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عربيات  /دوليات

هل �سيعود العبادي
�إلى �سطوة الكتل؟
 مصطفى حكمت العراقي
ي�ب��دو أنّ ال �ع��راق ق��د ي�ع��ود ال��ى ال�م��رب��ع االول نفسه
المتعلق بعودة تشكيل حكومة المحاصصة السياسية
وتقاسم السلطة والنفوذ ،بين اقطاب العملية السياسية،
والتي لم َي ْج ِن المواطن العراقي منها سوى تزايد الفقر
واستشراء الفساد وتدهور الوضع االمني واستفحال
االره� � ��اب ،وص� ��وال ال ��ى ت��وال��ي ف �ض��ائ��ح المسؤولين
العراقيين في دول العالم ووكاالتها االعالمية ،وهو ما
كشفته مؤخرا ً بعض الصحف العالمية حول الفساد في
جوالت التراخيص النفطية السابقة وغيرها من فضائح
الفساد العديدة ،وه��و ما فاقم االزم��ة وجعل المواطن
يطفح كيله لجهة تحمل الوضع المزري في البلد ،الى أن
تعالت األصوات المطالِبة باإلصالح وضرورة الخروج
من المأزق الخانق في العراق ،حتى تعددت المبادرات
االصالحية؛ والغريب أن هذه المبادرات تخرج من الكتل
عينها ال�ت��ي أف�س��دت ف��ي م��ا س�ب��ق ،ال��ى أن خ��رج رئيس
ال� ��وزراء ال �ع��راق��ي ،ف��ي خ�ط��وة وص�ف��ت بالجريئة ،إلى
ض��رب محاصصة الكتل السياسية م��ن خ�لال تقديمه
قائمة تعديل وزاري ش��ام��ل م��ن دون ال �م��رور بالكتل
السياسية ومن دون استشارتها أصالً ،ولكن ...ما أن
رفعت سرادق خيام المعتصمين العراقيين على أسوار
المنطقة الخضراء حتى توالت الردود من مختلف الكتل
السياسية وت ّم االعتراض ورفض ما قدّمه العبادي من
ظ��رف مغلق يحتوي على أس�م��اء ال���وزراء ال�ج��دد التي
تم تسريبها في اإلع�لام العراقي بعد دقائق من إعالن
العبادي تغييره الشامل ،وهو ما انتقده مجلس النواب
على لسان رئيسه لجهة عدم معرفة المجلس بمن س ّرب
االسماء داخل الملف المغلق ،ما يوحي بأنّ العبادي قد
أوع��ز لفريقه االستشاري ومكتبه اإلع�لام��ي بتسريب
هذه االسماء لمعرفة مدى مقبوليتها شعبيا ً وسياسياً،
وه��و ما ول��د لغطا ً كبيرا ً في صفوف الشارع العراقي،
إذ اختلفت اآلراء بين مؤيد لما ت ّم تقديمه بالكامل وبين
ال��راف��ض لها كلياً ،وكذلك القبول بجزء ورف��ض الجزء
اآلخ��ر ،حتى وص��ل ال�ح��ال ال��ى رف��ض بعض الخطوات
المتعلقة بدمج بعض الوزارات مع البعض اآلخر ،فكان
الغموض سيّد الموقف ،والترقب يخيّم على الجميع الى
أن انجلى الغبار وتعدّدت االنسحابات من المرشحين
أنفسهم بحجة أو ب��أخ��رى ،م��ا جعل الكابينة ساقطة
حكماً ،ألنّ ما قدّمه العبادي لمجلس النواب كان ،بحسب
وصف بعض القيادات السياسية ،بمثابة ترحيل لألزمة
السياسية لمدة زمانية قصيرة ،وأن��ه لم يضع األمور
باتجاه الح ّل الجا ّد وال�ج��ذري ،ما سيم ّهد لدخول البلد
بر ّمته في دوامة الخالفات السياسية العاصفة.
فبعد أن رمى رئيس ال��وزراء الكرة في ملعب القوى
السياسية وجعلها عرضة لاللتهام الشعبي الرافض
للتسويف والتأخير ف��ي تطبيق اإلص�ل�اح ،وه��و م��ا قد
يحصل إن استم ّر جريان األمور كما هو عليه اآلن ،إذ إنّ
المعطيات تشير بشكل واضح وكبير وال يحمل أي مجال
للبس إل��ى أنّ قائمة العبادي لن ت��رى النور بعد رفض
اللجان البرلمانية ألغلبها ،وكذلك رفض الكتل لها ،او
حتى الطريقة التي أعدّت بها ،كما أنّ المالبسات واللغط
اللذين أثيرا ح��ول ع��دد من المرشحين يشيران بشكل
واضح إلى أنها أعدّت على عجل ،وأنها لم تكن مدروسة
ب�ش�ك��ل ك� ��اف ،ب��ال��رغ��م م��ن وج� ��ود ب �ع��ض المرشحين
األكفاء ،اال أنّ الطريقة التي أخرجت بها وما خلّفته من
ت��داع�ي��ات ال ي��دع��وان إل��ى ال�ت�ف��اؤل بشكل كبير ،كما أنّ
الكتل بدأت تعزف أوتارها ،ك ّل على طريقته ولحنه ،إذ
ُي َح ِّ
المجلس االع�ل��ى االس�لام��ي لتجمع جماهيري
ضر
ُ
مليوني ف��ي  14محافظة ال �ي��وم ال�ج�م�ع��ة ،وسيتناول
م��وق��ف المجلس وح�ل�ف��ائ��ه م��ن م��وض��وع اإلصالحات
ومشاوراته مع الكتل .وقالت بعض المصادر المق ّربة
ّ
يحضر لتجمع جماهيري يلقي فيه
إنّ المجلس األعلى
السيد الحكيم خطابا ً وصف بالتاريخي بشأن اإلصالح
الشامل وتطورات األحداث الجارية .واضافت المصادر
أنّ الخطاب سيتناول موقف المجلس االعلى وحلفائه
من موضوع اإلصالحات ومشاوراته مع الكتل وحراكه
لتكوين الكتلة الوطنية العابرة للطوائف ،تمهيدا ً للضغط
بشكل اكبر على رئيس الوزراء للقبول بمبادرة الحكيم
اإلصالحية والتي كات قد أطلقها في وقت سابق ،كما
يفسر
هدّد بسحب الثقة من العبادي إن رفضها ،وهو ما ّ
التحركات التي تجري خلف األب��واب المغلقة لتحضير
خليفة العبادي إن استم ّر األخير يسير بعكس توجهات
الكتل ،لذلك نجده قد تراجع لالرتماء في حضن الكتل
السياسية والرضوخ لحكمها وأمرها القاضي بتقديم
شخصيات ج��دي��دة ب��دع��وى أن�ه��ا م��ن ال�ت�ك�ن��وق��راط ،إال
أنّ ال��واق��ع وم��ا ي�س� ّرب م��ن تفاهمات الكتل ونقاشاتها
ي �ش �ي��ران ال ��ى ت�ق��دي��م ش�خ�ص�ي��ات ح��زب�ي��ة ج��دي��دة غير
معروفة إعالميا وشعبياً ،إضافة الى أنها تمثل قيادات
الصف الثاني لتلك األح��زاب ،األم��ر ال��ذي يعتبر بمثابة
ضربة مؤلمة ومفجعة للشعب الرافض لحكم الكتل وما
نجم عنه من دمار وخراب...
في المجمل ،ف��إنّ ال�ع��راق على مفترق ط��رق سيحدّد
مستقبله ف��ي األي ��ام القليلة المقبلة ،ف��إم��ا ال �ع��ودة إلى
تحاصص الكتل ،وهنا لن يستطيع أح��د التنبّؤ بكيفية
ر ّد فعل المعتصمين وقائدهم السيد مقتدى الصدر الذي
هدّد بسحب الثقة عن العبادي إنْ عاد إلى المحاصصة،
وإم��ا سيمضي رئيس ال ��وزراء بخيار التكنوقراط من
خ��ارج الكتل حتى وإن غ�يّ��ر او ع��دّل قائمته األخيرة،
وهنا سيصطدم بمن رفضوا هذا الخيار وبقدرتهم على
إسقاط مشروعه برلمانياً ،وال��ذي يمكن ربطه بزيارة
مبعوث الرئيس االميركي للعراق وإج��رائ��ه مباحاثات
مع ق�ي��ادات الكتل لجهة الضغط على حلفائهم االكراد
وبعض القوى السنية للسير مع العبادي كونه يساير
سياسات اإلدارة االميركية في العراق بشكل كبير .وهنا
يبرز السؤال االه ّم عن :أين سيكون العبادي في نهاية
المطاف ،هل سيسير مع الصدر في تشكيل التكنوقراط
خ��ارج الكتل ام سيعود ال��ى حضن الكتل الباحثة عن
مغانمها السياسية واالقتصادية؟
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حروب بوتين اال�ستباقية...
 أحمد بدور



منذ البداية ،ك��ان الرئيس الروسي فالديمير بوتين
يدرك انّ الهدف النهائي لك ّل حروب اميركا في الشرق
األوس ��ط ه��و روس �ي��ا ،وب��درج��ة الح�ق��ة ال�ص�ي��ن .لذلك،
كانت عينه وقلبه دائما ً على سورية ،وفي ك ّل خطوة او
مفاجأة كان يطلقها في ما يتعلق بسورية ،كانت تنطلق
معها حملة كبيرة من التأويالت والتفسيرات التي تدور
بمعظمها ح��ول فكرة واح��دة أال وه��ي التخلي الروسي
عن الرئيس بشار االسد.
الكثيرون لم يدركوا أبعاد الحلف الذي عقده الرئيس
األسد مع الرئيس بوتين في عام  ،2007حيث اعتبره
البعض عابراً ،وآخ��رون اعتبروا انه سيسقط عند اول
إغ��راء يقدّم لروسيا .إال أنّ األزم��ة السورية اثبتت انّ
هذا الحلف غير آيل للسقوط العتبارات عضوية تتعلق
بتركيبة هذه العالقة ،إذ إنّ سقوط هذا االتفاق (الحلف)
سيسقط معه الطرفين ال واحدا دون اآلخر.
فالرئيس االس��د حين زار موسكو ف��ي  ،2007مع
تصاعد األزمة الجورجية ،كان يدرك انّ خطوة التحالف
مع روسيا سوف تغضب الغرب الذي استنفد ك ّل وسائل
اإلغراء الممكنة معه ،فالرجل رفض وعود أميركا بتقديم
المساعدات الخيالية ،ورف��ض أيضا بناء أنبوب الغاز
القطري الذي كان يهدف الى محاصرة االتحاد الروسي
الصاعد على أنقاض االتحاد السوفياتي السابق ،إذ كان
لسلعة الغاز تحديدا ً دور مه ّم في إع��ادة إنتاج اقتصاد
روسيا الجديدة وانتشاله من الهاوية التي سقط فيها.
ه��ذه السلعة ساهمت ال��ى ح� ّد كبير ب��إع��ادة بناء عالقة

كوالي�س
خفايا

اقتصادية هائلة مع أوروبا ،خصوصا العالقة مع ألمانيا
التي أنتجت تقاربا ً كبيرا ً بين هاتين الدولتين ،وقد كانت
أوك��ران �ي��ا ب��واب��ة ه��ذه ال�ع�لاق��ة االق�ت�ص��ادي��ة م��ع أوروب��ا
ومعبرا ً لتصدير الغاز اليها ،لذلك رأينا سلسلة «الثورات
الوردية» التي طاولت هذا البلد ،التي وإنْ كان عنوانها
المطالبة بالحرية ،إال أنها في الحقيقة كانت تهدف الى
محاصرة روسيا في اقتصادها وإيقاف تصدير الغاز
منها ال��ى أوروب��ا ،حيث ك��ان يع ّول على الغاز القطري
الذي كان من المفترض ان يم ّر في األراض��ي السورية
في ما لو واف��ق الرئيس األس��د على إغ��راءات أمير قطر
(الغازي) ،إال انّ رفض الرئيس األسد جعله في مواجهة
قاسية مع الغرب.
فالرئيس بوتين يدرك ذلك ،ويدرك ايضا ً انّ الرئيس
األس��د بتحالفه معه ق��د وض��ع نفسه ووض��ع سورية
في مواجهة مع ال�غ��رب ،وه��ي مواجهة خطرة خاضها
سابقا ً الرئيس اليوغوسالفي ميلوزوفيتش وانتهت الى
تقسيم يوغوسالفيا ومحاكمته ،ول��م تستطع روسيا
حينها ان تفعل له شيئاً .وكذلك ي��درك الرئيس بوتين
انّ الرئيس األسد حين عقد هذا الحلف معه إنما وضع
سورية على خط الزالزل ،وانّ مصير سورية قد يكون
بنتيجة ه��ذه المواجهة كمصير يوغوسالفيا ،وهنا ال
نعني انّ موقف الرئيس بوتين في دعم الرئيس األسد
هو مسألة وفاء مقابل وفاء ،وإنما هذا الموقف ،إضافة
إلى الوفاء ،هو عبارة عن مصلحة دولة مقابل مصلحة
دولة ،وبالتالي هي مصلحة روسيا العليا اوالً واخيراً،
فسقوط الدولة السورية وتقسيمها يعنيان بداية القتال
على أس��وار روس�ي��ا ،ف �ـ»اإلس�لام ال�ج�ه��ادي» ل��ن يكتفي
بسورية ،وسورية ،بالنسبة ألصحاب هذا الفكر ،ما هي
إال محطة على طريق الوصول الى موسكو ،فالشيشاني

والقوقازي وااليغوزي عندما أتوا الى سورية لم يأتوا
اال ل�ك��ي ينطلقوا م��ن ب�ع��ده��ا ال��ى ع�م��ق آس �ي��ا ،وخاصة
موسكو وبكين ،فسورية بالنسبة ال��ى ه��ؤالء ليست
سوى محطة وقاعدة لوجستية تؤ ّمن التز ّود بالحشد
البشري وباكتساب «الشرعية الدينية» لمتابعة الكفاح
ض ّد روسيا ،لذلك عندما يدعم بوتين األسد إنما يدفع
القتال عنه وع��ن ك� ّل آسيا ،ف��إذا سقطت سورية سوف
يجد نفسه يقاتل في ش��وارع موسكو ،فال عجب حين
نجده مع ك� ّل استحقاق مفصلي يلجأ ال��ى مفاجأة من
العيار الثقيل تقلب المشهد رأسا ً على عقب ،فمنذ بداية
األزمة السورية كان الفيتو المزدوج الروسي والصيني
ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ن ،وم ��ن ث��م أت ��ى االت��ف��اق الكيميائي
ال �س��وري ال��ذي قلب المشهد وس�م��ح ب�ت��زوي��د سورية
بأسلحة أكثر ت�ط��وراً ،وأيضا ً ج��اءت المفاجأة األخرى
الصاعقة المتعلقة بالتدخل عسكريا ً في سورية ،وآخر
ه��ذه المفاجآت سحب ج��زء م��ن ه��ذه ال�ق��وات الروسية
من الميدان ال�س��وري ،وذل��ك بهدف حماية المحادثات
ف��ي جنيف التي استُجل ِبت اليها المعارض ُة السورية
ب��اإلك��راه ،ألنّ ره��ان ه��ذه المعارضة ه��و على اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة ال�ج��دي��دة ال�ق��ادم��ة وع�ل��ى تغيير موقفها من
األزمة السورية بحيث يكون أكثر تطابقا ً مع مصلحتها.
ال شك انّ الرئيس بوتين الع��ب سياسي من الطراز
األول ي �ع��رف ك �ي��ف ي�س�ت�ث�م��ر ال �ع �س �ك��ر ف ��ي تحصيل
المكاسب السياسية ،وانْ كان من المبكر تحديد كامل
نتائج هذا االنسحاب وأهدافه ،اال انه من األكيد أنه يأتي
في سياق المواجهة الكبرى في المحافظة على سورية
وعلى مصالح روسيا فيها ،وحتى ال يجد الرئيس بوتين
نفسه بعد حين ،يقاتل في شوارع موسكو.
 كاتب سياسي ومحا ٍم في القانون الدولي

قالت مصادر
عسكرية تتابع
مجريات معارك حلب
إنّ بين مقاتلي جبهة
«النصرة» عشرات
عناصر االستخبارات
التركية ،وإنّ أكثر من
عشرة منهم قد سقطوا
بين قتيل وجريح
في معارك األمس،
ومن بينهم ضابط
برتبة رفيعة ،وإنّ
ضباط المدفعية الذين
يتولون اإلشراف
على التغطية النارية
لحساب «النصرة»
هم في أغلبهم ضباط
متقاعدون أتراك
من الموالين للحزب
الحاكم في أنقرة!...

زيارات رو�سية مكوكية بين باكو ويريفان لتثبيت التهدئة في قرة باخ

الفروف ي�ؤكد ا�ستكمال العنا�صر الأ�سا�سية للت�سوية بين �أرمينيا و�أذربيجان
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن الوضع
بإقليم قرة باخ ،ورغم التهدئة التي تم التوصل إليها،
يتطلب إيجاد حل سياسي سريع ،مضيفا أنه تم ،حتى
اآلن ،استكمال العناصر األساسية للتسوية.
وفي مؤتمر صحافي مشترك ل��وزراء خارجية روسيا
وأذرب��ي��ج��ان وإي���ران ف��ي أع��ق��اب م��ح��ادث��ات ثالثية في
العاصمة األذربيجانية باكو أمس قال الفروف« :أعربنا
عن ارتياحنا للتوصل إلى التهدئة .نعول على األطراف
المعنية في تطبيقها ،مع األخذ بعين االعتبار االتفاقات
المعروفة التي جرى تبنيها في التسعينيات من القرن
الماضي».
وأض����اف أن ال��وض��ع ف��ي المنطقة ال��ت��ي ت��ج��ددت
االشتباكات فيها بين الجيش األذربيجاني وق��وات قرة
باخ في الـثاني من نيسان الجاري ،يتطلب من األطراف
المنخرطة في التسوية مراجعة االتفاقات السابقة كافة
بهذا الصدد ،وتنسيق إج��راءات جديدة لبناء الثقة على
خط التماس يين طرفي النزاع.
وتابع يقول« :إال أن تعزيز الثقة في منطقة النزاع ال
يعني على اإلطالق أنه يمكننا التراخي وتجاهل ضرورة
التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع في قرة باخ».
وأكد الوزير الروسي أن كل مسودات االتفاقات الجديدة
تقريبا ،والمتعلقة بالتسوية ح��ول ق��رة ب��اخ أصبحت
على الطاولة .وختم بالقول« :يتابع الرئيس الروسي
فالديمير بوتين عن كثب تطورات هذه القضية ،فيما نحن
مستمرون في عقد اللقاءات الدورية على مستوى الوزراء.
أؤكد في هذه المناسبة ،أن العناصر واالتفاقات ،الرئيسية
الضرورية للتسوية ،كافة باتت تقريبا على الطاولة».
وأوضح الوزير الروسي ،أن المشكلة ال تكمن في ترتيب
العناصر األساسية في إطار االتفاقات ،بل في إيجاد صيغ
معينة إلدراج هذه العناصر.
واستطرد قائال« :نحن معنيون بتسوية هذا النزاع
في أقرب وقت ممكن ،فيما هو من األهمية بمكان ،اتخاذ
اإلجراءات الالزمة بما يحول دون اندالع العنف مجددا»
في قرة باخ ،مؤكدا ً أن لقاءه المرتقب بنظيره األرمني في

يريفان الجمعة المقبل ،سيكون مكرسا لسبل تسوية أزمة
قرة باخ.
من جهته ،دع��ا وزي��ر الخارجية األذربيجاني المار
ماميدياروف إل��ى سحب ق��وات الجانبين إل��ى ما وراء
خطوط التماس .وأضاف« :يجب علينا أن نجد مخرجا
لهذا النزاع في أقرب وقت ممكن وتحقيق االنفراج ،ألن
كل يوم من المماطلة في التسوية ،قد يفضي إلى وقوع
ضحايا».
أم��ا وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف،
فأعرب عن ثقته بأن التعاون الثالثي بين إيران وروسيا
وأذربيجان يخدم مصالح الدول الثالث والمنطقة برمتها،
ويسهم في تعزيز االستقرار واألم��ن وضمان الرفاهية

الهولنديون يرف�ضون انت�ساب �أوكرانيا �إلى االتحاد الأوروبي

بروك�سل :ا�ستفتاء هولندا حول انت�ساب �أوكرانيا �ش�أن داخلي
امتنعت قيادة االتحاد األوروب��ي
عن التعليق على نتائج االستفتاء غير
الرسمي في هولندا الذي رفض معظم
المشاركين فيه اتفاقية انتساب
أوكرانيا لالتحاد األوروبي.
وذك��ر مصدر في مجلس االتحاد
األوروب���ي أم��س أن بروكسل تنتظر
صدور قرار أمستردام حول مستقبل
اتفاقية االن��ت��س��اب الموقعة سنة
 ،2014وصدقت عليها في األشهر
ال�لاح��ق��ة ك��ل ال����دول األع���ض���اء في
االتحاد األوروب��ي باستثناء هولندا،
تحت ضغوط داخلية ،خلصت إلى
استفتاء غير رسمي قبل بت إق��رار
االتفاقية النهائي من عدمه.
وأوض��ح المصدر أن «االستفتاء
ليس ملزما ،وأنه استفتاء تشاوري،
ي��ن��درج ف��ي نطاق ال��ش��أن الداخلي
لهولندا» .واض��اف« :نحن ال نعلق
على نتائج االستفتاء ،ب��ل ننتظر
ص���دور ق���رار الحكومة الهولندية
ب��ص��دد ال��م��ص��ادق��ة ع��ل��ى اتفاقية
انتساب أوكرانيا لالتحاد األوروبي
أو عدمها».
يذكر أن رئيس ال��وزراء الهولندي
مارك ريوتي لم يستبعد أن ترفض
أمستردام المصادقة على اتفاقية
االنتساب بشكلها الحالي .وأكد أن
هذه المسألة ستخضع للبحث في
البرلمان الهولندي ،وفي إطار االتحاد
األوروب��ي ،بما يرجح احتمال إعادة
النظر بها.
وس��ب��ق ل��ن��واب ال��ح��زب الحاكم
الهولندي أن أعلنوا أنهم سيضطرون
ألخذ نتائج االستفتاء بعين االعتبار،
في ح��ال أظهرت نتائجه أن نسبة
الرافضين لالتفاقية أعلى بكثير من
المؤيدين لها.
من جهتها ،أعربت أوكرانيا على
لسان وزير خارجيتها بافيل كليمكين
عن خيبة أملها في نتائج االستفتاء

في هولندا .وأكد كليمكين أن الجانب
األوك��ران��ي ك��ان يأمل ف��ي أن تكون
نسبة التأييد لالتفاقية في صفوف
المواطنين الهولنديين أعلى مما
أظهره االستفتاء ،لكنه أعرب عن ثقته
ب��أن نتائج التصويت الشعبي لن
توثر على التطبيق العملي لالتفاقية.
يذكر أن االستفتاء قد نظم أول من
أمس ،على أن تعلن لجنة االنتخابات
المركزية الهولندية نتائجه النهائية
ف��ي الـ 12م��ن ن��ي��س��ان .وأظ��ه��رت
ال��ن��ت��ائ��ج األول���ي���ة ل�لاس��ت��ف��ت��اء أن
 61.1%ممن شاركوا فيه رفضوا
التصديق على االتفاقية ،فيما بلغت
نسبة التأييد  38.1%وسط إقبال
على بلغت نسبته  ،32.2%بما
يجعله ن��اف��ذا حسب التشريعات
الهولندية.
وك�����ان ال���م���وض���وع ال��م��ط��روح
لالستفتاء هو« :هل أنت مع أو ضد
التصديق على اتفاقية الشراكة بين
االتحاد األوروبي وأوكرانيا؟».
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن التصويت
الشعبي يحمل طابعا استشاريا،
ق��ال البرلمانيون الهولنديون إن
نتائج االستفتاء ستكون حاسمة

لتحديد موقف ال��ب�لاد النهائي من
اتفاقية انتساب أوكرانيا إلى االتحاد
األوروب�����ي ،علما ب���أن ال��ع��دي��د من
السياسيين الهولنديين يشككون
في مدى قابلية أوكرانيا لبدء عملية
االنضمام إلى االتحاد.
ع�لاوة على ذل��ك ،تراجعت قيادة
االتحاد األوروب��ي مؤخرا مرة أخرى
ع��ن ق���رار إع��ف��اء األوك��ران��ي��ي��ن من
تأشيرات الدخول عند زيارة أراضي
االتحاد األوروب���ي ،وح َّملت القيادة
األوروبية كييف مسؤولية التباطؤ
في الوفاء بهذا التعهد ،نظرا لعدم
تنفيذ األخيرة ع��ددا من المتطلبات
ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا ب��روك��س��ل ف��ي وق��ت
سابق.
يذكر أن اتفاقية انتساب أوكرانيا
لالتحاد األوروب��ي التي بدأ إعدادها
في ع��ام  ،2012تحولت إل��ى حجر
عثرة على طريق العالقات بين كييف
وبروكسل وموسكو ،وأدت الخالفات
حولها إلى أزمة سياسية عميقة في
أوكرانيا أواخ��ر عام  2013خلصت
إلى انقالب على السلطة أطاح الرئيس
األوكراني فيكتور يانوكوفيتش في
شباط عام .2014

لمواطني الدول الثالث.
وذكر ظريف أن الوزراء الثالثة اتفقوا خالل لقائهما على
تعزيز التعاون بين هيئات االستخبارات في بلدانهم،
وتكثيف التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية ،كاشفا ً
عن أن الدول الثالث تحضر للقاء قمة يجمع قادة إيران
وروسيا وأذربيجان ،من المقرر انعقادها في باكو عاصمة
أذربيجان.
وأكد بيان صدر في ختام االجتماع الوزاري ،أن الفروف
وظريف وماميدياروف ،اتفقوا بتكليف من قياداتهم ،على
إط�لاق م��ش��اورات تسبق قمة ثالثية ،تكون األول��ى من
نوعها بين قادة البلدان الثالثة.
وفي السياق ،أكد الكرملين أن الوضع في إقليم قرة باخ

المدعي العام
في جنيف يفتح
تحقيقا ب�أوراق بنما
قال المدعي العام في جنيف أمس
إنه فتح تحقيقا جنائيا في ما يتعلق
بأوراق بنما التي كشفت عن استخدام
شركات بالخارج منها شركات كثيرة
أسسها محامون ومؤسسات مالية في
المدينة السويسرية.
ونقلت صحيفة «تريبيون دو جنيف»
عن المدعي العام أوليفييه جورنو قوله
في مؤتمر صحافي« :قررنا فتح إجراء
في إط��ار مسألة أوراق بنما ،ولكن ال
يمكنني ذكر المزيد».
م��ن جهتها ،ق��ال��ت لجنة األوراق
المالية وال��ب��ورص��ات األميركية إنها
ستراجع أوراق بنما المسربة التي
تكشف عن آالف من حسابات البنوك
السرية تحسبا ألي انتهاكات لقانون
مناهضة الرشوة.
وق��ال ك��ارا نوفاكو بروكمير رئيس
وح��دة مكافحة الممارسات الفاسدة
بالخارج التابعة للجنة« :نعم سنبحث
ف��ي األم��ر كما نفعل م��ع ك��ل المصادر
العامة» .ولم يذكر تفاصيل بشأن ما
ستراجعه اللجنة في األوراق المسربة
من شركة موساك فونسيكا القانونية
ف��ي بنما والمتخصصة ف��ي تأسيس
شركات بالخارج كثيرا ما تستخدم
إلخفاء أم��وال سياسيين وشخصيات
عامة في أنحاء العالم.
وق��ال مسؤولو صناعة ال��م��ال في
المؤتمر المعني بمكافحة غسل األموال
والجريمة المالية إن غسل األم��وال
خط أحمر يشير إلى نطاق واس��ع من
الممارسات غير القانونية وأبرزها
ت��ج��ارة ال��م��خ��درات وت��م��وي��ل شبكة
اإلرهاب.
كما أن له دورا ليس معروفا بشكل
ك��ب��ي��ر ،ول��ك��ن��ه خطير ف��ي م��ا يتعلق
بعدد من حاالت الرشوة والفساد بين
مسؤولين وشركات في القطاع العام
الخاضع إلشراف لجنة األوراق المالية
والبورصات األميركية.

الجبلي ال يزال بعيدا عن االستقرار.
وقال ديميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس
الروسي إنه ال يجوز االكتفاء بما تم إحرازه من تهدئة في
قرة باخ حتى اآلن .وأكد أن ال أحد ينوي التوقف عند ما
تحقق حتى اآلن ،بل السير قدما حتى التسوية التامة
هناك.
ووص��ف بيسكوف ال��ت��ط��ورات التي شهدها اإلقليم
بـ «االنتكاسة» ،مؤكدا أن موسكو ستواصل اإلسهام
في جهود التسوية السياسية في قرة ب��اخ .وذك��ر بأن
الجانب الروسي بذل جهودا كبيرة وسريعة على مختلف
المستويات من أجل وقف إطالق النار هناك.
الى ذلك ،توجه رئيس وزراء روسيا أمس إلى جنوب
القوقاز في زي��ارة سريعة على خلفية اشتباكات بين
القوات األذربيجانية ووحدات حماية قرة باخ.
وسيلتقي ميدفيديف في العاصمة األرمينية يريفان،
الرئيس سيرج ساركيسيان .وفي اليوم التالي ،سيزور
العاصمة األذربيجانية باكو ويلتقي رئيسها ،إلهام
علييف.
في غضون ذلك ،قالت وزارة الدفاع في أذربيجان ،في
بيان أمس ،إن قوات تدعمها أرمينيا انتهكت وقفا إلطالق
النار في منطقة قرة باخ  119مرة في الساعات األربع
والعشرين الماضية.
من جهتها ،كشفت وزارة دف��اع جمهورية ق��رة باخ
المعلنة من جانب واح��د عن مقتل ضابط أذربيجاني
بعد ص��د قواتها هجوما فاشال شنته وح��دة خاصة
أذربيجانية.
وذكر مصدر في وزارة دفاع قرة باخ أمس أن القتيل في
الـ 37من عمره وضابط برتبة نقيب اسمه وقيف ديلهام
أوغلو بيراموف من سكان مدينة نفطالن ،مشيرا ً إلى
أن القوات األذربيجانية شنت الليلة الماضية هجومين
تخريبيين استهدفا االستطالع داخل أراض��ي قرة باخ،
مؤكدة أن ذلك يدل من جديد على أن «الجانب األذربيجاني
ال يحترم اتفاق وقف إطالق النار» ،بل يسعى إلى تأجيج
الوضع.

رو�سيا والواليات المتحدة م�ستعدتان
لمفاو�ضات للحد من التر�سانة النووية
أعلنت روسيا وأميركا خالل جلسة عقدت في مقر األمم المتحدة لنزع السالح
النووي ،عن استعدادهما للتفاوض لتقليص ترسانتيهما النوويتين ،وبحث ما
يمكن أن يعيق حوارا مفصال حول هذه المسائل.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية أمس ،عن رئيس الوفد األميركي جون برافاكو،
قوله إن ترسانة الرؤوس النووية األميركية انخفضت حاليا إلى  ،85%مقارنة
بما كانت عليه في ذروة الحرب الباردة .وأشار برافاكو ،إلى االقتراح الذي
تقدم به الرئيس األميركي باراك أوباما عام  2013ودعا فيه إلى «التفاوض مع
روسيا لتخفيض األسلحة االستراتيجية الهجومية إلى مستوى الثلث ،المحدد
في المعاهدة الجديدة حول األسلحة االستراتيجية الهجومية الذي ما زال
قائما» ،مؤكدا ً أن الواليات المتحدة تلتزم نهجا واقعيا وعمليا في مسألة الحد
من الترسانات النووية.
من جانبه ،أكد نائب الممثل الدائم لروسيا بيتر إليتش استعداد موسكو
لمحادثات جدية بشأن مسائل نزع السالح النووي ،مشيرا إلى أن تحقيق تقدم
في هذا اإلطار غير ممكن إذا لم تسبقه تحضيرات شاملة من طرف كل الدول
المعنية.
وأوضح أنه من الضروري تجنب أي محاوالت الستخدام «معايير مزدوجة
في الشأن ال��دول��ي» ،وكذلك «االمتناع عن سعي دول لوحدها أو تحالفات
عسكرية لضمان تفوقها العسكري على حساب أمن دول أخرى».
وأضاف إليتش« :لألسف نحن نشهد في الوضع الراهن نزعة معاكسة»،
ولفت إلى أن الواليات المتحدة وشركاءها يسعون لدفع األوضاع في ما يخص
الدرع الصاروخية إلى «نقطة الالعودة».
وأوضح الدبلوماسي الروسي إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج
النووي اإليراني الذي كان يستخدم كحجة لنشر الدرع الصاروخية ،لم يؤثر
على مشروع الدرع الصاروخية للواليات المتحدة و»الناتو» .وقال« :انطالقا من
هذا ،نستنتج أن هدف الدرع الصاروخية األميركية هي القوة النووية الروسية
بالدرجة األولى».

