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إيران

ك ــان ال ــرج ــل ال ـثــانــي إبـ ــان ح ـكــم ص ــدام
حـســن ،إذ شغل منصب نــائــب رئيس
مـجـلــس «ق ـي ــادة ال ـث ــورة» ال ــذي تــرأســه
ص ــدام ،وقبلها تقلد عــدة مناصب من
بينها وزي ــر الداخلية ووزي ــر الــزراعــة.
«اخــرس لعن الله ابــو شاربك انــت امام
الـعــراق العظيم» ،كانت تلك آخــر جملة
للدوري وقد اشتهر بها عراقيا وعربيا
بعد مشادة كالمية مع الوفد الكويتي
في مؤتمر القمة اإلسالمية في الدوحة
(آذار  )2013قبيل سقوط النظام بنحو
شهر.
وق ــد اخـتـفــى الـ ــدوري عــن األن ـظ ــار بعد
 2003مع أنــه كــان الشخص الثاني في
قائمة املطلوبني الـ 55للواليات املتحدة،
ثم أعلن «البعث» بعد إعــدام صــدام في
 2006ت ـس ـلــم الـ ـ ـ ــدوري م ـن ـصــب األم ــن
ال ـع ــام .وف ــي الـســابــع مــن نـيـســان 2012
ظ ـهــر ال ــرج ــل ف ــي أول تـسـجـيــل مــرئــي
مـنــذ  11عــامــا بمناسبة ال ــذك ــرى ال ــ65
لـتــأسـيــس ال ـح ــزب ،وقـبـلـهــا ف ــي أواخ ــر
 2009أع ـلــن أن ــه أن ـشــأ «جـبـهــة الـجـهــاد
وال ـت ـحــريــر والـ ـخ ــاص ال ــوط ـن ــي الـتــي
انبثق عنها تنظيم «النقشبندية».
أم ــا التسجيل الـصــوتــي األخ ـيــر ،فكان
األكثر جــدال ،إذ إن الــدوري بعد أحداث
املــوصــل بنحو شـهــر ،أش ــاد بتنظيمي
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» و«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة» داعـ ـ ـ ًـيـ ـ ــا إل ــى
تـجــاوز الـخــافــات ومــواصـلــة مــا سماه
«ال ـت ـحــريــر» ع ـقــب تـمـكــن «داعـ ـ ــش» من
السيطرة على عدد املناطق الشمالية.
وسرت شائعات خالل انطالق العملية
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـت ـحــريــر ت ـك ــري ــت ،الـشـهــر
املــاضــي ،عــن وج ــود ال ــدوري مــع ابنتي
ص ــدام (رغ ــد وح ــا) فــي املــديـنــة ،ولكن
امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم «ال ـح ـش ــد»
ق ـ ـ ــال إن تـ ـل ــك املـ ـعـ ـل ــوم ــات «مـ ـح ــاول ــة
لتشويه الحقائق والتقليل مــن حجم
االن ـت ـص ــارات» ،فيما سـبــق ذل ــك إعــان
«مجلس شيوخ عشائر صــاح الدين»
الــذي يقاتل «داع ــش» ،أن ال ــدوري هرب
في آب املاضي إلى سوريا ولم يعد إلى
العراق منذ ذلك التاريخ.

دعوة إيرانية من موسكو
لجبهة مقاومة ضد أميركا
يومان حافالن بالمباحثات
بين وزير الدفاع اإليراني حسين
دهقان والمسؤولين الروس،
في موسكو ،كان أبرز ما ّ
تم
بحثه توريد منظومة «أس
 »300الروسية إلى إيران في
نهاية العام الحالي ،إلى جانب
التطورات اإلقليمية
فــي الــزيــارة الـتــي قــام بها وزي ــر الــدفــاع
اإليراني العميد حسني دهقان لروسيا
ملفات كثيرة جــرى البحث فيها ،ليس
ّأول ـهــا صفقة ال ـ ــ«أس  »300وال آخــرهــا
الـ ـع ــاق ــات بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن .ف ــال ـع ــاق ــات
ّ
الثنائية توطدها التوترات مع الغرب
ووحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـحـ ــال فـ ــي وجـ ـ ــه ال ـع ـق ــوب ــات
األميركية والغربية ،التي شكلت أساسًا
ودافعًا ـ إلى جانب التطورات اإلقليمية
ـ لدعو ٍة أطلقها دهقان ،من أجل تشكيل
جـبـهــة م ـقــاومــة ،ف ــي مــواج ـهــة األط ـمــاع
األميركية.
خ ــال لـقــائــه نـظـيــره ال ــروس ــي سيرغي
ش ــوي ـغ ــو ،ب ـحــث دهـ ـق ــان ك ــاف ــة امل ـســائــل
الفنية املتعلقة بمنظومة الدفاع الجوي
«أس  »300وتسليمها إلــى إي ــران ،قبل
ن ـهــايــة الـ ـع ــام ال ـح ــال ــي ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
ال ـفــرق اإليــران ـيــة مــدربــة عـلــى اسـتـخــدام
املنظومة .ولكن املحادثات بني الطرفني
ّ
تخطت هــذا امللف ـ ـ الــذي أثــار استنفار
الغرب الستنكاره ـ لتتعداه إلى البحث
في تسوية األزمات اإلقليمية والعاملية،
وه ـ ـ ــو م ـ ــا أوضـ ـ ـح ـ ــه ده ـ ـ ـقـ ـ ــان ،م ـع ـت ـب ـرًا
أن م ــواق ــف ال ـح ـكــومــة ال ــروس ـي ــة تـجــاه
القضايا العاملية واإلقليمية متقاربة
جدًا مع مواقف إيران.
وزير الدفاع اإليراني أعرب عن شعوره،

في هذا السياق« ،بأن الحكومة الروسية
اقـتـنـعــت ب ـض ــرورة إي ـج ــاد ن ـظــام عــاملــي
ج ــدي ــد» ،وأوض ـ ــح أن ال ـب ـلــديــن بـحــاجــة
إل ــى ائ ـت ــاف لـتـحـقـيــق ال ـس ــام الـعــاملــي
ً
امل ـس ـت ــدي ــم ،ق ــائ ــا «ن ــدع ــم ف ـهــم روس ـيــا
الصحيح ،على املستوى االستراتيجي،
ب ــأن أم ـيــركــا ال يمكنها أن ت ـكــون دولــة
صديقة وشريكة يمكن الثقة بها».
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى مــا ت ـقــدم ،ش ــدد ده ـقــان على
«ضـ ـ ــرورة تـشـكـيــل جـبـهــة امل ـق ــاوم ــة في
مواجهة األطماع األميركية وحلفائها»،
م ــؤكـ ـدًا أن «م ـتــاب ـعــة وت ـن ـف ـيــذ امل ــواق ــف
املبدئية واملنطقية للبلدين ،من شأنها
إحباط العديد من التهديدات األمنية».
مــن وجـهــة النظر الــروسـيــة ،أيـضــا ّ ،فإن
م ــن امل ـه ــم «ت ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات ال ـب ــن ــاءة
ب ـ ــن طـ ـ ـه ـ ــران وم ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو» ،ذل ـ ـ ــك أن ـه ــا
«عنصر مهم في إرســاء االستقرار على
الـصـعـيــديــن اإلقـلـيـمــي وال ـع ــامل ــي» .فقد
ـذا املـجــال،
ذكــر سيرغي شــويـغــو ،فــي هـ ّ
أن االتـفــاقـيــة الــدفــاعـيــة الـتــي وقـعــت في
كــانــون ال ـثــانــي مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،بني
إي ــران وروسـيــا ،هــي أســاس مهم وجــاد
لتوسيع العالقات الثنائية.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ان ـت ـقــد وزي ـ ــر ال ــدف ــاع
الروسي ،بشدة ،فرض إجــراءات الحظر
عـلــى ال ـ ــدول املـسـتـقـلــة ،مـعـتـبـرًا أن هــذا
الـحـظــر ظــالــم وي ـت ـعــارض مــع الـقــوانــن
الدولية.
وتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق شـ ــوي ـ ـغـ ــو إل ـ ـ ـ ــى اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
األميركية األحادية الجانب في العالم،
داعيًا إلى تعاون جميع الدول للتصدي
وإلفـ ـش ــال هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات .ك ــذل ــك أكــد
أهمية عقد االجتماع املشترك بني إيران
والصني وروسيا ،في املستقبل القريب،
ملواجهة التهديدات املشتركة.
تصريحات وزيــري الخارجية الروسي
واإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي أتـ ـ ــت غ ـ ـ ــداة إع ـ ـ ــان رئ ـي ــس
األركـ ـ ـ ـ ــان األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال م ــارت ــن
ديمبسي أن الخيار العسكري األميركي

ملنع طهران من امتالك سالح نووي «لم
ّ
يتغير» ،رغــم قــرار روسـيــا املضي قدمًا
ف ــي تـسـلـيــم ن ـظــام ال ــدف ــاع ال ـصــاروخــي
«أس »300-لطهران.
ففي مؤتمر صحافي في وزارة الدفاع

بــحــث دهــقــان الــمــســائــل الــفــنــيــة المتعلقة
بمنظومة «أس  »300وتسليمها إلــى إيــران
(األناضول)

أكد أوباما أنه ال يرى
أن القانون المقترح
في الكونغرس يعرقل
المفاوضات مع إيران

(ال ـب ـن ـت ــاغ ــون) ،قـ ــال دي ـم ـب ـســي «عـلـمـنــا
بشأن احتمال بيع هــذا النظام إليــران،
مـ ـن ــذ ع ـ ـ ــدة س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،ووضـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــاه فــي
الحسبان في جميع خططنا» ،مضيفًا
أن «الخيار العسكري الــذي أنــا مطالب
بـ ــه أمـ ـ ـ ــام الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ..ب ـت ـش ـج ـي ــع ال ـح ــل
الدبلوماسي و ـ إذا فشلت الدبلوماسية
ـ ضمان أال تمتلك إيران سالحًا نوويًا..
لم يتغير».
أما في ما يتعلق باملفاوضات النووية،
ً
بناء على الخطوة األخيرة التي تسمح
بسلطة للكونغرس في االتفاق ،فقد أكد
الرئيس األميركي بــاراك أوبــامــا ،أمس،
أنــه ال يــرى أن مشروع القانون املقترح
فــي الـكــونـغــرس يعرقل املـفــاوضــات مع
إيران بشأن برنامجها النووي ،واصفًا
امل ـ ـشـ ــروع ال ـ ـ ــذي س ـي ـت ـيــح ل ـل ـكــون ـغــرس
مراجعة أي اتفاق بأنه «تسوية مقبولة»
يعتزم التوقيع عليها.
وخ ـ ـ ــال م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي فـ ــي ال ـب ـيــت
األب ـي ــض ،ق ــال أوب ــام ــا إن رئ ـيــس لجنة
ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي م ـج ـلــس
الـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــوخ ،ال ـ ـس ـ ـنـ ــاتـ ــور بـ ـ ـ ــوب كـ ــوركـ ــر
وال ـع ـض ــو ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ف ــي املـجـلــس
ب ــن ك ــاردي ــن ،عــرضــا ض ـمــانــات بأنهما
س ـي ـح ـم ـي ــا م ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـقـ ــانـ ــون م ـ ــن أي
تـعــديــات «ض ــارة» تـهــدف إلــى القضاء
على فرص إبرام اتفاق مع إيران.
ف ــي هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،أع ـل ــن مـجـلــس األم ــن
القومي األميركي أن أوباما سيستقبل
ق ــادة دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي
الـســت ،فــي منتصف أي ــار ،لبحث امللف
النووي اإليــرانــي ،إضافة إلى النزاعات
في اليمن والعراق وسوريا.
وأوض ــح مجلس األمــن القومي أن هذه
االجتماعات التي ستعقد يومي  13أيار
فــي البيت األبـيــض و 14منه فــي كامب
دي ـف ـي ــد ،س ـت ـك ــون ف ــرص ــة ل ـب ـحــث سـبــل
«تعزيز التعاون على الصعيد األمني».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

أوكرانيا

ّ
واشنطن تصعد تدخلها في الحرب األوكرانية
الكبير
امل ـتــوســط ،ف ــ«ال ّـفــائــض امل ــال ــي ّ
تسجله السعودية يتبخر،
الذي كانت
ما يترك البالد في عجوزات تفوق %10
خالل عام  2015واألعوام الالحقة».
ال ـس ـع ــودي ــة ل ـي ـســت وحـ ـي ــدة ف ــي ه ــذه
املـ ـعـ ــانـ ــاة .فـ ـبـ ـل ــدان م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون
الـخـلـيـجــي مـجـتـمـعــة ق ــد ت ـخ ـســر هــذا
العام  215مليار دوالر تقريبًا ،أي ما
يعادل  %14من ناتجها املحلي الكلي.
ول ـك ــن ق ـي ــاس ــا إلـ ــى ح ـج ــم االق ـت ـص ــاد،
س ـت ـك ــون ال ـس ـع ــودي ــة ص ــاح ـب ــة ثــانــي
أسوأ عجز ،بعد سلطنة عمانُ ،ت ّ
سجله
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان الـ ـع ــربـ ـي ــة مـ ــن املـ ـحـ ـي ــط إل ــى
الخليج (إضــافــة إلــى إيـ ــران) ،فــي عــام
 .2015وأيـضــا فــي عــام  ،2016ستكون
في الحالة الصعبة نفسها ،هذه ّ
املرة
وراء الكويت.
ُ
إذًا السعودية ليست في وضع تحسد
عـلـيــه .ه ــذا ال ـعــام سينمو اقـتـصــادهــا
بنسبة  ،%2،4أي دون ما يتوقعه البنك
الــدولــي للبنان .يقول خبراء البنك إن
ً
ال ـس ـعــوديــة ش ـهــدت «ان ـت ـق ــاال سـلـســا»
للسلطة« ،واالنطباع العام هو أنه على
الرغم من ّ
تغير القادة إال أن السياسة
االقتصادية ستبقى نفسها».
ولكن هــل الحفاظ على تلك السياسة
االقتصادية هو معطى جيد؟ قد تكون
ال ـس ـع ــودي ــة ص ــاح ـب ــة أكـ ـب ــر اق ـت ـصــاد
عــربــي ،غـيــر أنـهــا فــي املــراتــب األخـيــرة
لناحية إدارتــه .ولن يطول األمر كثيرًا
على ما يبدو لتأكيد هذه املسألة.

وصل حوالى  300مظلي أميركي الى أوكرانيا
يوم أمس لتدريب جنود في الحرس الوطني
االوكراني ملواجهة االنفصاليني الروس،
ما أثار غضب الكرملن الذي رأى في هذه
الخطوة تصعيدًا «قد يزعزع الوضع بشكل
خطير» .وأكد دونالد رين ،املتحدث باسم
الجيش االميركي ،وصول «الجنود من اللواء
 173مجوقل هذا االسبوع» إلى أوكرانيا،
حيث سيتمركزون في منطقة «لفيف»
قرب الحدود البولندية ،حيث سيقضون
ستة أشهر لتدريب حوالى  900جندي
من الحرس الوطني االوكراني التابع لوزارة
الداخلية ،والذي يتألف من متطوعني كانوا
في عداد ميليشيات «الدفاع الذاتي» للحركة
وسط كييف
االحتجاجية املؤيدة ألوروبا في ُ
في شباط من عام  .2014وكان قد أعلن عن
املهمة «التدريبية» ألول مرة في آب من العام
املاضي ،وكان ُمن املقرر أن تبدأ في آذار
املاضي ،لكنها أ ّجلت إلى حني إحراز تقدم
في تنفيذ هدنة تم االتفاق عليها في شباط.
وكانت بريطانيا قد أعلنت أنها سترسل 75
مدربًا عسكريًا إلى القوات االوكرانية ،فيما
تعهدت كندا وبولندا بأن ترسل هذا العام
 200و 50مدربًا على التوالي ،مع العلم بأنه
في حني ال تزال الهدنة قائمة من الناحية
النظرية ،تتحدث تقارير شبه يومية عن
سقوط ضحايا جراء انتهاكات لوقف إطالق
النار.

جاء رد فعل الكرملن على الخطوة هذه
على لسان املتحدث ديمتري بيسكوف،
في تصريح أوردته وكالة األنباء «ريا
نوفوستي» .قال «إن وجود اختصاصيني
(مدربني) من بلد ثالث ال يسهل تسوية
النزاع وتوفير مناخ جيد ،بل على العكس،
يزعزع الوضع بشكل خطير».
وتتهم موسكو الواليات املتحدة بالوقوف
وراء حراك ميدان كييف الذي أدى الى سقوط
النظام املوالي لروسيا وإطاحة الرئيس ّ
املقرب

من موسكو فيكتور يانوكوفيتش في شباط
من عام  .2014وتبع هذا الحدث إعالن
روسيا ّ
ضم شبه جزيرة القرم االوكرانية
بعد أقل من شهر ،تاله نشوب نزاع مسلح
في مقاطعات الشرق االوكراني .من جهة
ثانية ،تتهم كييف والعواصم الغربية البارزة
روسيا بتسليح التمرد االنفصالي املوالي
لها في شرق أوكرانيا ،وبنشر قوات نظامية
هناك ،االمر الذي تنفيه موسكو بشكل قاطع.
والواليات املتحدة هي إحدى أبرز الدول

قتل أول من أمس صحافي معروف موالٍ لروسيا بإطالق النار عليه في كييف (األناضول)

الداعمة للسلطة االوكرانية في الحرب التي
ساهمت بشكل كبير في تدهور العالقات
بني روسيا والغرب منذ انتهاء الحرب
الباردة .وكانت واشنطن قد سلمت كييف
معدات عسكرية «غير فتاكة» بقيمة 75
مليون دوالر .ورغم الضغوط السياسية،
رفض الرئيس االميركي باراك أوباما إرسال
أسلحة فتاكة إلى السلطات األوكرانية .ويرى
بعض حلفاء واشنطن االوروبيني ،وتحديدًا
أملانيا ،أن أسلحة كهذه تساهم في تصعيد
النزاع في املنطقة .وفي السياق ،تجدر
اإلشارة إلى توقيع اتفاقية مينسك الثانية
لوقف القتال في شرق أوكرانيا في 12
شباط املاضي في العاصمة البيالروسية،
برعاية املستشارة االملانية انغيال ميركل
والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالندن
وبحضور الرئيس الروسي فالديمير بوتني.
وتنص االتفاقية على وقف إلطالق النار
وسحب االسلحة الثقيلة إلقامة منطقة عازلة
بني طرفي القتال .لكن املعارك تكثفت من
جديد في االيام االخيرة ّ
وأدت إلى سقوط
ضحايا .وأعلنت مفوضية األمم املتحدة
لحقوق اإلنسان أن  6116شخصًا قد قتلوا
وأصيب  15474آخرين منذ اندالع الصراع،
قبل حوالى عام.
(رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

