وال يمكن تفكيكها».
وأوض��ح ال��وزي��ر أن المحادثات ف��ي إط��ار «رباعية
النورماندي» واالتصاالت األخرى مع الشركاء الدوليين
تترك لدى موسكو انطباعا ً بأن هناك من يسعى لمراجعة
االتفاقات التي تم عقدها يوم  12شباط في مينسك .وتابع
أن هذه المحاوالت تأتي بمبرر أن «السلطات األوكرانية
تحاول أن تقوم بشيء وأجرت إصالحا ً دستوريا ً وإن كان
من دون مشاركة دونيتسك ولوغاسنك» في إطار تطبيقها
التفاقات مينسك.
وأض��اف الف��روف أن روسيا من جانبها تصر على
تطبيق اتفاقات مينسك بصورة نزيهة ،وه��ي تخشى
من أن تؤدي كل هذه المحاوالت إلى فكرة «مينسك»-3
والتخلي عن اتفاقات «مينسك.»-2
وش��دد على أن��ه م��ن المستحيل تسوية ال��ن��زاع في
شرق أوكرانيا من دون إطالق حوار مباشر بين كييف
وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب
واحد في منطقة دونباس.
وأردف الفروف قائالً« :يكمن العنصر األهم في الحركة
إلى األمام بشكل ناجح (على مسار التسوية) في إطالق
ح��وار مباشر متبادل االح��ت��رام بين كييف م��ن جهة
ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى .ومن دون مثل
هذا الحوار ،من المستحيل التوصل إلى تسوية سياسية
مستقرة وحل قضايا أخرى يجب تجاوزها وفق حزمة
اإلجراءات التي تم االتفاق عليها في مينسك».
وأع��اد الف��روف إل��ى األذه���ان في ه��ذا الخصوص أن
اتفاقات مينسك التي أصدر مجلس األمن قرارا ً دوليا ً دعما
لها ،تقول بوضوح إن اإلصالح الدستوري في أوكرانيا
يجب أن يجرى بالتنسيق مع دونيتسك ولوغانسك.
وذك��ر الف��روف أن موسكو قلقة من عجز كييف عن
الوفاء بااللتزامات التي أخذتها على عاتقها وفق اتفاقات
مينسك ،بما في ذل��ك االل��ت��زام��ات ب��إج��راء االنتخابات
البلدية في دونباس وإجراء إصالح دستوري بالتنسيق
مع سكان هذه المنطقة.
واعتبر أن السلطات األوكرانية تعمل بنشاط على
نسف اتفاقات مينسك ،ودعا الغرب إلى زيادة ضغوطه
على كييف من أج��ل تطبيق االتفاقات ،وق��ال« :يشعر
الجانب الروسي بقلق عميق من عجز كييف أو ربما
عدم رغبتها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتنسيق
الخيارات المحتملة إلج��راء االنتخابات المحلية مع
دونيتسك ول��وغ��ان��س��ك ،وعجزها ع��ن إش���راك ممثلي
الجمهوريتين المعلنتين من جانب واح��د في صياغة

الدستور الجديد».
وتابع الفروف« :ما يثير قلقنا أيضا ً هو عدم تناسب
مشروع الدستور الجديد ال��ذي جرى إع��داده من دون
مشاركة الممثلين المذكورين ،مع أي من بنود اتفاقات
مينسك المتعلقة بهذه الوثيقة» .وأوض��ح أن مشروع
الدستور الذي قدمته كييف ال يذكر ضرورة تقديم النظام
الخاص لمنطقة دونباس على أساس دائم ،وال يعكس
المهمات المتعلقة بتخفيف مركزية الصالحيات في البالد
والتي استعرضتها اتفاقات مينسك بالتفصيل.
من جهة أخرى ،أعلن ألكسندر زاخارتشينكو رئيس
«جمهورية دونيتسك الشعبية» بشرق أوكرانيا أن
تصريحات جو بايدن نائب الرئيس األميركي حول إجراء
انتخابات محلية في دونباس «غير مالئمة».
وك��ان بايدن قد أعلن في اتصال هاتفي مع رئيس
ال��وزراء األوكراني أرسيني ياتسينيوك في وقت سابق
أن واشنطن تدين نية «دونيتسك الشعبية» بإجراء
انتخابات محلية في  18تشرين األول المقبل ،مشيرا ً
إلى أن هذه االنتخابات تتعارض مع اتفاقات مينسك
والقوانين األوكرانية.
وقال زاخارتشينكو« :كلمات بايدن ...غير مالئمة.

ونائب الرئيس األميركي على األرجح لم يفهم (اتفاقات
مينسك) .وأش��ك بأنه ق��رأ مجموعة إج���راءات مينسك
أصالً» ،بحسب ما نقلته وكالة «دونيتسك» لألنباء.
وأضاف« :إذا كان بايدن معنيا ً بالفعل بمصير اتفاقات
مينسك ،عليه إجبار بوروشينكو وغرويسمان (رئيس
البرلمان ورئيس اللجنة الدستورية) على تنفيذها
والتنسيق مع «دونيتسك الشعبية» في ما يتعلق بتعديل
الدستور وقواعد االنتخابات ،كما تنص عليه البنود رقم
 4و 11و 12من مجموعة إجراءات مينسك» ،مضيفا ً أن
واشنطن ستتحمل المسؤولية عن إفشال االنتخابات في
حال عدم إرغامها الرئيس األوكراني على الحوار.
وأعلن أح��د ق��ادة جمهورية «دونيتسك الشعبية»
دينيس بوشيلين أن الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو
يضلل المجتمع الدولي عندما يؤكد أن كييف حاورت
منطقة دونباس بشأن تعديالت على دستور أوكرانيا.
ب��دوره ق��ال رئيس «دونيتسك الشعبية» الخميس
إن الخطوات األحادية األخيرة التي اتخذتها كييف في
سياق تعديل الدستور ،تدل على خروج كييف من عملية
مينسك السلمية .وتابع أن سلطات «الجمهورية» فرضت
النظام الخاص للحكم الذاتي في أراضيها بدءا ً من اليوم،

وحددت يوم  18تشرين األول المقبل موعدا ً لالنتخابات
المحلية .الى ذلك ،أعلنت وزارة الدفاع في «جمهورية
دونيتسك» شرق أوكرانيا أنها تنتظر تأكيد منظمة األمن
والتعاون في أوروب��ا عدم قيام ق��وات الدفاع الشعبي
بإطالق النار ردا ً على قصف كييف قرية شيروكينو.
وق��ال إدوارد باسورين المتحدث باسم ال��وزارة في
الجمهورية الشعبية ،إن دونيتسك تعول على أن المنظمة
ستجبر كييف على تنفيذ جميع وعودها.
وفي وقت سابق ،أعلن باسورين أن جيش دونيتسك
سحب جميع قواته من قرية شيروكينو .وأشار إلى أنه
تم إبالغ بعثة المراقبين التابعة لمنظمة األمن والتعاون
في أوروب��ا والمركز المشترك للتنسيق ومراقبة وقف
إط�لاق النار في منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا
بسحب األسلحة من قبل دونيتسك من القرية ،وذلك في
خطوة أحادية الجانب.
وكان دينيس بوشيلين مندوب «دونيتسك الشعبية»
لدى مجموعة االتصال حول األزم��ة األوكرانية قال إن
قيادة الجمهورية قد أعلنت قرية شيروكينو في ضواحي
مدينة دونيتسك منطقة خالية من السالح ،ودعا كييف
إلى دعم هذه المبادرة.

