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النتائج المحتملة لالتفاق النووي
على الأزمة ال�سورية

ليلة القدر النووية� ...إنها «�إيرانيوم»

} سومر صالح
م��ا ه��ي انعكاسات االت�ف��اق ال�ن��ووي على األزم��ة السورية؟
إنه السؤال األكثر شيوعا ً وطرحا ً على ألسنة السوريين اليوم
بعد التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الغرب وإيران حول ملفها
النووي ،إنها لهفة الشعب التواق إلى خالص عاجل من كابوسه
ال�م�ظ�ل��م ...اإلج��اب��ة على ه��ذا ال �س��ؤال ليست ب��األم��ر السهل،
وإعطاء جرعات مفرطة من األمل سالح ذو حدين ،لذلك يجب
تقديم مقاربة منطقية عقالنية لتداعيات هذا االتفاق على األزمة
السورية.
فاألزمة النووية اإليرانية سابقة زمنيا ً على األزمة السورية
ال�ح��ال�ي��ة ،حيث اب �ت��دأت ف��ي ع��ام  2003تقريبا ً بينما األزم��ة
السورية اندلعت عام  ،2011ونستطيع القول إن أحد مسببات
األزمة السورية ومحاولة إسقاط الدولة فيها هو حصار إيران
وإفقادها أحد وسائل المناورة السياسية واالقتصادية التي
كانت الجغرافيا السورية تتيحها لها ،إضافة إلى توقيع اتفاقية
خط الصداقة لنقل الطاقة اإليرانية العراقية إلى سورية ومن
ثم تصديرها إلى أوروبا األمر الذي أرعب الخليج و«إسرائيل»
في آن وأقلق تركيا من تحولها إل��ى ق��وة إقليمية عظمى تتبوأ
ص ��دارة المشهد اإلقليمي ،فتقاطعت األه���داف والمشاريع
وكانت حصيلتها أزمة معقدة تفاقمت إقليميا ً وأخذت حيزا ً في
جيواستراتيجيات الدول الكبرى المتصارعة على شكل النسق
الدولي ،طبعا ً سورية هي عقدة الواليات المتحدة في الشرق
األوس��ط لعقود خلت وعقدتها الحالية في إثبات زعامتها على
النظام العالمي الذي تحاول روسيا والصين زعزعته ،وتشكيل
تحالف دول ��ي سياسي وم��ال��ي يضع ح ��دا ً لهيمنة الواليات
المتحدة ،ولألسف كانت الساحة السورية أحد ميادين االشتباك
بين ال�ق��وى العظمى على شكل النسق ال��دول��ي،ه��ذه المقدمة
ضرورية للوصول إلى فهم واضح لعالقة متغيرين أساسيين
هما الملف النووي اإليراني واألزم��ة السورية ،هنا نحن أمام
حدثين حاسمين خرجا من رحم األزمة السورية دفعا إلى إنجاز
هذا االتفاق التاريخي :الحدث األول التهديد األميركي الواضح
لسورية بضربة عسكرية في نهاية عام  2013بشأن ملفها
الكيماوي والذي انتهى باتفاق روسي ـ أميركي بانضمام سورية
إلى اتفاقية حظر األسلحة الكيماوية ،هذا الحدث على ما يبدو
دفع اإليرانيين إلى البحث عن مخرج تفاوضي لملفهم النووي
مستغلين عاملين :الرغبة الجادة األميركية بحل الملف النووي
اإليراني بأي وسيلة بما فيها استخدام القوة المفرطة والذي
ظهر جليا ً في الحدث السوري ،أما العامل الثاني عدم الرغبة
األميركية بحرب إقليمية مدمرة ال يمكن التنبؤ بحجم كوارثها أو
امتداداتها الدولية ،وهذا العامل يعني ضمنا ً مبدأ القبول بتقديم
تنازالت تاريخية ،أما الحدث الثاني فهو الوصول اإليراني إلى
قناعة مفادها أن التحالف الصهيوخليجي كأحد نتائج األزمة
السورية ،أضحى أكثر خطرا ً على برنامج إي��ران النووي من
الواليات المتحدة نفسها ،والذي بدا جليا ً في أزمة اليمن وخالل
جوالت المفاوضات النووية ،وما حملته من رسائل قوية إلى
الجانب اإليراني كحادثة إلقاء القنبلة النيترونية في اليمن والتي
أشارت إلى قرب المواجهة المشتركة مع إيران ،هذان الحدثان
دفعا القيادة اإليرانية إلى تقديم تنازالت أيضا ً في مفاوضات
برنامجها النووي كانت حصيلته توقيع اتفاق «الضرورة» حول
برنامجها النووي ،والالفت أن الجمهورية اإلسالمية في إيران
استطاعت تحييد مفاوضاتها عن الملفات السياسية الشرق
أوسطية بما فيها األزمة السورية ذاتها ،هذا يقودنا إلى جملة
من المالحظات واالستنتاجات حول عالقة المتغيّرين النووي
اإليراني واألزم��ة السورية ،أوالً ،إي��ران رفضت مبدأ تسييس
مفاوضاتها النووية أي قرن المفاوضات النووية مع ملفات
أزم��وي��ة ش��رق أوسطية وف��ي مقدمها األزم��ة السورية ،وهذا
يعني ت��رك الباب مفتوحا ً لمفاوضات أخ��رى إيرانية أميركية
على قاعدتين القوة اإليرانية النووية واالقتصادية الشرعية
وليس منطلقا ً لها ،القاعدة الثانية انتظار ما تؤول إليه العالقات
األوراسية األطلسية التي لها الكلمة الفصل في مصير األزمة
السورية ،وإذا ما نظرنا إلى البند المتعلق بتصدير األسلحة
جزئيا ً إلى حلفاء إيران في الشرق األوسط يتضح أن اإليراني
اختار دعم سورية عسكريا ً واقتصاديا ً من دون الدخول بمبدأ
المساومات م��ع واشنطن وتأجيل فتحه إل��ى م��راح��ل الحقة
على الملف النووي .ثانياً ،إيران تعلم أن بنود االتفاق النووي
ستكون تحت الفصل السابع من ميثاق األم��م المتحدة وهذا
يعني ضمنا ً أن التحالف الصهيوخليجي لن يقدم على مغامرة
عسكرية ض��د أراض�ي�ه��ا ،ولكن ه��ذا يعني أن التحالف نفسه
سيضع حلفاء إيران على خريطة عدوانه العسكري في محاولة
استجرار مواجهة عسكرية مع إيران تمكن القوات المعتدية من
اإلف�لات من الفصل السابع تحت مسمى الحرب ،وه��ذا يعني
استمرار حرب االستنزاف ضد الدولة السورية بل نستطيع
القول إن األزمة السورية إلى مزيد من التعقيد اإلقليمي بسبب
الهيستيريا الخليجية «اإلسرائيلية» من إنجاز االتفاق النووي،
وق��د نشهد تقاسما ً ل�ل�أدوار ف��ي التحالف الصهيوخليجي،
فتتولى السعودية تسعير ن��ار الحرب في سورية عبر بوابة
األردن ومغامرة «إسرائيلية» ضد ح��زب الله في لبنان وهو
يستفيد من دعم قوى السعودية في لبنان وهنا من المرجح
قريبا ً بروز تنظيمات إرهابية تكفيرية تعمل باألمرة المشتركة
السعودية ـ «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» لضرب ظهر المقاومة اللبنانية،
ثالثاً ،توقيع االتفاق النووي قد يفتح آفاقا ً جديدة من العالقات
الخليجية ـ اإليرانية ،ولكن ذلك قد يحتاج إلى وقت من الزمن
المتصاص الصدمة الخليجية وحسابات عقالنية خليجية
بالتحالف مع «إسرائيل» أو التفاوض مع إي��ران ويبدو خيار
التحالف الصهي خليجي أق��رب إلى التحقيق ع�لاوة عن كونه
رغبة أميركية ،بالمجمل تأثيرات االت�ف��اق ال�ن��ووي مزدوجة
التأثير فمن جهة قد يغري مشهد االتفاق النووي القائم على
ال�ت�ف��اوض ال �ق��وى ال��دول�ي��ة الفاعلة ف��ي األزم ��ة ال�س��وري��ة على
الدخول في مفاوضات جادة تنهي المأساة السورية ،وبنفس
الوقت وكنتيجة لتوقيع هذا االتفاق ستكون الساحة السورية
ميدانا ً لالشتباك الصهيوخليجي مع إي��ران ،وهذا سيقود إلى
مزيد من التسليح والدعم والتعبئة ضد الدولة السورية ،وبذات
الوقت أيضا ً سيساهم االنتعاش االقتصادي اإليراني في دعم
االقتصاد الوطني السوري األم��ر ال��ذي سينعكس حتما ً على
طبيعة الحياة المعاشية السورية ،وسينعكس أيضا ً انتصارات
ميدانية إذا ما قررت القيادة اإليرانية إرسال دعم نوعي تسليحي
عسكري إلى سورية.
ف��ي ال�خ�ت��ام ،االت �ف��اق ال �ن��ووي اإلي� ��ران الخيبة الخليجية ـ
«اإلسرائيلية» عنوان سيحمله أحد مراحل األزمة السورية والتي
خرجت من إطارها اإلقليمي لتحتل مكانة جيوبولتيكية دولية،
ومعها ستشهد تصعيدا ً شامالً في نار هذه األزمة إقليميا ً لتبقى
الكلمة الفصل للجيش العربي السوري وقوات المقاومة اللبنانية
التي اختارت القضاء على اإلرهاب خيارا ً لها ضمن استراتيجية
ال��دول��ة السورية التي عنوانها أول��وي��ة مكافحة اإلره ��اب على
المفاوضات السياسية ،وسيسجل التاريخ أن صمود الثورة
اإليرانية في عقد الثمانينيات من القرن الماضي كان عنوانه
الدعم السوري والتي دفعت سورية ثمنه باهظاً ،وانتصار إيران
في ملفها النووي عنوانه الصمود السوري في أزمته الراهنة،
وصمود سورية عنوانه المقاومة اللبنانية وإيران ،فاالنتصارات
التاريخية لحلف المقاومة تكتب بدماء المقاومين على امتداد
الجغرافيا اإلقليمية ...ولو كره الكارهون.

كوالي�س

} طاهر محي الدين
سنوات طويلة مرت ونحن نحيي ليلة القدر في ك ّل رمضان
والك ّل يتمنى أن يدركها حتى ينال الخير كله ،وال أحد يعلم
كيف ستكون إذا أدركها ،هل سيظهر له نو ٌر من السماء ،أو يشعر
بمصافحة المالئكة ،أو تحقق كل أمانيه بليلة واحدة؟ وكثي ٌر من
هذه التساؤالت التي كنت أطرحها على نفسي ،هل أدركت ليلة
القدر مرة في حياتي؟
وأخ��ي��راً ،أتاني الجواب في ليلة  14تموز  ،2015بأن كل
المقاومين والسادة واألحرار في العالم قد أدركوها لحظة إعالن
التوصل إل��ى االتفاق النهائي للملف النووي اإلي��ران��ي الذي
شهد أطول زمنا ً من المفاوضات في العالم دامت  15سنة من
المفاوضات وفوقها  15يوما ً من الصبر حتى صارت وبتوقيع
أممي تسمى إيرانيوم.
لماذا ندعي أنها نص ٌر إلهي ،وأنها لحظ ٌة تاريخية ،وأنها ليلة
قدر نووية ،ولماذا كل هذه االحتفاالت وهذه التبريكات وهذا
الشعور العارم باالنتصار؟
بجواب بسيط ج��داً ،عندما يؤلم عدوك ما حققته ويصيبه
بالجنون ،فاعلم بل تأكد أن نصرك حاسم ،وهذا تماما ً ما أعلنه
«اإلسرائيليون» أنفسهم وظهر على تصرفاتهم وإعالمهم ،نعم
فلقد دف��ع الجنون رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين
نتنياهو إلى إنشاء حساب باللغة الفارسية على موقع «تويتر»
وبدأ يغرد باللغة الفارسية فيه ،حيث نعق قائالً« :في الوقت
الذي تستمر فيه مسيرة التنازالت من جانب الدول الكبرى إليران،
يطلق المرشد األعلى اإليراني علي خامنئي ،تصريحات بضرورة
محاربة الواليات المتحدة حتى في حال التوصل إلى اتفاق
نووي».
ونعق نتنياهو أيضاً« :إن إي��ران ستحصل على الجائزة

الكبرى ،جائزة حجمها مئات المليارات من الدوالرات ستمكنها من
مواصلة متابعة عدوانها وإرهابها في المنطقة وفي العالم .هذا
خطأ سيئ له أبعاد تاريخية».
وأما الشاهد الثاني على انتصارنا ،فكان خطاب أوباما إبان
إعالن االتفاق في هذا الخطاب الذي تبادر إلى ذهني فورا ً وأنا
أستمع إليه بأنه «يصدُقنا وهو كذوب» ألن ما أتى به أوباما في
خطابه ليحفظ به ماء وجهه كان يكذب به وهو صادق حيث قال:
«إننا اليوم وبهذا االتفاق الجيد قد ضمنا إيران دولة نووية ولكن
من دون أسلحة نووية وإنه إنجاز تاريخي لنا ولكل الرؤساء
األمريكيين من بعدي» ،نعم لقد كان صادقا ً أن إيران أصبحت
دولة نووية وقطبا ً عالميا ً جديداً ،ولكنه كان يكذب ليبرر هزيمته
أمام حنكة اإلمام القائد اإلمام الخامنئي الذي قد أصدر فتوى منذ
زمن بتحريم امتالك األسلحة النووية شرعاً ،وبالتالي فإن أوباما
يدرك ومنذ زمن بعيد أن المفاوضات لم تكن لمنع إيران من امتالك
أسلحة دمار شامل.
وقد كان أبرز ما في خطابه «تهديده للكونغرس األميركي»
بأنه سوف يستخدم حق الفيتو الخاص بالرئيس األميركي
تجاه أية محاولة لتعطيل هذا االتفاق أو المماطلة فيه ،وتلك هي
الرسالة األهم في خطابه كله ألنها كانت تحمل التهديد األصدق له
ليس فقط للكونغرس األميركي وإنما لكل المتهورين والمغامرين
في المنطقة والعالم ،بدءا ً من الكيان الصهيوني إلى كل أتباعه في
المنطقة من أنقرة إلى الرياض.
أما الشاهد الثالث على أنه انتصار تاريخي ،هو ما نطق به
هُ دهد الفرنسيين فايبوس ،إذ بدا متسوال ً بأول تصريح بعد إعالن
االتفاق حيث قال« :ال أعتقد أن إيران ستعاقب الشركات الفرنسية
كلها على رغم موقفنا المتعنت المعرقل أثناء المفاوضات ،وربما
أسافر إلى إيران».
وهو انتصار تاريخي ألن «ما بعده ليس كما قبله» كما صرح
دولة الرئيس المخضرم العبقري نبيه بري ألن هذا االتفاق هو فعالً
بمثابة الحجرة األولى في لعبة أحجار الدومينو التي تمثل ملفات

بريطانيا :كل الطرق ل�صنع قنبلة نووية � ُأغلقت �أمام �إيران

كارتر �إلى المنطقة لطم�أنة حلفاء وا�شنطن
ت��وج��ه وزي���ر ال��دف��اع األم��ي��رك��ي
أش��ت��ون ك��ارت��ر أم���س إل���ى ال��ش��رق
األوس���ط ،لطمأنة حلفاء واشنطن
ب��ش��أن االت��ف��اق ال��ن��ووي اإلي��ران��ي،
وسيكون كيان العدو «اإلسرائيلي»
المحطة األولى لجولته.
وكان البيت األبيض قد كشف عن
محطة واح��دة في جولة كارتر ،هي
«إسرائيل» لطمأنتها بعد االتفاق مع
إي��ران وال��ذي ندد به رئيس ال��وزراء
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» بنيامين نتنياهو
بشدة ،وقال إن اتفاق إيران مع الغرب
خطأ تاريخي كبير و«إسرائيل» غير
ملزمة به.
وكشف مسؤولون بوزارة الدفاع
األميركية أن كارتر سيتوجه إلى
عواصم أخ��رى في المنطقة ،لكنهم
امتنعوا عن تقديم تفاصيل عن الدول
التي سيتوجه إليها الحقاً.
وقال البيت األبيض ،إن الرئيس
األميركي باراك أوباما اتصل بالعاهل
ال��س��ع��ودي الملك سلمان ب��ن عبد
العزيز ،وأكد التزام الواليات المتحدة
العمل م��ع شركائها ف��ي الخليج
لمواجهة أنشطة إيران التي تزعزع
االستقرار في المنطقة ،كما تباحث
أوباما مع ولي عهد إمارة أبوظبي.
وفي إش��ارة إلى رسالته للحلفاء
قال كارتر في بيان حول اتفاق إيران
إن الواليات المتحدة تقف مستعدة
«ل��م��راج��ع��ة ن��ف��وذ إي���ران ال��ض��ار».
وأضاف« :نبقى على استعداد وفي
وضع لتعزيز أمن أصدقائنا وحلفائنا
في المنطقة بما في ذلك «إسرائيل»».
وتراقب السعودية بحذر نتائج

االتفاق بين إيران والسداسية ،محذرة
من إمكان حصول طهران على أسلحة
نووية ،ما سيسمح لها بأن تعيث في
المنطقة فساداً ،على حد قولها.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق���ال فيليب
ج�����وردون ال����ذي ك���ان ح��ت��ى شهر
آذار أكبر مسؤول في مجلس األمن
القومي التابع للبيت األبيض في
ش���ؤون ال��ش��رق األوس���ط إن هناك
حاجة لشرح أن االت��ف��اق النووي
ليس «مصالحة شاملة مع إي��ران»
وهو األمر الذي يخشاه حلفاء مثل
«إسرائيل».
وأضاف أنه إذا كان حلفاء الواليات
المتحدة في المنطقة يقولون إنهم
بحاجة إل��ى ال��م��زي��د م��ن التعاون

الدفاعي والمخابراتي ف��إن «هناك
حاجة ألن يكون ذلك محل مناقشة».
وفي السياق ،قال وزير الخارجية
البريطاني فيليب هاموند أمس إن
االت��ف��اق ال��ن��ووي مع إي��ران يُطمئن
العالم إلى أن كل الطرق أمام إيران
لصنع قنبلة نووية أغلقت ،مؤكدا ً في
تصريح أمام البرلمان البريطاني أن
االتفاق يمكن أن تكون له نتائج أكثر
إيجابية.
وأض���اف ال��وزي��ر البريطاني أن
ب�لاده ما زال��ت ملتزمة بإعادة فتح
سفارتها في إيران قبل نهاية العام.
وقال« :ما زلنا ملتزمون بإعادة فتح
سفارتنا ...وسنفعل ذلك بمجرد حل
بعض القضايا العالقة».

المنطقة جميعها ،وقد سقطت الحجرة األولى لتستقط معها كل
األحجار وترسم لوحة جديدة وخرائط عالمية جديدة من الصين
إلى البحر المتوسط ومن موسكو إلى الخليج العربي ،وسيتم
حل ملفات المنطقة جميعا ً وتباعا ً من سورية والعراق واليمن
وأوكرانيا وأوروبا ،وستنصب ساللم النزول من على المآذن كما
قال األمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه
في يوم القدس عندما أعطى السعودية مثالً فقال« :على حلفاء
السعودية مساعدتها للنزول عن المئذنة» ،وهذا المثل ينطبق
على كل محور المهزومين في المنطقة من تركيا وباقي أعراب
الخليج ،حتى األميركي نفسه وحلفاؤه ،كان لهم هذا االتفاق هو
بمثابة السلم للنزول عن الشجرة التي علقوا في منتصفها ولم
يعودوا يستطيعون ال صعودها أكثر وال النزول عنها.
في الخاتمة فإن أكثر من يستحق الشكر بشكل شخصي هو
سماحة اإلمام القائد المرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية في
إي��ران على حنكته السياسية وصالبته وصبره في إدارة هذا
الملف ولتمكنه من وضع الخطوط الحمراء لهذا االتفاق الرائع
الذي حقق فيه النصر لبلده وشعبه ولشعوب العالمين اإلسالمي
والعربي بكل مكوناته ،كما أن الشكر الموصول لصمود الشعب
اإليراني ويقينه وإيمانه بحكمة قيادته ووقوفه خلف حكمة تلك
القيادة وصبره وثباته لمدة  36سنة من الحصار والعداء الغربي
والعربي للجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وكذلك الشكر الكبير
لصمود سورية شعبا ً وقائدا ً مع حليفه حزب الله في وجه أعتى
حرب كونية ،هذا الصمود الذي كان له األثر األكبر في انكسار
محور الحرب على المنطقة وإعادة رسم خرائط القوة في المنطقة
والعالم.
أيها القارئون ،إيران دولة نووية وتمتلك حق الفيتو الخفي
من خارج مجلس األمن هذا ما أصبح حقيقة كالشمس ،وسورية
دولة مركزية ومحورية في المنطقة والعالم ،وروسيا تستعيد
أمجاد االتحاد السوفياتي من روسيا االتحادية ،ومن لم يصدق
هذا القول فليترقب المقبل من األيام.

قال ديبلوماسي روسي
إنّ مكتب وزير الدفاع
السعودي محمد بن
سلمان أبلغ القيادة
الروسية بمغادرة
ضباط االرتباط
السعوديين غرفة
عمليات «مورك»
أي غرفة التنسيق
ّ
العسكري المقامة في
األردن إلدارة الحرب
في سورية وتنظيم
خطط عمل الجماعات
المسلحة وتأمين
احتياجاتها ،وأنّ هذه
الخطوة تأتي ضمن
مجموعة خطوات تباعا ً
لترجمة االلتزامات التي
أعلنها بن سلمان وأكدها
والده الملك سلمان
للرئيس الروسي ضمن
رؤية المرحلة الجديدة.

م�ست�شارو الناتو يبحثون في ا�ستعادة
قدرات القوات البحرية الأوكرانية
يبحث فريق استشاري من حلف شمال األطلسي في
ميناء أوديسا األوك��ران��ي في مشروع الستعادة قدرات
القوات البحرية األوكرانية.
وأفاد المكتب اإلعالمي لوزارة الدفاع األوكرانية أمس
بأن مجموعة من مستشاري «الناتو» وصلت إلى المدينة
الثالثاء الفائت ،وأكد بيان صادر عن المكتب «يجرى اليوم
تنسيق المواقف بشأن المشروع األولي الخاص باستعادة
قدرات ووسائل القوات البحرية التابعة للقوات المسلحة
األوكرانية في األرك��ان العامة للقوات المسلحة ووزارة
الدفاع األوكرانية».
يذكر كذلك أن الجانبين تعرفا إل��ى نهج اإلمكانات
العاجلة وإعداد هيكلية نظام اإلدارة والرقابة في المالحة
البحرية ،إضافة إلى معايير ومتطلبات «الناتو» بشأن
تدريب القوات.
وفي السياق ،انطلقت في مولدوفا تدريبات عسكرية
مشتركة بين عسكريين أميركيين وبولنديين وجورجيين
ورومانيين.
وأفادت وزارة الدفاع المولدوفية بأن التدريبات المسماة
«الجهد المشترك  »2015ب��دأت في مكان مرابطة لواء
«مولدوفا» للمشاة اآللية في ميدان يقع في ضواحي مدينة
بيلتسي ،وذلك ليتبادل الجنود فيها الخبرات ويتأكدوا من
تناسب أنواع األسلحة.
وفي تصريح صحافي ،قال قائد الفريق المولدوفي

العقيد فياتشيسالف روسو إن «جيشي الواليات المتحدة
ومولدوفا تربط بينهما عالقات صداقة ،وهذا هو السبب أن
أصبحت التدريبات التكتيكية السنوية تجرى بمشاركة
العسكريين األميركيين» .وأشار إلى أن معظم المناورات
التي يشارك فيها الجانب المولدوفي تجرى تحت إشراف
«الناتو».
وك��ان��ت واشنطن ق��د رحبت سابقا ً ب��ق��رار كيشيناو
زي��ادة اإلنفاق العسكري لتحديث الجيش على خلفية
األزمة األوكرانية ،األمر الذي أعلنه وزير القوات البحرية
األميركية راي مابوس في لقاء مع الرئيس المولدوفي
نيكوالي تيموفتي .وبحسب وزي��ر ال��دف��اع المولدوفي
فيوريل تشيبوتارو فإن اإلنفاق العسكري سيبلغ ما ال يقل
عن  1%من الناتج اإلجمالي المحلي.
وتعد م��ول��دوف��ا بحسب دس��ت��وره��ا دول��ة حيادية ال
يمكن لها أن تنضم إلى كتل عسكرية .فيما تدل نتائج
استطالعات الرأي العام على أن  23في المئة من مواطني
البالد قد يدعمون انضمامها إلى حلف شمال األطلسي ،لكن
السلطات تؤكد أن ذلك ليس عائقا ً أمام التعاون في إطار
خطة شراكة ثنائية ،يقوم خبراء «الناتو» بدور استشاري
لدى العسكريين المولدوفيين .من جهتها تدعم مولدوفا
الناتو في عملياته لحفظ السالم ،وذلك عبر إرسال جنود
إلى هناك .كما تستضيف كيشيناو مركزا ً إعالميا ً تابعا ً
«للناتو».

اليوني�سيف :نحو  1,3مليون �شخ�ص �شرق �أوكرانيا يعانون من نق�ص المياه

القطاع الأيمن يعترف با�ستخدامه ال�سالح �ضد المواطنين
هيئة رقابية في اليابان تك�شف
تزوير م�ستندات تتعلق بال�سالمة النووية

أعلن زعيم حركة «القطاع األيمن» المتطرفة األوكرانية
دميتري ياروش أمس أن عناصرها استخدموا السالح في
حادثة إطالق النار بموكاتشيفو للتصدي لتهديد واجههم.
وكان مسلحو «القطاع األيمن» قد أطلقوا السبت  11تموز
النار على الشرطة والمحالت التجارية في موكاتشيفو
جنوب غربي أوكرانيا  .وبحسب المعلومات األخيرة أسفرت
الحادثة عن سقوط  3قتلى و 13جريحاً .واختفى المقاتلون
في الغابات ،معلنين أنهم سيلقون السالح فقط بأمر من
ياروش .وبرر المتطرفون أعمالهم بمكافحة التهريب الذي
يقوم به ،بحسب قولهم موظفون محليون.
من الجدير ذكره أن عناصر «القطاع األيمن» كانوا قد
شاركوا في الصدامات مع الشرطة واالستيالء على بعض
المباني الحكومية وقمع التظاهرات في شرق أوكرانيا أثناء
االنقالب على الحكومة الشرعية العام الماضي.
وقضت المحكمة الروسية العليا في تشرين الثاني
الماضي بأن الحركة منظمة متطرفة وحظرت أنشطتها على
األراض��ي الروسية .كما فتحت النيابة العامة في روسيا
دعوى جنائية ضد دميتري ياروش بسبب تحريضه على
األعمال اإلرهابية.
وف��ي السياق ،أعلنت منظمة األم��م المتحدة للطفولة
«اليونيسيف» أن حوالى  1,3مليون شخص من سكان

شرق أوكرانيا حيث يدور نزاع مسلح ،يواجهون صعوبات
في تزويدهم بمياه الشرب ،واصفة الوضع بـ«أزمة حادة».
وأشار بيان صدر عن المنظمة إلى أن مدينة ماريوبول
الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية «لم تعد تتلقى مياه
الشرب عبر قناة «سيفيرسكي دونيتس  -دونباس» جراء
تضررها نتيجة قصف مدفعي .وبهذا ال��ص��دد ،حذرت
اليونيسيف من انتشار األمراض في المنطقة ألن «الناس ال
يملكون وسائل لحفظ المياه ونقلها بشكل آمن».
وشددت المنظمة األممية على ضرورة اتخاذ إجراءات
طارئة في مجال التزويد بالمياه والوقاية الصحية ،من
أجل معالجة الوضع في شرق أوكرانيا .وذكرت أن إجراء
عمليات إنسانية في المنطقة العام الحالي يتطلب 55,8
مليون دوالر .وأن الدول المانحة قدمت  10,48مليون دوالر
لتحقيق هذا الهدف ،أي  19في المئة من المبلغ المطلوب.
فيما أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية ،أن تزويد أجزاء
المنطقة التي ال تخضع لسيطرة القوات الحكومية ،بالمياه،
انخفض بشكل ملموس بسبب انقطاع الكهرباء عن الجزء
الشماليللجمهورية.
وكانت الكهرباء انقطعت جزئيا ً عن القسم الشمالي
لمقاطعة لوغانسك بسبب القصف .إال أن رج��ال الطاقة
تمكنوا من إعادة الكهرباء إلى هناك ليلة الثالثاء.

قالت هيئة تنظيم األنشطة النووية في اليابان أمس إن
العثور على مستندات مزورة في شركة تشوجوكو للطاقة
الكهربية تتعلق بوجود نفايات مشعة يبين أن الصناعة
النووية في البالد ال تزال تعاني من مشاكل تتعلق باألمان
النووي بعد م��رور أرب��ع سنوات على كارثة فوكوشيما
النووية.
وق��ال رئيس الهيئة شونيتشي تاناكا خ�لال مؤتمر
صحافي ردا ً على سؤال بشأن هذه الواقعة «من وجهة
نظر ثقافة األمان النووي فإذا كان مثل ذلك قد حدث فهذا
ليس باألمر المقبول» .وأضاف« :أعتقد أنه يتعين علينا
اتخاذ إجراء قانوني».
من جهتة أخرى ،قالت شركة تشوجوكو إنها لم تجر
عمليات التفتيش اإلج��ب��اري��ة على المعدات الخاصة
بالتعامل مع النفايات النووية المنخفضة المستوى

لكنها كتبت في سجالتها أن الفحوص قد أجريت بالفعل،
وأضافت أنها شكلت لجنة للتحقيق في األمر مع اتخاذ
التدابير الالزمة للحيلولة دون تكراره.
وقال متحدث باسم الشركة أمس إن توموهيد كاريتا
رئيس شركة تشوجوكو للطاقة توقع أن تجعل هذه
ال��واق��ع��ة م��ن الصعب الحصول على موافقة السكان
المحليين على إعادة تشغيل المحطة في نهاية المطاف.
وف��ي آذار ع��ام  2011اجتاحت محطة فوكوشيما
داييتشي للطاقة النووية بمقاطعة فوكوشيما زالزل
وأمواج مد عاتية ما أدى إلى انصهار قلب ثالثة مفاعالت
وإج��ب��ار  160أل��ف شخص على ال��ن��زوح ع��ن منازلهم
بالبلدات القريبة فضالً عن تلويث الماء والغذاء والهواء
في أسوأ كارثة نووية منذ حادثة تشرنوبيل النووية عام
.1986

الحكومة البريطانية ت�شدد القوانين الخا�صة بالإ�ضراب
نشرت الحكومة البريطانية أم��س خططا ً لتشديد
القوانين الخاصة باإلضراب تمنع تعطيل الخدمات العامة
المهمة وهو ما يضعها على مسار ص��دام مع النقابات
العمالية.
ووص��ف رئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
األسبوع الماضي إضرابا ً في شبكة قطارات أنفاق لندن
استمر  24ساعة بأنه «غير مقبول وغير مبرر» ووعد
بتشديد القوانين في إطار حملة إعادة انتخابه في وقت
سابق من العام.
ونظرا ً إلى حصوله على غالبية مفاجئة ،من المتوقع
أن يحصل كاميرون على تأييد برلماني كاف لتحويل

المقترحات إلى قوانين تتفق مع ما يريد.
وتتطلب اإلجراءات الجديدة موافقة  50في المئة على
األقل من األص��وات لإلضراب في القطاع الصناعي ،وفي
قطاعات مهمة مثل الصحة والنقل والتعليم سيتطلب
اإلض��راب موافقة  40في المئة على األق��ل ممن لهم حق
التصويت.
من جهة أخ��رى ،قال وزير الدولة لشؤون العمل نيك
بولز في بيان «من حق الناس أن ينتظروا أال تتعطل فجأة
الخدمات التي يعتمدون عليها هم وأسرهم بإضرابات
ال تحصل على تأييد س��وى نسبة صغيرة من أعضاء
النقابات».

