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رو�سيا �ستوا�صل جهودها لإيجاد حل �سيا�سي للأزمة في �أوكرانيا

9

تنظيم «داعش» الذي بات خطرا ً يهدد العالم والشكوك التي ترسم حول جدية التحالف
الدولي الذي تقوده أميركا في مواجهته ،ملف تصدر شاشات القنوات الفضائية ووكاالت
األنباء العالمية أمس تزامنا ً مع الطلب الذي قدمه الرئيس األميركي باراك أوباما إلى
الكونغرس األميركي بالموافقة على إرسال قوات برية إلى العراق وسورية.
وفي هذا السياق ،تمنى النائب عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس آدم شيف أال
تكتب إجازة استخدام القوة ضد «داعش» بصيغ مطاطة تتيح للرئيس الحالي أو المقبل
استخدامها الحتالل العراق مجددا ً أو سورية ،معتبرا ً أن إرسال قوات أميركية مقاتلة في
سورية والعراق خطأ فادح.
وأكدت عضو مجلس النواب األردني هند الفايز أن من حق سورية المحافظة على
حدودها باستخدامها كل الوسائل ،مشيرة إلى أن االحتالل «اإلسرائيلي» ال يريد ذلك
وهدفه أن تكون سورية ضعيفة وكذلك كل الدول العربية لكي يحقق أجنداته ،مشددة
على أهمية ضبط الحدود األردنية ـ السورية لمنع دخول اإلرهابيين إلى سورية وعلى
ضرورة أن يكون األردن وسورية جنبا ً إلى جنب في محاربة التنظيمات اإلرهابية.
ورأى النائب األول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ همام حمودي أن الدعم الدولي
للعراق في حربه ضد تنظيم «داعش» لم يكن بالمستوى المطلوب ،معتبرا ً أننا لم نلمس
جدية من قبل التحالف الدولي في حسم المعركة ضد «داعش».
وسلط بعض اإلعالم الضوء على الوضع في أوكرانيا في ظل تفاوت المواقف الغربية
إزاء األزمة فيها بين مؤيد للحل العسكري وداعم للتسوية السياسية التي تؤيدها روسيا،
فأكد مندوب روسيا الدائم لدى االتحاد األوروبي فالديمير تشيجوف أن غالبية دول
االتحاد تفهم أن توريد األسلحة لكييف يزيد من خطر انجرار روسيا إلى الصراع.
وأكد المحلل والخبير السياسي الروسي فالديمير ديرغاتشوف أن مصير لغة التهديد
والوعيد والعقوبات والمقاطعات مع روسيا الفشل وال فائدة منها إطالقاً ،مشددا ً على أن
روسيا تواصل جهودها إليجاد حل سياسي لألزمة في أوكرانيا.
اعتبر عضو لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فيتشسالف تيتيوتكين أن ساسة
الغرب يستغلون أوكرانيا لتمرير سياساتهم على غرار ما فعلوه في سورية التي تواجه
عدوانا ً إرهابيا ً نتيجة السياسة الغربية المقيتة ،منتقدا ً قيام الدول الغربية بتغذية هذه
الحروب في سورية وأوكرانيا.
العالقات الروسية ـ المصرية في ظل زيارة الرئيس الروسي فالدمير بوتين التاريخية
إلى مصر بقيت في دائرة االهتمام ،فرأى الخبير في مركز التحليل التابع لمعهد موسكو
الحكومي للعالقات الدولية ليونيد جوسيف إن مشاريع البنية التحتية األخرى بين مصر
وروسيا يمكنها أن تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين.
األبعاد االستراتيجية لإلنجازات العسكرية التي يحققها أبطال الجيش العربي
السوري والمقاومة في القنيطرة ضد «جبهة النصرة» نالت حيزا ً واسعا ً من التغطيات
اإلعالمية ،فأكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ العملية التي
يقوم بها الجيش العربي السوري في الجنوب السوري على رغم سوء األحوال الجوية
ُتظهر أنّ الجيش السوري يقاتل «إسرائيل» داخل سورية.

حمودي لـ«العهد» :التحالف الدولي
لي�س جديا ً في ح�سم المعركة �ضد «داع�ش»
رأى النائب األول لرئيس مجلس النواب العراقي الشيخ همام
حمودي أن الدعم الدولي للعراق في حربه ضد تنظيم «داعش»
اإلرهابي لم يكن بالمستوى المطلوب بقوله« :إن ذلك الدعم عنوانه
كبير في الحجم لكن مضمونه صغير وهو في الحقيقة إعطاء زخم لتنظيم «داعش»».
وقال حمودي« :إننا لم نلمس جدية من قبل التحالف الدولي الذي تقوده أميركا في حسم المعركة ضد
«داعش» بدليل إطالة المعركة وطريقة تعامل التحالف مع األخطار الموجودة على األرض».
ونظر الشيخ حمودي بتفاؤل إلى مجمل مجريات العملية السياسية في المرحلة الراهنة ،واعتبر أن
«االنسجام بين الرئاسات الثالث يمكن أن يساهم في حل الكثير من المشاكل واألزمات».
وعن تمدد «داعش» بهذا الشكل الدراماتيكي السريع في العراق ،قال« :كانت هناك ثغرات واضحة
في المنظومة األمنية ،نجحت العصابات اإلرهابية في استغاللها بحيث تمكنت من السيطرة على بعض
المناطق ،وأضف إلى ذلك أن الدعم الخارجي الذي حظيت به عصابات «داعش» ،وكذلك الفساد المستشري
في المؤسستين العسكرية واألمنية كان من أبرز العوامل التي أدت إلى حصول ما حصل في العاشر من
حزيران الماضي».
وأضاف« :تراجع «داعش» لم يحصل بعد أشهر ،وإنما بدأ بعد الفتوى المباركة للمرجعية الدينية العليا
التي أطلقتها بعد أيام قليلة من احتالل محافظة نينوى والتي ساهمت إلى حد كبير في رفع معنويات قواتنا
هب الشعب لتلبية نداء المرجعية وتحول األمر من انكسار إلى انتصار ،فتشكل الحشد
المسلحة ،وكذلك ّ
الشعبي أرعب العصابات اإلرهابية وتبلور موقف وطني عراقي موحد لمحاربة وإبعاد عناصر التنظيم
اإلرهابي من جميع المناطق التي سيطر عليها ،ولعل ما تحقق من انتصارات مهمة في مناطق جرف النصر
والضلوعية وبلد وسنجار وزمار والضابطية وديالى يمثل براهين واضحة على انكسار وانهزام «داعش»
وتوحد جميع العراقيين ضده».
وأش��ار حمودي إلى أن «»داع��ش» خطر عالمي وعلى الجميع إدراك ذلك والمساهمة في مواجهته
ومحاربته بشتى الطرق الميدانية والفكرية واالقتصادية ،والعراق دافع نيابة عن العالم وحاول أن يظهر
صورة اإلسالم الحقيقية وقدم وما زال يقدم تضحيات كبيرة في مواجهة اإلرهاب العالمي ،والذي يستشف
من تحركاته أنه يستهدف المناطق العربية وبخاصة األردن والسعودية والخليج لوجود تناغم ما بين
طروحاته وفكره مع التوجه المذهبي لتلك الدول ،وهو ما يمكن أن يجعلها مناطق رخوة وجاذبة لهم على
العكس من المناطق التي تخالف مبانيهم الفكرية والمذهبية».
وأضاف« :ال يوجد بلد يخلو من األزمات والمسؤولون في الدولة ماضون إلنهاء جميع األزمات وقد تم حل
الكثير منها ،ولم يعد العراق مثلما كان قبل عام ،ومن أجل إحداث التغيير وإنجاز التطور ال بد من أن نسير
خطوات نحو األمام بتجاوز األزمات».
وعن جدية صناع القرار في الرياض بتصحيح مسارات العالقات مع العراق لفت إلى أن «االنفتاح
الدبلوماسي الذي تشهده البالد حالة صحية وأمر إيجابي ويصب في مصلحة البلد سواء كان مع الدول
التي كان لنا في السابق معها تقاطعات أو غيرها ،ومن خالل لقاءاتنا مع المسؤولين في السعودية أكدوا
لنا رسميا ً سعي المملكة الحثيث الفتتاح سفارتهم في بغداد خالل الفترة القليلة المقبلة ،ونأمل معالجة
المشاكل العالقة بمرور الزمن وبوجود اإلرادتين ،وقد أكدنا ومن باب الحرص على مصالحنا المتبادلة أن
نتجاوز أزمة الثقة ونذهب إلى التعاون الذي يصب في مصلحة البلدين بخاصة بعد بروز تنظيم «داعش»
الذي صرح بوضوح أنه يستهدف المملكة بالعمق».
وعن نظرة العراق إلى ملفات المنطقة قال« :العراق يقف مع أي جهد من شأنه إيجاد مخرج ألي أزمة
إقليمية ونشدد على ضرورة الحوار ،ألنه يمثل السبيل الوحيد إلنهاء األزمات وكل أزمة من األزمات لها
أبعادها وظروفها الخاصة ،لكن يبقى الحوار هو المدخل السليم للحل االنجع لها وهو يحرك بوصلة
اتجاهها نحو تصفيرها من خالل االستناد إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها وبناء مستقبلها وعدم
التدخل في شؤونها واستغالل إرادتها ومساعدة أبنائها على حل مشاكلهم من دون ضغوط أو تدخالت»،
مؤكدا ً أن «الحوار والتفاهم ونبذ اللجوء إلى العنف واالستئثار هو الخيار األفضل ،ويمكن للعراق أن يكون
وسيطا ً إيجابيا ً وناجحا ً بما يمتلكه من خبرة وتجربة وحضور».

�أبو فا�ضل لـ«الم�صرية»:
الجي�ش ال�سوري يقاتل «�إ�سرائيل»
في �سورية والنتائج �ستكون مبهرة
أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل
أنّ «العملية التي يقوم بها الجيش العربي السوري في الجنوب السوري على رغم سوء األحوال الجوية
هي عملية واسعة ،لكنها نوعية وتمتاز بالدقة والشجاعة ،مشيرا ً إلى أ ّنها ُتظهر أنّ الجيش السوري يقاتل
«إسرائيل» داخل سورية.
رجع العديد منها
وأشار أبو فاضل إلى أنّ «المناطق التي كان المسلحون قد أخذوها في السابق اس ُت ِ
بضربات غير كالسيكية وبعمل لم يتوقف منذ ثالثة أيام حتى اليوم» ،ولفت إلى أنّ هذه العملية أدّت حتى
اآلن إلى سقوط العديد من القتلى وإلقاء القبض على بعضهم أحياء ،وربما تعرضهم القيادة السورية عبر
اإلعالم لتؤكد للعالم أنّ هؤالء مدعومون من «إسرائيل» ليس قوال ً بل فعالً ،وذلك عن طريق الدعم اللوجستي
إن كان بالسالح وبالطبابة وبالمعلومات وبك ّل شيء».
ّ
وفيما وضع أبو فاضل هذا األمر برسم األنظمة العربية والغربية التي تدّعي أنها تدعم المعارضة
السورية لكنها تقف إلى جانب التكفيريين اإلرهابيين من «جبهة النصرة» وأخواتها في الجنوب السوري،
الحظ «أنّ القيادة «اإلسرائيلية» ممثلة برئيس الوزراء العدو المجرم بنيامين نتنياهو خرجت هي واإلعالم
«اإلسرائيلي» للمطالبة بعودة قوات الفصل في الجوالن المحتل بعد أن كان الجانب «اإلسرائيلي» قد عمل
على إبعادها عندما اتفق مع «جبهة النصرة» وأ ّمن لها األموال عبر خطف حوالى خمسين شخصا ً منهم منذ
مدّة».

يصب أيضا ً
ورأى أبو فاضل أنّ ذلك ّ
يدل على أنّ هناك حركة دولية وإقليمية ،مشيرا ً إلى أنّ هذا األمر
ّ
في خانة القرار الذي سوف يصدر عن مجلس األمن حول تجفيف منابع ما يسمى «داعش» والجماعات
التكفيرية التي تسرق الثروات السورية والعراقية لتو ّزعها عليها وعلى أنصارها ،كما ربطها أيضا ً باالتفاق
اإلقليمي والدولي ،سواء الذي حصل في أوكرانيا أو بين أميركا وإيران والدول العظمى في ضوء إعالن
الرئيس باراك أوباما إنهاء الشق التقني منه .وقال« :بالنتيجة الجيش السوري يقاتل «إسرائيل» ويمشي
الرئيس بشار األسد كقيادي حكيم في سورية بحيث يزن األمور بشكل دقيق».

ت�شيجوف لـ«رو�سيا  :»24توريد الأ�سلحة
لكييف يزيد من خطر انجرار رو�سيا لل�صراع
أكد مندوب روسيا الدائم لدى االتحاد األوروبي فالديمير
تشيجوف أن «غالبية دول االتحاد تفهم أن توريد األسلحة لكييف
يزيد من خطر انجرار روسيا إلى الصراع».
وأضاف تشيجوف« :إن الموقف الرسمي لالتحاد األوروبي يتلخص في أن القرارات تتخذ من قبل كل
دولة عضو ،مشيرا ً إلى أن معظم الدول األوروبية تنظر إلى تسليح أوكرانيا نظرة سلبية ،ألنه يعني صب
الزيت على النار وثانيا ً بل وما هو أكثر من ذلك أن هذه الخطوة تزيد من خطر االنجرار الروسي المباشر
كخطوة جوابية منها األمر الذي يزداد معه خطر وقوع صدام مباشر».
وأعاد تشيجوف إلى األذهان حوادث متكررة لسقوط قذائف في مناطق روسيا الحدودية تم إطالقها من
األراضي األوكرانية.
وأعرب تشيجوف عن اعتقاده بأن «موضوع تزويد كييف بالسالح تم طرحه بصورة مصطنعة من قبل
الواليات المتحدة االميركية ضمن األحاديث حول تسوية األزمة األوكرانية» ،مشيرا ً إلى وجود اختالفات
داخل اإلدارة األميركية نفسها حول هذا الموضوع ،واصفا ً ذلك باألمر «ذي داللة».

الفايز لـ«الميادين» :لوقوف الأردن و�سورية
جنبا ً �إلى جنب في محاربة الإرهاب
أك��دت عضو مجلس النواب األردن��ي هند الفايز أن «من حق
سورية المحافظة على حدودها باستخدامها كل الوسائل» ،مشيرة
إلى أن «االحتالل «اإلسرائيلي» ال يريد ذلك وهدفه أن تكون سورية
ضعيفة وكذلك كل الدول العربية لكي يحقق أجنداته».
وأوضحت الفايز أن «المعارضة السورية ليست قادرة على المحافظة على تماسك سورية واستقرارها
وأن النظام السياسي القائم هو القادر على تماسكها وعدم تقسيمها ،مبينة أن الواليات المتحدة األميركية
تطمح إلى تقسيم سورية إلضعافها».
وشددت الفايز على أهمية ضبط الحدود األردنية السورية لمنع دخول اإلرهابيين إلى سورية وعلى
ضرورة أن يكون األردن وسورية جنبا ً إلى جنب في محاربة التنظيمات اإلرهابية.
وقالت الفايز« :إن قضية المشاركة في حرب برية ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي خط أحمر ألنها تدخل
في الشأن السوري ،داعية إلى عدم التدخل في شؤون سورية الداخلية والبحث عن حلول سياسية لألزمة
فيها مع الدول العربية».
وأضافت الفايز« :نحن لسنا بحاجة إلى تحالف هدفه تحجيم التنظيمات اإلرهابية بل إلى مخطط عربي
قومي بعيد كل البعد من مخططات الواليات المتحدة والكيان الصهيوني» ،مؤكدة« :أن من يقود التحالف
الدولي ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي هو من يمول اإلرهاب في المنطقة وأن الواليات المتحدة لو أرادت
القضاء على «داعش» لفعلت ذلك منذ زمن بعيد».

تيتيوتكين لـ«�سانا»� :سورية تواجه عدوانا ً
�إرهابيا ً نتيجة ال�سيا�سة الغربية الخاطئة
�شيف لـ«�سي �أن �أن» :خط�أ فادح
�إر�سال قوات �أميركية برية للعراق و�سورية
أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي في الكونغرس األميركي آدم
شيف أنه «ال يرغب برؤية بالده تنخرط في حرب جديدة على غرار
حرب العراق ،أو تقع وسط مواجهة مذهبية بين دول المنطقة»،
مشيرا ً إلى أنه كان من بين المشددين على ضرورة أن تكون إجازة استخدام القوة ضد «داعش» واضحة
ومحددة ،داعيا ً العرب إلى خوض معاركهم بأنفسهم.
وق��ال شيف« :لقد صوتت لمصلحة الحرب في ال��ع��راق ،وأن��ا ن��ادم اآلن ألن��ه اتضح أن المعلومات
االستخبارية التي بحوزتنا حول أسلحة الدمار الشامل لدى نظام صدام حسين غير صحيحة ،ونتجت من
ذلك تداعيات كارثية وأتمنى أال يحصل ذلك مجدداً».
وعن كيفية ضمان أال تتطور إجازة التدخل الحالية لتصبح مشابهة للحرب بالعراق رد شيف بالقول:
«هذا هو السبب الذي دفعنا لتأكيد أهمية أال تكتب إجازة استخدام القوة ضد «داعش» بصيغ مطاطة تتيح
للرئيس الحالي أو المقبل استخدامها الحتالل العراق مجددا ً أو سورية ،البعض يطالب اليوم بقوات أميركية
مقاتلة في سورية والعراق ،وأظن أن هذا خطأ فادح».
وتابع« :يمكن استخدام القوات األميركية في عمليات التدريب أو التجسس أو إنقاذ طيارين سقطت
طائراتهم مثالً ،ولكننا ال نريد فتح الباب أمام تدخل عسكري واسع النطاق يقع ثقله على عاتق الجيش
األميركي الذي سيتحمل مسؤولية تلك الدول العربية ويخوض الحرب بدال ً منها».
وأضاف شيف« :يجب دعم البيشمركة والقوات العراقية الخاصة ولكننا لن نكون بديالً من الدول التي
تخوض المواجهة بنفسها ،هذا أمر ال نرغب في التورط فيه».

ديرغات�شوف لـ«�سانا»:
لغة التهديد والعقوبات مع رو�سيا �ستف�شل
أكد المحلل والخبير السياسي الروسي فالديمير ديرغاتشوف
أن «جميع التحليالت الغربية الخاصة باألزمة في أوكرانيا لها
معنى وصبغة استفزازية تجاه روسيا».
وقال يرغاتشوف« :إن لروسيا مصالح خاصة بها كما لكل دولة مستقلة ذات سيادة وما يحدث في
أوكرانيا اليوم هو بمثابة خط أحمر في العالقات بين روسيا وبين الدول الغربية ومن غير المرغوب به
اجتياز هذا الخط من الطرفين كليهما ألن النتائج في حال اجتيازه ستكون غير متوقعة».
وشدد الخبير الروسي على أن «مصير لغة التهديد والوعيد والعقوبات والمقاطعات مع روسيا الفشل
وال فائدة منها إطالقاً ،معربا ً عن اعتقاده بأن «اتصال الرئيس األميركي باراك أوباما هاتفيا ً بالرئيس
الروسي فالديمير بوتين الليلة الماضية قد يندرج ضمن التهديدات الجديدة وهذا أيضا ً ال فائدة منه ألن
روسيا تواصل جهودها إليجاد حل سياسي لألزمة في أوكرانيا في هذه الظروف الراهنة وتتطلع نحو
مشروع إلنهاء النزاع كليا ً في هذه المنطقة إذ إن الحل اآلخر غير مرغوب به ألنه يقوض هذه الجهود
ويسهم في تمادي التوتر فيها».

اعتبر عضو لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فيتشسالف
تيتيوتكين أن «ساسة الغرب يستغلون أوكرانيا لتمرير سياساتهم
على غرار ما فعلوه في سورية التي تواجه عدوانا ً إرهابيا ً نتيجة
السياسة الغربية المقيتة ،منتقدا ً قيام الدول الغربية بتغذية هذه الحروب في سورية وأوكرانيا والنظر
إليها من األعلى بعد تمويل المرتزقة وتقديم السالح إليهم».
وأكد تيتيوتكين أن أوكرانيا تعتبر ضحية لسياسة الغرب العدوانية ،مشبها ً ما تتعرض له أوكرانيا بما
تواجهه سورية حالياً ،الفتا ً إلى أن «األميركيين أرغموا األوروبيين على االنجرار وراء اتخاذ عقوبات ضد
روسيا بذريعة تدخلها بالوضع في أوكرانيا».
وانتقد تيتيوتكين« :صمت المسؤولين األميركيين الذين يتشدقون بدعم حقوق اإلنسان عن األعمال
اإلرهابية الفظيعة والجرائم المنظمة المرتكبة بالمنطقة وبخاصة أعمال القتل والتعذيب والممارسات
اإلجرامية ضد السوريين والفلسطينيين» ،الفتا ً إلى أن «األميركيين أغمضوا العين عن كل هذه المآسي ولم
يهتموا بحقوق اإلنسان في هذه الحاالت وما يهم فقط هو تحقيق مخططاتهم الجيوسياسية وفي هذه الحالة
أصبحت أوكرانيا الضحية في تحقيق هذه األهداف الكونية للواليات المتحدة تجاه روسيا بالذات».
وأشار تيتيوتكين إلى أن «قمة دول مجموعة النورماندي التي تضم روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا
المقررة في مينسك اليوم ترمي إلى إيجاد ح ّل لألزمة في أوكرانيا ألن األحداث الدائرة هناك تثير مخاوف
األوساط األوروبية».
وق��ال« :إن هذه العقوبات ضد روسيا تلحق الضرر بالعمل التجاري األوروب��ي بالدرجة األول��ى إذ
يتحمل رجال األعمال في أوروبا خسائر تقدر بعشرات مليارات اليورو ،فيما يتعرض الساسة األوروبيون
لضغوطات كبيرة من رجال األعمال».
وسخر البرلماني الروسي من المواقف المزدوجة للساسة الغربيين حيال هذه الحروب وقال« :إنهم
ال يحاولون فعل شيء إال إطالق الصرخات عن بعد عن حقوق اإلنسان ولكن عندما بدأ تنظيم «داعش»
اإلرهابي يهدد مصالحهم راحوا يبحثون عن أساليب لمكافحته متجاهلين أنه هو ذاته الوحش الذي
صنعوه بأيديهم» ،مؤكدا ً أن «األميركيين يستغلون أوكرانيا كأداة للضغط على روسيا ليس بسبب تأييدهم
تطلعات الشعب األوكراني نحو الحرية».

جو�سيف لـ«ريا نوفو�ستي» :م�شاريع التطوير
بين م�صر ورو�سيا �ست�ضاعف التبادل التجاري
رأى الخبير في مركز التحليل التابع لمعهد موسكو الحكومي
للعالقات الدولية التابع للخارجية الروسية ،ليونيد جوسيف
«أن مشاريع البنية التحتية األخ��رى يمكنها أن تضاعف حجم
التبادل التجاري بين البلدين ،كما من المرجح أن يتم بناء محطة للطاقة النووية في شمال مصر باستخدام
التكنولوجيا الروسية ،إذ أكدت موسكو عزمها على المشاركة في مناقصة لبناء محطات للطاقة النووية،
ولديها كل الفرص للفوز بها ،إذ إن شركة روس أتوم سلمت عرضا ً منافسا ً للغاية».
وأشار الخبير الروسي إلى أن «اقتراح شركة روس أتوم يتضمن التزويد بالتكنولوجيا المتقدمة والخبرات
الالزمة وتمويل المشروع والميزة األهم هي أن المشروع الروسي يمكن أن يصبح فرصة لتحلية المياه».
وأوضح الخبير أنه من دون شك «إن تطوير الطاقة النووية فى مصر سيحدث طفرة تكنولوجية ضخمة
بما سيسمح لحدوث مستويات جديدة من التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلد».

