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دوليات

�آالف الأميركيين يوقعون عري�ضة لمحا�سبة الذين �شككوا بالتزام بالدهم االتفاق النووي المحتمل

13

باري�س تقل�ص وجودها الع�سكري في �أفريقيا الو�سطى وتعززه في ال�ساحل

ً
خامنئي :ر�سالة �أع�ضاء الكونغر�س تدل على انهيار الأخالق ال�سيا�سية في النظام الأميركي �صادرات الأ�سلحة الفرن�سية ت�سجل ً
قيا�سيا
رقما
عبر مرشد الثورة اإلسالمية في
إيران السيد علي خامنئي عن قلقه من
المفاوضات النووية ،فأشار إلى أن
«الطرف المقابل يتبع الحيلة والخداع
ومعروف عنه الطعن من الخلف»،
الفتا ً إلى أن «األميركيين كلما اقترب
الموعد المحدد النتهاء المفاوضات
النووية صعدوا في خطابهم وباتوا
أكثر تشددا ً وأصعب».
ورأى القائد اإليراني أن «الحكومات
تبقى ملتزمة بتعهداتها الدولية
وتغيرها ال يعني أن بإمكانها نقض
تعهداتها» ،مشيرا ً خالل استقباله
وأع��ض��اء مجلس خ��ب��راء ال��ق��ي��ادة،
ال��ف��ري��ق ال��م��ف��اوض ال���ذي اخ��ت��اره
الرئيس روح��ان��ي إل��ى أن «الفريق
هو فريق جيد أمين ويعمل لمصحلة
إيران».
وقال خامنئي« :بعد إلقاء المهرج
الصهيوني نتنياهو خطابا ً في أميركا
حاول األميركيون أن يبعدوا الشبهة
م��ن أنفسهم ،لكنهم اتهموا إي��ران
ب��اإلره��اب» ،فاعتبر أن «ه��ذا كالم
سخيف ومقزز» ،على ح ّد تعبيره.
واعتبر خامنئي أن رسالة الـ47
سيناتورا ً أميركيا ً إلي��ران تدل على
انهيار األخالق السياسية في النظام
األميركي».
تصريحات خامنئي جاءت بعد يوم
على انتقاد وزير الخارجية األميركي
جون كيري الرسالة التحذيرية ،التي
بعثها أعضاء جمهوريون في مجلس
الشيوخ إلى إيران حول التوصل إلى

اتفاق نووي.
وأعلن كيري أن أعضاء الكونغرس
ال يستطيعون تعديل أي اتفاق بين
ال��والي��ات المتحدة وإي���ران ،وأبلغ
أع��ض��اء الكونغرس أن��ه ل��ن يكون
بمقدورهم تغيير أو تعديل أي اتفاق
أميركي إيراني ،على رغم التهديدات
التي وجهها أعضاء جمهوريون في
مجلس الشيوخ إلى إيران.
وأض���اف ال��وزي��ر األم��ي��رك��ي أم��ام
ل��ج��ن��ة ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة في

مجلس الشيوخ ال��ذي يهيمن عليه
الجمهوريون« :عندما تقول الرسالة
إن الكونغرس يمكن أن يعدل شروط
االتفاق في أي وقت يكون هذا خطأ
صريحاً .ليس من حقك تعديل اتفاق
تم التوصل إليه مع قادة دولة».
ووص������ف رس���ال���ت���ه���م ب��ـ»غ��ي��ر
ال��م��س��ؤول��ة» ،م��ؤك��دا ً أن��ه��ا «ت��ن��ذر
بتقويض الثقة التي تضعها حكومات
أجنبية في آالف االتفاقات المهمة التي
تلزم الواليات المتحدة ودوال ً أخرى».

وق��ال كيري إن الرسالة «تقول
للعالم إنه إذا أراد أن يثق بالواليات
المتحدة عليه التعامل مع أعضاء
الكونغرس الـ ،»535م��ؤك��دا ً أنها
تتناقض مع األع��راف المعتمدة منذ
أكثر من قرنين في مجال السياسة
الخارجية األميركية.
وتمر المفاوضات التي تستأنف
بقيادة كيري األس��ب��وع المقبل في
لوزان بسويسرا بمرحلة حرجة مع
سعي الجانين للتوصل إلى اتفاق

إطار في مهلة تنتهي بنهاية آذار ،ثم
التوصل إلى اتفاق نهائي في حزيران
ي��خ��ف��ف ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي أض���رت
باالقتصاد اإليراني.
وك��ان أكثر من  160ألف أميركي
وق��ع��وا عريضة على م��وق��ع البيت
األبيض تحثه على مالحقة  47من
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين
بتهمة الخيانة ألنهم وجهوا رسالة
إل��ى ال��ق��ادة اإلي��ران��ي��ي��ن ،مشككين
بالتزام بالدهم اتفاق نووي محتمل
مع إيران.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أب��ل��غ ال��رئ��ي��س
األميركي ب��اراك أوباما الكونغرس
تمديد العقوبات المفروضة على
إي��ران والتي كان سينتهي مفعولها
رسميا ً في  15آذار الجاري.
وق��ال أوب��ام��ا ف��ي رس��ال��ة وجهها
للكونغرس إن «بعض اإلج���راءات
والحلول السياسية ال��ص��ادرة عن
الحكومة اإلي��ران��ي��ة تتعارض مع
م��ص��ال��ح ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة في
المنطقة ،وتبقى كما ف��ي السابق
غير عادية وتشكل تهديدا ً استثنائيا ً
لألمن الوطني ولسياسية الواليات
المتحدة الخارجية ولسياساتها
واقتصادها ،ولهذا ق��ررت ض��رورة
تمديد فاعلية نظام حالة الطوارئ
على مستوى ال��دول��ة في ما يخص
إيران واإلبقاء على فاعلية العقوبات
المفروضة ضد إيران للرد على هذه
التهديدات».

�شتاينماير في وا�شنطن لمحاولة �إقناع �إدراة �أوباما بعدم توريد الأ�سلحة �إلى �أوكرانيا

بوتين :منعنا تطور الأحداث في القرم وفق �سيناريو دونبا�س
أعلن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أن خطوات موسكو الحازمة
لضمان االستفتاء في القرم قبل عام،
كانت تنطلق من ضرورة منع تطور
األح���داث وف��ق سيناريو دون��ب��اس
بشرق أوكرانيا.
وق��ال الرئيس في مقطع من فيلم
وثائقي ستعرضه قناة «روسيا »1
بعنوان «القرم ...الطريق إلى الوطن
األم»« :عندما كنا نعمل في القرم
بقدر كبير من الثبات والحزم ،كنت
أنطلق من احتمال مثل هذه العواقب
ال��م��أس��وي��ة ال��ت��ي ن��راه��ا ال��ي��وم في
دونباس».
وأردف« :ولمنع مثل هذا التطور
لألحداث ،اضطررنا التخاذ اإلجراءات
الضرورية لمنح سكان القرم فرصة
التعبير الحر عن إرادتهم .إن الهدف
النهائي من كل ما حصل ك��ان منح
سكان ال��ق��رم الفرصة ليعبروا عن
الطريقة التي يريدون العيش وفقها
مستقبالً».
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،نقلت القناة
مقطعا ً آخر من الفيلم الوثائقي ،قال
فيه بوتين إن روسيا لم تكن لتتخلى
ع��ن سكان شبه ج��زي��رة ال��ق��رم بعد
استفتائهم على االنضمام إليها ،ولم
تكن لتترك مصيرهم تحت رحمة
القوميين.
وأضاف« :فكرت فيما لو قرروا أخذ
صالحيات أكثر بحكم ذاتي وقوانين
مع بقائهم جزءا ً من الدولة األوكرانية
فليكن لهم ذلك ،لكنهم إذا ما اختاروا
غير ذلك فال يمكننا التخلي عنهم ،وقد
رأينا جميعا نتائج االستفتاء وفعلنا
ما كان واجبا ً علينا فعله».
وت��اب��ع ال��رئ��ي��س ال��روس��ي قوله
إن ال��ق��رم وسيفاستوبل أصبحتا
منطقتين روسيتين فقط بعد إجراء
استفتاء في آذار  ،2014حيث اختارت
غالبية السكان االنضمام إلى االتحاد
الروسي ،ووفقا ً لمعاهدة االنضمام
يعتبر ك��ل س��ك��ان ال��ق��رم مواطنين
روسيين ،إال إذا ما ق��دم من يرفض
ذل��ك طلبا ً خطيا ً إلب��ق��اء الجنسية
األوكرانية ،وبحسب تقارير صادرة
عن دائ��رة الهجرة الروسية فقد بلغ
عدد من رفض الجنسية الروسية 3
آالف و 427شخصا فقط من أصل
نحو مليونين هم سكان القرم.
إل��ى ذل��ك ،ح��ذرت موسكو حلف
«الناتو» وشركاءه من المخاطر التي
تنطوي عليها توريدات األسلحة إلى
أوكرانيا.

وأك��د مندوب روسيا الدائم لدى
ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي ألكسندر
غروشكو للصحافيين أمس ،تحذير
دول الحلف ،ف��ي م��ع��رض تعليقه
على االجتماع ال���دوري ال��ذي عقده
مجلس الشراكة األورو-أطلسية في
بروكسيل.
وأوضح غروشكو أن روسيا دعت
خ�لال االجتماع إل��ى تعزيز ق��درات
بعثة منظمة األمن والتعاون األوروبي
التي تعمل في أوكرانيا.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن  50دول��ة
ت��ش��ارك ف��ي أع��م��ال المجلس ،منها
الدول الـ 28األعضاء في حلف الناتو
و 22دول���ة شريكة ،بينها روسيا
وأوكرانيا.
وفي السياق ،وصل وزير الخارجية
األلماني فرانك  -فالترشتاينماير
مساء األربعاء إلى الواليات المتحدة،
وذلك بعد أن أجرى مكالمة هاتفية
مع نظيره الروسي سيرغي الفروف،
أشاد خاللها الوزيران بإحراز تقدم
في سحب األسلحة الثقيلة من خط
التماس بين طرفي النزاع في شرق
أوكرانيا.
وأك��د ال��وزي��ران أن األوض���اع في
شرق أوكرانيا ال ت��زال متوترة على
رغ��م وج��ود تقدم ف��ي تنفيذ اتفاق
مينسك ،ووجها الدعوة لطرفي النزاع
إلى احترام حالة وقف إطالق النار
التام.
وشددا على أهمية إعادة التشغيل

الفوري للخدمات البنكية للمدنيين
في عدد من المناطق في مقاطعتي
لوغانسك ودونيتسك بدعم تقني من
ألمانيا وفرنسا كما نص على ذلك
إعالن قادة «رباعية النورماندي» في
 12شباط.
وذك���رت وك��ال��ة «ب��ل��وم��ب��رغ» أن
الهدف الرئيسي لزيارة شتاينماير
واشنطن التي تستغرق  3أي��ام ،هو
إقناع القيادة األميركية بعدم توريد
األسلحة إلى أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة
الخارجية األلمانية أن شتاينماير
سيشير خالل لقاءاته مع المسؤولين
األميركيين إلى أن عملية السالم في
أوك��ران��ي��ا وإح���راز تقدم ف��ي تطبيق
اتفاقات مينسك بحاجة إلى مزيد من
الوقت.
والتقى شتاينماير نظيره األميركي
ج��ون كيري ،كما التقى أم��س لديه
س���وزان راي��س مستشارة الرئيس
األميركي لألمن القومي .كما ينوي
الوزير األلماني عقد لقاءات مع ممثلي
الكونغرس بينهم العديد من أعضاء
الكونغرس الذين يصرون على توريد
األسلحة لكييف.
وج����اء ف���ي ب��ي��ان رس��م��ي ص��در
ع��ن شتاينماير قبل توجهه إلى
واشنطن «نحن أقوياء عندما نتمسك
بالعالقات العابرة لألطلسي ،عندما
تعمل أوروب���ا وال��والي��ات المتحدة
سوياً ،وعندما تعمل برلين وواشنطن

�أفغان�ستان :مقتل عنا�صر �شرطة
في هجوم على والية تخار
قتل  8عناصر شرطة أفغان بهجوم مجموعة من عناصر حركة طالبان على دوريتهم في والية تخار شمال شرقي
البالد .وقال المتحدث باسم حاكم الوالية إن مجموعة من المسلحين هاجمت دورية أمنية فقتلت  4رجال شرطة وأسرت
 4آخرين ،ثم أطلقت النار عليهم ،مضيفا ً أن اثنين من المهاجمين قتلوا في الهجوم.
وقتل  7أشخاص على األقل وأصيب  28آخرون بينهم  5من عناصر الشرطة بتفجير انتحاري الثالثاء  10آذار في
إقليم هلمند جنوب أفغانستان .وكانت القوات األفغانية قامت بهجوم واسع ضد الحركة بمفردها ،من دون االعتماد على
القوات القتالية الدولية بقيادة حلف األطلسي التي أنهت مهمتها في كانون األول الماضي.

�إعادة ت�شغيل الخطوط الهاتفية المبا�شرة
بين �أميركا وكوبا
أعلنت شركة « »Etecsaالكوبية لالتصاالت إعادة تشغيل الخطوط الهاتفية المباشرة بين الواليات المتحدة وكوبا،
في ظل استئناف العالقات الدبلوماسية بين البلدين .وجاء في بيان صادر عن « »Etecsaنشرته وسائل اإلعالم الكوبية
أن الخطوط المباشرة لالتصاالت بين البلدين ستكون مبدئيا ً لالتصاالت الهاتفية كمرحلة أولية.
وكانت واشنطن وهافانا أعلنتا في  17كانون األول  2014بداية إعادة العالقات بين البلدين وإنهاء حظر تجاري
فرضته الواليات المتحدة منذ  54سنة على كوبا ،واعترف حينها البيت األبيض بعدم نجاعة الحصار الذي تفرضه على
هذا البلد.

معاً».
وك��ان ج��و ب��اي��دن نائب الرئيس
األميركي قال خالل اتصال هاتفي مع
الرئيس األوكراني بيترو بوروشنيكو
ب���أن ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة سترسل
م��س��اع��دات عسكرية إض��اف��ي��ة إلى
أوكرانيا .وأشار إلى طائرات من دون
طيار وسيارات مدرعة رباعية الدفع
بين المعدات المزمع إرسالها ،حيث
أعلن مسؤولون أميركيون أن الدفعة
األول���ى م��ن المساعدات الموعودة
سترسل خالل أسابيع.
وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»
أن الواليات المتحدة ستمد أوكرانيا
بعدد م��ن ال��ط��ائ��رات م��ن دون طيار
صغيرة الحجم من طراز «،»Raven
إض��اف��ة إل��ى  230س��ي��ارة رباعية
الدفع ،بما فيها  30سيارة مدرعة
متعددة الوظائف.
وأش���ارت وسائل إع�لام أميركية
إل��ى أن كل المساعدات العسكرية
المقدمة لكييف ليست قاتلة وأن
ال��ط��ائ��رات م��ن دون ط��ي��ار ال تحمل
أسلحة ،كما تقدر قيمة الطائرات من
دون طيار واألجهزة المتعلقة بها بـ
 75مليون دوالر ،فيما لم تفد مصادر
رسمية أميركية بمعلومات حول عدد
السيارات وقيمتها.
ودعت وزارة الخارجية الروسية
المنظمات وال��م��ؤس��س��ات الدولية
المعنية إلى ّ
حث كييف على التخلي
عن سياستها غير اإلنسانية حيال

الفئات المهمشة في شرق أوكرانيا.
وأشار بيان صادر عن الخارجية
أمس ،إلى أن كييف الرسمية تخلت
من جانب واحد عن دفع المعاشات
وال��م��ع��ون��ات االج��ت��م��اع��ي��ة لسكان
مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك
منتهكة بذلك كل المبادئ القانونية
واألخالقية.
وات��ه��م��ت ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة
ال��ح��ك��وم��ة األوك���ران���ي���ة بمخالفة
التزاماتها وفقا ً للمواد  9و 11و12
للميثاق ال���دول���ي ح���ول ال��ح��ق��وق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية،
والتي تتعلق بالحقوق في الضمان
االجتماعي وتحقيق أعلى مستوى
معيشة ممكن وكذلك أعلى مستوى
في مجال الصحة.
وأك��د بيان الخارجية الروسية
أن سياسة كييف تقوم على أساس
التمييز بين السكان بحسب مكان
إقامتهم ،وهو أمر يتعارض أيضا ً مع
الميثاق المذكور.
وأش���ار ال��ب��ي��ان إل��ى ع��دم تنفيذ
كييف أي م��ن التزاماتها الخاصة
باستئناف عمل النظام المصرفي
وإعادة ترتيب العالقات االقتصادية
االجتماعية مع منطقة دونباس ،بما
في ذل��ك استئناف دف��ع المعاشات
والمعونات ،وفقا ً التفاقات مينسك،
وذلك بعد مرور شهر على توقيعها.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن فالديمير
ستيبانوف ن��ائ��ب وزي���ر ال��ط��وارئ
الروسي أن قافلتي شاحنات تحمل
م��س��اع��دات إنسانية ستتوجهان
إلى شرق أوكرانيا في  19و 26آذار
الجاري.
وق���ال ستيبانوف للصحافيين
أمس ،إن قافلة المساعدات اإلنسانية
الـ 19سترسل في  19آذار ،مضيفا ً أن
«قافلة المساعدات الـ  20ستتوجه
إلى دونباس في  26آذار».
تجدر اإلشارة في هذا السياق ،إلى
أن وزارة الطوارئ الروسية أرسلت
م��ن��ذ آب ال��م��اض��ي إل���ى مقاطعتي
ل��وغ��ان��س��ك ودون��ي��ت��س��ك ف��ي ش��رق
أوكرانيا  18قافلة نقلت أكثر من 24
ألف طن من المساعدات اإلنسانية
إلى سكان المناطق المتضررة هناك.
كذلك يذكر أن قافلة المساعدات
ال��س��اب��ق��ة ك��ان��ت ط���ارئ���ة ون��ق��ل��ت
مساعدات إلى عائالت العمال ،الذين
قتلوا وأصيبوا بجروح في انفجار
بمنجم فحم في مقاطعة دونيتسك.

قتلى في هجوم م�سلح
على مركز �إداري في ال�صومال
أعلن مصدر أمني صومالي أمس ،مقتل أربعة جنود صوماليين
في هجوم نفذه مسلحو حركة «الشباب» بمنطقة بيداوة كبرى مدن
جنوب الصومال ،حيث تضم المنطقة التي استهدفتها الجماعة
المسلحة مركزا ً إداريا ً ومكاتب لألمم المتحدة ،في حين أكد مصدر في
األمم المتحدة أن الهجوم لم يستهدف المنظمات اإلنسانية.
وقال مصدر إداري بالمركز ،إن القوات الصومالية تمكنت من تصفية
ثالثة مسلحين من المجموعة التي قامت بالهجوم.
وبحسب ما جاء على لسان الرائد حسان حسين ،فإن تفجيرين
بسيارتين مفخختين تلتهما عملية إطالق نار مكثف استهدفت المركز
اإلداري في بيداوة كبرى مدن جنوب الصومال.
ورغم عدم تبني أية جهة للهجوم ،فإن مسؤولين أمنيين نسبوه
لحركة «الشباب» اإلسالمية ،وأكد محمد ضاهر مسؤول الشرطة في
بيداوة أن المهاجمين «عناصر من حركة «الشباب» يرتدون بدالت
عسكرية صومالية ،وهكذا نجحوا في الدخول إلى المنطقة».
يذكر أن  10أشخاص على األقل قتلوا الشهر الماضي ،إثر الهجوم
الذي شنته الجماعة المسلحة على نزل في العاصمة الصومالية
مقديشو.

قررت فرنسا تقليص عدد جنودها المنتشرين في أفريقيا
الوسطى لتعزيز قواتها المنتشرة في منطقة الساحل.
وأعلن وزير الدفاع الفرنسي إيف لودريان زيادة طفيفة
في عدد جنود عملية برخان وتخفيض عدد جنود عملية
سنغاريس لتوفير الوسائل الالزمة ومواكبة التوتر حول
بحيرة تشاد.
وق��ال في مؤتمر صحافي« :ليست لدينا الرغبة في
التدخل في القتال» ضد جماعة بوكو حرام «لكننا نقدم
الدعم» اللوجستي واالستخباراتي.
يذكر أن أكثر من  3000جندي فرنسي موجودون منذ
صيف  2014في إطار عملية برخان في  5من دول الساحل
هي موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو حيث
تنتشر جماعات إسالمية ومهربون على طول الحدود.
على صعيد آخر ،أعلن مسؤول أميركي دعم بالده إنشاء
قوة من دول في غرب أفريقيا قد تصل إلى عشرة آالف
جندي لمحاربة جماعة «بوكو حرام» اإلرهابية.
وقالت نائب مساعد وزي��ر الدفاع األميركي للشؤون
األفريقية أم��ان��دا ج��ي« :تقدم ال��والي��ات المتحدة دعما ً

دبلوماسيا ً بخصوص الحوار في مجلس األمن الدولي
بشأن القرار المنتظر للتصريح بنشر قوة مهمات مشتركة
متعددة الجنسيات من االتحاد األفريقي ضد بوكو حرام».
وواف��ق االت��ح��اد األفريقي المؤلف من  54دول��ة على
تشكيل القوة وطلب من األم��م المتحدة المصادقة على
القرار بصورة عاجلة بعد تتالي هجمات الجماعة.
وسجلت صادرات األسلحة الفرنسية في  2014رقما ً
قياسيا ً فاق  8مليار دوالر.
وأكد وزير الدفاع الفرنسي« :منذ وصولي إلى الوزارة
في  2012تضاعف ع��دد الطلبيات التي تم تسلمها».
وأضاف« :لدي كل األسباب التي تدعو إلى االعتقاد بأننا
سنواصل بهذه الوتيرة في .»2015
وبلغت قيمة ص��ادرات األسلحة  4,8مليار ي��ورو في
 2012و 6,87مليارات في  .2013وفي  2014بلغت
الزيادة  16في المئة على األقل مقارنة بـ.2013
وبحسب تقرير نشرته وزارة الدفاع في  ،2014تقدم
صناعة الدفاع الفرنسية رقما ً يفوق  17مليار يورو مقابل
 165ألف وظيفة مباشرة أو غير مباشرة.

القوات الأفريقية الم�شتركة
ت�ستعيد  36بلدة نيجيرية من «بوكو حرام»
ذكر مصدر أمني نيجيري أنه منذ
ب��داي��ة العملية األمنية المشتركة
ل��ق��وات نيجيريا م��ع ق���وات تشاد
والكاميرون والنيجر تم طرد مقاتلي
جماعة «بوكو ح��رام» اإلرهابية من
 36بلدة نيجيرية.
وق��ال المصدر إن الحكومة تأمل
أن يسرع التعاون اإلقليمي الحالي
ه��زي��م��ة س��اح��ق��ة ل��ـ«ب��وك��و ح���رام»
بنيجيريا والمنطقة والقضاء عليها.
وان���ض���م���ت ق������وات م����ن ت��ش��اد
وال��ك��ام��ي��رون وال��ن��ي��ج��ر ل��ل��ق��وات
النيجيرية لمجابهة المتطرفين بسبب

القلق المتزايد والتهديدات المنبعثة
م���ن ج��م��اع��ة «ب���وك���و ح�����رام» في
المنطقة.
وعبرت الواليات المتحدة عن رغبتها
في استئناف برنامجها التدريبي للقوات
النيجيرية الذي توقف العام الماضي.
ومنذ  2009سقط أكثر من  13ألف
شخص ون��زح أكثر من  1.5مليون
بسبب م��م��ارس��ات ب��وك��و ح���رام في
نيجيريا.
وفي السياق ،أعلن الناطق باسم
البعثة الفرنسية لدى مجلس األمن
تيري كابوش أن دوال ً أفريقية تقوم

بالتحضير لمشروع قرار في مجلس
األم���ن ال��دول��ي ل��دع��م ج��ه��ود ال��دول
األفريقية في التصدي لجماعة «بوكو
حرام».
وق��ال كابوش إن «أعضاء مجلس
األم��ن ينتظرون تقديم مشروع القرار
األفريقي قريباً» ،من دون أن يحدد
موعدا ً للنظر في مشروع القرار ،مشيرا ً
إل��ى أن م��ش��روع ال��ق��رار ي��دع��م ال��دول
األفريقية المتحالفة ضد «بوكو حرام».
وأكد أن مبايعة جماعة «بوكو حرام»
لتنظيم «داع��ش» تفرض على مجلس
األمن تبني مشروع القرار بأسرع وقت.

تقرير �إخباري
تخ ّبط ال�سيا�سة الأميركية بين قرارات
الديمقراطيين ور�سائل الجمهوريين
رئبال مرهج وبشرى الفروي
«ي��ج��ب أن ت���درك إي���ران أن الكونغرس ل��ن يقبل
صفقة لم يوافق عليها».
هكذا دافع السيناتور الجمهوري توم كوتن على
رسالته التي خطها باسم  47عضوا ً جمهوريا ً في
الكونغرس األميركي موجهة إلى القادة اإليرانيين
بشأن مستقبل أي اتفاق ن��ووي قد يعقده الرئيس
ب���اراك أوب��ام��ا م��ع ط��ه��ران ،مشعالً ب��ذل��ك نقاشات
ح��ام��ي��ة داخ���ل األوس����اط السياسية ف��ي الواليات
المتحدة األميركية حول مستقبل االتفاق الموعود.
فبعد أن ح��اول الغرب بزعامة واشنطن مرارا ً
التشكيك بصدقية إي��ران في التزامها العهود التي
قدمتها وتقدمها ضمن المفاوضات التي تجريها
السداسية معها للوصول إلى اتفاق بخصوص ملفها
ال��ن��ووي ،تتوجه األنظار ه��ذه المرة نحو واشنطن
ال��ت��ي ت��ب��دو ألول م��رة ف��ي ح��ال��ة تخبط واضطراب
وع��دم إج��م��اع على ق��رار استراتيجي ،سببه فشل
السياسة األميركية طيلة العقود الماضية واضطرار
الديمقراطيين برئاسة باراك أوباما إلى الذهاب إلى
ات��ف��اق ش��ام��ل م��ع إي���ران لضمان ع���ودة االستقرار
إلى المناطق التي أشعلتها فوضى تدخل األميركي
وحلفائه في المنطقة.
فهيالري كلينتون ،وزي��رة الخارجية األميركية
السابقة والمرشحة المحتملة النتخابات 2016
ال��رئ��اس��ي��ة ،دان���ت ال��رس��ال��ة ال��ت��ي وجهها األعضاء
ال��ج��م��ه��وري��ون ف���ي م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ إل����ى ال��ق��ادة
اإليرانيين واصفة الرسالة بأنها مبتعدة عن التقاليد
األفضل لإلدارة األميركية مما يثير التساؤل حول
الغاية من هذه الرسالة.
وف���ي م��وق��ف م��ف��اج��ئ ،ل��م ي��ن��ض��م رئ��ي��س لجنة
ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ ،بوب
كوركر إلى قائمة األسماء الموقعة على الرسالة على
رغم معارضته لسياسة أوباما الخارجية ،معلالً ذلك
بأنه يعود لرؤيته بعدم ضمان توفر نسبة الثلثين
المطلوبة للتغلب على ق��رار فيتو محتمل للرئيس
األميركي الذي هدد باستخدامه.
نائب الرئيس جو بايدن كان أش ّد وضوحا ً وتنديدا ً
بالحزب الجمهوري  -المصمم بحسب بايدن  -على
تجاوز صالحية الرئيس وإضعافه بينما يخوض

مفاوضات دقيقة على الصعيد ال��دول��ي ،ال ب��ل إنه
تصرف يلحق اإلهانة بمؤسسة مجلس الشيوخ.
وف��ي تحذير يتعدى واشنطن ليصل إل��ى تل أبيب،
نبه بايدن من خطر فشل المفاوضات إذ ستتحمل
الواليات المتحدة مسؤولية ذلك ،في حين ستمضي
إيران قدما ً في برنامجها النووي المجمد حالياً.
تأتي تلك التناقضات والخالفات ضمن األوساط
السياسية األميركية نتيجة تباين وج��ه��ات النظر
حول السياسة الخارجية لواشنطن وأجواء ما بعد
تباكي رئيس حكومة «إسرائيل» بنيامين نتنياهو
أثناء زيارته األخيرة للعاصمة األميركية.
أما أوباما المتحفز لتحقيق إنجاز ما يعزز حظوظ
حزبه الديموقراطي قبل االنتخابات الرئاسية العام
المقبل ،فقد ذهب في استنكاره خطوة الجمهوريين
إلى اعتبار أن بعضا ً من أعضائهم في الكونغرس
وال��م��ت��ش��ددي��ن اإلي��ران��ي��ي��ن ب��ات��وا ي��ش��ك��ل��ون جبهة
واحدة.
وت����واف����ق����ا ً م�����ع ت���ص���ري���ح���ات ال��دي��م��ق��راط��ي��ي��ن
األم���ي���رك���ي���ي���ن ،ق����ال وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة اإلي���ران���ي
محمد ج���واد ظ��ري��ف إن ال��رس��ال��ة التحذيرية التي
وجهها جمهوريو الكونغرس إل��ى إي��ران في شأن
االتفاق النووي ،تعتبر خطوة غير مسبوقة وغير
دبلوماسية  -وإن كانت غير ذات قيمة  -متهما ً من
وصفهم بالمتطرفين في الكونغرس األميركي بخلق
المشاكل وإثارة التوترات.
وف��ي تجاهل صريح لرسالة الجمهوريين أكد
ظريف انتصار إي���ران س��واء نجحت المفاوضات
أم فشلت ،والواليات المتحدة األميركية بذاتها قد
اعترفت بمكاسبنا وإنجازاتنا.
وم��ع اح��ت��دام ال��ج��دال والمناقشات داخ��ل القوى
ال��س��ي��اس��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة ،يظهر ب��وض��وح أن إي���ران
استطاعت بحكمتها وصبرها أن تكسب الرهان وأن
تحول انتصارها السياسي إلى خالفات بين اإلدارة
األم��ي��رك��ي��ة و»اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة» ،ب��ل وح��ت��ى إل��ى داخل
القوى السياسية الكبرى في أميركا ،والتي ستزداد
ح��د ًة مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية العام
المقبل ،عندها سيكون للتفاهم الدولي -اإليراني
وعبر بوابة االتفاق النووي ،دور كبير وحاسم في
نتائجها.

