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تن�سق مع كييف موقفها من دونيت�سك ولوغان�سك
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رود�س :وا�شنطن �ستتخذ خط ًا مت�شدداً مع ال�صين �إذا انتهكت الأعراف الدولية

13

مو�سكو :ال �أ�سا�س للحديث عن ف�شل وقف �إطالق النار �شرق �أوكرانيا �أوباما يرف�ض فكرة �أن �أميركا تحاول احتواء ال�صين
بحث الرئيس الروسي فالديمير
بوتين مع رئيس الوزراء األسترالي
طوني أب��وت سبل تفعيل تحقيق
جدي بكارثة تحطم طائرة الخطوط
ال��ج��وي��ة الماليزية ف��ي األراض���ي
األوكرانية.
وأش��ار المتحدث باسم الرئاسة
ال��روس��ي��ة دميتري بيسكوف إلى
أنهما «عبرا بقدر ك��اف من الحزم
ع��ن أه��م��ي��ة إج����راء تحقيق دقيق
حول أسباب كارثة طائرة البوينغ
الماليزية».
وأك���د بيسكوف أن الرئيسين
طالبا بتسريع التحقيق ،وأعربا عن
رفضهما للوضع الذي ال يتمكن فيه
المحققون من الوصول إلى موقع
سقوط الطائرة «ألنه يجري إطالق
نار من جانب الوحدات األوكرانية».
وبحسب قول بيسكوف فقد عبر
الرئيس الروسي ورئيس ال��وزراء
األسترالي عن تضامنهما في الدعوة
إلى تكثيف التحقيق بالحادثة ،فيما
ش��دد بوتين على أن روسيا كانت
تطالب بشكل مستمر منذ البداية
بإجراء تحقيق «غير منحاز وعاجل
وفعال» حول مالبسات كارثة طائرة
البوينغ الماليزية.
وأعلن رئيس اللجنة التنفيذية
لرابطة ال���دول المستقلة سيرغي
ليبيديف أن هذه المنظمة اإلقليمية
ستقوم بتنسيق خطواتها كافة حيال
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مع
السلطات األوكرانية.
وق��ال ليبيديف للصحافيين في
مينسك أم��س« :نعتبر االنتخابات
في دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
أمرا ً واقعا ً لكننا ال نستطيع تقييمها
ألن أوكرانيا دولة كاملة العضوية
في رابطة الدول المستقلة .وسنقوم
بتنسيق خ��ط��وات��ن��ا ك��اف��ة تجاه
هذين الكيانين الجديدين مع قيادة
أوك��ران��ي��ا» .وأض���اف« :سنتعاون
مع هاتين الجمهوريتين في حال
حصولهما على االعتراف الدولي».

وفي السياق ،قال أندريه كيلين
مندوب روسيا الدائم ل��دى منظمة
األمن والتعاون في أوروبا إنه على
رغم التوتر في النزاع شرق أوكرانيا
إال أنه ال أساس للحديث عن إخفاق
وقف إطالق النار.
وأوضح كيلين أمس في تصريح
لوكالة «نوفوستي» أنه ال يستطيع
حتى اآلن استخدام كلمة مثل فشل
ن��ظ��ام وق���ف إط�ل�اق ال��ن��ار .وق���ال:
«ي��ح��دث اآلن تفاقم ج��ل��ي ،لكن ال
أساس لدينا للحديث عن إخفاقات
كبيرة ،وأن ذل��ك يحدث على طول
خطوط وقف إطالق النار».
وك����ان م��راق��ب��و م��ن��ظ��م��ة األم���ن
والتعاون في أوروبا أبلغوا أخيرا ً عن
مشاهدتهم رتلين ضخمين بمعدات
عسكرية يتحركان إلى الغرب في
منطقة تحت سيطرة «جمهورية
دونيتسك الشعبية» المعلنة من
طرف واحد ،وقبل ذلك اتهمت كييف
مجددا ً روسيا بإرسال مجموعاتها

المسلحة إلى منطقة النزاع ،األمر
الذي تنفيه موسكو بشكل متواصل.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،أع��ل��ن إدوارد
باسورين نائب قائد قوات دونيتسك
أن الرتلين اللذين تحدثت عنهما
منظمة األم���ن وال��ت��ع��اون ي��ع��ودان
ل��دون��ي��ت��س��ك ،وت��ح��رك��ه��م��ا ت��ن��اوب
للقطاعات العسكرية.
وفي هذا الصدد ،علّق المندوب
ال��روس��ي ال��دائ��م ل��دى منظمة األمن
وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب����ا على هذه
المسألة ب��ال��ق��ول« :ق���وات ال��دف��اع
الشعبي أعلنت بوضوح أنها صاحبة
ال��رت��ل��ي��ن» ،الف��ت �ا ً إل��ى ال��ع��زم على
طرح مسألة توازن موقف المنظمة
في تقدير الوضع ش��رق أوكرانيا،
مضيفاً« :رصدنا في األيام الماضية
 7أرت��ال بآليات القوات المسلحة
األوك��ران��ي��ة التي تحركت بالقرب
من الخط الفاصل .ال يعلنون حول
هذه الوقائع .نحن نعني الحديث
مباشرة مع الرئاسة السويسرية

وق��ي��ادة البعثة ح��ول أسباب هذه
الضجة الكبيرة ،ولماذا يرون واقعة
وال يالحظون أخرى».
وأعلن وزي��ر ال��ط��وارئ الروسي
فالديمير بوتشكوف أن قافلة جديدة
من المساعدات اإلنسانية الروسية
ستتوجه إلى جنوب شرقي أوكرانيا
هذا الشهر.
وأك���د بوتشكوف للصحافيين
أمس ،أن القافلة الجديدة ستتوجه
الشهر الجاري «فور انتهاء إجراءات
التنسيق مع الصليب األحمر الدولي
والجانب األوك��ران��ي» ،مشيرا ً إلى
التزام الجانب الروسي اإلج��راءات
كافة بشكل دقيق.
تجدر اإلشارة إلى أن قافلة تابعة
لوزارة الطوارئ الروسية نقلت منذ
أسبوع إل��ى دونيتسك ولوغانسك
بشرق أوكرانيا أكثر من  100طن من
الوقود واألدوية ،كما نقلت ست قوافل
منذ شهر آب الماضي أكثر من  7آالف
طن من المساعدات اإلنسانية.

االتحاد الأوروبي يبحث الأ�سبوع المقبل العقوبات على رو�سيا

الدفاع الرو�سية :تدريبات الناتو في �إ�ستونيا موجهة �ضدنا
أعلنت وزارة ال��دف��اع الروسية
أن تدريبات حلف شمال األطلسي
«الناتو» التي تجرى في إستونيا في
الفترة  17-9تشرين الثاني موجهة
ضد روسيا.
وقال رئيس اإلدارة العامة للتعاون
العسكري الدولي في وزارة الدفاع
الروسية سيرغي كوشيليف أمس،
إن الوزارة تربط بين هذه التدريبات
في إستونيا بالتصريحات التي أدلى
بها أخيرا ً قائد قوات الحلف الجنرال
ف��ي��ل��ي��ب ب���ري���دالف ح���ول ض���رورة
تخصيص مزيد من القوات للحلف
بسبب «الخطر الروسي المستمر»،
على حد زعمه.
وأشار كوشيليف إلى أن «الناتو»
أج��رى خ�لال نصف العام األخير 5
تدريبات كبيرة مع تركيز مختلف
القوات قرب الحدود مع روسيا ،مؤكدا ً
أنه من الصعب أن يساعد النهج الذي
اختاره «الناتو»على تحقيق مزيد من
األمن في أوروبا.
جاء ذلك في وقت قالت مسؤولة
السياسة ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي االت��ح��اد
االوروب��ي فديريكا موجيريني أمس
إن وزراء خارجية ال��دول األعضاء
س��ي��ب��ح��ث��ون زي������ادة ال��ع��ق��وب��ات
ال��م��ف��روض��ة ع��ل��ى روس���ي���ا وس��ب��ل
مساعدة أوكرانيا لدى اجتماعهم في
بروكسيل األسبوع المقبل.
وقالت موجيريني للصحافيين في
برلين« :في األسبوع المقبل سيعقد
ي���وم االث��ن��ي��ن اج��ت��م��اع وزاري في
بروكسيل ،وستجرى مناقشات هناك
ليس فقط بشأن زي��ادة العقوبات
على روسيا بل األهم كيفية مساعدة
أوكرانيا في هذه األوقات العصيبة».
وق��ال وزي��ر الخارجية االلماني

ق���ال ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك
أوب��ام��ا في مقابلة مع وكالة أنباء
الصين ال��ج��دي��دة «ش��ي��ن��خ��وا» إنه
يرفض بشكل قاطع فكرة أن الواليات
المتحدة تسعى إلى احتواء الصين
ترحب
مجدداً ،مشيرا ً إلى أن واشنطن ّ
ب��ص��ع��ود ال��ص��ي��ن ك��دول��ة مسالمة
ومستقرة ومزدهرة.
وف��ي المقابلة ،ح� ّ
�ث أوب��ام��ا على
ال��ت��ع��اون بين الصين وال��والي��ات
المتحدة في محاربة اإلرهاب الدولي.
وقال إنه يجب عدم السماح لجماعات
إرهابية مثل حركة شرق تركستان
اإلسالمية بإقامة مالذ آمن في مناطق
غير خاضعة لسيطرة الحكومة
بمحاذاة محيط الصين.
ونقلت «شينخوا» عن أوباما قوله
إن «ه��ن��اك م��ج��االت م��ح��ددة يمكننا
فيها العمل معاً ...على سبيل المثال
في وقف تدفق المقاتلين اإلرهابيين
األج��ان��ب ومالحقة شبكات تمويل
اإلرهاب».
جاء ذلك في وقت قال بن رودس
ن��ائ��ب م��س��ت��ش��ارة األم����ن ال��ق��وم��ي
األميركي لالتصاالت االستراتيجية
أمس إنه ينبغي للواليات المتحدة
والصين أن تتفاديا التصعيد غير
المقصود بين جيشي البلدين.
وت���أت���ي ت��ع��ل��ي��ق��ات رودس في
وق��ت يتزايد االحتكاك بين الصين
وال���والي���ات المتحدة م��ع محاولة
واشنطن توسيع المصالح األميركية
في آسيا بينما يظهر الرئيس الصيني

نائب مستشار األمن القومي األميركي
شي جين بينغ استعدادا ً أكبر من
سابقيه لتعزيز ن��ف��وذ الصين في
القضايا اإلقليمية.
وقال رودس إن واشنطن ستكون
واضحة للغاية في مواقفها إذا ما
انتهكت الصين األعراف الدولية في
ما يتعلق باألمن االلكتروني وغيره
من المواضيع ،مضيفا ً أن التجسس
اإللكتروني والخالفات البحرية وعددا ً
كبيرا ً من المواضيع ستطرح خالل
العشاء الذي سيجمع بين الرئيس

األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب��ام��ا ونظيره
الصيني شي جين بينغ والمحادثات
الرسمية اليوم األربعاء.
وقال رودس« :نحن نرحب برغبة
الصين التي تظهر بادية للعيان هنا
في المؤتمر للقيام بدور في المجتمع
الدولي يتناسب مع موقعها السياسي
واالقتصادي ومكانتها كأكبر دولة في
العالم من حيث الكثافة السكانية».
وأض��اف« :في الوقت عينه سنكون
واض��ح��ي��ن ج���دا ً ع��ن��دم��ا نعبر عن

اعتقادنا ب��أن أعمال الصين تخرج
في ال��واق��ع عن ال��ح��دود التي نؤمن
أنها أع��راف دولية ضرورية تحكم
العالقات بن الدول والسبل التي نحل
بها الخالفات».
وأشار المسؤول األميركي إلى أنه
يتوقع أن يناقش أوباما وشي أيضا ً
مسألة تنظيم «داعش»على رغم أن
مسؤوال ً أميركيا ً آخر قال إنه من غير
المتوقع أن تنضم بكين إلى التحالف
الدولي الذي يقاتل التنظيم اإلرهابي.

بيونغ يانغ توقف محادثاتها مع االتحاد الأوروبي
أوقفت كوريا الشمالية محادثاتها مع االتحاد األوروب��ي الراعي
الرئيسي لمشروع قرار لألمم المتحدة يدعو إلى إحالة ملف بيونغ يانغ
على المحكمة الجنائية الدولية الرتكابها جرائم ضد اإلنسانية.
وفي بيان مؤرخ بثالثين تشرين األول وزع على الدول األعضاء في
األمم المتحدة ،قالت بعثة كوريا الشمالية في المنظمة الدولية إنها
علقت محادثاتها مع االتحاد األوروبي بسبب هذه المسألة.
وخلص تحقيق أجرته األمم المتحدة في  17شباط إلى أن كبار
مسؤولي األم��ن في كوريا الشمالية وربما رئيسها كيم جونغ اون
نفسه يجب أن يقدموا إلى العدالة الدولية إلصدارهم أوامر بالتعذيب
والتجويع والقتل.
وقالت كوريا الشمالية في بيانها« :على رغم أننا ال نعارض الحوار
والتعاون لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان األصيلة سنرد بشدة وإلى
أبعد مدى على أية محاولة الستغالل قضايا حقوق اإلنسان بشكل
متواصل لتقويض نظامنا».
وعلقت بيونغ يانغ اعتبارا ً من  31تشرين األول كل االتصاالت مع
االتحاد األوروبي بسبب هذا القرار الذي تتبناه نحو  50دولة ،وحذرت
من يؤيد هذه الخطوة قائلة إن عليه «تحمل المسؤولية كاملة عن
عواقبها».
ووض��ع االتحاد األوروب��ي واليابان مسودة القرار ال��ذي ال يذكر
كيم باالسم ،والمرجح أن تقره لجنة الجمعية العامة لألمم المتحدة
المختصة بحقوق اإلنسان في وقت قريب ربما األسبوع المقبل.

تزايد احتماالت دعوة رئي�س الوزراء الياباني �إلى انتخابات مبكرة

طوكيو :زيارة بوتين �ستجرى في «�أف�ضل وقت» العام المقبل
فرانك شتاينماير وهو يرافق مسؤولة
االتحاد األوروبي إلى مؤتمر في أول
زي��ارة تقوم بها لبرلين منذ توليها
المنصب« :آمل أال نعود إلى ما كان
عليه الموقف قبل ثالثة أو خمسة
اشهر م��ع وق��وع اشتباكات عنيفة
وس��ق��وط قتلى ك��ل ي���وم» .وأض��اف
إن تحركات ال��ق��وات ق��رب الحدود
الروسية ـ األوكرانية تشير إلى أن كل
األطراف تستعد لمزيد من المعارك.
وأضاف« :يجب منع هذا».
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون إن بالده ال
تريد حربا ً باردة جديدة مع روسيا
لكنه لمح إلى أنه مستعد لمساندة
عقوبات أكثر صرامة على موسكو

إذا واصلت زعزعة استقرار أوكرانيا.
وأض��اف أن تصرفات روسيا تشكل
تهديدا ً خطيرا ً لباقي أوروب���ا لكن
الوقت لم ينفد لتفادي حرب باردة
جديدة .وق��ال« :تلك ليست نتيجة
نعتقد أنها حتمية وليست أيضا ً ما
نسعى إل��ي��ه ...وأن��ا س��أوض��ح ذلك
للرئيس بوتين في بريزبين في عطلة
نهاية األسبوع».
واع��ت��ب��ر ك��ام��ي��رون أن «ال��ح��ل
ال��ع��س��ك��ري» ألزم���ة أوك��ران��ي��ا ليس
خيارا ً لكن عقوبات االتحاد األوروبي
ض��د روس��ي��ا ت��ح��دث ت��أث��ي��را ً وإن��ه
م��س��ت��ع��د ل���زي���ادة ال��ض��غ��وط على
موسكو إذا واصلت زعزعة استقرار
أوكرانيا وانتهكت وح��دة أراضيها.

وأضاف قائالً« :أفعال روسيا تشكل
خطرا ً جسيما ً على باقي أوروب��ا ...ال
نحتاج إلى التذكير بعواقب اتخاذ
م��وق��ف التجاهل عندما تستأسد
الدول الكبيرة في أوروبا على الدول
ال��ص��غ��رى» ،وت��اب��ع« :إذا واصلت
روسيا مسارها الحالي عندئذ فإننا
سنواصل زي��ادة الضغط وعالقات
روسيا بباقي العالم ستكون مختلفة
بشكل جذري في المستقبل».
وأع��ل��ن البيت األب��ي��ض أم��س أن
العقوبات االقتصادية المفروضة
على روسيا بسبب تصرفاتها في
أوكرانيا من الواضح أنها تؤثر في
اقتصادها لكنها لم تغير حتى اآلن
حسابات موسكو بشأن أوكرانيا.

جورج بو�ش االبن يحث �شقيقه
على التر�شح �إلى انتخابات الرئا�سة

الحكم بال�سجن � 36سنة على قبطان
الع ّبارة الكورية المنكوبة

أعلن الرئيس األميركي السابق جورج بوش االبن أن فكرة ترشح شقيقه
الجمهوري جيب ب��وش في انتخابات الرئاسة أم��ام الديمقراطية هيالري
كلينتون تروق له.
وفي مقابلة أجريت في إط��ار حملة الترويج لكتاب كتبه بوش عن أبيه
الرئيس األسبق جورج بوش األب ،قال إنه يحث شقيقه على السعي ليكون
ثالث الرؤساء من عائلة بوش.
وأكد بوش أن أخاه «يمتلك الخبرة الالزمة لكي يكون رئيساً .وهو يتفهم ما
يعنيه أن يكون رئيساً .وبوسعه استمالة فئات مختلفة من الناخبين» ،مضيفا ً
أنه سيقف إلى جواره إذا قرر الترشح .وقال« :البعض سيقول ما من سبيل لمنح
صوتي لشخص يحمل هذا االسم».
وتابع بوش االبن قائالً« :بالطبع إذا ترشح أمام هيالري كلينتون فأنا أعتقد
أن مشكلة االسم ستتبدد إلى حد ما ثم يختار الناس رئيسا ً لهم من بينهما .لكن
لم يعلن أي منهما وأنا حقا ً ال أعرف إن كان جيب سيترشح».
ومن المتوقع أن تفوز هيالري كلينتون بترشيح الحزب الديمقراطي في
انتخابات الرئاسة ،إذا سعت إليه مرة ثانية .وكانت قد خسرت في الفوز
بترشيح الحزب قبل انتخابات الرئاسة لعام  2008ثم شغلت منصب وزير
الخارجية في حكومة الرئيس باراك أوباما من  2009إلى .2013
وتجدر اإلشارة إلى أن جيب بوش الذي يبلغ من العمر  61سنة ،قد شغل
منصب حاكم فلوريدا فترتين ،وهو يفكر في خوض السباق على الفوز بترشيح
الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام  2016ويقول إنه سيبتّ في األمر
بنهاية العام الحالي.

أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما ً بالسجن  36سنة على قبطان العبّارة
«سيوال» التي أسفر غرقها في شهر نيسان الماضي عن مقتل أكثر من  300راكب
معظمهم من التالميذ .وأصدرت على كبير مهندسي العبّارة حكما ً بالسجن 30
سنة بتهمة القتل الخطأ لعدم مساعدته مصابين اثنين من طاقم السفينة
المنكوبة ما أدى إلى وفاتهما.
وأدين بقية أفراد الطاقم الناجين ومجموعهم  13فردا ً بتهم مختلفة ،بينها
اإلهمال وصدرت عليهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين  5و  20سنة.
وكان تسجيل فيديو أظهر أفراد الطاقم وهم يغادرون السفينة بعد أن طلبوا
من الركاب خصوصا ً التالميذ البقاء في غرفهم وأثار ذلك موجة غضب ودعوات
بمعاقبتهم بأقصى عقوبة.
وأصدرت عائالت الضحايا بيانا ً بعد صدور األحكام قالت فيه إنها دمرتهم
وإن العدالة لم تأخذ مجراها .وقال بارك جونج إي والد أحد التالميذ الذين
ّ
وحث
غرقوا في العبارة في البيان الذي قرأ خارج قاعة المحكمة« :دمرت آمالنا»
االدعاء على االستئناف والمطالبة بعقوبة تناسب جريمة أفراد الطاقم.
وقال أحد ممثلي االدعاء في المحكمة إن الفريق سيستأنف الحكم ضد كل
أفراد الطاقم ومجموعهم  15شخصا ً واصفا ً األحكام بأنها «مخيبة لآلمال»
خصوصا ً الحكم ببراءة ثالثة من كبار أفراد الطاقم وبينهم قبطان السفينة
البريء من تهمة القتل.
وكانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية قد طالبت بإعدام قبطان سفينة
«سيوال» والحكم بالسجن المؤبد على البحارين األول والثاني والمهندس
الميكانيكي ،وبالسجن من  15إلى  30سنة لبقية طاقم العبّارة.

أع��ل��ن رئ��ي��س ال����وزراء الياباني
شينزو آبي أن زيارة الرئيس الروسي
فالديمير بوتين إلى اليابان ستجرى
في أفضل وقت العام المقبل .وقال:
«ن��ن��وي تحضير زي����ارة الرئيس
الروسي إلى اليابان في أفضل وقت
العام المقبل».
وك��ان وزي��ر الخارجية الياباني
فوميو كيسيدا ق��د أع��ل��ن ف��ي وقت
سابق أم��س أن ال��ح��وار السياسي
مع روسيا مهم جدا ً لليابان ،وقال
في مؤتمر صحافي في طوكيو إن
«بالدنا معنية جدا ً بالعمل المشترك
م��ع دول ( G7السبع الكبار) في
المسألة األوك��ران��ي��ة ،وق��د اتخذت
إج���راءات معينة (عقوبات) بحق
روس��ي��ا ،إال أننا نعتبر أن الحوار
السياسي بين روس��ي��ا وال��ي��اب��ان
مهم جداً .وعقد في هذا السياق في
 9تشرين الثاني لقاء على أعلى
مستوى ،إذ اتفق الرئيسان على بدء
االستعدادات البناءة لزيارة الرئيس
بوتين اليابان في العام المقبل».
وأضاف الوزير الياباني أن قرار
تحديد تاريخ زيارة الرئيس الروسي
إل��ى ال��ي��اب��ان سيُتخذ على أس��اس
«دراس��ة شاملة لعوامل مختلفة»،
إذ ستتم في إطار هذه االستعدادات
دراس���ة مسألة االس��ت��ش��ارات على
م��س��ت��وى ن���واب وزي����ري خارجية
البلدين وخالل زيارة وزير الخارجية
الياباني روسيا.
وذك���ر أن��ه ج��رى ف��ي  9تشرين
الثاني الجاري ،خالل لقاء الرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين ورئيس
الوزراء الياباني شينزو آبي تبادل
صريح لوجهات النظر «حول أهمية
مسألة تبعية األراضي الشمالية»،
كما يسمون في اليابان جزر الكوريل
الجنوبية األرب���ع ،ومسألة إب��رام
معاهدة سالم.
ي���ذك���ر أن����ه ت���ش���وب ال��ع�لاق��ات
الروسية  -اليابانية خالفات إقليمية
تتعلق بمطالبة ال��ي��اب��ان بجزر
الكوريل األربع وفق معاهدة ثنائية
للتجارة والحدود لعام .1855
واشترطت طوكيو إع��ادة الجزر
لها إلبرام معاهدة سالم مع روسيا،
بينما ينطلق الموقف الروسي من أن
جزر الكوريل الجنوبية باتت جزءا ً
من االتحاد السوفياتي بعد الحرب

العالمية الثانية بحيث ال يمكن
التشكيك بالسيادة الروسية عليها،
والتي تملك أساسا ً قانونيا ً دولياً.
من جهة أخ��رىّ ،
حث مسؤولون
ف��ي االئ��ت�لاف الحاكم ف��ي اليابان
أع��ض��اء البرلمان على التحضير
النتخابات مبكرة محتملة ،في حين
أفاد مصدر حكومي أن رئيس الوزراء
شينزو آبي قد يؤخر تطبيق قانون
زيادات ضريبية على األرجح إذا ما
كانت ستعرقل االنتعاش االقتصادي
المنشود.
وقال مصدر حكومي آخر إن الخيار
الوحيد ال��ذي ي��درس حاليا ً هو أن
يدعو آبي إلى انتخابات مبكرة قبل
نهاية العام إذا ما أراد تأخير خطة
للزيادات الضريبية بنسبة  10في
المئة على المبيعات ال تحظى بتأييد
شعبي ويفترض أن تطبق مع بداية
شهر تشرين األول المقبل.
من جهته ،أش��ار آبي إلى أنه لم
يتخذ ق��رارا ً بعد بخصوص توقيت
االنتخابات .وق��ال« :بالنسبة إلى
توقيت حل البرلمان لم أتخذ أي قرار
بعد» مضيفا ً أنه لم يذكر أبدا ً احتمال

إجراء انتخابات مبكرة.
ويحل موعد انتخابات مجلس
ال��ن��واب الياباني ع��ام  2016غير
أن مطلعين على الوضع السياسي
قالوا إن آبي ربما سيحاول تثبيت
حكمه قبل أن تتراجع شعبيته.
وقال توشيرو نيكاي وهو مسؤول
كبير في الحزب الديمقراطي الحر
الذي يترأسه آبي للصحافيين« :من
األكيد أن الرياح بدأت تهب باتجاه
ح��ل مجلس ال��ن��واب» مضيفا ً أنه
يتعين على الحزب أن يكون مستعدا ً
لخوض المعركة االنتخابية والفوز
فيها.
وق��ال ناتسو ياماجوشي رئيس
حزب «كوميتو» في مؤتمر صحافي
«ن��ح��ت��اج إل��ى ال��ن��ظ��ر ف��ي الموقف
ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع��ه» ف��ي إش����ارة إل��ى
التقارير اإلعالمية المتزايدة بشأن
هذا الموضوع.
وذك���رت صحيفة «ي��وم��ي��وري»
أم���س أن آب���ي رب��م��ا ي��ح��ل مجلس
النواب في مطلع األسبوع المقبل
ويدعو إلى انتخابات مبكرة الشهر
المقبل يحتمل أن ت��ك��ون ف��ي 14

كانون األول.
وقال مصدر كبير في المعارضة
إن نسبة احتمال أن تكون هناك
دعوة النتخابات مبكرة هي  90في
المئة .وأض��اف« :إذا لم يوجه آبي
ال��دع��وة إل��ى إج���راء انتخابات في
الوقت الحالي سيخسر صدقيته».
وفي السياق ،قال مصدر حكومي
مقرب من رئيس ال��وزراء الياباني
إنه من المرجح أن يؤخر آبي تطبيق
الزيادات الضريبية ،إذ إن التعافي
االق��ت��ص��ادي ه��ش إل��ى ح��د أن��ه لن
يتحمل ض��رب��ة أخ���رى .وأض���اف:
«هناك احتمال كبير لتأخير زيادة
ضريبة المبيعات .يبدو أن الحكومة
س��ت��ع��ي��د ال��ن��ظ��ر ب��ش��ك��ل ك��ام��ل في
المسألة».
وك��ان��ت شعبية آب���ي ق��د تلقت
ض��رب��ات ع���دة ج���راء سلسلة من
الفضائح المالية في حكومته وقال
متابعون إن��ه ربما يريد أن يدعو
إلى انتخابات مبكرة قبل أن تتراجع
شعبيته بشكل أكبر.

