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م�شروع ي�سقط و�أوهام تنهار...
وه�ستيريا الهزيمة تولد هذا ال�سعار!

الأردن والأبواب المغلقة...
} جمال العفلق

} هشام الهبيشان
بهذه المرحلة تحديدا ً من عمر الحرب المفروضة على الدولة
السورية نستطيع أن نرسم خطوطا ً عامة لكل األحداث التي عشنا
تفاصيلها بالساعات وباألسابيع واألشهر القليلة الماضية ،ولنبدأ
برسم ه��ذه الخطوط العامة بحديث إلح��دى ال��دول التي ترعى
الحرب على الدولة السورية وهي السعودية ،فقد أعلن مسؤولوها
وبشكل ص��ري��ح أن ب�لاده��م ق��دم��ت وس�ت�ق��دم أسلحة وبشكل
مستعجل للمجاميع المسلحة بالشمال والجنوب السوري عن
طريق تركيا و«إس��رائ�ي��ل» ،وه��ي تسعى وبقوة وبالشراكة مع
األتراك و«اإلسرائيليين» إلقامة منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي
بمحافظتي إدلب وحلب شماالً وبدرعا والقنيطرة جنوباً.
وال يخفى هنا أيضا ً أن األميركيين واألت��راك و«اإلسرائيليين»
كانوا وما زالوا يقدمون السالح ويدربون أع��دادا ً كبيرة من هذه
المجاميع المسلحة ،داخل وخ��ارج الجبهة الشمالية والجنوبية
السورية ،وقدموا إضافة إلى السالح أيضا ً اإلم��داد اللوجستي
والطبي لهذه المجاميع المسلحة بالجنوب والشمال السوري،
وبدورها فالحكومات البريطانية والفرنسية وغيرها ال تخفي
أيضا ً أنها قدمت كما قدم غيرها لهذه المجاميع اإلرهابية المسلحة
وخصوصا ً على الجبهة الشمالية السورية.
السؤال المهم هنا لماذا ن��رى في ه��ذه الفترة إعالنا ً صريحا ً
من قبل حكومات هذه ال��دول ،أنها تدعم المجاميع المسلحة في
سورية؟ بعد أن كانت قد جمدت قبل أكثر من ع��ام «بحسب ما
تدعي هذه الحكومات» تقديم السالح لهذه المجاميع المسلحة
بسورية ،بعد أن سيطرت التنظيمات اإلرهابية على الكثير من
مخازن السالح التابعة لهذه المجاميع المسلحة على الحدود
السورية التركية.
واإلج��اب��ة على ه��ذا ال �س��ؤال نجدها ببساطة ب�ه��ذه التقارير
االستخباراتية الغربية – اإلقليمية:
فقد سربت تقارير عسكرية استخباراتية «فرنسية  -تركية
أميركية -سعودية» بمطلع شهر آذار من العام الحالي ،وتقولهذه التقارير إن تحرير الجيش العربي السوري لمناطق «القلمون
 حمص القديمة  -أجزاء واسعة من حلب  -ريفا حماه الشماليوالغربي وال��خ ،»...تع ّد نكسة كبيرة لمشروعهم الرامي إلعادة
رسم موازين القوة في سورية ،فبعد تحرير هذه المناطق تحت
ضربات الجيش العربي ال�س��وري ،فهذا التحرير كما يقولون
أح��دث تغييرا ً جذريا ً في الخريطة العسكرية ألط��راف الصراع
وتقول هذه التقارير أيضا ً إن حمص القديمة «تحديداً» «وريفي
حماه الشمالي والغربي» يعتبران من أواخ��ر معاقل المجاميع
المسلحة في محافظتي حمص وحماه باستثناء بعض المناطق
الضيقة ببعض أريافهما ،وهنا ينبع الخوف األميركي والتركي
والسعودي تحديدا ً من خسارة هذه المجاميع المسلحة للمزيد
من حصونها وانهيارها واحدا ً تلو اآلخر ،وهذا ما ال تريده أميركا
وحلفاؤها على أقل تقدير في الوقت الراهن.
ومن هذا التقرير نستطيع أن نعرف أن ق��ادة وصناع القرار
«األميركي -الفرنسي -التركي -السعودي» بدأوا يدركون أكثر
من أي وقت مضى أن مشروعهم بدأ باالنهيار وأن الدولة السورية
بدأت باالستدارة نحو تحقيق نصرها على هذه المؤامرة ،فهذا
التقرير سبقته وتبعته تقارير عدة ودراسات أخرى صدرت من
مراكز فرنسية وبريطانية وألمانية وغيرها ،وجميع هذه التقارير
وال��دراس��ات تتحدث بما تحدث به التقرير األول ،هذه التقارير
بمجملها دفعت هذه الدول الشريكة بالحرب على سورية ،باتخاذ
قرار التصعيد الميداني والعسكري للح ّد من تمدد الجيش العربي
السوري بمناطق جديدة ،هذا التصعيد كما خطط له شمل مناطق
وجبهات ع��دي��دة ،ول��م يفرق ه��ذه المرة بين «معارضة مسلحة
معتدلة ومعارضة مسلحة إرهابية» بحسب التصنيف األميركي،
المهم هو إنجاز هذه المعارضات الراديكالية لواقع جديد على
األرض السورية ،يحد من تمدد الجيش العربي السوري ،ويكون
بمثابة اإلشغال للجيش العربي السوري عن معاركه الرئيسية.
ومن هنا فقد بات من الواضح أن أميركا ومعها باقي القوى
الكبرى المشاركة بهذه الحرب على الدولة السورية ،مصممة
وأكثر من أي وقت مضى على التدخل بشكل شبه مباشر بالمعركة
لتأخير إعالن نصر الدولة السورية ،ومعهم بالطبع السعوديون
واألتراك و«اإلسرائيليون» فهؤالء بمجموعهم حاولوا وما زالوا
يحاولون المس بوحدة الجغرافيا والديمغرافيا للدولة السورية
وأمنها القومي لخدمة مصالح هذا المعسكر الصهيو – أميركي.
ومن هنا نقرأ وبوضوح أن الدولة السورية تعيش اآلن فترة
صراع مفتوح مع قوى كبرى بهذا العالم ،فاليوم أصبحت الدولة
السورية بحالة ح��رب شبه مباشرة واشتباك شبه مباشر مع
مشغلي المجاميع المسلحة الراديكالية على األرض السورية،
فهي اليوم تحارب هذه القوى الكبرى ،وجها ً لوجه فاليوم انتهت
حرب الوكالء ،وجاء األصالء ألرض المعركة بعد أن استشعروا
فشل مجامعيهم المسلحة على أرض المعركة في كل ساحات
المعارك على امتداد الجغرافيا السورية ،وخصوصا ً بالجبهتين
الشمالية والوسطى.
فاليوم هذه القوى ،تسعى لفتح مسار جديد للمعركة ،اليوم
هدفهم ه��و القنيطرة ودرع ��ا ودم�ش��ق والحسكة ودي��ر ال��زور
والالذقية وو الخ ...كما يستميتون اليوم بمعركتهم «بمدينة حلب»
في محاولة يائسة لتحقيق إنجاز ما على األرض يعيد خلط األوراق
من جديد بما يخص الوضع الميداني للمعارك على األرض بمدينة
حلب تحديداً ،ومن هنا ب��دؤوا يناورون مؤخرا بفزاعة المناطق
اآلمنة ومناطق الحظر الجوي بمدينة حلب وريفها.
اليوم هناك حقيقة ال يمكن إنكارها ومفادها ،أن هذه القوى
الشريكة ف��ي ال�ح��رب على س��وري��ة ق��د فشلت ه��ي ومجاميعها
المسلحة باستراتيجية مسك األرض وال�ت�ق��دم ف�ن��رى أن كل
محاوالتهم إلح��داث خ��رق ميداني بالجنوب السوري قد باءت
بالفشل ،كما نقرأ أن محاوالتهم الستثمار غ��زوة إدل��ب للتقدم
نحو مناطق أخ��رى أيضا قد ب��اءت بالفشل ،وه��ذا األم��ر بالطبع
ينسحب على مناطق حلب والحسكة ودير الزور وحماه وحمص
والالذقية ،فقد افشلت وأسقطت تقريبا جميع المخططات التي
كانت تستهدف عموم هذه المناطق ،فالجيش العربي السوري
أدار المعركة بحرفية ونجح بالمحصلة بإسقاط وإفشال هذه
المخططات من خالل استيعاب هذه الغزوة الجديدة التي كانت
تستهدف سورية كل سورية من دون استثناء.
ختاماً ،وب�ه��ذه المرحلة ب��ال��ذات هناك مجموعة م��ن ال�لاءات
السورية ومفادها أن مصير هذه الخطط والمخططات أن تزول
وان تعلن فشلها قبل حصولها فاليوم الجيش ال�س��وري يدك
أوكار المجاميع المسلحة الراديكالية أينما وجدت باإلضافة إلى
أن الشعب السوري استشعر خطورة المرحلة «الحالية» ،وقرر
أن يكون بمعظمه بخندق الدولة ،ألن المرحلة المقبلة هي مرحلة
وج��ودي��ة بالنسبة لسورية ك��ل س��وري��ة ،وال ب��دي��ل م��ن النصر
إلنقاذ سورية من ما يتهددها من خطر داهم ،هكذا يجمع معظم
السوريين اليوم ويلتفون حول دولتهم الوطنية ،فاليوم تيقن
معظم السوريين من أنن هناك مؤامرة قذره تستهدف سورية
كل سورية جغرافيا وديمغرافيا وأيقن هؤالء بأن ال حل بسورية
إال بدحر اإلره ��اب ورجسه عن أرض سورية الطاهرة ولذلك
نرى أن إرادة معظم السوريين تتوحد اليوم من أجل الحفاظ على
هوية سورية الوطن واإلنسان والتاريخ والحضارة والهوية،
وهذا بدوره سيسرع من إنجاز االستحقاق التاريخي السوري،
والمتمثل بالنصر القريب على هذه الحرب والمؤامرة الكبرى التي
تستهدف سورية كل سورية.

كوالي�س

إذا ما عدنا بالتاريخ األردن��ي قليالً إلى تلك اإلم��ارة التي
أعطيت للهاشميين تعويضا ً لهم عن مكة والحجاز ولتغيير في
التوزيع للحكم وحصرهم في منطقة صحراوية ال تملك الكثير
من مقومات الوجود ،وعلى رغم ذلك استطاع الشعب األردني
خصوصا ً العشائر الصمود والبقاء والتكيف مع الحكم الجديد
وكانوا خير عون له حيث أعطوا العهد والوعد للهاشميين
وأخلصوا لهم.
وتاريخيا ً كان للملك الرحل الحسين بن طالل الدور األبرز
في بقاء المملكة وصمودها أمام عواصف داخلية وخارجية
وأزمات مزمنة باالقتصاد كثيرا ً ما أوصلت الشعب األردني إلى
االنفجار .ولكن األردن اليوم يفتقد لتلك الدبلوماسية المعهودة
لدى الجيل السابق ،فقد تورط أو بمعنى آخر فرض عليه أن
يكون معاديا ً ألهم دولتين عربيتين هما سورية والعراق.
فالموقف الرسمي األردني تجاه سورية والعراق هو موقف
معاد ،وخصوصا ً في ما يخص الحرب على سورية ،فاألردن
منذ بداية الحرب على سورية اختار الوقوف ض ّد الشعب
السوري وفتح الحدود في بداية األزمة السورية وإنشاء مراكز
اللجوء على رغم أنّ الذين نزحوا من بيوتهم لم يكونوا بالفعل
تحت خطر مباشر ،ولكن النزوح حدث وما قد ال يعلمه القارئ
أن األردن وضمن اتفاق مع األمم المتحدة أصبح يتلقى مبلغا ً
يعادل ألف دوالر أميركي عن كل نازح سوري وهذا الرقم على
أرض الواقع ال يدفع منه شيئا ً للنازحين السوريين الذين ذاقوا
األمرين في مخيمات األردن ،وخصوصا ً في المرحلة االولى من
النزوح وما زالوا.
واألردن اليوم يشكل بيئة حاضنة لتدريب ما يطلق عليه
اسم معارضة معتدلة – كما أن دور غرفة «موك» لم يعد خفيا ً

على احد وأصبحت تعلن عملياتها مسبقا ً وهذه الغرفة التي
تضم كالً من أميركا والسعودية وقطر إضافة إلى األردن وفرنسا
و«إسرائيل».
ومنذ أيام دخلت عبر األردن فصائل مزودة بمعدات حديثة
تحت عنوان عاصفة الجنوب ،تلك الفصائل التي قدر عددها
بحوالى خمسين فصيالً وعدد الذين دخلوا قدر بحوالى ألف
وخمسمئة مقاتل .وبالوقوف على هذه األرقام نكتشف مدى
تشرذم المعارضة كما نكتشف أن الهدف من هذه العملية هو
التخريب والتدمير ،ال التحرير كما كان االدعاء .فعدد المقاتلين
على عدد الفصائل المشاركة نجد أن هناك ثالثين مقاتالً لكل
فصيل ،وهذا بحد ذاته عنوان واضح بأن الهدف من الحرب
على سورية ليس إال من أجل التقسيم ،وعنوان صريح على
م��دى تشرذم ما يسمى معارضة ،إضافة إل��ى ذل��ك حاولت
غرفة عمليات عمان عدم إبراز األسماء ذات الصبغة التكفيرية،
وخصوصا ً النصرة والمدعومة من «إسرائيل» وذلك في محاولة
إليجاد قبول شعبي وحاضن لهذا الهجوم الذي كان لفشله أكبر
صدمة لجميع أطياف المعارضة والدول المشغلة لها.
ف��األردن اليوم يحاول فتح األب��واب المغلقة وتقديم كل ما
يلزم للدول الداعمة للحرب على سورية في سباق مع الزمن
قبل التغيير المنتظر في الخريطة السياسية الدولية – فاقتراب
موعد االتفاق النووي اإليراني مع الغرب وعدم تمكن التحالف
العربي في عدوانه على اليمن وهو أحد الدول المشاركة فيه من
تحقيق أي تقدم غير الخراب والتدمير وبداية انتشار اإلرهاب
في المنطقة ولدى الدول الداعمة له مثل السعودية والكويت
التي دفعت منذ أيام ثمن تهاونها مع جامعي األم��وال لدعم
االرهاب في سورية والعراق .وليس بعيدا ً من األردن أن يحدث
لديه ما حدث في الكويت ،فاألردن اليوم اتبع سياسة احتضان
المسلحين أنفسهم ودفع حتى باألردنيين للمشاركة بالعدوان
على سورية ،وأي ارتداد قد يحدث سوف يصدع الجدار األمني

األردن��ي – ودخ��ول األردن في الحرب على سورية والعراق
والتسهيالت التي قدمت من األردن للجماعات المسلحة
وتحويل األردن إلى محطة عبور كما فعلت تركيا ،جعلت كل
األبواب مغلقة على األردن ،فالسعودية لن تستمر إلى ما ال نهاية
بدعمه اقتصادياً .والشكوك دائما ً حول سعي الكيان الصهيوني
في ادعاء تطبيق اتفاق السالم مع األردن والتي طالما اخترقتها
«إسرائيل» وتالعبت بمضامينها.
وقد يكون األردن غير قادر على إعالن موقف حقيقي تجاه
سورية او العراق ،ولكن عليه على األقل المحاولة للخروج من
هذه الشراكة التي اختارها أو فرضت عليه من قبل الواليات
المتحدة والمال العربي وال يمكن أن يكون من يدير السياسة في
األردن ال يعلم بمشروع الوطن البديل للشعب الفلسطيني وهذا
بحد ذاته هو إنهاء لدور الهاشميين في المنطقة وإخراجهم من
دائرة الضوء.
وإذا كانت اليوم الحرب على الحدود األردنية وتشاهد بالعين
المجردة من قبل المواطنين القاطنين بتلك المناطق ،فإنها في
وقت قريب ستنتقل إلى الداخل وحينها ال أعتقد أن الدول التي
ورطت الحكومة األردنية بتلك التحالفات العسكرية واألمنية
ستكون قادرة على حمايته أو الحفاظ عليه.
فال خيارات حقيقية أمام الشعب اإلردن��ي إال دول الجوار
ال��ع��رب��ي ،وم��ن ي���زور األردن يعلم م��دى ت��ده��ور األوض���اع
االقتصادية بسبب السياسة األردنية الخاطئة مع الجوار .فبلد
المئة ضريبة ال يملك اليوم أسماء جديدة لفرض ضرائب جديدة
على الشعب .ودول النفط ال تدعم كما يجب االقتصاد األردني،
فالمشاريع ذات العائد هي مشاريع في المناطق الحرة وريعها
يعود لشركات غير أردنية.
وهذا ليس نتيجة حصار دولي أو عربي إنما نتيجة سياسة
قررها األردن الرسمي وسيدفع ثمنها شعب عربي آخر هو
الشعب األردني.

تح ّدث مسؤول
أمني عربي كبير عن
معطيات لديه تفيد
بأنّ واشنطن تدير
مفاوضات بين تركيا
واألكراد في شمال
سورية قد تصل إلى
اتفاق على وجود
مجموعات سورية
مسلحة تابعة لتركيا
باسم «الجيش الحر»
في عين العرب
(كوباني) وتل أبيض
لتبديد الهواجس
من تص ّرف منفرد
لألكراد ،وأنّ االتفاق
سيُنهي الضجيج
العسكري التركي على
الحدود...

�أمانو في طهران لبحث لقاء العلماء وتفتي�ش المواقع الع�سكرية الإيرانية

الخبراء ينهون تنقيح ن�ص االتفاق النووي ال�شامل و�سط �أجواء �إيجابية
أك��دت مصادر متابعة في فيينا ،انتهاء
الخبراء من تنقيح نص االتفاق الشامل ،ورفع
إلى مساعدي وزراء خارجية ال��دول الست
الذين سيعملون خالل اليومين المقبلين على
هذا النص لكي يقدموه بدورهم إلى وزراء
خارجية االتحاد األوروب��ي الذين سيصلون
(اليوم) الخميس إلى فيينا ،وقد ينضم إليهم
وزيرا خارجية روسيا والصين.
وأش���ارت ال��م��ص��ادر أن��ه م��ن المتوقع أن
ينتهي تنقيح النص حتى ي��وم السبت أو
األحد المقبلين ،حيث سيتم نقل هذا النص
إل��ى العواصم ،قبل أن يعود ثانية وزراء
الخارجية دول مجموعة  1+5يومي األحد
واالثنين ،وستكون حينها ساعة الحسم أما
التوصل إلى اتفاق أو ربما التفكير في طريق
آخر.
وأض��اف��ت المصادر أن��ه بشكل ع��ام تبدو
األجواء حاليا ً إيجابية والحلول باتت واضحة
ومطروحة ويبقى فقط تنقيح نص االتفاق
الشامل والذي ما زالت فيه قضية أو قضيتان
عالقة وأهمها قضية البُعد العسكري المحتمل
للبرنامج النووي اإليراني وتفتيش المنشآت
العسكرية.
وأك���دت المصادر أن قضية رف��ع الحظر
أصبحت واض��ح��ة ،وه��ن��اك ت��واف��ق حولها،
وتبقى فقط قضية رف��ع الحظر عن تصدير
السالح اإليراني والتي ما زالت موضع بحث
بين الوزراء والوفود المشاركة في فيينا.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أك���د كبير المفاوضين
اإلي��ران��ي��ي��ن ع��ب��اس ع��راق��ج��ي ف��ي تصريح
للتلفزيون اإلي��ران��ي أن أج��واء المفاوضات
إيجابية ،لكنه أضاف أنه ال يمكن التأكد من
التوصل إلى اتفاق حتى هذه اللحظة ،وأنه ال
تزال هناك بعض القضايا الخالفية تعترض
المفاوضات ،مؤكدا ً أن االتفاق يجب أن يكون

جيدا ً ويحافظ على الخطوط الحمر اإليرانية.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف أمس عقب لقائه نظيره
األميركي جون كيري في فيينا تحقيق تقدم،
مضيفاً« :نأمل أن نستمر في ذلك وسنستغل
كل فرصة للتقدم».
ووجه الوزير اإليراني الدعوة لمدير الوكالة
الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو لزيارة
طهران« ،للتعاون مع مسؤولينا حول كيف
بإمكاننا أن نبدأ».
ومن المقرر أن يصل أمانو إلى طهران اليوم
(الخميس) للقاء المسؤولين اإليرانيين وعلى
رأسمهم الرئيس حسن روح��ان��ي ورئيس
المجلس األعلى لألمن القومي علي شمخاني،

لبحث أنشطة سابقة وكيفية حل الخالفات
ح��ول البرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي المثير
للجدل.
وأك��دت مصادر متابعة في فيينا أن لقاء
أم��ان��و بالرئيس روح��ان��ي وعلي شمخاني
ُوصف بالمهم ،ألنه قبل ذلك اجتمع أمانو مع
جميع األطراف في فيينا وسينقل وجهة نظر
هؤالء إلى طهران ،مشيرة إلى أن الهدف من
زيارة أمانو هو البحث عن سبيل تفادي لقاء
العلماء النوويين اإليرانيين وكذلك زيارة
المواقع العسكرية اإليرانية والتي ترفضه
طهران جملة وتفصيالً.
ولفتت المصادر إلى أن الواليات المتحدة
األم��ي��رك��ي��ة وع��ل��ى ل��س��ان م��س��اع��دة وزي��ر

باري�س �سبقت وا�شنطن وتن�صتت
على االت�صاالت عبر الكابالت البحرية
بعد انتشار وثيقة سرية حول تعرض فرنسا
لبرامج تنصت أميركية ،كشفت مجلة فرنسية أمس
قيام فرنسا بالتنصت على االتصاالت بين أوروبا
وباقي دول العالم.
وذك��رت مجلة «لوبس» الفرنسية األسبوعية
أن الرئيس السابق نيكوال ساركوزي أمر في مطلع
 2008المديرية العامة لألمن الخارجي بإقامة
محطات سرية على السواحل الفرنسية «للتنصت»
على ك��اب�لات االت��ص��االت البحرية ،مستندة إلى
«شهادات عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين
الذين رفضوا ذكر أسمائهم».
وبعد ذل��ك سمح خلفه فرنسوا ه��والن��د ال��ذي
انتخب عام  2012للمديرية العامة لألمن الخارجي
بتوسيع رقعة عملياتها وشرع سرا ً هذه الممارسات
من خالل القانون الجديد حول االستخبارات الذي
أقر في  24حزيران ،وفق المجلة.
وج���رت عمليات التنصت بمساهمة شركات
فرنسية كبرى حيث أوردت المجلة أنه «تم التنصت
على  5كابالت رئيسية على األقل خالل تلك الفترة
بمساعدة شركة أوران���ج لالتصاالت ومجموعة
الكاتيل-لوسنت ،ومن بينها الكابل تي ايه تي 14
نحو ال��والي��ات المتحدة وآي مي وي نحو الهند،
وسي-مي-وي  4نحو جنوب شرقي آسيا وايس
نحو غرب أفريقيا».
وذكرت المجلة أن فرنسا عقدت اتفاقا ً سريا ً مع

جهاز االستخبارات البريطاني «جي سي اتش كيو»
في إط��ار االتفاق الدفاعي المعروف بـ«النكاستر
هاوس» الموقع عام  2010بين نيكوال ساركوزي
ورئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
وبحسب الصحيفة ،فإن عمليات التنصت هذه هي
التي «تبرر االعتدال المدهش بعد الكشف عن قيام
وكالة األمن القومي األميركية بالتنصت عليها».
وكان موقع «ويكيليكس» قد نشر نهاية الشهر
الماضي تقريرا ً يفيد بقيام وكالة األم��ن القومي
األميركية بالتجسس على اتصاالت وزيري مالية
فرنسيين وجمع معلومات ع��ن عقود التصدير
والتجارة ومحادثات الموازنة الفرنسية.
وقال الموقع في وثيقة يرجع تاريخها إلى عام
 2002ج��رى تجديدها في ع��ام  2012إن وكالة
األمن القومي األميركية طالبت أجهزة استخبارات
أستراليا والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا بجمع
معلومات عن عقود تصدير فرنسية بقيمة تزيد
على  200مليون دوالر في قطاعات منها االتصاالت
والكهرباء والطاقة النووية والنقل والصحة.
ج��اءت المزاعم الجديدة بعد أسبوع من نشر
«ويكيليكس» تقريرا ً يقول إن وكالة األمن القومي
األميركية تجسست على  3رؤساء فرنسيين من عام
 2006على األقل حتى أيار  2012ما دفع الحكومة
الفرنسية لالحتجاج لدى واشنطن وقالت إن مثل
هذا السلوك بين الحلفاء أمر غير مقبول.

خارجيتها ويندي شيرمن أب��دت نوعا ً من
المرونة في السياق ذات��ه ،عندما قالت إن
واشنطن أي��ض�ا ً ال يمكن أن تسمح بزيارة
المواقع العسكرية اإليرانية.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت أع��ل��ن��ت بريطانيا،
شطب أسماء شخص طبيعي و  8أشخاص
اعتباريين من قائمة العقوبات المفروضة
على إيران.
وجاء في بیان لوزارة الخزانة البریطانیة
أن محمود جنتیان المساعد السابق لمنظمة
الطاقة اإلیرانیة هو الشخص الطبيعي الوحید
الذي تم شطب اسمه من قائمة العقوبات .كـما
تم شطب أسماء كـل من شركـة «كـاسي ایست
جي ام بي اتش» للمالحة البحریة وشركـة

«غریت وست جیامبي ایتش» و شركـة «هبي
 سود جی أم بي أتش أني» و شركـة «برایتنورد جي أم بي أتش» المالحیة وشركـة «طان
أتش أل بیسیك» وشركـة «أن أتش أل نورلند
جي أم بي أت��ش» وشركـة «براسبر بیسیك
جي أم بي أتش» من القائمة المذكـورة.
وب��ح��س��ب ال��ب��ی��ان ج���رت أی��ض��ا ً بعض
التعدیالت علی المعلومات الخاصة بستة من
األشخاص االعتباریین المدرجة أسماؤهم في
القائمة من دون أن تشطب منها ،حيث تأتي
هذه التطورات في ظل المفاوضات الجارية
في فيينا.
إل��ى ذل��ك ،ه��دد الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روحاني باستئناف طهران أنشطتها النووية
المعلقة إذا تراجعت مجموعة الخمسة زائدا ً
واح��دا ً عن االتفاق النهائي الرامي إلى الحد
من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات
المفروضة عليها.
ونقل عن روحاني قوله إن االتفاق يجب أن
يكون ملزما ً لكل األطراف ،مشيرا ً إلى أن انتهاك
الطرف اآلخر لالتفاق يعني عودة إيران إلى
المسار القديم وأقوى مما يتصورون.
وح��ذر الرئيس األم��ي��رك��ي ب���اراك أوباما
إي��ران من أنه على استعداد لالنسحاب من
المفاوضات الجارية بشأن التوصل إلى اتفاق
نهائي خاص ببرنامجها النووي ما لم تخضع
طهران مواقعها النووية للتفتيش الدولي.
وقال أوباما خالل مؤتمر صحافي مشترك
عقده في البيت األبيض مع رئيسة البرازيل إنه
ال تزال هناك مفاوضات شاقة يتعين إنجازها،
معبرا ً عن أمله إزاء إمكان التوصل إلى اتفاق
نهائي ،مضيفا ً أن معياره في تقويم أي اتفاق
مع إيران يقوم على أساس قطع الطريق على
إيران لبناء سالح نووي ومدى إمكان التحقق
من ذلك من خالل التفتيش الدولي.

رئي�س الوزراء
الإيطالي:
المواجهة مع رو�سيا
خط�أ �سيا�سي

غرو�شكو� :سعي الناتو �إلى التو�سع
�شرق ًا خطر كبير على �أمن �أوروبا

ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء اإلي��ط��ال��ي،
ماتيو رينتسي أمس إن المواجهة
مع روسيا خطأ سياسي ،مشيرا ً إلى
أنه ال يمكن أن يُنظر إلى أوروبا على
أنها حصن ضد روسيا.
وأض���اف رينتسي أن أوروب���ا ال
يمكن أن تضع نفسها في مواجهة
روسيا ،معتبرا ً الخالف معها جريمة
ثقافية ،مضيفاً« :ف��ي وق��ت يجب
أن تحترم روسيا سيادة وسالمة
أراض���ي أوك��ران��ي��ا ف��إن موسكو ما
زالت شريكا ً مهما ً في المعركة ضد
اإلره��اب» .وأوض��ح رئيس ال��وزراء
اإلي��ط��ال��ي« :ي��وج��د ميل م��ن جانب
ش��رق أوروب���ا ل��رؤي��ة أوروب���ا على
أنها حصن ضد روسيا .هذه رؤية
مضللة».
وكان رينتسي والرئيس الروسي
فالديمير بوتين أجريا محادثات
مباشرة مرات عدة بشأن العالقات
مع أوروب��ا والوضع في أوكرانيا،
وات��ف��ق��ا ع��ل��ى دف���ع أط����راف األزم���ة
األوكرانية لتنفيذ اتفاقات مينسك.
ويتقاسم بوتين ورينتسي نفس
وج��ه��ات النظر ف��ي ملفات عالمية
ساخنة عدة ،ال سيما تنامي التهديد
اإلرهابي في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
وت��ح��اول إيطاليا الحفاظ على
ع�لاق��ات جيدة م��ع روس��ي��ا وتنتقد
العقوبات المفروضة عليها من قبل
االتحاد األوروبي على خلفية األزمة
األوكرانية.
يذكر أن إيطاليا ووفقا ً لمستوى
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري تحتل المرتبة
الرابعة في التعامل مع روسيا وهو
ما يهدد اقتصادها في حال استمرار
ف���رض ال��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى االت��ح��اد
الروسي.

أعلن المندوب الروسي لدى حلف شمال
األط��ل��س��ي أل��ك��س��ن��در غ��روش��ك��و أن سعي
«الناتو» للتوسع شرقا ً يشكل خطرا ً كبيرا ً
على الوضع األمني في أوروبا.
وقال غروشكو في مؤتمر صحافي« :من
الواضح للجميع أن األخطار األساسية التي
تواجهها أوروبا اليوم تأتي من الجنوب»،
موضحا ً أن ه��ذه األخطار تتعلق بأعمال
تنظيم «داعش» وتدهور مؤسسات الدولة
في مناطق واسعة بالشرق األوسط وشمال
أفريقيا.
وعلى رغم ذلك يتجه «الناتو» ،بحسب
الدبلوماسي الروسي ،للتوسع شرقا ً بحجة
«خ��ط��وات روس��ي��ا ال��ع��دوان��ي��ة» ف��ي شرق
أوك��ران��ي��ا ،متجاهالً الجهود التي تبذلها
موسكو من أج��ل تنفيذ اتفاقات مينسك،
مؤكدا ً أن الحلف خطط للتحول السياسي
والعسكري نحو الشرق منذ زمن طويل قبل
األحداث في أوكرانيا.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن اجتماع
وزراء دفاع «الناتو» الذي عقد أخيرا ً دليل
جديد على أن الناتو يتحول من سياسة
التعاون مع روسيا إل��ى سياسة احتواء
روسيا ،مضيفا ً أن هذه السياسة خالل الـ
 1,5سنة الماضية يجرى تأكيدها في مجال
البناء والتخطيط العسكريين.
وأض���اف أن خطة الحلف لنشر ق��وات
كبيرة جديدة في أوروب��ا قرب الحدود مع
روس��ي��ا ت��ت��ع��ارض م��ع ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي
«روس��ي��ا  -ال��ن��ات��و» ،مشيرا ً إل��ى أن أحد
المبادئ األساسية لهذه الوثيقة يتمثل في
الردع العسكري.
وأك���د ال��م��ن��دوب ال��روس��ي أن ب�ل�اده في
تخطيطها العسكري ستأخذ في الحسبان
ظهور ه��ذه ال��ق��درات الجديدة نوعيا ً قرب
حدودها وستتخذ اإلج��راءات الالزمة كافة
من أجل مواجهة أي خطر محتمل يتعلق
بنشر هذه القدرات.
وح���� ّذر غ��روش��ك��و م��ن ع���دم استئناف
العالقات الكاملة بين روسيا والناتو في

ح��ال امتناع الحلف من إع��ادة النظر في
موقفه بشأن إم��ك��ان توحيد الجهود في
مكافحة التحديات واألخطار المشتركة.
وق��ال إن سياسة الناتو بشأن األزم��ة
األوك��ران��ي��ة ض��ارة وتساعد ه��ؤالء الذين
يحلمون بحسم النزاع في أوكرانيا عسكرياً،
مضيفا ً أن دول «الناتو» ال تعتمد في األزمة
األوكرانية على تقييمات موضوعية ولذلك
ال تدعو كييف إلى تنفيذ اتفاقات مينسك
وتحمل موسكو مسؤولية ما يجرى على رغم
أن روسيا ليست طرفا في النزاع األوكراني.
وق��ال الدبلوماسي ال��روس��ي إن حلف
الناتو ،كما يبدو ،يعيش في عالم خيال
خاص به وال يدعو كييف إلى وقف النيران
وسحب األسلحة رغم وجود وقائع واضحة
بهذا الشأن وردت في تقارير مراقبي منظمة
األمن والتعاون في أوروبا.
من جهة أخرى ،أكد غروشكو أن موسكو
تعتبر سعي الجبل األس��ود لالنضمام إلى
الناتو خطوة سلبية لألمن األوروبي وكذلك
لعالقاتها مع االتحاد الروسي.
وبهذا الصدد يذكر أن الناتو أعلن سابقا ً
أن الجبل األسود قد ينضم إلى الحلف في
كانون األول المقبل.

