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البابا فرن�سي�س ي�صل �إلى تركيا
في زيارة ت�ستمر � 3أيام

يعمق تق�سيم �أوروبا و ال �صلة للعقوبات �ضدنا بوقف الت�صعيد في �أوكرانيا
الفروف :تو�سع الناتو ّ

برلين ال تبحث حالي ًا تقديم م�ساعدات ع�سكرية لكييف

أع��ل��ن وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الفروف أن بالده ترى في رغبة
أوكرانيا االنضمام إل��ى حلف شمال
األطلسي «الناتو» أمرا ً سلبيا ً للغاية،
معربا عن أمله في إدراك أوروبا خطورة
توسع الحلف.
وق��ال الف��روف في مؤتمر صحافي
مشترك مع األمين العام لمجلس أوروبا
ثوربيون ياغالند في موسكو أمس إنه
«من األفضل أن يدرك الجميع ،بما في
ذلك أوكرانيا وأعضاء الناتو ،أن أوروبا
ال��ي��وم ال تحتاج إل��ى أح�لاف مغلقة
تسعى إلى تقسيم القارة ،وإنما تحتاج
إل��ى منظمات مثل مجلس أوروب���ا،
توحد وتعطي فرصة فريدة للعيش
في فضاء قانوني موحد وتعمل وفقا ً
للمبدأ الديمقراطي «بلد واحد – صوت
واحد».
وأضاف الوزير الروسي أن موسكو
ومجلس أوروبا يتفقان على عدم وجود
بديل لتسوية األزمة األوكرانية سياسيا ً
من خالل إطالق حوار شامل للبحث عن
سبل تحقيق الوفاق الوطني وكذلك
بهدف بحث سكان البالد مستقبلهم،
بما في ذلك صيغة الدستور ،مشيرا ً
إلى تأكيد الطرفين على ضرورة تنفيذ
كل األط��راف المعنية بنود بروتوكول
مينسك الذي وقع في  5أيلول وكذلك
م��ذك��رة مينسك الموقعة ف��ي  19من
الشهر نفسه.
ودع��ا الف��روف إلى إقامة اتصاالت
مستديمة ب��ي��ن كييف ودونيتسك
ولوغانسك آخذا ً في الحسبان نتائج
االنتخابات ،مؤكدا ً أن ق��رار الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو ،الذي
يقضي ف��ي ال��واق��ع ب��ف��رض حصار
اقتصادي لشرق البالد ،ال يساعد في
تخفيف التوتر.
ودعا مجلس أوروبا إلى المشاركة
ف��ي متابعة ال��وض��ع ال��ق��ان��ون��ي في
أوك��ران��ي��ا ،مشيرا ً إل��ى أهمية إج��راء
ت��ح��ق��ي��ق م��وض��وع��ي وش���ف���اف في
انتهاكات حقوق اإلنسان في أوكرانيا،
بما ف��ي ذل��ك األح���داث المأسوية في
الميدان وأوديسا وماريوبل وغيرها من
المناطق.
وق��ال ال��وزي��ر ال��روس��ي إن موسكو
ت��ؤي��د ج��ه��ود األم��ي��ن ال��ع��ام لمجلس
أوروب���ا في ما يتعلق بتخفيف حدة

التوتر ف��ي ج��ن��وب ش��رق��ي أوكرانيا
وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة
إلى سكان هذه المنطقة ،مشيرا ً إلى
أن ال��ج��ان��ب ال��روس��ي ي��رس��ل قوافل
بمساعدات إنسانية إلى شرق أوكرانيا
بشكل منتظم.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د ياغالند أن
ب��روت��وك��ول مينسك يبقى أس��اس �ا ً
لتسوية األزم��ة في أوك��ران��ي��ا ،داعيا ً
حلف شمال األطلسي إلى تخفيف حدة
التوتر واستئناف المفاوضات بشأن
تسوية األزم��ة ،مؤكدا ً أنه «بعد مرور
 25سنة على سقوط جدار برلين ،ليس
اآلن الوقت إلقامة جدران جديدة».
وفي السياق ،أكد وزير الخارجية
الروسي أن ال صلة للتقييدات التي
فرضها ال��غ��رب ض��د روس��ي��ا بمهمة
وقف التصعيد في أوكرانيا .وقال في
اجتماع مع رؤساء األقاليم الروسية:
«استعرضت مرارا ً وقائع تدل على أن
ف��رض عقوبات أحادية الجانب غير
شرعية ضدنا تق ّوض استقرار االقتصاد
العالمي ،وال شيء يجمعها بمهمة وقف
تصعيد األزمة األوكرانية».
وأشار رئيس الدبلوماسية الروسية
إلى أن التدابير المقيدة التي تفرض
ضد روسيا سالح ذو حدين ،وموسكو
تأمل في تغلب المنطق السليم.
وبهذا الصدد ،أوض��ح الف��روف أن

«من الجلي أيضا ً أن التدابير المقيدة
ذات حدين .وترتفع في عدد من الدول
األوروب��ي��ة أص��وات غير الراضين عن
التأثيرات السلبية للقيود على االقتصاد
الوطني ،وعلى مصالح أوساط األعمال
المرتبطة بالسوق الروسية ...نعول
بالطبع على أن تكون الغلبة للمنطق
السليم في نهاية المطاف».
جاء ذلك في وقت أعلنت كريستيان
فيرتز نائب المتحدث باسم الحكومة
األلمانية أم��س أن برلين ال تنظر في
مسألة تقديم م��س��اع��دات عسكرية
لكييف .وأوض��ح��ت أن «الحكومة
األلمانية ال تبحث في الوقت الراهن
بتقديم ع��ون عسكري ألوك��ران��ي��ا»،
مشيرة إلى أن الحديث بالدرجة األولى
يدور حول تقديم مساعدات اقتصادية
وسياسية لكييف.
وتعليقا ً على طلب وزير الخارجية
األوكراني بافلو كليمكين الحصول على
محركات ديزل لنقل القوات ،أشارت إلى
أن السلطات األلمانية تراجع مسألة
توفير التصاريح الالزمة لتصدير هذا
المنتج.
وك��ان وزي��ر الخارجية األوك��ران��ي
دعا ألمانيا في حوار نشرته صحيفة
«بيلد» في وقت سابق من يوم أمس،
إلى تسريع تقديم المساعدة لكييف،
الفتا ً إلى أن أوكرانيا «بحاجة ماسة

الأزمة ال�سورية على ر�أ�س محادثات بوتين و�أردوغان في �أنقرة

القاعدة الأميركية
في كرد�ستان العراق تثير جدا ً
ال

مغازلة أميركا

إال أن األكاديمي المختص بالعلوم السياسية
والدستورية ،غالب التغلبي ،يرى أن األكراد هم
الطرف الوحيد الذي يعلن موقفه بصراحة ،وهم
يغازلون أميركا ف��ي موافقتهم على بناء قاعدة
أميركية شمال أربيل ،مستثمرين الرفض العراقي
الرسمي للوجود األميركي ،في إيصال رسالة إلى
البيت األبيض بأنهم «الحليف االستراتيجي له».
وب �ع��د أن ح ��ذرت ك�ت�ل��ة األح� ��رار ال�ن�ي��اب�ي��ة من
االستمرار بهذا المشروع «المخالف للدستور»،
ص��رح نائب عن التحالف الكردستاني بأنه« :ال
يوجد مبرر لمعارضة بعض األطراف السياسية
إقامة قواعد عسكرية في ظل وجود اتفاق أمني
مع واشنطن».
ونقلت شبكة «باسنيوز» الكردية ،عن مصدر
رفيع المستوى في حكومة إقليم كردستان ،قوله
إن ه�ن��اك م�ح��ادث��ات لحكومة اإلقليم الستخدام
م �ط��ار ح��ري��ر ،ال��واق��ع ف��ي ش �م��ال أرب �ي��ل قاعدة
عسكرية ل�ل�ق��وات األم�ي��رك�ي��ة ف��ي إط ��ار عمليات
ال�ت�ح��ال��ف ال��دول��ي ل �ض��رب تنظيم «داع� ��ش» في
العراق.

مخالفة دستورية

ويرى مراقبون سياسيون أن حكومة اإلقليم
ال يحق لها «دستورياً» المضي في هذا المشروع،
ال��ذي يعني اس�ت�م��رار العمل عليه أن كردستان
«دول��ة داخ��ل دول ��ة» ،ال تعير للسلطة االتحادية
أية أهمية في ذلك ،ما يولد مشكالت لألكراد مع
أطراف سياسية داخل التحالف الوطني ،يتمتعون
معها بعالقات إيجابية.
ويالحظ هذا من خالل تصريح لنائب عن كتلة
األح��رار ب��أن مجلس ال�ن��واب «سيكون له موقف
ح��ازم تجاه إن�ش��اء ق��اع��دة عسكرية أميركية في
أربيل» .ويرفض التيار الصدري وبعض القوى
الشيعية وغيرها الوجود األميركي ،بالتحديد،
على األرض العراقية ،وه��و ما تدركه الواليات
المتحدة ،التي ربما ال ترغب في تهشيم عالقاتها
مع حكومة بغداد.

قاعدة موقتة

فيما يرى المراقب للشأن األمني واألكاديمي

وصل البابا فرنسيس أمس إلى تركيا ،في زيارة تستمر
 3أي��ام في مهمة حساسة لتعزيز الروابط وإدان��ة العنف
ال��ذي يستهدف المسيحيين و»أقليات» أخ��رى في الشرق
األوسط .ويلتقي البابا خالل الزيارة الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ورئيس إدارة
الشؤون الدينية محمد غورمز.
في السياق نفسه ،أعلنت وكالة متخصصة بشؤون
الفاتيكان أن البابا قد يلتقي أثناء الزيارة الجئين مسيحيين
من سورية والعراق في اسطنبول أو أنقرة.
وك��ان غياب لقاء بين البابا وممثلين عن نحو مليوني
الجئ عن برنامج الحبر األعظم مفاجئاً ،خصوصا ً مع تأكيد
المتحدث باسمه األب فيديركو لومباردي عدم وج��ود أية
«فعالية محددة» معهم .لكنه أعلن بعدها أن البابا سيلتقي
السبت شبانا ً في الكاتدرائية الكاثوليكية في اسطنبول.
ويتوجه البابا بعد زي��ارة ضريح مؤسس الجمهورية
التركية ،مصطفى كمال أتاتورك ،إلى القصر الرئاسي ،حيث
يلتقي أردوغان ،ويلقي كلمة خالل اللقاء .عقب ذلك سيلتقي
البابا رئيس ال��وزراء ،أحمد داود أوغلو ،كما سيزور رئاسة
الشؤون الدينية ،ويلتقي رئيسها محمد غورمز ،ثم يعقد
الجانبان مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركاً.
وف��ي ص��ب��اح  29تشرين ال��ث��ان��ي ،يتوجه ال��ب��اب��ا إلى
اسطنبول ،حيث ي��زور جامع السلطان أحمد ومتحف آيا
صوفيا ،كما يشارك البابا في القداس الذي سيقام في كنيسة
الروح القدس بمنطقة شيشلي في المدينة.
وفي اليوم نفسه يزور البابا بطريركية الروم األرثوذكس
في اسطنبول ،ويلتقي البطريرك بارثولوميوس ،ثم يتوجه
الجانبان إلقامة الصلوات في كنيسة أيا يورغي ،على أن
يلتقيا في اليوم التالي في البطريركية ،لتوقيع إعالن مشترك،
وحضور مأدبة غداء.

ودعا البابا فرنسيس المسيحيين إلى «الصالة كي تحمل
زي��ارت��ه إل��ى تركيا ثمرات ال��س�لام ،وال��ح��وار ال��ص��ادق بين
األدي��ان ،والقرب من الشعب التركي» ،وذل��ك في استقبال
عام للمسيحيين من جنسيات عدة ،يوم األربعاء ،في ساحة
القديس بطرس ،مشيرا ً إلى أن الزيارة موجهة باألساس
للقديس أندراوس ،مؤسس الكنيسة األرثوذوكسية.
وقال رئيس وزراء الفاتيكان «بيترو بارولين» ،في تصريح
له إلحدى المحطات التلفزيونية المحلية «الحوار بين األديان،
سيكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتناولها البابا
خالل زيارته إلى تركيا ،مشيرا ً إلى أنه متجه إليها من أجل
تعزيز الصداقة والتعاون والحوار بين الكنائس المسيحية،
ومن أجل تبديد مخاوف أخوتنا المسيحيين الذين يعيشون
ظروفا ً صعبة».
وي��ش��ارك البابا فرنسيس ف��ي احتفاالت عيد القديس
أندراوس مؤسس الكنيسة األرثوذوكسية ،الذي يوافق في
الثالثين من تشرين الثاني (غداً) ،وسبق وشارك فيها البابا
يوحنا بولس الثاني ،والبابا بندكت السادس عشر.
وتحمل زي��ارة البابا فرنسيس أهمية أخ��رى تتمثل في
أنها توافق في الذكرى الخمسين للقاء الذي تم بين البابا
بولس السادس ،وبطريرك الروم األرثوذكس في سطنبول
أثيناغوراس في القدس عام  ،1964وكانت بمثابة بداية
المصالحة بين الكنيستين الغربية الكاثوليكية والشرقية
األرثودوكسية .من ناحية أخ��رى ،يعتزم وزي��ر الخارجية
اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس زيارة تركيا اليوم حيث
سيلتقي نظيره التركي ،مولود جاويش أوغلو والرئيس
التركي رجب طيب أردوغان.
وأفاد بيان صادر عن الخارجية اليونانية ،أن فينيزيلوس
سيحضر قداسا ً سيقام في بطريركية الروم األرثوذكس في
اسطنبول في غداً ،وذلك بحضور بابا الفاتيكان.

الرئي�س الرو�سي� :سنوا�صل دعم �سورية والعراق في مكافحة الإرهاب

تقرير �إخباري

تكاد األط��راف السياسية العراقية تجمع على
ض��رورة الوجود األميركي في البالد ،على رغم
ال�ت�ص��ري�ح��ات العلنية ال �ت��ي تطلق بعكس ذل��ك،
فيما تقر هذه األط��راف بفشلها في إدارة البالد،
والتسبب بالفوضى العارمة ،التي كان من نتائجها
احتالل تنظيم «داعش» ثلث المناطق المأهولة ،ما
جعل الكثيرين يرون أن الوجود األميركي أفضل
من احتالل «داعش».
أو الميليشيات المرتبطة ب��إي��ران أو دول أو
جهات أخرى .األطراف السياسية تخشى إعالن
رغبتها بعودة الوجود األميركي ،معللة ذلك بأنه
يعطي شرعية لـ«داعش» ،وغيرها من الجماعات
المسلحة ،في «مقاومة االح�ت�لال» ،فيما يخشى
بعض األطراف أن يؤدي ذلك إلى تأزم عالقاتها
التاريخية مع إيران.

إلى محركات ديزل» كانت طلبتها من
برلين ،مضيفا ً «سيكون من المهم هنا
حل سريع لهذه المسألة ،أوكرانيا
تحتاج ب��ص��ورة عاجلة للمزيد من
المساعدة».
وأع��ل��ن ال��م��ن��دوب ال��روس��ي الدائم
لدى منظمة األمن والتعاون في أوروبا
أن��دري��ه كيلين أن ب�ل�اده ل��ن تسمح
ب��م��ح��اص��رة س��ك��ان ش���رق أوك��ران��ي��ا
عسكرياً ،داعيا ً إلى التدخل اإلنساني
في الوضع بالمنطقة.
جاء ذلك في تصريحات أدل��ى بها
كيلين ف��ي اجتماع المجلس الدائم
لمنظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا،
نشرت على موقع وزارة الخارجية
الروسية أمس.
وق��ال كيلين إن كييف أعلنت في
ال��واق��ع ع��ن ف��رض حصار اقتصادي
على منطقة دونباس ،مشيرا ً إلى أن
السلطات األوكرانية توقفت عن دفع
المعاشات والمعونات للمتقاعدين
واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة.
وأض���اف« :عمل ه��ؤالء الناس طوال
حياتهم ودف��ع��وا ال��ض��رائ��ب للدولة
األوكرانية وبقوا اآلن بال ش��يء ،هذا
نهب».
وعلى حد قول كيلين ،فإن كييف
ح��ظ��رت ت��زوي��د دون��ب��اس ب��األدوي��ة
واألغ����ذي����ة وأغ��ل��ق��ت ال��م��ؤس��س��ات

الحكومية والبنوك .وق��ال« :أعمال
السلطات المركزية تهدف إلى تفاقم
ال��وض��ع الكارثي لسكان دون��ب��اس.
وك���ان (رئ��ي��س ال������وزراء) أرسيني
ياتسينيوك ق��د وص��ف��ه��م ف��ي وق��ت
سابق بـ»الالبشر» ،ودمرت المدفعية
األوك��ران��ي��ة بيوتهم وحرمتهم من
ال��ك��ه��رب��اء وال��م��اء وال��ت��دف��ئ��ة .واآلن
تحرمهم كييف من م��وارد ال��رزق .من
الواضح أن هذا الوضع يتطلب تدخالً
إنسانيا ً عاجالً».
وفي السياق ،قال الناطق الرسمي
باسم لجنة التحقيقات الروسية أن
اللجنة رفعت قضيتين جنائيتين
للتحقيق ف���ي م��ق��ت��ل م��دن��ي��ي��ن إث��ر
قصف مدفعي على مدينة دونيتسك
واالع��ت��داء على مراسلة قناة «اليف
نيوز» الروسية.
وقال فالديمير ماركين« :لقد فتحت
دائرة التحقيق العامة التابعة للجنة
التحقيقات الروسية قضية جنائية
للتحقيق ف���ي م�لاب��س��ات القصف
المدفعي على مستشفى ومنزلين
سكنيين في مدينة دونيتسك ،ما أسفر
عن مقتل سيدة وطفل.
وأضاف ماركين أن لجنة التحقيقات
رف��ع��ت دع���وى أخ���رى للتحقيق في
ح��ادث��ة االع��ت��داء على مراسلة قناة
«الي��ف نيوز» التلفزيونية الروسية
يفغينيا زمانوفسكايا ،التي وقعت في
كييف يوم األربعاء الماضي.
وت��ع��رض��ت ال��م��راس��ل��ة ال��روس��ي��ة
العتداء أدى إلصابتها برضوض في
الجمجمة على يد قوميين أوكرانيين
م��ن بينهم صحافيون ومشجعون
في ك��رة ال��ق��دم ،حيث نقلوا إل��ى أحد
المستشفيات هناك ،وذلك بحسب ما
أفادت لجنة التحقيقات الروسية.
كذلك أف��ادت تقارير إعالمية بأن
نواب مجلس الشعب في «جمهورية
دونيتسك الشعبية» بشرق أوكرانيا
أدوا اليمين.
وتال رئيس مجلس الشعب أندريه
بورغين نص اليمين في مقر المجلس
في دونيتسك أمس ،بحضور  90من
أصل  100نائب في مجلس الشعب،
وأقسم أعضاء البرلمان على «الوقوف
لحماية الشعب».

إحسان الشمري ،أن حكومة واشنطن تؤسس
لقاعدة موقتة في أربيل ،وليس كقاعدة إنجرليك
الموجودة في تركيا ،مشيرا ً إلى أن أميركا «تدرك
أن ذلك سيؤثر في وجودها السياسي ومصالحها
في بغداد» ،وبالتالي فهذه الرغبة «لها محاذيرها
من الجانبين العراقي واألميركي».
وكان نائب عن التحالف الكردستاني قال في
تصريح صحافي إن تلك القاعدة «ستؤمن حماية
ل �ي��س إلق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان ف �ح �س��ب ،ب��ل للمناطق
ال�ق��ري�ب��ة م �ن��ه ،إض��اف��ة إل ��ى م�ح��اف�ظ��ات أخ���رى».
ويعلق الشمري على ذل��ك ب��أن ه��ذا «ال يمكن أن
ي �ك��ون م �ب��ررا ً ل�ل��وج��ود األم �ي��رك��ي ف��ي ال �ع��راق»،
معتقدا ً أن استعمال المطارات العراقية وتفعيل
اتفاقية اإلطار االستراتيجي أفضل من بناء قواعد
عسكرية.

رفض للفكرة

من جهة أخرى ،أشارت كتلة األح��رار النيابية
إل��ى أن ع ��ددا ً ك�ب�ي��را ً م��ن أع �ض��اء مجلس النواب
ي��رف�ض��ون ف�ك��رة ال�ت��دخ��ل األم �ي��رك��ي م �ج��ددا ً في
العراق عن طريق بناء قاعدة أميركية في أربيل،
ألن إقليم كردستان هو جزء ال يتجزأ من العراق
وانتهاك سيادته يعني انتهاك السيادة العراقية
كلها.
وقال عضو البرلمان عبد العزيز الظالمي في
تصريح صحافي إن «أي عمل يخالف الدستور
ورأي ال �ب��رل �م��ان م ��رف ��وض ج �م �ل��ة وتفصيالً،
وس �ي �ك��ون ه �ن��اك م��وق��ف ح� ��ازم م��ن ق �ب��ل الكتل
ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي ح ��ال ت��م ال��ش��روع ب��إن �ش��اء هذه
ال�ق��اع��دة» ،داع�ي�ا ً الحكومة إل��ى التحرك م��ن أجل
إنهاء الموضوع بأسرع وقت ممكن.

توفير األمن

ول�ف��ت عضو لجنة األم��ن وال��دف��اع البرلمانية
النائب عن التحالف الكردستاني ريناس جانو
إلى أن تحالفه ال يعارض وجود قواعد عسكرية
أم�ي��رك�ي��ة ف��ي أي��ة م�ح��اف�ظ��ة ت�ت�ع��رض للتهديدات
اإلرهابية من تنظيم «داعش».
وقال إن «الظرف األمني الذي يعصف بالبالد
حاليا ً وخطر تمدد العصابات والمجاميع اإلرهابية
يهددان جميع المناطق والمحافظات في البالد من
دون استثناء بما فيها إقليم كردستان» .وأضاف
أن وجود القواعد العسكرية ال يعني بالضرورة
تحويل المناطق إلى مستعمرات محتلة ،باعتبار
أن إق��ام��ة ه ��ذه ال �ق��واع��د س�ت��وف��ر األم���ن وضبط
الحدود من تسلل اإلرهابيين.

عمل مشترك

في سياق آخر ،أكد عضو لجنة األمن والدفاع
ال�ب��رل�م��ان�ي��ة ال �ن��ائ��ب ع��ن ال�ت�ح��ال��ف الكردستاني
ريناس جانو موافقة إقليم كردستان على بناء
قاعدة عسكرية أميركية ،مشيرا ً إلى أن ذلك «ال
يعني أن حكومة اإلقليم تبيع األراضي إلى أميركا
إلعادة االحتالل ،وإنما هو عمل مشترك في إطار
محاربة اإلرهاب».

أعلن ي��وري أوش��اك��وف مساعد
الرئيس الروسي أن الملف السوري
سيكون من أهم مواضيع محادثات
فالديمير بوتين مع نظيره التركي
رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم
االثنين المقبل.
وقال أوشاكوف للصحافيين إن
المحادثات ستتناول تبادل اآلراء
ح��ول ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة إضافة
إلى مسألة المعسكرات (لتدريب
المسلحين) ،مع األخذ في االعتبار
نتائج لقاء وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف مع نظيره السوري
وليد المعلم ،مشيرا ً إلى أن المسألة
السورية من القضايا األكثر أهمية
وإل��ح��اح �ا ً بالنسبة إل��ى موسكو
وأنقرة.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د الرئيس
الروسي أن موسكو ستواصل القيام
بالخطوات المطلوبة لدعم الشعب
السوري من أجل تجاوز األح��داث
المأسوية وتحقيق الوفاق والسالم
بأسرع وقت.
وق��ال بوتين في حديث لوكالة
«أن��اض��ول» التركية نشر أم��س،
إن ات��ص��االت موسكو م��ع ممثلين
ع��ن الحكومة السورية ومختلف
ج��م��اع��ات ال��م��ع��ارض��ة وال��ش��رك��اء
اإلقليميين والدوليين ،بمن فيهم
األت��راك ،تهدف إلى تسوية األزمة
السورية.
وأك�����د ال��رئ��ي��س ال���روس���ي أن
«الوضع في سورية ال ي��زال يثير

قلقا ً ج��دي �اً .ون���درك ج��ي��دا ً م��ا هو
ال��وزر الثقيل الذي يقع على تركيا
في ظروف النزاع الدموي المستمر
لدى جيرانهم .وتجدر اإلشارة إلى
أن الخطر الرئيسي لتفاقم الوضع
الح��ق �ا ً ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د وغ��ي��ره من
ال��دول القريبة يرتبط بنشاط ما
يسمى بالدولة اإلسالمية وغيره
م��ن الجماعات الراديكالية التي

ك��ان��ت بعض ال���دول الغربية في
حينها تراهن عليها وتناغمت معها
وشجعتها».
وأوض��ح بوتين أن بالده تعتبر
مكافحة اإلرهابيين والمتطرفين
في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا المضطربة بما فيها سورية،
إحدى المهمات األولوية للمجتمع
ال��دول��ي ،معربا ً ع��ن قناعته بأن

الجهود الرامية إل��ى اح��ت��واء هذا
الخطر يجب بذلها على أس��اس
ق�����رارات م��ج��ل��س األم����ن ال��دول��ي
واالل��ت��زام الدقيق أحكام القانون
ال��دول��ي ،وق��ب��ل ك��ل ش��يء مبادئ
س��ي��ادة ال���دول وع��دم التدخل في
شؤون الدول الداخلية ،وبشفافية
ومن دون وجود أي «جدول أعمال»
خفي.

وأض�����اف ب��وت��ي��ن أن م��وس��ك��و
ستواصل دع��م حكومات سورية
والعراق وغيرهما من دول المنطقة
ف��ي م��واج��ه��ة المتطرفين .وق��ال:
«عموما ً نعتبر أن من المهم معالجة
ق��ض��اي��ا المنطقة ال��ك��ث��ي��رة بشكل
متكامل وع��ل��ى أس���اس التحليل
العميق لألخطار في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا كافة».
واعتبر الرئيس الروسي أن من
ال��واض��ح أن متطرفين يستغلون
ال��ن��زاع ال��ع��رب��ي ـ «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
المستمر منذ فترة طويلة لتجنيد
أنصار جدد خصوصا ً من الشباب،
مؤكدا ً أن روسيا تبذل جهدها منذ
بداية األزم��ة في سورية من أجل
تسويتها سلميا ً وسياسيا ً من قبل
السوريين بأنفسهم ،وعلى أساس
بيان جنيف الصادر في  30حزيران
ع��ام  ،2012أي م��ن خ�لال ح��وار
داخ��ل��ي م��ن دون ش���روط مسبقة
وإمالءات خارجية.
وقال الرئيس الروسي إن تعزيز
م��واق��ف الجماعات اإلره��اب��ي��ة في
س��وري��ة ومنطقة ال��ش��رق األوس��ط
ع��م��وم �ا ً ي��ت��ط��ل��ب ت��وح��ي��د ال��ق��وى
السليمة في المجتمع السوري كافة
م��ن أج��ل مستقبل س��وري��ة كدولة
مدنية موحدة ديمقراطية مستقلة
تضمن المساواة لجميع الطوائف
واألمن والسالم لجميع المواطنين.

من مو�سكو ( ...تتمة �ص)1
أن تمر ال��دول بما م� ّرت به روسيا .ألم تشهد
ال��والي��ات المتحدة األميركية مثل ذل��ك بعد
انتهاء حربها األهل ّية؟ أل��م تمر فرنسا بذلك
بعد أعوام  1789وكذلك بريطانيا بعد انهيار
إمبراطورتيها االستعمارية؟ إلاّ أنَّ الكل يعرف
أنَّ عودة روسيا إلى قوتها وإلى دورها الدولي
لم تأخذ س��وى بعض سنوات قليلة ،فكانت
كطائر الفينيق الذي يحترق وبعد ذلك تتج ّمع
ذرات رماده م ّر ًة أخرى ويخرج منها أكثر ق ّو ًة
وعافي ًة وعظم ًة .هذه هي روسيا التي عادت
ق ّو ًة عظمى ،بلد يحسب الكل حسابه ،فمنهم من
فهم الدرس ،ومنهم من ينتظر .أ َّما الذين ب ّدلوا
تبديالً فهم يذوقون اليوم اللقمة الم ّرة ،وخسروا
نتيجة س��وء تقديرهم واألوه���ام التي بنوها،
القدرة على الفهم الصحيح فخدعوا أنفسهم
وخدعوا شعوبهم .وها هم يعودون م ّر ًة أخرى
إل��ى لعبتهم القديمة وأساليبهم التي عفى
عليها الزمن .فها هي حمالت إعالمهم تتالشى،
وتناقضاتهم تتزايد ،وأحالفهم العسكرية
والسياس ّية تقف عاجزة عن فعل أي شيء ،وها
هم األميركيون يتالعبون باألوروبيين ويكسبون
على حساب بالهة البعض في أوروب��ا ،حيث
ارتفعت معدالت التجارة بين روسيا والواليات
المتحدة بشكل ملحوظ خالل األشهر األخيرة
ف��ي وق��ت ت��راج��ع��ت ال��ص��ادرات والتعامالت
األوروبية مع روسيا إلى أكثر من النصف خالل
الفترة نفسها التي تلت أحداث أوكرانيا .سيكتب

التاريخ أنَّ الرئيس فالديمير بوتين هو الذي
أعاد إلى روسيا ألقها ودوره��ا االستراتيجي.
وعندما يلتقي الرئيس بوتين ضيوفه فإ ّنه
يزرع في نفوسهم الكثير من المعاني النبيلة
والثقة بأنَّ عالم اليوم سيكون أفضل ،وأ َّنه على
رغم كل الضغوط التي تتع ّرض لها روسيا من
ِق َبل من استباحوا العالم بشعوبه وخيراته،
فإنَّ روسيا لن تتخلّى عن الدور التاريخي التي
وج��دت من أجله .بعض ال��دول ُتخلق عظيمة
هكذا ،وعلى قيادتها أن تحافظ على عظمتها.
وروسيا ول��دت للقيام ب��دور كبير ،وهي تقوم
بتح ّمل أعباء هذا الدور الكبير.
وإذا كان االتحاد الروسي يقوم ب��دوره في
عالم ال��ي��وم بطريقة ح��ازت اح��ت��رام شعوب
العالم ،فألنَّ روسيا آلتْ على نفسها أال تكون
كبيرة إلاّ من خالل تبنيها للقيم الكون ّية لعالم
اليوم وهي احترام القانون الدولي ،واحترام
ميثاق األمم المتحدة وااللتزام المطلق استقالل
ّ
التدخل في
وسيادة ال��دول والشعوب وع��دم
شؤونها الداخل ّية ،إضاف ًة إلى إيمانها الذي ال
يتزعزع بأهم ّية إيجاد عالقات ديمقراط ّية في
العالقات الدول ّية.
ح��وال��ى منتصف الثمانينات م��ن القرن
الماضي ،وخالل اجتماع الرئيس السوفياتي
آن��دروب��وف آن���ذاك م��ع وف��د س���وري ،وكانت
سورية ما زال��ت تواجه حينها عدوانا ً عليها
وت� ّ
�دخ�لاً ف��ي شؤونها كما ه��و حالها اليوم،

قال آندروبوف لضيوفه السوريين“ :أبلغوا
الرئيس حافظ األسد أنني لن أسمح أل ّية ق ّوة
بالنيل من ق ّوة الرئيس األسد وصموده” .وها
هي سورية تواجه اآلن عدوانا ً إرهاب ّيا ً عليها،
ويعيد التاريخ كتابة نفسه مج ّددا ً وتقف اآلن
روسيا وعلى رأسها الرئيس بوتين إلى جانب
سورية في حربها على اإلرهاب ،وتق ّدم الدعم
نفسه لسورية نياب ًة عن كل المحاربين ضد
اإلرهاب.
روسيا االتحادية تقف إلى جانب سورية
شعبا ً وق��ي��اد ًة ،وه��ذا ليس س��� ّراً ،فهكذا هي
روسيا تقف انطالقا ً من صدقية مبادئها إلى
جانب الحق ضد الباطل ،إلى جانب من ُيحارب
اإلره���اب ويمنع انتشاره إل��ى خ��ارج الشرق
األوسط .فال مواقف وسطية في محاربة اإلرهاب
والتش ّدد والتكفير واستخدام الدين لالنقضاض
على مقدرات الشعوب وقتل األبرياء وتكفير
المؤمنين وقطع رؤوس البشر وحرمان المرأة
من حقوقها وتشويه طفولة األجيال البريئة
وحر ّية التعبير وتدمير الحضارة...
إنَّ العالقات ال��س��ور ّي��ة – ال��روس� ّي��ة التي
تعود بداياتها إلى عصور مغرقة في ال ِقدَم،
شهدتْ خالل األشهر واألي��ام الماضية بقيادة
الرئيسين بشار األسد وفالديمير بوتين تق ّدما ً
غير مسبوق في المجاالت كا ّفة .وال نتر ّدد في
التحسن لن ينعكس على سورية
القول بأنَّ هذا
ّ
وحدها بل على المنطقة والعالم كله .فسورية

واالتحاد الروسي يتشاركان القناعة في أنَّ
أي حل اآلن للوضع في سورية ال بد أن يستند
إلى أولوية مكافحة اإلره��اب وتحقيق انفراج
في الوضع الداخلي من خ�لال المصالحات
الوطن ّية ودعم ّ
خطة المبعوث الدولي ستيفان
ديميستورا إلى سورية التي تستند إلى تجميد
الوضع في حلب أ ّوال ً واالنطالق بعد ذلك إلى
مناطق أخرى فور التزام األطراف األخرى وقف
تمويل وتسليح وإي��واء اإلرهابيين ،إضاف ًة
إلى وضع إط��ار لحوار س��وري – س��وري بين
ّ
تدخل خارجي في
السوريين وم��ن دون أي
الشؤون الداخل ّية لسورية .وقد ت َّم االتفاق بين
الجانبين السوري والروسي على بدء عمل ّية
للتوصل إلى خطوات
مشاورات بين الجانبين
ّ
صحيحة تضع ح � ّدا ً للتدمير المنهجي الذي
تقوم به المجموعات اإلرهاب ّية لسورية وإبعاد
خطر اإلرهاب عن سورية والمنطقة والعالم.
إنَّ مشاعر الدفء التي أحاط بها األصدقاء
ال���روس ال��زي��ارة المه ّمة التي ق��ام بها الوفد
السوري إلى موسكو قبل يومين ،ال تب ّدد أوهام
وأحالم المتربصين بسورية فحسب ،بل تعزز
قناعة السوريين باستمرار وقوف أصدقائهم
الروس إلى جانبهم في معركتهم ضد اإلرهاب،
ومن أجل السالم واألمن واالستقرار في سورية
والمنطقة والعالم.

د .فيصل المقداد

