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الأوروبيون يتعهدون مكافحة الإرهاب ويطالبون بالئحة للمقاتلين في �سورية والعراق

اجتاهات

م�سيرة مليونية في باري�س تنديد ًا بالإرهاب و�سط �إجراءات �أمنية م�شددة
ط���ال���ب وزراء ال���داخ���ل���ي���ة
األوروب����ي����ون ب��ع��د اج��ت��م��اع��ه��م
االس��ت��ث��ن��ائ��ي ال����ذي ع��ق��دوه في
العاصمة الفرنسية باريس أمس
بوضع الئحة للمقاتلين األجانب
في سورية وال��ع��راق ،وأك��د وزير
الداخلية الفرنسي برنار كازنوف
االتفاق على تعزيز التعاون بين
األوروب��ي��ي��ن لمواجهة المقاتلين
األج��ان��ب ورأى أن اإلره���اب أخذ
بعدا ً أوروبياً.
وف���ي م��ؤت��م � ٍر ص��ح��اف��ي أعقب
اجتماع وزراء الداخلية األوروبيين
ق��ال ك��ازن��وف إن ب�لاده ستواجه
اإلره���اب باستراتيجي ٍة جديدة
تحقق األم���ن ،م��ؤك��دا ً أن ظاهرة
اإلره��اب تطاول الجميع وال تميز
بين دول��� ٍة وأخ����رى ،م��ش��ي��را ً أنه
سيجرى العمل على تعديل اتفاق
«تشينغين» ل��ف��رض إج����راءات
م��راق��ب � ٍة على ال��ح��دود بين دول
االتحاد األوروبي.
وأك���د ك��ازن��وف ف��ي االج��ت��م��اع
أن ال���دول األع��ض��اء ستشدد من
مراقبتها للحدود كما سترفع درجة
التأهب في مجال التعاون األمني،
إضافة إلى أن «مراقبة محال بيع
األسلحة النارية ستجرى بدرجة
أكثر تشددا ً في المستقبل في دول
االتحاد األوروبي».
وشدد وزير الداخلية الفرنسي
على أهمية مراقبة شبكة اإلنترنت
ال���ت���ي اس���ت���خ���دم���ت م����ن ط���رف
اإلره��اب��ي��ي��ن ف��ي تنفيذ ع���دد من
الهجمات بحسب قوله.
جاء ذلك في وقت ترتفع وتيرة
التنسيق األم��ن��ي واالستخباري
بين الدول األوروبية ،بما لم تعهده
العالقات بينها من قبل ،فيما دخلت
واشنطن خط األمن األوروب��ي من
بوابة هجوم «شارلي إيبدو».
ال��خ��ط��ر ال��داه��م ع��ل��ى أوروب���ا
والمتمثل باإلرهابيين األوروبين
ال�����ذي ي����ع����ودون م���ن ج��ب��ه��ات
القتال مع التنظيمات اإلرهابية
ك��ـ«داع��ش» و«ج��ب��ه��ة النصرة»
يفرض استنفارا ً شامالً وتحوال ً

«المفاو�ضات النووية» مع �إيران� :سباق بين االتفاق ومفاعيله
} خضر سعاده خ ّروبي

في االستراتيجيات األمنية ،آخر
المعلومات تتحـدث ع��ن ع��ودة
 600أوروب����ي إل��ى ب�لاده��م من
أصل  3آالف شاركوا في سورية
وال��ع��راق ،إضافة إل��ى معلومات
ع��ن أن ه��ن��اك آخ��ري��ن ف��ي ط��ور
التطرف الجهادي.
الهجوم اإلرهابي على الصحيفة
الفرنسية ومن ثم عملية المتجر
اليهودي كشفا وجود بنية إرهابية
قادرة على التنسيق والعمل على
درجة عالية من الحرفية ،ما جرى
يصنف في خانة اإلرهاب المنظم،
خصوصا ً أنه تزامن مع تهديدات
واض���ح���ة وم���ب���اش���رة ورس��م��ي��ة
وجهتها التنظيمات اإلرهابية إلى
دول أوروب��ي��ة وض��ع��ت األج��ه��زة

األمنية واالستخبارية والقضائية
الفرنسية واألوروب��ي��ة في أقصى
درجات االستنفار.
وقد اضطر وزير داخلية إسبانيا
خ��ورخ��ي فيرنانديث دي��اث إلى
القول إن التقديرات كلها ترجح
أن اإلرهابيين ذاهبون إلى ما هو
أبعد مما رأي��ن��اه في فرنسا ،هذا
االعتراف بحجم الخطر سوف يعيد
ترتيب األولويات األمنية والتدابير
المطلوبة بحيث قد تذهب األمور
إلى فرض شتى أنواع القيود على
ح��ري��ة التنقل بين دول االت��ح��اد
األوروب���ي ورف��ع نوعية المراقبة
والمتابعة على المشتبه بهم من
أشخاص وجمعيات ومراكز تعمل
في المجاالت الخيرية والدينية.

وت��واص��ل��ت ف��ي ف��رن��س��ا أم��س
ال��م��س��ي��رات ال��ح��اش��دة ت��ن��دي��دا ً
ب�����اإلره�����اب ،ب��م��ش��ارك��ة ق���ادة
وم���س���ؤول���ي  50دول������ة ،حيث
انضم الرئيس الفرنسي والقادة
األجانب ومن أبرزهم المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل ورئيس
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
وال��رئ��ي��س الفلسطيني محمود
ع��ب��اس وم��ل��ك األردن ع��ب��د الله
الثاني إلى حشود المتظاهرين في
باريس.
وق��درت وسائل إع�لام فرنسية
أع����داد ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي مسيرة
ب��اري��س بمليون متظاهر ،فيما
عرفت ال��م��دن الفرنسية األخ��رى
مشاركة  350ألف متظاهر.

وك��ان��ت ال��س��ل��ط��ات الفرنسية
قد نشرت  5500شرطي لتأمين
المسيرة ،باإلضافة إل��ى 1150
شرطيا ً لتأمين حراسة المرافق
الحيوية في العاصمة باريس،
وس���ط ت��أك��ي��دات ع���زم الشعب
الفرنسي على مكافحة اإلره��اب
والتصدي له بكل حزم ،والتوحد
في مواجهة العنف.
وأعلنت قيادة أرك��ان الجيوش
الفرنسية نشر مئات العسكريين
اإلضافيين في العاصمة والمنطقة
الباريسية لتعزيز آالف الشرطيين
المنتشرين في إطار خطة مكافحة
اإلره����اب (ف��ي��ج��ي ب��ي��رات) التي
رفعت إل��ى الدرجة القصوى منذ
األربعاء.

وا�شنطن :قمة دولية �ضد الإرهاب في �شباط المقبل
أعلن وزير العدل األميركي أمس أن الواليات المتحدة
ستستضيف قمة في  18شباط المقبل لبحث سبل «محاربة
التطرف في العالم» في أعقاب هجمات باريس األخيرة.
وقال إريك هولدر من باريس ،حيث يشارك في تظاهرة
ضخمة لتكريم ضحايا الهجمات األخ��ي��رة التي نفذها
ارهابيون ،إن القمة ستعقد في واشنطن وترمي إلى «توحيد

اإلمكانات ضد اإلرهاب».
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قد أشار
األح��د إلى التوصل التفاق بين ال��دول األوروب��ي��ة الكبرى
والواليات المتحدة األميركية لتطوير التعاون في مجال
مكافحة اإلرهاب بعد الهجمات التي شهدتها فرنسا.
وأض���اف ك��ازن��وف أن��ه عقب ل��ق��اء م��ع وزي��ر الداخلية

�إحباط هجوم بالقنابل في تركيا
وحريق متع ّمد في �صحيفة �ألمانية

أحبط األمن التركي هجوما ً بالقنابل على مركزين
ل��ل��ت��س��وق ف��ي إس��ط��ن��ب��ول .وت��ح��دث رئ��ي��س جهاز
االستخبارات التركية عن احتمال تعرض مدن كبرى
تركية لهجمات مماثلة مع ازدياد المنضمين في تركيا
إلى تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وقدرت دراسة تركية عدد المنضمين إلى «داعش»
بنحو اثني عشر ألف مقاتل .وأعلن األمن التركي تفكيك
قنبلة يدوية الصنع أمام مركز تسوق في منطقة باشاك
شهير في إسطنبول .وأكد اعتقال ثالثة أشخاص أثناء
دخولهم مركز تسوق آخر ،وفي حوزتهم قنابل يدوية
الصنع أيضاً.
وف��ي سياق متصل ،أف��ادت صحيفة «هامبورغر
مورغنبوست» األلمانية أمس بتعرض أحد أبنيتها
لحريق متعمد.

وق��ال��ت الصحيفة ال��ت��ي أع���ادت طباعة ال��رس��وم
الكاريكاتورية للنبي محمد التي نشرتها صحيفة
«شارلي إيبدو» الفرنسية من قبل إن «مجهولين ألقوا
بعد الثانية ليالً على مبنى األرشيف مواد حارقة من
الباحة الخلفية ما أسفر عن احتراق عدد من الوثائق
بينما لم يصب أحد» من الموظفين.
ونقلت الصحيفة ع��ن الشرطة أن��ه ت��م إث��ر ذلك
توقيف شابين كانا يتصرفان بشكل مريب بالقرب من
الصحيفة.
وفتح تحقيق في الحادث الذي لم تعلم أسبابه،
وإن كان هناك شك كبير بأن االعتداء مرتبط بإعادة
الصحيفة األلمانية نشر ال��رس��وم الكاريكاتورية
للصحيفة الفرنسية التي قتل مؤخرا ً  12من صحافييها
بمن فيهم أربعة رسامين كاريكاتور على يد إرهابيين.

كوريا ال�شمالية تقترح تعليق تجربة نووية
قالت كوريا الشمالية إنها مستعدة لتعليق موقت
على تجربة نووية إن ألغت الواليات المتحدة األميركية
تدريبات عسكرية مع كوريا الجنوبية هذا العام.
ونقلت بيونغ يانغ االقتراح إلى الواليات المتحدة
عبر» قناة غير م��ح��ددة» بحسب ما ذك��رت الوكالة
المركزية لألنباء في كوريا ،التي أضافت أنه «حان
الوقت للواليات المتحدة كي تتخذ ق��رارا ً جريئا ً من
أجل السالم واالستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي
المنطقة».
ووصفت بيونغ يانغ التدريبات الكورية الجنوبية
مع الواليات المتحدة بأنها إعداد لغزو ،على رغم أن

الحليفتين سبق أن ذكرتا أنهما ال تنويان مهاجمة
الشمال.
وكانت كوريا الشمالية قد توعدت الواليات المتحدة
في وقت سابق «بوابل من الرصاص والقذائف على
أراضيها» ،إذا لم تعدل عن العقوبات التي فرضتها
عليها.
وأص���درت لجنة ال��دف��اع الوطني ال��ت��ي يترأسها
الرئيس الكوري ،كيم جونغ أون بيانا ً هددت من خالله
ال��والي��ات المتحدة األميركية وذل��ك بعد أسبوع من
إعالن واشنطن عزمها توسيع العقوبات المفروضة
على كوريا الشمالية.
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األميركي إريك هولدر ونظرائه من العشرات من دول االتحاد
األوروبي ،أن «اجتماعا ً سيعقد بين وزراء الداخلية والعدل
في االتحاد األوروبي لتنسيق األعمال ،حيث تعد النصوص
األوروبية غير كافية من وجهة نظرنا لمواجهة هذا التهديد.
وسيعقد االج��ت��م��اع على األرج���ح الجمعة المقبلة في
بروكسيل».

تصر فئة وازن��ة من النخب على أن إعالن لقاءات
بين مسؤولين أميركيين وإي��ران��ي��ي��ن ح��ول الملف
النووي اإليراني ،كتلك المرتقبة في جنيف األسبوع
المقبل ،ه��و لتأكيد «المسار الدبلوماسي الثنائي»
ال��م��وازي واألك��ث��ر أهمية م��ن ج���والت المفاوضات
النووية بين «المجموعة السداسية» وطهران باعتباره
ينطوي على حقيقة قائمة خالفا ً للتصورات الشائعة
ع��ن ت��ل��ك ال��م��ف��اوض��ات ب��أن��ه��ا «م��ت��ع��ددة األط����راف».
فالمصالح األميركية واإليرانية في هذا الملف هي ما
تحكم مساراته ومآالته .وقد تصدق التحليالت التي
تتحدث عن العراق كميدان م��واز للتفاوض َتختمر
ف��ي��ه ال��ت��ف��اه��م��ات و ُت��خ��ت��ب��ر م��ي��دان��ي��ا ب��ي��ن األميركيين
واإلي��ران��ي��ي��ن .وم��ن ي���دري فقد تتوسع إل��ى مناطق
أخرى في اإلقليم في حال نجاح عملية «جس النبض»
أو ما يمكن أن ُيسمى اختبار النوايا وسبر أغوارها.
وفي هذه الحال قد يتغلب منطق الحلول ونزع فتائل
التفجير على ما ع��داه في مناطق «ال ُعقد السياسية
واألم��ن��ي��ة» المتمدد إل��ى أرج���اء مختلفة م��ن المنطقة
كأزمة الفراغ الرئاسي المستعصية في لبنان حتى
اآلن ،ومعضلة انعدام االستقرار األمني والسياسي
في اليمن وما تحمله في طياتها من بذور تقسيمية
و«ع���وارض م�� َرض��ي��ة»ُ ،يخشى أن تصيب جغرافيا
الشرق األوسط ككل بعدواها.
بالنسبة إلى واشنطن ،العراق يعني لها الكثير في
منظورها االستراتيجي وهي التي كان في مخططها
أن يبدأ «ربيع العرب النموذجي» من بغداد وليس
من ميادين تونس .من ناحية أخ��رى ،ال تخفى على
أحد الحساسية التي يشكلها «الصداع العراقي» على
استقرار الجمهورية اإلسالمية حتى ن��درك أهميته
في استراتيجيتها كما صرح مسؤوليها قبل فترة.
إلى اليوم ،بقي العراق ساحة رئيسية للتفاهمات بين
الواليات المتحدة وإيران ،ال سيما أن ملف اإلرهاب
يمثل عنصرا ً ضاغطا ً على العالقات بينهما إلى حد
بات يفرض ما يعتبره البعض «شراكة موضوعية»
في هذا الملف .حتى اآلن ،لم تتقارب المواقف الغربية
واإليرانية بشأن البرنامج النووي إلى حد عقد االتفاق
النهائي ،ولكن ذلك لم يقف عائقا ً أمام وجود «جيوب
ات��ف��اق» ف��ي قضايا أخ��رى «غير ن��ووي��ة «ف��ي الظاهر
ولكنها «نووية» من حيث المفاعيل السياسية على
األرض ،وهو ما يتفق عليه كثيرون ،في حين يقارب
آخرون الموضوع من زاوية معاكسة تماما ً بالقول
إن «االتفاق النووي» قد أنجز بشقه التقني ولم يتبق
سوى الشق السياسي المتعلق بدور إيران اإلقليمي.
وبغض النظر ع��ن حقيقة م��ا ج��رى وم��ا إذا كان
باإلمكان أن يغلّب اتجاها ً على آخر ،فقد يحمل إلينا
مسار األح���داث و«المحادثات النووية» بطريقة أو
بأخرى صورة عن وفاق ما تحقق بالفعل وإن جرى
استخدام خطوة تمديد التفاوض «النووي» إلبقائه
خ���ارج دائ���رة النفي أو التأكيد بانتظار م��ا يرجحه
محللون ويعتبرونه مساحة زمنية ضرورية لبناء
الثقة بين الجانبين .تجدر اإلش���ارة هنا إل��ى الحذر

المشوب في ه��ذا الملف من جانب فريق السياسة
ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي إدارة أوب��ام��ا المتحمس للتواصل
واالتفاق مع طهران بوجود جهات تعارضه ،سواء
خ��ارج��ي��ة ك���دول ال��خ��ل��ي��ج و«إس���رائ���ي���ل» ،أو داخلية
كالجمهوريين بعد ف��وزه��م األخ��ي��ر ف��ي انتخابات
الكونغرس النصفيةُ .يستشف أيضاً ،لغة خفية بين
واشنطن وطهران في هذا الخصوص ،شكل «اتفاق
السلم والشراكة» في اليمن أحد أبرز تجلياته الخطرة
على «المعسكر القلق» كونه أت��اح تغييرا ً جذريا ً في
موازين القوى السياسية التاريخية داخل اليمن.
مع التذكير بموقف الرئيس األميركي الذي يتبع
سياسة قصيرة األمد ويشن جيشه غارات «محدودة»
في سورية كونه يعتبر أن وجود تنظيمات إرهابية
فيها ليس محرجا ً كما ه��و ف��ي ال��ع��راق ،فإنه توجد
قناعة اآلن لدى المحللين والسياسيين أن «كباش»
الطرفين في سورية ال يبدو على الدرجة نفسها من
الحدة في العراق بعدما شجع اإليرانيون فيه إفساح
المجال لغير المالكي ـ مع الحرص على إبقائه داخل
المشهد السياسي بإسناد أحد مقعدي نائب رئيس
الجمهورية -في رئاسة الحكومة التي تمضي في
طريقها نحو تقارب مع دول اإلقليم ال سيما دول
الخليج ،وت��س��وي��ة ال��خ�لاف��ات م��ع األك����راد ال��ت��ي تعد
إرث��ا ً ثقيالً من حقبة الحكومة السابقة المتهمة في
سياساتها ب��ـ» الفئوية» وخلق التوترات السياسية
واألمنية.
قد يصح اعتبار أن الترحيب األميركي باألنباء
ح��ول شن الطيران اإلي��ران��ي غ��ارة على التنظيمات
اإلرهابية في العراق ،والنفي اإليراني المقابل مهم كي
ندرك شيئا ً عن حجم الفرصة والخطر اللذين يخيما
حتى اللحظة على جو العالقات الثنائية وعمن يملك
الحماسة للتعاون وعمن ُيقدّم الحذر عليه خصوصا ً
بعد تصريحات ع��دة ل��وزي��ر ال��خ��ارج��ي��ة األميركية
بخصوص أهمية إيران في معركة «التحالف الدولي
ضد اإلره���اب» ،مع اإلش��ارة إل��ى أن السيد خامنئي
لم ينف م��ح��اوالت واشنطن مع اإليرانيين في هذا
الشأن .ويكشف ظهور الجنرال سليماني في الميدان
العراقي ،بجالء ،حقيقة االلتزام الذي تشعر به إيران
تجاه العراق وأمنه .معروف عن اإليرانيين تأنيهم
في حياكة السجاد ،وهم في ملفهم النووي ،على ما
يبدو ،يتأنون في حياكة الحلول وتشكيل الصيغة
المثلى لمستقبلهم ولعالقاتهم مع األميركيين ،بين
حقوق قد تكون الفتيل إلشعال حرب ال تبدو وشيكة،
أو السبيل لسالم نراه دانيا ً (على األقل هذا ما نأمله).
ليس من السهولة بمكان توقع ما ستؤول إليه األمور
مستقبالً ،إال أن موجة التفاؤل تلك قد ال تقف عائقا ً
أمام إمكان حدوث انتكاسات قد تأخذ طابعا ً حادا ً مع
اقترابنا من الموعد المحدد لعقد «اتفاق نهائي» مع
طهران .أط��راف عدة تنوي تغيير شروط اللعبة في
المنطقة ،وأخرى شرعت في ذلك بالفعل ،فما الذي
يؤخر ساعة الحسم التي سترسم حدود الجغرافيا
والسياسة في الشرق األوسط في شكلها النهائي ال
سيما أن هناك من يتحدث عن ديون للمنطقة في رقبة
بعض العواصم ،تراكمت عليها بفعل الزمن ،وقد آن
األوان لدفعها؟

ميركل ت�شيد بجهود مو�سكو وت�شترط تقدم ًا في اتفاقات مين�سك كمقدمة لقمة «النورماندي»
أثنت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل على
جهود موسكو في التوصل إلى تفاهمات مينسك
في ما يخص األزم��ة األوكرانية ،لكنها دعت إلى
تقدم أكبر كمقدمة لعقد قمة «النورماندي» في
أستانا.
وذك��ر المكتب الصحافي التابع للكرملين أن
الرئيس الروسي فالديمير بوتين والمستشارة
األلمانية أجريا بمبادرة من الجانب األلماني مكالمة
هاتفية ناقشا خاللها مختلف جوانب وآفاق األزمة
األوكرانية ،وأكدا موقفهما المشترك إزاء االستمرار
قدما ً في المساهمة في التسوية السلمية بأوكرانيا
بما في ذلك ضمن إطار اتفاقات مينسك.
واش��ت��رط الجانبان ف��ي ه��ذا السياق زي��ادة
الجهود المشتركة في «إط��ار النورماندي» التي
تتضمن كذلك استشارات وزارات الخارجية.
من جهة أخرى ،قال شتيفين زايبيرت المتحدث
الرسمي باسم الحكومة األلمانية إن ميركل «رحبت
بالجهود الكثيفة ،بما فيها الروسية ،الموجهة
للتوصل إلى تفاهم ،والمبذولة كذلك من قبل وزراء
خارجية دول الرباعية النورمانية» (روسيا،
ألمانيا ،أوكرانيا ،فرنسا).
ونقل زايبيرت عن ميركل قولها خالل المحادثة
مع بوتين إنه «ال يمكن اآلن تأكيد اللقاء على أعلى
مستوى في أستانا أو أي مكان آخر .وكل األطراف
مدعوة للمساهمة في تحقيق تقدم سريع على
أساس اتفاقات مينسك».
وأج��رت المستشارة األلمانية أيضا ً مكالمة
هاتفية مع الرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو
«أك��دت فيه استعدادها المبدئي للقاء في إطار
النورماندي ،إال أنها نوهت بأن اللقاء متعلق كذلك
بتطور محدد».
واع��ت��ب��رت ميركل خ�لال المكالمة أن��ه «من
الضروري ،لكي يكون للقاء معنى ،حدوث تقارب

م��واق��ف ملموس ح��ول مسائل الهدنة والخط
الفاصل» بين األطراف المتنازعة شرق أوكرانيا.
يذكر أن قمة «النورماندي» كانت مقررة يوم
 15كانون الثاني في العاصمة الكازاخية أستانا،
بهدف بحث تنفيذ بنود اتفاقات مينسك نفسها
للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا .وسيبحث اليوم
وزراء خارجية دول «النورماندي» األزم��ة في
أوكرانيا.
وف��ي ش��أن متصل ،طالبت موسكو برلين
بتوضيح موقفها الرسمي إزاء تصريح رئيس
الوزراء األوكراني أرسيني ياتسينيوك حول «غزو
االتحاد السوفياتي أللمانيا وأوكرانيا».
وق��ال فالديمير تيتوف ،النائب األول لوزير
الخارجية الروسي «وجهنا مذكرة احتجاج لوزارة
الخارجية األلمانية مع طلب توضيح الموقف

الرسمي لبرلين إزاء التصريحات المتطرفة لرئيس
الوزراء ياتسينيوك التي تزيف التاريخ».
وك��ان ياتسينيوك قد ق��ال في حديث إلحدى
القنوات األلمانية خالل زيارته برلين منذ يومين:
«جميعنا يتذكر جيدا ً غزو االتحاد السوفياتي
أللمانيا وأوكرانيا».
وأكد قنسطنطين كوساتشيوف ،رئيس لجنة
الشؤون الدولية في مجلس االتحاد الروسي ردا ً
على هذا الكالم ،أن الرؤساء األوروبيين يجب أن
يعربوا عن موقفهم إزاء تصريح ياتسينيوك حول
أن االتحاد السوفياتي هو من هاجم عام 1941
ألمانيا وأوكرانيا.
وكتب كوساتشيوف على موقعه اإللكتروني
«هذا ليس تزييفا ً لتاريخنا المشترك فحسب ،بل
وتبرير للهتليرية وإهانة لذكرى األبطال وضحايا

الكفاح ضد النازية ،واألوكرانيين أنفسهم».
وأكد ألكسي بوشكوف ،رئيس لجنة الشؤون
الدولية في مجلس الدوما الروسي أنه ينتظر رد
فعل برلين حول هذا الموضوع ،وقال« :من المذهل
أننا ما زلنا لم نسمع أي رد جدي وملموس من
ألمانيا».
ولفت بوشكوف إلى أنه خالل لقاء ياتسينيوك
«صمتت المذيعة ولم تعلق بشيء على كالمه».
ونوه أيضا ً إلى أن «السياسيين األلمان صمتوا
كذلك ،ومن هنا يطرح سؤال مشروع :هل برلين
موافقة على هذه القراءة للتاريخ ،وعلى أن االتحاد
السوفيتي غا ٍز».
إلى ذل��ك ،اعتبر الرئيس السوفياتي األسبق
ميخائيل غورباتشوف أن المواجهة بين روسيا
وأوروبا قد تؤدي إلى أزمة جدية.
وقال غورباتشوف حول ما إذا كان هناك إمكان
لنشوب ح��رب أوروب��ي��ة جديدة «ممنوع حتى
التفكير بذلك ،ألن مثل هذه الحرب ستتحول حتما ً
إلى نووية .وبأية حال ،فالبيانات والبروبوغاندا
من الجانبين تحملني على الخوف وتوقع األسوأ.
ألن من تخونه األعصاب في هذه الحالة لن يعيش
السنوات المقبلة».
ولفت غورباتشوف إلى أن العقوبات المفروضة
بحق روسيا تضر بالطرفين ،معتبرا ً أنه «لم يكن
صحيحا ً استثناء روسيا من مجموعة الثمانية،
فهذا يذكر بثأر الدم ،ويؤدي إلى طريق مسدودة.
فالعقوبات ال تعتبر وسيلة مناسبة في حال أردنا
المحافظة على عالقاتنا المثالية».
وتحولت «مجموعة الثماني» إلى «سبع» بعد
أن قررت دول  G7العام الماضي عدم عقد قمتها
ال��دوري��ة في سوتشي ،لتجتمع الحقا ً من دون
روسيا في بروكسيل ،وذلك على خلفية انضمام
القرم إلى روسيا.

التطرف والإرهاب
ت�أكيد �ضرورة الإجماع العالمي لمواجهة
ّ

ظريف :المحادثات مع كيري �ستقت�صر على ال�ش�أن النووي
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف محادثاته مع
نظيره األميركي جون كيري التي ستجرى في جنيف األربعاء
المقبل ،على هامش زيارته األوروب��ي��ة ستقتصر على الشأن
النووي فقط.
وخالل مؤتمر صحافي في طهران مع نظيره القبرصي يوانيس
كاسوليديس ،شدد ظریف على أن جدول أعمال المحادثات التي
ستجرى األربعاء المقبل ،سیتركز علی الموضوع النووي ،وقال:
«بما أنه لیست لدینا عالقات سیاسیة مع أميركا ،فإن المحادثات
مع كیری ستتركز علی هامش المفاوضات مع مجموعة 5+1
ولهذا قد یكون لها طابع خاص» ،مؤكدا ً أن البحث سيتركز على
األسالیب الكفیلة بدفع المفاوضات النووية إلی األمام.
وفي جانب آخر ،من تصریحاته أعلن وزير الخارجية اإليراني،
أنه سیلتقي نظیره الروسي في طهران لمناقشة المفاوضات
التي ستجرى مع مجموعة  5+1والدور المتوقع لروسیا ،واعتبر
المحادثات التي أجريت خالل األسابیع الماضیة مع مساعد وزیر
الخارجیة الصیني بالجیدة وأضاف أنها ستستمر في طهران.
إلى ذلك ،أكد الوزير اإليراني خالل لقائه نظيره القبرصي أن
الر ّد الشامل المشترك واإلجماع العالمي یشكالن السبیل الوحید

ّ
الكف عن انتهاج
لمواجهة التط ّرف واإلره��اب والعنف بجانب
سیاسة المعاییر المزدوجة .ون� ّوه إلی مفاوضاته مع نظیره
القبرصي وقال إن الجزء األكبر من هذه المفاوضات غطی التعاون
القبرصي بشأن األم��ن اإلقلیمي ومكافحة التط ّرف واإلره��اب
خصوصا ً قضیة سوریة والعراق ولبنان.
وأوضح ظريف أن قبرص باعتبارها دولة مطلة علی البحر
األبیض المتوسط وقریبة جدا ً من حدود سوریة ولبنان حیث
یمكن أن تلعب دورا ً مفیدا ً في إیجاد حلول لمشكلة التطرف
واإلرهاب ،وباعتبارها عضوا ً نشطا ً في االتحاد األوروبي یمكن
أن تقوم بدور إیجابي في التحرك الدولي واإلقلیمي لمكافحة
اإلرهاب.
واعتبر الوزير اإليراني أن تطورات األی��ام الماضیة أظهرت
مدی ضرورة إیجاد ائتالف دولي لمكافحة اإلرهاب ،مشيرا ً إلى أن
أحداث باریس ال عالقة لها باإلسالم والدعوة لإلسالم وال نتیجة
لها سوی اإلض��رار بالمسلمین .وأكد أن السبیل الوحید یتمثل
في الرد الشامل المشترك واإلجماع العالمي لمواجهة التطرف
والعنف واإلرهاب كما یجب وقف السیاسات المزدوجة.
من جهة أخرى ،أشار الوزیر القبرصي إلی العالقات الجیدة

بین البلدین ،مشيدا ً بالمحادثات التي أجريت مع الوزير ظریف
بشأن االستقرار واألمن في المنطقة قائالً إن «جميع األسالیب
الموجودة لتعزیز العالقات في شتی المجاالت مثل التجارة
والسیاحة والقضایا الثقافیة والتعلیمیة وتنفیذ االتفاقات تمت
دراستها خالل هذا اللقاء» .وأضاف« :إننا قد تحدثنا بشأن كیفیة
دعم العراق ومواجهة إرهابیي «داعش»».
واعتبر كاسوليديس بأن المستقبل السیاسي لسورية مهم
للبلدین قائالً« :إننا نرید أن نری كیف یمكن الخروج من هذه
المشكلة ألن وحدة أراضي سورية وسیادتها یجب أن تصان»،
مؤكدا ً أن تطورات سورية والعراق قد أوجدت تحدّیات أمنیة حتى
للبنان ،مشيرا ً إلى أن إیران یمكن أن ُتسهم في تسهیل انتخاب
رئيس للجمهورية في هذا البلد وإرساء االستقرار فيه.
ولفت إل��ی الممارسات اإلره��اب��ی��ة التي ت��ج��اوزت الحدود
الجغرافیة وعرضت المنطقة كلها والعالم للخطر وقال إن أحداث
باریس أظهرت بأن إیران باعتبارها دولة إقلیمیة قویة یمكن أن
تقوم بدور رئیسي في مكافحة اإلرهاب واستتباب األمن والسالم
بالمنطقة ،وقال« :إننا نولي اهتماما ً خاصا ً لمواجهة اإلرهاب
الذي يعتبر إحدى األولویات في سیاستنا الخارجیة».

