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روسية بالـ«أس  »400مع افتتاح قمة ويلز
مناورات ّ
يعرب راسموسن عن
شكوكه في رغبة
موسكو التوصل إلى
وقف إطالق نار

لعله الرد األبلغ على قمة األطلسي التي بدأت أعمالها
في ويلز أمس ،معلنة عزم الحلف على ضمان وجود دائم
في شرق أوروب��ا (على الحدود مع روسيا) مع قوة تدخل
سريع تكون قادرة على التعامل مع النزاعات .الحديث
عن تلك املناورات االستراتيجية التي بدأتها موسكو في
املنطقة املمتدة من البحر األسود إلى بحر قزوين .القلق

الروسي مفهوم ،ومعه ّرد الفعل العالي املستوى الذي
طال العقيدة العسكرية .وتبقى ساحة النزاع أوكرانيا
ّ
التي تقول واشنطن إن الجيش الروسي عزز حشوده على
حدودها الشرقية ،ومعها أفغانستان التي يريد الحلف
أن يضمن انسحابًا آمنًا له منها مع آليات للتعامل مع
الحكومة املقبلة

علقت فرنسا تسليم
سفينة «ميسترال»
الحاملة للمروحيات
العسكرية لروسيا

األمني العام
لـ»الحلف األطلسي»
والرئيس األوكراني
على هامش القمة
(أ ف ب)

«األطلسي» :سنبقى في شرق أوروبا
افتتح «حلف شمال األطلسي» قمته في
نيوبورت في مقاطعة ويلز البريطانية،
أم � ��س ،وس� ��ط ت ��وت ��ر ش ��دي ��د م ��ع روس �ي ��ا،
بسبب األزم ��ة األوك��ران �ي��ة ،وع�ل��ى خلفية
الحرب الكالمية بني ال��روس والغربيني،
امل � ��دع � ��وي � ��ن إل� � � ��ى ت � �ع� ��زي� ��ز م� �س ��اع ��دت� �ه ��م
ال �ع �س �ك��ري��ة ل �ك �ي �ي��ف .وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال�ق�م��ة
ف��ي ال�ي��وم نفسه ال��ذي ب��دأت فيه موسكو
مناورات لقوات الدفاع الجوي باستخدام
أنظمة «أس أربعمئة» في جنوب البالد،
وفيما أعلن البنتاغون أن روسيا حشدت
على الحدود مع أوكرانيا جنودًا ومعدات
«أشد فتكًا» مما شاهدناه منذ بدء األزمة
ب�ي�ن ك�ي�ي��ف واالن �ف �ص��ال �ي�ين امل �ق��رب�ين من
موسكو.
وإض��اف��ة إل ��ى األزم� ��ة األوك ��ران �ي ��ة ،تشكل
أفغانستان البند األول على جدول أعمال
ال�ق�م��ة ال �ت��ي ستستمر ع�ل��ى م��دى يومني
والتي يحضرها ما يقارب ستني رئيس
دولة وعدد من كبار الشخصيات العاملية
ورؤس��اء دول صديقة ،بينها دول عربية
مثل االردن واملغرب واإلمارات والبحرين.
وت �ت �ع��ام��ل ق �م��ة «األط� �ل� �س ��ي» م ��ع األزم� ��ة
األوكرانية على أنها من بني املوضوعات
األول � � ��ى ال� �ت ��ي ت � ّ�م ��ت م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ،أم ��س،
ف��ي اج�ت�م��اع لجنة «ال�ح�ل��ف ـ �ـ أوك��ران �ي��ا»،
ال ��ذي ح �ض��ره ال��رئ �ي��س األوك ��ران ��ي ب�ت��رو
بوروشنكو.
وف��ي ح�ين وق��ف نحو ستني رئيس دول��ة
وح�ك��وم��ة يلتقطون ال �ص��ورة ال�ت��ذك��اري��ة،
ظ �ه��ر أم� ��س ،ف��ي ن �ي��وب��ورت م��ع ب ��دء قمة
ي �ف �ت��رض أن ت ��وج ��ه رس ��ال ��ة ح ��ازم ��ة إل��ى
روس� �ي ��ا ،ج ��اء ال� ��رد س��ري �ع��ًا م��ن م��وس�ك��و
التي بدأت مناورات استراتيجية تشارك
فيها وح ��دات م��ن س�ل�اح ال�ج��و وال�س�لاح
ال�ص��اروخ��ي على مجموعة م��ن األسلحة
امل�ت�ط��ورة تتقدمها منظومة «أس »400
املضادة للصواريخ.
واتهم وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي
الف ��روف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ب��دع��م الطرف
ال��ذي «يقرع طبول الحرب» في أوكرانيا
ّ
ول �ي��س أول� �ئ ��ك ال ��ذي ��ن ي �س �ع��ون إل� ��ى ح��ل
سلمي للخروج من األزمة.
وق ��ال الف ��روف« :ن�ش�ه��د تناميًا للخطاب
امل� �ع ��ادي ل��روس �ي��ا ،ب��ال �ت��زام��ن م��ع ج�ه��ود
ّ
حثيثة تبذل للتوصل إل��ى ح��ل سياسي.
يمكننا القول إن من يقرع طبول الحرب

في كييف يحظى بدعم نشط في الخارج،
وفي هذه الحال ،في الواليات املتحدة».
م��ن ج�ه�ت��ه ،وص��ف ن��ائ��ب رئ �ي��س ال ��وزراء
الروسي ديمتري روغوزين ،عبر حسابه
على موقع «تويتر»« ،الحلف األطلسي»
بأنه «مصاب بهستيريا الحرب الباردة».
لكن في هذا الجو من التصعيد الكالمي،
أكد الرئيس األوكراني بترو بوروشنكو،
امل� � ��دع� � ��و إل � � � ��ى ح� � �ض � ��ور ق � �م� ��ة «ال � �ح � �ل ��ف
األطلسي» ،أن وقفًا إلط�لاق النار قد يتم
ال �ت��وق �ي��ع ع �ل �ي��ه ،ال� �ي ��وم ،ف ��ي م�ي�ن�س��ك في
ب �ي�لاروس �ي��ا .إال أن ب��وروش �ن �ك��و أك ��د في
الوقت ذاته ،على هامش قمة «األطلسي»،
أن «الحلف» سيدعم أعضاءه املستعدين
لتقديم مساعدة عسكرية ألوكرانيا.
ك��ذل��ك أج ��رى ب��وروش�ن �ك��و م �ح��ادث��ات مع
قادة أميركا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا
وإيطاليا ،قبيل افتتاح أعمال القمة.
وب �ع �ي ��د ان� �ت� �ه ��اء االج � �ت � �م� ��اع ،ك �ت ��ب ع�ل��ى
ص �ف �ح �ت��ه ع �ل��ى م ��وق ��ع «ف ��اي� �س� �ب ��وك» ،إن
«ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وب��ري�ط��ان�ي��ا وأمل��ان�ي��ا
وفرنسا وإيطاليا تدعم وح��دة وسيادة

أراضي أوكرانيا .معًا سنكون أقوياء!».
وت� �ط ��رق ال � �ق� ��ادة إل� ��ى ال ��وض ��ع ف ��ي ش��رق
أوك ��ران� �ي ��ا وخ� �ط ��ة ت �س��وي��ة األزم � � ��ة ال �ت��ي
ط ��رح �ه ��ا ال ��رئ� �ي ��س ال � ��روس � ��ي ف�لادي �م �ي��ر
بوتني ،والتي وصفتها كييف بأنها «ذر
ل�ل��رم��اد ف��ي ال �ع �ي��ون» ،ف��ي ح�ين اعتبرها
األمني العام لـ«الحلف األطلسي» أندرس
فوغ راسموسن «خطة سالم مزعومة».
وأش� � ��ار راس �م ��وس ��ن ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ،ع�ن��د
وص��ول��ه لحضور القمة ،إل��ى أن «ضلوع
روس� �ي ��ا م �ي ��دان �ي ��ًا» ف ��ي ش � ��رق أوك ��ران �ي ��ا
يلقي شكوكًا على رغبة موسكو الفعلية
ف��ي التوصل إل��ى وق��ف إط�لاق ن��ار .وق��ال:
«ب �خ �ص ��وص م ��ا ي� �ع ��رف ب �خ �ط��ة ال �س�ل�ام
(التي عرضها الرئيس الروسي فالديمير
ب��وت�ين)ّ ،
أود أن أشيد بكل الجهود التي
ت� �ب ��ذل إلي � �ج� ��اد ح� ��ل س �ل �م��ي ل �ل�أزم� ��ة ف��ي
أوك��ران�ي��ا» ،مضيفًا« :لكن األم��ر املهم هو
م��ا يحصل فعليًا على األرض .وال ن��زال
لألسف نالحظ ضلوعًا روسيًا في زعزعة
استقرار الوضع في أوكرانيا».
وتابع «ندعو روسيا مجددًا إل��ى سحب

قواتها ووق��ف التدفق املستمر لألسلحة
ال �ت��ي ت��رس��ل إل ��ى أوك ��ران �ي ��ا ووق� ��ف دع��م
املتمردين املسلحني» ،مضيفًا أن «هذا ما
سيكون فعليًا جهدًا لجعل الحل السلمي
للنزاع ممكنًا».
وي� �ع� �ت ��زم أع � �ض� ��اء «ال� �ح� �ل ��ف األط �ل �س ��ي»
ت�س��ري��ع ال�ض�غ��وط ع�ل��ى م��وس�ك��و املتهمة
ب��ال �ت��دخ��ل ع�س�ك��ري��ًا ف��ي ش ��رق أوك��ران �ي��ا.
ويأتي القرار الرمزي بشأن هذه الضغوط
من خالل اإلعالن عن تعليق فرنسا تسليم
سفينة «ميسترال» الحاملة للمروحيات
العسكرية لروسيا ،فيما قد يتم اإلعالن
عن عقوبات أوروبية أخرى اليوم.
وفي هذا السياق ،أعلن الرئيس الفرنسي
ف��رن �س��وا ه ��والن ��د ،أم� ��س ،ف��ي ن �ي��وب��ورت،
إن ف��رن �س��ا س �ت�س �ل��م ال �س �ف �ي �ن��ة ال �ح��رب �ي��ة
«م �ي �س �ت��رال» إل ��ى روس �ي��ا ،ش ��رط االت �ف��اق
على وق��ف إط�لاق ن��ار ف��ي ش��رق أوكرانيا
وإيجاد «تسوية سياسة» لألزمة.
وق � ��ال ه� ��والن� ��د ،ب �ع��دم��ا ال �ت �ق��ى ال��رئ �ي��س
األوك� ��ران� ��ي ب �ت��رو ب��وروش �ن �ك��و« :م ��ا هي
ال� � �ش � ��روط؟ وق � ��ف إط �ل ��اق ن � ��ار وت �س��وي��ة

كييف واالنفصاليون يأملون إعالن وقف النار اليوم
أع �ل��ن ال��رئ �ي��س األوك� ��ران� ��ي ب �ي �ت��رو ب��وروش �ي �ن �ك��و ،أم � ��س ،أن��ه
سيصدر أمرًا بوقف إطالق النار للقوات األوكرانية التي تقاتل
ان�ف�ص��ال�ي�ين م��ؤي��دي��ن ل��روس �ي��ا ،وذل ��ك ليمهد ال�ط��ري��ق لتنفيذ
«خطة سالم تدريجية» لبالده .هذا األمر يؤيده االنفصاليون،
م��ن جهتهم ،وخ��اص��ة إذا ج��رى التوصل
إل � ��ى ات � �ف� ��اق س �ل ��ام ،ال � �ي� ��وم ،خ �ل��ال ل �ق��اء
«مجموعة االت�ص��ال» التي تضم ممثلني
عن عدة جهات دولية مع االنفصاليني في
العاصمة البيالروسية .وقال بوروشينكو
على هامش قمة «حلف شمالي األطلسي»
في ويلز ،أم��س ،إن «وق��ف النار مشروط
باجتماع من املقرر أن يعقد في مينسك
ال�ج�م�ع��ة ،وي �ض��م م �ن��دوب�ين م��ن أوك��ران �ي��ا
وروس �ي ��ا وم�ن�ظ�م��ة األم� ��ن وال �ت �ع��اون في

أوروبا» .وأضاف« :بشرط انعقاد االجتماع ،سأطلب من رئاسة
األرك��ان وضع اتفاق ثنائي لوقف النار ،ونأمل أن يبدأ تنفيذ
خطة السالم» .في اإلطار ،أعرب زعيما جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك ،املعلنتني من جانب واحد ،عن «االستعداد إلعالن
وقف النار ،في حال التوصل إلى اتفاق».
ك��ذل��ك ،أع ��رب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال��روس��ي،
س �ي��رغ��ي الف � � ��روف ،خ �ل�ال ل �ق��ائ��ه رئ�ي��س
الجمعية البرملانية ملنظمة األمن والتعاون
في أوروبا ،إيلكا كانيرفا ،في موسكو ،عن
أمله ف��ي أن تستجيب كييف ودونيتسك
ولوغانسك الق�ت��راح��ات الرئيس الروسي
ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ين ال �ت��ي وردت ف��ي خطته
السلمية.
(األخبار ،أ ف ب)

س� �ي ��اس� �ي ��ة .ال � �ي� ��وم ه� � ��ذه ال� � �ش � ��روط غ�ي��ر
م �ت��واف��رة .ك�ي��ف ن�س�م��ح ب�ت�س�ل�ي��م سفينة
يمكن أن تصبح غ�دًا سفينة حربية ،في
ظل وجود أزمة في أوكرانيا؟».
م��ن جهتهما ،أك��د ال��رئ�ي�س��ان البريطاني
واألم � �ي� ��رك� ��ي دي �ف �ي ��د ك ��ام� �ي ��رون وب� � ��اراك
أوب��ام��ا ،ف��ي م�ق��ال ف��ي صحيفة «ت��اي�م��ز»
البريطانية ،أن «روسيا انتهكت القواعد
ّ
بضمها غير الشرعي واملعلن من جانب
واح � � ��د ل� �ل� �ق ��رم وب� ��إرس� ��ال � �ه� ��ا ق � � ��وات إل ��ى
األراض � ��ي األوك��ران �ي��ة ،م �ه��ددة وم�ق� ّ�وض��ة
أساسات دولة ذات سيادة».
وأض ��اف ��ا أن ��ه «م ��ع روس �ي��ا ال �ت��ي ت �ح��اول
إجبار دولة ذات سيادة على التخلي عن
ح�ق�ه��ا ف��ي ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وال �ت��ي ت�ح��دد
مستقبلها بفوهة السالح ،علينا أن ندعم
ح��ق أوك��ران �ي��ا ف��ي أن ت�خ�ت��ار مستقبلها
ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي وأن ن ��واص ��ل ج �ه��ودن��ا
لتعزيز إمكانيات أوكرانيا».
وف ��ي م�ق��ال�ه�م��ا ،ال ��ذي ن�ش��ر ق�ب��ل س��اع��ات
م ��ن ب ��دء ق �م��ة «ح �ل��ف ش �م��ال األط �ل �س��ي»،
أك� ��د ال��زع �ي �م��ان أي �ض��ًا أن ع �ل��ى «ال �ح �ل��ف
األطلسي» أن يبقي على وجود «دائم» في
أوروب��ا الشرقية ،وأن يكون ه��ذا الوجود
مدعومًا بقوة تدخل سريع ،قوامها قوات
خ��اص��ة ب��ري��ة وج ��وي ��ة وب �ح��ري��ة« ،ي�م�ك��ن
أن تنشر في أي مكان من العالم بسرعة
كبيرة».
في سياق آخ��ر ،أكد األم�ين العام لـ«حلف
شمال األطلسي» أندرس ّفان راسموسن،
أن ن�ج��اح��ات عظيمة ت�ح��ق�ق��ت ف��ي مجال
م �ك��اف �ح��ة اإلره � � ��اب ف ��ي ه� ��ذا ال �ب �ل��د ،وأن
الشعب األفغاني اليوم يقف أم��ام فرصة
ت ��اري� �خ� �ي ��ة ل� �ت� �ط ��وي ��ر ب � �ل � ��اده ،وت� �ح ��دي ��د
مستقبله.
وحث راسموسن املرشحني إلى الرئاسة
األف� �غ ��ان� �ي ��ة ع �ل ��ى ال �ت ��وق �ي ��ع ع �ل ��ى ات �ف ��اق
ي�ح��دد إط ��ار ان�ت�ش��ار ق ��وات «ال�ح�ل��ف» في
أف�غ��ان�س�ت��ان اع �ت �ب��ارًا م��ن  ،2015ف��ي حني
ي� �ك ��اد «ال � �ح � �ل ��ف» ي �س �ح��ب ك ��ام ��ل ق ��وات ��ه
املقاتلة بحلول كانون األول.
وق � ��ال« :ن �ح��ن ف ��ي ح��اج��ة إل ��ى أن ن�ع��رف
سريعًا ّ جدًا إذا كانت الحكومة األفغانية
س� � �ت � ��وق � ��ع ع � �ل� ��ى ال � �ت� ��رت � �ي � �ب� ��ات األم� �ن� �ي ��ة
الضرورية ،ألن��ه ش��رط مسبق النتشارنا
في أفغانستان بعد .»2014
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

