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مدارات
مات الملك ،عا�ش الملك!

} خضر سعاده خ ّروبي

ينشغل العالم حاليا ً بالرصد والتفاعل مع األحداث األخيرة المتبقية
على روزنامة العام الحالي ،قبل أن يش ّرع أذرعه الستقبال عام نأمل أن
يأتي بجديد.
قد يطول الشرح إذا ما خضنا في تفصيل األح��داث التي جرت عام
 ،2014بيد أنّ كثيرا ً منها ال يحظى بذلك الحيّز الزمني الكبير للبقاء
خارج األرشيف ،فيتوقف عند حدود عام انطوى .على العكس تماماً ،فإنّ
األحداث التي تكتسي صفة األهمية ال ُتعطى الحيّز ذاته كي تصبح مادة
أرشيفية قلما نرجع إليها ،إنما تبقى محط اهتمام ومتابعة دائمين .وهي
ال شك سترافقنا بتداعياتها إلى العام المقبل ،إنْ لم يكن ألعوام مقبلة .وقد
حظي الشرق
سجل شريط األحداث خالل عام  2014ما يه ّم ،وكالعادة
َ
األوسط بالنصيب األوفر منها ومن التغطية اإلعالمية المواكبة لها.
نبدأ بالمجريات على صعيد القضية األم ،حيث ش ّنت «إسرائيل» في
تموز الماضي عدوانا ً على غزة ساهم في عودة القضية الفلسطينية إلى
صدارة األولويات لدى الشعب واإلعالم العربيّين بعد التغييب القسري
ال��ذي القته نتيجة ح��وادث ما بات يُعرف بـ»الربيع العربي» .وكان
األداء القتالي البطولي أه ّم ما سجلته «ملحمة غزة» ،إلى جانب إنجاز
استحقاق حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية .وحصيلة ذلك كانت
في تنامي التعاطف الشعبي والرسمي دوليا ً مع الشعب الفلسطيني
وقضيته ،خصوصا ً بعد إقرار «إسرائيل» مشروع قانون «يهودية الدولة»
وما استتبعه من اعتراف برلمانات أوروبية عدة ،رمزيا ً ومعنوياً ،بـ»دولة
فلسطينية» على حدود عام  ،1967األمر الذي عكس بدوره نفورا ً دوليا ً
من سلوك «إسرائيل» ،وشكل حافزا ً للسلطة الفلسطينية للتوجه إلى
مجلس األمن من أجل إعالن الدولة الفلسطينية في وقت بدت فيه أسهم
الخيار الفلسطيني المقاوم ورصيده أعلى من أيّ وقت مضى.
وال نغفل هنا اإلش���ارة إل��ى تط ّور مه ّم تمثل بقرار بشطب حركة
وسع هامش التساؤالت حول
«حماس» عن الئحة اإلرهاب األوروبية ما ّ
الغاية والتوقيت ،في حين ال تبدو الساحة الفلسطينية قد برئت من إرث
انقسامها المزمن بعد.
أما على صعيد محور المقاومة ،فيمضي األخير ،وعلى رغم الحملة
الدولية الشعواء عليه ،نحو تماسك إقليمي بعد انضمام العراق بحكومته
وجيشه وشعبه إلى المعركة ض ّد اإلره��اب مع اتجاه تدفع به طهران
لتنسيق الجهود السياسية والعسكرية واألمنية على امتداد مساحة
المنطقة ،ال سيما مع سورية وكذلك العراق ولبنان ،مع اإلش��ارة إلى
انضمام األخيرين إلى جهود «التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب» بعد أن
أصبحت رقاب جنودهما ومواطنيهما على ح ّد سكين «داعش» وأخواته.
وقد شكل قيام التحالف المذكور ودخول «البيشمركة» الكردية على خط
األزمة السورية ،أحد أبرز المؤشرات على ولوج العنصر الدولي فيها وهو
ما كان يُص ّور منذ سنوات –كما في مخيّلة بعض العواصم -على أنه
«ثورة محلية».
أم��ا في سورية ،فقد غطت أخبار االستحقاقات المحلية فيها من
انتخابات رئاسية وانتصارات ميدانية يحققها الجيش السوري في
معركته على اإلره��اب ،على ما عداها من استحقاقات دولية كمؤتمر
«جنيف »-2وغيره من المشاريع المطروحة لما يُس ّميه كثيرون «حالً
سياسياً» هناك.
تركيا بدورها شهدت تطورات خالل  .2014فالسنة التي استهلت
على وقع حراك جماهيري وفضائح فساد طاولت أردوغان وحكومته،
أنهاها األخير بتعزيز قبضته على الحياة السياسية التركية ،إثر فوزه
بانتخابات الرئاسة ما ساهم في إطالق يده داخليا ً وخارجياً.
على مستوى الداخل التركي ،وبعد ما اعتبره أنصار حزب العدالة
والتنمية الحاكم بـ»التفويض الشعبي» وال��ر ّد العملي على ضعف
المعارضة ،يمكن الحديث عن إجراءات مختلفة اتخذها أردوغان على
الصعد كافة ،خصوصا ً على مستوى األمن والقضاء ،األمر الذي انعكس
سلبا ً على واقع الحريات في بالده التي تتصدّر وفق التقارير الدولية
قائمة الدول التي تقمع الحريات وتعتقل الصحافيين وسجناء الرأي،
مع اإلشارة إلى أنّ الرئيس التركي واجه في فترة سابقة تهما ً تتعلق
بالفساد المالي والسياسي .أما خارجياً ،فخاض أردوغ��ان ويخوض
هجماته الكالمية الالذعة على الغرب وحكوماته ،كما جرى أخيرا ً عندما
احتج على ما أسماه
دعا االتحاد األوروبي إلى االهتمام بشؤونه ،وحين
ّ
الوقاحة األميركية غداة زيارة نائب الرئيس األميركي جو بايدن أنقرة.
علما ً بأنّ تصريحات األخير ساهمت في أكثر من مناسبة بتوتر عالقات
الواليات المتحدة مع حلفائها كتركيا والسعودية واإلم���ارات الذين
اتهمهم بدعم اإلرهاب .هذا «اللسان الالذع» ألردوغان لم يستثن الحليف
االستراتيجي في تل أبيب ،ولم يمنع كذلك من استثمار تركيا في «نفط
داعش» واالضطالع بدور تسويقي له في السوق الدولية «السوداء»،
وعلى نحو الخصوص «إسرائيل».
وفي حين بدت المؤشرات مشجعة نحو تعاون تركي روس��ي ،بدا
مشهد العالقات التركية األميركية قاتما ً إلى ح ّد بعيد بسبب حالة «التم ّنع
المتبادل» بين الطرفين في موضوع سورية .فما تطالب به تركيا من
«مناطق عازلة» هناك مرفوض أميركياً ،فيما ترفض أنقرة االنضمام إلى
«التحالف الدولي لمكافحة اإلرهاب» ،وهو ما تطالبها به واشنطن.
يبقى موضوع اإلرهاب الحدث أو الظاهرة اإلقليمية األه ّم التي سجلتها
السنة الحالية .فمناطق وبلدان عدة في المنطقة كانت على موعد مع
دخول عصر الظلمات بعد استشراء الجماعات التكفيرية بين ربوعها
وظهور مدى وحشية وخطورة أفكار ومشاريع تلك الجماعات على
المجتمعات في المنطقة وخارجها .ويمكن النظر إلى زيارة البابا لتركيا،
على أنها تأتي في سياق الشعور بخطر يتهدّد األقليات الدينية واالتنية
في المنطقة ،وبخاصة المسيحيين .كان واضحا ً أنّ طباخ الس ّم ذائقه.
فبعد سنوات من دعم واشنطن وحلفائها لإلرهاب في سورية ،لم تعد
أي من المناطق في مأمن .كما أنّ يد اإلرهاب المص ّرح لها من قبل الغرب
بالقتل والتدمير ،يبدو أنها قد تخطت حيّزها الجغرافي المسموح به
نحو تهديد عواصم غربية كما رأينا أخيرا ً في أستراليا وكندا ومناطق
أخرى .وقد شكل إعالن جماعات تكفيرية إقامة ما تس ّميه «دولة الخالفة»
وعقدها العزم على توسيع انتشارها في غير منطقة من العالم ،بدءا ً من
سورية والعراق وصوال ً إلى الهند ،تحديا ً لـ»هيبة واشنطن» وصورتها
كـ»شرطي العالم» .ولع ّل مشاهد الذبح الوحشي لرهائن أميركيين من
قبل عناصر «داعش» على مرأى ومسمع من العالم ،فيه ما فيه من «إذالل
ألميركا» ،وهو التعبير نفسه الذي استخدمه الديبلوماسي األميركي
المخضرم هنري كيسنجر في تناوله لظاهرة التنظيم اإلرهابي.
العام الذي نحن على وشك وداعه ،كان حافالً ،ال سيما في ربعه األخير
الذي شهد تصعيدا ً في غير منطقة .ففي أوكرانيا التي اشتعلت فيها
األحداث منذ بدايات العام الفائت على خلفية تصاعد موجة االحتجاجات
ض ّد الرئيس يانوكوفيتش في أعقاب رفضه (أو تأ ّنيه) توقيع اتفاق
الشراكة مع االتحاد األوروب��ي ،ومع انقالب «الشركاء الغربيين» على
صيغة الح ّل لتمكين حلفائهم في كييف ،كان المشهد ينحو في اتجاه
مختلف عنوانه تصاعد األحداث وتصعيد اإلجراءات بين موسكو والغرب.
فبعد إقدام الروس على ض ّم شبه جزيرة القرم بناء على استفتاء شعبي
أبرزت نتائجه رغبة السكان فيها بالعودة إلى كنف الدولة الروسية التي
سلخوا عنها منذ عام  ،1954أيقن األميركيون بأنّ الوقت صار مناسبا ً
للترويج لـ»خطر روسيا» ،من أجل توحيد الشعور األوروبي المصدوم
التجسس األميركي على «الحلفاء» ودفعه للسير خلف الخطوات
بفضائح
ّ
األميركية المتجهة لفرض عقوبات سياسية واقتصادية ومالية على
موسكو .وفي إطار حملة العقوبات على روسيا وحلفائها ،ح ّرك األميركي
بيادقه في الدول النفطية للدفع في اتجاه «انخفاض دراماتيكي» في
أسعار النفط الذي تشكل صادراته إلى جانب الغاز ما تفوق نسبته 70
في المئة من إجمالي الصادرات الروسية.
أمام ذلك ،دشنت حكومة بوتين مرحلة جديدة تشهد عليها قراراته
وخطباته وزياراته الخارجية التي شهدت تعزيزا ً للعالقات مع تركيا
وإيران ،إضافة إلى إبرام الروس «صفقة غازية» تاريخية مع الصينيين
بقيمة  400مليار دوالر ولمدة ثالثين عاما ً كرسالة استراتيجية لمن
يعنيه األمر.
حفلت هذه السنة كذلك في أواخرها ،بأحداث الفتة كقرار تبرئة الرئيس
المصري األسبق حسني مبارك من التهم الموجهة إليه ،وأخرى غامضة
كاالتفاق على تمديد المفاوضات النووية مع إيران وما يُقال عن مصالحة
خليجية في طور النضوج ُظهّرت بعض آثارها في القاهرة ،إضافة إلى
الحدث األميركي ـ الكوبي الذي برز أخيراً.
اختتاماً ،نأمل أن تصبح األحداث التي عاصرناها خالل العام الحالي
والتي أعطيناها من االهتمام والتحليل ،في جوانبها األليمة على األق ّل،
مادة ال تبارح األرشيف .والعام  2014الذي تسيّد مواعيدنا ملكا ً الثني
عشر شهراً ،ها هو يفسح المجال لملك قادم .ونحن ،إذ نقف على مشارف
العام الجديد ،ال يسعنا سوى أن نتأبط األمل والعمل ،للجم جراحها حتى
«تنذكر وما تنعاد».
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�أوكرانيا ...الأزمة التي �أعادت القرم �إلى ح�ضن الدب الرو�سي
ط��غ��ت األزم����ة األوك���ران���ي���ة بتطوراتها
ع��ل��ى ال��س��اح��ة ال��دول��ي��ة ف��ي ع���ام ،2014
ال����ذي اع��ت��ب��ر ب��ام��ت��ي��از ع���ام���ا ً ل��ل��ت��ح��والت
والمواجهات ال��ح��ادة بين القوى الكبرى،
أث��م��ر ك��س��را ً واض��ح��ا ً للقطبية العالمية
المتمثلة ب��ال��والي��ات المتحدة األميركية.
األزم���ة األوك��ران��ي��ة ال يمكن ب��أي ح��ال من
األح���وال اعتبارها منفصلة ع��ن ال��ح��وادث
التي تعصف بالعالم ،وال يمكن النظر إليها
على أنها ث��ورة بريئة بعيدة م��ن مصالح
حلف شمال األطلسي «ال��ن��ات��و» وأميركا.
إذ تعود ج��ذور ه��ذه األزم��ة السياسية إلى
شهر تشرين الثاني الماضي ،حين بدأ أنصار
المعارضة احتجاجا ً واعتصاما ً مفتوحا ً
في ميدان االستقالل بكييف ،ردا ً على قرار
الحكومة بتأجيل التوقيع على اتفاق الشراكة
مع االت��ح��اد األوروب���ي .واعتبر المحتجون
قرار الرئيس األوكراني فيكتور يانوكوفيتش
تأجيل توقيع االتفاقية والتركيز بدال ً منذ ذلك
على توسيع العالقات مع روسيا ،خروجا ً
ع��ن النهج ال��رام��ي لالنضمام إل��ى االتحاد
األوروبي.
فأوكرانيا بما تمثله من حديقة خلفية
لروسيا االت��ح��ادي��ة ،تعتبر بالنسبة إلى
الغرب من أسهل وسائل الضغط التي يمكن
استخدامها بوجه القيصر فالديمير بوتين،
ال��ذي سعى خ�لال ال��ـ  2014إل��ى وض��ع حد
للعنجهية األميركية من خالل التصدي لها
في سورية ،ومن خالل استعادة شبه جزيرة
ال��ق��رم وسيفاستوبول م��ع ان��ط�لاق ش��رارة
االحتجاجات في كييف.
واج���ت���م���ع اآلالف م���ن س���ك���ان م��دي��ن��ة
سيفاستوبول في القرم في  23شباط ،في
تظاهرة حاشدة ق��رروا خاللها إقالة عمدة
المدينة وتعيين عمدة جديد يحمل الجنسية
الروسية .وبذلك بدأ في القرم تنامي الحركة
الرافضة لسياسة السلطات الجديدة في كييف.
وبعد يومين أعلنت السلطات في كييف بدء
السباق االنتخابي استعدادا ً لالنتخابات
الرئاسية المبكرة التي حدد  25أيار موعدا ً
لها ،وأعلنت إص���دار م��ذك��رة اعتقال بحق
الرئيس المخلوع يانوكوفيتش ،محملة إياه
مسؤولية سقوط عشرات القتلى في أعمال
العنف بكييف.
ه�����ذه ال����ت����ط����ورات دف���ع���ت ب��ف��ي��ك��ت��ور
يانوكوفتيش إلى إعالن وجوده في روسيا،
حيث وجه رسالة جديدة للشعب األوكراني،
أك��د فيها أن��ه م��ازال رئيسا ً شرعيا ً للبالد،
وطلب من موسكو حمايته من المتطرفين
الذين استولوا على السلطة في أوكرانيا.
وف��ي الوقت نفسه ،سيطر أنصار ما أطلق

عليه «لجان ال��دف��اع عن الناطقين باللغة
الروسية في القرم» ،على مقر البرلمان في
سيمفيروبول ،إال أنهم لم يمنعوا النواب من
عقد االجتماع ،إذ قرر البرلمان تعيين رئيس
جديد للحكومة يمثل حزب «الوحدة الروسية»
المؤيد لروسيا ،وأعلنوا إجراء استفتاء محلي
بشأن توسيع صالحيات الجمهورية ذات
الحكم الذاتي.
وف��ي  28شباط ،سيطرت لجان الدفاع
في القرم على مطارين في سيفاستوبول
وسيمفيروبول ،بينما اتهم الرئيس األوكراني
ال��م��وق��ت روس��ي��ا ب��ال��ت��دخ��ل ع��س��ك��ري��ا في
ب�لاده .فيما أكد رئيس وزراء القرم سيرغي
أكسيونوف الذي رفضت كييف االعتراف به،
أن الوضع في الجمهورية تحت السيطرة.
في األول من آذار ،بدأت احتجاجات حاشدة
مؤيدة لروسيا في عدد من مدن جنوب شرقي
أوكرانيا ،حيث تتكلم غالبية السكان باللغة
الروسية .وط��رد المحتجون نشطاء ميدان
االستقالل من إداراتهم المحلية وأعلنوا عدم
اعترافهم بالسلطات الجديدة.
وفي روسيا طلب مجلس الدوما الروسي
من الرئيس فالديمير بوتين االستجابة لطلب

رئيس وزراء ال��ق��رم ال��ذي دع��ا روس��ي��ا إلى
المساهمة في ضمان األم��ن واالستقرار في
جمهوريته .وبدوره طلب بوتين من مجلس
االتحاد السماح له بنشر ق��وات روسية في
أوك��ران��ي��ا ،وذل���ك ن��ظ��را ً ل��وج��ود خطر يهدد
حياة المواطنين ال��روس والناطقين باللغة
الروسية .ووافق المجلس على طلب الرئيس.
من جهة أخرى ،أعلنت السلطات األوكرانية
التعبئة العامة ودعت الدول الغربية وحلف
«الناتو» إل��ى منع ما وصفته بـ»العدوان
ال��روس��ي» ،في حين واصلت سلطات القرم
توسيع قبضتها على جميع جوانب الحياة
ف��ي شبه ال��ج��زي��رة ،إذ وض��ع أكسيونوف
جميع األجهزة األمنية والقوات المنتشرة في
الجمهورية تحت تصرفه .أما رئيس البحرية
األوكرانية الذي عينته السلطات الجديدة في
كييف قبل يوم فقط ،فأعلن انشقاقه وأداء
يمين الوالء لشعب القرم ،بينما نقلت وسائل
اإلعالم الروسية أنباء عن انشقاقات جماعية
في القوات األوكرانيية في القرم واالنضمام
إلى القوات الموالية للقيادة الجديدة.
أم����ا ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة وف����ي طليعتها
واشنطن ف��دان��ت م��ا اعتبرته ع��دوان �ا ً ضد
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شهد عام  2014أحداثا ً حافلة في العالم العربي حملت طابعا ً عنيفا ً
أكثر من السنوات الماضية ،إذ ارتفع عدد ضحايا الحروب بشكل الفت
مع سيطرة تنظيم «داعش» على مناطق في سورية والعراق وترويعه
المدنيين واألجانب ،وشن االحتالل «اإلسرائيلي» عدوانه على قطاع
غ��زة ما تسبب في استشهاد وج��رح اآلالف ،وط��رح مشروع إنهاء
االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية في مجلس األمن.واتحدت معظم
القوى العالمية على مواجهة تهديد واحد .فإضعاف تنظيم «داعش»
بات في مقدمة أولويات الدول الغربية ودول الخليج العربية وتركيا
قبل أن يخلط أوراقهم ،في حين تطالب روسيا والصين بقرار من
مجلس األمن للمشاركة في مواجهة التنظيم اإلرهابي.
ويخشى البعض من أن تمتد العملية ضد التنظيم أكثر من الالزم
بينما تلوح االنتخابات األميركية في األف��ق .وسترسل الواليات
المتحدة أكثر من ألف من أعضاء الفرقة  82المحمولة جوا ً إلى العراق
في العام الجديد بحجة المساعدة في تدريب القوات العراقية.
وك��ان العام قد شهد صعود نجم الرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي وفوزه باالنتخابات الرئاسية التي أجريت في أواخر أيار
الماضي ،وأدى إلى سقوط مشروع اإلخوان المسلمين التدميري ،الذي
مارس اإلرهاب ضد الشعب والجيش المصري في مناطق عديدة من
الجمهورية المصرية.
كذلك حملت األشهر األخيرة من عا ِم  2014أبرز أحداث السنة في
تونس ،إذ ُن ّظمت أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد الثورة طوِيت
بهما صفحة المرحلة االنتقالية لتستقبل البالد سنة جديدة ببرلمان
ورئيس جديد ْين .وربما لن يبقى في أذهان التونسيين لعام 2014
غير أحداث األشهر االخيرة منه ،انتخابات تشريعية ورئاسية جرت
بإشراف أكثر من مئة ألف مراقب من تونس والخارج شهدوا لها
بالنزاهة والشفافية.
وشهد العام الذي يطوي يومه األخير أخطر التحديات على وحة
مجلس التعاون الخليجي العربية .حتى جاءت قمة قادة المجلس في
العاصمة السعودية الرياض لتفتح صفحة جديدة بين دول مجلس
التعاون وتكلّلت المساعي التوفيقية خالل الدورة الـ  35للمجلس
األعلى لقادة دول المجلس التي عقدت في العاصمة القطرية ،وعودة
سفراء المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات ومملكة البحرين
إلى الدوحة.

كانون الثاني

 :11توفي رئيس وزراء العدو «اإلسرائيلي األسبق أرييل شارون
بعد أن قضى ثماني سنوات في غيبوبة عقب إصابته بجلطة في
.2006
 :27مؤشرات من المجلس األعلى للقوات المسلحة في مصر على
خوض المشير عبد الفتاح السيسي انتخابات الرئاسة.

آذار

 :26أعلن المشير عبد الفتاح السيسي وزي��ر الدفاع المصري
ترشحه لخوض االنتخابات الرئاسية.

نيسان

تموز

 :1طائرات «إسرائيلية» تقصف عشرات المواقع في قطاع غزة.
 :2العثور على جثة الشاب الفلسطيني محمد أبو خضير محترقة
في منطقة القدس.
« :7حماس» تكثف إطالق الصواريخ على جنوب كيان العدو
واألخير يستدعي قوات االحتياط.

آب

« :4داع��ش» تتقدم باتجاه المناطق التي تقطنها األقليات في
شمال الموصل وغربها.
 :5وق��ف إط�لاق ن��ار لمدة  72ساعة بين ال��ع��دو والمقاومة
الفلسطينية.
 :7أوباما يجيز توجيه ضربات جوية ضد «داعش» في العراق.
 :12دخل وقف إطالق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة ،فيما اجتمع
قادة فصائل فلسطينية إلجراء مفاوضات مع العدو في مصر.
 :14تراجع رئيس ال��وزراء العراقي نوري المالكي عن مسعاه
لوالية ثالثة كرئيس للوزراء وتعهد تقديم الدعم لحيدر العبادي.
 :19داعش» يذبح الصحافي األميركي جيمس فولي.

أيلول

« :2داعش» يقطع رأس الرهينة األميركي ستيفين سوتلوف.
 :13أص��در «داع���ش» شريط فيديو ُيظهر قطع رأس موظف
المساعدات البريطاني ديفيد هاينز.
 :15اجتماع وزراء خارجية الدول األوروبية الكبرى واألعضاء
الخمسة الدائمين في مجلس األمن الدولي وجيران العراق ودول
الخليج العربية في باريس لمناقشة الحرب على «داعش».
 :20أع��اد ضباط االستخبارات التركية  46رهينة احتجزهم
متشددو «داعش» في شمال العراق إلى تركيا.
 :22سيطر الحوثيون بشكل كامل على العاصمة اليمنية
صنعاء.
 :24مقتل محسن الفضلي مسؤول جماعة من متشددي «القاعدة»
تعرف باسم «خراسان» في ضربة أميركية شمال سورية.

تشرين األول

« :3داعش» تعلن ذبح المواطن البريطاني آالن هيننج.
 :15مألت سحب الدخان األس��ود سماء كوباني السورية بعد
تردد أنباء عن أن مقاتلي «داعش» استولوا على أكثر من ثلث البلدة
الحدودية.
 :26حزب نداء تونس يفوز باالنتخابات البرلمانية.
 :29خرج أكراد أتراك إلى الشوارع لتحية قافلة من قوات البيشمركة
العراقية في طريقها إلى كوباني لمساعدة أكراد سورية.

تشرين الثاني

 :29قضت محكمة مصرية بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد
الرئيس األسبق محمد حسني مبارك في إعادة محاكمته في قضية
تتصل بقتل متظاهرين.

أيار

كانون األول:

حزيران

 :4أعلنت اللجنة العليا النتخابات الرئاسة في مصر فوز المرشح
عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية بنسبة  96.91في

 2014ف�سحة �أمل للبرنامج النووي الإيراني

المئة من األصوات.
"« :10داعش» يستولي على الموصل ،ثاني أكبر مدينة في العراق.
 :23قضي بالسجن سبع سنوات على ثالثة من صحافيي قناة
«الجزيرة» في مصر أدينوا بنشر أكاذيب بقصد مساعدة منظمة
إرهابية.
 :30قوات االحتالل «اإلسرائيلي» تعثر على جثث ثالثة مستوطنين
فقدوا في الضفة الغربية وتتهم حركة «حماس» بخطفهم.

 :14م ّدعون ليبيون يبدأون محاكمة اثنين من أبناء العقيد الليبي
الراحل معمر القذافي.
 :23اتفقت حركة «حماس» ورئيس السلطة الفلسطينية محمود
عباس على تنفيذ اتفاق مصالحة أعلنه الجانبان في مؤتمر صحافي
مشترك.
 :28قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة
اإلخ��وان المسلمين محمد بديع و 682آخرين على المفتي تمهيدا ً
للحكم بإعدامهم.
 :18مسلحون يقتحمون مبنى البرلمان الليبي بعد أن هاجموه
بصواريخ ومدافع مضادة للطائرات.

أوك��ران��ي��ا وطالبت موسكو ب��إع��ادة قواتها
في القرم إلى قاعدة أسطول البحر األسود
ال��روس��ي ال��م��راب��ط ه��ن��اك ،وق���ررت تعليق
التحضيرات لقمة مجموعة «الثمانية الكبار».
وأعلن الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا أن
واشنطن ت��درس سبل الضغط على روسيا
ب��س��ب��ب األزم����ة األوك���ران���ي���ة ،ك��ذل��ك أعلن
«البنتاغون» تجميد التعاون العسكري مع
روسيا ردا ً على الوضع في ال��ق��رم ،إال أنه
نفى إرسال سفن حربية إلى المنطقة.وأسفر
الدعم الروسي لمجموعات الدفاع الشعبي
في منطقة دونباس شرق أوكرانيا ،عن تغيير
التوقعات الغربية بسقوط سريع ألوكرانيا
بيد القوميين المتطرفيين المؤيدين لالنضمام
الى حلف األطلسي.
المواجهة الروسية ـ األميركية التي ظهرت
بشكل واضح في الـ 2014دفعت بالبلدين
النوويين إلى اتخاذ قرارات استشعر البعض
من خاللها بعودة فترة الحرب الباردة ،وأدت
التحديات إلى تغيير الجيش الروسي لعقيدته
القتالية التي اعتبرت حشد القدرات العسكرية
لألطلسي من أهم األخطار الخارجية .وأضيف
أيضا ً إلى هذه األخطار أخذ حلف «الناتو»

على عاتقه «وظائف على نطاق عالمي»ُ ،تن ّفذ
في انتهاك للقانون الدولي ،إضافة إلى اقتراب
البنى العسكرية التحتية للدول األعضاء في
الحلف من الحدود الروسية بما في ذلك عن
طريق توسيع الحلف المستقبلي.
وضم نص العقيدة العسكرية الروسية
الجديدة إلى األخطار العسكرية المحتملة
على روس��ي��ا ،إقامة ونشر منظومة الدفاع
ال��ص��اروخ��ي ف��ي أوروب�����ا ،وال��ت��ي تقوض
االس��ت��ق��رار العالمي وتنتهك م��ي��زان القوة
الصاروخية والنووية القائم ،وتحقيق عقيدة
«الضربة العالمية» ،والسعي إل��ى نصب
األسلحة في الفضاء وأيضا ً نشر منظومات
أسلحة استراتيجية غير نووية فائقة الدقة.
ومن بين األخطار العسكرية التي أكدتها
العقيدة العسكرية الروسية م��ج��دداً ،نشر
وزي��ادة القوات األجنبية في ال��دول والمياه
ال��م��ج��اورة« ،ب��م��ا ف��ي ذل��ك ب��ه��دف الضغط
ال��س��ي��اس��ي وال��ع��س��ك��ري ع��ل��ى روس���ي���ا».
وع�ل�اوة على ذل���ك ،ضمت قائمة األخ��ط��ار
استخدام القوة العسكرية في أراض��ي دول
الجوار في انتهاك لقواعد القانون الدولي،
وظ��ه��ور ب��ؤر ل��ل��ن��زاع��ات العسكرية هناك
وتصعيدها ،وأيضا ً إقامة أنظمة في الدول
المجاورة تكون سياستها مهددة للمصالح
الروسية.
وتضمنت النسخة ال��ج��دي��دة للعقيدة
الروسية من بين األخطار الخارجية أيضا ً
«المطالبة بأراضي من روسيا ومن حلفائها،
والتدخل في شؤونهم الداخلية» ،كما احتوت
الوثيقة على  14خطرا ً عسكريا ً خارجيا ً
أساسيا ً على روسيا ،بما في ذلك نشاطات
أجهزة االستخبارات والمنظمات األجنبية
المخربة ،والتهديدات المتصاعدة للتطرف
واإلره���اب في ظ��روف ع��دم كفاية التعاون
الدولي في هذا المجال ،وأيضا ً انتشار أسلحة
الدمار الشامل والصواريخ وتقنياتها.
وبحسب الوثيقة ،فإن روسيا تتعاون مع
دول عدة منفردة وهي بيالروس وأبخازيا
وأوسيتيا الجنوبية إضافة إلى التعامل مع
دول أعضاء المؤسسات الدولية التالية:
وفي مقدمتها منظمة معاهدة األمن الجماعي
ورابطة ال��دول المستقلة ومنظمة شنغهاي
للتعاون وكذلك األم��م المتحدة إضافة إلى
الهيئات الدولية واإلقليمية األخرى.
ويتمثل التعاون بينها وبين روسيا في
إش��راك قواتها المسلحة في اإلش��راف على
عمليات حفظ ال��س�لام المختلفة وتنسيق
الجهود الهادفة إلى إنشاء وتنفيذ مشاريع
في مجال تطوير القوات المسلحة الوطنية
وضمان األمن واالستقرار في العالم.

 :17أطلقت البيشمركة عملية واسعة لتحرير منطقة سنجار من
سيطرة «داعش».
 :18قدم األردن ،بطلب من السلطة الفلسطينية ،مشروع قرار إلى
مجلس األمن ،ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات السالم خالل
عام واحد وإنهاء االحتالل مع نهاية عام . 2017
 :22فوز الباجي قائد السبسي في االنتخابات الرئاسية.

انتهى عام  2014بفسحة أمل حول إمكان
وضع حد للمفاوضات الشاقة حول البرنامج
النووي اإليراني ،والتي بدأت أزمتها قبل أكثر
من عشر سنوات.
ب��رن��ام��ج ان��ط��ل��ق ف��ي خمسينات ال��ق��رن
العشرين بمساعدة من ال��والي��ات المتحدة
كجزء من برنامج «ال��ذرة من أجل السالم»،
حيث شاركت أميركا والحكومات األوروبية في
هذا البرنامج إلى أن قامت الثورة اإليرانية عام
 1979وأطاحت بشاه إيران.
بعد الثورة اإلسالمية عام  ،1979أمر روح
الله الموسوي الخميني بحل أبحاث األسلحة
النووية السرية للبرنامج ،إذ كان يعتبر هذه
األسلحة محظورة بموجب األخ�لاق والفقه
اإلسالمي ،ولكنه أعاد السماح بإجراء بحوث
صغيرة النطاق في األسلحة النووية ،وسمح
بإعادة تشغيل البرنامج خالل الحرب اإليرانية
ـ العراقية ،وقد خضع البرنامج لتوسع كبير
بعد وفاته.
وشمل البرنامج النووي اإليراني مواقع
بحث عدة ،اثنان من مناجم اليورانيوم ومفاعل
أبحاث ،ومرافق معالجة اليورانيوم التي تشمل
محطات تخصيب اليورانيوم الثالث المعروفة،
إذ يعتبر مفاعل «بوشهر» أول محطة للطاقة
النووية في إيران ،وقد اكتمل إنشاؤه بمساعدة
كبيرة قدمتها وكالة «روس أت��وم» الروسية
الحكومية.
في ع��ام  ،2003أش��ارت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ( )IAEAفي تقريرها وألول
م���رة إل���ى أن إي����ران ل��م تعلن مساهماتها
النووية الحساسة وأنشطتها في التخصيب
والمعالجة ،ويمكن استخدامها لتخصيب
اليورانيوم وإلنتاج وق��ود للمفاعالت لصنع
أسلحة.
من جهة أخ��رى ،قالت إي��ران إن برنامجها
ال��ن��ووي ه��و ألغ����راض سلمية ،وق���د قامت
بتخصيب اليورانيوم بنسبة أق��ل من  5في
المئة ،بما يتفق م��ع وق��ود لمحطة الطاقة
النووية المدنية ،وأضافت أنها اضطرت إلى
اللجوء إلى السرية بعد ضغوط أميركية عدة
وإج��راء عقود نووية مع الحكومات األجنبية
لتسقط من خاللها.
وبعد أن ذك��ر مجلس محافظي الوكالة
الدولية ب��أن إي��ران لم تتوافق مع ضمانات
السالمة م��ع مجلس األم���ن ال��دول��ي ،طالب

المجلس ب��أن تعلق إي��ران أنشطة تخصيب
اليورانيوم ،في حين أن الرئيس اإليراني
في وقتها محمود أحمدي نجاد قد صرح بأن
العقوبات هي «غير قانونية» ،التي تفرضها
«ق��وى االستكبار» ،وأن إي��ران ق��ررت متابعة
رصد برنامجها السلمي بنفسها ومن خالل
«المسار القانوني المناسب» ،للوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وب��ع��د م��زاع��م ال��ع��ام ح��ول أنشطة إي��ران
النووية غير المعلنة سابقاً ،أطلقت وكالة
الطاقة الذرية تحقيقا ً عام  2003قالت فيه
إن إي��ران قد فشلت بشكل منتظم في تلبية
التزاماتها بموجب اتفاق ضمانات معاهدة
الحد من انتشار األسلحة النووية.
وبعد تقرير مجلس محافظي الوكالة بعدم
توافق إيران لضمانات لمجلس األمن التابع
لألمم المتحدة ،طالب المجلس إيران بتعليق
برامج تخصيب اليورانيوم .وفرض عقوبات
بعد أن رفضت إيران للقيام بذلك.
وفي  ،2009اقترح الكونغرس األميركي،
وبعد ذلك األوروبيون ،بأن يجرى جدال حول
ال��خ��داع اإلي��ران��ي ،وه��و م��ا يعني أن��ه يجب
مصادرة حقها في التخصيب ،وهو منصب من
المرجح أن يصل للتفاوض في محادثات مع
إيران».
وبعد  ،2010عملت طهران على تطوير
برنامجها ال��ن��ووي ،ف��ي حين عمد الغرب
وأميركا إل��ى زي��ادة العقوبات االقتصادية
عليها ،واستعمال وسائل الترغيب والترهيب،
ليختتم عام  2014بجولة محادثات مهمة بين
طهران و مجموعة « »1+5في فيينا ،سمحت
بتمديد المفاوضات حتى شهر حزيران من
العام المقبل .2015
هذا التمديد قد يعتبره البعض فشالً في
التوصل إلى اتفاق نهائي ،في حين يعتبره
البعض اآلخ��ر فترة ضرورية لبلورة اتفاق
نهائي ح��ول موضوع استراتيجي حساس
بالنسبة للعالم وبخاصة لطهران وواشنطن.
ف��ي ظ � ّل تقدم كبير ،الم��س ف��ي مضمونه
االت��ف��اق غير المعلن بانتظار تدوير بعض
ال��زواي��ا المتعلقة بعالقة واشنطن وال��دول
المتحالفة معها ،إضافة إلى ضرورة االعتماد
على الوقت والتطورات لبلورة بعض الملفات
المتصلة بتوزيع األدوار اإلقليمية.

