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عربيات  /دوليات

الرقة ...حلب...
جوالت في �سباق لم ينته
 العميد هيثم حسون
َشهِدت الحرب على سورية مفاصل كثيرة ومسارات متبدّلة صعودا ً
وهبوطاً ،مع نجاحات وإخفاقات لك ّل األطراف في المجاالت السياسية
والعسكرية واألمنية.
إال أنّ الحدث األكثر تأثيرا ً في مسار الحرب هو الدخول العسكري
الروسي بتاريخ  2015/9/30الذي اتخذ شكل المفاجأة العسكرية
والسياسية.
وف��ور إع�لان القرار ب��دأت عملية النقل االستراتيجي لمستلزمات
تنفيذه وبسرعة أذهلت ك ّل المراقبين .ولم تمض عدة ساعات حتى
ظهرت القاذفات الروسية في سماء سورية ،وب��دأت بتنفيذ عمليات
التغطية لحركة القوات البر ّية السورية والتمهيد الناري أمامها.
لقد أح��دث ه��ذا القرار صدمة من العيار الثقيل في واشنطن وك ّل
عواصم القرار المنضوية في حلف الحرب على سورية أفقدتهم القدرة
على التصرف العقالني ،ورأينا ذلك في القرار الغبي للقيادة التركية
بإسقاط الطائرة الروسية في األجواء السورية  ،2015/11/24وهذا
كان صفة عامة لقرارات الدول اإلقليمية.
أما حلفاء الصف األول كفرنسا وبريطانيا وغيرهما فقد تصرفا
بحكمة أك��ب��ر وب��ش��يء م��ن الدبلوماسية لتجنّب ر ّد فعل ق���وي من
روسيا ،واعتمدت على تشويه نتائج عمليات موسكو وكأنّ طائراتها
وصواريخها ال تستهدف إال األطفال والنساء.
في ذات الوقت بدأت الواليات المتحدة بتضخيم دور ونتائج عملياتها
العسكرية ض ّد داعش بحملة إعالمية كبيرة تتحدث عن إنجازات تحالفه
التي ال تصيب قذائف طائراته سوى «داع��ش» .كان يحدث ذلك فيما
القوات المسلحة العربية السورية وحلفاؤها يستثمرون بشكل كامل
نتائج الدعم الجوي الروسي بتحقيق إنجازات ميدانية كبيرة في الريف
الشمالي لالذقية وشمال وشرق حلب ،مع حصول انهيارات لخطوط
دفاع المسلحين في مناطق متعدّدة ،هنا تدخلت واشنطن وتفاهمت مع
روسيا على التهدئة األول��ى في  27شباط  2016في ذروة نجاحات
الجيش العربي السوري ،وكانت لهذه الهدنة أهداف متناقضة لك ّل من
روسيا التي رغبت بالظهور كراعية للعملية السياسية وليس العسكرية
فقط وال��والي��ات المتحدة التي أرادت وق��ف انهيار المجموعات التي
تدعمها.
فنقلت روسيا وسورية ثقلهما العسكري التجاه آخر غير مشمول
بنظام التهدئة ،لخضوعه لسيطرة «داع��ش» وهنا أيضا ً كانت النتائج
كبيرة فت ّم تحرير تدمر والقريتين ومناطق واسعة في البادية السورية،
وه��ذا م��ا دف��ع األميركيين للتعبير ص��راح��ة ع��ن امتعاضهم م��ن هذه
العملية ،وعلى لسان الرئيس أوباما شخصيا ً الذي قال إ ّنه غير سعيد
لهذه اإلنجازات الروسية ـ السورية.
وي��ب��دو أنّ القيادتين ال��س��وري��ة وال��روس��ي��ة ،أرادت���ا استثمار تلك
النجاحات باالندفاع شماالً للوصول إل��ى السخنة ومنها االنطالق
باتجاه دير الزور أو الرقة مع خطة تمويه عملياتي سياسيا ً وعسكرياً.
في تلك األث��ن��اء كانت واشنطن تسعى بك ّل جدية مع مجموعات
مسلحة محلية ،وأه ّمها الوحدات الكردية الستخدامها كقوات بر ّية من
أجل تنفيذ مهام عسكرية لتحقيق أهداف السياسة األميركية ،وأولها
محاولة سبق الحلف اآلخ��ر في تحقيق إن��ج��ازات عسكرية أو إعاقة
حركته وإفشال مساعيه ،وما يحول دون ذلك عدم وجود قوات بر ّية
تعمل لصالح تحالف واشنطن المقتصر على القوات الجو ّية والعناصر
االستخباراتية.
عند اعتراض تركيا بسبب الهواجس الناتجة عن االنتماء العرقي
والتبعية السياسية لهذه القوات
قامت واشنطن بتطعيمها بمجموعات عشائرية من تلك التي تم ّردت
على الدولة السورية وتعاونت معها سابقا ً ومجموعات تابعة لجبهة
النصرة ،وبذلك تغلبت على تلك العقبة التركية .مع تالعب باأللفاظ
يدغدغ أطماع وطموحات األحزاب السياسية الكردية وتسهيل اجتماع
مكونات عرقية نتج عنه ما أسمته توجهات فدرالية .وبنتيجة ذلك كان
ما س ّمي «قوات سورية الديمقراطية» وأحضرت الخبراء العسكريين
لإلشراف على بناء وتدريب وتسليح وتأهيل تلك القوات ،وسلّمتها
أسلحة حديثة ،ذات فعالية أكبر لصالح تلك المهمة.
وعندما رأت أنّ التوقيت أصبح مناسبا ً لتحقيق نصر سياسي
وعسكري وإلحباط خطط الجيش السوري المستقبلية ،والتي بدأت
مالمح توجهها تظهر من خ�لال حشود عسكرية على ذل��ك االتجاه
أعلنت عن نواياها لش ّن عملية عسكرية لتحرير الرقة ،متوقعة تحقيق
نصر عسكري سريع يكون له تبعات سياسية محلية ودولية.
وت�� ّم نقل تلك القوات على وجه السرعة لشمال الطبقة ،مع تمهيد
ناري كثيف جوي ومدفعي من داخل تركيا.
ولكن تلك الحملة تكبّدت خسائر كبيرة و ُمنيت بفشل ذريع ألسباب
عسكرية تتعلق بالتوازن بين القوتين ،والذي يميل لمصلحة «داعش»
من حيث العدد والعتاد والعقيدة القتالية والتأهيل ومعرفة األرض
وتجهيزها.
فت ّم إلغاء العملية وتغيير وجهة تلك القوات للحفاظ عليها ومنع
انهيارها ولحفظ ماء وجه واشنطن الذي أريق أكثره في حقول ألغام
عين عيسى «الداعشية» واختير لها ه��دف يحقق ذل��ك ،وه��ي مدينة
منبج في ريف حلب الشمالي كجزء أيضا ً من خطة السباق مع الجيش
العربي السوري وحلفائه.
بالتزامن مع التحركات األميركية كانت القوات المسلحة العربية
السورية وحلفاؤها يجرون تحضيرات كبيرة في المنطقة القريبة من
الحدود اإلدارية لمحافظة الرقة.
وف��ي عملية تح ّد لحسابات ال��والي��ات المتحدة األميركية وسباق
متس ّرع مع خطواتها ت ّم إتخاذ القرار الكبير بالزحف شماالً باتجاه
ال��رق��ة ،وح��ق��ق الجيش ال��ع��رب��ي ال��س��وري ن��ج��اح��ات بحجم اإلنجاز
وأشرفت قواته على مدينة الطبقة وعزلتها عن مطارها ،إال أنّ نتائج
التس ّرع وعدم االنتهاء من تحضير متطلبات وشروط النجاح في تنفيذ
القرار ظهرت من خالل ثغرات تمكن من خاللها «داعش» الهجوم على
مجنّبات القوات من عدة محاور لم يت ّم االنتهاء من تطهيرها.
هذا ادّى إلى توقف العملية العسكرية قبل تحقيق أهدافها ،وبالتالي
توقف السباق على هذا المحور لينتقل إلى محور آخر ،فبانتقال القوات
التي تشغلها واشنطن إلى جبهة حلب االستراتيجية مع المبالغة في
أهمية منبج عسكرياً ،بدا واضحا ً أنها تبحث عن نصر في هذا االتجاه
لتعويض فشلها السابق واحتالل رأس جسر في منطقة تشكل مركزا ً
لمناطق النفوذ والصراع ،ليس المحلي فقط بل اإلقليمي والدولي.
وهنا أيضا ً أخذت تحركات القوى شكل السباق بين المحورين حيث
تحرك الجيش السوري وحلفاؤه بشكل غير متوقع ،وفتح جبهة حلب
مدين ًة وريفا ً بالتزامن مع تمهيد ناري غير مسبوق ،أدّى إلى انهيار
بعض الخطوط الدفاعية للمسلحين داخ��ل وخ��ارج حلب ،وه��ذا دفع
الجيش العربي السوري للتحرك باإلستفادة من النجاحات المتحققة
على األرض فاستعاد م��زارع المالح وقطع طريق الكاستيلو وخرق
على اتجاه الليرمون وص��والً إل��ى دواره���ا ،وحصر بني زي��د وتقدّم
على أكثر من محور داخل أحياء المدينة في سباق تبدو نتائجه أفضل
لمصلحة الجيش السوري.
أما في الطرف اآلخر ،األميركي وأتباعه ،ذلك المحور الذي يبدو أنه
بدأ بحساب إمكانية الفشل مبكرا ً بعد إخفاق مجموعاتهم بتحقيق نصر
يعت ّد به ،وظهرت بوادر لنتائج معركة منبج مغايرة لتوقاتهم ،فاختار
اتجاها ً آخر للسباق بعملية إنزال جوي اعتقد األميركيون بأنها ستكون
نصرا ً مدويا ً يربك حركة الروس والسوريين في مطار حمد بمدينة
البوكمال السورية بمجموعات س ّموها (قوات سورية الجديدة؟) فد ّوت
أخبار فشل تلك العملية بشكل لم يتوقعه أكثر المتشائمين ،خاصة أنّ
حجم التأمين القتالي الذي استخدمته الواليات المتحدة كان مبالغا ً فيه
لضمان النجاح ،ولكن الفشل كان بحجم آمالهم.
هذه الجولة من السباق يبدو أنها فشلت قبل انطالقها ،وهذا يعني
أنّ سورية الجديدة لن تكون على قياس األميركيين ومن يعمل معهم،
وأنّ السباق األخير هو الذي حدّد خط بدايته الجيش العربي السوري
وحلفاؤه بين دواري الجندول والليرمون في حلب ،وهم من سيحدّد
مسار جوالته المقبلة ...وخط النهاية.
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كوالي�س
خفايا

خ�سروا �سوريتهم وك�سبوا جن�سية!...
 سعد الله الخليل
تزامن اإلع�لان التركي عن تطبيع العالقات مع سورية
مع قرار منح الجنسية التركية للسوريين ،م ّمن ترى فيهم
أنقرة فائدة لها ،تزامنٌ لم يأتِ من فراغ ،وال يعبّر عن مسار
تصاعدي للحرب التركية المعلنة على سورية منذ سنوات،
والتي وضعت سقوفا ً مرتفعة ووصلت لح ّد وص��ف من
يخالف وجهة نظرها حيّال المسألة السورية بأعداء تركيا
وال��ش��ع��ب ال��س��وري ،ووض��ع��ه��م ف��ي خ��ان��ة المدافعين عن
الش ّر في سورية ،فيما لم تقدّم أ ّي��ة إجابات واضحة عن
الوثائق الدامغة بتو ّرط رأس الهرم التركي الرئيس رجب
طيب أردوغان ،بدعم تنظيمات صدر بحقها قرارات ملزمة
بمحاربتها وأبرزها «جبهة النصرة» و»داعش».
ل��دى تركيا م��ن ال��م��ب�� ّررات الكامنة وراء الرغبة بإعادة
العالقات م��ع س��وري��ة الكثيرة ،وال��ت��ي يمكن وضعها في
سياقين رئيسيين مرتبطين ببعضهما البعض ،يتمثالن
ب��اع��ت��ب��ار ال��ت��ق��ارب م��ع س��وري��ة ن��ت��ي��ج��ة طبيعية وحتمية
للتقارب التركي باتجاه روسيا وإي���ران ،وال��ذي ال يمكن
أن يت ّم دون انخراط تركي ج��ا ّد في متطلبات تلك العودة
م��ن ب��واب��ة الملف ال��س��وري ،ال���ذي ك��ان السبب الرئيسي
النتكاسة العالقات ج��راء ال��ت��و ّرط التركي بمغامرة كسر
الدولة السورية ،والفشل في سياسات العدالة والتنمية
بمعادالت الصفر عداوات التي تح ّولت إلى صفر أصدقاء،
ب��ع��د إط�ل�اق أردوغ�����ان رص��اص��ة ال��رح��م��ة ع��ل��ى العالقات
التركية الروسية بإسقاط الطائرة المقاتلة فوق األراضي
السورية ،وبالتالي خسرت تركيا آخر صداقاتها اإلقليمية
وباتت مضطرة للعمل على إصالح أخطائها في المنطقة،

بعد فشل مشاريعها من مصر إلى العراق وسورية والحقا ً
إيران ،وبانتظار ردود الفعل السورية على الدعوة التركية
والتي من المبكر الخوض فيها ،إلدراك دمشق بأنّ األفعال
التركية أه�� ّم بكثير من األق��وال ،وربما تكون معركة حلب
والتعاطي التركي معها االختبار السوري الروسي لجد ّية
أي موقف حيالها.
الطرح التركي قبل إعالن ّ
ف��اج��أت الخطوة التركية أط��ي��اف المعارضة السورية
والتي صنعتها في اسطنبول وبدوا كاليتامى المصدومين
سلوك أنقرة ،واعتبروها إهانة لتضحياتهم التي قدّموها
ف��ي سبيل ال��م��ش��روع ال��ت��رك��ي ف��ي المنطقة ،وشعورهم
بتنصل أردوغ��ان من وعودهم بالمناصب واألم��وال التي
ّ
دفعتهم للتورط إل��ى ح�� ّد العمالة على األرض السورية،
ب��دءا ً من تأمين الغطاء ال��س��وري للمشاريع التركية ،إلى
تسهيل دخول المرتزقة األجانب من مقاتلين استأجرهم
أردوغ����ان وتكفلت تلك الشخصيات المعارضة بمنحها
صبغة سورية ،من بوابة ما س ّمي يوما ً بـ»الجيش الحر»
م����رورا ً بباقي التنظيمات بمس ّمياتها ال��م��ت��ع��دّدة ،والتي
اعتبرتها المعارضات السورية ،سورية الهوى والهوية،
رغم عشرات اآلالف من المقاتلين من جنسيات ما أنزل الله
بها من سلطان ،ولم تتجرأ تلك المعارضات سواء ما أطلق
عليه «المجلس الوطني السوري» أو «االئتالف المعارض»
على إدانة السلوك التركي ،وتغاضت عن ممارسات أنقرة
بسرقة م��وارد الشعب السوري وتدميرها لمقدرات البلد
ّ
أي جفن ،بل طالبوا بالمزيد ،وشجعوا
دون أن
يرف لهم ّ
على استقدام ال��ع��دوان الخارجي ض�� ّد بلدهم ورب��م��ا لهم
«أسبابهم وم��ب�� ّررات��ه��م» ،فما يربطهم بسورية ال يتعدّى
صفقة سياسية واق��ت��ص��ادي��ة ي��ج��ن��ون أرب��اح��ه��ا ،ويكفي
اإلشارة لحجم الفساد المالي الذي طال تلك الهيئات باسم
ق��وت الشعب السوري في الداخل ت��ارة والمخيمات تارة

أخ���رى خ�لال ال��س��ن��وات الستة الماضية لمعرفة أسلوب
تعاطيهم مع السوريين.
بالقرار التركي بمنح السوريين الجنسية التركية تفتح
أنقرة باب النجاة لمن ال يملك من تلك الشخصيات الجنسية
األج��ن��ب��ي��ة ،وه���م ق��ل��ة ب��ت��ق��دي��م أوراق اع��ت��م��اده��م النهائي
ألردوغ��ان ،فمن غير المعقول أن تندرج تلك الشخصيات
بالعملية السياسية ف��ي س��وري��ة ،بعد ممارسات أساءت
للشعب السوري قبل أن تسيء إلى السلطة ،فكيف سيكون
موقفهم في ظ ّل القناعة واإلدراك العالمي لحقيقة استحالة
أي من رم��وز المعارضة على
إسقاط النظام ،فهل يجرؤ ّ
التعاطي مع السلطات السورية ،بعد حجم العمالة المكشوفة
التي قدّموها ،وبالتالي تبدو الجنسية التركية الح ّل األنسب
لتلك الشخصيات ،خاصة أنّ السلطات التركية ستمارس
االنتقائية في اختيار من ستمنحهم جنسيتها ،وف��ي ظ ّل
ش���روط أن��ق��رة التعجيزية الباحثة ع��ن ال��خ��ب��رات القادرة
على دعم االقتصاد التركي والتي أمضت أكثر من خمس
سنوات في تركيا ،فإنّ المؤهّلين لنيل الجنسية ينحصرون
بفئة العاملين في قطاعات المعارضة السورية ،فمن يمتلك
ش��روط أنقرة غ��ادر تركيا منذ سنوات فالخبرات العلمية
وال��ك��ف��اءات االق��ت��ص��ادي��ة ق���ادرة ع��ل��ى م��غ��ادرة ت��رك��ي��ا إلى
أوروبا بأق ّل التكاليف ،ولن تنتظر خمس سنوات في تركيا
لتقتنص فرصة أردوغان ،وهذه الحقيقة يدركها السلطان
العثماني الجديد الغارق في مستنقعات حروبه والباحث
عن فرصة انتشاله ،فيقدّم لعمالئه الجنسية كمكافأة نهاية
خدمة.
أمام المعارضة السورية فرصة ذهبية للظفر بالجنسية
التركية بدل سوريتهم الضائعة منذ سنوات ،فهنيئا ً لهم
على ما جنوا ومن السوريين رسالة« :ماذا ينفع اإلنسان
لو كسب العالم كله وخسر وطنه»؟

قالت مصادر متابعة
للموقف التركي من
سورية تعليقا ً على
الكالم التصعيدي
لرئيس الحكومة
التركية ض ّد الرئيس
السوري إنّ مناورات
كثيرة سيشهدها مسار
التطبيع الذي تح ّدث عنه
األتراك ،وفي ك ّل حاالت
االستدارة الكبيرة يت ّم
التمهيد بموقف صادم،
ثم يت ّم التراجع عنه ،ثم
تدوير الزوايا والعودة
للمرونة والعودة
للتصعيد ،مذكرة بما
جرى أميركيا ً مع خيار
التفاوض حول الملف
النووي والصعود
والهبوط بين مواقف
تتح ّدث عن الخيار
العسكري وأخرى عن
حتمية التفاوض...

بوتين يهنئ وميركل تدعوها لزيارة برلين

ماي تتع َّهد بتنفيذ رغبة ال�شعب البريطاني وتع ِّين بوري�س جون�سون وزير ًا للخارجية
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،أمس،
أنّ حكومتها تحتاج إلى بعض الوقت قبل بدء المحادثات
الخاصة بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وقالت ماي إنها أبلغت عن ذلك كال من المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل ،والرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند ،وذل��ك بعد ساعات من توليها المنصب خلفا ً
لديفيد كاميرون الذي أعلن استقالته في أعقاب تصويت
البريطانيين ،لصالح الخروج من االتحاد األوروبي في
االستفتاء الذي أجرى في  23حزيران الماضي.
المتحدثة باسم ماي أضافت «أكدت رئيسة الوزراء
في كل االتصاالت الهاتفية على تعهدها بتنفيذ رغبة
الشعب البريطاني في الخروج من االتحاد األوروب��ي،
موضح ًة أننا نحتاج إل��ى بعض الوقت لإلعداد لهذه
المفاوضات ،كما أعربت عن أملها في أن يتم ذلك بروح
بناءة وإيجابية».
ب��دوره ،قال وزير المالية البريطاني الجديد فيليب
هاموند ،أمس ،إنّ حكومة بالده لن تخصص ميزانية
طارئة لخروج البالد من االتحاد ،مشيرا ً إلى أنّ ماي شددت
على إعالن الموازنة في خريف هذا العام كالمعتاد ،بينما
سيتم مراقبة الوضع بدقة خالل الصيف.
وكان وزير المالية السابق جورج أوزب��ورن ،المؤيد
للبقاء في االتحاد ،قد ل ّوح في حزيران الماضي ،بإمكانية
إعالن ميزانية طارئة وتبني إجراءات تقشف إضافية إذا
ما قرر البريطانيون الخروج من االتحاد.
م��ن جهته ،ص��� ّرح دون��ال��د ت��وس��ك رئ��ي��س المجلس
األوروبي ،أنّ على االتحاد أال يسمح لبريطانيا بأن تربح
من خروجها من االتحاد حتى ال يشجع ذلك دوال ً أخرى
على أن تحذو حذوها.
وق��ال توسك ف��ي مقابلة م��ع صحيفة «بوليتيكا»
البولندية األسبوعية «ال ينبغي ألح��د أن تستأثر به
الرغبة في معاقبة أو إذالل البريطانيين بسبب ما فعلوه
معنا»« ...لكن إذا ص��ارت فكرة خ��روج دول��ة عضو من
االتحاد نموذجا ً جذابا ً يحسن وضع هذه الدولة فستفكر
دول أعضاء أخرى في األمر ذاته» ،مضيفا ً «ليس بوسعنا
إبعادهم عنا لكن ال يمكننا أن نتركهم يربحون من الخروج

من االتحاد األوروبي ألنّ ذلك سيقضي على االتحاد».
إلى ذلك ،هنأ الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،تيريزا
ماي بمنصب رئيس وزراء بريطانيا وأع��رب عن رغبة
موسكو في حوار بناء مع لندن في العالقات الثنائية.
وق��ال بيان للكرملين ،إنّ بوتين أع��رب عن أمله في
العمل مع ماي بخصوص العالقات الثنائية والمسائل
الدولية.
وفي شأنٍ متصل ،أعلنت المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل ،أ ّنها دعّ ت ماي إلى زيارة برلين ،وقالت «أنا في
انتظار التعاون مع تيريزا ماي ،أعتقد أن مهمة الحكومة
األلمانية تتلخص في التعاون الوثيق مع حكومات الدول
الصديقة».

وبحسب ميركل فإنّ هناك عددا ً كبيرا ً من المشكالت
في العالم التي تتطلب تنفيذ سياسة خارجية نشطة،
وإنّ ألمانيا تتعاون بشكل وثيق على الدوام مع بريطانيا
بالذات على الصعيد الدولي.
هذا و كان مكتب رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة،
قد أعلن عن تعيين بوريس جونسون ،الذي تزعم معسكر
مؤيدي خ��روج بريطانيا من االتحاد األوروب���ي ،وزير
خارجية بريطانيا في الحكومة الجديدة.
ه��ذا وأص��ب��ح تعيين ج��ون��س��ون ف��ي ه��ذا المنصب
المسؤول من قبل تيريزا ماي ،مفاجأة كبيرة ،علماّ بأ ّنه
سبق لـ مأي أن قالت إنّ جونسون ليس شخصية يمكن
االعتماد عليها دائماً ،لكنها وصفت ُه أيضا ً بأ ّنه «روح

مجل�س النواب الأميركي يحظر �شراء الماء الثقيل من �إيران
أق���ر م��ج��ل��س ال���ن���واب األم��ي��رك��ي
تشريعاً ،يحظر بموجبه شراء الماء
الثقيل م��ن إي���ران ،ف��ي تحد لتهديد
الرئيس باراك أوباما باستخدام حق
النقض (الفيتو) ضد مثل هذا القرار.
وأص��در المجلس التشريعي هذا
ال��ق��رار بأغلبية  249ص��وت�ا ً مقابل
 ،176حيث كان أغلب المؤيدين تقريبا ً
من الجمهوريين الذين يملكون أغلبية
المقاعد في المجلس.
من جهته ،هدد البيت األبيض في
وقت سابق ،باالعتراض على مشروع
القانون ومشروعين آخرين من المقرر
أن ينظر فيهما المجلس خالل األيام
القادمة.
هذا و كان كل األعضاء الجمهوريين
بالكونغرس وع��دد قليل من أعضاء
الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه
الرئيس أوباما ،قد عارضوا االتفاق
النووي بين إيران والواليات المتحدة
والقوى العالمية األخرى ،الذي أعلن
ف��ي  14ت��م��وز م��ن ال��ع��ام الماضي،
ووافقت طهران بمقتضاه على تقليص
برنامجها ال��ن��ووي مقابل تخفيف
العقوبات الدولية.
وك��ان��ت صحيفة «وول ستريت
جورنال» كشفت في نيسان أنّ إدارة
الرئيس أوباما ستشتري من إيران
 32طنا ً من المياه الثقيلة ،التي تعد
عنصرا أساسيا ً في تصنيع السالح
ال��ن��ووي ،علما ً أ ّن��ه ال يحق إلي��ران،
بموجب االتفاق ال��ن��ووي ،أن تخزن
من المياه الثقيلة ما يزيد عن 130
طنا ً خالل السنوات األولى من تنفيذ
االتفاق ،وأقل من  90طنا ً فيما بعد.
وفي السياق ،مددت إدارة الصناعة
واألم����ن ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة ال��ت��ج��ارة
األميركية ،اج��راءات الحظر ضد 15
فردا ً ومؤسسة بذريع ِة دعم البرنامج
الصاروخي اإلي��ران��ي ،حيث تسلب
القيود األميركية ،امتياز التصدير من
 15شخصا ً ومؤسسة تعتبرها داعمة

لبرنامج ايران الصاروخي.
إدارة الصناعة واألم��ن قالت في
بيان ،إنّ تمديد ق��رار المنع المؤقت
يأتي للحد من االنتهاك الفوري لقرارات
الصادرات وفي اطار المصلحة العامة،
ح��ي��ث ش��م��ل ال��ح��ظ��ر ك��ل م��ن شركة
«ماهان» اإليرانية للطيران وشركة
«النصر» األردنية للطيران وشركة
«سكاي بلوبرد» اإلماراتية.
من جهته ،انتقد وزي��ر الخارجية
االيراني محمد جواد ظريف ،السلوك
االميركي ازاء تنفيذ االتفاق النووي،
موضحا ً ب��أنّ االنتقادات التي تطال
«خطة العمل المشتركة» (االتفاق
ال��ن��ووي) تتمثل بتلك ال��ت��ي تنتقد
السلوك االميركي .مضيفا ً أنّ جميعنا
انتقد ه��ذا السلوك وأعلنا ع��ن ذلك
صراحة.
الوزير اإليراني أضاف ،أن االتفاق
بصفته ات��ف��اق ج��اء عبر مفاوضات
جماعية ،يشمل مواقف جميع االطراف

واليختزل بموقف طرف واحد ،مشيرا ً
إلى أنّ العالم بأجمع ِه يعتبر بأن إيران
خاضت مفاوضات االتفاق النووي،
ب��ع��زة وك��رام��ة وأستطاعت تثبيت
حقوقها النووية وأفضت إلى إلغاء
ق��رارات مجلس األمن الدولي وإنهاء
الحظر الظالم المفروض على طهران،
الذي كان سيدفع مبيعات النفط إلى
مستوى الصفر في ح��ال استمراره
وأوقف التعامالت المصرفية.
وأستبعد ظريف أن مراقبا ً محايدا ً
يرى بأنّ ما حصلت عليه الجمهورية
اإلسالمية في اإلتفاق ،يشكل مضرة
لها ،وأكد أنّ بالده وبارشادات قائد
الثورة االسالمية ،أقدمت على االتفاق
ب��وع��ى وت��ق��دم��ت بشكل ج��ي��د بهذا
االتجاه ،عند النظر والخروج بانطباع
شامل ح��ول االت��ف��اق وآل��ي��ة تنفيذه
واالوضاع التي احاطت به.
وب� ّي��ن ال��وزي��ر االي��ران��ي ،بأنه من
المتعذر تغيير أطباع الدول األخرى،

حيث أنّ لألميركيين طبع خاص وهم
يعملون على أساسه.
وح���ول تصريحات وك��ي��ل وزارة
الخارجية اإليرانية محمد سرمدي
ال���ذي أك��د فيها ع��دم ال��وص��ول إلى
األهداف المت ّوخاة بعد مرور عام من
االتفاق ،أشار ظريف إلى أنّ الجميع
يتحدث عن أن الطرف األميركي لم
يعمل بشكل جيد في تنفيذ االتفاق
النووي.
وع���ن م���دى وج����ود م��ش��اك��ل مع
األوروبيين في تنفيذ االتفاق ،أوضح
ظريف ،بأنّ األطراف األوروبية لديها
مشكلة مع الجانب األميركي ،وأنّ
األوروبيين على األغلب قلقون بسبب
حالة نفسية.
وأك��د ظريف ض��رورة عدم تجاهل
االوض��اع التي كانت تحيط بإيران
والضغوطات النفسية التي مورست،
والتي تأخذ بعض الوقت لكي تنهار.

حزب المحافظين».
ويشبه كثيرون جونسون ،بالمرشح الجمهوري
لالنتخابات األميركية دون��ال��د ت��رام��ب ،نظرا ً لتطابق
مواقفهما حول بعض النقاط وتصرفاتهما الغربية .وكان
ماض غير بعيد يسعى للزعامة في حزب
جونسون في
ٍ
المحافظين ليشغل كرسي رئيس الوزراء بنفسه.
وف��ي أول رد فعل على تعيين ج��ون��س��ون ،أع��رب
الكرملين عن أمل ِه في أن يلتزم وزير الخارجية البريطاني
الجديد بـ»الخطاب الدبلوماسي» ،وامتنع التعليق على
بعض التصريحات السابقة لجونسون التي هاجم فيها
موسكو.
واعتبر دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم
الرئيس الروسي أنّ جونسون عندما كان يشغل منصبه
السابق (عمدة لندن) ،لم يكن يؤثر على صياغة السياسة
الخارجية لبريطانيا بأيّ شك ٍل من األشكال ،ولم تكن
تصريحاته تعكس الموقف الرسمي للندن.
وأع���رب بيسكوف ع��ن قناعت ِه ب���أنّ «ث��ق��ل الوضع
السياسي الحالي» سيدفع بجونسون ،بال ش��ك ،إلى
تبني خطاب معدل يحم ُل طابعا ً دبلوماسيا ً بقد ٍر أكبر.
من جهته ،علّق وزير الخارجية الفرنسي جان مارك
آيرولت على نبأ تعيين جونسون وزيرا ً للخارجية في
بريطانيا ،بقوله إ ّنه بحاجة إلى شريك يتمتع بمصداقية
ويمكن الوثوق به.
وقال آيرولت «ليس لدي أيّ مخاوف حول بوريس
جونسون لكنكم تعلمون أسلوبه وطريقته» قبل أن
يضيف أنّ جونسون الذي تزعم معسكر مؤيدي خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي «كذب كثيراً» خالل الحملة
قبل االستفتاء.
وتابع قائالً إنّ اختيار رئيسة ال��وزراء البريطانية
الجديدة تيريزا ماي لجونسون من أجل تولي مهام وزير
الخارجية« ،دليل على األزم��ة السياسية التي تمر بها
بريطانيا بعد التصويت» ،وأضاف «أحتاج إلى شريك
يمكن التفاوض معه ويكون واضحاً ،ويتمتع بمصداقية
ويمكن الوثوق به».

مو�سكو :ال يمكن لرو�سيا ال�سكوت
عن تحركات «الناتو»
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى حلف شمال االطلسي ألكسندر غروشكو،
أنّ قرارات الحلف تحول أوروبا الشرقية إلى قاعدة لنشر القوات العسكرية،
وأنّ موسكو ال يمكنها السكوت على ذلك.
غروشكو قال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس «روسيا – الناتو»
على مستوى المندوبين في بروكسل «التدابير التي اتخذها حلف الناتو
في قمة وارسو تحمل طابع المواجهة ،وتشبه أنماط الحرب الباردة ،ولكن
روسيا ليست تهديدا ً لحلف شمال االطلسي» « ....نحن نعتقد أنّ هذه
التدابير هي زائدة عن الحاجة ،وذات نتائج عكسية ،تحمل طابع المواجهة،
وتضعف األمن اإلقليمي وفي عموم أوروبا ،وتعيدنا إلى خطط ضمان األمن
أيام الحرب الباردة «.
وأكد أنّ روسيا ال تشكل خطرا ً على أعضاء الحلف وليس لها مصلحة في
نموذج عالقات المواجهة الذي يفرض عليها.قائالً «ال يحق للناتو التعليق
على تحركاتنا العسكرية ،ألنها تتماشى مع القانون الدولي» ،مشددا ً على
أ ّنه «ال وجود أليّ نشاط روسي على األراضي األوكرانية».
كما أشار المندوب الروسي إلى أنّ «المدربين األميركيين في أوكرانيا
يثيرون القلق بسبب تواجدهم شرق البالد» ،قائالً «القوات األوكرانية
تصعد من أعمالها العسكرية هناك» ،مؤكدا ً أنّ موسكو مستعدة للتشاور
مع الناتو بشأن سالمة الطيران فوق بحر البلطيق .وأعتبر أنّ خصوصية
هذا االجتماع هو أن العسكريين يشاركون فيه للمرة األول��ى بعد فترة
انقطاع طويلة.
من جهته ،أعلن األمين العام لألطلسي ينس ستولتنبرغ ،أنّ الحلف
سيدرس باهتمام المقترح الروسي حول أمن الطيران في منطقة البلطيق،
وق��ال «قدمت روسيا اقتراحا ً حول ضمان أمن الطيران في منطقة بحر
البلطيق .ونحن سندرس هذا االقتراح باهتمام»« ...أنا أرحب بإعالن روسيا
عن رغبتها في اتخاذ اإلجراءات للتخفيف من المخاطر ...قنوات االتصال
العسكرية بين الناتو وروسيا غير مغلقة ،واآلن يجب استخدامها للحد من
مخاطر الحوادث العسكرية ...قنوات االتصال العسكرية مفتوحة ...ينبغي
أن تستخدم للحد من مخاطر الحوادث العسكرية».
وأ ّكد الدبلوماسي األوروبي أنّ الواليات المتحدة خالل اجتماع مجلس
«روسيا – الناتو» ،تحدثت عن زيادة حضورها العسكري في أوروبا.قائالً
«الواليات المتحدة تحدثت عن حضورها ،باإلضافة إلى حضور الناتو في
أوروبا»»....سيكون لدينا اجتماعات أخرى في مجلس روسيا  -الناتو ..لم
نقرر التاريخ انعقاد اجتماع آخر لمجلس روسيا الناتو ،ولم نتحدث عن
شكل االجتماع الجديد»
وأشاد ستولتنبرغ باالجتماع قائالً «اجتماع اليوم كان مفيدا ً وجرت
نقاشات منفتحة»« ...لقد كان اجتماعا ً مفيداً ،وكانت المناقشات منفتحة
وصريحة»« ...الحلف سيستمر في دع��وة الخبراء العسكريين الروس
للمشاركة في مناوراته وااللتزام بالشفافية العسكرية»« ....لدينا معايير
خاصة لدعوة المراقبين الدوليين ..سنقوم بذلك حتى في أوق��ات عدم
الحاجة إليه ..عندما تكون المناورات غير واس��ع��ة ..إننا منظمة ذات
شفافية».

