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 مصطفى حكمت العراقي


ها نحن على ُبعد أيام من انعقاد مؤتمر «جنيف  ،»3والواضح
أي إنجازات ،فهناك
أنّ هذا المؤتمر إنْ ُعقد فلن يتمكن من تحقيق ّ
العديد من الصعوبات والمعوقات المتمثلة بـ»المعارضة» وداعميها
وتمسكهم بالشروط نفسها التي أفشلت المؤتمرات السابقة؛ وقد
كان مؤتمر «جنيف  »2الذي عقد في العام قبل الماضي شاهدا ً على
مهزلة سياسية وأخالقية ،حيث اتضح أنّ المطلوب ،من وجهة
نظر المعارضة الخارجية الممثلة بما ُيس ّمى االئتالف حينها هو
تسليمها السلطة ،ومن هنا يبدو واضحا ً أنّ استعراض مجموع
اللقاءات والمؤتمرات التي ُعقدت ،في هذا اإلطار الخاص بإنهاء
الحرب على سورية ،نجد أنّ ك ّل ما قامت به هو إشباع اإلعالم
بالصور النادرة عن نجاحات الدول الوسيطة في التفاوض وعن
فرص للتقدّم المأمول ،مع أنّ تلك الدول جميعها تدرك أنّ الوصول
إلى نتائج فعلية ليس ممكنا ً في هذه المرحلة ،وفي حال التوصل
إلى ح ّل ما فإنه سيكون مرحلياً ،أو خطوة في طريق طويل صعب
ومعقد ،ستبقي سورية في معمودية النار حتى وقت غير محدّد.
وقد تعلّمنا من التاريخ دروسا ً بأنّ أزمات دولية ـ إقليمية ـ محلية
مركبة األه��داف ،كالحرب التي تدار حاليا ً ض ّد سورية ،ال يمكن
الوصول إلى نتائج نهائية لها بسهولة ،ألنها كرة نار متدحرجة
أي وقت إلى انفجار إقليمي ،وحينها ال يمكن ضبط
قد تتح ّول في ّ
تدحرجها أو على األق�� ّل التحكم بمسارها ،فالحلول والتسويات
تخضع للكثير من التجاذبات واألخذ والر ّد قبل وصول األطراف
الرئيسية المعنية إلى قناعة شاملة بضرورة وقف الحرب؛ وفي
هذه الحال ،ال يمكن التوصل إلى ح ّل في المدى المنظور ،ما لم
تنضج ظروف التسويات اإلقليمية والدولية.
اليوم ...ومع قرب انطالق مسار الحلول الغامضة حتى اآلن
بجولتها الثالثة في جنيف ،والخاصة بالوصول إلى ح ّل سياسي
للحرب المفروضة على ال��دول��ة ال��س��وري��ة ،استكماالً لمجموعة
لقاءات ومؤتمرات ومنتديات واجتماعات ،م��رورا ً بمبادرات دي
ميستورا وغيره ،يبدو واضحا ً في هذه المرحلة أنّ مسار الحلول
السياسية ما زال مغلقا ً حتى اآلن ،وخصوصا ً أنّ استراتيجية
ال��ح��رب التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها تجاه س��وري��ة بدأت
تفرض واق��ع��ا ً ج��دي��داً ،فلم يعد هناك مجال للحديث عن الحلول
السياسية ،فما يجري اآلن ما هو إال ح��رب مستمرة وبأشكال
مختلفة على الدولة السورية ،فاليوم َمن يقرأ طبيعة وتشكيلة وفد
ما ُيس ّمى بـ»مؤتمر ال��ري��اض» ،ال��ذي سيفاوض الدولة السورية
كما هو مرسوم له سيدرك جيدا ً أنّ واشنطن وحلفاءها ما زالوا
يمارسون المنهجية واالستراتيجية نفسيهما في حربهم على
سورية ،ومن هنا سيالحظ معظم المتابعين وبوضوح أنّ التعويل
على الح ّل السياسي في سورية ،في هذه المرحلة تحديداً ،فاشل
بك ّل المقاييس ،ألنّ الرهان اليوم هو على الميدان فقط.
وعندما نتحدث أن ال رهان إال على الميدان ،ألننا ندرك أنّ الدولة
السورية ما زال��ت ق��ادرة على أن تبرهن للجميع أنها ق��ادرة على
الصمود ،والدليل على ذلك قوة وحجم التضحيات واالنتصارات
التي يقدّمها الجيش العربي السوري بعقيدته الوطنية والقومية
الجامعة ،والتي انعكست مؤخرا ً بظهور حالة واسعة من التشرذم
لما يس ّمى بميليشيات المنظمات المسلحة العابرة للقارات .إنّ
حالة التشرذم داخل هذه المجاميع المسلحة ،يقابلها حالة صمود
وصعود لقوة الجيش العربي السوري في الميدان ،واستمرا ّر هذا
الصعود من شأنه أن ُيضعف الجبهة الدولية الساعية إلى إسقاط
سورية بالوسائل والسبل كلّها.
وبالعودة إلى مسارات الحلول السياسية ،سنقرأ من دروس
التاريخ تجربة مؤتمر «جنيف  ،»2بفصوله كاملة ،فقد كان هذا
المؤتمر ش��اه��دا ً على طريقة تعامل األم��م المتحدة والموفدين
الدوليين من كوفي عنان إلى األخضر اإلبراهيمي إلى ستيفان
دي ميستورا مع م��س��ارات الحرب على ال��دول��ة السورية ،ولقد
كان «جنيف  »2امتحانا ً لمؤسسة األمم المتحدة ،والدول الداعمة
لإلرهاب على أرض سورية لكشف نياتهم الحقيقية وأهدافهم من
عقد هذه المؤتمرات بفصولها المختلفة ،وتدرك تلك الدول أنّ أي
تسوية فعلية لألزمة السورية يجب أن تعكس أوالً تفاهماتها على
مجموعة من الملفات ،وبعد وصولها إلى تسويات حقيقية ،عندها
يت ّم الحديث عن إمكانية وضع ح ّل للحرب على الدولة السورية.
وب��ع��د م��ا ي��ق��ارب ال��ع��ام��ي��ن م��ن ع��ق��د م��ؤت��م��ر «ج��ن��ي��ف  »2ومع
االس��ت��ع��دادات الجارية لعقد «جنيف  ،»3م��ن ال��واض��ح أنّ جميع
المعطيات اإلقليمية والدولية في هذه المرحلة ،تشير إلى تصعيد
واضح بين الفرقاء اإلقليميين والدوليين ،وهذا ب��دوره سيؤدّي
إلى المزيد من تدهور الوضع في سورية وتدهور أمن المنطقة
كك ّل ،وهذا ما تعيه الدولة السورية ،فمجموعات القتل المتنقلة في
سورية ما زالت تمارس عالنية القتل والتخريب والتدمير ،ولدى
المنظمات الدولية ،بما فيها المنظمات التابعة لألمم المتحدة ،أدلة
كثيرة وموثقة على عمليات القتل والتعذيب والتخريب التي تقوم
بها العصابات اإلرهابية ،ومن هنا نقرأ أنّ تش ّعب الملفات اإلقليمية
والدولية ،وتداخل جهود الح ّل ،سيع ّقد مسار الحلول لحرب ال
تزال تدور في فلك الصراع اإلقليمي والدولي.
ولهذا ال يمكن اليوم أبدا ً التعويل على مسار الحلول السياسية
للحرب على سورية ،ألنّ مصيرها الفشل ،وال بديل عن استمرار
تقدّم الجيش العربي السوري في وج��ه ك�� ّل البؤر المسلحة في
العاصمة دمشق وريفها الشرقي والغربي خصوصاً ،وفي جنوب
سورية درعا والقنيطرة وببعض أرياف حماه وحمص وبالشمال
والشمال الغربي بريف الالذقية الشمالي وبحلب وإدلب وأريافهما
وبشمال شرق وشرق سورية بدير الزور والرقة وبعض أرياف
الحسكة ،وال���خ ...فهذه اإلن��ج��ازات المستمرة شكلت وستشكل
حالة واسعة من اإلحباط والتذ ّمر عند الشركاء في هذه الحرب
المفروضة على الدولة السورية ،ما سيخلط أوراقهم وحساباتهم
لحجم المعركة من جديد ،واليوم الدولة السورية ،وبك ّل أركانها،
تعمل على تمتين الجبهة الداخلية أكثر وأكثر ،حتى وإنْ كان ذلك
على حساب تنازالت مجتمعية تتمثل بـ»مصالحات وطنية كبرى»
وعقالنية تقوم بها ال��دول��ة ال��س��وري��ة ،للتخفيف م��ن وط��أة هذه
الحرب .فالدولة السورية استطاعت بناء تحالفات جديدة مع قوى
مجتمعية سورية كبرى في الداخل السوري ،من خالل تنازالت
عقالنية ومهيكلة تقدّم لهذه القوى ،فحكمة تعاطي الدولة السورية
م��ع مجموع ملفات ال��داخ��ل ال��س��وري تؤكد وب�لا ش��ك أنّ الدولة
السورية قد قطعت شوطا ً كبيرا ً في مشروع االنتصار األكبر على
حلف دولي كان وما زال يطمح إلى إسقاطها.
ختاماً ،من ك ّل ما تقدم نستنتج أنّ جميع المؤتمرات ال يمكن
التعويل عليها ،كنافذة للخروج من تداعيات الحرب على سورية،
والبديل اليوم عن االستمرار بالحسم العسكري لتطهير ارض
سورية من آفة اإلرهاب ،وعند القضاء على اخر ارهابي في سورية
عندها ستكون سورية جاهزة العالن حلول وقت الحلول،وعندها
اعتقد أن مؤتمر دمشق « ،»1سيكون هو الحل الوحيد والمكان
الوحيد الن��ج��از ح��ل سياسي داخ��ل��ي س��وري يجمع عليه معظم
السوريين.

 كاتب وناشط سياسي ــــ األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

تستم ّر أغلب الكتل السياسية في العراق با ّتباع نهج ازدواجية
المعايير الذي أصبح مباحا ً في تعامل الكتل السياسية مع
بعضها بعضاً ،ففقدت المبادئ وأصبحت المصالح الشخصية
والحزبية فوق ك ّل اعتبار ،حتى ت ّم تفضيل المال السياسي
على دماء الشهداء والجرحى في ساحات القتال ،ومن أحدث
دالئل هذا الكالم هو مسلسل اإلساءة المتع ّمدة للجيش العراقي
والحشد الشعبي منذ أن تح ّول سير المعارك ض ّد عصابات
داعش اإلرهابية وبدأت االنتصارات تتحقق تدريجيا ً من ديالى
وجرف النصر وامرلي وتكريت ،ومؤخرا ً في الرمادي ،حيث
تعدّدت وتن ّوعت االتهامات ومن دون دليل ،ولكن الهدف كان
واضحا ً وهو تسقيط أيّ قوة شعبية مستقلة تقاتل اإلرهاب
وتنتصر عليه من دون دعم التحالف األميركي.
ك ّل االتهامات السابقة كانت خالل خوض المعارك أو بعد أن
يت ّم التحرير ،ولكن الحدث األخير الذي حصل في قضاء المقدادية
في محافظة دي��ال��ى ،حيث حصل تفجير في مقهى شعبي،
وبعدها حدثت أعمال إجرامية ،فت ّم حرق عدد من المساجد وهو
ما رفضته المرجعية الدينية في بيان رسمي ،وكذلك الحكومة
العراقية التي أوص��ت بتعويض جميع المتض ّررين وتقديم
المجرمين للقضاء وإعادة إعمار المساجد ،جاء ذلك على لسان
رئيس ال��وزراء حيدر العبادي ال��ذي زار القضاء بعد حصول
األحداث ،وأكد أنّ سلطة القانون تفرض وجودها بقوة بالقضاء،
ودعا وسائل اإلعالم إلى زيارة المقدادية للوقوف على الحقائق.
كذلك فصائل الحشد الشعبي أعلنت من خالل القيادي في
الحشد واألمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استعدادها
للمساهمة في إلقاء القبض على المجرمين ،وكذلك تب ّنى
العامري مبادرة إعادة إعمار المساجد ،ولكن ك ّل هذا لم ِ
يكف
لدرء الفتنة التي حاول أصحاب المشاريع المشبوهة من بعض

كوالي�س
خفايا

قيادات كتلة اتحاد القوى السنية والذين دع��وا إل��ى تدويل
القضية في مجلس األمن وطالبوا األمم المتحدة بإدخال قوات
َ
المضطهَدين» ،على ح ّد
دولية إلى العراق لـ»حماية السنة
تعبيرهم ،والمطالبة بنزع سالح الحشد الشعبي بحجة انه
خارج إطار الدولة ،علما ً أنّ جميع فصائل الحشد الشعبي هي
تابعة لهيئة الحشد الشعبي والتي ترتبط بشكل مباشر بالقائد
العام للقوات المسلحة ...هذه الدعوات القت رفضا ً واستنكارا
شعبيا ً وسياسيا ً واسعاً ،حيث اتهم النائب عن اتحاد القوى
الوطنية (السنية) مشعان الجبوري ،المطالبين بتدويل أحداث
المقدادية بالجهلة وال يعرفون معنى التدويل.
وقال الجبوري في تصريح صحافي إنّ من يطالب بتدويل أيّ
قضية عراقية إنما ينفذ أجندات خارجية ويفتح المجال للتدخل
يدل عن جهل المطالبين بذلك ،موضحا ً
في الشأن العراقي .وهذا ّ
أنّ جميع القضايا العراقية يجب أن تح ّل من قبل العراقيين ،وال
يمكن أليّ دولة التدخل بالشأن العراقي إطالقاً ،وبيّن انه ال يمكن
ان يتهم الشيعة بأنهم من ن ّفذ عمليات المقدادية ،فإذا البعض
اتهم فيجب أن يتهموا السنة بارتكاب مجزرة سبايكر؛ والشيعة
والسنة ب��راء من تلك الجرائم ،وع��ن استغالل البعض تلك
األحداث للمطالبة بح ّل الحشد الشعبي ،أكد الجبوري أن ال أحد
يستطيع أن يح ّل الحشد ونحن بحاجة له وهو من ح ّرر األراضي
المحتلة في المحافظات العراقية ومشاركته مهمة في العمليات
المشتركة وقدم مئات الشهداء من أجل ذلك ...الهدف من تصعيد
بعض قيادات اتحاد القوى السنية األخير ض ّد الحشد الشعبي
والتهديد بالتدويل كشفه موقف هذه القيادات نفسها من تقرير
منظمة العفو الدولية ،حيث اتهمت المنظمة قوات البيشمركة
وميليشيات متحالفة معها بارتكاب انتهاكات وتدمير آالف
المنازل في سياق محاولة منظمة إلزالة قرى وتج ّمعات عربية،
موضحة أنّ ذلك يأتي انتقاما ً لما فعله داعش شمالي العراق،
فيما لفتت إلى أنّ القوات الحكومية في إقليم كردستان قد تكون
ارتكبت جرائم حرب في المناطق التي استعادتها.
وتض ّمن التقرير ص��ورا ً ملتقطة باألقمار الصناعية تكشف

أدلة على تدمير واسع النطاق نفذته قوات البيشمركة ،أو في
بعض الحاالت جماعات كردية مسلحة من سورية وتركيا تعمل
بالتنسيق مع «البيشمركة» .وقالت دوناتيال روفيرا ،كبيرة
مستشاري منظمة العفو الدولية التي أجرت البحوث الميدانية
في شمال العراق :إنّ قوات حكومة إقليم كردستان ،تقود حملة
منظمة للنزوح القسري ألبناء المجتمعات المحلية العربية عبر
تدمير قرى بأكملها في المناطق المح ّررة ،واصفة ذلك بأنه من
«قبيل جرائم الحرب».
ك ّل هذه االتهامات والدالئل لم تالق أيّ ر ّد من القيادات السنية
التي تعيش في حضن مسعود برزاني ،إذ إنّ أيّ متابع للمشهد
التصعيدي على خلفية أحداث المقدادية يتوقع أن يكون هناك رد
عاصف ،خصوصا ً مع مقارنة حجم الدمار في الحالتين ...وهذا
ما أكدته النائبة عن ائتالف دولة القانون عالية نصيف ،التي
طالبت القيادات السنية السياسية والدينية باإلعالن عن موقفها
مما ذكره تقرير منظمة العفو الدولية ،حول قيام البيشمركة
بتدمير منازل اآلالف من أبناء المناطق السنية المح ّررة من
«داعش» .وقالت نصيف في بيان ،إن بعض المحسوبين على
السنة الجالسين في أربيل سيلتزمون الصمت إزاء التقرير،
ويجاملون رئيس إقليم كردستان الفاقد الشرعية مسعود
برزاني الذي منحهم قصورا ً وفيالت في أربيل...
الموقف األخير لبعض القيادات السنية يؤكد أنهم يتبعون
ازدواجية واضحة في المعايير ويتمسكون بعالقاتهم مع برزاني
الذي يحلم بتأسيس دولته على أكتاف السنة ،واالثنين يخططان
وينفذان مشروع تقسيم العراق الذي رسمه بايدن ،ولكن هذه
األحالم لن تتحقق بفعل تقدّم الجيش العراقي والحشد الشعبي
والعشائر العربية السنية المتمسكة بوحدة العراق ،وكذلك جزء
كبير من األحزاب السياسية الكردية الرافضة لسياسات برزاني،
خصوصا ً بعد انهيار االتفاق االستراتيجي مع االتحاد الوطني
الكردستاني بزعامة جالل الطالباني...

يقول إعالمي فرنسي
مخضرم تابع قضايا
الشرق األوسط لعقود
طويلة إنّ الرهان
السعودي على فرنسا
في توفير حماية بقاء
«جيش اإلسالم» خارج
لوائح اإلرهاب يتجاهل أنّ
واشنطن وافقت لموسكو
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ّ
تدفق الالجئين
روتيه� :أمام �أوروبا ما بين  6و� 8أ�سابيع لإحكام ال�سيطرة على

«هيومن رايت�س ووت�ش» :ال�شرطة البلغارية ت�ستخدم العنف ّ
�ضد المهاجرين
ق ّررت النمسا ألاّ يزيد عدد الالجئين الذين تستقبلهم
على أراضيها عام  2016الحالي عن  37ألفا ً و 500الجئ،
وأن يكون الح ّد األقصى للاّ جئين في النمسا  127ألفا ً
و 500الجئ حتى العام  ،2019حيث ت ّم اإلعالن عن هذا
العدد بعد اجتماع الوزراء االتحاديين وحكام المقاطعات
في فيينا.
هذا ويعتزم االئتالف الحاكم في فيينا تكليف خبراء
قانون بإعداد تقريرين بهذا الشأن ،وذلك حسبما أعلنت
الحكومة .ووصف المستشار النمساوي فيرنر فايمان هذه
الخطوة حيال الالجئين بأ ّنها حل اضطراري ،والخطة «ب»
التي من أهدافها أيضا ً إحداث ه ّزة داخل االتحاد األوروبي.
من جهته ،قال نائب المستشار النمساوي راينهولد
ميتر لينر« ،إنّ العدد الكبير للاّ جئين يفوق نظامنا» ،مشيرا ً
إلى أنّ هذا هو السبب في أن تلجأ الحكومة النمساوية
إلى مراقبة حدودها كطريقة للسيطرة على هذه الحدود،
وأنّ ذلك يجعل من غير المستبعد رفض الجئين قادمين
للنمسا.
وفي السياق ،قال المتحدّث باسم الحكومة األلمانية،
شتيفن زايبرت ،في برلين ،إ ّنه ال يريد التعليق على قرار
فيينا ،مؤ ّكدا ً في الوقت ذاته في تصريح لوكالة األنباء
األلمانية أنّ الحكومة األلمانية ال تزال تراهن على التوصل
لحل أوروب��ي مشترك لألزمة على أن يعالج ه��ذا الحل
أسباب هروب الالجئين ،وذلك للح ّد من أعدادهم في أوروبا
بشكل ملموس ودائم.
وحسب خطة الحكومة النمساوية ،فمن المق ّرر ألاّ
يتجاوز عدد الالجئين الذين تقبلهم السلطات النمساوية
 35ألف الجئ العام  ،2017و 30ألفا ً العام  ،2018و25
ألفا ً خالل النصف األول من العام .2019
في غضون ذلك ،أغلقت مقدونيا حدودها مع اليونان
بحسب ما أفادت الشرطة في سكوبيي ،لتمنع بذلك عبور
مئات المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى شمال
أوروبا.
وص � ّرح مسؤول في شرطة مقدونيا قائالً« ،الحدود
مغلقة» ،فيما ذكر متحدّث باسم الشرطة شمال اليونان
أنّ الحدود مغلقة منذ مساء الثالثاء ،ما يترك نحو 600
مهاجر محتجزين على الحدود.
هذا ،وذكر مسؤول شرطة سكوبيي أنّ الخطوة جاءت
بسبب مشاكل تتعلّق بالقطارات السلوفينية التي أوقفت
نقل المهاجرين ،وهو ما نفته شركة القطارات السلوفينية.
من ناحيتها ذك��رت صربيا أ ّن��ه اب��ت��دا ًء من األربعاء
ستسمح فقط للمهاجرين بالمرور عبر أراضيها إذا كانوا
يسعون إلى طلب اللجوء ،تحديدا ً في النمسا أو ألمانيا.
إلى ذلك ،أ ّكد عدد من المسؤولين في االتحاد األوروبي
أنّ تفاقم أزمة الالجئين يعود إلى تقاعس دول أعضاء في
االتحاد عن تنفيذ االتفاقيات التي ت ّم التوصل إليها في هذا
الشأن.

واعتبر رئيس البرلمان األوروبي مارتن شولتز ،خالل
مؤتمر صحفي مشترك ،مع رئيس المفوضية األوروبية
ج��ان ك��ل��ود يونكر ،ورئ��ي��س ال����وزراء الهولندي م��ارك
روتيه ،منتقدا ً موقف الدول التي ترفض تنفيذ االتفاقيات
األوروبية بشأن إدارة ملف الالجئين ،أنّ «تبادل االتهامات
بين العواصم األوروبية أمر يدعو للسخرية ،فلو تعاون
الجميع لما وصلنا إلى الوضع الراهن».
واستعرض رئيس ال���وزراء الهولندي رؤي��ة ب�لاده
لرئاسة االتحاد خالل المرحلة القادمة ،مشيرا ً إلى ضرورة
اتخاذ مواقف أكثر قوة من أجل التقدم ،مثل تحسين حياة
الالجئين في الدول المجاورة لسورية مثل لبنان واألردن
وتركيا ،والعمل على تفكيك شبكات المه ّربين وضبطهم
وتعزيز عمل مراكز التسجيل لتمهيد الطريق أمام إعادة
توزيعهم.
أض��اف روتيه ،أنّ أم��ام أوروب��ا ما بين ستة وثمانية
أسابيع فقط إلحكام السيطرة على تد ّفقات الالجئين من
مناطق الحروب في الشرق األوسط ومناطق أخرى ،مؤ ّكدا ً
أ ّنه يتعيّن على االتحاد األوروب��ي االتفاق على آلية تح ّل

محل نظام دبلن الذي يقضي بأن يطلب المهاجرون اللجوء
في أول دولة من دول االتحاد يدخلونها.
جاء ذلك في وقت قالت فيه منظمة «هيومن رايتس
ووتش» ،إنّ ضباطا ً بالشرطة البلغارية يُعيدون بصورة
تعسفية مهاجرين وطالبي لجوء إلى تركيا ،وإ ّنهم في
ّ
أحيان كثيرة يفعلون ذلك بعد أن يسرقوا متعلّقاتهم
ويستخدموا العنف ضدهم.
وبحسب مسح أجرته المنظمة الحقوقية في الفترة
من تشرين األول إلى كانون األول العام الماضي بين 45
الجئا ً من ست دول أبلغ مهاجرون من أفغانستان وسورية
والعراق عن حاالت إعادة قسرية ،وسطو مسلح ،وعنف
وهجمات بكالب بوليسية.
وقالت المنظمة ،إنّ المهاجرين أبلغوا عن  59واقعة
إعادة قسرية من بلغاريا إلى تركيا خالل الفترة بين آذار
و تشرين الثاني العام الماضي .كما قال  26الجئا ً إ ّنهم
تع ّرضوا للضرب على يد الشرطة أو اعتدت عليهم كالب
بوليسية.
وأضافت في بيان «جميعهم باستثناء واحد ُج ّردوا من

اجتماع مجل�س «رو�سيا  -الناتو» محتمل �أواخر ال�شهر المقبل
ذكر مصدر دبلوماسي أنّ حلف شمال األطلسي
يناقش ما إذا كان سيدعو روسيا إلى أول محادثات
رسمية بين الطرفين منذ  ،2014وذلك بهدف إعادة
التوازن إلى العالقات التي تض ّررت بسبب األزمة
األوكرانية.
وبحسب المصدر ال��ذي تحدّث لوكالة «فرانس
برس» ،فإ ّنه ورغم الخالفات بين الطرفين ،إلاّ أ ّنهما
يق ّران بضرورة الشفافية على خلفية سلسلة األزمات
التي من بينها أوكرانيا والحرب في سورية.
المصدر أضاف أنّ االجتماع لن يجري قبل اجتماع
وزراء دف��اع حلف األطلسي في  11-10شباط ،إلاّ
المرجح أن يجري في نهاية شباط أو مطلع
أ ّنه من
ّ
آذار ،وقال« :ال يزال يتعيّن علينا التحدّث مع روسيا

عن األمر ،وعن األجندة المحتملة ..وبالطبع ستكون
أوكرانيا على القائمة ،ولكن علينا أن نرى ما هي البنود
األخرى التي ستكون على األجندة».
وذكر المصدر أنّ الهدف اآلن هو إجراء سلسلة من
اجتماعات المجلس قبل ق ّمة زعماء دول الحلف التي
س ُتعقد في وارسو في تموز ،وسيت ّم خاللها الموافقة
على تحسينات االستعدادات الموافق عليها لمواجهة
روسيا.
وأ ّكد المصدر أنّ استئناف االتصاالت مع روسيا
ّ
مؤشرا ً على تراخي موقف
من خالل المجلس ال يُعد
الحلف ،ولكن رغبته في إدارة أفضل للعالقات التي
رجح أن تكون صعبة لسنوات مقبلة ،مشيرا ً أنّ
ُي ّ
الهدف من الحوار الجديد هو ال ّردع والشفافية.

و أ ّك��د المصدر« ،نحن مستعدون للتحدث حتى
ال يتدهور الوضع ،ونحن نعلم أ ّننا نواجه سنوات
بل وعقودا ً من التوترات مع روسيا ،وهذا يؤ ّكد على
ضرورة إيجاد تسوية مؤقتة».
وكان حلف األطلسي علّق جميع أشكال التعاون
العملي مع روسيا بعد تصاعد األزم��ة في أوكرانيا
وض ّم روسيا لشبه جزيرة القرم في  ،2014إلاّ أ ّنه قرر
عدم حل ما يعرف بمجلس الحلف األطلسي وروسيا.
وأُنشئ مجلس «روسيا  -الناتو» بنا ًء على وثيقة
ت ّم توقيعها بين الطرفين في روما العام  ،2002و ُيع ّد
آلية للمشاورات وتنسيق المواقف المشتركة والتعاون
وا ّتخاذ القرارات المشتركة بين روسيا والحلف في
ملفات أمنية تخص أوروبا والمنطقة األطلسية.

لندن ت ّتهم بوتين بوفاة العميل ليتفينينكو وتحجب الأدلة
ُنشر في لندن أمس تقرير عن نتائج التحقيق العام
في وفاة العميل السابق في االستخبارات الروسية
وجه القاضي روبرت أوفن
ألكسندر ليتفينينكو ،إذ ّ
أصابع االتهام إلى الكرملين.
ومن الالفت أنّ أوف��ن ق �دّم نسختين من تقريره،
إحداهما سرية والثانية مخصصة للنشر .وفي الوقت
الذي تض ّم فيه النسخة السرية التي ُقدّمت ألعضاء
الحكومة« ،أد ّلة قدّمتها االستخبارات البريطانية»،
ُنشرت النسخة المخصصة للنشر دون أي وثائق أو
أد ّلة ،بل تتض ّمن فقط االستنتاجات العامة للقاضي.
وح� ّم��ل القاضي المواطنين الروسيين أندريه
لوغوفوي ودميتري كوفتون مسؤولية تنفيذ عملية
اغتيال ليتفينينكو عن طريق تسميمه خالل لقاء جمع
الثالثة في أحد مقاهي لندن.

وجاء في القرير« ،إ ّنني واثق من أنّ السيد لوغوفوي
والسيد كوفتون كانا على علم بأ ّنهما استخدما مادة
سامة ،وأ ّنهما كان ينويان قتل السيد ليتفينينكو .لكني
ال أعتقد أ ّنهما يعرفان طبيعة المادة التي استخدماها
أو تأثيراتها» .وأعرب أوفن عن اعتقاده بأنّ لوغوفوي
وكوفتون كان يعمالن بتكليف آخرين ،ربما بأمر من
هيئة األمن الفدرالي الروسية ،مضيفا ً «من المحتمل
أن تكون عملية هيئة األمن الفيدرالي الروسية الغتيال
ليتفينينكو جرت بموافقة السيد باتروشيف (الذي
شغل منصب رئيس هيئة األمن الفيدرالية آن��ذاك)،
والرئيس بوتين».
وك����ان ليتفينينكو ،وه���و ض��اب��ط س��اب��ق في
االستخابارات الروسية قد هرب من روسيا العام
 2000إلى بريطانيا ،وتوفي في لندن يوم  23من

تشرين الثاني العام  ،2006عن عمر ناهز  44عاماً،
ف��ور حصوله على الجنسية البريطانية( ،ا ّتضح
الحقا ً أ ّنه كان يتعامل مع االستخبارات البريطانية
واألميركية واإليطالية) .وبعد وفاة ليتفينينكو زعم
الخبراء البريطانيون أ ّنهم عثروا على آثار العنصر
ال ُمشع بولونيوم –  210في جسده.
و ُو ّج��ه��ت االتهامات إل��ى رج��ل األع��م��ال والنائب
في البرلمان الروسي أندريه لوغوفوي بأ ّنه هو من
دس المادة القاتلة لليتفينينكو ،فيما نفى لوغوفوي
االتهامات وأ ّكد أنّ وراءها اعتبارات سياسية.
لكن التحقيق الرسمي لم يؤ ِّد إلى أيّة نتائج مقنعة
في القضية ،ولذلك ق ّررت لندن في مطلع العام الماضي
إغالقه وفتح «تحقيق عام» ،وجرت جلساته بصورة
علنية ،لكن جميع األدلة بقيت سرية.

متعلّقاتهم ،وفي بعض الحاالت تحت تهديد السالح على
أيدي أشخاص ُوصفوا بأ ّنهم مسؤولون بلغار عن إنفاذ
القانون وث ّم أُعيدوا عبر الحدود إلى تركيا».
وفي تشرين الثاني ،أورد مركز بلغراد لحقوق االنسان
ال��ذي تم ّوله منظمة «أوك��س��ف��ام» ش��ه��ادات بالتع ّرض
للضرب والتهديد واعتداءات أخرى من جانب الشرطة ض ّد
مهاجرين أثناء مرورهم في بلغاريا.
وح ّثت «هيومن رايتس ووتش» السلطات البلغارية
على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف المعاملة غير القانونية
ألشخاص يلتمسون الحماية ،ومحاسبة المسؤولين عن
االنتهاكات.
م��ن جهتها ،ق��ال��ت متحدثة ب��اس��م وزارة الداخلية
البلغارية ،إنّ اإلع��ادات القسرية والمعاملة غير الالئقة
لطالبي اللجوء ليست ج��زءا ً من سياسة البالد تجاه
المهاجرين ،وإنّ كل حالة يت ّم اإلبالغ عنها يجري التحقيق
فيها ،وأضافت «ال نتب ّنى مثل هذه السياسة وال نتساهل
معها .أي بالغ نتل ّقاه عن اعتداء نقوم بالتحقيق فيه».

مو�سكو تدعو �أطراف الأزمة في مولدوفا
�إلى الهدوء واالمتناع عن العنف
دعا الكرملين جميع أطراف األزمة السياسية في مولدوفا إلى الهدوء والتزام
القانون واالمتناع عن العنف ،وق��ال دميتري بيسكوف« ،الكرملين بطبيعة
الحال يتابع بانتباه كل األحداث في مولدوفا .ويدعو جميع األطراف إلى االلتزام
بالقانون والهدوء» ،مؤ ّكدا ً أنّ موسكو تأمل في أنّ كل القوى التي تؤيّد مختلف
الخصوم السياسيين في البالد ستمتنع عن كل أعمال العنف.
وكان رئيس مولدوفا نيقوالي تيموفتي قد و ّقع في وقت سابق مرسوما ً بتعيين
وزي��ر الخارجية بافيل فيليب في منصب رئيس ال��وزراء ،وذل��ك رغم استمرار
االحتجاجات واالعتصامات أمام البرلمان.
وقد أثار تصويت البرلمان المولدوفي لصالح تعيين فيليب رئيسا ً للحكومة،
وهو من أنصار رجل األعمال فالديمير بالخوتنيوك أحد زعماء الحزب الديمقراطي
الحاكم ،غضبا ً عارما ً في صفوف المحتجين ،ودفعهم إلى اقتحام مبنى البرلمان
مساء األربعاء  20كانون الثاني ،ووقعت مواجهات بينهم وبين الشرطة ما أدّى
إلى تدافع أُصيب خالله  10أشخاص ،حسب مصادر طبية.
وتعهّد قادة المحتجين وزعماء أحزاب المعارضة بقيادة «حزبنا» و»حزب
اشتراكيي مولدوفا» ،بمواصلة االحتجاجات رغم انخفاض درجات الحرارة في
العاصمة كيشيناو إلى ما دون  10درجات تحت الصفر.
المحتجون شعارات تدعو إلى تغيير النخبة الحاكمة بالكامل وإجراء
ويرفع
ّ
انتخابات مبكرة ،وحسب استطالعات اآلراء ،فقد تراجعت شعبية زعماء التحالف
الديمقراطي الحاكم المؤيّد للتكامل األوروبي إلى أدنى مستوياته ،إذ قال 97%
م ّمن شملتهم االستطالعات ،إ ّنهم ال يثقون باألوليغارشي فالخوتنيوك الذي يشغل
منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي ،فيما ال يثق  99%برئيس البالد.
وكانت األحزاب المؤيّدة للتكامل األوروبي قد تم ّكنت في أواخر الشهر الماضي
من تشكيل تحالف حاكم في البرلمان بعد فوزها الصعب في االنتخابات على
أحزاب المعارضة التي تدعو معظمها إلى تغيير النهج السياسي والتركيز على
التكامل مع االتحاد األوراس��ي بين روسيا وكازاخستان وبيالروس وأرمينيا
وقرغيزستان ،بدال ً من السعي لالنضمام إلى االتحاد األوروبي.
وفي الـ 13من كانون الثاني ّ
رشح الحزب الديمقراطي بالخوتنيوك لمنصب
رئيس الوزراء ،لكن الرئيس رفض هذا الترشيح ،علما ً بأنّ بالخوتنيوك يواجه
ُتهما ً متعلّقة بالفساد ،ولذلك اختار النواب بدال ً منه أحد أنصاره المق ّربين ،وهو
بافيل فيليب خالل تصويت جرى األربعاء في أجواء شبه سرية ومن دون أي
نقاش ،خشية من اندالع حملة احتجاجات عارمة.

