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قمة �أوباما...
وم�شيخات الخليج العربي

الجي�ش ال�سوري يحارب «داع�ش» و�أميركا
} حيدر مصطفى

} راسم عبيدات
قبل أق��ل م��ن أس �ب��وع انتهت القمة ال�ت��ي ع�ق��دت ف��ي «كامب
ديفيد» بين الرئيس األميركي باراك أوباما ،وزعماء مشيخات
الخليج العربي ،بناء على دعوة وجهها لهم البيت األبيض ،تلك
الدعوة التي سبقها أوباما بتصريحات صحافية حادة أدلى بها
للصحافي األميركي المشهور توماس فريدمان في صحيفة
«نيويورك تايمز» ،قال فيها لزعماء الخليج العربي إن الخطر
على عروشهم ومصالحهم وثرواتهم ،يتأتى من الداخل نتيجة
سياساتهم وغ�ي��اب الديمقراطية وع��دم المشاركة ف��ي الحكم
والقرار وغياب العدالة االجتماعية ،والبطالة بين الشباب ،والتي
تدفع بهم الى أحضان الجماعات التكفيرية كوقود لها ،وليس من
إيران كما يحاولون القول ،والتي أصبحت بمثابة «الفزاعة» التي
يخيفون بها شعوبهم ،بأنها تريد السيطرة على بلدانهم لكي
يستمروا في سيطرتهم على بلدانهم شعوبا ً وثروات.
مما ال شك فيه ب��أن مشيخات الخليج العربي بذلت جهودا ً
واسعة قبل مؤتمر «كامب ديفيد» مع أوباما بغية الحصول على
«التزام أميركي حازم» بحمايتها ،حماية يكون لها صفة التعهد
الرسمي ،بل واألفضل خطياً ،وهي كانت تطمح لضمانات امنية
شاملة ،ومعاهدة دفاع مشترك ،وكذلك الحصول على أسلحة
حديثة ومتطورة كاسرة للتوازنات .ولكن نتائج اللقاء خيبت آمال
مشيخات الخليج حيث أن مستشاري البيت األبيض أبلغوا أوباما
بأن ال «اتفاقات أمنية» وال معاهدات دفاعية» مكتوبة ،وبالنسبة
الى السالح الكاسر للتوازنات ،فهذا محكوم ومرتبط بسقف
اإلل�ت��زام األميركي بتفوق «إس��رائ�ي��ل» النوعي واإلستراتيجي
في المنطقة ،وبان أميركا تريد الحفاظ على التوازنات اإلقليمية
في المنطقة ،وهي لن تسمح لطرف معين بالتحكم في القضايا
األمنية والعسكرية واالقتصادية في الخليج.
البيان الختامي للقاء عكس تباينا ً في المواقف بين رؤية أميركا
لمصالحها في المنطقة ،وبين رؤية المشيخات الخليجية ،والتي
كانت معتقدة بأن أميركا ستخوض الحروب عنها ،فأوباما أعاد
التأكيد على ان الخطر األول في المنطقة ،هو التهديدات اإلرهابية
م��ن ق�ب��ل ال�ج�م��اع��ات التكفيرية وف��ي ال�م�ق��دم��ة منها «داع ��ش»
و«ال �ن �ص��رة» و«ال �ق��اع��دة» وليست اي ��ران ،وان ام�ي��رك��ا ماضية
وذاه�ب��ة ال��ى إت�م��ام توقيع اتفاقها م��ع ط�ه��ران ح��ول برنامجها
النووي في حزيران المقبل ،وبغض النظر عن رؤية ومواقف
أقرب حلفائها («إسرائيل» والسعودية) ،فهي ترى أن توقيع هذا
االتفاق من شأنه ان يحتوي إيران ،ويمنعها من إمتالكها السالح
النووي ،وكذلك ُيمكن مستقبليا ً من تعاون ايران في حفظ امن
الخليج ،وفي حل القضايا واألزمات اإلقليمية ،وهو يرى كذلك
أن من مصلحة دول الخليج تأييد ودعم هذا اإلتفاق ،والذهاب
الى حوار جاد مع طهران بدل إستعدائها.
البيان الختامي بعيدا ً من اللغة المعتادة في التأكيد على عمق
العالقات اإلستراتيجية بين دول الخليج وأميركا ،وتعهد أميركا
بحمايتها والدفاع عنها في حال تعرضها لعدوان خارجي ،لم
ي��أتِ ب��أي جديد س��وى الحديث عن العمل على إقامة مناورات
عسكرية مشتركة ،وك��ذل��ك ال �ت��زود ب��أح��دث األس�ل�ح��ة ،والتي
تحرص اميركا على أن تبقى لـ «إسرائيل» اليد الطولى في جانب
التفوق التكنولوجيا والعسكري.
أميركا لم تتطابق مواقفها من القضايا اإلقليمية مع دول
مشيخات الخليج ،ففي القضية اليمنية ،رغم الدعم العسكري
والسياسي واللوجستي الذي وفرته أميركا لـ«عاصفة الحزم»
السعودية ،لكنها كانت حريصة على حل سياسي تتوافق عليه
كل الوان الطيف السياسي اليمني ،بينما السعودية كانت تريد أن
تبقى مهيمنة على اليمن ومتحكمة في الحكم والقرار اليمني ،من
خالل قيادة يمنية تأتمر بأمرها ،ويبدو ان أميركا أرادت ان تنقذ
السعودية من ورطتها وفشلها في حربها العدوانية على اليمن،
والتي باتت تنذر بنقل الحوثيين المعركة لداخل السعودية،
وربما تدحرج األمور نحو حرب إقليمية شاملة ،ولذلك اقترحت
ما يسمى بالهدنة اإلنسانية لمدة خمسة أيام التي جرى تمديدها
تمهيدا ً لحوار سياسي شامل بين كل مكونات ومركبات اليمن
السياسية والمجتمعية من دون القاعدة كجماعة إرهابية تمارس
القتل برعاية األمم المتحدة وإشرافها وليس بإشراف السعودية
ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي القضية السورية كانت مشيخات الخليج ترفض أي حل
سياسي لألزمة السورية،أو أي دور للرئيس السوري بشار
األسد في رسم مستقبل سورية ،معتقدة بأن ذهابها للنموذج
األفغاني في التعامل مع األزمة السورية ،سيمكنها من تعديل
أو حسم الميزان العسكري على األرض ،ونمت لديها أوهام بعد
ضخها المال والسالح الكاسر للتوازنات والجماعات اإلرهابية،
وسيطرتها على أدلب وجسر الشغور ،بأن النظام قاب قوسين
أو ادنى من السقوط ،وأخذت تعد العدة لعقد مؤتمرات لحلفائها
من المعارضة السورية بأطيافها المختلفة في الرياض ،لبحث
مستقبل سورية ما بعد األس��د ،وتعلن كذلك رفضها حضور
مؤتمر جنيف ،ولكن ما جرى في القلمون ،والضربة القاصمة
التي وجهها الجيش السوري وحزب الله لـ«جبهة النصرة» وما
يسمى بجيش الفتح ،تثبت أن النظام ما زال قويا ً ومتماسكاً ،وأن
الحديث عن «عاصفة ح��زم» خليجية فشلت في اليمن ،ستقبر
وتفشل في سورية ،ولذلك أميركا لم تحسم خياراتها بين الحل
السياسي أو العسكري ،على رغم أنها تميل الى حل سياسي
وليس عسكريا ً في المسألة السورية.
أميركا التي تعلن في شكل واضح بأن األولوية للحرب على
اإلرهاب وليس على إيران ،توجه صفعة قوية لمشيخات النفط
وال�ك��از ،تلك المشيخات المتورطة في دع��م وتمويل وتسليح
الجماعات اإلرهابية من ليبيا وحتى مصر واليمن ،من «داعش»
و«نصرة» و«قاعدة» و«جيش الفتح» و«انصار السنة» وغيرها
من المسميات والعناوين لنفس المنتج التكفيري الوهابي.
وهي كانت تراهن على أن اموالها قادرة على تذليل العقبات
وش��راء ال�م��واق��ف ،ولتكتشف ب��أن دول��ة كباكستان قدمت لها
الكثير من الدعم المادي ،والمساهمة في دفع تكاليف صناعتها
للقنبلة النووية ،رفضت المشاركة الى جانبها في الحرب على
فقراء اليمن.
لقد كانت هناك خيبة كبيرة في الملفات الخالفية بين أميركا
ومشيخات النفط والكاز العربية ،حيث أدرك��ت دول الخليج،
متأخرة ،أن مفهوم «الشراكة االستراتيجية بين دول مجلس
ال�ت�ع��اون وال��والي��ات المتحدة» ال ي�ع��ادل «ات�ف��اق�ا ً استراتيجياً»
روجت له طويالً وأخفقت في حث الجانب األميركي على رفع
سقف الشراكة إلى مستويات أرقى على رغم «توحيد» مصادر
ترسانات السالح الخليجية .أما الملفات الساخنة في اإلقليم،
إيران وسورية واليمن ،وبدرجة أقل ليبيا ،فلم يفلح قادة الخليج
ف��ي التأثير على الموقف األم�ي��رك��ي ال��داع��ي ل�لال�ت��زام «بالحل
السلمي والتفاوضي» رغ��م انقضاء أرب��ع سنوات دامية على
اعتماد الحل العسكري من دون جدوى.
قد يمر وقت طويل ويستمر القتل والتدمير والتخريب في
المنطقة ،والتدمير الذاتي ،وتتفكك وتتحلل الجغرافيا العربية
ويعاد بناؤها خدمة للمشاريع االستعمارية المشبوهة ،ولتصل
ال�ن��ار ال��ى عقر دار مشيخات النفط وال�ك��از العربية ،الممولة
والمزودة ،ماالً وسالحا ً وبشراً ،ويصبح الخطر يتهدد عروشها
وبلدانها وأمنها واستقرارها ووحدتها الجغرافية ،قبل ان تدرك
ب��أن ال�م�ف��اوض��ات وال �ح��وار وال�ح�ل��ول السياسية ،ه��ي الخيار
األمثل للخروج من األزمات ،وليس القتل والتدمير الذاتي ودعم
الجماعات اإلرهابية.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

مفارقة غريبة في أح��داث األي��ام الماضية ،مسرح
العمليات البادية السورية ،من تدمر الى شرق البالد.
هزيمة كبرى ُمني بها «داع��ش» في تدمر ومحيطها.
حضارة زنوبيا كانت مهددة بالدمار ،وال��دول التي
ت�ج��اه��ر بحربها ل �ـ «داع� ��ش» صمتت م �ج��دداً .لتعلن
بعد يقينها بهزيمة «داع ��ش» ب��أن الجيش السوري
والنظام السوري ليسا جزءا ً من الحرب على «الدولة
اإلسالمية» المزعومة.
في تدمر كانت المساعي لقيادات «داع��ش» تهدف
إل��ى فتح ب��واب��ة ج��دي��دة ال��ى العمق ال �س��وري ،حمص
تحديداً .السيطرة على المزيد من حقول النفط كحقل
آراك وااللتفاف على موقعة جبل الشاعر التي لطالما
هزمت بها بمواجهة الجيش السوري .وتدمير إرث
حضاري عمره آالف السنين.
النشطاء تداولوا معلومات تقول إن اقتراب «داعش»
م��ن تدمر المدينة ،ه��و بسبب نقل الجيش السوري
ل��وح��دات عسكرية ع��دي��دة م��ن تلك الجبهة للمؤازرة
ف��ي إدل ��ب .األم��ر ال��ذي مكن مقاتلي التنظيم التقدم
ف��ي ص �ح��راء ال ش��ك ف��ي أن�ه��م ي�خ�ت�ب��رون ال�ق�ت��ال بها
جيداً .وبعيدا ً من التحليل في صحة هذا الكالم .فإن
المعلومات الميدانية تؤكد أن حجم القوات المتواجدة
في إدلب ومحيطها يكفي للجم تقدم المسلحين والبدء

بعمليات موضعية .األمر المفاجئ والذي بدد صحة
ك�لام النشطاء ،هو ما أف��ادت به مصادر خاصة عن
إرسال الجيش السوري تعزيزات ضخمة جدا ً منذ بدء
معركة تدمر وتمكنها خالل يومين من قلب الموازين
في صحراء البادية .بالتوازي مع المواجهات العنيفة
التي خاضها الجيش السوري مع مقاتلي «داعش» في
تدمر ومحيطها.
أم��ر الرئيس االميركي ب��اراك اوباما بتنفيذ عملية
عسكرية انغماسية شرق سورية ،الهدف منها ،قتل
المدعو أبو سياف أبرز قياديي «داع��ش» المختصين
ف��ي ال �ش��أن ال�م��ال��ي وال�ن�ف�ط��ي .واش�ن�ط��ن أعلنت على
لسان وزير الدفاع االميركي آشتون كارتر أن العملية
نفذتها مروحيات عسكرية تابعة للجيش االميركي
قامت بإنزال وحدات مقاتلة تمكنت من قتل ابو سياف
واعتقال زوجته وقتل واعتقال عدد من العناصر.
وأكدت واشنطن ايضا ً أنها لم ُتعلم الدولة السورية
بقرار العملية ،وش��ددت على أن النظام السوري لم
ولن يكون ج��زءا ً من عملية مواجهة تنظيم «داعش»،
وبالتالي تنفي التنسيق معه في الوقت الحالي وفي
المستقبل.
ال�م�ف��ارق��ة األول ��ى تكمن ف��ي ع��دم ق ��درة واشنطن
على االعتراف بأن عملية إنهاء وجود تنظيم «الدولة
االسالمية في العراق والشام» ال تكتمل إال بالتنسيق
م��ع ال��دول��ة ال�س��وري��ة وال�ج�ي��ش ال �س��وري .المفارقة
الثانية هو التساؤل الذي يلف عملية اإلنزال ،فلماذا لم

تكن العملية كسابقاتها من خالل غارة تقصف موقع
ابو سياف ،بل اختيار اإلن��زال وقتل المدعو نفسه ال
اعتقاله .بالتالي ف��إن ال�ت�س��اؤل األك�ب��ر ل�م��اذا «وزير
النفط» لدى «داعش» تحديداً؟
قد ال توجد أي��ة رواب��ط واقعية بين عملية االنزال
االميركية ش��رق س��وري��ة وب�ي��ن عملية حماية تدمر
من قبل الجيش السوري وسط البالد .وبين اعالن
واشنطن عدم التنسيق مع الدولة السورية في الوقت
الحالي أو في المستقبل ،وفي كالمها تصعيد واضح
تجاه النظام ال�س��وري ،خصوصا ً اإلع�لان في شكل
واضح عن اتخاذ قرار العملية من قبل الرئيس اوباما
وهو أمر غير مسبوق في الحرب االميركية المزعومة
ضد «داعش».
رس��ال��ة واش�ن�ط��ن ال��ى دم �ش��ق ق��د ت�ت��رج��م ف��ي هذا
القول« :يمكننا تخطي الخطوط الحمر وإنزال قواتنا
على االراض��ي السورية لتنفيذ أي عملية تصب في
مصلحة ال��والي��ات المتحدة ،من دون الرجوع إليكم
ألنكم لستم جزءا ً من الحرب ضد «داعش».
ورس��ال��ة دم �ش��ق ك��ان��ت ف��ي ص �ب��اح ال �ي��وم التالي
اإلعالن عن نسف مخطط «داعش» في تدمر ،وتمكن
الجيش السوري من تأمين محيط المدينة ،وتكبيد
ال�ت�ن�ظ�ي��م ع��ش��رات ال�ق�ت�ل��ى ح �س��ب ت��أك �ي��د المصادر
ال�س��وري��ة .مثبتا ً م�ج��ددا ً أن��ه المرجعية الوحيدة في
داخ��ل االراض��ي السورية لمواجهة «داع��ش» وباقي
التنظيمات اإلرهابية.

تمتلئ األوساط
«اإلسرائيلية»
بسيناريوات مصالحة
أميركية مع حكومة
نتنياهو حول التفاهم
النووي مع إيران ،بحيث
ح ّدد نتنياهو الثمن
للتغاضي والقبول وطي
الصفحة ومواصلة
العالقة اإليجابية بإدارة
أوباما ،وهو الحصول
على عشرة مليارات
دوالر نصفها تمويل
لحكومته المأزومة
لينفقها على االستيطان،
ونصفها اآلخر مساعدات
عسكرية ،بينها أحدث
الطائرات من جيل
«أف  »35التي رفضت
واشنطن تسليمها سابقاً،
ويبدو أنّ األمر اآلن
متيسر...
ّ

طهران ت�ؤكد �أن فريق التفاو�ض الإيراني �سيواجه بحزم �أي مطالب مبالغ فيها

خامنئي :لن ن�سمح بتفتي�ش من�ش�آتنا الع�سكرية �أو التحقيق مع علمائنا
أعلن المرشد األعلى للجمهورية
اإلسالمية علي خامنئي أن بالده لن
تسمح ألي جهة أجنبية بتفتيش أي
منشأة عسكرية إيرانية.
وأض���اف ف��ي خطاب أل��ق��اه أمس
ف��ي جامعة اإلم���ام الحسين «ل��دي
أخبار تفيد ب��أن األع���داء مع بعض
المسؤولين السفهاء ف��ي الخليج
الفارسي يستعدون إليصال حرب
بالنيابة إلى حدود إيران».
وقال إن «رد إيران على أي عدوان
عسكري سيكون قاسيا ً جداً» مشيرا ً
إل��ى «أن عليهم أن يعلموا أن أي
شيطنة تستهدف إيران سيكون ردنا
شديدا ً عليها» ،ولفت إلى «أن بالده
لن تسمح أب��دا ً ألحد بالوصول إلى
علمائها النوويين ،كما تطالب القوى
الكبرى».
وك���ان ال��ن��اط��ق ب��اس��م المنظمة
اإلي��ران��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ب��ه��روز
كمالوندي قد أعلن في وقت سابق
أن طهران ستسمح لمفتشي الوكالة
الدولية للطاقة الذرية بزيارة المجمع
العسكري في بارتشين ،ولكن لمرة
واحدة فقط.
وقال خامنئي في تصريحاته إن
على المسؤولين اإليرانيين الذين

«يحاربون في ميدان المفاوضات
النووية» ،التحلي بالثبوت وتجنب
تقديم تنازالت باعتبار ذلك الطريق
الوحيد لمواجهة األعداء ،مضيفا ً أنه
لن يسمح أيضا ً للمفتشين الدوليين
بلقاء العلماء اإليرانيين العاملين في
المجال النووي.
ونقلت وكالة «إرنا» عن خامنئي
قوله« :يقولون إنهم في حاجة إلى
تصريح إلجراء مقابالت مع العلماء
اإليرانيين ،وإنني أقول إن ذلك يعني
االستجواب».
يذكر أن الدائرة األوروبية للشؤون
الخارجية قد أعلنت أن المفاوضات
النووية بين إيران واللجنة السداسية
ستستأنف ف��ي فيينا ف��ي الفترة
 22-20أي��ار ،إذ ستجري لقاءات
على مستوى الخبراء والمديرين
السياسيين بصورة متزامنة.
وأوض��ح��ت ال��دائ��رة أن اللقاءات
على مستوى المديرين السياسيين
ستشمل ك�ل� ًا م��ن ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة
األوروب��ي��ة رفيعة المستوى هيلغا
شميت ون��ائ��ب��ي وزي���ر الخارجية
اإلي��ران��ي ع��ب��اس عراقجي ومجيد
تخت روانجي.
وق���ال ال��رئ��ی��س االي��ران��ي حسن

روحاني من جهته ،ان علی الشعب
االیراني ان یعلم ان نهایة المفاوضات
النوویة ستكون فخرا ً لهذا الشعب،
مؤكـدا ً ان الشعب یساند ویقف الی
جانب الفریق النووي المفاوض.
وأض�����اف روح���ان���ي أم����س في
كـلمة ألقاها في مدینة تبریز ،ان
ای��ران بلغت مرحلة مهمة جدا ً علی
الصعید الدولي ،وهي إلحاق الهزیمة

رئي�س وزراء �إيطاليا ي�ضغط على ال�شركاء
الأوروبيين لقبول ح�صتهم من الالجئين
اتهم رئيس الوزراء االيطالي ماتيو رينتسي دول االتحاد االوروبي بالتراجع عن التزامها
بقبول حصة من طالبي حق اللجوء وقال إن عليها ان تظهر جدية في حل مشكلة المهاجرين
في البحر المتوسط.
وضغطت ايطاليا التي تتحمل النصيب األكبر من جهود انقاذ الالجئين الذين يحاولون
عبور البحر المتوسط على شركائها لعقد قمة لالتحاد االوروبي الشهر الماضي للتوصل الى
حلول مشتركة للمشكلة.
واقترحت المفوضية األوروبية العمل بنظام الحصص حتى تتشارك الدول األعضاء عبء
استضافة مئات اآلالف من الالجئين الى حين تقييم طلباتهم للجوء .وفي الوقت الراهن
تتحمل دول قليلة منها المانيا والسويد النصيب األكبر.
من جهتها ،قالت بعض الدول انها تعارض اقتراح الحصص ،في حين قال رينتسي ان
هذا الموقف يمكن ان يقوض استراتيجية المنطقة الخاصة بالهجرة ،مضيفاً« :أن االتحاد
االوروبي أقر بأن المشكلة ليست مشكلة ايطاليا وحدها ووافق على ارسال سفن واآلن عليهم
ان يقبلوا بنظام الحصص».
وقال رينتسي ان «بريطانيا قالت على الفور انها ضده وستنسحب ...واآلن فرنسا
واسبانيا تخلقان مشكلة في شأن أسلوب حساب الحصص» ،مؤكدا ً ان السعي للتوصل الى
اتفاق بشأن المشكلة بحلول موعد القمة المعتادة لالتحاد االوروبي في  25و 26حزيران
يعني ان االتحاد االوروبي يتعامل مع األمر ببطء وال يرى حاجة لالستعجال.
وكانت دول االتحاد االوروبي قد اتفقت يوم االثنين الماضي على مهمة بحرية تستهدف
مهربي الالجئين من ليبيا ،لكن ثارت خالفات بين الدول االعضاء في شأن بعض بنود الخطة
األوسع للتعامل مع المشكلة والخاصة بحصص الدول من الالجئين.
وفي السياق ،قالت االمم المتحدة ان نحو  51الف مهاجر دخلوا أوروبا من طريق عبور
البحر المتوسط هذا العام من بينهم  30500عبر ايطاليا ،فيما غرق نحو  1800أثناء
المحاولة.

النهائیة بمخطط ره��اب ای��ران في
العالم ،مؤكدا ً ان الشعب والحكومة
والقیادة ،سعت وتسعی وبتنسیق
كـامل الی تقدیم الصورة الحقیقیة
الناصعة للشعب االیراني.
وأض�����اف روح���ان���ي ،ان���ه وف��ي
ه��ذا االط��ار ،لیس هناك من ال یرید
االنتصار للشعب في المفاوضات
ال��ن��ووی��ة ،وال یشعر بالقلق وع��دم

الراحة من الركـود االقتصادي في
البالد.
وف��ي السياق ،أك��دت المتحدثة
باسم الخارجیة االیرانیة مرضیة
افخم ،ان الفریق النووي االیراني
المفاوض سیواجه وبحزم أي مطالب
مبالغ فيها ،مشيرة الى ان اي��ران ال
تقبل بمفاوضات تتناول قضايا غير
الموضوع النووي.
وأض��اف��ت أفخم أم��س في لقائها
الصحافي االسبوعي ،ردا ً علی سؤال
حول تراجع المسؤولین االميركـیین
ع���ن ب��ع��ض االت���ف���اق���ات االول���ی���ة
بخصوص موقع «ف��ردو» او نطاق
التفتیش ،ورد ایران علی نقض هذه
العهود «ان المطالب المبالغ فيها من
األسالیب التي یعتمدها الطرف اآلخر
في مفاوضاته وهذا ما حصل خالل
ج��والت التفاوض المختلفة ،اال ان
فریق التفاوض االیراني وقف بحزم
بوجه هذه المطالب المبالغ فيها».
وأوض���ح���ت «ان ال��ط��رف اآلخ��ر
یحاول طرح جمیع المواضیع اثناء
ال��م��ف��اوض��ات ،لكن اي���ران ال تقبل
ب��م��ف��اوض��ات ت��ت��ن��اول ق��ض��اي��ا غير
الموضوع النووي ،مشيرة الى ان
الفريق النووي االيراني عازم علی

المحافظة علی حقوق البالد وصامد،
وهو يعتمد المنطق في الحوار».
وأش����ارت المتحدثة االی��ران��ی��ة،
ال��ی ان ال��ف��ری��ق ال��ن��ووی االی��ران��ي
المفاوض علی مستوی مساعدي
وزی���ر ال��خ��ارج��ی��ة ت��وج��ه (أم���س)،
الی فیینا ،وقالت« :هناك مواضیع
جادة مطروحة علی جدول االعمال،
وال��م��ف��اوض��ات م��ت��واص��ل��ة ل��م��لء
الفراغات وما یعرف «بین الهاللین»
وحتی ان بعض القضایا في حاجة
ال��ی ق��رار سیاسي ل��ذا ف��إن المسار
المنطقي والمعقول یستمر خطوة
خطوة».
ول��ف��ت��ت أف��خ��م ال���ی ان عملیات
صیاغة النص لم تنتهِ ،وقالت« :علی
كـل حال سیأتي یوم التوقیع ،مشددة
على انه في يوم التوقيع على االتفاق
النووي النهائي يجب ان يصدر قرار
م��ن مجلس االم���ن ال��دول��ي بإلغاء
الحظر عن ايران ،ویتعین علی جمیع
األطراف تنفیذ االلتزامات المنصوص
علیها في االتفاق بالتزامن مع بعضها
ال��ب��ع��ض» ،وأك���دت ان��ه ينبغي ان
تصدر التصريحات حول المفاوضات
النووية عن اعضاء الفريق النووي
االيراني المفاوض.

الكرملين� :سنرد حال ن�شر �أوكرانيا �صواريخ �أميركية على �أرا�ضيها

كييف تلغي اتفاقية التعاون الع�سكري والتقني مع رو�سيا
ق��ررت الحكومة األوك��ران��ي��ة أم��س إيقاف
سريان االتفاقية حول التعاون الثنائي مع
روسيا في المجال العسكري والتقني ،والتي
وقعت في عام .1993
ويأتي هذا القرار بعد قرار آخر كان الرئيس
بيترو بوروشينكو ق��د ات��خ��ذه ف��ي حزيران
الماضي ،فرض من خالله حظرا ً على التعاون
العسكري مع روسيا بكل أشكاله.
أم��ا روسيا فبدأت بتطبيق خطة شاملة
لتوطيد اإلنتاج العسكري واستبدال المواد
المستوردة وب��ال��درج��ة األول���ى األوك��ران��ي��ة
ال��ص��ن��ع ،ال��ت��ي ك��ان��ت تستخدم س��اب��ق�ا ً في
الصناعات الحربية الروسية وال سيما في
ما يخص إنتاج المروحيات وطائرات النقل
العسكري.
الى ذلك ،أعلن دميتري بيسكوف ،الناطق
الصحافي باسم الرئيس الروسي أن موسكو
ستتخذ إج��راءات جوابية لحماية أمنها في
حال نشرت أوكرانيا عناصر منظومة الدرع
الصاروخية األميركية على أراضيها.
وكان أمين مجلس األمن الوطني والدفاع
األوك��ران��ي ألكسندر تورتشينوف ق��د أعلن
في وقت سابق من يوم أمس أنه ال يستبعد
أن تدرس كييف إج��راء مشاورات حول نشر
عناصر من المنظومة األميركية على أراضيها.
وقال بيسكوف للصحافيين ردا ً على ذلك إنه
«إذا كان المقصود هو أن أوكرانيا تخطط لنشر
عناصر منظومة الدرع الصاروخية األميركية
على أراضيها فال يمكن أن يكون موقفنا من
هذا األمر إال سلبياً ،كونه يمثل تهديدا ً لالتحاد
الروسي ،وفي حال نشر المنظومة ستتخذ
روسيا بالضرورة إج��راءات جوابية لتأمين
أمنها الخاص».
وردا ً على تصريح ال��رئ��ي��س األوك��ران��ي
بيترو بوروشينكو لقناة « »bbcبأن بالده ال
تقاتل انفصاليين وإنما روسيا ،قال بيسكوف
إن «أوكرانيا ال تحارب روسيا بل شعبها»،
وأوض���ح «يجب إدراك ،أن كييف تشن مع
األسف حربا ً ضد مواطنيها ،مواطني أوكرانيا،
فهم م��ن يتعرضون للقصف ،وه��م الذين
يقتلون».
كما لفت السكرتير ال��ى أن��ه ليست لدى
الكرملين ثقة كبيرة ببوروشينكو بسبب
تقاعس كييف عن تنفيذ التزاماتها واالتفاقات
الموقعة ،وقال« :إن نقص الثقة يستند لألسف
إل��ى حقائق م��ح��ددة ،والتزامات غير منفذة
بعينها ،وق��ص��ور معين ف��ي تنفيذ الوثائق
الموقعة».

وكان الرئيس األوكراني قد زعم أن القوات
األوك��ران��ي��ة ق��د أوق��ف��ت ع��ش��رات العسكريين
الروس المشاركين في العمليات القتالية شرق
البالد ،وقال لقناة «« :»bbcنحن ال نحارب
االنفصاليين الذين تؤيدهم روسيا ،فهي حرب
حقيقية مع روسيا .واليوم أسرنا اثنين من
العسكريين الروس ،ومنذ أسابيع عدة وأشهر
أسرنا  20و 60جنديا ً على التوالي من القوات
الخاصة الروسية ،وهذا دليل إضافي قوي».
وتابع بوروشينكو ،ردا ً على سؤال إن كان
ينوي استعادة األراض��ي األوكرانية بالسبل
العسكرية «أنا رئيس سالم ،وأعمل كل شيء
للحفاظ على السالم .لذلك كنت في مينسك،
وحضرت محادثات صعبة جدا ً لـ 18ساعة من
دون توقف في  12شباط من هذا العام» ،وأكد
«نحن مستعدون لتنفيذ كافة االلتزامات التي
تضمنتها اتفاقات مينسك األخ��رى ،ونطالب
روسيا بالمثل».
وأع��رب وزير الخارجية الروسي سيرغي
الف���روف ع��ن أم��ل موسكو ف��ي أن تستخدم
واشنطن ،بعد زي��ارة وزي��ر خارجيتها جون
كيري إلى روسيا ،نفوذها لدفع كييف نحو
تنفيذ اتفاقات مينسك.
وق��ال الف��روف في كلمة ألقاها في مجلس
االتحاد الروسي أمس« ،نعول على أن تستخدم
واشنطن ،بعد اللقاءات في سوتشي ،نفوذها
في أوكرانيا لمنع كييف من القيام بمغامرات
عسكرية جديدة ودفعها نحو التمسك بتنفيذ
اتفاقات مينسك».
وأوض��ح ال��وزي��ر ال��روس��ي أن زي��ارة جون
كيري إلى سوتشي سمحت للجانبين بإدراك
ضرورة تجنب الخطوات التي يمكن أن تؤدي
إلى تعقيد العالقات الثنائية ،مؤكدا ً أن الطريق
الواقعي لتسوية األزمة األوكرانية يتمثل في
تنفيذ اتفاقات مينسك في شكل كامل ،مشيرا ً
إلى أن نظيره األميركي أكد هذا الموقف خالل
زيارته إلى سوتشي في  12أيار.
وأض��اف أن تسوية العديد من «القضايا
الحادة» تتوقف على توحيد جهود موسكو
وواشنطن ،مشيرا ً إلى أن الواليات المتحدة
تشارك في ش��ؤون أوكرانيا منذ زمن طويل
لكن هذه «المشاركة ليست بناءة في بعض
األحيان».
من جهة أخرى أشار الوزير الروسي إلى أن
اللجنة الفرعية للشؤون السياسية التابعة
لمجموعة االتصال الخاصة بتسوية األزمة
األوك��ران��ي��ة ستعقد اجتماعا ً ف��ي  22أي��ار،
وأضاف إنه ال يعتبر سعي جيران روسيا إلى

تعزيز عالقاتهم مع االتحاد األوروبي كارثة،
مشددا ً على ضرورة أن ال تلحق هذه العمليات
الضرر بمصالح روسيا.
وقال الوزير الروسي «الشرط الوحيد الذي
نصر عليه هو أن تكون هذه العمليات شفافة
وال تنطوي على أي معان خفية» ،مؤكدا ً أن
موسكو مستعدة الى تحقيق االنسجام بين
عمليات التكامل وتوازن المصالح.
وأكد الفروف أن األزمة األوكرانية تطورت
بعد رفض االتحاد األوروب��ي حجج موسكو
في ش��أن ض��رورة التوصل إل��ى اتفاق حول
إقامة منطقة تجارة حرة بين أوكرانيا واالتحاد
األوروبي أخذا ً في االعتبار التزامات كييف في
شأن منطقة التجارة الحرة في إط��ار رابطة
الدول المستقلة.
من جهة أخرى ،قال الوزير الروسي إنه ال
يرى آفاقا ً النضمام أوكرانيا إلى حلف شمال
األطلسي واالتحاد األوروبي ،مشيرا ً إلى أن قمة
أوكرانيا – االتحاد األوروبي التي عقدت مؤخرا ً
في كييف تتحدث عن دعم إج��راء إصالحات
مختلفة من دون ذكر آفاق االنضمام إلى الناتو
أو االتحاد.
وفي شأن العالقات الروسية  -األميركية
أكد الفروف أن بالده تعتبر محاوالت واشنطن
لدعم قوى مناهضة للحكومة في روسيا مد ّمرة
للعالقات بين البلدين ،الفتا ً إل��ى القانون
األميركي حول دعم الحرية في أوكرانيا الذي
ينص على تخصيص نحو  60مليون دوالر
لتمويل هذا النشاط .وقال إن موسكو حذرت
واشنطن من أن هذه الخطوات غير مقبولة.
كما أكد وزير الخارجية الروسي أن هناك
ح��رب �ا ً إع�لام��ي��ة ت��ج��ري ف��ي وس��ائ��ل اإلع�لام
العالمية ضد روسيا ،مشيرا ً إلى أن موسكو ال
تهتم بهذه الحروب ،مضيفا ً أن هناك مبادرة
طرحت في الكونغرس األميركي مؤخرا ً تهدف
إلى زيادة تمويل مؤسسات البث اإلخباري في
أوروبا وأوراسيا ،ألن األميركيين يخسرون في
«الحرب اإلعالمية مع روسيا».
وأك��د الف���روف أن ال���روس ال ي��ري��دون أية
حروب ،بما في ذلك حروب إعالمية .وأضاف:
«ربما يكون الصحافيون ال��روس الوحيدين
الذين يعملون في شكل دائم في جنوب شرقي
أوكرانيا ويعرضون من خالل البث المباشر
ذلك الدمار الهائل الذي تسببه أعمال القوات
المسلحة األوكرانية وكتائب الحرس الوطني
و«القطاع األي��م��ن» ال��ذي ال تخضع وحداته
لكييف الرسمية».

