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توازن الرعب الجديد
بين �سورية و�أعدائها...
} سومر صالح
ع���ادة م��ا تشير ع��ب��ارة ت����وازن ال��رع��ب إل���ى ام��ت�لاك الطرفين
ق��درة تدميرية كاملة أو بالغة التأثير ف��ي ال��ط��رف اآلخ��ر تمنعه
من استخدام قوته العسكرية ض��ده ،وبالتالي هي أحد مكونات
ال��ت��وازن االستراتيجي الشامل القائم على مقومات عسكرية
وسياسية وجيو اقتصادية ،وعندما و ّقعت سورية اتفاق حظر
انتشار السالح الكيماوي خيّل للبعض أن توازن الرعب قد انكسر
لمصلحة «إسرائيل» وأن ميزان التوازن االستراتيجي بين سورية
و«إس��رائ��ي��ل» قد م��ال لمصلحة «إسرائيل» مدفوعا ً بعوامل عدة،
أولها التدمير الذي لحق بالبنية االقتصادية والعسكرية السورية،
وثانيها تدمير كامل الترسانة الكيماوية السورية تنفيذا ً لالتفاق
ال��ذي التزمت به سورية ،وثالثها حالة العزلة السياسية للدولة
السورية ،وتعزز ه��ذا االتجاه في اآلون��ة األخيرة بتوقيع إيران
اتفاق فيينا النووي ،الذي يعني أن إيران حليف دمشق األهم لن
تمتلك القنبلة النووية ،ما كان من شأنه المحافظة على شكل من
أشكال ت��وازن الرعب مع القوة النووية «اإلسرائيلية» .ولكن إذا
كانت الحال كما تم توصيفها مقدماً ،ما ال��ذي يمنع «إسرائيل»
من شن حرب ضد الدولة السورية؟ وما ال��ذي يجبر تركيا على
المناورة والتستر تحت مظلة األطلسي في حربها ضد الدولة
السورية؟ ببساطة يكمن الجواب مختصرا ً بما أسميه «ديموغرافيا
المقاومة» ،وهي باعتقادي النظرية السورية الجديدة في التعاطي
أي احتماالت للعدوان الخارجي ،وهي نظرية على مستويين،
مع ّ
مستوى داخلي سوري ومستوى إقليمي شرق أوسطي ،إذ أبدى
الشعب السوري بغالبيته استعدادا ً لالنخراط في العمل العسكري
تحت راية الجيش السوري بمس ّميات عدة ،أه ّمها الدفاع الوطني
واللجان الشعبية ،وكتائب البعث ،ونسور الزوبعة ،ودرع الجزيرة
في الشمال الشرقي السوري وقوات المقاومة الحورانية «حمو»،
حيث تقوم هذه الرؤية السورية على فكرة السيطرة الديموغرافية
المقاومة على الجغرافيا السورية أو الوجود فيها ،بمعنى منع
الميليشيات اإلرهابية من تحقيق سيطرة تامة عليها ،إذ انطلقت
القيادة السورية من اعتبار رئيسي وهو الفهم الواضح والعميق
للحاجة الخارجية للجغرافية السورية في ال��ص��راع على شكل
النسق الدولي بين القوتين الروسية واألميركية وما تمثله سورية
جغرافيا ً بين المشروعين الجيوبولتيكيين األوراسي واألطلسي،
ه��ذه الحاجة الخارجية تضع الجغرافيا السورية أم��ام تحديات
العدوان الخارجي األميركي أو التركي أو «اإلسرائيلي» أو تحالف
مشترك بينهم ،كما أن مشاريع التقسيم ستكون حاضرة وبقوة
في التفاهمات الدولية أو التسويات التاريخية ،فكان االتجاه إلى
خيار الديموغرافيا السورية المقاومة ،هذه الديموغرافيا السورية
أي عدوان
هي مقاومة باتجاهين ،االتجاه األول ضد احتماالت ّ
خارجي والثاني ض ّد خطر التنظيمات اإلرهابية من جهة أخرى،
وضمن هذا الخيار عملت الدولة السورية على بناء أشكال متعددة
م��ن التنظيمات العسكرية المرتبطة عضويا ً بالجيش العربي
السوري قيادة وتسليحا ً ضمن هذه االستراتيجية طبعا ً وبرؤية
وطنية تمنع تحولها مستقبالً إل��ى ميليشيات فرعية ومراعية
أيضا ً التوزع الجغرافي السوري ،فمثالً قوات درع الجزيرة في
الشمال الشرقي السوري وقوات المقاومة الحورانية «حمو» في
حوران ولواء درع الساحل على شواطئ المتوسط ...الخ ،بذلك
تتوخى الدولة السورية جملة من األه��داف المرتبطة ببعضها،
أوالً ،ومهما بلغت حدّة العدوان الخارجي وشراسته على سورية
تبقى تلك التنظيمات العسكرية نواة الدفاع عن المنطقة المعتدى
عليها ومن أهل المنطقة نفسها ،بما يمنع تحقيق نصر عسكري
للقوة المعتدية س��واء أكانت دول��ة أم تنظيما ً إرهابياً ،األم��ر الذي
يدخل تلك القوات الغازية بحرب استنزاف طويلة األم��د ويفقد
القوة العسكرية المهاجمة تكتيك الجيوش ويدخلها تكتيك حرب
المقاومات مستفيدة م��ن ان��ت��ص��ارات ح��زب الله ف��ي لبنان الذي
أضحت تجربته استراتيجية تدرس في األكاديميات العسكرية،
ثانياً ،ستكون القوات المهاجمة على مواجهة مباشرة مع أهل
المنطقة نفسها ،األم���ر ال���ذي يسقط ا ّدع����اءات الحماية الدولية
ويجعلها باطلة قانوناً ،ما يضع الواليات المتحدة بمأزق في األمم
المتحدة أم��ام احتمال إق��رار قانون دول��ي تحت مسمى «حماية
المدنيين» ،ألن القوتين الروسية والصينية ستضع الفيتو مباشرة
ومن دون حسابات دولية ألن االدعاء باطل جهاراً .ثالثاً ،ستكون
تلك القوات في مواجهة أي نزعات انفصالية لقوى ممولة خارجيا ً
في تلك المناطق .رابعاً ،هذه التنظيمات العسكرية المرتبطة ارتباطا ً
عضويا ً بالجيش العربي السوري هي بمثابة الرصاصة القاتلة
بالنسبة للمعارضة السورية المرتبطة باألجندات الخارجية ،حيث
أفقدتهم ق��درة المناورة السياسية تحت مسمى «إرادة الشعب
بالتغيير» ،إذ أثبتت وال ًء مطلقا ً للدولة السورية والوطن السوري
وبقيادة الرئيس بشار األس��د معبرين عن ذلك باالنضواء تحت
راية الجيش العربي السوري.
ه���ذا ك��ل��ه بالنسبة إل���ى ال��م��س��ت��وى ال��داخ��ل��ي ل��ه��ذه ال��رؤي��ة أو
النظرية ،وإذا ما انتقلنا إلى البعد اإلقليمي نجد تشابها ً تاما ً في
الحالة العراقية تحت مسمى الحشد الشعبي وق��وات العشائر
المساندة للجيش العراقي ،وف��ي لبنان أيضا ً فقوات المقاومة
اللبنانية مسنودة بأهالي المناطق الحدودية شكلت سدا ً منيعا ً
ج��نّ��ب لبنان ال��ك��ارث��ة اإلره��اب��ي��ة ،األم���ر ال���ذي يجعل الجغرافيا
اإلقليمية فضاء ديمغرافيا ً في مواجهة هذا الغزو اإلرهابي تحت
مسمى تنظيم داعش ،هذا المتغيّر الجديد في السياسة اإلقليمية
وه��و الديموغرافيا المقاومة إذا م��ا أضفنا إليه متغيرا ً جديدا ً
اسمه التحالف العضوي بين سورية وحزب الله وحالة تنسيق
سياسي وعسكري غير مسبوق في تاريخ العالقات السورية ـ
العراقية ،وأضفنا إليه متغيرا ً جديدا ً عنوانه إيران ما بعد االتفاق
النووي وال��ذي يعني ق��درة إيرانية الشرعية على دعم حلفائها
عسكريا ً واقتصادياً ،واستمرار حالة العداء لـ«إسرائيل» ،كل ذلك
يضع «إسرائيل» في مأزق تاريخي عنوانه القنبلة الديموغرافية
المقاومة لها ولمشاريعها ،هذا القنبلة الديموغرافية أشد تأثيرا ً
فيها من السالح غير التقليدي ،حيث أفقدها القدرة على ش ّن حرب
عسكرية بالمعنى التقليدي الستحالة تحقيق النصر ،لوجود
ن��واة مقاومة عسكرية دائمة قوامها أهل المنطقة نفسها سواء
في جنوب لبنان أو ح��وران أو السويداء ...فالنزول العسكري
البري أضحى من الماضي ،هذا إذا ما أضفنا إليه قدرة الجيش
السوري والمقاومة على تدمير البنية االقتصادية «اإلسرائيلية»
في مواجهة كهذه ،النقطة الثانية ه��ذه الديموغرافيا المقاومة
تبقي من «إسرائيل» كيانا ً غريبا ً مصطنعا ً في المنطقة بخالف
ما تحاول الواليات المتحدة صنعه أو فرضه بتحويل «إسرائيل»
إلى كيان طبيعي في المنطقة ،النقطة الثالثة ستبقى «إسرائيل»
تحت حالة ضغط شديد وتوتر ،نظرا ً إلى تزايد مشاعر الكراهية
لها وستستمر حالة االستنزاف االقتصادي والعسكري لها أمام
توسع حالة «الديموغرافيا المقاومة لها».
إذاً ،دخل الشرق األوسط منعطفا ً تاريخيا ً عنوانه الشعوب في
مواجهة االستعمار المتجدد شكالً ومضمونا ً بخالف ما كانت
ترمي إليه القوى االستعمارية التي خلقت مناخات الخريف العربي
حيث أرادت أن تضع تلك الشعوب في مواجهة حكوماتها تنفيذا ً
ألجنداتها ،وأكثر ما يرعب أميركا و«إسرائيل» اآلن هو انتقال تلك
الحالة الديموغرافية المقاومة إلى شعب مصر الذي بدأ اإلرهاب
يضربه بقوة ،وإذا ما تحقق ذلك سيكون المشروع األميركي في
المنطقة وعالمته الفارقة «إسرائيل» أمام لحظات مصيرية تعصف
ب��ه ،إنها نتائج التحالف العضوي بين شعب مقاوم في سورية
ومقاومة فذة في لبنان .سننتصر مهما تعقدت األزم��ات إنه قدر
الشعوب المقاومة.

كوالي�س

الريا�ض ...ماذا عن الم�ؤ�شرات الواقعية للتقارب بين طهران والقاهرة؟
} هشام الهبيشان
في ظ ّل تطورات «خطيرة» ومتالحقة تعيشها المنطقة ككل
وفي ظل واقع سياسي وأمني ساخن يفرض وجوده بقوة
في المنطقة ،ومن منطلق أن السياسة هي من تحرك مصالح
قوى اإلقليم ،وبما أن السياسة هي لغة المصالح وهي من
تحرك براغماتية أغلب قوى اإلقليم ،فالسياسة البراغماتية
هي التي تدفع اآلن وبقوة كل دول المنطقة للبحث عن حلول
«مرحلية» تقيها من أتون نار متسارعة ،ومخططات صهيو-
أميركية هدفها إغراق المنطقة ككل في جحيم الفوضى ،فلهذا
فمن الطبيعي أن نسمع عن نشوء تقارب في الرؤى واآلراء
بين بعض القوى الفاعلة في اإلقليم ،والهدف هذه المرة هو
تفادي السقوط في جحيم هذه األزمات التي تمر بها المنطقة
بشكل ع���ام ،وال���ه���روب م��ن ب��ع��ض األزم�����ات االقتصادية
والسياسية واالجتماعية الداخلية التي يم ّر بها بعض الدول
في المنطقة ،وهذه العوامل بدورها هي من أسست لتبلور
معالم لتقارب جديد متوقع مستقبالً وب��ق��وة بين طهران
والقاهرة.
ومع مؤشرات هذا التقارب «المرحلي» المتوقع مستقبالً،
والذي بدأت تتضح معالمه تدريجيا ً في الوقت الحالي ،وهنا
من الطبيعي أن نرى كنتيجة أولية لهذا التقارب بين الحين
واآلخر بعض التقارب في اآلراء بين العاصمتين في مجموعة
ملفات إقليمية ،سواء في العراق أو في سورية أو في اليمن
إلى ح ّد ما ،والسبب بذلك يعود مرحليا ً إلى تجاوز مرحلة
الخالفات ولو مرحليا ً والتجهيز لمرحلة تقاطع المصالح بين
االستراتيجية اإلقليمية للدولة والنظام المصري الساعي
إلى الصعود وبقوة إلى مصاف القوى الفاعلة في اإلقليم،

واستراتيجية ورؤية الدولة اإليرانية لعموم ملفات المنطقة،
وال��ه��دف م��ن ذل��ك ه��و ال��ت��ج��اوز المرحلي لحالة االختالف
برؤية كلتي الدولتين الرسمية ألسلوب ونماذج الحلول في
المنطقة ،وبالطبع هنا تجدر اإلشارة إلى أن هذا التقارب إن
تم فعالً وتح ّول إل��ى شراكة فعلية ،فسيكون ه��ذا التقارب
عنوانا ً لمرحلة جديدة لكل أحداث المنطقة وسيخلط أوراق
اإلقليم ككل من جديد ،وسيؤثر بشكل بناء في مسار وضع
الحلول لفوضى اإلقليم بشكل عام.
ولكن هناك محددات لشكل هذا التقارب وطبيعته ،ومع
الحديث عن تبلور نقاط التقاء إيرانية  -مصرية برز الدور
السعودي المعارض من األساس لفكرة التقارب هذه ،ومع
زي��ادة الضغط السعودي على النظام المصري اقتصاديا ً
وسياسيا ً بخصوص منع فكرة التقارب مع إيران ،ومع زيادة
حجم الفوضى واإلرهاب بالدولة المصرية والمنطقة بشكل
ع��ام ،وحديث بعض صناع القرار المصريين ،عن وجوب
تخلي مصر عن المرجعية السعودية ،والتوجه السريع نحو
طهران ،وحديثهم عن وجوب وجود دور إيراني ـ مصري
بالمنطقة ككل للمساعدة في إخماد ن��ار الحروب الطائفية
والمذهبية في المنطقة ،تبرز إلى الواجهة حقيقة أن النظام
المصري قرر تدريجيا ً الخروج من تحت عباءة بعض دول
الخليج والسعودية تحديداً ،والتوسع بتحالفاته مع دول
اإلقليم الفاعلة ،فهناك اليوم حقائق جديدة وخفايا بدأت
تظهر على أرض الواقع ،وه��ذه الحقائق والخفايا تقول إن
كلتي الدولتين المصرية واإليرانية أصبحتا اآلن تعيشان
في محيط جغرافي ساخن أمنيا ً وسياسيا ً «فلسطين -اليمن
البحرين  -العراق -سورية-ليبيا» ،وفي وضع مصريداخلي مضطرب إلى حد ما.
وهذا ما أفرز بدوره نوعا ً من التقارب باآلراء بين كلتي

رأى قيادي عربي بارز
أنّ الملك سلمان بن عبد
العزيز ق ّرر تمضية إجازته
الصيفية على الشواطئ
الفرنسية اعتقادا ًمنه
أنه يكافئ باريس على
مواقفها الداعمة للسياسة
السعودية على أكثر من
صعيد ،ولكنه فوجئ بأ ّنه
في الوقت الذي يكون
هو وحاشيته التي تض ّم
أكثر من ألف شخص
يتش ّمسون على الشاطئ
المحجوز لهم بالكامل،
سيكون وزير الخارجية
الفرنسي لوران فابيوس
طي
في إيران يسعى إلى ّ
الخالفات السابقة بين
البلدين والتأسيس لمرحلة
جديدة تحصل فيها فرنسا
على حصة من الكعكة
االستثمارية الموعودة...

العاصمتين وإل���ى ح��د م��ا ب��خ��ص��وص ال��م��ل��ف��ات الساخنة
باإلقليم ك��ك��ل ،ف��ه��ذه الملفات بشكل خ��اص وض��ع��ت كال
ال��ن��ظ��ام��ي��ن ف��ي خ��ان��ة ال��ت��ن��اق��ض ب��ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة ،ولكن
المرحلة الحالية ون��ظ��را ً إل��ى صعوبتها وت��ط��ور وتالحق
األح��داث في المنطقة ،فمن المؤكد أنه ستكون هناك حالة
من التقارب ب��اآلراء وال��رؤى بين البلدين والنظامين ،ولو
مرحلياً ،خصوصا بعد توقيع إي��ران على اتفاقها النووي
مع القوى العالمية الكبرى.
اختتاماً ،يعتبر المراقبون أن النظامين اإليراني والمصري
يملكان من األوراق ما يجعلهما قادرين على إنقاذ المنطقة
ك��ك��ل م��ن جحيم ال��ف��وض��ى ،إال أن مطمح ال��ن��ظ��ام والدولة
السعودية في أن تكون دولة محورية بالمنطقة العربية ،قد
يحد نوعا ً ما من التقارب المصري -اإليراني ،إال أن مسار
الحرب على الدولة السورية المستمرة إلى اآلن ،ودور مصر
المستقبلي بالملف ال��س��وري ت��ح��دي��داً ،وم��س��ارات ونتائج
الحرب العدوانية على اليمن ،وفرضيات التطورات المتوقعة
بالوضع العراقي ،هي بمجملها ستكشف ،بحسب المراقبين،
مدى ثقل كل من النظامين اإليراني والسعودي بخصوص
كسب الورقة المصرية ،وقدرتهما على التأثير في عالقات
التقارب المصري مع دول اإلقليم ككل ،فالتقارب المصري
ـ اإليراني إن تم فهو سيكون المفتاح إلعادة تكوين موازين
القوى بالمنطقة ككل ،ما سيحتم عليهما التعاون والتعامل
بمنطق ال��واق��ع ،للحفاظ على مصلحتي البلدين ،والحفاظ
على دورين فاعلين ومتزنين في اإلقليم للنظامين اإليراني
والمصري كليهما.
* كاتب وناشط سياسي ــ األردن

hesham.awamleh@yahoo.com

الناتو :تركيا ال تحتاج �إلى م�ساعدتنا وال بديل من الحل ال�سيا�سي مع الأكراد

�أنقرة :لن نتوغل بري ًا في �سورية و�سنوفر غطاء جوي ًا لـ«المعار�ضة»
ق���ال رئ��ي��س ال������وزراء ال��ت��رك��ي
أحمد داود أوغلو أم��س ،إن بالده
ال ت��ن��وي إرس���ال ق���وات ب��ري��ة إلى
سورية ،ولكنها اتفقت مع واشنطن
على ض���رورة توفير غ��ط��اء جوي
«للمعارضة السورية المعتدلة».
ونقلت صحيفة «حرييت» عن
أوغلو قوله لرؤساء تحرير وسائل
اإلعالم التركية إذا لم نرسل وحدات
برية على األرض ولن نفعل ،فال بد
من حماية تلك القوات التي تعمل
كقوات برية وتتعاون معنا ،مشيرا ً
إل��ى أن ثمة أرضية مشتركة بين
أنقرة وواشنطن للتوصل إلى اتفاق
بشأن فتح القواعد الجوية ،على
رغ��م الخالفات السياسية بينهما
تجاه سورية.
وك���ان ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي رج��ب
طيب أردوغ��ان قد بحث مع نظيره
ال��روس��ي فالديمير بوتين تفعيل
التعاون الثنائي واإلقليمي لمواجهة
تهديد «داعش».
وأف��اد الكرملين ف��ي بيان بأنه
خ�ل�ال االت���ص���ال ال��ه��ات��ف��ي ال���ذي
ب��ادر إليه الجانب التركي ،تبادل
ال��رئ��ي��س��ان اآلراء ح���ول ال��وض��ع
ف��ي ال��ش��رق األوس����ط ،وبخاصة
ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق ،م��ن ناحية

تكثيف التعاون الثنائي ومتعدد
األطراف بهدف رفع فعالية مواجهة
ال��ت��ه��دي��دات الناجمة ع��ن تنظيم
«داعش».
وتابع البيان أنه «تمت اإلشارة
إل��ى أن التصدي الناجح النتشار
اإلره��اب والتطرف يتطلب تنسيق
جهود جميع ال��دول المعنية على
أساس القانون الدولي».
وق��ال البيان إن الطرفين بحثا
كذلك الجوانب الملحة للتعاون
الروسي ـ التركي وآفاق االتصاالت
على أعلى المستويات
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت دع��ا األمين
العام لحلف شمال األطلسي ينس
ستولتنبرغ تركيا إل��ى مواصلة
البحث عن حل سياسي مع األكراد،
مؤكدا ً في الوقت نفسها حقها في
الدفاع عن نفسها ضد هجمات حزب
العمال الكردستاني وعدم حاجتها
لمساعدة من الحلف.
وق��ال ستولتنبرغ أمس إن «كل
الدول تمتلك حق الدفاع عن نفسها.
ول���دى تركيا ح��ق حماية نفسها
م��ن هجمات اإلرهابيين ،لكن من
المهم أن تكون اإلج��راءت المتخذة
متناسبة ،وال تسفر ع��ن تصعيد
األزم��ة من دون أي سبب» ،مؤكدا ً

أن��ه ال يجب أن تعيق أي هجمات
إرهابية البحث عن حل سياسي مع
األكراد.
وفي تصريح آخر ،اعتبر األمين
العام للحلف أن تركيا لديها جيش
ق���وي وال ت��ح��ت��اج إل���ى م��س��اع��دة
عسكرية م��ن «ال��ن��ات��و» .وق��ال إن
«تركيا لديها جيش قوي جدا ً وقوات
أمنية قوية جداً» ،مضيفاً« :لم يقدم
بالتالي طلب من أجل الحصول على
دعم عسكري من الحلف األطلسي».

وذكر ستولتنبرغ أن الحلف نشر
منذ مطلع ع��ام  2013ص��واري��خ
ب��ات��ري��وت ج��ن��وب ش��رق��ي تركيا
لتعزيز الدفاعات الجوية.
وي��ع��ق��د س���ف���راء ال����دول الـ28
األع��ض��اء ف��ي «ال��ن��ات��و» (ال��ي��وم)
الثالثاء في بروكسيل مشاورات
حول تصاعد التوتر بين أنقرة من
جهة والمتمردين األك��راد وتنظيم
«داعش» من جهة أخرى.
ف���ي ال��س��ي��اق ن��ف��س��ه ،ذك���رت

المتحدثة باسم وزارة الخارجية
األلمانية أن وزير الخارجية التركي
م��ول��ود ج����اووش أوغ��ل��و أك���د في
مكالمة هاتفي مع نظيره األلماني
فرانك شتاينماير ،أن أنقرة ال تسعى
إلى وقف المفاوضات السلمية مع
حزب العمال الكردستاني ،داعيا ً
األخير إلى اتباع النهج نفسه.
واعتبرت المتحدثة أن استمرار
المفاوضات السلمية بين أنقرة
وح����زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي
وت��ت��وي��ج��ه��ا ب��ن��ج��اح ،سينعكس
إي��ج��اب��ي �ا ً ع��ل��ى ت��رك��ي��ا والمنطقة
بأسرها.
ب����دوره أش���ار ال��م��ت��ح��ث باسم
وزارة ال��دف��اع األل��م��ان��ي��ة إل��ى أن
الوضع في تركيا ال يؤثر في جنود
البونديسفير (الجيش األلماني)
ال��ذي��ن يتولون تشغيل وصيانة
منظومة الصواريخ المضادة للجو
ال��م��ت��م��رك��زة ع��ل��ى ب��ع��د  100كلم
عن الحدود التركية  -السورية،
م���ؤك���دا ً أن ال��س��ل��ط��ات األل��م��ان��ي��ة
«تراقب الوضع عن كثب» وتتبادل
المعلومات مع أنقرة.
وفي السياق ،سقطت قذائف عدة
أطلقتها دب��اب��ة تركية أم��س على
قرية زور مغار التي تسيطر عليها

وح���دات حماية الشعب ال��ك��ردي
بريف عين العرب شمال سورية،
وسط أنباء عن وقوع إصابات.
ون��ق��ل ع��ن ن��ش��ط��اء ق��ول��ه��م إن
القصف على القرية الحدودية مع
تركيا ،أوقع  4جرحى على األقل في
صفوف المقاتلين األكراد ،فيما دعت
وحدات الحماية أنقرة إلى وقف ما
وصفته بالعدوان على قواتها.
وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان إن الجيش
التركي قصف مواقعها في قرية
على مشارف مدينة جرابلس التي
يسيطر عليها تنظيم «داع���ش»،
مشيرة إلى أن قذائف عدة أطلقتها
ال��دب��اب��ات ع��ب��ر ال��ح��دود أص��اب��ت
م��واق��ع��ه��ا وأن ال��ج��ي��ش ال��ت��رك��ي
يستهدفها بدال ً من «اإلرهابيين».
إل���ى ذل����ك ،أع��ل��ن م��س��ؤول في
الحكومة التركية طلب عدم كشف
هويته ،أن العمليات العسكرية التي
تنفذها تركيا في سورية والعراق ال
تستهدف أكراد سورية ،بل القضاء
على المخاطر الموجهة ضد األمن
القومي التركي المتمثلة في تنظيم
«داعش» في سورية وحزب العمال
الكردستاني في العراق ،مؤكدا ً أن
وح���دات حماية الشعب الكردية
ليست ضمن أهداف العمليات.

اجتماع ثالثي بين ال�صين و�إيران و�أميركا لبحث الخطوات الالزمة لمتابعة �أن�شطة «�آراك»

روحاني :ال يمكن العودة �إلى الحظر من جديد والغرب يدرك ذلك
قال الرئیس اإلیراني حسن روحاني« :إننا نبحث عن التعامل مع العالم
علی أساس الربح لكل األط��راف ،ونرید أن یكون لدینا اتفاق مع الشركات
والمبدعین في العالم علی أساس الربح المتبادل».
وأضاف روحاني« :إن الشعب اإلیراني یرید التواصل السیاسي في إطار
المقررات ،ولم یكن أبدا ً بصدد صنع أسلحة الدمار الشامل» ،وتابع« :لقد
حققت الحكومة هذا الهدف المهم بدعم من عامة الشعب وأرك��ان النظام
وتوجیهات القیادة ،وأعتقد أن هذا االتفاق سیدخل حیز التنفیذ على رغم
التعقیدات التي سیواجهها».
وبیّن الرئيس اإليراني أن المفاوضات كانت مهمة كثیرة التعقیدات ،ولكن
من دواعي السرور أننا انتصرنا ،الفتا ً إلى أن القوی العالمیة تدرك الیوم جیدا ً
أن العودة مرة أخری إلی الحظر غیر ممكنة ،وأضاف« :لم تعد األجواء األمنیة
سائدة علی العالقات بین إیران ودول المنطقة ،ولعل الكثیرین یتمنون عودة
هذه اإلجواء األمنیة إال أنهم سیكونون عاجزین عن القیام بذلك».
وق��ال روحاني« :كنا طیلة المفاوضات نرید التوصل إلی اتفاق مربح
للطرفین ،ولم نكن نؤمن باالتفاق علی مبدأ الربح مقابل الخسارة ،ألنه لن
ی��دوم طویالً» .وأردف« :أن الربح من وجهة نظر الطرف المقابل كان في
الحیلولة دون صنع القنبلة النوویة .في حین أن الشعب اإلیراني لم یكن
أصالً بهذا الصدد والدلیل علی ذلك هو قبول عملیات التفتیش خارج إطار
المعاهدة».
وشدد الرئیس روحاني علی ضرورة تعزیز االستثمارات والتوصل إلی
التقنیات الحدیثة لیسد جانب منها االحتیاجات الداخلیة والجزء اآلخر یتجه
نحو التصدیر ،مضیفا ً إذا كان مقررا ً أن تمهد هذه االتفاقات لزیادة استیرادات

البالد من الخارج ،فلم نربح شیئاً.
من جهة أخرى ،قال رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي
أن ما وقع في فيينا خالل المفاوضات النووية هو اتفاق جديد مع المدير العام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو ،حول األنشطة النووية اإليرانية
الماضية والحالية ،مؤكدا ً أن ما تم التوقيع عليه ليس شيئا ً سريا ً أساساً.
وقال صالحي ،أن مفاعل آراك سيبقى كما كان مفاعالً للماء الثقيل ،مشيرا ً
إلى أن من المقرر عقد اجتماع ثالثي بين الصين وإيران وأميركا في الصين

للبحث بشأن الخطوات الالزمة لمتابعة أنشطة المفاعل وفقا ً لما جاء في
اتفاق فيينا.
وأكد أن وزير الخارجية األميركي جون كيري أخطأ حينما قال إنه سيتم صب
الخرسانة في قلب مفاعل آراك ،موضحا ً أن الحقيقة هي أن المخزن الفوالذي
الذي يسحب من قلب مفاعل آراك ويوضع جانبا ً سيتم صب الخرسانة فيه
بغية االطمئنان إلى عدم وضعه في قلب المفاعل واستخدامه ثانية ،في حين
أنه ليس من المقرر أن نقوم نحن بوضع المخزن في مكانه السابق لدواعي
السالمة واألمان ،وفيما لو جرى نقض االتفاق وعاد كل شيء إلى ما كان عليه
سابقا ً فإننا سوف نستعمل في هذه الحالة مخزنا ً آخر لهذا الغرض.
وأكد المسؤول اإليراني أن بالده تجري أبحاثا ً التطوير على أجهزة الطرد
المركزي المتطورة ،الفتا ً إلى أن العمل جار لضخ الغاز في أجهزة الطرد
المركزي من طراز «آي آر »6فيما سيتم ضخ الغاز في أجهزة «آي آر  »8خالل
العام المقبل.
وأضاف« :سنعمل بعد نهاية العام الثامن من االتفاق بإنتاج أجهزة الطرد
المركزي «آي آر  »6و«آي آر  »8من دون دوار ،ونقوم باالحتفاظ بها في
المستودعات» ،كما ستتم زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي بدءا ً من العام 13
من االتفاق ونصل في العام  15منه إلى  190ألف سو (.)suw
وأش��ار صالحي إل��ى مشروع إلنشاء محطتين نوويتين جديدتين في
بوشهر جنوب البالد بكلفة  30ألف مليار تومان ،موضحا ً أن العمل التنفيذي
للمحطتين في بوشهر سيبدأ بـ  15ألف تقني.
ولفت إلى مشروعين آخرين سينجزان في سواحل مكران بحيث يتم توظيف
كل الخريجين من الجامعات في هذا المجال خالل األعوام العشرة المقبلة.

الأمن والتعاون تتعهد التحقيق في ق�صف مراقبي بعثتها في دونبا�س

مو�سكو :المواجهة بين رو�سيا والغرب حول �أوكرانيا ت�ض ّر بتعاونهما �ضد الإرهاب الدولي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ
سيرومولوتوف أن المواجهة الحالية بين
روسيا وال��دول الغربية على خلفية األزم��ة
األوكرانيا تؤثر سلبا ً في تعاون الطرفين في
مجال مكافحة اإلرهاب الدولي.
وأش��ار سيرومولوتوف إلى أن الخالفات
الروسية الغربية بسبب أوكرانيا أدت إلى
تجميد عدد من أوجه التعامل في مجال محاربة
اإلرهاب ،منها النشاطات في إطار «مجموعة
الثماني» ،ومجلس «روسيا  -الناتو» ،وآليات
ثنائية ،إضافة إلى تجميد مشاورات منتظمة
ح��ول قضايا مكافحة اإلره���اب بين روسيا
واالتحاد األوروبي.
وبحسب الدبلوماسي الروسي ،فإن إقدام
ال��غ��رب على ط��ي ال��ت��ع��اون م��ع روس��ي��ا في
مجال مكافحة اإلره��اب ي��دل على استعداد
«بعض ال��دول الغربية» لتحقيق مهماتها
ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة ع��ل��ى ح��س��اب األه����داف
المشتركة ،وذلك من خالل تطبيق «المعايير
المزدوجة» على هذا المجال.
وف��ي رده على س��ؤال عن إمكان التقارب

بين موسكو وواش��ن��ط��ن أم���ام التهديدات
من قبل مجموعات إسالمية متطرفة ،شدد
سيرومولوتوف على أن مكافحة اإلره��اب
ال��دول��ي يجب أن تخاض بجهود مشتركة،
بعيدا ً عن أي تسييس و«معايير مزدوجة».
وذك��ر الدبلوماسي بهذا الصدد أن سعي
الغرب إلى اإلطاحة بأنظمة لم ترضه في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا هو الذي أدى إلى تدمير
آليات ضمان أمن عدد من دول المنطقة ،األمر
الذي أسفر عن تنامي المجموعات اإلرهابية،
بما فيها تنظيم «داعش».
وق��ال سيرومولوتوف مجيبا ً عن سؤال
حول الصيغ الموجودة بين روسيا والواليات
المتحدة لمحاربة التطرف الراديكالي إنه «إلى
حد م��ا ،وحتى في الظروف الحالية ،هناك
تعاون ثنائي في الحرب ضد اإلرهاب ،يتضمن
تحييد خطر داعش مع وجود اختالف واضح
في التقديرات ح��ول منشأ التنظيم وكيفية
محاربته».
كما أكد أوليغ سيرومولوتوف أن روسيا
والدول الغربية أثبتت أنها قادرة على العمل

مع بعضها لحل المشاكل الدولية الصعبة
بغض النظر عن الخالف القائم.
وأض���اف أن االخ��ت��راق ال���ذي حصل في
برنامج إيران النووي مثال للتعاون الفعال،
حيث اس��ت��م��رت ال��م��ف��اوض��ات  13سنة تم
التوصل بعدها إلى خطة إجراءات مشتركة،
وقال إن هذا مثال لكيفية وجوب العمل.
إلى ذلك ،تعهد ألكسندر هوغ ،نائب رئيس
بعثة المراقبة التابعة لمنظمة األمن والتعاون
األوروب���ي في ش��رق أوكرانيا بالتحري في
ح��ادث تعرض مراقبيها للقصف في منطقة
دونباس.
وأك��د هوغ أن البعثة ستعمل على كشف
تفاصيل ال��ح��ادث ،وذل��ك عبر اتصاالتها مع
طرفي النزاع ،مذكرا ً أن عملية القصف بدأت
مفاجأة بالنسبة لمجموعة من المراقبين أثناء
قيامهم برحلة عمل ،على رغم أنه تم إشعار
طرفي النزاع مسبقا ً بعمل البعثة في هذه
المنطقة.
وأشار هوغ إلى أن القصف بدأ بعد ظهر يوم
األحد ،عندما كانت سيارتان تابعتان لـ«األمن

والتعاون» بصدد عبور جسر على خط التماس
بين الطرفين للوصول إلى مدينة ستشاستيه.
وأوضح المسؤول أن الحادث وقع بالقرب من
مركز تفتيش ،وأن عملية القصف استغرقت
حوالى  90دقيقة اضطر المراقبون الخمسة
خاللها لالختباء في مخبأ وأخاديد ،مشيرا ً إلى
أنه لم يتضرر أحدهم من القصف.
كما لفت إلى أنها ليست المرة األولى التي
يتعرض فيها أعضاء البعثة للقصف أثناء
قيامهم بمهماتهم في منطقة النزاع جنوب
شرقي أوكرانيا.
وفي وقت سابق ،قالت البعثة على صفحتها
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي
«تويتر» إنها تدين هذا الفعل ،مؤكدة حاجتها
إلى عبور آمن وغير مقيد حتى تستطيع أداء
مهمتها.
وكانت وسائل إعالم أفادت بأن مجموعة
من مراقبي البعثة وعلى رأسها توني فريش،
منسق اللجنة الفرعية المعنية بالشؤون
اإلن��س��ان��ي��ة ل��دى مجموعة االت��ص��ال حول
أوكرانيا ،تعرضت لقصف بقذائف هاون من

جهة القوات األوكرانية.
وقال فالديسالف دينيغو ،مفوض جمهورية
لوغانسك الشعبية في مجموعة االتصال في
وقت الحق إن «بعثة المراقبين اتخذت إجراءات
مخططا ً لها ومن ثم كان يجب عليهم االنتقال
إلى المنطقة في الطرف المقابل لزيارة عدد
من المواقع التي تقع تحت سيطرة الجانب
األوكراني».
وأكد دينيغو أن الطرف األوكراني كان على
علم بخطط بعثة المراقبة التي تم إقرارها
في  21تموز في مينسك .وق��ال إن لوغانسك
حصلت على إشعار بذلك وأن الطرف األوكراني
كان يجب أن يحصل أيضا ً على إشعار خطط
تحرك البعثة.
ف��ي المقابل ،ن��ش��رت ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة
المشاركة في النزاع شرق البالد على صفحتها
الرسمية على موقع «فايسبوك» بيانا ً قالت فيه
إن أوكرانيا تعتبر األحداث التي تم تسجيلها
من قبل ممثلي بعثة المراقبة أثناء وجودهم في
تلك المنطقة استفزازا ً واضحا ً موجها ً لتشويه
صورة القوات األوكرانية.

