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�أي جامعة عربية...
أ�سي�س بريطاني وهوى �صهيوني؟
ت� ٌ
} جمال رابعة*
كما جرت العادة ،فإنّ ما صدر عما ُيس ّمى الجامعة العربية
من ق��رارات ،لم يثلج الصدور الليبية ،الغارقة في ك ّل شبر من
أراضيها في بحور اإلرهاب واالنفالت األمني الكبير ،إذ لطالما
كانت هذه الجامعة األساس والمولّد لك ّل ذلك الخراب والدمار
في ليبيا عندما شرعنت تدخل حلف الناتو وقدّمته كمخلص
ومدافع عن حقوق الليبيين ،والالفت أنّ مؤسسة الجيش الليبي
كانت ق��د أعلنت بالتزامن م��ع جلسة الجامعة مخططا ً تركيا ً
خليجياً ،إلذك��اء النار في ليبيا وسفك المزيد من دماء أبنائها،
لتغدو الدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجامعة وحتى ما صدر
عنها ،بمثابة القشة التي يتعلق بها الغريق ،وبالتأكيد أنها لن
تكون غير مؤ َّهلة لإلنقاذ فقط ،بل ستكون دافعا ً أسود لمزيد
من الغرق والتيه وتنامي الحالة المسلحة الهوجاء التي تحصد
األخضر واليابس ،إذ لطالما أصبحت أدوار هذه الجامعة مع ّراة
بالكامل أمام أبناء المنطقة ،وكيف كانت من العوامل الرئيسة
لتمرير األجندات الغربية واألهداف الصهيونية ،التي لم تقتصر
على الفترة التي ر ّوج فيها لما ُس ّمي بالربيع العربي فحسب،
إن�م��ا منذ تأسيس ه��ذه الجامعة وص ��والً لحالتها السياسية
المتردية كما هي عليه اليوم ،وكذلك فإنّ نيران تآمرها وحقدها
لم تلفح الجغرافيا الليبية وحدها بل تعدّته لتعميم المشروع
الصهيو -أميركي في المنطقة ،ك ّل المنطقة.
المدقق والمتابع والباحث في جوهر الفكرة التأسيسية لما
ُس ّمي جامعة الدول العربية في أربعينات القرن الماضي ،يدرك
األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي صاغها الغرب
االستعماري وتحديدا ً البريطاني ،لجهة النيل من وحدة القرار
السياسي العربي ،والعمل الحثيث على شرذمته وإضعافه،
وتهميش دوره القومي ،لما كان ُي ّ
حضر حينها لفلسطين العربية
شعبا ً وأرض �اً ،وه��ذا ما يمكن استقراؤه بصورة جلية عندما
ألقى وزير الخارجية البريطانية آنذاك أنتوني ايدن ،وتحديدا ً
ف��ي  29أي��ار ع��ام  1941إذ مضى ي�ق��ول« :إنّ العالم العربي
قد خطا خطوات عظيمة منذ التسوية التي ت ّمت عقب الحرب
العالمية الماضية ،ويرجو كثير من مفكري العرب للشعوب
العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به اآلن ،وإن
العرب يتطلعون لنيل تأييدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف وال
ينبغي أن نغفل الر ّد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا ويبدو
أن من الطبيعي ومن الحق تقوية الروابط الثقافية واالقتصادية
بين البالد العربية وكذلك الروابط السياسية أيضاً ،والحكومة
ألي خطة تلقى موافقة
البريطانية سوف تبذل تأييدها التام ّ
عامة».
وف��ي  24ش �ب��اط  1943ص� � ّرح اي ��دن ف��ي مجلس العموم
البريطانى ب��أنّ «الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى
ك ّل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم االقتصادية
والثقافية والسياسية».
في البداية ما يدحض المزاعم واأله ��داف البريطانية التي
قدّمها ايدن لجهة الحرص على وحدة العرب بالمستويات كافة،
أي نوع من الثناء والتقدير للعرب لجهة
أن بريطانيا لم تقدّم ّ
وقوفهم مع بريطانيا في الحرب العالمية األول��ى التي أفضت
إلى اإلطاحة باإلمبراطورية العثمانية ،بل شرعت قدما ً وعلى
العكس تماما ً بتنفيذ وعودها التي قطعها بلفور لحاييم وايزمان
األستاذ الجامعي الصهيوني الذي أصبح في ما بعد أول رئيس
للكيان الصهيوني ،والذي لعب دورا ً مهما ً في استصدار وعد
بلفور عام  1917الذي منح فلسطين كـ»وطن قومي لليهود»،
م��ن جهة أخ��رى م��ا شكله ات�ف��اق «سايكس بيكو» ع��ام 1916
من طعنة غ��ادرة في الصدر العربي لجهة تقسيم المنطقة إلى
دوي�ل�ات ضعيفة تأسيسا ً إلك�م��ال م�ش��روع دول��ة «إسرائيل»
والحفاظ على أمنها واستمراريتها.
وخالل المسيرة السياسية للجامعة العربية ،كانت محاوالت
مصر عبد الناصر مستمرة في ضبط اإليقاعات السياسية
لهذه الجامعة ،وتأطيرها في األطر العروبية والقومية ،لجهة
منع أي انحرافات أو تحركات تض ّر بالمصلحة العربية ،وكذلك
كان دور الجمهورية العربية السورية متالزما ً مع التوجهات
المصرية إلذك��اء ال��دور القومي للجامعة ،وتفعيلة بالصورة
المثلى وتحديدا ً في سبعينات القرن الماضي بما يعزز زخم
القضية الفلسطينية سياسيا ً وعسكريا ً في مواجهة االحتالل
«اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،ه��ذا النهج ال��ذي دأب��ت وال ت��زال عليه الدولة
السورية بقيادة الرئيس بشار األسد الذي شكل عالمة فارقة
قوالً وفعالً وحضورا ً مميّزا ً في جميع مؤتمرات القمة العربية،
لجهة االستراتيجيات المطروحة ،وبرامج العمل الفاعلة التي
تؤسس لعمل عربي مشترك يستطيع أن يقف بقوة في وجه
ّ
الغطرسة الصهيونية المتنامية ،إضافة إلى السلوك السياسي
الذي انتهجته سورية في ما بعد لجهة دعم المقاومة اللبنانية
وال��ذي شكل األرض �ي��ة الصلبة لصمودها وانتصارها عام
 ،2006وه��ذا م��ا شكل ج��وه��ر الحقد الخليجي على الدولة
السورية ومن ينهج نهجها ،إذ بات األمراء والملوك األعراب
هم من يسيطرون على قرارات الجامعة العربية ،ويجيّرونها
لمصلحة المشروع الصهيو  -أميركي ،وهذا ما ظهر جليا ً في
األداء السياسي للجامعة خالل الفترة التي ُس ّميت زورا ً «ربيعا ً
ع��رب�ي�اً» ،إذ فشلت فشالً ذري�ع�ا ً ف��ي ح � ّل الكثير م��ن القضايا
العربية ،وفي مقدّمها الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،ودورها
السلبي في ما آلت إليه األوضاع في ليبيا ،وتقديم ك ّل الدعم
والتغطية السياسية لقوى العدوان على ليبيا ،أما في ما يتعلق
بالملف السوري فحدث وال حرج وما نتج من مواقف تبنتها
الجامعة العربية مصدرها األس��اس أم��راء قطر وآل سعود،
ضاربين بعرض الحائط ميثاق الجامعة العربية انتقاما ً من
الدور القومي الذي كانت تضطلع به الدولة السورية وتع ّري
من خالله هؤالء الملوك واألمراء أمام شعبنا العربي ،وتفضح
أدواره ��م ف��ي العمالة والخيانة وال�خ��ذالن وال�ع��ار وتبعيتهم
للعدو الصهيوني تنفيذا ً للمخططات والمؤامرات ،هذا العدو
ال��ذي لم يكن يوما ً عامالً مح ّرضا ً لإلسراع في صياغة قوة
عربية مشتركة لمواجهته ومواجهة إره��اب��ه ،كما اإلس��راع
والهرولة الحاصلة داخل أروقة الجامعة الستخدام هذه القوة
في غير موضعها ولتساهم بشكل مباشر في تأجيج الحريق
وخراب األمة ،ولع ّل ما شهده اليمن الشقيق من حمية هؤالء
األع��راب ،والخنوع لسطوة المال السعودي ينتصرون فيها
للجالد ويذبحون األبرياء من أبناء الشعب اليمني ،فقط ألنهم
أرادوا استقاللية قرارهم السياسي وإنهاء التبعية لمشيخات
البترودوالر يشكل خير دليل على الغايات الصهيونية لتلك
القوة.
إنّ الجامعة العربية في حيثيات تأسيسها واأليدي البريطانية
أسس من ارتهانات للغرب
التي تغلغلت في صلبها السياسي وما ّ
وما أفضى من صمت مقيت تجاه القضية المركزية ،وربطا ً مع
سلوكها وأدائها اليوم الذي يتغلغل فيه المال السعودي لتنفيذ
األجندات الغربية وما نتج منها من قرارات ،في مقدّمها ما ُس ّمي
بالقوة العربية المشتركة ،إنما يشكل صورة مطابقة وترجمة
عملية للغايات الغربية لجهة تقزيم هذه الجامعة وإخراجها عن
سياقها العروبي لتصبح ال جامعة وال عربية ،لذلك ولتحقيق
هذا الهدف كان ال ب ّد من تحييد الدولة السورية عنها واستهدافها
بجحافل اإلرهاب ،وعلى عين تلك الجامعة نفسها.
* عضو مجلس الشعب السوري

كوالي�س

ُكتّابٌ كَذَ بَة ...وحقائق ماثلة
} محمد شريف الجيوسي
كشف حديث الرئيس السوري الدكتور بشار األس��د الذي
أجرته معه فضائية «المنار» اللبنانية المقا ِومة أخيراً ،حجم
النفاق الذي تمارسه أقالم البعض في تزوير الحقائق وإيقاد
الخالفات والتباينات والتناقضات ،وحرف البوصالت ،وتوسيع
الشقة وتعظيمها وتحميل اآلخر مسؤولية التآمر الذي جرى ضده
وال يزال وما أنفق لـ «إزاحته» ولتدمير الدولة الوطنية السورية
وتدريب إرهابيين مرتزقة ،وما أغدق
من تريليونات الدوالرات
ِ
عليهم من سالح ودعم سياسي وإعالمي ومعلومات استخبارية
على مدى  53شهرا ً وما زال.
فقد اتهم أحد هؤالء الكتاب الرئيس األسد بمذهبة ما يجري
في المنطقة ،ناسيا ً أحدث الدعوات لذلك قبل  20سنة من اآلن
والمطالبة بتقسيمه إلى  3واليات على أسس مذهبية وعرقية،
وناسيا ً مزاعم األميركيين قبل احتالل العراق ب��أن شيعته
مضطهدون ،فيما كانت قائمة المطلوبة رؤوسهم لدى األميركيين
عشية الحرب واالحتالل تضم  62في المئة من أركان الدولة
العراقية؛ شيعة ،وبعد االحتالل تحول «الحنان» األميركي
نحو السنة ،ليس حبا ً في سنة وال شيعة ولكن استغالال ً للسنة
والشيعة ،ولعب على حبال تباينات عتيقة تعود ألكثر من 1400
سنة ،لتنسينا أع��داء اليوم الذين استباحوا األرض والكرامة
والمستقبل ،ويأتي من الك ّتاب األشاوس وشيوخ المنابر ،من
ومقسمي األوطان ومصنعي
يعمل على حماية ظهور المحتلين
ّ
ومعمقي التباينات وال��ش��ق��وق ...من صهاينة وإمبرياليين
ورجعيينمتخلفين.
وننسى «لو اطلعنا على التاريخ جيدا ً وليس كما نلقن»
أن الصفوية منتج آذري تركي وليس إيرانيا ً وال فارسياً ،وأن
المذهب الشيعي هو منتج عربي ،قبل أن يكون إيرانيا ً أو فارسياً،
وأن إيران الشيعية ليست ضاربة في التاريخ نقيض ما ير ّوج،

وأنها كانت شيعية في عهد شاهها المخلوع ،فما الذي ج ّد سوى
أن الشاه كان سيفا ً وترسا ً وبندقية أميركا في المنطقة يُخرس
من تشاء أميركا إخ��راس��ه ،ولما انتهى ،أصبحت إي��ران عند
البعض عدو العرب ألن أميركا تريد أن نكون أعداءها ،فإيران إلى
حد بعيد ما عادت مزرعة أميركية وال صهيونية.
وينسى البعض أن سورية قبل  17آذار  ،2011كانت عامرة
زاه��رة آمنة مكتفية ،تمشي المرأة والطفل في شوارعها حتى
الفجر من دون أدنى قلق ،غير مدينة ألحد ،مبدئية تجاه قضايا
األم��ة الرئيسة في المقاومة والقضية الفلسطينية ورفض
التصالح مع الكيان الصهيوني ،رافضة القبول بمطالب كولن
باول الـ  ،8مفضلة الحصار والعقوبات المفروضة عليها ،على
التسليم والقبول باألجندة األميركية الصهيونية الغربية ،التي
على خالف مصالحها االستراتيجية ومصالح أمتها   .
ويزعمون أن «النظام السوري يقتل شعبه» ،والسؤال هل كان
أحد يُقتل في سورية ،أو هل كان أحد يفتقد األمن ،أو الخبز أو
الغاز أو أي من ضرورات الحياة ،قبل أن يتآمروا على أمن الشعب
العربي السوري؟
وهل أحد ممن يطالبون بالديمقراطية في سورية ،من اإلقليم
أو من خارجه ،يعيش حالة من الديمقراطية أكثر مما هي عليه
مس
في سورية قبل المؤامرة وبعدها ،ليطالبوا سورية بها؟ ألم ُت ِ
حتى الواليات المتحدة األميركية تراقب المكالمات الهاتفية
وتعتقل على الشبهة وتقيم المعتقالت الطائرة وتقتل السود
في الشوارع ،وال يقدر الجيش األميركي الدخول في  168منطقة
خاضعة لمليشيات بيضاء عنصرية وسوى ذلك.
وال��س��ؤال :ألم ُتفض المؤامرة على سورية وأق�لام الكتاب
الكذبة واإلعالم الموبوء ،إلى إعادة سورية إلى الخلف اقتصادا ً
وأمنا ً اجتماعيا ً واستقراراً ،ومع كل ذلك ،سورية صامدة ،وتصل
رواتب موظفيها إليهم ،حتى في المناطق التي ما زالت تحت
سيطرة العصابات اإلرهابية.
والسؤال أيضاً ،هل كان من الممكن صمود دولة ،أي دولة ،كل

تقول مصادر أمنية
مصرية إنّ محاوالت
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وتع ّدد مصادر
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محور سورية العراق
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هذا الوقت ،لو أنها لم تحظ ببطانات شعبية واسعة؟ وهل من
الممكن أن تستمر مراهنات الحلفاء على دعمها ،لو أن مراهناتهم
كانت على خواء؟ وهل الزوال أو الضعف الذي أصاب بعض أعداء
سورية اإلقليميين والدوليين كانا صدفة أو ج ّراء قوة وصمود
سورية وقدرتها على تحويل المؤامرة عليها إلى مصدر قوة؟
أليس كل من يستطيع ذلك ويحققه جدير بالنصر والحياة؟
وهل التحوالت الكبيرة إقليميا ًودوليا ًوالحوارات الدبلوماسية
والسياسية ،كان من الممكن أن تكون لو أن أعداء سورية أيقنوا
للحظة أن في مقدورهم إلحاق الهزيمة بالدولة الوطنية السورية،
وأن من يسمونهم معارضين معتدلين أو غير معتدلين يراهن
عليهم؟ وهل انتشار النيران في أوكار متآمرين على سورية يدل
على صواب المتآمرين ،أو على أن أدوات المؤامرة من إرهابيين
مرتزقة يراهن عليهم على نقيض جيش سورية وشعبها وقواها
الوطنية المقاومِة.
وأخال الكتاب الحقيقيين الذين هم على علم ومعرفة ودقة
وصواب رأي وشجاعة ،الذين هم على والء وإخالص ألنظمتهم
أو دولهم أو أحزابهم أو مموليهم ،ال يكذبون وال ّ
يرشون على
الموت سكرا ً وال ينافقون ويضللون من يطالبهم برأي أو مشورة،
وال يقبلون بتحسينات مخادعة فارغة حتى لو طلب منهم ذلك
بالسر أو بالعلن ،وإنما يدحضون الكذب والنفاق والخوف
بالحجة والمنطق والرأي الصواب.
مطلوب قليل من عقل وضمير ومقاربات واالرتقاء بالمصالح
العامة على الخاصة ،والشجاعة على الجبن ،ما يجعلهم
يدركون بجالء ،أن مصالح أمتنا ليست بحال في انتظار أن تصل
اإلشارة إلينا بتغيير وجهة الدفة ،فالتغيير قدم لمصلحة محور
المقاومة ،واإلمبرياليون سيتجاهلوا دعوة من ينتظر اإلشارة،
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قتيل و 100جريح في ا�شتباكات �أمام البرلمان بعد �إقرار تعديل الد�ستور

�أوكرانيا :مناورات بحرية بم�شاركة الواليات المتحدة و«الناتو»
بدأت في منطقتي أوديسا ونيكواليف بجنوب أوكرانيا
أمس تدريبات بحرية دولية ستستمر حتى  12أيلول.
وسيشارك في تدريبات «سي بريز»  2,5ألف عسكري
م��ن أوك��ران��ي��ا وال��والي��ات المتحدة وبلغاريا وألمانيا
واليونان وإيطاليا وبريطانيا ورومانيا والسويد وتركيا
ومولدوفا ،علما ً بأن العسكريين األميركيين سيمثلون
حوالى ثلث المشاركين في هذه التدريبات.
ومن المتوقع أن يشارك في التدريبات أكثر من 150
وحدة من السفن والغواصات والمروحيات والطائرات
واآلليات العسكرية.
وأع��ل��ن قائد األس��ط��ول الحربي األم��ي��رك��ي السادس
جيمس فوغو أن التدريبات الحالية هي «فرصة مهمة
للتعاون مع شركائنا وإلجراء تدريبات جدية على األرض
وفي الجو والبحر» ،مشيرا ً إلى أن التدريبات ستسمح
بتبادل المعلومات المهمة وتعزيز العالقات والوحدة في
المنطقة.
يذكر أن المرحلة البحرية من التدريبات تهدف إلى
إتقان التعاون في البحر ومواجهة الغواصات وفي مجال
الدفاع في حال وقوع هجمات من جانب سفن صغيرة،
إضافة إلى إجراء عمليات للبحث واإلنقاذ وإزالة أضرار
ألحقت أثناء المعارك.
على صعيد آخ��ر ،أعلنت السلطات األوكرانية مقتل
عسكري وإصابة نحو  100من رجال الشرطة بجروح
بعد انفجار قنابل يدوية أمام مبنى البرلمان ،حيث تظاهر
العديد من المحتجين ضد إقرار البرلمان تعديل الدستور.
وأك��د مستشار وزي��ر الداخلية األوكراني أن عسكريا ً
توفي في المستشفى متأثرا ً بجروح أصيب بها أمام مقر
البرلمان االثنين.
وان��دل��ع��ت اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من
المتظاهرين في محيط البرلمان أمس ،حيث تجمع نحو 3
آالف من المحتجين على تعديل الدستور األوكراني.
وأك��د قائد شرطة العاصمة كييف أن «ما يقارب من
 100من قوات األمن أصيبوا بجروح في اشتباكات أمام
البرلمان».
بدوره أعلن وزير الداخلية أرسين أفاكوف أن قوات األمن
احتجزت نحو  30من المتظاهرين أمام مقر البرلمان.
وج��اء في بيان نشر على حساب ال��وزي��ر األوك��ران��ي
في «فايسبوك» االثنين أن حوالى  90شخصا ً أصيبوا
بجروح ،بينهم عدد إصابتهم خطيرة ،وذلك نتيجة انفجار
قنابل رماها متظاهرون يرتدون قمصانا ً عليها عالمات

حزب سفوبودا (الحرية) اليميني المتشدد ،وأكد أفاكوف
اعتقال شخص يشتبه في رميه لقنابل ،كما توعد أفاكوف
بمعاقبة المسؤولين عن تأجيج االشتباكات بشكل حازم.
وأف��ادت وكالة «نوفوستي» الروسية في وقت سابق
بأن محتجين رشقوا مبنى البرلمان بالحجارة وحاولوا
اقتحام المبنى ،مشيرة إلى أن الدخان يتصاعد في محيط
البرلمان بعد انفجار قنابل يدوية.
واتهم زعيم الحزب الراديكالي األوكراني أوليغ لياشكو
المخابرات األوكرانية بالعمل االستفزازي أمام البرلمان
بهدف تشويه سمعة المعارضين لتعديل الدستور.
من جهة أخرى ،أعلن تنظيم «القطاع األيمن» اليميني
المتشدد أن الرئيس بوروشينكو يشبه الرئيس السابق
فيكتور يانوكوفيتس إذ أظهر حبه لوسائل «القمع ضد
الشعب» ،داعيا ً أنصاره للتعبئة بعد اندالع االشتباكات
في محيط البرلمان.
وك��ان البرلمان األوك��ران��ي قد أقر في وقت سابق في
جلسته أمس مشروع التعديالت الدستورية الخاصة
بإقامة نظام المركزي في أوكرانيا بالقراءة األولى .وأيد
 265نائبا ً التعديالت المقترحة ،بينما عارضها  87من
أعضاء البرلمان.
ويذكر أن عملية التصويت جرت بعد أن قامت مجموعة
من النواب من الحزب الراديكالي األوك��ران��ي بتطويق

منصة البرلمان منذ صباح االثنين احتجاجا ً على تعديل
الدستور ورددوا شعارات «عار» و«ال لخيانة الدولة».
وأج��رى رئيس البرلمان فالديمير غرويسمان الجلسة
واقفا ً قرب المنصة وسط عدد من نواب «ائتالف بيترو
بوروشينكو».
وأك��د ستيبان كوبيف ممثل الرئيس األوك��ران��ي قبل
التصويت على تعديل الدستور في البرلمان أن «الدستور
لن يتضمن بندا حول منح مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك
وضعا ً خاصاً .وسيحدد قانون منفرد خصائص تطبيق
الحكم المحلي في هذه المناطق».
ووفقا ً للقانون فإن تعديل الدستور األوكراني يتطلب
إق��راره من قبل النواب في دورتين لبرلمان البالد – أوال ً
بغالبية بسيطة ( 226صوتا ً على األق��ل) ،ثم بغالبية
دستورية ( 300صوت).
وأرادت الحكومة األوك��ران��ي��ة إن��ج��اح عملية إق��رار
التعديالت الدستورية في جلسة االثنين ،ألنها آخر جلسة
للدورة الحالية ،وبالتالي سيتمكن البرلمان من إكمال
إجراءات إقرار تعديل الدستور في دورته الخريفية التي
تبدأ (اليوم)  1أيلول.
ومن المتوقع أن يواجه مشروع التعديالت صعوبة
في الحصول على موافقة غالبية دستورية في البرلمان
خالل الدورة المقبلة .ويرى ممثلو حزب ساموبوميتش

أن الرئيس األوكراني يستغل التعديالت من أجل تعزيز
سلطته ،بينما يرى الحزب الراديكالي األوكراني أن قبول
نظام حكم محلي خاص لبعض مناطق دونباس سيكون
«كارثة» للبالد.
وق��د واف���ق الرئيس األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو
والمحكمة الدستورية في األشهر الماضية على مشروع
التعديالت الدستورية التي أعدتها اللجنة الدستورية.
وينص المشروع على إقامة نظام حكم محلي على 3
مستويات – أقاليم ومناطق وبلديات .وستحصل البلديات
التي قد تضم بلدة أو بلدات عدة على صالحيات واسعة،
بما فيها مالية.
وتفترض التعديالت المقترحة أن رئيس الدولة يحق
له إقالة أي مسؤول محلي وتعيين مفوض رئاسي خاص
لمدة عام واحد من أجل التصدي بشكل عاجل للنزعات
االنفصالية .من جهة أخ��رى ال تمس التعديالت مجال
الدفاع واألمن الوطني والسياسة الخارجية.
يذكر أن إجراء إصالح دستوري هو أحد بنود اتفاقات
مينسك التي توصلت إليها مجموعة «رباعية النورماندي»
من أجل تسوية األزمة األوكرانية.
وتنص اتفاقات مينسك على ضرورة إقرار تشريع حول
الوضع الخاص لبعض مناطق دونباس (جنوب شرقي
أوكرانيا) ،وذلك قبل نهاية عام .2015
واقترح الرئيس األوكراني في  15تموز أن تنص األحكام
االنتقالية للدستور على ض��رورة وض��ع قانون خاص
بشأن الحكم الذاتي لبعض مناطق مقاطعتي لوغانسك
ودونيتسك (التي تسيطر عليها قوات جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد).
ومع ذلك أكد بوروشينكو أكثر من مرة أن الحديث ال
يدور عن أي «وضع خاص» لمنطقة دونباس وأن البالد
ستبقى موحدة ،مضيفا ً أن التعديالت المقترحة ال تفترض
بشكل من األشكال إقامة نظام فيدرالي في أوكرانيا.
ب��دوره��ا ت��ع��ارض ق��ي��ادة «دون��ي��ت��س��ك ولوغانسك
الشعبيتين» مشروع التعديالت الدستورية وتطالب
ب��أن تحصل التعديالت المقبلة على موافقة ممثلي
«الجمهوريتين» وبأن ينص الدستور في أحكامه األساسية
على تنفيذ قانون «الوضع الخاص» لدونباس الذي جرى
تأجيل العمل به سابقاً.
وكان زعماء «رباعية النورماندي» قد دعوا كييف أكثر
من مرة إلى االلتزام باتفاقات مينسك بدقة ،بما في ذلك
إقرار الوضع الخاص لبعض مناطق دونباس.

�أ�ستراليا تدعو �أوروبا �إلى الم�شاركة الوا�سعة برلماني رو�سي يقترح نقل
مقر الأمم المتحدة �إلى �سوي�سرا
في حل �أزمة الالجئين
دع��ت أستراليا إل��ى مشاركة المزيد من ال��دول
األوروبية في الغارات الجوية ضد تنظيم «داعش»
في سورية والعراق كوسيلة لحل أزم��ة الالجئين
التي تشهدها أوروبا.
وأوضحت وزي��رة الخارجية األسترالية جولي
بيشوب في مقابلة مع صحيفة «ذي استريلين»
نشرت أمس ،أن تنظيم «داعش» المتطرف هو الذي
يدفع مئات آالف الالجئين للتوجه إلى أوروبا ومن
الضروري بالتالي أن يتصدى االئتالف الدولي لهذا
التنظيم اإلرهابي.
وقالت ال��وزي��رة« :إن أكثر من  40في المئة من
طالبي اللجوء حاليا ً في أوروب��ا آتون من سورية،
وعلينا أن نكون جبهة موحدة لدحر المنظمات
اإلرهابية التي تتسبّب في نزوح هذا العدد الكبير من
الناس».
ويشارك عدد ضئيل من البلدان األوروبية حاليا ً
وبينها فرنسا وبريطانيا في الغارات الجوية على
مواقع يسيطر عليها تنظيم «داع��ش» في سورية
والعراق ،ضمن ائتالف دولي تقوده واشنطن منذ

صيف .2014
وت��ش��ارك أستراليا في االئ��ت�لاف بست طائرات
قتالية من طراز «أف إيه  »18وطائرتي دعم تتمركز
في اإلمارات العربية المتحدة.
وشنت كانبيرا غارات في العراق لكنها لم تستهدف
حتى اآلن مواقع في سورية ،مشيرة إل��ى مسائل
قانونية لكنها تدرس طلبا ً قدمته الواليات المتحدة
هذا الشهر لتوسيع حملتها حتى تشمل سورية.
ويعقد وزراء الداخلية األوروبيون اجتماعا ً طارئا ً
في منتصف أيلول لبحث كيفية مواجهة أزمة تدفق
الالجئين إل��ى أوروب���ا ،بحسب ما أعلنت حكومة
لوكسمبورغ التي تتولى الرئاسة الدورية لالتحاد
األوروبي األحد المقبل.
ووص��ل عدد الالجئين الذين وصلوا إلى حدود
االتحاد األوروب��ي خالل األشهر السبعة األول��ى من
ع��ام  2015إل��ى  340أل��ف الج��ئ مقابل 123500
خالل الفترة ذاتها من عام  ،2014بحسب وكالة
«فرونتيكس» المكلفة بالحدود الخارجية لمنطقة
«شنغن».

النم�سا و�أزمة الالجئين...
أك���دت ال��ش��رط��ة النمساوية
اخ��ت��ف��اء  3أط���ف���ال س��وري��ي��ن
وأس��ره��م من المستشفى الذي
كانوا يعالجون فيه ،وهم كانوا
ممن ت��م إن��ق��اذه��م م��ن الحافلة
الصغيرة التي كانت تحتوي
على  26مهاجراً.
وق�����د ن���ق���ل األط�����ف�����ال إل���ى
المستشفى ال��واق��ع ف��ي بلدة
«ب��راون��او آم إن» يوم الجمعة،
حيث كانوا يعانون من الجفاف
والظمأ الشديد.

ونقلت وكالة «فرانس برس»
عن متحدث باسم الشرطة في
النمسا قوله إن الشاحنة التي
تم إيقافها كانت تقل مهاجرين
م����ن س����وري����ة وب��ن��غ�لادي��ش
وأف��غ��ان��س��ت��ان ،م��ت��وج��ه��ة إل��ى
ألمانيا .وأوضحت أن الشاحنة
قد تم ضبطها بالقرب من الحدود
األلمانية ،وك��ان يقودها سائق
روماني رف��ض االمتثال ألوام��ر
الشرطة بالتوقف ،األم��ر الذي
دف��ع رج��ال األم��ن إل��ى مالحقته

وإجباره على التوقف.
وج��اء توقيف السيارة بعد
ي���وم م���ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى جثث
لمهاجرين آخ��ري��ن ف��ي حالة
تحلل ،تعود لـ 71شخصا ً عُ ثر
عليهم في شاحنة متروكة على
طريق سريع في النمسا بالقرب
من حدودها مع هنغاريا ،وتعتقد
الشرطة أنهم ماتوا اختناقاً.
وقد دعت دول أوروبية عدة
إلج��راء محادثات عاجلة بشأن
أزمة المهاجرين.

وجه إيغور زوتوف ،عضو اللجنة
البرلمانية الروسية لشؤون الدفاع،
رس���ال���ة إل���ى األم���ي���ن ال���ع���ام ل�لأم��م
المتحدة بان كي مون يقترح فيها نقل
مقر المنظمة الدولية إل��ى سويسرا
باعتبارها دولة محايدة.
ونقلت صحيفة «إزفستيا» أمس عن
زوتوف قوله «إن الفائدة من المناقشة
الواسعة ح��ول ال��م��ب��ادرة بنقل مقر
األمم المتحدة واضحة كل الوضوح،
فهي ستمكن ال��دول من إع��ادة نظرها
إلى مكانة األم��م المتحدة في عالمنا
المعاصر ،كما أنها ستلفت االنتباه

إل��ى مسألة اإلص�لاح��ات الجوهرية
في أداء المنظمة وتكييفها مع واقع
عصرنا».
وبحسب البرلماني الروسي فإنه
«في الظروف الراهنة يجب على األمم
المتحدة أن تعزز دورها كحكم أعلى
على الساحة العالمية ،ب��دال ً من أن
تتحول إلى وسيلة في أيدي الواليات
المتحدة».
ولفت إيغور زوت��وف بهذا الصدد
إلى أن نظام منح تأشيرات الدخول
يمكن واشنطن من ممارسة نفوذها في
أمور تتعلق بحضور «ممثلي دول غير

مرغوب فيها أو معترف بها جزئيا ً في
دورات الجمعية العمومية أو لقاءات
عمل ف��ي إط��ار نشاطات غيرها من
الهيئات الدولية التابعة للمنظمة».
وف��ي رس��ال��ت��ه إل��ى ب��ان ك��ي مون
أشار البرلماني إلى تنامي المواجهة
الكونية على خلفية تفاقم التناقضات
اإلقليمية ،مضيفا ً أن��ه ي��رى إمكان
تحقيق مبادرته من خالل «مناقشة
اجتماعية واسعة بمشاركة ممثلي
جميع الدول األعضاء في منظمة األمم
ال��م��ت��ح��دة ،وشخصيات اجتماعية
وسياسية وخبراء».

� 31سيناتور ًا �أميركي ًا
يدعمون االتفاق النووي مع �إيران
أعلن السيناتورالديمقراطي عن والية أوريغون األميركية
جيف ميركلي أنه سيدعم الصفقة النووية مع إيران في أثناء
التصويت عليها بمجلس الشيوخ في أيلول المقبل.
وقال ميركلي« :لقد تمعنت في نص االتفاق والتقيت خبراء
ومحللين من االستخبارات ،وحقوقيين وسفراءنا في دول
شريكة ،من أجل تقييم صدقية الحجج والحجج المضادة».
وأشار إلى أن هذه المشاورات ،إلى جانب لقاءاته مع ناخبين
في واليته ،أقنعته بأن االتفاق النووي مع طهران يمثل «أفضل
استراتيجية ترمي إلى منع إيران من امتالك السالح النووي».
وشدد السيناتور على أن امتالك طهران لهذا السالح كان
سيمثل الخطر األكبر على الواليات المتحدة ،وتهديدا ً وجوديا ً
بالنسبة إلى «إسرائيل».
بالتالي بلغ عدد أنصار تصديق االتفاق النووي مع إيران
في مجلس الشيوخ األميركي  31سيناتوراً ،ولم يبق سوى 3
أصوات إضافية لضمان تمرير الصفقة.

ويستعد المعسكر الجمهوري في الكونغرس لرفض االتفاق،
وقد أعد السيناتورات الجمهوريون مشروع قرار بهذا الشأن.
ويتوقع أن تطرح وثيقة االتفاق للتصويت في النصف الثاني
من الشهر المقبل ،أي بعد أسبوعين تقريبا ً من عودة أعضاء
الكونغرس من إجازة شهر آب.
ويتمتع الجمهوريون بالغالبية في الكونغرس بمجلسيه،
األمر الذي يجعل احتمال رفض الصفقة من قبله األكثر ترجيحاً.
لكن الرئيس باراك أوباما قد وعد سابقا ً بأنه لن يسمح بتعطيل
االتفاق وأنه سيفرض الفيتو على أي قرار يقضي بذلك ،علما ً أن
تجاوز الفيتو سيتطلب حصول معارضي الصفقة على ثلثي
أصوات أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ،األمر
الذي سيكون صعبا ً على الجمهوريين.
ً
لذا فإن اإلدارة األميركية ترى أولويتها حاليا في «تجنيد»
أكبر قدر ممكن من الديمقراطيين للدفاع عن االتفاق ومنع
تصويت غالبية نوعية من أعضاء الكونغرس ضده.

