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 لؤي خليل



بعد ق��رار ال�غ��رب األطلسي واإلدارة األميركية ب��ال�ع��دوان على
الدولة السورية وشعبها وتحديد الساعة الصفر للبدء بالسيناريو
كما رسمت ووزعت األدوار والمهمات على الكومبارس من أدوات
داخلية وخارجية ودول إقليمية وخليجية ،أدركت القيادة السورية
وفي مقدّمها الرئيس األس��د أننا مقبلون على حرب عالمية كبيرة
متعدّدة السيناريوات ،سقفها العالي تقسيم المنطقة إلى دويالت
مذهبية وعرقية ،وأقلها استنزاف الدولة السورية والجيش العربي
السوري ،بهذه المدخالت والمعطيات والمعلومات ح�دّد الرئيس
األسد خياراته االستراتيجية التي أه ّمها الصمود وصوالً إلى النصر
والنصر فقط.
الغرب الذي لطالما كان يعلم علم اليقين أنّ مخططاته وبرامجه
كافة في المنطقة أمامها حائط الص ّد السوري ،وستواجه صالبة
ومتانة ال��ر ّد ال�س��وري والءات الرئيس األس��د لتنفيذ مشاريعهم
في المنطقة ،وكلنا يتذكر الءات األس��د في وجه كولن ب��اول وزير
خارجية أميركا.
إنّ الحرب الداخلية في سورية هي الستارة األخيرة في مسرحية
التقسيمات الجارية ف��ي ال�ش��رق األوس ��ط ،وإض��اف��ة إل��ى م��ا ُس ّمي
بـ»الربيع العربي» ،ومن ضمنه ما يجري في سورية ،إثبات عملي
بأنّ مشروع الشرق األوسط دخل حيّز التنفيذ خطوة خطوة ،وقبله
فشل مشروع رايس وخرائطها في المنطقة وتهديدات كولن باول
وشروطه قوبلت باستخفاف وع��دم اهتمام واك�ت��راث من الرئيس
زج واستيالد جيوش باإلنابة من القطعان التكفيرية،
األس��د بعد ّ
حيث استقدموا من ك ّل أرج��اء العالم ك ّل ش��ذاذ اآلف��اق والخارجين
على القانون بتمويل خليجي ،في مقدّمه آل سعود وإمبراطوريات
إعالمية تتصدّرها «ال�ج��زي��رة» و»العربية» (العبرية) ،لكن الدولة
السورية انتصرت وانتصر األسد وهو في عرينه في دمشق عاصمة
العراقة والتاريخ والنضال والصمود والتصدّي لك ّل أشكال التبعية
والرجعية المتأسلمة واإلسالم منها براء.
ه��ذه ال �م��رة إش� ��ارات وع�لام��ات النصر ج ��اءت م��ن األع� ��داء قبل
األصدقاء ،فروبرت فورد السفير السابق ألميركا في سورية نعى
في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» االستراتيجية األميركية
تجاه سورية ،وقال إنّ الواليات المتحدة تخسر الحرب في سورية،
ودع��ا إلى مراجعة استراتيجيتها الحالية ووض��ع أسسا ً عسكرية
ودبلوماسية وسياسية ،ودع��ا المعارضة إل��ى التخلي عن شرط
رحيل األس��د ،وه��ذا ما يتوافق مع نظرة كبار الساسة األميركيين
منذ البدايات ،فثعلب السياسة الخارجية األميركية هنري كيسنغر
استشعر خطأ بالده قائالً :لقد أخطأنا في سورية ،وأردف« :يدهشني
اليوم بشار األسد» ،أما بريجنسكي فكان قد قالها صراحة« :األسد
واقع من الح ّل السوري».
ه��ذه التصريحات وغيرها من المسؤولين الغربيين هي حالة
تسليم بالنصر السوري وحالة إفالس حقيقية واستحالة تحقيق
األه ��داف المعلنة وغ�ي��ر المعلنة م��ن حربهم الظالمة على الدولة
السورية ،وذل��ك بقوة ال��دول��ة السورية وثالثية جيشها وشعبها
وقائدها الرئيس بشار األسد.
في عودة متأنية لقراءة ما بين السطور في لقاء األسد على محطة
«المنار» ،سخر األس��د من ال��والي��ات المتحدة لمراوغة مسؤوليها
بتصريحاتهم المتناقضة ،ووص��ف السياسة األميركية بالغدر
وتخليها عن حلفائها أمام استراتيجية مصالحها ،وما يختلج اليوم
من مرارة وخذالن في نفوس الخليجيين بعد االتفاق النووي اإليراني
مع السداسية الدولية ،لجهة تعزيز سياسة الدولة السورية ،األمر
الذي يعطي الرئيس األسد الر ّد بقسوة على واشنطن ،وما صرخات
واس�ت�غ��اث��ات المسؤولين الغربيين ب��دع��م ج�ه��ود ال��رئ�ي��س األسد
بمكافحة اإلرهاب كما جاء على لسان سيناتور أميركي (إذا سقطت
دمشق سيسقط األردن ولبنان ونهاية أوروبا لن تكون بعيدة) ،أما
النائب في البرلمان األورب��ي فدعا إلى تقديم الدعم للرئيس بشار
األسد.
يصب في إطار التوافق اإلقليمي والدولي بعد فشل ك ّل
ك ّل ذلك
ّ
المخططات بإسقاط الدولة السورية في مواجهة ومكافحة اإلرهاب
التكفيري العابر للحدود الذي أصبح يشكل خطرا ً حقيقيا ً على ك ّل
دول العالم بعد صمت عربي وتغطية سياسية له بتدمير الدولة
السورية وقتل شعبها.
أم��ام تعاظم قوة اإلره��اب من «داع��ش» و»النصرة» في سورية،
فإنّ هذا الصمود األسطوري لشعب وجيش سورية ولّد في األفق
عالمات التوافق اإلقليمي وال��دول��ي وظهور العديد من المبادرات
الروسية واإليرانية واإلماراتية وتفويض روسيا بالملف السوري،
وم��ا شهدناه من نشاط دبلوماسي وح � ّج إل��ى العاصمة الروسية
موسكو من قبل ك ّل األطراف المعنية بالملف السوري ،وكيف كانت
كذلك الهرولة غير المسبوقة باتجاه طهران العامل الرئيس في تغيّر
اللهجة والسلوك لدى الغرب ،وذلك دليل إضافي وواضح على أن ال
إمكان للح ّل السياسي إال بوجود األسد ،وإنّ ك ّل هذا الضغط الذي
يما َرس على الدولة السورية هدفه أن يقبل األسد بالجلوس مع ما
ُيس ّمى المعارضة ،وال يفكر بالح ّل العسكري.
أعتقد أنّ طبيعة اللعبة ال��دول�ي��ة وأه��داف�ه��ا ف��ي س��وري��ة بعد هذا
العرض ومن الوقائع والتصريحات ،قد أصابها الشلل والعقم ،لذا
تغيّرت الخطط واالستراتيجيات.
من هنا وبحسب ما ورد فإنّ الكثير من رسائل اإلعالم والمعطيات
الميدانية ك��ان دخ��ول ال��روس��ي مباشرة في مكافحة اإلره��اب من
البوابة الرسمية السورية ،فالحرب الدائرة اليوم في سورية وبدعم
خارجي لهذه العصابات التكفيرية ،ليس هو المشهد األساسي ،إنما
التحالف الدولي وقبل اإلقليمي هو الحاضر والمتقدّم في التصدي
لمواجهة وقتال هذا الوحش العابر للحدود «داعش».
وم��ا ال�خ�ط��وات وال�ت�ط��ورات الميدانية العسكرية التي اتخذتها
القيادة الروسية في سورية إال في إطار ترجمة وتعزيز للقرارات
ال��دول�ي��ة ف��ي مكافحة اإلره ��اب كتزويد الجيش العربي السوري
بطائرات ميغ  ،31مع اإلشارة إلى أنّ عقد هذه الطائرات موقع مع
ال��دول��ة السورية ع��ام  ،2007إض��اف��ة إل��ى وص��ول كميات كبيرة
من صواريخ كورنيت ،كما أنّ وصول عدد كبير من المستشارين
العسكريين تمهيدا ً لوصول عدد من القوات الروسية وألول مرة منذ
بداية هذه الحرب القذرة على سورية بدأت موسكو بتزويد دمشق
بصور األقمار الصناعية على الجهات المختلفة كافة ،وما انسحاب
الباتريوت التابعة لحلف الناتو من تركيا وإخالء البطاريات كافة من
أي تهديد للطائرات الروسية خالل عملها
هناك إال داللة على إزالة ّ
في أجواء سورية.
وبحسب مصادر مطلعة ،فإنّ هناك استعدادات من أجل إرسال
قوات برية لسورية تعمل إلى جانب الجيش العربي السوري وأنها
تجري بالتنسيق مع واشنطن وطهران.
في لقاء على قناة «فوكس نيوز» قال المحلل السياسي األميركي
بيتر بينارت عن الرئيس بشار األس��د الرجل ال��ذي ق��ال لنا عندما
أصبحت جيوشنا على حدود بالده الشرقية (طلباتكم مرفوضة)،
هذا الرجل الذي تعامل يومها مع وزير خارجيتنا آنذاك كولن باول
كما يتعامل مع وزير خارجية دويلة صغيرة ال قيمة لها،
هذا الرجل الذي طالبه الرئيس أوباما بالتنحي مرات عدة حتى كاد
يتنحى اليوم أو غداً ،قد نكون مضطرين السترضائه
يتوسل إليه أن ّ
وتنفيذ مشيئته وتلبية ك ّل ما يطلبه في وجه التمدّد التكفيري في
الشرق األوسط الذي بات يهدّد العالم.
المذيعة :ه��ل تتحدّث ع��ن الرئيس ال �س��وري؟ بيتر :وم��ن غيره
سيدتي؟
أخيرا ًالرئيس األسد وفي لقاء عام  2011وأثناء احتدام المواجهات
مع مشروع المؤامرة على سورية قال وعلى مسامعي شخصيا ً إذ
كنا حينها في اجتماع مع سيادته« :يريد الحلف المعادي إرهابنا كي
نخاف لكن لم ولن نخاف وما أمامنا سوى النصر».
نعم قال األسد ...وفعل.

 عضو مجلس الشعب السوري

م��رة جديدة تظهر ألمانيا نفسها كالمنقذ الدولي ألزمات
العالم ،ولكن بحلولها التقسيمية التي تبعد اآلالف من مواطني
بلد قسرا ً ومن ثم طوعاً ،لعلها تحصل على مكسب قد تفتقده
هنا أو هناك بحرب كبيرة أو حرب توكيل صغيرة.
فالمتابع لهذا السخاء الغربي واﻷلماني خصوصا ً منذ بداية
األزم��ة السورية أو األزم��ات العربية ،ي��رى أن ه��ذا التعاطف
اﻹن �س��ان��ي ال يمكن أن ي �ك��ون إال ألج��ل ال�م�ص��ال��ح الغربية،
فاﻷوروبي الساعي وراء مكاسب توازي السياسة األميركية
لن يخدعنا بكل هذه الحنكة ،الغرب العجوز بسياسته والعاجز
عن تقليد البراغماتية األميركية لن يسقطنا م��رة أخ��رى في
معادﻻته (اﻹنسانية).
والمراقب للتبدّل السياسي الغربي والمصطلحات التي
يستخدمها ساسته من الحرب على اﻹره��اب والتطرف ،إلى
الحرب ض ّد داعش ،ودعم معارضة معتدلة.
كلها مس ّميات تجعلنا نتساءل ما الهدف األميركي الغربي
م��ن ك� ّل ه��ذا التنقل السياسي ف��ي ال�ص��راع؟ ه��ل ه��و ن��وع من
اﻹسكات السياسي للحلف الروسي ـ اﻹيراني ﻹيقاف دعم
الجيش في سورية وإنهاء نتائج الملف النووي اﻹيراني؟ أم
براغماتية غربية جديدة تقوم على تحقيق اﻷه��داف بأيادي
حلفاء مذعورين م��ن ال�ق��وة اﻹي��ران�ي��ة وإي�ه��ام الخصم بقناع
السياسة المتزنة التي تبحث عن حلول تتيح بعض االنفراجات
السياسية.
ف �ت��ارة يسعى ال �غ��رب وراء م�ص��اف�ح��ة ال�ح�ل��ف السوري
اﻹيراني ـ الروسي ،وتارة تبدأ مكافحة ما يسمى «تنظيم الدولة
اإلسالمية» ،لنراه بعد ك ّل هذا وذاك دافعا ً بك ّل قواه السياسية

واالقتصادية ﻹسقاط الجيش وأعمدة الدولة السورية ،هذا ما
يجعل على الغرب الصعوبة البراغماتية في سياسته ،فالحلول
تؤجل بانتظار انفجار معين أو انكسار معين يراهن عليه بعض
الغرب ،أو ربما بتراجع روسي عن دعم الدولة السورية ،وهذا
ما يدفعنا إلى مراقبة ك ّل التدخالت العسكرية واالقتصادية
والسياسية الغربية بحجة اﻷمور اﻹنسانية.
فتأكيدا ً ل�ك� ّل التقارير ال�ت��ي ت�ت�ح�دّث ع��ن فشل محاوﻻت
غربية ع��دة ﻹح ��داث خ��رق طائفي أو مناطقي ف��ي الجنوب
السوري خصوصا ً إرضاء للعدو «اﻹسرائيلي» ،كانت الضربة
الكبرى لمحاولة كسر طوق العاصمة دمشق ،وأتت نتائجها
عكسية شتتت ما بقي لهم من ق��وة غربية أردن�ي��ة ،فالجميع
يعرف اﻹدارة الغربية «اﻹسرائيلية» لغرفة «م��وك» وإدارة
االس�ت�خ�ب��ارات اﻷلمانية للحرب الطائفية ف��ي تلك المنطقة،
وه��ذا كله يضعنا في حجم التخبّط الغربي بين مكافحة ما
ُيس ّمى اﻹره��اب ومصافحة رؤس��اء العصابات اﻹرهابية في
«النصرة».
هذه الصفاقة السياسية التي ظ ّل يخادع بها الغرب طوال
سنوات مضت ظنا ً منه أنّ الالعبين الدوليين ما زالوا بعيدين
من مياه المتوسط ،نعم ظنوا أنّ هذه المياه بعيدة أو ستتخلى
عنها بكين وموسكو ،ليجدوا أقوى اﻷساطيل الروسية وربما
الصينية قبالة الشواطئ السورية.
فالترتيبات التي أتاحتها موسكو للغرب وال�ف��رص��ة تلو
اﻷخ��رى من إنهاء التدخل إلى كسر المناطق العازلة والحظر
الجوي كان على الغرب أن يدرك أنّ هذه اللحظات لن تشفع
بقلب أق��وى اﻷنظمة تحالفا ً مع موسكو ،دوم �ا ً الغرب يصل
م �ت��أخ��را ً إل��ى ش��واط��ئ ال �ح �ل��ول ،ﻷن��ه يحيك ب�خ�ي��وط التآمر
«اﻹسرائيلية» ظنا ً منه أنّ انهيارا ً معينا ً في التحالف المقاوم
سيحصل عاجالً أم آجالً.
لقد دخلوا ه��ذه المرة في المحظور ال��روس��ي ،حيث تؤكد

كوالي�س
خفايا
جميع التقارير أنّ الصراع هذه المرة انتقل ليصبح هجوما ً
وج��ودي �اً ،وأصبحت شركات ال�ص��راع الرئيسية في أميركا
وال �غ��رب ت��درك أنّ ص��راع�ه��ا م��ع ه��ذا ال�م�ح��ور ل��م يعد مجرد
سيطرة على بقعات نفطية أو خطوط تق ّوض النفوذ الروسي
أو محاولة للسيطرة النفطية على إيران وخط السيل العربي،
فالشركات النفطية العالمية ال�ك�ب��رى ال�ت��ي تضخ بأموالها
الهائلة لضخ اإلرهاب بحسب النظرية الطالبانية ،وااللتواءات
السياسية إلى اﻹنسانية التي بدأت ألمانيا تنتهجها ومن خلفها
الغرب ظنا ً منها أنها تخادع شعوبها قبل شعوب هذه البلدان
المهجرة.
ك ّل هذه التقلبات الغربية من مكافحة الهجرة لنرى قرارا ً
مفاجئا ً بالمصافحة اﻹنسانية طبعا ً بحسب المصطلح الغربي،
ﻻ يحمل في طياته س��وى مشروع تآمر جديد ع ّودتنا عليه
الوعود الغربية لـ»إسرائيل» ،فهذا التعليب الممنهج للمهجرين
وف��رزه��م وتوزيعهم ،لربما ليس إﻻ ب��داي��ة منهجية لتهجير
الفلسطينيين.
نعم ...حيثما تجد الحروب ابحث عن أي ٍد صهيونية .فألمانيا
التي اشتهرت عبر تاريخها بتآمرها العرقي على العرب لن
تفتح أبوابها ﻷلوان البشر إﻻ إرضاء للعدو «اﻹسرائيلي» ،فهذه
المصافحة المفاجئة لمهجرين غير منظمين ﻻ في انتمائهم أو
البيئات التي خرجوا منها ،تجعل ك ّل مراقب لسياسة الغرب
يفتش عن الحلم السياسي للغرب ،ربما بإحراز خرق سياسي
على اﻷرض السورية عبر استخدام ورقة الناخب المهجر.
فبراغماتية الغرب المخيفة ولو كانت بطيئة تجعلنا نقف
وبقوة لحساب ورؤية هذه المصافحة غير المعهودة لهجرة
مئات اﻵﻻف ،أو ربما حساب ما بعد سقوط مشاريعهم على
اﻷرض السورية ،كيف ستتخلص منهم ألمانيا ومن خلفها
الغرب ،هل بتعليبهم في السجائر الفاخرة أم سترسلهم في
الوجبات المعلبة من أزقة العنف الغربي؟

فيلمنغ� :أوروبا يجب �أن ّ
تفكر في ّ
حل �أو�سع نطاق ًا لأزمة المهاجرين

هنغاريا ت�ستقبل الالجئين بالر�صا�ص وميركل ت�ستنجد بوا�شنطن
أك��دت ميليسا فليمنغ المتحدثة
باسم مفوضية الالجئين أن اقتراح
االت����ح����اد األوروب��������ي بتخصيص
مساحات إلي��واء  120أل��ف الج��ئ لن
يجدي ما لم يتم تجهيز منشآت إيواء
يمكنها استقبال عشرات األلوف فيها
في أي وقت.
وقالت« :مجرد وضع برنامج إلعادة
التوزيع في هذه المرحلة من األزمة لن
يكون كافيا ً الستقرار الوضع» ،مشيرة
إل��ى أن  477906مهاجرين وصلوا
أوروبا بحرا ً هذا العام.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق��ال��ت منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية إن على
أوروب���ا أن تستجيب بشكل منسق
وعاجل ألزم��ة النازحين من سورية
وال��ع��راق وإن أي إج����راءات يجرى
االت��ف��اق عليها يجب أن تكون قابلة
للتوسيع والتعزيز في إطار تعديالت
أوس��ع نطاقا ً لسياسة الهجرة على
المدى البعيد.
وقالت المنظمة التي يقع مقرها في
باريس إنه يمكن أن يصل عدد طالبي
اللجوء في أوروبا إلى مليون شخص
ه��ذا العام أي أكثر من أي وق��ت منذ
الحرب العالمية الثانية .وأضافت:
«أوروب��ا لديها من االلتزام والمقدرة
ما يم ّكنها من التعامل مع هذه األزمة
المأسوية التي لم يسبق لها مثيل».
وأش����ارت المنظمة ف��ي تقريرها
السنوي إل��ى إن ع��دم االت��ف��اق على
خطة ط��ارئ��ة مشتركة وع���دم رسم
سياسة بعيدة المدى قابلة للتحديث
لدمج الالجئين قد يؤجج الخوف من
األجانب ال��ذي يفسر جانبا ً من عدم
تحرك الحكومات حتى اآلن.
وأضافت أنه على رغم أن أوروب��ا
أص��ب��ح��ت ل��دي��ه��ا ه��ي��اك��ل مؤسسية

وقانونية أفضل للتعامل مع تدفق
ال�لاج��ئ��ي��ن ب��ال��م��ق��ارن��ة م��ع الموجة
الكبيرة السابقة من الجئي الحرب
الهاربين من يوغوسالفيا السابقة
في أوائ��ل التسعينات ،فإن دوال ً مثل
بولندا والمجر وبلغاريا تحتاج إلى
مساعدات مالية كي تتأقلم مع الوضع
الجديد .وقالت« :من الواضح أن هذا
وضع طارئ يتطلب استجابة منسقة
على مستوى أوروبا والعالم».
وتابعت المنظمة« :القلق بشأن
قضايا المهاجرين زاد لمستويات
جديدة وتنتشر المشاعر المعادية
لالجئين ...ع��دم توقع االتجاهات
الحالية قد يكون له تأثير مضر جدا ً
على الثقة وف��ي نهاية المطاف على

ال��ق��درة على تبني إج���راءات طارئة
أخ����رى .وب��وج��ه ع���ام ع��ل��ى تعديل
أنظمة إدارة أزمة الالجئين على النحو
المطلوب».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق���رر ال��ب��رل��م��ان
الهنغاري السماح للجيش باستعمال
الرصاص المطاطي ضد الالجئين ،في
وقت استنجدت المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل بواشنطن لتقديم مزيد
من الدعم ألوروبا في استقبالهم
وقد وافق البرلمان الهنغاري ،على
مذكرة تسمح للجيش بالتعامل مع
أزم��ة الالجئين ،وتمنح الجيش حق
استخدام الرصاص المطاطي والغاز
المسيل للدموع ،ضد من يحاولون
عبور الحدود الهنغارية بطرق غير

قانونية.
إل���ى ذل����ك ،ق���ال رئ��ي��س ال����وزراء
الهنغاري فيكتور أورب��ان ،إن مئات
اآلالف وحتى الماليين من الالجئين
يحاصرون هنغاريا وأوروب����ا ،وإن
حماية أوروبا واجب تاريخي وأخالقي
على هنغاريا.
وع��رض أورب���ان مقترحاته لحل
أزمة الالجئين ،والتي تتضمن تشكيل
قوة أوروبية مشتركة لحماية حدود
االتحاد األوروب��ي الجنوبية ،وإنشاء
م��خ��ي��م��ات ل�لاج��ئ��ي��ن خ����ارج ح��دود
االت��ح��اد ،وتقديم المساعدات للدول
ال��ت��ي تستضيف أع����دادا ً كبيرة من
الالجئين.
من جهة أخ��رى ،دعت المستشارة

األلمانية الواليات المتحدة األميركية،
إلى التعامل مع أزمة الالجئين وتقديم
يد المساعدة إلى أوروبا.
واع��ت��ب��رت ميركل ف��ي خ��ط��اب في
البرلمان األلماني في برلين« :االعتقاد
بقدرة أوروب��ا على التعامل بمفردها
مع األزمة من دون مساعدة الواليات
المتحدة أمر غير واقعي».
كما أشارت إلى أن بإمكان الواليات
ال��م��ت��ح��دة اس��ت��ق��ب��ال ع���دد أك��ب��ر من
الالجئين ،كما بإمكانها اإلسهام في
تحسين مستوى مخيمات الالجئين
في تركيا ولبنان واألردن ،ومكافحة
األسباب التي تدفع الالجئين للهرب
من بالدهم.
وذك��رت المستشارة األلمانية أن
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة،
سيقبالن في جميع األح���وال أع��دادا ً
كبيرة من الالجئين ،مشددة على أنه
من األفضل أن يكون ذلك في صورة
مساعدة عاجلة.
كذلك ،أعربت ميركل عن اعتقادها
ب��أن االت��ف��اق على ت��وزي��ع الالجئين
داخل االتحاد األوروبي لن يتم بسرعة،
الفتة إلى أن األمر يتطلب صبرا ً ونفسا ً
طويالً.
وتأتي الدعوة األلمانية لواشنطن
في تقاسم أعباء الالجئين مع أوروبا
بعد أخ���رى مماثلة وجهها رئيس
وزراء النمسا ،المستشار فرينر فايمن
االثنين.
وكانت واشنطن أعلنت في وقت
سابق عزمها زي���ادة ع��دد الالجئين
الذين تستقبلهم وقالت على لسان
ال��وزي��ر الخارجية ج��ون كيري إنها
ستستقبل  85ألف الجئ في 2016
بينهم  10آالف سوري ،ثم  100ألف
في .2017

قال ديبلوماسي أممي
يتابع الملف اليمني إنّ
مشهد تظاهرات صنعاء
في ذكرى دخول
الحوثيين إليها يؤكد
حجم هذا التيار ودرجة
شعبيته وتعددية
مك ّوناته الطائفية كتيار
سياسي ،بما يجعل من
باب االستحالة التفكير
بحكم اليمن من دونه،
وهو التيار الوحيد الذي
تخرج الناس لتهتف
لقائده تحت قصف
الطائرات ،بينما لم يملك
الرئيس هادي من يخرج
في تظاهرة تأييد له
فهرب من صنعاء وعدن
تباعاً...

باترو�شيف ي�صل
طوكيو تمهيداً
لزيارة بوتين
وصل نيقوالي باتروشيف أمين
مجلس األم��ن الروسي إلى طوكيو،
أم��س ،ف��ي زي���ارة عمل إل��ى اليابان
تستمر ثالثة أيام.
وأف���اد مصدر ف��ي ال��وف��د المرافق
ألم��ي��ن مجلس األم���ن ال��روس��ي بأن
برنامج زي��ارة باتروشيف يتضمن
عقد سلسلة من اللقاءات مع كبار
المسؤولين اليابانيين ف��ي إط��ار
التعاون القائم بين جهازي مجلس
األمن الروسي ومجلس األمن القومي
الياباني.
وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف قد أك��د بعد لقائه
نظيره الياباني فوميو كيسيدا في
موسكو أول م��ن أم��س أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين قبل دعوة
طوكيو له لزيارة اليابان .وقال« :في
ما يتعلق بزيارة للرئيس الروسي
لليابان ،فقد دع��ا رئ��ي��س ال���وزراء
الياباني شينزو آبي بوتين لزيارة
طوكيو و ٌقبلت الدعوة».
ورأى الوزير الروسي أن الطرفين
سيتفقان بشأن موعد الزيارة قائالً:
«سنتفق على تحديد موعد الزيارة
ب��ع��د أن ي��ع��رض��ه علينا زم�لاؤن��ا
اليابانيون» ،مشيرا ً إلى أنه اتفق مع
نظيره الياباني على استئناف الحوار
بشأن اتفاق السالم بين البلدين.
وأع���اد الف���روف إل��ى األذه����ان أن
الجولة األولى من الحوار عقدت في
كانون الثاني عام  ،2014مشيرا ً إلى
أن الجولة الثانية ستعقد في موسكو
في الـ 8من تشرين األول المقبل.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال ال��وزي��ر
الياباني كوسيدا بعد محادثاته مع
الفروف« :جاءت زيارتي الحالية إلى
روسيا إلحياء المحادثات المتعلقة
بشأن إبرام اتفاق السالم».

تدریبات م�شتركة �إيرانية
مع القوات البحریة الرو�سیة

�ستعجل في عودتها �إلى ح�ضن الوطن
بورو�شينكو :محا�صرة القرم غذائي ًا
ّ

أعلن مصدر عسكري مسؤول في الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية أمس ،أن
أربع سفن حربية روسية بدأت مناورات في شرق المتوسط.
وكشفت مصادر روسية في وقت سابق عن أن سفينة الحراسة «سميتليفي»
أبحرت من قاعدة سيفاستوبول في البحر األسود قاصدة جزر إيوني اليونانية في
زيارة رسمية ،لتلتحق عقب ذلك بمجموعة سفن المتوسط الروسية المرابطة في
المنطقة .وذكر المتحدث العسكري أن سفينتي الحراسة «سميتليفي» و»بيتليفي»
موجودتان في المتوسط ،بينما يتواصل تحضير طراد «موسكو» وسفينة الحراسة
«الدني» قبل أن يبحرا إلى مياه المتوسط« ،إذ من المقرر أن تجري سفن أسطول
البحر األسود مناورات في حوض المتوسط الشرقي».
المتحدث لم يدل بأي توضيحات أخرى حول طبيعة المناورات المرتقبة ولم
يفصح عن المنطقة التي ستشهد المناورات.
وفي السياق ،أعلن قائد القوات البحریة اإليرانية ،األمیرال حبیب الله سیاري،
أمس ،أن إيران بصدد إجراء تدریبات مشتركة مع القوات البحریة الروسیة خالل
زیارة مجموعة األساطیل الـ 36للجیش اإلیراني إلی روسیا ،المرتقبة في األشهر
المقبلة .وقال األمیرال في تصريح صحافي علی هامش االستعراض العسكري
للقوات المسلحة ،إن «مجموعة األساطیل الـ 36للقوة البحریة للجیش اإلیراني
تنظم دوریات في خلیج عدن حالیاً» ،مضیفا ً «سنجري تدريبات مع القوات البحرية
الروسية .ولقد أجرینا تدریبا ً مشتركا ً مع مجموعات األساطیل الروسیة والهندیة
في میاهنا خالل الفترة األخیرة».
وفي وقت سابق ،أفادت األنباء أن إيران أرسلت إلى المنطقة سفينتين حربيتين
من أجل «ضمان سالمة الممرات المالحية اإليرانية وحماية المصالح البحرية
للجمهورية اإلسالمية».

أي���د ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي بيترو
بوروشينكو علنا ً عناصر القطاع
األيمن ومنشقين من تتار القرم في
ف��رض «ح��ص��ار غ��ذائ��ي» على شبه
سيعجل في
الجزيرة ،معتبرا ً أن��ه
ّ
إع���ادة س��ي��ادة ال��دول��ة األوك��ران��ي��ة
عليها.
وجاء هذا التصريح خالل وجود
بوروشينكو في مدينة لفوف أمس،
تعليقا ً على إغالق هؤالء الطرق قرب
النقاط الحدودية األوكرانية أمام
الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية
المتجهة إلى القرم.
وأش��ارت تقارير إعالمية إلى أن
أكثر من  800شاحنة تجمعت قرب
المعابر األوكرانية على الحدود مع
القرم.
واع��ت��ب��ر ب��وروش��ي��ن��ك��و أن ه��ذا
الحصار سيؤثر ف��ي موقف سكان
القرم من أوكرانيا وسيدفعهم للعودة
« إلى جناح» كييف ،مشيرا ً إلى أن
ح��رس ال��ح��دود األوك��ران��ي ووزارة
الداخلية حصلوا على أم��ر بضبط
األمن والحيلولة دون وقوع حدوث
استفزازات خالل إجراء الفعالية.
وكانت عناصر منشقة عن تتار
القرم مدعومة بعناصر من تنظيم
«القطاع األيمن» األوكراني المتطرف
قد بدأت األحد الماضي بقطع توريد
المواد الغذائية إلى شبه الجزيرة،
م��ن منطقة خ��ري��س��ون األوك��راي��ن��ة
الحدودية
وجاءت هذه الفعالية تلبية لدعوة
أطلقها النائبان في البرلمان األوكراني
رف���ع���ت ت���ش���وب���اروف وم��ص��ط��ف��ى
ج��م��ي��ل��ي��ف ،وه��م��ا زع��ي��م��ا منظمة
«مجلس تتار القرم» لوقف تصدير
األغذية األوكرانية إلى شبه الجزيرة

الأطل�سي يعلن ا�ستعداده لبحث �إعادة بناء القوات البحرية الأوكرانية

التي استقلت عن أوكرانيا وانضمت
إلى االتحاد الروسي بعد استفتاء
في مطلع عام  2014الماضي .ومن
ثم انضم إلى فعاليتهما ناشطون من
منظمات أوكرانية أخ��رى ،بما فيها
حركة «القطاع األيمن» المحظورة في
روسيا.
من جهة أخ��رى ،وصفت سلطات
شبه الجزيرة الحصار بأنه من دون
معنى ،مؤكدة استعدادها ألي تطور
على ال��ح��دود م��ع أوك��ران��ي��ا وكذلك
لحماية األمن في المنطقة.
وتقول السلطات المحلية الروسية
في شبه جزيرة القرم إن هذه الحصار
لن يؤثر في األمن الغذائي فيها ،كما
أعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي
أكسيونوف أن  95ف��ي المئة من
األغذية في سوق الجمهورية هي من
المنتجات المحلية والروسية ،مؤكدا ً

أن شبه جزيرة القرم ستتجاوز هذه
األزمة بسهولة.
وأعلن األمين العام لحلف شمال
األطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرغ
استعداد الحلف ليبحث مع كييف
مسألة تقديم المساعدة في إع��ادة
بناء القوات البحرية ألوكرانيا.
وق���ال ستولتنبرغ ف��ي حديث
لوكالة «أونيان» خالل وج��وده في
أوكرانيا أمس« :سنفكر دائما ً بكيفية
توسيع تعاوننا ،من المعروف لي
أن ال��ق��وات البحرية تعتبر إح��دى
المسائل ال��ت��ي ي��ري��د األوك��ران��ي��ون
بحثها معنا .أعتقد أنه يجب علينا
االجتماع ودراس��ة المسألة والنظر
في إمكان بدء تعاون عملي في مجال
القوات البحرية أيضاً».
وأك��د األمين العام لحلف شمال
األطلسي أن��ه يوجد بين أوكرانيا

والناتو «مجال واس��ع من التعاون
في المجاالت المختلفة» ،مضيفاً:
«نملك اليوم تعاونا ً في مجال القيادة
والسيطرة والخدمات اللوجستية
واألم��ن اإللكتروني وفك األلغام .إال
أن رسالتي األهم تتمحور بأننا نقدم
دع��م�ا ً عمليا ً ألوك��ران��ي��ا وسنستمر
بفعل ذلك ،وزيارتي إلى كييف اليوم،
ه��ي تعبير ع��ن رغبتنا باستمرار
تعاوننا العملي الجيد مع أوكرانيا
وتطويره».
وك��ان ستولتنبرغ قد لفت خالل
مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس
األوك����ران����ي ب��ي��ت��رو ب��وروش��ي��ن��ك��و
االثنين إلى أن «الناتو يعمل حاليا ً
مع أوكرانيا عن طريق دعمها في
اإلصالحات ،بما فيها إصالح القوات
األوك��ران��ي��ة ،م��ن أج��ل تطابقها مع
معايير الناتو».

