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التن�سيق الذي ال ّ
بد منه ...قريب!
ل��م يعد أم��ام واشنطن س��وى التنسيق م��ع روس��ي��ا ،م��ا يعني م��ع الدولة
السورية ،للقضاء على تنظي َمي «داعش» و«النصرة» .هذا ما كشفته صحيفة
«واشنطن بوست» :األميركية التي ُس ّربت إليها وثائق تتض ّمن خ ّطة أميركية ـ
روسية مشتركة لمحاربة التنظيمين اإلرهابيين في سورية.
وكشف التقرير الذي استند إلى وثيقة حكومية مك ّونة من ثماني صفحات،
استطاعت الصحيفة تسريبها ،أن المقترح الجديد المتعلّق بسورية والمقدّم
إل��ى روسيا ،أوس��ع م ّما ك��ان متو ّقعا ً منه .مشيرا ً إل��ى أن��ه قد يفتح الطريق
لتعاون أكبر بين األجهزة العسكرية واالستخبارية في الواليات المتحدة
وروسيا ،وتنفيذ غارات ج ّوية مشتركة ض ّد الموصومين باإلرهاب.
وذك��ر أن المقترح يهدف للسماح لروسيا وال��والي��ات المتحدة بتكثيف
جهودهما المشتركة لتحقيق تدمير «النصرة» و«داع��ش» عن طريق تدعيم

اتفاق وقف األعمال العدائية من قبل جميع األطراف الملتزمة بها.
إلى ذل��ك ،تط ّرقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى احتمال
انهيار «دول��ة الخالفة» ،في ضوء النجاحات التي تحرزها القوات العراقية
ف��ي نينوى .وق��ال��ت ف��ي تقرير نشرته أم��س :يستع ّد «داع���ش» ،ال��ذي أعلن
«دولته» قبل سنتين ،للسقوط ،على خلفية نجاحات القوات العراقية ،التي
تهاجم مدينة الموصل .وإذا كان هذا جليا ً للعين المجردة في العراق ،فإنه في
سورية بدأ بالتباطؤ ،وذلك نتيجة استمرار المواجهات بين القوات الحكومية
و«المتم ّردين» .لهذا السبب يتوجه وزي��ر خارجية ال��والي��ات المتحدة إلى
موسكو لكي يطرح على روسيا آخر مقترح في شأن سورية.
وتشير صحيفة «واش��ن��ط��ن ب��وس��ت» األميركية إل��ى أن زع��م��اء «داع��ش»
أص��ب��ح��وا يعترفون ف��ي تصريحاتهم ف��ي ال��ف��ت��رة األخ��ي��رة ب��ال��ه��زائ��م التي

«وا�شنطن بو�ست»ّ :
خطة �أميركية ـ رو�سية م�شتركة
لمحاربة «داع�ش» و«جبهة الن�صرة» في �سورية

«نيزافي�سيمايا غازيتا»« :داع�ش» يه ّيئ �أن�صاره
الحتمال انهيار «�إمبراطوريته»

كشف تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» األميركية ،عن مقترح خطة
مشتركة للتعاون بين الواليات المتحدة األميركية وروسيا لمحاربة تنظيمَي
«داعش» و«جبهة النصرة» في سورية.
وقال التقرير الذي استند إلى وثيقة حكومية مك ّونة من ثماني صفحات،
استطاعت الصحيفة تسريبها ،إن المقترح الجديد المتعلق بسورية والمقدم إلى
روسيا ،أوسع مما كان متوقعا ً منه ،مشيرا ً إلى أنه قد يفتح الطريق لتعاون أكبر
بين األجهزة العسكرية واالستخبارية في الواليات المتحدة وروسيا ،وتنفيذ
غارات جوية مشتركة ض ّد الموصومين باإلرهاب.
وذكر أن المقترح يهدف السماح لروسيا والواليات المتحدة بتكثيف جهودهما
المشتركة لتحقيق تدمير «النصرة» و«داعش» عن طريق تدعيم اتفاق وقف
األعمال العدائية من قبل جميع األطراف الملتزمة بها.
وكشف أن الخطة األميركية الجديدة ستوسع مهمة الواليات المتحدة في
مكافحة اإلرهاب في سورية ،مضيفة أن تحالف الواليات المتحدة مع روسيا
سيكون بمثابة هدية لنظام األسد ،الذي سيرى الجماعات التي كان يحاربها قد
ضعفت بشكل كبير من ج ّراء تعاون روسيا وأميركا.
ولفت التقرير إلى أن هذه الوثيقة ستمنح الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
عالقات عسكرية وثيقة مع الواليات المتحدة وانفراجا ً في عزلته الدولية .وذلك
بحسب قول الصحيفة.
وأشار التقرير إلى أن واشنطن وموسكو ستحتفظان بمركزين منفصلين
إلدارة العمليات ومكتب للتنسيق المشترك بين الجانبين ،كما سيكون على كِال
البلدين نشر عدد من الموظفين والخبراء والعسكريين إلدارة العمليات هناك.
وأن مجموعة التنفيذ المشتركة ستتمركز في العاصمة األردنية ع ّمان ،من أجل
توسيع التنسيق بين الواليات المتحدة وروسيا ،إلى ما هو أبعد من مجرد
تأمين سالمة المالحة ،بحسب الوثيقة.
واإلثنين الماضي ،نفت الخارجية األميركية ،وجود تنسيق بين الواليات
المتحدة وروسيا في الحرب ض ّد «داعش» في سورية.
وقال المتحدّث ِباسم الوزارة جون كيربي ،في المؤتمر الصحافي الذي عقده
في واشنطن :عدا القناة التي فتحتها وزارة الدفاع مع الجيش الروسي لمنع
حدوث اصطدام بين الطائرات ألغراض السالمة ،ليس هناك أيّ تنسيق بين
الجيشين األميركي والروسي داخل سورية.
وبدأ وزير الخارجية األميركي ،جون كيري ،الخميس ،زيارة إلى موسكو في
محاولة جديدة إلرساء تعاون أوثق مع روسيا في الحرب ض ّد تنظيم «داعش»
اإلرهابي في سورية ،وهذه الزيارة هي الثانية لكيري إلى العاصمة الروسية
هذه السنة ،والثالثة خالل  12شهراً.

تط ّرقت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية إلى احتمال انهيار
«دولة الخالفة» ،في ضوء النجاحات التي تحرزها القوات العراقية في
نينوي.
وجاء في المقال :يستع ّد «داع��ش» ،الذي أعلن «دولته» قبل سنتين،
للسقوط ،على خلفية نجاحات القوات العراقية ،التي تهاجم مدينة الموصل.
وإذا كان هذا جليا ً للعين المجردة في العراق ،فإنه في سورية بدأ بالتباطؤ،
وذلك نتيجة استمرار المواجهات بين القوات الحكومية و«المتم ّردين» .لهذا
السبب يتوجه وزير خارجية الواليات المتحدة إلى موسكو لكي يطرح على
روسيا آخر مقترح في شأن سورية.
وتشير صحيفة «واشنطن بوست» األميركية إلى أن زعماء «داعش»
أصبحوا يعترفون في تصريحاتهم في الفترة األخ��ي��رة بالهزائم التي
يتكبدونها في ساحات القتال ،من دون االش��ارة إلى تحرير المدن التي
كانت تحت سيطرة التنظيم اإلرهابي .وتنشر الصحيفة تصريحات لممثل
«داعش» جاء فيها أن بنى التنظيم التحتية تتع ّرض للهجوم في العراق
وسورية ،ومع ذلك تمك َّنا من التوسع ،ومن نقل بعض مقار القيادة واإلعالم
والموارد المالية إلى بلدان أخرى .وكان «الجهاديون» قد أغلقوا االنترنت،
وأم��روا بتدمير أجهزة التلفزيون وصحون استقبال البث التلفزيوني في
إحدى القرى ،التي يسيطرون عليها ،ما يع ُّد دليالً على أنهم بدأوا بوقف
نشاطهم تدريجياً.
لقد خسر التنظيم منذ بداية السنة الجارية  12في المئة من األراضي التي
كانت تحت سيطرته ،وال يُستبعد أن يفقد قريبا ً البقية الباقية منها؛ حيث
أصبحت «عاصمتاه» المنتحلتان :الموصل في العراق والرقة في سورية
في دائرة الخطر .والموصل هي أضخم مدينة تمكن التنظيم اإلرهابي من
السيطرة عليها ،ومنها بدأ بناء «دولة الخالفة» .لذلك ال ينوي «داعش»
التخلّي عنها بسهولة ،وإن العمليات اإلرهابية في اسطنبول وبغداد كانت
ر ّدا ً على هزائمه في جبهات القتال.
ويؤكد الخبراء أن هذه الهجمات ستستمر وتتكرر .أي أن «دولة الخالفة»
ستتح ّول إلى شبكة منتشرة ذات فروع وخاليا في ثالث قارات على أقل
تقدير.
من جانبهم ،يؤكد المسؤولون في األجهزة األمنية األوروبية وجود الخطر،
وأن المرحلة الجديدة للنشاط اإلرهابي مقبلة.
ومع ذلك ،يدعو الخبراء إلى عدم دفن «الخالفة» قبل األوان.
يشكك مدير مركز شراكة الحضارات في معهد موسكو للعالقات الدولية،
فينيامين بوبوف بقرب زوال «داع��ش» .ويقول :يجب أن نكون واقعيين:

تقرير
حرب لبنان الثالثة قد تن�شب بعد �سنة �أو عقد من الزمن
�إال �أن المطلوب تعزيز الجبهة الداخلية «الإ�سرائيلية»
كتب آري شبيط في صحيفة «ه��اآرت��س»
العبرية:
كانت حرب لبنان الثانية حربا ً فاشلة .ألن
«الكابينت» عمل بإهمال ،والجيش عمل بشكل
ّ
منظمة حكيمة وذكية نجحت في
مع ّقد .فإن
ابتزاز التعادل من دول��ة متقدّمة تكنولوجيا ً
ومن المفروض أن تكون قوة عظمى إقليمية.
ولكن ،كان لهذه الحرب إنجاز هام ،أنها عملت
على تأجيل حرب لبنان الثالثة عقدا ً من الزمن.
صحيح أن الحرب ليست وحدها هي السبب،
ألن حزب الله لم يقم بإطالق النار لمدة خمس
سنوات ألنهم في إيران أمروه بالحفاظ على ق ّوته
لوقت الضرورة .والسنوات الخمس التالية لم
يطلق فيها النار ألنه كان غارقا ً في وحل الحرب
السورية .وبهذا فإن حدثين استراتيجيين غير
متعلقين بـ«إسرائيل» عمال على إنشاء االستقرار
على الحدود اللبنانية والهدوء في الجليل.
لكن ال يمكن تجاهل حقيقة أن الضرر الذي
تسببت فيه «إس��رائ��ي��ل» للبنان وللمنظمة
الشيعية ف��ي صيف  ،2006خ��دش��ت وعي
أعداءها .السطر األخير لتلك الحرب كان أقل
سوءا ً مما بدا في نهايتها.
ولكن حتى ل��و ت��أخ��رت ،ف��إن ح��رب لبنان
الثالثة ستنشب .فبعد انهيار الجيش السوري
وت��ش��رذم الجيش ال��ع��راق��ي وت��ح � ّول الجيش
المصري إلى صديق ،فإنّ حزب الله في الوقت
الحالي هو المصدر الحقيقي لتهديد «إسرائيل».
ونظرا ً إل��ى أن ح��رب لبنان الثانية ج��رت كما
ج��رت ،فإن هذا التهديد ارتفع بشكل حاد في
العقد األخير .فكل سنة من الهدوء في الحدود
الشمالية كانت سنة من زيادة قوة حزب الله .إن
ما كان «منظمة إرهابية» أصبح جيشا ً بمستوى
متوسط ،عشرات آالف المقاتلين (البعض منهم
ّ
تط ّور واكتسب الخبرة في سورية) وعشرات
آالف الصواريخ التي قد تصيب الجمهور في
«إسرائيل» بالصدمة .هذا الجمهور الذي شبع
وتراخى.
ح��زب الله ال يمكنه التف ّوق على الجيش
«اإلسرائيلي» (حتى لو زادت ق ّوته منذ .)2006
ولكن ف��ي المواجهة المقبلة ستشوش هذه
المنظمة على روتين الحياة في كل أرجاء البالد
وستض ّر البنية التحتية القومية واالقتصاد
وس � ُت��ح��دث ص��دم��ة وه���زة .فهل «إس��رائ��ي��ل»
مستعدة لذلك؟.
إن الجيش «اإلسرائيلي» يقوم بما هو مطلوب
منه .رؤس���اء األرك���ان ال��ذي��ن ج���اءوا بعد دان
حلوتس استوعبوا فشل السابق واستخلصوا
الدروس وصاغوا ر ّدا ً على التهديد من الشمال.
ل��ي��س ف��ق��ط ح���زب ال��ل��ه ه��و ال���ذي سيفاجئ
«إسرائيل» في المستقبل .فهي أيضا ً ستفاجئه.
المستوى السياسي أيضا ً يعمل بشكل صحيح

لتعزيز الردع ومنع التصعيد الذي ال داعي له.
في السنوات األخ��ي��رة تم التعامل بحكمة
مع بعض االوض��اع الصعبة مع الحرص على
التشدد وعدم التسامح .ولكن بشكل مدروس
ومقيد .وقد كان االنجاز االكبر إنجاز الصناعات
األمنية التي عملت على تغيير المعادلة في
مواجهة من يطلقون الصواريخ ،حيث قدّمت لنا
«القبة الحديدية» و«شربيط كسميم».
ول��ك��ن ،ه��ل أج��ه��زة ال��دف��اع «اإلسرائيلية»
تحصل على الميزانيات الكافية؟ هل يتم إعطاء
الميزانيات التي ستساعدها ف��ي االنتشار
والتسلّح والدفاع عن «سمائنا»؟ إن الهدوء
المتواصل يتالعب بم ّتخذي القرارات ويجعلهم
في حالة نشوة خطيرة.
لكن المشكلة الحقيقية هي المشكلة الداخلية.
فأحد الصراعات األكثر غريزية في البالد يحدث

بين من يتب ّنون اللواء المدني االجتماعي ،ومن
يتبنون اللواء العسكري األمني .ولكن هناك
صلة وثيقة بين الطرفين .فمن دون مجتمع قوي
ليس هناك أمن ،ومن دون مجتمع مدني قوي ال
يوجد جيش قوي .وقد الحظنا ذلك عند هرب
مئات آالف «اإلسرائيليين» من منازلهم في حرب
لبنان الثانية ،وقلّة حيلة السلطات التي جعلت
الجمهور يشعر بأنه متروك لمصيره.
حرب لبنان الثالثة ،سواء نشبت بعد سنة
أو عقد ،ستضعنا في مواجهة امتحان أكثر
خطورة .لذلك فإن االستعداد للتهديد الخارجي
الوحيد يجب أن يكون داخلياً .وسنوات الهدوء
التي حظينا بها يجب علينا استغاللها لتوحيد
المجتمع المنقسم وإص�لاح البنية الرسمية
إلعادة كتابة قصة «المغزى اإلسرائيلي».
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يتكبدونها في ساحات القتال ،من دون االشارة إلى تحرير المدن التي كانت
تحت سيطرة التنظيم اإلرهابي .وتنشر الصحيفة تصريحات لممثل «داعش»
جاء فيها أن بنى التنظيم التحتية تتع ّرض للهجوم في العراق وسورية ،ومع
ذلك تمكنَّا من التوسع ،ومن نقل بعض مقار القيادة واإلعالم والموارد المالية
إل��ى بلدان أخ��رى .وك��ان «الجهاديون» قد أغلقوا االنترنت ،وأم��روا بتدمير
أجهزة التلفزيون وصحون استقبال البث التلفزيوني في إحدى القرى ،التي
يسيطرون عليها ،ما يع ُّد دليالً على أنهم بدأوا بوقف نشاطهم تدريجياً.
وأض��اف��ت أنّ التنظيم خسر منذ ب��داي��ة السنة الحالية  12ف��ي المئة من
األراضي التي كانت تحت سيطرته ،وال ُيستبعد أن يفقد قريبا ً البقية الباقية
منها؛ حيث أصبحت «عاصمتاه» المنتحلتان :الموصل في العراق والرقة في
سورية في دائرة الخطر.

تدفق الشباب إلى صفوفه لم ينقطع ،ومع تحقيق نجاحات عسكرية ،علينا
أن نتعايش مع وجود «داع��ش» فترة من الزمن .ألن النصر في الجبهة ال
يسمح باقتالع هذا الشر من جذوره فوراً ،خصوصا ً مع وجود هذه النسبة
من البطالة والعدد الكبير من الشباب المسلم المهمش ،وهؤالء يرون في
«داعش» أملهم ومستعدون للقتال تحت رايته .كما أنه ليس سرا ً وجود مقار
احتياطية لـ«داعش» في ليبيا وأفغانستان وبلدان إفريقية .كذلك ليس سرا ً
قوة تنظيم «داعش» الذي نفذ العمليات اإلرهابية في تركيا والعراق في شهر
رمضان المبارك».
وقد صدر مقال «واشنطن بوست» في اليوم نفسه الذي أعلن فيه وزير
الدفاع العراقي خالد العبيدي عن إحكام الطوق حول مدينة الموصل ،حيث
تمكنت القوات الحكومية من السيطرة على المداخل الجنوبية للمدينة
واحتلت القاعدة الجوية في القيارة التي ستكون النقطة الرئيسة خالل
الهجوم على المدينة.
وكان وزير دفاع الواليات المتحدة آشتون كارتر قد أعلن قبل ثالثة أيام
عن إرسال  560عسكريا ً إضافيا ً إلى العراق لتقديم مساعدات لوجستية
للقوات العراقية.
ويذكر أن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي كان قد وعد بتحرير الموصل
قبل نهاية السنة الحالية .وتشير وكالة «رويترز» إلى أن نشاط السلطات
العراقية ر ّد على الهجمة اإلرهابية في بغداد التي أودت بحياة نحو 300
شخص وأدّت إلى سقوط مئات الجرحى.
وإذا كانت األمور تجري على ما يرام في العراق ،فإنها تتعرقل في سورية،
نتيجة استمرار االشتباكات بين المتم ّرين المطالبين باستقالة بشار األسد
والقوات الحكومية.
وتؤكد صحيفة «واشنطن بوست» أن وزير خارجية الواليات المتحدة
جون كيري سيقترح في موسكو تشكيل مجموعة مشتركة لتبادل المعلومات
االستخبارية والعملياتية ،لمتابعة نشاط «جبهة النصرة» اإلرهابية .كما
سيحاول كيري إقناع موسكو بضرورة تزامن الغارات الجوية للطائرات
الروسية واألميركية على مواقع «داع���ش» ،ما سيسمح بتجنب وقوع
اصطدامات في الجو.
هذا ،ويذ ِّكر بوبوف بأن روسيا تدعو منذ نصف سنة الواليات المتحدة
إلى القيام بعمليات مشتركة في سورية؛ ولكن البيت األبيض لم يرغب في
التعاون .أما اآلن ،فيبدو أن الواليات المتحدة نفسها تعيش أوضاعا ً بالغة
يفسر التقلبات
التوتر :فهي تواجه أزمة قيادة ومستقبالً ضبابياً ،وهذا ما ّ
الدائمة في مواقف الغرب .ولذا ،لم يبق أمامنا سوى انتظار النتائج الرسمية
للمباحثات في موسكو.

«تلغراف» :ماي على م�ستوى التح ّديات
ذكر مقال نشرته صحيفة «تلغراف» البريطانية أن الخطوات األولى
الجريئة التي اتخذتها تيريزا ماي ،في إشارة إلى التعديل الوزاري الذي
أجرته ،تظهر أنها على مستوى التحدّي الذي تواجهه.
ورأت كاتبة المقال جانيت ديلي أن اختيار فيليب هاموند لوزارة المالية
ربما لم يكن مفاجئاً ،لكن تصعيد بوريس جونسون إلى منصب وزير
الخارجية وتعيين إمبير رود وزيرة للداخلية ،مع االستغناء عن جورج
أوزبورن ،بمثابة كسر خطير لالستمرارية المملّة ،ويبدو من الواضح أنها
عازمة على أن تكون أكثر من «مهندس الصيانة» الذي يتدخل لح ّل مشكلة
الخروج من االتحاد األوروبي.
وفي زاوية أخرى في الصحيفة نفسها ،كتب أليستر هيث أن تيريزا ماي
أثبتت جدّيتها في شأن الخروج من االتحاد األوروبي عندما قالت إن الخروج
يعني الخروج ،وأن على كل مؤيدي الخروج أن يرحبّوا بها بصفتها رئيسة
الوزراء الجديدة.
واعتبر الكاتب تعيين بوريس جونسون وزيرا ً للخارجية فكرة ممتازة
ألنه يؤمن بالخروج من االتحاد ،ومع ذلك هو مؤيّد ألوروبا ويريد ضوابط
إضافية على الهجرة لكنه يؤيدها ،كما أن تعيينه سيساعد في تثبيت
الخروج كمشروع ليبرالي ومؤيد للعولمة.
لتفي بالتزامها ،ومنها
وأشار إلى عدة أمور يجب على ماي أن تفعلها
َ
أنها يجب أن توضح بسرعة ما تعنيه بالخروج من االتحاد ،وأن تع ّزز
تصريحاتها باألمس بقول المزيد عن رؤيتها لالقتصاد ،ويجب أن يأتي هذا
الكالم منها ال من وزير ماليتها الجديد.
صحيفة «تلغراف» جاء اهتمامها كبيرا ً بالحكومة الجديدة ،وبتفاصيل
كثيرة ودقيقة حول ال��وزراء ،وهذا ما يترجم عنوانها الرئيس الذي جاء
بصيغة «وزراء تيريزا ماي من ذوي التعليم الحكومي» ،في إشارة إلى
أن غالبية المسؤولين الجدد ال ينتمون إلى المدارس المرموقة الخاصة
والنخبوية.
كما تحدّثت بإسهاب أيضا ً على العنصر النسوي الحاضر بقوة في
حكومة تيريزا ماي من خالل سبع وزيرات جديدات ،وهي الخطوة األبرز
التي ستتميز بها ماي عن باقي من سبقوها في رئاسة الوزراء.
من جانبها أش��ارت افتتاحية «تايمز» إلى وعد ماي بأن تكون على
مستوى التحدّي لقيادة بريطانيا خارج أوروبا ،وقالت إنه ال شيء مما تأمل
تحقيقه سيكون ممكنا ً من دون االزدهار والنمو.
ورأت الصحيفة أن بريطانيا تقف ف��ي مفترق ط��رق ،إذ إن ثروتها
ّ
المحك في المعارك التي يجب أن تخاض
واستقرارها وهويتها كلّها على
في البرلمان وفي بروكسل على مدى األشهر والسنوات المقبلة.
وأضافت أن الفراغ السياسي الذي تركه الخروج من االتحاد قد انتهى
بسرعة الفتة للنظر ،لكن االضطراب االقتصادي ال يزال يتلكأ ،وحدوث
انكماش اقتصادي أمر محتمل كما حذر مؤيدو البقاء في االتحاد .ويمكن أن
تزداد الهجرة بدال ً من أن تنخفض مع توجه العمال إلى بريطانيا قبل وضع
الصياغة النهائية لخروجها من االتحاد.
وأف��ردت صحيفة «غارديان» البريطانية مساحة كبيرة للحديث عن
تعيين جونسون وزي��را ً للخارجية ،كما ر ّك��زت خصوصا ً على أبرز آراء
الوزير الجديد وتعليقاته عن بلدان العالم والرؤساء والمسؤولين.
وتو ّقعت الصحيفة أن ر ّد فعل الحكومة التركية لن يكون عاديا ً تجاه
يتهجم فيها على
جونسون ،وذلك بسبب قصيدة شعر نظمها جونسون
ّ
الرئيس التركي طيب رجب أردوغان.

«رو�سي�سكايا غازيتا» :خ�صوم في الحوار
تناولت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية اجتماع «مجلس روسيا
ـ الناتو» ،مشيرة إلى أن تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا عودة إلى
زمن الحرب الباردة.
وجاء في المقال :ص ّرح ممثل روسيا الدائم لدى الناتو آلِكسندر غروشكو
عقب انتهاء اجتماع «مجلس روسيا ـ الناتو» ،الذي عقد في بروكسل يوم
 13تموز الجاري ،على مستوى الممثلين الدائمين ،بأن تعزيز الحلف
وجوده عند الحدود الروسية هو عودة إلى أيام الحرب الباردة.
وقال إن هذه كانت المحاولة األول��ى للجانبين للبدء في الحوار بعد
قرار قمة الحلف ،التي عقدت في وارسو ،نشر أربع كتائب عسكرية للحلف

في بولندا ودول البلطيق .لذلك كان الحديث عن آليات التأثير اإلجبارية
المتبادلة على خلفية استمرار التوتر.
ويذكر أن اجتماع المجلس السابق عقد في نيسان الماضي بعد توقف
استمر نحو سنتين ،بسبب فتور عالقات روسيا مع الغرب على خلفية
األزم��ة األوكرانية ،التي كانت أحد أهم الموضوعات ،التي نوقشت في
اجتماع بروكسل .ولكن ،يبدو أن كل طرف بقي على موقفه ،وكما قال األمين
العام للناتو ينس ستولتينبرغ :لم يحصل أي تقارب في المواقف؛ مضيفا ً
أنه مع ذلك فقد تمكنا من مناقشة مسائل مهمة جداً .وقد نفى غروشكو من
جديد وجود أيّ نشاط عسكري لروسيا في أوكرانيا؛ مذ ّكرا ً بضرورة تنفيذ
الجزء السياسي من اتفاقيات مينسك.
وبصورة عامة ،كان الجانب الروسي ينتظر أن يتمخض اجتماع بروكسل
عن توضيح دوافع قمة الناتو األخيرة لتعزيز وجوده عند حدود روسيا،
ونشر منظومة الدفاع الصاروخية في رومانيا ،والبدء في انشاء قاعدة
مماثلة في بولندا .وبحسب غروشكو ،فإن الحلف يُنشئ مواقع للضغط
على موسكو ،وهو بذلك يستخدم المعايير الحربية في العالقة مع روسيا،
التي سيكون عليها تكييف بنيتها العسكرية لألوضاع الجديدة في مجال
األمن .لذلك تص ّر موسكو على أن السبيل إلى استقرار أوروبا يمر عبر تجميد
نشاط الحلف في الجناح الشرقي ،وليس فقط في إعادة اتخاذ إجراءات بناء
الثقة التجميلية .التي جرى عنها الحديث أيضا ً في هذا االجتماع .ويذكر أن
هذا االجتماع هو اجتماع األول الذي يحضره عسكريون من الجانبين بعد
انقطاعهم لفترة طويلة جداً.
وكما توقع الخبراء ،ناقش اجتماع «مجلس روسيا ـ الناتو» مسألة
الحوادث في أجواء منطقة البلطيق وكيفية تج ّنبها .ومن ضمن الموضوعات
التي نوقشت كان الخطة التي اقترحها الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو
خالل لقائه الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،والتي أطلق عليها اسم
«خطة نينيستو» ،التي تتضمن فرض تشغيل أجهزة اإلرسال واالستقبال
(أجهزة الراديو) في الطائرات التي تحلق في األجواء الدولية فوق بحر
البلطيق (هذه األجهزة تسمح بتحديد هوية الطائرة ومؤشرات تحليقها
من قبل الرادارات األرضية) .وقد رحب الناتو بمقترح روسيا ووعد بدراسة
المقترح.
كما تطرق المجتمعون إلى األوضاع في أفغانستان ،حيث تبيّن وجود
تطابق في تقديرات الجانبين في عدد من األمور ،علما ً أن التعاون في هذا
المجال ُج ّمد على رغم أنه كان مثمراً.
وبشكل عام ،لم يحدث أيّ اختراق في هذا االجتماع ،ولكن ،وكما أعلن
ستولتينبرغ ،اتفق المجتمعون على ضرورة االستمرار في الحوار ،لكنه لم
يحدّد شكله أو موعده.

«�إيزف�ستيا» :ال�صين خ�سرت في المحكمة
لكنها تنوي الفوز في البحر
تط ّرقت صحيفة «إيزفستيا» الروسية إلى الحكم الذي أصدرته محكمة
التحكيم الدولية في اله��اي ،مشيرة إلى أنه سيثير سلسلة جديدة من
التوترات في آسيا.
وجاء في المقال :يح ّذر الخبراء ،بعد فشل محكمة التحكيم الدولية في
العثور على أسس تبرر مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي ،من تفاقم
األوضاع بشكل ملحوظ في هذه المنطقة؛ إذ يحتمل أن تحذو دول أخرى،
غير راضية عن مطامح بكين ،حذو الفيليبين.
ويذكر أن قرار محكمة التحكيم الدولية في الهاي يشير إلى عدم وجود
أي أسس قانونية لدى الصين لإلعالن عن حقها في استخراج الخامات
في محيط ما يسمى ّ
خط ««النقاط التسع» .ويشير القرار إلى انتفاء ما
يشهد على أن الصين كانت في زمن ما تسيطر على بحر الصين الجنوبي.
ويذكر أن الصين تتنازع منذ عقود على ال��ح��دود مع جيرانها في
شأن ملكية عدد من الجزر في بحر الصين الجنوبي ،التي اكتشف فيها
احتياطي كبير من النفط والغاز .والحديث يدور قبل كل شيء عن جزر
أرخبيل باراسيل «سيشا» وجزر سبارتلي «نانشا» وشعب سكاربورو
«هوانيان».
وكانت الفيليبين قد رفعت عام  2013شكوى إلى محكمة التحكيم
الدولية تطلب فيها عدم االعتراف بما يسمى ّ
خط «النقاط التسع» ،الذي
يحدد المنطقة التي تطالب بها الصين.
لكن بكين من جانبها كانت قد أعلنت منذ البداية أنها لن تشارك في هذه
اإلجراءات؛ ألنها تع ُّد الشكوى من طرف واحد غير قانونية ،وتصر على أنه
ليس من اختصاص المحكمة النظر في النزاعات الحدودية.
وتفيد وكالة «نوفوستي» الروسية بأن وزارة الخارجية الصينية،
فور إعالن قرار المحكمة ،صرحت بأن قرار المحكمة لن يؤثر في سيادة
ومصالح الصين في هذه المنطقة .وإضافة إلى ذلك ،فقد وعدت وزارة
الدفاع الصينية بأنها ستدافع بحزم عن السيادة الوطنية واألمن والقانون
البحري ومصالح البالد.
كما سبق أن أعلنت الصين أنه في حال إص��دار المحكمة حكما ً يع ُّد
ما تقوم به الصين في المنطقة مخالفا ً للقانون الدولي ،فإن الصين قد
تنسحب من معاهدة األمم المتحدة في شأن القانون البحري.
ه��ذا ،وبناء على ق��رار المحكمة ،ال يحق للصين المطالبة بمنطقة
اقتصادية خاصة بها في منطقة أرخبيل سبارتلي .كما أشار قرار المحكمة
إلى أن قوات األمن الصينية التي الحقت السفن الفليبينية خلق حاالت
تهدد المالحة في البحر ،وأن الصين انتهكت سيادة الفيليبين ببنائها
جزرا ً اصطناعية وصيدها األسماك في المنطقة ،التي تعدُّها المحكمة
منطقة اقتصادية للفيليبين.
رحبت مانيال بقرار محكمة الهاي وأيدتها فييتنام ،التي ال تتمكن
وقد ّ
من تقاسم جزر باراسيل مع الصين .كما أن اليابان تصر على ملكيتها
لجزيرة سينكاكو الواقعة في بحر الصين الشرقي .ودعت طوكيو البلدان
ذات الصلة للخضوع لقرار محكمة التحكيم ،معربة ،عن أملها في التوصل
إلى تسوية سلمية للنزاعات في المنطقة.
من جانبه ،حذر خبير مركز « »Chatham Houseبروفسور في كلّية
كينغز اللندنية كيري براون من أن النتائج السياسية لهذا القرار ستكون
طويلة األمد وبمقاييس كبيرة.
ويضيف الخبير في الشؤون الصينية أن الصين كانت تتوقع أن يكون
قرار المحكمة في غير مصلحتها .لذلك ،وعلى امتداد أسابيع تحدثت عن
رفضها له .ولكن ،كلما ازدادت معارضة الصين ،ازداد االهتمام بقرار
المحكمة .وعلى رغم أن هذا القرار غير ملزم ،فإن تجاهله غير ممكن،
وسيؤدّي إلى تصاعد التوتر في المنطقة .وقد تحذو فييتنام وماليزيا حذو
الفيليبين ،وهذا سيكون سابقة خطيرة.
وبحسب قول براون ،فإن الحل الوحيد البناء حاليا ً هو المباشرة في
إجراء مفاوضات في هذا الشأن .وهو يعتقد أن األمور ستهدأ قليالً في ما
بعد ،وهذا ما تسعى له الواليات المتحدة ،من خالل ضغوطها على أطراف
توحد إندونيسيا وفييتنام وماليزيا مواقفها
النزاع .ألنه ليس مستبعدا ً أن ّ
في شأن هذه القضية .وإذا كانت الصين ترفض مناقشة مسألة السيادة،
فهي ترغب في االتفاق على كيفية منع تصعيد المسألة الحقاً.
ويشير براون إلى أن الصين قد ذهبت بعيدا ً في مشروعها ،ويسأل :هل
س ُت ْقدم على عمل ما على خلفية قرار المحكمة؟ حيث يمكن أن تظهر لديها
مثل هذه الرغبة .ويضيف أن األمور متوقفة على موقف الواليات المتحدة
التي تقف على أبواب االنتخابات الرئاسية .أي أنه لن يتضح أي شيء
خالل األشهر المقبلة؛ ولكن واشنطن يجب أن تحدد موقفها في نهاية العام
من هذه المسألة.

