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موسكو :أوكرانيا تتحول إلى خط مواجهة

يمكن ّ
تلمس كــل ذلــك فــي تصريحات
نتنياهو الذي قال أمس« :سنرد بقوة
فــي كــل مـحــاولــة ل ـخــرق ال ـه ــدوء الــذي
تحقق في الجنوب ّبعد عملية الجرف
الـصــامــد» .كــذلــك ح ــذر وزي ــر الـشــؤون
االس ـت ـخ ـبــاريــة ،يــوفــال شطاينتيس،
من أن إسرائيل قد تشن حملة واسعة
فـ ــي غـ ـ ــزة «ل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدك ال ـب ـن ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة
ّ
واملؤسساتية لحماس» ،وأيضًا هدد

رئـيــس أرك ــان الـجـيــش ،بـنــي غانتس،
ب ــأن «إســرائ ـيــل لــن تـمــر م ــرور ال ـكــرام
على إصابة جندي بجروح خطيرة».
أم ــا امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،فأثبتت
مـنــذ املـعــركــة األخ ـي ــرة أن ـهــا تـمـلــك من
األوراق مــا قــد يفاجئ الـعــدو ،ويكون
ل ــه مـفــاعـيـلــه الـنـفـسـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة،
وهــذا حاضر بقوة أمــام صانع القرار
في إسرائيل.

اسـتـمــرت ردود الـفـعــل الــروسـيــة على
القرار األوكراني الذي اتخذته ،أول من
أمــس ،بالتخلي عــن «عــدم االنحياز»،
ف ــي وق ــت اس ـتــؤن ـفــت ف ـيــه امل ـح ــادث ــات
ب ـ ــن ك ـي ـي ــف و«االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــن» ،فــي
م ـي ـن ـس ــك أمـ ـ ـ ــس .وب ـ ـعـ ــد ت ـص ــري ـح ــات
رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ال ــروس ــي ،ديـمـتــري
ميدفيديف ،ووزيرالخارجية ،سيرغي
الفـ ــروف ،ب ــأن ه ــذه ال ـخ ـطــوة سـتــؤدي
إل ــى نـتــائــج عـكـسـيــة ،رأى نــائــب وزيــر
الــدفــاع ،أناتولي أنتونوف ،أن «حلف
ّ
يحول أوكرانيا إلى
شمال األطلسي»
«خ ــط أم ــام ــي ل ـل ـمــواج ـهــة» ،ك ـمــا هــدد
ب ـق ـطــع الـ ـع ــاق ــات م ــع «الـ ـحـ ـل ــف» ،إذا
تحققت آمال كييف باالنضمام إليه.
وكان برملان كييف قد وافق ،الثالثاء،
على التخلي عن حالة «عدم االنحياز»
بـ ـه ــدف ان ـض ـم ــام الـ ـب ــاد إل ـ ــى «ح ـلــف
شـ ـم ــال األط ـ ـل ـ ـسـ ــي» ،مـ ــا أث ـ ـ ــار غـضــب
مــوس ـكــو وع ـ ّـم ــق أس ـ ــوأ م ــواج ـه ــة بــن
روس ـي ــا وال ـغ ــرب ،مـنــذ نـهــايــة الـحــرب
الباردة.
وق ـ ـ ــال أن ــات ــول ــي أن ـ ـتـ ــونـ ــوف ،ل ــوك ــال ــة
«ان ـتــرفــاكــس» ،إن «دول حـلــف شـمــال
األطلسي دفعت كييف إلى اتخاذ هذا
ال ـقــرار ال ــذي سـيــأتــي بـنـتــائــج عكسية
ف ــي م ـحــاولــة لـتـحــويــل أوك ــران ـي ــا إلــى
خــط أمــامــي لـلـمــواجـهــة مــع روس ـيــا»،
مضيفًا أنــه «إذا اتخذ هــذا الـقــرار في
امل ـس ـت ـق ـبــل ط ــاب ـع ــا ع ـس ـكــريــا (م ـســألــة
ان ـض ـمــام أوك ــران ـي ــا إل ــى ح ـلــف شـمــال
األط ـل ـس ــي) فـحـيـنـهــا س ـن ــرد بــالـشـكــل
املناسب .سنقطع عالقاتنا على نحو
كامل بحلف شمال األطلسي وقتذاك،
وعمليًا سيكون من املستحيل إصالح
هذا الوضع».
فــي سـيــاق آخ ــر ،تـحــدث أنـتــونــوف عن
اسـتـمــرار تــدريــب «األطـلـســي» لطواقم

ط ــائ ــرات ف ــي أوروبـ ـ ــا ع ـلــى اس ـت ـخــدام
أسـ ـلـ ـح ــة نـ ـ ــوويـ ـ ــة .وقـ ـ ـ ــال إن «الـ ـقـ ـل ــق
األس ــاس ــي نــابــع مــن اس ـت ـمــرار تــدريــب
ط ـي ــاري ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ف ــي الـحـلــف
غير الـنــوويــة على ذلــك ،مثل بولندا»
املـحــاذيــة لـلـحــدود الــروسـيــة .وأك ــد أن
غـيــاب االت ـصــاالت بــن وزارات الــدفــاع
ال يساهم في تعزيز الثقة واألمــن في
أوروبـ ــا بــل عـلــى الـعـكــس ،يــولــد «عــدم
الفهم والشك».
في مقابل ذلك ،أفاد مسؤول من «حلف
األطلسي» طلب عــدم نشر اسمه ،بأن
األم ــر يــرجــع إلــى كييف فــي اتـخــاذ ما
تـ ـ ــراه مـ ــن ق ـ ـ ـ ــرارات بـ ـش ــأن س ـيــاس ـت ـهــا
ال ـخ ــارج ـي ــة .وأض ـ ــاف أن ــه «إذا ق ــررت
أوكرانيا التقدم لعضوية حلف شمال
ّ
فسيقوم الحلف استعدادها
األطلسي
ل ــان ـض ـم ــام بــال ـطــري ـقــة ن ـف ـس ـهــا ال ـتــي
تـ ـج ــري م ــع أي م ــرش ــح .هـ ــذه م ـســألــة
بــن الـحـلــف وال ــدول الـتــي تسعى إلــى
العضوية».
فــي هــذه األث ـنــاء اسـتــؤنـفــت ،أمــس في
مينسك ،مباحثات السالم بني كييف
و«االن ـ ـف ـ ـصـ ــال ـ ـيـ ــن» ب ـ ـشـ ــأن م ـس ـت ـق ـبــل

استؤنفت المحادثات
بين كييف «االنفصاليين»
في مينسك في
جلسة مغلقة

«امل ـ ـنـ ــاطـ ــق االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــة» ف ـ ــي ش ــرق
أوك ــران ـي ــا ،بـحـســب مــا أع ـلــن املـتـحــدث
بـ ــاسـ ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ـبـ ـي ــاروسـ ـي ــة،
دميتري ميرونتشيك.
وق ــال املـتـحــدث إن املـبــاحـثــات الرامية
إل ــى ت ـســويــة ال ـن ــزاع الـ ــذي أوقـ ــع أكـثــر
مــن  4700قتيل« ،ب ــدأت قــرابــة الساعة
 14,30ب ـتــوق ـيــت غــري ـن ـتــش ف ــي امل ـقــر
السابق لرئيس بيالروسيا ،ألكسندر
ل ــوك ــات ـش ـي ـن ـك ــو ،ف ـ ــي وسـ ـ ــط م ـي ـن ـســك
وتجرى في جلسة مغلقة».
ولـكــن اسـتـئـنــاف امل ـحــادثــات لــم يمنع
ك ـي ـيــف م ــن ق ـط ــع ال ـك ـه ــرب ــاء ع ــن شـبــه
جزيرة القرم ،صباح أمس ،ثم إعادتها
عـ ـل ــى نـ ـح ــو ج ــزئ ــي فـ ــي وقـ ـ ــت الحـ ــق.
وكـ ــانـ ــت ال ـ ـقـ ــرم قـ ــد شـ ـه ــدت ان ـق ـطــاعــا
ً
ك ــام ــا لـلـكـهــربــاء م ــن أوك ــران ـي ــا ،الـتــي
أوقفت من دون سابق إنذار من جانب
واح ــد تــوريــد الـطــاقــة الكهربائية إلى
ش ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ،مـ ــا أجـ ـب ــر امل ـع ـن ـيــن
على تشغيل مراكز الكهرباء املتنقلة
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى ال ـغ ــاز وك ــذل ــك مــولــدات
الكهرباء العاملة على املــازوت بكامل
طــاقـتـهــا .وب ـ ّـررت كييف ذلــك بتجاوز
القرم حصتها من الطاقة.
وك ـ ــان رئ ـي ــس وزراء الـ ـق ــرم ،سـيــرغــي
أكسيونوف ،قد صرح في وقت سابق
الثالثاء بأن روسيا وأوكرانيا وقعتا
عقدًا بشأن مــرور الطاقة الكهربائية
من روسيا إلى القرم ،من دون انقطاع،
عبر األراضي األوكرانية.
وفــي وقــت الحــق مــن يــوم أم ــس ،أعلن
النائب األول الجديد لرئيس حكومة
الـ ـ ـق ـ ــرم ،م ـي ـخ ــائ ـي ــل ش ـي ــري ـم ـي ــت ،إن ــه
ُ
«استؤنف إرســال الطاقة الكهربائية،
وق ـ ــد وصـ ـل ــت أول  650م ـي ـغ ــاواي ــت،
ً
وسيتحسن الوضع كامال مساء».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

بغداد تشيد بدور إيران ...وتحذير كردي من التقسيم
ما قل
ودل
عبر وزير الخارجية اإليراني،
ّ
محمد جواد ظريف (الصورة)،
أمس ،عن «ثقته» بأن اتفاقًا
نهائيًا حول ملف طهران النووي
سيكون «سريعًا في متناول
اليد» .وأوضح ظريف ،في رسالة
إلى نظرائه في مجموعة الدول
الكبرى ،أنه «يتطلب رؤية وإرادة

سياسية واالعتراف بوقائع من
شركائنا في التفاوض ،وكذلك
الجرأة في اتخاذ الخيار الجيد
لمصلحة المجتمع الدولي».
يذكر أن من المقرر إجراء الجولة
المقبلة من المحادثات بين إيران
ودول ( )1+5قبل  20كانون
الثاني المقبل .وأكد ظريف
أن وفد بالده «يخوض هذه
المفاوضات بتفويض حازم وإرادة
سياسية قوية بالتوصل إلى
اتفاق شامل».
(أ ف ب)

أكــد الرئيس العراقي ،فــؤاد معصوم،
أن إيران كانت من «أولى» الدول التي
مــدت «يــد ال ـعــون» لـبــاده فــي حربها
ضد تنظيم «الــدولــة اإلســامـيــة» ،في
وقت دعا فيه رئيس مجلس الشورى
اإليراني ،علي الريجاني ،دول العالم
إلـ ــى «الـ ـتـ ـع ــاون مل ــواج ـه ــة اإلره ـ ـ ــاب»،
الــذي يعد «مشكلة حقيقية يعانيها
جميع دول العالم».
ول ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي ،واص ـ ــل الري ـجــانــي
زي ــارت ــه إلـ ــى ال ـ ـعـ ــراق ،وال ـت ـق ــى أمــس
ال ــرئـ ـي ــس فـ ـ ـ ــؤاد مـ ـعـ ـص ــوم ،ورئـ ـي ــس
ال ـح ـكــومــة ح ـيــدر ال ـع ـب ــادي ،ورئ ـيــس
البرملان ،سليم الجبوري.
معصوم وبحسب مــا نقل عنه بيان
صدر عن مكتبه ،شدد «على ضرورة
ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن فــي
امل ـي ــادي ــن ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
وال ـ ـت ـ ـن ـ ـمـ ــويـ ــة فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال م ـك ــاف ـح ــة
اإلره ـ ــاب» ،م ـجــددًا شـكــر إي ــران «على
دعـمـهــا لـلـعــراق وال سـيـمــا فــي حربه
ضد اإلرهاب».
وت ــاب ــع ال ـب ـي ــان ،أنـ ــه «ج ـ ــرى الـتــأكـيــد
خ ــال ال ـل ـقــاء عـلــى تعضيد الـتـعــاون
الـ ـثـ ـن ــائ ــي فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ـ ـتـ ــي تـهــم
ال ـطــرفــن ،مـثــل مـلـفــات الـنـفــط والـغــاز
ومـكــافـحــة الـتـصـحــر ومـشـكـلــة املـيــاه،
وتنشيط السياحة الدينية ومجاالت
أخرى ذات اهتمام مشترك».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أشـ ـ ـ ــاد رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس
الـ ـش ــورى اإلي ــران ــي بـ ـ ــ«دور الــرئـيــس
م ـ ـع ـ ـصـ ــوم فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـت ـ ـبـ ــاب ال ـ ــوف ـ ــاق
السياسي» في العراق.
بدوره ،توقع رئيس الــوزراء العراقي،
ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،خ ــال لـقــائــه رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى االي ـ ــران ـ ــي «انـ ـه ــاء
وج ـ ـ ـ ــود ت ـن ـظ ـي ــم داع ـ ـ ـ ــش االره ـ ــاب ـ ــي
بـفـتــرة ق ـص ـيــرة» .وأضـ ــاف ال ـع ـبــادي،
الــذي يــزور تركيا اليوم ،في بيان ،أن
«هناك تقدما واضحا تحرزه قواتنا

األمنية في حربها ضد تنظيم داعش
اإلرهــابــي ،وهــو ما يتطلب املزيد من
التعاون من قبل دول املنطقة للقضاء
على هــذه التنظيمات االرهــابـيــة ،الن
هذه العصابات تمثل تهديدا حقيقيا
وخطرا على الجميع».

«الكردستاني» يحذر من
التقسيم
دعا الرئيس املشترك لـ «حزب العمال
ال ـكــردس ـتــانــي» ،جـمـيــل ب ــاي ــك ،أم ــس،
م ـك ـ ّـون ــات امل ـج ـت ـمــع ال ـع ــراق ــي للعمل
ع ـل ــى ن ـح ــو م ــوح ــد مل ــواج ـه ــة تـهــديــد
تنظيم «داعــش» ،فيما أعرب عن أمله
فــي أن يثمر تـعــاونــه «غـيــر املـبــاشــر»
مــع «التحالف الــدولــي» فــي رفــع اسم
الحزب من قائمة املنظمات اإلرهابية.
وشــدد بايك ،في مقابلة مع صحيفة
«ذاغ ــاردي ــان» على أن تجزئة الـعــراق
«سـ ـتـ ـك ــون خـ ـطـ ـرًا جـ ـ ـ ـ ـدًا» ،الفـ ـت ــا إل ــى
ض ــرورة أن «تـعـمــل األطـ ــراف السنية
وال ـش ـي ـع ـيــة وال ـك ــردي ــة م ـعــا ملــواجـهــة
تهديد تنظيم (داع ــش)» .وأش ــار إلى
أنه «إذا ما ّ
تقسم العراق ،فإن الحرب
ستزداد حدة وسيكون خطر (داعش)
على املـكــونــات الصغيرة كبيرًا جـدًا،
ّ
موحدين ،فسيكون
ولكنهم إذا بقوا
ب ــإم ـك ــان ـه ــم ت ـس ــوي ــة خ ــاف ــات ـه ــم فــي
مرحلة الحقة من خالل الحوار».
وك ـشــف ال ـق ـيــادي ف ــي «ح ــزب الـعـمــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» أن هـ ـن ــاك «تـنـسـيـقــا
س ــري ــا قــائ ـمــا ب ــن ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
وقوات الحزب ،عبر وسطاء» ،مشددًا
ع ـل ــى أه ـم ـي ــة أن «ت ـت ـط ــور ال ـع ــاق ــات
ال ــديـ ـبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة بــن
التحالف واألكراد في سوريا والعراق
مــن أج ــل الـتــوصــل إل ــى نـتــائــج أفضل
ضـ ــد داعـ ـ ـ ـ ــش» ،م ــوض ـح ــا أن «حـ ــزب
ُ
العمال ظـلــم كثيرًا بتصنيفه كحزب
إرهابي».

أم ـ ــا ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــاق ــات مــع
تــركـيــا ،فقد وصفتها «ذا غــارديــان»
بأنها مــا زال ــت تتسم بــالــ«عــدائـيــة».
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ن ـق ـلــت ع ــن بــايــك
اتهامه الرئيس التركي ،رجــب طيب
أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،ب ــأن ــه «ي ــدع ــم داعـ ـ ــش فــي
سوريا للقضاء على اإلدارة الكردية
الــول ـيــدة» .وأوض ــح أن «تــركـيــا تريد
ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـت ـج ـم ـعــات ال ـكــرديــة،
أو إب ـقــاء هــم ف ــي إط ــار ق ـتــال مستمر
إلض ـع ــاف ـه ــم» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أنـ ــه «إذا
كانت هناك إدارة كردية قابلة للحياة
فــي الـعــراق وســوريــا ،فــإن األك ــراد في
تركيا سيطالبون بإدارتهم الخاصة
أيضًا».
ورأى بايك أنه «في الوقت الذي أعلن
فيه زعيم داعــش أبــو بكر الـبـغــداداي

حلمه بــإنـشــاء خــافــة لـكــل املسلمني،
ّ
بــدأ أردوغ ــان يتوهم بــأن يـكــون على
رأس اإلمبراطورية العثمانية املعاد
إحياؤها ،إلدارة (أوضــاع) السنة في
الشرق األوسط».

قوات أميركية من القطاع
الخاص
قــال مسؤول أميركي كبير إن اإلدارة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ت ـس ـت ـع ــد لـ ـ ــزيـ ـ ــادة ع ــدد
املـتـعــاقــديــن مــن الـقـطــاع ال ـخــاص في
الـ ـع ــراق ف ــي إطـ ــار «جـ ـه ــود» الــرئـيــس
باراك أوباما لصد مقاتلي «داعش».
ويثير وجــود املتعاقدين في العراق
ـ والس ـي ـمــا ش ــرك ــات األمـ ــن الـخــاصــة
ـ ال ـج ــدل م ـنــذ سـلـسـلــة م ــن األح ـ ــداث
الـعـنـيـفــة أث ـنــاء االح ـت ــال األم ـيــركــي،
وصلت إلــى ذروتـهــا في شهر أيلول
 2007بقتل  14عراقيًا أعــزل على يد
حراس شركة «بالكووتر» األمنية.
وأوضح املسؤول أن عدد املتعاقدين
الذين ُ
سينشرون في العراق ـ بخالف
حــوالــي  1800يعملون اآلن ملصلحة
وزارة الخارجية األميركية ـ سيعتمد
جــزئ ـيــا ع ـلــى مـ ــدى ان ـت ـش ــار ال ـق ــوات
األم ـي ــرك ـي ــة «الـ ـت ــي تـ ـق ــدم املـ ـش ــورة»
ل ـقــوات األم ــن الـعــراقـيــة وبـعــدهــم عن
املنشآت الديبلوماسية األميركية.
وقال املسؤول األميركي الكبير الذي
تـ ـح ــدث ش ــري ـط ــة عـ ـ ــدم ال ـك ـش ــف عــن
هويته ،إنــه «مــن املؤكد ،سيكون من
الـضــروري إرســال بعض املتعاقدين
لتقديم دعم إضافي هناك».
ّ
وب ـح ـســب ال ـح ــدي ــث األمـ ـي ــرك ــي ،ف ــإن
في العراق اآلن حوالى  1750جنديا
أم ـي ــرك ـي ــا ،ك ـم ـس ـت ـشــاريــن ،ف ـي ـمــا أمــر
وزير الدفاع األميركي ،تشاك هاغل،
األسبوع املاضي ،بنشر  1300جندي
إضافي.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

