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دوليات

�ضربات �أميركية محتملة �ضد «الدولة الإ�سالمية» الإرهابي...
ودم�شق الحليف الم�ستقبلي
قال فيليب مود العميل السابق فى
مجال مكافحة اإلرهاب باالستخبارات
األم��ي��رك��ي��ة ،إن ال��ض��رب��ات الجوية
األم��ي��رك��ي��ة ض��د تنظيم «داع���ش»
اإلرهابي في سورية ستبدأ خالل أيام
قليلة.
تصريح مود يوحي بأن الضربة
العسكرية األميركية ضد التنظيم في
سورية باتت على ما يبدو أمرا ً واقعاً،
لكن ما ينقصها هو معرفة التوقيت،
واأله�����م ت��ح��دي��د م����دى التنسيق
بين واشنطن وحلفائها م��ن جهة
وخصومها ،وتحديدا ً سورية المعنية
مباشرة بالضربات ،من جهة ثانية.
جاء ذلك في وقت حاولت واشنطن
طمأنة حلفائها ،فسارعت وزارة
الدفاع األميركية إل��ى القول إنها ال
تنوي التعاون مع الحكومة السورية
في هذا المجال .هذا في المبدأ ،أما
فعليا ً فطرحت تساؤالت حول قدرة
واشنطن على التفرد في هذه الخطوة،
من دون التنسيق مع دمشق بشكل
مباشر ،أو ربما بطريقة غير مباشرة
في ظل الحديث عن وساطة عراقية ـ
روسية محتملة في هذا المجال.
ف���ي ح��ي��ن أك����دت س���وري���ة على
لسان وزير خارجيتها وليد المعلم
استعدادها للتعاون والتنسيق،
إقليميا ً ودولياً ،لمحاربة «داعش»،
لكنها حذرت في المقابل من أي ضربة
عسكرية أجنبية من دون تنسيق
مسبق مع الحكومة.
تحذير تماهى مع اعتبار روسيا
على لسان وزير خارجيتها سيرغي
الفروف أن كل جهد عسكري لمواجهة
التنظيم اإلره��اب��ي لن يقدم إال بعد
موافقة الدولة المعنية.
وف���ي م��ق��اب��ل ال��م��وق��ف ال��روس��ي
وال���س���وري ال��م��ش��دد ع��ل��ى ض���رورة
ال��ت��ن��س��ي��ق ،ي��ب��ق��ى م��وق��ف حلفاء
واشنطن في المنطقة ،الذين لديهم
الكثير من األسباب لدعم عملية مكثفة
ضد «داع��ش» ،لكن ينبغي أوال ً على
الواليات المتحدة بحسب المحللين

تسوية التوترات بينهم.
فتركيا التي دعمت ضربات مماثلة
للتنظيم في ال��ع��راق ،شكلت طيلة
الفترة الماضية طريق عبور للمقاتلين
األجانب ،وبالتالي أي ضربة مفترضة
تتطلب ضبطا ً تاما ً للحدود التركية ـ
السورية لمنع تسرب المسلحين .أما
السعودية التي بدأت تشعر بخطر
تمدد «داعش» إليها ،فتدعم مواجهته
في العراق للحد من تهديد المملكة،
ولكنها تتردد في دعم أي عملية ضد
التنظيم في سورية بسبب موقفها من
الحكومة السورية.
وب��ي��ن ال��ط��ل��ع��ات االستطالعية
ل��ل��ط��ائ��رات التجسسية األميركية
وال��غ��ارات الجوية ،ي��ت��وزع نشاط
واشنطن في المنطقة مستهدفا ً تنظيم
«داع��ش» في العراق وعلى الحدود
السورية ،اآلخ��ذ بالتمدد يوما ً بعد
يوم.

أب����رز ال���غ���ارات ك��ان��ت ع��ن��د سد
الموصل والمناطق المحيطة به،
ٌ
غارات ساهمت في دحر قوات داعش
من منطقة السد واستعادة البيشمركة
السيطرة عليه .محافظة األن��ب��ار
الخاضعة على نح ٍو كامل للتنظيم
لها حصتها من الغارات ،وكذلك هي
الحال بالنسبة لمحافظة نينوى.
وت��ط��اول ال��غ��ارات أي��ض �ا ً المناطق
الحدودية مع إقليم كردستان العراق
لجهة محافظة أربيل ومناطق سيطرة
«داع����ش» على ال��ح��دود العراقية
السورية.
وب��ال��ت��زام��ن م��ع ه���ذه ال��غ��ارات
تقوم الطائرات األميركية بطلعات
اس��ت��ط�لاع��ي��ة ل��ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات
استخباراتية ،ب���دأت أخ��ي��را ً فوق
األراضي السورية وبالتحديد شمال
شرقي ال��ب�لاد ،ف��وق المناطق التي
يسيطر عليها «داع���ش» ف��ي الرقة

وال��م��ن��اط��ق ال��ح��دودي��ة م��ع ك��ل من
العراق وتركيا.
الطلعات االستخباراتية هي لجمع
معلوماتٍ عن أهداف تابعة للتنظيم
في األراض��ي السورية ،ما قد يمهد
الطريق لتوجيه ضربات جوية لهذه
األهداف في وقت الحق.
وت��أت��ي ه��ذه ال��ت��ط��ورات ف��ي وقت
يتنامى فيه ال��خ��وف ف��ي ال��والي��ات
المتحدة من المخاطر التي يمثلها
«داعش» على البالد ،فرسال ٌة شيرلي
سوتلوف وال���دة أح��د الصحافيين
األم��ي��رك��ي��ي��ن ال��ذي��ن ه���دد التنظيم
ب��إع��دام��ه تظهر م���دى ال��خ��وف من
التهديد المباشر ل��ـ»داع��ش» على
األميركيين.
تقول شيرلي في مقدمة رسالتها:
«رسالة إلى أبي بكر البغدادي القرشي
الحسيني خليفة الدولة اإلسالمية
اسمي شيرلي سوتلوف ابني ستيفن

بين يديك» ،رسالة تختصر المخاوف
من تهديد مباشر بات يمثله التنظيم
على الواليات المتحدة ومواطنيها،
وال سيما بعد عملية إعدام الصحافي
جايمس فولي.
وتنتشر صور على مواقع التواصل
االجتماعي تذكر بمخاطر حذرت منها
السلطات األمنية واالستخبارية
األم��ي��رك��ي��ة ،ق��د تنجم ع��ن الهجرة
العكسية لنحو  300أميركي يقاتلون
في سورية ،تقارير تؤكد أن واشنطن
تجمع معلومات حول هؤالء وتحاول
رصد أماكن وجودهم.
المخاوف في الداخل تنامت بعدما
خرج إلى الضوء نبأ مقتل أميركي ثان
يقاتل في سورية ،إذ تقول المتحدثة
باسم الخارجية األميركية جاين
بساكي« :ه��ذه الحالة تمثل تذكيرا ً
بالقلق المتزايد لدى الواليات المتحدة
ودول عديدة حول العالم ،بشأن آالف
المقاتلين األجانب من خمسين دولة
ينضمون إلى الجماعات المتطرفة».
هم سبعة آالف مقاتل أجنبي بين
ثالثة وعشرين ألف مقاتل متطرف
في سورية ،أرقام لم تعد تمثل فقط
معطيات تغذي الخطابات السياسية
الغربية ،هي تؤرق دوال ً اكتفت خالل
السنوات الماضية بموقع المتفرج.
وتحاول الواليات المتحدة قيادة
تحرك دولي لضرب التنظيم ،وقوبل
نداؤها لتأليف تحالف بتردد عربي
وتجاوب متفاوت من الدول الغربية،
بريطانيا حليف واش��ن��ط��ن األكثر
موثوقية تبدي ح��ذرا ً في انضمامه
إلى الحمالت العسكرية األميركية في
العراق ،مشهد ينذر بأجواء مشحونة
بين أوباما وكاميرون في قمة الناتو
األسبوع المقبل.
ك��ل ذل���ك ي��أت��ي ف��ي وق���ت رحبت
دمشق بشكل واض��ح ب��أي تنسيق
وع���م���ل م��ش��ت��رك ي���ه���دف ل��ض��رب
التنظيم االرهابي« ،حتى مع أميركا
وبريطانيا» بحسب الوزير المعلم.

الرئي�س الفرن�سي يدعو �إلى موا�صلة م�شاورات الت�سوية الأوكرانية في �إطار «رباعية النورماندي»

مو�سكو تنفي وجود �أية قوات رو�سية في �أوكرانيا
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند أن باريس تقترح مواصلة
المشاورات حول تسوية األزم��ة في
ش��رق أوك��ران��ي��ا ف��ي إط��ار الرباعية
التي تضم رؤساء أوكرانيا وروسيا
وفرنسا وألمانيا.
وأك��د في كلمة ألقاها في اجتماع
السفراء الفرنسيين بباريس أمس ،أنه
يمكن حل األزمة األوكرانية سياسيا ً
فقط ،وقال« :األزمة األوكرانية أخطر
أزم��ة منذ الحرب العالمية الثانية.
ه��ن��اك ح��ل سياسي وال ي��وج��د حل
عسكري لها».
وعلى حد قول الرئيس الفرنسي،
فإن رئيسي فرنسا وألمانيا واصال
جهودهما الرامية إلى إقامة الحوار
بعد اللقاء األول لرئيسي أوكرانيا
وروسيا في النورماندي ،مؤكدا ً أن
باريس وبرلين مستعدتان لمواصلة
العمل في إطار «رباعية النورماندي».
وأضاف أن الجانب الروسي يجب أن
يطرح اقتراحات محددة في اجتماع
مقبل في هذا اإلطار.
وأك���د ال��م��ن��دوب ال��روس��ي ال��دائ��م
ل��دى منظمة األم���ن وال��ت��ع��اون في
أوروبا أندريه كيلين عدم وجود أية
قوات أو آليات عسكرية روسية في
أوكرانيا ،وقال« :كانت هناك اتهامات
بتوجه قوافل من المدرعات إلى هناك
األس��ب��وع الماضي وق��ب��ل األس��ب��وع
الماضي .نفينا كل ذلك وننفيه اآلن،
إن هذه االتهامات ليس لها معنى».
وأض���اف كيلين« :م��ا نعرفه من
ع��م��دة ن��وف��و آزوف��س��ك أن ال��ق��وات
األوك��ران��ي��ة ف��رت م��ن المدينة بعد

تعرضها لقصف مدفعي ،ثم سيطرت
عليها قوات الدفاع الشعبي».
جاء توضيح الدبلوماسي الروسي
هذا تعليقا ً على تصريحات الرئيس
األوكراني بيوتر بوروشينكو ،الذي
أعلن فيها دخ��ول ق��وات روسية إلى
ش��رق أوكرانيا وإل��غ��اء زي��ارت��ه إلى
تركيا بسبب ذلك.
وأكد بوروشينكو أن كييف ستدعو
إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس األمن
الدولي ،وحث العالم على تقييم تفاقم
ال��وض��ع األم��ن��ي ف��ي ش��رق أوكرانيا

بشكل حاد.
من جهة أخرى ،اتهم حلف الناتو
بأن «أكثر من ألف عسكري روسي
يحاربون في أراض��ي أوكرانيا» في
صفوف المسلحين ،على ح��د زعم
الحلف.
وكانت كييف أعلنت في وقت سابق
أن  13عسكريا ً أوكرانيا ً قتلوا وأصيب
 36آخرون بجروح في معارك شهدها
جنوب شرقي البالد ،إذ أشار أندريه
ليسينكو المتحدث باسم مجلس
األم��ن وال��دف��اع الوطني األوك��ران��ي

ريابكوف� :آفاق غام�ضة للتعاون مع وا�شنطن
وصف سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
آفاق استئناف األشكال التقليدية للتعاون بين روسيا
والواليات المتحدة في الظروف الحالية بأنها «غامضة
للغاية».
وق��ال ريابكوف في حديث صحافي إن ب�لاده تواجه
حاليا ً تخفيض التعاون الروسي ـ األميركي بمبادرة من
واشنطن ،مؤكدا ً أن «كل ما نقوم به هو فقط ال��رد على
الخطوات األميركية غير المقبولة» ،معربا ً في الوقت ذاته
عن أمله في أن التعاون بين روسيا والواليات المتحدة لن
يلغى تماماً.
وق��ال ريباكوف إنه ال يتوقع إع��ادة ترتيب العالقات
بين البلدين من جديد ،ألن واشنطن ذهبت بعيدا ً في
سعيها إلى معاقبة روسيا وفي لهجتها المعادية لموسكو،
وأكد أن الدول الغربية لن تحقق أهدافها من خالل فرض

العقوبات على روسيا ،بل ستقلص فرص التعاون المثمر
في اتجاهات تثير اهتماما ً كبيرا ً لديها ،ألنه ال يمكن أن تبقى
العقوبات من دون رد ،بحسب المسؤول الروسي.
من جهة أخرى ،اعتبر ريابكوف أن االتفاقية الروسية ـ
األميركية للحد من األسلحة الهجومية االستراتيجية آلية
تهدف إلى تعزيز أمن روسيا والواليات المتحدة ،وبالتالي
ال داعي للشك فيها ،مشيرا ً أن موسكو اعتبرت هذه االتفاقية
مفيدة للجانبين منذ البداية ،مؤكدا ً أنها ال تحتوي على أية
تنازالت غير مبررة.
وأك��د الدبلوماسي الروسي أن أق��وال واشنطن حول
اهتمامها بتسوية الوضع في أوكرانيا يجب أن تتحول إلى
أفعال محددة ،إال أن ذلك لم يحدث حتى اآلن ،مشيرا ً إلى
وجود تعارض صارخ بين ما تقوله واشنطن لموسكو من
خالل قنوات مغلقة وتصريحات اإلدارة األميركية العلنية.

رو�سيا ترى فر�صة لرفع العقوبات عن �إيران
أع���ل���ن���ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية أنه توجد في المفاوضات
النووية فرصة لتنفيذ حق طهران
ف��ي تخصيب ال��ي��وران��ي��وم ورف��ع
العقوبات المفروضة على إيران.
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان ص�����ادر عن
الخارجية الروسية أم��س« ،على
رغ��م الصعوبات ف��ي سير عملية
المفاوضات ،يبدو أن هناك فرصة
لتنفيذ ح��ق��وق إي���ران ك��دول��ة من
األعضاء في معاهدة عدم انتشار

األسلحة النووية ،بما في ذلك حقها
ف��ي تخصيب ال��ي��وران��ي��وم بشكل
كامل ،ورفع العقوبات المفروضة
عليها».
وأش����ار ال��ب��ي��ان إل���ى أن ات��ف��اق
جنيف الذي جرى التوصل إليه في
 24تشرين الثاني الماضي يعطي
فرصة حقيقية للتوصل في تشرين
الثاني المقبل إلى اتفاق دائم وآمن
بشأن القضية اإليرانية.
وأعربت الخارجية الروسية عن

أملها في أن جميع األطراف المعنية
ستبدي اإلرادة السياسية المطلوبة
ل��ل��ت��وص��ل إل���ى ات��ف��اق��ات نهائية
ترضي الجميع وتسمح بإعادة ثقة
المجتمع الدولي بالطابع السلمي
البحت للبرنامج النووي اإليراني.
وأض��اف البيان أن ذل��ك سيؤثر
إي��ج��اب��ي �ا ً ف���ي ال���وض���ع ب��ال��ش��رق
األوسط وسيساعد في إقامة منطقة
خالية من أسلحة الدمار الشامل في
المنطقة.

إل��ى أن الوضع ال ي��زال متوترا ً في
محيط مدينة نوفوآزوفسك الواقعة
على شواطئ بحر آزوف بالقرب من
الحدود مع روسيا.
أم���ا ب��ش��أن ال��وض��ع ف��ي مدينة
دونيتسك ،فقال ليسينكو إن قوات
ال��دف��اع الشعبي ت��ح��اول «م��ن دون
نتيجة» اختراق الطوق المفروض
على المدينة م��ن قبل العسكريين
األوكرانيين ،وتشن هجمات مضادة
في ضواحيها.
وأع��ل��ن��ت ج��م��ه��وري��ة دونيتسك

الشعبية ،أن عددا ً من دباباتها دخلت
أطراف مدينة نوفوآزوفسك ،مؤكدة
أن تقدم قواتها «يتطور بنجاح» .كما
أفادت قوات الدفاع الشعبي المحلية
بأن تقدمها باتجاه بحر آزوف أرغم
القوات األوكرانية على ترك عدد من
البلدات.
وقال مصدر في هيئة أركان قوات
الدفاع الشعبي لوكالة «إنترفاكس»:
«ثمة معلومات ت��دل على أن قوات
جمهورية دونيتسك الشعبية بسطت
سيطرتها على خط الحدود الفاصل
بين أوكرانيا وروس��ي��ا» ،مضيفا ً أن
ه��ذه معلومات أولية وم��ن السابق
ألوانه الحديث عن السيطرة الكاملة.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أعلنت هيئة
األم��ن الفدرالية الروسية أن أكثر
م��ن  60عسكريا ً أوك��ران��ي �ا ً عبروا
الحدود في مقاطعة روستوف بطلب
ال��ل��ج��وء ،إذ أش��ار المتحدث باسم
إدارة الحدود التابعة لهيئة األمن
الفدرالية إل��ى أن  62عسكريا ً من
القوات الداخلية األوكرانية طلبوا
من حراس الحدود ال��روس السماح
بدخول أراضي روسيا من أجل إنقاذ
أرواحهم والحصول على مأوى آمن،
م��ؤك��دا ً أن ح��راس ال��ح��دود ال��روس
سمحوا بدخولهم ألسباب إنسانية
بعد أن ألقوا أسلحتهم في األراضي
األوكرانية.
من جهة أخرى ،أعلنت قوات الدفاع
المحلية في دونيتسك أن حوالى 90
عسكريا ً أوكرانيا ً سلموا أنفسهم لها،
لكن السلطات األوكرانية لم تؤكد بعد
هذا النبأ.

هوالند يدعو �إلى ت�سليح «المعار�ضة»
في وجه «الدولة الإ�سالمية»
دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند إلى تسليح «قوات المعارضة»
التي تحارب تنظيم «الدولة اإلسالمية» في سورية والعراق ،نافيا ً أن
يكون الرئيس السوري بشار األسد شريكا ً في الحرب ضد اإلرهاب.
وقال هوالند في خطاب ألقاه خالل المؤتمر السنوي لسفراء فرنسا
أمس« :حتى يحارب المجتمع الدولي الدولة اإلسالمية عليه أن يسلّح
قوات المعارضة التي تحارب التنظيم» ،وأكد ضرورة «تشكيل تحالف
دولي واسع ضد اإلسالميين المتشددين» ،مستثنيا ً أن يكون الرئيس
السوري بشار األسد جزءا ً من هذا التحالف ،ومتهما ً إياه بأنه «حليف
لإلرهابيين» ،بحسب تعبيره ،مضيفا ً أنه «ال يمكن االختيار بين
نظامين همجيين».
يذكر أن سورية عرضت في وق��ت سابق على القوى الغربية
واإلقليمية التنسيق معها من أج��ل محاربة خطر تنظيم «الدولة
اإلسالمية» اإلرهابي والتنظيمات المتشددة األخرى ،مؤكدة أن ما دون
ذلك ستعتبره «عدواناً».
من جهة أخرى ،دعا هوالند األمم المتحدة إلى تقديم دعم استثنائي
للسلطات الليبية الستعادة النظام نظرا ً إلى خطر انزالق البالد إلى
الفوضى ،محذرا ً من عواقب ذلك على المنطقة برمتها.
وق��ال الرئيس الفرنسي« :قلقي الرئيسي اليوم هو ليبيا ...إذا
لم نفعل شيئا ً دوليا ً فسينتشر اإلره��اب في جميع أنحاء المنطقة
بأسرها» .وأضاف« :من المهم أن يشكل البرلمان الذي انتخبه الشعب
في حزيران الماضي حكومة ممثلة لجميع األطياف قادرة على إعادة
إط�لاق عملية المصالحة الوطنية ون��زع س�لاح الميليشيات ،وإال
ستكون الفوضى».

�أردوغان ي�ؤدي اليمين الد�ستورية
ويعد بـ«تركيا جديدة»

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس اليمين
الدستورية أمام البرلمان في العاصمة أنقرة بعد حفل
تنصيب قاطعه نواب المعارضة.
وقال أردوغان وهو يتلو اليمين الدستورية« :بصفتي
رئيسا ً للجمهورية أقسم بشرفي وسمعتي أم��ام األمة
التركية العظيمة وأمام التاريخ أن أحمي وجود واستقالل
الدولة».
ونشرت الجريدة الرسمية إعالنا ً جاء فيه أن أردوغان
عين وزي��ر الخارجية السابق أحمد داود أوغلو قائما ً
بأعمال رئيس الوزراء ،بعد دقائق من أدائه اليمين رئيسا ً
للبالد ،حيث من المقرر أن يترأس داود أوغلو الحكومة
التركية الحالية إلى أن يكلفه أردوغان بتشكيل الحكومة
الجديدة التي سيعلن تشكيلها اليوم.
وان ُتخب أردوغ���ان في العاشر من شهر آب الجاري
رئيسا ً لتركيا لمدة خمس سنوات في أول انتخابات
مباشرة ،خلفا ً لعبد الله غ��ول ،وتعهد أن يحافظ على
المبادئ الدستورية وسيادة القانون والديمقراطية،
وأن يتمسك بإصالحات مصطفى كمال أتاتورك ومبادئ
الجمهورية العلمانية.
وكان أردوغان أعلن أول من أمس ميالد «تركيا جديدة»
وذل��ك خ�لال إلقائه آخ��ر خطاب كرئيس لحزب العدالة
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والتنمية .وأك��د أن مهمة الحزب في تغيير وج��ه األمة
ستستمر بعد أن يترك سياسات الحزب ويتولى رئاسة
البالد.
وأوض��ح أردوغ��ان في خطابه أمام أنصاره من حزب
العدالة والتنمية الذي شارك في تأسيسه منذ  13سنة
أن «ما يتغير اليوم هو المظهر وليس الجوهر .المهمة
التي أخذها حزبنا على عاتقه ،جوهرها وأهدافها ومثلها
لم تتغير».
وبموجب الدستور يتعين على أردوغ��ان كرئيس أن
ينهي صالته بالحزب ،لكن متشككين يتساءلون عن مدى
إمكان بقاء الحزب متماسكا ً من دون قيادته الصارمة.
من ناحية أخ��رى ،أكد رئيس ال��وزراء التركي المكلف
أحمد داود أوغلو في وقت سابق أن عضوية ب�لاده في
االتحاد األوروب���ي ه��دف استراتيجي بالنسبة لتركيا،
وستسعى إليه بحسم ،مشيرا ً خالل كلمة أم��ام تجمع
ألن��ص��ار ح��زب «ال��ع��دال��ة والتنمية» لتوضيح رؤيته
لسياسة حكومته المقبلة ،إن البالد بحاجة إلى دستور
جديد ليبرالي الطابع.
وأضاف أنه والرئيس المنتخب أردوغان سيعمالن معا ً
من دون أي خالف .وقد اختير أوغلو ليحل محل أردوغان
في رئاسة الحزب الحاكم «العدالة والتنمية».

ال�صحة العالمية :وباء «�إيبوال» �سيزداد �سوء ًا
ح��ذرت منظمة الصحة العالمية
من أن فيروس «ايبوال» قد ينتشر في
غ��رب أفريقيا بشكل وبائي ليصيب
م��ا يزيد ع��ن عشرين أل��ف شخص.
وهو ما يعادل ستة أضعاف انتشاره
الحالي.
وأش��ارت دراس��ة حديثة أصدرتها
الهيئة الصحية التابعة لألمم المتحدة
إلى أن األعداد الحقيقية للمصابين في
المناطق األكثر انتشارا ً للفيروس
تزيد عن ضعفين إلى أربعة أضعاف
األرقام المعلنة في تلك المناطق.
ي��أت��ي ذل���ك ب��ع��د أي���ام ع��ل��ى نشر
المنظمة إحصاءات جديدة تشير إلى
أن  1552شخصا ً قد لقوا مصرعهم
ج� ّراء اإلصابة بالفيروس القاتل من
بين  3069حالة أُبلغ عنها حتى اآلن.
وك���ان م��س��ؤول صحي كبير في
الواليات المتحدة قد قال إن «إيبوال»
المنتشر ف��ي غ��رب أفريقيا سيزيد
س����وءا ً ق��ب��ل أن ت��ب��دأ األوض����اع في
التحسن .وأش��ار توم فريدين ،مدير
مراكز مكافحة األمراض ،إلى أن الوباء
يحتاج إلى إجراءات «غير مسبوقة»
للسيطرة عليه.
والتقى فريدين برئيس ليبيريا
إلين سيرليف ،لمناقشة طرق مكافحة

ال��وب��اء .وق��ال« :ال��ح��االت في تزايد.
أتمنى ل��و ل��م أق��ل ذل���ك ،لكن األم��ور
ستسوء قبل أن تتحسن» .كما شدد
على الحاجة «لعمل فوري» لمواجهة
المرض .وطالب الليبيريين بالتعاون
لوقف الممارسات التي تساعد في
تفشي اإلصابة.
من ناحية أخ��رى ،وصفت منظمة
أطباء بال حدود رد الفعل الدولي حول
«ايبوال» بأنه «غير مناسب» للحدث.

وقال مدير العمليات بالمنظمة بريس
دو ال فيني ،إن مجهودات السيطرة
على الوباء فوضوية للغاية.
وأضاف« :من غير المقبول أن تبدأ
المناقشات الجادة اآلن فقط بشأن
القيادة الدولية والتنسيق .كما أن كل
الدول التي تمتلك الخبرات والموارد
الكافية للسيطرة على الوباء تهتم
بحماية نفسها فحسب».

ال�صين تطالب �أميركا
بوقف عمليات المراقبة قرب �أرا�ضيها
طالبت الصين الواليات المتحدة بوقف المراقبة الجوية
والبحرية ق��رب ح��دوده��ا ،قائلة إنها تضر بالعالقات
بين قوى المحيط الهادئ ،وقد تؤدي إلى «حوادث غير
مرغوب فيها».
وق��ال يانغ يوجونغ ،المتحدث باسم وزارة الدفاع
الصينية ،إن الواليات المتحدة يجب أن «تتخذ إجراءات
ملموسة لتخفيض أنشطة المراقبة التي تمارسها ضد
الصين ،إلى أن توقفها».
وتأتي تصريحات يانغ في وقت تشهد عالقات بكين
وواشنطن توترا ً بسبب حادثة وقعت األسبوع الماضي
في الجو على بعد  220كيلومترا ً من جزيرة هاينان
الصينية.

وقالت الواليات المتحدة إن طائرة مقاتلة صينية حلقت
قرب طائرة عسكرية أميركية بطريقة خطرة ،بينما قالت
الصين في بيان بثته وسائل اإلعالم إن المزاعم األميركية
«ال أساس لها».
وقال يانغ إن «مكان وقوع الحادثة هو  220كيلومترا ً
من هاينان الصينية ،وليس بالتأكيد  220كيلومترا ً من
فلوريدا .ولذلك فالصواب والخطأ في الحادثة واضح
جداً».
وكانت تلك المواجهة أعادت إلى األذهان ما حدث في
نيسان  ،2001عندما اصطدمت مقاتلة صينية بطائرة
تجسس تابعة للبحرية األميركية على بعد نحو 110
كيلومترات من هاينان.

مجل�س الأمن يدعو دول ال�ساحل الأفريقية
�إلى مكافحة الإرهاب
دع��ا مجلس األم��ن ال��دول��ي أمس
دول الساحل األفريقية إل��ى إنشاء
وح���دات متخصصة مكلفة مراقبة
ال���ح���دود ب��ه��دف ال��ت��ص��دي لخطر
اإلره���اب والجريمة المنظمة الذي
يهدد المنطقة.
وذكرت وكالة « »AFPأن مجلس
األم���ن أع���رب ف��ي إع�ل�ان ت��م تبنيه
باإلجماع قلقه م��ن ال��وض��ع الخطر
ف��ي منطقة ال��س��اح��ل وم��ن أنشطة
الجماعات اإلرهابية مثل «تنظيم
القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي»
و»بوكو حرام» في نيجيريا و»أنصار
الدين أو حركة التوحيد والجهاد في
غرب أفريقيا» في مالي.
وعبر المجلس عن قلقه أيضا ً من

خطورة التهديدات المحدقة بالسلم
واألم��ن بسبب النزاعات المسلحة
وان���ت���ش���ار األس��ل��ح��ة وال��ج��ري��م��ة
المنظمة العابرة للحدود ،الفتا ً إلى
ال��ص�لات الوثيقة أك��ث��ر فأكثر بين
تهريب المخدرات واإلره��اب وطالب
بلدان الساحل بتعزيز األم��ن على
الحدود والتفكير في إنشاء وحدات
متخصصة تكلف القيام بدوريات
لوقف التهديدات العابرة للحدود في
المنطقة.
م��ن جهة أخ���رى ،أوض���ح محمد
زي��ن شريف سفير تشاد ف��ي األم��م
المتحدة الذي كان وراء هذا اإلعالن
أنه تتعين دراسة اإلجراءات العملية
لهذه ال��دوري��ات المشتركة بشكل

أكبر ،مشيرا ً إلى أن دول الساحل ال
تستطيع أن تتحمل وحدها أعباء
الوحدات الخاصة فترة طويلة.
وتسعى األمم المتحدة إلى وضع
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ش��ت��رك��ة لمنطقة
الساحل تجمع بين مكافحة اإلرهاب
والمساعدة اإلنسانية والمساعدة
على التنمية وتعبئة مليار دوالر في
 ،2014لمساعدة  20مليون شخص
مهددين بسوء التغذية في المنطقة.
وق��د استحدثت مجموعة ال��دول
ال��خ��م��س ال��ت��ي أن��ش��ئ��ت ف��ي شباط
الماضي وتضم كالً من مالي والنيجر
وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا
برنامجا ً للتعاون األمني من أجل
محاربة اإلرهاب.

