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هل نحن �أمام
معادلة جديدة في اليمن؟
 جمال الكندي
ستة أشهر على ب��دء الحملة العسكرية على اليمن من
قبل التحالف السعودي ،والتدمير مستم ّر للبنى التحتية
للدولة اليمنية ،فبنك األهداف لحملة الحزم وبعدها األمل
بدأ بضرب مراكز الجيش اليمني في الجزء الشمالي للدولة
اليمنية ،وقصفها ال �ج��وي ك��ان يتوسع بحسب سيطرة
الجيش اليمني واللجان الشعبية في الوسط والجنوب،
ولكن هذا التحالف فشل في إيقاف الجيش اليمني واللجان
الشعبية للح ّد من سيطرتهما على األرض .ل��ذا ف��إنّ بنك
األهداف أضيفت إليه مع المراكز العسكرية أهداف مدنية
بحتة ،وغايتهم في ذلك كسر إرادة الحياة للشعب اليمني
ع��ن ط��ري��ق اس �ت �ه��داف ال��م��دارس وال�م�س�ت�ش�ف�ي��ات وحتى
مالعب ك��رة القدم ،وف��رض حصار ب��ري وبحري وجوي
على اليمن ،وال�غ��رض غير المعلن ه��و خلق ش��ارع يمني
يثور من الداخل على الجيش واللجان الشعبية من خالل
قصف المنشآت المدنية.
ت �غ �يّ��رت ال �م �ع��ادل��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ب�ت�غ�يّ��ر األول ��وي ��ة الدولية
واإلقليمية ،وأعني هنا أنها تأثرت بأزمات المنطقة التي
سبقتها في سورية والعراق ،فمن قاد الحملة العسكرية في
اليمن بات معزوالً من حلفائه السابقين الذين بدأوا بتبنّي
الح ّل السلمي في سورية واليمن ،وأعداد الدول التي تباهى
بها إع�لام حملة ال�ح��زم واألم��ل على اليمن ،ب��دأ يتناقص
بطول الحملة وعدم جني ثمارها الى اآلن ،حيث أنها بشرت
بمستقبل عربي جديد يرسم من البوابة اليمنية يعيد للعرب
أمجادهم ويوحد كلمتهم ويكون منطلقا ً لـ»تحرير» العروبة
من القبضة اإليرانية ،ويعزز األمن اإلقليمي العربي ،وهذا
طبعا ً بحسب توصيف قادة حملة الحزم واألمل.
إيران بعد توقيعها االتفاق النووي مع الغرب ،ودخولها
رس�م�ي�ا ً ال �ن��ادي ال �ن��ووي أصبحت الع�ب�ا ً اس��اس�ي��ا ف��ي حل
ق�ض��اي��ا المنطقة ،وت�ح�م��ل ف��ي ي��ده��ا مفاتيح ال�ن�ص��ر ضد
إرهاب داعش في سورية والعراق وهذا بات أمرا ً واضحا ً
م��ن خ�ل�ال ال �ت �ق��دم ال �ن��وع��ي للحشد ال�ش�ع�ب��ي ف��ي العراق
وال�م��دع��وم إي��ران�ي�ا ً وب��رض��ى أم�ي��رك��ا ،فهي ال�ح��ل لمشكلة
داعش في المنطقة ،ولكن هذا األمر تحاول من تقود الحملة
على اليمن أن تؤخر تصديقه في عقلها السياسي ،لذلك
كانت حملة الحزم لضرب حليفة إيران في اليمن ومحاولة
تعويض خسارة نفوذها في العراق .والسؤال هنا بعد هذا
القصف المتواصل ما هي الثمار الطيبة التي جنتها حملة
الحزم واألمل على اليمن؟ إن ثمارها الحقيقية هي ضحايا
يمنيين ال ناقة لهم وال جمل تجاوزت أعدادهم الـ  5آالف
من األبرياء الذين سقطوا بسبب أطماع الهيمنة السياسية
ولعبة المصالح ال�ت��ي أغ��رق��ت اليمن ب��دم��اء ل��م تميّز بين
شمالي وجنوبي أو مدني أو مقاتل ولكن األكيد أنها كانت
يمنية وفي أرض اليمن.
إنّ ب��وادر العزلة السعودية ب��دأت تظهر بسبب حملتها
على اليمن ،فها هي المنظمات اإلنسانية والتي هي تحت
العباءة األميركية تتحدث عن مجازر ارتكبتها هذه الحملة،
والسؤال لماذا في هذا الوقت بالذات تحدثت هذه المنظمات
ع��ن ه��ذه ال�م�ج��ازر وال�ت��ي ك��ان��ت ظ��اه��رة م��ن أول صاروخ
يستهدف اليمن؟ والجواب أنّ الفرصة التي أعطيت للحملة
تجاوزت المدة المسموح بها لدى أميركا واآلثار الكارثية
التي تسبّبت بها هذه الحملة أصبحت ظاهرة وال يستطيع
اإلعالم المطبل لهذه الحملة أن يخفيها ،لذلك سمعنا األمين
ال�ع��ام لألمم المتحدة يخرج ع��ن صمته ويستنكر جرائم
حملة الحزم واألمل ويطالب بإجراء تحقيق فيها.
إنّ المشهد العسكري اليمني بعد الشهر ال��راب��ع تغيّر
بسبب التدخل المباشر لقوات خليجية في الجنوب اليمني،
فتغيّر المشهد السياسي في اليمن بعد انسحاب الجيش
اليمني واللجان الشعبية من الجنوب اليمني فكسب بذلك
أنصار هادي وحلفاؤه ورقة الجنوب.
ال �م �ع��ادل��ة ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ظ �ه��رت ب�ع��د خ ��روج الجيش
واللجان الشعبية من الجنوب هي معادلة أسميها ج-ج
وأع �ن��ي ه�ن��ا أن خ ��روج أن �ص��ار ال�ل��ه وال�ج�ي��ش اليمني من
الجنوب يقابله التصعيد الكبير والمفاجئ لك ّل المراقبين
والحاصل في الجنوب السعودي .إن ر ّد الجيش اليمني عن
طريق منظومته الصاروخية خلط األوراق العسكرية في
اليمن ،فالصواريخ اليمنية أصبحت حقيقة وتصيب العمق
السعودي ،والمنظومة الصاروخية للجيش اليمني والتي
قيل إنها د ّمرت خالل القصف اليومي لمعسكرات الجيش
اليمني تكشف زيفها بالمفاجآت المتك ّررة للجيش اليمني
ف��ي العمق ال�س�ع��ودي وال��داخ��ل اليمنين ،وأق �ص��د هنا ما
حصل في مأرب واالنتكاسة الكبيرة التي أصابت التحالف
الخليجي بفقده عشرات الجنود اإلمارتيين والسعوديين
بصاروخ يمني سوف يحرك ويسرع بتداعياته العسكرية
والسياسية الحل السياسي في ه��ذا البلد .ه��ذه المعادلة
الجديدة أعادت المفاوضين الى العاصمة ال ُعمانية مسقط
م��رة أخ��رى ،وأحيت ف��رص إيجاد ح� ّل سياسي في اليمن
وبخاصة بعد التصريحات األخيرة من قبل الجيش اليمني
بضرب مدن سعودية كبيرة تتجاوز البعد الجغرافي بينها
وبين اليمن ،وهذه إشارة مفادها أنّ القصف اليومي وعلى
م��دار أشهر ل��م يؤثر ف��ي المنظومة الصاروخية للجيش
اليمني ،وهو إعالن رسمي عن فشل حملة الحزم واألمل
في تحييد هذه الصواريخ التي ستغيّر المعادلة في اليمن.
أنّ ظهور هذه المعادلة الجديدة سوف يس ّرع من عملية
إيجاد ح� ّل سياسي في اليمن وورق��ة الجنوب والتي ظ ّن
ق��ادة ه��ذه الحملة أنها ستكون منطلق لتحرير العاصمة
صنعاء سقطة سقوطا ً ذريعا ً باقتتال الحاصل في الجنوب
بين الحراك الجنوبي والقاعدة ،وعدم وجود مناخ سياسي
وعسكري ألن�ص��ار ه��ادي إلدارة اليمن م��ن الجنوب بعد
اس�ح��اب الجيش اليمني وال�ل�ج��ان الشعبية منها ،وثانيا ً
ظهور األسلحة النوعية من صواريخ بالستية قلبت الطاولة
وخلطت أروراق المشهد اليمني.
الحل السياسي ألزم��ة اليمن اليوم وبعد ه��ذه األشهر
الخمس الطويلة ب��ات ق��ري�ب�ا ً وم��ن ال�ب��واب��ة ال ُعمانية ،فقد
أدرك��ت القوى الفاعلة في األزم��ة اليمنية أن ال راب��ح فيها
ومعادلة ج-ج كشفت المخفي من القدرات اليمنية في إيالم
من قاد هذه الحملة وظن أنها نزهة أسبوع أو شهر وينتهي
فتكسرت هذه
ك ّل شيء ويصنع بعدها «المجد العربي»،
ّ
األوه��ام على صخرة رج��ال اليمن وظهرت الحقيقة وهي
أنّ الجيش اليمني أصبح في العمق السعودي ،ولم تفلح
ال�ص��واري��خ الهمجية ف��ي وق��ف استهداف الجيش اليمني
للجغرافيا السعودية .فهل رسالة الصواريخ البالستية
وصلت إلى صانع القرار السعودي؟ وهل الزيارة األخير
لملك ال�س�ع��ودي��ة ه��ي لترتيب أوراق ح � ّل األزم ��ة اليمنية
سياسية والموافقة على التشاركية السياسية بين التيارات
كافة في اليمن بما فيهم أنصار الله؟ هذا ما ستظهره نتائج
المشاورات المقبلة في مسقط.
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ماذا اقترح �سلمان ...ولماذا �صادق �أوباما؟
 د .محمد بكر
إذا كانت السعودية كما أعلن وزير خارجيتها عادل الجبير راضية
عن التطمينات األميركية التي أدلى بها أوباما لنظيره السعودي في
اللقاء األخير حول االتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية،
وترى فيه عامالً لألمان واالستقرار في المنطقة ،وإذا كان أوباما
قد ق��ال لضيفه إنّ التحديات السعودية الداخلية إنما تشكل في
أبعادها خطرا ً على السعودية أكبر من الخطر اإليراني ،وإذا كان
الملك «الشاحب حينا ً والمرتجف أحياناً» قد أعلن أنّ لقاءه وعالقته
ب��ال��والي��ات المتحدة إن�م��ا ب�ه��دف إرس ��اء األم ��ن واالس �ت �ق��رار في
المنطقة ،وأنها مهمة ليست للطرفين فقط إنما تفيد العالم أجمع،
وإذا كان البيت األبيض قد أعلن قبيل زيارة الملك أنه سيبلغ الحليف
السعودي ّ
الكف عن تدمير البنى التحتية في اليمن وأن ال ح ّل فيه
إال الح ّل السياسي ،فلماذا إذا ً يتشاطر الطرفان القلق حيال سورية
واليمن ،ولماذا يتفقان على رحيل األسد ،ولماذا ُيس ّرب إعالميا ً عن
نية الواليات المتحدة تزويد مجلس التعاون الخليجي أنظمة دفاعية
لمواجهة الخطر اإليراني ،وعن صفقة أسلحة أميركية ـ للسعودية
بمليارات الدوالرات؟
ه��ل تشكل تلك ال�ط��روح��ات ع��وام��ل أم��ان وم�ق� ّوم��ات استقرار
للمنطقة؟ أم ب��واع��ث على االش�ت�ع��ال ،وس�ب�لاً لتأجيج الحريق،
ونسفا ً ألي صيغ سياسية توافقية ،أم ج ّل التناقض الحاصل في
التصريحات إنما يقع في إطار االزدواجية المعهودة في السياسة
األميركية؟ وهل يوجد تصعيد سعودي واستثمار في األوقات بدل
الضائعة ت ّم عرضها على الجانب األميركي؟
تدرك السعودية المراحل المتقدّمة من الفشل الذي وصلت إليه
في الملفين السوري واليمني ،كما تدرك أيضا ً أنّ الواليات المتحدة
األميركية ماضية في المصادقة على ما اتفقت عليه مع إيران ،كما
تتل ّمس يقينا ً أنها باتت في نظر معلمها بمنزلة «الطالب الكسول»
المثقل بالفشل والبالدة والغباء على عكس منافسها اإليراني الذي

كوالي�س
خفايا

استطاع أن يختم سياسته «مسكاً» باللين المنتج الذي أهّله لحجز
مقعده بين الكبار ،بعد أن تصدى بنجاح لجملة من المراحل شديدة
الخطورة وألكثر السيناريوات «رعباً» في المنطقة ،وال سيما في
جغرافيا الحلفاء ،فأبدى ثباتا ً منقطع النظير في سياسة الدعم
للحكومتين السورية والعراقية ،اللتين أفشلتا ك ّل ما خطط لهما
باألداة اإلرهابية ،وكذلك كان اليمن الذي اعتقدت السعودية غبا ًء
وسوء تقدير بأنه «اللقمة األسهل» التي من الممكن أن تعيد الهيبة
وشيئا ً من االجتهاد والتفوق للطالب السعودي الكسول ،وإذا
بجيشه ولجانه الشعبية ليس فقط يبدعون في الصمود والتصدي،
بل ويعلمون الغزاة دروسا ً لن تمحى من ذاكرة المعتدين بسهولة،
إذ يمضي اليمن ف��ي مراكمة الفشل السعودي أك��داس �ا ً ستلقي
بالمملكة العتيدة خارج أسوار قلعة الكبار ،أمام ك ّل تلك المشاهد
الثقيلة في وطأتها على النفس السعودية ،وب��دالً من االستدارة
المنتجة والتعامل المرن والعقالني مع تلك الوقائع التي أفرزها
المشهد الدولي ،تستم ّر السياسة السعودية في الهروب من شبح
فشلها في المنطقة باتجاه األمام ،لجهة المزيد من االنغماس في
بحور الدم ،وبناء الجدران السياسية وتدعيمها أمام تدفق نجاحات
الخصوم بالشكل الذي تظن فيه السعودية أنّ تلك الجدران ستكون
عصية على االخ �ت��راق ،لكن ذل��ك ف��ي اعتقادنا سيكون الجدار
السعودي األخير ال��ذي ينال المصادقة األميركية ،إذ ي��درك فيه
األميركي أنّ موافقته لم تكن في إطار التعويل على ورقة قد تحمل
في طياتها ربحا ًأو مخرجات ضاغطة على الخصوم ،إنما في سياق
ما سيصيغه الفشل السعودي الجديد (المتوقع أميركياً) من صور
إضافية لإلذالل وتاليا ً الخنوع والهدوء واالنصياع وعدم الهيجان
واالنفالت في المراحل المقبلة التي عنوانها التسويات آخر من
يتكلم ويتحدث ويفرد معروضه وأوراقه فيها الفاشلون ،إذ كشفت
مصادرواسعةاالطالعلصحيفة«المنار»المقدسية()2015/9/4
عن مخطط تركي سعودي للدفع بوحدات عسكرية للزحف إلى
العاصمة دمشق في وقت تجرى عمليات إنزال ألسلحة ومظليين
في نقاط محددة حول العاصمة بالتزامن مع تحريك للمجموعات

المسلحة الموجودة في المنطقة وبمشاركة استخبارية بريطانية ما
يؤ ّمن ثقالً نوعيا ً إضافيا ً للهجوم ،وتضيف المصادر أنّ «إسرائيل»
على علم تا ّم بالتحركات الجديدة على الجبهة الجنوبية ،ومن هنا
نفهم تالزم الخطاب والسلوك والطروحات الروسية اإليرانية في
استشراف التصعيد الحاصل ،إذ أعلن بوتين أنّ دوالً معينة تسعى
إلى الهيمنة على دول في المنطقة ،وكذلك تصريح مرشد الثورة
حول طبيعة وجوهر السياسة األميركية التي ترمي إلى القضاء
على قوى المقاومة والسيطرة على سورية والعراق ،وأنّ إيران
لن تكون مطلقا ً في إطار هذه السياسات ،هذا التالزم الذي سرعان
ما س ّربت في سياقه وسائل إعالم «إسرائيلية» عن إرسال قوات
عسكرية روسية للمشاركة في الحرب السورية.
أي
سواء أحصل التصعيد أم لم يحصل ،فإنه في اعتقادنا أنّ ّ
توجه س�ع��ودي جديد ف��ي محاولة إع��ادة إح�ي��اء «عاصفة حزم»
جديدة جنوب سورية ،لن تثير الغبار المأمول سعودياً ،والذي لن
يرقى على اإلطالق إلى مستوى «تلبيد» المشهد التوافقي بين الكبار
بالرمال السعودية ،إذ تدرك الواليات المتحدة المفاعيل الكارثية
إلطالق النار على ما شيّدته يداها ،وما صاغته من تالق وتعامل
بناء في اتفاقها مع إيران التي لن تثنيها بحسب كيري ال العقوبات
وال الحرب عن امتالك قنابل نووية ،وعلى رغم ما أعلنته مصادر
دبلوماسية عربية لصحيفة «المنار» أيضا ً عن أن أوباما قد طالب
الرياض بعدم التدخل في ساحات المنطقة ،والكف عن أسطوانة
الخوف من إيران وعدم االنجرار خلف «إسرائيل» في هذه المسألة،
إال أنّ قبوله ومصادقته على اقتراح الفرصة األخيرة حول عاصفة
حزم جديدة في الجنوب السوري التي لن تثير ال عاصف ًة وال حزما ً
إنما يأتي إن حصل لتمتين «الرسن» الذي يجعل السعودي أكثر
انقيادا ً وتبعي ًة ووال ًء وارتما ًء في األحضان األميركية.

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com

قال ديبلوماسي
روسي كبير إنّ موقف
وزراء خارجية أسبانيا
والنمسا والحقا ً
بريطانيا من االنفتاح
على الرئيس السوري
بشار األسد هو كرة ثلج
ستكبر سريعا ً لتصير
مناخا ً دوليا ً يفتح الباب
لمتغيّرات في مقاربة
الح ّل السياسي في
سورية ،تحت عنوان
التسليم بشرعية األسد،
واعتماد صناديق
االقتراع أساسا ً لتحديد
تركيبة الحكومة
السورية الجديدة
التي يعترف بها العالم
ويتعامل معها ضمن
أولوية الحرب على
اإلرهاب.

البيت الأبي�ض :على دول الخليج الم�ساعدة في مواجهة �أزمة الالجئين

يونكر :ن�صف مليون الجئ و�صلوا �إلى �أوروبا العام الحالي
أك��دت رئيسة وزراء بولندا إي��وا كوباش أن المجلس
األوروبي المعني بالتعامل مع أزمة المهاجرين في أوروبا
سينعقد على األرجح قبل الموعد المقرر ،وقالت« :ستبدأ
هذه المفاوضات يوم االثنين عندما يكون ال��وزراء في
بروكسيل وبعد ذلك ستعقد القمة».
وأضافت كوباش« :ستعقد القمة على األرجح في وقت
مبكر عن الموعد الذي أعرفه بعد محادثات مع الزمالء في
االتحاد األوروبي».
وفي وقت سابق ،قالت رئيسة ال��وزراء البولندية إن
بالدها قد تقبل مهاجرين أكثر من األلفين المعلنة لكن
بشروط معينة في حين قال الرئيس الجديد لبولندا أندريه
دودا إنه ضد أي حصص للمهاجرين.
وفي السياق ،أعلن رئيس المفوضية األوروبية جان
كلود يونكر أن  500ألف الجئ وصلوا إلى أوروبا منذ بداية
العام الحالي ،داعيا ً دول االتحاد األوروبي إلى استقبال
 120ألف الجئ إضافي.
وقال يونكر في خطاب حول وضع االتحاد األوروب��ي
أمام البرلمان األوروب��ي أمس ،إن «حوالى  500ألف من
الالجئين وصلوا إلى أوروب��ا منذ بداية العام .وهؤالء
الناس يهربون من الحرب في سوريا وتنظيم داعش في
ليبيا والنظام االستبدادي في أريتريا».
وأوضح أن أكثر من  200ألف الجئ وصلوا إلى اليونان
ونحو  150ألف إلى هنغاريا و 120ألف إلى إيطاليا،
مشيرا ً إلى أن هذه األرق��ام تثير مخاوف البعض ،إال أنه
يجب اتخاذ إج���راءات حازمة ومنسقة من قبل أعضاء
ومؤسسات االتحاد األوروبي.
وأكد يونكر أن تسوية أزمة الالجئين يجب أن تكون
إحدى أولويات االتحاد األوروبي ،قائالً« :األهم هو مسألة
اإلنسانية والكرامة اإلنسانية» .وأضاف« :يجب أال ننسى
أبدا ً لماذا منح اللجوء واحترام الحق األساسي في اللجوء
مهم للغاية» ،مشيرا ً إلى أن «الكل في أوروب��ا في أوقات
مختلفة كان الجئاً».
وأك��د رئيس المفوضية األوروب��ي��ة أن «ما يحدث في
سورية اليوم قد يحدث في أوكرانيا غداً ،لذلك يجب اّأل نفرق
بين الالجئين على أساس الدين أو المعتقدات» ،مشيرا ً إلى
أن نسبة الالجئين في االتحاد األوروبي تبلغ فقط 0,11
في المئة من عدد سكانه ،بينما يصل عددهم إلى  25في
المئة من عدد السكان في لبنان ،داعيا ً األوروبيين إلى
استضافة المزيد من الالجئين.
واقترح المسؤول األوروبي على دول االتحاد استضافة
 120ألف شخص من الالجئين يوجدون حاليا ًَ في اليونان
وإيطاليا وهنغاريا .وأض��اف« :نحن عززنا وجودنا في
البحر األبيض المتوسط بثالثة أضعاف وأنقذنا منذ بداية
الصيف  120ألف شخص» ،مشيرا ً إلى أن  41سفينة و3
مروحيات وطائرتين تشارك في عملية االتحاد األوروبي
في البحر المتوسط.

وأك��د يونكر في خطابه ض��رورة شرعنة الهجرة إلى
االتحاد األوروب��ي من خالل تحديد طرق شرعية للهجرة
إل��ى االت��ح��اد ،ودع��ا إل��ى «تحقيق االستقرار» في مجال
الهجرة في البلقان.
وقال إنه يجب منح الالجئين حق العمل منذ اليوم األول
منذ وصولهم إلى االتحاد ،ليتمكنوا من الحصول على
مصادر الرزق ،داعيا ً إلى تغيير قوانين الدول األوروبية.
وأضاف« :يجب أن تتحول الهجرة من المشكلة إلى فرصة
جديدة لالتحاد األوروب���ي ،ويجب أن تأتي مواهب إلى
أوروبا».
وأك���د يونكر أن المفوضية األوروب��ي��ة ستخصص
مساعدات مالية لتركيا واألردن ولبنان من أجل إقامة
الالجئين ،مضيفا ً أن المفوضية ترحب بجهود هذه الدول
التي منحت مأوى ألكثر من  4ماليين من السوريين.
واقترح على دول االتحاد األوروب���ي إنشاء صندوق
ائتمان بمبلغ  1,8مليار يورو لتقديم مساعدات إلى دول
إفريقيا من أج��ل تخفيض ع��دد الالجئين القادمين من
القارة السمراء إلى أوروبا ،وأوضح« :نريد من خالل هذا
الصندوق توفير استقرار اقتصادي مستديم من أجل
معالجة أسباب الهجرة».
من جهة أخرى ،أشار يونكر إلى أن المفوضية األوروبية
تعد قائمة «دول آمنة» تحترم فيها حقوق اإلنسان من أجل
التفرقة بين المهاجرين بسبب تدني الوضع االقتصادي

خامنئي :نرف�ض �أية مفاو�ضات مع �أميركا خارج النووي
أكد قائد الثورة اإلسالمية ،السيد
علي خامنئي ،أن أميركا تتآمر على
إي��ران والتخفي عداءها ،وق��ال« :قبلنا
بالتفاوض مع أميركا بالشأن النووي
فحسب وألسباب معينة ،ولن نسمح
بالتفاوض ولن نتفاوض مع أميركا في
مجاالت أخرى».
وأضاف خامنئي أن أميركا ال تخفي
عداءها لجمهورية إيران اإلسالمية فهي
تبتسم إليران من جهة ،وتعد قرارات
ضدها من جهة أخرى ،مضيفا ً أن اميركا
تسعى إلى التفاوض مع إيران كوسيلة
لبسط نفوذها وفرض إرادتها.
وق��ال« :إننا قبلنا بالتفاوض مع
أم��ي��رك��ا ب��ال��ش��أن ال���ن���ووي فحسب،
وألسباب معينة وبحمد الله فريقنا
المفاوض كان أداؤه جيدا ً ولن نسمح
بالتفاوض م��ع أم��ي��رك��ا ف��ي مجاالت
أخرى ولن نتفاوض معهم».
وأض��اف قائد ال��ث��ورة« :أن أميركا
هي الشيطان الكبير ويحاول البعض
أن يصور هذا الشيطان الكبير على أنه
م�لاك ومنقذ ،فالشعب اإلي��ران��ي طرد
هذا الشيطان وال ينبغي أن نسمح بعد
ط��رده من الباب أن يعود من النافذة
ويتغلغل من جديد».
وشدد خامنئي على االقتصاد القوي
وال��م��ق��اوم وال��ت��ق��دم العلمي وال���روح
الثورية باعتبارها السبل الثالثة لقوة
الشعب اإليراني في مواجهة األع��داء،
وعلى المسؤولين في البالد والشباب
الثوري أن يولوها اهتمامهم.
من جهة أخرى ،أعلن رئيس منظمة

الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن
أميركا لم تعترف رسميا ً بحق إيران
في التخصيب في أي من المفاوضات
بين إيران والدول الست ولكنها اعترفت
بذلك في جولة المفاوضات بمسقط .
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م اللجنة
الخاصة ببرنامج العمل المشترك
الشامل في مجلس الشورى اإلسالمي
نقوي حسيني إن صالحي حل ضيفا ً
على اللجنة بهدف دراس���ة برنامج
العمل المشترك من الناحية التقنية
وأضاف أن التخصيب وأجهزة الطرد
المركزي ومنشآت فردو ونطنز واراك
للمياه الثقيلة ون��وع ت��ع��اون إي��ران
والوكالة كانت محور الحوار التقني
بحضور صالحي.
وتابع نقوي حسيني إن صالحي

قال في مستهل حديثه إن منظمة الطاقة
الذرية هي ملك للنظام وليس الحكومة
وهي ال تتخذ قراراتها من دون األخذ
بنظر االعتبار أطر النظام.
وأشار صالحي إلى أن قرار إحياء
النشاط النووي من جديد يعود إلى
ما بعد الحرب المفروضة وعندها
أعلنت روسيا فقط استعدادها لبناء
محطة بوشهر ومنذ ذلك الحين قررنا
بلوغ االكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود
النووي ومن أجل ذلك دخلنا دورة
ال��وق��ود ال��ن��ووي على رغ��م كراهية
ورف��ض ال��دول األخ��رى التعاون مع
إي���ران وب��دأن��ا بتوطين الصناعة
ال��ن��ووي��ة ان��ط�لاق��ا ً م���ن اك��ت��ش��اف
اليورانيوم وحتى تخصيبه وتحويله
إلى قضبان الوقود.

والالجئين من الحروب والنزاعات.
وقال إن هذا القائمة ستضم كل دول البلقان المرشحة
لالنضمام إلى االتحاد األوروبي ،مضيفا ً أن هذه الدول لن
تبقى مرشحة لدخول االتحاد في حال خروجها من قائمة
«الدول اآلمنة».
من جهة أخ��رى ،أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل أن القيم األوروبية قد تكون مهددة في حال فشل
االتحاد األوروبي في معالجة قضية الالجئين.
وقالت ميركل في كلمة ألقاها في البرلمان األلماني أمس:
«في حال فشل أوروبا في معالجة قضية الالجئين فإننا
سنفقد ذلك الزخم الحاسم الذي يحرك أوروبا الموحدة.
ويدور الحديث عن العالقة الوثيقة بحقوق اإلنسان العامة
التي كانت تحدد أوروبا منذ البداية ويجب العمل بها في
المستقبل».
ودعت المستشارة األلمانية إلى االستفادة من خبرة
ألمانيا نفسها في استيعاب المهاجرين في الستينات من
القرن الماضي ،وجعل عملية تكامل الالجئين في المجتمع
األلماني مهمة أولوية ،مؤكدة أن ذلك سيزيد الفرص على
حساب األخطار في حال نجاح جهود التكامل.
وبحسب تنبؤات الحكومة األلمانية فإن حوالى 800
ألف من طالب اللجوء سيصلون إلى البالد العام الحالي.
من ناحية أخ��رى ،وجهت فرنسا تحذيرا ً بأن أوروبا
إذا استقبلت كل الالجئين الفارين من الحرب في سورية

والعراق فسيكون هذا انتصارا ً لتنظيم «داع��ش» الذي
يسيطر على مناطق شاسعة في البلدين العربيين.
وأك��د وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران فابيوس على
هامش «المؤتمر الدولي لضحايا أعمال العنف اإلثني
والطائفي في الشرق األوسط» الذي عقد في باريس« :لو
جاء كل هؤالء الالجئين إلى أوروبا أو مناطق أخرى يكون
تنظيم الدولة اإلسالمية قد انتصر» ،مضيفا ً أن «هدف (هذا
المؤتمر) هو أن يبقى الشرق األوسط كما هو منطقة تنوع
يوجد فيها مسيحيون وأيزيديون ..الخ».
وجمع مؤتمر باريس مسؤولين من نحو  60دولة ،من
بينهم وزراء من العراق واألردن ولبنان وتركيا ،لتعزيز
تدابير ترمي إل��ى تيسير ع��ودة الالجئين ،وتشجيع
حكومات المنطقة على دمج األقليات في الحياة السياسية،
وضمان عدم إفالت أحد من العقاب في الجرائم التي ترتكب
ضد اإلنسانية.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند في كلمة في
افتتاح المؤتمر« :هناك حاجة إنسانية ملحة» ،مضيفا ً
«إذا لم نقدم مزيدا ً من المساعدات للدول التي تستقبل
(الالجئين) ،وإذا لم نعط مزيدا ً من المساعدات لألسر
الموجودة في مخيمات الالجئين أو المشردة في دول
مجاورة ،فحينئذ ستكون هناك ليس مآس فقط ...ولكن
سيحدث أيضا ً مثل هذا النزوح الجماعي».
إلى ذلك ،دعا البيت األبيض جميع بلدان العالم ،بما في
ذلك دول الخليج العربية ،إلى تكثيف جهودها للمساعدة
في مواجهة األزم��ة الناتجة من وص��ول آالف الالجئين
الفارين إلى أوروبا.
وقال المتحدث باسم البيت األبيض جوش أرنست:
«نود أن تلقي جميع دول العالم ،بما في ذلك دول الخليج،
نظرة على ما فعلته حتى اآلن (لمساعدة الالجئين)
والبحث عن الطرق التي يمكن من خاللها أن توسع نطاق
المساعدة التي قدمتها سابقاً».
وأض��اف آرنست أن البيت األبيض يبحث من جديد
خطوات يمكن أن تتخذها الواليات المتحدة لمساعدة
أوروب��ا في التعامل مع أزمة الالجئين ،لكنه اعترف أن
مثل هذا القرار يحتاج على األرجح للحصول على موافقة
الكونغرس.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم البيت األبيض بعد
نحو أسبوع على تصريح صدر عن واشنطن أكدت فيه أنه
ليست لديها خطط إلجراء أية تغييرات في سياستها بشأن
الهجرة ألجل استقبال الجئين من الشرق األوسط.
وتتعرض إدارة الرئيس األميركي ب��اراك أوباما إلى
انتقادات من المدافعين عن حقوق الالجئين لعدم بذلها ما
يكفي للتعامل مع األزمة الناجمة عن الالجئين الفارين من
مناطق العنف في سورية والعراق ودول أخرى.

مدفيديف :م�ستعدون لإن�شاء قواعد ع�سكرية
في منظمة «الأمن الجماعي»
أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أنه سيتم
تجهيز وتوقيع االتفاق حول نشر القاعدة الجوية الروسية
في جمهورية بيالروس خالل مدد مريحة لمينسك وموسكو.
وأضاف أن بالده جاهزة لتوقيع مثل هذه االتفاقات مع أي
من حلفائها ،وإنه «في ما يخص اتفاقات كهذه ونشر مثل هذه
القواعد الجوية ،فمن المعروف ،أنه عندنا مثل هذه القواعد»،
مشيرا ً بذلك إلى القاعدتين الروسيتين في أرمينيا وقرغيزيا،
معتبرا ً أنه «ال يوجد شيء غريب في ذلك ،ونحن جاهزون
لفعل ذلك مع تلك الدول التي تجمعنا معها عالقات تحالفية،
إن كانت من منظمة معاهدة األمن الجماعي».
وأش��ار مدفيديف إلى أن تاريخ هذه المسألة يعود في
بداياته إلى عام  2009حيث تم تجهيز وتوقيع اتفاقات
تتعلق بحماية الحدود المشتركة وتأسيس منظومة دفاع
جوي مشتركة ،مؤكدا ً أن القاعدة الجوية «تعتبر تنفيذا ً لهذه
االتفاقات».
وكانت الحكومة الروسية قد وافقت في  2أيلول على مشروع
قرار حول نشر قاعدة جوية في األراضي البيالروسية« :ما
سيساهم في تنظيم حماية أمنية للحدود الخارجية للدولة
المتحدة في المجال الجوي ،وتأسيس منظومة دفاع جوي
إقليمية مشتركة لروسيا االتحادية وجمهورية بيالروس.
فضالً عن ذلك ،سيثبت االتفاق ألمد طويل الوجود العسكري
الروسي في المنطقة وسيسهم في تعزيز أمنها».
يذكر أن القاعدتين الروسيتين في أرمينيا وقرغيزيا تشهد
دوريا ً تدريبات شاملة على مختلف أنواع األسلحة والقطاعات
العسكرية .فقد شهدت القاعدة العسكرية الروسية في أرمينيا
في آب الماضي تدريبات تكتيكية لوحدات المشاة الميكانيكية
بالذخائر الحية.
وشارك في التدريبات التي استمرت شهرا ً واحدا ً نحو ألف
عسكري روسي و 003قطعة من اآلليات الحربية التابعة
ل��وح��دات المشاة والمدفعية والدبابات وق��وات االتصال

والحرب اإللكترونية.
وص��ادق ق��ادة ال��دول األعضاء في منظمة معاهدة األمن
الجماعي ،وهي روسيا وأرمينيا وبيالروس وكازاخستان
وقرغيزيا وطاجيكستان ،على عدد من القرارات من بينها،
قرار حول القوات الجوية المشتركة ،كما صادقوا على بيان
مشترك صدر عن القمة و 91قرارا ً وبروتوكولين.
وقد أعرب قادة الدول األعضاء في منظمة معاهدة األمن
الجماعي في بيانهم عن القلق إزاء تنامي خطر اإلره��اب
وانتشار التطرف في آسيا الوسطى ،بما في ذلك مع أخذ
العامل األفغاني والمخدرات القادمة من هذا البلد بالحسبان.
كما أكد البيان ضرورة إحالل السالم في أوكرانيا ،والتسوية
السلمية ألزمة قره باغ ،أي «تم تثبيت المواقف حيال المسائل
اإلقليمية الرئيسية».

