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المعار�ضة ال�سورية..
بين النازية واالنتهازية
 جمال محسن العفلق
كم هي فضفاضة كلمة معارضة ،التي يطلقها اإلعالم على
الفريق اآلخ��ر ال��ذي يساهم ف��ي تدمير س��وري��ة وقتل أهلها،
وك��م هو مظلوم المعارض اإلص�لاح��ي ال��ذي وض��ع في نفس
دائرة المعارضة التي تتلقى تعليماتها وأموالها من أي ٍد ملطخة
ب��ال��دم��اء ،ال سيما م��ن ال��والي��ات المتحده األميركية صاحبة
مشروع القتل المستم ّر لشعوب العالم الثالث.
ه��ذا القتل الممنهج القائم على أس��اس مصالح الرأسمالية
العالمية وتجار السالح بالدرجة األولى ،كما تحرص الواليات
المتحدة دائما على حماية ذراعها العسكري الممثل بالعصابات
الصهيونية التي لم تكن أقل دموية من داعميها في الغرب ،وال
الداعمين الجدد لوجودها من العرب.
ففي وقت يقاتل الشعب السوري على الجبهات العسكرية
المؤجرة تعيش في
والسياسية واالقتصادية ،نجد المعارضة
ّ
فنادق الدرجة األول��ى ،وتتنقل بين العواصم الغربية وتؤ ّمن
ألس��ره��ا إق��ام��ة ف��ي ب�ل��دان أوروب ��ا ،أو ف��ي قصور دول عربية
تم ّول آلة القتل العاملة في سورية.
المعارضة ال�ت��ي صنعها اإلع�ل�ام ،وك�ت��ب بياناتها األول��ى
خبراء من أجهزة االستخبارات ،وقاد تحركاتها في ك ّل دول
العالم مستشارون من أميركا وفرنسا واللوبي الصهيوني،
ودفع بالمال لها دون حساب ،هي اليوم التي تدّعي إنها تمثل
الشعب السوري ،و ُيقاتل من أجلها ك ّل الجماعات اإلرهابية من
الغوطة الشرقية حتى شمال حلب ،وتنفذ العمليات اإلرهابية
باسمها لكسر إرادة الشعب ال�س��وري وزي��ادة ع��دد الشهداء
والضحايا والخسائر.
هذه المعارضة التي تتجاهل جرائم «داع��ش» و»النصرة»،
وتصفق لـ»جيش اإلسالم» و»أجناد الشام» ،وترحب بالموت
لك ّل من يذهب إلى عمله ،ولقتل طالب جامعي رفض االنقطاع
عن الدراسة...
ه��ذه المسماة معارضة ه��ي ال�ي��وم أش � ّد ن��ازي��ة م��ن النازية
نفسها ال�ت��ي ك�ت��ب عنها ال �ت��اري��خ ووص�ف�ه��ا ب��أب�ش��ع الصور.
فالنهج الذي تسير عليه هذه المجموعات ال هدف له إال القتل
من أجل القتل ،في المقابل تعيش هذه الجماعات حالة نادرة
من االنتهازية والوصولية لم يشهدها التاريخ السوري وال
التاريخ اإلنساني ،فك ّل األعضاء العاملين فيها يتسابقون من
أجل الحصول على المكافأة المادية من المشغل ،وال يعنيهم
ال�ه� ّم ال �س��وري وال وج��ع ال�م��واط��ن ،فكم ه��و غ��ري��ب أن تنشر
م��واق��ع تابعة لما يس ّمى ائ�ت�لاف ال��دوح��ة الخائن ع��ن التردّي
االق�ت�ص��ادي ف��ي س��وري��ة ،وينكر ه��ذا االئ�ت�لاف أنّ سبب هذا
التردّي هو الضغط الهائل على االقتصاد السوري باإلضافة
إلى الحصار االقتصادي الظالم على الشعب السوري ،ورفض
وفد المعارضة في لقاء جنيف األخير أن يرفع هذا الحصار
�ب في
االق �ت �ص��ادي بحجة أنّ التخفيف ع��ن ال�س��وري�ي��ن ي�ص� ّ
مصلحة الحكومة السورية.
لقد شرعت المعارضة السورية ومنذ ب��داي��ة ال�ح��رب على
سورية ك ّل الجرائم بحق الشعب السوري وهي التي طلبت من
الناتو قتل هذا الشعب وإبادته ،وهي التي ال تزال تعيش وهم
الوصول إلى السلطة على دماء وجثث السوريين ،وهي التي
تلتزم الصمت أمام جرائم «داع��ش» ،فمشكلة هذه المعارضة
وال�ت��ي تميل إل��ى الجماعات اإلسالمية وتدعمها أنها ال تقرأ
الواقع كما هو ،ولم تتعلّم من تجارب اآلخرين ،فكم خدم بن
الدن الواليات المتحدة ،وكم خدمت طالبان أميركا ،واليوم أين
هو بن الدن وأين هي طالبان؟ انّ من طبيعة أميركا استخدام
الخونة ألوط��ان�ه��م ،وم��ن طبيعتها أي�ض�ا ً التخلص م��ن هؤالء
الخونة عند انتهاء المهمة ،ومع هذا فإنّ المعارضة السورية
غارقة في خدمة المشروع األميركي ،وساعية من أجل تحقيقه
أكثر من األميركان أنفسهم ،كيف ال وماكينة الدفع ال تتوقف
واألم��وال تصل ،والطائرات الخاصة تنقلهم من عاصمة إلى
أخرى.
ل��م يعد م�ج��دي�ا ً أن ن�ت�ح�دّث سياسة ال�ي��وم ون�ح�لّ��ل الوقائع
ون��درس التصريحات ،فك ّل م��ا يصدر ع��ن األط ��راف الدولية
واالقليمية هدفه تشريع قتل السوريين وحماية العصابات
اإلرهابية ،ففي فيينا لم يناقش المجتمعون اإلره��اب ،وكيف
يجب قطع اإلمداد عنه ومحاسبة الدول المم ّولة له ،بل ناقشوا
كيف يجب حماية الفصائل اإلرهابية ومنع قصفها واعتبار
بنادقها «بنادق ثورية» ،فيما الجميع يعلم أنّ هذه البنادق ال
أي بندقية إرهابية من أفغانستان إلى ليبيا.
تختلف عن ّ
ُيسيطر على المعارضة السورية ف��ي ال�خ��ارج تيار نازي
دموي يعشق القتل ويب ّرره ،هذا التيار يتبع لنفس المدرسة
ال�ت��ي ت �خ � ّرج منها ال �ق��ادة الصهاينة ،ال��ذي عملوا على إب��ادة
الشعب الفلسطيني ومارسوا فنون القتل في جنوب لبنان هذه
أي خطر على المنطقة
المدرسة التي تعتبر أنّ «داعش» ال تشكل ّ
وتعتبر الخطر الحقيقي هو المقاومة ورفض االحتالل .فكيف
سننتظر من مثل ه��ؤالء أن يعودوا إلى الصواب؟ وأنْ عادوا
فهل سيقبل الشعب السوري بعودتهم؟
يعلم الجميع أنّ الجيش ال �س��وري وال�م�ق��اوم��ة ف��ي أفضل
حاالتهم الميدانية اليوم ،ويعلم الطرف اآلخر أنّ مسألة بقائه
ه��ي م�س��أل��ة وق��ت مرتبطة ب��اس�ت�م��رار ال�ت�م��وي��ل وب �ق��اء الدعم
اإلعالمي وتبدّل مصالح الدول الكبرى وعلى رأسها الواليات
المتحدة التي تخطط إدارتها الحالية المماطلة إلى حين خروج
رئيسها من البيت األبيض لترك ه��ذه الحرب للخلف القادم،
وه��و ف��ي الغالب ل��ن يكون مختلفا ً بالسياسة ات�ج��اه المنطقة
ولكنه قد يبدّل آليات العمل.
وإذا كانت المعارضة اليوم تقول إنها لن تحاور الحكومة
ال �س��وري��ة ألنّ ه ��ذه ال �ح �ك��وم��ة م �ت��و ّرط��ة ف��ي ال��ح��رب ،فعلى
المعارضة أن تعلم أنها متو ّرطة بجرائم حرب وخيانة عظمى
ألنّ المقارنة بين جيش يدافع عن وطن وبين عصابات تريد
تمزيق الوطن هي مقارنة غير أخالقية أصالً وال يمكن طرحها
اليوم .ومسألة وح��دة األراض��ي السورية التي طرحها وزير
الخارجية االميركي ج��ون كيري ال تعني بالنسبة للسورين
شيئاً ،ف��وح��دة س��وري��ة ه��ي م��ن المسلّمات ل��دى السوريين،
ففي عهد االستعمار الفرنسي جرت محاولة لتقسيم سورية
ب��ال�ق��وة ،لكن ال�س��وري�ي��ن ت �ص �دّوا لتلك ال �م �ح��اوالت وحفظوا
وحدتها ببطوالتهم وتضحياتهم ،وهذا من طبيعة األشياء وال
منّة فيه ألحد علينا.
ف��ي ال�ش��ارع ال�س��وري نكتشف اإلج��اب��ة الحقيقية ع��ن هذه
المعارضة ،والشعب السوري يدرك أنّ هؤالء عمالء وليسوا
سوريين بالمعنى الوطني وأنْ حملوا الهوية السورية ،فتقرير
مصير سورية يبدأ بالقضاء على اإلرهاب والبيئة الحاضنة له
والمؤتمر الوطني السوري الذي سينهي هذه الحرب لن يكون
إال في دمشق.
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مبادرتان لـ«�سلم دافئ» مع «�إ�سرائيل»
 راسم عبيدات
شهدت المنطقة حراكا ً سياسيا ً بهدف إع��ادة المفاوضات
ما بين «إسرائيل» وبين السلطة الفلسطينية والتقدّم في
«السالم» بين الطرفين ،وعلى هذا الصعيد كانت هناك مبادرة
أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،في هذا الشأن،
ولتحقيق هذه الغاية التقى مسؤول الرباعية السابق طوني
بلير الرئيس السيسي ورئيس ال��وزراء الصهيوني بنيامين
نتنياهو ،وق��د ج��رى التوافق بين بلير والسيسي ونتنياهو
وبعلم وموافقة كيري والملكين السعودي واألردن��ي على أن
يُطلق الرئيس المصري مبادرته ،والتي فيها يُناط بالرئيس
السيسي ترتيب أمور الحلقة الفلسطينية وإعادة تأهيلها ،من
خالل العمل على تحقيق مصالحة فلسطينية – فلسطينية بين
حركتي (فتح وحماس) وفي المقابل يتولى مسؤول الرباعية
السابق بلير بالتعاون مع كيري وأطراف عربية تأهيل الحكومة
الصهيونية لهذا الغرض وتلك الغاية ،بحيث يجري ض ّم
المعسكر الصهيوني لهذه الحكومة ،لكي تصبح مؤهّ لة لمثل
هذه التسوية المطروحة من خالل المؤتمر اإلقليمي الذي دعت
إليه فرنسا ،إطالق المفاوضات ما بين السلطة الفلسطينية
و»إسرائيل» على أساس مبادرة السالم العربية ،على أن يجري
تأهيلها هي األخرى حتى توافق عليها «اسرائيل» ،وما نشرته
القناة العاشرة الصهيونية بأن الدول العربية لديها استعداد
للتخلى عن عودة هضبة الجوالن المحتلة مع التنازل عن قضية
حق العودة لالجئين الفلسطينيين ،وبالفعل اطلق الرئيس
السيسي مبادرته وحسب اإلتفاق جرى الترحيب بها من قبل
السلطة الفلسطينية و»اسرائيل» حكومة ومعارضة وأصبح
الجميع يعتقد أن الطريق أصبحت معبّدة وسالكة أمام المؤتمر
اإلقليمي الذي بادرت له فرنسا ،لكي ينطلق بعد أن توافق عليه
«اسرائيل» ،هذا المؤتمر الذي كان منويا ً عقده في الثالثين من
الشهر الجاري ،تأجل للثالث من حزيران المقبل ،بذريعة إزدحام

جدول وزير الخارجية األميركي كيري وعدم قدرته على حضور
المؤتمر ،وإنْ كانت تلك الحجة واهية ،فالتأجيل متعلق بالرفض
الصهيوني وإفشال نتنياهو لخطة «بلير» ومبادرة السياسي.
على هذا األساس خاض زعيم حزب العمل اسحق هيرتسوغ
محادثات ومفاوضات مع نتنياهو من أجل الدخول في الحكومة
الصهيونية وتوسيعها ،ولكن تلك المفاوضات فشلت فشالً
ذريعا ً
ُ
حيث تباينت المواقف حول أسباب فشلها ،وما الذي دفع
بنتنياهو لرفض المبادرتين؟
التفسيرات ب��دت متباينة ومختلفة هنا ،فهيرتسوغ قال
إنّ المفاوضات فشلت ألنّ نتنياهو رف��ض أنّ يوثق خطيا ً
أس��س التفاهم بينهما ح��ول المستوطنات والمفاوضات مع
الفلسطينيين .أوس���اط نتنياهو قالت إنّ رئيس الحكومة
«اإلسرائيلية» فهم أنّ هيرتسوغ عاجز عن تمرير الخطة في
«المعسكر الصهيوني» .اتضح الحقا ً أنّ االثنين على صواب.
فصحيفة «هآرتس»  19/5/2016ح ّملت نتنياهو مسؤولية
الفشل ألنه «يرفض باستمرار تقديم مواقف تفصيلية بشأن
القضايا الجوهرية للتسوية السياسية :الحدود والمستوطنات،
الترتيبات األمنية ،القدس والالجئون» .لكن صحيفة «معاريف»
 19/5/2016نسبت إلى هيرتسوغ اتهامه سلفه في زعامة
ح��زب العمل وع��ض��و كتلة «المعسكر الصهيوني» شيلي
يحيموفيتش بتنظيم حملة شعواء أبعدته عن االنضمام إلى
الحكومة ما أدّى إلى ض ّم ليبرمان إليها.
نتنياهو ب��ارع في الخداع والتضليل ،ولكنه في المقابل
يعرف ما يريد وال يتنازل عن مواقفه ومخططاته ،فاإلستيطان
ونفي قيام الدولة الفلسطينية غربي نهر األردن من الثوابت
لديه ،وتجارب العرب والسلطة الفلسطينية معه مريرة ،ولكن
العرب والفلسطينيون ال يتعلمون من التجارب ،وعلى استعداد
لتجريب المجرب بدل المرة مرات ،فنتنياهو من أعاد فتح اتفاق
الخليل ،وهو من أفشل المفاوضات التي قادها كيري لمدة تسعة
شهور مع السلطة الفلسطينية.
المهم نتنياهو كان يناور سياسيا ً وهو يعرف ما يريد ،وكيف

يتخلص من أية ضغوط تمارس عليه عربية وإقليمية ودولية
من اجل الموافقة على المؤتمر اإلقليمي الذي دعت غليه فرنسا،
فهو لم يبدي رفضه للموافقة على المؤتمر اإلقليمي ،ولكن فرنسا
دولة غير محايدة رغم كل محبتها وعشقها لـ «إسرائيل» ،ولكي
يوافق يعمل على إبتزازها ،فرئيس الوزراء الفرنسي في لقائه
مع نتنياهو أعرب عن اعتذاره حول التصويت الفرنسي في
اليونسكو حول قضية المسجد األقصى ،وقال بأنه سيحاكم
كل من يدعو إلى مقاطعة «إسرائيل» من المؤسسات ونشطاء
المقاطعة في فرنسا ،وإنه هو صديق شخصي لـ «إسرائيل»،
ولن يكون هناك مؤتمر إقليمي بدون موافقتها وشروطها ومراعاة
مصالحها وإحتياجاتها األمنية.
المهم نتنياهو قبل استقالة يعلون وضم لوزارة الحرب زعيم
حزب «اسرائيل بيتنا» ،وكذلك ضم المتطرف «يهودا غليك»
قائد عمليات اقتحامات األقصى للكنيست بدل يعلون ،واتخذ
هذه الخطوة اإلستباقية من أجل إفشال مبادرتي السيسي
وبلير واحتواء المبادرة الفرنسية ،فهو سيستخدم «ليبرمان»
كفزاعة وحاجز صد أمام تلك المبادرة بالقول بأن الموافقة على
المبادرة الفرنسية،سيؤدي الى سقوط حكومته ،وهو سيستمر
في المراوغة والمماطلة ،لكسب الوقت المستقطع ،فهو يدرك
تماما ً أنّ اإلدارة األميركية في أشهرها األخيرة ،وهي أعجز من
أن تتخذ أيّ ق��رار أو ممارسة ضغط حقيقي على «اسرائيل»
لقبول المبادرة الفرنسية ،وأقصى ما تستطيعه هو بيان أو
تصور من الرئيس األميركي الحالي يكون كأساس يتحرك عليه
الرئيس األميركي المقبل ،فيما يتعلق بالتسوية والسالم ما بين
«اسرائيل» والسلطة الفلسطينية ،بيان ال يساوي قيمة الحبر
الذي يكتب به «ضحك عالذقون».
وكذلك نتنياهو ي��درك ب��أنّ ال��دول العربية الخليجية منها
ومصر واألردن بحاجة الى تقوية وتوثيق عالقاتها بـ «اسرائيل»
فهي تعيش فزاعة الخوف من إيران على عروشها ومصالحها في
المنطقة ،ولم تعد القضية الفلسطينية قضيتها المركزية.

Quds.45@gmail.com

نفت مصادر متابعة
للمحادثات اليمنية
في الكويت أن يكون
صحيحا ً ما قاله وزير
خارجية حكومة
منصور هادي عبد
الملك المخالفي عن
تلقيه رسائل رسمية
دولية تشكل ضمانات
طلبها كشرط للعودة
إلى المفاوضات تتصل
بالتزامات ق ّدمها
الحوثيون حول مراجعة
موقفهم من قضايا
الخالف التي توقفت
عليها المفاوضات،
وخصوصا ً التخلي عن
ربط التق ّدم بالملفات
األمنية بالتق ّدم الموازي
بالملفات السياسية.

�أنقرة تهدد بتعليق االتفاقات مع االتحاد الأوروبي ب�سبب «المعايير المزدوجة»

اليونان تبد�أ �إجالء المهاجرين من مخيم «ادوميني» على الحدود المقدونية
ح ّذر ُمستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
من أنّ أنقرة قد ُتعلق تطبيق كافة اتفاقاتها مع االتحاد
األوروب��ي بسبب «المعايير المزدوجة» التي تعتمدها
بروكسل لدى التعامل مع تركيا.
ونقلت وسائل إعالم تركية عن يغيت بولوت المستشار
االقتصادي للرئيس التركي ،أمس قوله «إذا بقيت األمور
كما هي اآلن ،فمن غير المستبعد أنْ تراجع تركيا عالقاتها
مع االتحاد االوروبي» ،موضحا ً أنه من بين االتفاقات التي
قد تعلقها أنقرة ،االتفاق الخاص باالتحاد الجمركي.
وكان تطبيق االتفاق بين بروكسل وأنقرة لوقف تدفق
المهاجرين إلى أوروبا ،قد واجه عقبات بسبب خالفات
نشبت بين الطرفين ح��ول القانون التركي لمكافحة
اإلرهاب ،الذي تصر بروكسل على تعديله بشكل يتناسب
مع المعايير األوروبية.
و ُتعد هذه الخالفات العقبة الرئيسية التي ُتعرقل
إعفاء المواطنين األت��راك الراغبين في زي��ارة االتحاد
األوروبي ،من تأشيرات الدخول.
وفي وقت سابق كشفت مصادر في المفوضية األوروبية
أنّ السلطات التركية لم ُتلب حتى اآلن  5من الشروط
الـ ،72بما في ذل��ك اتخاذ إج���راءات لمحاربة الفساد
اإلداري ،وبدء المفاوضات حول عقد اتفاق عملياتي مع
الشرطة األوروبية ،والتوصل إلى اتفاق حول التعاون
في مجال القضاء مع جميع الدول األوروبية ،وتعديل
القواعد الداخلية التركية الخاصة بحماية البيانات
بمراعاة معايير االتحاد األوروب��ي ،ومراجعة القوانين
الخاصة بمحاربة اإلرهاب.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة «بيلد» األلمانية عن
مصادر في الحكومة األلمانية ،استبعادها إعفاء األتراك
من تأشيرات الدخول إلى االتحاد األوروب��ي في العام
الحالي .وأوضحت المصادر أنّ أنقرة لن تلبي الشروط
المتبقية ،بحلول نهاية العام الجاري.

الى ذلك ،انتقد أردوغان الموقف األوروبي بشدة ،وأعلن
أنّ أنقرة ال تنوي تعديل قوانينها لمحاربة اإلرهاب ،لكنه
أعرب عن أمله في حل كافة المسائل المتعلقة بإعفاء
األتراك من تأشيرات الدخول إلى االتحاد األوروبي.
إردوغ��ان أضاف أمس ،إن تركيا تتوقع توزيع عبء
التعامل مع أزمة الالجئين بطريقة أكثر عدال ً وأكد مجددا ً
على أنّ بالده تستضيف أكبر عدد من الالجئين في العالم،
وقال «لم نحصل على ما يلزم من الدعم والمساهمات من
المجتمع الدولي في أزمة الالجئين ونتوقع اآلن قسمة

مو�سكو تحذر من ت�صعيد العنف في �أفغان�ستان

أكثر إنصافا ً لهذا العبء».
وفي السياق ،قالت الحكومة اليونانية أمس إ ّنها ستبدأ
خالل األيام القادمة إخالء مخيم إدوميني المؤقت على
حدودها الشمالية مع مقدونيا ،و الذي يؤوي منذ شهر
شباط الماضي آالف المهاجرين والالجئين المحاصرين
في ظروف متردية.
وظهر المخيم الممتد في أحد الحقول بعد أنّ ترك إغالق
الحدود في أنحاء منطقة البلقان المهاجرين محاصرين
هناك .وأغلبهم كانوا متجهين إلى ألمانيا ودول أخرى

غنية في شمال أوروبا.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية جورجوس
كيريتسيس إن عملية اإلخ�لاء ستبدأ «غ��دا ً أو بعد غد
وستنتهي في أسبوع أو خالل عشرة أيام على األكثر»،
مشيرا ً أنّ «مخيم مثل الذي في إدوميني ال يمكن استمراره.
هذا يخدم فقط مصالح المهربين».
كيريتسيس أض��اف إن��ه رغ��م أن الحكومة تخطط
بالفعل إلعادة فتح خط السكك الحديدية إال أنها ال تعتزم
مداهمة المخيم .وقال «إجالء كل الالجئين من هذا المكان
المشين ،وهو ما يمكن أن نصف به مخيم إدوميني هو
في صالحهم .سيتم فتح خط السكك الحديدية لمرور
القطارات بصورة طبيعية ،لكن األه��م هو أنّ الناس
ستنقل إلى أماكن ظروف العيش بها آدمية».
وفي السياق ،قال مصدر في الشرطة اليونانية إنّ
 50شرطيا ً من شرطة مكافحة الشغب سينشرون في
المخيم لتأمين اإلجالء التدريجي للمهاجرين بدءا ً من
مساء اليوم الثالثاء ،مضيفا ً أنّ نحو  2000شخص
كانوا يغلقون خطا ً للسكك الحديدية على الحدود سيتم
إجالؤهم أوال.
ه��ذا وأغلق المهاجرون خط السكك الحديدية منذ
أكثر من شهر ،مما أجبر القطارات على تحويل مسارها
إلى طريق عبر بلغاريا إلى الشرق .وتسبب اإلغالق في
بقاء عربات محملة باألغذية متوقفة على القضبان في
«إدوميني» ألسابيع.
ورفض المهاجرون الذين جاءوا من مناطق الحرب في
سوريا والعراق وأفغانستان ،االنتقال من المخيم على
الرغم من اضطرارهم للنوم في العراء ،في ظروف قاسية
وعلى الرغم من إطالق الشرطة المقدونية الغاز المسيل
للدموع عليهم .وتجاهل المهاجرون بشكل عام مناشدات
السلطات اليونانية باالنتقال لمخيمات نظامية مقامة في
أنحاء اليونان.

ال�صين :ن�أمل �أن تخدم العالقات الفيتنامية الأميركية ال�سالم واال�ستقرار

طهران تنفي زيارة زعيم طالبان لإيران ع�شية مقتله وا�شنطن ترفع حظر ت�صدير الأ�سلحة الى هانوي
قالت المتحدثة باسم الخارجية
الصينية أمس ،إنّ بكين تأمل في أن
ُتساعد العالقات التي تشهد تطورا ً
بين الواليات المتحدة وفيتنام على
تحقيق ال��س�لام واالس��ت��ق��رار على
المستوى اإلقليمي.
التصريحات الصينية جاءت بعد
ساعات على رفع الرئيس األميركي،
باراك أوباما ،حظر تصدير السالح
إلى هانوي .خالل زيارته التاريخية
الى فيتنام التى بدأت األحد ،وتستمر
لمدة  3أيام.
وأك ّد أوباما خالل مؤتمر صحفي
مشترك مع نظيره الفيتنامي تران
داي ك��وان��ج أم��س ،أنّ رف��ع الحظر
على تصدير األسلحة إل��ى هانوي
ج��اء باعتباره خطوة نحو تطبيع

ن ّفت وزارة الخارجية اإليرانية
أم��س أن��ب��اء ت��ق��ول ،إنّ زعيم حركة
«طالبان» أفغانستان أختر منصور،
ال���ذي ُق��ت��ل ف��ي ب��اك��س��ت��ان بضربة
أميركية زار الجمهورية اإلسالمية
عشية القضاء عليه.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن
حسين جبري أن��ص��اري المتحدث
الرسمي باسم الخارجية اإليرانية
ق��ول��ه « ُت��ع��ل��ن الهيئات المختصة
للجمهورية اإليرانية أنّ هذا الشخص
(أخ��ت��ر منصور) ل��م يعبر الحدود
اإلي��ران��ي��ة ف��ي ال��ت��اري��خ ال��م��ذك��ور»،
مضيفا ً أنّ طهران ُترحب ب��أيّ عمل
إي��ج��اب��ي م��ن ش��أن��ه إح�ل�ال السالم
واالستقرار في أفغانستان.
وك����ان����ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الباكستانية قد أف��ادت سابقاً ،بأنه
تم العثور في مكان الغارة األميركية
على جواز سفر باسم «محمد والي»
وفيه تأشيرة دخول صالحة إليران،
ُتشير إلى أنّ صاحبه كان عائدا ً من
الجمهورية اإلسالمية في اليوم الذي
هاجمته طائرة من دون طيار قرب
الحدود مع أفغانستان في سيارة

مستأجرة.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أك��� ّد الرئيس
األميركي باراك أوباما ،أمس ،القضاء
على أختر منصور نتيجة غارة لطائرة
أميركية في األراض��ي الباكستانية
المجاورة ألفغانستان ،داعيا ً أنصار
«طالبان» إلى إج��راء مفاوضات مع
سلطات كابل ،واصفا ً ذلك كـ «طريقة
واقعية وحيدة» لوقف النزاع المسلح
في أفغانستان.
وقال في بيان له «نحن تخلصنا
من زعيم الحركة (طالبان) الذي كان
يواصل تحضير وتنفيذ هجمات ضد
عسكريين أمريكيين ،وقوات التحالف
الدولي في أفغانستان .هو خاض
الحرب ضد الشعب األفغاني ،وكان
على تواصل مع مجموعات متطرفة
مثل تنظيم القاعدة».
من جهته أعلن األمين العام لحلف
شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ ،أنّ
«حركة طالبان أفغانستان برئاسة
أختر منصور نفذت هجماتها في كل
األراضي األفغانية ،ما أدى إلى مقتل
عدد كبير من المدنيين وعناصر من
األجهزة األمنية األفغانية ،إضافة

إل��ى أ ّنها ُتشكل خطرا ً على القوات
األمريكية وحلفائها في حلف الناتو».
��اق م��ت��ص��ل ،أع��ل � ّن��ت
وف����ي س���ي� ٍ
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة أنّ مقتل
م��ن��ص��ور س���ي���ؤدي إل���ى اس��ت��م��رار
التصعيد العسكري وتعقيد عملية
المفاوضات.
وق���ال م��دي��ر ق��س��م آس��ي��ا الثاني
في الخارجية الروسية ،المبعوث
ال���خ���اص ل��ل��رئ��ي��س ال���روس���ي إل��ى
أفغانستان ،زامير كابلوف إنّ «ذلك
سيؤدي إلى تعقيد عملية المفاوضات
كثيرا ً ف��ي ه��ذه المرحلة ،ف��ي حال
تأكدت هذه المعلومات» ،مضيفا ً أ ّنه
«م��ن غير المرجح أنّ يسارع قادة
طالبان الميدانيون في االستسالم
وب��دء المصالحة ،ب��ل سيواصلون
الحرب».
وأشار كابلوف إلى وجود حتمال
كبير أنّ زع��ي��م «ط��ال��ب��ان» ق��د قتل
بالفعل ،إال أنّ موسكو ليست لديها ما
يؤكد ذلك ،و ح ّذر من أن اختيار سراج
الدين حقاني زعيما ً جديدا ً للحركة
سيكون ت��ط��ورا ً خ��ط��را ً ألن األخير
متشدد.

ال��ع�لاق��ات م��ع ع��دو ح��رب سابق،
والقضاء على بقايا الحرب الباردة.
وأضاف «الجانبان في هذه المرحلة
وص��ل�ا إل����ى م��س��ت��وى م���ن ال��ث��ق��ة
وال��ت��ع��اون» ،متوقعا ً قيام تعاون
عميق على المستوى العسكري بين
البلدين.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أش���ار ال��رئ��ي��س
األميركي إنه من الضروري الحفاظ
على حرية المالحة في آسيا وإنّ
النزاعات في بحر الصين الجنوبي
يجب حلها سلميا ً وليس من خالل
فرض األمر الواقع.
وب��دون ذك��ر الصين ق��ال أوباما
إنّ ال��ت��ط��ور ف���ي ال��ع�لاق��ات بين
الواليات المتحدة وفيتنام يعكس
«المخاوف المشتركة بشأن السيادة

واالستقالل».
من جهته ،قال كوانج إنّ الواليات
المتحدة ق���ررت رف��ع الحظر على
تجارة األسلحة الفتاكة مع بالده
بشكل تام ،و أضاف أنّ «فيتنام ُتقدر
جدا ً القرار األميركي برفع الحظر كليا ً
عن مبيعات األسلحة الفتاكة لفيتنام
وال��ذي يُعد دليالً واضحا ً على أنّ
البلدين قامتا بتطبيع العالقات
بينهما بشكل كامل».
هذا وأشارت صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية إل��ى أنّ أوب��ام��ا يسعى
إل��ى تدعيم العالقات م��ع فيتنام،
في الوقت الذى تسعى فيه الصين
إلى تعزيز سيطرتها على األراضي
ال��م��ت��ن��ازع عليها ف��ي بحر الصين
الجنوبي.

كوريا الجنوبية ترف�ض اقتراحا �شمالي ًا
لإجراء محادثات بو�صفه «وهميا»
رفضت كوريا الجنوبية أمس اقتراحا كوريا ً شمالياً،
إلج���راء م��ح��ادث��ات عسكرية بوصفه «م��ب��ادرة سالم
وهمية» .وق��ال��ت إنها رفضت ال��م��ب��ادرة رسميا ً ألنها
تفتقر إلى وجود خطة إلنهاء البرنامج النووي لبيونغ
يانغ.
وق��ال م��ون سانج -جيون المتحدث باسم الدفاع
الكورية الجنوبية في بيان للصحفيين ،إنّ «الحوار الذي
اقترحته كوريا الشمالية لم يُشر إلى برنامجها النووي،
الذي يُمثل القضية الجوهرية للسالم في شبه الجزيرة
الكورية والعالقات بين الجنوب والشمال ،اقتراح حوار
دون تعبير عن موقفها بشأن نزع السالح النووي مبادرة
سالم وهمية لسالم وهمي يفتقر إلى الصدق».
مون أضاف إنّ بالده بُعثت برسالة عبر خط عسكري
ساخن أم��س ،أب��دت فيها أسفها بشأن اق��ت��راح كوريا
الشمالية وطلبت منها إعالن موقفها بشأن نزع السالح
النووي.
هذا ويمثل االقتراح الذي قدمته بيونغ يانغ في مطلع
األسبوع ،إلجراء محادثات بين الكوريتين تكرارا ً لنداء

من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ،خالل مؤتمر
لحزبه الحاكم ه��ذا الشهر وج��اء بعد فترة من التوتر
المتزايد في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت كوريا الشمالية إنّ هناك حاجة ماسة إلجراء
حوار بين مسؤولين عسكريين من الجانبين ،للحد من
التوتر واقترحت عقد هذا الحوار أواخ��ر أي��ار أو بداية
حزيران.
من جهتها ،قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية،
التي تتعامل مع العالقات السياسية مع كوريا الشمالية،
إن نية بيونغ يانغ ربما بث الشقاق بين الناس في كوريا
الجنوبية وخلق صدع في االلتزام الدولي بالعقوبات.
وقال متحدث باسم الوزارة «دعونا نكرر :اآلن ليس وقت
الحوار».
وأج � ّرت كوريا الشمالية رابع تجربة نووية لها في
كانون الثاني ،وقامت بإطالق صاروخ طويل المدى في
شباط مما تسبب في تشديد العقوبات الدولية عليها،
واتخاذ رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي موقفا ً
أكثر تشدداً.

