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�سورية ...لهذه الأ�سباب ال فر�ص
حقيقية لنجاح الحلول ال�سيا�سية
*

} هشام الهبيشان

تعلّمنا دروس التاريخ من أزمات دولية ،إقليمية ،محلية،
مركبة األه��داف ،كالحرب التي نعيش تفاصيلها حاليا ً على
سورية ،أن ال يمكن الوصول إلى نتائج نهائية لها بالجهد
البسيط ،فالطريق ليست معبّدة ب��ال��ورود بل هي ك��رة نار
ملتهبة متدحرجة قد تتح ّول في أي وقت إلى انفجار إقليمي،
وحينها ال يمكن ضبط تدحرجها أو على األقل التح ّكم بطريق
سيرها ،ولذلك ال يمكن الوصول إلى جملة تسويات ونتائج
سريعة بشكل سهل ،فطرق الح ّل والتسويات تخضع لكثير
من التجاذبات واألخذ والر ّد قبل وصول األطراف الرئيسية
المعنية إلى قناعة شاملة بحلول وقت الحلول ،وما لم تنضج
ظروف التسويات الدولية  -اإلقليمية ال يمكن الحديث عن
إمكان فرض حلول في المدى المنظور ،فاليوم هناك الكثير
من الملفات التي ما زالت بحاجة إلى وقت أطول للوصول
إل��ى تفاهمات حولها م��ن ك��ل األط ��راف ،وبعد وص��ول هذه
القوى الدولية واإلقليمية والمحلية إلى تفاهمات وتسويات
حقيقية ،يتم الحديث عندها عن إمكان الوصول إلى حلول
من قبل األطراف المحلية الخاصة باألزمة ،وهذا ما ال تظهر
أي ب��وادر اقتراب منه حتى اآلن ،وهذا ب��دوره سيؤدّي إلى
مزيد من تدهور الوضع في سورية وتدهور أمن المنطقة
ككل.
وفي ضوء تسارع األحداث الخاصة بالحرب المفروضة
على ال��دول��ة السورية ،ل�ق��اءات ومؤتمرات ورس��ائ��ل سرية
وعلنية وإش��اع��ات ك�ث�ي��رة وت �ف��اؤل ي�ش��وب��ه ال�غ�م��وض ،من
«جنيف  »3إلى «القاهرة  »2إلى «موسكو  »3إلى «مسقط
 ،»1وال مسار واض�ح�ا ً إل��ى اآلن بخصوص ال��وص��ول إلى
حل سياسي سريع لألزمة السورية ،وآخر هذه التحركات
وال �م �ب��ادرات «الغامضة ن��وع�ا ً م��ا إل��ى اآلن» ه��ي التحركات
ال �ج��اري��ة ف��ي م �س �ق��ط .ف�ب�ع��د ال ��دوح ��ة وط��ه��رن ج ��اء دور
مسقط ،وهنا من الواضح أن ح��راك مسقط وطهران يبدو
أنه مرتبط نوعا َ ما بحراك موسكو ،فنائب وزير الخارجية
الروسية ميخائيل بوغدانوف قام بالفترة األخيرة بمجموعة
تحركات سياسية سرية وعلنية ،وتواصل مع أطراف النزاع
ال��س��وري ،وم��ع األت� ��راك وال�س�ع��ودي�ي��ن وب �ع��ض األط ��راف
السياسية األخرى بدول الخليج ،وهذا الموضوع بالذات هو
ما تحرك من أجله اإليرانيون الذين قدموا مبادرة من أربعة
بنود تتضمن وق�ف�ا ً ف��وري�ا ً إلط�لاق ال�ن��ار ،تشكيل حكومة
وح ��دة وط�ن�ي��ة ،إع���ادة ت�ع��دي��ل ال��دس �ت��ور ال��س��وري ،إج��راء
انتخابات بإشراف مراقبين دوليين ،والمبادرة اإليرانية
ج��رى تقديمها والتشاور بشأنها مع تركيا وقطر ومصر
ودول أعضاء في مجلس األمن.
وف��ي زح�م��ة ك��ل ه��ذا ال�ح��دي��ث ع��ن ال �م �ب��ادرات والحلول
ال�س�ي��اس�ي��ة ،ب��رز ال�م��وق��ف ال�ت��رك��ي م��ن ك��ل ه��ذه األحاديث
ّ
يحضر وراء الكواليس في أنقرة اليوم
وال�م�ب��ادرات ،فما
يظهر أن هناك مشروعا ً تركيا ً قيد البحث يستهدف القيام
بدعم بعض المجاميع المسلحة بسورية «النصرة وأحرار
الشام» للدفع بها تجاه األراض��ي السورية شماالً وبحجج
واه�ي��ة تتمثل بالقضاء على تنظيم «داع��ش» ووض��ع بديل
مناسب من داع��ش يتمثل بالنصرة ومن في صفها ،وهذه
الحجج أيضا ً تدخل بحسب مراقبين ضمن إط��ار الدخول
المحتمل للجيش التركي إل��ى األراض��ي السورية ،وإقامة
م�ن��اط��ق ع��ازل��ة وم �ن��اط��ق ح�ظ��ر ج ��وي ف��ي أق �ص��ى الشمال
السوري ،وكل هذا سيت ّم بحجج إعادة الالجئين السوريين
إلى وطنهم وتوفير مناطق آمنة لهم ،وهذا ما يتم بحثه اآلن
في أروق��ة صنع القرار األميركي أيضاً ،ومن المحتمل أن
توافق اإلدارة األميركية وتحت ضغط الخليجيين ،وتحت
ض�غ��ط ج�م�ه��ور ّي��ي ال�ك��ون�غ��رس ع�ل��ى رغ��م «الءات» أوباما
المتكررة ،ال��راف�ض��ة ال�م�ش��روع التركي ف��ي أقصى شمال
س��وري��ة وب�ع��ض األج ��زاء الشمالية الشرقية م��ن سورية،
ومن المتوقع أن تمنح واشنطن أنقرة وحلفاءها هامشا ً من
المناورة وستطلق أيديهم إنْ استطاعوا لتجهيز األرضية
العسكرية والسياسية إلقامة مناطق عازلة ومناطق حظر
جوي بأقصى الشمال السوري ،وكل هذا متوقع القيام به
خالل النصف األول من شهر آب الجاري.
الميدان السوري هو اآلخر يشهد تصعيدا ً كبيراً ،متزامنا ً
م��ع األح��ادي��ث ع��ن ال�ح�ل��ول ال�س�ي��اس�ي��ة ،ول�ق��د ب��دا واضحا ً
لجميع المتابعين أن سلسلة المعارك التي جرت أخيرا ً في
ريفي حماة الشمالي وال�غ��رب��ي وف��ي ري��ف إدل��ب الغربي،
ما هي إال هدف من سلسلة أه��داف استراتيجية كجزء من
خطة ورؤي��ة أك�ب��ر ،لمسار الحسم العسكري التي تراهن
عليه جميع األطراف سواء أكانت الدولة السورية أو اطراف
العدوان وشركاء الحرب على سورية ،والواضح اليوم أن
تطورات الميدان األخيرة بعد فشل عاصفة الجنوب بدرعا
والقنيطرة وفشل غزوة السويداء ،وانهيار مشروع ومخطط
محاصرة دمشق من خاصرتها الشمالية والشمالية الغربية
«القلمون» ومن جهتي الغوطتين الغربية والشرقية ،وفشل
م�خ�ط��ط اس �ت �ك �م��ال غ ��زة إدل� ��ب ب��إك �م��ال م��راح �ل �ه��ا بحمص
وحماة وحلب ،وانهيار منظومة غرفة عمليات «فتح حلب»،
و«أنصار الشريعة» وفشلها في تحقيق أي اختراق بمدينة
ومحافظة ح�ل��ب ،وال�ص�م��ود األس �ط��وري للجيش العربي
السوري وق��وى المقاومة الشعبية بدير ال��زور والحسكة،
ه��ذه العوامل بمجموعها تؤكد أن ال��دول��ة السورية تسعى
بكل قواها لعدم السماح ألطراف العدوان بتحقيق أي خرق
ميداني استراتيجي يعطيهم ورق��ة ق��وة ومساحة مناورة
جديدة.
ختاماً ،هنا وب�ه��ذه المرحلة يبدو واض�ح�ا ً أنّ التصعيد
الميداني الكبير على األرض ومسار المعارك على األرض ال
يوحي أبدا ً بإمكان الوصول إلى ح ّل سلمي أو ح ّل سياسي
للحرب على الدولة السورية بسهولة ،فما زال��ت المعارك
ت��دور على األرض وبقوة وزخ��م أكبر ،ومع دوي وارتفاع
صوت هذه المعارك ،يمكن القول إنه بهذه المرحلة ال صوت
يعلو على صوت المعارك ودوي المدافع ،وأي حديث عن
مؤتمرات هدفها الوصول إلى حل سياسي لألزمة السورية
م��ا ه��و بالنهاية إال أم�ن�ي��ات وك�ل�ام ف��ارغ م��ن أي مضمون
يمكن تطبيقه على أرض الواقع ،فأميركا وحلفاؤها بالغرب
وبالمنطقة كانوا وما زالوا يمارسون دورهم القذر الساعي
إل��ى إسقاط ال��دول��ة السورية ونظامها في أت��ون الفوضى،
وال� ��روس واإلي��ران��ي��ون ي��درك��ون ذل ��ك ،وال �ن �ظ��ام العربي
السوري يعلم ذلك جيداً ،ولذلك بدأ تحضيراته العسكرية
أي مخطط يستهدف أم��ن العاصمة دمشق وتعزيز
ل��ردع ّ
وجوده وبقوة بمدينة الالذقية وريفها ومدينة إدلب وحلب
وريف حماة ،وتعزيز قواته شرقاً ،وإلى حين اقتناع أميركا
وحلفائها بحلول وق��ت الحلول لألزمة السورية ،ستبقى
سورية ت��دور بفلك الصراع الدموي ،إلى أن تقتنع أميركا
وحلفاؤها ب��أنّ مشروعهم الساعي إل��ى تدمير سورية قد
حقق جميع أه��داف��ه أو أن تقتنع ب��ان�ه��زام مشروعها فوق
األراضي السورية ،وإلى ذلك الحين سننتظر مسار المعارك
على األرض لتعطينا مؤشرات واضحة عن طبيعة ومسار
الحلول لألزمة السورية.
*كاتب وناشط سياسي  -األردن
hesham.awamleh@yahoo.com

كوالي�س

الجماعات الإرهابية في خدمة �أميركا:
�أدوات قتل وو�سائد خروج �سيا�سي
} جمال العفلق
لم تكن أميركا عدوا ً لإلرهاب في يوم من األيام ،ولم يعرف
التاريخ السياسي تناقضا ً مثل التناقض األميركي وعموما ً مثل
التناقض الدولي في مسألة اإلرهاب .فالداعم والممول لإلرهاب
هو نفسه الذي يضغط على الوسائل اإلعالمية ويشتري المنابر
السياسية ليعلن محاربته هذا اإلره��اب ،أميركا لم تفشل في
محاربة «داعش» ولم تكن جاهلة دور النصرة ولم تحارب بيوم
من األيام التنظيمات اإلرهابية ولكنها كانت تستثمر سياسيا ً
في تلك التنظيمات وتحاول من خالل هذه الجماعات حصد
المكاسب السياسية على األرض ،فمنذ احتالل أفغانستان
بحجة محاربة التنظيمات التكفيرية وإعالن وقف العمليات
العسكرية تحت عنوان االنتصار والقضاء على تلك الجماعات
نجد أن هذه الحرب المزعومة لم تغير شيئا ً من واقع وجود هذه
التنظيمات ،ولم تكن الحروب األميركية على اإلرهاب إال عمليات
سيطرة عسكرية أو سياسية على مواقع جديدة في العالم،
فتنظيم طالبان اليوم يمتلك مكتب تمثيل في الدوحة بالقرب
من أكبر قاعده عسكرية أميركية في المنطقة ،وداع��ش الذي
جمعت الواليات المتحدة الدول من أجل محاربته تمدد أكثر بعد
إعالن ذلك التحالف على األراضي السورية والعراقية ،على رغم
التقرير اليومي عن طلعات جوية وأهداف محققة.
ولهذا نجد أن الجماعات اإلرهابية هي اليوم ،كما األمس،
أدوات قتل تمتلكها أميركا وتستخدمها في إحراق األرض وقتل
اإلنسان .تلك الجماعات التي تمتلك أسلحة أميركية موزعة بين
أسلحة فردية ومتوسطة وفي بعض األحيان نوعية مثل التي
استخدمت في العمليات القتالية في إدلب وريفها.

واليوم تعلن الواليات المتحدة استهداف جبهة النصرة
وإع�لان الحرب عليها تلك الجبهة التي ت��د ّرب عناصرها في
األردن وتركيا وتم تمويلها من السعودية وقطر ودُعمت في أكثر
العمليات العسكرية من الخبراء األميركين ،فكيف تغيّرت الحال
اليوم وأصبحت هدفا ً عسكريا ً مشروعا ً ألميركا؟
لن نختلف في وصف عناصر تلك الجماعات بالمرتزقة ،وهذا
يعود لتنوع تلك الجماعات القومية والعرقية حيث يتم جلب تلك
العناصر بناء على فكرة دينية بالظاهر ،ولكن الجوهر يكون في
المال المدفوع والمميزات التي ُتعطى لهذه العناصر .المشروع
األميركي أو ما سمي باإلسالم الغربي يقتضي إنشاء ودعم تلك
الجماعات ،وذلك بهدف خلق الكراهية للدين اإلسالمي بالعام
وفرض أدبيات أو تشريعات يجدها األميركي مناسبة لمصالحة
كما أنها تخلق جيالً عاجزا ً عن التمييز بين الصواب والخطأ.
فصمود الشعب السوري ط��وال سنوات الحرب وتماسك
الجيش والنجاحات العسكرية في الميدان منذ بداية معارك
تحرير القلمون وتنظيف الحدود السورية اللبنانية من بؤر
وفشل عملية عاصفة تحرير الجنوب التي انطلقت من األردن
وتجميد المقاتلين في الغوطة الشرقية ،إضافة إلى التغير
في المناخ الدولي وتبدل المزاج تجاه الحرب على سورية،
دفع باألميركيين إلى تبديل استراتيجيتهم في الملف السوري
واالدع���اء ب��أن محاربة اإلره���اب هي األول��وي��ة بعد ما كانت
األولوية لديهم إسقاط النظام ووضع حكومة «وطنية» مهمتها
حماية المصالح األميركية وفك االرتباط مع المقاومة وحماية
أمن «إسرائيل» ومن ثم توقيع اتفاق سالم معها.
واجتماع الدوحة األخير ال��ذي ضم دول مجلس التعاون
إضافة إلى وزيري خارجية أميركا وروسيا هو لوضع النقاط
األساسية لبداية التخلي عن الجماعات اإلرهابية ،ويكون هذا

بوقف التمويل والدعم الذي تتلقاه تلك الجماعات من بعض
دول مجلس التعاون ،لينتقل الدور إلى تركيا التي أعلن وزير
خارجيتها قرب إعالن الحرب على داعش! وداعش المقصود
هنا هو ذلك التنظيم الذي تمرر له تركيا السالح والعناصر
اآلتين عبر موانئ تركيا البرية والجوية .ولكن الحاجة اليوم
تفرض على دول العدوان على سورية االس��ت��دارة والتخلي
عن التنظيمات اإلرهابية موقتا ً على األق ّل ألنّ النزيف البشري
والمادي أصبح فوق طاقة الجميع وباألخص ممولي اإلرهاب
وداعميه.
وال��ي��وم س��ت��ك��ون ت��ل��ك التنظيمات ه��ي ال���وس���ادة التي
ستستخدمها أميركا للخروج من األزمة السورية بأقل الخسائر
الممكنة ،فلم يعد لدى األميركيين ومن معهم شيء لتغيير الواقع
الميداني على األرض ،ويعلم األميركيون قبل غيرهم أن ال وجود
لمعارضة سورية معتدلة ،فمن يحمل السالح ضد بالده وأهله
ال يمكن أن يكون معتدالً ،خصوصا ً إذا كان قراره بيد مشغليه
وليس قرارا ً نابعا ً من انتماء للوطن ،كما يعلم األميركيون أن
الكيان السياسي الذي أوجدوه بالتعاون مع قطر والسعودية
وسمي باالئتالف السوري المعارض ليس لديه شيء ليقدمه،
فهذا االئتالف ال يملك على األرض شيئاً ،وفي الوقت نفسه ال
يملك من أمره شيئاً ،ألن عناصره يتبعون لمصالح الدول التي
يتبعون لها ،منهم من هو محسوب على قطر وآخرون على تركيا
والبعض على السعودية وما تبقى تكملة عدد ال يعلمون من
يدير األمور في الغرف المغلقة .والتجديد األخير للمدعو خالد
خوجة ومن معه هو نتيجة إفالس لدى المعارضة في تقديم
جديد ...وتعتقد أميركا اليوم أن ما لم تأخذه بالعدوان على
سورية وشعبها ستتمكن من أخذه في السياسة.

قال أحد المختصين
بمتابعة الحركات
المتش ّددة التابعة
لفكر تنظيم «القاعدة»
إنّ تفجير مسجد
الطوارئ في
السعودية من قبل
«داعش» هو إعالن
ضمني عن االنتقال
إلى مرحلة العمل
ض ّد الدولة ،وليس
االكتفاء بالضرب على
وتر الفتنة المذهبية.
مشيرا ً إلى أنّ اختيار
مسجد الطوارئ هو
بمثابة إعالن بداية
حملة هدم الكعبة
التي يتولى الطوارئ
خدمتها وحراسة
الحج إليها!...

طهران تدعو وا�شنطن الغتنام الفر�صة التاريخية في �إ�صالح عالقاتهما

�أمانو ي�شارك بجل�سة في الكونغر�س الأميركي ال تر�ضي الجمهوريين
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف في بيان صدر أمس ،أن
السياسة الخاطئة تجاه الشعب اإليراني والتي مارستها واشنطن لعشرات
السنين ،لم تحقق أي مكسب لها.
ودعا ظريف واشنطن إلى اغتنام الفرصة االستثنائية إلصالح الماضي
وبدء السير في طريق جديد ،معتبرا ً أن االتفاق النووي الذي تم التوصل إليه
في فيينا الشهر الماضي بعد مفاوضات استمرت سنتين ،يعد إنجازا ً كبيرا ً
لجميع أنصار السالم.
وق��ال الوزير االيراني إن «الحكومات األميركية السابقة أه��درت فرصا ً
كبرى… من األفضل اغتنام هذه الفرصة التاريخية لكسب ثقة الشعب
اإليراني الثمينة التي نالت منها عقود من السياسات المعادية والخاطئة التي
اعتمدتها الواليات المتحدة».
وجاءت تعليقات ظريف ر ّدا ً خطاب للرئيس األميركي باراك أوباما ألقاه
في الجامعة األميركية بواشنطن ،حيث أكد أن الصفقة مع إيران تغلق أمامها
امتالك السالح النووي إلى األبد.
وشدد وزير الخارجية اإليراني في معرض تعليقه على خطاب أوباما ،على
أن بالده لن ولم تسع أبدا ً المتالك السالح النووي .واعتبر أن تكرار المزاعم
األميركية بشأن وجود بعد عسكري سابقا ً في البرنامج النووي اإليراني،
وإص��رار أوباما على أن االتفاق األخير في فيينا قد سد الطريق امام امتالك
إيران السالح النووي ،كان أمرا ً متوقعاً .وذكر أن هذه التصريحات تستهدف
«إرضاء» المنتقدين داخل الواليات المتحدة و«إسرائيل».
من جهة أخ��رى ،أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أن االتفاق الذي
توصلت إليه إيران ومجموعة  1+5الدولية حول برنامج طهران النووي،
أرعب الكيان الصهيوني.
وأش��ار إلى أنه خالل العقود الماضية ارتعبت «إسرائيل» ثالث مرات،
هب اإليرانيون للدفاع عن
األولى عند انتصار الثورة اإلسالمية والثانية عندما ّ
أرضهم إزاء حرب السنوات الثماني ضد إيران ،والمرة الثالثة عندما توصلت
إيران ومجموعة  1+5الدولية إلى اتفاق فيينا النووي.
واعتبر الرئيس اإليراني ،أن جميع شعوب المنطقة والشعب اإليراني ،أبدوا
فرحة لالتفاق العظيم ،باستثناء دعاة الحروب في أميركا والكيان الصهيوني
المحتل.
وتقدم الرئيس روحاني للشعب اإليراني بالتهنئة على خلفية صموده
وصالبته وشجاعته التي أظهرها على مدى سنوات ،من أجل إثبات حقوقه
بجانب استعدادكم لتطوير إي��ران ،وقال إن الشعب اإليراني أثبت عظمته
أمام القوى العالمية اجتماعيا ً وسياسياً ،وأهدى االستقالل والحرية والعزة
للبالد.

م�سودة قرار رو�سي ـ �أميركي لتحديد
الم�س�ؤولين عن هجمات الكيماوي ب�سورية
صادق وزيرا خارجية كل من روسيا والواليات المتحدة سيرغي الفروف
وجون كيري في كوااللمبور على مشروع قرار أممي حول وضع آلية للتحقيق
في استخدام السالح الكيماوي في سورية.
الوزيران وفي لقاء قصير جمع بينهما أمس قبيل انعقاد الجلسة الختامية
لمجلس وزراء الخارجية في دول منظمة «آسيان» المنعقد في العاصمة
الماليزية اتفقا على مشروع القرار ال��ذي من شأنه أن يسهم في تشخيص
المذنبين في استخدام السالح الكيماوي في سورية.
وقال كيري تعليقا ً على محادثاته مع نظيره الروسي« :لقد تحدثنا أيضا ً عن
قرار مجلس األمن الدولي ،وأنا أعتقد بالفعل أننا اتفقنا على أن يتم التصويت
عليه بأسرع ما يمكن» ،مشيرا ً إلى أن هذا «سيؤسس آلية مساءلة لم تكن
موجودة» سابقاً.
وسبق لممثلي البلدين أن توصلوا في األمم المتحدة إلى صيغة توافقية
يرجح مناقشته من قبل مجلس األمن الدولي يوم الجمعة
حول نص القرار ،ما ّ
المقبل.
ونقلت مصادر إعالمية عن دبلوماسيين روس قولهم إن القرار ينص على
أن منظمة حظر السالح الكيماوي سترفع إلى مجلس األمن بعد عشرين يوما ً
على اتخاذ القرار الدولي توصياتها حول إنشاء بنية مشتركة مع المؤسسات
المتخصصة في األمم المتحدة إلجراء تحقيقات مستفيضة في حاالت استخدام
السالح الكيماوي في سورية.
وستناط بهذه البنية مهمة تشخيص األشخاص والمنظمات والجماعات
والحكومات المتورطة مباشرة في استخدام السالح الكيماوي والمواد السامة
على األراضي السورية.

وتابع أن الشعب اإليراني لم يخش أي قوة واستطاع أن يرفع علم الجمهورية
اإلسالمية بقيادة اإلمام الخميني على أرض إيران اإليمان والصمود .كما أنه
في مرحلة صمد أمام أعتى القوى العالمية وإمكاناتها ،بقوة اإليمان والوحدة
والتضحية وبمساعدة قوات التعبئة والجيش والحرس الثوري.
وأردف أن الشعب اإليراني في حقبة ما أظهر قدرته العسكرية وقوته أمام
العالم وانتصر ،واليوم أثبت قدرته السياسية والدبلوماسية أيضاً.
جاء ذلك في وقت أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن
خطة العمل المشترك الخاص بالبرنامج النووي اإليراني سيطلب من طهران
إجراءات إضافية لضمان شفافية أنشطتها في هذا المجال.
وجاء في بيان أص��دره أمانو في ختام لقائه المغلق مع أعضاء مجلس
الشيوخ األميركي أن الخطة «ستسمح للوكالة بتطبيق البروتوكول اإلضافي
في إي��ران ،بما يعطينا وصوال ً أكبر إلى المعلومات واألماكن» ،وأضاف أن
شفافية البرنامج ستمكن الوكالة من «معرفة أكثر بكثير عن طبيعة أنشطة
إيران النووية».
وتابع رئيس الوكالة أن خريطة الطريق التي وضعت لتطبيق البرنامج
اإليراني تسمح بتوضيح المسائل المتعلقة بقضية «األبعاد العسكرية

المحتملة» لهذا البرنامج ،وذكر أن هاتين الوثيقتين (خطة العمل المشترك
وخريطة الطريق) تعطيان الوكالة «فرصة فريدة لحل المشكالت السابقة
واتخاذ طيف واسع من الخطوات في مجال التحقق».
وأعرب أمانو عن ارتياحه لنتائج اللقاء الذي قال إنه أمكنه من الحديث مع
أعضاء لجنة العالقات الدولية في مجلس السيوخ عن «دور الوكالة المهم في
مجال المراقبة» بموجب خطة العمل المشترك.
من جهة أخرى ،صرح رئيس لجنة العالقات الدولية في مجلس الشيوخ
السيناتور الجمهوري بوب كوركر ،بأن اللقاء مع يوكيا أمانو «لم يجلب
الطمأنينة» ،موضحا ً أنه أثار أسئلة أكثيرة لم تكن عند أعضاء الكونغرس قبل
لقاء أمانو.
وقال كروكر للصحافيين إن «غالبية األعضاء الذين كانوا هنا غادروا
ولديهم أسئلة أكثر بكثير مما كان لديهم قبل بدء االجتماع» الذي دام أكثر من
ساعة ،بحسب تعبيره ،معربا ً عن أسفه ألنه وخالل االجتماع مع أمانو «لم
نتمكن حتى من الحصول على تأكيد بأنه سيتاح لنا دخول موقع بارشين»
النووي اإليراني.
وفي هذا السياق ،قال السيناتور الجمهوري إن «القضية األولى كانت أن
نعرف ما إذا كان سيتاح لنا االطالع على هذين االتفاقين (خطة العمل المشترك
وخريطة الطريق) والجواب كان ال».
لكن ويندي شيرمان ،المديرة السياسية ل��وزارة الخارجية والتي تتبوأ
المركز الثالث في سلم المسؤوليات في الوزارة أكدت أنها قرأت هذين االتفاقين
وأنها ستطلع أعضاء اللجنة على تفاصيلهما ولكن خالل جلسة استماع مغلق
تعقد الحقاً.
وكانت المعارضة الجمهورية طالبت سابقا ً بالوصول إلى وثائق تخص
قيام مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووي
اإليرانية ،باإلضافة إلى وثائق أخرى تتعلق بالصفقة مع طهران.
وذكر أمانو أنه أوضح ألعضاء الكونغرس أنه ملزم قانونيا ً بالحفاظ على
السرية التي تمثل عنصرا ً مهما ً من الضمانات الدولية.
إلى ذلك ،رجح مسؤول كبير في االستخبارات األميركية أن تكون إيران قد
حاولت تنظيف موقع نووي في بارشين قبل وصول المفتشين الدوليين إليه،
مستندا ً في ذلك إلى صور التقطتها أقمار صناعية جديدة.
ونقلت الـ « »cnnعن المسؤول من دون أن تكشف اسمه ،أن الصور تبين
كيف يتم نقل معدات بناء ثقيلة من المنشأة ،مستبعدا ً في نفس الوقت أن
تكون مواد مشعة ،نظرا ً إلى صعوبة إخفائها.
من جهة أخ��رى ،صرح السيناتور كريس كونز للصحافيين بأن لديه
«مخاوف حول جهود حثيثة من قبل إيران لتطهير بارشين».

مجل�س ال�شيوخ البرازيلي يوافق
على عقد �شراء مقاتالت �سويدية
وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على اتفاق تمويل
بقيمة  4.6مليار دوالر تم التوصل إليه األسبوع
الماضي مع السويد لشراء  36مقاتلة حربية من طراز
«غريبن» التي تصنعها شركة «ساب» لسالح الجو
البرازيلي.
واستجاب مجلس الشيوخ سريعا ً لطلب حكومة
الرئيسة ديلما روسيف للسماح لها باقتراض 39.88
مليار كرونة سويدية من وكالة ائتمانات التصدير
السويدية لشراء المقاتالت الحربية و 245.3مليون
دوالر أخرى لشراء ألسلحة.
وف��ي خضم ضائقة مالية تمكنت ال��ب��رازي��ل من
التفاوض على بنود أفضل لخفض معدل الفائدة على
االئتمان الرئيسي إلى  2.19في المئة من  2.54في
المئة المتفق عليها العام الماضي.
وتحددت الفائدة على القرض ال��دوالري األصغر
حجما ً عند  3.56في المئة .وأمام البرازيل  25سنة
لسداد القرض مع فترة سماح ثماني سنوات.

وعلى رغم المصاعب االقتصادية التي تواجهها
البالد أيدت أحزاب المعارضة تفويض االقتراض قائلة
إن شراء الطائرات واألسلحة له أهمية استراتيجية
للدفاع عن البالد.
وسيجرى تسليم أول��ى المقاتالت للبرازيل في
 ،2019حيث تعتزم «س��اب» إنشاء خط تجميع
برازيلي لتصنيع المقاتالت حتى عام  2014بالشراكة
مع شركة الطائرات البرازيلية «امبراير».
ويوفر العقد نقالً كامالً للتكنولوجيا وإنتاج خمس
عشرة من المقاتالت في البرازيل .وأرس��ت البرازيل
العقد في كانون األول  2013مفضلة مقاتلة «ساب»
على المقاتلة األميركية «إف -18سوبر هورنت» التي
تصنعها «بوينج» والمقاتلة «رافال» الفرنسية.
ووقعت البرازيل عقدا ً إضافيا ً بقيمة  245مليون
دوالر م��ع «س���اب» ف��ي نيسان لتزويدها بأسلحة
لمقاتالت «غريبن».

مو�سكو تعلن الت�سوية التامة
لمو�ضوع �سفينتي «مي�سترال» مع باري�س
أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي والفرنسي قررا
خالل اتصال هاتفي بينهما إنهاء عقد كانت فرنسا
تلتزم بموجبه توريد حاملتي مروحيات من نوع
«ميسترال» إلى روسيا.
وأض��اف الكرملين في بيان أن��ه خ�لال مفاوضات
أجريت «في أجواء ودية تتميز بها تقليديا ً العالقات
الروسية ـ الفرنسية» ،توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن
تعويضات تتعلق بالصفة ،سترد بموجبه فرنسا
جميع المبالغ التي حصلت عليها من روسيا ،إضافة
إلى ردها األجهزة والمواد التي أرسلتها روسيا من أجل
بناء السفينتين.
وذكرت الرئاسة الروسية أن فرنسا قد حولت بالفعل
هذه األم��وال وبعد رد المعدات ستؤول إليها الملكية
وسيصبح بوسعها ح��ق التصرف بالسفينتين»،

وأض��اف��ت أن «م��وس��ك��و تعتبر أن ال��خ�لاف بشأن
(ميسترال) تمت تسويته تماماً».
وفي حزيران عام  2011وقعت روسيا وفرنسا عقدا ً
بقيمة  1.12مليار يورو لبناء سفينتين حمل للمروحيات
من نوع «ميسترال» لمصلحة البحرية الروسية وتم
إدخال إحدى السفينتين ،واسمها «فالديفوستوك» ،في
المياه بحوض بنائها في فرنسا في تشرين أول عام
 2013على أن تسلم لروسيا في تشرين الثاني من
العام نفسه ،غير أن باريس علقت تسليمها في اللحظة
األخيرة مبررة قرارها بتطورات األزمة األوكرانية ،أما
السفينة الثانية واسمها «سيفاستوبول» فكان من
المقرر تسليمها للبحرية الروسية في النصف األول
من العام الحالي ،لكن فرنسا علقت تسليمها بنفس
الدواعي.

�أفغان�ستان:
 6قتلى في �أول
هجوم لطالبان منذ
�إعالن وفاة زعيمها
قتل  6أشخاص في عملية
ان��ت��ح��اري��ة ن��ف��ذت��ه��ا ح��رك��ة
طالبان ضد الشرطة األفغانية
جنوب العاصمة ك��اب��ل ،في
أول هجوم تشنه الحركة منذ
إعالن وفاة زعيمها المال عمر
األسبوع الماضي.
وأعلن حاكم والي��ة لوغار
حليم فداي أن انتحاريا ً فجر
شاحنته المفخخة أمام مركز
للشرطة في بولي علم عاصمة
الوالية الواقعة على مسافة
 100كلم جنوب كابل.
من جهة أخرى ،أفاد محمد
قاري ورا مساعد قائد شرطة
ال��والي��ة ب��أن «االن��ف��ج��ار كان
قويا ً إل��ى حد ألحق أض��رارا ً
ك��ب��ي��رة ب��ث�لاث��ة م���ب���ان في
الجوار» ،مشيرا ً إلى سقوط
 6قتلى هم  3شرطيين و3
مدنيين ،إض��اف��ة إل��ى ثالثة
جرحى.
وذك���رت وزارة الداخلية
أنها أول عملية انتحارية منذ
تعيين المال منصور زعيما ً
جديدا ً لطالبان الجمعة بعد
إع�لان وف��اة المال عمر ال��ذي
قاد الحركة على مدار  20سنة
تقريبا ً.
إال أن انتقال القيادة إلى
المال منصور أثار انقسامات
داخلية وشكوكا ً ف��ي إمكان
م����ش����ارك����ة ط����ال����ب����ان ف��ي
مفاوضات السالم التي بدأت
م��ط��ل��ع ت��م��وز م��ع الحكومة
األفغانية ،خصوصا ً بعد هذه
العملية التي سارعت طالبان
لتبنيها.

