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لهذه الأ�سباب ّ
ق�ضت معركة الزبداني
م�ضاجع �شركاء الحرب على �سورية
} هشام الهبيشان
اليوم يراقب العالم كك ّل مسار معركة الزبداني التي تعتبر في توقيتها
ونتائجها المستقبلية عنوانا ً لمرحلة جديدة من عمر الحرب على الدولة
السورية ،فاليوم بات ال خيار أمام الدولة السورية إال االستمرار بالحسم
العسكري لتطهير األرض سورية من رجس اإلرهاب ومتزعّ ميه وداعميه
ومم ّوليه ،وأن تق ّرر مصيرها بنفسها بعيدا ً من تقاطع مصالح المشروع
األميركي – الصهيوني وأدواته من األنظمة الرجعية العربية والمتأسلمة
في اإلقليم ،وجزء من هذا الحسم هو حسم معركة الزبداني التي بدأت قبل
أيام داخل المدينة السورية القريبة من الحدود اللبنانية ،وتحت ّل أهمية
استراتيجية باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة جبال القلمون التي تمت ّد على طول
السلسلة الشرقية بين سورية ولبنان.
في سورية اليوم يساوي تحرير الزبداني للدولة السورية مكسبا ً كبيرا ً
وورقة رابحة جديدة في مفاوضاتها مع كبار الالعبين الدوليين المنخرطين
بالحرب على الدولة السورية ومن خالل ورقة الزبداني وما بعدها ،ستفرض
الدولة السورية شروطها هي على الجميع ،وعندها ال يمكن ان تحصل أي
تسوية إال بموافقة الدولة ونظامها الرسمي ،ووفق ما يراه من مصلحة
لسورية الشعب والدولة ،بعد كل ما لحق بهذا الشعب من أذى من قبل
أطراف الحرب على سورية ،وهنا ال يمكن ألي متابع أن ينكر حجم األهمية
االستراتيجية للزبداني عسكريا ً والمتموضعة بموقعها االستراتيجي
بشمال غربي العاصمة دمشق ،فهي تشكل أهمية استراتيجية بخريطة
العمليات العسكرية السورية ،باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق تمتد على
طول الجغرافيا السورية ،فهي نقطة وصل بين مناطق القلمون الممتدّة من
وسط سورية حمص ،امتدادا ً على طول شريط مناطق القلمون وصوال ً إلى
الحدود اللبنانية غرباً ،وهي تعتبر تقريبا ً من آخر معاقل المجاميع المسلحة
الموجودة على طول السلسلة المذكورة ،إضافة إلى كونها تشكل نقطة ربط
بين المناطق الجغرافية السورية المرتبطة بالجوالن العربي السوري
وسلسلة جبال وتالل الحرمون ومناطق الحدود اللبنانية – السورية من
جهة القلمون الشمالي الغربي ،وهذا ما يعكس حجم األهمية االستراتيجية
الكبرى لهذه البلدة ،بخريطة المعارك بالعاصمة دمشق بشكل عام ،وريفيها
الشمالي والغربي بشكل خاص ،مرورا ً بمناطق الجنوب السوري بشكل عام
ومحافظة القنيطرة بشكل خاص.
اليوم بدأت تأثيرات هذه المعركة تظهر على أرض الواقع خارج حدود
سورية وفي تصريحات وتحليالت واهتمامات من قبل األطراف الدولية
المنخرطة باألزمة بسورية ،اليوم نرى ونسمع عن استعدادات «إسرائيلية»
بالخفاء والعلن للتدخل بأي وقت بمجريات المعركة وعلى األغلب سيكون
التدخل خارج الحدود السورية وأقصد هنا ضربة استباقية لحزب الله داخل
قواعده في لبنان ،وال أستبعد هنا أن يتدخل الكيان الصهيوني بشكل مباشر
بمعركة الزبداني من خالل تحريك عمليات مبشرة بالجنوب السوري لدعم
وإسناد المتطرفين الذين تدعمهم «إسرائيل» بدء من سلسلة جبال الحرمون
انتهاء بسلسلة جبال القلمون ،الذين راهنت عليهم «إسرائيل» طويالً على
أمل أن يشكلوا للكيان الصهيوني حزاما ً أمنيا ً «جدار طيب» يعزل الجوالن
العربي السوري المحتل عن عمقه الجغرافي السوري.
وعلى المحور اآلخر ،بدأت الخشية الصهيونية تظهر بشكل واضح من
تطور القدرات العسكرية والعملياتية والتخطيطية والتسليحية والتنسيقية
بين مقاتلي حزب الله والجيش العربي السوري ،فاليوم عندما يخرج
جنراالت «إسرائيل» ويتحدثون بالعلن أنّ تحرير أجزاء واسعة من بلدة
الزبداني المحصنة بشكل كامل من المجاميع المسلحة بساعات معدودة،
والتي قد تكون تحصيناتها العسكرية أكثر من تحصينات الكثير من المدن
«اإلسرائيلية» بل يقول بعضهم إنها قد تكون أكثر تحصينا ً من تل أبيب بحد
ذاتها ،وهذا يعني بحسابات القادة العسكريين والسياسيين في تل أبيب
أن تحرير الجيش العربي السوري وقوى المقاومة اللبنانية لبلدة مثل
الزبداني يعني بالعرف العسكري أن مقاتلين حزب الله بالذات والجيش
العربي السوري قادرون بأي وقت على إسقاط وتحرير أي مدينه فلسطينية
محتلة وضرب خطوط دفاعها وتحصيناتها في أي حرب مستقبلية متوقعة
مع الكيان الصهيوني.
ويقول هنا جنراالت الكيان الصهيوني ،إن القوة العسكرية والعملياتية
لحزب الله تحديدا ً باتت قادرة على القيام بأي عملية نوعية داخل األراضي
الفلسطينية المحتلة وتحرير أراض��ي ،في أي حرب مستقبلية متوقعة
مع الكيان الصهيوني ،فجنراالت الكيان يقولون :إنه كما حرر حزب الله
والجيش العربي السوري وضربوا تحصينات المجاميع المسلحة في
مساحات واسعة من الزبداني والقلمون هم قادرون على إسقاط وتحرير
مدن فلسطينية محتلة بالمستقبل القريب في أي حرب مستقبلية متوقعة،
وهذا شيء جد خطير بالسياسة العسكرية واألمنية «اإلسرائيلية» ،وهنا
نحس بارتجاف ورعشات
ينبع الخوف «اإلسرائيلي» ،ومن هنا بدأنا
ّ
«اإلسرائيليين» ،ومن هنا سمعنا وقرأنا في تحليالت «اإلسرائيليين» عن
احتماالت شن عدوان «إسرائيلي» على قواعد حزب الله في لبنان أو حتى
التدخل بشكل مباشر في المعركة لتحويل مسار المعركة وبنفس الوقت
التخفيف من حجم الضغط على المجاميع المسلحة وبنفس الوقت ضرب
حزب الله وشل قدراته اللوجستية والعسكرية.
معركة الزبداني بشكل خاص والقلمون بشكل عام ال تعني الكيان
الصهيوني فقط ،فهناك أطراف عدة تعنيها هذه المعركة ،فالنظام السعودي
المنغمس بالحرب على سورية ال يريد أن يتلقى هزيمة جديدة ،وقد تكررت
هزائمه بالقلمون وبعموم مناطق الجنوب السوري تحديداً ،فتحرير
الزبداني يعني للنظام السعودي سقوط كل ما يليها كأحجار الدومينو،
وبالتالي خسارة جديدة وكبيرة للنظام السعودي وخصوصا ً بمناطق
الغوطة الشرقية وخصوصا ً بلدة دوما التي تعتبر معقل ميليشيا جيش
اإلسالم المدعومة من النظام السعودي ،والتي من المتوقع أن تنتقل عمليات
الجيش العربي السوري لها قريبا ً وقريبا ً جداً ،وهذا ما ال يريده النظام
السعودي ولذلك اليوم نرى هناك حالة من الترقب والعجز عن التحرك
في أركان النظام السعودي المعنية بمسار الحرب على سورية لمجريات
معركة الزبداني وما بعد الزبداني.
أما بالنسبة لواشنطن فهي اآلن كما تتحدث الكثير من التقارير والتحليالت
بدأت فعليا ً بمراجعة موقفها ورؤيتها من تطورات األحداث بسورية ،وهي
بدأت بمراجعة فعلية لموقفها من الحرب على سورية ،وخصوصا ً بعد
فشل مجموعة عواصف دعمتها واشنطن من جنوب سورية إلى شمالها عن
تحقيق أهدافها ،وهي تراقب عن كثب تطورات األحداث بالميدان السوري،
من دون أن تحسم موقفها بشكل واضح من هذه التطورات ،فاليوم الصحافة
ووسائل اإلعالم ومراكز األبحاث األميركية بدأت تتحدث عن فشل الرؤية
واالستراتيجية األميركية بخصوص موقفها من الحرب على سورية ،بعد
فشل أميركا وحلفاؤها عن تحقيق أي إنجاز فعلي على األرض بسورية،
وتؤكد مراكز األبحاث هذه أن صمود سورية يهيئ األرضية النتصارها
مستقبالً مدعومة بحلفائها ،وه��ذا ما يستدعي من واشنطن أن تحسم
خياراتها سريعاً ،وأن تعلن موقفا ً صريحا ً من رؤيتها لتطور أحداث الحرب
على سورية ،واشنطن بدورها بدأت تخشى من مسارات المغامرات المنفردة
التركية – السعودية – «اإلسرائيلية» في سورية ،والتي تخشى واشنطن
أن تكون لها تداعيات كارثية على المنطقة والعالم ككل ،ولهذا فهي تراقب
عن كثب هذه التطورات وتوصل رسائلها للجميع «مرحلياً» إنها ليست
معنية بتطور هذه األحداث وأنه على وشك حسم خياراتها االستراتيجية
بما يخص مسارات الحرب على سورية.
أما بالنسبة لفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول المنخرطة بالحرب على
سورية ،فقد تحدثت وسائل إعالم هذه الدول بمجموعة تقارير بما يخص
معركة الزبداني بشكل خاص ،وتقول هذه التقارير إن تحرير الزبداني على
أيدي الجيش العربي السوري ومقاتلي حزب الله من شأنه إحداث تغيير
جذري في الخريطة العسكرية ألطراف الصراع وتقول هذه التقارير أيضا ً أن
الزبداني تعتبر آخر معقل لقوات المعارضة في المنطقة أي منطقة القلمون،
وتحريرها ستكون له تداعيات كبرى على األرض ،وهذا ما ال تريده هذه
الدول على أقل تقدير بالوقت الراهن ،ويبدو واضحا ً أن لندن هي األخرى
بدأت كما واشنطن بترتيب ملفاتها من جديد بما يخص موقفها من الحرب
على سورية بعد تمدد رقعة اإلرهاب الذي بات فعليا ً يهدد بريطانيا بشكل
صريح ،أما النظام الفرنسي فيبدوا أنه سيبقى منخرطا ً بالحرب على
سورية ،لحين خوض االنتخابات الجديدة بفرنسا ،والتي من المتوقع أن
تشكل وفق نتائجها المنتظرة انعطافة كبيرة من الدولة الفرنسية تجاه
وضع حلول للحرب على سورية.
ختاماً ،على الجميع أن يدرك أن معركة القلمون بشكل عام والزبداني
بشكل خاص ستكون لها الكلمة الفصل وفق نتائجها المنتظرة بأي
حديث مقبل يتحدث عن تسويات بمسارات الحرب على الدولة
السورية وتغيير كامل ومطلق بشروط التفاوض المقبلة بين جميع
األطراف فالمعركة لن تتوقف عند حدود بلدة «الزبداني» وستكون لها
تداعيات كبيرة على عموم ملفات الميدان العسكري السوري.
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كوالي�س

تكثيف الهجمات الإرهابية :ال�ضرورة والتوقيت...
} أحمد علي العبدالله
فقط من ينظر إلى الجسم اإلرهابي الموجود على أرض سورية
بعين شنآن ،تلك العين التي تقلب الحق لباطل واألخير لحق،
يعتقد أن هذا الجسم سيد نفسه ،على رغم أن الحقيقة نقيض ذلك،
ولسنا من بحاجة الجترار التصريحات التي تؤكد أن الواليات
المتحدة األميركية هي القابلة التي و َّلدته وو َلدْته ليكون ذراعها
العسكري في المناطق التي ال تستطيع أن تتدخل فيها مباشرة
لتنفيذ أجندتها ،بدءا ً من التصريح الشهير لهيلري كلينتون.
فال يجب أن يساور مجرد الظن أح��دا ً أن «داع��ش وأخواته»
منظمات ذاتية المنشأ وذاتية التفكير والتخطيط والتحرك وذاتية
ابتكار أساليب الذبح ،كطريقة إعدام الطيار األردني الكساسبة،
بل إنها مسيرة من قبل المشغلين اإلقليميين والدوليين الذين
يرسمون لها مسارها واتجاهها ويدعمونها كما أثبتت التجارب،
وإن ادعوا محاربتها ،فهم يستثمرونها مرتين ،حين يسخرونها
لتنفيذ مشاريعهم على األرض أو على األقل كجماعات ضغط
مسلحة أوالً ،وحين يقصفون أطرافها أو بعض تحركاتها ليقدموا
أنفسهم للرأي العام أنهم يقاتلونها ثانياً ،وتاليا ً فهذا الجسم هو
حطب معركتهم في كلتي الحالتين.
بنا ًء على ما سبق ،أي لجهة التقدم االستراتيجي الذي ينجزه
الجيش العربي السوري كل يوم ،وفي المقابل الهزائم التي كانت
دائما ً من نصيب الجسم اإلرهابي ،إضافة إلى حالة االقتتال التي
كانت دائما ً تنشب بين فصائل ذلك الجسم إثر كل هزيمة كما حدث
في جبل الزاوية مرات وفي القلمون أخيراً ،ولجهة الوقت الذي بات
ينفذ أمام القوى اإلقليمية الداعمة لإلرهابيين كون المشغل األصيل
بات على مشارف نهاية واليته ،يمكن أن تدرك دالالت وضرورة
وتوقيت تصعيد وتيرة وكثافة هجمات «داعش والنصرة» على
ضوء عوامل عدة منها:

 - 1ال بد أن تدرك هذه الهجمات على اعتبار أنها ردود فعل يقوم
بها اإلرهابيون بأن من المشغلين – السعودية ،تركيا ،قطر ،الكيان
الصهيوني – بعد أن هزموا في أكثر جبهة ومعركة وعلى وجه
الخصوص في ميدان القلمون حيث تلقوا الهزائم االستراتيجية
التاريخية ،وف��ي مقدمهما السعودية والكيان االستيطاني،
فبالنسبة لألخير من حيث كونه كان يعتمد على «النصرة»
كعناصر رصد واستخبارات لكل طرق وممرات القلمون التي يمكن
أن يمرر عبرها أسلحة وذخائر للمقاومة في الجنوب اللبناني،
وكذلك كعناصر يمكن أن تقاتل الجيش السوري والمقاومة في
آن واحد وتاليا ً يمكن أن يضعفا عبر االستنزاف ،أما بالنسبة
للسعودية فإن «نصرة» القلمون كانت رأس حربة لعنوان جديد
«جيش الفتح» يمكن أن يحاصر ويهدد العاصمة بعد تسويقه
وتصويره للغرب السياسي وأوباما على أنه قوة «معتدلة» يمكن
أن تهزم داعش والدولة السورية على السواء.
 - 2تحاول القوى اإلقليمية الداعمة لإلرهاب أن تستعيد ثقة
المشغل األصيل سيد البيت األبيض فيها ،بعد أن فشل الرهان
الذي لطالما قدموه له ،وهو أن «المعارضة السورية» قادرة على
إسقاط الدولة السورية ،بل الوقائع أثبتت عكس ذلك ،أي كانت
تلك المعارضة المزعومة ال تتلقى الهزائم فحسب ،وإنما كانت
تقاتل نفسها لعشرات المرات وفي أكثر من منطقة سورية ،لدرجة
أن األميركي أدرك عجز هذه الفصائل المتعارضة في ما بينها عن
تحقيق الهدف ،بشهادة جوبايدن وجون هدسون في مجلة فورين
بوليسي وبريت ماكورك المسؤول في الخارجية األميركية وكذلك
الصحافي الشهير الذي يدرك المزاج السائد في كواليس البيت
األبيض وهو سيمور هرش في لقائه مع شبكة أريج اإلعالمية في
عمان.
 - 3نتيجة إدراك ه��ذه القوى التي أعلنت الحرب على
سورية عبر اإلرهاب بأن ال حل عسكريا ً في سورية منذ تصريح
فورد في مؤتمر جينيف حين أعلن على المأل« :ال حل عسكريا ً في
سورية «واللي موعاجبو ياكل» !»...ومن ثم أخيرا ً في قمة كامب

ديفيد حين أنهى الرئيس أوباما حلم هذه القوى بإمكان «التدخل
المباشر» بأن ال يوجد أي حل عسكري بالنسبة لألزمة السورية،
فوجدت القوى نفسها أم��ام أم��ر واق��ع عنوانه صمود الشعب
والجيش والدولة السورية ،وثبات حلفاء دمشق على مواقفهم
تماما ً كما صرح الرئيس الروسي أخيرا ً مؤكدا ًَ التزام روسيا
بمساندتها للشعب والدولة السورية ،بات عليها أن تعتمد على
إرهابييها بالدرجة األولى وتكثف الهجمات.
 - 4كذلك نتيجة إدراك هذه األطراف المعادية للشعب السوري
أن الوقت بات ينفذ أمام األميركي كونه سيبدأ قريبا ً جدا ً بإيجاد
الحلول مع الروسي واإليراني قبيل مغادرته سدة الرئاسة مطلع
عام  ،2017ال بد من احتالل أكبر قدر ممكن من المواقع واألراضي
لتقوية الصوت التفاوضي في المؤتمرات واللقاءات والمشاورات
لذلك المشغل األصيل ،وم��ن هنا يمكن أن ن��درك أيضا ً هجوم
داعش على تدمر ،ذلك لجر الجيش العربي السوري لمشاغلته
عن المعركة مع تلك األدوات اإلقليمية عبر تشكيلها اإلرهابي
الجديد «جيش الفتح» الذي تراهن عليه «بالحاق الهزيمة بالدولة
السورية».
 - 5ألن حلف أعداء الشعب السوري كان يدرك مسبقا ً هزيمة
أردوغان في االنتخابات كان عليه أن يزج بآالف اإلرهابيين من
جهة الحدود الشمالية قبل أن تتغير السياسة الخارجية التركية
إثر ف��وره بالقدر ال��ذي ال يسمح له أن يتفرد بتشكيل وتسيير
الحكومة وقرارتها وتوجهاتها ،لتكون «النصرة» وغيرها من
التشكيالت وجدت على األرض.
 - 6وفي جنوب دمشق يمكن ألي مراقب أن يكون قد أدرك
تكثيف هجمات النصرة وشقيقاتها جاءت بأمر غرفة «موك»،
وبخاصة على مدينة السويداء ذلك لتكريس خطاب األع��داء
«الطائفي» الذي أعلنوه منذ بدء الحرب على سورية من أجل
توجيه مجرى أحداث الحرب نحو التقسيم الذي يحلمون به،
و«لشرعنة» أي خطوة حمقاء يمكن أن يقوم بها الكيان الصهيوني
بذريعة «حماية» السكان المنطقة بحسب منطقهم.

قمتا «بريك�س» ومنظمة �شنغهاي للتعاون تبد�آن �أعمالهما

بوتين :جهود رو�سيا وال�صين �ست�سمح بتجاوز ال�صعوبات
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين
في لقائه مع نظيره الصيني شي جين بينغ
أنه يمكن حل المشاكل كافة في االقتصاد
والسياسة الدولية في حال توحيد الجهود
بين روسيا والصين.
وق��ال بوتين في لقاء ثنائي عقد على
ه��ام��ش م��ش��ارك��ت��ه ف��ي قمتي «ب��ري��ك��س»
ومنظمة شنغهاي للتعاون« :بتوحيد
الجهود نحن بالطبع سنتجاوز جميع
المشاكل ال��ت��ي نواجهها وسنحقق كل
المهمات».
وجدد الرئيس الصيني دعوته لنظيره
ال��روس��ي إل���ى زي���ارة ال��ص��ي��ن ف��ي أي��ل��ول
المقبل.
وأش���ارت وزارة الخارجية الصينية
ب��دوره��ا إل��ى أن زعيمي البلدين ناقشا
خالل لقائهما في أوفا مشروع دمج «طريق
الحرير» في االتحاد االقتصادي األوراسي.
وأضافت الخارجية الصينية أن البلدين
يلعبان دورا ً مهما ً في التنمية االقتصادية
وضمان األمن في العالم.
وف��ي لقاء عقده الرئيس ال��روس��ي مع
رئيس ال���وزراء الهندي ن��اري��ن��درا م��ودي
أعلن بوتين بدء عملية حصول الهند على
العضوية الكاملة ف��ي منظمة شنغهاي
للتعاون ،داعيا ً الزعيم الهندي إلى بحث
تطوير العالقات االستراتيجية بين روسيا
والهند.
وكان يوري أوشاكوف مساعد الرئيس
الروسي قد ذكر سابقا ً أن القمة الروسية
الهندية في أوفا ستبحث التحضير لعقد
القمة الثنائية في موسكو في نهاية العام
الحالي ،مضيفا ً أن الهند تبدي اهتماما ً
بإقامة ع�لاق��ات م��ع االت��ح��اد االقتصادي
األوراسي ،ومشيرا ً إلى التوصل إلى اتفاق
حول تشكيل فريق لدراسة عقد اتفاق بشأن
التجارة الحرة بين أعضاء االتحاد والهند.
وعقد الرئيس الروسي فالديمير بوتين
لقاءات ثنائية مع زعماء الصين والهند
وجنوب أفريقيا وطاجيكستان وبيالروس
الذين يشاركون في مدينة أوفا الروسية
في قمتي «بريكس» ومنظمة شنغهاي.
وقال مساعد الرئيس الروسي في وقت
س��اب��ق إن ال��رئ��ي��س بوتين سيعقد على
هامش قمتي أوفا في األيام الثالثة المقبلة
 11لقاء ثنائيا ً مع زعماء الدول المشاركة
في القمتين.
وتجري قمة مجموعة «بريكس» ،التي
تضم ك�لاًَ م��ن ال��ب��رازي��ل وروس��ي��ا والهند
والصين وج��ن��وب أفريقيا ،ال��ي��وم ،تليها

الجمعة قمة منظمة شنغهاي للتعاون
التي تضم روسيا والصين وكازاخستان
وقرغيزيا وأوزب��ك��س��ت��ان وطاجيكستان
وبيالروس.
وبحث رئيسا روسيا وطاجيكستان أبرز
مسائل التعاون الثنائي وكذلك أهم القضايا
اإلقليمية والدولية.
وأشار أوشاكوف إلى أن للبلدين مواقف
متوافقة في إطار منظمة شنغهاي ومعاهدة
األم��ن الجماعي وراب��ط��ة ال��دول المستقلة
واألمم المتحدة وغيرها من المنظمات.
وت��رك��زت م��ح��ادث��ات بوتين م��ع رئيس
جنوب أفريقيا جيكوب زوم��ا على تعاون
البلدين ف��ي إط��ار «مجموعة العشرين»
والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة
ال��ت��ج��ارة العالمية و«ب��ري��ك��س» واألم���م
المتحدة وكذلك على التعاون مع االتحاد
األفريقي ومجموعة تنمية أفريقيا الجنوبية.
وأضاف أوشاكوف أن الجانب الروسي يولي
اهتماما ً خاصا ً لتنويع التعاون االقتصادي
ومنع تقليص حجم التبادل التجاري بين
البلدين.
كما سيعقد ال��رئ��ي��س بوتين ف��ي أوف��ا
األربعاء لقاء ثنائيا ً مع نظيره البيالروسي
ألكسندر لوكاشينكو لبحث قضايا التعاون
االق��ت��ص��ادي بسبب التقلبات ال��ح��ادة في
سوق العمالت.
واختتم الرئيس الروسي ج��دول أعمال
أمس في أوفا بمأدبة غداء غير رسمي على

ش��رف زع��م��اء مجموعة «بريكس» الذين
سيعقدون قمتهم اليوم.
وف��ي ال��س��ي��اق ،أع��رب وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف عن قناعته بأن
قمة «ب��ري��ك��س» ف��ي أوف���ا ستتمخض عن
نتائج عملية ملحوظة.
وجاء في رسالة للوزير الروسي نشرت
في مجلة «الحياة الدولية» أن روسيا تعتبر
تعزيز العالقات مع دول مجموعة «بريكس»
إحدى أولويات سياستها الخارجية.
وق��ال الف���روف إن «بريكس» تمثل في
آون��ة واح���دة نتيجة ومحركا ً للتغيرات
الديناميكية الجارية ف��ي العالم وقيام
النظام الجديد متعدد األقطاب للعالقات
الدولية ،ال��ذي يتسم بزيادة ق��درة ونفوذ
م��راك��ز ال��ق��وة ال��ج��دي��دة وت��ط��ور العالقات
بينها.
وأك��د وزي��ر الخارجية الروسي أن دول
«بريكس» تدعو إلى تعزيز مبادئ القانون
الدولي وال��دور التنسيقي المركزي لألمم
المتحدة ودمقرطة العالقات الدولية وعدم
تجزئة األمن الدولي.
وق��ال الف��روف إن موسكو تؤكد أهمية
توحيد صف دول «بريكس» من أجل مكافحة
اإلرهاب وتهريب المخدرات وانتشار أسلحة
الدمار الشامل ،ومن أجل تسوية النزاعات
وتعزيز نظام القانون الدولي والتصدي
للضغوط العسكرية والعقوبات أحادية
الجانب.

تساءلت أوساط
ديبلوماسية أوروبية
في بيروت أمام مرجع
حكومي سابق عن
معلوماته حول سبب
أي تعليق
عدم صدور ّ
سعودي إليضاح
حقيقة ما قاله الرئيس
الروسي فالديمير
بوتين عن ثقته برغبة
الحكم السعودي في
االنفتاح على مشروع
تشكيل حلف يض ّم
سورية والسعودية
واألردن وتركيا للحرب
على اإلرهاب ،مضيفة
انها سمعت من األتراك
أنهم يدرسون األمر لكن
السعوديين يلتزمون
الصمت!...

�إيران وال�سدا�سية تمكنتا من تقلي�ص الم�سائل العالقة

عراقجي :م�سودة االتفاق جاهزة تقريب ًا

أعلن نائب وزیر الخارجیة اإليراني عباس عراقجي أن إيران والسداسية استكملتا العمل
على صياغة نص االتفاق النووي النهائي بينهما تقریباً.
وأكد عراقجي في تصريحات متلفزة نقلتها وكالة «إرنا» الرسمية أمس أن طهران تصر
على أن ينص االتفاق المرجو على إلغاء العقوبات المفروضة على طهران كافة.
وأضاف عراقجي أن إيران والسداسية تمكنتا من تقليص عدد المسائل العالقة ،ولم یبق
إال فقرات قليلة جدا ً يتطلب التنسيق بشأنها اتخاذ قرارات سياسية ،موضحا ً أن المفاوضات
وصلت إلى مرحلة مسؤولة وحساسة جدا ً تسبق عقد االتفاق النهائي الشامل.
وأكد الدبلوماسي اإليراني أن جودة االتفاق أهم بالنسبة للمشاركين في المفاوضات من
االلتزام بالمهل الزمنية المحددة ،مضيفا ً أن الوفد اإليراني مستعد للبقاء في فیینا وإن جرى
تمدید المفاوضات یوما ً بعد یوم.
وذكر أن األطراف توصلت إلى تفاهم حول إلغاء جميع العقوبات المالية واالقتصادية
المفروضة على طهران مباشرة بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ ،لكن ما زالت هناك خالفات
حول توقيت رفع حظر توريد األسلحة لطهران .وأكد أن موضوع حظر توريد األسلحة ليس
مهما ً بحد ذاته بالنسبة إليران التي تزدهر صناعتها الحربية الوطنية ،لكنها تصر على
إلغاء جميع العقوبات من حيث المبدأ.
وأكد استكمال العمل على الملحق الخاص برفع العقوبات بنسبة  95أو  96في المئة ولم
یبق منه إال موضوعان أو ثالثة مواضيع بسیطة.
من جانب آخ��ر ،توقع غينادي غاتيلوف نائب وزي��ر الخارجية الروسي في مقابلة
صحافية أن تستمر المفاوضات النووية في فيينا أياما ً عدة إضافية على مستوى الخبراء
حتى تنسيق كافة التفاصيل المتبقية في االتفاق النووي.
وأوضح أن المناقشات في فيينا تتناول أيضا ً مشروع قرار دولي يحال إلى مجلس األمن
للمصادقة عليه ،دعما ً لالتفاق النووي الشامل مع طهران.
وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني
أعلنت الثالثاء أن إيران والسداسية قررتا مواصلة العمل على صياغة االتفاق النووي على
رغم انتهاء المهلة التي كانت محددة في  7تموز.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أكد أنه ال يجوز وضع مهل زمنية مصطنعة
الستكمال المفاوضات.
وغادر معظم وزراء خارجية دول السداسية فيينا ،لكنهم ينوون العودة في القريب
العاجل ،فيما قرر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف البقاء ،ولذلك ألغى زيارته
المقررة إلى روسيا ،حيث كان من المقرر أن يرافق الرئيس حسن روحاني خالل مشاركة
األخير في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة أوفا الروسية.

انطالق تدريبات ع�سكرية
لحلف الناتو في جورجيا
انطلقت في األراضي الجورجية أمس تدريبات « »Agile Spiritمتعددة الجنسية تجرى ألول
مرة بقيادة حلف الناتو.
وأجريت مراسم إطالق التدريبات التي تشارك فيها هذا العام  5دول إضافة إلى جورجيا ،في
قاعدة فازياني العسكرية التي تبعد  25كيلومترا ً عن العاصمة تبيليسي.
وأوضح رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الجورجية فاختانغ كابانادزه أن هذه التدريبات
كانت تحمل في السنوات الماضية ،طابعا ً ثنائيا ً إذ شاركت فيها جورجيا والواليات المتحدة فقط،
لكنها تجري في العام الحالي بقيادة الناتو ألول مرة ،وانضمت إليها دول أخرى.
وإضافة إلى  220عنصرا ً من مشاة البحرية األميركية يشارك في التدريبات عسكريون
أوكرانيون ،ومن رومانيا وبلغاريا والتفيا وليتوانيا.
وتأتي التدريبات في إطار تنفيذ خطة تعزيز العالقات بين جورجيا وحلف الناتو.
ويعود تاريخ تدريبات « »Agile Spiritإلى عام  ،2011عندما أطلقتها الواليات المتحدة
والناتو لتأهيل العسكريين الجورجيين قبل إرسالهم إلى أفغانستان للمشاركة في عمليات القوات
الدولية.

اليورو تمنح �أثينا مهلة حتى الأحد لتحزم �أمرها و�إال فالطالق بانتظارها

ت�سيبرا�س :تحتاج بالدي �إلى «ال�ضوء في نهاية النفق»
منحت منطقة اليورو أثينا مهلة لغاية األحد المقبل  12تموز ،للتوصل إلى
اتفاق بعد فشل مفاوضات الثالثاء وعدم تقديم أثينا اقتراحات جديدة.
وألزمت القمة الطارئة لدول منطقة اليورو التي عقدت أول من أمس ،أثينا
بتقديم برنامجها لإلصالحات االقتصادية إلى بروكسيل قبل اليوم الخميس.
وجاء في بيان ختامي صدر عن القمة« :قادة االتحاد األوروب��ي سيعقدون
قمة في بروكسيل التخاذ قرار نهائي» .وأضاف البيان« :اليونان تعهدت تقديم
برنامج مفصل إلصالحات شاملة ومحددة لتحليله من قبل مؤسسات االتحاد
األوروبي ،على أن يطرح الحقا ً أمام مجموعة اليورو للمناقشة» ،و«قادة مجموعة
اليورو اتفقوا على عمل ما في وسعهم لضمام االستقرار المالي لمنطقة اليورو».
ونقل عن مصدر في آلية االستقرار األوروبية ،أن أثينا تقدمت أمس بطلب
رسمي للحصول على برنامج ثالث من المساعدات من صندوق اإلنقاذ المسمى
«آلية االستقرار األوروبية» على أن تتم مناقشته من قبل وزراء مالية مجموعة
اليورو خالل مؤتمر بالهاتف.
وألقى رئيس ال��وزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس صباح أمس كلمة أمام
البرلمان األوروبي في ستراسبورغ بفرنسا ،طالب فيها باتفاق مع المقرضين
لتسوية أزمة بالده والسماح لها بالوصول إلى «الضوء في نهاية النفق».
وقال تسيبراس إن اليونان ال ترغب بالصدام مع أوروبا ،ومستعدة لحل األزمة،
ولكن منطقة اليورو تصب الزيت على النار ،مضيفا ً أن مقترحات أثينا للمقرضين
تهدف إلى إنقاذ المصارف اليونانية واألوروبية ،ولن تكون عبئا ً جديدا ً على
دافعي الضرائب في االتحاد األوروبي.
وكانت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل قد أعربت عن أملها في أن تتلقى
من اليونان مقترحات إصالح كافية هذا األسبوع حتى تستطيع مطالبة البرلمان
األلماني بالموافقة على إجراء مفاوضات بشأن برنامج مساعدات طويل األجل
ألثينا.
وأضافت ميركل أن كل زعماء االتحاد األوروبي الثمانية والعشرين سيلتقون

يوم األح��د المقبل لمناقشة مساندة اليونان ،بشرط أن يقدم رئيس ال��وزراء
اليوناني أليكسيس تسيبراس مقترحات تفصيلية تعتبر مرضية لإلصالح ،إلى
جانب طلب قرض بحلول اليوم.
من جهة أخرى ،قال رئيس ال��وزراء اإليطالي ماتيو رينتسي« :بعد أن عقد
زعماء البلدان التسع عشرة األعضاء في مجموعة اليورو قمة طارئة «يمكننا
تحقيق اتفاق األحد .لست متشائماً» ،مضيفا ً أن األمر اآلن في يد اليونان لكي تقدم
مقترحات.
أما المستشار النمساوي فيرنر فايمان فأكد أن زعماء منطقة اليورو سيناقشون
«الخطة بـ« لليونان إذا لم تتوصل أثينا إلى اتفاق مع مقرضيها بحلول األحد.
وفي إشارة نادرة إلى االستعداد الحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو قال
المستشار النمساوي للصحافيين بعد قمة منطقة اليورو« :إذا تعذر الوصول إلى
اتفاق فمن الواضح أننا ال نستطيع تمديد األوضاع أكثر من هذا ويوم األحد هو
يوم الحسم ،إذا لم يتحقق االتفاق فسوف يكون االستعداد للخطة بـ«.
ووصف دونالد تاسك رئيس المجلس األوروب��ي الوضع فقال« :نحن فعالً
في لحظة حرجة وال يمكننا استبعاد هذا السيناريو األسود (خروج اليونان من
منطقة اليورو) إذا لم نتوصل إلى اتفاق بحلول األحد».
وانتظر وزراء مالية اليورو من أثينا أن تعرض خالل االجتماع اقتراحات
جديدة تتعلق باإلصالحات االقتصادية أول من أمس ،إال أن الوفد اليوناني لم
يقدم أي مقترحات وفقا ً لرئيس مجموعة اليورو يروين ديسيلبوم ،الذي قال إن
أثينا قد تعرض مقترحاتها غدا ً األربعاء.
إال أن مصدرا ً في وزارة المالية اليونانية ،أكد أن الوفد اليوناني جلب إلى قمة
مجموعة اليورو اتفاقات جديدة مع الدائنين.
وقال المصدر لوكالة «نوفوستي»« :الوفد اليوناني جاء حامالً اتفاقا ً جديدا ً
جاهزا ً وليس مجرد اقتراحات جديدة» .وأضاف أنه سيتم بحث نص االتفاق مع
الدائنين ومناقشته.

وتابع قائالً« :عندما يقولون إنه ال توجد اقتراحات ،فهذا غير صحيح .ال يجري
الحديث عن المقترحات اآلن ،وإنما نضع اتفاقا ً جديداً ،وسيجرى بحث محتواها
غدا ً بتفصيل أكثر».
بدوره ،قال مصدر بمكتب وزير المالية اليوناني الجديد إقليدس ستاكالوتوس،
لـ«نوفوستي» إنه تم إرسال المقترحات الجديدة في األسبوع الماضي.
وكانت المستشارة األلمانية قالت لدى وصولها لحضور قمة اليورو ،إنه يجب
على اليونان أن تتعهد باإلصالحات كي تحصل على قروض جديدة مشددة على
أن فرصة التوصل إلى اتفاق ال تزيد على أيام قليلة.
وعلقت على خطط اليونان لطلب الحصول على قرض من آلية االستقرار
األوروبية« :ال يتوافر حتى اآلن األساس إلجراء مفاوضات في إطار برنامج آلية
االستقرار».
وكشف مسؤول في الحكومة اليونانية في وقت سابق أن رئيس ال��وزراء
اليوناني ألكسيس تسيبراس هاتف الرئيس األميركي باراك أوباما قبيل انعقاد
قمة مجموعة اليورو وأطلعه على طلب اليونان الحصول على قرض إنقاذ.
أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند الحريص على موقف تصالحي لفرنسا،
فقال إن أثينا خالل اجتماع مجموعة اليورو قدمت جزءا ً من مقترحاتها حول
تسوية ديون البالد ،إال أن هذه المقترحات يجب أن تكتمل وتتجسد.
وقال هوالند« :لقد تم إعالن المقترحات ويجب أن تكون محددة ،إنه هدف
لقائنا اليوم» ،مضيفا ً أن حل مسألة الدين اليوناني يجب أن يتخذ خالل أسبوع.
وأشارت وسائل إعالم ألمانية إلى أن مقترحات اليونان الجديدة لن تختلف
كثيرا ً عن العرض المرفوض.
وقالت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» األلمانية إن المقترحات التي
سيقدمها وزير المالية اليوناني الجديد لمجموعة اليورو يوم الثالثاء ال تختلف
كثيرا ً عن خطط اإلص�لاح التي رفضها اليونانيون في استفتاء أج��ري األحد
الماضي.

