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ال�سي�سي في مو�سكو...
�أين م�صر في لعبة المحاور؟
} د .محمد بكر
ليست هذه المرة األولى التي يزور فيها الرئيس السيسي
موسكو ،لكن هي الزيارة األولى بعد توقيع االتفاق النووي
بين إيران والسداسية الدولية ،هذا االتفاق الذي بات الحد
السياسي الفاصل بين مرحلتين متباينتين تماماً ،كل ما
ُرسم وما حيك وما تم تحضيره وتصنيعه للمنطقة سابقاً،
لن يكون على اإلطالق كما هو بعد هذا االتفاق الذي أصبح
بمنزلة الحجر األساس لتدشين صروح التوافقات ،والدواء
السحري «النقشاع ظالل الحرب المشؤومة وإعادة األمن
واألم��ان» تماما ً كما أعلن الرئيس اإليراني محمد روحاني
أم��ام جمع أله��ال��ي ه�م��دان ،ي�ب��ادر فيها الرئيس السيسي
ربما للرد على جملة من الرسائل السياسية التي بعثتها
موسكو خالل الفترات السابقة ،سارع فيها بوتين لتقديم
ص��ورة ب�لاده وشكل العالقة التي تربطها مع مصر على
قاعدة «الصديق ال��وف��ي» ،ول��م يجد أي إح��راج في إرسال
السفن الروسية إل��ى ميناء اإلسكندرية إلج��راء تدريبات
مشتركة م��ع ال�ب�ح��ري��ة ال�م�ص��ري��ة ،ول��م يبخل للحظة في
تقديم معروض واس��ع من األسلحة الروسية لتكون في
متناول الجيش المصري ،تدرك مصر جيدا ً أبعاد وماهية
التحوالت الحاصلة ،كما تدرك موقعها الجيوسياسي الذي
ُتسمر باتجاهه كل العيون ،حتى عين اإلرهاب ،وكرة النار
التي بدأت تكبر في سيناء ،إرهاب ال هامش فيه للمناورات
السياسية وغض الطرف كرمى لعيون جهات بعينها ،كذلك
أدرك��ت مصر أيضا ً ص��ورة وطبيعة الحاصل في الحرب
ال �س��وري��ة ،وت�ل�ازم مشهدها م��ع ت �ط��ورات ال�ح��اص��ل في
سيناء ،يأتي االتفاق النووي ليكسر أي جمود وليؤسس
لضرورة التعامل مع األطراف المعنية بمكافحة اإلرهاب،
التي اكتوت بناره من جهة وخبرت تعقيدات المعركة معه
م��ن جهة أخ ��رى ،م��ن هنا ن�ق��رأ ونفهم ال �ح��راك المصري
الحاصل وتصريح الخارجية المصرية ف��ي وق��ت سابق
أنها تدعم سورية في مواجهة اإلرهاب ،إضافة إلى ما أعلن
عن توافق مصري ـ روس��ي لالنخراط في جبهة واسعة
لمكافحة اإلره ��اب وب�م�ش��ارك��ة س��وري��ة ،واالت �ف��اق أيضا ً
على الحل السياسي لألزمة السورية على أساس مقررات
جنيف ،لكن يبقى السؤال األكثر إلحاحا ً في هذا السياق ،ما
هي المخرجات السياسية التي تسعى مصر إلى الوصول
إليها من خالل هذا الحراك ،هل هي مخرجات الستجماع
اإلرادات وتحشيد الجهود لمساعدة مصر في ما تتعرض
له من إره��اب موجه وممنهج فقط ،وال سيما في توقيت
يقرأ فيه البعض التقارب العربي ـ الروسي على أنه نتيجة
فشل تحالف واشنطن في مواجهة داع��ش ،أم تذهب تلك
المخرجات بعيدا ً للتأسيس لتحول استراتيجي تحرف فيه
أم الدنيا مسارها السياسي ال��ذي بقيت تسلكه على مدى
عقود ،وذلك باتجاه المحور الروسي ومنظومته الدولية
واإلقليمية؟
كثيرة ٌه��ي المشاهد واألح��داث التي ت��واردت وال تزال
على المسرح المصري لم تخ ُل مطلقا ً من محاوالت أميركية
مستمرة (والس�ي�م��ا ف��ي ظ��ل سلسلة م��ن ال�ت�ح��والت التي
شهدتها الساحة المصرية خ�لال فترة ما سمي بالربيع
ال �ع��رب��ي) ،إلي �غ��ال األي� ��دي وت �ع��زي��ز ال �ح �ض��ور األميركي
ف��ي ال��داخ��ل المصري ،إذ ت��درك ال��والي��ات المتحدة الدور
المحوري لمصر في لعبة األم��م ،وأن تجيير ق��رار بحجم
ال�ق��رار السياسي لمصر ليصب في المصلحة األميركية
في المنطقة إنما هو من األهمية الوازنة بمكان للضغط على
الخصوم في ميادين الكباش والنزاع ،من هنا نفهم ما تم
إعالنه في لقاء بوتين – السيسي عن ضرورة بذل جهود
مشتركة للتقليل من التأثير الخارجي في عالقة البلدين،
الالفت خالل الفترة الماضية هو التماهي السياسي اإليجابي
لمصر الجديدة «كما القديمة» م��ع التحركات األميركية،
وصف فيها الرئيس السيسي غير مرة العالقة مع الواليات
ّ
المتحدة األميركية باالستراتيجية في حين اعتبرها وزير
الخارجية األسبق نبيل فهمي أنها بمنزلة زواج شرعي،
هذا السلوك المصري الذي انسحب أيضا ً على العالقة مع
دول الخليج العربي على قاعدة التالزم االستراتيجي بين
األمنين القوميين لمصر والخليج ،تتالت فيها الزيارات
ال�س�ع��ودي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�م��اض�ي��ة بشكل غ�ي��ر مسبوق
ولتتوج بإعالن الجانبين أن كالً من مصر والسعودية هو
جناح األم��ن القومي العربي في المنطقة ،األه��م من ذلك
وذاك العالقة مع الكيان الصهيوني التي ال ت��زال (مصر
السيسي) تعدها نتيجة التفاق دول��ي ،وال ننسى الزيارة
األخيرة لوكيل وزارة الخارجية «اإلسرائيلية» دوري غولد
وما أعلنه لجهة أن مصر و«إسرائيل» تتقاسمان وتتحدثان
بلغة واحدة حيال التحديات المشتركة المتمثلة في داعش
وإي��ران ،وهنا بيت القصيد أي العالقة بين مصر وإيران
التي ال تزال تتشح بالبرودة وقسط من الجفاء السياسي،
بل ويراد لها أميركيا ً أن تكون كذلك ،وعلى رغم محاوالت
إيران تفعيل تلك العالقة إال أن مصر وعلى لسان السيسي
ترى أن العالقة مع الجمهورية اإلسالمية تتحدد بكليتها
من البوابة الخليجية ،وه��ذا بالتحديد ما يمثّل مبعثا ً على
التشويش على أي دور قومي لمصر ف��ي ظ��ل االنتصار
الواضح للسياسة الخليجية وتحجيم العالقة مع إيران.
الثابت أن مصر بموقعها الجيوسياسي الحساس ،وما
يحتكم ل��ه االقتصاد المصري م��ن ارت�ب��اط��ات وارتهانات
ل�ـ«ال�ع�ط��اءات» االقتصادية األميركية والحاجة إل��ى المال
الخليجي ،يجعل من مصر بلدا ً ذات خصوصية في المنطقة
لجهة التعامل مع المتغيرات الدولية ،والوقت الذي يحتاجه
ل�ل��وص��ول إل��ى ت�ح��والت استراتيجية ف��ي سلوكه ونهجه
السياسي إذا ما قرر ذلك بالفعل ،من هنا يمكن القول إن
الحراك المصري باتجاه المسارات والطروحات الروسية
وال سيما في ما يتعلق بمكافحة اإلره ��اب ،والتعامل مع
ال �م �ع��روض ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ي �ح��اول أن ي�ق��دم��ه الروسي
الستيالد صيغ ومعادالت توافقية للمنطقة ،إنما هو خطوة
في االتجاه الصحيح ،ولو أن هذا الحراك قد يكون مرحلياً،
جاء ربما نتيجة لما فرضته الوقائع الدولية من مشاهد ال
يمكن إال التعامل معها واالنخراط في مساراتها.
الثابت كذلك أن المحاوالت األميركية الختطاف الدور
المصري ووض��ع كل العراقيل ل��درء تناميه وع��ودة ثقله
الوازن إلى اإلقليم ،وإثارة مخاوف العرب من عدو وهمي
يتمثل في اإليراني ،بهدف تعميق الفجوة بين مصر وإيران،
واس �ت �م��رار اس �ت �ه��داف ال�م��ؤس�س��ة ال�ع�س�ك��ري��ة المصرية
واستنزافها ب��األدوات القاعدية والمجاميع المتطرفة ،هي
محاوالت ستستمر ولن تعرف طريقها إلى الهدوء ،وعليه
فإن أي حراك لتعزيز ثنائيات (مصر – سورية ،مصر –
إيران ،مصر -روسيا) هو الحراك الوحيد الذي من الممكن
أن يكون فاعالً على مستوى التأسيس الستيالد جهود
نوعية قادرة على سحق اإلرهاب على األراضي المصرية،
ومحرضا ً لمصر جديدة قومية ،أ ٌم للدنيا وبهي ُة العرب.
* كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com

كوالي�س

هل �ست�شكل االنتخابات المبكرة طوق نجاة لأردوغان
} د .هدى رزق
م��ع إع�ل�ان المجلس األع�ل��ى لالنتخابات ف��ي تركيا األول
م��ن تشرين الثاني المقبل م��وع��دا ً لالنتخابات المبكرة ،بعد
فشل مفاوضات تشكيل ائتالف حكومي بقيادة حزب العدالة
والتنمية ،قال أردوغان ،الذي تع ّود على تخطي الدستور ،بأنه
سيقود الحمالت االنتخابية للحزب ،على رغم االنتقادات التي
وجهت إليه من قبل المعارضة في انتخابات  7آب الماضي،
يظهر عدم ثقة بقدرات رئيس الحزب أحمد داوود أوغلو على
اجتذاب الناخب التركي.
في هذه األجواء يأتي نشر قانون اإلعالم الكيفي في الجريدة
الرسمية ليح ّد من نشاط المعارضة ،ويسمح لوكاالت ووسائل
إعالم مقربة من العدالة والتنمية بممارسة عملها من دون قيود.
وتعتبر االنتخابات المبكرة بمثابة فرصة جديدة ألردوغان من
أجل الحصول على غالبية تتيح لحزبه تأليف حكومة منفردا ً
وتعديل الدستور ،ويرى كثيرون أن االنتخابات المبكرة هي
الحل الوحيد للخروج من األزمة التي وقعت فيها البالد.
يتطلع أردوغ ��ان إل��ى ه��ذه االنتخابات وكأنها ستؤ ّمن له
ول�ح��زب��ه ط��وق ن �ج��اة .ويعتبر ب�ع��ض المقربين م��ن العدالة
والتنمية ،أنّ أحزاب المعارضة أخطأت برفضها المشاركة في
الحكومة االنتخابية ،ويتهم دوالً بعينها بالعمل على استغالل
صعوبات تشكيل الحكومة إلث��ارة المشاكل للدولة التركية،
ليس لحزب العدالة والتنمية وحكومته ورئيس الدولة فقط،
بل إن المستهدف هو مشروع تركيا الدولة القوية اقتصادياً،
والناشطة في السياسة الخارجية إقليميا ًودولياً ،كذلك مشروع
تركيا الجديدة الذي أعلن أردوغان إنجازه في .2023
لكن استطالعات ال��رأي األولية أش��ارت إلى أن االنتخابات

المبكرة لن تحدث تغييرا ً يذكر في نتائج االنتخابات الماضية،
ما يعني عودة البالد لدوامة الحكومة االئتالفية من جديد .ربما
سيستمر عمل الحكومة االنتخابية إل��ى مرحلة الحقة إذا لم
يحسم أحد األحزاب السياسية غالبية برلمانية في االنتخابات
المقبلة .وفي سعيه لتأليف الحكومة يقلق حزب العدالة والتنمية
م��ن اح�ت�م��ال ق�ي��ام وزراء م��ن ح��زب ال�ش�ع��وب الديمقراطي،
بتشكيل عقبة أمام أعمال هذه الحكومة ،على رغم أن عددهم
سيكون قليالً ،وكانت أحزاب المعارضة قد اتهمت أحمد داوود
أوغلو بمحاولة اختراقها ألنه حاول تخطي قرار حزب الشعب
الجمهوري وال�ح��رك��ة القومية بالمقاطعة ،وأرس ��ل دع��وات
شخصية إلى نواب هذه األح��زاب للمشاركة في الحكومة .إذ
استطاع كسب أحد نواب الحركة القومية إلى جانبه ،األمر الذي
حمل الحزب على تخييره بين االستقالة أو اإلقالة .والجدير
بالذكر أن مشاركة حزب الشعوب الديمقراطي في الحكومة
االنتخابية ال يتم بشكل اختياري من قبل حزب العدالة والتنمية
بل بحسب المادة  114من الدستور ،التي تشرح طريقة تشكيل
الحكومة االنتخابية من كل األحزاب السياسية المشاركة في
البرلمان ،حيث يكون عدد الوزراء من كل حزب بنفس النسبة
لعدد النواب في البرلمان ،ولقد أكد حزب الشعوب الديمقراطي
المشاركة في الحكومة االنتخابية فهو مستعد لهذه االنتخابات
البرلمانية المبكرة ،التي ستجرى في األول من تشرين الثاني
المقبل ،وسيشارك بثالثة وزراء .كما أنه أكد أنه سيسعى إلى
توفير األمن والسالم وتأمين العملية االنتخابية في هذه األجواء
المتأزمة ،من أجل تحقيق العدالة وأفصح مسؤولو الحزب عن
نيتهم عدم ترك الساحة لحزب العدالة والتنمية ،ال سيما للذين
ال يرغبون له أي حضور في أي ساحة ويحاولون تهميشه
وإقصاءه ،يطمح الحزب للعب دور ب��ارز في البالد كما يبدو
بعد أن أب��رزت األح��داث أن المعركة االنتخابية هي بين حزب

الشعوب الديمقراطي وحزب العدالة والتنمية ،إذ إنها تأتي في
أجواء الحرب التي فتحت بين الحكومة التركية وحزب العمال
الكردستاني وال�ت��ي تبدو واض�ح��ة التأثير ف��ي اثنتي عشرة
محافظة في جنوب شرقي تركيا ،حيث تعيش أكثرية كردية.
وفي محاولة للعب على الهويات االثنية لنواب حزب الشعوب
الديمقراطي ح��اول داود أوغلو اختيار ثالثة أعضاء من غير
األكراد لتولي حقائب وزارية ،رفضت باإلجماع ،كذلك اعرضت
شخصيات من الحزب الجمهوري عن المشاركة واعتبرت أن ما
قام به أوغلو هو بمثابة محاولة إهانة لقرار أحزاب المعارضة .ال
يعدم كل من أوغلو وأردوغان وسيلة لعدم ذهابهما إلى حكومة
تضمهما وجها ً لوجه مع حزب الشعوب الديمقراطي إضافة
إل��ى ع��دد من التكنوقراط .ف��أردوغ��ان ح��اول رف��ع الغطاء عن
الحزب ،واعتقلت الحكومة عددا ً من أعضائه واتهمتهم بتغطية
ضربات العمال الكردستاني .إال أن الحزب دعا الحكومة الى
العودة إلى محادثات السالم مع األك��راد وحقن دماء األتراك
الذين يذهبون ضحية سياسة إع��ادة االنتخابات .سيحاول
حزب العدالة والتنمية في  12أيلول الدعوة الى إع��ادة النظر
بسياساته وتصحيح مكامن الخطأ التي س��ادت في المرحلة
الماضية حيث سيعلن بدء العملية االنتخابية وتحريك ماكيناته
االنتخابية .في وقت أعلن أردوغان أن هذه االنتخابات هي بين
الدولة أي ح��زب العدالة والتنمية أو اإلره��اب في إش��ارة إلى
األحزاب التي لم توجه إدانة إلى العمال الكردستاني أي حزب
الشعوب الديمقراطي .وبهذا يضع المواطن الكردي في موقع
االنفصالي واإلرهابي إن هو أعطى صوته لهذا الحزب .يبدو
أن الوضع التركي المهتز أمنيا ً وسياسيا ً سيواجه في المرحلة
المقبلة عثرات في ظل الحرب التي أعلنها التحالف على داعش،
والتي تتطلب من الحكومة مشاركة جدية يطالب األميركي
بتطبيقها عملياً.

قال مصدر عسكري
شارك في مفاوضات
اتفاق الزبداني إنّ
االتصاالت لنفس
االتفاق عمرها أكثر
من شهر ،وكانت
تتعثر كلما كان لدى
األتراك أمل بمحاصرة
موقع سوري حساس
في شمال سورية،
ولهذا تع ّرض مطار
كويرس لضغط شديد
للمقايضة بفك الحصار
ووقف النار بينه وبين
الزبداني ،ولما ضاق
وضع مسلحي الزبداني
وصمدت المواقع
السورية صار ال ب ّد من
االستسالم للشروط
التي وضعها الجيش
السوري.

الوكالة الذرية� :إيران تو�سع البناء في موقع بار�شين

باور� :أميركا �ست�صبح معزولة �إذا رف�ضت االتفاق النووي
أكد مندوب إیران لدی الوكالة الدولیة للطاقة الذریة
رضا نجفي ،أن التقریر الجدید للوكالة یؤكد من جدید
سلمیة برنامج إیران النووي مع استمرار إشراف الوكالة
الدولیة علی هذا البرنامج.
وقال« :إن التقریر الجدید للوكالة والذي یعد األول من
نوعه عقب االتفاق النووي ،یشیر في مختلف ثنایاه علی
إلغاء قرارات مجلس األمن السابقة كافة بحق إیران وذلك
عبر القرار الجدید المرقم .»2231
وأع��رب المسؤول اإلي��ران��ي عن أسفه لذكر التقریر
تفاصیل وجزئیات غیر ضروریة في ثنایاه ،مشیرا ً إلی أن
هذا األسلوب في كتابة التقاریر القی احتجاجات عدة في
السابق من دول عدم االنحیاز.
وأوضح أن التقریر الجدید یذكر أن طهران قامت بإنشاء
مبنی صغیر إضافي في موقع بارشين العسكري ،مشددا ً
على أن إی��ران لیست بحاجة إلى إذن من أي أحد فی ما
یخص إنشاء أي أبنیة في أي موقع من مواقعها.
وأكد نجفي أن تقریر الوكالة یؤكد صدقیة إیران في ما
یخص تطبیق اإلج��راءات الطوعیة المنصوص علیها في
اتفاق جنیف ،مشیرا ً إلی أن أهمیة هذا األمر تكمن في إدراج
تثبیت صدقیة إیران في خطة العمل المشترك الشاملة
أیضاً ،حیث رفع الحظر یكون منوطا ً بهذا األمر.
ونوه إلی أن تقریر الوكالة األخیر لیس فیه فرق كبیر
مع التقاریر السابقة ،قائالً« :إن الوكالة الدولیة لیس
لها شيء جدید لتذكره فی ما یخص واجباتها المتعلقة
بإیران واكتفت بتكرار التقاریر السابقة مع تغییر طفیف
في األرقام واألعداد».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أك��دت في
تقريرها األخير ،التزام طهران باتفاق جنیف .وشدد علی
أن جمیع األنشطة النوویة السلمیة إلیران في المنشآت
النوویة اإلیرانیة تجري تحت إشرافها ،ولم یسجل أي
انحراف عن األهداف السلمیة للبرنامج النووي اإلیراني.
وأشار التقریر إلی اإلج��راءات الطوعیة التي تقوم بها
إیران وفقا ً التفاق جنیف .وأضاف« :إن الوكالة تؤكد صحة
هذه اإلج��راءات التي تقوم بها إی��ران» .وأوضح أن إیران
قامت بأول خطوة علی خريطة الطریق في  15آب الحالي،
عندما قدمت معلومات لتسویة المشاكل السابقة.

وزعم التقریر قیام طهران بإنشاء مبنی صغیر إضافي
في موقع بارتشین العسكري ،وهو ما تم رصده عبر األقمار
الصناعیة ،وقالت إنه «منذ التقرير السابق (الصادر في
أيار) شوهدت في قسم خاص من موقع «بارتشين» الذي
يخضع لمراقبة قمر صناعي تابع للوكالة ،حركة لسيارات
ونقل أجهزة ومواد إنشائية يحتمل استخدامها في بناء
منشآت».
وأش���ارت الوكالة إل��ى م��ا تضمنته ال��ص��ور الجوية
الملتقطة ،وقالت« :إنه فضالً عن ذلك يبدو أن قسما ً جديدا ً
قد أضيف إلى المنشآت الموجودة في بارتشين».
وجاء في جانب آخر من التقرير بأن أي نشاط لبناء
منشآت في بارتشين بعد شباط « 2012يقلل قدرة
الوكالة على التثبت من صدقية الجانب اإليراني بصورة
مؤثرة».

كارتر« :داع�ش» ورو�سيا �أكبر خطرين
يواجهان الواليات المتحدة
وض��ع وزي��ر ال��دف��اع األميركي
إش��ت��ون ك��ارت��ر م���ج���ددا ً تنظيم
«داع����ش» وروس��ي��ا ع��ل��ى قائمة
المخاطر التي قال إنها تهدد األمن
القومي األميركي.
وأوضح رئيس «البنتاغون» في
تصريحات أمام عناصر من مشاة
البحرية في والية كاليفورنيا ،أن
الخطر األكبر هو «الظاهرة الكريهة
التي يطلق عليها «داعش» ويجب
علينا جميعا ً أن نحاربها ونحن
سننتصر في نهاية المطاف».
ووصف الوزير األميركي روسيا
بأنها «خطر كبير جداً» ،وأضاف:
«علينا أن نتصدى ألفعال روسيا،
انطالقا ً من مصالحنا الوطنية،
ونظرا ً إلى وجود خلفاء بارزين لنا
في هذا الجزء من العالم ،ولدينا
التزامات مهمة بهذا الصدد في
إطار الناتو».
وتابع تعليقا ً على األزم��ة في
أوك��ران��ي��ا أن «ال���روس يسيرون
ف��ي ات��ج��اه خ��اط��ئ» ،باعتبار أن
هذا االتجاه يجرهم إلى مواجهة
م��ع دول أخ���رى ،مضيفا ً «ازداد
ه��ذان الخطران أب��ع��اداً .وعلينا
مواجهتهما ،على ح ّد سواء».
وف��ي مقابلة خ��ص بها مجلة
«فورين أفيرز» ،أوضح كارتر أن
«البنتاغون» ينطلق من ضرورة
ردع ال��ق��وات ال��روس��ي��ة ،ويعمل
على توجيه حلف «الناتو» للقيام
بالمهمة نفسها.
إلي أسئلة
«توجه
وأردف قائالً:
ّ
كثيرة عما إذا كنت على علم بما هو
تفكير (الرئيس الروسي) بوتين.
وف��ي ال��واق��ع إننا جميعا ً نعرف
ذل��ك ،ألنه يتحدث علنا ً عما يفكر
ب��ه ...إن��ه يأسف لتفكك االتحاد
السوفياتي ،ويريد أن يكون هناك
احترام لعظمة روسيا ،وأن يكون

لروسيا صوت في العالم ،كما أنه
يريد أال يمثل جيران روسيا خطرا ً
عليها».
ووصف كارتر النهج األميركي
تجاه سياسة روسيا بأنه «قوي
وم��ت��زن» .وت��اب��ع« :إن���ه ق���وي...
أننا نستثمر في تعزيز القدرات
العسكريات المخصصة ل��ردع
القوات الروسية .إننا لم نضطر
ل�لإق��دام على ذل��ك على م��دى 25
سنة ،لكننا نقوم بذلك في الوقت
ال��راه��ن .كما إننا نساعد الناتو
ف��ي توجيه انتباهه إل��ى مهمة
ردع روس��ي��ا ،وذل��ك بعد أن كان
الحلف مركزا ً لمدة  15سنة على
أف��غ��ان��س��ت��ان .ك��م��ا أن��ن��ا نساعد
بعض المجتمعات خارج الناتو،
مثل أوكرانيا في تعزيز مناعتها
للنفوذ الروسي».
وأض���اف أن واشنطن تحاول
ف��ي ال��وق��ت ن��ف��س��ه أن ت��ت��ع��اون
م��ع روس��ي��ا ف��ي ال��م��ج��االت التي
ي��رى األميركيون أن مصالحهم

ال��ج��ي��وس��ي��اس��ي��ة ت��ت��ط��اب��ق مع
المصالح الروسية فيها .وأوضح
أن��ه م��ن ه��ذه ال��م��ج��االت مكافحة
اإلره���اب وقضيتا إي��ران وكوريا
الشمالية.
وت���اب���ع ك���ارت���ر أن واش��ن��ط��ن
تعتمد قبل كل شيء على الوسائل
االقتصادية والسياسية للتأثير
في سياسة روسيا تجاه أوكرانيا.
وأق���ر ب���أن ال��ج��زء ال��رئ��ي��س��ي من
ال��ض��غ��وط االق��ت��ص��ادي��ة م��ره��ون
بموقف األوروبيين ،نظرا ً إلى كون
حجم التبادل التجاري بين روسيا
واالت��ح��اد األوروب����ي أك��ب��ر بكثير
بالمقارنة مع التبادل التجاري
الروسي  -األميركي.
وأض����اف أن واش��ن��ط��ن تدعم
أيضا ً سعي أوكرانيا إلعادة بناء
اقتصادها ،وتساعد األوكرانيين
في تدريب وتجهيز جيشهم .لكنه
امتنع عن اإلجابة عن سؤال حول
أس��ب��اب رف��ض واش��ن��ط��ن ت��وري��د
أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا.

إلى ذلك ،حذرت السفيرة األميركية في األمم المتحدة
سامانتا باور من أن الواليات المتحدة ستصبح معزولة
على الساحة الدولية ،وسيتضاءل نفوذها في حال رفض
الكونغرس االتفاق النووي مع إيران.
وفي مقال نشرته مجلة «بوليتيكو» قالت باور إن تصويت
الكونغرس بـ«ال» على االتفاق سيجعل من األصعب على
الواليات المتحدة حشد الدعم لفرض عقوبات مستقبلية،
أو إقامة الشراكات مع الدول التي تشترك معها في الرؤية
لمواجهة األزمات.
وكتبت باور تقول إنه «إذا رفضت الواليات المتحدة هذا
االتفاق ،فإننا سنعزل أنفسنا فورا ً عن الدول األخرى التي
أمضت نحو سنتين وهي تعمل مع المفاوضين األميركيين
لصياغة أصعب بنوده».
وقالت المندوبة األميركية إن رفض االتفاق سيقوض

قدرة الواليات المتحدة على السعي لفرض عقوبات في
مواقف أخ��رى ،ألن ذلك سيعطي انطباعا ً بأن «الواليات
المتحدة هي قوة عظمى تريد إنزال األلم (بالدول األخرى)
لمجرد إنزال األلم بها».
ودع��ت المندوبة األميركية أعضاء مجلسي الشيوخ
والنواب إلى التفكير بجدية في تأثيرات التصويت بـ«ال»
على الدبلوماسية األميركية .وقالت إن «ثمن اتخاذنا مسارا ًَ
وحيدا ً بعيدا ً من الجميع يبدو مرتفعا ً جداً».
وحذرت باور من أنه «إذا رفض الكونغرس االتفاق ،فإننا
سنعرض للعالم صورة أميركا مقسمة داخليا ً وال يمكن
الوثوق بها وتتجاهل آراء األطراف الذين صممنا ووضعنا
معها العقوبات».
وف��ي السياق ،ق��ال السيناتور األميركي الديمقراطي
ريتشارد دوربين «اقتربنا كثيراً» مشيرا ً إلى ضرورة حشد
 34صوتا ً ضرورية لدعم فيتو الرئيس إذا رفض الكونغرس
الذي يهيمن عليه الجمهوريون االتفاق.
وق��ال مساعدون في مجلس الشيوخ إنهم يتوقعون
الوصول إلى هذه النسبة المطلوبة قبل أن يعود الكونغرس
من عطلته في الثامن من أيلول .ويجب أن يصوت الكونغرس
على االتفاق قبل حلول  17أيلول.
لكنهم يقرون في الوقت نفسه أن حصولهم على  41صوتا ً
تمكنهم من منع «قرار الرفض» المتوقع من دون أن يحتاج
أوباما إلى استخدام الفيتو يظل مشكوكا ً فيه ،في حين يرى
البيت األبيض ومؤيدوه أن هذا الفارق في غاية األهمية.
وإذا اضطر أوب��ام��ا إل��ى استخدام «الفيتو» الموعود
سيحرمه هذا من الزعم بأن االتفاق ال��ذي أبرمته القوى
العالمية الست مع إي��ران يحظى بتأييد سياسي واسع.
ويقول مؤيدو االتفاق إن الظهور بموقف موحد سيدعم
موقف المجتمع الدولي في الضغط على إيران حتى تلتزم
باالتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات على إيران مقابل
فرض قيود على برنامجها النووي.
وأظهر استطالع للرأي أجرته وكالة «رويترز» االنقسام
الحزبي الشديد بشأن االتفاق فقد ارتفعت نسبة الجمهوريين
المعارضيين له إلى  45في المئة من  30في المئة في
نيسان .بينما عارض االتفاق  16في المئة من الديمقراطيين
الذين شاركوا في االستطالع.

ترجح �أن يكون معظم ال�ضحايا
النم�سا ّ
في ال�شاحنة من المهاجرين ال�سوريين
أعلنت وزارة الداخلية النمسوية أمس أن عدد جثث
الالجئين التي عثر عليها في شاحنة بالقرب من بلدة
باردنوف شرق البالد آتية من هنغاريا ،تجاوز  70جثة.
وأش���ارت تقارير إل��ى أن السلطات الهنغارية ألقت
القبض على  7أشخاص يشتبه بتورطهم في عملية
تهريب الالجئين في صندوق الشاحنة ،وذكرت وسائل
إعالم أن األدلة األولية تشير إلى أن المهاجرين اختنقوا
داخل الشاحنة أثناء نقلهم بشكل غير شرعي.
وقالت الشرطة إنها ترجح أن يكون معظم القتلى الذين
عثر عليهم في إحدى الشاحنات من المهاجرين السوريين،
مشيرة إلى أن من بين القتلى أربعة أطفال.
وقال المتحدث باسم الشرطة هانس بيتر دوسكوزيل:
«إن الشاحنة التي عثر فيها على ما بين  20و 50جثة
كانت متوقفة في موقع مخصص للوقوف بجانب الطريق
السريعة في والية «برغنالند» الحدودية شرق البالد».
من جهة أخرى ،قالت وزيرة الداخلية ميكل ليتنر إن
«هذه المأساة أثرت فينا جميعا ً بعمق ،المتاجرون بالبشر
هم مجرمون .كل من ال يزال يعتقد أنهم لطفاء يرغبون
بالمساعدة يحتاج إلى المساعدة» .ولم يتضح بعد كيف
قضى هؤالء المهاجرون وال متى.
وكان موقع صحيفة «كرونه» النمسوية ذكرت في وقت
سابق أمس بأن الشرطة احتجزت عددا ً من المشتبه بهم
بالتورط في هذه القضية ،مشيرا ً إلى أن أصحاب أعمال

غير شرعية لتهريب الالجئين ربما يكونوا موجودين في
رومانيا.
وأش��ارت تقارير إعالمية إلى أن سائق الشاحنة كان
مواطنا ً رومانياً ،إال أن السلطات الرومانية نفت ذلك،
بحسب ما ذكرت وكالة األنباء النمسوية.
من جهة أخ��رى ،أعلنت حكومة سلوفاكيا أن إحدى
الشركات في البالد باعت الشاحنة المذكورة لشركة
هنغارية وصاحبها هنغاري ،بينما أشارت تقارير أخرى
إلى أن مواطنا ً أوكرانيا ً يدير هذه الشركة الهنغارية منذ
أيار الماضي.
وصرح رئيس الشرطة المحلية هانس بيتر دوسكوزيل
بأن هناك مؤشرات كثيرة تبين أن حاالت الوفاة وقعت
على األرج���ح قبل ي��وم ونصف أو يومين ،مضيفا ً أن
مؤشرات عدة توحي بأن المهاجرين قضوا قبل عبور
الشاحنة الحدود.
وكانت صحيفة « »Die Presseقد ذكرت أن ما يدعم
هذه الترجيحات في التحقيقات األولية هي المقارنة بين
الظروف الجوية مع مالبسات الحادث ،حيث نقلت عن
دوسكوزيل قوله إنه وفقا ً للتحقيقات انطلقت الشاحنة في
صباح األربعاء الباكر من العاصمة الهنغارية بودابست
ووصلت الحدود النمسوية ليلة األربعاء على الخميس،
حيث تدل المؤشرات إلى أن من كان بداخلها قد فارقوا
الحياة قبل عبور الحدود.

