دوليات

السنة السادسة  /السبت  1 /تشرين الثاني  / 2014العــدد 1625
Sixth year / Saturday / 1 November 2014 / Issue No. 1625

بوتين :ال ننوي التورط في مواجهة تفر�ض علينا
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اتفاق على توريد الغاز الرو�سي �إلى �أوكرانيا وكييف تقترح قطعه عن مناطق جنوب ال�شرق
دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين
إل��ى تحديث القوات المسلحة الروسية،
مشددا ً في الوقت نفسه على أن روسيا ال
تنوي التورط في مواجهة تفرض عليها.
وقال بوتين في كلمة ألقاها في اجتماع
م��ع ك��ب��ار ض��ب��اط ال��ج��ي��ش ال��روس��ي في
الكرملين أم��س إن «عالم القرن الحادي
والعشرين لم يصبح أكثر أمنا ً أو استقراراً،
واألخطار السابقة ال تزال موجودة ،وفي
عدد من المناطق تفاقمت األم��ور .وتبقى
بؤرة توتر خطرة على حدودنا ،في جنوب
شرقي أوكرانيا».وأكد أن استراتيجية بالده
العسكرية تحمل طابعا ً دفاعياً ،مضيفا ً أن
مهمتها الرئيسية تتمثل في ضمان سيادة
البالد والسالم وأمن المواطنين ،مؤكدا ً أن
موسكو ال تنوي التورط في «المواجهة
التي تفرض عليها» ،وأنها منفتحة للحوار
باحترام وعلى أساس متسا ٍو بشأن قضايا
األجندة اإلقليمية والدولية كافة.
وفي هذا اإلط��ار ،ذ ّكر الرئيس الروسي
ب��أن قمة حلف شمال األطلسي «الناتو»
الشهر الماضي أعلنت زيادة قدرات الحلف،
مشيرا ً إلى زيادة استخدام القوة ووسائل
الضغط االقتصادي واإلع�لام��ي ب��دال ً من
الحل الحضاري المشترك للقضايا الدولية.
ودع��ت موسكو جميع األط���راف داخ��ل
أوكرانيا وخارجها إلى الكف عن الخطوات
غير المدروسة أو االستفزازية وبذل الجهود
إلطالق حوار في البالد.
وف��ي جلسة اختتامية لمجلس األم��ن
الدولي ،أش��ار مندوب روسيا الدائم لدى
األم��م المتحدة فيتالي تشوركين إل��ى أن
أوك��ران��ي��ا تعيش «مرحلة حساسة ج��دا ً
تتطلب تصرفات دقيقة ومتزنة وح� ّ
�ث
الطرفين األوكرانيين على مواصلة الحوار».
مشددا ً على أن الحوار الوطني الشامل على
أساس االتفاقات السابقة بين طرفي النزاع

يبقى سبيالً وحيدا ً «سيستطيع المجتمع
األوك��ران��ي م��ن خالله ت��ج��اوز انشقاقاته
العميقة والعودة إلى طريق التطور المتكامل
والمتواصل بما فيه مصلحة جميع الفئات
السياسية واإلقليمية والقومية».
من ناحية أخ��رى ،ق��ال متحدث باسم
الحكومة األلمانية إن المستشارة آنجيال
ميركل أبلغت الرئيس بوتين في اتصال
هاتفي أن االنتخابات التي ستجرى في
شرق أوكرانيا يوم األحد غير مشروعة ولن
تنال اعترافا ً من قادة أوروبا.
وق��ال ج��ورج شترايتر المتحدث باسم
ميركل في مؤتمر صحافي أمس إن ميركل
وبوتين أجريا االتصال الهاتفي بمشاركة
ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ف��ران��س��وا ه��والن��د
والرئيس األوكراني ،مشيرا ً إلى وجود آراء
مختلفة بشأن االنتخابات في دونيتسك
ولوغانسك.
وقال المتحدث« :شددت ميركل وهوالند
على أنه سيكون هناك اقتراع (معترف به)
فقط إذا أج��ري وف��ق القانون األوك��ران��ي»
مضيفا ً أن االقتراع سيكون انتهاكا ً التفاق
مينسك ويعقد أكثر الجهود الرامية إليجاد
حل لألزمة في ش��رق أوك��ران��ي��ا .وأض��اف
أن «الحكومة األلمانية لن تعترف بهذه
االنتخابات غير المشروعة» معتبرا ً أن
ال��ق��ادة األوروب��ي��ي��ن متفقون ب��ش��أن هذا
ال��م��وض��وع وأك����دوا ذل��ك ف��ي قمة عقدت
األسبوع الماضي في بروكسيل.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث إن ال��ق��ادة األرب��ع��ة
رحبوا مع ذلك باالتفاق األخير بين روسيا
وأوكرانيا بشأن إم��دادات الغاز الروسي،
مشيرا ً إلى أن الجميع اتفقوا على ضرورة
أن يضع الطرفان نهاية للعنف في شرق
أوك��ران��ي��ا وأن ي��ع��ززا وق��ف إط�ل�اق النار
الهش.
وف���ي ش���أن م��ت��ص��ل ،اق��ت��رح الرئيس

األوكراني بيوتر بوروشينكو على كتلته
في البرلمان مساندة أرسيني ياتسينيوك
لمنصب رئ��ي��س ال�����وزراء م��ق��اب��ل ات��ف��اق
متكامل على االئ��ت�لاف الحكومي .وق��ال
أمس خالل لقاء عقده مع نواب في كتلته:
«تلقيت مقترحات كثيرة بترشيح فالديمير
غرويسمان لمنصب رئيس الوزراء ،لكن من
أجل وحدة البالد ،أرجو مساندة أرسيني
ياتسينيوك».
وشدد الرئيس األوكراني على «ضرورة
اإلع��داد التفصيلي لالتفاق االئتالفي مع
إط��ار زمني محدد لتنفيذ األح��ك��ام التي
سيتضمنها» ،م��ؤك��دا ً أن كتلته ف��ازت

الكونغر�س الأميركي يعود بعد االنتخابات
�إلى مناق�شة الحرب �ضد «داع�ش»
يعود المشرعون األميركيون إلى
واشنطن بعد انتخابات التجديد
النصفي للكونغرس الثالثاء المقبل
الستئناف مناقشة ب��دأوه��ا الشهر
الماضي بعد بعض التمنع بشأن
ال��ض��رب��ات ال��ج��وي��ة ال��ت��ي تقودها
الواليات المتحدة في العراق وسورية
ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وم���ع ت��ص��ع��ي��د ال��ت��ح��ال��ف ال���ذي
ت��ق��وده واش��ن��ط��ن غ��ارات��ه الجوية
على اإلرهابيين م��ن دون أن تلوح
ب��ارق��ة ف��ي األف��ق النكسارهم ،يبدو
الكونغرس متقبالً أكثر إجراء مناقشة
موسعة للعمليات اآلن منه قبل إجراء
االنتخابات.
والتفويض الموقت الممنوح لخطة
الرئيس األميركي باراك أوباما بتسليح
وت��دري��ب م��ن أس��م��وه بـ»المعارضة
السورية المعتدلة» ،ينتهي في 11
كانون األول وسيكون على المشرعين
استئناف مناقشة األمر لدى عودتهم
من العطلة يوم  12تشرين الثاني.
ويضغط عدد من المشرعين أيضا ً
ع��ل��ى ال��ك��ون��غ��رس لبحث تفويض
أوس���ع الس��ت��خ��دام ال��ق��وة المسلحة
والذي سيضع قواعد استرشادية لكل
الجهود المتعلقة بوقف المتشددين.
وقال السيناتور الديمقراطي تيم
كين وهو من أبرز المطالبين بإجراء
اقتراع على التفويض باستخدام القوة
العسكرية« :يجب أال نطالب الجنود
بالذهاب إلى مناطق الخطر من دون
أن نضمن وجود توافق سياسي في
الرأي على دعم المهمة».
وخالل فترة ما من الدورة المزدحمة
ب��ي��ن وق���ت االن��ت��خ��اب��ات وان��ع��ق��اد
ك��ون��غ��رس ج��دي��د ف��ي ش��ه��ر ك��ان��ون
الثاني سيكون على الرئيس األميركي
أن يطلب من المشرعين الموافقة على
تخصيص مزيد من األم���وال لحملة
تمتد لفترة أطول.

وك���ان ال��ك��ون��ج��رس ق��د واف���ق في
شهر أيلول على خطة ضيقة تركز
على تسليح وت��دري��ب «المعارضة
السورية» لكن من غير المرجح أن
ي��ت��ك��رر ه���ذا ال��ت��وح��د ف��ي كونغرس
يشهد استقطابا ً حزبيا ً ح��اداً .وحين
يتعلق األمر بتفويض أوسع لن يتفق
الحزبان الجمهوري والديمقراطي
ع��ل��ى م��وع��د ط���رح ذل���ك للتصويت
ناهيك عن مضمون التفويض ،إذ يرى
الجمهوريون أن االق��ت��راع يجب أن
يتأجل إلى أن يبدأ الكونغرس الجديد
عمله ف��ي ك��ان��ون الثاني وف��ي ذلك
الوقت قد تصبح للجهوريين غالبية
في مجلس الشيوخ.
وي��ق��ول محللون إن أي مناقشة
للمسألة تجبر األعضاء على اتخاذ
موقف معلن سينطوي على أخطار
سياسية ،فعلى رغم قلق األميركيين
من خطر تنظيم «داعش» الذي سيطر
على م��س��اح��ات كبيرة م��ن ال��ع��راق
وسورية وذبح اثنين من الصحافيين
األميركيين منذ شهر آب ،إال أنهم
يخشون أيضا ً من أي تورط جديد في

الشرق األوسط.
وي��ح��ج��م ال��دي��م��ق��راط��ي��ون وه��م
يضعون نصب أعينهم االنتخابات
الرئاسية لعام  2016عن إغضاب
قاعدتهم من الناخبين المناهضين
للحرب .فقد فاز أوباما في انتخابات
عام  2008بفضل معارضته لحرب
العراق ضمن أسباب أخرى.
وف���ي ال��ج��ان��ب اآلخ����ر ،ال يرغب
الجمهوريون في أن يحسب عليهم
ت��أي��ي��ده��م الس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أوب��ام��ا
الديمقراطي وه��و م��ا ينطوي على
أخطار إذا جاءت الحملة بنتائج سيئة
وقد ال يرغبون أيضا ً في إغضاب جناح
متزايد داخل الحزب الجمهوري يطالب
بالتركيز على الداخل.
ويقول بعض الجمهوريين إنهم
يريدون منح الرئيس األميركي أدوات
أك��ث��ر م��ن م��ج��رد ال��ض��رب��ات الجوية
ل��ل��ق��ض��اء ع��ل��ى التنظيم اإلره��اب��ي
منها اس��ت��خ��دام ق��وات قتالية .لكن
الديمقراطيين ال��م��ع��ادي��ن للحرب
يفضلون منعا ً صريحا ً الستخدام
القوات البرية األميركية.

باالنتخابات بضمها  150نائبا ً بينهم 18
نائبا ً مستقالً انتخبوا بالقوائم الحزبية.
ووق��ع��ت روس��ي��ا واالت��ح��اد األوروب���ي
وأوكرانيا أم��س بروتوكوال ً ملزما ً بشأن
شروط إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا
ودول االتحاد حتى أواخ��ر شهر آذار عام
.2015
وجرى توقيع البروتوكول من قبل كل
من وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
واألوك���ران���ي ي���وري ب����رودان ،والمفوض
األوروبي للطاقة غونتر أوتينغر ،في حين
وق��ع��ت شركتا «غ���ازب���روم» ونافتوغاز
أوكرانيا» ملحقا ً للبروتوكول يثبت شروط

إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا حتى
أواخر شهر آذار المقبل.
وأعلن ألكسندر نوفاك في مؤتمر صحافي
ببروكسيل أن روسيا ستخفض ألوكرانيا
سعر الغاز بمقدار  100دوالر ألل��ف متر
مكعب حتى آذار  ،2015وفي وقت سابق
أكد نوفاك أنه جرى تنسيق توريد أربعة
مليارات متر مكعب من الغاز خالل شهرين،
وأوكرانيا مستعدة لسداد قيمتها ،كذلك
أعرب االتحاد األوروبي عن استعداده لمنح
ضمانات الدفع ،وهو ما يجب تسجيله في
أحد البروتوكوالت.
ونقل وزير الطاقة الروسي عن ممثلين

�إ�سبانيا ت�سعى �إلى عرقلة
ن�سخة جديدة ال�ستفتاء كتالونيا
على اال�ستقالل
قال سورايا ساينث دي سانتاماريا نائب رئيس الوزراء اإلسباني أمس
إن بالده ستسعى في المحاكم إلى عرقلة نسخة مخففة من استفتاء على
االستقالل تعتزم كتالونيا إجراءه في التاسع من شهر تشرين الثاني بالطريقة
نفسها التي أوقفت بها استفتاء آخر غير ملزم.
وزادت التوترات بين الحكومة المركزية في إسبانيا وكتالونيا عندما
عرقلت مدريد جميع محاوالت المنطقة الواقعة في شمالها الشرقي إلجراء
استفتاء بشأن مستقبلها .وتؤكد مدريد أن مثل هذا االستفتاء ينتهك الدستور،
ألنه سيسمح لنسبة من اإلسبان بالتصويت على مسألة تؤثر في البالد
بالكامل.
وقال ساينث دي سانتاماريا في مؤتمر صحافي أسبوعي إن الحكومة
المركزية ستسعى إلى عرقلة النسخة المخففة من االستفتاء والتي صيغت
بحيث تكون في صورة «استشارة المواطنين» وذلك لحماية حقوق موظفي
الدولة في كتالونيا بحيث ال يرغمون على انتهاك القانون.
ويزمع رئيس منطقة كتالونيا إجراء االستفتاء في التاسع من تشرين الثاني
بدال ً من استفتاء غير ملزم أعلنت المحكمة الدستورية أنه غير قانوني.
وأيد أكبر مستشار في الدولة يوم الخميس قرار رفض االستفتاء الجديد
الذي سيجرى على أنه «استشارة» آلراء المواطنين قائالً إنه غير قانوني مثله
مثل الخطة األصلية.
وق��ال ساينث دي سانتاماريا إن الحكومة ستطلب اآلن من المحكمة
الدستورية إصدار حكم بشأن مدى قانونية التصويت.

وا�شنطن :المحادثات النووية
الإيرانية بلغت مرحلة حا�سمة

في المفوضية األوروبية وأوكرانيا قولهم
إنه تم توفير مبالغ لسداد قيمة اإلمدادات
الجارية ،مضيفا ً أن «المفوضية األوروبية
متفقة تماما ً مع موقف روسيا».
وأكد الوزير أن الطرف الروسي لم يغير
موقفه األس��اس��ي ،وه��و ال ي���زال يتمسك
بمطلب تسديد جزء من الديون األوكرانية
للغاز المستهلك في فترتي تشرين الثاني
 كانون األول عام  2013ونيسان  -أيار.2014
وتبلغ قيمة هذه الديون  3.1مليار دوالر،
يجب على أوكرانيا دفع  1.450مليار منها
في األي��ام القريبة قبل استئناف توريد
الغاز المتوقع في تشرين الثاني ،بحسب
االت��ف��اق��ات التي توصل إليها الطرفان،
ويجب على كييف تسديد الجزء المتبقي
من هذه الديون قبل نهاية العام.
ع��ل��ى صعيد متصل ن��اق��ش الرئيس
األوكراني بيترو بوروشينكو مع المستشارة
األلمانية أنجيال ميركل النتائج التي جرى
التوصل إليها خالل المحادثات الثالثية بين
روسيا وأوكرانيا والمفوضية األوروبية في
بروكسيل ،وأكد الطرفان ضرورة التوصل
إل��ى تسوية تضمن ت��وري��دات ال��غ��از إلى
أوكرانيا خالل فصل الشتاء ،وتضمن في
الوقت نفسه أمن الطاقة األوروبي.
ومن ناحية ثانية ،اقترح رئيس الوزراء
األوكراني أرسيني ياتسينيوك الجمعة،
النظر في جدوى إمدادات الغاز إلى مناطق
الصراع غير الخاضعة لسيطرة كييف في
جنوب شرقي البالد.
وق��ال ياتسينيوك خالل اجتماع خلية
األزم��ة الخاصة بشؤون الطاقة« :أقترح
ط��رح ه��ذه المسألة خ�لال اجتماع األمن
القومي وال��دف��اع األوك��ران��ي» ،الف��ت�ا ً إلى
أهمية الموضوع كون السلطات المركزية
في كييف لن تتمكن من جبي ثمن الغاز من

المستهلكين في مناطق الصراع في جنوب
شرقي أوكرانيا ،الذي يقدر بمئات الماليين
من الدوالرات.
وكانت شركة الغاز األوكرانية «نفطوغاز
أوكرانيا» ،قد أك��دت في وقت سابق أنها
ل��م تتلق خ�لال الشهر ال��ج��اري نحو 54
مليون دوالر من ثمن الغاز من المستهلكين
المحليين ،مقدرة حجم خسائرها خالل
موسم التدفئة المقبل ما بين  460و540
مليون دوالر.
وفي حال قيام كييف بوقف إمداد الغاز
الطبيعي إلى مناطق الصراع في جنوب
شرقي ال��ب�لاد ،ف��إن سكان تلك المناطق
مهددون بالبقاء من دون تدفئة خالل فصل
الشتاء القارس.
ويأتي هذا االتفاق في وقت وصلت قافلة
المساعدات اإلنسانية الروسية الجديدة
إلى مدينتي دونيتسك ولوغانسك شرق
أوكرانيا بعد إكمال اإلج��راءات الجمركية
على الحدود.
ونقلت هذه القافلة حوالى ألف طن من
األغذية ومواد البناء إلى المناطق المتضررة
من القتال في شرق أوكرانيا.
وكان فالديمير ستيبانوف نائب وزير
الطوارئ الروسي قد أعلن في وقت سابق
أن الوزارة ستنقل إلى مقاطعتي لوغانسك
ودونيتسك خالل أسبوع ما يقارب  3آالف
طن من المساعدات اإلنسانية.
م��ن جهة أخ���رى ،أف���اد م��وق��ع المكتب
اإلعالمي لجنوب شرقي أوكرانيا بأن مدنيا ً
قتل وأصيب  6آخ��رون إثر قصف القوات
األوكرانية لمناطق في مقاطعة دونيتسك.
وجاء في بيان صادر عن مسلحي القوات
المحلية أمس ،أن الجانب األوكراني خرق
الخميس اتفاق وقف إطالق النار  12مرة
على األقل.

«عملية ا�سطنبول» تتبنى «�إعالن بكين»
حول �إعادة �إعمار �أفغان�ستان
تبنى ال��ل��ق��اء ال�����وزاري ال��راب��ع
لـ»عملية اسطنبول» حول أفغانستان
الذي عقد في العاصمة الصينية بكين
أم��س وثيقة أع��رب فيها ع��ن دعمه
إلعادة اإلعمار السلمي للبالد.
وفي مؤتمر صحافي ،أشار وزير
الخارجية الصيني وانغ يي إلى أن
نص إعالن بكين يثبت تمسك الدول
والمنظمات الدولية المشاركة في
«عملية اسطنبول» بأربعة مبادئ
رئيسة هي :دعم الحكومة األفغانية
الجديدة في تنمية البالد في ظروف
س��ل��م��ي��ة ،وال��ت��ع��اون ب��ي��ن ال��ق��وى
السياسية المختلفة في أفغانستان،
وتعميق التعاون بين دول المنطقة
ف��ي ال��ش��أن األف��غ��ان��ي ،إض��اف��ة إلى
العمل على مواصلة النشاط في إطار
«عملية اسطنبول».
وأفاد الوزير الصيني أن المؤتمر
الوزاري أثمر عن تبني قرارات بشأن
 64مشروعا ً محددا ً ترمي إلى إعادة
إنعاش اقتصاد أفغانستان وحياتها
االجتماعية ،مشيرا ً إلى أنه قد جرى
الحصول على ضمانات تمويل معظم
هذه المشروعات.
من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية
األفغاني زارار أحمد عثماني إن جميع
المشاركين في «عملية اسطنبول»

يؤيدون التنمية السلمية ألفغانسان
وأمنها وقضية مكافحة اإلره���اب
في ال��ب�لاد .وأع��رب عن أمله في أن
يسفر اللقاء عن تعميق التعاون بين
أفغانستان وال��دول المجاورة ،بما
فيها الصين.
م��ن ناحية ث��ان��ي��ة ،اعتبر وزي��ر
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف ،أن وجود اإلرهاب والتطرف
والمخدرات في المنطقة ناجم عن
التدخالت السياسية الخارجية.
وق��ال ف��ي كلمته أم��ام المجتمعين
في بكين« :لألسف ،هذه التهديدات
ال��م��ت��زاي��دة ق��د خلقت ظ��روف��ا ً غير
مناسبة لبعض دول المنطقة وأن
لغالبيتها جذورا ً خارجية» ،مضيفاً:
«أن شعوب المنطقة التي تعاني
من هذه المشاكل ،ينبغي أال تصبح
وح��ي��دة ،إذ أن ح��ل ه��ذه المشاكل
بحاجة إل��ى حل عالمي ومشاركة
جميع الدول».
وأكد الوزير اإليراني ضرورة النظر
بواقعية لحل هذه المشاكل ،وقال:
«إن قضايا ومشاكل المنطقة يمكنها
أن تكون ممهدة للوصول إلى الحلول
المناسبة» .وتابع موجها ً خطابه
للحاضرين« :اسمحوا أن نأمل بإزالة
إح���دى األرض��ي��ات الحقيقية لنمو

التطرف في المنطقة بخروج القوات
األجنبية م��ن أف��غ��ان��س��ت��ان ،إذ إن
غالبية القضايا والمشكالت القائمة
في المنطقة ناجمة عن التدخالت
الصارخة لبعض الدول».
وأوضح ظريف« :أن أفغانستان
ه���ي اآلن ب��ح��اج��ة إل����ى ال��س�لام
واالستقرار أكثر من أي شيء آخر وآن
هذا األمر يمكن تحقيقه فقط في ظل
تضافر الجهود من قبل جميع دول
المنطقة» ،كما هنأ الشعب األفغاني
بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،
متمنيا ً لها النجاح في أداء مهماتها.
وع��ق��د ال��م��ؤت��م��ر ال��دول��ي ال��راب��ع
ل��ـ»ع��م��ل��ي��ة اس���ط���ن���ب���ول» ح���ول
أفغانستان بمشاركة مندوبين عن
 46دولة آسيوية ومنظمات دولية
للبحث بشأن تعزيز األمن واالستقرار
والسالم فيها.
وأطلقت «عملية اسطنبول» بناء
على نتائج المؤتمر ال��دول��ي حول
أفغانستان الذي عقد في اسطنبول
ع���ام  2011ع��ل��ى م��س��ت��وى وزراء
خارجية دول «قلب آسيا» .ويتلخص
جوهر هذه العملية في بلورة األفكار
الهادفة إلى جر أفغانستان في حياة
المنطقة كشريك متساو مسؤول.

أعلنت المتحدثة باس ِم وزارة الخارجية األميركية جنيفر بساكي أن
المحادثات النووية بين إيران والدول الست بلغت مرحلة حاسمة ،معربة عن
اعتقادها بإمكان التوصل إلى نتيجة خاصة خالل المهلة المحددة في  24من
تشرين الثاني.
واعتبر وزير الخارجية األميركي جون كيري في وقت سابق أن األسابيع
المقبلة ستظهر ما إذا كانت إيران ستتخذ «قرارات حاسمة» للتوصل إلى اتفاق
نهائي حول برنامجها النووي.
ومع اقتراب تاريخ  24تشرين الثاني ،موعد انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق
مقابل رفع العقوبات عن طهران ،أكد كيري أن القوى الكبرى ستكون حذرة جداً،
موضحا ً أن «كل األمور ستستند إلى نصائح الخبراء» ،مضيفا ً أنه يفضل «عدم
التوصل إلى اتفاق أبدا ً على التوصل إلى اتفاق سيء».

� 15ألف م�سلح من  80بلداً يقاتلون في �سورية والعراق

تقاع�س المانحين وا�ستخفاف �أطراف النزاع فاقما �أزمة �سورية الإن�سانية
أك��د تقرير أم��م��ي أن ح��وال��ى 15
أل��ف شخص م��ن  80ب��ل��دا ً توجهوا
إلى سورية والعراق لالنضمام إلى
تنظيم «داع��ش» اإلره��اب��ي وغيرها
من الجماعات اإلرهابية التي تقاتل
هناك.
وقال التقرير الصادر عن مجلس
األمن الدولي أن مزيدا ً من دول العالم
ي��واج��ه مشكلة ت��دف��ق المسلحين،
مشيرا ً إلى وجود مسلحين من أصول
نروجية وتشيلية ومالديفية يقاتلون
في صفوف الجماعات اإلرهابية في
سورية والعراق.
ويؤكد التقرير أن انخفاض نشاط
تنظيم «القاعدة» اإلرهابي أدى إلى
ظهور تنظيمات أكثر قدرة ونشاطا ً
مثل «داع����ش» ،مضيفا ً أن العدد
القياسي من ال��دول يمكن أن يواجه
مشكلة عودة مواطنيه بعد مشاركتهم
في القتال في الشرق األوسط.
ويشير التقرير إلى أن «داع��ش»
يسيطر على مناطق شاسعة في
سورية وال��ع��راق يقطنها حوالى 5
أو  6ماليين شخص ،وذل��ك بفضل
إيراداته من النفط (نحو مليون دوالر
يومياً) وكذلك حصوله على ما يقارب
 45مليون كفدية مقابل اإلفراج عن

الرهائن المحتجزين لدى المسلحين.
وف��ي ش��أن متصل ،أعلنت األم��م
المتحدة أن األزم���ة اإلنسانية في
سورية تزداد تفاقما ً وسط استخفاف

ش��دي��د م��ن جميع أط����راف ال��ن��زاع
وتقاعس الدول المانحة.
وقالت «كيونج وا كانج» مساعدة
األمين العام ،نائبة منسقة اإلغاثة

العاجلة ل��دى األم��م المتحدة خالل
تقريرها الشهري أمام مجلس األمن
إن «المعاناة اإلنسانية في سورية
تزداد سوءاً ،وأعداد القتلى والجرحى

في السنوات األربع تقريبا ً من النزاع
م���روع���ة» .وأض��اف��ت أن «ال��ع��ق��اب
الجماعي ال��ذي يلحق بالمدنيين
مرعب وكذلك االستخفاف الشديد
من قبل أطراف النزاع بشعب سورية
وأمانه وكرامته وبمستقبل البالد».
وأكدت أن «تنظيم الدولة اإلسالمية
وب��اق��ي أط���راف ال��ن��زاع ف��ي سورية
يقتلون ويجرحون الناس ويدمرون
المنازل وال��ق��رى والبلدات والمدن
ويفلتون من العقاب».
وحذرت كانج من أن األمم المتحدة
لم يعد لديها ما يكفي من التمويل
ألن الدول المانحة تبرعت بنحو 39
في المئة فقط من المبلغ المطلوب
للمساعدات اإلنسانية في سورية.
وشكت بالقول إن األمم المتحدة ال
تزال عاجزة عن إيصال كميات كافية
من المساعدات إلى سكان المناطق
التي تعد األصعب في الوصول إليها
وذلك بسبب «العقبات البيروقراطية
الحكومية» ،وأن «هناك نحو 241
أل��ف شخص ال ي��زال��ون محاصرين
معظمهم من قبل القوات الحكومية»،
كما أك��دت أن تقدم تنظيم «داع��ش»
زاد الوضع سوءاً.

قائد الجي�ش البوركيني يتولى �صالحيات الرئي�س
أعلن رئيس هيئة أرك��ان الجيش
البوركيني نابيري هونوري تراوري
أم���س ت��ول��ي��ه ص�لاح��ي��ات رئ��ي��س
ال��دول��ة بعد استقالة الرئيس بليز
كومباوري.
وفي وقت سابق ،أعلن كومباوري
في بيان أن منصب رئيس الدولة
أصبح شاغراً ،متمنيا ً أن تجرى في
البالد «انتخابات حرة وشفافة خالل
 90يوما ً مقبالً».
وك��ان آالف المحتجين تظاهروا
عند ميدان األمة الرئيسي وأمام مقر
الجيش في عاصمة بوركينا فاسو
واغادوغو ،للمطالبة بتنحي الرئيس
كومباوري بعد يوم من قرار أصدره
الجيش لحل البرلمان وإعالن تشكيل
حكومة انتقالية.
وقبل ي��وم من ذل��ك ،أك��د الرئيس
كومباوري في بيان متلفز أنه مستعد
ألن يناقش مع المعارضة تشكيل

حكومة لفترة انتقالية ي��ق��وم في
نهايتها بتسليم السلطة ،مضيفا ً أنه
سيرفع «حالة الحصار» ،التي أعلنت
في وقت سابق الخميس وسيسحب
قانونا ً مقترحا ً يسمح له بالترشح
لفترة جديدة في انتخابات العام
المقبل.
وكان الجيش في بوركينا فاسو،
ق��د أعلن ح��ل الحكومة والبرلمان
وفرض حالة الطوارئ في البالد بعد
أن اقتحم محتجون في العاصمة
واغ���ادوغ���و مقر ال��ب��رل��م��ان ومبنى
التلفزيون.
وق����ال م���ص���دران دب��ل��وم��اس��ي��ان
ووس��ائ��ل إع�ل�ام محلية إن قافلة
مدججة بالسالح يعتقد أنها تقل
كومباوري شوهدت تتحرك أمس
نحو بلدة بو الجنوبية قرب الحدود
مع غانا ،بينما ك��ان بيان استقالة
كومباوري يبث في وسائل اإلعالم

المحلية بعد أيام من االحتجاجات
الحاشدة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،رح��ب��ت فرنسا
باستقالة كومباوري ،وأصدر مكتب
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
بيانا ً قال فيه« :فرنسا تؤكد دعمها
للدستور وبالتالي دعهما النتخابات
ديمقراطية مبكرة».
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،ق����ال وزي���ر
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
إن��ه طلب من السفير الفرنسي في
بوركينا فاسو محاولة تهدئة الوضع
في البلد الواقع بغرب أفريقيا بعد
حل البرلمان وإعالن حكومة انتقالية
إث���ر اح��ت��ج��اج��ات ح���اش���دة .وق��ال
للصحافيين« :طلبنا من سفيرنا أن
يسهّل الحل لتهدئة الوضع» مضيفا ً
أن ق��رار تشكيل حكومة ج��دي��دة ال
يرجع لفرنسا.

