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�أن�صار عبد اهلل يتظاهرون في كابول ً
رف�ضا «للتالعب» باالنتخابات

االتحاد الأوروبي يمهل رو�سيا � 3أيام قبل فر�ض عقوبات

بوتين يدعو �إلى هدنة طويلة في �أوكرانيا
دعا الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أم��س إل��ى وق��ف إط�لاق نار
طويل األمد في أوكرانيا بما يسمح
ب���إج���راء م��ح��ادث��ات ب��ي��ن ممثلي
ال��س��ل��ط��ات ف��ي كييف والمناطق
الشرقية حيث يقوم انفصاليون
بتمرد مسلح.
ك��ان الرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو قد حذر من عدم تمديد
الهدنة الحالية بعدما تنتهي مساء
أمس إذا فشلت محادثات السالم مع
االنفصاليين الموالين لروسيا في
الوصول إلى نتيجة إيجابية.
وق��ال بوتين« :األه��م هو تأمين
وقف إطالق نار طويل األمد كشرط
ض��روري إلج��راء محادثات جدية
بين السلطات في كييف وممثلي
المناطق الجنوبية الشرقية».
وأضاف خالل مناسبة دبلوماسية
بالكرملين «نسعى جاهدين إلى
مساعدة عملية السالم».
م��ن جهة أخ���رى ،أعلن الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو أنه
مستعد الستخدام كل فرصة متاحة،
بما فيها ال��ت��ع��اون م��ع السلطات
الروسية ،من أج��ل إيجاد تسوية
سلمية للنزاع في بالده.
وف��ي مقابلة م��ع قناة «س��ي إن
إن» األميركية أول من أم��س ،قال:
«أن��ا مستعد لعقد اتفاق سالم مع
أي ك���ان ...أري��د أن أحمل السالم
لبالدي».
وأف��������اد ب���وروش���ي���ن���ك���و ب���أن
المفاوضات مع ممثلي قوات الدفاع
الشعبية العاملة في شرق أوكرانيا
ستتواصل .وأض��اف« :أن��ا متفائل
وأع��ت��ق��د أن��ه ف��ي غ��ض��ون أسابيع
عدة أو أشهر سنتوصل إلى اتفاقية
تسمح بإحالل السالم».

خطوات أوروبية ملموسة

أمهل االت��ح��اد األوروب���ي روسيا

االتحاد األوروبي مجتمعا ً في بروكسل
( )3أي��ام التخاذ خطوات ملموسة
في ( )4قضايا تخص أوكرانيا ،وإال
ستقوم بفرض «عقوبات موجهة»
ضدها.
وأص��در قادة دول االتحاد الذين
اجتمعو أمس في بروكسيل ،قرارا ً
يهدد بفرض العقوبات المذكورة ،في
 30حزيران الحالي على روسيا ،في
حال لم تبرم اتفاقا ً حول آليات فعالة
لمراقبة الحدود ووقف إطالق النار
وإعادة ثالث نقاط حدودية استولت
عليها ألوكرانيا وإطالح سراح جميع
الرهائن والبدء بمفاوضات جدية
ومفصلة حول خطة السالم ،التي
طرحها الرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو.
ولفت القرار إلى أن قادة االتحاد
سيتابعون الوضع في أوكرانيا،
ويتخذون ال��ق��رارات بموجبه ،كما
تعهد باالجتماع واتخاذات إجراءات
احترازية في حال تطلب األمر ذلك،
مشيرا ً إلى أن االتحاد يراقب رد الفعل
الروسي ،على خطة بوروشينكو عن
كثب.

وع��ب��ر ال��ق��رار ع��ن أس��ف ال��ق��ادة
األوروب�����ي�����ي�����ن ،ل���ع���دم ت��وق��ف
االشتباكات بشكل كامل على رغم
ال��ت��زام السلطات األوك��ران��ي��ة بها،
مطالبا ً روسيا بممارسة نفوذها على
المجموعات المسلحة غير القانونية،
ووقف تدفق السالح والميليشيات
المسلحة عبر الحدود.
وك��ان االت��ح��اد األوروب���ي فرض
ع��ق��وب��ات ع��ل��ى روس���ي���ا ،بسبب
األزم���ة األوك��ران��ي��ة ،تضمنت منع
س��ف��ر وتجميد أم����وال مسؤولين
وشخصيات مقربة من النظام ،ولم
يتم اللجوء حتى اآلن ،إلى عقوبات
المرحلة ال��ث��ال��ث��ة ،ال��ت��ي تتضمن
ع��ن��اص��ر اق��ت��ص��ادي��ة (ال��ع��ق��وب��ات
الموجهة) حتى اآلن ،بسبب خالفات
بين قادة االتحاد حولها.

إطالق المراقبين الدوليين

ومن جانبهم أطلق االنفصاليون
سراح  4مراقبين دوليين اعتقلوهم
قبل نحو شهر في إقليم دونتسك.
وق��ال الكسندر ب���وروداي ال��ذي

عينه المسلحون رئيسا ً لما يطلقون
عليه «جمهورية دونتسك المستقلة»
إن المراقبين األرب��ع��ة التابعين
لمنظمة األم��ن والتعاون األوروب��ي
أط��ل��ق س��راح��ه��م ل��ت��أك��ي��د النيات
الحسنة .وأضاف« :ال ننتظر شيئا ً
في المقابل ،لقد اطلقنا سراحهم من
دون أي ش��روط» .أما منظمة األمن
والتعاون األوروب��ي فأكدت أنها ما
زالت قلقة على مصير  4من مراقبيها
اعتقلوا في الوقت نفسه.
وكانت ثورة شعبية قد أطاحت
بالرئيس األوكراني السابق فيكتور
يانوكوفيتش على خلفية رفضه
توقيع االتفاقية التي تضم أوكرانيا
لالتحاد األوروبي تجارياً.
ويؤكد قطاع كبير من الساسة
األوكرانيين أن رفض يانوكوفيتش
التصديق على االتفاقية جاء بعد
ضغط شديد من روسيا.
وك��ان يانوكوفيتش ق��د ف��ر إلى
روس��ي��ا بعد فشل محاولة ق��وات
الشرطة األوكرانية فض اعتصام
معارضيه في كييف.

�أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا توقع
اتفاق ال�شراكة الأوروبية على رغم انتقادات مو�سكو
وق���ع���ت أوك���ران���ي���ا وج��ورج��ي��ا
وم��ول��دوف��ا ات��ف��اق��ي��ة ال��ش��راك��ة مع
االت���ح���اد األوروب������ي ال��ج��م��ع��ة في
ب��روك��س��ي��ل ف��ي خ��ط��وة تعارضها
روسيا.
وتقرب االتفاقية بين الدول الثالث
من جهة واالتحاد األوروبي من جهة
أخرى.
وأك��د الرئيس األوك��ران��ي بيترو
بوروشينكو أنه يرى هذا التوقيع
بداية لإلعداد لالنضمام إلى االتحاد
األوروب��ي .أما هيرمان فان رومبي
رئيس المجلس األوروب��ي فقال إن
«ال��ي��وم ه��و ي��وم عظيم ألوروب���ا».
وأض����اف روم��ب��ي م��وج��ه��ا ً ك�لام��ه
لرؤساء الدول الثالث «أوروبا تقف
إلى جانبكم اليوم أكثر من أي يوم
مضى» مضيفا ً أن االتفاقية ال تحتوى
ما يضر روسيا.
ف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ان��ت��ق��د أح��د
م��س��ت��ش��اري ال��رئ��ي��س ال���روس���ي
فالديمير بوتين الرئيس األوكراني
قبيل تصديقه على اتفاقية الشراكة
مع االتحاد األوروبي .وقال سيرغي
غالزيف إن الرئيس األوكراني بيترو
بوروشينكو كان «نازياً» ،مؤكدا ً أن
تصديقه على االتفاقية غير قانوني.
واعتبر غالزيف أن أوروب��ا تدفع

أوكرانيا لتوقيع االتفاقية بشكل
إج��ب��اري ،وأض����اف« :ل��ق��د ج��ه��زوا
لالنقالب في أوكرانيا ثم ساعدوا
ال��ن��ازي��ي��ن ف��ي ال��وص��ول إل��ى سدة
الحكم وه��ا ه��ي الحكومة النازية
تقصف أكبر إقليم في أوكرانيا».
وك���ان���ت أوك���ران���ي���ا وق��ع��ت في

نيسان الشق السياسي من اتفاقية
الشراكة ،أم��ا الجانب االقتصادي
وهو الشق األكبر من االتفاقية فتم
توقيعه الجمعة.
وتنص االتفاقية على استحداث
منطقة ت��ج��ارة ح��رة بين أوكرانيا
واالتحاد األوروبي ،كما تسهل دخول
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المنتجات األوروب��ي��ة إلى األس��واق
األوكرانية.
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء ينتهي العمل
ب��ات��ف��اق وق���ف إط��ل�اق ال��ن��ار بين
ال���ق���وات ال��ح��ك��وم��ي��ة األوك��ران��ي��ة
وفصائل المنشقين المسلحين شرق
أوكرانيا.

نظم آالف من أنصار المرشح الرئاسي األفغاني
عبد الله عبد الله مسيرة إلى قصر الرئاسة في
العاصمة كابول للتنديد بما قالوا إنه عمليات
تزوير واسعة خالل االنتخابات من جانب موظفي
لجنة االنتخابات والمسؤولين الحكوميين.
وانتهت جولة اإلع��ادة التي أجريت يوم 14
حزيران بين عبد الله القائد السابق في تحالف
الشمال ووزير المال السابق أشرف عبد الغني
إلى طريق مسدودة بعد قرار عبد الله االنسحاب.
وان��ض��م ع��ب��د ال��ل��ه ع��ب��د ال��ل��ه إل���ى ن��ح��و 10
آالف متظاهر في كابول ضد «ضلوع ع��دد من
المسؤولين االنتخابيين والحكوميين في التالعب
بعمليات التصويت».
من جانبه حذر رئيس بعثة األمم المتحدة في
أفغانستان يان كوبيس من أن أي نتيجة مشكوك
في صدقيتها في االنتخابات الرئاسية قد تؤدي
إلى توترات عرقية في البالد.
ويلقى عبد الله دعما ً كبيرا ً من الطاجيك ثاني
أكبر عرقية في البالد بينما ينتمي عبد الغني إلى
البشتون أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان.
وات��ه��م المرشح عبد الله الرئيس المنتهية
واليته حامد ك��رزاي وحكام األقاليم والشرطة
بالتواطؤ لتزوير االنتخابات.

ومزق بعض المحتجين ملصقات تحمل صورة
كرزاي تعبيرا ً عن غضبهم ورددوا هتافات مناوئة
لكرزاي واللجنة المستقلة لالنتخابات.
وت��ع��ه��د ع��ب��د ال��ل��ه ع���دم ال��ت��ع��اون م��ع لجنة
االنتخابات بسبب اتهامه لهم بالفساد كما دعا

األمم المتحدة للتدخل إلنقاذ البالد.
وم��ن المفترض أن تظهر النتائج الرسمية
األولية في الثاني من الشهر المقبل بينما تعلن
النتائج النهائية بعد النظر في الطعون نهاية
الشهر ذاته.

تظاهرات مؤيدة للمرشح عبد الله

«حقوق الإن�سان» يدين ( ...تتمة �ص)1
وأضاف الفروف «شركاؤنا األميركيون الذين
نناقش معهم جميع جوانب هذا الوضع يؤكدون
لنا أنهم سيقدمون مساعدات غير قاتلة ،وتحديدا ً
للمجموعات التي تنأى بنفسها عن اإلرهابيين.
وآم��ل ب��أن تكون ه��ذه هي الحقيقية ،وب��أن هذه
المساعدات لن تتسرب إلى أي ٍد أخرى».
وجدد الوزير الروسي التأكيد على أن اإلرهاب
يمثل أك��ب��ر خطر على ال��ش��رق األوس���ط وشمال
إفريقيا ،وأكد تمسك موسكو بالموقف الداعي إلى
جمع جهود الحكومة السورية والمعارضة في
مواجهة الخطر اإلرهابي قائالً« :أود أن أعيد إلى
األذهان أن منطق مكافحة اإلرهاب ونأي المعارضة
الوطنية بنفسها عن المجموعات اإلرهابية التي
يلعب اإلره��اب��ي��ون األج��ان��ب دورا ً ري��ادي��ا ً فيها،
يتطابق مع نداءات تبنتها قمة «مجموعة الثماني»
في إرلندا الشمالية قبل عام» ،مشيرا ً إلى أن القمة
دعت الحكومة والمعارضة في سورية إلى التوحد
في محاربة اإلرهاب.
وقال وزير الخارجية األميركي جون كيري إن
«المعارضة السورية المعتدلة» سيكون لها دور
مهم في صد هجمات تنظيم «الدولة اإلسالمية في
العراق والشام».
وأوضح كيري ألحمد الجربا ،رئيس «االئتالف
المعارض» في اجتماع بمطار ج��دة في مستهل
زي��ارة قصيرة للسعودية «لدينا الكثير لنتحدث
عنه في ما يتعلق بالمعارضة المعتدلة في سورية
والتي لديها القدرة على أن تكون العبا ً مهما ً جدا ً في
صد وجود الدولة اإلسالمية في العراق والشام».
وأض��اف كيري قبيل اجتماعه مع الملك عبدالله
«الرئيس الجربا يمثل عشيرة يمتد وجودها إلى
العراق ،هو يعرف أناسا ً هناك وستكون وجهة
نظره ووجهة نظر المعارضة السورية مهمة جدا ً
للمضي قدماً».
ومن جانبه قال الجربا لكيري إن تدهور الوضع
األمني يعني أن هناك حاجة إلى أن تبذل واشنطن
والرياض والدول األخرى مزيدا ً من الجهد لمعالجة
الموقف في العراق الذي قال إن حدوده مع سورية
اآلن مفتوحة عملياً.
جاء ذلك في وقت وصف المندوب الروسي الدائم
في مجلس األمن فيتالي تشوريكين خطط اإلدارة
األميركية إلنفاق  500ميلون دوالر على تدريب
وتجهيز المعارضة السورية بالخطوة في االتجاه
الخاطئ .وع ّبر عن أسفه بأن الواليات المتحدة
«تصب الزيت على ن��ار النزاع السوري ب��دال ً من

محاولة تحقيق حل سياسي» .وأضاف« :الحظنا
أن زمالءنا األميركيين يقولون إنهم ليسوا على يقين
في ما إذا كان من الضروري تعيين أحد في منصب
اإلبراهيمي وإعادة تنشيط المفاوضات بين دمشق
والمعارضة» ،ودعا الى تقييم خطر المتطرفين بكل
جدية ،وق��ال« :نواجه خطر إنشاء دولة إرهابية
في األراض��ي الممتدة بين حلب وبغداد .هذا هو
الواقع».
كما ع ّبر المسؤول الروسي عن اعتقاده أن هذا
الوضع جزئيا ً هو نتيجة فشل المفاوضات السورية
مذكرا ً بأن البرنامج التمهيدي للحوار السوري كان
يتضمن  4نقاط أولها مكافحة اإلره��اب والثاني
تشكيل حكومة انتقالية ،غير أن المعارضة رفضت
بحث هاتين المسألتين في شكل منفصل.
وتابع« :مع األخذ في االعتبار النشاط األخير
لـ»داعش» ،ألم يكن من األفضل أن يتفق الطرفان
على خطوات عملية مشتركة لمكافحة اإلرهاب وفي
هذا اإلطار إنشاء لجنة مشتركة لتحقيق هذا الهدف.
ومن الممكن أن تصبح هذه اللجنة أساسا ً للهيئة
االنتقالية التي يسعى إليها الجميع».
وكان تشوركين أكد في حديث صحافي أن بالده
لن تسمح بتبني مجلس األمن الدولي قرارا ً ذا طابع
إنساني حول سورية يهدد بفرض عقوبات على
دمشق ،وانتقد المحاوالت الهادفة إلى االستناد
للفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة الذي ينص
على إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة ،في
مشروع قرار حول إيصال مساعدات إنسانية إلى
السوريين ،مضيفا ً إن هذه المحاوالت «ال تهدف
إلى الحصول على نتائج إنسانية ملموسة ،بل
ممارسة المزيد من الضغط السياسي على الحكومة
السورية».
الى ذلك ،دعا األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون المجتمع الدولي إلى عدم غض الطرف
عن التهديد الحقيقي الذي يمثله اإلرهابيون في
س��وري��ة ،مشيرا ً ف��ي مقال ل��ه ،نشرته صحيفة
«فرانكفورتر الغيماينيه تسايتونغ» األلمانية ،الى
ض��رورة تظافر جهود العالم كي ال تتلقى جماعة
جبهة النصرة أو مقاتلو الدولة اإلسالمية في العراق
والشام دعما ً ماليا ً أو غيره ،بحسب تعبيره.
وأشار بان إلى ضرورة تنفيذ الخطة التي قدمها
سابقا ً لتسوية النزاع في سورية ،والمتكونة من
ست نقاط ،ومن بينها فرض مجلس األمن حظرا ً
على التزويد بالسالح ،وإط�لاق عملية سياسية،
والتعامل أيضا ً مع التهديدات اإلرهابية ،واصفا ً

«مواصلة تقديم دعم عسكري لطرفي النزاع من
قوى خارجية» بعدم المسؤولية.
وش��دد ب��ان في مقاله على أن «أكبر عقبة في
طريق وقف الحرب في سورية في الوقت الراهن
هو االعتقاد بأنه يمكن تحقيق نصر بقوة السالح»،
الفتا ً إلى أن حصيلة ضحايا النزاع فاقت  150ألف
شخص.
هذا ودان مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة أمس ما س ّماه «أعمال القوات المسلحة
ال��س��وري��ة» ،من دون التطرق عمليا ً ال��ى جرائم
مسلحي المعارضة ،حيث صوتت لمصلحة القرار
ال��ذي قدمته دول غربية بدعم من األردن وقطر
والكويت والسعودية وف��ود  32دول��ة من أصل
 47من أعضاء المجلس ،في مقابل تحفظ  9دول
ومعارضة  5هي الجزائر وفنزويال والصين وكوبا
وروسيا.
وع ّبر القرار عن «القلق البالغ في شأن احتمال
م��وت آالف السوريين ومواطني ال��دول االخ��رى
المعتقلين في سجون الحكومة نتيجة الجوع
وال��ت��ع��ذي��ب» ،ودان ال��ق��رار س��ل��وك المسؤولين
«عن مثل هذه األعمال المرعبة» ،وكذلك «جميع
وقائع االختفاء القسري للمواطنين السوريين
ومواطني الدول األخرى التي يتهم النظام السوري
بتنفيذها».
من جانب آخ��ر ،أش��ار تقرير اللجنة الخاصة
بالتحقيق في االنتهاكات المحتملة لحقوق اإلنسان
في سورية ،إلى أن طرفي النزاع مذنبان في جرائم
خطيرة ،مشيرا ً إلى وقائع محددة تدين مسلحي
المعارضة في إط�لاق النار على أماكن سكنية،
وفي القيام بأعمال إرهابية ،وفي عمليات الخطف
بغرض الحصول على فدية ،وفي التعذيب واإلعدام
من غير محاكمة ،وفي تجنيد األطفال في القتال.
ووصف نائب المندوب الروسي الدائم لدى األمم
المتحدة والمنظمات الدولية األخ��رى في جنيف
أندريه نيكيفوروف مشروع القرار بأنه «نزعة
تتجاهل الوضع الحقيقي» ،الفتا ً إلى أن «مثل هذه
القرارات ال تساعد على وقف العنف» ،واصفا ً مثل
ه��ذه المبادرات بأنها متحيزة وانتهازية تخدم
مصالح مجموعة صغيرة كان يطلق عليها رياء
اسم «مجموعة أصدقاء سورية» وتغير اسمها في
ما بعد إلى «نواة مجموعة أصدقاء سورية» وذلك
ألن  11فقط من  107من األعضاء في بداية تكوين
المجموعة مستعدون لمواصلة تأييد التوجه نحو
إسقاط الحكومة الشرعية في سورية بالقوة.

المالكي يعلن ( ...تتمة �ص)1

الرئيس األوكراني بعد توقيع اتفاقية الشراكة

تقرير �إخباري

�أزمة �أوكرانيا ...مو�سكو تتقدم ووا�شنطن تتراجع
بالنسبة إلى واشنطن ،العراق ه ّم أمني إقليمي .أوكرانيا ه ّم استراتيجي
أوروبي .االنشغال الطاغي باألول ،ال يلغي االهتمام األميركي بالثاني.
لذا وجد الرئيس األميركي باراك أوباما االثنين الماضي الوقت الكافي
لالتصال بنظيره الروسي فالديمير بوتين «لدعوته إل��ى التعاون مع
الرئيس األوكراني بترو بوروشنكو ،بغية نزع فتيل األزمة».
الدعوة في جوهرها ليست أقل من تسليم غير مباشر بأجندة بوتين،
الموجودة خطوطها الرئيسية ولو بصورة ملتوية ،في خطة بوروشنكو
التي عرضها األسبوع الماضي.
وكان هذا األخير تقدّم بمشروع من  15نقطة ،تتمحور حول ثالث
نقاط رئيسية :وقف إطالق النار لمهلة محددة تنتهي في  27الجاري
(أمس) ،تفاوض مباشر مع االنفصاليين في شرق البالد ومنح منطقة
هؤالء المزيد من الحكم الذاتي.
األول يشكل المدخل للمطلبين األساسيين لموسكو ،الثاني والثالث.
وه��و شكلي على رغ��م ربطه بمدة أسبوع وبشرط إلقاء االنفصاليين
لسالحهم .موسكو سارعت وأفرغته من شروطه ،من خ�لال مطالبة
بوتين بأمرين :تمديد المهلة .واألوروبيون متفهمون للتمديد .الرئيس
السويسري الذي يترأس حاليا ً منظمة األمن والتعاون األوروبي أعرب
صراحة عن تأييده الستمرار وقف النار «لفترة أط��ول كي نتم ّكن من
البدء في حوار حقيقي» وواشنطن لم يصدر عنها اعتراض.
األمر الثاني« ،نزع سالح المسعورين في عدائهم لروسيا كي تستقيم
المطالبة بنزع سالح االنفصاليين» ،على ما قال .بذلك عمل بوتين على
قولبة وقف النار وفق ما يخدم أجندته .أو على األقل نقله من باب الشرط
المسبق إلى بند يناقش في المفاوضات.
أما النقطة الثانية ،أي التفاوض المباشر الذي عقدت أولى جلساته،
فقد جاء ليلبي أحد المطالب أو باألحرى الشروط الرئيسية التي وضعتها
موسكو منذ البداية .ولو أنها أجريت وسط ج ّو مشحون ووقف إطالق
نار هش تخللته خروقات من الجانبين .وبذلك انتزعت موسكو من كييف

اعترافها بوجود نزاع مع فريق أوكراني آخر يرفع مطالب استقاللية.
اعتراف يؤسس لحكم ذاتي يتمتع بقدرة اعتراضية روسية ضمنا ً
على السياسات وال��ق��رارات العليا للدولة .خصوصا ً الخارجية منها
المتعلقة بالعالقات مع أوروب��ا .وباألخص مع حلف شمال األطلسي
«ال��ن��ات��و» ال��ذي تخشى موسكو احتمال دخ��ول أوك��ران��ي��ا ف��ي عضويته
والذي بات في حكم غير الوارد ،بإقرار حتى الصقور األميركيين .فهذا
أمر صار خارج البحث إلى حين.
الحكم الذاتي شبه المستقل هو بيت القصيد من مجمل التحركات
الروسية منذ ض ّم القرم .فهو يع ّطل أي توجه من هذا النوع تزمع كييف
القيام ب��ه .وق��د ب��ات دخ��ول أوك��ران��ي��ا الحلف متعذرا ً أص�لاً ،ألن هناك
مناطق منها يدور حولها نزاع القرم .وبحسب ميثاق «الناتو» ال يصح
قبولها في مثل هذه الحال.
على أرضية هذا التوجه ،قام بوتين بخطوات ومناورات عدة تساعد
في تسهيل بنود أجندته .طلب من مجلس الدوما إلغاء القانون الصادر
في آذار الماضي والذي يخوله غزو أوكرانيا لو لزم األمر .بدا من خالل
طلبه أنه جاد في مسألة الحوار والتوصل إلى ح ّل سياسي في أوكرانيا.
طبعا ً طالما يحفظ له الكفة الراجحة في الصيغة العتيدة.
وشجع
وهو في موقع يخوله تحقيق مثل هذا الترجيح .كذلك وافق
ّ
االنفصاليين على التفاوض الهادف ،بعد أن كان قبل أيام يقول إنه ال
مونة له عليهم.
بهذه الصورة ضمن ترحيبا ً ولو صامتا ً من جانب االتحاد األوروبي
ال��ذي ال يبدو أنه في وارد فرض عقوبات إضافية خالل اجتماعه يوم
الجمعة في بروكسيل .أبعد ما ذهب إليه االتحاد هو من استيراد بضائع
روسية مصنّعة في القرم ،ال أكثر.
وكذلك واشنطن ال تبدو أنها متحمسة لعقوبات جديدة اآلن ،ج ّل ما
تسعى إليه ،في ضوء الواقع كما في ضوء أولوياتها الراهنة ،هو تقليل
خسائرها من خالل ضبط مكاسب بوتين.

وتابع ب��ارزان��ي« :لقد صبرنا  10سنوات مع
الحكومة اإلتحادية لحل قضية المناطق المتنازعة
وف��ق المادة  140لكنها كانت من دون ج��دوى»،
مبينا ً أن «دخول قوات البيشمركة إلى تلك المناطق
جاء لحمايتها ومنع سقوطها بأيدي اإلرهابيين بعد
إنسحاب القوات الحكومية منها» ،على حد قوله.
وش��دد رئيس منطقة كردستان ق��ائ�لاً« :اآلن
بالنسبة إلينا المادة  140أنجزت وانتهت ولن
نتحدث عنها بعد اآلن».
يذكر ،أن األك��راد يؤيدون وبقوة تنفيذ المادة
 140من الدستور ،في وقت يبدي العرب والتركمان
في كركوك ومناطق أخرى اعتراضا ً على تنفيذها،
لخوفهم من احتمال ضم المحافظة الغنية بالنفط
إل��ى منطقة ك��ردس��ت��ان ،بعد اتهامهم األح��زاب
الكردية بجلب مئات اآلالف من األكراد للسكن في
تلك المناطق لتغيير هويتها الديمغرافية.
وك���ان ال��م��رج��ع الشيعي األع��ل��ى السيد علي

العراقي،
شراكة وطنية تشمل جميع أطياف الشعب
ّ
كما أكد أهمية التعاون بين بغداد واربيل لمساعدة
النازحين.

السيستاني قد دع��ا الكتل السياسية العراقية
في مجلس النواب ال��ى التوافق على الرئاسات
الثالث وااللتزام بالتوقيتات الدستورية ،مطالبا ً
باالبتعاد عن فكرة تقسيم البالد كحل لالزمة في
رد على «إسرائيل» التي أبلغت الواليات المتحدة
أن االستقالل الكردي في شمال العراق حان وقته،
وأصبح أمرا ً مفروغا ً منه.
وانتقد النائب العراقي عن ائتالف دولة القانون
عادل المانع تصريحات بارزاني في شأن كركوك
والمادة  140في الدستور العراقي بشدة ،معتبرا ً
سيطرة البيشمركة على كركوك والمناطق المتنازع
عليها والحقول النفطية العراقية احتالال ً كرديا ً
ألجزاء من العراق.
من جهته ،أكد وزير الخارجية البريطاني ويليام
هيغ أنّ لندن ستقدم اقتراحات للحد من وصول
الدعم إلى الجماعات المسلحة في العراق.
وشدد هيغ من أربيل على ضرورة تأليف حكومة

المالكي ينتقد واشنطن

وك��ان رئيس ال���وزراء العراقي ن��وري المالكي
قد كشف عن شراء مقاتالت سوخوي من روسيا
وبيالروسيا لمقاتلة الجماعات االرهابية ،محمالً
واشنطن مسؤولية التأخير في تجهيز الجيش
العراقي.
وق��ال المالكي ف��ي مقابلة تلفزيونية إن تلك
الطائرات ستنفذ طلعات جوية خالل األيام القليلة
المقبلة.
وانتقد المالكي الطريقة البطيئة التي تنتهجها
الواليات المتحدة في تسليم  36طائرة من نوع
 ،F16األمر الذي أدى الى ترك القوات البرية من
دون إسناد جوي.

�س�ؤال من لقاءات ( ...تتمة �ص)1
وأهمية هذه االتصاالت الدولية أنها تع ّبر عن
قلق تجاه الوضع في لبنان ،وأنها من ناحية أخرى
تحاول إيجاد موقع له ضمن الحالة اإلقليمية
العامة ،بعدما كان االتجاه الدولي يكتفي بإبقائه
في «ثالجة» االنتظار ،واالكتفاء بتخدير مشاكله
لمنعها من االنفجار ،وذلك إلى حين تظهير صورة
الحلول لمشاكل المنطقة.
وتقول المصادر عينها إنّ الدول الكبرى تتجه إلى
صياغة مقاربة مستجدة للوضع في لبنان ،تتسم
بأنها ال يمكن وصفها بالمقاربة الجديدة ،ذلك أنها ال
تشتمل على رؤية جذرية بل على استدراك عالجات
موقتة للمشاكل التي ال تستطيع االنتظار؛ وأبرز
هذه المشاكل هي ملف احتواء قضية النازحين
وملف تعزيز إمكانات مكافحة اإلرهاب.
وتتوقع هذه المصادر أنّ فتح هذين الملفين
دوليا ً بشيء من الجدية ،بسبب تطورات العراق،
وبسبب الخشية من أن يشكال فتيالً صالحا ً إلشعال
شرارة الفوضى في لبنان ،قد يتيح فرصة تسمح
بمناسبة التوجه لمعالجتهما ،بطرح موضوع
االستحقاق الرئاسي على بساط البحث الدولي.
وبرأي هذه المصادر فإنّ الوضع في لبنان يتجه
اآلن من منظار دول��ي للتشابه مع الوضع الذي
نشأ قبيل انتخاب الرئيس ميشال سليمان ،حيث
أن ذه��اب البلد آن��ذاك إلى حالة أمنية خطرة تلت
استعصاء الخالف السياسي ،قاد إلى تفاهم الدوحة
الذي نص على إيصال قائد الجيش ميشال سليمان
إلى قصر بعبدا ،فيما تسونامي التفجيرات التي
تضرب لبنان منذ عدة أيام قد تلعب في عام 2014
نفس وظيفة  7أيار عام  2008لجهة أن تشكل رافعة

إليصال شخصية تناسب مواصفات ظروف البلد
األمنية الراهنة ،إلى رئاسة الجمهورية.
والمعلومة األساسية السائدة اآلن لدى محافل
ديبلوماسية والمعززة للتوقع اآلنف ،تفيد أن كالً
من باريس وواشنطن ،توصلتا إلى استنتاج بأنّ
أمن لبنان يقترب من االنفجار نتيجة تضافر ثالثة
عوامل :األول ارتفاع منسوب الصراع اإلقليمي
المذهبي في المنطقة .الثاني تعاظم التداخل
في لبنان بين العاملين االجتماعي المتضخم
بالنزوح السوري واالقتصادي المتر ّدي بالمشاكل
الداخلية من جهة ،والعامل األمني المفتوح على
احتماالت استيراد االره��اب من جهة ثانية ،في
هذه الجزئية يمكن لعامل النزوح السوري في حال
استمرار وتيرة التعامل معه من دون خطة ممولة
دولياً ،دور صاعق التفجير المركزي في قلب هذه
المعادلة المثلثة األض�لاع .الثالث وصول داعش
فعليا ً إلى الساحة اللبنانية ،بحيث من المرشح
أن تتق ّدم فوقها لتصبح طرفا ً داخليا ً ولو غير مرئي
ولكنه ظاهر الحضور.
والسؤال الدولي الذي تس ّربت عنه أجواء إلى
بعض المحافل السياسية في بيروت خالل األيام
األخيرة ،هو هل تبدأ الجولة الثانية من االتجاه
ال��دول��ي لتحصين ال��ح�� ّد األدن���ى م��ن االس��ت��ق��رار
اللبناني ،بإبرام تسوية انتخاب رئيس جمهورية
تسمح بالذهاب النتخابات نيابية مبكرة ثم حكومة
وحدة وطنية كتلك التي نشأت بعد الطائف؛ أي
حكومة تجمع الجميع برئاسة تمام س�لام كون
عودة الحريري إلى لبنان ،مرهونة ليس بتفاهم
سعودي إيراني فقط ،بل بتسوية بينهما تشتمل

على اتفاق حول سورية.
وبحسب هذه المعلومات فإنّ واشنطن تعرف
م��اذا تريد من رئيس الجمهورية العتيد في هذه
المرحلة؛ وهو أن ال يج ّرها إلى اشتباك لبناني،
ألنها بغنى عن مشاكل إضافية في الشرق االوسط.
والمطلوب أميركيا ً رئيس تشتري به الوقت اإلقليمي
الصعب في لبنان وتستطيع التنسيق معه في
مجال مكافحة اإلرهاب في المشرق.
أما باريس فتريد رئيسا ً يس ّهل مشروع الثالثة
مليار دوالر التي رصدتها السعودية كثمن لصفقة
السالح الفرنسية للجيش اللبناني.
وتشكك هذه المصادر بأن تكون الرياض أعطت
موافقتها على هذا الح ّل ،لكنها تؤكد أنّ الكويت هي
الدولة المنوط بها تمويل كلفة االستقرار في لبنان
خ�لال المرحلة المقبلة ،ووف��ق صيغة استدراك
الوضع التي وضعتها واشنطن ومن ورائها باريس،
وتنطلق منذ أيام االتصاالت الدولية مع مسؤولين
لبنانيين من أجل وضعها على سكة التنفيذ...
هل ينجح هذا المسعى أم أنّ الوضع اإلقليمي
المعقد المتسم ب��ال��ص��راع ف��ي ال��ع��راق وعليه،
سيعطلها؟
وبانتظار أن تجيب األيام المقبلة عن هذا السؤال،
ف��إنّ مصادر لبنانية مطلعة تؤكد أنّ واشنطن
مستمرة في تقديم الدعم السياسي واالستخباراتي
المطلوب لدعم الح ّد األدنى من االستقرار في لبنان
وجبه اإلرهاب فوق ساحته .ومضمون هذا الموقف
المستم ّر حتى اآلن ،كان ت ّم إبالغه إلى قائد الجيش
العماد جان قهوجي قبل أحداث العراق خالل زيارة
مسؤول عسكري أميركي إلى اليرزة.

