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خرافة تق�سيم �سورية

*

} عباس الجمعة

*

} د .خيام الزعبي

من يعتقد أنّ ما يجري في سورية هو أم��ر ط��ارئ أو محض
صدفة بشكل غير مقصود ،فهو واهم ،فالقصة قديمة جديدة ،بل
أي ثغرة
هو مخطط مع ّد مسبقا ً ومرسوم جيدا ً حتى ال تكون فيه ّ
تؤدّي إلى فشله وانهياره ،إال أنّ صمود الجيش السوري قد يكون
الثغرة الوحيدة التي قد تفشل هذا المخطط األميركي.
األزمة في سورية لم تكن عبثية أو غير مدروسة ،كما أنّ ظهور
«داعش» بعد تنظيم القاعدة في البالد ،وسيطرتها بشكل متسارع
ع�ل��ى ب�ع��ض ال�م�ن��اط��ق وال �م��دن ال �س��وري��ة ووص��ول �ه��ا إل��ى أماكن
حساسة لم يكن بمحض الصدفة ،ناهيك عن السعي إلشعال فتنة
طائفية غير مسبوقة في البالد ،ك ّل ذلك هو عبارة عن سيناريو مع ّد
بحرفية من قبل أميركا وحلفائها التي تعلم وتدرك جيدا ً أنّ حملتها
األخيرة ض ّد ما يس ّمى «بداعش» هي حملة عبثية وغير مؤثرة ولن
تصل بها إلى نتيجة ،إال أنّ الهدف من ورائها هو إقناع السوريين
والعالم أن ال ح ّل إال بتقسيم سورية ،وهو المخطط الذي دافعت
عنه مسبقا ً بشكل واضح وعلني.
م �ش��روع تقسيم س��وري��ة ك ��ان ي�ش�غ��ل األوس � ��اط األميركية
واإلسرائيلية وأعوانهم منذ زم��ن بعيد ،وق��د اقترح مسؤولون
أميركيون مرارا ً وتكرارا ً خطة تقسيم وتفتيت سورية قبل وبعد
ال �ح��رب على س��وري��ة ،فقد ن�ش��رت صحيفة «ن �ي��وي��ورك تايمز»
األميركية على موقعها خريطة جديدة لمنطقة الشرق األوسط،
بعد تقسيمها بعض الدول إلى دويالت صغيرة ضعيفة هشة بعد
تدمير قدراتها ،ومن تلك الدول سورية ،وذلك من خالل التحليالت
التى يتناولها الخبراء االستراتيجيون بناء على األوض��اع التى
تحدث في المنطقة من صراعات داخلية وجرائم وعمليات إرهابية
من قتل ودمار ،وصراعات مذهبية ،والهدف األساسي هو زيادة
اشتعال المنطقة بشكل أكبر ،ومحاولة تدمير القوى والقدرات
العسكرية الوطنية ،وهو األمر الذي تسعى إليه الواليات المتحدة
حاليا ً في سورية من خ�لال الدعم العلني للجماعات اإلرهابية
المسلحة وال�ق��وى المتطرفة ال��ذي��ن أت��وا م��ن ك � ّل ح��دب وصوب،
وتزويد الواليات المتحدة األميركية تلك الجماعات بالسالح بل
أنها تقوم بتدريب تلك العناصر تحت مس ّمى المعارضة المعتدلة،
فضالً عن الحصار الكبير على الجيش السوري ،والهدف بال شك
هو إسقاط سورية في مستنقع اإلرهاب والحرب الطائفية.
ف��ي ه ��ذا اإلط� ��ار إنّ ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة ل�ي�س��ت ل�ه��ا مصلحة
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف��ي ض �م��ان أن ت �ظ � ّل س��وري��ة م ��وح ��دة ،وليست
للواليات المتحدة مصلحة استراتيجية في وجوب أن تكون هناك
سورية واح��دة وفقا ً لما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» ،من
المالمح التفصيلية لخطة إعادة تقسيم الشرق األوسط وتحقيق
االستراتيجية الغربية في إنشاء الشرق األوسط الجديد ،وتحدّثت
في خطتها ومضمونها عن تقسيم سورية إلى ثالثة أجزاء أو ثالثة
كيانات طائفية ،لتكون الغلبة بعد ذلك للواليات المتحدة لتسيطر
أكثر فأكثر وتشكل المنطقة كما ترغبها ،ولألسف يتم ك� ّل ذلك
بأيدي العرب أنفسهم.
بمتابعة انتشار اإلره��اب وصعود تنظيم «داع��ش» إلى منطقة
يصب في صالح
الشرق األوسط ،ندرك أنّ هذا االنتشار والصعود
ّ
األهداف االستراتيجية األميركية ـ «اإلسرائيلية» في المنطقة ،وأنّ
قيام «داعش» بتنفيذ خطة دولتها المزعومة في سورية والعراق
س��وف يرسم خريطة جيوسياسية مفتتة للعالم العربي ،مما
يتماشى مع المصالح واألهداف األميركية و«اإلسرائيلية» طويلة
األج��ل ،وه��و ما اقترحه اسحاق شامير ،وزي��ر خارجية الكيان
الصهيوني عام  ،1982ويقضى بتقسيم منطقة الشرق األوسط
إلى كيانات أصغر على أساس طائفي وعرقي.
وف��ي حقيقة األم��ر ،ف��إنّ التقسيم في سورية مستحيل وغير
واقعي ووهم كبير ولن يحدث ،سواء ألسباب داخلية إذ ال يوجد
في سورية كتل جغرافية ذات لون طائفي موحد ،ألنّ الطوائف
متداخلة في ما بينها ،أما خارجيا ً فإنّ خيار التقسيم ُيش ّكل خطا ً
أحمر للعديد من الدول ،وفي مقدّمتها تركيا والعراق وحتى لبنان،
ألنّ هذه العدوى ستنتقل سريعا ً إلى تلك البلدان ،وهذا التقسيم
سيفجر المنطقة ،فتركيا ال تحتمل وجود إقليمين كرد ّيين مستقلين
أحدهما في العراق ،واآلخر في سورية ،ولبنان ال يحتمل وجود
دولة طائفية على حدوده الشمالية والشرقية ،والعراق ال يحتمل
كيانا ً كرديا ً يكون امتدادا ً إلقليم كردستان العراق ،كما أنّ األردن
ال يحتمل قيام دويالت متعدّدة على حدوده.
إنّ المشهد ال��ذي تشهده س��وري��ة ال�ي��وم ،يؤكد أنّ المشروع
الغربي «الشرق األوس��ط الجديد» يواجه سقوطا ً وفشالً ذريعا ً
على أبواب حلب والرقة ودير الزور ،وأدلة الفشل على ذلك كثيرة،
أي
ب��دءا ً بسقوط وفشل جميع العمليات اإلره��اب�ي��ة ف��ي تحقيق ّ
أهداف أو مكاسب سياسية ،وأنّ مشروع تقسيم سورية قد انهار
بعد أن انكشفت ك ّل خيوط اللعبة ورأى العالم ما يجري في العراق
وليبيا واليمن من مجازر ودمار ،لذلك فإنّ الجيش السوري يحقق
انتصارات قوية على أرض ال��واق��ع ،فهذه االنتصارات صدمت
الغرب وحلفاءه من العرب الذين تفاجأوا بقوة الدولة السورية.
م�ج�م�لاً ...ل��ن نيأس ،وم��ن عمق ال�ظ�لام س��وف ينبثق األم �ل،
وستنهض سورية بأسرع مما نتص ّور جميعا ًً ،فسورية لن تموت
ولن يموت السوريون ،لقد ولدنا هنا وصنعنا التاريخ وشهد لنا
التاريخ وسيشهد أننا شعب ربما لم ير التاريخ مثله خصوصا ً
وقت المحن ،لن نموت إال واقفين على حدود الوطن ولن نستسلم،
وس��ي��زول اإلره � ��اب واالس��ت��ب��داد وس�ت�ب�ق��ى س��وري��ة وسيبقى
السوريون ليعيدوا للدنيا ألقها من جديد ،وأخيرا ً نقول لإلرهاب
واإلرهابيين وك ّل من ساندهم وأيدهم ودعمهم ماديا ً وإعالمياً،
إنّ ما يفعلوه من تخريب ودمار وإجرام وترهيب األطفال والنساء
والشيوخ لن يخيف السوريين الذين قهروا الغزاة في ك ّل الحقبات،
ويشهد تاريخنا العريق على ذلك ،ألنّ سورية لن تموت أبدا ً بفضل
جيشها الساهر على أمن وأمان المواطن السوري فى ك ّل مكان من
األرض السورية ،ومن ورائه شعب سورية ألنهم جميعهم قلب
واحد ويد واحدة كنسيج واحد ،ض ّد أعداء سورية سواء كانوا في
الداخل أو في الخارج.
*كاتب سياسي
khaym1979@yahoo.com

الوضع السياسي الذي نعيشه اآلن في ظ ّل الحديث عن لقاء أو
مؤتمر دولي؛ كما تقول وسائل اإلعالم والتي تحيكها فرنسا وتريد
من اإلدارة األميركية ان تكون شريكة فيه ،أو أن تنال رضاها عن
ذلك  ،لم يأتي وفق المؤتمر الدولي التي تسعى إليه كافة الفصائل
والقوى الفلسطينية من أجل مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ
قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك وأهمها حق العودة وتقرير
المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
من هنا نتوقف في هذه اللحظة السياسية التي يعيشها
الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ،إال إنّ انتفاضة فلسطين
نقلّت أو جعلت شعار الدولة الفلسطينية ينتقل من حيّز اإلمكانية
التاريخية إلى حيّز اإلمكانية الواقعية ،حيث إعادت اإلنتفاضة
الحلقة المركزية بالنضال الوطني الفلسطيني ،من خالل
مواصلتها مسيرتها التي يخوضها شابات وشباب فلسطين،
وأخذت االنتفاضة طابعها الشعبي الجماهيري الديمقراطي.
حيث استنهضت االنتفاضة الشعوب العربية وأحزابها وقواها،
انطالقا ً من التالزم الجدلي بين الوطني الفلسطيني والقومي
العربي ،مؤكد ًة أنّ طبيعة المشروع الصهيوني االستعماري
التوسعي ،الذي يستهدف عموم المنطقة والعالم العربي وليس
فلسطين فقط ،يستدعي إعادة البوصلة إلى فلسطين ،وهذا ما
شاهدناه من مواقف ض ّد التطبيع مع العدو من خالل حمالت
المقاطعة التي ج ّرت في مصر وبيروت ودول عربية وأوروبية
وحتى الواليات المتحدة ،ودعّ ت إلى مقاطعة البضائع والشركات
الداعمة للكيان الصهيوني ،وهذا يؤ ّكد نجاح هذه المقاطعة كما
جرى في جنوب أفريقيا وفي أوروباً ،ولهذا نرى أهمية المقاطعة
السياسية والثقافية والفكرية للعدو ،أل ّنها تشكل تراكما ً نضاليا ً
يؤدّي إلى نجاح الفعل المقاوم ،وهذا ما يدعونا إلى اإليمان بثقة
بحتميّة االنتصار على المشروع الصهيوني وحلفائه ،وهذا

يستدعي من الفصائل والقوى الفلسطينية موقفا ًسياسيا ًواضحا ً
يضمن انهاء االنقسام الكارثي ووحدة الصف الفلسطيني ضمن
إطار الكيان السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني منظمة
التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها وحماية المشروع
الوطني؛ باعتبار ك� ّل ذل��ك يشكل وح��دة الشعب على قاعدة
برنامج نضالي يعمل على تغيير ميزان القوى تدريجياً ،بحيث
نصبح قادرين على فرض الدولة وقرارات الشرعية الدولية.
الموقف السياسي يجب أن يكون رفض أي مبادرة أو مؤتمر
أو لقاء دولي ،ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني ،مما يتطلب
بلورة موقف فلسطيني واضح ألنه إذا انهارت الثوابت نكون أمام
مخاطر جمة في الساحة الفلسطينية ،ما يستدعي رفض كافة
الضغوطات لتقديم أي تنازل أو االنزالق في مشروع يؤدي إلى
شطب أي حق من الحقوق الفلسطينية.
إنّ الشعب الفلسطيني يبرهن على أنّ فلسطين ليست أرضا ً
بال شعب ،بل إنّ شعبها البطل اليوم يكتب رسالته بالدم .وهذا
ما ارادته الفتاة مجد الخضور من بلدة بني نعيم في الخليل أمام
العالم ،ليثبت شجاعته وروعة عطائه وصموده وبسالة أبنائه
وبسالة بناته في وجه اإلحتالل وعدوانه ،فال مكان لإلحتالل
على أرض فلسطين وال استيطان أو جدار عنصري .
إن التطبيع واللقاءات التي تجريّها بعض األنظمة العربية مع
الكيان المحتل .هؤالء الباحثين عن االستسالم لن يجدوه إال عبر
القوة واالرادة العربية الواحدة الموحدة ،وما أخذ بالقوة ال يسترد
بغير القوة ،وإن الشعب الفلسطيني بانتفاضته التي تزداد
كل يوم التحاما ووحدة وثباتا بأعمالها البطولية وحجارتها
سترسم المستقبل في وجه العرب المستترين بالشعارات أو
المخفية وجوههم خلف االقنعة.
بهذا الوضوح وهذه الرؤيا الصادقة يقف الشعب الفلسطيني
خلف وحد ّته الوطنية ملتفا ً حول انتفاضته ومقاومته ،يعطيها
ويحميها ويحنو عليها بكل الوفاء والمحبة يذود عنها وتذود
عنه ،لتستمر شعلة النضال وهاجة ولتبقى المسيرة قوية
منيعة ،وليجسد هذا الشعب األصيل عنفوان التضحية والعطاء

الكرملين� :إ�صالح العالقات مع �أنقرة لن يحدث في ب�ضعة �أيام لكننا �سنوا�صل العمل

بوتين يهاتف �أردوغان اليوم
وصفت أليكسي ميشكوف نائب
ّ
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي أم��س،
رسالة الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ�����ان إل���ى ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين ،والتي ق��دم فيها
التعازي واالعتذار عن إسقاط قاذفة
«س���و »24 -ال��روس��ي��ة ف��ي أج��واء
س��وري��ة ،بأ ّنها خطوة في االتجاه
الصحيح.
ب���دوره ،أ ّك��د ديمتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين للصحفيين
أنّ رسالة أردوغ��ان أصبحت خطوة
مهمة جداً ،إال أ ّنه من غير المتصور
أن تنصلح العالقات المتوترة بين
روسيا وتركيا في بضعة أيام ،وعلى
الطرفين أن يقدما على خطوات
عديدة أخرى للتقارب .قائالً «ال يجوز
أن نتوقع التطبيع في غضون أيام
عدة ،لكننا سنواصل العمل في هذا
االتجاه».
المتحدث ال��روس��ي أض���اف أنّ
الرئيسين الروسي فالديمير بوتين
وال��ت��رك��ي رج���ب ط��ي��ب أردوغ����ان،
س��ي��ج��ري��ان مكالمة ب��م��ب��ادرة من
موسكو غ��دا ً األربعاء  29حزيران.
وامتنع عن الجواب عن سؤال حول
ما إذا كان سيرد بوتين على الرسالة
التي بعث بها أردوغان.
كما ذك��ر بيسكوف ب��أنّ الرئيس
بوتين ق��د تحدث م���رارا ً ع��ن رغبة
موسكو في الحفاظ على العالقات
الجيدة مع تركيا والشعب التركي،
وأكد عدم وجود أيّ بديل لمواصلة
الطرفين بناء هذه العالقات ،وحدد
الشروط الضرورية لتطبيع العالقات
مع أنقرة.
وأك��د بيسكوف وهو خريج قسم
اللغة التركية في معهد بلدان آسيا
وأفريقيا التابع لجامعة موسكو،
أنّ ترجمة رسالة أردوغ��ان باللغة
الروسية التي نشرها موقع الكرملين
اإللكتروني ي��وم اإلثنين ،تتناسب
تماما ً مع النص التركي األصلي.
وأوض���ح ق��ائ�لاً :تتضمن الرسالة
كلمات تعرب عن األسف وفيها أيضا ً
كلمة «اعتذر» .وأردف قائالً «إنني
خبير باللغة التركية فعالً ،وأدعوكم
إل��ى ق���راءة المقتطفات م��ن رسالة
أردوغان مجدداً».
من جهته ،أعلن رئيس ال��وزراء
التركي بن علي يلديريم ،أنّ أنقرة
تهدف إلى تطبيع عالقاتها مع روسيا
ومصر وغيرهما من جيران تركيا
في البحر المتوسط وكذلك البحر
األسود.
وأكد يلدريم في كلمة ألقاها أمام
ن��واب البرلمان التركي أم��س ،أنّ
مرحلة التطبيع ب��دأت بين روسيا
وتركيا ،قائالً «أدت ات��ص��االت غير

مباشرة بين زعيمينا إلى نتائج .وبدأ
الجليد في العالقات ي��ذوب ،وبدأت
مرحلة التطبيع».
ه���ذا ون��ق��ل��ت ق��ن��اة «س���ي ان ان
ت��ورك» أم��س ،عن يلديريم قوله إنّ
«الحديث ال يدور عن دفع تعويضات
لروسيا عن الطائرة ،نحن فقط قدمنا
اعتذارنا».
وك����ان ي��ل��دري��م ن��ف��س��ه أك���د في
وق��ت سابق استعداد أن��ق��رة لدفع
تعويضات لروسيا «إذا اقتضت
الضرورة» ،وذلك بعد أن أكد الكرملين
أنّ الرئيس ال��روس��ي بوتين تلقى
رسالة من نظيره التركي رجب طيب
أردوغان يعتذر فيها عن مقتل الطيار
الروسي قائد القاذفة «سو.»-24
وف����ي ال���س���ي���اق ،أع���لّ���ن م��ص��در
ف��ي ال���دف���اع ال��روس��ي��ة أنّ لجنة
روس��ي��ة تركية ستضم عسكريين
ودبلوماسيين ،ستحدد تعويضات
تركيا لروسيا مقابل إسقاط القاذفة،
وقد تتجاوز  30مليون دوالر.
وأف����������������������ادت ص����ح����ي����ف����ة
«كومسومولسكايا برافدا» الروسية
بأنّ الجانب التركي قد يدفع مليوني
روبل (حوالي  30ألف دوالر) لعائلة
ق��ائ��د ال��ط��ائ��رة الحربية الروسية
أوليغ بيشكوف ،الذي قتل في أجواء
سورية ،وذلك وفقا ً للقانون الروسي
ال��ذي ينص على ض��رورة دف��ع هذا
المبلغ لعائلة أيّ عسكري روسي في
حال مصرعه.
وف��ي��م��ا يتعلق بسعر ال��ق��اذف��ة
«سو »-24فإنّ أنقرة تنوي معرفة
درج��ة استهالك الطائرة لتقييمها
ب��ش��ك��ل م��وض��وع��ي ،وال يستبعد
بحسب الصحيفة ،أن تصر موسكو
على ضرورة دفع  30مليون دوالر،
وهو سعر تصدير الطائرات من هذا
النوع.
كما يتوقع أن يتكفل الجانب
التركي بتكاليف نقل جثمان بيشكوف

مدافع �أميركية على �سفن كوريا ال�شمالية الحربية
بدأت القوات البحرية الكورية الشمالية في تركيب المدافع
األميركية ( ) Gatlingعلى سفنها الحربية بالقرب من خط
الحدود الشمالي في البحر الغربي ،حسب مانقلته وكالة
«يونهاب».
وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي أمس« ،رصدنا
مؤشرات ُتشير إلى استبدال األسلحة القديمة للسفن الحربية
في البحر الغربي بمدافع جاتيلنج األميركية» ،مضيفا ً أ ّنه «إذا
زودت  380السفن الحربية بهذه البنادق ،فإنّ ذلك يشكل
تهديدا ً خطيرا ً بالنسبة للقوات البحرية الكورية الجنوبية في
حال حدوث معركة».
وفي الوقت الحالي ،تحمل زوارق الدورية لكوريا الشمالية
مدافع رشاشة من عيار  30ملم ،ويعتقد بأنّ مدفع جاتيلنج
الذي تحمله بعض زوارق دورية كوريا الشمالية ،ط ّورته شركة
«جنرال إلكتريك» األميركية مع عيارات  12.7ملم ،وباستطاعة
هذه المدافع إطالق أل ّفي طلقة في الدقيقة الواحدة ،ويتراوح
مداها األقصى بين  6 - 5كيلومترات وه��ي مدمرة للسفن
الحربية.
كما تتابع السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والواليات
المتحدة كيفية حصول كوريا الشمالية على مدافع «جاتيلنج».

كوالي�س

وتشييعه ،ويقدر ذلك بعشرات آالف
ال��دوالرات ،بسبب النفقات الباهظة
على استعمال الطائرة العسكرية
التي نقلّت تابوت الضابط.
ك��م��ا ي��ت��وق��ع أن ي��ص��ر ال��ج��ان��ب
الروسي على دفع  100ألف دوالر
كتعويضات عن األض��رار المعنوية
لعائلة قائد القاذفة الروسية.
وف��ي أول رد فعل أميركي على
الخطوة التركية ،أك��دت الخارجية
األميركية ،أ ّنها ليست على أدنى علم
باعتذار الرئيس أردوغ���ان لنظيره
الروسي ،على حادث إسقاط أنقرة
الطائرة الحربية الروسية قبل سبعة
أشهر.
ونقل موقع NEW INFORM
اإلخ��ب��اري ال��روس��ي ،ع��ن إليزابيت
تيرودو الناطقة الرسمية باسم وزارة
الخارجية األميركية ،قولها «لم نر
سوى بيان المتحدث الرسمي باسم
الكرملين» ،لترسخ ت��ي��رودو بذلك
الموقف الذي ج ّرت العادة على تبني
واشنطن له حينما تسير الرياح بما ال
تشتهي سفنها.
والملفت ف��ي تصريح الناطقة
األميركية ،أنها أد ّلت بتأكيداتها هذه
ف��ي أع��ق��اب إع�لان الرئيس التركي
شخصيا ً أ ّن��ه قد بعث برسالة إلى
نظيره ال��روس��ي ،في خطوة تهدف
إل��ى «إزال��ة السلبيات التي تشوب
العالقات» بين أنقرة وموسكو.
وأع�����رب NEW INFORM
ع��ن دهشته إزاء إج��اب��ة الناطقة
األميركية التي قالت للصحفيين،
ورغ��م م��ا سمعته بأذنيها م��ن فاه
الرئيس التركي «إذا ما تبيّن لدينا
أيّ مستجدات بهذا ال��ش��أن سوف
أطلعكم عليها» ،مشير ًة إل��ى أ ّنها
ليست على أدن��ى علم بما إذا كانت
أنقرة قد شاورت الحكومة األميركية
قبل قيامها بهذه الخطوة ،أيّ االعتذار
لروسيا.

حتى يبقى رمزا ً من الرموز الحية في تاريخ األمم.
إن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الصخرة التي تتحطم
عليها المؤامرات في مسيرة النضال الشاقة ،هذه الوحدة التي
صنعتها الدماء الزكية من الشهداء القادة والمناضلين ،وفي
مقدمتهم الرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات واب��و العباس
والحكيم جورج حبش وطلعت يعقوب وأبو أحمد حلب وأبو علي
مصطفى وسمير غوشة وسليمان النجاب وأبو عدنان قيسى
وعمر القاسم والشيخ أحمد ياسين وعبد الرحيم أحمد وفتحي
الشقاقي وجهاد جبريل وزهير محسن ،فكانوا قابضين على جمر
الثورة ،ونحن نتطلع إلى مزيدا ً من الوحدة الوطنية واالستمرار
في شعلة النضال ،واستمرار المسيرة حتى تشق الطريق نحو
تحرير األرض واإلنسان.
ختاماً :ال بد من القول ،إنّ الشعب الفلسطيني يتعامل مع كل
المعطيات من حقه أن يتوجه إلى الضمير العالمي وإلى األحرار
والشرفاء في العالم أجمع ،إلى جميع أصدقائه وحلفائه لماذا
تتنكر حكوماتكم لقرارات الشرعية الدولية وتتنكر ألبسط حقوق
اإلنسان الفلسطيني في تقرير مصيره ،وعودته إلى دياره ،وإقامة
دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس؟
هل هناك بعد كل ال��ذي ح �دّث ويحدث من العدو العنصري
الصهيوني وقطعان مستوطنيه ،ما يبرر الجمود والتردد في
مواجهة الحقيقة التي تقول إن الشعب الفلسطيني هو ضحية
اإلره��اب الرسمي المنظم ،وإن الواجب اإلنساني ،واألخالقي،
والحضاري ،يُلزم هذه الشعوب وأحزابها وهيئاتها وجمعياتها
وحكوماتها بأن ت��ؤازر شعب فلسطين للحصول على حقوقه
الوطنية والمعترف بها على الصعيد الدولي وفي األمم المتحدة،
فنحن نحيي كافة شعوب العالم وأح��راره وشرفائه و جميع
حركات التحرر الوطني في العالم والدول الصديقة ،التي وقفت
مع الشعب الفلسطيني من أجل ن ّيل حريته وعودته واستقالله
مثل بقية شعوب العالم.

* كاتب سياسي

قال دبلوماسي عربي
خبير بشؤون المنطقة إنه
طالما يشكل السعوديون
محور السياسية
األميركية ومصدر
توقيتها فيجب فهم
سبب سعودي للجمود
السياسي هذا الشهر غير
األسباب الموضوعية
المعقدة في الملفين
السوري واليمني ،وهو أنّ
السعوديين ال يشتغلون
في رمضان ،رابطا ً مهلة
األسبوعين الستئناف
محادثات الكويت اليمنية
وربما السورية بنهاية
رمضان وعيد الفطر،
وختم مبتسماً :ربما
ينتبه الرئيسان األميركي
والفرنسي إلى أنّ زيارة
ولي ولي العهد لم تحمل
جديدا ً ألنّ سببها تمضية
رمضان خارج البالد
وتبرير عدم الصيام
بالسفر.

رئي�س المفو�ضية الأوروبية يطالب لندن ب�سرعة تحديد موقفها من االتحاد الأوروبي

بريطانيا قد تجري ا�ستفتاء ً
ثانيا �شرط �ضبط الهجرة

ط���ال���ب رئ���ي���س ال��م��ف��وض��ي��ة
األوروب����ي����ة ج���ان ك��ل��ود ي��ون��ك��ر
بريطانيا ،أمس ،بتوضيح موقفها
ب���أس���رع وق���ت م��م��ك��ن ب��ع��د ق���رار
الخروج من االتحاد األوروبي.
واستبعد يونكر أيّ مفاوضات
قبل أن ت��ب��دأ ل��ن��دن ف��ي إج���راءات
الخروج ،مشددا ً على أ ّنه ال تفاوض
دون إبالغ ،وقال «ال يمكننا البقاء
في الغموض لفترة طويلة…أريد
أن توضح المملكة المتحدة موقفها
فوراً…ليس غدا ً وال بعد غد».
ب��دوره��ا ،أبلغت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل بريطانيا
أم��س ،أ ّن��ه ليس بإمكانها انتقاء
األج��زاء التي تريدها من االتحاد
األوروب���ي ،مثل السوق الموحدة
دون ق��ب��ول م��ب��ادئ م��ث��ل حرية
االن��ت��ق��ال ع��ن��دم��ا ت��ت��ف��اوض على
الخروج من االتحاد األوروبي.
وأك����دت م��ي��رك��ل أم����ام مجلس
النواب األلماني قبل سفرها إلى
ب��روك��س��ل أنّ ل��ن��دن ل��ن تحظى
بمعاملة خاصة ،وقالت «سنضمن
أال تجرى المحادثات وفقا ً لمبدأ
انتقائي  ...ينبغي أن يكون هناك
فرق ملحوظ بين دولة ترغب في
أن تكون ع��ض��وا ً ب��أس��رة االتحاد
األوروب�����ي وأخ����رى ال ت��رغ��ب في
ذلك».
المستشارة األلمانية أضافت في
لهجة أكثر صرامة ،مما كانت عليه
في األي��ام القليلة الماضية« ،من
يرغب في أن يترك هذه العائلة ال
يمكنه أن يتخلى عن كل مسؤولياته
ويحتفظ لنفسه بالمزايا».
و أكدت إنّ البلدان التي ترغب
ف���ي دخ�����ول ال���س���وق ال��م��وح��دة
يتعين عليها أن تقبل بالمبادئ
واالل��ت��زام��ات التي تتوافق معها.
وق���ال���ت «إن ذل���ك ي��ن��ط��ب��ق على
بريطانيا العظمى وعلى أيّ (بلد)
آخر ».وأضافت أنّ النرويج لم تكن

عضوا ً باالتحاد األوروبي لكن سمح
لها بدخول السوق الموحدة «أل ّنها
في المقابل تقبل بحرية الهجرة
إليها م��ن دول االت��ح��اد األوروب��ي
ضمن أمور أخرى».
ه��ذا و أك��دت ميركل إنّ بالدها
مصممة على اس��ت��م��رار عالقتها
الوثيقة مع بريطانيا والعمل على
تعزيز االتحاد األوروب��ي ،مشير ًة
أنّ األمر يرجع لبريطانيا في بدء
الخطوات التالية لترك االتحاد
قبل أي مفاوضات  -سواء رسمية
أو غير رسمية  -تتعلق بمستقبل
عالقاتها مع االتحاد االوروبي.
ال��م��س��ت��ش��ارة أض���اف���ت إ ّن���ه
«بوسعي فقط أن أنصح أصدقاءنا
البريطانيين بأال يخدعوا أنفسهم
 ...فيما يتعلق بالقرارات الضرورية
التي ينبغي اتخاذها في بريطانيا»،
مؤكد ًة «تظل بريطانيا عضوا ً في
االت��ح��اد األوروب����ي خ�لال الفترة
التي تستغرقها المفاوضات لها كل
الحقوق وعليها كل الواجبات التي
ينبغي احترامها والحفاظ عليها
حتى يتم الخروج بصورة فعلية
وأن ه��ذا ينطبق بالتساوي على
الطرفين».
وفي شأن متصل ،أعلن جيريمي
هانت وزي��ر الصحة البريطاني
أم��س ،أ ّن��ه يبحث بجدية احتمال
ترشيح نفسه لخالفة رئيس الوزراء
ديفيد كاميرون في منصبه ،مشيرا ً
أ ّن��ه م��ن الممكن أن يسجل اسمه
كمرشح لزعامة حزب المحافظين
قبل أن يغلق ب��اب الترشيح يوم
الخميس المقبل.
وق��ال «أن��ا أدرس األم��ر بجدية.
ما أري��د فعله هو أن أنقل الجدل
إل��ى شكل بريطانيا التي نريدها
خارج االتحاد األوروبي .هذا تغيير
كبير للغاية وإذا أدرناه بالطريقة
الصحيحة يمكننا أن ننجح».
ه��ان��ت أض���اف إ ّن���ه يجب منح

رئ��ي��س ال�����وزراء ال���ذي سيخلف
ك��ام��ي��رون ف��رص��ة للتفاوض مع
بروكسل ،قبل بدء مهلة العامين
م��ن��ذ إب��ل�اغ ب��ري��ط��ان��ي��ا االت��ح��اد
بخروجها رسمياً ،حتى يتمكن من
ط��رح أيّ اتفاقية بشأن الهجرة
لالستفتاء على البريطانيين .وقال
«قبل أن تبدأ الساعة بالعد يجب
أن نتفاوض على اتفاقية ونعرضها
على البريطانيين سواء في استفتاء
أو عبر انتخابات ع��ام��ة جديدة
وتفويض جديد للمحافظين».
من جهته ،استبعد وزير المالية
البريطاني جورج أوزبورن ترشيح
ن��ف��س��ه ل��ل��م��ن��اف��س��ة ع��ل��ى خ�لاف��ة
كاميرون ،بسبب دعوته القوية
للبقاء في االتحاد األوروبي.
وك��ت��ب أوزب����ورن ف��ي صحيفة
ت��اي��م��ز « ل��ي��س م��ن طبيعتي أن
أفعل أشياء بغير حسم .بذلت كل
ما بوسعي في حملة االستفتاء.
آمنت بهذه القضية وسعيت جاهدا ً
من أجل ذلك» ،و أضاف «في حين
أقبل تماما ً نتيجة ذلك فإنني لست
الشخص الذي يوفر الوحدة التي
يحتاج إليها حزبي (المحافظين)
في هذا الوقت».
وف��ي سياق متصل ،أك��د هانت
أنّ بريطانيا يجب أن تظل ج��زءا ً
م��ن ال��س��وق ال��م��وح��دة وك��ت��ب في
مقال لصحيفة «دايلي تليجغراف»
البريطانية إنّ بريطانيا قد تجري
استفتا ًء ثانيا ً على عضويتها في
االتحاد األوروب���ي ،إذا تمكنت من
إبرام اتفاق مع االتحاد يسمح لها
بالسيطرة الكاملة على حدودها.
وق���ال «ال أق���ول إن��ن��ا ي��ج��ب أن
نجري استفتاء ثانيا ً بخصوص
البقاء في االتحاد األوروب��ي .نحن
سنخرج من االتحاد  ...ولكن بعد
ال��ت��ف��اوض على ش��روط ال��خ��روج
اعتقد أ ّنه يجب أن يكون للشعب
رأي في هذه الشروط».

اكتمال توريد «�أ�س  »300 -لإيران
مع نهاية العام الجاري
ق��ال رئ��ي��س ش��رك��ة «روس��ت��ي��خ» ال��روس��ي��ة سيرغي
تشيميزوف في حديث أدلى به لوكالة «إنترفكس» إنّ
روسيا ستورد إلى إيران قبل انتهاء العام الجاري  4كتائب
لمنظومات «أس –  »300للصواريخ المضادة للجو.
وأضاف تشيميزوف «انتهينا من إنتاج «أس – »300
منذ زمن .لكن إي��ران أص� ّرت على تسلم منظومات «أس
–  »300رغم أننا اقترحنا عليها شراء منظومة «أنتاي –
 »2500األكثر حداثة».
وكان تشيميزوف قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لن
تورد إلى إيران دبابات ومقاتالت لوجود القيود السارية

المفعول في هذا المجال.
وحسب المعلومات غير الرسمية فإنّ إيران ستتسلم 4
كتائب من منظومة «أس –  300بي أم أو( « 2فافوريت)
المصنعة في شركة «ألماس – أنتاي» للدفاع الجوي
والفضائي بمبلغ مليار دوالر.
يُذكر أنّ المنظومة تخصص لحماية وحدات الجيش
والمنشآت االستراتيجية وم��راك��ز ال��ق��ي��ادة والقواعد
العسكرية والمراكز اإلداري���ة من ضربات الصواريخ
الباليستية والمجنحة والطائرات من دون طيار والطائرات
االستراتيجية والتكتيكية.

