10

السنة السابعة  /اخلميس  11 /حزيران  / 2015العــدد 1803
Seventh year / Thursday / 11 June 2015 / Issue No. 1803

عربيات  /دوليات

غايات �أميركا الراهنة...
وخياراتها
} محمد شريف الجيوسي
م��ا ال��ذي ت��ري��د ال��والي��ات المتحدة األم�ي��رك�ي��ة تحقيقه في
المنطقة العربية وج��واره��ا ،قبل التوصل أو العبور إل��ى أي
تسوية أو حل أو انفراج أو حرب أو تعويم أو تثبيت للواقع
أو تغييره؟
علينا أن نتذكر أن الكيان الصهيوني هو ه��دف واشنطن
األول ،مهما تهيأ ل�ن��ا غ�ي��ر ذل��ك أو ل�غ�ي��رن��ا ،وم�ه�م��ا حاولت
الواليات المتحدة اإليحاء بغيره أو توصيله ،وحتى في حال
حدوث تباينات في الرؤية أو المواقف ،فليس ألن لواشنطن
غاية غير أمن واستقرار واستمرار تفوق الكيان الصهيوني،
وإنما ألنها أحرص من الكيان الصهيوني من (شوية عيال)
يوشكون على أن يتورطوا ويورطوا معهم كيانهم في ألعاب
صغيرة أو كبيرة ليس وقتها ،وال تلك أدواتها.
وتعلم واشنطن جيدا ً أن وراء تلك التباينات (إن صدقت)
مزايدات ودوافع استهالك داخلي انتهازي صهيوني ،لغايات
الحكم ،يغذيه ضعف العرب ،وهو ضعف يغذيه أيضا ً تطرف
الصهاينة وتشددهم ورفضهم تحقيق أي حلول للقضية
الفلسطينية؛ حتى في ح��ال كانت تلك الحلول (وه��ي غالبا ً
ك��ذل��ك ح�ل��ول تصفوية) ،م��ا دف��ع لظهور ع�ص��اب��ات إرهابية
تكفيرية جهالية وهابية وإخوانية (في جملة أسباب أخرى)
َخل َقتْها واشنطن وباريس ولندن وبون وحلفائها من (العرب)
ودعمتها ومولتها ودربتها وسلحتها ومدتها بما يلزم من
معلومات وإعالم نشط وفكر تضليلي وضاللي.
بهذا المعنى فالتباين «اإلسرائيلي» ـ األميركي ،على قدر
م��ن ال �ض��رورة ،على أميركا وم��ن يتبع تنميته ودع�م��ه ،بما
يكرس من تطرف ظاه ٍر مقاب ٍل ،من منشأ عربي وإسالمي
مفترض ،وعلى أميركا المبالغة في تصوير حجم تناقضها
وم�خ��اط��ر ه��ذا التناقض على مستقبل ال�ع�لاق��ة األم�ي��رك�ي��ة ـ
«اإلسرائيلية» استراتيجياً ،بما يبرر لهؤالء العرب داخليا ً
وضع كل بيوضهم في سلة واشنطن ،وبما َت ِع ُد األخيرة هذه
العصابات (منذ األيام األولى للفوضى األميركية الخالقة في
المنطقة أواخر عام  )2010بتسلم الحكم في تونس ومصر
وليبيا واليمن وسورية واألردن ،واستمرار إمارة حماس في
غزة ،وعلى أن تمتد بعد حين يسير إلى الضفة أيضاً.
ذل��ك ف��ي مقابل االنشغال ع��ن الكيان الصهيوني باتجاه
إيران ،وتحويل بوصلة الصراع كليا ً من عربي صهيوني إلى
عربي إيراني ،سني وشيعي.
أم��ا بالنسبة ل��دولٍ عربية بعينها ،تدعم ه��ذه العصابات،
فإنها تجد لنفسها مبررا ً مضحكاً ،انطالقا ً من أن أميركا تخلت
بحسبها عنها وعن «إسرائيل» لمصلحة اتفاق نووي مع إيران،
ما يستدعي عدم الركون لتبعيتها المطلقة لواشنطن ،الظاهر
طبعا ً بمواجهة خطر طهران ،وما يقولون إنها أطماع إيرانية
فارسية صفوية تشيّعية ،وبالتالي التحالف مع «إسرائيل»
«ال� ُم�تَ� َ
�خ�لّ��ى» عنها أميركياً ،ألج��ل إق��ام��ة ت��وازن استراتيجي
إقليمي.
وبالطبع ،فإن توزع األدوار هذا ،يعجب األميركيين ومن
يليهم جداً ،طالما أن الدماء واألم��وال التي تهدر في ساحات
الصراع هي ساحات عربية وبعض الدماء إسالمية ابتدا ًء
م��ن ماليزيا وأندونيسيا حتى المغرب م ��رورا ً بالشيشان
والجمهوريات السوفياتية السابقة ،فضالً عن الجماعات
اإلسالمية في ق��ارات األرض ال�ـ  ،6وه��و التغيير ال��ذي وعد
به أوباما األميركيين ،والذي خرجت ماليينهم في عهد بوش
االب��ن رافضة المزيد من إه��راق دم��اء أبنائهم وأموالهم في
العراق ،فوفر أوباما عليهم ذلك ،مبقيا ً على حروب واشنطن
ف��ي المنطقة ول�ك��ن ب��ال��وك��ال��ة ،ب��ل ض��اع��ف س��اح��ات�ه��ا بدماء
وأموال العرب والمسلمين.
وها هو ذاك الذي خطب في بداية واليته األولى في جامعة
القاهرة ،مطمئنا ً العرب والمسلمين؛ بسمرته وبعض جذوره
اإلسالمية المنسية ،يدخل أخيرا ً مدخالً ذكيا ً جديداً ،بتحالف
بعض العرب مباشرة مع الكيان الصهيوني ،وبتلقي بعض
العصابات اإلرهابية الدعم من أط��راف عربية دون أخرى،
فيما تحا َر ُب من أط��راف أخ��رى ...في تمهيد خبيث؛ القتتال
ه��ذه ال ��دول أي �ض �ا ً ف��ي م��ا بينها (ب�ع��د حسمها ال �ص��راع في
ساحاته ال��راه�ن��ة) على خلفية تبنيها أجنحة إره��اب�ي��ة دون
أخرى ،بل وحظرها ،وعلى قاعدة اقتسام الغنائم ،المتوهمة،
فيما هي باقتتالها المقبل ،وتحولها إلى دول فاشلة ،هي التي
ستنتهي كـ(دول منتهية الصالحية).
�رج��ح أن ال��والي��ات المتحدة األم�ي��رك�ي��ة ،ل��ن تقبل
وم��ن ال�م� ّ
تطورا ً آخ��ر ج��دي��داً ،قبل أن تتجذر عالقة بعض دول العرب
بالكيان الصهيوني ،وبعد أن تتجذر العصابات اإلرهابية في
المنطقة العربية أو أن تندحر ،فواشنطن لم تحقق موضوعيا ً
أهدافا ً استراتيجية من أي نوع بإطالقها الفوضى الخالقة في
المنطقة العربية وجوارها ،أما الدماء واألموال والبنى التحتية
المدمرة كل ذلك يمكن تعويضه ،وحلفاء واشنطن والغرب
خسروا حتى اللحظة أغلب آمالهم بمجيء أنظمة خالصة لهم.
فعلى جبهات القتال في سورية والعراق واليمن وليبيا ،تتحق
إنجازات مضطردة غالبا ً ال تخدم بحال مصالح الغرب عموماً،
على رغم بعض االنتكاسات ،كما تتفاقم كراهية األمة ضدهم
والوعي الوطني والقومي واإليماني واإلنساني الرافض لهم.
لقد باتت أميركا أم��ام أح��د خيارين مقبلين قد ال يكونان
وشيكين ،أم��ا االنسحاب من ساحات الصراع في المنطقة،
بخاصة بعد فشل حزب التنمية والعدالة التركي في اإلمساك
م�ج��ددا ً بالحكم بكل تداعيات ذل��ك التراجع غير المبشر من
وج�ه��ة واش�ن�ط��ن ،وال �ت��ي ق��د تنقل ت��رك�ي��ا إل��ى س��اح��ة صراع
محتدم جديد بما فتح النظام السياسي على ذات��ه من أبواب
واحتماالت غبية صعبة ـ وإما االنتقال إلى مرحلة تدخل بري
مباشر ،بعد فشل سياسات الحرب بالوكالة ،وفي هذه الحالة
ستواجه واشنطن ،بتعارض مصالحها مع حلفاء األمس على
األرض.
في ه��ذه األث�ن��اء ،يتوقع أن تستمر واشنطن في المماطلة
ب �ت��وق �ي��ع ات��ف��اق ن �ه��ائ��ي ح ��ول ال �م �ل��ف ال� �ن ��ووي ،فاستمرار
المفاوضات والتلويح بقرب تحقيق اتفاق ،ليس هدفه الحقيقي
(حتى في حال التوصل إليه) االتفاق بذاته ،وإنما تعميق حالة
ومشاعر الخطر اإليراني الموهم عند بعض العرب ،وتكريس
التحالف مع «إسرائيل» وما يستتبع من تحوالت وإهراق دماء
وهدر أموال وتعميق التورط أكثر في اليمن الخ.
كما أن امتداد المفاوضات مع إي��ران ،سيجعل طهران في
ظن الغرب ،تتريث في اتخاذ قرارات أكثر جرأة تجاه ساحات
ال �ص��راع ال�م�ف�ت��وح��ة ،ع�ل��ى رغ��م أن ه��ذا ال�ظ��ن ال�غ��رب��ي ليس
دقيقاً.
ً
وفي هذه األثناء أيضا ،ستزداد الضغوط العربية واألجنبية
التابعة على السلطة الفلسطينية ،الستئناف مفاوضاتها
العبثية مع الحكومة الصهيونية ،ليس لغرض التوصل إلى
ح�ل��ول ع��ادل��ة ،أو أق��ل م��ن ع��ادل��ة بكثير ،ول�ك��ن استباقا ً ألي
تحوالت درامية في المنطقة على الصعيد الشعبي والمقاوم،
ولتضليل الشارع الفلسطيني والعربي وامتصاص مشاعر
االحتقان الوطني وإلسقاط أو تأجيل أي انفجارات يرجح
حصولها بالتزامن مع ما تحققه الجيوش الوطنية العربية
والمقاومات الشعبية من إنجازات مشرفة على غير ساحة.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

كوالي�س

من دم�شق ترت�سم ال�سيا�سات
} د .حسام الدين خالصي
على رغم صعوبة ما مرت به سورية وصعوبة المقبل
من األيام أيضاً ،صار الصبر صمودا ً وتالزما ً مع مسيرة
ال�ج�ي��ش ال�ع��رب��ي ال �س��وري وق ��وى ال�م�ق��اوم��ة المساندة
للقضية السورية والشعب السوري وبات عنونا ً لشعوب
المنطقة المعتدى عليها ودليالً تمشي عليه وبقعة من أمل
في االنتصار على قوى االستكبار العالمي.
ب��ات اليمن يطلق ص��واري��خ س�ك��ود تحذيرية باتجاه
ال�م�م�ل�ك��ة ال �ف��اش �ل��ة ،وب��ات��ت ال �م �ق��اوم��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة تقاتل
الصهاينة على جرود عرسال والشعب المصري يضغط
ب��ات�ج��اه م��واق��ف أك �ث��ر وض��وح �ا ً م��ن ال�ق�ض�ي��ة الرئيسية
المركزية فلسطين وتحديد الهوية القومية لمصر ،هذه
التبدالت تحصل في زمن تشتد فيه المتغيرات العسكرية
على األرض السورية بين تقدم وتراجع بين نصر ونصر
آخر يحدده مسار العمليات وفق األولوية العسكرية التي
تحددها القيادات العسكرية السورية.
تحت هذا المسمى الصمود السوري حصلت االنتخابات
التركية ،وامتدت األنظار لتركيا مركز الوهابية التكفيرية
ف��ي ال �ق��رن ال ��واح ��د وال �ع �ش��ري��ن ب �ع��د أن ن�ق�ل��ت اإلدارة
العسكرية في جزئها األكبر إلى األراضي التركية برعاية
أميركية وتمويل سعودي والتخطيط «إسرائيلي» ،امتدت
األنظار لتراقب سير العمليات ونتائج االنتخابات ،فلقد
صعد أردوغان في دعمه المسلح إلرهابي جبهة النصرة
وجبهة الفتح في الشمال السوري من جهة إدلب ليقول
(أنا هنا) ،وتوعد في خطابه االنتخابي بأن تركيا إسالمية
وأوضح فيه تسلحه بجحافل اإلرهاب المستوطن بأرضه

ولم يشمل خطابه استقواءه بالجيش التركي كما فعل في
انتخابات سابقة ،حيث أه��دى ف��وزه السابق لعواصم
عربية ومدن منها حلب ...وجلس ينتظر النتيجة.
لقد فتح سلوكه االستعالئي المجال أم��ام منافسيه
القوميين واألكراد كي يبرزوا عناصر ضعفه ،ومع ظهور
أدل��ة ج��دي��دة على ت��ورط��ه ف��ي اإلره��اب وقمعه للحريات
العامة كشف وجهه الصهيوني ووالءه لـ «إسرائيل» أكثر
م��ن والئ��ه لقوميته التركية التي خططها سابقه القديم
أتاتورك مؤسس الدولة التركية.
ل�ك��ن ك��ل ه��ذه المعطيات ل��م ت�ك��ن أه��م م��ن أن صمود
دم�ش��ق (الجيش والشعب وال�ق��ائ��د) ه��و م��ن ق��دم للزمن
فرصة تعرية ه��ذا المجرم السفاح وح��زب��ه الشيطاني،
فلو أن دمشق ما صمدت وانهارت لكان تنظيم اإلخوان
الشياطين ومن ورائه القاعدة ومشتقاتها ،اجتاح المنطقة
ومهد القتتال طائفي ومذهبي تأتي على خلفيته جحافل
الناتو لتنقذ وتقسم المنطقة برمتها.
صمود دمشق غيّر طبيعة الحياة السياسية في تركيا
فسقطت ق ��وى وص �ع��دت ق ��وى وص��رح��ت المعارضة
التركية بأنها ستجري م�ح��ادث��ات مباشرة م��ع دمشق
وس �ت �غ �ل��ق ت��دف��ق اإلره�� ��اب إل���ى س ��وري ��ة ،ف �ه��ذا يخدم
المصالح القومية التركية وليس كما كان يفعل المجرم
أرودوغان والذي صرح عقب النتائج بأنه غير راض عن
رئيس حكومته وغير راض ع��ن ال�ش��ارع التركي الذي
لم يقدر مواهبه في االزده��ار التركي ،داالً في ذلك على
جنون عظمة ي��ؤذن بانتهاء صالحيته واق �ت��راب موعد
محاسبته.
إن تامين ال �ح��دود التركية م��ن قبل حكومة ائتالفية
ال تسمح للمجنون السفاح بمزيد من اإلج��رام ألن فيه

أكبر انتصار وتفرغ للحدود وم��ا عليها من إره��اب من
الجانب السوري وعندها ال رحمة إلره��اب موجود مع
وق��ف ال�ت��دف��ق ال�م�ك�ش��وف م��ن ال�ش�م��ال ال �س��وري ،لذلك
نجدهم (اإلرهاب) يسارعون لكسب مناطق على األرض
لتحصيل مكاسب سياسية وتفاوضية أكثر خاصة وأن
نهاية أردوغان اقتربت ،وغالب الظن أنه لن يقبل بالنتائج
وسيسعى الستنهاض اإلره��اب اإلسالمي ال��ذي يأتمر
بأمرته إلش��اع��ة الفوضى ف��ي تركيا انتقاما ً ممن خذله
واستكماالً لمخطط التقسيم ،وغالب االعتقاد أن الجيش
ال�ت��رك��ي ستقضي على أح�لام��ه قبل ال �ب��دء بها وسيجد
نفسه في السجن كسابقه محمد مرسي في مصر.
ت�ب�ق��ى ل �س��وري��ة اآلن م�ه�م��ة ص�ع�ب��ة ت�ت�ع�ل��ق بالجبهة
الجنوبية مع ع��دم إهمال الشمالية ،فالدعم الصهيوني
المباشر لجبهة النصرة ف��ي الجنوب والتقدم ال��ذي قد
ت�ح��رزه ه��ذه العصابات جنوبا ً أي�ض�ا ً مثير للقلق ،ألنه
باتجاه دمشق ،ولكن دمشق العصية أيضا ً تعي خطورة
الموقع والمكان واتضاح مسارات جديدة من الدعم من
قبل الحلفاء سيتطلب حسما ً سريعا ً جدا ً في جبهة الجنوب
مهما ازدادت خطورة المعارك ،ولربما تخبرنا األيام عن
انتصارات تشابه انتصارات القلمون وبنفس اآللية ألن
الجبهة الجنوبية ه��ي م�س��رح عمليات الجيش العربي
السوري المعتادة منذ بداية االحتالل الصهيوني ،وطالما
 900كيلومتر من الحدود التركية المفتوحة لم تحدد
إال المسار السياسي ال��ذي انتظرته س��وري��ة ف��ي تركيا
كبطاقة استراتيجية للربح ،ستجد «إسرائيل» نفسها أمام
خيارين ،إما قطع رأسها إن طفح الكيل أو التراجع من
الميدان وت��رك النصرة وغيرها لمصيرهم المحتوم أال
وهو الدعس تحت أقدام الجيش العربي السوري.

نصح ديبلوماسي
عربي متقاعد وزارة
خارجية بالده
باعتماد سياسة
مغايرة تجاه اليمن،
باعتبار أنّ وجودها
ّ
صف المعتدين
في
على اليمن غير
طبيعي ،ألنّ الذين
يرتكبون الجرائم
والمجازر ض ّد
اليمنيين ،هم أنفسهم
الذين يدعمون
اإلرهاب ويغذونه في
المنطقة كلها ،بما في
ذلك جماعة «اإلخوان
المسلمين» التي تت ّم
محاكمة قادتها في بلد
الديبلوماسي العربي
المعني .
ّ

«رباعية النورماندي» تجتمع خلف الأبواب المغلقة في باري�س

بوتين :ت�سوية الأزمة الأوكرانية حا�ضرة في اتفاقات مين�سك
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن موسكو
وروم��ا متفقتان على أن ال بديل من الطرق السلمية
لتسوية األزمة في أوكرانيا ،وأن إيطاليا تدعو بدورها
إلى تنفيذ اتفاقات مينسك بالكامل.
وقال بوتين إن اتفاقات مينسك تنطوي على عناصر
التسوية الرئيسية السياسية والعسكرية واالقتصادية
االجتماعية واإلنسانية كافة لألزمة ،إال أنها ال تنفذ
بالكامل بل «بشكل انتقائي».
وبشأن العالقات مع مجموعة  G7أكد الرئيس بوتين
أن روسيا مستعدة لتطوير العالقات الثنائية مع دول
«السبع الكبار» إذا أرادت األخيرة ذلك.
وقال بوتين ردا ً على سؤال من الصحافيين« :ال توجد
لدينا أية عالقات مع مجموعة السبع (الكبار)» ،مشيرا ً
في الوقت ذاته إلى أن هذه المجموعة لم تمثل أبدا ً منظمة
دولية ،بل هي منتدى للقوى الكبرى لتبادل اآلراء يتخذ
قرارات غير ملزمة.
وأض��اف الرئيس الروسي أن هناك أط��را ً ومنظمات
أخرى للتعاون والحوار بين الدول ،مشيرا ً إلى مجموعة
العشرين ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وأشار بوتين إلى أن موسكو عملت بنشاط في إطار
 G7وكانت تقدم وجهة نظر بديلة في هذه المجموعة،
قائالً« :قرر شركاؤنا أنهم ليسوا بحاجة إلى هذه الرؤية
البديلة .إن ذلك قرارهم».
وتمنى الرئيس ال��روس��ي النجاح لمجموعة ،G7
مضيفا ً أن «أية اتصاالت ومناقشات يجب أن تخدم ،كما
يبدو لي ،تطوير العالقات الدولية».
وأكد رئيس الوزراء اإليطالي أن األجندة الدولية حاليا ً
معقدة ج��داً ،وروسيا هي من أهم الالعبين الدوليين
إلى جانب أوروبا وأميركا ،داعيا ً إلى التعاون من أجل

مواجهة التحديات المشتركة واإلرهاب الدولي قبل كل
شيء.
وأش��ار رينتسي إلى أن تنشيط التطرف واإلره��اب
يؤدي إلى قتل مدنيين مسالمين ويبقى «الخط األحمر»،
معربا ً عن قناعته بأن الحوار مع موسكو بشأن مكافحة
اإلرهاب أيلول.
وفي السياق ،انطلق في باريس أمس اجتماع «رباعية

النورماندي» لبحث التداعيات التي تواجه الجهود
الرامية إلى تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية
األزمة األوكرانية.
وب��دأ االج��ت��م��اع ال��ذي يعقد على مستوى ال��م��دراء
السياسيين لروسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا ،في
مقر وزارة الخارجية الفرنسية خلف األبواب المغلقة.
وم��ن المتوقع أن يركز االجتماع على سبل تسريع

رو�سيا تتجه لتمديد
عقوباتها الجوابية �ضد الغرب
يرجح الكرملين تمديد العقوبات الروسية الجوابية
ضد الغرب ،وذل��ك ردا ً على نتائج قمة مجموعة الدول
السبع الكبرى والتي تقضي باالستمرار في تطبيق نظام
العقوبات ضد روسيا.
وق���ال رئ��ي��س ال��دي��وان ال��رئ��اس��ي ال��روس��ي سيرغي
إيفانوف خالل مشاركته في المؤتمر العالمي للصحافة
الروسية المنعقد بموسكو أمس« :إنني أشكك كثيرا ً (في
احتمال رفع العقوبات الجوابية) وهو أمر قليل االحتمال
للغاية» .وتابع« :إننا نعرف أن قمة الدول السبع عقدت
أخ��ي��راً ،وق��ررت تمديد س��ري��ان العقوبات ض��د روسيا.

مو�سكو تنجح ب�إطالق �صاروخ
اعترا�ضي تجريبي

ولذلك من المنطقي أن نرجـح أن روسيا ستمدد عقوباتها
الجوابية».
واعتبر إيفانوف أن نظام العقوبات على رغم كونه
مضراً ،يأتي أيضا ً بفوائد معينة بالنسبة لروسيا ،ولذلك
يمكنها أن تعيش في ظله لفترة طويلة .وأوضح أن حظر
توريد البضائع الغذائية من ال��دول التي انضمت إلى
العقوبات ضد روسيا ،أدى إلى توسيع إمكانات منتجي
هذه البضائع في روسيا ،مشيرا ً إلى الديناميكية الجيدة
التي سجلت في قطاع ال��زراع��ة ال��روس��ي خ�لال األشهر
الماضية.

عملية إطالق صاروخ اعتراضي تجريبي قصير المدى ناجحة أجرتها القوات الجوية الفضائية
الروسية من موقع ساري-شاغان في كازاخستان بحسب ما أعلن المكتب الصحافي لوزارة الدفاع
الروسية.
وأجريت التجربة أول من أمس ،وقد أصاب الصاروخ الهدف في الوقت المطلوب خالل هذه
التجربة التي كان هدفها التأكد من القدرات التكتيكية التقنية لصواريخ اعتراضية تستخدمها
قوات الدفاع الجوية الفضائية.
وأضافت ال��وزارة أن القوات لديها الخبرة الكافية في هندسة واستخدام معدات الدفاعات
الجوية ،وأنها تحدث وسائل معلوماتية ومعدات مضادة للصواريخ ما سيمكن من زيادة القدرات
القتالية للدفاعات الجوية وسيسمح هذا التحديث باالستجابة السريعة للتهديدات الصاروخية
والنووية.

البرلمان البريطاني ي�صادق على �إجراء ا�ستفتاء
حول االن�سحاب من االتحاد الأوروبي
بات البقاء في االتحاد األوروبي أو الخروج منه
بالنسبة لبريطانيا مسألة وقت ،مع مضي هذا البلد
في اتخاذ خطوات عملية متسارعة لتقرير مصيره
في هذا السياق.
ففي الـ 9من حزيران صادق البرلمان البريطاني
على مشروع قانون بشأن إجراء استفتاء يتعلق
بالعضوية في االتحاد األوروبي.
ولقي مشروع القانون دعما ً كبيرا ً بغالبية 544
صوتا ً مقابل معارضة .53
وروج حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا
ف��ي البرلمان ،لمشروع ق��ان��ون رئيس ال���وزراء
ديفيد كاميرون بخصوص إجراء استفتاء يتعلق
بالعضوية ف��ي االت��ح��اد األوروب����ي م��ع تصاعد
الضغوط من المعارضين لالتحاد األوروبي داخل
الحزب.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
وعد بإجراء هذا االستفتاء بحلول نهاية عام 2017
بمجرد انتهائه من إع��ادة التفاوض على شروط
عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي.
وقبل النقاش ،وفي تغريدة على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» ،قال كاميرون« :إن التاريخ
سيصنع في مجلس العموم ،حيث سيقرر نواب
البرلمان ما إذا كانوا سيمنحون المواطنين أول
استفتاء بشأن عضوية االتحاد األوروبي خالل 40
سنة».
كما بين النواب ،قبل انطالق الجلسة البرلمانية
والنقاش ،أنه في صورة فشل كاميرون في االتفاق
على عالقة جديدة قائمة على التجارة والتعاون،

فإنها ستعد حملة «ال» ردا ً على سؤال االستفتاء
الذي سيسأل فيه المواطنون عما إذا كانوا يرغبون
في بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي.
ويسعى كاميرون إلى الحصول على تنازالت
بشأن تقييد حصول المهاجرين على مساعدات
ال��رع��اي��ة االجتماعية ،وال��ت��ي ق��ال مستشارون
قانونيون إنها تتطلب تغييرات على معاهدة
االتحاد األوروب���ي ،وإعفاء بريطانيا من االلتزام
األوروبي ببناء اتحاد أوثق من أي وقت مضى.
وي��ط��ال��ب ال��م��ع��ارض��ون ل�لات��ح��اد األوروب����ي
بتغييرات أكثر جذرية تمنح بريطانيا الكلمة
النهائية في جميع القضايا ،وتسمح لها بشكل

وتائر تطبيق اتفاقات مينسك وعلى دراسة نتائج عمل
مجموعة االتصال الخاصة بأوكرانيا.
وق��ال غريغوري كاراسين نائب وزي��ر الخارجية
الروسي الذي يمثل موسكو في االجتماع ،إن الجانب
الروسي يأمل في أن يكون من نتائج االجتماع تكثيف
الضغوط على كييف لكي تطبق ات��ف��اق��ات مينسك.
وقال« :تجتمع رباعية النورماندي من أجل تحليل سير
المفاوضات في إطار مجموعة االتصال وفي إطار لجان
العمل الفرعية األربع».
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن مجموعة االت��ص��ال الخاصة
بأوكرانيا (روسيا وأوكرانيا ومنظمة األمن والتعاون
األوروبي) تشكلت في حزيران من العام الماضي لبحث
عن سبل سياسية لتسوية النزاع المسلح في شرق
أوكرانيا المستمر منذ نيسان عام .2014
أم��ا «رباعية النورماندي» فهو عبارة عن صيغة
تفاوض تشارك فيها روسيا وأوكرانيا وفرنسيا وألمانيا،
وسميت نسبة إلى مدينة النورماندي الفرنسية ،إذ التقى
زعماء ال��دول األرب��ع ألول مرة على هامش االحتفاالت
بذكرى إنزال قوات الحلفاء في أثناء الحرب العالمية
الثانية.
وبفضل المفاوضات ف��ي إط��ار مجموعة االتصال
ورب��اع��ي��ة ال��ن��ورم��ان��دي ،ت��م ال��ت��وص��ل ف��ي  12شباط
الماضي إلى حزمة اتفاقات مينسك والتي مهدت لوقف
إطالق النار في شرق أوكرانيا وبدء االستعدادات إلطالق
العملية السياسية الشاملة .لكن تطبيق االتفاقات يواجه
عقبات عدة ،أهمها رفض كييف إقامة حوار مباشر مع
خصومها في دونيتسك ولوغانسك ،واستمرارها في
فرض الحصار االقتصادي على المناطق المتمردة في
شرق البالد.

فعال باالنسحاب من أي سياسات على مستوى
االتحاد األوروبي ال تتماشى وسياساتها.
ومن جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية البريطاني
فيليب هاموند أنه قد يتم إجراء االستفتاء بصورة
مبكرة إذا أحرزت المفاوضات التي بدأها كاميرون
خالل الشهر الجاري تقدما ً سريعاً ،مشيرا ً إلى أن
التفاوض مع  27دولة عضو في االتحاد األوروبي
لن يكون سهالً ،ولن يحدث بين ليلة وضحاها،
بحسب تصريحاته.
كما شدد فيليب هاموند على ض��رورة التغيير
ال��ج��ذري ف��ي الطريقة ال��ت��ي يعمل بها االت��ح��اد
األوروبي.

الفاتيكان :الرئي�س الرو�سي محاور مهم
في مواجهة الإرهاب
ذك��������رت ص��ح��ي��ف��ة
«ك��وري��ري دي�لا سيرا»
اإليطالية أن الفاتيكان
تسعى إل��ى الحيلولة
دون نشوب حرب باردة
بين ال��والي��ات المتحدة
وروس��ي��ا ق��د ت���ؤدي في
ن��ه��اي��ة ال��م��ط��اف إل��ى
«ح��رب دينية ب���اردة».
وأضافت أن أمانة دولة
الفاتيكان درس��ت بدقة
حديث الرئيس الروسي
فالديمير بوتين لهذه
ال��ص��ح��ي��ف��ة وق � ّي��م��ت��ه
إيجابياً.
وأش����ارت الصحيفة
إلى أن الكرسي البابوي ال يزال يرى في بوتين «محاورا ً مهماً» في قضية
مواجهة اإلرهاب في الشرق األوسط وخارجه ،موضحة أن الفاتيكان ترفض
لهذا السبب تبني موقف معارض لروسيا بشأن األزمة األوكرانية على رغم
ضغوط واشنطن وكييف وأوروبا.
وفي هذا الشأن ،تقول الصحيفة إن راعي الكنيسة األوكرانية الكاثوليكية
المطران سفياتوسالف شيفتشوك عجز عن إقناع الكرسي البابوي بضرورة
مواجهة روسيا.
وبحسب الصحيفة ،فإن واشنطن نصحت الفاتيكان بأال تثق ببوتين
لكن البابا فرانسيس كان دائما ً يتمسك باستراتيجية مستقلة خاصة ،وال
يريد الكرسي البابوي أن تعيق حرب باردة جديدة بين الواليات المتحدة
وروسيا إحداث انفراج بين العالمين الكاثوليكي واألرثوذكسي ،أو أن تؤدي
إلى انقسام األرثوذكس إلى مؤيدين ومعارضين لروسيا وبالتالي إلى نشوب
حرب دينية باردة في نهاية المطاف.

