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«ميونيخ لألمن»: حانت «حلظة احلقيقة» بشأن «نووي إيران»
ميونيــخ - وكاالت: قــال 
أوالف  األملانــي  املستشــار 
شــولتس إن فــرص إحيــاء 
النــووي اإليرانــي  االتفــاق 
تتضاءل وإن «حلظة احلقيقة» 
حانت للمسؤولني اإليرانيني.
وأوضــح شــولتس فــي 
كلمة له خالل مؤمتر ميونيخ 
لألمن أمس «لدينا اآلن فرصة 
للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع 
العقوبــات. لكن إذا لم ننجح 
بسرعة كبيرة، فإن املفاوضات 
املســؤولون  تفشــل.  قــد 
اإليرانيون لديهم خيار. اآلن 

حلظة احلقيقة».
وحذر املستشــار األملاني 
إيــران مــن فشــل مفاوضات 
إنقاذ االتفــاق النووي املوقع 
عام ٢٠١٥ ودعا القيادة اإليرانية 
إلــى تخفيــف حــدة موقفها، 
وقال:«القيادة اإليرانية لديها 
اآلن خيــار: وحلظة احلقيقة 
وأضــاف شــولتس:  اآلن». 
«قطعنــا شــوطا بعيــدا في 
مفاوضــات ڤيينــا خالل آخر 
عشرة شهور. وكل العناصر 
الالزمــة إلمتــام املفاوضــات 

مطروحة على الطاولة».
واشــار الى انه مــن غير 
املقبــول أن تواصــل إيــران 
تخصيب اليورانيوم وتعلق 
في الوقت نفسه مراقبة الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، مضيفا: 

الفرصــة للتوصل إلى اتفاق 
يتيح إمكانية رفع العقوبات» 
واستطرد محذرا: «إذا لم ننجح 
في هذا بشكل سريع جدا، فإن 
املفاوضــات ســتكون مهددة 

بالفشل».
مــن جهتــه، كــرر وزيــر 
اخلارجيــة اإليراني حســني 
أمير عبداللهيان التأكيد على 
أن التوصــل التفــاق خــالل 

نــووي في حــال مت االهتمام 
ملطالب بالده املشروعة»، وفق 

تعبيره.
في حني رأى مصدر مقرب 
مــن املجلــس األعلــى لألمن 
القومي اإليراني، بحســب ما 
أفــادت «العربية.نت» امس، 
أنــه ال ميكن التكهــن مبوعد 
نهائــي  التفــاق  التوصــل 
فــي العاصمــة النمســاوية، 

األساسية».
هــذا، وانطلقــت أعمــال 
(مؤمتر ميونيــخ لألمن) في 
نســخته الـ ٥٨ أول من أمس 
بالتركيــز على أزمة أوكرانيا 
والتوترات بني الغرب وروسيا، 

ويختتم اليوم.
وافتتح األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريش 
املؤمتــر الــذي يقــام مبدينة 
(ميونيــخ) األملانية مبطالبة 
جميع أطراف األزمة األوكرانية 
املتفاقمــة بالتهدئــة وضبط 

النفس وخفض التصعيد.
وشــدد غوتيريــش فــي 
خطــاب االفتتاح علــى أنه ال 
الديبلوماســية  بدائــل عــن 
واحللول الديبلوماسية حلل 
هذه األزمة قائال «أطالب جميع 
األطراف باحلذر وتخفيف حدة 

اللهجة».
من جانبــه، اعتبر رئيس 
املؤمتر فولفغانغ إيشــينغر 
دورة العام احلالي «األهم على 
اإلطالق»، نظــرا «للتحديات 
الكبيرة التــي مير بها العالم 

أجمع».
وقال إيشــينغر في كلمة 
ألقاها في اجللسة االفتتاحية إن 
األزمة األوكرانية هي «األخطر 
على الصعيد الدولي»، معربا 
عن أســفه إزاء عــدم حضور 
مسؤول روسي كبير أو وفد 

املفاوضات اجلارية في ڤيينا 
ممكــن، إال أنه ربطه باحترام 

مطالب بالده.
وقال أمير عبداللهيان عقب 
اجتماعه مع نظيرته األملانية، 
أنالينــا بيربوك، على هامش 
مؤمتر ميونيخ لألمن، بحسب 
ما أفادت وكالة األنباء اإليرانية 
الرســمية (إرنــا)، امس، إنه 
«ميكــن التوصل إلــى اتفاق 

معتبرا أن ما نقل مؤخرا عن 
ديبلوماسيني أوروبيني حول 
اكتمال مسودة االتفاق النهائي 

«مجرد تكهنات».
وفي ســياق متصل، أعلن 
منــدوب روســيا الدائم لدى 
املنظمــات الدوليــة في ڤيينا 
ميخائيل أوليانوف استمرار 
مفاوضات ڤيينا بشأن امللف 
النووي اإليراني على مستوى 
اخلبــراء وذلــك بعــد عودة 
عــدد من رؤســاء الوفود إلى 

عواصمهم.
وقال أوليانوف في تغريدة 
عبــر حســابه الرســمي على 
(تويتــر) امس إن «رؤســاء 
وفود أملانيا وفرنسا وبريطانيا 
ســيغادرون ڤيينــا لبضعة 
أيام لكن وفودهم ستبقى في 
العاصمة النمساوية ملزيد من 

املفاوضات».
وأضاف أن «هذا مشجع.. 
ونحن علــى وشــك االنتهاء 

بنجاح من املفاوضات».
من جانبه، ذكر املدير العام 
للشؤون السياسية واخلارجية 
الفرنسية فيليب ايريرا وهو 
املتحدث باسم مجموعة الدول 
األوروبية الثالث في تغريدة 
أن وفــود هذه الدول ســتظل 
في ڤيينا «وهي متلك تفويضا 
واضحا وسلطة كاملة»، مضيفا 
«دعونــا نركز علــى القضايا 

من روسيا دورة هذا العام.
اتهمــت وزيرة  بدورهــا، 
اخلارجيــة األملانيــة أنالينــا 
بيربــوك فــي خطــاب مماثل 
روســيا بأنها تعــرض األمن 
في القــارة األوروبية للخطر 
من خالل حشد عشرات اآلالف 
مــن اجلنــود علــى احلــدود 

األوكرانية.
وقالــت بيربوك إن نشــر 
«غيــر  الروســية  القــوات 
املســبوق» على احلــدود مع 
أوكرانيــا «يعود بأوروبا إلى 
البــاردة» ويعتبــر  احلــرب 
«حتديــا مــن قبــل روســيا 
للمبــادئ األساســية لنظــام 

السالم األوروبي».
ويشــارك في دورة العام 
احلالي مــن (مؤمتر ميونيخ 
لألمن) التي تختتــم أعمالها 
اليوم العشــرات من الزعماء 
ورؤســاء الدول واحلكومات 
ووزراء اخلارجيــة والدفــاع 
الدوليــني ومن  واملســؤولني 
األمم  عــام  أمــني  أبرزهــم: 
املتحدة أنطونيو غوتيريش 
واملستشــار األملانــي أوالف 
شــولتس ونائبــة الرئيــس 
األميركــي كامــاال هاريــس 
ورئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير الين واألمني 
العام حللف شــمال األطلسي 

(الناتو) ينس شتولتنبرغ.

النسخة ٥٨ من املؤمتر افتتحت أول من أمس وتختتم اليوم.. وزيرة اخلارجية األملانية: األزمة احلالية بني روسيا وأوكرانيا تعود بأوروبا إلى احلرب الباردة

جانب من فعاليات مؤمتر ميونيخ الدولي لألمن حيث يبدو رئيس الوزراء البريطاني ملقيا كلمته أمس   (أ.ف.پ)

«بالنســبة لنا ال ميكن قبول 
التســلح النوي إليران وذلك 
أيضا ألن أمن إســرائيل غير 

قابل للتفاوض».
ورأى شــولتس أنــه لهذا 
الســبب جرت اإلشارة بشكل 
متكرر إلى أنه سيتعني البت 
قريبا فيمــا إذا كانت العودة 
إلى االتفــاق النووي ٢٠١٥ ال 
تزال مناســبة، «واآلن لدينا 

األزمة األوكرانية تصل «النقطة احلرجة».. بوتني يختبر «الزر األحمر»

عواصمـ  وكاالت: اختبرت 
روسيا صواريخ بقدرات نووية 
خالل مناورات عسكرية واسعة 
النطــاق حملت اســم «الردع 
االستراتيجي» وأشرف عليها 
الرئيس ڤالدميير بوتني عبر 
«غرفــة أزمات» في الكرملني، 
فيما حذرت واشنطن مجددا 
من أن موسكو تخطط لغزو 

أوكرانيا في غضون أيام.
فــي هــذه األثناء، شــارك 
الرئيس األوكراني فولودميير 
زيلينكسي في مؤمتر ميونيخ 
لالمن بأملانيا وعمل على حشد 
دعــم حلفائــه الغربيني رغم 
تزايد القصف بشكل كبير في 
شرق البالد، حيث قتل جندي 
أوكراني وسقطت قذائف أثناء 
تفقــد وزير داخليــة أوكرانيا 
دينيس موناستيرسكي خط 
اجلبهــة دون أن تســجل أي 

إصابات.
التحذيــرات  وأثــارت 
األميركية وإجالء املدنيني من 
املناطــق اخلاضعة لســيطرة 
انفصاليني مدعومني من روسيا 
في أوكرانيا مخاوف من اندالع 
نزاع كبير فــي أوروبا ليبلغ 
التوتر الذي بدأ قبل أســابيع 

ذروته.
وجــدد «الكرملني» التأكيد 
علــى أنــه ال يخطــط لغــزو 
أوكرانيا التــي أثارت حفيظة 
موســكو عبر سعيها لتوطيد 
العالقــات مــع حلــف شــمال 
األطلســي (الناتــو) واالحتاد 
األوروبي، حيث دعا الرئيس 
االوكراني احللفاء األوروبيني 
لوقف «التهدئة» مع روســيا، 
وشــدد فــي الوقت ذاتــه امام 

املسلحة شاركت في التدريبات، 
مبا في ذلك قــوات الصواريخ 
االســتراتيجية وأساطيل بحر 
الشمال والبحر األسود، والتي 

متلك غواصات نووية.
وقد حذر الزعماء الغربيون 
روسيا من التفكير في استخدام 
القوة لتغيير احلدود الوطنية 
ألوكرانيا، مشــددين على أن 
موسكو ستدفع ثمنا سياسيا 
واقتصاديا باهظــا إذا أقدمت 
على أي تدخل عســكري ضد 
جارتها املباشرة، فيما أشرف 
الرئيــس الروســي ڤالدميير 
بوتني على منــاورات «الردع 
االستراتيجي» التي استخدمت 
فيهــا صواريــخ باليســتية 
ومقاتالت، وشــهدت محاكاة 
الستخدام األســلحة النووية 

ضد تهديد محتمل.
الرئيــس  وقالــت نائبــة 
األميركــي كامــال هاريــس إن 
الواليات املتحدة ستعزز اجلناح 
الشرقي حللف شمال األطلسي 
(الناتو) ليكون ذلك مبنزلة رادع 
آخر ألي إجراء عسكري روسي، 
باإلضافة إلــى التهديد بفرض 
عقوبات فورية وقاسية، بينما 
حذر احللف من ان مخاطر اندالع 
اجتياح روسي ألوكرانيا مازالت 

قائمة وحقيقية.
ومــع ذلــك، شــدد الزعماء 
الغربيون أمام مؤمتر ميونيخ 
لألمــن في دورته الـــ ٥٨ على 
أنهم يريدون مواصلة احلوار 
مع روســيا، وقال املستشــار 
األملانــي أوالف شــولتس إن 
هنــاك مؤشــرات واضحة تدل 
على أن روسيا مازالت مستعدة 
للديبلوماسية، فيما قال الرئيس 

متلك احلق في إبداء مخاوفها، 
ويجب ايضــا احترام مخاوف 
روســيا املعقولــة وأخذها في 

االعتبار».
ميدانيــا، ذكر مراقبون من 
منظمــة األمــن والتعــاون في 
أوروبــا امــس أن اجلبهــة بني 
اجليش األوكراني واالنفصاليني 
املدعومــني مــن موســكو فــي 
منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
شــهدت «زيــادة كبيــرة» في 
االنتهــاكات لوقف إطالق النار 

بني الطرفني.
واتهمــت القوات املســلحة 
األوكرانيــة املتمرديــن بشــن 
سلسلة هجمات جديدة، مشيرة 
إلــى عشــرات عمليــات تبادل 
إطالق النار أســفرت عن مقتل 

جنديني على األقل.
بالتوازي، أعلن االنفصاليون 
في شرق اوكرانيا التعبئة العامة 
في املنطقتني، داعني الرجال إلى 
القتال بينما أعلنوا عن عمليات 
إجالء واسعة للنساء واألطفال 

إلى روسيا.
وأعلــن محافــظ منطقــة 
الروسية املجاورة  روستوف 
الطــوارئ فيمــا عبرت  حالة 
حافــالت علــى متنهــا آالف 
األشــخاص احلــدود، رافقتها 
طواقم من وسائل إعالم رسمية 

روسية.
وأفادت جلنــة التحقيقات 
الروســية، التــي حتقــق في 
اجلرائم األكبــر، بأنها فتحت 
حتقيقا بشأن تقارير إعالمية 
حتدثــت عــن انفجــار قذيفة 
أطلقتها القوات الروسية على 
بعد نحو كيلومتر عبر احلدود 

في روستوف.

األوكراني فولودميير زيلينسكي 
في كلمة موجزة أمام املؤمتر إن 

كييڤ تريد السالم.
وقال وزير الدفاع األميركي 
لويد أوسنت الذي يزور ليتوانيا 
املنضوية في احللف األطلسي 
إن القوات الروسية «مستعدة 
للهجوم» و«تتوجه نحو مواقع 
مناســبة متكنهــا مــن تنفيــذ 
هجوم». كما حذر مســؤولون 
أمنيون غربيون من أن روسيا 
أعدت قوات كافية لغزو أوكرانيا 
في أي حلظة، مشيرين إلى أن 
موســكو رمبا تســعى إليجاد 

ذريعة لـ «غزو مستتر».
لكــن وزيــرة اخلارجيــة 
األملانيــة أنالينا بيربوك دعت 
إلى عدم «التكهن» بنوايا روسيا 

في ما يتعلق بأزمة أوكرانيا.
وقالت بيربوك في ردها على 
ســؤال عما إذا كانت تتفق مع 
تقييم بايدن «في األزمات، أسوأ 
ما ميكن القيام به هو التكهن أو 
افتراض» قرارات الطرف اآلخر، 
وذلك في ختام اجتماع لوزراء 
خارجية دول مجموعة السبع.

ودعت أملانيا رعاياها ملغادرة 
أوكرانيــا «بصــورة عاجلة»، 
وصــدرت دعوة مشــابهة من 

اجلانب الفرنسي.
إلى ذلك، دعا وزير اخلارجية 
الصينــي الغربيني إلى احترام 
مخاوف روسيا وتساءل عما إذا 
كان توسع حلف شمال األطلسي 

شرقا سيضمن السالم.
وقــال وانغ يــي في مؤمتر 
ميونيخ لألمن «يجب أن تكون 
أوكرانيــا جســرا بني الشــرق 
والغرب وليس خط مواجهة».
وأضاف «جميــع األطراف 
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مؤمتر ميونيخ لالمن على ان 
كييڤ تريد السالم.

وطالب زيلينكسي بجدول 
زمنــي «واضــح» النضمــام 
أوكرانيــا إلــى حلــف شــمال 
األطلسي، عارضا االجتماع مع 
نظيره الروسي فالدميير بوتني.
 وفيمــا لــم تقم موســكو 
بخطــوات جديــدة لتخفيــف 
حدة املخاوف الغربية، اتهمت 
وسائل اإلعالم الرسمية كييڤ 
بالتخطيط لهجوم على جيب 
املوالني  خاضــع للمتمرديــن 

لروسيا في شرق أوكرانيا.
الروســي  التلفزيون  وبث 
ونظيــره  لبوتــني  صــورا 
البيالروسي ألكسندر لوكاشنكو 
أثناء جلوســهما علــى طاولة 
مســتديرة في غرفة العمليات 
فــي الكرملــني أمــام شاشــات 
تظهر القادة العســكريني وهم 
يختبرون أحــدث صواريخهم 
الفــرط صوتيــة واملجنحــة 
القــدرات  والباليســتية ذات 

النووية.
وقــال الكرملــني «ضربــت 
جميع الصواريــخ أهدافها، ما 
يؤكد علــى أهدافهــا املرتبطة 
بــاألداء»، مضيفــا أن قاذفــات 
من طراز «تو-٩٥» وغواصات 

شاركت في التدريبات.
وأشار الناطق باسم الكرملني 
دميتري بيسكوف إلى شيفرات 
النووية،  إطــالق الصواريــخ 
قائال «يســتحيل القيــام بهذا 
النوع من االختبارات من دون 
رئيس الدولة. تعرفون احلقيبة 
السوداء الشهيرة والزر األحمر».
الدفــاع  وزارة  وذكــرت 
الروسية أن جميع فروع القوات 

موسكو تستدعي «االحتياط».. و٤٠٪ 
من قواتها على احلدود بوضع الهجوم

عواصم- وكاالت: وقع الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني مرسوما يقضي باستدعاء 
االحتياط من املواطنني الروس للتدريب 

العسكري.
وجــاء في الوثيقة التي نشــرت على 
البوابة الرســمية الروســية للمعلومات 
القانونية على اإلنترنت، أنه متت دعوة 
مواطنــي روســيا املوجودين فــي قائمة 
االحتياط لعــام ٢٠٢٢ للخضوع لتدريب 
عســكري في القوات املسلحة الروسية، 
ووكاالت أمن الدولة ووكاالت خدمات األمن 

الفيدرالية.
إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء الروسي 
الســلطات املعنيــة إلــى ضمــان تنفيــذ 
اإلجــراءات املتعلقة بدعوة املواطنني إلى 
معسكرات التدريب، وعقد هذه املعسكرات 

التدريبية احملددة في الوثيقة نفسها.
أتت هذه التطورات بينما أعلن مسؤول 
في وزارة الدفاع األميركية (الپنتاغون) 

أن أكثــر مــن ٤٠٪ من القوات الروســية 
احملتشــدة على حــدود أوكرانيا اتخذت 

وضعية هجومية.
وقال املسؤول طالبا عدم كشف هويته، 
إن الواليات املتحدة التي تقدر عدد القوات 
الروسية املنتشرة حاليا شمال أوكرانيا 
وشرقها وجنوبها بأكثر من ١٥٠ ألف جندي، 
رصدت منذ األربعاء املاضي حتركات لقوات 

روسية باجتاه احلدود.
وأضاف أن ما بني ٤٠٪ و٥٠٪ من تلك 
القوات اتخذت وضعية هجومية، وانتشرت 
فــي نقاط جتمــع تكتيكيــة، موضحا أن 
هــذه النقاط هي مناطــق قريبة من خط 
اجلبهة تتجمع فيها وحدة عسكرية قبل 

شن هجوم.
وتابع قائال: إنــه مت وضع ١٢٥ كتيبة 
عسكرية روسية قرب احلدود األوكرانية 
امس األول مقارنة بـ ٦٠ كتيبة في األوقات 
العادية و٨٠ كتيبة في أوائل فبراير اجلاري.

السفير األوكراني لـ «األنباء»: 
ملتزمون بالتسوية الديبلوماسية لألزمة

أسامة دياب

نفــى الســفير األوكراني لــدى البالد 
د.أوليكساندر باالنوتسا االتهامات الروسية 
لبالده بالتخطيط لعملية هجومية عدائية 
فــي دونبــاس، واصفا املزاعم الروســية 
حول عزم احلكومة االوكرانية شن عملية 
هجوميــة في املناطق احملتلــة مؤقتا في 
منطقتي دونيتسك ولوغانسك باملختلقة 

والتي تنافي الواقع.
وكشف باالنوتسا في تصريحات خاصة 
لـ«األنباء» عن سبب عدم تفكير أوكرانيا في 
التخطيط أو القيام بأي عمليات تخريبية 
في دونباس هو أن املواطنني األوكرانيني 
يعيشــون على جانبي خــط االتصال مع 
القوات الروســية، مشــددا علــى أن أمن 
وســالمة ورفاهية املواطنني األوكرانيني 

متثل أولوية مطلقة لبالده.
وتابع: بالطبع، ترفض أوكرانيا رفضا 
قاطعا محاوالت روســيا تصعيد الوضع 
األمني   املتوتــر بالفعل، ومازلنا ملتزمني 
بقوة بالتسوية السياسية الدبلوماسية، 
ونعمل مع شركائنا، على مضاعفة اجلهود 
للحد من التوتر وإبقاء الوضع متماشيا مع 
احلوار الديبلوماسي، وفي املقابل نالحظ أن 
روسيا االحتادية تعمد إلى نشر معلومات 
مضللة على نطاق واسع وتصعيد الوضع 
األمني، الفتا إلى أن روسيا تقوم مبثل هذه 
التحركات لزيادة الضغط النفسي على كل 
من احلكومة األوكرانية وسكان األراضي 
احملتلة مؤقتا، وتشــكيل خلفية إعالمية 

إلخفاء تصعيد الوضع األمني.
وأشــار إلى أنه قد حان الوقت التخاذ 
إجراءات حاســمة ملنــع أي موجة جديدة 

نفى االتهامات الروسية لبالده بالتخطيط لعملية هجومية عدائية في «دونباس»

د. أوليكساندر باالنوتسا

من العدوان على أوكرانيا والتي ستكون 
لهــا عواقــب مدمرة ليس فقــط على أمن 
املواطنني األوكرانيــني، ولكن أيضا على 
أمن جميع مواطني أوروبا، داعيا املجتمع 
الدولي الى حتمل مسؤولياته ومنع نشوب 
صراع مسلح جديد في أوروبا، كما ناشد 
الدول األجنبية واملنظمات الدولية التنديد 
الفــوري باالســتفزازات التي تقــوم بها 
روسيا وأساليب إدارة احتاللها لدونباس 
والتي تقوض عملية التسوية السياسية 
الديبلوماســية، وحث شركاء بالده على 
التحــرك لردع العــدوان علــى أوكرانيا، 
موضحــا أن غياب رد الفعل املناســب أو 
املوقف احملايد لن يؤدي إال إلى مزيد من 

التصعيد.


