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بوتين لمنح شرق أوكرانيا وضع «دولة»
ال يزال الرئيس
الروسي فالديمير بوتني
ّ
يتحدث ّعن الحوار كسبيل
وحيد لحل األزمة بني أوكرانيا
واالنفصاليني ،لكنه في
الوقت نفسه ال يغفل
ّ
التطرق إلى مواضيع أخرى
يمكن أن تشكل تصعيدًا

موال لروسيا يجلس على دبابة في جنوب شرق دونيتسك (أ ف ب)
مقاتل ٍ
رغ � � � ��م ت � ��أك� � �ي � ��د ال � ��رئ� � �ي� � �س �ي��ن ال� � ��روس� � ��ي
واألوكراني ،في اليومني املاضيني ،أنه ال
ّ
يمكن حل األزمة األوكرانية إال عن طريق
ال� �ح ��وار ،إال أن ذل ��ك ل��م ي�م�ن��ع ال��رئ�ي��س
ال��روس��ي ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ين م��ن ال�ت�ط� ّ�رق
إل� ��ى ف �ك��رة ج ��دي ��دة وه� ��ي إع� �ط ��اء ص�ف��ة
دولة لشرق أوكرانيا ،وذلك في مواجهة
ضغوط الغربيني الذين يهددون بفرض
عقوبات جديدة على موسكو.
ّ
وتطرق بوتني في مقابلة مع التلفزيون
الرسمي ،نقلت وكاالت األنباء الروسية
مقتطفات منها ،إلى أنه «يجب أن نبدأ
ف��ورًا محادثات جوهرية ،ح��ول قضايا
ال�ت�ن�ظ�ي��م ال �س �ي��اس��ي ل�ل�م�ج�ت�م��ع وم�ن��ح
وض� ��ع دول � ��ة ل �ج �ن��وب ش� ��رق أوك��ران �ي ��ا،
بهدف حماية املصالح املشروعة لسكان
هذه املنطقة» ،األمر الذي حاول املتحدث
باسمه ديمتري بيسكوف ،التقليل من
ً
ش��أن��ه ،ق��ائ�ل�ا إن ه ��ذه ال �ت �ص��ري �ح��ات ال
ت �ع �ن��ي ع �ل��ى اإلط �ل ��اق أن ب��وت�ي�ن ي��دع��و

إلى بحث استقالل هذه املناطق ،وإنما
يطالب «بمحادثات شاملة» بني كييف
واالن �ف �ص��ال �ي�ين .وأض� ��اف ب�ي�س�ك��وف إن
ع�ل��ى أوك��ران �ي��ا «أن ت��أخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار
مصلحة سكان نوفوروسيا».
وف��ي وق��ت أك��د فيه بوتني أن��ه اتفق مع
الرئيس األوكراني بيوتر بوروشينكو
ّ
ع �ل��ى ح ��ل األزم � ��ة األوك ��ران� �ي ��ة ب��ال �ط��رق

بوتين اتفق
حل
وبوروشينكو على ّ
األزمة بالطرق السلمية

ال �س �ل �م �ي��ة ،ش � � ّ�دد ع �ل��ى أن «روس � �ي� ��ا ال
ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت� �ق ��ف م� ��وق� ��ف امل� �ت� �ف ��رج
ال �ل��ام � �ب � ��ال � ��ي م� � ��ن إب� � � � � ��ادة ال � � �ن� � ��اس ف��ي
أوك ��ران� �ي ��ا» ،م �ع �ت �ب �رًا أن م ��ا ي �ج��ري في
دونيتسك ول��وغ��ان�س��ك ،ه��و «رد الفعل
الطبيعي للناس الذين يعيشون هناك
ّ
ويدافعون عن حقوقهم» .وقال إن الحل
سيأتي عبر املفاوضات ،مشيرًا إلى أن
أخطاء االستيالء على السلطة بالقوة
لن تتكرر.
وأع � ��رب ب��وت�ي�ن ع��ن اع �ت �ق��اده ب ��أن «ه��ذا
درس ّ
جيد لنا جميعًا من أجل أن ننهي
ه � ��ذه امل� ��أس� ��اة ف ��ي أس� � ��رع وق � ��ت م �م �ك��ن،
وب��ال �ط��رق ال�س�ل�م�ي��ة وال � �ح� ��وار» .وق ��ال:
«ب��امل�ن��اس�ب��ة ،ات�ف�ق��ت ع�ل��ى ه��ذا األم ��ر مع
الرئيس بيوتر بوروشينكو ،كما اتفقنا
على أن ال ي�ك� ّ�رر أح��د أب �دًا تلك األخ�ط��اء
التي ارتكبت في أوكرانيا ،خالل عملية
االس �ت �ي�لاء ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ،ك��ون�ه��ا كانت
السبب األول في ما يحدث حاليًا» .ودعا

إل ��ى وق ��ف ع��اج��ل إلط�ل�اق ال �ن��ار وإع ��ادة
ّ
تأهيل البنية التحتية .كما حث سلطات
ك �ي �ي��ف ع �ل��ى ال� �ب ��دء ب� �ح ��وار م��وض��وع��ي
وعميق مع جنوب شرق البالد.
وك � ��ان ال��رئ �ي ��س األوك � ��ران � ��ي ق ��د أك� ��د أن
ت �ح �ق �ي��ق ال� �س�ل�ام ع �ب��ر ال � �ح� ��وار ي�ح�ظ��ى
بأولوية لدى أوكرانيا .وقال ،خالل لقائه
رئ� �ي ��س امل �ف��وض �ي��ة األوروب� � �ي � ��ة ج��وزي��ه
مانويل باروزو في بروكسل السبت ،إن
«ال�س�لام ال��ذي يجب تحقيقه ع��ن طريق
الحوار فقط ،يجب أن يحظى باألولوية
بالنسبة لنا في الوقت الحالي».
وأض� ��اف« :م ��ن امل�ن�ت�ظ��ر أن ي�ت��م تحقيق
ت�ق��دم حقيقي ف��ي األس �ب��وع امل�ق�ب��ل» ،في
إش��ارة إل��ى مجموعة االت�ص��ال الخاصة
ب� �ت� �س ��وي ��ة األزم� � � � ��ة األوك� � ��ران � � �ي� � ��ة ،ال �ت��ي
ستستأنف لقاءاتها في مينسك اليوم.
وتابع« :ننتظر أن يتجلى في األسبوع
امل �ق �ب��ل ت� �ق ��دم ح �ق �ي �ق��ي ف ��ي م �ف��اوض��ات
السالم ،إذ إننا على وشك الوصول إلى

نقطة الالعودة .على كل طرف في النزاع
إدراك مسؤوليته .دعونا ال نشعل شرارة
حرب جديدة في أوروبا».
وع� � � � � ��ارض ب� ��وروش � �ي � �ن � �ك� ��و امل � �س� ��اع� ��دة
العسكرية الغربية املباشرة ألوكرانيا.
وق��ال إن كييف ال ّ
تعول على أن «يقاتل
ع �س �ك��ري��ون م ��ن دول أخ � ��رى ج �ن �ب��ًا إل��ى
ج �ن��ب م ��ع ال �ع �س �ك��ري�ي�ن األوك� ��ران � �ي �ي�ن».
وأشار إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى «دعم
عسكري تقني» دولي ،وإن كان أعرب عن
أم�ل��ه ف��ي أن ال ي�ت��رك االت �ح��اد األوروب ��ي
السياسة ال��روس�ي��ة ت�ج��اه أوك��ران�ي��ا من
دون رد ،بحسب تعبيره.
ع�ل��ى خ��ط م ��واز ،وص��ف رئ�ي��س ال ��وزراء
ال �س �ل��وف��اك��ي روب � ��رت ف �ي �ك��و ال �ع �ق��وب��ات
األوروب � �ي� ��ة ض ��د روس �ي ��ا ب �ـ«ال �ع �ق �ي �م��ة»،
وه� � ��دد ب ��اس� �ت� �خ ��دام ح� ��ق ال �ن �ق��ض ض��د
إجراءات عقابية إضافية بحق موسكو،
ك ��ون �ه ��ا «س �ت �ل �ح��ق ال � �ض� ��رر ب��اق �ت �ص��اد
وم �ص��ال��ح ب �ل ��اده» .وأش � ��ار إل ��ى عبثية
ف � ��رض ع� �ق ��وب ��ات ج� ��دي� ��دة ق �ب ��ل م �ع��رف��ة
تأثير العقوبات السابقة املفروضة على
روسيا.
وجاءت تصريحات فيكو ،بعد اجتماع
ل� � �ق � ��ادة االت � � �ح� � ��اد األوروب � � � � � ��ي ع� �ق ��د ف��ي
بروكسل بطلب من زعماء االتحاد بهدف
وض��ع مقترحات لعقوبات جديدة على
روسيا ،بسبب األزمة األوكرانية .وأمهل
ق��ادة االت�ح��اد ،ف��ي ختام ه��ذا االجتماع،
روسيا أسبوعًا واح �دًا لتغيير موقفها
في أوكرانيا تحت طائلة فرض عقوبات
جديدة عليها.
ف��ي غ �ض��ون ذل ��ك ،أع�ل�ن��ت م��وس�ك��و أنها
ّ
سلمت كييف  63عسكريًا عبروا الحدود
ال��روس�ي��ة ف��ي  27الشهر امل��اض��ي ،وذل��ك
بعد ساعات قليلة من إف��راج كييف عن
 10م��ن ج�ن��ود اإلن ��زال ال ��روس ك��ان��وا قد
ع �ب��روا ال� �ح ��دود األوك ��ران �ي ��ة ع��ن ط��ري��ق
الخطأ في  26آب املاضي.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز ،األناضول)

إيران

مستعد لزيارة الرياض في إطار «مواجهة اإلرهاب»
ظريف:
ّ
ب �ع��د زي� � ��ارة م �س��اع��د وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ل �ل �ش��ؤون ال �ع��رب �ي��ة واألف��ري �ق �ي��ة حسني
ع �ب��د ال �ل �ه �ي��ان ،ل �ل��ري��اض ول �ق��ائ��ه وزي ��ر
الخارجية السعودي سعود الفيصل ،في
إطار «مواجهة خطر الدولة اإلسالمية»،
أع��رب وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد
ج � ��واد ظ ��ري ��ف ،ع ��ن اس� �ت� �ع ��داده ل��زي��ارة
السعودية واستقبال نظيره السعودي
�ت أع �ل��ن ال��رئ�ي��س
ف ��ي ط� �ه ��ران .وف ��ي وق� � ٍ
حسن روحاني استعداد بالده للتعاون
مع الدول األوروبية «ملواجهة اإلرهاب»،
أك ��د أن ال�ع�ق��وب��ات األم�ي��رك�ي��ة ال�ج��دي��دة
على بالده تعارض القوانني الدولية.
وأعلن وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي ،أمس،
استعداده لزيارة السعودية ،مؤكدًا أنه
أب��دى ه��ذا االس�ت�ع��داد م��ن قبل ،وق��ال إن
«أول ف��رص��ة ل�ل�م�ب��اح�ث��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة مع
امل�م�ل�ك��ة ستسنح ع�ل��ى ه��ام��ش اجتماع
ً
الجمعية ال�ع��ام��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة» ،آم�لا
اس� �ت� �ث� �م ��ار ه� � ��ذه ال � �ف� ��رص� ��ة« ،وب� �ع ��ده ��ا
س � �ي � �ك� ��ون ل � � � � ّ
�دي االس � � �ت � � �ع� � ��داد ل � ��زي � ��ارة
ال�س�ع��ودي��ة واس�ت�ق�ب��ال وزي��ر الخارجية
السعودي في طهران».
وي ��أت ��ي إع �ل��ان ظ ��ري ��ف ب �ع��د أش �ه ��ر م��ن
ال� ��دع� ��وة ال� �ت ��ي وج �ه �ه��ا ال �ف �ي �ص��ل إل �ي��ه
للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون
اإلس �ل��ام � ��ي ،غ �ي��ر أن وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
اإليراني اعتذر حينها عن عدم الحضور
ل �ت��زام��ن االج �ت �م ��اع م ��ع إح � ��دى ج ��والت
امل� �ف ��اوض ��ات ح� ��ول ال �ب��رن��ام��ج ال �ن ��ووي
اإليراني.
وأكد وزير الخارجية اإليراني أن إيران
ترغب دومًا في إقامة عالقات حسنة مع

روحاني :العقوبات
األميركية الجديدة
تعارض القوانين الدولية

دول الجوار ،وأن السعودية من أهم هذه
الدول ،وهي بلد ّ
مهم على صعيد العالم
اإلسالمي ويحظى ب��دور ونفوذ واسع.
وأش��ار في مؤتمر صحافي مشترك مع
نظيره الفنلندي أرك��ي تيوميويا ،إلى
أن زي��ارة عبد اللهيان للرياض ولقاءه
ال �ف �ي �ص��ل «ش� �ه ��د م �ب��اح �ث��ات إي �ج��اب �ي��ة
ً
وح �ظ��ي ب �ن �ظ��رة م �س �ت �ق �ب �ل�ي��ة» ،آم �ل��ا أن
ّ
تمهد هذه املباحثات األرضية للتعاون
الثنائي.
وأوض � ��ح أن ال�ب �ل��دي��ن ل��دي�ه�م��ا م�ص��ال��ح
مشتركة وي��واج�ه��ان أخ �ط��ارًا مشتركة،
م��ؤك �دًا أن ال�ت�ط��رف وال�ع�ن��ف واإلره� ��اب
م��ن أه ��م األخ� �ط ��ار ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ع��ال��م
اإلس �ل�ام ��ي .وأض � ��اف أن ه ��ذه امل �خ��اط��ر
ت� �ه � ّ�دد م �ص��ال��ح ج �م �ي��ع دول امل �ن �ط �ق��ة،
بما فيها إي��ران والسعودية ،داعيًا إلى
مواجهة «هذه األخطار كقوة واحدة».
وع��ن العقوبات األخ�ي��رة التي فرضتها
واشنطن على أفراد وكيانات في إيران،

رأى ظ��ري��ف أن ه��ذه ال�خ�ط��وة تتعارض
م��ع ن� ّ�ص ات �ف��اق ج� ّن�ي��ف ،م�ش�ي�رًا إل��ى أن
هذه اإلجراءات «تعقد األجواء في طريق
ّ
ال�ت� ّ
�وص��ل إل��ى ح ��ل» .وأوض ��ح ظ��ري��ف أن
أم�ي��رك��ا ستتحمل م�س��ؤول�ي��ة ت��داع�ي��ات
اإلج � ��راءات ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا ،مضيفًا أن
إي ��ران تحتفظ ب�ح��ق ال � ّ
�رد امل�م��اث��ل على
هذا اإلجراء إذا وجدت ضرورة في ذلك.
وأكد أن بالده برهنت للعالم أنها تبحث
ّ
ع��ن ح ��ل ،وأن ل��دي�ه��ا ت�ع� ّ�ه�دًا ب��أن ت��ؤدي
امل� �ف ��اوض ��ات إل� ��ى ن �ت �ي �ج��ة ،م �ض �ي �ف��ًا أن
الذين يحاولون إم�لاء آرائ�ه��م عبر هذه
ّ
اإلجراءات ال يبحثون عن حل ويسعون
إلى اإلخالل بمسيرة املفاوضات.
وأك� � � ��د ظ� ��ري� ��ف أن ال� �ح� �ظ ��ر األم� �ي ��رك ��ي
املفروض يأتي بهدف إرضاء مجموعات
الضغط التي تعارض أي اتفاق ،مؤكدًا
أن هذا الحظر يتعارض مع نص اتفاق
جنيف.
م��ن جهته ،أك��د الرئيس اإلي��ران��ي حسن
روح ��ان ��ي ،أم ��س ،أن ط �ه��ران «م�س�ت�ع��دة
للتعاون م��ع ال��دول األوروب �ي��ة ملواجهة
خ�ط��ر اإلره� ��اب ال ��ذي ب��ات ي�ه��دد العالم
ول �ي��س امل �ن �ط �ق��ة ف �ح �س��ب» ،راف� �ض ��ًا في
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ال �ت �ع��اط��ي امل� � � ��زدوج م��ع
«اإلره ��اب» في املنطقة .ورأى روحاني،
خ� �ل ��ال اس� �ت� �ق� �ب ��ال ��ه وزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ال� �ف� �ن� �ل� �ن ��دي ،أن ال� �ع� �ق ��وب ��ات ال� �ج ��دي ��دة
«أح��ادي��ة ال�ج��ان��ب» وت �ع��ارض ال�ق��وان�ين
الدولية ،مشيرًا إل��ى أن ب�لاده «ل��ن تقف
مكتوفة األيدي» في مواجهة العقوبات
ّ
بل ستعمل على تخطيها.
(األخبار ،فارس ،أ ف ب)

