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هل ف�شلت الإغراءات ال�سعودية
في تغيير الموقف الرو�سي؟
} د .تركي صقر
كثرت التأويالت والتحليالت حول التقارب الروسي السعودي
األخير المت ّوج بلقاء الرئيس بوتين األمير محمد بن سلمان ولي
ول��ي العهد ال�س�ع��ودي ووزي ��ر ال��دف��اع والتوقيع على مجموعة
ضخمة من ست اتفاقيات للتعاون بين الجانبين في مجال الطاقة
النووية والفضاء والتسليح .وأطلقت هذه التأويالت العنان لموجة
من التساؤالت فيما إذا كان هذا التقارب قد جاء بمثابة صفقة على
حساب حلفاء موسكو في المنطقة مثل إيران وسورية واليمن ،أم
انه يوحي بتراجع الرياض عن مواقفها الشديدة العداء للكرملين
واعترافها بقوة ال��دور ال��روس��ي في قضايا المنطقة واستجداء
العون إلنقاذها من ورطة حربها الوحشية في اليمن ،أم انه نكاية
بأوباما وسياسته المترددة تجاه عدم قصف سورية ورغبته في
التوقيع على االتفاق النووي مع إي��ران ما جعل حكام السعودية
يغضبون أكثر من مرة وحملتهم على رغم جبنهم على الحرد من
البيت األبيض؟
ليست المرة األولى التي تحاول فيها السعودية استمالة موسكو
وعرض اتفاقيات وصفقات معها إلبعادها عن محور المقاومة ،فقد
زار بندر بن سلطان موسكو مرتين من قبل واجتمع مع الرئيس
بوتين وتسرب يومها انه حاول شراء الموقف الروسي المؤيد
لسورية والرئيس بشار األسد وسعى لثني موسكو عن استخدام
الفيتو في مجلس األمن الدولي لكي يتاح للناتو استخدام القوة
ضدها وتكرار السيناريو الليبي في سورية من خالل إغراءات
نفطية وعسكرية بعشرات المليارات من الدوالرات ،ولكنه عاد من
الزيارتين بخفي حنين ...فهل ينجح محمد بن سلمان فيما فشل
به بندر؟ أم أن وراء األكمة ما وراءه��ا وأن هذه التسريبات تأتي
في إطار الحرب النفسية على سورية التي أصبح عمادها تخلي
روسيا وباقي حلفاء سورية عنها بعد التصعيد اإلره��اب��ي في
مختلف الجبهات؟
على أية حال الالفت أن التقارب قد جاء وسط مرحلة من الفتور
في العالقة بين الدولتين ،ووسط توتر بين موسكو والرياض،
حول الملفات اإلقليمية وعلى رأسها سورية وإيران وكذلك على
رغم التوتر الشديد بين موسكو وواشنطن مؤخرا ً وكأن الرياض
ت�غ��رد خ��ارج ال�س��رب األم�ي��رك��ي وه��ذا م��ا ال ي�ق��ره الكثيرون كما
يستبعدون أن يؤدي التقارب إلى فتح صفحة جديدة بين البلدين
ال سيما في ما يتعلق باألزمة في سورية ،لكن هل يمكن أن يشكل
ط��وق نجاة للرياض على مستوى ال�م��أزق اليمني؟ يبدو أن ه ّم
السعودية األول هو الخروج بماء الوجه من حربها الفاشلة في
اليمن ،ويبدو أنها مصدومة من موقف أوباما الضعيف من هذه
الحرب ومصدومة أكثر من تأييده ألن يكون أنصار الله جزءا ً من
الحل السياسي اليمني ،وهذا ما دفعها للجوء إلى موسكو متحملة
غضب واشنطن.
ويعتقد محللون أن موسكو اليوم هي المستفيدة الرئيسية من
سياسة إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما الخارجية التي تتميز
باالبتعاد بشكل أو بآخر عن حلفائها التقليديين في المنطقة ،وعلى
رأسهم الرياض والقاهرة لمصلحة التقارب مع طهران ،وأن أوباما
يعتبر التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بمثابة ذروة إنجازاته في
مجال السياسة الخارجية والخالصة أن العالقات السعودية –
األميركية متوترة حول ملفين رئيسيين ،األول معارضة الرياض
لالتفاق النووي مع طهران ،والثاني أن السعودية مع فكرة إسقاط
النظام في سورية واستبعاد الرئيس بشار األسد خالفا ً للموقف
األم�ي��رك��ي ال��ذي ال ي��زال م �ت��رددا ً بعد أرب��ع س �ن��وات م��ن الحرب
اإلرهابية القذرة.
ي�ح��اول اإلع�ل�ام ال�س�ع��ودي أن يوحي أن بوتين بحاجة إلى
ال��ري��اض إلن �ق��اذ االق �ت �ص��اد ال��روس��ي ال ��ذي ض��رب�ت��ه العقوبات
الغربية واألميركية ف��ي الصميم بعد أح��داث أوك��ران�ي��ا ،إال أن
الواقع يشير بوضوح إلى أن حكام السعودية في م��أزق كبير
وال ب��دي��ل أم��ام�ه��م س��وى ال�ل�ه��اث وراء موسكو وأن محمد بن
للتوسل لبوتين الستخدام نفوذه في إقناع
سلمان في روسيا
ّ
اإليرانيين والحوثيين بالموافقة على إيقاف الحرب في اليمن من
دون اعتذار سعودي ،ومن حق موسكو أال تفعل ذلك مجانا ً وأن
يكون ذلك مقابل رفع أسعار النفط وإمضاء صفقة سالح سبق
إيقافها للسعودية ،وصفقة أخرى لمصر بأموال سعودية سبق
تجميدها أيضا ً والصفقة الروسية السعودية تتض ّمن دبابات
تي 90وع��رب��ات مصفحة وط��ائ��رات عمودية مقاتلة ومنظومة
«أس »400دف� ��اع ال �ج��وي ب�ع�ي��د ال �م��دى س �ي �ج��ري تضخيمها
لتتجاوز  10مليارات دوالر ،والمطلب األصعب على ما يبدو هو
رفع أسعار النفط بتخفيض إنتاج السعودية الذي زادته قصدا ً
للضغط على إيران ،وإرغام روسيا على الخروج من أوكرانيا.
والصعوبة تأتي من أن االقتصاد السعودي ال يتح ّمل تخفيض
اإلنتاج بسبب ارتفاع اإلنفاق الذي بلغ ربع تريليون ريال خالل
األشهر األربعة األول��ى من هذا العام ،كما أن األس��واق تشبّعت
بالنفط بعد زي��ادة اإلن�ت��اج السعودي وال يمكن ع��ودة األسعار
لما كانت عليه إال بتخفيض س�ع��ودي هائل يقل ثالثة ماليين
برميل عن الحالي ،معتبرا ً أن العارفين بهذا الشأن ال يتو ّقعون
أن الترتيب مع روسيا سيصل لنتيجة بل أن المواجهة في اليمن
ستستمر بنتائج ليست لمصلحة السعودية ما دام األمر بيد بن
سلمان.
من الصعب أن تكون واشنطن راضية عن توجه السعودية
نحو موسكو وأن ينتهي األم��ر ب��دخ��ول روس�ي��ا بقوة على خط
التعاون الفضائي والنووي والعسكري مع السعودية وهذا بحد
ذاته يعتبر نجاحا ً لسياسة بوتين وفشالً لسياسة أوباما وربما
لن تدع األوساط األميركية المطالبة بإدخال تغييرات في النظام
السعودي هذه الفرصة تمر مرور الكرام وهذا يعجل من تفعيل
الخطط النائمة في األدراج لزعزعة األوضاع الداخلية هناك وخلق
متاعب لعرقلة تنفيذ االتفاقيات مع موسكو ،خصوصا ً في ظل
احتدام الصراع داخل البيت السعودي وتفرد الملك سلمان وابنه
محمد بالقرارات.
وبالنسبة لسورية ي�ح��اول اإلع�ل�ام ال�م�ع��ادي تعميق الحرب
النفسية التي تتصاعد ضدها مؤخرا ً وأنّ ما يجري بين الرياض
وم��وس�ك��و ي�ت� ّم على حسابها وأنّ مسألة التخلي ع��ن سورية
أصبحت واق �ع �اً .ويربطون بين زي��ارة ول��ي ول��ي العهد وزي��ارة
الحريري سابقا ً إلى موسكو وكالم مس ّرب على لسان بوغدانوف
برفض روس��ي لترشح العماد ع��ون وتخلي روسيا التدريجي
عن حلف المقاومة باعتبار العماد عون مرشح حزب الله ،وفيما
كانت وسائل اإلعالم المعادية لمحور المقاومة ترقص طربا ً على
أنغام كالم بوغدانوف صدر نفي قاطع بأنّ موسكو ال تدخل في
لعبة أسماء المرشحين للرئاسة اللبنانية ،وأنّ ما جرى تداوله لم
يكن دقيقا ً ولم تكتمل فرحتها بالترويج من خالل زي��ارة األمير
محمد إلى موسكو لمقوالت إنّ بوتين سرعان ما يستبدل حلفاءه
ويتخلى عنهم أمام رائحة النفط والغاز وتصدير األسلحة الروسية
حيث خ��رج وقبل أن يجف حبر االتفاقيات الست الموقعة مع
السعودية ليؤكد للمأل تمسك روسيا بالرئيس األسد واستمرار
دعمه ما دفع بعض الصحافيين السعوديين إلى المطالبة بإلغاء
الدعوة الموجهة إلى بوتين لزيارة السعودية ورفض دعوة بوتين
للملك سلمان بزيارة روسيا وبذلك ظهرت سطحية هؤالء وحجم
غبائهم السياسي وعدم إدراكهم حقائق عالم اليوم الذي تشير إلى
تقدم روسيا بوتين وتراجع أميركا أوباما وأن محور المقاومة لم
ولن يهزم لتعلن موسكو استسالمه أمام مملكة مرعوبة وتنتظر
هزيمتها المؤكدة في اليمن.
tu.saqr@gmal.com

كوالي�س

هل قاتل �سياح تون�س والم�صلون الكويتيون في �سورية؟
} د.نسيب حطيط*
صفعت «داع ��ش» بتفجيرات دم��وي��ة ف��ي ق��ارات ث�لاث كل
ال �م��زوري��ن والمتآمرين م��ن أن�ص��اره��ا اللبنانيين وغيرهم
أصحاب ربطات العنق الممولة من المملكة السعودية التي
اش�ت��رت ألسنتهم وأح��زاب�ه��م وطوائفهم ووس��ائ��ل إعالمهم
المكتوبة وال �م �ق��روءة لكي يصدحوا ض��د ت��دخ��ل المقاومة
في سورية والتي منعت اإلره��اب المتوحش من التمدد إلى
لبنان ...وقالت داعش ،سأقتل المصلين الصائمين في مساجد
الكويت والسعودية الشرقية وإن لم يقاتلوا في سورية ألنهم
كفار وف��ق الشريعة الوهابية وسأقتل السياح األوروبيين
ف��ي ت��ون��س وه ��ؤالء رع��اي��ا دول م � ّول��ت «داع���ش» وتحتضن
المتطرفين التكفيريين وتساعدهم للسفر لقتال النظام في
سورية والمقاومة في لبنان ومع ذلك سبح مواطنوها بدمهم
بدل أن يسبحوا ببحر تونس وقطع رأس فرنسي في ليون
وعلق على السياج كهدية للرئيس والحكومة الفرنسيين التي
تحتضن المعارضة السورية وتشتريها السعودية بالمليارات
كما تشتري الكماليات وأدوات اللذة .وهنا تؤكد «داع��ش» أن
من يتدخل لدعمها لن ينجو من الئحة والذبح واالغتصاب...
فالجميع سيصل دوره وال مهرب ألح��د حتى األم الولود
ألف��اع��ي التكفيريين ال��وه��اب �ي��ة ال �ت��ي أن�ت�ج��ت الميليشيات
المعاصرة لإلخوان الوهابية في القرن الثامن عشر ستصاب
بحمى «داعش».
للمسيحيين في لبنان والذين يبيعهم بعض قادتهم في سوق
النخاسة السعودية نسألهم ...هل تدخل مسيحيو القدس
الشريف في سورية حتى تنذرهم «داعش» بقرار «إسرائيلي»
بوجوب مغادرة كنائسهم وبيوتهم قبل عيد الفطر تسهيالً

لقيام الدولة اليهودية واتهمتهم بأنهم عمالء «إسرائيل» وهي
التي قالت «ب��أن الله لم يأمرها بقتال «إسرائيل» في القرآن!
و«إسرائيل» التي تدعم «القاعدة» و«النصرة» وتعالج جرحاهم
ليست عميلة لـ«إسرائيل»!
إرهاب «داعش» ال ينتظر أن يستدعيه اآلخرون فهو وحش
هائم في البالد ،بأوامر أميركية – صهيونية لتنفيذ مشروع
التقسيم األميركي للمنطقة .والكثيرون هم بيادق مسلوبة
اإلرادة تنفذ ما يطلب منها ومصيرها كزوج العنكبوت الذي
تقتله األنثى بعد انتهاء تلقيحها وستدمر الممالك والقوميات
التي تنفذ المشروع وتنتهي سياسيا ًوستبقى القوى المقاومة
للمشروع وم��ن يظن ان��ه آم��ن فهو واه��م كمن يخبّئ األفعى
في صدره وستلسعه ،كما يذبح الدواعش بعض أمرائهم أو
كما تتذابح النصرة و«داع��ش» وجيش اإلس�لام في عمليات
توحش باسم اإلسالم اإلنكليزي بفرعيه اإلخواني والوهابي.
وآخرهم حزب التحرير الذي لم يتذكر فلسطين يوما ً مع انه
ولد في القدس يطالب بهدر دم الوزير المشنوق المستقبلي
بتحريض م��ن أصدقائه والمشنوق ل��م يتدخل ف��ي سورية
لحفظ النظام!
يقول «داع��ش» للذين ال يريدون اإلنصات وإن سمعوا ال
يريدون الفهم لتورطهم بسداد ديونهم بمقايضة المواقف
بالمال وما الفارق بينهم وبين «داعش» الذي يبيع األيزيديات
في أسواق الرقة ...أال يبيعون مذاهبهم وأحزابهم إلى مملكة
الخير؟
ألم يكفر بعضهم طائفته ويدعوها للعودة لإلسالم الصحيح
وبناء المساجد وإرسال طلبة العلم لألزهر ،فأقر بكفره وكفر
مذهبه سواء تحت وطأة الخوف أو القلق أو الطمع أو الرهانات
الخاسرة واألحالم الموهومة بإقامة اإلمارة أو الدويلة؟
البعض اآلخر يقف على التل بانتظار انتهاء المعارك ملتزما ً

الصمت ،ليعلن تأييده للمنتصر مهما تكن هويته ويبرر ان
صمته كان في خدمة المنتصر اعتمادا ً على تأويل الصمت
والكواليس ...لكن فاته بأن الموصوف «بالكافر» في مفكرة
الوهابية الرسمية والتكفيرية حتى ل��و رف��ع شعار الثورة
السورية ،بخاصة إذا كان شيعيا ً أو درزيا ً او مسيحيا ً او سنيا ً
بصفة «مرتد» فيطبق عليه الحكم الوهابي «نواقض اإلسالم
العشرة» التي تكفره وتهادنه مرحليا ً وفق فتاوى ابن تيمية
«نبي» التكفيريين حتى تستجمع قوتها وتتحقق الغلبة لها،
فمن يعيب ويستنكر من الشيعة خصوصا ًَ او يقف محايدا ً
عليه ان يعرف أنه غير مقبول من المملكة الوهابية ومنتجاتها
التكفيرية إال بشرط واح��د وهو أن يترك مذهب «الروافض
الكفار» وفق الوهابية وكتبها الرسمية التي ال تجيز نقل الحاج
الشيعي من المدينة الى مكة وأخذ األجرة منه ألنه كافر يعبد
الحسين؟ فتوى رقم(19620)اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
واإلفتاء برئاسة الشيخ ابن باز ...وهذا قبل تدخل المقاومة في
سورية!
م��ا يفعله «داع ��ش» ل��م يكتبه ه��و ب��ل ينفذ بأمانة م��ا كتبته
الوهابية وقبلها «نبي التكفيريين» ابن تيمية ويسقطه على
أرض الواقع ،فأسال حبر الفتاوى المحفوظة في بطون كتب
التكفير لتسيل به دم��اء العالم أجمعين بكل اللغات وفي كل
البلدان.
(ع)
ه��ل يستفيق الحياديون ال��ذي��ن ق��ال عنهم اإلم��ام علي
«المحايد شخص لم ينصر الباطل لكنه من المؤكد أنه خذل
الحق».
ه��ل ي�ع��ود البعض ال��ى رش ��ده وال يغريه ال �م��ال ال ��ذي لن
ينفعه عندما يصل «داع��ش» واخواته الى غرف نومه ليسبي
اعراضه!
* سياسي لبناني

قالت قيادات حزبية
أردنية إنّ تغييرات
ستشهدها األجهزة
العسكرية واألمنية
على خلفية فشل
الهجوم على درعا،
والذي تولت قيادته
مجموعة من قادة
هذه األجهزة يعاونهم
ضباط أميركيون
وسعوديون وأتراك
ومعلومات استخبارية
«إسرائيلية» ،مشيرة
إلى أنّ هذه التغييرات
ليست مجرد عقوبة
على الفشل ،بل هي
ألي ر ّد فعل
استباق ّ
سوري بعد التع ّرف
على كامل هويات
القتلى في غرفة
العمليات.

تمديد المفاو�ضات النووية لأيام وفرن�سا ترفع �سقف المطالب لعرقلة االتفاق

اقتراح �أميركي لتجاوز عقبات التفتي�ش وظريف �إلى طهران للت�شاور
قال مسؤول أميركي كبير إن مجموعة  1+5التي
تتفاوض على اتفاق نووي طويل األمد مع إيران تعتزم
مواصلة المفاوضات بعد انقضاء مهلة  30حزيران.
وأض��اف المسؤول للصحافيين أمس إن واشنطن
ال يزعجها قرار وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف بالعودة إلى طهران ليل األحد قائالً« :إنه من
المتوقع دائما ً أن يأتي الوزراء إلى فيينا ويغادرونها
مع احتدام المحادثات النووية».
وأكد مصدر دبلوماسي أميركي في فيينا استعداد
وفد بالده لتمديد مهلة فنية في المفاوضات مع إيران
حتى الـ 9من تموز ،مشيرا ً أن الحديث يدور عن «الحد
األقصى إذا جاز التعبير».
وف��ي وق��ت سابق أف��اد مصدر دبلوماسي في أحد
الوفود الغربية في العاصمة النمسوية بأن الجولة
الختامية م��ن المفاوضات بين ط��ه��ران ومجموعة
« »1+5قد تمتد حتى الـ 7من الشهر المقبل .وذكر أن
بعض المشاركين تحدثوا عن موعد  9تموز لكن ذلك ال
يناسب بعض الفرق التفاوضية.
جاء ذلك في وقت نقل عن المتحدث الرسمي باسم
الوفد اإلي��ران��ي قوله إن وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي،
سيغادر األحد العاصمة النمسوية فيينا إلى طهران
ويعود ليكمل المفاوضات الثالثاء.
واختتم في فيينا أمس االجتماع الثاني بين ظريف
ونظيره األميركي جون كيري بتأكيد ضرورة التغلب
على النقاط الخالفية المتبقية للتوصل إلى اتفاق
نووي شامل.
وي��أت��ي االج��ت��م��اع بعد ل��ق��اءات تمت بين وزي��ري
خارجية أميركا وفرنسا من جهة وبين وزير الخارجية
اإليراني ونظيره الفرنسي من جهة أخرى.
وفي السياق ،قال وزير الخارجية البريطاني فيليب
هاموند إنه ال ت��زال هناك خالفات كبيرة في االتفاق
النووي وإن هناك حاجة لتقديم تنازالت بغية التوصل
إلى اتفاق.
وقال هاموند للصحافيين لدى وصوله إلى فيينا:
«هناك عدد من النقاط المختلفة التي ما زالت لدينا في
شأنها تفسيرات مختلفة حول ما اتفقنا عليه في اتفاق
اإلطار في لوزان» ،مشيرا ً إلى االتفاق المبدئي الذي تم
التوصل إليه في الثاني من نيسان.
وأضاف« :يجب أن يكون هناك نوع من التنازالت إذا
ما أردنا انجاز هذا خالل األيام القليلة المقبلة» ،مضيفا ً
أن هناك خطوطا ً حمراء ال يمكن تجاوزها وأن «عدم

التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيء».
م��ن جهته أك��د وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران
فابيوس لدى وصوله إلى فيينا أن التوصل إلى صفقة
يتطلب توافر ش��روط ثالثة وه��ي أن تكون الصفقة
مستقرة ،وأن يمكن من خاللها تفتيش جميع المواقع
النووية بما فيها العسكرية وأن تسترجع جميع
العقوبات على إيران مجددا ً وفي شكل آلي في حالة
مخالفتها لالتفاقية.
وأض��اف فابيوس أن عمليات التفتيش ينبغي أن
تشمل كافة المنشآت التي يمكن أن تكون ذات صلة
بالبرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي بما في ذل��ك المنشآت
العسكرية .وأوضح« :هدفنا هو اتفاق قوي ،ال ينتهك
حق إيران في امتالك الطاقة النووية لألغراض السلمية
وفي نفس الوقت يجب أن يضمن االتفاق تخلي إيران
وفي شكل نهائي عن محاولة امتالك أسلحة نووية».
وش��دد الوزير الفرنسي على أن تصريحاته تعبر
فقط عن موقف بالده ،مشيرا ً إلى أن بعض المفاوضين
اآلخرين يتمسكون بوجهة نظر مختلفة.
الموقف فرنسي رفع السقف عالياً ،واعتبره الجانب
اإليراني محاولة إلفشال العملية التفاوضية برمتها،

اليونان ..البرلمان
ي�صادق على «ا�ستفتاء الإنقاذ»
ص��ادق البرلمان اليوناني أمس
بغالبية  151صوتا ً على استفتاء
اق��ت��رح رئ��ي��س ال�����وزراء اليوناني
أليكسيس تسيبراس إج��راءه في 5
تموز على خطة اإلنقاذ.
ومن المقرر أن يصوت اليونانيون
ف��ي ش���أن م��ا إذا ك��ان��وا يقبلون أو
ي��رف��ض��ون أح���دث ش���روط عرضها
الدائنون على أثينا من أجل اإلفراج عن
مليارات اليورو في إطار صفقة إنقاذ.
وك��ان وزراء مالية منطقة اليورو
رف��ض��وا السبت طلب أثينا تمديد
أج��ل استحقاق دي��ون��ه��ا وبرنامج
المساعدات الحالي إلى ما بعد نهاية
الشهر الجاري األمر الذي قد يؤدي إلى
إفالس اليونان وخروجها من منطقة
اليورو.
وتقدمت أثينا بطلب التأجيل هذا
لكسب بعض الوقت إلجراء استفتاء
شعبي في البالد بتاريخ  5تموز المقبل
لتحديد موقف مواطنيها من سياسة
التقشف التي يشترطها المقرضون
ال��دول��ي��ون لتمديد برنامج اإلن��ق��اذ
الحالي ،بعد أن وصلت المفاوضات
بين اليونان ومقرضيها إل��ى طريق
مسدود.
ويتعين على اليونان س��داد 1.6
مليار يورو ما يعادل  1.79مليار دوالر
لصندوق النقد ال��دول��ي بحلول 30
حزيران.
وأع��ل��ن رئ��ي��س مجموعة ال��ي��ورو
يروين ديسلبلوم في مؤتمر صحافي
ف��ي اختتام اجتماع ل���وزراء مالية
مجموعة ال��ي��ورو أول م��ن أم��س أن
برنامج مساعدة اليونان سينتهي
مساء الثالثاء ،مشددا ً على أن اليونان

قاطعت المفاوضات وأن وزراء مالية
المنطقة سيعقدون فورا ً اجتماعا ً لن
تشارك فيه اليونان ،وذلك لمناقشة
نتائج قرار أثينا التي باتت معه أقرب
إلى التخلف عن السداد.
وأوض��ح رئيس مجموعة اليورو
أن أثينا ق��د طلبت تمديد برنامج
المساعدات لمدة شهر بهدف إجراء
االستفتاء ،لكن شركاءها رفضوا طلبها
ألن أي برنامج يجب أن يتماشى مع
إج��راءات على صعيدي التقشف في
الموازنة واالستقرار المالي وإذا كانت
الحكومة اليونانية ليست مستعدة
للموافقة على االقتراحات التي قدمت
إليها «فهذا يعني أن هناك مشكلة
مصداقية».
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال وزي���ر المالية
اليوناني يانيس فاروفاكيس في
مؤتمر صحافي ال��ي��وم نفسه« :إن
رفض مجموعة اليورو تمديد االتفاقية

ويندرج في سياق حملة إعالمية ،قبيل بدء المفاوضات،
ليكون رسالة إلى حلفاء باريس بأن فرنسا تحاول منع
التوصل إلى االتفاق.
ومع رفع السقف الفرنسي ...بات االعتقاد السائد
بصعوبة التوصل إلى االتفاق ضمن المهلة المحددة،
أي بعد يومين من اآلن واقعاً ،إال أن التأكيدات األميركية
واإليرانية ،تص ّر على االلتزام بالمهلة المحددة ،أو مع
بعض األيام اإلضافية.
إلى ذلك ،قالت مسؤولة السياسة الخارجية باالتحاد
األوروبي فيديريكا موغيريني لدى وصولها إلى فيينا
أمس إنه ليس من المستحيل إبرام اتفاق نووي بين
القوى الدولية وإيران ،وأشارت إلى أن األيام المقبلة
ستكون صعبة فيما تقترب المهلة النهائية التي
حددتها األطراف لنفسها في  30حزيران.
و أض��اف��ت« :إذا كانت هناك حاجة لبضعة أيام
أخ��رى فسنقوم ب��ذل��ك ...سيكون األم��ر ش��اق �اً ...لكن
ليس مستحيالً .إنها مسألة إرادة سياسية» .وقالت
إن المفاوضين اليوم سيركزون على النقاط السياسية
الرئيسية التي بقيت حتى اآلن عالقة ،مشيرة إلى أن
المجتمعين سيوجهون مجموعات العمل لالنتهاء من

كل شيء ،وعبرت عن أملها في أن ينتهي العمل على
االتفاقية خالل األيام القليلة المقبلة.
وفي سياق متصل ،أكد رئيس المنظمة اإليرانية
للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أنه «يمكن التوصل
إلى اتفاق حول الملف النووي اإليراني إذا التزم الطرف
المقابل باتفاق ل��وزان وتفادي المطالب المفرطة»،
مشيرا ً إلى أن «االتفاق يجب أن يحافظ على أنشطة
ب�لاده النووية ،وأن��ه إذا كانت ل��دى الطرف المقابل
مخاوف يمكن رفعها اعتمادا ً على القانون الدولي».
صالحي أضاف أن «الجانب اآلخر يبحث عن اتفاق
مثالي (بالنسبة لمصالحه) ،كما أن إيران تسعى أيضا ً
وراء اتفاق مثالي ،وهذا بالتأكيد ال يوصلهما إلى اتفاق
جيد ...لذا يتعين على الطرفين التوصل إلى تفاهم
حول نقطة ما».
وأوضح أن االتفاق يجب أن يضمن استمرار نشاطات
إيران النووية وال ينبغي أن يوقف أو يخفض من هذه
النشاطات ،وق��ال« :يجب تطوير نشاطاتنا وهذه
القضية بحاجة إلى محادثات مكثفة» ،مشيرا ً أن لدى
الجانب اآلخر هواجس يمكن تبديدها من خالل اإلفادة
من وجهات النظر الدولية.
وأكد المسؤول اإليراني «أن جزءا ً من قلق الجانب
اآلخ��ر ال محل ل��ه ،وق��ال« :كما أكدنا م��رارا ً أن الملف
النووي اإليراني ذو طابع سلمي ونحن مستعدون
لتبديد ه��ذه الهواجس من خ�لال استخدام اآلليات
والقوانين الدولية ومنها الوكالة الدولية للطاقة
الذرية».
وك��ان ال��وف��د األميركي إل��ى المفاوضات ق��د تقدم
ب��اق��ت��راح يقضي «بتخطي ع��ق��دة مقابلة الخبراء
النوويين اإليرانيين ،ومراقبة المنشآت العسكرية،
مقابل تقديم إيران شرحا ً وافيا ً وشفافاً ،عن أنشطتها
النووية الماضية والحالية» ،حيث ينتظر الجانب
اإليراني تقديم االقتراح مكتوباً ،للرد عليه.
في حين أفادت مصادر صحافية من فيينا أن إيران
رفضت فكرة إجراء مقابالت مع علمائها النوويين جملة
وتفصيالً ،كما أنها اقترحت بأن يتم أخذ عينات من
أطراف المواقع العسكرية بدل تفتيشها.
إلى ذلك ،أكد نائب وزير الخارجية الصيني ،لي بايو
دانغ ،أن االتفاق النووي الشامل سيساهم في استقرار
منطقة الشرق األوسط والعالم كله ،وأعرب عن أمله
بالتوصل إلى اتفاق وق��ال« :نأمل بأن تبدي جميع
األطراف إرادة سياسية راسخة للوصول إلى االتفاق».

�شتاينماير :على �ألمانيا عدم ال�سماح بعزل رو�سيا

لبضعة أي����ام ي��ق��وض مصداقية
مجموعة اليورو».
كما أشار الوزير اليوناني إلى أنه
لم تتم دعوة اليونان لحضور الجزء
الثاني من اجتماع اليوم الذي تمت فيه
مناقشة البيان الختامي ،األمر الذي
دفع اليونان إلى عدم قبوله ،مضيفا ً
أن قرار عدم دعوة اليونان كان قرارا ً
شخصيا ً من رئيس مجموعة اليورو
يروين ديسلبلوم.
وعلى الصعيد نفسه ،أك��د وزراء
مالية مجموعة اليورو الـ « 18من دون
اليونان» في بيانهم أن سلطات منطقة
ال��ي��ورو مستعدة لفعل ك��ل م��ا يلزم
لضمان االستقرار المالي في المنطقة.
يذكر أن الحكومة اليونانية أمضت
ن��ح��و خمسة أش��ه��ر ت��ف��اوض فيها
مقرضيها الدوليين للحصول على
شروط أفضل لبرنامج اإلنقاذ الحالي
الذي أثقل كاهل البالد.

دعا وزير خارجية ألمانيا فرانك
شتاينمار إلى عدم التغاضي عن
حقيقة أن روس��ي��ا س��اه��م��ت في
تكوين المنظومة األوروب��ي��ة ما
بعد ال��ح��رب ،معربا ً ع��ن الرغبة
باستعادة ال��ع�لاق��ات الطبيعية
معها.
وقال شتاينماير أمس إن روسيا
كانت وال تزال الجار األهم لالتحاد
األوروب��ي وألمانيا ،ومعها نحدد
مستقبل أوروبا .واعتبر التهديدات
المتبادلة بين موسكو وواشنطن
بتعزيز الترسانات النووية في

أوروبا وعند حدودها «انعكاسات
ق��دي��م��ة ال ت�����زال ح��ي��ة ل��ل��ح��رب
ال��ب��اردة» ،إال أن العالم تغير ولم
يعد يتألف من دولتين عظميين،
وال منقسما ً إلى شرق وغرب.
وأكد الوزير األلماني أن «علينا
أن نحرص على الحيلولة دون
تدمير كل ما بنيناه بشق األنفس
على م��دى ع��ش��رات السنين في
أوروب�����ا ،وال نستطيع تجاهل
حقيقة أن روس��ي��ا ش��ارك��ت في
تكوين المنظومة األوروبية ما بعد
الحرب».

مورالي�س ي�صف
ت�شيلي بـ«�إ�سرائيل
الالتينية»

م�س�ؤول �أميركي :ا�ستمرار تحليقنا
�إلى الف�ضاء رهن بالمحركات الرو�سية

وص��ف ال��رئ��ي��س البوليفي إيفو
م��ورال��ي��س ت��ش��ي��ل��ي ب��ـ«إس��رائ��ي��ل
الالتينية» على خلفية م��ا اعتبره
ط��م��وح��ات توسعية ورف��ض��ه��ا حل
مشكلة إعادة األراضي المحتلة سلميا ً
ومنح بوليفيا منفذا ً بحرياً.
وك��ان��ت تشيلي احتلت صحراء
أتاكاما البوليفية الغنية بالملح
الصخري والنحاس وحرمت األخيرة
من منفذ بحري خالل حرب المحيط
الهادئ الثانية (.)1883-1879
ونقلت إذاع���ة La Radio del
 Surاألحد عن موراليس تأكيده أنه
اآلن ،وبعد مرور  136عاما ً على فقدان
ال��ش��اط��ئ ،هناك قناعة ثابتة بأن
البوليفيين سيرجعون إلى المحيط
الهادئ «بحسب قانون العدل وحق
العودة التاريخي».

قال رئيس القيادة الفضائية للقوات الجوية األميركية جون هايتن إن
على بالده االستمرار في شراء محركات الصواريخ الروسية الصنع من
نوع « »RD-180حتى تصنيع نظير مكافئ ووطني لها.
ونقل عن هايتن أمس قوله خالل جلسة استماع لمجلس النواب حول
التسليح إنه في حال التوقف عن شراء هذه المحركات «فسنحد من قدرتنا
على الوصول إلى الفضاء وسنخسر المنافسة التي عملنا جاهدين للفوز
بها».
وأكد أن المحركات التسعة من نوع « »RD-180المتوافرة لديهم ال
تؤمن استمرارية التحليق إلى الفضاء وتلبية احتياجات األمن القومي
للواليات المتحدة .وأكد تأييده طلب وزارة الدفاع بتنفيذ االتفاقية الموقعة
عام  2012حول شراء المزيد من المحركات الصاروخية الروسية الصنع
حتى تصنيع محركات وطنية والمحافظة على قدرة شركة «United
( »Launch Allianceمشتركة بين شركتي بوينغ ولوكهيد مارتن)
على المنافسة.
يذكر أن الكونغرس حظر في وقت سابق استخدام المحركات الروسية
بعد عام  ،2019ووفقا ً للمجلة تعمل الواليات المتحدة على تصنيع
محركات خاصة بها ،لكن ثمة مخاوف لدى المسؤولين من إمكانية العجز
عن تصنيعها حتى ذلك الوقت.

وأع���رب شتاينماير ع��ن رغبة
ب�ل�اده ف��ي اس��ت��ع��اـ��دة ال��ع�لاق��ات
الطبيعيــة ،ب��ل وال��ودي��ـ��ة مـع
موسكو ف��ي المستقبـل القريب،
لكنه اعتبر أن ذلك مرتبـط بـ«مدى
اس��ت��ع��ـ��ـ��داد روس��ي��ا لمسـاعدة
أوكرانيا في تجــاوز النزاع».
وأض�����اف« :م���ن ال���واض���ح أن
أل��م��ان��ي��ا ال ي��ج��ب أن تسمــح
بعزل روسيـا ،فهي تبقى الجـار
األس���اس���ي ل�لات��ح��ـ��اد األوروب����ي
وج��ارن��ـ��ا األس��اس��ـ��ـ��ي ،ومعهــا
نحــدد مستقبـل أوروبـا».

