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�شتاينتز :القوى العالمية و�إيران �ستتو�صل على الأرجح �إلى اتفاق نووي �سيئ

تقرير �إخباري

عراقجي :لي�س من المقرر �أن تقدم �إيران تنازالت
ناقش وزي��را الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف واإلي��ران��ي محمد
ج���واد ظ��ري��ف ،ف��ي ات��ص��ال هاتفي
أم��س ،عملية تسوية الوضع حول
برنامج طهران النووي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية
الروسية أن «الجانبين بحثا عملية
ت��س��وي��ة ال��وض��ع ح���ول البرنامج
ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،وك��ذل��ك مسائل
مهمة للتعاون الثنائي».
وج�����رت ال��م��ك��ام��ل��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة
ب��ي��ن الف���روف وظ��ري��ف ف��ي أع��ق��اب
المفاوضات النووية التي أجرتها
إيران واللجنة السداسية ،في لوزان
السويسرية ،األسبوع الماضي.
إلى ذلك ،اعتبر كبير المفاوضين
النوويين اإليرانيين عباس عراقجي
المرحلة الحالية للمفاوضات بأنها
حساسة وقال إن التصريحات التي
يطلقها البعض للتأثير على أجواء
المفاوضات أمر طبيعي إال أنه ليس
من المقرر أن تقدم إيران تنازالت .
وردا ً على سؤال حول التصريحات
األخ��ي��رة للرئيس األم��ي��رك��ي ب��اراك
أوباما والقاضية بأن إيران لم تقدم
ت��ن��ازالت ،ق��ال عراقجي« :نحن نمر
بمرحلة حساسة من المفاوضات
وم��ن الطبيعي أن تطلق مثل هذه
ال��ت��ص��ري��ح��ات م��ن ق��ب��ل أش��خ��اص
للتأثير على أجواء المفاوضات».
وأض��اف« :األم��ر البديهي هو أنه
ليس من المقرر أن تقدم تنازالت إلى

شتاينتز ..قلق من االتفاق النووي مع إيران
الطرف اآلخر بخاصة من جانبنا ،إال
أنه نسعى إلى توفير أج��واء مبنية
على الثقة في برنامجنا النووي،
وفي المقابل على األطراف األخرى أن
تعترف بهذا البرنامج السلمي وترفع
الحظر غير المشروع المفروض على
إيران».
وق��ال المسؤول اإلي��ران��ي« :نحن
نمر بمرحلة حساسة وي��ج��ب أن
نصل إلى نقطة نمتلك خاللها اتفاقا ً

متوازنا ً يعترف ببرنامجنا النووي
ورف��ع الحظر مقابل بناء الثقة»،
وأضاف« :أعتقد أن ما نحتاجه اآلن
أكثر من أي شيء آخر هو التنسيق
لدى الطرف اآلخر ،وصوال ً إلى موقف
موحد في المفاوضات».
وأش��ار عراقجي إل��ى أن��ه «خالل
المفاوضات األخيرة وجدنا الطرف
اآلخر يفتقر لمثل هذا التنسيق بشكل
كامل ،وما االجتماع الذي عقدوه خالل

مفاوضات ل��وزان إال بهدف تنسيق
مواقفهم ،ونحن نعتقد أن توافر هذا
التنسيق واإلرادة السياسية سيجعل
االتفاق في متناول اليد».
وردا ً ع��ل��ي س����ؤال ح���ول طلب
الرئيس األميركي التحقق من سلمية
البرنامج النووي اإليراني ،قال« :إن
التوصل إلى أي اتفاق يستلزم قدرة
الطرفين على االلتزام ب��ه» ،مضيفا ً
أنه «من الطبيعي أن الوكالة الدولية

للطاقة ال��ذري��ة ستقوم بالتحقق
من اإلج���راءات التي تقبلها إي��ران.
وفي المقابل ،أيضا ً يجب أن تكون
االل��ت��زام��ات ال��ت��ي يقطعها الطرف
اآلخر في إلغاء الحظر قابلة للتحقق
عملياً».
وفي السياق ،قال يوفال شتاينتز
وزي��ر ال��ش��ؤون االستراتيجية في
كيان العدو «اإلسرائيلي» أمس إنه
من المرجح أن تبرم القوى العالمية
وإي��ران اتفاقا ً سيئا ً بشأن برنامج
إيران النووي ،مؤكدا ً أنه سيواصل
الضغط لتشديد شروط أي اتفاق قبل
استئناف المحادثات هذا األسبوع.
وق��ال شتاينتز ف��ي مقابلة قبل
اجتماعه بمسؤولين فرنسيين في
باريس« :نعتقد أنه سيكون اتفاقا ً
سيئا ً ومنقوصاً ...يبدو من المرجح
جدا ً أن يحدث ذلك لألسف» ،مضيفاً:
«على رغ��م أننا ضد االتفاق بشكل
عام ،إال أنه لحين االنتهاء منه فإننا
سنشير إلى الثغرات والمصاعب».
وأشار شتاينتز إلى وجود قضيتين
رئيسيتين تحتاجان إلى تشديدهما
هما عدد أجهزة الطرد المركزي وأي
قدرة تمنح إليران لمتابعة األبحاث
والتطوير .وأض��اف« :ستحصلون
على اتفاق قوي ومعقد يمكن إيران
من االحتفاظ بقدراتها ويسمح لها
بأن تظل على أعتاب أن تصبح دولة
نووية».

الأوليغار�شية ت�شهر ال�سالح في وجه الرئي�س الأوكراني

الكرملين :المدافعون عن دونيت�سك ولوغان�سك لي�سوا دمى بيد رو�سيا
أكد دميتري بيسكوف ،المتحدث
باسم الكرملين أن أفراد قوات الدفاع
الشعبي في «جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك» ليسوا دم��ى في أيدي
روسيا.
وأوضح بيسكوف أن لدى موسكو
تأثيرا ً م��ح��دودا ً على ق��وات الدفاع
الشعبي في دونيتسك ولوغانسك،
على عكس ال��ف��ك��رة الشائعة لدى
ال���غ���رب ،م���ش���ددا ً ع��ل��ى أن���ه «على
النقيض م��ا ي��ت��ح��دث ع��ن��ه الناتو
وال��دول األوروب��ي��ة ،فعناصر قوات
الدفاع الشعبي في دونباس ليست
دمى لنا .يوجد لدى الرئيس بوتين
تأثير عليهم ،ألنهم يحترمونه ،لكنه ال
يستطيع أن يأمرهم بإلقاء السالح».
وأش��ار المتحدث باسم الرئاسة
الروسية إلى أنه على رغم أن العالقات
بين روسيا وال��دول الغربية توترت
بشكل ملحوظ ،إال أن ذل��ك ال يعني
أن «أوروب��ا فقدت روسيا ،وروسيا
فقدت أوروب��ا» ،الفتا ً في الوقت ذاته
إلى أن الرأي العام الغربي تع ّود على
«تشويه صورة بوتين وإلقاء اللوم
عليه في كل شيء».
وأك��د بيسكوف أن االنقالب الذي
حصل ف��ي أوك��ران��ي��ا بعد األح���داث
ال��ت��ي وق��ع��ت ف��ي كييف ف��ي كانون
الثاني وشباط ع��ام  2014لم ينل
تغطية كافية ون��زي��ه��ة م��ن معظم
وسائل اإلعالم الغربية ،مضيفا ً أنه
«ح��دث انقالب في قلب أوروب��ا أعد
في الخارج .هذا خطر علينا جميعاً.
قد يكون يانوكوفيتش رئيسا ً سيئا ً
وربما سيئا ً ج��داً ،لكنه بالشك كان
رئيسا ً منتخباً ،قبل أن يقرر أحد ما
تنحيته عن السلطة ،وه��ذا أمر غير
مقبول بتاتاً».
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،ق��ال بيسكوف
للصحافيين في موسكو أم��س ،إن
مسألة ف��رض عقوبات على كييف
يمليها منطق األح���داث ،معربا ً عن
أسفه ألج��ل أن ال أح��د يريد العمل

الرئيس األوكراني ..ضغوط داخلية
وف��ق ه��ذا المنطق ،مشيرا ً إل��ى أن
«في المقابل ،يحاول الجميع تحميل
روسيا مسؤولية كل الذنوب ،األمر
ال���ذي ي��ت��ع��ارض م��ع منطق تطور
األحداث».
وق��ال المتحدث باسم الرئاسة
الروسية إنه في هذه الحال ال يمكن
أن يكون هناك أي توجيه رسمي إلى
برلين وباريس يدعوهما إلى الضغط
على كييف .وأع���اد بيسكوف إلى
األذه��ان أن روسيا وألمانيا وفرنسا
دول موقعة على اتفاقات مينسك،
وه��ي «ال تعد أط��راف�ا ً في الصراع»،
معربا ً عن قناعته بأن «جميع البلدان
يجب أن تتحمل المسؤولية لضمان
تنفيذ اتفاقات مينسك» ،مشددا ً على
أن تجاهل عدم التزام أحد األطراف
اتفاق مينسك ال يساعد في تطبيع
الوضع في أوكرانيا.
في سياق متصل ،شدد بيسكوف

م��ج��ددا ً على قلق موسكو البالغ
إزاء قيام كييف بالقصف المستمر
باستخدام المعدات الثقيلة وانتهاك
األحكام المحددة التفاقات مينسك.
جاء ذلك في وقت ،اتهم نواب من
«كتلة بيترو بوروشينكو» في مجلس
الرادا األوكراني األوليغارشي إيغور
كولومويسكي باالستيالء بالقوة
على مقر شركة «أوك��ر نفطا» ،أكبر
شركة نفط وغاز بالبالد.
وقال سيرغي ليشينكو ،أحد نواب
الكتلة إن كولومويسكي تحصن في
مقر الشركة الذي يحرسه مقاتلون
من كتيبة «دنيبر »-1الموالية له،
قبل أن يطوق على عجل بقضبان
حديدية.
أم��ا النائب والصحافي مصطفى
نايم من الكتلة البرلمانية نفسها
ف��أع��ل��ن ع��ب��ر ص��ف��ح��ت��ه ف���ي م��وق��ع
«ف��اي��س��ب��وك» أن��ه ت��ع��رض للضرب

عندما حاول الليلة الماضية دخول
مقر الشركة ،وذلك من قبل مجهولين
بزي عسكري كانوا يحرسون المقر.
ونفى كولومويكسي نفسه هذه
االت��ه��ام��ات ،م��ؤك��دا ً أن األش��خ��اص
الذين ظهروا أمام المبنى حراس لـ
«أوك���ر نفطا» ،ت��م نشرهم م��ن أجل
حماية المقر تحسبا ً العتداءات هدفها
االستيالء على الشركة.
وتترك التطورات األخ��ي��رة حول
شركة «أوك���ر نفطا» انطباعا ً بأن
الحلقة األخيرة من النزاع بين الرئيس
ب��وروش��ي��ن��ك��و« ،م��ل��ك ال��ش��وك��وال»
األوكراني ،وكولومويسكي ،محافظ
مقاطعة دنيبروبيتروفسك ومالك
أكبر المجموعات المصرفية التجارية
في أوكرانيا ،لم تنته بعد.
وفي السياق ،أمهل وزير الداخلية
األوكراني أرسين أفاكوف المسلحين
الذين يسيطرون على مقر شركة «أوكر

نفطا»  24ساعة إللقاء السالح.
وح���ذر ال��وزي��ر «رج����ال األع��م��ال
وال���س���ي���اس���ي���ي���ن ،وش��خ��ص��ي��ا ً
كولومويكسي وبينتشوك (الملياردير
فيكتور بينتشوك) وأحمدوف (رينات
أح��م��دوف أغ��ن��ى أث��ري��اء أوك��ران��ي��ا
وصاحب ج��زء كبير من مؤسسات
ال��ت��ع��دي��ن واس��ت��خ��راج ال��ف��ح��م في
منطقة دونباس) ويريمييف (إيغور
يريمييف رجل األعمال والسياسي
األوكراني) وسوركيس (رجل األعمال
إيغور سوركيس) وغريغوريشين
(قسطنطين غريغوريشين رجل
األعمال النشط في مجال الطاقة) ،من
أن مجموعات حراسهم الشخصيين
ل��ن ت��ج��وب ش����وارع ال��م��دن .إنني
أم��ه��ل ال��ش��رك��ات األم��ن��ي��ة ك��اف��ة 24
ساعة .لجعل أنشطتها تتناسب مع
القانون».
إل��ى ذل��ك ،أعلنت األم��م المتحدة
أن أكثر من  6آالف شخص قتلوا في
أوكرانيا منذ ان��دالع النزاع المسلح
بين سلطات كييف ومعارضيها
جنوب شرقي البالد.
وج��اء ف��ي تقرير أص��درت��ه لجنة
تنسيق الشؤون اإلنسانية التابعة
لألمم المتحدة أمس أن المعلومات
الكاملة ع��ن القتلى ال��ذي��ن سقطوا
نتيجة للتصاعد األخير ألعمال القتال
(منذ أواس��ط كانون الثاني وحتى
أواسط شباط الماضيين) لم تحدد
بعد.
وأش��ار التقرير إل��ى أن��ه منذ بدء
ال��ن��زاع أواس���ط نيسان م��ن العام
الماضي وحتى  19آذار ف��إن عدد
القتلى الموثق بلغ  6072شخصاً،
إلى جانب إصابة  15345شخصا ً
بجروح.
وكانت اللجنة الدولية قد أفادت
قبل أس��ب��وع بسقوط  5934قتيالً
وجرح  15300في أوكرانيا نتيجة
للنزاع المسلح ف��ي جنوب شرقي
أوكرانيا.

بدء تدريبات �أميركية ـ بولندية على ن�شر «باتريوت» قرب وار�سو
بدأ عسكريون بولنديون وأميركيون أمس
تدريبات مشتركة على نشر منظومات دفاع
جوي من طراز «باتريوت» قرب وارسو ،حيث
يشارك في التدريبات التي تجرى في مدينة
سوخاتشيف قرابة  100جندي أميركي.
وت��أت��ي ه��ذه العملية ف��ي اط��ار التدريبات
األميركية  -البولندية المشتركة لعملية «العزم
األطلسي» ،التي تقول الواليات المتحدة إنها
تهدف إلى طمأنة حلفائها و»التصدي للعدوان
اإلقليمي على الجناح الشرقي للحلف».
وق����ال وزي����ر ال���دف���اع ال��ب��ول��ن��دي ت��وم��اش
سيمونياك ف��ي تصريح صحافي لمناسبة
انطالق التدريبات «نسعى إلى إظهار قدرتنا
المشتركة على نقل منظومات «باتريوت» من
أجل حماية وارسو».
وأع��اد سيمونياك إل��ى األذه��ان أن الوجود
العسكري األميركي في أراضي الجمهورية بلغ
خالل العام الماضي أبعادا ً غير مسبوقة ،وهذا
ينسحب على مختلف التدريبات .وعلى سبيل
المثال وصلت إلى األراضي البولندية مقاتالت
«إف »-16ووح��دات من قوات اإلن��زال وقوات
الدبابات األميركية.
واعتبر الوزير البولندي أن هذه التعزيزات
تأتي «ردا ً من قبل حليفنا على ما يجرى في
شرق أوروب��ا» ،في حين قال العقيد األميركي
غريغ برايدي في تصريحات متزامنة أن هذه
التدريبات تأتي في سياق المناورات الدورية
العامة التي يجريها الجنود األميركيون في
أوروبا.
وأوضح أن نقل منظومة «باتريوت» ،بما في
ذلك الرادار التابع لها ومنصة اإلطالق تم برا،
إذ قطع الرتل العسكري المكون من  30سيارة

مسافة  1200كيلومتر في طريقه من ألمانيا إلى
بولندا ،وذلك خالل  3أيام.
وتعد عملية «العزم األطلسي» التي أعلن
حلف شمال األطلسي أنها تأتي ردا ً على «دعم
روسيا للمتمردين االنفصاليين في أوكرانيا

وضمها شبه جزيرة القرم العام الماضي» ،أكبر
حملة تدريبات تجرى في أراضي دول البلطيق
ودول أوروبا الشرقية األخرى منذ عام.
وف��ي ه��ذا السياق ،ق��ام الجيش األميركي
بإرسال قوات إضافية إلى دول البلطيق ،حيث
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ضم برنامج التدريبات عمليات رماية ونشر
منظومات «باتريوت» وصواريخ مجنحة ،كما
من المرتقب أن تجرى تدريبات مماثلة خالل
األشهر القليلة المقبلة في التشيك وهنغاريا
ورومانيا وبلغاريا وأوكرانيا وجورجيا.

المفاو�ضات النووية...
�ضغوط دولية قبل حفل التوقيع
توفيق محمود
ي�س��ارع الدبلوماسيون األوروب �ي��ون إلى
إب� ��رام ات��ف��اق ن� ��ووي م��ع إي� ��ران ق �ب��ل حلول
الموعد النهائي ال��ذي فرضوه على أنفسهم
ف��ي  24م��ن آذار ويتمحور ال�ن�ق��اش التقني
ب��درج��ة ك�ب�ي��رة ح��ول «ب �ن��د االن �ق �ض��اء» الذي
ينص على انتهاء مدة سريان القيود الدولية
على البرنامج اإليراني لتخصيب اليورانيوم
بعد م��رور فترة زمنية محددة ،مع اإلشارة
إلى إمكان رفع بعض القيود .فجولة لوزان
عانت ما عانته الجوالت السابقة التي حالت
دون التوصل إلى اتفاق فالتخريب الفرنسي
ل�ل�م�ف��اوض��ات ورف ��ع س �ق��وف ال �ش��روط إلى
درج��ة تعجيزية ،واالستفادة ،للقيام بذلك،
من استمرار الخالف األميركي ـ اإليراني على
صيغة تحسم مسألة العقوبات ،رفعا ً تدريجيا ً
كما يستحسن األميركي ،أو دفعة واحدة كما
يشترط اإليرانيون وبقرار من مجلس األمن
يلغي جميع العقوبات م��ع فصلها السابع،
وبالتزامن مع توقيع االتفاق.
ففي اليوم الخامس من المفاوضات حول
الملف ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ف��ي ل��وزان اتسمت
التصريحات الصادرة عن الجانبين األميركي
واإليراني بالتفاؤل ،بعدما سبقتها تصريحات
متشائمة ،وتحدث وزيرا الخارجية األميركي
واإلي��ران��ي ع��ن ت�ق�دّم ف��ي ال�م�ف��اوض��ات ،لكن
يبقى الكثير م��ن العمل إلن�ج��ازه قبل انتهاء
المهلة المحدّدة في نهاية آذار الجاري.
وق� ��ال ج ��ون ك �ي��ري إن ��ه ي �ت��م ب �ح��ث بعض
القضايا الصعبة إال أن��ه تم تحقيق تقدم في
المفاوضات ،أم��ا ظريف فقد أش��ار أن هناك
ت�ق��دم�ا ً بشكل ج�ي��د ج ��داً ،ول�ك��ن يبقى هناك
الكثير من العمل إلنجازه وأن��ه تم الوصول
إلى نهاية هذه المفاوضات الشاقة وأن هذه
المرحلة تحتاج إلى حوار مكثف.
ول�ك��ن ل��م يتوصل المتفاوضون إل��ى حل
نهائي فلذلك سوف يعود المفاوضون اليوم
األرب �ع��اء وف��ق م��ا أف��اد دب�ل��وم��اس��ي أوروب��ي

مطلع على المحادثات بأن فكرة التوصل إلى
اتفاق غير واردة مساء الجمعة وبالفعل هذا
ما حصل فإن مفاوضات النووي تأجلت إلى
األربعاء بهدف التشاور.
لكن منتقدي ه��ذا االت �ف��اق وع�ل��ى رأسهم
رئيس وزراء ال�ع��دو بنيامين نتنياهو الذي
ح��اول إث�ب��ات وج�ه��ة ن�ظ��ره أم��ام الكونغرس
ح��ول ال�س�ب��ب ال ��ذي ي��دف�ع��ه الع�ت�ب��ار االتفاق
ال �ن��ووي المحتمل م��ع إي ��ران «ص�ف�ق��ة سيئة
للغاية» ،ولكن من غير المرجح أن تقبل إدارة
أوباما بحجة نتنياهو هذه ،ولذلك فإن اإلدارة
األميركية ترى بأنه ال يوجد بديل أفضل من
االت�ف��اق ال��ذي تتفاوض عليه وك�لام الرئيس
ب��اراك أوباما ودعوته اإليرانيين إلى انتهاز
الفرصة التاريخية التي توفرها المفاوضات
النووية لتوقيع االتفاق ربما تلميح أميركي
على ق��رب االت �ف��اق وج��اء ال��رد السريع على
ل �س��ان وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة اإلي���ران���ي ،محمد
ج��واد ظريف ال��ذي ق��ال إن الشعب اإليراني
ق��د ات�خ��ذ ق��راره وه��و التعاطي ب�ع��زة مطالبا ً
أم �ي��رك��ا وح �ل �ف��اءه��ا ب��ال�ت�خ�ل��ي ع��ن الضغوط
ال�ت��ي يمارسونها ف��ي ال�م�ف��اوض��ات النووية
والموافقة على اتفاق وأن عليهم االختيار إما
الضغط أو االتفاق.
في المقابل الشيء الوحيد الذي اتفق عليه
الطرفان هو عدم وجود مسودة اتفاق إيرانية
ـ أميركية ف��ي ل ��وزان ،وه��ذا م��ا أك��ده مساعد
وزير الخارجية اإليرانية عباس عراقجي مع
المتحدث باسم البيت األبيض جوش ارنست
على نفي ما جرى تداوله بهذا الشأن.
أخ �ي��را ً اج�ت�م��اع ال �ي��وم سيكون ماراتونيا ً
ومرهقا ً حتى األحد ،وربما ينتهي باحتفال
التوقيع حيث يكون التاسع والعشرين من
أي قبل يومين م��ن انتهاء المهلة
شهر آذار ّ
المتفق عليها لحسم التفاهم وه��و ي��وم 31
آذار.

غني� :أفغان�ستان خط دفاع متقدم عن �أميركا
أعلن رئيس أفغانستان أش��رف غني أمس أن وجود
قوات أميركية في بالده ض��روري ،وأن بالده خط دفاع
متقدم عن الواليات المتحدة.
وقال غني الذي يزور الواليات المتحدة في حوار مع
رادي��و « »NPRإن معظم الشعب األفغاني بحاجة إلى
تمديد وجود قوات الواليات المتحدة ،مضيفا ً «هم يعتبرون
أن الواليات المتحدة ضرورية للغاية لمستقبلهم».
وأشار الرئيس األفغاني إلى أن حكومة بالده «تنوي
التأكد من أن جماعة «داعش» ال تقوي موقفها» ،الفتا ً إلى
أن «اإلرهاب يتحول إلى منظومة ،ويصبح معقداً ،ويتحكم
في موارد ضخمة».
من جهة أخ��رى ،ش��دد غني في مقابلة أجرتها معه
شبكة «سي أن أن» األميركية على «المصالح المشتركة
بين ال��والي��ات المتحدة وب�ل�اده ف��ي مواجهة تهديدات
المتطرفين» ،محذرا ً من أنه «إذا تفوقت علينا التهديدات
التي نواجهها يومياً .فإنها ستهدد العالم كله».
وتطرق الرئيس األفغاني للقتلى والجرحى من الجنود
األميركيين في أفغانستان مترحما ً على أرواح من سقط
منهم هناك ،مشيرا ً إلى أن «الواليات المتحدة بالنتيجة
كانت في أمان ولم يحصل أي هجوم إرهابي على أراضيها،
ألن بالده كانت «خط الجبهة».
وق��ال غني إن ق��وات األم��ن األفغانية أصبحت «على
خط الهجوم» ،وأن «أعداءنا كانوا يراهنون على انهيار
السلطة» ،إال أن «قوات األمن األفغانية أظهرت قوتها فعالً

على مدى األشهر الستة الماضية» ،مضيفا ً «اليوم لسنا في
موقع دفاعي .نحن في خط الهجوم».
ويبحث الرئيس األفغاني أشرف غني ورئيس حكومته
عبد الله عبد الله في واشنطن مسألة المصالحة الشائكة
مع حركة طالبان ومستقبل المساعدة المالية الممنوحة
إل��ى أفغانستان بعد ع��ام  ،2017إضافة إل��ى الجدول
الزمني النسحاب القوات األميركية.
يذكر أن نحو  10آالف جندي أميركي ال يزالون حاليا ً في
أفغانستان ،ومن المتوقع أن ينخفض عددهم إلى 5500
جندي بنهاية العام الحالي ،إال أنه من المحتمل أن تبطئ
واشنطن من وتيرة سحب جنودها وذلك لدعم الحكومة
األفغانية خالل موسم المعارك المقبل.
وكانت قوات األمن الدولية دخلت أفغانستان ضمن
القوات األميركية وحلفائها عام  2001في إطار الحرب ضد
حركة طالبان وتنظيم «القاعدة» اإلرهابي.
وب��دأت بعثة جديدة تسمى «الدعم الحاسم» عملها
في أفغانستان منذ مطلع عام  2015عقب انتهاء مرحلة
العمليات العسكرية واكتمال سحب القسم األكبر من
الوحدات المقاتلة.
وتم في هذا اإلطار نشر نحو  12ألف عنصر مطلع عام
 2015في كابل وقندهار وهيرات ومزار شريف .وتعد هذه
البعثة غير مقاتلة ،حيث يحق لجنود حلف «الناتو» الدفاع
عن أنفسهم لكنهم لن يشاركوا في العمليات العسكرية مع
قوات األمن األفغانية.

البحرية الأميركية تدعو �أفرادها
لتوخي الحذر بعد «قائمة داع�ش»
دع����ت ق���ي���ادة م��ش��اة ال��ب��ح��ري��ة
األم��ي��رك��ي��ة منتسبيها إل��ى توخي
ال��ح��ذر بعد نشر تنظيم «داع���ش»
قائمة بأسماء وعناوين  100عسكري
أميركي ،حاثا ً أنصاره على قتلهم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية
عن للفتنانت كولونيل جون والدويل
قوله إن «الحذر وإج��راءات الحماية
ال��ق��ص��وى يبقيان أول��وي��ة للقادة
وطواقمهم» ،مضيفا ً «يُنصح أفراد
المارينز وعائالتهم بالتحقق من
معلوماتهم على شبكات التواصل
االج��ت��م��اع��ي ،وال��ت��أك��د م��ن تعديل
إجراءات الخصوصية للحد من إمكان
الوصول إلى معلومات شخصية».
وص�����درت ع���ن وزارة ال���دف���اع
األميركية التوصية ذاتها ،إذ أكدت
أنها «تتحقق من هذه التهديدات»،
وأن «حماية الطواقم هي أولويتنا
األولى».
وعلّقت وزارة ال��دف��اع األميركية
ع��ل��ى ن��ش��ر ه���ذه ال��م��ع��ل��وم��ات في
اإلنترنت بالقول إنها تحقق في األمر،
وأش���ار م��س��ؤول ف��ي «البنتاغون»
إلى أن «العمل جار على فحص هذه
المعلومات للتأكد م��ن صحتها»،
و»نشجع أفرادنا دوما ً على ممارسة
أمن العمليات المالئم وتنفيذ إجراءات
الحماية».
وأعلنت جماعة تطلق على نفسها
«قسم التسلل اإللكتروني بالدولة
اإلس�لام��ي��ة» ب��ال��ل��غ��ة اإلن��ك��ل��ي��زي��ة
أنها تسللت إل��ى ع��دد من الخوادم
العسكرية وقواعد البيانات ورسائل

البريد اإللكتروني ونشرت معلومات
عن  100مجند في الجيش األميركي
حتى يتمكن منفذو «هجمات فردية»
من قتلهم.
واستبعدت صحيفة «نيويورك
ت��اي��م��ز» أن ت���ك���ون ال��م��ع��ل��وم��ات
ال��م��ن��ش��ورة ق��د تمت قرصنتها من
خ��وادم الحكومة األميركية .ونقلت
عن مسؤول «بالبنتاغون» أن معظم
المعلومات يمكن العثور عليها في
السجالت العامة ومواقع البحث عن
العناوين السكنية ووسائل التواصل
االجتماعي.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين
أن بعض الشخصيات ال���واردة في
الالئحة ال عالقة لها بالغارات الجوية
التي يشنها التحالف الدولي بقيادة
الواليات المتحدة ضد التنظيم الذي
يسيطر ع��ل��ى م��ن��اط��ق ف��ي س��وري��ة
والعراق.
ووج���ه «داع����ش» رس��ال��ت��ه على
اإلنترنت إل��ى من أسماهم «الكفار
والمسيحيين والصليبيين» في
أميركا بما في ذلك ،ما قال التنظيم،
إنها أسماء وص��ور وعناوين أف��راد
بالخدمة العسكرية .وشملت الرسالة
ال��رت��ب العسكرية لبعض أول��ئ��ك
العسكريين الذين ُذكرت أسماؤهم.
وأض���اف ال��ق��راص��ن��ة« :ق��ررن��ا أن
نسرب مئة عنوان فقط من أصل كمية
ضخمة من البيانات التي حصلنا
عليها م��ن خ���وادم وق��واع��د بيانات
مختلفة ليتمكن إخواننا في أميركا
من التعامل معها» ،مشيرين إلى أن

هؤالء العسكريين شاركوا في الحرب
على تنظيم «داع���ش» ف��ي سورية
والعراق واليمن.
واعتبر قائد قوات الحلف األطلسي
في أوروب���ا فيليب بريدلوف خالل
جلسة ن��ق��اش ف��ي بروكسيل هذه
الخطوة م��ن قبل تنظيم «داع��ش»
وسيلة دعائية إضافية .لقد الحظنا
في األشهر األخيرة أنهم كلما تعرضوا
لهزيمة في ساحة المعركة أو كانوا
تحت الضغط ف��ي م��ي��دان القتال،
خرجوا بأمر كبير للدعاية.
وت��ع��رض��ت ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة
وسائل إعالمية ومؤسسات أميركية
لعمليات قرصنة من قبل أفراد يؤكدون
انتماءهم للتنظيم اإلرهابي .وتمكن
هؤالء من السيطرة لفترة وجيزة على
حسابات القيادة العسكرية األميركية
لمنطقة الشرق األوسط على موقعي
«تويتر» و«يوتيوب» ،حلت خاللها
راية باألسود واألبيض تحمل شعار
«الخالفة االلكترونية» ،و»أن��ا أحب
الدولة اإلسالمية» محل شعار القيادة
العسكرية األميركية.
كما تمكن نفس القراصنة منتصف
شباط الماضي من السيطرة لساعات
عدة على حساب مجلة «نيوزويك»
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«ت��وي��ت��ر» ،ون��ش��روا خاللها رسالة
موجهة إلى الواليات المتحدة قالوا
فيها «في وقت تقتل الواليات المتحدة
وتابعوها أخوتنا في سورية والعراق
وأفغانستان ،فإننا ندمر نظام أمنكم
اإللكتروني الوطني من الداخل».

