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عربيات  /دوليات
مَن هو الخا�سر في القلمون؟

هل وافقت رو�سيا
على م�شروع تق�سيم �سورية؟!
} هشام الهبيشان

كوالي�س

} جمال العفلق

*

في وقت كثر الحديث عن مستقبل وطبيعة العالقة بين
ال��دول��ة ال��روس�ي��ة وال��دول��ة ال�س��وري��ة ف��ي المقبل م��ن األي��ام،
وخ�ص��وص�ا ً بعد م��ا نشر ف��ي إح��دى الصحف الصهيونية
«م�ع��اري��ف» أخ�ي��را ً وحمل مجموعة تفاصيل مضللة وغير
موثقة بدالئل عن تفاهم روسي  -أميركي لتقسيم سورية،
ه��ذه األخ �ب��ار المضللة ال�ت��ي أوردت �ه��ا الصحيفة العبرية،
تزامنت تقريبا ً مع أخبار أخرى حملتها صحيفة «نيويورك
تايمز» قبل ما يقرب الشهرين من اليوم والتي تحدثت عن
مفاوضات سعودية  -روسية ،تتمحور أهدافها حول قبول
ال ��روس بالتخلي ع��ن حلفهم م��ع ال��رئ�ي��س ال �س��وري بشار
األسد مقابل التزام السعوديين تخفيض إنتاجهم من النفط،
ما يعني ارتفاعا ً سريعا ً جدا ً في أسعار النفط ،ما سيساعد
االقتصاد الروسي على التعافي من أضرار انخفاض أسعار
النفط .
حديث هذه الصحف كان له وقع خاص في الفترة األخيرة،
وكانت له أبعاد وتأويالت عدة ،وهذا بدوره ما دفع قبل ما
يقرب الشهرين المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف للرد على هذه المعلومات الصحافية التي
حملتها صحيفة «نيويورك تايمز» ،قائالً إن هذه المعلومات
«ليست إال افتراءات صحافية ،قد يكون رد بيسكوف حينها
قد أقنع بعض المتابعين ،ولكن لليوم لم نسمع أي رد روسي
رسمي عما حملته الصحف الصهيونية عن التفاهم الروسي
 األم �ي��رك��ي لتقسيم س��وري��ة ،م��ع ال�ع�ل��م أن للسعوديينواألم �ي��رك �ي �ي��ن ت �ج��ارب ك�ث�ي��رة ف��ي م �س��ار ال �م �س��اوم��ات مع
الروس بخصوص التنازل عن حلفهم مع الدولة السورية،
وهناك أوراق مساومات طرحها ج��ون كيري وج��و بايدن
وماكين وبندر بن سلطان ومحمد بن نايف وسعود الفيصل
للتفاوض مع الروس بمراحل زمنية مختلفة ،ولكن صمود
الدولة العربية السورية ،وثبات موقف بعض القوى والنخب
الرسمية والشعبية والسياسية داخل روسيا ،هو من أجهض
بالكثير من المراحل أوراق المساومات األميركية -السعودية
التي كانت ُتقدّم للروس.
وم ��ع ث �ب��ات م��وق��ف ب �ع��ض ال �ق��وى ال�س�ي��اس�ي��ة واألمنية
ب��ال��داخ��ل ال��روس��ي وبالتزامن م��ع اس�ت�م��رار صمود الدولة
العربية السورية تجاه الحرب المفروضة عليها ،وبالتزامن
مع اشتداد موجة الضغوطات األميركية  -السعودية على
الروس بخصوص ملفي أوكرانيا  -سورية وما صاحب كل
هذا من موجة عقوبات اقتصادية على ال��روس ،ومع ظهور
طبيعة جديدة لهذه الضغوطات االقتصادية تمثلت «بحرب
النفط  -واالنخفاض المتالحق بأسعار النفط» ومع بروز
حلف جديد سعودي  -أميركي  -فرنسي  -قطري  -تركي،
يستهدف ض��رب م�ح��ور روس�ي��ا  -إي��ران  -س��وري��ة ،ومع
تصاعد حجم الضغوط السياسية واالقتصادية واألمنية
ع�ل��ى ال ��روس «ت �ح��دي��داً» ،أص�ب��ح وب ��ات واض �ح �ا ً أن النظام
االقتصادي الروسي أصبح برمته بمرحلة خطيرة نتيجة
لتأثره المباشر بانخفاض أسعار النفط عالمياً.
الروس بدورهم يدركون حجم الخطورة التي ستفرزها
الضغوطات األميركية  -السعودية  -الفرنسية  -التركية -
القطرية ،وخصوصا ً بعد تجميد الحلول السياسية «مرحلياً»
ب�خ�ص��وص ملفي س��وري��ة وأوك��ران �ي��ا ،ف��ال��روس يدركون
أن النظام األميركي الرسمي وحلفاءه بالغرب وبالمنطقة
يستعمل س�لاح ال�ن�ف��ط وم�ن��اط��ق ال�ن�ف��وذ وال�ت�ه��دي��د األمني
كورقة ضغط على النظام الرسمي الروسي ،للوصول معه
إلى تفاهمات حول مجموعة من القضايا والملفات الدولية
ال�ع��ال�ق��ة ب�ي��ن ال�ط��رف�ي��ن وم��راك��ز ال�ن�ف��وذ وال �ق��وة وال �ث��روات
الطبيعية وتقسيماتها العالمية وم�خ�ط��ط تشكيل العالم
الجديد وكيفية تقسيم مناطق النفوذ بين القوى الكبرى على
الصعيد ال��دول��ي ،وعلى رأس كل ه��ذه الملفات هو الوضع
ب �س��وري��ة ،وم��ن ه�ن��ا ي ��درك ال ��روس وح�ل�ف��اؤه��م أن أميركا
وح�ل�ف��اءه��ا ب��ال�غ��رب ي �ح��اول��ون ب�ك��ل ال��وس��ائ��ل ج�ل��ب النظام
الرسمي ال��روس��ي وحلفاءه إل��ى ط��اول��ة التسويات المذلة،
ليتنازل الروس وحلفاؤهم عن مجموعة من الملفات الدولية
لمصلحة بعض القوى العالمية وقوى اإلقليم.
ولكن ومع كل هذه الضغوط األميركية  -السعودية على
الدولة الروسية بخصوص موقفها من الحرب المفروضة
ع�ل��ى ال��دول��ة ال �س��وري��ة ،الح ��ظ ج�م�ي��ع ال�م�ت��اب�ع�ي��ن ك�ي��ف أن
موسكو كانت بالفترة األخيرة ،مسرحا ً لمجموعة لقاءات،
وم�ن�ط�ل�ق�ا ً ل �ط��رح م�ج�م��وع��ة رؤى ل�ل�أزم��ة ال��س��وري��ة ،فقد
استضاف ال��روس أخيراً ،منتدى موسكو للحوار السوري
 السوري ،ومع استمرار الحراك الدبلوماسي والسياسيالروسي الخاص باألزمة السورية ،كان واضحا ً أن مجموع
ه��ذه اللقاءات والمنتديات ال�ح��واري��ة ،ك��ان هدفها الوصول
إل��ى بعض ال ��رؤى للحلول المشتركة بين ال��دول��ة العربية
السورية وبعض المعارضين السوريين ،وهنا يقرأ البعض
أن احتضان منتدى موسكو في روسيا والذي حاولت بعض
األط��راف اإلقليمية والدولية تعطيله حينها ،ما هو إال دليل
على أن الدولة الروسية تسعى وبشكل ممنهج للحفاظ على
وحدة سورية وتعزيز مسار التوافق الداخلي بين مكوناتها،
وهذا ما يدحض مرحليا ً فكرة قبول الروس بالطرح األميركي
لتقسيم سورية ،وهذا يبقى مجرد تحليل وليس هناك شيء
مثبت في هذا اإلطار.
م��ن جهة أخ��رى ،ب��رز واض �ح �ا ً ف��ي الفترة األخ �ي��رة مدى
التقارب بالمواقف السياسية واألمنية ،بين النظام الرسمي
الروسي والنظام العربي السوري ،وذلك ظهر جليا ً من خالل
زيارة الوفد المفاوض الرسمي السوري األخيرة موسكو،
ف �ه��ذه ال ��زي ��ارة وت��ق��ارب اآلراء وث �ب��ات ال �م��وق��ف الروسي
بخصوص األزمة السورية ،ضحدت جميع اإلشاعات التي
كانت تطلقها بعض الصحف الصفراء ،ووس��ائ��ل اإلعالم،
بخصوص تغيير الموقف الرسمي الروسي تجاة الحرب
المفروضة على الدولة السورية.
اختتاماً ،يمكن القول إن جميع أوراق المساومات التي
طرحها األميركيون -والسعوديون ،للضغط على الروس
ودف�ع�ه��م إل��ى التخلي ع��ن حلفهم م��ع ال��دول��ة ال �س��وري��ة قد
ب��اءت بالفشل ،ول��م يبقَ أمامهم س��وى ورق��ة الضغوطات
االق�ت�ص��ادي��ة ،وإن اس�ت�ط��اع ال ��روس ت �ج��اوز ه��ذه المرحلة
الصعبة ،فإن مجموع المؤشرات الدولية وحجم الضغوطات
المفروضة على ال��دول��ة الروسية ه��ي بمجموعها سيكون
مصيرها الفشل ،وهذا ما سيثبت أن الروس وحلفاءهم في
اإلقليم والعالم ق ��ادرون على التكيف المرحلي م��ع موجة
ه��ذه الضغوطات التي تفرضها أميركا وحلفها في اإلقليم
والعالم ،مع العلم أن موجة هذه الحرب النفطية تحرق بنارها
اآلن صانعيها قبل أن تحرق المستهدفين منها ،وهذا ما يعني
أن هذه الحرب لن تستمر طويالً ،ومن هنا سننتظر األشهر
الثالثة المقبلة لتعطينا إجابات واضحة عن تغيرات وتطورات
سياسية ك�ب��رى ق��د تشهدها ال�س��اح��ة ال��دول �ي��ة واإلقليمية
بخصوص الحرب المفروضة على الدولة السورية.
*كاتب وناشط سياسي – األردن .
hesham.awamleh@yahoo.com

ال شك في أنّ القرار السياسي والتصريحات اإلعالمية ما
قبل عمليات تحرير القلمون لن يكون كما بعدها ،فاليوم
نشاهد الصور المباشرة من أعالي قمم القلمون ونرى
أعالم سورية والمقاومة ترفرف على أعلى التالل ،ويسجل
انهيار المسلحين السريع دليالً آخر على أنّ الذين يحملون
السالح ليسوا إال مرتزقة ليست لديهم عقيدة التمسك
باألرض وال الدفاع عنها ،فهم مدربون فقط على قتل األبرياء
ّ
كقطاع ط��رق ،مهمتهم ترهيب اآلمنين وسرقة
والعمل
أموالهم واالستيالء على ممتلكاتهم .لهذا كان من الطبيعي
أن يفروا من المواجهه وأن يتركوا خلفهم أسلحتهم التي
تحمل أختاما ً فرنسية وأميركية و»إسرائيلية» وصلتهم
عبر وسطاء وتجار سالح متخفين بواجهات حزبية تدعي
حرصها على األمن واالستقرار بالمنطقة ،هذه الواجهات
السياسية والحزبية والبرلمانية أيضا ً هي الوسيط وتاجر
السالح ال��ذي يتلقى حصته من تكاليف النقل ويبيعها
مواقف سياسية كما يدعي من خالله النأي بالنفس وترك
هذه التجمعات اإلرهابية تستقر لتصبح فيما بعد الجيش
الضامن لـ»إسرائيل» في أي حرب مقبلة ،فما قاله السيد
فؤاد السنيورة في تصريح للميادين يختصر لنا من هو
الخاسر في هذه الحرب أو من يمثل؟
لم نعتد رمي الخصوم بالتهم ،وال نجد أن السياسة
التي تعتمد على تلفيق التهم هي في مصلحة قضيتنا
األساسية وهي الدفاع عن خط المقاومة الرافض للهيمنة
الصهيونية على المنطقة ،ولكن ربط األحداث وتوافق تلك
القوى من الكيان الصهيوني ،يفرضان الوقائع .فالقضية
اليوم ليست تصريحا ً سياسيا ً هنا أو هناك ،إنما حرب

تستخدم فيها كل األدوات وكل السبل والفارق الوحيد بين
الفرقاء والخصوم أن فريق المدافعين عن الوطن يستخدم
الحقيقة ومشروعه معلن ورافض للذل ومستعد لتقديم
الغالي والنفيس من أجل إحقاق الحق .أما الفريق اآلخر لو
اعتبرناه خصما ً وهو بالحقيقة عدو مبين يمارس كل أنواع
التلفيق والكذب اإلعالمي ،ويخلط بين الخاص والعام
ويعتبر أن مهادنة الصهيونية ذكاء ونجاح وأن محاربة
أميركا انتحار ومغامرة وأن تصفية الخصوم جسديا ً أو
سياسيا ً عمل شريف.
ولكي نعرف الخاسر الحقيقي في معارك القلمون ،علينا
أن نتابع جنون الصحافة الصهيونية التي تتحدث عن
خطوط حمر ،تلك الخطوط التي تتمسك بها هي اإلبقاء
على جيوبها العميلة من فصائل مختلفة ،وعلى رأسها
«جبهة النصرة» حليفة «داعش» ويد القاعدة في الجنوب
السوري وعلى حدود لبنان كما في داخله.
وي��ح��اول اإلع�ل�ام الصهيوني وم��ن خ�لال ب��ث تقارير
الحديث عن طوائف بعينها يدعي أنه معني بحمايتها.
ولهذا تتقاطع التصريحات الصهيونية مع تصريحات
عربية رسمية وسياسية وإعالمية في نقطة واحدة ،وهي
منع أي انتصار للمقاومة والجيش السوري أو التقليل من
أهميته إعالميا ً خوفا ً من اتساع قاعدة جمهور المقاومة
الذي لم يعد من الممكن السيطرة عليه إعالمياً ،بعد مسلسل
الفضائح األخالقية والمالية التي طاولت ما سمي معارضة
سورية تعمل في خدمة تركيا وقطر والسعودية.
وسلسلة القلمون ليست هي الهدف النهائي للحرب،
إنما هي بداية النهاية للجماعات المسلحة التي يتم تأمين
معابر أمنة لها واستيرادها من قبل قوى لبنانية تخفي
المسلحين بين صفوف الالجئين السوريين وتتسول
باسمهم .ففي انتظار ما سينتج من قمة كامب ديفيد وما
سيتخذ بخصوص العدوان على اليمن من قرارات يترقب

قال ديبلوماسي
عربي في واشنطن
إنّ ما يجري حتى
اآلن في قمة كامب
ديفيد ال يشير إال إلى
شيء واحد ،وهو
أنّ الذين يحضرون
القمة هم الذين
سيحكمون الخليج
في األعوام المقبلة،
وأنّ الذين غابوا
يستع ّدون للرحيل،
فملك السعودية وملك
البحرين يعرفان سبب
التنحي ،فيما سلطان
ّ
عمان في حالة صحية
فرضت تفكيره جديا ً
بالتنحي.
ّ

جنود الصهيونية في المنطقة األوامر النهائية حول قضايا
كثيرة منها التوحد تحت عنوان المعارضة المعتدلة أو
الفرار إلى حدود «إسرائيل» لتأمين خروجهم تجاه بلدانهم
وعبر الوسطاء نفسهم الذين جلبوهم للمنطقة ،فالواليات
المتحدة الخاسرة في معادلة التقسيم والتي على ما يبدو
كانت تتوقع أن يتم األمر بسهولة أكبر ،تجد نفسها اليوم
مجبرة على اتباع سياسة جديدة في المنطقة تضمن لها
عقود تسليح وسيطرة على مصادر الطاقة وتؤمن لها
نقاطا ً عسكرية مقابل تلك التي لم تستطع تأمينها في
أوروبا من خالل درعها الصاروخية الذي ناورت الروس
والصينيين عليه طويالً.
أم��ا الشمال ال��س��وري ،فهو ال��ي��وم ضمن ط��وق ن��اري
فرضه الجيش السوري على جنود أردوغان والسعودية،
وأصبح أمام تركيا أن تختار إما االنجرار للحرب المباشرة
مع السوريين ومن خالل إعالن رسمي أو االكتفاء بمعابر
للمسلحين كما اعتادت منذ بداية الحرب على سورية.
وفي هذه الحالة ستكون تركيا مسؤولة عن إدخال قطعان
اإلره���اب ،ولكن بتأشيرة عبور ال تسمح بالعودة عبر
أراضيها ،ألن الثمن سيكون مكلفا ً على تركيا إذا ما سمحت
بعودة هؤالء من سورية ،إذا عاد منهم أحد.
ف��ال��خ��اس��ر إذن ف��ي م��ع��ارك ال��ق��ل��م��ون ،ه��م المملون
والداعمون لإلرهاب .وقد أفشلت قطعان المرتزقة أحالم
الداعمين بانسحابها التكتيكي من المعارك والفشل في
البقاء على األرض التي تسيطر عليها .فالمعارك لن تتوقف
ولن تنتهي ،فبعد التحرير تأتي مرحلة التنظيف والتطهير
لألرض وتثبيت المواقع .ولكن يبقى األلم اإلنساني هو
شغلنا الشاغل على الشباب العرب الذين يتم استقدامهم
ودفعهم إلى هذه الحرب وجعلهم وقود حرب «إسرائيل»
وأميركا على المنطقة.

�إيران ترف�ض �إحالة وا�شنطن م�س�ألة رفع الحظر على الكونغر�س الأميركي

كمالوندي� :إیران دخلت نادي الدول الم�صدرة للمیاه الثقیلة
أكد مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي ،أنه وفقا ً
لبيان لوزان بين إيران والمجموعة الدولية ،فإن الحظر سيرفع بالتزامن مع
تنفيذ االتفاق النووي ،وأن طهران ترفض إحالة واشنطن مسألة رفع الحظر من
عدمه على الكونغرس األميركي.
وأضاف المسؤول اإليراني في مقابلة تلفزيونية ،أن الحظر المفروض من
قبل االتحاد األوروبي سيرفع كلياً ،بجانب إجراءات الحظر األميركية األحادية
والقيود على المصارف واالقتصاد اإليراني ،وتظل إجراءات الحظر التي فرضها
الكونغرس األميركي التي تتطلب بعض الوقت ،حيث يتعين على الحكومة
األميركية الوفاء بالتزاماتها بهذا الشان.
وحول إصرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التفتيش المجدد وسط قلق
طهران من األنشطة التجسسية ،أوضح نجفي أن أحد بنود االتفاق الذي أبرمته
إيران مع الوكالة الدولية في طهران قبل عامين ،أشار صراحة إلى ضرورة
وضع الوكالة باالعتبار الهاجس األمني اإليراني فضالً عن أنه تم تضمين هذا
الجانب في بيانات حركة عدم االنحياز التي تتلى في مجلس حكام الوكالة.
وأضاف« :لقد طالبنا لمرات عدة ،المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيا آمانو ،اتخاذ التدابير الالزمة التي تحول دون تسرب المعلومات إلى
خارج الوكالة ،فيما يؤكد آمانو أن جميع التدابير قد اتخذت ،وإلى ح ّد ما يحاول
التملص من المسؤولية ،والقول بأن أطرافا ً أخرى تتجسس على الوكالة ،إال أن
الموضوع لم يبلغ حد إعالن ذلك».

وفي سياق متصل ،أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذریة اإلیرانیة بهروز
كـمالوندي أن الطرف اآلخر تراجع بشكل كـامل عن موقفه بشأن منشأة المیاه
الثقیلة في آراك .وقال« :لقد دخلنا نادي الدول المصدرة للمیاة الثقیلة».
وفي كـلمة خالل ندوة مناقشة خريطة طریق اتفاقیة اإلطار في لوزان في
جامعة العلوم القضائیة بطهران قال كـمالوندي« :إننا نمتلك في الوقت الحاضر
 100طن من الماء الثقیل وبإمكاننا تصدیر الفائض لدینا منه إلی األسواق
الدولیة ،لذا فقد دخلنا نادي المصدرین للماء الثقیل ،فیما «إسرائیل» تمد یدها
إلی الدول للحصول علی  25كـیلوغراما ً وال تمتلك تكنولوجیا ً إنتاجه».
وأشار كـمالوندي إلی قدرات إيران واإلنجازات التي حققتها طیلة  36سنة
الماضیة .وقال« :إن إیران تجاوزت مشاكـلها بشكل تدریجي وهي تمتلك اآلن
طاقات بشریة متمیزة ینبغي توظیفها واالستفادة منها علی مدی العقدین
المقبلین».
وتطرق مساعد رئیس منظمة الطاقة الذریة اإلیرانیة إلی المفاوضات النوویة.
وقال« :إن خالفنا الرئیسي لیس مع مجموعة  1+5بل مع أمیركـا وكـان من
الضروري أن نجري مفاوضاتنا مع أمیركـا بدال ً من التفاوض مع الدول األخری
التي لیس لدیها تأثیر رئیسي».
وأشار إلی الضغوط والحظر المفروض علی إیران وقال على رغم ـن الضغوط
خلقت متاعب لشعبنا واقتصاد البالد ولكن ضغوط الحظر هذه لم تمكنهم من
تحقیق مآربهم.

الأطل�سي يبحث تعزيزاً غير م�سبوق لقدراته الع�سكرية وعالقاته مع رو�سيا

«�إيران �شاهد» �ستر�سو في الیمن
بالتن�سيق مع الأمم المتحدة

اكـد مساعد وزي��ر الخارجیة اإلی��ران��ي حسین أمیر
عبداللهیان أنه تم إجراء التنسیقات الالزمة مع الجهات
المعنیة في منظمة األمم المتحدة لرسو سفینة المساعدات
اإلنسانیة اإلیرانیة في الیمن.
وقال المسؤول اإليراني في تصریح أمس ،إن إرسال
المساعدات اإلنسانیة الغذائیة والدوائیة من قبل جمعیة
الهالل األحمر اإلیرانیة تجري أیضا ً عن طریق الجو عبر
سلطنة عمان وجیبوتي.
واعتبر االنتهاك المتكرر لوقف إطالق النار من جانب
السعودیة أنه «تكرار ألخطائها» ،مؤكـدا ً أن طهران تدعم
مهمة مندوب األمین العام لمنظمة األم��م المتحدة في
الشأن الیمني الموجود حالیا ً في صنعاء.
وف��ي السياق ذات���ه ،أك��دت المتحدثة باسم وزارة
الخارجية اإليرانية مرضية أفخم ،أن طهران لن تسمح
للدول «المتورطة في ال��ع��دوان» على اليمن بتفتيش
سفينة المساعدات اإليرانية.
وقالت أفخم ،إنها تأمل في وصول المساعدات اإلنسانية
اإليرانية إلى الشعب اليمني في أقرب وقت ممكن عبر
التنسيق مع مكتب شؤون المساعدات اإلنسانية التابع

الفروف في بلغراد لبحث
�أهم الق�ضايا الدولية والإقليمية

لألمم المتحدة ،وأضافت أن إيران تتابع عن كثب موضوع
اإلرسال الفوري للمساعدات اإلنسانية في مجاالت الغذاء
والدواء مع المنظمات الدولية المعنية.
من جهة أخرى ،أفاد األمن العام لجمعیة الهالل األحمر
اإليراني علي أصغر أحمدي ،بأن الجمعیة تقوم بإرسال
المساعدات إلی الشعب الیمني بواسطة سفینة اإلغاثة
«إیران شاهد» بالتنسیق مع الصلیب األحمر الدولي.
وقال علي أصغر أحمدي إن المساعدات قبل القصف
الجوي ،كانت تصل إلى اليمن عن طریق الجو ،مشيرا ً إلى
أن الهالل األحمر اإليراني حاول مرارا ً إرسال المساعدات
لكنها لقيت صدا ً منيعا ً من السعودية ،بحسب تصريحه.
وأضاف أحمدي ،أن طهران قامت بإرسال  5500طن
من المساعدات اإلنسانية من میناء بندر عباس ،جنوب
إی��ران ،بالتنسیق مع اللجنة الدولية للصلیب األحمر
والهالل األحمر الدولي واإلقليمي.
وعلى صعيد آخر ،رفع مندوب إیران لدی األمم المتحدة،
غالم علي خوشرو ،شكوی إلی مجلس األمن الدولي ضد
السعودیة بسبب العراقیل التي تضعها قوات التحالف
بقیادتها أمام إیصال المساعدات للشعب الیمني.

أع��ل��ن األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف ش��م��ال األط��ل��س��ي ينس
ستولتنبرغ أمس أن الحلف سيبحث خالل اجتماعاته في
أنطاليا «تعزيزا ً غير مسبوق لقدراته العسكرية منذ انتهاء
الحرب الباردة».
وقال تعليقا ً على مضمون اللقاءات التي يجريها وزراء
خارجية دول الحلف في يومها الثاني« :اليوم سنبحث
التحديات المتنامية على حدودنا الشرقية والجنوبية ،ففي
الشرق ،لجأت روسيا إلى استخدام القوة لكي تغير الحدود
القائمة ،وفي الجنوب بلغ التطرف مستويات غير مسبوقة،
ولذلك نعمل على إصالح عمل الحلف لكي يتناسب أسلوبه
مع الظروف الراهنة ،ونقوم بتعزيز قدراته العسكرية بقدر
أكبر منذ انتهاء الحرب الباردة».
وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية واألمن في
االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني أن وزارء خارجية
دول «الناتو» سيجتمعون معها لبحث مستقبل العالقات
م��ع روس��ي��ا وعملية تطبيق اتفاقات مينسك السلمية
الخاصة بأوكرانيا.
وقالت للصحافيين عشية انطالق لقاءات الخميس:
«إنني سأبحث مع الوزراء أزمات مختلفة بما في ذلك األزمة
في الشرق والوضع في أوكرانيا والخالفات مع روسيا وما
يجب علينا أن نقوم به من أجل تطبيق اتفاقات مينسك
ودعم بعثة منظمة األمن والتعاون األوروبي في أوكرانيا».
وتابعت أن االتحاد األوروبي يقي ّم عاليا ً تعاونه الوثيق
مع حلف شمال األطلسي ،باعتبار هذا التعاون مفيدا ً على
خلفية التحديات والمخاطر الجديدة.
من جهة أخرى ،قالت كارمن روميرو الناطقة الصحافية
باسم األمين العام «للناتو» إن الحلف يأسف الستحالة
مواصلة التعاون مع روس��ي��ا ،وذل��ك بسبب األزم��ة في
أوكرانيا.
وأردف��ت روميرو قائلة« :إننا كنا نعمل بصورة مثمرة
على مدى عشرين سنة ،لكي نبني تعاونا ً وثيقا ً مع روسيا،
ونأسف كثيرا ً لتعليق هذا العمل ،نريد مواصلة التعاون مع
روسيا حول العديد من المسائل الملحة في المجال األمني،
لكنه أمر مستحيل لألسف».
وفي السياق ،قال وزي��ر الخارجية الليتواني ليناس
لينكيافيتشوس تعليقا ً على اجتماع لجنة «أوكرانيا-

الناتو» ال��ذي عقد أول من أمس على هامش اجتماعات
وزراء خارجية دول الحلف ،إن «الناتو» كمنظمة ستكتفي
في الوقت الراهن بتقديم الدعم المالي فقط واالستشارات
ألوكرانيا ،من دون أن يقدم لكييف مساعادات عسكرية
مباشرة ،وأض��اف« :إن المساعدات العسكرية الفتاكة ال
يمكن تقديمها من قبل الناتو ألوكرانيا ،بل فقط من قبل دول
أعضاء فيه».
إلى ذلك ،وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أمس إلى صربيا في زيارة عمل التقى خاللها المسؤولين
الصرب وفي مقدمهم رئيس البالد توميسالف نيكوليتش.
وذكر بيان للخارجية الروسية صدر في وقت سابق
أن الفروف سيجتمع مع رئيس الوزراء الصربي ألكسندر
فوتشيتش وبنائب رئيس ال���وزراء وبنظيره الصربي
إيفيتسا داتشيتش الذي يتولى العام الحالي رئاسة منظمة
األمن والتعاون في أوروبا.
وق��ال بيان الخارجية إن «ال��زي��ارة المقررة ستسمح
بتبادل شامل ل�لآراء بشأن المسائل الثنائية والدولية
الملحة ،وتقييم وتيرة تنفيذ االتفاقات المبرمة سابقاً،
والتخطيط لمزيد من تطوير العالقات ،ومن المقرر بحث
التنسيق في منظمة األمن والتعاون في أوروبا بالنظر إلى
الرئاسة الصربية للمنظمة عام .»2015
وينوي الفروف خالل محادثاته مع رئيس منظمة األمن
والتعاون في أوروبا إفيتسا داتشيتش ،بحث الوضع في
أوكرانيا ومواصلة عملية «هلسنكي  ،»40وعمل «مجموعة
الحكماء» بشأن مسائل األمن األوروبي.
وأكدت الخارجية الروسية أن الجانب الروسي مستعد
لمواصلة عمل الوساطة في إطار مجموعة االتصال الخاصة
بأوكرانيا ،وتقديم الدعم لبعثة المتابعة بأوكرانيا التابعة
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا ،مشيرة إلى أن الفروف
وداتشيتش سيبحثان مواضيع أخرى تقليدية ،مثل تعزيز
عمليات التكامل ،ومكافحة اإلره��اب وتهريب المخدرات،
ومراقبة االنتخابات.
ولفت البيان إلى أنه «سيكون من المفيد جدا ً وفي وقته
المناسب ،عقد مؤتمر لمكافحة كراهية المسيحية ،استمرارا ً
لسلسلة االجتماعات عام  ،2014المكرسة لقضايا القضاء
على معاداة السامية وكراهية اإلسالم».

اليابان نحو تو�سيع �صالحيات قواتها ...ولكن ال تنوي الم�شاركة في الحروب الأميركية
شدد رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي
أمس على ض��رورة توسيع صالحيات قوات
الدفاع الذاتي للبالد لحماية المواطنين ،مشيرا ً
مع ذلك إلى أن طوكيو ال تنوي المشاركة في
العمليات العسكرية األميركية.
وأض���اف آب��ي« :يعد توسيع صالحيات
قوات الدفاع الذاتي الوطنية أمرا ً ضروريا ً لكي
نضمن حماية مواطنينا ،وتدعو اليابان إلى
الحفاظ على السلم وتسوية جميع النزاعات
في العالم بالوسائل السلمية».
وأكد أن طوكيو لن تشارك أبدا ً في الحروب،
بما في ذل��ك ح��روب على غ��رار ما ج��رى في

العراق ،وتابع« :إننا ال ننوي االنضمام إلى
العمليات العسكرية القتالية التي تجريها
الواليات المتحدة ،وت��درك واشنطن أن هذا
ال��ق��رار (ت��وس��ي��ع ص�لاح��ي��ات ق���وات ال��دف��اع
الذاتي اليابانية) يأتي من أجل حماية سكان
اليابان».
وأعاد رئيس الوزراء الياباني إلى األذهان
أن ع���ددا ً م��ن المواطنين اليابانيين قتلوا
خالل السنوات القليلة الماضية في الجزائر
وس��وري��ة ودول أخ��رى ،إذ ال يحق لطوكيو
استخدام القوة ،وتابع أن الوضع األمني في
محيط اليابان يفتقد إل��ى االستقرار أيضاً،

مشيرا ً في ه��ذا الخصوص إل��ى ازدي��اد عدد
الطلعات التي تقوم بما المقاتالت اليابانية
العتراض طائرات أجنبية قرب حدود البالد،
بنحو  7أضعاف.
وكانت الحكومة اليابانية قد وافقت في
وقت سابق على حزمة مشاريع قوانين تمنح
العسكريين اليابانيين حق المشاركة في
العمليات القتالية في الخارج ،وذلك ألول مرة
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وف��ي ح��ال تبني ه��ذه القوانين م��ن قبل
البرلمان ،سترفع اليابان القيود التي فرضتها
بنفسها على اس��ت��خ��دام ق��وات��ه��ا المسلحة

ف��ي ال��خ��ارج ،وف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ال يمكن
استخدامها إال في داخل البالد وفي المناطق
المحاذية لها ،لكن مشاريع القوانين التي
وافقت عليها الحكومة ،تسمح للعسكريين
اليابانيين بتقديم الدعم اللوجستي ليس
ل��ل��والي��ات المتحدة فحسب ،ب��ل ولجيوش
«الدول الصديقة» األخرى ،من دون أن تشير
الوثائق المذكورة إلى تلك الدول.
وستتطلب مشاركة عسكريين يابانيين
في عمليات خارجية تلبية شروط عدة ،وفي
حاالت محددة فقط ،منها على سبيل المثال،
تعرض دولة أجنبية ،تربطها بطوكيو عالقات

متينة العتداء مسلح ،شريطة أن يكون النزاع
المسلح في هذه الدولة يهدد اليابان نفسها،
ك��م��ا ت��ؤك��د ال��وث��ائ��ق ض����رورة أن ي��ك��ون أي
استخدام للقوة في الخارج بأقل حجم ممكن،
كما أنها تسمح بتقديم خدمات التمويل ،بما
في ذلك توريدات الذخيرة لجيوش دول أخرى
تشارك في عمليات عسكرية جارية بتفويض
أممي.
ومن المستبعد أن تواجه مشاريع القوانين
المذكورة معارضة قوية في البرلمان ،علما ً بأن
االئتالف الحاكم الذي يقوده الحزب الليبيرالي
الديمقراطي يحتفظ بالغالبية في مجلسيه.

