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كامب ديفيد بن�سختها الجديدة
ماذا تحمل لقادة الخليج؟
 جمال الكندي
كثرت التسريبات والتوقعات عن اجتماع كامب ديفيد
المقبل بين الرئيس األميركي والقادة الخليجيين وانبرت
األق�لام تحلل سبب هذا االجتماع ،وال��ذي يجمع ألول مرة
ق ��ادة دول الخليج مجتمعين ب��ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ب��اراك
أوباما ،فمنهم من يقول إنها عملية استنزاف جديدة سوف
يمارسها البيت األبيض عن طريق صفقات األسلحة المزمع
عقدها مع دول الخليج ،ومنهم من يقول إنه اجتماع لتعزيز
التحالف األميركي ـ الخليجي ومناقشة ملفات مهمة تقلق
دول الخليج .
إن ال��ذي يقلق «إس��رائ �ي��ل» وب�ع��ض دول الخليج ه��و أن
ينتهي هذا العداء األميركي إليران المستمر منذ قيام الثورة
اإلسالمية فيها ،بعد أن يتم التوقيع على االتفاق النووي
النهائي في ح��زي��ران ،وه��ذا االجتماع هو لشرح م��اذا بعد
توقيع االتفاق؟ وكيف سيكون التعاطي الغربي مع إيران؟
وهل سيعترف بها بأنها قوة إقليمية في المنطقة؟
هذه هي بعض الرسائل التي تريد أميركا إيصالها لحلفائها
في الخليج عن إيران ما بعد االتفاق النووي.
إنّ دع��وة أوب��ام��ا الجتماع مع ال�ق��ادة الخليجين ك��ان بعد
التوقيع على االتفاق اإلطاري النووي في لوزان بين إيران
ومجموعة خمسة زائ ��دا ً واح ��دا ً وه��ي محاولة م��ن اإلدارة
األميركية لتطمين الخليجيين بأن إي��ران ليست ق��ادرة بعد
التوقيع النهائي معها على تهديد دول الجوار الخليجي ،فهل
يكفي هذا بعض دول الخليج والتي تعتبر إي��ران هي العدو
االستراتيجي إن صح التعبير وليس الكيان الصهيوني.
فماذا تخبئ كامب ديفيد بنسختها الجديدة قادة الخليج؟
في الطاولة األميركية ملفات للنقاش والبحث وهنالك ايضا ً
صفقات سوف تعقد مع األميركيين ،فمن دون عدو وإن كان
وهميا ً لن تكون هنالك أسلحة تشترى وأنظمة صاروخية
تنصب .ملف اليمن وال�ع��راق وس��وري��ة من أب��رز ما سوف
يتداول في هذا االجتماع .اليمن والحرب الدائرة فيها وإيجاد
م�خ��ارج سياسية لها ه��و المطلوب م��ن ال �ق��ادة الخليجين،
فأمور في اليمن خرجت من نطاق السيطرة والحملة التي
تقتل وتقصف اليمنيين منذ أكثر من شهر لم تحقق شيئا ً من
السقوف العالية التي تبنتها من قادة هذه الحملة ،واجتماع
كامب ديفيد هو اإلع�لان الفعلي للهزيمة ورس��م الخطوط
العريضة لحل األزمة اليمنية خارج الهيمنة الخليجية وتحت
المظلة األممية ،وهذا اإلخفاق الكبير لحملة عاصفة الحزم
ومن بعدها األمل سيظهر مدى ضعف من قاد هذه الحملة
وحساباته الخاطئة والمشكلة التي أوق��ع نفسه فيها .فمن
م�خ��رج��ات ه��ذا االج�ت�م��اع االع �ت��راف بهزيمة حملة الحزم
ومحاولة إيصال المعلومة التائهة عند السعودية أن اليمن
بعد ثورة  21أيلول غير اليمن قبلها .
الملف السوري لن يكون غائبا ً في اجتماع كامب ديفيد،
وبخاصة ما يقوم به المحور المعادي لسورية من محاولة
قلب الموازين وتغيير قواعد اللعبة في الشمال السوري من
خ�لال السيطرة على مدينة إدل��ب وجسر الشغور وتهديد
الساحل السوري ،وه��ذا هو الخط األحمر ال��ذي لن تسمح
به سورية وحليفتها إي��ران وروس�ي��ا أن يكون واق�ع�ا ً على
األرض.
هذه اللعبة من قبل محور الشر لم يتم توظيفها سياسيا ً
وج �غ��راف �ي �ا ً ح�ي��ث ال س�ي�ط��رة س�ي��اس�ي��ة الئ �ت�لاف السوري
ال �م �ع��ارض ف��ي ال�ش�م��ال ال �م��دع��وم م��ن ال �غ��رب ،وال وجود
لمنطقة عازلة بحسب ال��رأي األميركي الذي بالتأكيد تلقى
إش��ارات قوية من حلفاء سورية ،أن قواعد اللعبة ال بد أن
ال تتغير ،وإال التدخل آت وبقوة إذا حاولتم فرض المنطقة
العازلة وه��ذا ما ن��راه في الميدان من خ�لال التقدم الكبير
للجيش السوري وحلفائه السترجاع مدينة جسر الشغور
وإدل� ��ب .ه��ي م�ح��اول��ة أم�ي��رك�ي��ة ق��دي�م��ة وج��دي��دة ف��ي كامب
ديفيد إلظهار ق��راءة مغايرة للقراءة الخليجية في سورية
وهي زي��ادة الدعم للمعارضة المعتدلة بحسب التوصيف
األميركي واالبتعاد من النصرة وأخواتها.
الملف العراقي هو اآلخ��ر سيكون من العناوين البارزة
في لقاء الحلفاء فـ»داعش» بدأ يتقهقر في بعض المحافضات
العراقية ،وهذا االنهزام ما كان ليكون لوال مساندة الحشد
ال�ش�ع�ب��ي للجيش ال �ع��راق��ي وال �ق��وى ال��وط�ن�ي��ة م��ن عشائر
العراق.
إذاً ،المعادلة الجديدة في العراق هي القبول بدخول إيران
ف��ي خ��ط محاربة «داع ��ش» ع��ن طريق الحشد الشعبي ذي
الغالبية الشيعية ،ومثال تكريت أظهر مدى التالحم الشعبي
بين محفظات الجنوب والوسط مع المحافظات المسيطرة
من قبل «داعش».
ورقة الطائفية التي تبنتها بعض دول الخليج سقطت بعد
تحرير تكريت وال بد من تعاون أميركي ـ إيراني ولو كان غير
مباشر لضمان دحر «داعش» نهائيا ً من العراق ،وهذا على ما
أعتقد سوف يطرح في الملف العراقي وهو ال يعني تخلي
أميركا عن تقسيم العراق ولكنه حل موقت لحين القضاء
على «داع��ش» بالتعاون م��ع إي��ران وبعدها يظهر مشروع
تقسيم ال �ع��راق ال��ذي ظ�ه��رت أول ب ��وادره كبالونة اختبار
ب�ق��رار ال�ك��ون�غ��رس األم�ي��رك��ي ال�س�م��اح بتسليح كردستان
ال�ع��راق والعشائر العراقية خ��ارج نطاق ال��دول��ة المركزية
في بغداد .هي أم��انٍ وخطط من قبل الغرب ولكن من يملك
إفشالها وجعلها حقيقة أو وهما ً هو الشعب العراقي بكل
طوائفه ،فهل يدرك ذلك العراقيون؟
كامب ديفيد هو اجتماع ترضية لحلفاء أميركا في الخليج،
فبعد شعورهم بقرب توقيع االت�ف��اق ال�ن��ووي النهائي مع
إيران ،زادت مخاوفهم من أن تتبدل خريطة التحالفات في
المنطقة ،وج��اء ه��ذا االجتماع لتوزيع جوائز ترضية لهم
تثبت من خاللها أميركا أنها ما زال��ت الحليف القوي لدول
الخليج ،وأن التوقيع على االتفاق النووي هو أمر تقتضيه
المصلحة االستراتيجية في المنطقة .

كاميرون قد يجري ا�ستفتاء على ع�ضوية
بريطانيا في االتحاد الأوروبي
قال المتحدث باسم رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن األخير
سيجري استفتاء على عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي قبل نهاية 2017
إذا استطاع وإنه يريد تغيير معاهدة االتحاد األوروبي كجزء من إعادة التفاوض
حول العالقات.
وأضاف المتحدث« :إذا استطعنا أن نفعلها في وقت يسبق (نهاية )2017
سنفعلها .ليس هناك تغيير في الموقف .رئيس الوزراء أوضح ذلك في عدد من
المناسبات» ،وأضاف« :هو يريد تغيير المعاهدة .كل النصيحة التي لديه هي
أن تغيير المعاهدة مطلوب».

ّ
ويح�ضرون «لما بعد الأ�سد!»
يحت�ضرون في �سورية
مفارقة عجيبة...
ِ
 هشام الهبيشان



ت��زام��ن �ا ً م��ع ح��دي��ث بعض ال��ش��رك��اء في
الحرب على سورية عن التحضير «إعالمياً»
لمرحلة ما بعد النظام السوري ،والسبب الذي
دفعهم إلى ذلك ،كما يتحدثون عن نشوة نصر
المجاميع الراديكالية العابرة للقارات في
جسر الشغور وإدلب «مرحلياً» ،ر ّد الجيش
العربي السوري كان سريعا ً على ك ّل هذه
األحاديث ،فالجيش العربي السوري يستكمل
اليوم حسم جملة معارك في محيط بلدة جسر
الشغور انتقاال ً إلى حسم جملة معارك بمحيط
العاصمة دمشق بريفيها الشرقي والغربي
وبمناطق واسعة من جرود القلمون لتأمين
دم��ش��ق وح��م��ص وح��م��اه م��ن جهة الشرق
والغرب والجنوب تزامنا ً مع المعارك الكبرى
التي يخوضها الجيش العربي السوري
وبحرفية بالجنوب السوري ،كما يتم بهذه
المرحلة اإلطباق على باقي حصون المسلحين
بريفي حماة وحمص بشمال وشرق أرياف
المدينتين وبعمليات نوعية وخاطفة ،أما
في حلب فالجيش السوري يستكمل اليوم
مخطط عملياته من جديد لإلطباق على بعض
األحياء بالمدينة التي يتحصن بها المسلحون
الرديكاليون ،وبالريف الحلبي هناك أيضا ً
تقدم ملحوظ للجيش السوري بريفي حلب
الشمالي والشرقي ،وبريف الالذقية الشمالي
ه��ن��اك عمليات ن��وع��ي��ة وخ��اط��ف��ة للجيش
العربي ال��س��وري ،وه��ذا األم��ر ينطبق كذلك
على التصدي للمجاميع الرديكالية والتقدم

للجيش بمدينتي الحسكة ودير الزور.
اليوم ما يهمنا بكل هذا هو واق��ع سورية
المعاش بهذه المرحلة ،وبعيدا ً عن حروب
اإلعالم وكالم المتآمرين وشركاء الحرب على
سورية ومع مرور أربع أعوام على حرب أميركا
وحلفائها على سورية يتضح في أحيان كثيرة
أن األح���داث والمواقف المتالحقة للمتابع
ألح��داث الحرب «المفروضة» على الدولة
السورية ،ب��أن الدولة السورية استطاعت
أن تستوعب وتتكيّف طيلة أرب���ع أع��وام
مضت مع موجات أكثر صعوبة من الموجة
التي نعيشها ال��ي��وم ،فقد كانت الموجات
السابقة متعددة الوجوه واألشكال والفصول
«عسكرية – اقتصادية – اجتماعية  -ثقافية
– إعالمية  -دموية» ،ومجموع هذه األنماط
هزم وكسر على أب��واب الصخرة الدمشقية
والسورية الصامدة.
وهنا يجب ع��دم إن��ك��ار أن ال��ح��رب على
سورية التي كانت رأس الحربة لها الواليات
المتحدة األم��ي��رك��ي��ة وربيبتها بالمنطقة
«إسرائيل» الصهيونية وفرنسا وبريطانيا
وشركاؤها من األتراك وبعض القوى الصغيرة
واألدوات األخرى بالمنطقة ،قد ساهمت بشكل
كبير بمرحلة ما في إضعاف الدولة السورية،
وقد كادت كثافة الضغط على الدولة السورية
أن ت��ؤدي إلى إسقاط الدولة السورية ككل
بحالة الفوضى ،لوال حكمة العقالء الوطنيين
من الشعب السوري بغض النظر عن مواقفهم
السياسية ،وقوة وتماسك الجيش العقائدي
العربي السوري ،وق��وة ومتانة التحالفات
اإلقليمية وال��دول��ي��ة للدولة ال��س��وري��ة مع

«روسيا  -إيران» ،فهذه العوامل بمجموعها
ساهمت «مرحلياً» في صد أجندة وموجات
هذه الحرب الهادفة إلى إغراق كل الجغرافيا
السورية بحالة الفوضى.
وكما أنه ال يمكن إنكار دور وحجم الهجمة
األخ��ي��رة على س��وري��ة بالتأثير ف��ي مجمل
الوضع العام للمعادلة الداخلية السورية،
وهنا ال يمكن كذلك إنكار حجم ودور الرد
ال��س��وري ال��ع��س��ك��ري واإلع�ل�ام���ي السريع
وبحرفية على ه��ذه الهجمة للتخفيف من
آث��اره��ا ف��ي المعادلة الداخلية السورية،
فتسارع هذه األحداث وتعدد جبهات القتال
على األرض واالنتصارات المتالحقة للجيش
العربي السوري بمحيط دمشق وما يصاحبها
من هزائم وانكسارات وتهاوي بعض قالع
المسلحين «المعارضين بحسب التصنيف
األم��ي��رك��ي» ،سيزيد بشكل واس���ع م��ن ثقة
المواطن السوري بدولته ونظامه وجيشه.
كما أنه في هذه المرحلة تحديدا ً ال يمكن إنكار
حقيقة أن حرب أميركا وحلفائها على سورية
ما زالت مستمرة ،ولكن مع كل ساعة تمضي
من عمر ه��ذه الحرب ف��إن أميركا وحلفاءها
يخسرون أكثر مما تخسر سورية بهذه الحرب،
واألميركيون يدركون هذا ويعرفون أن هزيمتهم
في سورية سيكون لها مجموعة تداعيات
مستقبالً ،فاليوم أميركا مجبرة على استمرار
حربها على سورية إل��ى أم��د معين ولكن لن
يطول هذا األمد ،فهي اليوم بين خيارين ال ثالث
لهما ،إما الحرب العسكرية المباشرة بسورية،
أو االستدارة بموقفها بشكل كامل للتفاوض
العلني م��ع ال��دول��ة ال��س��وري��ة ،وبالخيارين

كليهما أميركا خاسرة ،وهذا ما يؤكد أن الصمود
السوري على مدى أربع أعوام قد وضع أميركا
بأزمة حقيقية وحالة غير مسبوقة من اإلرباك
بالسياسة الخارجية لإلدارة األميركية ،وهي
أزمة ستكون لها تداعيات مستقبلية وستطيح
بكل المشاريع الصهيو  -أميركية الساعية إلى
تجزئة المنطقة ليقام على أنقاضها مشروع
دولة «إسرائيل» اليهودية التي تتحكم وتدير
مجموعة من الكانتونات الطائفية والعرقية
والدينية التي ستحيط بها بحسب المشروع
األميركي.
ختاماً ،إن صمود سورية اليوم عسكرياً،
ودعم حلفاء سورية لها اقتصاديا ً بعشرات
المليارات من ال��دوالرات التي بدأت بالتدفق
أخيرا ً إلى سورية ،وتوسع الجيش العربي
السوري بعملياته لتحرير األرض مدعوما ً
وم��س��ن��ودا ً م��ن ق��اع��دة شعبية تمثل أكثرية
الشعب ال��س��وري ،ه��ذه العوامل بمجموعها
ستكون هي الضربة األول��ى إلسقاط أه��داف
وره��ان��ات الشركاء بالهجمة األخ��ي��رة على
سورية ،وبحسب ك ّل المؤشرات والمعطيات
ال��ت��ي أمامنا فاليوم ليس أم���ام األميركين
وحلفائهم ومهما طالت معركتهم وحربهم على
سورية إال اإلق��رار بحقيقة األمر الواقع ،وهي
فشل وهزيمة حربهم على سورية ،والمطلوب
منهم اليوم هو االستعداد والتحضير لتحمل
كل تداعيات هذه الهزيمة وتأثيرات هذا الفشل
عليهم مستقبالً.
 كاتب وناشط سياسي  -األردن
hesham.awamleh@yahoo.com

المبعوث الأممي الجديد ي�صل �إلى �صنعاء بعد الريا�ض التي التقى بها هادي

ع�شرات القتلى والجرحى ع�شية الهدنة في �صنعاء

ال ي���زال الحصار ال��م��ف��روض من
جانب العدوان السعودي على اليمن
يمنع وص��ول ال��وق��ود ال�لازم لحياة
السكان اليمنيين ،إذ أك��دت منظمة
«هيومن رايتس وات��ش» الحقوقية
أن ذل���ك يعتبر ان��ت��ه��اك�ا ً لقوانين
الحرب ،فاليمن حاليا ً بحاجة ماسة
إلى الوقود من أجل تشغيل مولدات
ال��ط��اق��ة ف��ي المستشفيات التي
تواجه عددا ً كبيرا ً من الجرحى جراء
ال��ع��دوان ،وك��ذل��ك لضخ ال��م��اء إلى
السكان المدنيين.
أف����ادت وك��ال��ة األن��ب��اء اليمنية
«س��ب��أ» ،أم���س ،ب��أن القصف ال��ذي
نفذته مقاتالت التحالف على قاعدة
صواريخ في صنعاء ،أسفر عن مقتل
 90شخصا ً وإصابة  300آخرين
على األقل .ونقلت «سبأ» التي يسيطر
عليها ال��ح��وث��ي��ون ،ه��ذا ال��ع��دد عن
مسؤول محلي في صنعاء.
وفي حال تأكيد هذا الرقم ،فإن هذا
العدد سيكون أكبر خسارة بشرية
في هجوم واح��د منذ ب��دء التحالف
بقيادة المملكة العربية السعودية
قصف المسلحين الحوثيين والقوات
الموالية للرئيس السابق علي عبد
الله صالح في مختلف أنحاء اليمن.
وجددت مقاتالت التحالف غاراتها
بشكل مكثف على م��واق��ع متفرقة
بالعاصمة اليمنية عشية الهدنة
اإلنسانية الموقتة التي بدأت رسميا ً

مساء أمس.
وق��ال سكان محليون إن غ��ارات
التحالف تركزت على جبل نقم شرق
صنعاء وعدد من المواقع المحيطة
بالعاصمة ،مؤكدين س��م��اع دوي
انفجارات تهز أرجاء صنعاء.
يذكر أن طيران التحالف شن أول
م��ن أم��س ،م��ا ال يقل ع��ن  25غ��ارة،
اس��ت��ه��دف��ت أح���د م��خ��ازن األسلحة
التابعة للحوثيين ،بجبل نقم ،شرق
ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ،م��ا أس��ف��ر عن
انفجارات عنيفة.

هيومن رايتس

وف��ي سياق متصل ،أف��اد مكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية بالمنظمة
أن  13,4مليون شخص يفتقرون إلى
سبل الوصول إلى ماء الشرب اآلمن،
حتى قبل ب��دء ال��ع��دوان ،وق��د أعلن
انعدام األمن الغذائي في  40في المئة
من البالد ،كما يقدر البرنامج العالمي
للغذاء أن  12مليونا ً من السكان هم
اآلن في حالة انعدام لألمن الغذائي،
بزيادة قدرها  13في المئة.

مساعدات إنسانية

من جهة أخرى ،أعلن وزير حقوق
اإلنسان اليمني عز الدين األصبحي،
أمس ،أنه أعطى تصريحات ألكثر من
 30سفينة وه��ي جاهزة لالنطالق

من معظم الدول وتحمل مواد غذائية
ومشتقات نفطية.
وأض��اف عز الدين األصبحي أن
سفنا ً تجارية ستصل إل��ى موانئ
الحديدة وع��دن والمكال والمخاء،
مؤكدا ً أنه قد تم التصريح لعشر سفن
تحمل مشتقات نفطية دخلت منها
سفينتان الحديدة والبقية في طريقها
إلى مختلف المحافظات.
وأشار وزير حقوق اإلنسان إلى أنه
سيقدم معونات مالية سريعة والبدء
في خطة النقل بالتنسيق والترتيب
مع دول التحالف.
وقد رصدت اللجنة العليا لإلغاثة
مبلغا ً وقدره  30مليون دوالر لترتيب
أوضاع العالقين اليمنيين في مصر
واألردن والهند وجيبوتي ودول عدة
أخ��رى وذل��ك من أج��ل إعادتهم إلى
اليمن.
وك���ان���ت ج��م��اع��ة أن���ص���ار ال��ل��ه
وحلفاؤها قد أب��دوا موافقتهم على
الهدنة ،محذرين في الوقت نفسه من
أنهم سيردون بقوة على أي خرق.
يذكر أن هذه الهدنة التي تخوض
أول اختباراتها اليوم تتماشى مع
مبادرة طرحتها روسيا بهذا الشأن
أمام مجلس األمن الدولي في الرابع
من نيسان الماضي ،إذ دعت موسكو
األطراف اليمنية والشركاء اإلقليميين
والدوليين إلى توفير ممر آمن لتوصيل
المساعدات اإلنسانية إلى اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية
ال��ج��م��ع��ة ال���م���اض���ي« :ع��ل��ى رغ��م
ال��م��ح��اوالت التي يبديها المجتمع
الدولي إليقاف العمليات العسكرية
الشاملة ف��ي الجمهورية اليمنية،
ت��س��ت��م��ر ال��م��واج��ه��ة ال��ع��س��ك��ري��ة
المستعرة في البالد ،ونؤكد في هذه
ال��ظ��روف الموقف ال��روس��ي الداعي
إلى إيقاف إطالق النار وإيقاف إراقة
الدماء ومعاناة اليمنيين المسالمين
بأسرع ما يمكن».

المبعوث األممي

إل���ى ذل���ك وص���ل إس��م��اع��ي��ل ول��د
الشيخ أحمد ،مبعوث األمم المتحدة
الجديد إلى اليمن ،الثالثاء  12أيار،
إلى مطار صنعاء.
وسيلتقي المبعوث األممي عددا ً
من القيادات الحوثية والمسؤولين
ف��ي صنعاء لبحث تثبيت الهدنة
اإلنسانية التي تبدأ الثالثاء عند
الساعة  11ليالً ،إضافة إلى االطالع
على الوضع اإلنساني والبحث عن
حل لألزمة اليمنية.
وتأتي زيارة الدبلوماسي الجديد
ف��ي ظ��ل ت��س��ارع وت��ي��رة األح����داث
الميدانية في اليمن ال��ذي تواصل
فيه طائرات التحالف قصف مواقع
للحوثيين على رغ��م ق��رب انطالق
الهدنة التي تم التوصل إليها من أجل
إيصال المساعدات اإلنسانية.

كوالي�س
خفايا
طرح خبير لبناني في
الشؤون الدستورية
حالً لمشكلة تداول
الحكم في السعودية،
وقال :إذا سلّمنا جدالً
بأنّ المملكة غير جاهزة
بعد العتماد الديمقراطية
بشكلها الكامل ،بما
تعنيه من مشاركة
شعبية في انتخابات أو
استفتاءات عامة ،فلماذا
ال يعتمد آل سعود
الوسائل الديمقراطية
في ما بينهم ،فيجرون
انتخابات محصورة
بالذكور من أبناء الملك
عبد العزيز وأحفاده
وولي
الختيار الملك
ّ
ولي العهد؟
العهد
وولي ّ
ّ

بوتين :رو�سيا زادت وتيرة
تحديث قواتها الم�سلحة
أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن بالده زادت وتيرة تحديث قواتها
المسلحة ،وقال« :بشكل عام التنفيذ السليم للتعليمات التي أعطيتها لوزارة
الدفاع وللهيئات المتخصصة ومؤسسات الصناعات الدفاعية ،أدى إلى زيادة
وتيرة إعادة تسليح الجيش واألسطول».
كالم الرئيس الروسي جاء خالل اجتماع بشأن تطوير الصناعات الدفاعية،
حيث لفت بوتين خالل االجتماع الذي حضره وزير الدفاع سيرغي شويغو
ونائب رئيس الوزراء دميتري راغوزين ،ورئيس هيئة األركان العامة للقوات
المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف ومسؤولون آخرون إلى أن األولوية
اآلن هي للحفاظ على هذه الوتيرة.
وقال بوتين« :نحن بحاجة إلى التمسك بدقة بجداول ومواعيد التسليم
المعتمدة» ،موجها ً تعليماته بالمتابعة الدقيقة للمسائل ذات العالقة بتأمين
البنى التحتية الضرورية للتقنيات الجديدة والتي تم تحديثها ،وللتدريب
وإعادة تأهيل الكوادر.
وأكد أن نسبة التحديث للمعدات العسكرية« :يجب أن تصل في القوات
البرية والجوية إلى  32و 33في المئة ،وفي القوات المحمولة جوا ً إلى  40في
المئة ،وفي القوات البحرية وقوات الدفاع الجوي الفضائي إلى أكثر من  50في
المئة».
وعلى رغم الوضع االقتصادي الصعب ،تتمسك وزارة الدفاع بخطط إعادة
تسليح القوات المسلحة ،إذ من المفترض أن تبلغ نسبة األسلحة الجديدة في
القوات المسلحة الروسية بنهاية عام  2015نحو  30في المئة ،وتصل بحلول
عام  2020إلى  70في المئة ،وفي بعض صنوف األسلحة إلى  100في المئة.
من جهة أخرى ،أعلن الرئيس بوتين أن مهمات هيئة المشتريات الدفاعية
تنفذ عمليا ً بشكل تام ،الفتا ً إلى أن هذا العمل يأخذ طابعا ً متسارعا ً من دون
اندفاع يخ ّل بالجودة ،مؤكدا ً أنه تم خالل أربعة أشهر من العام الحالي تسلم
أكثر من ثلث الطائرات والمروحيات ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخية
المقررة.
وأوض��ح بوتين أن المدرعات يتم تجديدها بنشاط ،وأن القوات تتسلم
منظومات صاروخية استراتيجية متطورة ،وسفنا ً وغواصات ،الفتا ً إلى أنه
يتعين بنهاية العام الوصول إلى المعايير المقررة بشأن النماذج الحديثة
لألسلحة والمعدات العسكرية.

جولة مفاو�ضات جديدة في فيينا وطهران ال ت�ستبعد التو�صل �إلى اتفاق نهائي قبل الموعد المحدد

م�شروع قرار للبرلمان الإيراني لوقف المفاو�ضات النووية مع �أميركا
أعلن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية اإليراني أن احتمال توصل بالده
واللجنة السداسية إلى االتفاق النووي النهائي المرجو قبل الموعد المحدد في 30
حزيران غير مستبعد.
وفي تصريح متلفز بعد وصوله إلى فيينا حيث استؤنفت أمس المفاوضات
النووية قال كبير المفاوضين اإليرانيين« :ما زالت هناك مسائل عالقة وخالفات
كثيرة بين األطراف .ويحاول المشاركون في المفاوضات تنسيق النص الموحد
لالتفاق المستقبلي .إننا نرى أن هناك فرصة للتوصل إلى ذلك قبل حلول الموعد
النهائي».
وشدد عراقجي على أن المفاوضين اإليرانيين سيركزون خالل الجولة الجديدة
على مسألة رفع العقوبات المفروضة على طهران ،وأوضح قائالً« :يجب رفع
العقوبات االقتصادية والمالية كافة في اليوم الذي يدخل فيه االتفاق النهائي حيز
التطبيق ،ولن يكون هناك رفع للعقوبات على مراحل».
وفي السياق ،أعلن عراقجي عقد اجتماعات ثنائیة مع الوفدین األميركي
والصیني علی هامش مفاوضات فیینا وأعرب عن أمله ،بتوصل إیران والدول
الست إلی اتفاق شامل على رغم كل العراقیل ،وقال« :نحاول التصدي لكل هذه
العوامل بالتزامن مع بعضها ومتابعة المفاوضات .نأمل جدا ً بالتوصل إلی اتفاق
حتی قبل الموعد المحدد».
وق��ال المسؤول اإليراني إن خبراء باقي ال��دول یشاركون في االجتماعات،
وهيلغا اشمیت تواصل مشاوراتها مع باقي دول  ،1+5مضيفا ً أن وزراء خارجیة
المجموعة الدولية سیلتحقون بالمفاوضین یوم الجمعة ،ومن ثم سیعقد اجتماع
موسع.
وأوض��ح مساعد وزی��ر الخارجیة اإلیراني أن اللقاءات مع مساعدي وزراء
الخارجیة وال��م��دراء السیاسیین لمجموعة  1+5تمثل فرصة طیبة لتعزیز
المفاوضات ولتسویة الخالفات بخصوص النص والقضایا بین الهاللین ألجل
اإلسراع في التوصل إلی نص واحد لالتفاق الشامل.
تصريحات كبير المفاوضين اإليرانيين جاءت في وقت تسلمت الهيئة الرئاسية
لمجلس الشورى اإليراني أمس ،مشروع قرار بصفة مستعجلة جداً ،ومو ّقعا ً من
قبل  80نائبا ً لوقف المفاوضات النووية حتى إنهاء التهديدات األميركية ضد
جمهورية إيران اإلسالمية.
ورفع النواب مشروع القرار تحت عنوان« :مشروع الدفاع اإلسالمي والثوري
والقانوني عن عزة وعظمة وهيبة وشخصية واقتدار الشعب اإليراني خالل
المفاوضات النووية».

وج��اء في جانب من مشروع القرار ،أن اإلدارة األميركية ما زال��ت لم تنس
الصفعات التي تلقتها من الشعب اإليراني في الماضي ،وتعرف جيدا ً التداعيات
التي تنتظرها في كل أنحاء العالم فيما لو ارتكبت أي حماقة.
وأشار مشروع القرار إلى صلف الحكومة األميركية الذي تجاوز حده واستمرار
تهديدات المسؤولين األميركيين والتي لفت إليها قائد الثورة اإلسالمية خالل
استقباله حشدا ً من المعملين واطلع عليها الشعب وجميع المسؤولين والنخب
ونواب مجلس الشورى اإلسالمي.
ولفت مشروع القرار إلى تصريحات قائد الثورة في ذلك اللقاء والذي أكد فيها أن
أي شعب سيتلقى الضربة من األعداء ،فيما لو لم يتمكن من صون هويته وعظمته
أمامهم.
وتضمن مشروع القرار مادة واحدة وهي أنه على الحكومة ومسؤولي السياسة
الخارجية وأعضاء الفريق النووي اإليراني المفاوض وقف أي ارتباط وتفاوض
مع األميركيين في القضية النووية ،حتى تتخلى أميركا رسميا ً وعلنا ً عن تهديد
الشعب اإليراني ،ومواصلة التفاوض مع سائر أعضاء مجموعة « »1+5من دون
مشاركة األميركيين.
وفي السياق ،أكد رئیس مجلس الشوری اإليراني علي الریجاني أن عملیة

صوغ نص االتفاق النهائي في إطار المفاوضات النوویة تتم حالیا ً في اإلطار
نفسه الذي وصلت فیه المفاوضات إلی نتیجة.
وأض��اف الریجاني« :إنه إذا تصرفت األط��راف األخ��ری بعقالنیة خالل هذه
المفاوضات ،فإنه یمكن التوصل إلی االتفاق الذي سیخدم الطرفین».
من جهة أخرى ،قال النائب األول للرئیس اإليراني ،اسحاق جهانغیري ،إن
المحادثات النوویة تحظی بأهمیة بالغة من حیث تثبیت حقوق الشعب ومراعاة
الخطوط الحمر ،وقال« :مما ال شك فیه أن الموضوع النووي هو الموضوع الرئیسي
بالنسبة إلى البالد وأن الفریق النووي المفاوض بذل وما زال جهودا ً حثیثة لبلوغ
هذه المحادثات الحساسة والمعقدة والصعبة النتیجة المرجوة منها».
وفی ما یتعلق بالحظر الجائر علی البالد ،قال المسؤول اإليراني« :على رغم
أن الحظر سبب مشاكل للبالد في قطاعي النفط والغاز ،كما في بعض القطاع
المصرفي ،إال أننا مستعدون لتحمل ظروف أصعب وعندنا برنامج إلدارة البالد
في حال عدم توصل المفاوضات إلی نتیجة».
وأضاف« :إن الفریق النووي اإلیراني المفاوض على رغم عدد أعضائه المحدود،
استطاع أن یدافع بأفضل شكل ممكن عن حقوق الشعب أمام الفرق األخری والتي
وصل عدد أعضاء بعض منها إلى نحو  130شخصاً».
وأوضح أنه بالتزامن مع المحادثات النوویة تم تشكیل فرق تخصصیة داخلیة
في مختلف القطاعات االقتصادیة والمصرفیة والنفطیة لمساعدة فریق التفاوض.
مشيرا ً إلى أنه قد یحضر بعض أعضاء تلك الفرق ضمن الفریق النووي المفاوض،
فیما لو رأی رئیس الفریق حاجة لذلك ،وعلی أیة حال فإن فریق التفاوض سیكون
فریقا ً متكامالً ولن یواجه أي مشكلة في المفاوضات.
وحول االستثمارات األجنبیة في إیران بعد رفع الحظر المفروض علیها أوضح
جهانغیري ،أن موقع إیران الجغرافي وما تتمتع به من موارد طبیعیة یمكنها من
التحول إلی مركز للتنمیة في المنطقة ،وقد أبدت فعالً الكثیر من الشركات األجنبیة
الرغبة لالستثمار في قطاعي النفط والغاز والمناجم في إیران.
وأضاف أن هذه الشركات تترقب رفع الحظر عن إیران ،وأكد« :نحن نتوقع
تدفق االستثمارات األجنبیة علی إیران وال بد من وضع برنامج دقیق لالستثمار
األجنبي في إیران بعد رفع الحظر».
إلى ذلك ،أعلن مساعد رئیس الجمهوریة رئیس منظمة الطاقة الذریة اإلیرانیة
علي أكبر صالحي بأنه سیتم اإلسراع في استكمال المشاریع النوویة المتعلقة
بصورة ما بصحة المواطنین واالستفادة العامة.

