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الحل ال�سيا�سي...
بقيادة الجي�ش العربي ال�سوري

ما يُ�س ّمى «ائتالف الدوحة» بعيون �سورية...

} د .حسام الدين خالصي
كلما حانت اللحظة واقتربت الفرصة ،تخرج العواصم لتقرر
أن الحل ال بد أن يكون سياسيا ً في سورية ،وإذا اعتبرنا أن
كالمهم يؤخذ على محمل الجد سنجد أن كل حديث عن ح ّل
سياسي يترافق مع أمرين واضحين ،في المرحلة األولى تقدم
للجيش العربي السوري ومن ثم تأتي المرحلة الثانية جرعة
إضافية من تدفق اإلرهاب على مناطق جديدة (سواء لمصلحة
داعش أو لباقي الفصائل اإلرهابية) ،وكأن األمر صار صراعا ً
بين العواصم ،كل يدعم موقف الجهة التي يقف وراءها فأمراء
الخليج وتركيا وقطر و”إسرائيل” تمد بالترياق عصاباتها،
عساها تخلق المعجزة وتنتصر على الجيش العربي السوري،
ودول محور المقاومة ال��ذي يستمد م��ن ان�ت�ص��ارات الجيش
العربي السوري تعزيزا ً لموقفه السياسي لجهة حل األزمة في
سورية.
ومهما علت األص��وات ودق��ت الطبول وتطورت المبادرات
من الحلفاء أو من األع��داء في ما يتعلق بالحل السياسي ،فإن
القبول بفكرة الحل السياسي في سورية ومن قبل السوريين
هي ثقافة السوريين ،ولكنها وبالخط العريض مشروطة شعبيا ً
وقياديا ً بشرط بات سياديا ً أال وهو محاربة اإلرهاب وحصر
ال�س�لاح بيد ال��دول��ة ،ألن��ه ف��ي م��ا ع��دا ذل��ك ف��أي مفاوضات مع
جماعات مسلحة تعني التقسيم لسورية حكماً ،والسالح الذي
بيد اإلره��اب سيملي شروطه في التقسيم ،وباقي المعادالت
السياسية والمواقف السياسية المتعلقة بالسيادة الوطنية وفي
قبول الحل السياسي بوجود السالح مع الزمر اإلرهابية على
األرض السورية حيث وج��دت ،هي اع�ت��راف صريح من قبل
القيادة السورية بأن ما كان الجيش العربي السوري يفعله هو
مضيعة للوقت والدماء وكان األجدى به التفاوض مع الجهات
كافة التي تحمل السالح منذ بداية الحرب (هذا إن كانت لهذه
العصابات المسلحة قيادات ورؤوس محلية إال أنها محكومة
ب �ق��رارات المشغلين الصهاينة ال �ع��رب أو األت � ��راك) ،وطبعا ً
الغالبية الدولية تعرف أن��ه وم��ن خطاب الرئيس بشار األسد
األخير ال��ذي قالها بوضوح إن أي حديث عن الحل السياسي
مرفوض وال معنى له بوجود اإلره��اب ،فاالعتراف باإلرهاب
والتصالح معه هو انتقاص من السيادة ،ومن هنا نبعت أهمية
المصالحة الوطنية في بعدها السياسي أنها تساعد وتمهد
لعودة المسلحين عن إجرامهم وتسليمهم سالحهم ،وبالتالي
من يرفض هذه المصالحة عبر الفرص المتاحة فهو إرهابي
يستوجب استئصاله ،لذلك فإن الحل السياسي آخذ غفوة ال
استفاقة منها إال بعد الحسم العسكري من قبل الجيش العربي
السوري.
إل��ى ه��ذا الحد تكون فكرة ع�ن��وان المقال ق��د توضحت في
مجملها ،ولكن لنلق نظرة على المواقف الدولية المتسارعة
خ�لال األي ��ام المنصرمة ق��ري�ب�اً ،فنفهم أك�ث��ر م��دى رغ�ب��ة كل
األطراف المتزايدة في إيجاد الحل السياسي ،أول المتسارعين
لها هو الجانب السعودي ال��ذي ب��ادر بزيارة ول��ي ول��ي العهد
ال�س�ع��ودي وزي��ر دف��اع النظام الرجعي المجرم إل��ى روسيا
ولقائه بوتين والذي من بعدها وليس عبثا ً أطلق مبادرته والتي
وف��ق أغلب المحللين حصلت نتيجة ت��أزم الوضع السعودي
في اليمن ،فالسعودية تريد كسب مغنم من سورية ،فتتفرغ
هي لليمن بناء على تعهد من إي��ران بوساطة روسية عن رفع
الغطاء عن المقاومة اليمنية لالحتالل السعودي ،أي أترك لك
سورية فاترك لي اليمن ،ولكن هذه المعجزة التي وافق السيد
وليد المعلم عليها في حال حصلت برعاية روسية ما لبثت أن
تبخرت ،وبدا ذلك واضحا ً من تصريحات الوزير الجبير حول
“وجود حل سياسي من دون األسد” ،وهذا يعني أن المعجزة
لم تحصل وبالتالي عاد الميدان وضخ اإلره��اب ليستعر على
جبهات حمص الشرقية وفي سهل الغاب ،ومن باب المداعبة
السياسية وألن إي��ران تفترض م��ن ال��واق��ع ع��دم جدية الدول
المعادية للسوريين في البحث في حل سياسي يحترم السيادة
السورية ،لذلك تقدمت بمبادرة إحراجية وجد السوريون في
غالبيتهم قلقا ً واستغرابا ً في بنودها التي س ّربت لإلعالم ،والتي
تتعارض مع بنود جنيف في ظاهرها وفي ما س ّرب ،ومع ذلك
رحبت الخارجية السورية بها وط��ار السيد المعلم لطهران
ف ُعمان ،ولكن زي��ارة طهران تختلف في مضمونها عن زيارة
ُعمان! ففي طهران العبت سورية المجتمع الدولي من جديد
والحلفاء واألصدقاء كما هم يعزفون على وتر الوقت ،فسورية
أيضا ً أرسلت رسالتها عبر ترحيبها بالمبادرة اإليرانية وعلى
المحك وضعت الجميع ،فلو كانت السعودية جادة في تلميحاتها
لرحبت بالمبادرة اإليرانية بطريقة م��ا ،ولكن المقصود من
الحراك السعودي هو المصلحة السعودية ومصلحة دعمها
ل�لإره��اب في سورية واليمن وتكريس دور لها في المنطقة
وليس لمصلحة الشعب السوري ،وأما زيارة عمان فغالب الظن
أنها تحمل في طياتها مقترحات جديدة وموضوعات جديدة
لجهة الحل السياسي.
وما تحمله من انعطافات الحل كلما خبت أنواره لم تعد تخيف
السوريين على اإلطالق كما يحدث بالملف المهزلة :من استعمل
السالح الكيماوي في سورية؟ والذي ال يرمي إال إلى اقتطاع
الوقت بحثا ً عن انتصار للعصابات المسلحة ولو كان وهمياً.
وإلى ذلك الوقت ،فالجيش العربي السوري يمارس واجب
الدفاع عن سورية ويعرف بالضبط قيادة وأف��راد مدى أهمية
ال��دور الملقى على عاتقه ألن��ه وح��ده فقط من سيحدد مالمح
الحل السياسي والذي يلهث الجميع وراءه أو يدعى البعض أنه
يسعى إليه ،فكل األنظار تتجه اليوم إلى انتصارات هذا الجيش
وإلى صمود الشعب السوري وراءه ووراء قيادة هذا الجيش،
فال ح ّل سياسيا ً في سورية وهذا طلب السياديين السوريين
ال��ذي��ن يمثلهم الجيش العربي ال �س��وري إال ب��ان�ت��زاع السالح
ال�لاش��رع��ي م��ن أي ��دي ال�ع�ص��اب��ات اإلره��اب �ي��ة وب��ال�ق�ض��اء على
كافة العناصر اإلرهابية على األراضي السورية ،عندئذ يسلم
الجيش ملف سورية الحرة ذات السيادة الكاملة على أراضيها
الملف للسياسيين للبت في الح ّل السياسي.

اليابان ت�ست�أنف عمل مفاعل نووي
بعد � 4سنوات على فوكو�شيما
استأنفت اليابان ،أمس ،عمل أول مفاعل نووي بعد  4سنوات على حادث
فوكوشيما الذي أدى إلى توقف كل المفاعالت في البالد منذ .2013
وقال متحدث باسم شركة كهرباء كيوشو (كيوشو إلكتريك باور) إن
“المفاعل األول في محطة سانداي (ألف كم إلى الجنوب الغربي من طوكيو
في مقاطعة كاغوشيما) بدأ بالعمل مجددا ً عند الساعة 1,30( 10,30
تغ).
وسوف يبدأ بتوليد الطاقة الكهربائية يوم الجمعة المقبل على أن يبدأ
تسويق التيار اعتبارا ً من مطلع أيلول ،بحسب الشركة.
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي“ :أتمنى أن تتم
عملية إعادة التشغيل مع ضمان األمن الذي سيكون أولويتنا”.
يذكر أنه في  11آذار  ،2011وبعد سبعة عقود على قنبلتي هيروشيما
وناغازاكي ،جرت كارثة مفاعل داييشي النووي في فوكوشيما .وتعد
الكارثة األخطر منذ حادث تشيرنوبل عام .1986

كوالي�س

} جمال العفلق
مَ��ن يشترك ف��ي النشرة اليومية لما يُسمى ائتالف
الدوحة المعارض ،يكتشف على مدار األيام أنّ هذا التكوين
السياسي يعيش حالة المراهقة السياسية ويتص ّرف كما
س��س باألصل عليها ،ففي
يوحى له ووف��ق األجندة التي أ ُ ّ
وقت كان هذا االئتالف يستبعد ك ّل المعارضة السورية في
الخارج والداخل ويحاول االستحواذ على الكعكعة الكبرى
من خالل إذعانه الكامل ألجهزة االستخبارات المتعددة التي
يتبع لها جل أعضاء هذا االئتالف ،ودائما ً ما نجد أن اللهجة
والخطاب يختلفان بحسب السيطرة اإلقليمية ،مرة يكون
الخطاب بنكهة قطرية ومرة بنكهة سعودية وأخرى بنكهة
تركية ،وهي اليوم المسيطرة بحكم انتماء رئيسة لتركيا
قلبا ً وقالباً ،واالئتالف هذا ال يملك من أمره شيئاً ،ولكنه
اليوم يمثل حلقة اتصال بين السوريين ومجموعة التحالف
المعادي لسورية حيث ينقل هذا االئتالف رغبات وتصورات
المشغلين ويعلنها باسمه ليُصار إلى سماع اإلجابة والبناء
عليها في االدّعاء الدولي ،والذي تذيعه اليوم أميركا بحجة
الخروج من األزمة السورية ومحاربة اإلرهاب.
فبعد رفض االئتالف التواصل مع أطياف من معارضة
ال��داخ��ل وتهميشه لمعارضة ال��خ��ارج واعتبار موسكو
وطهران هما حليف لدمشق ،وبمعنى آخ��ر هما خصمان
لالئتالف ال يجب التواصل معهما ،يعلن االئتالف اليوم أنه
ذاهب إلى موسكو خالل أيام للبحث في المستجدات وهذه
الزيارة على ما يبدو تسبق زي��ارة مق ّررة لوزير خارجية
السعودية ،حيث سيبدأ العمل على البيانات المبهمة ،ومن
ثم االستدارة وتغيير المواقف إلخراج تحالف العدوان على
سورية من دائرة الضوء والتخلص من الجماعات المسلحة

وفق أولويات تبدأ بالمتشدّدين وتنتهي بما أطلق عليه اسم
معارضة معتدلة ،فمن خالل بيان ما يسمى ائتالف الدوحة
تم ّرر عبارة لدينا جيش وال نحتاج لتدريب إنما لدعم فقط،
وهذا بح ّد ذاته إقرار بتخلي الدول الداعمة لإلرهاب عن الح ّل
العسكري ،والواضح أن االئتالف أُبلغ أن موضوع التدريب
أصبح من الماضي وفشل أول عملية لمتد ّربين ووقوعهم في
األسر بيد جبهة النصرة لم يكن بالخبر البسيط والنتيجة
المرجوة ،وعلى صعيد آخر كانت التعليمات للنصرة أن
تتخلى عن مواقع لها في ريف حلب وعلى الخط الفاصل مع
تركيا لمصلحة جماعات معارضة بالغالب أنها داعش .وذلك
في تطور جديد لتقليص أدوار ونفوذ الجماعات التابعة لك ّل
من قطر والسعودية أمام جماعات أخرى ،ما زالت ورقة بيد
تركيا لضمان تغطية محاربتها لألكراد السوريين واليسار
التركي.
وم��ا قد يحدث في المستقبل القريب أن ه��ذا االئتالف
سيكتشف أن دوره في الح ّل إنْ لم يكن مستحيالً فهو صعب
ج��داً ،ولهذا سيت ّم عمل تطعيم من خ�لال استمزاج اآلراء
الدولية لتشكيل قوة جديدة قد تكون هي من يدّعي تمثيل
المعارضة السورية ،وهنا تنتقل الكرة للمعارضة السورية
الحقيقية بقبول أو رفض هذا النسيج الجديد المتوقع.
فخمس سنوات من التدمير والقتل الممنهجين وتصريحات
ك��ادت أن تكون على م��دار الساعة لجلب التدخل وخلق
مناطق عازلة وتضييق الخناق على الشعب السوري ومنع
وصول حتى المساعدات الدوائية له ،ورسم صورة في عقول
الجمهور المتابع أن الحرب هي حرب مذهبية وأخذت صورة
الدفاع عن مذهب دون آخر .والسير باتجاه تقسيم األرض
تحت اسم أرض محررة ،كل هذا ال يشكل شيئا ً من حقيقة
تراكم أحداث مخزن في ذاكرة السوريين الذين يعلمون أن
تبدل مواقف الدول هو أمر ممكن ومعقول على قاعدة ال عدو

دائما ً والحليف دائماً ،وأن فتح السفارات وتبادل البعثات
الدبلوماسية هو أمر قريب ويجب أن يحدث عاجالً أم آجالً...
ولكن وضع ما يسمى االئتالف المعارض هو أمر مختلف فهم
دائما ً يكررون أنهم سوريون وهم يدّعون كذبا ً أنهم ممثلون
عن الشعب السوري الذي لم يفوضهم ،وباألحرى ال يعرفهم
حتى المعارض السوري في الداخل ال يتتبع أخبارهم وال
يقبل أن يتحدثوا بأسمة .وقد يقول البعض إن المطلوب هو
التسامح ونسيان الماضي وفتح صفحة جديدة ،وهذا ممكن
ولكن كيف للسوريين أن ينسوا كذبة الكيماوي وما الهدف
منها ومن نفذها؟ قد يكون القرار األخير من األمم المتحدة
منصفا ً إذا ما نفذ ،ولكن بالتأكيد لن تعلن النتائج قبل سنوات
وهي محاولة جديدة نعلم جميعا ً أن الهدف منها طي الملف
الذي لم تتمكن الواليات المتحدة وال “إسرائيل” من تجهيزه
بالشكل الصحيح لتوريط الجيش السوري ،إنما كانت لعبة
مك ّررة لن تورط من نفذ العملية واستخدام الغازات السامة
فقط ،بل ستشمل من أوصل لهم هذه المواد ودربهم على
استخدامهما ،وهذا عدا عن استخدام اسم الشعب السوري
والالجئين السوريين في التس ّول من دول العالم وسرقة
أم��وال المساعدات والدفع بالسوريين إل��ى سفن الموت
للتخلص منهم ،وكل هذا تحت سمع وبصر المجتمع الدولي
والدول الداعمة لالئتالف والدول المضيفة له كما تركيا التي
حصلت على أموال طائلة أساسها دماء السوريين ،وإذا كان
اإلعالم اليوم يستخدم اسم االئتالف السوري المعارض فهذا
ال يعني شيئا ً بالنسبة إلى السوريين ألنهم بعيون السوريين
هم مجموعة دواعش ترتدي ربطات العنق.
وستبقى الكلمة الفصل للسالح ال��ذي يطهر األراض��ي
السورية من رجس اإلرهاب ،فدور مقاتلي الجيش ومجاهدي
المقاومة هو بالنهاية سيحدد المسار المقبل أليّ مفاوضات
محتملة.

�أنقرة تعتقل � 16شخ�ص ًا وتق�صف  17موقع ًا لحزب العمال الكرد�ستاني

االتحاد الأوروبي :تدهور الو�ضع الأمني في تركيا م�ؤ�سف
أع����رب االت���ح���اد األوروب�������ي أم����س عن
قلقه العميق م��ن ت��ده��ور ال��وض��ع األمني
ف��ي ت��رك��ي��ا ،واص��ف��ا ً م��ا ي��ج��ري ف��ي ال��ب�لاد
بـ»األمرالمؤسف».
وأكدت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم
الممثلة العليا لألمن والسياسة الخارجية
فيديريكا موغيريني ،أن العنف ليس الطريق
السليم لحل المشاكل في تركيا ،إال أنها عبّرت
عن تضامن االتحاد مع الحكومة والشعب في
تركيا حيال ما تتعرض له البالد من هجمات
وأعمال عنف ،مضيفة« :نحن ندين العنف
مهما كان مصدره».
ودع��ت كوسيانيتش األط���راف الفاعلة
إلى العمل من أجل خفض مستوى العنف،
مشيرة إل��ى أن االت��ح��اد األوروب����ي يراقب
الوضع عن كثب.
ويأتي تعليق المفوضية ه��ذا ،في وقت
تشهد فيه األوضاع األمنية في تركيا تدهورا ً
ح��ادا ً بعد تعليق الهدنة بين أنقرة وحزب
العمال الكردستاني.
وكان الجيش التركي شن هجمات جوية
على معاقل ال��ح��زب ،فيما رد األخ��ي��ر عبر
هجمات انتحارية راح ضحيتها ع��دد من
رجال الشرطة واألمن.
وفيما قالت الحكومة التركية إنها تساهم
في الجهد الدولي لمحاربة اإلرهاب ،وتضع
ك�لاً م��ن تنظيم «داع����ش» وح���زب العمال
الكردستاني ،المصنف إرهابيا ً هو اآلخر ،في
سلة واحدة ،يرد منتقدوها بأنها ،في حقيقة
األم��ر ،تشن حملة على معارضي الرئيس
رجب طيب أردوغان كافة سواء من األكراد أو
التيارات اليسارية التركية.
ويستند ه���ؤالء ف��ي موقفهم إل��ى قيام
السلطات التركية بشن حملة اعتقاالت
واس��ع��ة النطاق ،ط��اول��ت ناشطين أك���رادا ً
ومناصرين لهم وكذلك مسؤولين وأعضاء
في أحزاب يسارية تركية معارضة.
وكان االتحاد األوروبي قد دعا تركيا ،منذ
بدء حمالتها العسكرية ،إلى الحفاظ على
عملية السالم التي كانت قائمة مع األكراد من
أجل البحث عن حل لألزمة بين الطرفين.
وفي السياق األمني ،ألقت الشرطة التركية
القبض على  16مشتبها ً بانتمائهم لحزب
العمال الكردستاني بعد يوم حافل بهجمات
استهدفت الشرطة والجيش التركيين.
وشارك نحو  500شرطي تركي ،أمس ،من
فرق مكافحة اإلره��اب في حملة المداهمات
التي أج��ري��ت ب��ص��ورة متزامنة ف��ي بلدتي
مانامان ،وتوربالي في الوالية الواقعة في
إزمير غرب تركيا.
وصادرت فرق األمن ،خالل العملية التي
ش��ارك��ت فيها مروحيات تابعة للشرطة،

ب��ن��ادق ص��ي��د ،وم��س��دس��ات ،وال��ع��دي��د من
الوثائق العائدة للتنظيم.
على صعيد آخ��ر ،ق��ال الجيش التركي
إنه شن سلسلة من الغارات الجوية على
المقاتلين األكراد االثنين والثالثاء ،وقصف
 17موقعا ً لهم في إقليم هكاري جنوب شرقي
تركيا.
وقد فتحت تركيا قواعدها الجوية أمام
التحالف ال��ذي تتزعمه ال��والي��ات المتحدة
ضد «داع��ش» الشهر الماضي بعد سنوات
من التردد ونفذت بنفسها غارات في تصعيد
لدورها بعد أن قتل انتحاري يشتبه بانتمائه
للتنظيم  32شخصا ً في بلدة س��روج على
حدود تركيا مع سورية.
ووصفت تركيا العمليات بأنها حرب ضد
مجموعات إرهابية «من دون تمييز» وفيها
أغ��ارت القوات التركية على أه��داف تابعة
لحزب العمال الكردستاني في العراق وفي
جنوب شرقي تركيا واعتقلت خالل األسابيع
القليلة الماضية ما يزيد على  1300شخص
يشتبه ف��ي صالتهم بجماعات إسالمية
وكردية ويسارية متطرفة.
ويتصاعد العنف فى البالد بين الجيش
وح��زب العمال الكردستاني حيث قتل 9
أشخاص على األق��ل وج��رح العشرات في
موجة هجمات على ق��وات األم��ن ،الثالثاء،
وقع بعضها في إسطنبول وبعضها اآلخر في
جنوب شرقي تركيا ،بعد أسابيع من إطالق
تركيا حملة ضد تنظيم «داعش» والمقاتلين
األكراد وعناصر من اليسار المتطرف.
من جهة أخرى ،أعلنت جبهة جيش تحرير

الشعب الثوري اليسارية التركية مسؤوليتها
ع��ن ال��ه��ج��وم ال���ذي اس��ت��ه��دف القنصلية
األميركية في إسطنبول ونفذته امرأتان،
وقالت الجبهة إن الواليات المتحدة «عدو
لدود» لشعوب الشرق األوسط والعالم.
وكانت الجبهة أعلنت من قبل مسؤوليتها
عن هجمات مشابهة منها تفجير انتحاري
قرب السفارة األميركية في أنقرة عام 2013
أسفر عن مقتل حارس تركي.
وأغلقت الشرطة المسلحة ببنادق آلية
الشوارع حول مبنى القنصلية األميركية في
حي ساريير على الجانب األوروبي من مدينة
إسطنبول بعد الهجوم.
على صعيد آخر شهدت مدينة سيلوبي
الحدودية مع سورية والعراق ،مقتل  4من
رج���ال الشرطة وإص��اب��ة خ��ام��س بجروح
بانفجار لغم بعربتهم المدرعة.
وكانت السلطات التركية أعلنت مقتل
مسلحين اثنين ورج���ل ش��رط��ة ت��رك��ي في
اشتباكات تلت هجوما ً بسيارة مفخخة
على مركز للشرطة في منطقة سلطان بيلي
في الجهة اآلسيوية من إسطنبول أسفر عن
إص��اب��ة  10أش��خ��اص .ونسب الهجومان
إل��ى المتمردين األك���راد م��ن ح��زب العمال
الكردستاني.
وب��دأ ح��زب العمال الكردستاني ال��ذي
تصنفه تركيا والواليات المتحدة واالتحاد
األوروب���ي على أن��ه كيان إره��اب��ي عملياته
المسلحة في  1984للضغط من أجل مزيد
من الحقوق لألكراد ،وسقط في الصراع أكثر
من  40ألف قتيل.

قال مصدر جزائري
مطلع إنّ دور الجزائر
بالتعاون مع ُعمان في
تسويات اليمن وسورية
سوف يبدأ في الظهور
تدريجياً ،خصوصا ً أنّ
الجزائر التي تحتفظ
بعالقات تاريخية مع
سورية وتتضامن معها
في موقفها ووقفتها
في وجه اإلرهاب ،لم
تصطدم مع الغرب وال
مع السعودية ،وهي التي
قامت أيضا ً بالوساطات
المتع ّددة بين طهران
وواشنطن ،ما يؤهّلها
للعب دور بحكم موقعها
في وجه اإلرهاب
على المساهمة في
تكوين الحلف اإلقليمي
المنشود.

اتهامات لل�صين بالتج�س�س
على م�س�ؤولين ب�إدارة �أوباما
كشفت معلومات جديدة أن صينيين تجسسوا على حسابات خاصة لمسؤولين في إدارة
الرئيس األميركي باراك أوباما ،وذلك منذ نيسان  2010على أقل تقدير ،وفقا ً لوثيقة سرية
للغاية حصلت عليها شبكة “إن بي سي نيوز” اإلخبارية.
ووفقا ً لوثيقة وكالة األمن القومي األميركية التي يعود تاريخها إلى العام الماضي،
فقد اك ُتشفت عملية التجسس الصينية على رسائل البريد اإللكتروني -التي أطلق عليها
المسؤولون األميركيون اسم “الباندا الراقصة” ثم “جمشت الفيلق” -في نيسان  2010وهي
ال تزال نشطة حتى اآلن.
وفي عام  2011كشفت شركة غوغل أن حسابات “جي ميل” خاصة ببعض المسؤولين
األميركيين قد تعرضت لالختراق ،فيما أكدت وثيقة وكالة األمن القومي أن حسابات البريد
اإللكتروني الخاصة من مقدمي الخدمة اآلخرين تعرضت لالختراق أيضاً.
وأكد المسؤول األميركي لشبكة “إن بي سي نيوز” أن حسابات البريد اإللكتروني الحكومية
المخصصة للمسؤولين لم ُتخترق ألنها مؤمنة جيداً ،وأوضح أن حسابات البريد اإللكتروني
الخاصة لجميع موظفي التجارة واألمن القومي كانت مستهدفة.
وأشارت الوثيقة السرية إلى أن القراصنة الصينيين تمكنوا أيضا ً من الحصول على دفاتر
عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بالمسؤولين المستهدفين بغية إعادة تشكيلها ومن ثم
اختراق شبكاتهم االجتماعية عن طريق إرسال برامج خبيثة ألصدقائهم وزمالئهم.
يذكر أيضا ً أن المدة الزمنية لعملية االختراق الصينية تتداخل مع استخدام هيالري
كلينتون حسابا ً خاصا ً للبريد اإللكتروني ،أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية من  21كانون
الثاني  2009إلى  1شباط  ،2013ولم تكشف وثيقة األمن القومي وال مسؤول المخابرات
أسماء أو رتب المسؤولين المخترقين.
وكانت وثيقة أخرى سربها المتعاقد السابق مع وكالة األمن القومي إدوارد سنودن،
قد كشفت أن الصين حاولت في أواخر عام  2010التجسس على رسائل البريد اإللكتروني
ألربعة مسؤولين أميركيين ،بمن في ذلك رئيس هيئة األركان المشتركة ،األدميرال مايك مولن،
وقائد العمليات البحرية ،األدميرال غاري رافيد.
وأوضحت الوثيقة  -التي نشرتها صحيفة “دير شبيغل” األلمانية في وقت سابق من
العام الحالي -أن الجواسيس الصينيين حاولوا إدراج البرامج الضارة في أجهزة الحاسب
الخاصة بالمسؤولين.
يذكر أن عملية التجسس الصينية “الباندا الراقصة” واحدة من بين ما يزيد على ثالثين
حملة اختراق شنتها الصين واكتشفتها وكالة األمن القومي ووكاالت استخباراتية أخرى
العام الماضي في وثائق سرية.

تعزيزات �أمنية
على الحدود بين الكوريتين
عززت كوريا الشمالية إجراءاتها األمنية على الحدود مع جارتها الشمالية وأمرت بإعادة
تشغيل مكبرات الصوت في هذا القطاع مستأنفة بذلك حربها الدعائية ضد بيونغ يانغ ،بعد
انفجار ألغام حملت سيول الشمال مسؤوليتها.
وتتهم كوريا الجنوبية جنودا ً شماليين بعبور الحدود من دون إنذار مسبق لزرع ألغام
مضادة لألفراد .وأدى انفجار ألغام األسبوع الماضي إلى بتر أط��راف جنديين كوريين
جنوبيين .ووقع الحادث في المنطقة المنزوعة السالح التي تمتد بعرض كيلومترين على
جانبي الحدود .وبترت ساقا أحد الجنديين بينما بترت ساق اآلخر.
وردا ً على ذلك أعادت كوريا الجنوبية للمرة األولى منذ إحدى عشرة سنة تشغيل مكبرات
الصوت التي وضعت في هذه المنطقة .وكانت سيول هددت عام  2010بالقيام بهذه الخطوة
وردت بيونغ يانغ بالتهديد بقصف الوحدات العسكرية المكلفة ذلك.
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية كيم مين سيوك« :نعزز مواقعنا الدفاعية
(على طول الحدود) في مواجهة استفزاز جديد من قبل الشمال».
وأكد أن الجيش الكوري الجنوبي «سير ّد فوراً» إذا أطلقت كوريا الشمالية النار على مكبرات
الصوت .وأضاف أن سكان المنطقة مدعوون إلى البرهنة على أكبر قدر ممكن من ضبط النفس
والمزارعون مدعوون إلى مغادرة حقولهم.

م�شاورات بين �أوكرانيا وفرن�سا و�ألمانيا في �إطار «النورماندي»

مو�سكو :هدف ا�ستراتيجية كييف مواجهة رو�سيا
أعلن أمين مجلس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف
أن استراتيجية األمن الوطني األوكرانية حتى عام 2020
تهدف إلى مواجهة طويلة األمد مع روسيا ،معربا ً عن
قلقه بهذا الشأن.
وق��ال باتروشيف للصحافيين أم��س ،إن أح��د بنود
االستراتيجية األوكرانية يعلن روسيا معتدية وتشكل
وتهديدا ً خارحيا ً رئيسيا ً على أوكرانيا ،بينما يعلن بند
آخر تخلي كييف عن سياسة تعدد االتجاهات وتسمية
الواليات المتحدة شريكا ً استراتيجيا ً وحيداً.
وأض��اف أن الوثيقة تقضي ب��ض��رورة التخلي عن
الحيادية وإص�لاح الجيش والصناعات العسكرية
طبقا ً لمعايير الناتو وزرع العداء لروسيا في الشباب
األوكراني.
كما أكد باتروشيف أن االستراتيجية األمنية األوكرانية
تهدف إلى سياسة العسكرة وتصعيد النزاع في جنوب
شرقي أوكرانيا.
وقال« :من البديهي أن الوثيقة تمثل أساسا ً لمواصلة
سياسة العسكرة وال تأخذ ف��ي االعتبار احتياجات
وتطلعات سكان ال��ب�لاد وتسمح للواليات المتحدة
والناتو باستخدام قاعدة الموارد األوكرانية وتستفز
مواصلة تصعيد النزاع في جنوب شرقي البالد».
وبرأي باتروشيف فإن الوضع الحقيقي لألمور في
أوكرانيا يختفي وراء خطر وهمي ،مشيرا ً إلى أن كييف

تحاول المماطلة في حل قضايا ملحة في المجالين
االقتصادي واالجتماعي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف شدد
في اتصال هاتفي مع نظيره األوكراني بافيل كليمكين
على ضرورة عقد حوار مباشر بين كييف وجمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك جنوب شرقي أوكرانيا.
وذك���رت وزارة الخارجية الروسية أول م��ن أمس
أن الجانب الروسي جدد أثناء المكالمة التي أجريت
بمبادرة أوكرانية تأكيد ض��رورة إج��راء ح��وار مباشر
بين السلطات في كييف والجمهوريتين الشعبيتين
المعلنتين من جانب واحد ،باعتباره ضمانا ً إليجاد حل
للمشاكل العالقة يرضي كال الطرفين.
كما أف���ادت ال���وزارة ب��أن الف���روف وكليمكين بحثا
المسائل المتعلقة بتسوية األزمة األوكرانية وسير تنفيذ
اتفاقات مينسك وكذلك الوضع اإلنساني في دونباس.
من جهة أخ��رى ،أف��ادت وزارة الخارجية األوكرانية
بأن كليمكين أثناء اتصاله مع الفروف أعلن ضرورة عدم
التباطؤ في «بدء االستعدادات إلجراء انتخابات محلية
في أراض��ي «بعض مناطق في مقاطعتي دونيتسك
ولوغانسك بمتابعة منظمة األمن والتعاون األوروبي».
أكدت وزارة الداخلية األوكرانية بأن وزيري الخارجية
الفرنسي ل���وران ف��اب��ي��وس واألل��م��ان��ي ف��ران��ك فالتر
شتاينماير سيتخذان قرارهما بشأن إج��راء محادثات

الحقة في إطار «رباعية النورماندي» بعد مشاورات مع
نظيرهما الروسي سيرغي الفروف.
وق��ال المكتب اإلعالمي للوزارة إنه خالل اتصالين
هاتفيين أجراهما وزي��ر الخارجية األوك��ران��ي بافيل
كليمكين مع نظيريه األلماني والفرنسي «جرى االتفاق
على أن تكون نتائج اتصاالت برلين باريس الرسميتين
مع موسكو أساسا ً التخاذ قرارات حول خطوات الحقة
محتملة في إطار صيغة النورماندي ،بما في ذلك إجراء
مؤتمرات عبر الفيديو أو لقاءات شخصية بين ممثلي
أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا».
وكان الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو كلف وزير
خارجيته بافيل كليمكين بإجراء مشاورات مع نظرائه في
روسيا وفرنسا وألمانيا حول الوضع بمنطقة دونباس
جنوب شرق أوكرانيا حيث يدور صراع دام هناك.
وكتب بوروشينكو في تغريدة في موقع تويتر االثنين:
«لقد كلفت الوزير بافيل كليمكين بإجراء مشاورات طارئة
على مستوى وزراء خارجية رباعية النورماندي لبحث
تطورات األوضاع في دونباس».
وك��ان وزراء الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف��روف
واأللماني فرانك فالتر شتاينماير والفرنسي ل��وران
فابيوس واألوك���ران���ي بافيل كليمكين اجتمعوا في
النورماندي في فرنسا تموز من العام الماضي ،إحياء
لذكرى ن��زول ق��وات دول التحالف ضد هتلر في هذه

المنطقة عام  ،1944ليجتمعوا بعد ذلك مرات عدة بهدف
بحث سبل تسوية األزمة األوكرانية ،فصارت الرباعية
تسمى منذ ذلك الحين بمجموعة النورماندي.
وفي وقت سابق من االثنين ،عقد بوروشينكو اجتماعا ً
ح��ول الوضع في دونباس مع سكرتير مجلس األمن
القومي والدفاع األوكراني ألكساندر تورتشينوف ورئيس
هيئة األرك��ان فيكتور موجينكو ووزير الدفاع ستيفان
بولتوراك ،حيث أمرهم بإبالغ منظمة األمن والتعاون
في أوروبا والمركز المشترك للتنسيق والمراقبة بأحداث
انتهاك نظام وقف إطالق النار في منطقة الصراع.
وكانت وزارة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية
(المعلنة من طرف واحد) أعلنت أن القوات األوكرانية
أطلقت  663قذيفة من مدافع ودبابة ومدافع هاون
خالل الساعات الـ 24الماضية ،األمر الذي أدى إلى مقتل
 3مدنيين وإصابة رابع بجراح.
وبحسب الوزارة ،فإن ضررا ً كبيرا ً طاول مناطق في
جمهورية دونيتسك ،حيث ارتفع ع��دد ح��وادث خرق
نظام وقف إطالق النار  3مرات منذ يوم األحد الماضي.
ب��دوره ،أشار مفوض جمهورية دونيتسك الشعبية
بحقوق اإلنسان إلى أن  28مدنيا لقوا مصرعهم نتيجة
قصف نفذه جيش كييف خالل األسبوع األول من الشهر
الجاري.

