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لكم جنيف وفنادقها...
ولنا يا�سمين دم�شق
 جمال محسن العفلق
ه��ل يعتقد ه��ذا ال�ع��ال��م ،سياسيوه وع�س�ك��ري��وه وشعوبه
وزع�م��اؤه ،أكانوا أصدقاء أم أع��داء ،أنّ السوريين قدّموا ما
ق� ّدم��وه م��ن ش�ه��داء ليأتي ف��ي النهاية أت�ب��اع ال ��دوالر والمال
المل ّوث بدماء األطفال لحكمهم؟
ف��ي ج �ن �ي��ف ،ك��ان��ت ال��وف��ود ال �م �ع��ارض��ة وال�م�م�ث�ل��ة لقوى
العدوان على الشعب السوري تعيش وهم االنتصار وتعيش
حالة المراهقة السياسية .فهذه الوفود لم تحمل معها إال طلبا ً
واح��دا ً هو الوصول إلى السلطة .وهذا السيناريو المرسوم
يريد إيصال هؤالء التابعين إلى السلطة وإعطاءهم فرصة بين
ستة أشهر وسنة ينجزون خاللها من الداخل ما بقي عليهم
من تخريب وتدمير ،وإيصال البالد إلى الفراغ الدستوري
ال ��ذي يستوجب ال�ط�ل��ب م��ن مجلس األم ��ن ال �ت��دخ��ل ،وبذلك
ُت��وض��ع س��وري��ة تحت بند الفصل السابع (اح�ت�لال دول��ي).
هذا السيناريو ق�دّم له ه��ؤالء من خالل ما حملوه معهم إلى
مفاوضات جنيف ،وبحسب ما ورد من تصريحات ،انقسم
ه��ؤالء على أنفسهم ،فمنهم َم��ن رف��ض أن ُي��رف��ع الحصار
ع��ن الشعب ال �س��وري ،ف��ي وق��ت ي� ّدع��ي أن��ه ذه��ب إل��ى جنيف
لتمثيل الشعب السوري ،ومنهم َمن يتحدّث منذ بداية الحرب
على سورية عن ت��داول السلطة والقبول بنتائج الصناديق
االنتخابية ،في وق��ت أعلن أثناء التفاوض غير المباشر أنه
يرفض أن تكون سورية دولة علمانية!
ه��ذا ال�ت�ن��اق��ض ب�ي��ن م��ا ي�ت�ح��دث ب��ه ال�م�ع��ارض��ون وب�ي��ن ما
يفاوضون عليه ُيثبت أنّ المعارضة الخارجية ،بما فيها وفد
الرياض ،ليس لديها ورقة عمل ُتعنى بهموم المواطن السوري
وال بمستقبله ،وهذا ال يحتاج إلى بحث طويل .ف ُمجرد التقليل
من شأن انتصارات الجيش السوري ،خصوصا ً في تدمر،
هو في ح ّد ذاته دليل على أنّ هذه المعارضة ال تملك من أمرها
شيئاً ،خاصة ما نشره ما ُيس ّمى ائتالف الدوحة الخائن عبر
موقعه اإلخباري عن معارك تدمر فيه حسرة وألم على تحرير
المدينة من قبل الجيش السوري.
ال تزال المعارضة السورية في الخارج ،خصوصا ً جماعة
ال��ري��اض ،تعقد آم��االً كبيرة على بقاء «داع��ش» وه��ي تراهن
على جمع «داع��ش» و»النصرة» في خندق واحد ض ّد الجيش
ال �س��وري .ف��رغ��م أنّ م �ص��ادر تمويل ت��وأم «ال �ق��اع��دة» اليوم
واح��دة ،إال أنّ األطماع الشخصية لما ُيس ّمى أم��راء األقاليم
تسيطر على الموقف ،وما كان ينتظره وفد الرياض في جنيف
هو أن تنقل وسائل اإلع�لام خبر فشل الجيش السوري في
أي ورقة
تحرير تدمر .فوفد معارضة الرياض لم ي ُعد يملك ّ
حوار سورية ،وك ّل ما يفعله هذا الوفد أنه يردّد تصريحات
ال �خ��ارج �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة م ��ن دون ال �ت �ف �ك �ي��ر ف ��ي جوهرها.
فالتصريحات السعودية ال تنسجم مع فكرة المفاوضات وال
تتفق مع فكرة الهدنة العسكرية ،إنما تسعى إلى كسب الوقت
وتجميع صفوف العصابات اإلرهابية علّها تحقق شيئا ً على
األرض ،واليوم كما بداية الحرب على سورية جميع الوطنيين
السوريين هدفهم الحفاظ على وحدة البالد واستقاللها وإنهاء
حالة الفلتان األمني الناتج عن وج��ود العصابات اإلرهابية
المدعومة من ال��دول اإلقليمية والعربية وال��راع��ي الرئيسي
االستخبارات األميركية و»اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،وجميعها ترعى
استمرار الحرب في سورية وإضعاف جيشها الوطني ،كما
يعتقدون .ولكن في واق��ع األم��ر انتقل الجيش السوري من
تصنيف  44عالميا ً إلى تصنيف  ،32وه��ذا االنتقال دليل
على أن��ه يتط ّور أك�ث��ر ،خصوصا ً بعد تح ُّمله ع��ن ه��ذا العالم
محاربة اإلرهاب.
لقد حمل الجيش ال�س��وري ،وم��ن خلفه السوريون ،رغم
ال �ح �ص��ار ال �ظ��ال��م وال �ع �ق��وب��ات أح��ادي��ة ال �ج��ان��ب والحصار
االقتصادي والتدمير الممنهج لمصادر قوتهم ،عبء محاربة
الفكر التكفيري والعصابات اإلرهابية التي تت ّم صناعتها
في دول الجوار وترسل عبر الحدود لتدّعي أنها معارضة
ت�ح��ارب م��ن أج��ل ال�س��وري�ي��ن .وال ُينكر ال�س��وري��ون وقوف
ال��دول الصديقة مع وطنهم ،لك ّن المعارك تجري على أرض
سورية؛ وهذا في ح ّد ذاته حمل كبير على شعب أُقفلت أمامه
متمسك بزراعة الياسمين واألم��ل ،لتبقى
ك ّل األب��واب ،لكنه
ّ
ً
دمشق كما كانت دائما عاصمته األبدية.
إنّ المعارضة السعيدة اليوم بالطائرات الخاصة التي تنقلها
إلى جنيف ،حيث ُيمضي أعضاء الوفود وقتهم في التج ّول
والسياحة وأخذ الصور التذكارية ،وال ننسى المبالغ النقدية
التي تدفع لهم من قبل المش ّغلين طبعاً ،سيأتي يوم وينساها
الناس ،ورياح الشمال التي جاءت بها ستأخذها ،وكما جمعت
أجهزة االستخبارات شخصياتها ستعيد تفريقهم عند انتهاء
المسرحية ،ألنّ هؤالء معارضون تحت الطلب.
فكيف يمكن لعاقل أن يقبل بمعارضات تتفق فقط على
بند واحد هو الوصول إلى السلطة وال تتفق على طلب رفع
الحصار عن الشعب ال�س��وري ،وه��ي التي تدّعي أنها تمثله
وأنها مقبولة دوليا ً ومعترف بها عالمياً؟ كيف لعاقل ووطني
شريف أن يصدق أنّ معارضا ً ينتظر المال من دولة معادية
لوطنه ،يمكن أن يكون ممثالً عن وطنه وشعبه وأهله؟
إذا كانت المعارضة صادقة وتمتلك حقا ً األرضية الشعبية
ف��ي س��وري��ة ،فما ال��ذي يخيفها م��ن صناديق االق �ت��راع تحت
إشراف دولي وأممي؟
ما نحن واثقون منه ،هو أنّ أفضل المعارضين في الخارج
يملك نصف أصوات أسرته ال كلها ،فكيف لهؤالء أن يفكروا
بأنّ قرارا ً دوليا ً يمكن أن يجعلهم يحكمون الشعب السوري؟
قد ال تكون هذه األسئلة على درج��ة عالية من الكياسة أو
الدبلوماسية والحرفية التي يريدها اإلع�لام ،ولكن ه��ذا ما
يتحدّث به الناس في الشارع السوري والذين لم يعد يعنيهم
تحليل المواقف ووضع السيناريوات للمستقبل ،فالسوريون
وضعوا مشروعهم وه��و إع��ادة سورية إل��ى ما كانت عليه،
ّ
تجف بعد ،وأبناء سورية ال يتن ّكرون لمن
فدماء الشهداء لم
ضحى من أجلهم ،ومن أراد التنافس ،فعليه أن يدخل دمشق
ّ
الح َكم صندوق االنتخابات ،وقبل ذلك
أوالً ،وحينها سيكون َ
على َمن يدخل المنافسة أن يعترف للسوريين بأنّ الجوالن
عربي سوري وأنّ إعادته حقّ لهم وبك ّل السبل المتاحة ،وبأنّ
ما ُيس ّمى «إسرائيل» هو كيان غاصب وبأنّ الدول التي دعمت
وم ّولت اإلرهاب يجب أن تدفع ثمن اشتراكها في هذه الحرب،
فهل لدى أحد من المعارضة الخارجية القدرة على وضع هذه
األولويات في برنامجه االنتخابي؟
نبارك لكم جنيف وفنادقها ...ولكن ات��رك��وا لنا ياسمين
دم�ش��ق فنحن نعتني ب��ه .ف�ه��ذا الياسمين ف��ي لغتنا ه��و دم
األجداد تشهد عليهم مشانق المرجة في القرن الماضي وال
ي��زال السوريون يقدّمون الشهداء حتى اللحظة ،وسيبقون
ك��ذل��ك ح�ت��ى ال�ت�ح��ري��ر وإع �ل�ان ال�ن�ص��ر ع�ل��ى ق ��وى اإلره ��اب
والظالم والجهل...
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يا لوقاحة الغرب المت�آمر ...عندما يتباكى على حال الالجئين ال�سوريين
 هشام الهبيشان



ال �ي��وم ،م��ن ال��واض��ح أنّ ه�ن��اك ح �ش��دا ً دول �ي �ا ً جديدا ً
للدول الشريكة في الحرب على الدولة السورية إلقرار
تفاصيل استضافة وإذالل الالجئين السوريين ،والذي
يأتي اليوم ضمن مخطط قذر تطول تفاصيله استهدف
الدولة السورية ،فعلى مدار خمسة أعوام وأكثر ،وجدت
س��وري��ة نفسها ف��ي خ �ض � ّم ح��رب عالمية ف��ي أشرس
ص��وره��ا ،ح��رب معقدة وم��رك�ب��ة للغاية أسقطت فيها
ك ّل المعايير اإلنسانية ،عشرات اآلالف من اإلرهابيين
العابرين للقارات ،وماليين األطنان من األسلحة التي
دم��روا بها مدنا وق��رى س��وري��ة بكاملها ،فقتلوا أهلها
وضربوا مقومات حياة المواطن ال�س��وري ،وحاربوه
ح�ت��ى ف��ي لقمة عيشه ال�ي��وم�ي��ة ،ح��رب ق��وام�ه��ا الكذب
أي
والنفاق والمصالح الصهيو ـ أميركية ،وليس لها ّ
عالقة بك ّل الشعارات المخادعة التي تتستّر بها ،ففي
س��وري��ة ت�� ّم تجهيز تفاصيل ال �م��ؤام��رة ،ع�ل��ى مراحل
وحلقات ،وبمشاركة دول عربية وإقليمية.
وتزامنا ً مع الضجة العالمية «المفتعلة «حول قضية
ال�لاج�ئ�ي��ن ال�س��وري�ي��ن ،أع�ل�ن��ت ب�ع��ض األن�ظ�م��ة الغربية
وال�ش��ري�ك��ة ف��ي م��ؤام��رة ال �ح��رب ع�ل��ى س��وري��ة سعيها
الستضافة أع��داد م �ح��دودة م��ن الالجئين السوريين،
ال��ذي��ن هجرتهم بشكل أو ب��آخ��ر العصابات اإلرهابية
ال�م��ارق��ة التي تدعمها بعض ه��ذه األنظمة الغربية في
سورية ،وهنا يبدو بشكل واضح وصريح أنّ المجتمع
الدولي بمجموعه ما زال يتعامى عن حقائق ما يجري

داخ ��ل س��وري��ة ،ف�ه��و ي�ت�ب��اك��ى ع�ل��ى الج�ئ�ي��ن سوريين
هجرتهم العصابات اإلرهابية التي تدعمها هذه األنظمة
نفسها التي تتباكى على حال السوريين اليوم ،وتتعامى
في الوقت ذاته عن رؤية مشاهد سقوط مئات الشهداء
والجرحى نصفهم من األطفال في الداخل السوري في
ك ّل أسبوع على األق ّل ،وهم حصيلة سقوط آالف القذائف
وتفجيرات للسيارات المفخخة واالنتحاريين إلخ ...في
م��دن وب�ل��دات سورية مختلفة ،فهؤالء السوريون في
ال��داخ��ل ال�س��وري اغتالتهم وذبحتهم بصمت وتعامي
من قبل المجتمع الدولي العصابات اإلرهابية المدعومة
من النظام التركي والسعودي والقطري والصهيوني
واألميركي والفرنسي والبريطاني إل��خ ...فهناك اليوم
أكثر من تسعين دول��ة تدعم وم��ا زال��ت بشكل أو بآخر
المجاميع اإلرهابية على األراضي السورية.
وق��د كشفت ت�ق��اري��ر شبه رس�م�ي��ة ،وت�ق��اري��ر مراكز
دراس��ات عالمية أنّ ع��دد ال��دول التي تصدّر المرتزقة
إلى سورية تجاوز  92دول��ة ،وأنّ هناك غرف عمليات
منظمة ضمن بعض المناطق المحاذية لسورية ،لتدريب
وتسليح هؤالء المرتزقة ثم توريدهم وتسهيل عبورهم
من أغلب المنافذ الحدودية ،وخصوصا ً الحدود التركية،
والتي تحدّثت ه��ذه ال��دراس��ات عنها بإسهاب ،شارحة
كيف سمحت تركيا بعبور اآلالف من المرتزقة ،لذلك
م��ن الطبيعي أن نجد ال�ي��وم ك� ّم�ا ً ه��ائ�لاً م��ن اإلرهابيين
ال�م��رت��زق��ة ق��د دخ��ل س��وري��ة ،ب�ه��دف ض��رب المنظومة
السورية المعادية للمشروع الصهيو ـ أميركي ،وضرب
الفكر العقائدي المقاوم لهذه المشاريع ،وخصوصا ً
المنظومة العقائدية للجيش السوري واستنزاف قدراته
اللوجيستية والبشرية ،كهدف تتبعه أهداف أخرى في
المنظومة االستراتيجية للمؤامرة الكبرى على سورية،

ألنّ تفكيك ال��دول��ة ي�س�ت�ل��زم تفكيك ال�ج�ي��ش وم ��ن ث ّم
المجتمع ومن ث ّم الجغرافيا ،وكان هذا الرهان هو الهدف
األساس من عسكرة الداخل السوري.
ول�ك��ن تماسك وت�لاح��م ال �ق��وى الوطنية ف��ي الداخل
ال�س��وري والممثلة بثالثية الجيش والشعب والقيادة
السياسية ،والتي تؤمن جميعها بقضيتها والمتفهمة
لحقيقة وطبيعة ه��ذه ال �ح��رب أب �ع��ادا ً وخ�ل�ف�ي��ات ،فهذا
التماسك أج�ه��ض خطط المتآمرين وأس �ق��ط أهدافهم
بالتضحيات الجسام ،فالمؤسسة العسكرية السورية،
وع�ل��ى رغ��م ك � ّل م��ا أص��اب �ه��ا ،أرس �ل��ت رس��ائ��ل واضحة
وأثبتت أنها مؤسسة عميقة ووطنية وقومية جامعة ال
يمكن إسقاطها أو تفكيكها ضمن حرب إعالمية ،أو خلق
نقاط إرهابية ساخنة في مناطق متعدّدة لمواجهتها.
ختاماً ،علينا أن نق ّر جميعا ً وبعيدا ً عن الحشود الدولية
وتباكي الغرب على حال السوريين ،وبعيدا ً من خطط
المتآمرين ،علينا أن نق ّر ب��أنّ صمود الجيش العربي
السوري والتالحم بين أركان الدولة وشعبها وجيشها
للحفاظ على وحدة الجغرافيا والديموغرافيا من األعداء
والمتآمرين والكيانات الطارئة في المنطقة والتي تحاول
المس بوحدتها ،ما هو إال فصل من فصول آتية سيثبت
ّ
من خاللها السوريون أنهم كانوا وما زال��وا وسيبقون
ب�ت�ك��ام��ل وح��دت �ه��م ،ص �ف �ا ً واح� ��دا ً ض�� ّد جميع مشاريع
المتآمرين ،وسيستمرون في التصدّي لهذه المشاريع،
إل��ى أن تعلن سورية أنها أسقطت المشروع الصهيو ـ
أميركي ،وانتصرت عليه ،وهذا ليس ببعيد بل يبدو أنه
قريب ج ّداً.
 كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

�أمانو :تعديل اتفاقية للأمن النووي �سيبد�أ �سريانه في الم�ستقبل القريب

�أوباما يدعو رو�سيا �إلى موا�صلة تقلي�ص الأ�سلحة النووية
دعا الرئيس األميركي باراك أوباما
روسيا إلى مواصلة تقليص األسلحة
النووية ،وذلك عشية افتتاح قمة األمن
النووي الرابع في واشنطن أمس.
وك��ت��ب أوب��ام��ا ف��ي م��ق��ال نشر في
صحيفة «واش��ن��ط��ن ب��وس��ت» ،أن��ه
«ع��ل��ى ال��والي��ات المتحدة وروس��ي��ا
اللتين تملكان أكثر من  90في المئة
من األسلحة النووية في العالم ،إجراء
مفاوضات من أجل مواصلة تقليص
قدراتهما النووية».
وأض�����اف« :ال���والي���ات المتحدة
وروس��ي��ا ال ت���زاالن ف��ي طريق تنفيذ
التزاماتهما في إطار االتفاقية الجديدة
ح��ول تقليص األس��ل��ح��ة الهجومية
االستراتيجية ،وبالتالي سيكون عدد
الرؤوس النووية األميركية والروسية
الجاهزة ل�لإط�لاق سنة  2018عند
أدن��ى مستوى منذ خمسينات القرن
الماضي».
من جهته ،علّق رئيس لجنة الشؤون
الدولية في مجلس الدوما الروسي
أليكسي بوشكوف على تصريحات
الرئيس األميركي ،قائالً «على الواليات
المتحدة أوال ً إعادة بناء العالقات مع
روسيا التي د ّمرها أوباما ،ليصار لهم
حينها إل��ى ع��رض إج��راء مفاوضات
حول األسلحة النووية».
ف��ي غ��ض��ون ذل����ك ،أك����دت وزارة
الخارجية الروسية على استمرار
موسكو في العمل على تسوية جميع
المسائل المتعلقة ب��األم��ن النووي
العالمي ،رغم تصريحات غربية حول
«عزل روسيا نفسها» عن بحث قضايا
األمن النووي.
وق��ال ميخائيل أوليانوف رئيس
دائ���رة وزارة ال��خ��ارج��ي��ة الروسية

ل��ش��ؤون ع���دم االن��ت��ش��ار وال��رق��اب��ة
على األسلحة ف��ي حديث لصحيفة
«كوميرسانت» «القمة الحالية في
واشنطن سوف تكون األخيرة ،على
ما يبدو .إال أن العمل في مجال األمن
النووي سيستمر تحت إشراف الوكالة
الدولية للطاقة الذرية».
وأضاف إن روسيا لم تعد معزولة،
حيث أن أكثر من  150بلدا ً آخر لم يتلق
دع��وة للمشاركة في قمة واشنطن،
مشيرا ً إلى أن بعض تلك الدول تملك
منشآت نووية ،مؤكدا ً أن تصريحات
الجانب األميركي حول «عزل روسيا
نفسها» ،تصريحات غريبة ألن قمة
واشنطن ال تضم إال زهاء  50بلدا ً فقط.
وأك��د أوليانوف أن ال��دول التي لم
تتلق الدعوة لحضور قمة واشنطن
قد تعتبر هذه القمة محاولة من قبل
مجموعة صغيرة من ال��دول لفرض
أجندتها على المؤسسات الدولية،
مشيرا ً إلى أن هذه الخطوة ال تنم عن
الديمقراطية وال تتفق م��ع األع��راف

الدولية المتبعة.
وش��دد الدبلوماسي ال��روس��ي في
هذه المناسبة على أن تحل المنظمات
الدولية بنفسها المسائل ذات الشأن
وب��م��ش��ارك��ة أعضائها ك��اف��ة ب�لا أي
إمالءات خارجية ،موضحا ً أن الجانب
األميركي نفسه ،دفع موسكو لمقاطعة
قمة واشنطن لألمن النووي ،بعد أن
غيرت قواعد التحضير للقمة بشكل
جذري.
وسبق لبن رودس نائب مساعد
الرئيس األميركي وأن اعتبر مؤخرا ً
أن روسيا قد عزلت نفسها عن مناقشة
األمن النووي في تغيّبها عن قمة األمن
النووي في الواليات المتحدة.
وفي السياق ،قال يوكيا أمانو مدير
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ست
دول أخرى فقط تحتاج إلى أن تصدق
على تعديل التفاقية لألمن النووي
سيجعل الدول ملزمة قانونا ً بتشديد
حماية المنشآت والمواد النووية.
وأب���ل���غ أم���ان���و ال��ص��ح��اف��ي��ي��ن أن

التعديل من المنتظر أن يبدأ سريانه
في المستقبل القريب بعد أن صدقت
صربيا وجزر مارشال رسميا ً عليه أول
من أمس في حين من المتوقع أن تقدم
المزيد من الدول أوراق التصديق في
اليومين المقبلين.
وأضاف أمانو أن التعديل سيكون
«خطوة إضافية مهمة جداً ...لتعزيز
األم����ن ال����ن����ووي» ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن
«سريان التعديل سيقلل احتماالت
أن يكون بمقدور إرهابيين تفجير
سالح إشعاعي أو ما يعرف بالقنبلة
القذرة».
وسعى أمانو حثيثا ً لدفع تعديل
ات��ف��اق��ي��ة ال��ح��م��اي��ة ال��م��ادي��ة للمواد
النووية الذي تبناه  152عضوا ً قبل
عشر سنوات .ويتعين أن يصدق ثلثا
هؤالء االعضاء -أو  102دولة -على
التعديل الذي طال تأجيله حتى يدخل
حيز التنفيذ.
ويجعل التعديل الدول ملزمة قانونا ً
بحماية منشآتها ال��ن��ووي��ة وكذلك
االس��ت��خ��دام المحلي وتخزين ونقل
المواد النووية .وينص على توسيع
التعاون بين ال��دول في العثور على
المواد النووية المسروقة أو المهربة
واستعادتها.
وق��ال أمانو إن��ه توجد حاجة إلى
المزيد من العمل لجعل التعديل عالميا ً
وهو ما سيساعد في ضمان أن تتقيد
جميع الدول التي لديها قدرات نووية
بما في ذلك كوريا الشمالية بالتعديل
وليس فقط ال��دول التي صدقت على
التعديل ،مشيرا ً إلى أنه يؤيد تنظيم
مؤتمر منفصل لمراجعة التعديل حال
سريانه.

مو�سكو :ردنا على تعزيز «الناتو» وجوده �شرق ًا �سيكون غاية في الفعالية

لواء قتالي مدرع �أميركي في �أوروبا ال�شرقية خوف ًا من رو�سيا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى حلف «الناتو»
ألكسندر غروشكو أن رد روس��ي��ا س��وف يكون
غاية في الفعالية على أي تعزيز إضافي للوجود
األميركي واألطلسي على تخوم الحدود الروسية.
و رجح غروشكو أن يواصل حلف شمال األطلسي،
في قمته المرتقبة في العاصمة البولندية وارسو،
نهجه السابق الذي تم تحديد خطوطه العريضة
خالل قمة األطلسي السابقة في ويلز .وأض��اف:
هذا النهج يقتضي «التعزيز الجدي لجناح الناتو
الشرقي» مع الحفاظ على قنوات الحوار مع روسيا
حول ملفات تعنيه ،وتعني روسيا كذلك.
وأضاف المندوب الروسي أن الواليات المتحدة
ب��ص��دد تدقيق معايير وج��وده��ا العسكري في
أوروبا ،مشيرا ً إلى أن الخطوات المتخذة في الوقت
الراهن من قبل واشنطن والناتو تدل على «تدهور
جدي للوضع األمني» في المنطقة.
وأعلن غروشكو ،أن روسيا لن تقف مكتوفة
األي��دي أم��ام تعزيز الوجود العسكري للواليات
المتحدة ودول «الناتو» بالقرب من حدودها ،وجدد
تأكيد أن رد موسكو سيكون «غير متكافئ على
اإلط�ل�اق» .وأوض��ح أن��ه «سيتم بلورة الخطوات
الجوابية الروسية بما يتماشى مع تقييمنا ألبعاد
التهديد العسكري الصادر عن خطوات واشنطن
والناتو ،على أن يكون ردنا على أقصى درجة من
الفعالية ،وبكلفة معقولة».
وفي وقت سابق ،أفادت وكالة  BNSاإلخبارية،
نقالً عن قيادة القوات األميركية في أوروب��ا ،بأن
الواليات المتحدة تخطط لتعزيز وجودها العسكري
في الدول األوروبية ليشكل عديد عسكريوها هناك
ثالثة ألوية مقاتلة متكاملة.
وفي السياق ،قال الجيش األميركي ،إنه سينشر
في ش��رق أوروب���ا فرقا ً قتالية متناوبة من لواء
مدرعات مقره الواليات المتحدة في إط��ار مساع
أوسع للتصدي لما تراه الواليات المتحدة اعتداء
من جانب روسيا على القارة األوروبية.
وجاء في بيان من القيادة األميركية في أوروبا،
أن الفرق ستتناوب المهام كل تسعة أشهر اعتبارا
من شباط  2017وستجرى تدريبات عسكرية

في إستونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا
وبلغاريا والمجر.
وقال الجيش ،إن وجود الفرق في أوروبا سيكون
مستمرا ً وسيرفع وجود الجيش األميركي بالقارة
األوروبية إلى ثالثة ألوية كاملة العدد .وستجلب
كل وحدة لدى تناوبها مع الوحدة األخرى معدات
أحدث وأكثر تطورا ً ستحل في النهاية محل معدات
التدريب الحالية في أوروبا .ويضم لواء المدرعات
األميركي عادة حوالى  4500عسكري.
وق��ال الجنرال فيليب ب��ري��دالف قائد القيادة
األميركية في أوروب��ا ،إن القرار يعني أن حلفاء
الواليات المتحدة سوف «يرون وجودا ً أكثر نشاطا ً
في بالدهم للواء مدرعات مجهز بعتاد أحدث».
وحذر مندوب روسيا لدى «الناتو» من تداعيات
انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى الحلف ،معتبرا ً
أن ح��دوث ذل��ك سيقود أوروب���ا إل��ى حافة أزم��ة
خطيرة .وأع��اد إلى األذه��ان ،أن قمة «الناتو» في
بودابست سنة  2008أعلنت أن جورجيا وأوكرانيا
ستحصالن على عضوية األطلسي ،وأن هذا القرار ال
يزال وارداً« ،غير أن هذه العبارة تمثل قنبلة موقوتة

تم زرعها في أساس األمن األوروبي».
وتابع« :ال نتصور استمرار أمل هذين البلدين في
الحصول على عضوية الناتو وإعداد الحلف خططا
جدية لقبولهما ،نظرا ً الى أن ذلك سيفجر الوضع
وسيقود أوروب���ا إل��ى حافة أزم��ة ال يمكن تصور
خطورتها وأبعادها في الوقت الحالي».
وأض��اف الدبلوماسي أن «الناتو قد فعل في
أوكرانيا ما كان في استطاعته فعله» ،مشيرا ً إلى
أن «دور هذه المنظمة سلبي جداً ،وإذا نظرنا إلى
الوضع على األرض لرأينا أن القوات األوكرانية
المدربة من قبل خبراء الناتو تتناوب على طول
خط التماس» بين طرفي النزاع في جنوب شرق
أوكرانيا.
واختتم بالقول« :كل ذلك يدل على أن دعاة الحرب
في كييف ال يزالون على قيد الحياة ،وهو لم يتخلوا
عن حلم االنتقام العسكري .ومن هذا المنظور ،فمن
البديهي أن يلعب الناتو لعبته ،إل��ى جانب من
يدعون إلى تطبيق اتفاقات مينسك لتسوية النزاع
األوكراني .لعبة من يراودهم األمل في حل المسألة
عسكرياً ،حلم ،مستحيل التحقيق».

كوالي�س
خفايا
قالت مصادر إعالمية
روسية إنّ اتفاقا ً أميركيا ً
روسيا ً ت ّم على أرضية
مناقشة مسو ّدة للح ّل
السياسي أع ّدتها
موسكو بالتعاون
والتنسيق والتشاور
مع الرئيس السوري
بالتفاصيل ،وأنّ االتفاق
الروسي األميركي
على بعض البنود جعل
الرئيس األسد يخرج بها
علنا ً تمهيدا ً لوضعها في
التداول ومنها استعداد
الرئيس السوري
للدعوة إلى انتخابات
رئاسية مبكرة وحكومة
تتو ّزع مثالثة بين
المواالة والمعارضة
والمستقلين...

�ألمانيا واالتحاد الأوروبي يرف�ضان احتجاج
�أنقرة على �سخرية الإعالم من �أردوغان

رفضت ألمانيا واالتحاد األوروبي احتجاج أنقرة على عرض تلفزيوني ألماني
ساخر جعل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مادة له ،مشيرين إلى أن
حرية اإلعالم شيء مقدس.
وكانت الخارجية التركية قد استدعت مبعوث ألمانيا األسبوع الماضي
لتقديم تفسير بشأن عرض بثته هيئة اإلذاعة والتلفزيون بشمال ألمانيا «إن
دي آر» وتضمن أغنية مدتها دقيقتان تسخر من أردوغان المعروف بحساسيته
إزاء االنتقاد.
وتهكمت الصحف األلمانية من الرئيس التركي لمحاولته إحكام قبضته على
وسائل اإلع�لام .وتساءلت وسائل اإلعالم األلمانية إن كانت برلين واالتحاد
األوروبي يتخذان موقفا ً متهاونا ً إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان في تركيا ألنهما
يحتاجان إلى تعاون أنقرة للحد من تدفق المهاجرين على أوروب��ا ،وحملت
الواقعة حرجا ً للمستشارة األلمانية أنغيال ميركل التي قادت جهودا ً إلبرام
اتفاق يتعلق بالمهاجرين بين االتحاد األوروبي وتركيا التي تسعى لالنضمام
لالتحاد.
إلى ذلك ،قالت المتحدثة باسم الخارجية األلمانية ،إن برلين أوضحت ألنقرة
أن الحريات األساسية أمر «غير قابل للتفاوض» ،مضيفة أنه تم التوضيح لها
أن الموقف من حرية الصحافة وحرية التعبير غير قابل للتفاوض رغم كل
المصالح المشتركة بين ألمانيا وتركيا.
وأضافت المتحدثة أن ألمانيا تتعاون مع تركيا فيما يتعلق بموضوعات
عديدة ..ليس فقط في مسألة المهاجرين بل أيضا بشأن سورية».
وفي هذا السياق ،يرى رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر أن هذه
الخطوات تبعد تركيا أكثر عن االتحاد األوروبي وال تقربه ،وأضاف أن االتحاد
يتوقع من تركيا أن تلتزم بأعلى معايير الديمقراطية والحريات وحكم القانون.
وجاء في مقال نشرته صحيفة «بيلد» اليومية واسعة االنتشار «عزيزي
الرئيس التركي أردوغ��ان ،ألمانيا ليست تركيا ،في ألمانيا ال يمكنك أن تكمم
الصحافة».
وحذرت أيضا ً جريدة «زددويتشه تسايتونغ» التي تتبع يمين الوسط،
من أن االتحاد األوروبي ربما يصبح معتمدا ً أكثر مما ينبغي على تركيا ،حيث
أفادت بأن الكثير من السياسيين في االتحاد األوروبي ينتهجون خطا ً لينا إزاء
أردوغان ألنهم يحتاجونه في أزمة المهاجرين.

بدء محادثات �سالم بين الحكومة الكولومبية
وجماعة ي�سارية متمردة
قالت الحكومة الكولومبية ومتمردو جماعة جيش التحرير الوطني اليسارية
في بيان مشترك ،إنهما سيبدأن محادثات سالم رسمية بهدف إنهاء صراع
مستمر منذ  5عقود.
وأعلن وفدا الجانبين أن المفاوضات التي سيكون مقرها االكوادور ستبدأ
في غضون شهرين .وأكدوا أن الهدف من محادثات السالم هو التحرك بسرعة
«نحو مصالحة وطنية».
من جهته ،قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس في كلمة وجهها
عبر التلفزيون إن المحادثات تهدف إلى وضع «نهاية للجماعات المتمردة حتى
يمكننا جميعا ً أن نركز بطريقة ديمقراطية على جعل بلدنا مكانا ً حرا ً وطبيعيا ً
ومتطورا ً وعادال ً ومعبرا ً عن مختلف األطياف بقدر اإلمكان».
وتجري كولومبيا وجماعة جيش التحرير الوطني ،ثاني أكبر جماعة
متمردة في البلد الواقع في االنديز ،محادثات تمهيدية منذ أكثر من عامين.
وأطلقت الجماعة مؤخرا ً سراح رهينتين وهو ما طالب به سانتوس كشرط لبدء
المحاثات الرسمية.
وستعمل كوبا والنرويج وفنزويال وتشيلي والبرازيل واالك��وادور كدول
ضامنة للمحادثات.
والمفاوضات مع جيش التحرير الوطني منفصلة عن تلك الجارية في هافانا
مع جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (ف��ارك) وهي أكبر جماعة
متمردة في كولومبيا.

المحكمة العليا بجنوب �أفريقيا
تدين الرئي�س بعدم احترام الد�ستور
قضت المحكمة العليا بجنوب أفريقيا ،أمس ،بعدم احترام الرئيس جاكوب
زوما للدستور ،بعد عدم رده األموال العامة لدافعي الضرائب التي أنفقت على
تطوير منزله الخاص .وحكمت المحكمة على زوما بسداد مبلغ  14.6مليون
دوالر أنفقت على تطوير بيته الخاص.
وقال رئيس المحكمة العليا موجوينج موجوينج خالل جلسة المحكمة
التي عقدت في جوهانسبرغ إن زوما «فشل في الحفاظ واحترام والدفاع عن
الدستور».
كما زعم مسؤولون في حزب المؤتمر الوطني األفريقي أن زوما عرض على
عائلة «جوبتاس» الهندية الثرية ،المشاركين مع ابنه في أعمال تجارية،
مناصب وزارية مقابل امتيازات تجارية.

