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المواقف تميل لتمديد المحادثات النووية بين �إيران والمجموعة الدولية

الكرملين :نحتاج �إلى �ضمان عدم ان�ضمام �أوكرانيا �إلى الناتو

ال ح�ضور لوزراء خارجية « »1+5قبل بلورة االتفاق ال�شامل

الفروف :الأزمة الأوكرانية نتيجة ل�سيا�سة الغرب

اختتم أم��س ال��ي��وم ال��ث��ان��ي من
المفاوضات النووية األخ��ي��رة بين
إيران ومجموعة « »1+5في العاصمة
النمساوية فيينا ،حيث دخل الطرفان
في التفاصيل ،ما يبقي الباب مفتوحا ً
أم��ام التوصل إل��ى ات��ف��اق تاريخي
بشأن الملف النووي اإليراني.
والتقى دبلوماسيو مجموعة 1+5
التي تضم الصين والواليات المتحدة
وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا
مع دبلوماسيي الجمهورية اإلسالمية
أمس للمرة األولى في جلسة موسعة
بعد محادثات ثنائية أجريت الثالثاء،
وأمامهم حتى االثنين المقبل للتوصل
إلى اتفاق.
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي
ج���ون ك��ي��ري ق���رر ت��أج��ي��ل توجهه
إل��ى فيينا إذ ك��ان ينتظر وصوله
ف��ي منتصف األس��ب��وع ع��ل��ى غ��رار
ال������وزراء اآلخ���ري���ن ف���ي مجموعة
 ،1+5بعد االجتماعات األولى التي
عقدها الدبلوماسيون تحت إشراف
المفوضة السامية السابقة لالتحاد
األوروبي لشؤون السياسة الخارجية
واألمن كاثرين اشتون التي احتفظت
بالمسؤولية عن هذا الملف.
وص���رح���ت ال��م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م
الخارجية األميركية جنيفر بساكي
ف��ي ب��ي��ان ب��أن��ه «سيبقى ف��ي لندن
األربعاء (أمس) لمتابعة المشاورات
مع فريق المفاوضين» في فيينا ومع
اإلدارة ف��ي واشنطن .وأض��اف��ت أن
كيري« :سيتوجه صباح الخميس
(اليوم) إلى باريس إلجراء اجتماعات
م��ن��ف��ص��ل��ة م���ع وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
ال��س��ع��ودي األم��ي��ر س��ع��ود الفيصل
ووزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران
فابيوس تتعلق بالمفاوضات حول
الملف النووي اإليراني» .وخلصت

إلى القول «إن��ه سيتوجه إلى فيينا
في وقت الحق هذا األسبوع ،لكننا لم
نحدد بعد التاريخ» من دون مزيد من
التوضيحات.
و ك��ان��ت م��ح��ادث��ات األم����س قد
استؤنفت بلقاءات ثنائية بين إيران
و المجموعة الدولية على مستوى
مساعدي وزراء الخارجية ،إذ عقد
الفريق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي برئاسة
عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي
لقاء مع الجانب ال��روس��ي ،والتقى
الوفد اإليراني بشكل منفصل بكل من
الوفد األلماني والفرنسي والبريطاني
و األميركي.
وأك����دت م��ص��ادر إع�لام��ي��ة أم��س
أن الترجيحات تميل إل��ى تمديد
المفاوضات بسبب حجم القضايا

الخالفية بين إي��ران وال��دول الست
التي تشمل قضايا العقوبات وطريقة
رفعها والتخصيب وحجمه ونوع
أجهزة الطرد المركزي ومن أي جيل.
و نقلت م��ص��ادر صحافية عن
مصدر إيراني مطلع قوله إن «حاجة
إي��ران وال��غ��رب ملحة في الوصول
إل��ى إج��م��اع ،س��واء بتوقيع اتفاق
ك��ام��ل أو إط���ار ات��ف��اق ،أ ّم���ا تمديد
المحادثات لفترة أطول فذلك هو أسوأ
السيناريوهات ،خشية من ردود فعل
المتشددين في واشنطن وطهران،
وخشية من التغيرات السياسية في
واشنطن» ،في إش��ارة إل��ى حصول
ال��ج��م��ه��وري��ي��ن ،ال��ذي��ن ي��ع��ارض��ون
التفاوض م��ع إي���ران ،على غالبية
مقاعد الكونغرس األميركي.

وأعلنت موسكو على لسان نائب
وزي��ر الخارجية سيرغي ريابكوف
أن «سداسية» الوسطاء الدوليين
وطهران صارتا على وشك التوصل
إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي
اإليراني.
وف����ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ق��ال
الدبلوماسي ال���ذي ي��ت��رأس الوفد
الروسي في مفاوضات السداسية
مع إيران في فيينا «ال عراقيل ،ما عدا
احتمال وجود قرارات سياسية أوعدم
وجودها في عواصم الدول المشاركة،
تحول دون التوصل إلى االتفاق».
مع ذل��ك ،أش��ار ريابكوف إلى أنه
من الباكر الحديث عن مشاركة وزير
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
في الجولة النهائية من المفاوضات،

موكدا ً أن روسيا لن تدعم رفعها إلى
المستوى الوزاري قبل ظهور ضمان
لبلورة االتفاق حول برنامج طهران
النووي.
وأع��اد الدبلوماسي الروسي إلى
األذهان أن حضور وزراء الخارجية
إل��ى المفاوضات ف��ي جنيف العام
ال��م��اض��ي ل���م ي��س��اع��د ف���ي ت��وص��ل
الطرفين إل��ى ات��ف��اق ،وذل��ك بسبب
غياب قاعدة له .وقال ريابكوف« :ال
أعتقد أن حركة األح���داث على هذا
النحو أسهمت في نجاحنا المشترك،
ل��ذا فمن المهم بالنسبة لنا اآلن،
إتمام العمل ال��ذي يناسبه مستوى
المديرين السياسيين ،إذ ال يمكن
لنا أن ننصح الوزير باالنضمام إلى
هذه المفاوضات قبل أن نؤدي هذه
المهمة بالكامل» .وأشار إلى أنه لم
يحصل تغيير جوهري خالل أسبوع
م��ض��ى ع��ل��ى ال��ج��ول��ة األخ���ي���رة في
عُ مان ،فالمشكالت العالقة بقيت كما
ه��ي :العقوبات ،نسبة التخصيب،
الشفافية ،مفاعل آراك ،البحوث
العسكرية السابقة.
وف��ي سياق متصل ،نقلت وكالة
«روي��ت��رز» لألنباء ع��ن م��ص��ادر لم
تحددها أن الهند ستقوم قريبا ً بتسديد
شريحة ثالثة مستحقة إليران ضمن
اتفاق مرحلي دولي يسمح لطهران
بصرف جزء من إيراداتها النفطية
المجمدة في الخارج.
وقالت المصادر أم��س ،إن الهند
ستقوم بتسديد الشريحة الثالثة
والبالغة  400مليون دوالر قبيل
الموعد النهائي  24تشرين الثاني
الشهر الجاري ،مضيفا ً أن شركتي
الطاقة «منجالور» و«إيسار أويل»
ستساهمان ف��ي ال��ج��زء األك��ب��ر من
المبلغ.

�أف بي �آي :نتعقب � 150أميركي ًا �سافروا �إلى �سورية ربما للقتال

م�شروع قانون ب�ش�أن التن�صت يف�شل بجمع الأ�صوات في مجل�س ال�شيوخ الأميركي
فشل مشروع قانون يهدف إلى
إن��ه��اء جمع وك��ال��ة األم���ن القومي
األم��ي��رك��ي��ة ل��س��ج�لات ال��ه��ات��ف في
ال��ح��ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة مجلس
الشيوخ األم��ي��رك��ي خ�لال تصويت
إجرائي بعدما قال كبار الجمهوريين
إنه سيفيد أع��داء الواليات المتحدة
بمن فيهم تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وحظي مشروع «قانون الحريات
األميركي» بدعم تحالف غير معتاد
بين الديمقراطيين والجمهوريين
المحافظين الذين جمعتهم المخاوف
بشأن انتهاك خصوصية األميركيين
لكنه لم يحصل سوى على تأييد 58
عضوا ً بالمجلس مقابل  42عضوا ً
رفضوه وهو ما يقل عن حد الستين
صوتا ً المطلوبة.
وال يتوقع أن يتحول المشروع إلى
قانون قريبا ً نظرا ً إلى أن الجمهوريين
سيسيطرون على غالبية مقاعد
مجلس الشيوخ بعد األول من شهر
كانون الثاني.
وعارض السناتور ميتش مكونيل
رئ��ي��س الكتلة الجمهورية وقائد
الغالبية اآلتي في المجلس مشروع
القانون بشدة في كلمة ألقاها قال
فيها« :إذا كان هدفنا إضعاف وتدمير
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
وال��ش��ام كما ق��ال الرئيس ،ف��إن هذا
يتطلب سياسات ذكية وعزما ً ثابتاً.
يجب على األقل أال نفعل شيئا ً يزيد
الوضع س���وءاً» ،وش��ارك��ه مخاوفه

العديد من صقور الحزب الجمهوري
وم���ن بينهم م��س��ؤول��ون سابقون
بالحكومة.
وضغط السناتور الديمقراطي
باتريك ليهي ال���ذي رع��ى مشروع
القانون من أجل إق��راره ف��ورا ً وقال:
«لدينا توافق على نطاق الحزبين
في مجلس النواب ومجلس الشيوخ
على أن الجمع الجزافي لسجالت
االتصاالت الهاتفية ليس ضرورياً».
وم����ش����روع ال���ق���ان���ون ه���و أول

مشروع يطرح في مجلس الشيوخ
ع��ن ال��م��خ��اوف ال��ت��ي أث��ي��رت العام
الماضي ح��ول انتهاك خصوصية
المواطنين بعدما أظهرت التسريبات
التي كشفها المتعاقد السابق مع
وكالة األمن القومي األميركي إدوارد
سنودن أن االستخبارات األميركية
تجمع وتخزن االتصاالت والمكالمات
الخاصة بماليين األميركيين.
ويتضمن ال��م��ش��روع العديد من
النقاط من أبرزها إلزام وكالة األمن

ال��ق��وم��ي األم��ي��رك��ي ب��ت��ق��دي��م طلب
لشركات االتصاالت للحصول على
ت��س��ج��ي�لات ش��خ��ص م��ع��ي��ن أث��ن��اء
التحقيق في قضية تتعلق باإلرهاب
بدال ً من جمع التسجيالت بال تمييز.
وأق��ر مجلس ال��ن��واب ه��ذا العام
قانونا ً مشابها ً لكنه أقل قيوداً .ودعم
ال��ب��ي��ت األب��ي��ض م��ش��روع ال��ق��ان��ون
ورف���ض م��ا أث���اره البعض م��ن أنه
سيفيد جماعات إرهابية.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ق���ال مدير

مكتب التحقيقات االتحادي األميركي
جيمس ك��وم��ي إن المكتب يتعقب
م��ا يقرب م��ن  150أميركيا ً يعتقد
أنهم سافروا إلى سورية في األشهر
القليلة الماضية ربما لالنضمام إلى
«جماعات مسلحة».
وقال إن األميركيين الذين يقاتلون
مع «جماعات جهادية» يمثلون مبعث
قلق كبير للمكتب بسبب احتمال
عودتهم إلى الواليات المتحدة مع
التدريب والخبرة واالتصاالت الالزمة
لتنفيذ هجوم داخ��ل بلدهم ،وق��ال:
«نتعقب ما يقرب من  150شخصا ً
س��اف��روا من ال��والي��ات المتحدة إلى
سورية بدوافع مختلفة .عدد كبير
منهم (سافر) للقتال».
وتابع كومي« :نحن مصممون على
عدم السماح برسم خطوط مستقبلية
من شتات إرهابي ،انطالقا ً من سورية
إلى هجمات أيلول جديدة» ،مضيفا ً أن
مكتب التحقيقات يعطي أكبر اهتمام
لألميركيين الذين يعتقد أنهم انضموا
إلى تنظيم «داعش».
ورف����ض ال���م���س���ؤول األم��ي��رك��ي
الكشف عن عدد المواطنيين الذين
يعتقد مكتب التحقيقات أنهم عادوا
إلى الواليات المتحدة بعدما قاتلوا
ضمن جماعات إرهابية في الخارج.
وقال« :هذا شيء نتابعه عن كثب».
وأضاف« :ال أريدهم أن يعرفوا أكثر
مما ينبغي عما نعرف».

وا�شنطن تطلب تو�ضيحات من الإمارات عن قائمة الإرهاب

«ما�س» و«كير» على الئحة الإرهاب الإماراتي
طلبت الواليات المتحدة من اإلم��ارات أمس
معلومات إضافية بخصوص إدراج منظمتين
أميركيتين ضمن قائمتها ال��س��وداء لإلرهاب،
واصفة تلك القائمة« :بالصادمة والغريبة».
وكانت اإلم��ارات قد أعلنت السبت الماضي
إدراج  83منظمة ضمن قائمة الجماعات
اإلرهابية ،التي شملت منظمتي «مجلس العالقات
األميركية  -اإلس�لام��ي��ة» (ك��ي��ر) و«الجمعية
اإلس�لام��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة» (م����اس) إل���ى جانب

االتحاد العالمي للعلماء المسلمين والعديد من
المنظمات والجمعيات المحسوبة على جماعة
اإلخوان المسلمين في مصر والخليج وأوروبا،
فضالً عن تنظيم الدولة اإلسالمية ،المعروف
إعالميا ً بـ«داعش» وكذلك القاعدة.
ونقلت وكالة األنباء األلمانية عن متحدث
باسم وزارة الخارجية األميركية جيف راتكه
قوله إن «ال��والي��ات المتحدة ال تعتبر هاتين
المنظمتين إرهابيتين ،لكننا نطالب بمزيد من

المعلومات من جانب حكومة اإلمارات».
وذكر راتكه أن مسؤولي الحكومة األميركية
يجتمعون بشكل روتيني مع «طيف واسع من
المنظمات الدينية ،بما في ذلك هاتان المنظمتان،
وإن كانت بعض آرائهما مثيرة للجدال أحياناً».
واستنكر مجلس العالقات األميركية اإلسالمية
(كير) ،إدراج اإلم��ارات له في قائمة المنظمات
اإلرهابية ،ودعاها إلى «إعادة النظر في قائمتها
وإزالة منظمات مثل «كير» والجمعية اإلسالمية

األميركية (ماس) وغيرهما من منظمات المجتمع
المدني المناهضة لإلرهاب التي تشجع على
الحقوق المدنية والديمقراطية».
وأنشأ مجلس العالقات األميركية اإلسالمية
(كير) عام  1994ويعتبر مؤسسة متخصصة
ف��ي ال��دف��اع ع��ن ال��ح��ق��وق المدنية وح��ري��ات
المسلمين األميركيين أو االجانب إضافة إلى
تحسين ص��ورة اإلس�لام في أميركا ومشاركة
المسلمين في الحياة السياسية األميركية.
ويدير المركز نهاد عوض هو ناشط أميركي
م��ن أص���ول فلسطينية وال��م��دي��ر التنفيذي
للمجلس ،درس الهندسة المدنية في جامعة
مينيسوتا وع��م��ل بعدها ف��ي ال��م��رك��ز الطبي
لجامعة مينيسوتا.
أم��ا الجمعية اإلسالمية األميركية (م��اس)
فهي «مؤسسة مدنية غير ربحية» كما يعرفها
مؤسسوها ،تأسست عام  ،1993وهي جمعية
دع��وي��ة تعمل ف��ي م��ج��االت ال��دع��وة والتعليم
واإلع��ل��ام وال���ش���ب���اب ،وت��ض��م ن��ح��و 1000
عضو عامل ،وأكثر من  100ألف من األنصار
والمشاركين ،وتنتشر من خالل نحو  60فرعاً،
في  35والية أميركية.
وتعتبر هذه المؤسسة التي يترأسها عصام
عميش ،عضو االتحاد اإلسالمي لشمال أميركا،
من أكبر المؤسسات التي تتبع لجماعة اإلخوان
المسلمين في الواليات المتحدة ،والتي تضم
داخلها عددا ً من المؤسسات الرديفة :مؤسسة
الحرية للعمل السياسي والحقوقي ،مؤسسة
الدعوة والتعريف باإلسالم ،مؤسسة الخدمات
االجتماعية ،الجامعة اإلسالمية األميركية،
مجلس المدارس اإلسالمية ،مؤسسة الكشافة
اإلس�لام��ي��ة ،مركز التكوين والتنمية ،مجلة
المسلم األميركي ،معهد القرآن الكريم ،المؤسسة
اإلعالمية ،مجلة الطفل المسلم ،مراكز الشباب،
قسم الشباب ،قسم التربية.

أع��ل��ن وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الفروف أن األزمة األوكرانية
نتيجة لسياسة ال��غ��رب الخاصة
بتعزيز أمنه على حساب اآلخرين.
وق��ال« :األزم��ة األوكرانية هي نتيجة
للسياسة ال��ت��ي م��ارس��ت��ه��ا ال���دول
الغربية خالل ربع القرن األخير بهدف
تعزيز أمنها على حساب أمن اآلخرين
وت��وس��ي��ع ال��ف��ض��اء الجيوسياسي
الخاضع لسيطرتها».
ودع��ا ال��وزي��ر ال��روس��ي إل��ى إقامة
ات��ص��االت دائمة بين كييف وممثلي
شرق أوكرانيا للتوصل إلى اتفاقات
ت��رض��ي الطرفين كخطوة أول���ى في
تسوية األزم��ة األوكرانية ،مؤكدا ً أن
على الغرب أن «يشجع هذه العملية
وأال يسعى إل��ى دع��م ك��ل م��ا يفعله
فريق الحرب في كييف» ،متجاهالً
االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان
وجرائم حرب.
وقال وزير الخارجية الروسي إن
محاوالت تحميل موسكو المسؤولية
عن األزمة األوكرانية ال آفاق لها ،مشيرا ً
إلى أن الحقيقة «بشأن ما يحدث تظهر
حتى ف��ي وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الغربية
ال��م��ن��ح��ازة» ،مضيفا ً أن العقوبات
أح��ادي��ة الجانب وغير الشرعية ال
تساعد على اإلط�لاق في حل األزم��ة
األوك��ران��ي��ة ،ب��ل ت��ؤدي إل��ى تقويض
الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار
االقتصاد العالمي».
وأك���د الف���روف أن روس��ي��ا ستصر
على أن تبقى اتفاقات مينسك أساس
التسوية في أوكرانيا ،الفتا ً إل��ى أن
ال��ج��ه��ات ال��ت��ي تشكك ف��ي اتفاقات
مينسك تريد تغيير الوضع واستبعاد
جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من
المفاوضات ،وأن تصريحات رئيس
الوزراء األوكراني أرسيني ياتسينيوك
بشأن إع��ادة المفاوضات إل��ى إطار
جنيف تهدف ،بحسب رأيه ،إلى ذلك
تحديداً.
واعتبر ال��وزي��ر ال��روس��ي أن إط��ار
جنيف كان مفيدا ً إلى حد ما في ظل
ع��دم وج��ود ات��ص��االت مباشرة بين
كييف وممثلي شرق أوكرانيا ،مضيفا ً
أن إطار جنيف اآلن «مرحلة ماضية»،
وأن تقويض ال��ح��وار الموجود بين
كييف وش��رق أوكرانيا اآلن سيكون
جريمة.
وأوضح أن اتفاقات مينسك ال تن ّفذ
في جزئها األكبر ،وأن تنفيذها يتطلب
تعاون الجانبين ،مشيرا إلى إجراء
مفاوضات بشأن ترسيم خط الفصل

ال��ذي سيسمح ببدء سحب األسلحة
الثقيلة بين القوات األوكرانية وقوات
دونيتسك ولوغانسك ونشر مراقبين
تابعين لمنظمة األم��ن والتعاون في
أوروبا .وقال إن ذلك سيسمح بإقامة
نظام دائم لوقف إطالق النار ،كما أكد
أهمية اتفاقات مينسك التي تتضمن
مجموعة م��ن اإلج�����راءات العاجلة
ومتوسطة وطويلة المدى ،بما في ذلك
توفير األم��ن وإط�لاق ح��وار سياسي
شامل.
من جهة أخرى ،قال الوزير الروسي
إن الخالفات بين بالده والغرب تحمل
طابعا ً موضوعيا ً وتعكس تعارض
ال��م��ص��ال��ح ،إال أن روس��ي��ا مستعدة
للبحث عن حلول وسط على أساس
المساواة ودون ابتزاز.
وك��ان الف���روف ش��دد خ�لال مؤتمر
صحافي في وق��ت سابق مع نظيره
األلماني فرانك فالتر شتاينماير ،على
ض��رورة تطبيق اتفاقية مينسك من
دون شروط لحل األزمة األوكرانية.
ف��ي ال��س��ي��اق ،أك��د شتاينماير أن
االتفاقية ض��روري��ة لبناء أي ح��وار
سياسي بين أط��راف ال��ن��زاع ،مؤكدا ً
عزمه مواصلة العمل على تطبيق بنود
اتفاقية مينسك ،وموضحا ً أنه لو كان
راضيا ً عما هي عليه األزمة االوكرانية
اآلن لما قدم إلى موسكو.
وأك���د ال��ج��ان��ب��ان أول��وي��ة األزم���ة
األوكرانية في االجتماع ،إذ طغت على
أجندته بالفعل ،وسط إجماع الطرفين
على أن خروج األوضاع عن السيطرة
في هذا البلد المجاور بات يشكل مبعث
قلق حقيقي للجميع.
وخ��ل�ال م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي أعقب
االجتماع خلف األب���واب الموصدة،
شدد الطرفان الروسي واأللماني على

أهمية التزام اتفاقيات مينسك ،والتي
كرر الف��روف مجددا ً تأكيده اعتبارها
القاعدة األساسية للخروج من األزمة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن دم��ي��ت��ري
بيسكوف المتحدث الرسمي باسم
الرئاسة الروسية أن موسكو تحتاج
إل��ى م��ا «يضمن مئة ف��ي المئة عدم
تفكير أية دولة بانضمام أوكرانيا إلى
حلف شمال األطلسي».
وقال بيسكوف في حديث لمحطة
« »bbcالبريطانية إن نشر ق��وات
تابعة لحلف شمال األطلسي تدريجيا ً
قرب الحدود مع روسيا جعل موسكو
متوترة ،مؤكدا ً أن خطوات «الناتو»
هدفت إلى «محاولة إخ�لال ...توازن
القوى».
وقتل  10مدنيين على األقل وجرح
 12في دونيتسك أم��س ،بحسب ما
أفادت مصادر في الجمهورية المعلنة
من جانب واح��د ،وتحدثت المصادر
عن وقوع  17خرقا ً لوقف إطالق النار
حيث عمدت القوات األوكرانية إلى
قصف ضواحي دونيتسك بالمدفعية
من الجهة الشمالية الغربية.
وأض���اف���ت ال��م��ص��ادر أن ال��ق��وات
الحكومية حاولت التوغل باتجاه مطار
دونيتسك ،إال أنها لم تتمكن من التقدم
وعادت أدراجها إلى مواقعها مشيرة
إلى تكبدها خسائر في األرواح.
وف��ي ل��وغ��ان��س��ك ،أف���ادت مصادر
بوقوع  5ح��وادث خ��رق إط�لاق النار
إذ قصفت القوات األوكرانية ضواحي
بيرفومايسك وكيروفسك وحاولت
قوات تابعة للجيش األوكراني دخول
سالفيانوسيربسكا واشتبكت مع
القوات التابعة للجمهورية ،مشيرة
إلى وقوع  15قتيالً في صفوف الحرس
الجمهوري األوكراني.

الفروف :كيري دعاني �إلى عدم االكتراث بت�صريح �أوباما

بوتين :نحن على ا�ستعداد للتعامل
مع وا�شنطن على �أ�سا�س التكاف�ؤ
أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين
استعداد بالده للتعامل مع واشنطن
على أساس التكافؤ ومبدأ عدم التدخل
في الشؤون الداخلية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها في الكرملين
أث��ن��اء م��راس��م تسلم وث��ائ��ق اعتماد
السفراء األجانب الجدد لدى موسكو،
بمن فيهم السفير األميركي الجديد جون
تيفت .وق��ال« :ننطلق من أن روسيا
والواليات المتحدة تتحمالن مسؤولية
خاصة عن الحفاظ على األمن الدولي
واالس��ت��ق��رار ،وال��ت��ص��دي للتحديات
واألخطار العالمية» .وأض��اف« :نحن
على استعداد للتعامل مع الشركاء
األميركيين في مختلف االتجاهات ،على
أساس احترام مصالح بعضنا بعضا ً
والتكافؤ وع��دم التدخل في الشؤون
الداخلية».
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن الرئيس
بوتين تسلم وثائق االعتماد من سفراء
 15دولة ،بينها كوريا الشمالية وبولندا
وال��م��ج��ر وغ��ان��ا وفيتنام وجيبوتي
وت��رك��ي��ا وأوزب��ك��س��ت��ان ون��ي��ك��اراغ��وا
وغيرها .وأجريت المراسم بحضور
وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة س��ي��رغ��ي الف���روف
ومساعد الرئيس لشؤون السياسة
الخارجية.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ص���� ّرح وزي���ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن
وزير الخارجية األميركي جون كيري

دعاه لعدم االهتمام بالتصريح الذي
وضعت فيه روسيا في قائمة التهديدات
جنبا ً إلى جنب مع حمى إيبوال.
وقال الفروف أمس« :أنا لفتُّ االنتباه
إل��ى التهديدات المدرجة التي سمح
الرئيس أوباما لنفسه بها منذ بداية
حديثه ف��ي الجمعية ال��ع��ام��ة لألمم
المتحدة» ،مضيفا ً أن جون كيري قال
له «ال تكترث».
وعلّق وزير الخارجية على هذا األمر
بالقول« :إذا كان هذا األمر جدياً ،فهو
محزن» ،موضحا ً أن كيري «قال ذلك
ألنه أراد مناقشة المواقف بشأن حل
المشكلة النووية اإليرانية والوضع

في شبه الجزيرة الكورية» .وأضاف:
«ال يليق بدولة كبرى أن تتعامل مع
شركائها بطريقة استهالكية» ،وأردف:
«هناك حيث نحتاجكم – تساعدون،
وهناك حيث ال حاجة بكم  -تنصتون»،
م���ش���ددا ً ع��ل��ى «ن��ح��ن ن��ع��م��ل ب��ش��أن
البرنامج النووي اإليراني والوضع في
شبه الجزيرة الكورية ،ليس ألننا نريد
أن ندخل السرور على أحد».
وأوضح الفروف« :هاتان الدولتان
تقعان بالقرب منا ،ولدينا اتصاالت
راسخة لقرون عديدة .ونحن ضد أي
نوع من المخاطرة بنظام منع انتشار
األسلحة النووية».

لجنة في الأمم المتحدة تدعو �إلى �إحالة
كوريا ال�شمالية على الجنائية الدولية
وافقت لجنة معنية بحقوق اإلنسان في الجمعية العامة
لألمم المتحدة على قرار يدعو مجلس األمن التابع للمنظمة
الدولية إلى بحث إحالة ملف كوريا الشمالية على المحكمة
الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
وال��ق��رار غير الملزم ال��ذي أقرته اللجنة الثالثة لألمم
المتحدة ربط االنتهاكات المزعومة بسياسات القيادة العليا
لكوريا الشمالية ،ودعا مجلس األمن إلى النظر في فرض
عقوبات محددة على المسؤولين عن هذه الجرائم.
وج��اء التصويت عقب تقرير للجنة تقصي الحقائق
في األمم المتحدة ،الذي نشر في شهر شباط واستعرض
تفاصيل انتهاكات واسعة النطاق في كوريا الشمالية بما
في ذلك استخدام معسكرات االعتقال والتعذيب المنهجي
والتجويع وأعمال قتل مماثلة لفظائع الحقبة النازية.
وقبل التصويت على القرار ألقى ممثل كوريا الشمالية في
اللجنة الثالثة باللوم على الواليات المتحدة وحلفائها وحذر
من احتمال إجراء مزيد من التجارب النووية .وقال« :الواقع
يدل على حاجتنا إلى الحفاظ على قدرات بالدنا قوية من
أجل الدفاع عن حقوق اإلنسان لشعبنا ».وأضاف« :حملة

حقوق اإلنسان المخزية وغير المعقولة التي تشنها الواليات
المتحدة وأتباعها في محاوالتها للقضاء على الدولة والنظام
االجتماعي (لكوريا الشمالية) يقنعنا بعدم االمتناع عن
إجراء التجارب النووية».
ويزيد القرار الضغط السياسي على كوريا الشمالية في
مجال حقوق اإلنسان لكنه رمزي إلى حد كبير ألنه من غير
المرجح أن يؤدي إلى إجراء في المحكمة الجنائية الدولية
ومقرها الهاي ،والتي تنظر في االنتهاكات الدولية الخطيرة
مثل اإلبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد اإلنسانية.
ويقول دبلوماسيون إن الصين حليفة كوريا الشمالية منذ
أمد بعيد من المرجح أن تستخدم حق النقض «الفيتو» في
مجلس األمن لمنع اإلحالة على المحكمة الجنائية الدولية.
ويقولون إن من المرجح أن تدعم روسيا موقف بكين.
ودعمت الصين وروسيا اقتراحا ً من كوبا لتعديل القرار
وهو ما لم يقره التصويت .وكان من شأن التعديل حذف
الدعوة إلى إحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية
الدولية واإلق��رار برؤية اللجنة أن هناك أسبابا ً معقولة
لالعتقاد بأن جرائم ضد اإلنسانية قد ارتكبت.

