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العراق الى �أين� ...س�ؤال �إجابته
عند العراقيين؟
} هشام الهبيشان
يبدو انّ الحدث األبرز في األخبار الواردة من العراق هو تقدم
تنظيم «داعش» الراديكالي ،في مناطق واسعة بغرب العراق،
فهو بعد سيطرته على أجزاء واسعة من محافظة األنبار التي
تشكل ما يزيد على  30في المئة من مساحة العراق اإلجمالية،
استكمل أمس السيطرة على الوسط الحيوي للمحافظة وهو
مدينة «ال��رم��ادي» .هذه األح��داث والتداعيات بمجملها ووفق
نتائجها الخطرة المنتظرة ألقت بظاللها في شكل واسع بتساؤالت
وتكهنات عدة على الساحة السياسية والعسكرية وفي الشارع
العراقي بخاصة .وعلى معظم المتابعين للشأن الداخلي العراقي
وخصوصا ً بشقيه األمني واالنساني ،فاليوم شكل تمدد التنظيم
الراديكالي في شكل دراماتيكي متسارع على أجزاء واسعة من
غرب العراق وسط انهيارات شاملة بصفوف األجهزة األمنية
هناك ،شكل بمجموعة واقعا ً جديدا ً لمجمل الشكل العام للخريطة
األمنية والعسكرية العراقية ،وأعاد تشكيل واقع جديد لمجمل
نتائج واهداف وخطط المعركة واتجاهاتها.
فاليوم ،ال يمكن الحديث أب��دا ً عن حلول تجميلية سريعة
إلخفاقات القوى األمنية العراقية باألنبار ،وال يمكن كذلك إلقاء
اللوم على أميركا وبعض حلفائها الذين يدعون اليوم كذبا ً انهم
يشاركون بالحرب على هذا التنظيم ،فواشنطن اليوم وبعد ان
قامت بإعادة دراسة الستراتيجيتها للحرب بالعراق ،يبدو ان
دوائر صنع القرار الرسمي فيها اليوم تصر وأكثر من أي وقت
مضى على تقسيم العراق وإن أخفت وأنكرت ونفت هذا الحديث.
وهنا طبعا ً ألميركا مصلحة خاصة بتقسيم العراق وتفتيته خدمة
لمشاريعها التفتيتيه التي تخدم بالضرورة المشروع الصهيو ـ
اميركي بالمنطقة العربية ،وبالعودة الى الشق األمني الداخلي
العراقي فقبل ايام عدة كنا نسمع عن استعدادات كبرى لمعارك
ستنطلق في أقصى شمال العراق «الموصل» تقودها الحكومة
العراقية وبدعم محلي ودولي واقليمي ،وقالت الحكومة حينها
أنها أتمت االستعداد والتجهيز والعدة لمعارك كبرى بمدينة
الموصل ،وسمعنا أننا سنعيش تفاصيلها قريبا ً كما سربت
وسائل االعالم ونقلت عن مسؤولين عراقيين ،ولكن كانت الصدمة
وحالة االنهيار األمني بمدينة األنبار التي تلقاها الشارع العراقي
والدولة العراقية بكل أركانها ومكوناتها ،بمثابة النكسة األولى
لمشروع معركة مدينة الموصل المنتظرة منذ حين.
فاليوم ،من الواضح ان تقدم التنظيم الراديكالي بمدينة
األنبار وضع خيارات حكومة السيد العبادي ضمن نطاق ضيق
وضيق ج��داً ،فما جرى بمدينة الرمادي أمس من حالة أنهيار
سريع لمنظومة األجهزة األمنية هناك ،انما هو دليل على ضعف
وتضعضع هذه المنظومة في شكل كامل بعموم هذه المنطقة
وهذا األمر قد ينسحب على مناطق أخرى بالدولة العراقية ،وهذا
ما يستوجب اليوم من الحكومة العراقية أعادة دراسة شاملة
وكاملة لمجمل ملفات المنظومة األمنية والعسكرية باالعتماد
على قدراتها الذاتية وعلى قدرات الداخل العراقي وعدم االرتهان
وانتظار ما سيقدمه اآلخرون خارج العراق للعراقيين ،فاليوم
أصبح تنظيم الدولة «داع��ش» الراديكالي على بعد عشرات
الكيلومترات فقط من مشارف العاصمة ب��غ��داد ،وه��ذا األمر
ينسحب كذلك على مناطق عدة في جنوب العراق ،وهذا بدوره
سينعكس على معارك التنظيم بمناطق واسعة من شمال وشمال
غربي وشمال شرقي العراق وخصوصا ً بمحافظة صالح الدين
التي تشهد اليوم معارك كبرى بين التنظيم والجيش العراقي
وقوات الحشد الشعبي.
المرحلة الحالية بكل تجلياتها تؤكد ان المعارك ما زالت تدور
على االرض وبقوة وزخم أكبر ،ومع دوي وارتفاع صوت هذه
المعارك ،يمكن القول إنه بهذه المرحلة ال صوت يعلو على مسار
الحسومات العسكرية لجميع األط��راف المقاتلة على الساحة
العراقية ،فاليوم التنظيم يحاول إثبات وجوده من جديد على
الساحة العراقية ومن خالل عمليات انغماسية كبرى يقودها
بمناطق واسعة في شمال وشمال غربي وغرب العراق ،فالمعارك
تسير بعكس عقارب مساعي الحكومة العراقية الساعية الى
حسم سريع لمعظم ملفات المعركة ،اليوم ن��رى ان التنظيم
يقوم بحملة من التصعيد العسكري غير المسبوق على مختلف
الجبهات العراقية المشتعلة ،وهذا ما يؤكد حتمية ان التنظيم ما
زال يناور بورقة خيارات الحسم الميداني وميزان القوة بالميدان
إلثبات وجوده كطرف قوي ما زال موجودا ً وبقوة على الساحة
العسكرية العراقية.
وهنا يمكن القول من الواضح ان األحداث األخيرة التي جرت
بالعراق وخصوصا ً بعد تقدم التنظيم الراديكالي بمناطق واسعة
مؤخرا ً بغرب العراق من الواضح أن هذا التقدم سينعكس على
حجم األهداف المطلوب تحقيقها بالعراق من قبل بعض القوى
اإلقليمية والدولية وهو ما سيسقط بالمحصلة مجموعة من
الرهانات المتعلقة بكل ما يجري في العراق ،وهي أهداف تتداخل
فيها حسابات الواقع المفترض لألحداث الميدانية على األرض
مع الحسابات االمنية والعسكرية والجيو-سياسية للجغرافيا
السياسية العراقية وموازين القوى في اإلقليم مع المصالح
واالستراتيجيات للقوى الدولية على اختالف مسمياتها ،كما
تتداخل فيها ملفات المنطقة وأمن «إسرائيل» والطاقة وجملة
مواضيع اخرى ليس أولها وال آخرها الرهان على دور ما ألميركا
في المرحلة المقبله قد يقلب المعادلة في المنطقة وفي العراق
تحديدا ً ويعيد خلط األوراق فيها من جديد إلى أقصى الحدود،
وهذا ما يوحي بمسار تعقيد شائك دخله مسار المعارك والحروب
المجتزأة بالداخل العراقي.
وبالعودة الى الشق اإلنساني بالداخل العراقي وهم األهم
ومحور حديثنا هنا ،فما زال مسار المعارك على االرض العراقية
يلقي بظالله المأسوية والمؤلمة بكل تجلياتها على المواطن
العراقي المتأثر في شكل مباشر من نتائج هذه المعارك ومساراتها
الملتويه ،فما زالت نار الحرب وإعدامات الميدان والتصفية بالمقار
األمنية ودوي المدافع وهدير الطائرات تضرب بقوة بمجموعها
كل مقومات العيش بحده األدن��ى للمواطن العراقي وبخاصة
بمناطق غرب العراق .والناظر لحال الكثير من العراقيين اليوم
داخل وخارج العراق ،يعرف حجم المأساة التي يعيشها المواطن
العراقي ،فاليوم بالعراق هناك مدن بأكملها ال يوجد بها ال ماء وال
كهرباء وال حتى طحين ،وان وجد الطحين يوجد في شكل مقنن
ويستفيد منه في شكل واسع ما يسمى «بتجار األزمة او بتجار
الحرب العراقيين» ال فرق بذلك كما يقول العراقيون ،فهؤالء هم
جزء من الحرب ومن منظومة الحرب في العراق ،ولكن بوجوه
وص��ور مختلفة ،ومن هنا ،فالواضح من حجم الدمار الهائل
والخراب والدماء التي دفعها العراقيون كنتيجة لما يجري في
العراق ،ان الخاسر الوحيد منه ومن كل ما يجري في العراق هو
الشعب العراقي والشعب العراقي فقط.
ختاماً ،ان تطورات الساعات االخيرة في العراق ،تؤكد بما ال
يقبل الشك ان مسار المعارك والحرب بالداخل العراقي ستستمر
إلى عام آخر على األقل بنفس وتيرتها التي نعيشها اليوم ،وإلى
ذلك الحين سننتظر مسار المعارك على االرض لتعطينا مؤشرات
واضحة عن طبيعة ومسار وتأثيرات ونتائج المعارك على األرض
العراقية ،وتأثيرات هذه المعارك على الشعب العراقي الخاسر
الوحيد من مسار هذه الحرب المفروضة عليه ،وهنا أود أن أطرح
سؤاال ً ليترك برسم اإلجابة عند العراقيين ،ومضمون السؤال هنا
موجه لكل مواطن عراقي على امتداد الجغرافيا العراقية وخارج
هذه الجغرافيا ،وهو ،العراق الى أين يتجه؟
*كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.awamleh@yahoo.com

كوالي�س

العرب ...وعقدة «االرتعا�ش» ال�سيا�سي
} راسم عبيدات
احيانا ً تتولد لديّ قناعة بأنّ صفة الخنوع واإلذالل و«اإلرتعاش»
السياسي واستدخال الهزائم صفة مالزمة لهذه األمة ،حتى ان البقع
المضيئة ،التي تحاول التم ّرد على هذا الواقع واسترداد جزء من
كرامة ومكانة العرب المسلوبة ،تتعرض الى الهجوم والتحريض
من العرب أنفسهم ،وكأنهم يقولون ال نريد ألحد أن يكشف عوراتنا،
على رغم انها اآلن أضحت مكشوفة ولم تعد مستورة حتى بورقة
التوت.
وعندما تقارن بين ما تختزنه األمة من إمكانات وقدرات وثروات
وطاقات مع غيرها من الدول ،تجد أن هذه األمة تفوق امكاناتها
وقدراتها مئات المرات امكانات وقدرات دول وشعوب اخرى صمدت
على مواقفها ولم «ترتعش» سياسيا ً أو تخشى جبروت أميركا
وقوتها ،بل وقفت ندا ً لها تدافع عن حقوقها وكرامتها ومواقفها،
على رغم كل الحصار والعقوبات التي فرضتها أميركا عليها ،او
التهديدات التي مارستها بحقها.
ولنا في هذا الشأن والسياق أمثلة كثيرة ،فكوبا جزيرة صغيرة
حاصرتها أميركا لمدة ( )58عاما ً ولم «ترتعش» قيادتها سياسيا ً
ولم تجبن أو تقدم على تقديم تنازالت سياسية وغيرها ألميركا،
بل أميركا اضطرت في ظل الصمود الكوبي األسطوري الى رفع
الحصار وتطبيع العالقات معها ،وكذلك هي فنزويال ،التي لم
تترك أميركا بالتحالف مع طغم الرأسمالية المحلية ،أي وسيلة او
طريقة للتخلص من نظامها الثوري ،ولكن في النهاية لم تنجح في
تزوير إرادة الشعب الفنزويلي ،فنزويال التي تحدى رئيسها الثوري
الراحل الكبير هوغو تشافيز الحظر الجوي الذي فرضته أميركا
واألطلسي على العراق قبل احتالله ،وقام بزيارة الرئيس الراحل
صدام حسين ،وكذلك رئيسها الحالي ماردو قال للرئيس األميركي
الحالي في قمة أميركا الالتينية ،إنني احترمك ولكن ال أثق بك.
وعندما نعرج على إي��ران ،نستغرب كيف لهذه الدولة التي
خاضت حربا ً لمدة ثماني سنوات متواصلة ومن ثم تعرضت

لحصار وعقوبات أميركية وأطلسية ظالمة لمدة  37عاما ًوبإمكانات
تقل كثيرا ً ع ّما يمتلكه العرب الى دولة إقليمية مؤثرة وفاعلة في كل
قضايا المنطقة من أفغانستان وحتى اليمن ،وتضطر أميركا والعالم
الى مفاوضتها وتقديم التنازالت لها في برنامجها النووي ،وتفرض
نفسها كقوة معترف لها بمصالحها ونفوذها.
وليس ه��ذا فحسب فحتى «اسرائيل» المنتعش اقتصادها
بالمساعدات االقتصادية األميركية ،والمحمية عسكريا ً منها ،في
سبيل ما تعتبره تهديدا ً لوجودها وأمنها القومي ،وجدنا رئيس
وزرائها الحالي نتنياهو ،في إطار تحريضه على البرنامج النووي
اإليراني ،يذهب ليخاطب «الكونغرس» األميركي على رغم إرادة
رئيسه ويذله في عقر داره.
أما عند التطرق للحالة العربية ،فنرى أن األنظمة العربية قد
رهنت نفسها وبلدانها ومقرراتها وإرادتها لألميركيين ،فهناك من
قال بأن  99في المئة من اوراق الحل بيد أميركا ،وهناك آخرون
قدموا التسهيالت لألميركيين بإقامة قواعد عسكرية لهم على
أراضيهم ،وهناك من قالوا بثقافة االستنعاج واستدخال الهزائم،
وعدم قدرتنا كعرب على مجابهة ومواجهة «اسرائيل» وتحقيق
انتصار عليها ،وفوق كل التسهيالت التي تقدم لألميركيين وحماية
مصالحهم في المنطقة ،نرى أن العرب يقومون بالدفع ألميركا ،التي
أصبحت الوالية على النفس والمال في المنطقة العربية ،وتحديدا ً
في منطقة الخليج ،وتعتبر أنّ دفع العرب المال لها حق ،وعلى رغم
الدفع نرى أن أميركا كدولة ومؤسسات تتعامل مع العرب باحتقار
وبدونية ،وال تأبه ال لمصالحهم وال لوجهات نظرهم.
وعند السؤال لماذا يحصل ذلك مع العرب من دون غيرهم؟
اإلجابة لها عالقة بالعرب أنفسهم ،فأنظمة الحكم العربية أغلبها
قائم على الديكتاتورية والتوريث وتحويل بلدانهم الى مزارع
واقطاعيات ،حيث تغيب المشاركة في الحكم والسلطة والقرار
والثروات ،ويسود القمع ومصادرة الحريات وعدم تداول السلطة،
وهذا يخلق حالة من عدم اإلنتماء والوالء عند الجماهير لألنظمة
الحاكمة ،ولذلك ترى أن الضعف الذي تعيشه هذه األنظمة ،يجب
ان يجري تعويضه باالستناد الى قوى خارجية كبرى توفر لها

اليون�سكو :تدمير مدينة تدمر الأثرية
خ�سارة كبيرة للب�شرية
قالت المديرة العامة لليونسكو
إيرينا بوكوفا ،إن تدمير مدينة تدمر
األثرية السورية ،التي سيطر عليها
عناصر «داع��ش» ،سيكون خسارة
كبيرة للبشرية.
وأك����دت ب��وك��وف��ا أن ت��دم��ر هي
موقع استثنائي من التراث العالمي
في الصحراء ،وأن تدمير المدينة
التاريخية ليس فقط جريمة حرب
ولكن أيضا ً خسارة كبيرة للبشرية،
حسب تصريحاتها.
وكررت المديرة العامة لليونسكو
دعوتها لمجلس األمن لإلشراف على
عملية حماية لهذه المدينة ،وقالت:
«نحن في حاجة إلى مجلس األمن،
وجميع القادة السياسيين والزعماء
الدينيين لمنع هذا التدمير».
وأش��ارت بوكوفا إل��ى أن الموقع
األث���ري بالصحراء ال��س��وري��ة مهد
للحضارة اإلنسانية ،ينتمي للبشرية
جمعاء ،مضيفة أن جميع الثقافات
ت��ؤث��ر ف��ي بعضها ال��ب��ع��ض ،وك��ل
الثقافات تثري بعضها البعض.
وك��ان تنظيم «داع��ش» االرهابي
قد سيطر على المدينة أول من أمس
بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش

ال��س��وري ،م��ا أث��ار م��خ��اوف العديد
من تكرار السيناريو العراقي نفسه
بتدمير المدينة التاريخية على يد
عناصر التنظيم.
وفي السياق ذات��ه دعت المديرة
العامة لليونسكو إلى إنهاء األعمال
العدائية في تدمر ،عقب ورود تقارير
من عدة مصادر تفيد بأن جماعات
مسلحة سيطرت على موقع التراث
العالمي.
وقالت إيرينا بوكوفا« ،أشعر بقلق
عميق إزاء الوضع في موقع تدمر»،
مضيفة أن القتال يشكل خطرا ً على
أحد أهم المواقع في الشرق األوسط
وعلى سكانها المدنيين.
يذكر أن المديرة العامة لليونسكو
إيرينا بوكوفا ،أطلقت في  14أيار
حملة «م��ت��ح��دون م��ع ال��ت��راث» في
المتحف الوطني بلبنان ،علما ً أن
الحملة نفسها أطلقت ببغداد في
شهر آذار الماضي ،وهي حملة عالمية
لحماية التراث والتنوع الثقافي أينما
هدداهما العنف والتعصب.
وأعلنت المفوضة األوروبية العليا
للسياسة الخارجية واألمن فيديريكا
موغيريني أن أعمال القتل وتدمير

الميراث الثقافي على ي��د مسلحي
«داعش» ترقى إلى جرائم حرب.
ج���اء ذل���ك ف��ي ب��ي��ان ص���ادر عن
موغيريني بعد سيطرة التنظيم
االرهابي على مدينة تدمر التاريخية،
حيث أش��ار البيان إل��ى أن «مدينة
تدمر تمثل رم���زا ً للميراث الثقافي
الغني لسورية ومفترقا ً للحضارات.
وأع��م��ال قتل جماعية وتدمير آثار
ثقافية ومعمارية في سورية والعراق
ترقى إلى جرائم حرب وفقا ً لنظام
روم��ا األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية».
وأض��اف��ت أن االت��ح��اد األوروب���ي
اتخذ الخطوات المطلوبة كافة وفقا ً
لقرار مجلس األمن الرقم  2199لمنع
تجارة اآلث��ار الثقافية في شكل غير
مشروع ،وأكدت أن هذه التجارة غير
الشرعية تساعد على تمويل «داعش»
وغيره من التنظيمات اإلرهابية.
وأك���دت موغيريني أن االت��ح��اد
األوروبي يدعم جهود األمم المتحدة
الرامية إلى إيجاد حل سياسي يضع
حدا ً لألزمة السورية المستمر منذ 4
سنوات ،وكذلك محاوالت التصدي
لتوسع «داعش».

فرن�سا تعلن ت�صفيتها قائدين من «القاعدة»
وجماعة «�أن�صار الدين» في مالي
قالت وزارة الدفاع الفرنسية ،إن القوات الفرنسية
الخاصة المنتشرة في منطقة الساحل األفريقي قامت
بتصفية قائدين إسالميين متشددين في عملية شمال
مالي.
وأش��ار البيان أن القائدين اللذين قتال هما زعيمان
إرهابيان لتنظيم «القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي»
وجماعة «أن��ص��ار ال��دي��ن» ،وأك���د أن الجماعتين هما
المسؤولتان عن العديد من الهجمات اإلرهابية على القوات
الدولية واالنتهاكات المتكررة ضد سكان مالي.

وأض��اف البيان ،أن أحدهما هو عبدالكريم الطوارقي
أبرز من انضم إلى «القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي» من
بين الطوارق في مالي ،وكان الطوارقي يقود كتيبة أغلب
أفرادها من الطوارق.
وأفاد البيان أنهما كانا ضمن أربعة قتلوا خالل عملية
جرت ليلة  17و 18أيار ،وأكدت أن مقتل القياديين ضربة
جديدة للجماعتين بعد مقتل قائد كتيبة حركة «المرابطون»
الجهادية في مالي ،أحمد التلمسي ،في  11كانون األول إثر
غارة شنتها القوات الفرنسية في منطقة غاو.

الحماية والبقاء في السلطة ،وهذه القوى كأميركا ال تتورع عن
تضخيم وتعظيم األخطار المحدقة بهذه األنظمة ،والتي في الغالب
ال تكون حقيقية ،بل هذه «الفزاعات» يتم خلقها وتصويرها ،من أجل
تبرير «حلب» هذه األنظمة مادياً ،وهذا النمط والنموذج معمول به
منذ عهد الرئيس الراحل عبد الناصر وحتى ايران اآلن ،حيث جرى
ويجرى استخدامهما كـ»فزاعات» ض ّد أنظمة الخليج لكي تدفع
المال لواشنطن.
مأساة العرب أنهم لم يتعلموا من التاريخ وحقائقه ،وبالذات
مشيخات النفط وال��ك��از ،حيث أن رئيس ال���وزراء البريطاني
تشرشل منذ الحرب العالمية الثانية ،ق��ال إن بريطانيا ليس
لها أصدقاء وأع��داء دائمون ،بل لديها مصالح دائمة ،وكل دول
الغرب اإلستعماري وفي مقدمها أميركا سارت على نفس النهج
والمنوال ،ولعل بلدان ومشيخات النفط والكاز ،بعد توصل أميركا
الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي ،والقمة األميركية –
الخليجية ،باتت مقتنعة بأن أميركا همها األول واألخير مصالحها،
ومشيخات الخليج مهما كانت وجهة نظرها واعتراضاتها على
اإلتفاق اإليراني -األميركي ،فهي ال تعني ألميركا شيئاً ،فالمهم
المصالح األميركية اوالً ،وليس هذا فحسب فمشيخات النفط والكاز
العربية غير قادرة على التمرد او الخروج من عباءة «الجلباب»
األميركي ،فهي ترهن قرارها ومقدراتها وثرواتها وتسليح جيوشها
لألميركيين ،وأي خروج او بداية تمرد على أميركا أول ما يتطلب
هو إقامة عالقات دولية متوازنة ،تقدم المصالح القومية والوطنية
العربية على المصالح األميركية وغيرها من مصالح الدول األخرى،
وكذلك ال بد من تصحيح العالقات العربية – العربية ،والتخلص
من هاجس «الفزاعات» المضخمة المستهدفة نهب خيرات وثروات
وأموال العرب ،وبالذات مشيخات النفط والكاز.
هذه عوامل مهمة جدا ً لتخليص العرب من عقدة «اإلرتعاش»
السياسي ،على طريق إثبات أنفسهم كقوة عربية لها حضورها
وتأثيرها ،ولها مصالحها ،وبما يجبر أميركا على ان تدفع في مقابل
الحفاظ على مصالحها ال ان تأخذ وتنهب.
Quds.45@gmail.com

قال مصدر عسكري
عربي يتابع الحروب
في سورية والعراق
إنّ وحدات نخبة
محترفة موجودة لدى
االستخبارات التركية
والسعودية متصلة
ببنية الكوماندوس،
على نمط وحدات
المستعربين
«اإلسرائيلية» ،جرى
تدريبها وتسليحها
وتنظيمها بسرايا
وكتائب ،ونقلها للقتال
في سورية ،هي
التي أحدثت التغيير
في جبهتي الشمال
والشرق في تدمر
وجسر الشغور وإدلب
تحت مس ّمى «النصرة»
و«داعش» .

ً
اتفاقا يتيح االطالع على �أ�سرارنا العلمية والع�سكرية
روحاني :لن نوقع

طهران :ال اتفاق من دون الأخذ بمطالبنا

أكد الرئيس االيراني حسن روحاني ،أن بالده لن توقع
اتفاقا يتيح الي شخص امكانية االط�لاع على االس��رار
العلمية والعسكرية للبالد.
وشدد روحاني على أن االبحاث والتطوير تمثل الخط
األحمر للحكومة االيرانية وأن الفريق النووي المفاوض
ملتزم بذلك ،وق��ال« :إن الحكومة تتبع توجيهات قائد
الثورة االسالمية ،ولن توقع على اي اتفاق يتيح ألي
شخص ك��ان ،امكانية االط�ل�اع على االس���رار العلمية
والعسكرية».
وأوض���ح الرئيس االي��ران��ي ،أن االدارة التنفيذية
للبروتوكول الملحق هي من صالحيات الحكومة االيرانية،
وستكون على اساس الخطوط الحمر ،متعهدا ً بأن يكون
المفاوضون مبعث فخر واعتزاز للشعب االيراني.
وأك��دت المتحدثة باسم الخارجية االيرانية مرضية
أفخم ان االتفاق النووي غير ممكن ما لم يُتخذ موقف
واضح في شأن وجهات النظر االیرانیة ،وذلك ردا ً علی
تصریحات نظیرتها االميركـیة ماري هارف.
وكـانت المتحدثة باسم الخارجیة األميركـیة ماري
هارف قد ذكـرت بأن بالدها لن توقع علی االتفاق ما لم
تحصل علی الضمانات الالزمة لتفتیش كـل المواقع
النوویة االیرانیة.
وأش��ارت أفخم الی أن ایران ومنذ بدایة المفاوضات
مع الغرب ،طرحت آرائها في جمیع المجاالت بوضوح
وشفافیة.

هذا واستأنف الفریق النووي االیراني المفاوض منذ
یوم االربعاء الماضي في فیینا مفاوضاته مع السداسیة
الدولیة الستكمال صیاغة برنامج العمل المشترك.
وكان وزير الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس قال
في وقت سابق أن على إيران أن تكون أكثر شفافية في
أنشطتها العسكرية كجزء من االتفاق وعليها السماح
للمفتشين بالدخول إلى جميع المواقع.
وق��ال الوزير الفرنسي «م��اذا سيحدث إذا لم تلتزم
إي��ران ...وما هو الوقت الذي سيتوفر لنا للتفتيش؟ في
النص الحالي الوقت هو  24يوما ً إلنذار طهران في شأن
عملية التفتيش ،لكن في  24يوما ً يمكن أن يختفي كثير
من االشياء» ،وأضاف« :يجب أن يكون هناك التزام محدد
في شأن أنشطة التخصيب المسموح بها طوال االتفاق بما
في ذلك تخفيض مرحلي ألجهزة الطرد المركزي في موقع
«فوردو» وآلية تتسم بالكفاءة إلعادة فرض العقوبات في
حال لم تحترم إيران التزاماتها التي نص عليها االتفاق».
وبحث مفاوضون من إيران والقوى الكبرى في فيينا
األربعاء الخالفات بما في ذلك توقيت تخفيف العقوبات
ومستقبل برنامج إيران لألبحاث والتطوير في المجال
النووي.
وأوض���ح ب��ي��ان ل�لات��ح��اد األوروب����ي أن المحادثات
بين مديرة الشؤون السياسية لالتحاد هيلغا شميد
والمفاوضين اإليرانيين برئاسة عباس عراقجي ستستمر
حتى (اليوم) الجمعة.

مركل :ال اجتماعات لمجموعة الثماني مع رو�سيا ما دامت ال تلتزم ب�سيادة القانون

«الرادا» يتخلى موقت ًا عن �ضمان حقوق الإن�سان بالكامل في منطقة النزاع

قالت المستشارة االلمانية انغيال مركل أمس ،انه لن تعقد
أي اجتماعات لمجموعة الثماني مع روسيا ما دامت ال تلتزم
بالقيم المشتركة األساسية للديمقراطية وسيادة القانون.
وقالت مركل في كلمة لها أمام البرلمان «التطورات الجارية
في اوكرانيا هي السبب في اننا سنلتقي في إلماو كمجموعة
السبع ال مجموعة الثماني» مشيرة الى االجتماع الذي سيعقد
في بافاريا الشهر المقبل من دون مشاركة روسيا.
وأضافت« :ننظر الى مجموعة السبع كمجتمع له قيم.
وهذا يعني العمل معا ً من أجل الحرية والديمقراطية وسيادة
القانون .هذا يعني احترام قوانين الدول وسالمة اراضيها».
وقالت« :أفعال روسيا في اوكرانيا ال تتفق مع هذا .ال يمكن
تخيل العودة الى شكل مجموعة الثماني ما دامت روسيا ال
تتصرف بما يتفق مع هذه القيم االساسية».
جاء ذلك في وقت ،تبنى البرلمان األوكراني أمس قرارا ًينص
على تخلي كييف موقتا ً عن ضمان حقوق اإلنسان والحريات
األساسية في منطقة «العملية األمنية» شرق أوكرانيا.
وأقر البرلمان بالقراءة الثانية القرار الذي يحمل عنوان
«حول تبني بيان بشأن تخلي أوكرانيا عن االلتزامات المحددة
في معاهدة حقوق اإلنسان والحريات األساسية والعهود
الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق
االجتماعي األوروبي (المعدل)».
وصوت  249نائبا ً لمصلحة هذا القرار ،بينما كان يتطلب
تبنيه موافقة  226نائبا ً على األقل ،حيث جاء في تفسيرات
ملحقة بالقرار أن أوكرانيا في حاجة إلى التخلي في شكل
موقت عن التزاماتها الخاصة بضمان بعض حقوق اإلنسان
في حدود مسموح بها وفقا ً لالتفاقات الدولية ،وذلك بسبب
عدم قدرتها على ضمان كامل الحقوق في منطقة العملية
األمنية وكذلك ضرورة «اتخاذ إج��راءات للتصدي للعدوان
المسلح من قبل االتحاد الروسي».
وفي سياق متصل ،قال وزير الخارجية األوكراني بافل

كليمكين ان بالده تريد الحصول على ضمانات خالل القمة
التي يعقدها االتحاد االوروب��ي هذا االسبوع بأنها مرشحة
مناسبة لعضوية االتحاد وأن مواطنيها سيمكنهم السفر
بحرية من دون استصدار تأشيرات الى دول االتحاد العام
المقبل.
ويجتمع مسؤولون من االتحاد ومن الدول األعضاء مع
ست دول في شرق أوروبا من بينها اوكرانيا في ريغا عاصمة
التفيا ،حيث سيتصدر جدول االعمال الحل السياسي للصراع
الدائر في أوكرانيا.
وق��ال وزي��ر الخارجية األوك��ران��ي «نريد اآلن ضمانات
ملموسة في ريجا بأن اوكرانيا مؤهلة لعضوية االتحاد
االوروبي مستقبالًولديها الفرصة ألن تكون مرشحة لالنضمام
مستقبالً» ،وأضاف« :نريد ان نرى الضوء في نهاية النفق».
وقال ان بالده تنتظر ايضا ً الحصول على التزام في القمة بأن
يتمتع مواطنوها بحرية السفر الى الدول االعضاء اعتبارا ً من
العام المقبل».
الى ذلك ،أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية األميركية
ماري هارف أن الواليات المتحدة و«الناتو» ال يخططان لنشر
منظومة الدرع الصاروخية في أوكرانيا.
وكان أمين مجلس األمن الوطني والدفاع األوكراني ألكسندر
تورتشينوف قد أعلن في وقت سابق أنه ال يستبعد أن تدرس
كييف إج��راء م��ش��اورات ح��ول نشر عناصر من المنظومة
األميركية على أراضيها.
وقالت هارف خالل مؤتمر صحافي إنه «ال توجد خطط لدى
الواليات المتحدة والناتو لنشر منظومة الدرع الصاروخية
في أراضي أوكرانيا» ،مضيفة أنه «من المعروف جيدا ً أن نشر
عناصر منظومة الدرع الصاروخية للناتو يتم فقط في الدول
األعضاء في الحلف».
كما ج��ددت المتحدثة األميركية موقف واشنطن بأن
«منظومة الدرع الصاروخية للناتو غير موجهة ضد روسيا».

وعلى حد قولها فإن الحديث يدور عن « التهديدات المنطلقة
من الشرق األوسط».
هذا وكان دميتري بيسكوف السكرتر الصحافي للرئيس
الروسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن موسكو ستتخذ
إجراءات جوابية لحماية أمنها في حال نشرت أوكرانيا عناصر
منظومة الدرع الصاروخية األميركية على أراضيها.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي الف��روف قال إن
روسيا تأمل في أن تمارس واشنطن الضغط على كييف كي
ال تنفذ مغامرات عسكرية جديدة.
وفيما يسمى ساعة حكومية ،التقى الوزير الف��روف مع
مجلس االتحاد الفيديرالي الروسي ،فكانت الدقائق مملوءة

بنقاشات ترتبط بعالقات موسكو الخارجية وأزمات إقليمية
ودولية.
وكانت أوكرانيا وما وصلت إليه أزمتها محورا ً أساسيا ً
في كلمة الف��روف ،إذ شدد على التمسك باتفاقات مينسك
كأرضية للحل ،منتقدا ً الواليات المتحدة بسبب تدخلها في
األزمة األوكرانية في شكل غير بناء ،لكنه أعرب عن أمله في أن
تضغط واشنطن على كييف لفتح حوار مباشر مع دونباس.
ميدانياً ،قال المتحدث باسم الجيش االوكراني أولكسندر
موتوزيانيك أمس ان جنديا ً اوكرانيا ً قتل وأصيب ثمانية خالل
هجمات جديدة «لالنفصاليين» في شرق اوكرانيا في انتهاك
لوقف اطالق النار.

