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تركيا وال�ساعة ال�صفر في �شمال �سورية...
هل نحن على اعتاب حرب �إقليمية؟

الخطر الأخطر!...

} هشام الهبيشان
ت��زام �ن �ا ً م��ع اس �ت �م��رار ت�ص��اع��د ح��دة ال�ق�ت��ال ش�م��ال غربي
سورية «ادلب» بين المنظمات الرديكالية المدعومة من الجانب
التركي ال�ح��دودي وبين مقاتلي الجيش العربي السوري،
أعلن في شكل مفاجئ من أنقرة عن تأجيل برنامج تدريب
«المعارضة السورية المعتدلة» وه��ذا الخبر ج��اء بعد أيام
من صدور خبر أعلنت من خالله كل من وزرات��ي الخارجية
االميركية والتركية ،البدء بوضع اللمسات األخيرة لمشروع
تدريب المعارضة السورية في معسكرات خاصة بتركيا،
وهنا لن نخوض بتفاصيل ومعطيات وحقائق واه��داف هذا
التأجيل م��ن قبل واشنطن ول�ي��س م��ن قبل أن�ق��رة وسنترك
الحديث بمجمل هذا الموضوع للقادم من األيام لألستيضاح
ع��ن بعض الحقائق والخفايا لما ي��دور خلف الكواليس في
شأن موضوع «تدريب المعارضة السورية المعتدلة» حسب
تصنيف واشنطن وحلفائها لها.
بالتحديد سيكون محور حديثنا هنا عن التدخل العلني
التركي بدعم المجاميع الرديكالية بشمال وش�م��ال غربي
وشمال شرقي سورية ،ومن هنا نستطيع أن نقرأ بوضوح
وخ�ص��وص�ا ً بعد م�ع��ارك محافظة أدل��ب األخ �ي��رة أن القوى
االقليمية وال��دول�ي��ة وخصوصا ً تركيا ،ق��د ع��ادت م��ن جديد
ل�ت�م��ارس دوره ��ا ف��ي اع ��ادة ص�ي��اغ��ة ورس ��م م�لام��ح جديده
ألهدافها واستراتيجياتها المستقبلية بهذه الحرب المفروضة
على الدولة السورية بكل اركانها ،وما هذا التطور إال جزء
من فصول سابقة ،عملت عليها االستخبارات التركية منذ
سنوات عدة ،فهي عملت على أنشاء وتغذية وتنظيم صفوف
المجاميع المسلحة الرديكالية المعارضة للدولة السورية
وخصوصا ً بشمال وشمال غربي وشمال شرقي سورية،
وق ��د ك��ان��ت ال �ح��دود ال�ت��رك�ي��ة ال �م �ح��اذي��ة ل �ل �ح��دود السورية
ش �م��االً ،ه��ي المنفذ الوحيد لمقاتلي ه��ذه المجاميع ،فهذه
الحدود المحاذية للحدود السورية كانت وم��ا زال��ت المنفذ
األك�ب��ر لتجميع وتنظيم ص�ف��وف ه��ذه المجاميع المسلحة
على اختالف مسمياتها في سورية ،وكل ذلك كان يتم بدعم
استخباراتي ولوجستي أميركي  -تركي.
م��ا وراء الكواليس لما يجري ف��ي أن�ق��رة يظهر ان هناك
مشروعا ً تركيا ً قيد البحث يستهدف القيام بدعم المجاميع
ال��ردي�ك��ال�ي��ة المسلحة ب�س��وري��ة للدفع بها ات �ج��اه األراض��ي
ال �س��وري��ة ش��م��االً وب �ح �ج��ج واه� �ي ��ة ،وه� ��ذه ال �ح �ج��ج حسب
مراقبين تدخل ضمن إطار الدخول المحتمل للجيش التركي
الى االراضي السورية ،وإقامة مناطق عازلة ومناطق حظر
ج��وي ب��أق�ص��ى ال�ش�م��ال ال �س��وري ،وك��ل ه��ذا سيتم بحجج
إع��ادة الالجئين السوريين الى وطنهم وتوفير مناطق آمنة
لهم ،وه��ذا ما يتم بحثه اآلن بأروقة صنع القرار االميركي
أي �ض �اً ،وم��ن المحتمل أن ت��واف��ق اإلداره االميركية وتحت
ضغط الخليجيين ،وتحت ضغط جمهوريي الكونغرس رغم
«الءات» أوباما المتكررة ،الرافضة للمشروع التركي بأقصى
شمال سورية وبعض األجزاء الشمالية الشرقيه من سورية،
ومن المتوقع ان تمنح واشنطن أنقرة وحلفاءها هامشا ً من
المناورة وستطلق أيديهم ان أستطاعوا لتجهيز األرضية
العسكرية والسياسية إلقامة مناطق عازلة ومناطق حظر
ج��وي بأقصى الشمال ال�س��وري ،وك��ل ه��ذا متوقع دراسته
بواشنطن بالنصف الثاني من هذا العام.
من الواضح ان موقف أنقرة الساعي إلقامة مناطق عازلة
بشمال وشمال غربي س��وري��ة ،يدعمها ويلتقي معها بهذا
الطرح الكثير من ال��دول الخليجية إضاف ًة الى فرنسا ،ومع
زي���ادة م �س��ار ض �غ��وط ب�ع��ض س��اس��ة وج��ن��راالت واشنطن
«الجمهوريين والمقربين منهم» على أوباما للموافقة على
طرح ونقاش هذا الطرح التركي ،قد يجد اوباما نفسه بمرحلة
م��ا م �ض �ط��را ً ل�لان�س�ي��اق وراء ال �م �ش��روع ال �ت��رك��ي إلرض ��اء
ب�ع��ض خ�ص��وم��ه داخ ��ل ال�ك��ون�غ��رس وب�ع��ض حلفائه العرب
الخليجيين.
من الواضح مؤخرا ً أن تركيا ب��دأت تناور مجددا ً بورقة
الشمال السوري ،وخصوصا ً بعد تقدم المجاميع الرديكالية
المسلحة المدعومة من تركيا بمناطق واسعة من محافظة
أدل��ب ،وتسعى كذلك أنقرة الى تكرار سيناريو أدل��ب نفسه
بحلب وحماة وحمص والالذقية.
بالمحصلة لقد أعطى التقدم االخير للمنظمات الرديكالية
بشمال غ��رب��ي س��وري��ة ف��رص��ة ثمينة ألن �ق��رة إلع ��ادة احياء
دوره��ا ومشروعها بالمنطقة ،ومن هنا نقرأ بوضوح مدى
ارتباط هذه المجاميع الرديكالية العابرة للقارات مع الجانب
التركي ال��ذي أصبح م�م��را ً وم�ق��را ً لهذه المجاميع ،وه��ذا ما
يظهر في شكل واض��ح أرتباط األج�ن��دات التركية بالمنطقة
مع أجندات هذه المنظمات الرديكالية المدعومة هي األخرى
من دول وكيانات ومنظمات هدفها األول واألخير هو تفتيت
وتجزئة المجزأ بالوطن العربي خدمة للمشروع المستقبلي
الصهيو – اميركي بالمنطقة ،وهو ما يظهر حقيقة التفاهم
المشترك لكل ه��ذه المنظمات وبين ه��ذه ال��دول والكيانات
لرؤية كل ط��رف منها للواقع المستقبلي للمنطقة العربية،
وخصوصا ً للحالة السورية والعراقية ،وباألخص للحرب
«الغامضة» التي تدعي أميركا وبعض حلفائها بالمنطقة أنهم
يقومون بها لضرب تمدد تنظيم الدولة «داعش» الرديكالي.
هنا وب�ش��ق آخ��ر ي�ب��دو واض �ح �ا ً ان ه��ذا المسعى التركي
المدعوم بأجندة اقليمية ودولية إلقامة مناطق عازلة بشمال
وشمال غربي وشمال شرقي سورية ،سيصتدم بمجموعة
«الءات» روسية – ايرانية ،فهذا المسعى يحتاج ال��ى قرار
أممي لتمريره والفيتو ال��روس��ي – الصيني حاضر دائماً،
إض��اف��ة ال��ى «الءات» إي ��ران المعارضة ألي ت��دخ��ل خارجي
بسورية تحت أي عناوين ،وهذا ما أكد عليه رئيس الشؤون
الخارجية في البرلمان اإليراني عالء الدين بروجوردي خالل
زيارته مؤخرا ً دمشق ،وعلينا هنا ان ال ننسى ان الجمهورية
العربية السورية وعلى رغم خسارتها لجزء كبير من الجولة
االخيرة بمحافظة أدلب ،إال أنها ولآلن ما زالت بما تملكه من
قدرات عسكرية قادرة على اسقاط أي مشروع علني لتدخل
خارجي مباشر أو غير مباشر بسورية.
ختاماً ،نقرأ أن أنقرة بعثت بكل رسائلها لكل االطراف
وخ�ص��وص�ا ً للدولة ال�س��وري��ة وإلي���ران ،ب��أن س��اع��ة الصفر
ل�ل�ت��دخ��ل ال�ع�ل�ن��ي ب �س��وري��ة ق��د اق �ت��رب��ت ،وأن االميركيين
والفرنسيين وب�ع��ض ال �ع��رب س��وف ي��وف��رون ل�ه��م المظلة
الشرعية والعسكرية لكل ذل��ك ،وه��ذا ما ترفضه في شكل
قاطع كل من روسيا وايران ،وحتى مصر المحايدة باألزمة
السورية ن��وع�ا ً م��ا ،وه��ذا م��ا ق��د يحتم على ال��دول��ة السورية
وب��دع��م م��ن حلفائها ب��ال�ق��ادم م��ن األي ��ام ل�ل��رد المباشر على
ال��دول��ة ال�ت��رك�ي��ه ان اق�ت��رب��ت م��ن ال�خ�ط��وط الحمر بالشمال
السوري وبحلب تحديداً ،ومن هنا فإن المرحلة المقبلة تحمل
العديد من التكهنات والتساؤالت حول تطور االح��داث على
الجبهة الشمالية السورية ،التي أصبحت ساحة مفتوحة لكل
االحتماالت ،واألسابيع الخمسة المقبلة على االرجح سوف
تحمل المزيد من االح��داث المتوقعة وغير المتوقعة ميدانيا ً
وعسكريا ً على هذه الجبهة تحديداً.
* كاتب وناشط سياسي  -االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

كوالي�س

} فاديا مطر
م��ن م �ع��ادل��ة ال �ج �غ��راف �ي��ا ال �س��وري��ة ـ ال �ع��راق �ي��ة ،رسمت
واشنطن خطة عمل تنظيم «داع ��ش» اإلره��اب��ي ال��ذي اتخذ
من صحراء الدولتين محطة أساسية له لجهة تقديم الدعم
المالي والعسكري واللوجستي الذي يحويه حوض الفرات
ودجلة من ثروات باطنية قديرة تحرسها مقاتالت «التحالف»
ال �م��زع��وم ،ف��دع��م التنظيمات اإلره��اب �ي��ة الخطيرة م��ن قبل
األميركيين انفسهم هو سعي حثيث لتقسيم ما يمتد بين
العراق وسورية .بدليل سماح األميركيين للدواعش بالتقدم
والتمدد ،وأن التنظيم اإلرهابي لديه القدرة على الوصول
ال��ى م��ا بعد ال��رم��ادي على م ��رأى ط��ائ��رات ال�ت�ح��ال��ف ،كيف
يصل األميركيون الى «ابو سياف» الداعشي في دير الزور
السورية بعد رصد مكان تواجده السري ،والعجز بالمقابل
عن ضرب أرتال السيارات العسكرية وقوافل «داعش» التي
تسير نهارا ً على ط��رق صحراوية مكشوفة ام��ام الطائرات
االميركية ،فالتحالف الدولي نفسه أخفق في ضرب «داعش»
م��رات ع��دة ف��ي س��وري��ة وف��ي ال �ع��راق على رغ��م أن الجيش
األميركي كان أعلن السبت  23أيار الجاري تنفيذ مقاتالت
التحالف  22ضربة جوية ضد أه��داف «داع��ش» في العراق
وسورية منذ الجمعة بينها  4ضربات قرب مدينة الرمادي
التي سيطر عليها «داعش» األسبوع الماضي .ولم يستهدف
أرتال «داعش» على االرض الصحراوية السورية ما بين دير
الزور وتدمر وصوالً الى آخر معبر بين العراق وسورية على
تماس مع المملكة األردنية .هذا ما يستند اليه اصحاب نظرية
«التقسيم قائم حتى التحكم الميداني بالتمدد الداعشي».

في المقابل دعا وزير الخارجية الفرنسي ،لوران فابيوس،
التحالف الدولي العربي لمحاربة تنظيم «داعش» في العراق
وسورية ،إلى زي��ادة وتيرة العمليات العسكرية في أسرع
وقت ،لمنع التنظيم المتطرف ،من تحقيق مكاسب جديدة.
وقال فابيوس ،في كلمة أمام الجمعية الوطنية في «البرلمان»
الفرنسي الثالثاء  26من ايار الجاري «يجب أن تجري عملية
تعزيز الحشد الدولي في كل من العراق وسورية سريعاً،
وإال فإننا نتجه نحو الوصول إلى بلد تمزقه االنقسامات،
أو كال البلدين ،مع وقوع المزيد من المذابح ،وانتقد الوزير
الفرنسي السلطة الحاكمة في العراق ،بسبب عدم التزامها
بتشكيل حكومة تعددية تضم مختلف ال�ق��وى السياسية
والطوائف الدينية ،وأض��اف أن «هذا االتفاق هو ما استندنا
إليه في تبرير التزامنا بالمشاركة في العملية العسكرية...
ف�ه��ذا االت �ف��اق يجب أن يحظى اآلن ب��اح�ت��رام أك�ب��ر «حسب
تصريحات فابيوس قبل نحو أسبوع على القمة التي من
المقرر أن تستضيفها فرنسا في الثاني من حزيران المقبل،
لمراجعة استراتيجية التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة
ضد تنظيم داعش في كل من العراق وسورية .في المقابل
يبدو الخيار األقل احتماالً ،برغم تقديرات محللين أن أميركا
هي أقل الخاسرين في حال قرار نفض اليد عن العراق ،وقال
إيان بريمر ،من مجموعة إيرايشيا المتخصصة في شؤون
الجماعات اإلسالمية منذ ايام «تبقى حقيقة أن داعش ال يمثل
خطرا ً أكبر على أميركا بقدر المنطقة وأوروبا».
وبحسب ما توصل اليه باحثون متخصصون في شؤون
الجماعات اإلسالمية أن التحالف ال��دول��ي ليس لديه حتى
اآلن نية أو خطة للقضاء على التنظيم االرهابي ،قبل إيجاد
حل سياسي تتفق عليه كل األط��راف في سورية والعراق.

وي�س�ت�ب�ع��دون ح �ص��ول أي تغيير ك�ب�ي��ر ف��ي استراتيجية
التحالف الدولي ال��ذي سيجتمع في باريس مطلع حزيران
المقبل ،فلربما سيكون ه�ن��اك تكثيف للضربات الجوية
ضد مواقع «داع��ش» في سورية وال�ع��راق .وفيما تتصاعد
االن�ت�ق��ادات الستراتيجية اإلدارة األميركية ضد «داع��ش»،
يؤكد مسؤولون أميركيون أن االستراتيجية ناجحة بدليل
طرد داعش من كوباني .وعلى هذا األس��اس تدخل المنطقة
ف��ي السيناريوات المفتوحة والمبهمة ،ال��والي��ات المتحدة
االميركية لن تتدخل عسكريا ً على االرض ال في العراق وال في
سورية ،اساسا ً ان دخولها البري هو فخ ينصبه المتشددون
ال��دواع��ش لها كما يقول خ�ب��راء أميركيون استراتيجيون،
فاألوروبيون عاجزون بعد تجارب صعبة في ليبيا ومالي
أظهرت محدودية تأثيرهم تجاه ما لحق بهم من فشل تداخ َل
مع فشل واشنطن في تحالفها الكاذب فوق العراق وسورية
وحتى فوق اليمن ،فقد وصف سماحة السيد حسن نصر الله
في خطاب ذك��رى المقاومة والتحرير في  24أي��ار الجاري
بأن عدد الطلعات الجوية التي أنجزها التحالف منذ  19آب
 2014حتى اآلن ال تعادل ما نفذه الطيران «اإلسرائيلي» من
ع��دد الضربات الجوية التي نفذها في اعتداء تموز 2006
على لبنان ،فهل ستعترف واشنطن بالفشل كما اعترفت به
«إسرائيل» في عام  2006ليبقى التجاذب الدولي قائما ً نحو
محاولة تحميل الحكومة السورية والعراقية المسؤولية،
األمر الذي يكشف ويحرج واشنطن وحلفاءها أمام المجتمع
الدولي ويعزز مقولة الفشل المضافة إلى فشل تحالف في
السيطرة على تمدد ما تصفه واشنطن في العلن أنه تنظيم
ارهابي بينما ما تخفيه واشنطن تحت هذا هو أقصى الدعم
لما يمثله «الخطر األخطر».

اليابان تعلن �صالحية �أول مفاعلين
ال�ستئناف توليد الطاقة النووية

ا�ستئناف مفاو�ضات �إيران وال�سدا�سية على م�ستوى الخبراء في فيينا

خامنئي :ثوابتنا النوویة لم تتغير
أكـد قائد ال��ث��ورة اإلسالمیة في
اي����ران ال��س��ي��د ع��ل��ي خ��ام��ن��ئ��ي أن
«مواقفنا النوویة هي نفسها التي
أعلناها سابقا ً قوال ً وتحریراً» ،مضيفا ً
أن «هذه المواقف هي مواقف النظام
الرئیسة وإن اإلخوة یبذلون كـل ما
في وسعهم في هذا المجال وال بد أن
یتمسكوا بهذه المواقف لما یضمن
مصلحة البالد».
ولفت خامنئي خ�لال استقباله
أم����س ،رئ��ی��س وأع���ض���اء مجلس
الشوری اإلسالمي ،إلى أن الموقف
في الموضوع النووي هو ما يتم إبالغ
المسؤولين عنه شفويا ً وتحريريا ً
وينبغي التمسك بهذه المواقف بما
يكفل مصالح إي��ران ،داعيا ً الجميع
إلى أن يتيقنوا بأن توظيف الطاقات
الداخلية من شأنه أن يؤدي إلى حل
القضية النووية بسهولة.
وشدد القائد االيراني علی ضرورة
تعزیز ال��م��واق��ف الداخلیة وق��ال:
«نحن ال ن��واج��ه القضیة النوویة
لوحدها بل هناك العدید من القضایا
ما زال��ت امامنا ویمكننا حلها من
خالل االستفادة المثلی من الطاقات
الداخلیة» ،مضيفا ً «ما عدا القضیة
النوویة فهناك مسلسالت اخ��ری
بما فیها حقوق االنسان تنتظرنا،
ف��ال��م��وض��وع م��ع ال��غ��رب وأمریكا
والصهاینة ال یقتصر علی القضیة
النوویة لوحدها لكننا یمكن ان نحل
عقدة القضیة النوویة والقضایا
االخری بتعزیز مواقفنا الداخلیة».
وتابع خامنئي «بناء على ذلك
فانه يجب وخ�لال مناقشة قانون
الخطة الخمسية السادسة وموازنة
العام المقبل اي�لاء اهتمام خاص
بموضوع االقتصاد المقاوم لسد
الثغرات الموجودة».
وأش���ار ال��ى تصريحات بعض
المسؤولين ح��ول قلة االمكانات
والمصادر وق��ال« :ان��ا ايضا ً ادرك
هذا االمر وأع��رف أن الحظر كان له
تأثيره ،ولكننا في مثل هذه الظروف
علينا البحث ع��ن مخرج ووصفة

عالج ،والعالج هنا يتمثل في تحديد
االول��وي��ات على صعيد تخصيص
ال��م��ص��ادر ال��داخ��ل��ي��ة واالن��ض��ب��اط
المالي».
ولفت قائد الثورة الى الموضوع
النووي وقال« :إن مواقفنا النوویة
هي نفسها التي أعلناها سابقا ً قوال ً
وتحریراً» .وأن «هذه المواقف هي
مواقف النظام الرئیسة وإن اإلخوة
یبذلون كـل ما في وسعهم في هذا
المجال وال بد من أن یتمسكوا بهذه
المواقف لما یضمن مصلحة البالد».
م���ن ج��ه��ت��ه ،أك���د رئ��ي��س م��رك��ز
االب��ح��اث االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة بمجمع
تشخيص مصلحة النظام في ايران
علي اكبر واليتي أن بعض ال��دول
الغربية تسعى ب��ذرائ��ع مختلفة
اليصال المفاوضات النووية الى
طريق مسدود.
وق��ال والي��ت��ي ف��ي ش��أن القضية
النووية االيرانية« ،ان الجمهورية
االس�لام��ي��ة ف��ي اي����ران تعتبر من
ح��ق شعبها االس��ت��خ��دام السلمي
للطاقة النووية ،ل��ذا فانها ترحب
بالمفاوضات اال ان بعض ال��دول

الغربية وب��ذرائ��ع مختلفة تسعى
الى إيصال المفاوضات الى طريق
مسدود» ،مؤكدا ً أن اي��ران ستصمد
امام المطالب المبالغ بها.
ه��ذا واستأنفت أم��س ف��ي فيينا
جولة جديدة من المفاوضات النووية
بين إي��ران والمجموعة السداسية
لصياغة نص االتفاق النهائي.
وت����أت����ي ه�����ذه ال���ج���ول���ة م��ن
المفاوضات في وقت وجه عدد من
كبار المسؤولين اإليرانيين اتهامات
لواشنطن بنقض التفاهمات النووية
السابقة ،بخاصة األخيرة التي جرت
في لوزان السويسرية.
وي���رأس ع��ب��اس عراقجي نائب
وزير الخارجية اإليراني وفد بالده
ف��ي ه��ذه ال��م��ف��اوض��ات ،أم��ا هيلغا
شميت مساعدة المفوضة األوروبية
ل��ل��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة ف��ت��ق��وم
بتنسيق عمل «السداسية» على هذا
المستوى.
وينبغي على أطراف المفاوضات،
قبل  30حزيران المقبل تجاوز عدد
من الخالفات ،بخاصة في ما يتعلق
بآلية رفع العقوبات المفروضة على

إي��ران وكذلك آلية إع��ادة تطبيقها
في حال عدم التزام طهران ببنود
االتفاق النهائي ،حيث من المتوقع
أن تنضم ويندي شيرمان المديرة
السياسية عن الواليات المتحدة إلى
المفاوضات خالل األسبوع الجاري.
وف��ي السياق ق��ال يوكيا أمانو،
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية إن الوكالة التي ستوكل إليها
عمليات التفتيش والمراقبة إليران
في إطار تطبيق اتفاق محتمل حول
الملف النووي ،تأمل في أن تتمكن
من دخ��ول جميع المواقع بما فيها
العسكرية.
وأوضح أمانو أن تفتيش المواقع
ممكن بموجب البروتوكول اإلضافي
لمعاهدة الحد من االنتشار النووي
التي تعهدت طهران بتطبيقها في
حال التوصل إلى اتفاق دولي قبل
ن��ه��اي��ة ح��زي��ران ح���ول برنامجها
النووي.
وأك���د أم��ان��و أن جميع البلدان
المطبقة ل��ل��ب��روت��وك��ول اإلض��اف��ي
البالغ عددها  120دولة تعتبر أنه
«يحق للوكالة الدولية المطالبة
ب��دخ��ول جميع ال��م��واق��ع بما فيها
المواقع العسكرية» .وقال إن «ايران
ال تطبق حتى اآلن هذا البروتوكول،
لكن عندما تطبقه ،ستطبق الوكالة
الدولية ما تفعله مع جميع البلدان
األخ���رى» م��ع تأكيده أن عمليات
التفتيش تأخذ لدى القيام بها في
االعتبار «الجانب الحساس» لبعض
هذه المواقع.
وتطالب الوكالة بدخول موقع
«بارشين» العسكري القريب من
طهران حيث يشتبه في أنه أجريت
فيه تجارب على تفجيرات تقليدية
يمكن تطبيقها على الصعيد النووي.
ووصف مسؤول عسكري إيراني
طلب الدخول إلى مواقع عسكرية
بأنه «طلب رسمي للقيام بعمليات
تجسس».

الفروف يدعو الى تطبيق اتفاقات مين�سك عبر حوار مبا�شر بين طرفي النزاع الأوكراني

�ستولتنبرغ� :سنبحث طلب ان�ضمام �أوكرانيا �إلى «الناتو»
شدد وزي��ر الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف����روف ع��ل��ى ض���رورة
التطبيق الكامل التفاقات مينسك
السلمية الخاصة بأوكرانيا عبر
إق��ام��ة ح���وار مباشر بين كييف
ودونيتسك ولوغانسك.
وق���ال خ�ل�ال م��ؤت��م��ر صحافي
مشترك ع��ق��ده أم��س ف��ي موسكو
م��ع نظيرته الفنزويلية ديلسي
رودريغيز «إننا تناولنا تطورات
ال��وض��ع ف��ي أوك��ران��ي��ا ف��ي سياق
المهمة المتمثلة ف��ي الحيلولة
دون وق��وع انحرافات عن مبادئ
القانون الدولي ،ومنع محاوالت
إثارة انقالبات (في بعض الدول)
بغية تغيير الحكومات الشرعية»،
م��ض��ي��ف�ا ً أن م��وس��ك��و ت��ق��در دع��م
ك���اراك���اس ل��ل��م��واق��ف ال��روس��ي��ة
المبدئية م��ن تسوية األزم���ة في
أوكرانيا.
وأردف الوزير الروسي «لدينا
م��وق��ف م��ش��ت��رك ف���ي م���ا يخص
ضرورة التطبيق الكامل والصارم
التفاقات مينسك الموقعة في 12
شباط الماضي عبر إقامة حوار
م��ب��اش��ر ب��ي��ن كييف ودونيتسك
ولوغانسك ،بما في ذل��ك الحوار
من أجل حل القضايا االقتصادية
واإلن��س��ان��ي��ة ،وإج�����راء إص�ل�اح
دستوري وإطالق عملية سياسية

في شكل عام».
وق��ال الف��روف إن موسكو تؤكد
دعمها لنهج فنزويال الرامي إلى
إط�ل�اق ح���وار وط��ن��ي ش��ام��ل في
البالد يجري من دون أية تدخالت
خارجية .وأوضح «إننا أكدنا على
تضامننا مع الشعب الفنزويلي،
وأكدنا على دعمنا الثابت لنهج
حكومة الرئيس نيكوالس مادورو
الرامي إلى الحيلولة دون زعزعة
استقرار الوضع ،وإلى إطالق حوار

وطني مع المعارضة البناءة ،من
أجل حل كافة القضايا التي تظهر
في اإلطار الدستوري من دون أي
تدخل خارجي».
وذكر وزير الخارجية الروسي
إن ف��ن��زوي�لا ت��ع��د م��ن ال��ش��رك��اء
األساسيين لروسيا ف��ي أميركا
ال�لات��ي��ن��ي��ة ،م��ش��ي��دا ً بمستوى
التفاهم بين البلدين وقدرتهما
على تنسيق المواقف من القضايا
الدولية ،مشيرا ً بهذا الخصوص

تقول مصادر
ديبلومسية عربية
إنّ زيارة نائب وزير
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
إلى الرياض جاءت
بطلب سعودي ،وإنّ
روسيا كانت حريصة
على التشاور مع
إيران قبل تلبية الطلب،
ليحمل بوغدانوف
تص ّورا ً للح ّل السياسي
لألزمة اليمنية قابالً
للتطبيق ،خصوصا ً
أنّ الطلب السعودي
تزامن مع تح ّرك ُعمان
نحو إيران ،وهو ما ال
يت ّم من دون حصول
مسقط على موافقة
مسبقة من الرياض.

إلى مساهمة الرئيس الفنزويلي
الراحل هوغو تشافيز ،واصفا ً إياه
بأنه كان صديقا ً مخلصا ً لروسيا،
عمل مع نظيره الروسي فالديمير
بوتين على إرساء أسس التعاون
االستراتيجي بين البلدين.
وأعلن األمين العام لحلف شمال
األط��ل��س��ي ينس ستولتنبرغ أن
«الناتو» سينظر في طلب أوكرانيا
ال��خ��اص باالنضمام إل��ى الحلف
وفق القواعد العامة المعمول بها.
وقال إنه «على قناعة بأن كل بلد
يحق له أن يختار طريقا ً خاصا ً به،
وأن قرار توسع «الناتو» وانضمام
عضو جديد يتوقف على هذا البلد
واألع���ض���اء الـ 28ف��ي ال��ح��ل��ف».
وع��ل��ى ح��د ق��ول��ه ف��إن «أوك��ران��ي��ا
أعلنت عن نية إج��راء إصالحات
وطلب العضوية» في «الناتو».
وكان الرئيس األوكراني بيترو
بوروشينكو قد أق��ر استراتيجية
األم���ن ال��وط��ن��ي األوك���ران���ي التي
ت��ه��دف إل���ى ت��أم��ي��ن ال��ت��ك��ام��ل مع
االتحاد األوروبي وتهيئة الظروف
لالنضمام إلى «الناتو».
يذكر أن األمين العام السابق
لـ«الناتو» أندرس فوغ راسموسن
ك���ان أع��ل��ن س��اب��ق �ا ً أن ان��ض��م��ام
أوك��ران��ي��ا إل��ى الحلف سيتطلب
الكثير من الوقت.

افسحت اليابان المجال أمس أمام استئناف توليد الطاقة النووية بعد مرور
أربع سنوات على أسوأ كارثة نووية في العالم منذ  25عاماً.
وقالت الهيئات التنظيمية إن مفاعلي محطة «سينداي» التابعة لشركة
«كيوشو الكتريك باور» اجتازا إجراءات السالمة التي ادخلت على الصناعة بعد
الزلزال الهائل وموجات المد العاتية التي تسببت في حدوث انصهار وانفجارات
في محطة «فوكوشيما دايتشي» عام .2011
وقال أعضاء هيئة الرقابة النووية اثناء اجتماع بثه التلفزيون إن مفاعلي
محطة «سينداي» اجتازا مرحلة التقييم النهائي لألمان .وتحتاج إعادة تشغيل
المحطة إلى موافقة السلطات المحلية أيضاً.
وتأمل «كيوشو الكتريك» باستنئاف تشغيل المفاعل رقم  1في «سينداي»
في أواخر تموز على أن يعقبه تشغيل المفاعل رقم  2في أواخر أيلول.
وال تزال محطة «سينداي» في حاجة إلى اجتياز فحوص التشغيل قبل إعادة
عملها لكن من المتوقع أن يتم ذلك من دون عقبات كبرى.
وكانت الكارثة النووية أدت إلى إغالق كل المفاعالت النووية في البالد
وأثارت معارضة شعبية للصناعة ،حيث أجبر اإلشعاع الذي نتج من كارثة
«فوكوشيما» حوالى  160ألف شخص على ترك منازلهم ولن يعود كثيرون
منهم إلى ديارهم أبدا ً في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة «تشيرنوبيل» في عام
.1986
وكبد إغالق المفاعالت النووية في اليابان الشركات خسائر بعشرات مليارات
الدوالرات ،إذ لجأت إلى استيراد الوقود األحفوري لتوليد الكهرباء عالوة على
تكاليف عمليات تطوير للوفاء بقواعد السالمة الجديدة المشددة.
وقررت بعض الشركات التخلص من المفاعالت القديمة ليبقى في اليابان 43
مفاعالً قابالً للتشغيل مقابل  54مفاعالً قبل الكارثة.
ومن المستبعد أن يحظى استئناف تشغيل المحطات النووية بترحيب
شعبي بعدما سلطت الكارثة الضوء على العالقات الودية بين الشركات
والهيئة التنظيمية السابقة.
وعزز الرد المتخبط على االنصهارات التي شهدتها «فوكوشيما» فكرة أن
الطاقة النووية خطيرة للغاية في بلد عرضة للزالزل مثل اليابان.

وا�شنطن و�سيول وطوكيو تبحث
زيادة ال�ضغط على كوريا ال�شمالية
قال مسؤولون إن الواليات المتحدة ناقشت مع حليفتين مهمتين لها في
آسيا سبل زيادة الضغوط على كوريا الشمالية إلنهاء برنامجها النووي كما
ستحث الدول الثالث الصين على المساعدة في إعادة بيونغيانغ إلى طاولة
التفاوض.
وتأتي المحادثات في سيول بعد تجربة قال الشمال إنه أجراها إلطالق
صاروخ باليستي من غواصة هذا الشهر .وإذا ثبتت صحة األمر فإنه قد يعني
تطور القدرات العسكرية للدولة المنعزلة.
وقال هوانج جون -كوك كبير المفاوضين النوويين في كوريا الجنوبية
للصحافيين بعد أن التقى بمبعوثي الواليات المتحدة واليابان «أجرينا
مناقشات محددة في شأن سبل ردع استفزازات كوريا الشمالية وزي��ادة
فعالية العقوبات» ،مضيفا ً أن تجربة الشمال لنظام صاروخي باليستي من
غواصة خرق واضح لقرارات مجلس األمن الدولي.
من جهته ،ذكر سونج كيم ممثل الواليات المتحدة في المحادثات السداسية
التي تستضيفها الصين وتهدف إلى كبح جماح الطموحات النووية لكوريا
الشمالية أنه سيلتقي بمسؤولين صينيين هذا األسبوع لبحث سبل استئناف
الحوار .وأضاف« :في شكل ما ...لم تدع (بيونغيانغ) أمامنا خيارا ً سوى
التعاون على زيادة الضغوط على كوريا الشمالية».
وفرضت األمم المتحدة والواليات المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية
بسبب التجارب النووية والصاروخية التي تجريها وذلك في خطوات رأت
بيونغيانغ فيها هجوما ً على حقها السيادي في الدفاع عن نفسها.
وك��ان وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري ق��ال األسبوع الماضي إن
واشنطن وبكين تناقشان فرض المزيد من العقوبات على كوريا الشمالية
التي ذكر أنها «لم تقترب حتى» من اتخاذ الخطوات الالزمة إلنهاء برنامجها
النووي.

فاو :عدد الجياع في العالم تراجع
�إلى دون  800مليون للمرة الأولى
أعلنت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة «فاو» أن عدد الجياع حول
العالم تراجع دون  800مليون ،وذلك للمرة األولى منذ بدء إحصائهم.
وقالت «فاو» إن عدد الجياع الكلي في العالم انخفض فعليا ً نهاية العام
الماضي إلى  795مليون نسمة ،أي أقل مما كان عليه خالل الفترة ما بين 1990
و 1992بمقدار  216مليوناً.
وأظهر تقرير «حالة انعدام األمن الغذائي في العالم »2015 ،المختص
بالجوع الصادر مؤخرا ً عن منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة «فاو»
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إي��ف��اد» ،وبرنامج األغذية العالمي
« ،»WFPأظهر أن انتشار نقص التغذية في أقاليم العالم النامية تراجع إلى
 12.9في المئة من مجموع السكان ،بعد أن كان عند  23.3في المئة منذ ربع
قرن مضى.
وأورد التقرير أن منطقة شرق آسيا شهدت تقدما ً بالغ السرعة في تقليص
معدالت الجوع ،وأن بعض الدول في غرب القارة األفريقية رصدت استثمارات
أكبر حجما ً من أجل تحسين إنتاجيتها الزراعية وبنيتها التحتية األساسية،
لبلوغ هدف القضاء على الجوع ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة.
كما أشار التقرير إلى أن نسبة الجياع في أميركا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي انخفضت منذ عام  ،1990من  14.7في المئة إلى  5.5في المئة ،في
حين أن نسبة األطفال (دون  5سنوات من العمر) الذين يعانون من نقص الوزن
تراجعت على نحو حاد.

