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«الأمن والتعاون» ت�شير �إلى �أعمال قتالية �شر�سة في �ضواحي دونيت�سك

«ال�سبعة الكبار» :للحوار مع رو�سيا من �أجل ت�سوية الأزمة الأوكرانية
أكد وزراء خارجية دول مجموعة
«السبعة الكبار» في اختتام لقائهم
ف��ي لوبيك األلمانية أم��س أهمية
الحوار مع روسيا وضرورة مواصلته
من أجل تسوية األزمة األوكرانية.
وج����اء ف��ي ال��ب��ي��ان االخ��ت��ت��ام��ي
الصادر عن اللقاء أن ال��دول السبع
تقر بـ»أهمية مواصلة ال��ح��وار مع
روس��ي��ا وب��ال��درج��ة األول���ى ف��ي ما
يخص البحث عن حل شامل وسلمي
للنزاع األوكراني».
أم����ا م��س��أل��ة رف����ع ال��ع��ق��وب��ات
المفروضة على روسيا على خلفية
األزمة األوكرانية ،فأكد الوزراء أنها
مرتبطة بالتطبيق الكامل التفاقات
مينسك الخاصة بتسوية النزاع
المسلح في ش��رق أوكرانيا والتي
جرى التوصل إليها في  12شباط
الماضي.
وتابع الوزراء السبعة في البيان:
«إننا ندعو أطراف (النزاع المسلح
ف��ي أوك���ران���ي���ا) ك��اف��ة إل���ى تحمل
المسؤولية والوفاء بااللتزامات التي
أخذتها على عاتقها في إطار اتفاقات
مينسك».
كما أك��د ال���وزراء دعمهم لجهود
«رب��اع��ي ال��ن��ورم��ان��دي» (روس��ي��ا
وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا) المعني
ب��ال��ت��س��وي��ة ف���ي ش���رق أوك��ران��ي��ا
وم��ج��م��وع��ة االت���ص���ال ال��خ��اص��ة
بأوكرانيا.
ودع��ا ال���وزراء كييف إل��ى إج��راء
إصالح دستوري في البالد ،وتعهدوا
تقديم مساعدات اقتصادية لدعم
أوكرانيا في تجاوز األزم��ة المالية
وإعمار اقتصادها.
ي��ذك��ر أن «م��ج��م��وع��ة الثماني
ال��ك��ب��ار» ت��ح��ول��ت إل���ى «مجموعة
السبع الكبار» عقب قرار قادة ألمانيا
والواليات المتحدة وكندا واليابان
وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ،عدم
حضور قمة الدول الثماني في مدينة
سوتشي الروسية ،العام الماضي،
على خلفية األزمة األوكرانية.
إل��ى ذل��ك ،أعلن وزي��ر الخارجية
األلماني فرانس فالتر شتاينماير ،أن
الغرب بحاجة كبيرة إلى روسيا في
حل قضايا دولية مثل الملف النووي
اإليراني واألزمة السورية.
وق���ال شتاينماير خ�ل�ال لقائه
ط�لاب على هامش اجتماع وزراء
خارجية مجموعة «السبع الكبار»
في مدينة ليوبيك األلمانية إن «تلك
ال��ن��زاع��ات ال يمكن حلها م��ن دون
مشاركة روسيا».
وج����دد ش��ت��اي��ن��م��اي��ر ت��أك��ي��ده،
قائالً إن «عزلة روسيا ليست في

مدارات
المذابح التركية بحق الأقليات:
محاوالت للتهرب من الم�س�ؤولية
} ناديا شحادة

وزراء خارجية «السبعة الكبار» خالل اجتماعهم
مصلحة أح��د» .وأض��اف أن «ال أحد
يمكن أن يتهم ألمانيا بإضعاف
الجهود الرامية إلى إقامة حوار مع
موسكو».
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت منظمة
األمن والتعاون في أوروبا تصعيدا ً
واض���ح���ا ً ل��ل��ن��زاع ال��م��س��ل��ح بين
العسكريين األوك��ران��ي��ي��ن وق��وات
دونيتسك ولوغانسك «الشعبيتين»
(المعلنتين من طرف واحد).
وج��اء في تقرير يومي صدر عن
بعثة «األمن والتعاون» العاملة في
جنوب شرق أوكرانيا أن مراقبيها
سجلوا نموا ً حادا ً لالشتباكات بين
القوات األوكرانية ومقاتلي «الدفاع
ال��ش��ع��ب��ي» خ�ل�ال األي����ام ال��ث�لاث��ة
األخيرة.
وأف�����اد ال��ت��ق��ري��ر ب��أن��ه نتيجة
لعملياتها الهجومية واسعة النطاق
ت��وغ��ل العسكريون األوك��ران��ي��ون
على مسافة تزيد على كيلومتر في
عمق أراض��ي «جمهورية دونيتسك
الشعبية».
وبخصوص تصاعد التوتر في
محيط بلدة شيروكينو القريبة من
ميناء ماريوبول (على شاطئ بحر
آزوف جنوب مقاطعة دونيتسك)،
ذك��ر تقرير المراقبين أن المعارك
تجددت هناك قبل أيام بعد إطالق
قذيفة من دبابة أوكرانية في مكان
يسيطر عليه الجانب األوك��ران��ي،
تاله تبادل إلطالق النار من األسلحة
الخفيفة.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أش���ارت

بعثة المنظمة إلى أن العسكريين
األوك��ران��ي��ي��ن م��ن��ع��وا التنقل بين
أراض�����ي «ج��م��ه��وري��ة ل��وغ��ان��س��ك
الشعبية» واألراضي المتبقية تحت
سيطرة كييف في مقاطعة لوغانسك
جنوب شرقي أوكرانيا.
وأش���ار ال��م��راق��ب��ون ف��ي التقرير
إل���ى ح����وادث ع��دي��دة م��ن��ه��ا ق��ي��ام
أف��راد القوات األوكرانية النظامية،
إل��ى جانب متطوعين م��ن كتيبتي
«آزوف» و«أي����دار» ،بتقييد حرية
تنقل المواطنين المسالمين في
االتجاهين كليهما.
من جانبه قال دينيس بوشيلين،
مفوض «دونيتسك الشعبية» في
المفاوضات السلمية مع كييف ،إن
الجانب األوك��ران��ي يماطل تطبيق
اتفاقات مينسك حول التسوية في
جنوب شرقي البالد.
وف��ي مقابلة م��ع ق��ن��اة «روس��ي��ا
 »24قال بوشيلين« :لكييف ذرائع
كثيرة لعدم التحرك ..وعمليا ً هذا
يعني المماطلة .ولدينا شبهات
بأن أوكرانيا تتصرف هكذا إلعادة
تجميع قواها والدفع بالوضع إلى
تصعيد جديد».
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ،ات��ه��م مفوض
جمهورية «لوغانسك الشعبية»
فالديسالف دينيغو السلطات في
كييف بالتهرب م��ن إن��ش��اء فريق
عمل مكلف بالمسائل االقتصادية
ضمن مجموعة االتصال حول األزمة
األوكرانية.
وبحسب دينيغو ،فإن كييف تريد

تفاقم األزم��ة اإلنسانية في جنوب
ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا ،ب���دال ً م��ن اتخاذ
خطوات من شأنها «معالجة الكارثة
اإلنسانية في دونباس».
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،أع��ل��ن ممثلو
دونيتسك ولوغانسك أن المؤتمر
عبر الفيديو ال��ذي أجرته الثالثاء
مجموعة االت��ص��ال الثالثي بشأن
أوكرانيا «لم يفض إلى نتائج تذكر»،
وذل��ك لعدم توصل كييف وممثلي
دونباس إل��ى اتفاق ح��ول تشكيلة
ف��رق العمل الفرعية المتخصصة
لتنفيذ اتفاقات مينسك السلمية.
وفي لقاء لـ«رباعية النورماندي»
ح��ول أوكرانيا (روس��ي��ا ،أوكرانيا،
أل��م��ان��ي��ا ،ف��رن��س��ا) عقد ف��ي برلين
االثنين الماضي اتفق وزراء خارجية
ال���دول األرب���ع على تشكيل  4فرق
ع��م��ل ،ستتولى م��س��ارات معينة
ف��ي عملية التسوية ،بما ف��ي ذلك
المسائل العسكرية واألمنية ومسائل
اإلعمار االقتصادي لمنطقة دونباس
وال��م��س��ائ��ل اإلن��س��ان��ي��ة وم��وض��وع
اإلصالحات السياسية ،بما في ذلك
اإلصالح الدستوري.
م��ن جانبها ،أعلنت السلطات
األوك��ران��ي��ة تمسكها بتشكيل فرق
العمل الفرعية المتخصصة في إطار
تنفيذ اتفاقات مينسك.
وف��ي اخ��ت��ت��ام م��ؤت��م��ر مجموعة
االتصال حول أوكرانيا كتبت داريا
أوليفير ،المتحدثة باسم الرئيس
األوكراني األسبق ليونيد كوتشما
(ال���ذي يمثل كييف الرسمية في

لقاءات مجموعة االتصال) أن كييف
مستعدة «للمشاركة الفعالة» في
تشكيل هذه الفرق.
كما أف���ادت المتحدثة باقتراح
كييف نشر  10نقاط لمتابعة الهدنة
في دون��ب��اس ،على أن تبدأ عملية
إقامتها من األماكن األكثر «سخونة»،
في مقدمها مطار دونيتسك وبلدة
شيروكينو.
وأشارت إلى أن كييف تقترح أن
يشارك في عمل هذه النقاط ضباط
أوكرانيون وروس من مركز المراقبة
وفض االشتباك ،إلى جانب ممثلين
ع��ن منظمة األم���ن وال��ت��ع��اون في
أوروبا.
وجدد وزير الخارجية األوكراني
بافل كليمكين رف��ض كييف إج��راء
ح���وار م��ب��اش��ر م��ع «ه����ؤالء ال��ذي��ن
ي��س��م��ون أن��ف��س��ه��م م��م��ث��ل��ي��ن عن
دونيتسك ولوغانسك».
وق���ال كليمكين ف��ي مقابلة مع
«ال��ق��ن��اة الخامسة» التلفزيونية
األوكرانية الثالثاء إن على كييف
العمل على إجراء انتخابات «نزيهة»
في جنوب شرقي البالد بناء على
القوانين األوكرانية ،وذل��ك كشرط
لبدء الحوار مع ممثلي دونيتسك
ولوعانسك.
وش�������دد ك��ل��ي��م��ك��ي��ن ع���ل���ى أن
االنتخابات المحلية يجب أن تجرى
تحت إشراف منظمة األمن والتعاون
ف��ي أوروب����ا ،وأن ت��ك��ون نتائجها
معترف بها من قبل جميع المنظمات
الدولية.

لجنة في «ال�شيوخ الأميركي» توافق على حق مراقبة اتفاق نهائي مع �إيران

روحاني :ال اتفاق مع الدول الكبرى من دون رفع العقوبات
ق��ال الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي
أمس إن ب�لاده لن توافق على إب��رام اتفاق
نووي شامل مع الدول الكبرى إذا لم ُترفع
ك��ل العقوبات ال��ت��ي ُف��رض��ت على إي���ران،
بينما بدأ وفد من الوكالة الدولية للطاقة
الذرية محادثات مع المسؤولين اإليرانيين
في طهران بشأن النقاط العالقة في الملف
النووي.
وأوض����ح روح��ان��ي ف��ي ت��ص��ري��ح��ات له
بمدينة رشت بشمال البالد نقلها التلفزيون
اإليراني الحكومي «إذا لم تكن هناك نهاية
لجميع العقوبات ،فلن يكون هناك اتفاق».
وق��ال إن االت��ف��اق يجب أن يتضمن إعالنا ً
إلنهاء العقوبات «القمعية».
وأض�����اف أن ال��س��ل��ط��ة ال���ت���ي ُم��ن��ح��ت
للكونغرس بمراجعة أي اتفاق مع إيران قبل
التوقيع عليه هو شأن أميركي داخلي تماماً،
ق��ائ�لاً« :نحن نتفاوض مع ال��دول الكبرى
وليس الكونغرس» .وأش��ار إلى أن طهران
ترغب في إنهاء العزلة بالتفاعل البناء مع
العالم وليس المواجهة.
وف��ي السياق ،وافقت لجنة في مجلس

الشيوخ األميركي على ق��رار من شأنه أن
يمنح الكونغرس حق المشاركة في تحديد
مصير أي اتفاق نهائي دولي لوقف البرنامج

النووي إليران.
وفي تأكيد للتعاون بين الحزبين حول
م��س��أل��ة ك��ان��ت تثير ان��ق��س��ام��ات ،صوتت

�إلغاء  54رحلة جوية في اليابان
عقب ا�صطدام طائرة كورية بهوائي
ألغيت  54رحلة ط��ي��ران على األق��ل في
اليابان أم��س بسبب إغ�لاق مدرجات مطار
هيروشيما حيث هبطت الثالثاء طائرة كورية
جنوبية بشكل اضطراري.
وكانت طائرة أيرباص  А320التابعة
لشركة « »Asiana Airlinesوالمتوجهة
في رحلة بين مدينتي «انتتشخون» الكورية
الجنوبية و»هيروشيما» اليابانية قد انحرفت

عن مسارها أثناء الهبوط قبل أن تصطدم
ب��ه��وائ��ي ل�لات��ص��االت ف��ي منطقة الهبوط
بالمطار ،وتعرض  27من ركابها ال��ـ 74
إلصابات طفيفة .ويواصل المختصون في
الوقت الحالي فحص مكان الحادثة ،وال توجد
أنباء حتى اآلن عن موعد افتتاح مدرجات
المطار أمام المالحة الجوية ،حيث لم يتمكن
أكثر من  5آالف شخص من السفر.

وفي هذا السياق ،يعقد ممثلون لشركات
الطيران الكورية الجنوبية الثمانية ،بما فيها
« »Asiana Airlinesاجتماعا ً في سيول
لبحث اإلج���راءات األمنية الخاصة بالنقل
الجوي ،إضافة إلى مسائل تأهيل الطيارين،
كما سيجرى اختبار لمهارات الطيار الذي قاد
عملية هبوط الطائرة االضطراري في مطار
هيروشيما.

الأكبر من نوعه في �أميركا الالتينية

معر�ض للأ�سلحة في ريودي جانيرو
افتتح معرض األسلحة  LAADاألكبر من نوعه في أميركا
الالتينية ،في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل.
ومن المتوقع أن يستقطب المعرض الذي يستمر أربعة أيام أكثر
من  100ألف زائر و 1200شركة متخصصة في معدات وأسلحة
األجهزة األمنية والقوات المسلحة وقوات الشرطة.
وقد عرضت خالل الحدث مجموعة واسعة من أحدث األسلحة
والمعدات والمركبات والطائرات الدفاعية ،منها طائرة Saab
السويدية المقاتلة ال ُمحسنة من نوع  ،Gripen NGالتي تميزت

بسعة خزان الوقود الداخلي ونظام جديد للرادار.
وقد قدمت السويد والبرازيل بالفعل طلبا ً للحصول على الطائرة
الجديدة.
وكان مطورو األسلحة الروسية حاضرين في المعرض ،حيث
قدموا للعرض مجموعة كبيرة من األسلحة ،ضمت طائرات الهليكوبتر
من نوع  Mi-8و  ،Mi-17وكانت من بينها أيضا ً مجموعة من
أحدث المدافع الرشاشة والمسدسات التي تم تطويرها داخل االتحاد
الروسي.

لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ
باإلجماع بـ  19صوتا ً من دون معارضة أي
عضو ،على قرار يسمح للمشرعين بمراقبة
االتفاق النهائي وإمكان رفضه.
وج��اء التصويت بعد أن توصل رئيس
اللجنة ب��وب كوركر وكبير الديمقراطيين
بين كاردن إلى حل وسط حول لغة النص
لتهدئة م��خ��اوف البيت األب��ي��ض وبعض
الديمقراطيين في الكونغرس .وقال كوركر:
«أعتقد أننا توصلنا إلى توازن».
من جهة أخرى ،بدأ وفد من الوكالة الدولية
للطاقة الذرية برئاسة مساعد مدير الوكالة
ترو واري��و رانتا محادثات مع المسؤولين
اإليرانيين في طهران بشأن النقاط العالقة
في الملف النووي اإليراني.
وسيبحث وفد الوكالة موضوعين لم يُحال
بين الطرفين ،األول يتعلق بشكوك الوكالة
بشأن تجارب لتفجيرات نووية في موقع
مريوان ،والثاني بشأن اختبارات نقل ذرة
النيترون في األنشطة النووية اإليرانية،
وإمكان استخدامها في تجارب نووية غير
مدنية.

�أردوغان :ال �أعب�أ
ب� ّأي قرار �أوروبي
حول «مجزرة الأرمن»
عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عدم
اكتراث بالده بالتصويت الذي من المقرر أن يجريه
البرلمان األوروبي ،أمس ،بخصوص مجزرة األرمن.
وقال أردوغان ،عشية زيارة رسمية لكازاخستان:
«مهما يكن قرار البرلمان األوروبي حول مزاعم اإلبادة
الجماعية لألرمن ،فإنه سيدخل من أذن ويخرج من
األخ��رى ».وأض��اف أنه لن تكون هناك بقعة تلوث
تركية وتعرف باسم اإلبادة الجماعية.
وأش���ار أردوغ���ان إل��ى أن نحو مئة أل��ف أرمني
ما زال��وا يعيشون في تركيا منهم من حصل على
الجنسية التركية ومنهم من لم يحصل عليها ولكنهم
ال يتعرضون إلى سوء المعاملة.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان األوروب��ي قرارا ً
لمناسبة الذكرى المئوية لمقتل نحو  1.5مليون
أرمني تحت حكم اإلمبراطورية العثمانية.
وكان البابا فرنسيس قد وصف ،األحد الماضي،
واقعة قتل األرم��ن التي ب��دأت في  15نيسان عام
 1915بأنه «إب��ادة جماعية» ما دف��ع تركيا إلى
استدعاء سفير الفاتيكان كما استدعت أنقرة سفيرها
لديه.
وتعترف تركيا بمقتل مسيحيين من األرم��ن في
معارك مع الجنود العثمانيين عندما كانت أرمينيا
ج��زءا ً من اإلمبراطورية العثمانية لكنها تنفي أن
يكون القتل وصل إلى حد اإلبادة الجماعية.
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المذابح والمجازر التركية بحق األرمن والسريان
واآلش��وري �ي��ن وال �ك �ل��دان ف��ي ال �ق��رن ال�ع�ش��ري��ن تشير
إل��ى القتل المتعمد والمنهجي من قبل اإلمبراطورية
العثمانية خالل وبعد الحرب العالمية األولى ،وقد ُن ّفذ
ذل��ك من خ�لال المجازر وعمليات الترحيل القسري
التي أجريت في ظ��روف قاسية وصعبة ما أدى إلى
وفاة المبعدين.
وي�ق��در الباحثين أن أع��داد الضحايا األرم��ن في
تلك المجزرة التي حصلت في  24نيسان عام 1915
ت �ت��رواح م��ا ب�ي��ن  1م�ل�ي��ون إل��ى  1.5م�ل�ي��ون نسمة،
غير ،ن الحكومة التركية التي خلفت اإلمبراطورية
العثمانية تشير إل��ى مقتل  300.000أرم�ن��ي فقط،
وعلى رغم أن العالم يعتبر يوم  24نيسان من كل عام
يوم الستحضار ذكرى مذابح األرمن إال أن هذا اليوم
سبقته تصفيات لعرقيات وأقليات أخرى.
ففي عهد عبد الحميد الثاني ،نفذت مجازر بحق
اليونانيين واآلش��وري�ي��ن وأي�ض�ا ً األرم��ن بين سنتين
 1894و 1896إضافة إلى مجزرة أضنة التي ارتكبت
ع ��ام  1908وراح ضحيتها ن �ح��و  30أل ��ف أرمني
وص ��والً إل��ى ع��ام  1945ح�ي��ث ق��ام ال�ج�ي��ش التركي
بإبادة مئات القرى األرمنية إضافة إلى المجموعات
المسيحية االخرى التي تمت مهجامتها وقتلها من قبل
اإلمبراطورية العثمانية خالل تلك الفترة كالسريان
واآلشوريين والكلدان ،ويؤكد الباحثون أن ال توجد
إح�ص��اءات دقيقة لعدد الضحايا ،إال أن��ه ي�ت��راوح بين
 250ألفا ً إلى  500ألف شخص.
ومن فظاعة المجازر التي قامت بها اإلمبراطورية
العثمانية ج��رى توصيفها بكلمة اإلب���ادة الجماعة،
وق��د أك��د ه��ذه التسمة أخ�ي��را ً بابا الفاتيكان فرنسيس
األول في  12نيسان  ،2015األم��ر ال��ذي أث��ار غضب
تركيا وح��ذر ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي رج��ب طيب اردوغ ��ان
ب��اب��ا ال �ف��ات �ي �ك��ان ف��ي  14ن �ي �س��ان  2015م��ن مغبة
ت� �ك ��رار ت �ص��ري �ح��ات��ه ال �خ��اط �ئ��ة ح� ��ول ق �ت��ل األرم � ��ن،
فاألنظمة التركية المتعاقبة تحاول التهرب من هذه
ال�ت�س�م�ي��ة وم ��ن م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ال �ق��ان��وي �ن��ة والمعنوية
ت�ج��اه ه��ذه القضية م��ن خ�ل�ال االدع� ��اء ب��أن م��ا جرى

كان حربا ً أهلية.
وف��ي خطوة تسبق الذكرى المئوية للمجازر التي
ارتكبتها اإلمبراطورية العثمانية قدم أكثر من  40نائبا ً
أميركيا ً في  29آذار  2015اقتراحا ً للرئيس باراك أوباما
يدعوه لالعتراف بالمجازر التي تعرض لها األرمن في
ظل السلطنة العثمانية بوصفها إب��ادة جماعية ،لكن
الواليات المتحدة ،حثت في  14نيسان  2015تركيا
على االع �ت��راف ال�ك��ام��ل وال�ص��ري��ح ب�م�ج��زرة األرم��ن
من دون أن تستخدم كلمة إبادة وجاء ذلك على لسان
المتحدثة باسم خارجيتها في  14من نيسان 2014
حيث قالت إن الرئيس االميركي ومسؤولين آخرين
كبارا ً في اإلدارة أق��روا غالبا ً بأن ذبح مليون ونصف
مليون أرمني أو اقتيادهم إلى الموت مع نهاية السلطنة
العثمانية هو واقعة تاريخية معربين عن أسفهم لذلك.
واشنطن الشريك األول في كل المجازر التي ترتكب
بحق الشعوب تبتعد عن وص��ف اإلب��ادة ،فتركيا تعد
بالنسبة إلى الواليات المتحدة وحلفائها األوروبيين
البلد الذي يملك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو بعد
أميركا التي تسعى لدعم المعارضة السورية بالسالح،
إذ رجح رئيس أركان الجيش األميركي راي أدويرنو
ف��ي  19آذار  2015استعداد بعض حلفاء واشنطن
إلرس� ��ال ج �ن��ود ل �ت��دري��ب ودع ��م م�ق��ات�ل��ي المعارضة
السورية المسلحة ،وترفض االعتراف بالمجازر التي
ترتكبها الجماعات التكفيرية المدعومة من تركيا في
العديد من البلدان ومنها سورية ،حيث وصف وزير
الخارجية أحمد داود أوغلو التنظميات اإلرهابية في
سورية بالجماعات الراديكالية ،فيما واصلت حكومته
دعم هذه الجماعات من خالل منحها المأوى والعتاد
الستخدامها أداة إلسقاط النظام السوري على أمل أن
يفسح ذلك المجال أمام األحالم التركية في المنطقة.
وي ��رى المتابعون أن ال�م��ذاب��ح ال�ت��ي ترتكب بحق
ال �ش �ع��وب وال�م��ذب�ح��ة ال �ت��ي ارت�ك�ب�ت�ه��ا اإلمبراطورية
العثمانية التي تعد من أكبر وأفظع المذابح التي حدثت
في التاريخ البشري ،قوبلت وال تزال بصمت دولي إذ
بات واضحا ً أن المصالح السياسية لهذه الدول أهم من
دماء األبرياء.

�أوباما يرفع ا�سم كوبا
من قائمة الدول الراعية للإرهاب
أعلن البيت األب��ي��ض أن الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما قرر رفع اسم
ك��وب��ا م��ن القائمة األميركية للدول
الراعية لإلرهاب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعادة
ال��ع�لاق��ات بين ال��والي��ات المتحدة
وك��وب��ا ،بعد لقاء جمع بين أوباما
ونظيره الكوبي راؤول كاسترو مطلع
هذا األسبوع.
ووض���ع اس��م ك��وب��ا على القائمة
األميركية للدول الراعية لإلرهاب ،التي
تضم إي��ران وسورية والسودان ،من
أهم القضايا التي تناولتها المحادثات
الرامية إلى استعادة كامل العالقات
الدبلوماسية مع الواليات المتحدة.
وانتقد السناتور الجمهوري ماركو
روبيو ق��رار البيت األبيض المتعلق
بكوبا ،قائالً إن «كوبا ما زال��ت دولة

راعية لإلرهاب» .وأض��اف روبيو أن
«الكوبيين يحتضنون أشخاصا ً فارين
م��ن العدالة األميركية ،وم��ن بينهم
شخص قتل شرطي في نيو جيرسي
منذ  30س��ن��ة» .والسناتور روبيو،
أميركي من أصل كوبي ،وقد بدأ االثنين
حملته لخوض االنتخابات الرئاسية
في .2016
وأع��ل��ن أوب��ام��ا ال��ق��رار التاريخي
بعودة العالقات األميركية  -الكوبية
في كانون األول ،إال أن الحظر المفروض
على العالقات التجارية بين البلدين ال
يزال قائماً ،ولن يكون بالمقدور رفعه
إال من قبل الكونغرس.
وقال أوباما إن «الحكومة في كوبا
ل��م ت��ق��دم أي دع��م ل�لإره��اب ال��دول��ي
خالل األشهر الستة الماضية ،كما أنها
قدمت تأكيدات أنها لن تدعم أي أعمال

إرهابية دولية في المستقبل».
وأفاد المتحدث باسم البيت األبيض
جوش إرنست بأن «الواليات المتحدة
ترى اختالفات بينها وبين السياسات
الكوبية ،إال أن ذلك ليست له عالقة
بالدول المرتبطة الراعية لإلرهاب».
وكانت الواليات المتحدة وضعت
اس���م ك��وب��ا ع��ل��ى الئحتها الخاصة
بالدول الراعية لإلرهاب عام ،1982
ووصفتها بأنها «ت���روج للثورات
المسلحة والراعية لإلرهاب».
وتعتقد الواليات المتحدة أن كوبا
وف���رت م��ك��ان�ا ً آم��ن �ا ً لعناصر تابعة
لجماعة «إيتا» التي تدعو إلى انفصال
إقليم الباسك عن إسبانيا وجماعة
فارك الكولومبية ،وذلك تبعا ً للتقرير
الخاص باإلرهاب عام  ،2013إال أن
كوبا لطالما نفت هذه المزاعم.

تقرير �إخباري
العبادي يع ّبد الطريق
ل�سيا�سة �أميركية جديدة في المنطقة
بشرى الفروي
ي��زور العبادي ال��والي��ات المتحدة ألي��ام ع��دة على
رأس وفد وزاري يضم وزراء الدفاع والمالية والنفط
والتعليم العالي ومستشار األمن الوطني تلبية لدعوة
من الرئيس األميركي باراك أوباما.
زي��ارة العبادي إلى واشنطن ولقاؤه المسؤولين
األميركيين يعطي انطباعا ً واضحا ً لدى المراقبيين أن
اإلدارة األميركية بدأت جديا ً بتطبيق سياسة جديدة
في التعامل مع قضايا المنطقة العالقة ،وبخاصة بعد
أن م ّهد االتفاق النووي مع إيران لهذا التغيير.
ف �ل��م ُي �ن �ك��ر ج ��ون ك �ي��ري دور إي� ��ران ال �ف��اع��ل في
مساعدة القوات العراقية في دحر «داعش» من مناطق
واسعة من العراق وأهمية استمرار دعمها في الحرب
الدائرة اآلن في منطقة األنبار والحرب المرتقبة في
الموصل.
إذ أعرب كيري عند لقائه العبادي عن «ثقته بقدرة
العراقيين على هزيمة داعش» ،مؤكدا ً أن ذلك «سيفتح
الباب واسعا ً أمام العراق لممارسة دوره الريادي في
المنطقة والعالم».
و ُي��ذك��ر أن ال�ع�ب��ادي سيضع على ط��اول��ة الرئيس
األميركي العديد من الملفات االقتصادية واألمنية
وف��ي مقدمها تكثيف ال��دع��م العسكري والتدريبي
والجوي األميركي.
وسيطالب العبادي الجانب األميركي بدعم العراق
ف��ي عملية ت��أه�ي��ل وإع� ��ادة ال�ن��ازح�ي��ن إل��ى مناطقهم
واإلس �ه��ام ف��ي إع��ادة إع�م��ار البنى التحتية وبالقيام
ب��إج��راءات ح��ازم��ة ل��وق��ف ت��دف��ق المقاتلين األجانب
للعراق ،وبتكثيف الجهد من المجتمع الدولي لوقف
ت�ه��ري��ب ال�ن�ف��ط واآلث�� ��ار ،وال �ت��ي ه��ي م��ن المصادر
األساسية لتمويل «داعش»
من الملفات المطروحة بالزيارة مناقشة موضوع
الحشد الشعبي والتصورات غير الدقيقة لواشنطن

عن تشكيالت الحشد ال��ذي بات ج��زءا ً من المنظومة
األمنية العراقية.
كما أن هذه الزيارة لم تمر من دون أن تتطرق إلى
األوض��اع المتسارعة في الشرق األوس��ط ال سيما
ملفي :العدوان السعودي على اليمن واالتفاق النووي
اإليراني وتأثيرهما في التوازن اإلقليمي في المنطقة
بشكل عام واألوضاع في العراق بنحو خاص.
أوباما الذي استخدم لفظ «داعش» ألول مرة بدالً
من «مقاتلي الدولة اإلسالمية» أ ّكد في هذا اللقاء أن
جميع الفصائل المسلحة يجب أن تكون تحت سيطرة
الحكومة العراقية.
اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة تسعى ألن ت �ك��ون ف��ي ضفة
ال �م �ن �ت �ص��ري��ن وب �خ��اص��ة ب �ع��دم��ا ف �ش �ل��ت ال� �غ ��ارات
والضربات الجوية للتحالف الدولي في تحقيق أي
ت�ق��دم ُي��ذك��ر ف��ي م�ح��ارب��ة التنظيمات اإلره��اب �ي��ة في
العراق وسورية.
فالتقدم الكبير والعزيمة الواضحة لطرد «داعش»
من العراق لم يكونا على أجندة الحكومة األميركية
بل كانت تريد من «داعش» أن يستنزف قوة الجيش
العراقي والسوري.
وه �ن��ا ت��أت��ي ال �ح �س��اب��ات االن�ت�خ��اب�ي��ة األميركية
حيث يحتاج العالم إل��ى بطل يحميه م��ن اإلره ��اب.
فيقوم أوب��ام��ا بهذه المهمة ويعطي حزبه انتصارا ً
باالنتخابات ،ولكن ه��ذا سيكون على حساب دماء
أبنائنا وه��ذا م��ا أش��ار إل�ي��ه السيد حسن نصر الله
بقوله« :ل��ن ننتظر لتكون دم��اء أبنائنا ه��ي أرصدة
االنتخابات األميركية» .ونصبح مج ّرد أص��وات في
صندوق االقتراع.
فهل ستكون زي��ارة العبادي هي تسليم ضمني
من الجانب األميركي وإق��رار بحضور إيران في كل
ملفات المنطقة كدولة أساسية ومحورية ومساندة
لشعوب المنطقة ف��ي م��واج�ه��ة اإلره ��اب التكفيري
وداعميه؟

