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التقارب الرو�سي الأميركي...
�سورية عقدة النجار!

اليمن ...عن �أي حلول �سيا�سية يتحدثون؟

} د .تركي صقر
ألول م��رة منذ افتراقهما قبل سنتين بسبب األزمة
األوكرانية ،تعود واشنطن لخطب و ّد موسكو ،ويطير
وزير خارجيتها جون كيري إلى سوتشي الروسية للقاء
سيد الكرملين الرئيس بوتين ووزير خارجيته الفروف،
ف��ي خطوة ُع �دّت ب��داي��ة ت�ق��ارب روس��ي ـ أميركي بعد أن
أدركت إدارة أوباما عدم قدرتها على حل أي نزاع دولي
أو قضية في العالم بصورة منفردة ومن دون موسكو
تحديداً .وبرز واضحا ً أن األزمتين السورية واألوكرانية
تشكالن االختبار األصعب لهذا التقارب الجديد .وفي
ض��وء التفاهم ح��ول هاتين األزمتين ،يمكن الحكم على
ثبات التقارب وصموده أو ذهابه إل��ى افتراق ال ُتعرف
نهايته وال تبعاته وال انعكاساته على ب��اق��ي القضايا
الدولية.
ونتيجة التعقيد الشديد في األزمتين ،ا ُتفق على عقد
اجتماع تشاوري ثنائي روسي ـ أميركي لكل منهما في
موسكو ،والالفت أن محادثات سوتشي أظهرت تعنتا ً
أميركيا ً أكثر حول األزمة السورية من األزمة األوكرانية،
إذ بقيت ال�م��واق��ف متباعدة كما كانت قبل سنتين على
األق��ل .فكيري اعتبر أنّ ح � ّل األزم��ة ال�س��وري��ة يجب أن
يكون سياسيا ً ولكن من خالل «انتقال سلمي للسلطة»
والف ��روف أك��د «أنّ الطرفين اتفقا على تفعيل الجهود
م��ن أج��ل ات �ف��اق ج�ن�ي��ف» ،وأض� ��اف« :إنّ ع�ل��ى الالعبين
الخارجيين أن ي��دف�ع��وا ط��رف��ي ال �ن��زاع ف��ي س��وري��ة إلى
تطبيق اتفاق جنيف».
لكن تصريحات الف��روف وكيري أظهرت أيضا ً فهما ً
متباينا ً لتفاهمات جنيف ،كيري أعاد أسطوانة المعارضة
المشروخة عن «انتقال سلمي للسلطة» ،والف��روف أعاد
الموقف الروسي المعروف عن «تطبيق اتفاق جنيف».
ول�ل�ع�ل��م أن��ه م�ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ة األول� ��ى ع�ل��ى إع�ل�ان تفاهمات
جنيف ،1كانت هناك نظرتان مختلفتان ،النظرة األميركية
أي ال�ح�ص��ول سياسيا ً على ما
ت��ؤك��د «ان�ت�ق��ال السلطة» ّ
عجزت ع��ن تحقيقه عسكرياً ،ون�ظ��رة روس�ي��ة ثابتة لم
تتبدل وهي أنّ هذه المسألة يق ّررها السوريون وحدهم
أي تدخل
من خالل الحوار السوري ـ السوري ،بعيدا ً من ّ
خارجي أو إمالء شروط مسبقة.
والسؤال :هل يمكن أن ينجح اجتماع موسكو التشاوري
ب�ي��ن دي�ف�ي��د روب�ن�س�ت��اي��ن ،ال�م�ب�ع��وث ال �خ��اص للواليات
المتحدة األميركية إلى سورية والمسؤولين الروس فيما
أخفقت محادثات سوتشي بين وزير خارجية الواليات
المتحدة جون كيري والرئيس الروسي فالديمير بوتين
ووزير الخارجية سيرغي الفروف في تحقيق أية مقاربة
حول األزم��ة السورية؟ ويبدو أن الموقف األميركي ال
ي ��زال ي��راه��ن ع�ل��ى ت�ب��دي��ل م��وازي��ن ال �ق��وى ع�ل��ى األرض
لمصلحة المجموعات اإلرهابية ،وقد يكون تشدده في
لقاء سوتشي ناجما ً عن بعض الخسارات التي مني بها
الجيش العربي ال�س��وري إث��ر ال�ع��دوان التركي المباشر
على محافظة إدلب وتقوية جبهة النصرة وتمكينها من
السيطرة على المدينة وجسر الشغور بالتعاون مع ما
يسمى جيش الفتح ،حيث تأمل واشنطن تكرار تجربة
جيش الفتح في محافظات سورية أخرى.
ال ُيستبعد أن ت �ق��وم إدارة أوب��ام��ا بلعبة المسارين
السوري واألوك��ران��ي ،بحيث تدفع مسارا ً وتؤخر آخرـ
وقد تساوم على المسار السوري بدعوة روسيا للتخلي
ع��ن حليفها الرئيس ب�ش��ار األس��د ل�ق��اء إن�ج��اح ال�ح��ل في
أوكرانيا ،وق��د ألمحت إل��ى مقدمات توحي بذلك ،عندما
عرضت التخلي عن بناء منظومة الدرع الصاروخية في
أوروب��ا الشرقية على حدود روسيا ،الذي يكلف حوالى
مئة مليار دوالر ،ما يؤشر إلى أن الملف السوري يحظى
بأهمية أكبر من الملف األوك��ران��ي ،ألن التشدد فيه من
قبل واشنطن يحقق رضا حلفائها في السعودية وأنظمة
الخليج وتركيا عموما ً و«إسرائيل» على وجه الخصوص،
والتخلي عنه أو التهاون فيه يغضب هؤالء جميعاً ،وهم
قد استماتوا طيلة أكثر من أربع سنوات إلسقاط النظام
والرئيس وإركاع الدولة السورية ،وحينما لم يستطيعوا
ان�ت�ق�ل��وا إل ��ى ت��دم�ي��ره��ا ب��وح��وش «داع� ��ش» و«النصرة»
واستقدام المرتزفة والسجناء المجرمين من كل أنحاء
العالم لهذه الغاية.
حقيقة األم ��ر أن ال�ت�ق��ارب ال��روس��ي ـ األم�ي��رك��ي أمام
المعضلة السورية التي تشبه تماما ً عقدة النجار ،فال
إدارة أوباما تظهر ميالً أو جرأة لتغيير مواقفها تجاهها،
هذا ظاهريا ً على األقل ،وال موسكو مستعدة للتراجع عن
دعمها لسورية وقيادتها بعد أن أمضت أربع سنوات ال
تك ّل وال تم ّل عن نصرتها ،واستخدام الفيتو مرات عديدة
للحيلولة دون تكرار السيناريو الليبي ،وال يعني هذا أنها
لم تستفد من الصمود السوري ومقاومته لقوى اإلرهاب
وداعميه ،إذ تقدمت روسيا على المسرح العالمي كقوة
ح�ط�م��ت أس �ط��ورة ال�ق�ط��ب األم �ي��رك��ي األوح� ��د ،وع��ززت
قدرتها على االستقطاب الدولي وبناء منظومة تحالفات
تقض مضاجع الواليات المتحدة وتهزها هزا ً عميقا ً من
خ�لال منظمة شنغهاي ومجموعة دول البريكس .ومن
هنا يبدو مستحيالً أن ترتكب القيادة الروسية مثل ها
الخطأ االستراتيجي القاتل بالتخلي عن سورية.
ال يمكن ال��رك��ون إل��ى صدقية موقف مسؤولي البيت
األب�ي��ض فهم يصرحون مساء عكس ما يصرحون به
ص�ب��اح�اً ،فباألمس ق��ال أوب��ام��ا إن المعارضة السورية
ليست أكثر م��ن فنتازيا ،وم��ن ال��وه��م ال��ره��ان عليها في
إسقاط النظام ،وعاد ليدعم تدريب ما يسمى المعارضة
المعتدلة ،ووزير خارجيته صرح أن ال بد في نهاية المطاف
من التفاوض مع األسد وعاد ليلحس كالمه ويقول ال ح ّل
في سورية إال برحيل األسد .وهذه المراوغة األميركية
مستمرة حتى أن أوباما قال قبل يومين إنه ال يتوقع حالً
لألزمة السورية قبل انتهاء واليته عام  ،2017وإذا كان
كالم أوباما صادقاً ،فلماذا يرسل إلى اجتماع موسكو
مبعوثه الخاص إلى سورية ديفيد روبنستاين ،لوضع
النقاط على الحروف لحل األزم��ة السورية مع الجانب
ال��روس��ي؟ وف��ي كل األح��وال ،ضاقت خ�ي��ارات المناورة
أم��ام أوب��ام��ا في ظل اق�ت��راب موعد التوقيع على االتفاق
النووي اإليراني وفشل حروبه اإلرهابية التكفيرية حتى
في اليمن وبروز «داعش» كخطر عالمي كاسح ال يستثني
أحدا ً ال في الشرق وال في الغرب ،وال بد أن ينصاع أوباما
في نهاية المطاف للمنطق الروسي في حل الموضوع
ال �س��وري ألن��ه ال��وح�ي��د ال�ق��اب��ل للنجاح وال��وح�ي��د القابل
للحياة.
tu.saqr@gmail.com

كوالي�س

} هشام الهبيشان
في وقت عادت األحاديث والتحليالت والتصريحات
ع��ن إح �ي��اء م��ؤت �م��رات خ��اص��ة ل �ح � ّل األزم� ��ة وال �ح��رب
العدوانية المفروضة على الدولة اليمنية ،تسود حالة
م��ن ال �ت �ش��اؤم ف��ي خ �ص��وص ال� �ج ��دوى م��ن ع �ق��د هذه
المؤتمرات ،ألنّ أغلب المطلعين على تداخالت الحرب
ع�ل��ى ال��دول��ة اليمنية وم��ا تبعها م��ن تغيير ف��ي قواعد
االشتباك ،يعلمون ويدركون أنّ عقد جلسات مشاورات
أو ل �ق��اءات أو م��ؤت�م��رات ت�ض� ّم شخصيات م��ن طرفي
المعادلة اليمنية أو طرف واحد ،لن ينجح بسبب وجود
صعوبات ومعوقات كثيرة.
وم��ن خ�لال استعراض ال�ل�ق��اءات وال�م��ؤت�م��رات التي
عقدت ،في هذا اإلطار ،نجد أنّ ك ّل ما قامت به هو إشباع
اإلع�لام بالصور النادرة عن نجاحات ال��دول الوسيطة
في التفاوض وعن فرص للتقدم المأمول ،مع أنّ تلك
الدول جميعها تدرك أنّ الوصول إلى نتائج فعلية ليس
ممكنا ً ف��ي ه��ذه المرحلة ،وف��ي ح��ال التوصل إل��ى ح ّل
م��ا فإنه سيكون مرحلياً ،أو خطوة ف��ي طريق طويلة
وصعبة ومعقدة ،ستبقي اليمن في معمودية النار حتى
وقت غير محدّد.
اليوم يقال إن هناك تحضيرات دولية لمؤتمر يجمع

كل األطراف والقوى اليمنية لم تحدد بدقة فترة ومكان
انعقاده بعد .ولكن هناك مؤشرات تؤكد أنه سيكون في
الفترة الممتدة حتى  24أيار الجاري ،والمكان المتوقع
النعقاده هو العاصمة التونسية تونس .وبالنسبة إلى
مؤتمر الرياض ،فالواضح أنّ هذا المؤتمر لن يتمكن من
تحقيق أي إنجازات في ظ ّل غياب أطياف يمنية رئيسية
كما أن هناك العديد من الصعوبات والمعوقات المتمثلة
ببعض القوى اليمنية وهم «ح��زب اإلص�لاح اإلخواني
ومؤيدو هادي» وداعموهم وتمسكهم بالشروط نفسها
التي أفشلت المؤتمرات السابقة ،وقد كان مؤتمر الحوار
الوطني ال��ذي أف��رز اتفاق «السلم والشراكة الوطنية»
ال��ذي عقد العام الماضي ش��اه��دا ً على مهزلة سياسية
وأخالقية ،إذ اتضح أنّ المطلوب ،من وجهة نظر هذه
القوى ،هو تسليمها واحتكارها للسلطة.
فقد تعلمنا من التاريخ دروس �ا ً ب��أنّ أزم��ات دولية –

ماذا �سي�ستفيد اليمنيون
الذين هم في و�سط هذه
الحرب العدوانية ويتحملون
ّ
كل تداعياتها من هذه
الم�ؤتمرات؟

إقليمية محلية مركبة األهداف ،كالحرب العدوانية التي
تدار حاليا ً ض ّد اليمن ،أنه ال يمكن الوصول إلى نتائج
نهائية لها بسهولة ،ألنها كرة نار متدحرجة قد تتحول
في أي وقت إلى انفجار إقليمي ،وحينها ال يمكن ضبط
تدحرجها أو على األق�� ّل التحكم بمسارها ،فالحلول
وال �ت �س��وي��ات ت�خ�ض��ع للكثير م��ن ال �ت �ج��اذب��ات واألخ��ذ
والر ّد قبل وصول األطراف الرئيسية المعنية إلى قناعة
شاملة ب �ض��رورة وق��ف ال �ح��رب .وف��ي ه��ذه ال �ح��ال ،ال
يمكن التوصل إلى ح ّل في المدى المنظور ،ما لم تنضج
ظروف التسويات اإلقليمية والدولية.
وال�ي��وم م��ن ال��واض��ح أنّ جميع المعطيات اإلقليمية
والدولية في ه��ذه المرحلة ،تشير إل��ى تصعيد واضح
بين الفرقاء اإلقليميين والدوليين ،وهذا بدوره سيؤدي
إل��ى مزيد م��ن ت��ده��ور ال��وض��ع ف��ي اليمن وت��ده��ور أمن
المنطقة كك ّل ،وهذا ما تعيه بعض القوى الوطنية اليمنية
بشكل واضح (أنصار الله وحلفاؤهم والكثير من القوى
الوطنية).
ً
ّ
خ �ت��ام �ا ،م��ن ك� �ل م��ا ت �ق��دم نستنتج أنّ ج�م�ي��ع هذه
المؤتمرات ال يمكن التعويل عليها ،كنافذة للخروج
من تداعيات الحرب على اليمن ،والسؤال الذي يطرح
نفسه اليوم وبقوة :ماذا بعد ك ّل هذه المؤتمرات؟ وماذا
سيستفيد اليمنيون ال��ذي��ن ه��م ف��ي وس��ط ه��ذه الحرب
العدوانية ويتحملون ك ّل تداعياتها من هذه المؤتمرات؟

توقفت أوساط يمنية
أمام غياب التمثيل
الشمالي وطغيان
التمثيل الجنوبي في
مؤتمر الرياض اليمني
المنعقد ليومين تحت
عنوان الحوار ومعنى
التوافق على مناصفة
نيابية وحكومية بين
الجنوب والشمال،
واستخلصت أنّ
السعودية وحلفاءها
اليمنيين باتوا
يسلّمون بفشلهم
في إحداث اختراق
ُيذكر في الشمال،
فصاروا منافسا ً
للحراك الجنوبي بدالً
من الحوثيين وحزب
المؤتمر الشعبي.

«الناتو» يدعو طرفي النزاع الأوكراني لتطبيق اتفاقات مين�سك

مو�سكو :تح�سين العالقات مع وا�شنطن ممكن لكن الموقف الأميركي ال ي�ساعد
أع��ل��ن سيرغي ري��اب��ك��وف نائب
وزير الخارجية الروسي أن موسكو
ال تستبعد تحسين ال��ع�لاق��ات مع
واشنطن ،مضيفا ً في الوقت ذاته أن
موقف الواليات المتحدة لم يساعد
بعد في تحقيق ذلك.
وق���ال ري��اب��ك��وف إن��ه أع���رب عن
عدم ارتياح موسكو لحالة العالقات
الروسية ـ األميركية أثناء محادثاته
مع مساعدة وزير الخارجية األميركي
لشؤون أوروب��ا وأوراسيا فيكتوريا
نوالند في موسكو أمس.
وأكد المسؤول الروسي أن موسكو
شعرت «باهتمام واشنطن بالحوار»،
مشيرا ً في الوقت ذاته إلى عدم وجود
أية أوهام لدى الجانب الروسي بهذا
الشأن ،مضيفا ً أن زيارة الدبلوماسية
األميركية لم تخطط مسبقا ً وتأتي
نتيجة للنقاش بين وزيري الخارجية
الروسي سيرغي الفروف واألميركي
جون كيري في سوتشي ،مشيرا ً إلى
أنه من المتوقع أن تبحث نوالند مع
ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية غريغوري
كاراسين الشأن األوكراني.
وأوض��ح ريابكوف أن محادثاته
مع نوالند ركزت على قضايا عديدة

ف��ي ال��ع�لاق��ات الثنائية ،ب���دءا ً من
المجال السياسي العسكري وانتهاء
بالشؤون اإلنسانية ،بما في ذلك
وض��ع ع��دد م��ن المواطنين ال��روس
المعتقلين في ال��والي��ات المتحدة،
مشيرا ً إلى وجود مسائل كثيرة عالقة
بسبب ع��دم وج��ود ق��ن��وات للحوار
والتعاون بشأن الجوانب التي كان
من الممكن إقامة التعاون فيها.
يذكر أن زي���ارة ن��والن��د الحالية
هي الثانية إلى روسيا خالل أسبوع
بعد أن زارت سوتشي ضمن الوفد
األميركي برئاسة وزي��ر الخارجية
كيري ال��ذي أج��رى هناك محادثات
مع الرئيس فالديمير بوتين ووزير
الخارجية الفروف.
من جهتها ،أشارت وزارة الخارجية
األميركية إلى أن نوالند وصلت إلى
روسيا لمناقشة «الخطوات الالحقة
لتنفيذ اتفاقات مينسك بعد زيارتها
كييف ف��ي  16 – 14أي���ار ،وكذلك
زي��ارة وزي��ر الخارجية جون كيري
إلى سوتشي» ،وأنها ستبحث قضايا
ال��ع�لاق��ات الثنائية م��ع مسؤولين
روس وستجتمع أيضا ً مع ممثلين
عن المجتمع المدني.

وكانت نوالند قد أجرت في كييف
لقاءين مع رئيس ال��وزراء األوكراني
أرسيني ياتسينيوك والرئيس بيترو
بوروشينكو ،وأعلنت بعد زيارتها
رغبة الواليات المتحدة في توسيع
مشاركتها في ضمان تنفيذ اتفاقات
مينسك بالتعاون مع االتحاد األوروبي
ودول «رباعية النورماندي».

�أوروبا ت�سعى لإطالق عملية ع�سكرية
�ضد الهجرة في المتو�سط

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي
فيدريكا موغيريني أن االت��ح��اد سيتخذ ق���رارا ً ح��ول بدء
التحضير لعملية عسكرية في البحر المتوسط لمكافحة
الهجرة غير الشرعية.
وقالت عند وصولها إلى اجتماع مجلس االتحاد األوروبي
على مستوى وزراء الخارجية والدفاع في بروكسيل أمس:
«يجب علينا اتخاذ ق��رار اليوم ح��ول إط�لاق العملية»،
وأضافت« :سنجري لقاء مكثفا ً جدا ً مع وزراء الخارجية
والدفاع .ويجب علينا اتخاذ قرارات تسمح بتحويل دقائق
الصمت بين هذه الجدران (حول المهاجرين المقتولين) إلى
أفعال محددة».
وأك��دت موغيريني أن المسألة األه��م اليوم هي اتخاذ
قرار سياسي حول العملية في البحر المتوسط لمحاربة
المجموعات اإلجرامية التي تمارس تهريب البشر لكي نبدأ
التحضيرات العملية في األسابيع المقبلة.
ولفتت المسؤولة األوروبية إلى أن االتفاق حول إطالق
هذه العملية «سيسمح كذلك ببدء العمل للحصول على
تفويض األمم المتحدة» ،منوهة إلى أن زيارتها إلى نيويورك
«بينت أنه ال توجد معارضة ملموسة التخاذ القرار (في
محاربة الهجرة) بين أعضاء مجلس األمن».
وكان مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة فيتالي
تشوركين قد أعلن في وقت سابق أن موسكو ال تدعم اقتراح
االتحاد األوروبي بإجراء عملية ضد سفن مهربي البشر في
المتوسط ،مؤكدا ً استعداد الجانب الروسي للبحث عن سبل
لتسوية القضية في مجلس األمن.
وأك��د تشوركين أنه التقى موغيريني ،وق��ال لها« :إننا
مستعدون للعمل ،لكننا ال نؤيد اتخاذ خطوات راديكالية
على غرار تدمير سفن مهربي البشر» ،وتابع أنه لفت انتباه
المسؤولة األوروب��ي��ة إل��ى الجوانب القانونية لمثل هذه

العملية ،ومنها آلية مساءلة المتورطين في إرس��ال سفن
التهريب وأفراد طواقمها ،ومصير ركاب السفن بعد تدميرها.
من جهة أخرى ،صرح مصدر دبلوماسي أوروبي أمس بأن
المشاركين في بعثة االتحاد األوروبي العسكرية  -البحرية
في البحر المتوسط لمراقبة الحدود األوروبية البحرية
الجنوبية سيقومون كذلك بإنقاذ المهاجرين ،وقال« :بالطبع
في حال اكتشاف سفينة غارقة بالمهاجرين سيكون البحارة
ملتزمين بتقديم المساعدة».
وأوضح الدبلوماسي األوروبي الذي رفض الكشف عن
اسمه أن «مسألة تدمير السفن التي يستخدمها المهربون
لنقل المهاجرين غير مطروح اآلن ،فهذا اإلجراء صعب من
حيث تفاصيله القانونية الكثيرة المتعلقة بمالك كل سفينة
وسيادة العلم الذي ترفعه .وسينص على األغلب تفويض
البعثة (العسكرية  -البحرية) على اعتقال السفينة
المشبوهة ،وسيستطيع المشاركون في العملية الحصول
على الصالحيات الوطنية لذلك على أساس قرار ذي صلة
من مجلس األمن يتم بحث مشروعه اآلن».
وكان مصدر أوروبي أفاد في وقت سابق بأن بدء عملية
األسطول البحري األوروبي في البحر المتوسط «من الممكن
ترقبها في النصف األول من الصيف بعد تأكيد التفويض»،
مشيرا ً إلى أن «هدف البعثة هو مراقبة الحدود البحرية
الجنوبية لالتحاد األوروبي وتأمين التحكم بموجات الهجرة
عبر البحر المتوسط» ،من خالل مجموعة فرقاطات مع
مروحيات وطائرات مراقبة.
من جهة أخ��رى ،حث األمين العام لألمم المتحدة بان
كي مون في وقت سابق الدول األوروبية على التخلي عن
التعامل العسكري مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين في
مياه البحر المتوسط ،مؤكدا ً في  26نيسان أنه «ال يوجد حل
عسكري للكارثة في المتوسط».

وك����ان ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
الروسي سيرغي ريابكوف قد أعلن
قبل تصريحات نوالند أن واشنطن
تبدي اهتماما ً ليس فقط بالمشاركة
ف��ي «رب��اع��ي��ة ال��ن��ورم��ان��دي» ،بل
وكذلك في مجموعة االتصال الخاص
بتسوية األزمة األوكرانية.
وق��ال« :قضيت فترة طويلة في

دراس��ة التصريحات والبيانات وما
يقال في االتصاالت معنا ومع ممثلينا
خلف األب����واب المغلقة .والحظت
سعي الجانب األميركي لالنضمام
إل���ى ال��ع��م��ل ف��ي إط����ار («رب��اع��ي��ة
النورماندي» ومجموعة االتصال)،
إال أننا ال نرى جدوى في ذلك».
وأكد ريابكوف أن لهجة واشنطن
بشأن األزم��ة األوك��ران��ي��ة لم تتغير
حتى اآلن ،وأض��اف« :نحن بطبيعة
الحال نستخدم كل اتصال مع زمالئنا
األم��ي��رك��ي��ي��ن م��ن أج���ل تشجيعهم
على التخلي عن اللهجة الهدامة،
واألهم على تعديل سياستهم بشأن
أوك��ران��ي��ا» ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن جهود
موسكو ف��ي ه��ذا المجال ل��م تحقق
نتائج مطلوبة.
وأك���د الدبلوماسي ال��روس��ي أن
الموقف الروسي يتمثل في ضرورة
أن تقيم كييف ح���وارا ً مباشرا ً مع
دونيتسك ولوغانسك وتمتنع عن أية
محاوالت لزعزعة الوضع بالقوة من
أجل تحقيق االستقرار والتسوية.
وف��ي س��ي��اق متصل ،دع��ا حلف
شمال األطلسي أمس طرفي النزاع
األوكراني إلى تطبيق اتفاقات مينسك

وتهيئة الظروف لعمل بعثة المراقبة
التابعة لمنظمة األمن والتعاون في
أوروبا.
جاء ذلك على لسان األمين العام
للحلف ي��ن��س س��ت��ول��ت��ن��ب��رغ ل��دى
وص��ول��ه لحضور اجتماع مجلس
األمن األوروب��ي على مستوى وزراء
خارجية دول االتحاد.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ق���ال ألكسندر
فيرشبو ،نائب أمين ع��ام «الناتو»
خالل كلمة أمام الجمعية البرلمانية
في العاصمة المجرية بودابست،
إن روسيا قد تواجه عقوبات جديدة
وعزلة أكبر في ح��ال فشل اتفاقات
مينسك.
وك��ان وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أكد في تصريح له أن
ال آفاق لمحاوالت التلويح بالمواجهة
والضغط على روسيا عبر العقوبات.
وق��ال الف���روف إن روس��ي��ا بينت،
خ�لال لقاءاتها مع جميع األط��راف
المعنية بتطبيق اتفاقات مينسك،
إنها ستظل تصر على أمر واحد وهو
تنفيذ ما تم التوقيع عليه في وثيقة
مينسك ال���ص���ادرة ف��ي  12شباط
بإخالص ومن دون تهرب.

روحاني :ال�ضغوط والحظر
غير مجدية ومرفو�ضة
ق���ال ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روح���ان���ي إن ال��ض��غ��وط وال��ح��ظ��ر
غير مجدية ومرفوضة ،مؤكـدا ً أن
المحادثات النوویة بین الطرفین
حققت تقدما ً ملحوظاً.
وأض����اف روح��ان��ي أم���س خ�لال
استقباله وزیر الخارجیة والتجارة
الهنغاری بیتر سییارتو« :لو توفرت
اإلرادة ال��ج��ادة ل��دی الطرف اآلخر
سنتمكن من التوصل إل��ی االتفاق
النهائي في المهلة المحددة».
وقال إن بالده وكـما أثبتت حتی
اآلن ،اعتمدت نهجا ً شفافا ً ودخلت
المفاوضات بعزم وإرادة راسخین،
موضحا ً أن نشاطات إیران النوویة
تتم تحت إش��راف الوكـالة الدولیة
للطاقة الذریة وأن هذه النشاطات
س��ت��ب��ق��ی م��س��ت��م��رة ف���ي م��س��اره��ا
السلمي.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر أش���ار الرئيس
اإلي���ران���ي إل���ى معضلة ال��ت��ط��رف
وال��ع��ن��ف ف��ي ع��ال��م ال��ي��وم ،وق��ال:

«مكافحة اإلره���اب ره��ن باقتناع
جميع ال��دول بأن اإلره��اب ال يصب
في مصلحة أح��د .الذين يستغلون
ال��ج��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة كوسيلة
لتحقيق مآربهم ،عليهم أن يعلموا أن
هذا النهج نهج خاطئ .ألنه وخالل
األعوام الـ 15وحتى الـ16الماضية،
كل بلد أنشأ الجماعات اإلرهابية
ودعمها تحمل وبالها في ما بعد».
وش���دد على أن مكافحة اإلره���اب
بحاجة إل��ى تعاضد دول المنطقة
وتجفيف جذور اإلرهاب.
وف��ي م��ا يخص ال��ش��أن اليمني،
أش�����ار روح����ان����ي إل����ى ال���ع���دوان
السعودي على اليمن ،وق��ال« :إن
الشعب اليمني ال��ي��وم ،يعاني من
القتل وال��دم��ار ويتحمل المآسي
بسبب عمليات القصف التي يقوم
بها التحالف السعودي ،وهو اليوم
أحوج ما يكون إلى مساعدة المجتمع
الدولي».
وأشار وزير الخارجية والتجارة

ال��ه��ن��غ��اري خ�لال ال��ل��ق��اء إل��ى أه��م
ت��ط��ورات منطقة ال��ش��رق األوس��ط
وتأثيرها ف��ي أوروب���ا ،وق���ال« :إن
إليران وجميع دول االتحاد األوروبي
منافع مشتركة ونعتقد أنه ال يمكن
التوصل إلى حل مستديم لمشاكل
المنطقة بمعزل عن إيران».
وأع���رب ال��وزي��ر ال��ه��ن��غ��اري عن
قلقه ح��ي��ال ن��ش��اط��ات الجماعات
اإلرهابية ومنها «داعش» ،وأضاف:
«أن بودابست ترحب بالحوار بين
مختلف الطوائف والمذاهب وتشيد
بالجهود التي تبذلها إي��ران على
صعيد تسهيل عملية الحوار بين
األديان».
وأشار سييارتو إلى أن مشاركة
ف��ي إي���ران ال��م��ف��اوض��ات م��ع ال��دول
الست مؤشر على أنها من أنصار
الحوار والتفاوض مصرحا ً بالقول:
«إن��ن��ا ندعم المفاوضات وال��ح��وار
ونأمل بأن يتم التوصل إلى اتفاق
نهائي حتى الموعد المحدد».

� 6إ�صابات في انفجارين في مكاتب
حزب ال�شعوب التركي المعار�ض
ق��ال مسؤول في ح��زب الشعوب
الديمقراطي التركي الموالي لألكراد إن
انفجارين متتاليين وقعا في مكاتب
للحزب في مدينتين بجنوب البالد
أمس ما أسفر عن إصابة ستة ،حيث
يأتي االنفجاران قبل ثالثة أسابيع
قليلة من االنتخابات البرلمانية.
وحمل ال��ح��زب الرئيس التركي
رج���ب ط��ي��ب أردوغ������ان وح��ل��ف��اءه
المسؤولية السياسية عن الهجومين،
وهما األحدث ضمن نحو  60هجوما ً
استهدفت مقرات الحزب وأعضاءه
قبل االنتخابات المقررة في السابع
من حزيران المقبل.
وق�����ال ال���م���س���ؤول ف���ي ال��ح��زب
ال��م��ع��ارض إن االن��ف��ج��ار ال��ذي وقع

في مدينة أضنة نجم عن ط��رد تم
تسليمه إلى المكتب ،وجاء في بيان
للحزب أنه «تم تحريك قوى الظالم
التي تدعمها السلطات السياسية
ألنها تريد إعاقة تقدم حزبنا ونشاطه
االنتخابي».
وأض���اف ال��ب��ي��ان« :المسؤولية
السياسية عن هذه الهجمات تقع على
عاتق الرئيس (رجب طيب) أردوغان
ورئيس ال��وزراء وغيرهما من وزراء
حكومة حزب العدالة والتنمية».
وأظهرت لقطات بثتها قناة «»cnn
التركية نوافذ محطمة في مبنى من
ثالثة طوابق وقطع الزجاج والركام
تغطي ال��ش��ارع .كما أظ��ه��رت رج�لاً
يجلس على الرصيف والدماء تغطي

رأسه على مقربة من مكان االنفجار
في أضنة.
لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات
في االنفجار الثاني في مدينة مرسين
القريبة .وعبر المسؤول في الحزب
ع��ن اع��ت��ق��اده أن االن��ف��ج��ار نتج من
عبوات ناسفة أخفيت وس��ط باقة
زهور أرسلت إلى المكتب.
وتعهد ص�لاح الدين دميرطاش
أحد رؤساء حزب الشعوب بالمضي
ف��ي تنظيم حشد انتخابي مزمع
في مرسين ،وق��ال في تغريدة على
«تويتر»« :اليوم ...سنكون معا ً في
تجمع مرسين .سنكون أكثر حماسة
وبهجة وبمعنويات أفضل .نتوقع
حضور الجميع».

