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عراقجي :طهران تنوي تخ�صيب اليورانيوم
�إلى م�ستوى حاجاتها ال�صناعية
أعلن عباس عراقجي نائب وزير
الخارجية اإلي��ران��ي أن ب�لاده تنوي
تخصيب اليورانيوم إل��ى المستوى
الذي يلبي حاجاتها الصناعية ،مشيرا ً
إل��ى أن إي���ران ،ووف��ق��ا ً الت��ف��اق جنيف
الذي وقع في تشرين الثاني الماضي،
لم تلتزم تعليق نشاطها في المجال
النووي ،واصفا ً هذا االتفاق بأنه «اتفاق
الهدنة»بين األطراف.
وأك��د المسؤول اإلي��ران��ي أم��س أن
القيود التي قبلتها طهران ليست دائمة،
مشددا ً على ض��رورة دراس��ة القضية
اإليرانية في كل عناصرها السياسية
وال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة .وأوض����ح أن
بالده ستعود إلى برنامجها في حال
فشل تحقيق النتائج المتوقعة في
المفاوضات ،بينما سيعود الغرب إلى
عقوباته ،مشيرا ً إلى أن ذلك لن يؤدي
إلى حدوث «كارثة».
من ناحية أخرى ،أكد مساعد وزير
الخارجية اإليراني مجيد تخت روانجي
أن إيران ليست مستعدة لدفع أي ثمن
من أجل إب��رام اتفاق ن��ووي مع الدول
الست .فيما أعلن المدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية يوكيا اومانو
أن إيران بدأت باتخاذ إج��راءات مهمة

لإلجابة عن تساؤالت الوكالة حول
برنامجها النووي.
وت��أت��ي ت��ص��ري��ح��ات أوم��ان��و ل��دى
عودته من العاصمة اإليرانية طهران
ُ
ح��ي��ث أج����رى م��ح��ادث��ات م���ع ك��ب��ار
المسؤولين اإليرانيين.
وأبرمتإيرانومجموعة«»1+5اتفاقا ً
موقتا ً لمدة ستة أشهر قابالً للتجديد
دخل حيز التنفيذ في  20كانون الثاني.

ويفترض أن يفضي ه��ذا االت��ف��اق إلى
ات��ف��اق نهائي يضمن الطابع المدني
حصرا ً للبرنامج النووي اإليراني مقابل
رف��ع الحظر ال��دول��ي .وف��ي شهر تموز
ُم��دّد االت��ف��اق إل��ى  24تشرين الثاني،
وتستأنف المفاوضات قبل عقد الجمعية
العامة لألمم المتحدة في  16أيلول.
وق����ال ت��خ��ت روان���ج���ي« :ننطلق
بحسن نية الستئناف المفاوضات مع

ت�سجل نقل �أ�سلحة عبر الحدود الرو�سية ـ الأوكرانية
بول بيكار :البعثة الأوروبية لم
ّ

مجموعة  1+5ونرغب في التوصل إلى
ات��ف��اق ...لكننا لسنا مستعدين لدفع
أي ثمن» ،على ما نقلت وكالة األنباء
الطالبية اإليرانية (ايسنا) ،وأضاف:
«إن أب��دى الطرف الثاني كذلك حسن
نية فسنتمكن من إبرام اتفاق مع حلول
 24تشرين الثاني».
وأوضح المصدر أن وزير الخارجية
محمد جواد ظريف ورئيسة الدبلوماسية
في االتحاد األوروب���ي كاثرين آشتون
«سيلتقيان مطلع أيلول».
في حين قال عراقجي في وقت سابق
إن «المفاوضات ستجرى في أيلول
على هامش الجمعية العامة لألمم
المتحدة وربما على المستوى الوزاري.
لكن قبلها ستجرى مفاوضات ثنائية
م��ع أع��ض��اء مجموعة  1+5ل��م تحدد
مواعيدها وأمكنتها بعد».
وأض��اف عراقجي« :ال��ط��رف اآلخر
ج��دي ف��ي إرادة إب���رام ات��ف��اق على ما
هو الطرف اإليراني» .وتابع« :ما زال
ال��ت��وص��ل إل��ى ات��ف��اق ص��ع��ب��اً .فهناك
خ�لاف��ات عميقة ب��خ��ص��وص بعض
المواضيع ،لكننا متفائلون» .وق��ال:
«ينبغي أن نحاول تسوية المشاكل
عبر حلول مبتكرة».

عبد اللهيان :القرار الأممي بالت�صدي للزمر الإرهابية �إيجابي
ق��ال مساعد وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي للشؤون
العربية واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان إن القرار
األممي األخير بشأن التصدي للزمر اإلرهابية إيجابي
ويساهم في تسهيل تقديم المساعدات اإلنسانية
للنازحين في سورية والعراق.
ودعا عبد اللهيان خالل لقائه مساعدة األمین العام
لألمم المتحدة للشؤون اإلنسانیة ومنسقة شؤون
اإلغاثة في المنظمة الدولية فالیري آموس إلی أن
تعلن األم��م المتحدة موقفا ً حازما ً من االنتهاكـات
الصهیونیة ضد المراكـز التابعة لها في غزة.
وأك��ـ��د اس��ت��ع��داد ب��ل�اده الس��ت��ق��ب��ال ال��ج��رح��ی
الفلسطینیین لمعالجتهم في المستشفیات اإلیرانیة

وتقدیم المساعدات الطبیة واإلنسانية ألهالي غزة،
مشددا ً علی ض��رورة العمل علی تقلیص التأثيرات
السیاسیة علی الجهود التي تبذل لتقدیم المساعدات
اإلنسانیة.
وأش�����ارت آم���وس إل���ی مساعیها ف��ي متابعة
المساعدات اإلنسانیة في سوریة والعراق وغزة،
وقالت نحن نسعی إلی تقدیم المساعدات اإلنسانیة
للشعب السوري بعیدا ً من أي تأثیرات سیاسیة.
وأشادت بجهود إیران في مجال تقدیم المساعدات
اإلنسانیة للشعب السوري وأضافت نحن نسعی
إلى التعاون مع الدول التي لها تأثیر في سوریة من
أجل إیصال المساعدات إلی المحاصرین في المناطق

التي تقع في دائرة الصراع بین الجیش والمعارضة
المسلحة.
من جهة أخ��رى ،انطلقت في طهران أمس أعمال
ملتقى «المقاومة حتى النصر» حول مقاومة الشعب
الفلسطيني بوجه كيان االحتالل الصهيوني ،وذلك
بمشاركة العديد من الشخصيات المحلية واألجنبية.
وسيتم في هذا الملتقى الذي تنظمه دائرة العالقات
العامة بمنظمة تعبئة المستضعفين اإليرانية ،تكريم
سفراء الدول الـ  13التي سحبت سفراءها من تل أبيب
احتجاجا ً على األعمال اإلجرامية للكيان الصهيوني
في عدوانه األخير على قطاع غزة .ويحضر الملتقى
العديد من الشخصيات المحلية والخارجية.

ال�سيا�سة الخارجية ( ...تتمة �ص)1
نحو البحر المتوسط .كانت اإلمبراطورية تتمتع
بأكبر جيش في العالم وكانت متواجدة في معظم
األق��ال��ي��م ح��ول البحر المتوسط .ك��ان��ت الثقافة
الرومانية مسيطرة على العقول وكانت م��دارس
القانون الروماني تعم ذلك المحيط .لم يكن ألي
مواطن في تلك اإلمبراطورية خالل القرن الممتد من
 376ميالدي حتى سقوط اإلمبراطورية عام 476
يتوقع ذلك االنهيار إالّ حفنة من «المحلّلين» و«الخبراء
اإلستراتيجيين» .صحيح أن انقسام اإلمبراطورية
بين إم��ب��راط��وري��ة ف��ي ال��غ��رب وإم��ب��راط��وري��ة في
الشرق في نهاية القرن الثالث بقرار من اإلمبراطور
ديوكالسيان أس��س لالنهيار بعد قرنين علما ً أن
القسم الشرقي استمر حتى سقوط القسطنطينية عام
 .1453ولكن تواتر األحداث على مدى قرنين تقريبا ً
يتماهى مع تواتر األحداث خالل العقود الماضية بعد
انهيار االتحاد السوفيتي .الثورة التكنولوجية في
التواصل والمواصالت جعلت نقل الخبر والمعلومة
شبه ف��وري وبالتالي تسارعت ردود الفعل على
األح���داث بينما كانت تأخذ م��دى أكبر في العصر
القديم .على كل حال ال داعي للدخول في سجال حول
أسباب انهيار اإلمبراطورية الرومانية ومقاربتها مع
التح ّوالت التي تحصل في البنية السياسية للواليات
المتحدة وتداعياتها على تماسك النسيج االجتماعي
والتغيير السكّاني وتره ّل الثقافة التي أصبحت
مبنية على قاعد إشباع الغرائز والنزوات .نكتفي
بمالحظة المشهد السياسي الخارجي للواليات
المتحدة لنساءل حول موعد االنهيار.
في هذا السياق ق ّدم الصديق األستاذ ناصر قنديل
(افتتاحية «ال��ب��ن��اء» ف��ي  19آب  )2014مقاربة
موفقة إلستراتيجيات الواليات المتحدة خالل العقد
الماضي وتسمياتها المختلفة الفولكلورية النابعة
ع��ن ال��رواي��ات الشكسبيرية .فهناك ع��دة عوامل
مشتركة بين كل هذه اإلستراتيجيات التي تدل عن
ترهل ورداءة في قراءة الموقف عند األميركيين.
فالعامل األول هو قصر مدى هذه اإلستراتيجيات
التي حصلت في والية رئيس وليس فقط عبر واليات
متتالية .أي بمعنى آخر أن اضطرت القيادة األميركية
تغيير النهج واألسلوب لتحقيق أهدافها .قد يرى
البعض في ذلك مرونة فائقة وبراغماتية متم ّيزة .نرى
نحن سوء تقدير للموقف ومحاولة إعادة تصويب
وفشل ذريع وإالّ لما كانت ض��رورة إع��ادة التقويم!
فليس من الصحيح اعتبار الساحات العربية مستقلة
عن بعضها كما أوضح الرئيس السوري ّ
بشار األسد
في خطاب القسم أن كافة األحداث مرتبطة بعضها
ببعض .فالمقاربات األميركية لكل ساحة أ ّدت إلى
التخ ّبط والفشل الذريع وإن كانت النتيجة دمارا ً
كبيرا ً للدول والمجتمعات العربية .هذا التخريب
هو نتيجة اإلخ��ف��اق األميركي في تحقيق أهدافه
اإلستراتيجية ولكن كلفته سترتد عليه عاجالً أم آجالً
ولكن هذا حديث آخر.
العامل الثاني هو التناقض في المسارح الميدانية
وال��م��واق��ف داخ���ل م��راك��ز ال��ق��رار األم��ي��رك��ي .فدعم
التكفيريين في سورية ال ينجر على المسرح العراقي.
ليست هذه براغماتية بل سوء تقدير يعود إلى واقع
تناقض المواقف والمصالح داخل اإلدارة األميركية.
إن الحجة القائلة أن دع��م التكفيريين يستنزف
الجيش السوري وحتى الدولة المركزية في العراق
يخدم مصالح الواليات المتحدة عبر إلهاء الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وعبر تقويض الدولة السورية،
فهذه الحجة ال تصمد أم��ام التح ّوالت واإلنجازات
الميدانية ،كما أن إيقاعها ال يخضع لضوابط
تستطيع التحكم بحراك التكفيريين .لسنا مقتنعين
بأن هناك رؤية واحدة وتقدير واحد داخل اإلدارة وال
داخل كافة مؤسسات الحكومة األميركية .صحيح
أن الرئيس األميركي يتمتع بصالحيات واسعة في
تقرير السياسة الخارجية ولكن حتى عندما يحسم
موقفه في أمر ما هناك قوى داخل إدارته لها امتدادات
خارجية تعمل على إفشال تلك السياسة إذا ما
تناقضت مع مصالحها كمحاوالت اللوبي الصهيوني
ومعه ال��م��ال العربي إلف��ش��ال ال��ت��ق��ارب األميركي
اإليراني .صحيح أنها لم تفلح حتى هذه الساعة
ولكن البطء في المفاوضات يعكس تباين المواقف
داخل اإلدارة وليس داخل الفريق اإليراني.
العامل الثالث في تنوع اإلستراتيجيات يعود إلى
عدم قدرة الواليات المتحدة على تحقيق أهدافها.

فالقوة العسكرية المفرطة التي تد ّمر كل شيء ال
تستطيع تحقيق األهداف السياسية .ال تملك الواليات
المتحدة القدرة العسكرية والمالية واالقتصادية
والسياسية ناهيك عن الحجة األخالقية في تغيير
ج��ذري في المجتمعات العربية لتحقيق أهدافها.
فالمطلوب لتحقيق تلك األهداف احتالل طويل المدى
كما حصل في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية
الثانية .يفيد تقرير عسكري ح ّرره كل من وليام بري
الوزير السابق للدفاع والجنرال جون أبي زيد القائد
األسبق للمنطقة الوسطى والذي صدر في  31تموز
 2014أن الواقع للقوات المسلحة األميركية في حالة
ترهل شديد بما فيها الترسانة النووية والتي ال تمكّن
الواليات المتحدة في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية.
المطلوب هو إع��ادة تأهيل القوات المسلحة وذلك
األمر يتطلّب قرارات كبيرة ال نعتقد بوسع هذه اإلدارة
أو حتى أي إدارة من نفس النمط على اتخاذها.
ويخلص التقرير بإنذار واضح :إن لم تتم الموافقة
على التوصيات التي أدرجت فالمستقبل قاتم! قيمة
هذا التقرير يكمن أنه يصدر مرة كل أربع سنوات ومن
هنا أهميته وندرته .إنه ال يعكس تغييرا ً في المزاج
أو في السياسة بل يلحظ تقدير موقف في غاية
الخطورة بالنسبة للواليات المتحدة .والتقرير بشكل
توجهات الرئيس األميركي في خطابه
عام يدعم
ّ
في الكلّية الحربية وست بوينت حول عدم التو ّرط
المباشر للواليات المتحدة إالّ إذا واجهت تهديدات
مباشرة لمصالحها في العالم أو في المنطقة العربية
واإلسالمية .ليس بمقدور الواليات المتحدة تكرار
التجربة األفغانية أو العراقية .ونذكّر أن الرئيس
توجهات لجنة
أوباما وصل إلى الرئاسة ليعكس
ّ
باكر هاملتون التي أوقفت المسار االنتحاري الذي
اتخذته إدارة بوش االبن .وقد أشرنا في مقاالت عدة
أن المراجعة الجذرية للبنية السياسية واالقتصادية
ش��رط ض���رورة ل��وق��ف ال��ت��رهّ ��ل داخ���ل المؤسسة
األميركية ولكن الكلفة السياسية غير مقبولة عند
النخب األميركية الحاكمة .هنا مقاربة المشهد
الروماني مع المشهد األميركي تساهم في فهم مسار
االنهيار وليس األفول فقط.
بناء على ذلك فما هو المشهد الفعلي للسياسة
الخارجية األميركية؟ لسنا مقتنعين ب��أن خطة
الهيمنة المباشرة عبر تغيير الحكومات ت ّم استبدالها
بسياسة التدمير وذلك خدمة لتحقيق مصالحها .ال
نرى اآللية التي يمكن للواليات المتحدة المحافظة
على مصالحها (أي النفط والكيان الصهيوني)
عبر تفتيت الكيانات الموروثة من حقبة سايكس
بيكو إلى كيانات عرقية طائفية مذهبية صغيرة.
ف��إذا كانت الدولة القطرية التي أنتجتها سايكس
بيكو والحرب العالمية الثانية برهنت على فشلها
في تحقيق أم��ن المواطن القاطن فيها والرفاهية
والنمو فما بال الدويالت المزعم خلقها التي تفتقد
مق ّومات الوجود المستديم ككيانات مستقلّة؟ ففي
عصر التك ّتالت اإلقليمية الكبيرة هل هناك من مكان
للدويالت؟ وم��ن يحمي تلك ال��دوي�لات وم��ن يؤمن
مق ّومات وجودها إذا ما ساد التناحر بينها (والتناحر
هو سبب وجودها!)؟ ثانياً ،هل تستطيع الواليات
المتحدة أن تضبط إيقاع تلك الدويالت كي ال تخرج
عن المسار المرسوم لها وهي من عجزت عن الحفاظ
على «الكنز اإلستراتيجي» في مصر وعلى استقرار
دول «االع��ت��دال العربي»؟ أل��م تستطع مجموعات
غير حكومية بإلحاق هزائم نكراء لكل من الكيان
الصهيوني وحتى ال��ق�� ّوات األميركية في العراق
وأفغانستان؟ هل هناك من يعتقد أن االنتكاسات
ّ
ومخططة» من قبل
العسكرية األميركية «مبرمجة
الدوائر األميركية؟ أليس فشل العملية السياسية
في العراق خير دليل على عجز الواليات المتحدة
في فهم سلوك المك ّونات في مختلف المجتمعات
العربية؟ هل تستطيع حفنة من الدويالت العرقية
والطائفية تأمين خطوط النفط والغاز دون حماية؟
هل يعني أن ال��والي��ات المتحدة تستطيع إنشاء
حزام من القواعد العسكرية في كافة هذه الدويالت
من دون أن تتع ّرض لنيران من سيقاومها (ونؤكد
على أنها ستنشأ مقاومة شرسة لها!) وناهيك عن
الكلفة المالية الباهظة التي ال تستطيع تح ّملها؟ هل
يستطيع الكيان الصهيوني أن يتح ّمل وصول إلى
ح��دوده مجموعات متط ّرفة ال تخضع ألي اعتبار
عقالني بالمفهوم الغربي؟ أليست قوة المجموعات
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المتطرفة الوليدة لتلك السياسات العبثية للواليات
المتحدة ناتجة من تغيير جذري في موازين القوة
وبخاصة حول قوة الواليات المتحدة المتراجعة
وضعف الحكومات المركزية التابعة لسياسات
الواليات المتحدة؟
من خالل هذه األسئلة التي ال إجابات واضحة لها
(ونقول إنه ال توجد إجابات في األصل إالّ النفي!)
نعيد تأكيد قراءتنا للسياسة الخارجية .المنطلق
األول هو أن السياسة الخارجية األميركية امتداد
للمشهد الداخلي في الواليات المتحدة .وهذا ما ال
تلحظه معظم المقاربات للسياسة الخارجية عند
المحلّلين العرب .وبما أن التره ّل هو سيد الموقف
ال��داخ��ل��ي ف�لا ب��د م��ن أن ينعكس ذل��ك األم���ر على
السياسة الخارجية .من هنا نستخلص رداءة في
القيادة واألداء وسوء التقدير واالستجابة للمصالح
اآلنية لمجموعات الضغط التي تأتي بالمسؤولين
إلى الحكم .بناء على هذه الحقيقة نرى أن الكارثة
ال��ت��ي ح��لّ��ت ب��ال��والي��ات المتحدة ه��و م��ا اعتبرته
انتصارها على االتحاد السوفياتي .فالحرب الباردة
العقائدية واإلستراتيجية ساهمت إلى ح ّد كبير في
التس ّتر عن العورات في البنية السياسية األميركية
والتي انعكست في تح ّوالت في المشهد االقتصادي
التي أضعفت القدرة اإلستراتيجية األميركية .كما أن
هذا الواقع جعل الواليات المتحدة منذ بداية األلفية
الثالثة في موقع ر ّد الفعل وليس الفعل والمبادرة.
فالتح ّوالت التي تحصل في العالم وفي المنطقة
العربية واإلسالمية خارجة عن إرادتها وبالتالي
مجمل سياساتها في المنطقة مج ّرد ر ّد فعل .طبيعة
ه��ذه السياسة ضيق األف��ق اإلستراتيجي وع��دم
البصيرة في تي ّقن ردود الفعل المحتملة .فعلى سبيل
المثال نطرح السؤال التالي :ما هو ر ّد الفعل المحتمل
على الغارات األميركية على مواقع داعش في العراق؟
أليس هناك احتمال في تقوية الموقع الداعشي عبر
استجالب تعاطف «س ّني»؟ إن مواجهة داع��ش ال
تخضع لمقاربة دقيقة وحاملة ألبعاد إستراتيجية.
المطلوب في تلك المواجهة مقاربة متكاملة األبعاد،
باإلضافة إل��ى البعد العسكري واألم��ن��ي ،مقاربة
سياسية واقتصادية على الصعيدين اإلقليمي
والدولي .فال بد للواليات المتحدة أن تتفاهم مع دول
محور المقاومة والممانعة وأن تتخلّى عن األعباء
التي ك ّبلتها حتى اآلن كاالعتبارات الداخلية األميركية
والصهيونية .هل تستطيع القيام بذلك؟
وإضافة إلى تلك المقاربة كيف تكون مواجهة
الموجات التكفيرية من دون ربطها بالقضية األم؟ هل
الحراك الذي شهدته المنطقة خارج تفاقم الصراع
العربي الصهيوني؟ أليس مقاربة إقليمية ودولية
من ض��رورات ضبط إيقاع الصراع؟ وبالتالي هل
تستطيع الواليات المتحدة أن تتنازل عن عنجهيتها
وتق ّر بأن ال بد من التفاوض مع من يخالفها الرأي؟ هذا
يأخذنا إلى قراءة المشهد على الصعيد الدولي فنرى
أن آفاق السياسة الخارجية األميركية ال تختلف عن
محدودية آفاقها في المنطقة .فعبثية سياستها في
أوكرانيا ستؤ ّدي إلى تص ّدع في العالقة مع االتحاد
األوروبي ،هذا إن لم يتحقق ذلك فعالً اآلن .فالعالقة
بين االتحاد األوروب��ي والواليات المتحدة متوترة
وإن استم ّر االتحاد في الرضوخ للضغط األميركي
تجاه روسيا .لكن ليس هناك من دليل أن العقوبات
المطروحة ستن ّفذ وإذا ن ّفذت لن تلحق بالضرر على
دول االتحاد األوروب��ي .هذا إن لم نأخذ في االعتبار
مصالح الشركات األميركية الكبرى التي ستتض ّرر من
تلك العقوبات .بالمقابل كان رد الفعل لكل من روسيا
وسائر دول البريكس اإلس��راع في اإلج��راءات لقيام
نظام مالي بديل عن النظام المرتكز على الدوالر .كما
أن التهديدات األميركية بمحاصرة الصين في آسيا
س ّرعت في إنجاز اتفاق الغاز بين روسيا والصين،
علما ً أن ذلك االتفاق بدأت المفاوضات في شأنه منذ
أكثر من  20سنة ،فإذا الحماقة األميركية تنجز ما كان
صعبا ً في تحقيقه على مدة عقدين من الزمن! أينما
نلتفت في العالم نرى إخفاقات جذرية في السياسة
الخارجية األميركية ونرى بالمقابل تقدما ً في الدول
التي تح ّملت مسؤولية مواجهتها .فالمواجهة أمر
مكلف وهذا صحيح ولكن الرضوخ لليهمنة األميركية
أمر قاتل! فالمسافة بين األفول واالنهيار تتقلّص فهل
من يعتبر؟

زياد حافظ

رئي�س دائرة ال�صليب الأحمر يتجه �إلى مو�سكو
لبحث مو�ضوع القافلة الرو�سية
أع��رب وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف��روف عن قلق ب�لاده من
تباطؤ تقديم ال��ض��م��ان��ات األمنية
للقافلة اإلنسانية الروسية من جانب
كييف.
وج��اء في بيان ص��در عن الوزير
ون��ش��ر بعد مكالمته الهاتفية مع
رئ��ي��س اللجنة ال��دول��ي��ة للصليب
األحمر بيتر ماورير أمس« :نأمل ألاّ
يكون تباطؤ تقديم ضمانات أمنية
إلي��ص��ال ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة
الروسية إلى أوكرانيا محاولة من
كييف أو قوى أخرى إلجهاض هذه
العملية اإلنسانية المهمة».
وأضاف البيان أن ماورير أشار من
ناحيته إلى أن روسيا وقوات الدفاع
الشعبي قد أعطت الضمانات األمنية
كافة للقافلة اإلنسانية ولموظفي
الصليب األحمر الذين سيشاركون
في هذه العملية بالكامل.
وشدد الطرفان على «ضرورة حل
مسألة الضمانات األمنية المتبقية
م��ع الجانب األوك��ران��ي ب��أس��رع ما
يمكن»وكذلك اتخاذ إجراءات سريعة
في الساعات القريبة المقبلة من أجل
تسوية المسألة حول نقل الشحنات
اإلنسانية الروسية إلى متلقيها.
وذكر الوزير الروسي أن الوضع
اإلن���س���ان���ي ف���ي م��ن��ط��ق��ة األع���م���ال
العسكرية ش��رق أوكرانيا يتدهور
كل يوم ،مشيرا ً إلى أن المرضى في
المنطقة باتوا من دون أدوي��ة بينما
األطفال من دون غذاء في ظل غياب
مستلزمات العيش ف��ي كثير من
التجمعات السكنية.
وفي السياق ،أعلنت أمس زيارة
يقوم بها ل��وران كوربا رئيس دائرة
النشاط العملياتي للصليب األحمر
ف��ي أوروب����ا وآس��ي��ا ال��وس��ط��ى إل��ى
موسكو ،لبحث الوضع حول القافلة
اإلن��س��ان��ي��ة ال��روس��ي��ة المخصصة
لشرق أوكرانيا.
ونقلت وكالة «إيتار تاس»الروسية
عن السكرتيرة الصحافية للمنظمة
أن��اس��ت��اس��ي��ا إي��س��ي��وك أن ك��ورب��ا
سيجري ف��ي العاصمة الروسية
«محادثات مع كبار المسؤولين حول
النشاط اإلنساني للصليب األحمر في
أوكرانيا وكذلك القافلة الروسية».
وكانت القافلة اإلنسانية الروسية
ال��ت��ي تتضمن نحو  270شاحنة
تحمل ن��ح��و أل��ف��ي ط��ن م��ن ال��م��واد
الغذائية والمياه واألدوات انطلقت
من مقاطعة موسكو في  12آب .وفي
 14آب اقتربت القافلة من الحدود
األوك���ران���ي���ة .وق���د ن��س��ق��ت روس��ي��ا
وأوكرانيا نظام فحص الشاحنات
من قبل جمارك البلدين واتفقتا على
أن كل شاحنة سيرافقها موظف من
الصليب األحمر.

وأوض��ح الصليب األحمر أن األمر
الرئيسي لدخول القافلة الروسية إلى
أوكرانيا ينحصر حاليا ً في الضمانات
األمنية لموظفيها الذين سيرافقون
الشاحنات.
وقالت إيسيوك« :من المهم مبدئيا ً
بالنسبة للصليب األحمر أن يحصل
من الجانبين المتنازعين في شرق
أوكرانيا على ضمانات أن موظفيه
سيعملون في ظروف آمنة وفي ظروف
مراعاة المبادئ اإلنسانية الدولية مع
األخذ في االعتبار أن المنظمة ال توافق
على المرافقة العسكرية للقافلة».
من ناحية أخرى ،قالت فيكتوريا
زوتيكوفا المسؤولة اإلقليمية في
اللجنة الدولية للصليب األحمر خالل
حديثها عن مسألة سالمة عبور قافلة
المعونات اإلنسانية الروسية إلى
ش��رق أوكرانيا بحلول ال��ي��وم« :إن
المفاوضات تجرى لوقت محدد .هناك
صعوبات في االتصال والتواصل مع
الجميع .ونحن ننتظر في وقت واحد
ضمانة األمن من الجانب األوكراني
ومن المليشيات».
ورجحت زوتيكوفا تلقي ضمانات
أم��ن��ي��ة ل��ع��ب��ور ق��اف��ل��ة ال��م��س��اع��دات
اإلنسانية قبل ال��زي��ارة المرتقبة
لرئيس نشاطات اللجنة الدولية
للصليب األحمر العاجلة في أوروبا
وآسيا الوسطى لوران كوربا األربعاء
 20آب إلى موسكو.
وكان كوربا زار كييف يوم الجمعة
ال��م��اض��ي واج��ت��م��ع بممثلين عن
السلطات األوكرانية ،وعقب ذلك عاد
إل��ى جنيف وسيتوجه الثالثاء 19
آب إلى موسكو ،وسيجتمع األربعاء
بمسؤولين روس.
وأعلنت الخارجية الروسية بهذا
الصدد أن «الجانب الروسي وافق
على مطلب الجانب األوكراني بشأن
خط سير القافلة وإيصال المساعدات

ومسائل أخ��رى في ه��ذه العملية»،
وفيما بعد أكدت الخارجية الروسية
أن كييف شرعت من جانب واحد في
تغيير االتفاق مع موسكو ،إضافة إلى
تقديمها مطالب جديدة إلى الجانب
الروسي.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أعلن النائب
األول ل��رئ��ي��س وزراء جمهورية
دونيتسك الشعبية أن��دري بورغين
استعداد جمهوريته لضمان األمن
لموظفي الصليب األحمر والقافلة
اإلنسانية الروسية .وذكر أن موظفي
الصليب األحمر ليسوا موجودين في
دونيتسك حالياً .وأضاف« :يجب أن
يصلوا إلينا في البداية .سنستقبلهم
وس��ن��ن��ق��ل��ه��م إل����ى دون��ي��ت��س��ك ثم
سيتجهون للحصول على الشحنات
إذا كان ذلك أمرا ً ضرورياً».
إلى ذلك ،أفاد رئيس بعثة منظمة
األم���ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب�����ا في
أوكرانيا بول بيكار أن مراقبين البعثة
ال��ذي��ن يقومون بمتابعة األوض��اع
على الحدود الروسية األوكرانية لم
يسجلوا نقل األسلحة عبر الحدود.
وق��ال في مؤتمر صحافي أمس:
«لم نرى أية أسلحة سابقاً ،السؤال
كان إذا رأينا السيارات العسكرية
التي كانت تمر عبر الحدود أمس في
نقطتي المرور ،لم نرى أية سيارات
عسكرية تحاول عبور الحدود».
وذكر بيكار أن المراقبين شاهدوا
أكثر من مرة المروحيات العسكرية
الروسية بالقرب من نقطتي المرور،
مشيرا ً في الوقت ذات��ه إل��ى أنها لم
تتجاوز الحدود األوكرانية سابقاً.
وق����ال« :ن���رى أش��خ��اص��ا ً ي��رت��دون
ب��زات عسكرية ف��ي نقطتي المرور
ويمرون عبر الحدود وال يتجاوز عدد
األشخاص فيها  .12أحيانا ً يحملون
حقائب وأحيانا ً على متن سيارات
م��دن��ي��ة .لكننا ل��م ن��ل��ح��ظ أسلحة

لديهم».
وأض��اف رئيس البعثة أن بعثة
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
العاملة ف��ي المنطقة ستكتمل في
القريب العاجل بالخبراء الجدد.
وتابع« :وصلنا إلى هناك لإلشرف
على نقطتي تفتيش .وج��رى زيادة
عدد المراقبين منذ  10أيام ،وخالل
األيام العشرة األخيرة نتابع هاتين
النقطتين على م��دار الساعة .وبعد
أي��ام ع��دة ستنضم إلينا مجموعة
أخيرة من المراقبين وسيكون فريقنا
كامالً ،وبإمكاننا العمل كما يجب».
وأع��ل��ن بيكار أن مراقبي بعثته
لن يقوموا بفحص شحنات القافلة
اإلنسانية الروسية ،مشيرا ً إلى أنها
مهمة الصليب األحمر .وقال« :نتابع
م��ا ي��ح��دث على ال��ح��دود ،وي��ش��ارك
مراقبو منظمة األم��ن والتعاون في
أوروب���ا في عملية الفحص ،ليست
لدينا صالحيات في هذا المجال .هذا
ما يقوم به الصليب األحمر».
وأض�������اف أن م��ن��ظ��م��ة األم����ن
والتعاون في أوروب��ا ت��درس إمكان
اس��ت��خ��دام ط��ائ��رات م��ن دون طيار
في عملية متابعة نقاط التفتيش
على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.
وت��اب��ع« :ن���درس مسألة استخدام
طائرات من دون طيار أثناء بعثاتنا
من أج��ل متابعة نقاط المرور على
ال��ح��دود .لكن ف��ي إط��ار اإلج���راءات
الحالية لمتابعة نقطتي التفتيش
«دونيتسك-إيزفارينو»و»غوكوفو-
تشيرفونوبارتيزانسكي»لننستخدم
طائرات من دون طيار .لن يسمح أحد
لنا بذلك» ،مشيرا ً إلى إمكان استخدام
هذه الطائرات في عمليات اإلشراف
على ال��ح��دود سيحلها مقر منظمة
األمن والتعاون في أوروبا.

ن�صر على �ضرورة منح التحقيق في كارثة «الماليزية» طابع ًا دولي ًا
ت�شوركين:
ّ

«دونيت�سك»تطالب باال�ستقالل ك�شرط للتفاو�ض مع كييف
ق��ال م��ن��دوب روس��ي��ا ال��دائ��م لدى
األم��م المتحدة فيتالي تشوركين إن
بالده أشارت أثناء مؤتمر صحافي في
مجلس األمن الدولي إلى ضرورة منح
التحقيق في تحطم الطائرة الماليزية
في شرق أوكرانيا طابعا ً دولياً.
وأضاف في تعليقه على االجتماع
ال����ذي ع��ق��د ب��م��ب��ادرة م��ن ال��ج��ان��ب
الروسي أن نائب األمين العام لألمم
المتحدة للشؤون السياسية أوسكار
ف��ي��رن��ان��دس ت��اران��ك��و ال���ذي ع��رض
تقريره في االجتماع لم يقدم معلومات
كثيرة .وقال« :كان من المهم بالنسبة
لنا أن نشير من جديد إل��ى ض��رورة
منح التحقيق طابعا ً دولياً .ويبدو لنا
أن سكرتارية األمم المتحدة قد تلعب
دورا ً مهما ً في ذلك».
وفي الوقت نفسه عبر الدبلوماسي
ال��روس��ي أن على أوكرانيا أن تقدم
تسجيالً ص��وت��ي��ا ً للمحادثات بين
مراقبي الحركة الجوية األوكرانيين
في الفترة قبل تحطم «الماليزية»،
مشيرا ً إلى أن روسيا كانت قد طرحت
هذه المسألة في اجتماع مجلس األمن
الدولي الخاص بسير التحقيق في
كارثة الطائرة الماليزية.
وأف����اد ت��ش��ورك��ي��ن أن���ه ط��ل��ب من
ج��ي��ف��ري فيلتمان م��س��اع��د األم��ي��ن
العام لهيئة األمم المتحدة للشؤون
السياسية الذي يتجه إلى كييف أن
يهتم بالقسط الذي يسهم فيه الجانب
األوكراني في التحقيق الدولي ،الفتا ً
إلى أن بالده ال تفهم ما هو الدور الذي
تلعبه منظمة الطيران المدني الدولي
في هذا التحقيق .وأضاف« :اآلن كما
نعرف ال ت��ش��ارك ه��ذه المنظمة في
التحقيق».

من جهة أخ��رى ،أعلنت جمهورية
دونيتسك الشعبية أن مفاوضاتها
م��ع كييف ممكنة فقط على أس��اس
المساواة بعد االع��ت��راف باستقالل
مقاطعة دونيتسك.
وق���ال رئ��ي��س وزراء «دونيتسك
الشعبية»ألكسندر زاخارتشينكو:
«نحن دائ��م��ا ً منفتحون إلج���راء أية
مفاوضات .نتوقع اقتراحات بشرط
أن تكون اقتراحات معقولة ،وليست
مطالبات ب��إل��ق��اء ال��س�لاح وتأمين
إغالق الحدود .ذلك لن يحدث وعليهم
(كييف) أال يحلموا بذلك».
وك��ان وزي��ر الخارجية األوكراني
بافيل كليمكين قد اشترط في وقت
سابق التوصل إلى اتفاق لوقف إطالق
النار بفرض رقابة فعالة على الحدود

م��ع روس��ي��ا وت��أم��ي��ن عمل مراقبين
دوليين وتحقيق تقدم بشأن الرهائن.
وفي السياق ،قال المتحدث باسم
ال��م��رك��ز ال��ص��ح��اف��ي لمجلس األم��ن
والدفاع األوكراني أندري ليسينكو إنه
عثر على  15جثة في مكان الهجوم
على قافلة للنازحين ف��ي مقاطعة
لوغانسك يوم االثنين الماضي.
وأش��ار في مؤتمر صحافي أمس
إلى أن أعمال البحث في مكان الحادث
توقفت بسبب اس��ت��م��رار المعارك،
مضيفا ً أن جنديا ً أوكرانيا ً قتل وأصيب
 28في المعارك المستمرة في شرق
أوكرانيا في الساعات الـ 24األخيرة.
ف��ي ال��س��ي��اق ،أف���اد ش��ه��ود عيان
في ش��رق أوكرانيا أن أحياء مدينة
دونيتسك ومدينة ماكيفكا تعرضت

ف��ي ال��ل��ي��ل لقصف م��دف��ع��ي مكثف،
وق���ال���وا« :اش��ت��د ال��ق��ص��ف المكثف
ل��دون��ي��ت��س��ك ف���ي ال��م��س��اء .وس��م��ع
دوي االنفجارات من جانب الطريق
«ماريوبول – دونيتسك»ومن جانب
مدينة أوغليدار .وتعرض حي سكني
بالقرب من المطار للقصف».
وأف��اد المكتب الصحافي لبلدية
دونيتسك أن قصف مدينة موسبينو
المحلية أسفر عن ان��دالع حريق في
إحدى مدارس المدينة.
م��ن ناحية ث��ان��ي��ة ،أف���اد المكتب
الصحافي للعملية العسكرية أن
القوات األوكرانية تواصل المعارك
في ش��رق أوكرانيا من أج��ل تطويق
المناطق التي تسيطر عليها قوات
الدفاع الشعبي.

تركيا:مقتل �شاب كردي في ا�شتباكات بين المتظاهرين وال�شرطة
قتل متظاهر ك���ردي وأصيب
آخ������ران ف���ي اش���ت���ب���اك���ات بين
المتظاهرين والشرطة التركية في
مدينة ليجه جنوب شرقي تركيا
أمس.
وان��دل��ع��ت االش��ت��ب��اك��ات حين
تجمع ال��م��ت��ظ��اه��رون ف��ي مقبرة

ب��م��دي��ن��ة ل��ي��ج��ه ل��م��ن��ع ال��ج��ن��ود
األتراك من هدم النصب التذكاري
ألح���د م��ؤس��س��ي ح���زب ال��ع��م��ال
الكردستاني معصوم قورقماز.
وأل���ق���ى ال��م��ح��ت��ج��ون األك����راد
الحجارة واأللعاب النارية على
ق��وات األم��ن التي حضرت إلزال��ة

التمثال بعد أن قضت محكمة
المدينة بذلك واعتبرته «دعاية
إره��اب��ي��ة» .واس��ت��خ��دم��ت ق��وات
األمن قنابل الغاز المسيل للدموع
لتفريق المتظاهرين.
وأفادت مصادر تركية أن شابا ً
ب��ال��غ��ا ً م��ن العمر  24سنة لقي

مصرعه ف��ي المستشفى متأثرا ً
بإصابته بطلق ناري.
وق���د أش����ارت ب��ع��ض وس��ائ��ل
اإلعالم التركية إلى أن القرار حول
تدمير النصب التذكاري المذكور
اتخذ تحت ضغط القوميين األتراك
المعارضين الستقالل األكراد.

