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القوى والف�صائل لي�ست لعنة
و�شراً م�ستطيراً ...ولكن!
 راسم عبيدات
الكثير من االنتقادات القاسية وجهت إلى الفصائل واألحزاب
ول�ق�ي��ادات�ه��ا ول��دوره��ا ف��ي ال�ه�ب��ات الشعبية المتالحقة ،وكلها
انتقادات تصب في خانة أن الفصائل في ذيل الحركة الشعبية،
أو أنها منفصلة عن حركة الواقع والجماهير ،أو هي متسلقة
ع�ل��ى أك �ت��اف ن �ض��االت ه��ذا ال�ش�ع��ب ،وه��ي ال ت �ق��وم بواجباتها
ومسؤولياتها تجاه الجماهير وهمومها واحتياجاتها...الخ.
وبأن دورها فقط مقتصر على استثمار نضاالت وتضحيات هذا
الشعب والتسابق إلى تبني الشهداء من أجل ضمان وجودها
وبقائها وإثبات الذات وضخ الدماء في عروق قياداتها المتيبّسة
والمجدبة ،أو لتعزيز حضورها ودورها غير الحقيقي والفاعل.
وه �ن��اك ان �ت �ق��ادات أق�س��ى م��ن ذل��ك وت�ص��ل إل��ى ح��د التجريح
والتهجمات «والشطحات» و»الفانتازيا» ،و»التحشيش» الفكري
من قبل «متفذلكين» على أرصفة النضال ،أو أشباه المثقفين
أو ق��ل مثقفي الجملة ال�ث��وري��ة م��ن يصفون الفصائل والقوى
واألحزاب بأنها عبء على الشعب الفلسطيني ،وهي المسؤولة
عما يحل به من كوارث ونكبات ،وضاعت التخوم والفواصل في
مرحلة الجزر والتراجع واالنقسام ما بين النقد البناء والهادف
وم��ا بين التجريح والتهجمات غير المنطقية والواقعية ،وكأن
الفصائل وال �ق��وى ليست م��ول��ودة م��ن رح��م ه��ذا ال�ش�ع��ب ،ولم
تقدم القوافل من الشهداء والجرحى واألس��رى ،وتخ ّرج القادة
والمناضلين.
نعم علينا أن نعترف أنه في ظ ّل رداءة المرحلة وكارثة أوسلو
وما تالها ،كان هناك زلزال مدمر طال كل مناحي حياة الشعب
الفلسطيني ،زل ��زال بحجم النكبة أو أك�ث��ر ،لعب دورا ً رئيسا ً
ف��ي تقسيم األرض وال�ش�ع��ب الفلسطيني وأح ��دث تصدعات
وانشقاقات عمودية وأفقية ،ليس على مستوى الحركة الوطنية
والسياسية فقط ،بل هتك وف ّكك ود ّمر النسيج المجتمعي.
ول��ذل��ك ه��ذه المرحلة داه�م��ت الفصائل واألح� ��زاب ،وخلقت
ح��االت واسعة من اإلرب��اك��ات في صفوفها ،وفقد العديد منها
تجاه البوصلة ،ولونه السياسي وهويته الفكرية ،وحتى الوحدة
التنظيمية والسياسية في التنظيم تع ّرضت لالهتزاز والتفكك،
وجرى تعويم الهوية الفكرية ،بحيث ضاعت التخوم والفوارق
ل�ي��س ع�ل��ى صعيد ال �م��واق��ف وال �ب��رام��ج السياسية ب�ي��ن القوى
والفصائل ،بل على صعيد هويتها الفكرية ،وجرت تح ّوالت في
بنية وقيادة القوى واألح��زاب ،بحيث لم تعد الملهم وقوة المثل
للجماهير في النضال والتضحية والمسلك والموقف.
ما ك��ادت الفصائل تلملم أوضاعها بعد اتضاح حجم الدمار
والخراب الذي أحدثه أوسلو في الواقع الفلسطيني ،وعمليات
الذبح للمشروع الوطني ،حتى داهمتها االنتفاضة الثانية ،تلك
االنتفاضة التي لم تقتصر على الهبات والمشاركة الشعبية ،بل
نجح االحتالل في ج ّر الحركة الوطنية الى عسكرة االنتفاضة،
وفي وقت لم تستعد القوى عافيتها ،وتصلب أوضاعها وحلقتها
وبنيتها التنظيمية ،كان االحتالل يقتلع ويدمر البنى والهياكل
التنظيمية للقوى ،ويغتال ويقتل العشرات من قاداتها وكادراتها،
وكذلك الزج بالمئات منهم في السجون ،ولم تنجح ال السلطة وال
الفصائل في استثمار ما تحقق في االنتفاضة الثانية ،كما حدث
ف��ي االنتفاضة األول ��ى ،ك��ان��ت ك��ارث��ة أوس �ل��و ،وف��ي االنتفاضة
الثانية ،كانت جدران الفصل العنصري ،وعودة االحتالل بشكله
المباشر الى كل مناطق الضفة الغربية.
م��ن بعد ذل��ك ج��اء االن�ق�س��ام ال�م��د ّم��ر المستم ّر والمتواصل،
وال ��ذي خ�ل��ق ح��ال��ة واس �ع��ه م��ن اإلح �ب��اط وال �ي��أس ف��ي صفوف
الجماهير ،وراك ��م المزيد م��ن االح�ت�ق��ان وف �ق��دان الثقة م��ا بين
الجماهير والفصائل ،وخلق حالة ليست بسيطة من االنفضاض
عن الفصائل والعزوف عن العمل الحزبي والسياسي ،وأصبحت
تنمو وتولد مجموعات شبابية وقوى مجتمعية،تقوم بأنشطة
وفعاليات مجتمعية وسياسية تطالب بإنهاء االنقسام واستعادة
الوحدة الوطنية ،ولكن حائط وج��دار الصد عند القوى القائمة
على االنقسام والمستفيدة من بقائه واستمراره كان أقوى من
قدرة تلك الحراكات والقوى المجتمعية ،وحتى الفصائل األخرى
على اختراقه.
االنقسام كان يتع ّمق ويتكرس ويتشرعن واالحتالل يتغول
�وح��ش ،والسلطة تمسك بخيار وبنهج تفاوضي ل��م يقدم
وي�ت� ّ
للفلسطينيين س��وى ال�م��زي��د م��ن الضعف وال�ت�ش��رذم وضياع
األرض ،والفصائل لم تعد تشكل حاضنة حقيقية ق��ادرة على
استيعاب طاقات الشباب وتأطيرها وتنظيمها ،حيث أوضاعها
الداخلية هالمية ،وقياداتها وبرامجها نمطية ومتكلسة ،ولم تعد
قادرة على قراءة حقيقة وجدية للمتغيرات ليس فقط في الواقع
وال في المجتمع الفلسطيني ،بل المتغيرات والتطورات المحيطة
بهذا الواقع.
ولكن رغم كل ذلك لم تخلع الفصائل ثوبها الوطني ولم تتخ َّل
عن حقوق شعبنا وال ثوابته الوطنية ،وبقيت رغم كل ما أصاب
أوضاعها من ضعف وتراجع سواء ألسباب ذاتية أم موضوعية
تدافع عن شعبنا في وجه آلة القمع الصهيوني ،ودفعت أثمان
الغالية في الحروب الثالث التي شنت على شعبنا ومقاومتنا في
قطاع غزة ،وكذلك في الضفة الغربية ،حتى أن االعتقاالت طالت
رموزها وقياداتها ،وكذلك الشهداء منهم الرموز والقادة.
ص�ح�ي��ح أنّ ال �ق��وى واألح � ��زاب ت�ع�ي��ش أزم� ��ات وتراجعات،
وتعاني من حالة من الضعف ،ولكن رغم كل ذلك نجد أنها ما
زالت تشكل درعا ً وسياجا ً لحماية المشروع الوطني ،وهي بذلك
ليست رجسا ً أو لعن ًة أو شرا ً مستطيراً ،عليها الكثير من النقد
في إطار التقاعس وعدم القيام بدورها وواجباتها ومسؤولياتها
وتنمط وتكلس وشيوخة قياداتها وبرامجها ،وإخفاقها في إنهاء
االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية والصراع على سلطة منزوعة
الدسم ،وتقديم طرفي االنقسام (حماس وفتح) المصالح الفئوية
والتنظيمية والحزبية على المصالح العليا للشعب الفلسطيني،
ول�ك��ن ه��ذا ال يعني أن نبقى مشهرين لسيف الجلد بسبب أو
م��ن دون ��ه ل�ه��ذه األح���زاب وال�ف�ص��ائ��ل ،فالفصائل ل�ي��س بديلها
العشائرية والجهوية ،فهذا خيار سيكون أسوأ بمليون مرة من
خيار األحزاب والفصائل ،وال منظمات «األنجزة» صاحبة المال
السياسي المشروط والتي تحمل أجندات وأهداف ،ال تصب في
خدمة مشروعنا الوطني.
العمل على دمقرطة األح ��زاب والفصائل وإح ��داث تغيّرات
جوهرية ف��ي برامجها وهياكلها وق�ي��ادات�ه��ا ،بحيث تقف على
رأس �ه��ا ق �ي��ادات ش��اب��ة ،وال�ف�ص��ائ��ل عليها أن تتخلى ع��ن فكر
«تخليد» األزمة من خالل قدرتها على استنبات قيادات متجددة
ومعاصرة بالقدر المأمول ،تضمن القدرة على التواصل .وغالبا ً
ما تتوهّم الفصائل أنّ المحافظة على استمرار القيادات – حتى
ولو أصبحت عاجزة – نوع من الوفاء ،األمر الذي جعلها تتج ّمد،
وتتحنّط ،وتتكلّس وتتح ّول لتقتات بتاريخها ،وإنجاز القادة
السابقين .وق��د نسيت ال�ق��وى واألح���زاب ب��أنّ ال�ث�ب��ات إذا كان
واجباً ،فإنّ التغيير ضرورة.

45@gmail.com

السنة السابعة  /األربعاء  18 /تشرين الثاني  / 2015العــدد 1936
Seventh year / Wednesday / 18 November 2015 / Issue No. 1936

قمة الع�شرين ...الواليات المتحدة « ُتك ّرم» فيينا بالدفن؟!
 د .محمد بكر



أسدلت قمة العشرين الستارة ،معلن ًة نهاية العرض.
ع� � ٌ
�رض ت �خ �بّ�ط��ت ف �ي��ه ال �م �ش��اه��د ال� �م ��ؤداة ع �ل��ى مسرح
ً
أنطاليا بشكل يعكس بما ال ي��دع م�ج��اال للشك اختالف
النصوص وطريقة اإلخ��راج ،بوتين كان مقنعا ً ج��دا ً في
أدائه السياسي وقدّم عرضا ً حافالً بالقدرات ومقومات
أي تحالفات ض� ّد اإلره��اب ،كاشفا ً قنوات تمويل
نجاح ّ
ه��ذا اإلره ��اب ،ول��م يبخل بتقديم ص��و ٍر فضائية تظهر
أبعاد إتجار «داع��ش» بالنفط في سورية والعراق ،كذلك
لم يجد أي حرج في اتهام دولٍ تشارك في القمة بدعمها
ل�لإره��اب ،أوب��ام��ا ك��ان عرضه مختلفا ً تماما ً ع��ن نظيره
الروسي ،استمر في صياغة نصه االلتفافي (الدعائي)
داعيا ً إلى مضاعفة الجهود النتقال سياسي في سورية
ومحاربة داعش عادا ً األخير وجه الشر بحسب تعبيره،
وال� �ه ��دف األم �ي��رك��ي ه��و ت�ق�ل�ي��ص ق � ��درات ال�ت�ن�ظ�ي��م ثم
تدميره ،ب��دوره��ا ث��ارت حمية الطائرات الفرنسية التي
لم تكن بحجم اعتداءات باريس وأعلنت فرنسا أن عشرة
طائرات ألقت «عشرين» قنبلة قالت أنها استهدفت مواقع
وم �خ��ازن أسلحة ل��داع��ش ف��ي ال��رق��ة ،ب ��دوره ق��رأ أوليغ
سيرومولوتوف نائب وزير الخارجية الروسية الفاتحة
«ضمناً» على اجتماع فيينا الذي أصبح في اعتقادنا في
ع��داد األم ��وات على ال��رغ��م م��ن إع�لان ج��ول��ة ج��دي��دة منه
الشهر المقبل ،إذ لطالما قرنت الرؤية الروسية السورية
ألي مسار سياسي بضرورة أن تكون مقدمته مكافحة
اإلره��اب ،إذ أكد سيرومولوتوف أنّ االتفاق مع الغرب
عموما ً وأميركا خصوصا ً في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب

قد انهار عملياً ،فيما (أكد المؤ َّكد) الناطق باسم الكرملين
ديمتري بيسكوف لجهة أن إي�ج��اد آل�ي��ات مشتركة مع
الغرب لمكافحة اإلرهاب يبدو مستبعداً ،مضيفا ً أن اللقاء
ال��ذي جمع بوتين ب��أوب��ام��ا ل��م يصبح نقطة ت�ح��ول في
العالقات الثنائية وتاليا ً فإنّ «نعيه» المسارات السياسية
بين البلدين وال سيما ف��ي س��وري��ة ب��ات��ت ملصقة على
جدران أنطاليا.
إنّ ت�ق��دي��م أوب��ام��ا ال�ف�ع��ل األم �ي��رك��ي ب��ات�ج��اه االنتقال
ال�س�ي��اس��ي ف��ي س��وري��ة ع�ل��ى م�ح��ارب��ة «داع� ��ش» ،ونحو
مضي
ت�ق�ل�ي��ص ق� ��درات ال�ت�ن�ظ�ي��م ع �ل��ى ت��دم �ي��ره ،ي��ؤك��د
ّ
السياسة األميركية في مضاعفة جهودها ليس لمكافحة
حقيقية لـ»داعش» ،إنما في احتواء التنظيم ،وتبني نهج
«تقليم األظافر» واالستثمار السياسي في مفاعيل ذلك،
أي تعزيز سياسة الصبر االستراتيجي في التعاطي مع
ّ
«داعش» ،وعدم االلتفات مطلقا ً لمعروض بوتين في قمة
العشرين ،وم��ن هنا ج��اء اإلع�ل�ان ال��روس��ي ع��ن انهيار
االت�ف��اق م��ع واشنطن ح��ول آل�ي��ات محاربة اإلره ��اب ،إذ
تمضي أميركا ق��دم�ا ً ف��ي ترسيخ استراتيجية م��ا أعلنه
البنتاغون غير م��رة لجهة ع��دم التعاون مع روسيا في
سورية في ظ ّل رؤيته الثابتة ،لجهة أن الحراك الروسي
ف��ي س��وري��ة ه��و ل��دع��م ن�ظ��ام األس��د ف�ق��ط ،رب�م��ا م��ا أعلنه
بوتين قبيل القمة لجهة ال�ت�ع��اون م��ع الجيش الحر في
ضرب مواقع لـ»داعش» ،وأن االتفاق الوحيد الذي يجمع
بالده بواشنطن في سورية هو التنسيق لعدم التصادم
بين الطرفين في األجواء السورية ،وكذلك إعالن وزارة
ال��دف��اع ال��روس �ي��ة ت��وس�ي��ع ن �ط��اق ع�م��ل ال �س��وخ��وي ،هو
ما استولد كل ذل��ك االمتعاض األميركي ،وتاليا ً إطالق
النار على اجتماع فيينا ونسف عوامل حياته وبقائه بل
ودفنه ،في انتظار أميركي لتطورات ميدانية بعينها ،أو

كوالي�س
خفايا

سيناريوهات تؤسس ف��ي االعتقاد األميركي لصياغة
أوراق ض��اغ �ط��ة ع �ل��ى ال� �ح ��راك ال ��روس ��ي ف��ي الميدان
ال �س��وري ،وت��ال�ي�ا ً صياغة ع��وام��ل «ب�ع��ث» ج��دي��دة لفيينا
وفق المعايير والمواصفات األميركية ،إذ تشير صحيفة
«ميليت» التركية أن تركيا تستعد للتدخل عسكريا ً في
شمال س��وري��ة خ�لال شهر ك��ان��ون األول المقبل ،وهذا
ما أكدته صحيفة «نيزا غازيتا» الروسية لجهة أن تركيا
تعمل على عرقلة توجهات الكرملين في س��وري��ة ،فيما
قالت مديرة المعهد الروسي للدراسات االستراتيجية
إيلينا سوبولينا« :أن��ه من الخطأ استبعاد ب��دء العمليات
العسكرية التركية ف��ي س��وري��ة ألن النقاش ف��ي شأنها
يجري في القيادة التركية كما أن هناك أصوات من جانب
العسكر في اإلدارة األميركية تؤيد التوجه التركي وإن
إرس��ال  50ضابطا ً أميركيا ً إلى سورية هو مقدمة ربما
لتكثيف الوجود العسكري األميركي هناك».
في اعتقادنا أن أي حديث عن «انفراجات استراتيجية»
في ما يتعلق باألزمة السورية ،وعن «تنازالت» أميركية
في المشهد السوري بحسب ما نشرته صحيفة «الحياة»
السعودية أخيراً ،هو حديث ال يزال مبكراً ،فالطريق للح ّل
السياسي السوري ولتوافق اإلرادات الدولية لمكافحة
اإلره ��اب ال ي��زال يطفح بالعوائق والعقبات والمطبات
وصور الكباش ،تماما ً كتوصيف فرنسوا هوالند لجهة
أنه سيلتقي الرئيسين الروسي واألميركي لتوحيد القوة
وبلوغ نتيجة «ال ت��زال بعيدة المنال» ،بعكس استشعار
كيري ،تبدو معها أيام «داعش» ليست أياما ً معدودة على
اإلطالق.

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية

رو�سيا تعلن مكاف�أة بـ 50مليون دوالر لمن يدلي بمعلومات عن المتورطين

بوتين يتوعد المتورطين بتفجير الطائرة الرو�سية في �سيناء
توعد الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أم��س مدبري تفجير طائرة
الركاب الروسية  A321فوق سيناء
المصرية بانتقام ال مفر منه ،محذرا ً
جميع الذين سيحاولون مساعدة
اإلرهابيين من أنهم «سيتحملون
ك��ام��ل المسؤولية ع��ن انعكاسات
ذلك».
ج���اء وع��ي��د ب��وت��ي��ن بعيد إب�لاغ
االس��ت��خ��ب��ارات ال��روس��ي��ة للرئيس
الروسي أن قنبلة يدوية الصنع كانت
وراء تفجير الطائرة المنكوبة.
وقال الرئيس الروسي في اجتماع
أمني مكرس لنتائج كارثة الطائرة
ال��روس��ي��ة بالكرملين ،أن تفجير
ال��ط��ائ��رة ال��روس��ي��ة ه��و م��ن ضمن
األعمال اإلرهابية األكثر دموية في
تاريخ روسيا.
وق���ال بوتين إن روس��ي��ا ستجد
اإلره��اب��ي��ي��ن ال��ذي��ن ق��ام��وا بتفجير
الطائرة الروسية في أي مكان في
العالم وسنعاقبهم ،وأوعز الرئيس
ال��روس��ي لالستخبارات الروسية
بالتركيز على البحث عن المتورطين
في تفجير الطائرة الروسية
وأك����د أن ال��ض��رب��ات ال��روس��ي��ة
الموجهة ضد اإلرهابيين في سورية
«يجب أن تتواصل وت��زداد كثافة»،
لكي يدرك المجرمون أن «االنتقام ال
مفر منه» ،قائالً« :أطلب وزارة الدفاع
واألرك��ان العامة بتقديم اقتراحات
بهذا الشأن .إنني سأقوم بالتأكد من
تنفيذ هذا العمل».
وقال« :أطلب من وزارة الخارجية
الروسية التوجه إلى جميع شركائنا.
ن��ع��ول أث��ن��اء ه��ذا ال��ع��م��ل ،بما فيه
البحث عن المجرمين ومعاقبتهم،
على (مساعدة) جميع أصدقائنا»،
مضيفا ً أن موسكو ستتصرف وفقا ً
للمادة  51من ميثاق األمم المتحدة
التي تنص على حق الدول في الدفاع

عن نفسها.
وأش���ار بوتين إل��ى أنها «ليست
المرة األولى التي تواجه فيها روسيا
الجرائم اإلرهابية الهمجية وغالبا ً من
دون أية أسباب داخلية أو خارجية
واض��ح��ة ،كما ح��دث أث��ن��اء تفجير
محطة القطارات في فولغوغراد في
نهاية عام .»2013
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال م��دي��ر هيئة
األم��ن الفدرالية الروسية ألكسندر
بورتنيكوف إن فحص الحقائب
الخاصة بركاب طائرة وكذلك أجزاء
الطائرة سمح بالعثور على آثار مواد
متفجرة أجنبية الصنع ،مؤكدا ً أن
انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع
على متن الطائرة أدت إلى تحطمها
في سيناء.
وأض���اف ال��م��س��ؤول ال��روس��ي أن
الخبراء ق��دروا قوة العبوة الناسفة
بكيلوغرام واحد من مادة «التروتيل»،
وق��ال« :يمكن أن نؤكد أن ذلك عمل

إرهابي» ،مشيرا ً إلى أن ذلك يفسر
تساقط أجزاء الطائرة على مساحة
واسعة.
من جهة أخرى ،أعلنت هيئة األمن
الفدرالية في بيان أن الهيئة وقوات
األمن الروسية تقوم باتخاذ اإلجراءات
للبحث عن األشخاص المسؤولين
عن تفجير الطائرة الروسية ،مضيفة
أن السلطات الروسية ستدفع 50
م��ل��ي��ون دوالر أم��ي��رك��ي ل��م��ن يدلي
بمعلومات ستساعد في القبض على
المجرمين.
وق��ال��ت م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة البريطانية أم���س إن
لندن قدمت لشركائها ،بما في ذلك
روسيا ،المعلومات المتوافرة لديها
بشأن تحطم الطائرة الروسية فوق
سيناء ،مشيرة إلى أن جزءا ً من هذه
المعلومات يحمل «طابعا ً حساساً».
وأض��اف��ت أن «رئ��ي��س ال����وزراء
(ديفيد كاميرون) تحدث مع الرئيس

بوتين في  5تشرين الثاني واطلعه
ع��ل��ى رؤي��ت��ن��ا ب��ش��أن س��ب��ب تحطم
(الطائرة)».
وفي السياق ،نفت وزارة الداخلية
المصرية ما تناقلته بعض وسائل
اإلعالم حول احتجاز موظفين اثنين
يشتبه بضلوعهما في زرع قنبلة على
متن الطائرة الروسية ،وأكدت الوزارة
أن هذا الخبر عار تماما ً من الصحة.
وكانت وكالة «روي��ت��رز» لألنباء
ق��د ذك��رت ف��ي وق��ت سابق نقالً عن
مصادر في أجهزة األم��ن المصرية
ب��أن السلطات المصرية احتجزت
اثنين من موظفي مطار شرم الشيخ
لالشتباه بتورطهما في وضع قنبلة
في الطائرة الروسية التي تحطمت
في سيناء.
وق���ال م��ص��در« :ت��م اح��ت��ج��از 17
شخصا ً بينهم اثنان يشتبه بأنهما
ساعدا هؤالء الذين وضعوا قنبلة في
متن الطائرة في شرم الشيخ».

mbkr83@hotmail.com

أفاد شهود عيان أنّ
الحدود التركية من
جهة الرقة وتل أبيض
مع سورية وصوالً
إلى حدود الموصل
العراقية مع تركيا
تشهد جوالت تفتيش
بطائرات بدون طيار
تقوم بتصوير الخط
الحدودي ،خصوصا ً
لما يبدو بوضوح من
منصات أو معابر لمرور
النفط عبر أنابيب أو
شاحنات ،ولم ُيعرف ما
إذا كانت الطائرات تابعة
لسالح الجو التركي
نظرا ً إلى انخفاضها ،أم
هي تابعة لسالح الجو
الروسي...؟

بكين تلتزم �ضبط النف�س
في ق�ضية بحر ال�صين الجنوبي
قال نائب وزير الخارجية الصيني ليو تشن مين أمس إن بالده أظهرت ضبطا ً
للنفس في بحر الصين الجنوبي من خالل عدم السيطرة على جزر تحتلها دول
أخرى على الرغم من قدرتها على القيام بذلك.
وأضاف المسؤول الصيني في مؤتمر صحافي في بكين إن بالده كانت ضحية
حقيقية ألن لديها في سبراتلي عشرات الجزر المحتلة بشكل غير قانوني من قبل
ثالث دول ،وقال« :الحكومة الصينية لديها الحق والقدرة على استعادة الجزر
والشعاب المرجانية التي تحتلها دول الجوار بشكل غير قانوني» ،مضيفاً« :لكننا
ال نفعل ذلك .حافظنا على ضبط النفس بشكل كبير بهدف الحفاظ على السالم
واالستقرار في بحر الصين الجنوبي».
وجاءت تصريحات الدبلوماسي الصيني قبيل قمتين إقليميتين ،حيث سيكون
الممر المائي محل النزاع أحد الموضوعات الساخنة المطروحة على طاولة النقاش.
وستهيمن على األرجح التوترات بشأن بحر الصين الجنوبي على قمة شرق آسيا
التي تعقد في وقت الحق هذا األسبوع في كوااللمبور.
وسيحضر الرئيس األميركي باراك أوباما الذي وصل إلى مانيال يوم الثالثاء
القمتين .ويحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة «أبيك» في مانيال ،بينما
يحضر رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قمة شرق آسيا في ماليزيا.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي وتطالب أيضا ً فيتنام
والفيليبين وماليزيا وتايوان وبروناي بالسيادة على أجزاء من البحر الذي تمر
منه تجارة دولية بقيمة خمسة تريليونات دوالر سنوياً .وأثار بناء الصين لثالثة
مطارات ومنشآت أخرى على بعض الجزر الصناعية في أرخبيل سبراتلي القلق في
المنطقة وأثار أيضا ً قلق واشنطن من أن الصين توسع نفوذها العسكري.

الحر�س الثوري ينفي ا�ست�شهاد اللواء �سليماني
نفى المتحدث باسم الحرس الثوري اإليراني العميد رمضان شريف صحة مزاعم
رددتها وسائل اإلعالم الصهيونية عن استشهاد اللواء قاسم سليماني.
وقال العميد شريف ،في تصريح أدلى به أمس« :إن «اإلسرائيليين» يضعون
آمالهم وأحالمهم المشؤومة ضمن مزاعم خبرية ويبثونها عبر وسائلهم في األجواء
االفتراضية» ،مؤكدا ً أن أكاذيبهم حول اللواء سليماني تدخل في هذا اإلطار.
الى ذلك ،أكد وزیرالدفاع اإليراني العمید حسین دهقان في محادثات هاتفیة مع
نظیره السوري العماد فهد جاسم الفریج ،استعداد الجمهوریة اإلسالمیة في إيران
الستمرار المساعدات للحكومة والشعب السوریین.
وبحسب «فارس» تبادل وزیرا الدفاع اإليراني والسوري خالل االتصال الهاتفي،
وجهات النظر حول آخر المستجدات في العالقات الدفاعیة والتعاون الثنائي
والقضایا اإلقلیمیة والدولیة .وهنأ العمید دهقان ،االنتصارات األخیرة التي حققها
الجیش والقوات الشعبیة السوریة في مواجهة اإلرهاب وأعلن استعداد الجمهوریة
اإلسالمیة اإلیرانیة لتقدیم المزید من الدعم للحكومة والشعب السوري ،وقال« :إن
مستقبالً مشرقا ً ومفعما ً باألمل والنصر في انتظار الشعب السوري البطل».
بدوره شكر وزیر الدفاع السوري ،المواقف الحكیمة لقائد الثورة اإلسالمیة القائد
العام للقوات المسلحة والدعم الذي یقدمه الشعب اإلیراني لسوریة ،واصفا ً دور
الجمهوریة اإلسالمیة في إيران في إحالل االستقرار واألمن بالمهم والحیوي ،وأطلع
نظیره اإلیراني علی آخر المستجدات في جبهات القتال ضد اإلرهاب.

االتحاد الأوروبي يوافق على طلب فرن�سي لتقديم م�ساعدة ع�سكرية لباري�س في محاربة الإرهاب

فرن�سا ت�ضع رعاياها العائدين من �سورية والعراق تحت الإقامة الجبرية
تنوي الحكومة الفرنسية فرض شروط مراقبة قاسية
مثل اإلقامة الجبرية على رعاياها العائدين من سورية،
بحسب ما أعلن مصدر حكومي فرنسي.
وقال المصدر إن الحكومة تريد أن يخضع الفرنسيون
المرتبطون بشبكات إرهابية سورية وعراقية مسبقا ً
لـ»تأشيرة ع��ودة» ال��ى فرنسا ،مشيرا ً إل��ى أن «ه��ذه
اإلجراءات والشروط تفترض مراجعة الدستور».
وأضاف أن المراجعة الدستورية «سوف تخلق نظام
أزمة يتيح تطبيق إج��راءات استثنائية وهو ال يؤثر في
ممارسة الحريات العامة إال في قيود محددة من أجل
ضمان األمن القومي» ،مؤكدا ً أن «هذه اإلج��راءات يجب
أن تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد اإلرهابي
وخصوصا ً مدته» ويمكن أن تذهب أبعد مما ينص عليه
القانون الحالي لحالة الطوارئ.
وفي السياق ،وافق االتحاد األوروبي على طلب رسمي
تقدمت به باريس لمساعدتها عسكريا ً في محاربة تنظيم
«داعش» في سورية والعراق.
وقالت فيديريكا موغيريني الممثلة األوروبية العليا
لسياسة الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي« :طلبت
فرنسا ،كما تعرفون ،المساعدة منا وفق المادة 42.7
التفاقية االتحاد األوروب���ي .واليوم أع��رب وزراء دفاع
جميع دول االتحاد باإلجماع ،عن الدعم التام واالستعداد
لتقديم كافة المساعدة الضرورية».
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان قد أكد
في حسابه على موقع «تويتر» اإللكتروني أمس أنه قدم
في بروكسيل طلبا ً رسميا ً لتقديم المساعدة العسكرية
لبالده «استنادا ً المادة  ،»42.7في إش��ارة إلى المادة
الخاصة بـ»المساعدة المتبادلة» في االتفاقية األساسية
لالتحاد األوروبي.
وقال مسؤولون فرنسيون إنه أول مرة تلجأ فيها أي
دول��ة من دول االتحاد األوروب��ي إلى هذه المادة التي
تنص «في
تتعلق بتقديم المساعدة العسكرية ،التي
ّ
حال تعرضت دولة من أعضاء االتحاد لعدوان مسلح في
أراضيها ،يجب على الدول األعضاء أن تقدم المساعدة

والدعم بجميع الوسائل المتاحة وفق المادة  51في
ميثاق األمم المتحدة».
وف��ي تصريحات صحافية ل��ه بعد اجتماع وزراء
الدفاع ،أوض��ح لو دري��ان أن فرنسا تريد من شركائها
تقديم مساعدة عسكرية وأن��واع أخ��رى من المساعدة
لتنفيذ مهمات عسكرية في الشرق األوسط وأفريقيا.
وأك���د ال��وزي��ر الفرنسي أن جميع أع��ض��اء االت��ح��اد
استجابوا للطلب الفرنسي ،متوقعا ً أن يقدم الجميع
مساعداتهم للعمليات الفرنسية في مختلف المناطق،
وقال« :إنه خطوة سياسية قبل كل شيء .لكن باإلضافة
إلى ذل��ك ،كيف سيعمل هذا القرار؟ يمكن تطبيقه عبر
التعاون في سياق التدخالت الفرنسية في سورية

والعراق ،أو عبر تقديم الدعم للعمليات األخ��رى التي
تجريها فرنسا».
إل��ى ذل��ك ،ذك��رت وسائل إع�لام فرنسية أن الشرطة
تمكنت من التعرف إلى جميع منفذي هجمات باريس
اإلرهابية.
وأوضحت إذاع��ة «أر تي إل» الفرنسية أن المهاجم
السابع ال��ذي لم يعلن اسمه حتى اآلن ،ك��ان مواطنا ً
فرنسيا ً وش��ارك في الهجوم على «باتاكالن» ،مضيفا ً
أن الهيئة العامة لألمن الداخلي تمكنت من التعرف إلى
جثته اعتمادا ً على صور له ،كانت في قاعدة البيانات
التابعة لها ،نظرا ً لكون اإلرهابي يخضع للمراقبة األمنية
بسبب انتمائه إلى التيار اإلسالمي المتشدد.

وكانت وسائل اإلعالم قد ذكرت أن رجال األمن تمكنوا
من تحديد الشقة التي كان يقيم فيها أحد منفذي الهجوم،
وتحديدا ً إبراهيم عبدالسالم الذي فجر نفسه في بولفار
فولتير.
كما كشفت السلطات عن أسماء المهاجمين اآلخرين،
وه��م عمر اسماعيل مصطفاوي ( 29س��ن��ة) ،وسامي
عميمور ( 28سنة) ،وبالل حدفي ( 20سنة) وجميعهم
مواطنون فرنسيون.
كما أدرج���ت االس��ت��خ��ب��ارات الفرنسية على قائمة
اإلرهابيين األحمد المحمد ( 25سنة) من مواليد إدلب في
سورية الذي عثر على جواز سفره السوري قرب جثته.
وهذا الشخص تم تسجيله في اليونان في تشرين األول
بحسب بصماته.
وأحمد المحمد الذي تقول الشرطة إنه يجب التحقق
من صحة جواز سفره ،غير معروف من أجهزة مكافحة
اإلرهاب الفرنسية .وبذلك لم تعلن باريس حتى اآلن عن
اسمي المهاجمين السادس والسابع.
وف��ي ش��أن متصل ،ق��ال��ت صحيفة «ديرنيير أور»
البلجيكية إن الشرطة عثرت على طلقات رصاص ومواد
كيماوية يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة في منزلي
رجلين في بروكسيل اعتقال لالشتباه في ارتكابهما جرائم
ارهابية ذات صلة بالهجمات التي وقعت في العاصمة
الفرنسية باريس.
وق��ال��ت صحيفة ال��ت��ي ل��م تكشف ع��ن مصدرها إن
الرجلين المحتجزين كان لديهما في منزلهما مادة نترات
األمونيوم المستخدمة في األسمدة .وذكرت الصحيفة أن
الرجلين نفيا شراءها لتصنيع متفجرات.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة عثرت على ذخيرة في
منزل أحد الرجلين من بينها طلقات رصاص لبندقية
كالشنيكوف من النوع الذي استخدمه المهاجمون في
باريس ،في حين رفضت محامية أحد الرجلين الذي لم
يكشف عن اسمه التعليق وقالت إنها لم تطلع على تقرير
الشرطة بعد .وقال محامي الرجل الثاني واسمه محمد
عامري إن موكله ال علم له بأي مؤامرة.

