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العالم

الحدث كان الرئيس الروسي فالديمير بوتين واألميركي باراك أوباما النجمين على منصة الجمعية العامة لألمم المتحدة،
أمس .بوتين وازن خطابه ــ بلهجة حادة وأكيدة ــ مع الدور الروسي الجديد في سوريا وأيضًا في العراق .أما أوباما فقد
بدا أكثر رضوخًا لألمر الواقع رغم تشديده على رفض الحل بوجود األسد ،وذلك فيما اعترف بأن واشنطن ال يمكنها حل
مشاكل العالم وحدها

انتقد بوتين
تهميش
األمم
المتحدة،
ً
قائال إنه
«ال يمكن
التالعب
بالكلمات»
عند صياغة
قراراتها
(أ ف ب)

ً
يقاتل «داعش» فعال
األسد
جيش
وحده
بوتين:
ً
ُ
أوباما :الواقعية تتطلب أيضًا انتقاال مرتبًا بعيدًا عن األسد
ّ
حولت األزمة السورية منصة الجمعية
العامة لألمم املتحدة إلى منبر خاض
عليه كل من الرئيس الروسي فالديمير
ً
بوتني واألمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا جــدال
وتبادل رسائل عن بعد ،بشأن الرؤية
للحل في سوريا .من على منصة األمم
امل ـت ـحــدة ،مـ ّـهــد بــوتــن لـلـقــائــه الثنائي
مـ ــع أوب ـ ــام ـ ــا ،ب ـت ـش ــدي ــد ع ـل ــى امل ــوق ــف
ال ــروس ــي ،الـ ــذي يـتـمـحــور ح ــول أن ال
ّ
ح ــل ف ــي س ــوري ــا إال ب ــوج ــود الــرئـيــس
ب ـش ــار األس ـ ــد .ورغـ ــم م ـحــاولــة أوب ــام ــا
اسـ ـتـ ـب ــاق ك ـل ـم ــة ب ــوت ــن بـ ــإشـ ــارة إل ــى
إمـكــانـيــة ال ـت ـعــاون مــع روس ـيــا وإي ــران
فــي هــذا املـجــال ،ولكن مــن دون األســد،
ّ
إال ّأن ّ
رد بوتني كان أن رفض التعاون
مــع الـحـكــومــة ال ـســوريــة وجـيـشـهــا في
املعركة ضــد «داع ــش» سيشكل «خطأ
كبيرًا» ،إضافة إلى إعالنه أن موسكو
تـقـ ّـدم مساعدات عسكرية وتقنية إلى
الـحـكــومـتــن ال ـســوريــة وال ـعــراق ـيــة ،في
مواجهة اإلرهــاب ،على أســاس شرعي
تمامًا.
في أول كلمة يلقيها أمام ّ األمم املتحدة،
م ـنــذ ع ـش ــرة أع ـ ـ ــوام ،ت ـنــقــل ب ــوت ــن في
ّ
التطرق
عــدة مـحــاور ،ورغــم محاولته
إلـ ــى مـخـتـلــف األزم ـ ـ ــات ال ـت ــي تعصف
ف ــي املـنـطـقــة وال ـع ــال ــم ،ع ـلــى املـسـتــوى
الـسـيــاســي واالق ـت ـص ــادي ،فـقــد ح ــازت
األزم ـ ــة ال ـس ــوري ــة الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر هــذه
الكلمة ،بما يـعـ ّـد ام ـتــدادًا لـلــدور الــذي
بدأت روسيا بلعبه ،أخيرًا ،في املنطقة.
فقد دعا بوتني إلى اإلقرار بأن «ال أحد
ّ
سوى القوات املسلحة للرئيس (بشار)
ً
األسـ ـ ــد ت ـق ــات ــل ،فـ ـع ــا ،ت ـن ـظ ـيــم داع ــش
ومنظمات إرهابية أخرى في سوريا».
وأك ــد أن «ال فــرق جــوهــريــا بــن داعــش
ومـ ــا ي ـس ـمــى املـ ـع ــارض ــة امل ـع ـت ــدل ــة فــي
س ـ ــوري ـ ــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
نـ ـش ــأت وت ــرع ــرع ــت بـ ـه ــدف م ـصــارعــة
أنظمة مدنية غير مرغوب فيها» ،في
املشرق وشمال أفريقيا ،وأبعد.
كما اعتبر بــوتــن أن «حــالــة األوض ــاع
القائمة خطيرة ،وبالتالي ال يمكن أن
نندد بــاإلرهــاب الــدولــي ،فهذا سيكون
ن ـفــاقــا ،إن ل ــم ن ــدد بـكــل م ــا ي ـغــذي هــذا
اإلرهاب».
بوتني دعا إلى تشكيل «تحالف واسع

ض ــد اإلره ـ ـ ــاب» ف ــي س ــوري ــا وال ـع ــراق،
م ـ ـصـ ــرحـ ــا ب ـ ــأن ـ ــه س ـ ـي ـ ـكـ ــون «ش ـب ـي ـه ــا
بــالـتـحــالــف ضــد ه ـت ـلــر» ،إب ــان الـحــرب
الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،وال ــذي شــاركــت فيه
خصوصًا الــواليــات املتحدة وروسيا،
والفـتــا االنتباه إلــى أن ال ــدول العربية
«ستؤدي فيه دورًا رئيسيًا» .كذلك أعلن
أن موسكو ستعقد ،في األيــام القريبة
املقبلة ،اجتماعًا وزاريــا ملجلس األمن
ال ــدول ــي لـبـحــث الـتـنـسـيــق ب ــن جميع
ال ـقــوى الـتــي تــواجــه تنظيم «داع ــش».
وقــال إن املــراد من هــذا االجتماع الذي
س ـت ـع ـقــده روس ـ ـيـ ــا ،ب ـص ـف ـت ـهــا رئـيـســا
للمجلس في دورته الحالية ،هو تحليل
التهديدات املحدقة في منطقة الشرق
األوســط .عالوة على ذلك ،أشار بوتني
إل ــى أن روس ـيــا تـقـتــرح بـحــث إمكانية
الـتــوصــل إل ــى صـيــاغــة ق ــرار للمجلس
األمن ينص على تنسيق جهود جميع
الـ ـق ــوى امل ـنــاه ـضــة لـتـنـظـيــم «داع ـ ــش»
ّ
وشدد على
وجماعات إرهابية أخرى.
ضــرورة أن يعتمد هــذا التنسيق على
مبادئ ميثاق األمم املتحدة ،معربًا عن
قـنــاعـتــه ب ـقــدرة املـجـتـمــع ال ــدول ــي على
بلورة استراتيجية شاملة ترمي إلى
إعادة االستقرار السياسي إلى الشرق
األوس ــط وإن ـعــاش املنطقة اقتصاديًا
واجتماعيًا.
من جهة أخــرى ،أكــد الرئيس الروسي
أن «ال ـتــدخــل ال ـخــارجــي الـعـنـيــف» هو
ال ــذي أدى إل ــى تــدمـيــر مــرافــق الـحـيــاة
وم ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ف ــي دول ال ـشــرق
األوس ــط وش ـمــال أفــريـقـيــا ،األم ــر الــذي
أدى إل ـ ــى «س ـ ـ ـيـ ـ ــادة الـ ـعـ ـن ــف وال ـف ـق ــر
والكارثة االجتماعية وتجاهل حقوق
اإلن ـســان ،بما فيها حقه فــي الـحـيــاة».
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال« :لـ ـ ـ ــو سـ ــأل ـ ـنـ ــا مـ ـ ــن خ ـ ـلـ ــق هـ ــذا
الوضع :ما الــذي صنعتموه؟ فأخشى
أن يـبـقــى ه ــذا ال ـس ــؤال ب ــا جـ ــواب ألن
السياسية املبنية على الثقة املفرطة
بــاسـتـثـنــائـيـتـهــا وح ـصــان ـت ـهــا م ــن أي
مساءلة لم يجر التخلي عنها».
وانتقد بوتني تهميش األمــم املتحدة،
ً
قائال إنه «ال يمكن التالعب بالكلمات»
عـنــد صـيــاغــة ق ــرارات ـه ــا ،وإن ك ــل ق ــرار
يـجــب أن يـتـســم ب ــال ــوض ــوح ،وم ـشــددًا
على أن العمل في إطار األمم املتحدة ال

يستقيم مع هيمنة «النموذج األوحد».
في وقت سابق ،ومن على املنبر نفسه،
أبــدى الرئيس األميركي بــاراك أوباما
اس ـت ـعــداد ب ــاده لـلـتـعــاون مــع روسـيــا
وإي ـ ـ ـ ــران إلنـ ـه ــاء ال ـ ـنـ ــزاع ف ــي س ــوري ــا،
ولكنه وجه انتقادًا شديدًا الى الرئيس
الـ ـس ــوري واص ـف ــا إيـ ــاه بــال ــ«طــاغ ـيــة».
وقال أوباما إنه «يجب أن نعترف بأنه
ال يمكن ال ـعــودة إل ــى الــوضــع السابق
الذي كان سائدًا قبل الحرب ،بعد هذا
الكم الهائل مــن سفك الــدمــاء واملــذابــح

بوتين يعلن دعم روسيا
العسكري لسوريا والعراق
ال ـك ـث ـي ــرة» ،مـضـيـفــا أن ال ـت ــوص ــل إلــى
حلول وســط سيكون ضــروريــا إلنهاء
الحرب األهلية الطويلة التي تعصف
بسوريا.
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ال ـ ــذي اع ـت ـب ــر أن
ُ
«الواقعية تملي علينا أن هناك حاجة
لـلـتـســويــة إلن ـه ــاء ال ـق ـتــال وف ــي نـهــايــة
املـطــاف الـقـضــاء على تنظيم داع ــش»،
أض ـ ــاف أن ه ـ ــذه «ال ــواقـ ـعـ ـي ــة تـتـطـلــب
ً
أيضًا انتقاال ُمرتبًا بعيدًا عــن األســد،

ولزعيم جديد وحكومة شاملة تعترف
ب ــأن ــه يـنـبـغــي أن ت ـك ــون ه ـن ــاك نـهــايــة
لـهــذه الـفــوضــى حتى يتسنى للشعب
السوري البدء في إعادة البناء» .وقال
إن «االستقرار الدائم ال يمكن أن يصمد
إال عندما يتفق الشعب السوري على
العيش معًا في سالم».
من جهته ،دعا الرئيس اإليراني حسن
روحاني إلى تشكيل «جبهة موحدة»
ّ
املتطرفني في الشرق األوسط مع
لقتال
سيطرة تنظيم «داعــش» على مناطق
شاسعة من العراق وسوريا .وقال إن
إيــران «مستعدة للمساعدة في إحالل
الديموقراطية في سوريا» وفي اليمن،
ملقيًا اللوم على الواليات املتحدة في
انتشار اإلرهاب في الشرق األوسط.
وتـ ـط ـ ّـرق روح ــان ــي ف ــي س ـي ــاق كلمته
أم ــام الجمعية الـعــامــة لــأمــم املتحدة
إلــى االت ـفــاق ال ـنــووي ومــا بـعــده .وهو
ً
إذ أشــار إلــى أن فصال جديدًا بــدأ بني
إيران والعالم ،وأن طهران عقدت العزم
عـلــی فـتــح أج ــواء جــديــدة مــع الحفاظ
علی مبادئها ،أكــد أن بــاده مستعدة
دائ ـ ـمـ ــا لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ن ـف ـس ـهــا ضـ ــد أي
اعتداء.الرئيس اإليراني التقى نظيره
ال ـ ــروس ـ ــي عـ ـل ــى ه ــام ــش اج ـت ـم ــاع ــات
الجمعية العامة لألمم املتحدة .كذلك

أمير قطر :مستعدون الستضافة حوار بين إيران ودول الخليج
دعا أمير قطر ،تميم بن حمد آل ثاني ،إلى «التعاون من أجل فرض حل سياسي في
سوريا» حيث «تحول (الصراع) إلى حرب إبادة وتهجير جماعي للسكان» ،مشيرًا
إلى أن تلك الحرب «تمتلك تبعات خطيرة على اإلقليم والعالم كله ،وحتى على الدول
التي ال تستعجل الحل» .وأبدى أمير قطر في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة
استعداد بالده الستضافة حوار بني إيران ودول الخليج ،موضحًا أن الخالفات بني
الطرفني سياسية وليست «سنية شيعية» و«يمكن حلها بالحوار واالتفاق على قواعد
تنظم العالقات بني إيران ودول الخليج ،على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية،
وقد آن األوان إلجراء حوار هادف من هذا النوع ،بني دول ستبقى دائمًا دول جارة،
وال تحتاج لوساطة احد ،ونحن مستعدون الستضافة حوار كهذا عندنا في قطر».
كذلك دعا أمير قطر إلى «تجنيب منطقة الخليج أي أخطاء أو تهديدات نووية» .وفي
الشأن الفلسطيني ،دعا آل ثاني إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة ،موجهًا انتقادات إلى
إسرائيل ،واصفًا ّإياها بأنها «ال تعد شريكًا في السالم».
(األناضول)

التقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد
كاميرون .وأمام الصحافيني ،أعرب مع
بوتني عن تضامنهما القوي وطالبا
ب ـع ـم ــل دول ل ـل ـت ـص ــدي لـ ـ ــ«داع ـ ــش».
وأوض ـ ـ ـ ــح روح ـ ــان ـ ــي أن «كـ ـ ــل ال ـع ــال ــم
تجر
يعرف من اآلن وصاعدًا أنه إذا لم ِ
تـســويــة املـشــاكــل فــي ال ـشــرق األوس ــط،
ف ــإن ه ــذه امل ـشــاكــل س ـت ـطــاول مـنــاطــق
أخرى وتشمل العالم بأسره» ،معتبرًا
أن «روسيا وإيــران تلعبان دورًا مهمًا
جديًا للحفاظ على أمن املنطقة».
الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي فــرن ـســوا هــوالنــد
اع ـت ـب ــر ،بـ ـ ـ ــدوره ،أن ـ ــه «ال ي ـم ـك ـن ـنــا أن
نـســاوي بــن الضحايا وال ـجــاد» في
سـ ــوريـ ــا ،م ـس ـت ـب ـع ـدًا ال ــرئـ ـي ــس ب ـشــار
األسـ ــد م ــن أي ح ــل س ـيــاســي ل ـل ـنــزاع.
وح ـ ّـمــل ه ــوالن ــد م ــن عـلــى مـنـبــر األم ــم
املـتـحــدة الــرئـيــس ال ـســوري مسؤولية
الـ ـف ــوض ــى فـ ــي سـ ــوريـ ــا ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
«مــأســاة ناجمة عــن تحالف اإلره ــاب
مع الديكتاتورية».
ورأى أن االن ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــي فــي
سوريا يجب أن يفضي إلى «حكومة
ان ـت ـق ــال ـي ــة ت ـت ـم ـتــع ب ـس ـل ـط ــات كــام ـلــة
وتشمل أعضاء في الحكومة الحالية
وفـ ــي املـ ـع ــارض ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن «ت ـلــك
هي القاعدة ،فلنستخدمها ،فلنمض
ق ــدم ــا» .وأبـ ـ ــدى أس ـف ــه ل ـك ــون «بـعــض
الـ ــدول تــريــد إشـ ــراك ب ـشــار األس ــد في
هذه العملية» ،في إشــارة إلى روسيا
وإيران.
هــامــش اجـتـمــاعــات الجمعية العامة
لألمم املتحدة ،شهد تصريحات بارزة
عـلــى صعيد األزم ــة ال ـســوريــة ،يدخل
من ضمنها ما عبر عنه رئيس الوزراء
التركي أحـمــد داود أوغـلــو ،ال ــذي أكد
أن ب ــاده مستعدة للعمل مــع جميع
ال ـ ـ ــدول ،ب ـمــا ف ـي ـهــا روسـ ـي ــا ،م ــن أجــل
انـتـقــال سـيــاســي فــي ســوريــا وإلـحــاق
ال ـه ــزي ـم ــة ب ـت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ـ ــش» .لـكـنــه
أضاف« :في سوريا الجديدة ،ينبغي
أال يـ ـك ــون هـ ـن ــاك مـ ـك ــان ل ــ(ال ــرئ ـي ــس
السوري بشار) األسد ولداعش».
وقــال داود أوغلو للصحافيني إن «ما
ن ـح ـتــاج إل ـي ــه اآلن ه ــو ال ـت ـضــامــن مع
جـمـيــع ال ـ ــدول ،بـمــا فـيـهــا روس ـي ــا ،من
أجل انتقال في سوريا ،انتقال سلمي».

