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هل انت�صر م�سار «�إيرانيوم»
وانهزم م�سار «كامب ديفيد»...؟

بعد االتفاق النووي الإيراني« ...داع�ش» هو العنوان

} راسم عبيدات
اتفاق تاريخي ونهاية حصار ظالم امت ّد ألكثر من خمسة
وثالثين عاماً ،ونصر إيراني وهزيمة «إسرائيلية» بامتياز،
وم�ع��ادالت جديدة وتحالفات جديدة ستبرز في المنطقة.
معادالت تقول ب��أنّ إي��ران انض ّمت إل��ى ن��ادي الكبار الستة
لكي يصبحوا سبعة على مستوى العالم ،إيران قوة إقليمية
متسيّدة في المنطقة ،ومق ّررة في قضاياها .وسورية قوة
حاسمة في المشرق .والمقاومة بك ّل قواها تصعد وتتسع
حضورا ً وتأثيرا ً وت��زداد قوة وصالبة« .إسرائيل» يتراجع
دورها ،فهي لم تعد صالحة لخوض الحروب العسكرية بعد
فشلها في الحرب العدوانية التي شنتها بالوكالة ألول مرة
في تاريخها نيابة عن كل القوى االستعمارية وفي مقدمها
أميركا على حزب الله وقوى المقاومة في تموز  ،2006إذ لم
تستطع أن تستولد الشرق األوسط الكبير الذي نادت به وزير
خارجية أميركا آنذاك كونداليزا رايس .السعودية المرتجفة
والمرتعبة من االتفاق ستبقى دفيئة وعنوان اإلرهاب الذي
سيرتد إل��ى نحرها ويحرقها ،ك��ذل��ك ه��ي غ��ارق��ة ف��ي اليمن
وتستنجد بمن يم ّد لها طوق النجاة أو النزول عن الشجرة،
وهي تستجدي بوتين لكي ينقذها من هذه الورطة.
منذ توقيع اتفاق «كامب ديفيد» في  17أيلول  1978والذي
ارت � ّد فيه نظام ال �س��ادات على الحقبة الناصرية ،وم��ا عنى
ذلك االتفاق من خروج مصر بثقلها العسكري والسياسي
وال �ب �ش��ري م��ن م�ع��ادل��ة ال �ص��راع ال �ع��رب��ي« -اإلسرائيلي»،
وتغيّر ف��ي دور ووظيفة النظام العربي الرسمي وبنيته،
ومن ثم اندالع الثورة في إيران عام  ،1979برزت تجليات
الصراع واضحة بين مسارين :مسار يريد أن يفرض وجود
«إسرائيل» في المنطقة العربية واإلسالمية كمق ّرر ومتسيّد
ذي ش��رع �ي��ة ،وم �س��ار آخ��ر ي �ق��ول ب��أن «إس��رائ �ي��ل» مولود
لقيط خارج التاريخ والجغرافيا .منذ توقيع «كامب ديفيد»
وقيام الثورة اإليرانية جرت حروب على ك ّل الجبهات بين
المسارين ،وم��ارس أص�ح��اب نهج وم�س��ار «ك��ام��ب ديفيد»
الكثير م��ن ال �ح��روب م�ت�ع��ددة األش �ك��ال ض��د أص �ح��اب نهج
«إيرانيوم» من أجل تحقيق نصر ساحق عليهم ،وتعميم نهج
وثقافة االستسالم واالستنعاج ،ثقافة «كامب ديفيد» و99
في المئة من أوراق الحل بيد أميركا ،فكانت حرب عام 82
واجتياح بيروت ،وفرض حكومة لبنانية موالية لـ«إسرائيل»
وتأتمر بأمرها ،وكذلك تم توريط ال�ع��راق من قبل أميركا
ودول مشيخات النفط ف��ي ح��رب م��ع إي��ران ام�ت��دت لثماني
سنوات ،حرب أنهكت البلدين ،واستنفذت الكثير من ثروات
وخيرات وقدرات ومقدرات الشعب العراقي ،لكي يجري بعد
ذلك محاصرة العراق ومن ثم احتالله ،بحجج وذرائع واهية،
ثبت زيفها وكذبها امتالك العراق للسالح النووي ،ولتهدّد
أميركا سورية بالمصير نفسه ،وتفرض عليها الكثير من
العقوبات االقتصادية والتجارية والحصار ،ومن ثم توجه
لها االتهامات بقتل رئيس ال��وزراء اللبناني السابق رفيق
الحريري ،ف��رأس سورية ،كما هو رأس إي��ران وح��زب الله
وكل قوى المقاومة العربية ،بما فيها الفلسطينية ،مطلوب،
ورفع رئيسا الواليات المتحدة السابقان جورج بوش االبن
واألب ،ش�ع��ار م��ن ليس معنا فهو ض��دن��ا ،وش��دّد الحصار
على البلدين وج��رى تطويق إي��ران عبر الضفتين األفغانية
والعراقية ،وسورية أصبحت محاطة بحلفاء أميركا ،وت ّم
تصنيفهما على أنهما دول محور الش ّر مع كوريا الشمالية.
ح��روب تصاعدت من أج��ل ف��رض الهزيمة واالستسالم
ع�ل��ى م �ح��ور ال �م �ق��اوم��ة ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة ،ب�م��ا يجعلها تخضع
بالمطلق للهيمنة وال�س�ي�ط��رة األم�ي��رك�ي��ة واالستعمارية،
وتكون «إسرائيل» عصاها الغليظة لضرب أي حالة نهوض
قومي عربي محتملة في المنطقة ،فكانت حرب «إسرائيل»
بالوكالة في تموز  2006على حزب الله والمقاومة وسورية
كحلقة م��رك��زي��ة ،تلك ال�ح��رب فشلت وك��ان��ت هزيمة مدوية
ألميركا و«إسرائيل» ،بإقرار لجنتي «فينوغراد اإلسرائيلية»
و«بيكر – هاملتون» األميركية.
أم�ي��رك��ا و«إس��رائ �ي��ل» وم�ش�ي�خ��ات ال �ك��از وال�ن�ف��ط العربي
والعثمانيون ال�ج��دد ،ومعهم معاهد ال��دراس��ات واألبحاث
االستراتيجية األم�ي��رك�ي��ة وم�ط��اب��خ ال�م�خ��اب��رات األميركية
والغربية ،قالوا بأنه من أجل إلحاق هزيمة شاملة بمعسكر
ومحور طهران –سورية – حزب الله ،ال ب ّد من حرب كسر
ع�ظ��م ،تعيد رس��م خ��رائ��ط وجغرافية المنطقة على أساس
تفكيك وت��رك�ي��ب الجغرافيا العربية على ت�خ��وم وفواصل
المذهبية والطائفية والثرواتية ،فكان ما س ّمي بـ«ثورات»
الربيع العربي ،وشعبنة الفتنة المذهبية (سني -شيعي)،
وك��ان تصدير اإلره ��اب وح ��روب الفتن المذهبية ،تحصد
األرواح وتحرق البلدان وتدمر بال هوادة الدول ومؤسساتها
وتفكك جيوشها وتقتل بشرها وتش ّردهم ،وتنهب خيراتها
وثرواتها ،وت�م��ارس عمليات تطهير عرقي بحق األقليات،
ناهيك ع��ن ه��دم وت��دم�ي��ر ح �ض��ارات إنسانية ممتدة آلالف
السنين ،حروب وإرهاب وفتن طاولت تونس ومصر وليبيا
والعراق وسورية واليمن ووصلت لشواطئ فلسطين ،ولكن
ك��ل ذل��ك ل��م يفلح ف��ي كسر صمود إي��ران وس��وري��ة واليمن
وحزب الله ،حلقة بقيت صامدة ومتماسكة.
بعد محادثات مكثفة ومتواصلة امتدّت في فيينا لسبعة
ع�ش��ر ي��وم �اً ،واض ��ح أنّ وص �ف��ات وزي ��ر ال��دف��اع األميركي
ال �س��اب��ق دون��ال��د رام�س�ف�ي�ل��د ب ��أنّ «م��ا ال ت�ح�ل��ه ال �ق��وة يحله
مزيد من القوة» ،وغيره من المتطرفين من أمثال كيسنغر
وروس وأنديك وهنتنغتون وفوكوياما ومادلين أولبرايت،
وكوندوليزا رايس وبول وولفوفيتز ،فشلت فشالً ذريعاً،
حيث جرى االعتراف بحق إيران في امتالك برنامج نووي
للطاقة السلمية ،وبرفع ك ّل العقوبات االقتصادية والمالية
عنها ،بما يح ّرر الكثير من مليارات الدوالرت المحتجزة لها
في البنوك والمؤسسات الدولية ،وبأنها قوة إقليمية يجب أن
تراعى مصالحها في المنطقة.
ن �ع��م ،ت��وق �ي��ع ال �ت �ف��اه��م ال� �ن ��ووي ي �ع �ل��ن ان �ت �ص��ار مسار
«إيرانيوم» والهزيمة لمسار «كامب ديفيد» ،هناك الكثيرون
سيخرجون من الحلبة وسيدخل العبون جدد لوراثة الدور
والمكانة األميركية في المنطقة روسيا والصين ومعهما
إي��ران وسورية ،سورية بعد هزيمة اإلس�لام السياسي في
أنقرة ،جماعة «اإلخ��وان المسلمين» ،حزب العدالة والتنمية
بقيادة أردوغ��ان ،وخ��روج السياسة الخارجية التركية من
تحت سيطرة اإلخوان ،وانتصار إيران التي ربطت سورية
مصيرها بمصير قيادتها وخيارها ،وغ��رق السعودية في
الوحل اليمني ،فهذا يعني أن توقيع التفاهم النووي مع إيران
يعني بداية النهاية للحرب التي شنّت عليها ضمن الحرب
الشاملة على معادلة «إيرانيوم» ،وهي حرب تضع أوزارها
اليوم.
إن شعار دونالد رامسفيلد وزير الدفاع األميركي السابق
«إن ما ال تحله القوة يحله مزيد من القوة» قد سقط إلى غير
رجعة ،وكذلك ن��رى أن ما قاله السيد حسن نصر الله بأنّ
دولة االحتالل «اإلسرائيلي» أوهن من بيت العنكبوت ،وبأنّ
«إس��رائ�ي��ل» مولود لقيط خ��ارج التاريخ وخ��ارج الجغرافيا
تثبت صحتها شيئا ً فشيئاً ،وبأنّ إيران اليوم «إيرانيوم» هي
ليست إيران ما قبل توقيع التفاهم النووي.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

} جمال الكندي
االتفاق النووي مكسب لجميع األطراف وحاجة غربية قبل
أن يكون حاجة إيرانية ،لماذا؟ بسبب ب��روز كيان بعثر جميع
األوراق .فبعد أن كان أدا ًة في يد الغرب للسيطرة على بعض
األنظمة المخالفة لإلرادة الغربية في المنطقة ،أصبح «داعش»
خطرا ً يهدّد العالم وال بد من محاربته ،وإي��ران من الدول التي
يسعى الغرب بعد التوقيع على االتفاق النووي معها إل��ى أن
تكون هي المنقذ والشريك االستراتيجي لهذه المهمة.
الك ّل يعلم أنّ هناك دوالً ال تريد من هذا االتفاق أن يرى النور،
وتضغط على بعض دول مجموعة الخمسة زائ��دا ً واح��دا ً لعدم
التوقيع أو للمماطلة ،واختراق الخطوط الحمر اإليرانية لشيطنة
المفاوضين اإليرانيين وجعلهم ينسحبون من المفاوضات.
ولكن في المقابل ،هناك مجتمع دولي ضاغط على هذه الدول
لالتفاق مع إيران وإعادة العالقات معها ،ورفع الحظر عنها بما
يخلق فرصا ً استثمارية واقتصادية كبيرة تستفيد منها دول
كثيرة.
كذلك ،فإنّ المجتمع الدولي ال يتح ّمل حربا ً أخرى في المنطقة
في حال فشل هذه المفاوضات.
التوقيع على االت �ف��اق النهائي ل��ه دالالت كبيرة ومؤثرة
يعلمها من كانوا يسعون إلى إفشال هذا االتفاق .فإيران وعلى
مدار أكثر من ثالثة عقود تعتبر من الدول األكثر دعما ً للقضية
الفلسطينية ،وأعني هنا ليس الدعم الكالمي «نشجب ونستنكر»
والتي تعودنا عليها نحن العرب تخرج بين الفينة واألخرى من
منبر الجامعة العربية الفتية ،وفي بعض األحيان على استحياء،
وتردّد ،كما هي الحال إزاء العدوان على غزة ،لذلك يعلم الغرب

أنّ إي��ران كانت وفي ظ ّل الحصار الجائر هي المم ّول والداعم
اقتصاديا ً وعسكريا ً ولوجستيا ً لحركات المقاومة ودولها كافة،
وفي المقدمة سورية ،ض ّد العدو الصهيوني ،وكما قالها السيد
حسن نصر الله «ضياع سورية هو ضياع فلسطين» ،وذلك
لسبب بسيط أنّ سورية كانت وما زالت حلقة الوصل بين إيران
والمقاومة في لبنان وفلسطين ض ّد هذا الكيان الغاصب ،لذا نرى
هذه الهجمة البربرية ضد سورية منذ أكثر من أربع سنوات ،ال
لشيء سوى لكسر هذا التوافق اإليراني ـ السوري حول القضية
الفلسطينية .إيران بعد التوقيع النهائي ستكون قوية اقتصاديا ً
وسياسياً ،وهذا ما يخيف أعداء إيران وسورية والمقاومة.
« داع ��ش» ه��و ال�ع�ن��وان ال�ت��ال��ي ،وه��ذا ال�ع�ن��وان ه��و الضاغط
األساسي على مجموعة خمسة زائدا ً واحداً ،للتوصل إلى توقيع
االتفاق النهائي مع إيران ،ولو لم يكن الغرب بحاجة إلى التوافق
مع إيران على مجموعة نقاط معينة في المنطقة ،لما بقي يفاوض
إيران ك ّل هذه المدة الزمنية ويتنازل عن قضايا كان يعتبرها في
الماضي من النقاط الحمر وال يجوز تجاوزها ،وعندما نسمع
الصراخ «اإلسرائيلي» نعلم ذلك جيداً ،فخيار الحرب على إيران
بعد ظهور «داع��ش» سقط بال رجعة ،فـ»داعش» أصبح هو من
يتصدّر العناوين الغربية ،إذ أن إرهابه طاول المنطقة بأسرها
ولم يف ّرق بين الشرق والغرب ،والمجتمع الدولي يريد قوى
يعتمد عليها ذات مصلحة وقدرة على محاربة «داعش» ،وهذا ما
يتوفر لدى إيران وسورية والمقاومة.
ال�غ��رب ي��درك أن ال شريك ق��وي�ا ً ف��ي محاربة «داع ��ش» غير
محور المقاومة ،فالدول التي أنبتت فكر «داع��ش» في المنطقة
وتسبّبت في دمار دول كثيرة ال تقدر على أن تفعل شيئا ً أمام
طوفان التكفير التي هي المسبّب األول له ،عن طريق مناهجها
التعليمية التي تر ّبي الجيل الناشئ على تكفير المخالف لها ،وال

أقول لإلسالم البريء منهم ومن أفعالهم اإلرهابية.
«داع��ش» صناعة المخابرات الغربية ،ولكن ت�م�دّده وعدم
القدرة على السيطرة عليه جعله عدو الغرب والعرب األول ،فبعد
دخوله وبقوة في بعض عواصم الغرب أصبح من الضروري
محاربته في مكان نشأته ،وقد رأى الغرب ما فعلته إيران في
العراق سواء بطريقة مباشر ًة أو عن طريق دعم الحشد الشعبي
في تحرير محافظة ديالى بالكامل من «داعش».
المجتمعون يعلمون حساسية موضوع النووي اإليراني
وضرورة تذليل ك ّل العقبات لتوقيع هذا االتفاق ولو على حساب
الحلفاء التقليديين لهم في المنطقة ،والذين يمكن إرضاؤهم بعقد
مزيد من صفقات األسلحة وضمانات معينة تطمئنهم حيال عدم
المساس بالشراكة االستراتيجية والتاريخية معهم.
إنّ التوقيع على االتفاق النووي مع إي��ران هو مفتاح لح ّل
قضايا كثيرة عالقة في المنطقة ،والغرب يعلم ذلك وما التمديدات
المتك ّررة لهذه االجتماعات إال لحساسية الموقف وحاجة
الغرب إلى أن تكون إيران رسميا ً شريكا ً في محاربة اإلرهاب
الداعشي.
على ه��ذا األس��اس ،أدرك��ت مجموعة الخمسة زائ��دا ً واحدا ً
أنّ االتفاق التاريخي هو حاجة غربية قبل أن تكون إيرانية،
وإيران كأي دولة أخرى في العالم لها الحق في امتالك التقنية
النووية السلمية من أجل نماء شعبها واقتصادها ،وبالتوقيع
على ه��ذه االت�ف��اق ستتغيّر أشياء كثير ًة في المنطقة وسوف
نشهد تحالفات جديدة سوا ًء اقتصادية أو عسكرية ،وهنا تكمن
أهمية هذا االتفاق وسعي العدو الصهيوني إلفشاله بأي وسيلة،
والمقبل من األيام سوف يظهر لنا أهمية هذا االتفاق وتأثيره في
قضايا المنطقة.
abojmlah@gmail.com

بورو�شينكو :م�شروع تعديل الد�ستور
ال ين�ص على منح و�ضع خا�ص لمنطقة دونبا�س
أعلن الرئيس األوك��ران��ي بيترو
ب��وروش��ي��ن��ك��و أن م��ش��روع تعديل
ال��دس��ت��ور األوك��ران��ي ال ينص على
إقامة نظام فيدرالي ومنح منطقة
دونباس «وضعا ً خاصاً».
وقال بوروشينكو في كلمة ألقاها
أم��س ف��ي البرلمان األوك��ران��ي قبل
مناقشة ال��ن��واب م��ش��روع تعديل
ال��دس��ت��ور وإح��ال��ت��ه على المحكمة
الدستورية «ال توجد أية إشارة إلى
إقامة نظام فيدرالي .وأوكرانيا كانت
وال ت���زال وستبقى دول���ة م��وح��دة.
وال��م��ش��روع ال ي��ف��ت��رض أي وض��ع
خاص لدونباس .وأنا على قناعة بأن
المشروع المقترح ال يخرج بشكل من
األشكال من إطار اتفاقات مينسك».
وأكد الرئيس األوكراني أنه ال يمكن
تحقيق الالمركزية في مجاالت الدفاع
واألمن الوطني والسياسة الخارجية
والرقابة على الحقوق والحريات
الدستورية للمواطنين.
وص��وت  288نائبا ً من البرلمان
األوك���ران���ي ف��ي الجلسة لمصلحة
إحالة مشروع تعديل الدستور على
المحكمة الدستورية في البالد.
وكانت صحيفة «أوكراينسكايا
ب��راف��دا» ذك��رت ف��ي وق��ت سابق أن
الرئيس األوك��ران��ي ق��دم للبرلمان
م��ش��روع ت��ع��دي�لات إض��اف��ي��ة على
الدستور يكرس منح النظام الخاص
ل��ل��ح��ك��م ال���ذات���ي ل��ـ«ج��م��ه��وري��ت��ي
دوينتسك ولوغانسك الشعبيتين».
وأوضحت أن هذا البند يقول إن
«ال��ن��ظ��ام ال��خ��اص للحكم المحلي
ف��ي المناطق الخاصة بمقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك مسجل في
قانون خ��اص» .وتابع أن هذا البند
الذي كان مدرجا ً سابقا ً على األحكام
االن��ت��ق��ال��ي��ة ف��ي ال��ق��ان��ون ال��خ��اص
بتعديل ال��دس��ت��ورُ ،ن��ق��ل إل��ى قسم
األحكام االنتقالية في الدستور نفسه،
تحت ضغط واشنطن.
وبحسب الصحيفة ،وافقت اللجنة
المعنية بتعديل ال��دس��ت��ور على
المشروع الذي من المقرر أن تجرى
إحالته على المحكمة الدستورية قبل
التصويت النهائي عليه في مجلس
الرادا .وذكرت أوكسانا سيرويد نائب

رئيس مجلس ال���رادا ف��ي صفحتها
على موقع «فايسبوك» اإللكتروني
أن النواب األوكرانيين يتعرضون
لضغوط شديدة ،بغية إرغامهم على
التصويت لمصلحة التعديالت.
وك��ت��ب��ت س���ي���روي���د« :ف����ي ه��ذه
الساعات والدقائق ُتمارس ضغوط
شديدة على النواب الشعبيين من
جانب المجتمع الدولي ،لكي تحصل
«جمهوريتا دوينستك ولوغانسك
الشعبيتان» على الوضع الخاص
بحسب دس��ت��ورن��ا ،وذل���ك بذريعة
التزام اتفاقات مينسك».
وبحسب معلومات الصحيفة ،قدم
بوروشينكو التعديالت اإلضافية
المثيرة للجدل في البرلمان خالل
ال��زي��ارة األخ��ي��رة لفيكتوريا نوالند
مساعدة وزي��ر الخارجية األميركي
ل���ش���ؤون أوروب�����ا وأوراس����ي����ا إل��ى
أوكرانيا.
أما المسألة الرئيسية فتكمن في
مضمون مصطلح «النظام الخاص
للحكم المحلي» ال��ذي تصر عليه
كييف ،عندما يدور الحديث عن تطبيق
بنود اتفاقات مينسك المتعلقة بشرط
منح النظام الخاص لدونباس.
وفي هذا السياق ،أعلن فالديسالف

دينيغو مفاوض جمهورية لوغانسك
ال��ش��ع��ب��ي��ة أن إع����داد ال��ت��ع��دي�لات
اإلضافية على الدستور جرى من دون
التنسيق مع دونيتسك ولوغانسك.
كما انتقد دينيغو وضع البند المذكور
في قسم األحكام االنتقالية بالدستور،
معتبرا ً أنه يجب إدراجه على النص
األساسي.
ب����دوره ق���ال دي��ن��ي��س بوشيلين
م���ف���اوض ج��م��ه��وري��ة دون��ي��ت��س��ك
الشعبية إن التعديالت على الدستور
التي قدمها بوروشينكو في مجلس
ال����رادا بنسخة ج��دي��دة ،ليست إال
محاولة ج��دي��دة لمحاكاة تطبيق
اتفاقات مينسك.
وقال« :ما يجري حاليا ً في مجلس
الرادا محاكاة جديدة لتطبيق اتفاقات
مينسك .ولم يعد بوروشينكو يطلق
تصريحات صريحة على غ��رار ما
سمعناه سابقاً ،عندما قال مباشرة
إن مناطقنا لن تحصل على أي وضع
خاص وإن «فكرة الوضع الخاص من
الشيطان».
وأع����اد إل���ى األذه�����ان م��ا حصل
ب��ال��ق��ان��ون ال��خ��اص باالنتخابات
المحلية الذي أصدره مجلس الرادا
مندون تنسيق النص مع جمهوريتي

دونيتسك ولوغانسك ومن دون أخذ
بعين االعتبار االتفاقات التي توصلت
إل��ي��ه��ا لجنة ال��م��س��ائ��ل السياسية
التابعة لمجموعة االتصال الخاصة
بأوكرانيا.
وأكد بوشيلين أن مشروع تعديل
ال��دس��ت��ور األوك���ران���ي ،ال���ذي قدمه
بوروشينكو ،ال يتوافق مع اتفاقات
مينسك ،مشيرا ً إل��ى أن مجموعة
اإلجراءات التي تم االتفاق عليها في
مينسك تقضي بضرورة وضع تشريع
دائ��م حول الوضع الخاص لمنطقة
دونباس ،لكن مشروع بوروشينكو
يتحدث عن ذلك في البنود االنتقالية
التي ستفقد قوتها بعد سنة أو سنة
ونصف.
وق��ال« :سنصر على وضع صيغ
مفصلة للوضع الخاص وفي النص
األساسي لدستور أوكرانيا بالتحديد،
وعلى تأكيد حقوق دونباس الخاصة
في الدستور .وقبل كل شيء على حق
إقامة عالقات متساوية قائمة على
االتفاق مع سلطات كييف».
وك���ان بوشيلين ق��د دع���ا ن��واب
ال��ب��رل��م��ان األوك����ران����ي إل����ى ع��دم
التصويت على التعديالت المقدمة،
كما دع��ا بوروشينكو إل��ى سحب
التعديالت وإرس��ال��ه��ا إل��ى منظمة
األمن والتعاون في أوروب��ا وروسيا
و«جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك»
لالتفاق عليها.
الى ذلك ،أرسلت وزارة الطوارئ
ال��روس��ي��ة أم���س ق��اف��ل��ة م��س��اع��دات
إنسانية جديدة إلى جنوب شرقي
أوكرانيا.
وق��ال المكتب الصحافي للوزارة
«في الساعة الرابعة صباحا ً بتوقيت
موسكو خرجت  100شاحنة تابعة
ل��وزارة الطوارئ نحو الحدود» مع
أوكرانيا ،حاملة على متنها أكثر من
ألف طن من المساعدات اإلنسانية
تشمل مواد غذائية وأدوي��ة لمشافي
دونباس وقرطاسية وكتب ألطفالها.
وستنقسم القافلة قبل الحدود إلى
قسمين متساويين تقريباً ،يتوجه
أحدهما إلى لوغانسك والثاني إلى
دونيتسك.

مجل�س النواب الياباني يقر ت�شريعات �أمنية على رغم االحتجاجات
واف���ق مجلس ال��ن��واب ال��ي��اب��ان��ي أم���س على
تشريعات أمنية يمكن أن تؤدي الى إرسال قوات
للقتال خ��ارج ال��ب�لاد للمرة األول���ى منذ الحرب
العالمية الثانية على رغم خروج آالف المحتجين
في تظاهرات لالعتراض على التشريع الجديد.
وأقرت لجنة في مجلس النواب التشريعات التي
ال تحظى بتأييد شعبي وترفع حظرا ً على الدفاع
الجماعي عن النفس أو القتال للدفاع عن دولة
صديقة مثل الواليات المتحدة ،ما أثار احتجاجات
ضخمة ومن المزمع تنظيم احتجاجات أخرى.
وتجمع حشد من المحتجين قال منظمون إن
عددهم بلغ  100أل��ف ق��رب البرلمان ،في حين
تواصلت االحتجاج حتى الليل وردد المحتجون
هتافات ورف��ع��وا الفتات تطالب رئيس ال��وزراء
شينزو آبي باالستقالة وإلغاء «قوانين الحرب».
وف��ي السياق ،ق��ال زعيم الحزب الديمقراطي
المعارض كاتسويا اوكادا قبل التصويت مباشرة
«المعارضة للتشريع تزداد قوة ...يا رئيس الوزراء
آبي عليك أن تعترف أنك لم تحظ بقبول الشعب
وأن تسحب التشريعات فوراً».
وتراجعت نسبة تأييد آب��ي إل��ى نحو  40في
المئة بسبب شكوك الناخبين في التشريعات
األمنية وسياسات أخرى مثل خطة إلعادة تشغيل
المفاعالت النووية.
وس��ت��ح��ال ال��ت��ش��ري��ع��ات اآلن إل���ى مجلس
المستشارين وإذا رفضها األع��ض��اء خ�لال 60
يوما ً ستحال مرة أخرى إلى مجلس النواب حيث
يستطيع االئتالف الحكومي بقيادة آبي تنفيذها إذا
حصلت على تأييد غالبية الثلثين.
من جهة أخرى ،أكد آبي أن اتخاذ موقف أمني

أكثر جرأة ضروري لمواجهة تحديات جديدة مثل
تنامي قوة الصين .وق��ال« :الوضع األمني حول
اليابان يزداد صعوبة ...هذه التشريعات ضرورية
لحماية أرواح الشعب الياباني ومنع الحرب».
إلى ذل��ك ،قالت وزارة الخارجية الصينية إن
الخطوة تشكك في التزام اليابان «بمسار التنمية
السلمية» بعد الحرب ودعت طوكيو إلى استيعاب
دروس التاريخ.
وتعتبر العالقات بين الصين واليابان متوترة
منذ فترة طويلة بسبب ذكريات الصين عن عدوان
اليابان إبان الحرب وإن كانت العالقات تحسنت

منذ اجتماع بين زعيمي البلدين في تشرين الثاني.
وتتيح التشريعات للجيش الياباني أيضا ً تقديم
دعم لوجيستي للدول الصديقة وتخفف القيود على
عمليات حفظ السالم وتسهل التدخل في ما يعرف
«بالمناطق الرمادية» وهي الوقائع التي ال تصل
إلى درجة الحرب.
وي��ق��ول معارضون إن المراجعات ق��د تدخل
اليابان في صراعات تقودها الواليات المتحدة في
مختلف أنحاء العالم وتخالف المادة التاسعة في
دستور اليابان السلمي ال��ذي وضع بعد الحرب
العالمية الثانية.

قالت مصادر عسكرية
يمينة إنّ حصيلة
مواجهات عدن
خالل األيام الثالثة
الماضية مع «درع
الجزيرة» بلغت أكثر
من أربعين قتيالً
من جنود وضباط
السعودية واإلمارات،
بينهم ثالثة ضباط
برتبة عقيد وما فوق،
وانّ الخسائر األكبر
كانت في صفوف
القوات اإلماراتية التي
تولت تطهير المطار،
فاضطرت إلى نعي
الضباط الكبار بينما ال
تزال السعودية تتستّر
على خسائرها.

الناتو ينفذ مناورات
في المتو�سط لمواجهة
تهديد «داع�ش»
ينوي حلف شمال األطلسي وحلفاؤه إجراء أكبر مناورات عسكرية منذ 13
سنة للتدرب على التصدي لتهديد تنظيم «داعش» بمشاركة  36ألف عسكري
بين ضفتي البحر األبيض المتوسط.
وصرح قادة في «الناتو» بأن الحلف سيجري أصعب التدريبات حتى اآلن
في «سيناريو تهديد تخيلي» معقد يحاكي هجوما ً للمتشددين من البر والبحر
والجو .وقال الجنرال هانز لوثر دوم��روز رئيس القيادة العسكرية للحلف
في هولندا والذي يتولى قيادة التدريبات« :ال يمكننا االختيار بين التهديد
الشرقي والتهديد الجنوبي ...ينبغي علينا التدرب على االثنين» ،في إشارة
إلى التهديد الذي يمثله التنظيم من مناطق وجوده في سورية والعراق شرق
البحر المتوسط وفي ليبيا جنوبه.
وأجاب دومروز عن سؤال عما تغير منذ ذلك الوقت ،قائالً إن حلف األطلسي
اضطر للتعامل مع أعداء ينشرون دعايتهم المعادية عبر وسائل التواصل
االجتماعي ولديهم القدرة على إلهام البعض بشن هجمات في أميركا الشمالية
وأوروبا.
ومن المقرر أن يشارك أكثر من  30بلدا ً بينها دول من غير أعضاء الحلف
مثل السويد والنمسا في ال��م��ن��اورات التي تجرى في إيطاليا وإسبانيا
والبرتغال وفي البحر المتوسط بين الثالث من تشرين األول والسادس من
تشرين الثاني.
يذكر أن حلف شمال األطسي لم يجر مناورات بهذا الحجم منذ عام 2002
حينما اختبرت  15دولة في الحلف و 12من شركائها قدراتها في النروج
وبولندا.

داود �أوغلو :محادثات االئتالف
مع «المعار�ضة» تحقق تقدم ًا
أحيا رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو أمس اآلمال في إمكان تشكيل
ائتالف حكومي كبير قائالً إن المحادثات بين حزب العدالة والتنمية
الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض تحقق تقدماً.
وقال داود أوغلو« :نحن اآلن في مرحلة أكثر تقدما ً مع حزب الشعب
الجمهوري .وبما أننا اتفقنا على المنهج فستسير العملية قدما ً مع حزب
الشعب الجمهوري» ،في إش��ارة إلى إط��ار الئتالف محتمل اتفق عليه
الحزبان.
واجتمع داود أوغلو مع زعماء الشراكة المحتملين الثالثة في االئتالف
وهم حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية اليميني وحزب
الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد لألكراد.
وعلى رغم التقارب اإليديولوجي بين العدالة والتنمية وحزب الحركة
القومية اليميني فقد قال داود أوغلو بعد اجتماع مع قيادة الحزب إن
الحزب ال يريد أن يقتسم السلطة ضمن حكومة يقودها العدالة والتنمية.
وطلب رئيس ال��وزراء المكلف تشكيل الحكومة الجديدة من أحزاب
المعارضة هذا األسبوع أال تطرح تساؤالت بشأن دور الرئيس رجب طيب
أردوغان في العملية السياسية وهو أمر من المرجح أن يكون نقطة خالف،
في حين لمح ساسة معارضون إلى أنهم يريدون أن يبقى إردوغان بعيدا ً
من الحياة السياسية اليومية إذا انضموا إلى أي ائتالف حكومي.
ومن المتوقع أن تمتد محادثات االئتالف لجولة ثانية يعتقد أنها
ستجرى األسبوع المقبل في أق��رب تقدير ،حيث يحتاج حزب العدالة
و التنمية اآلن لشريك أصغر كي يشكل حكومة ائتالفية وإال ستعاد
االنتخابات.
وقد قلص الضباب الذي يغلف المشهد السياسي ثقة المستثمرين
وحذر وزير المال محمد شيمشك من أن إجراء انتخابات أخرى سيعرض
االقتصاد للخطر ،في حين ربما يختار حزب العدالة والتنمية مسار
انتخابات جديدة بعد أن أشار استطالع رأي إلى أن خمسة في المئة من
الناخبين لن يدعموا أحزاب المعارضة مجددا ً في االنتخابات األمر الذي
قد يمنح الحزب ما يكفي من المقاعد لتشكيل حكومة بمفرده.
وقد يلقى تحالف مع حزب الشعب الجمهوري ترحيبا ً في األسواق
المالية التي ترى أن الحزب العلماني يمكنه كبح جماح بعض توجهات
أردوغان االستبدادية.

�أنباء عن التخطيط
لقطع ر�أ�س ع�سكري فرن�سي
في ذكرى هجوم «�شارلي �إيبدو»
أف��ادت شبكة « »BFMTVالفرنسية بأن أشخاصا ً احتجزوا في فرنسا
خططوا لقطع رأس عسكري فرنسي رفيع المستوى في الذكرى األولى للهجوم
على مكتب «شارلي إيبدو» في باريس.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند أعلن في وقت سابق إحباط «أعمال
إرهابية» في فرنسا هذا األسبوع ،وذلك بعد يوم من وقوع انفجارات وحرائق
في مصنع بتروكيماوي قريب من مرسيليا.
وأشارت أنباء بعد ذلك إلى احتجاز أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16
و 23سنة في مختلف أنحاء البالد في  13تموز.
وأوضحت األنباء أن الشبان األربعة خططوا للهجوم على عسكري رفيع
المستوى في قاعدة « »Fort Bearالعسكرية في إقليم البرانس الشرقية
جنوب فرنسا ،مشيرة إلى أن أحد األشخاص المحتجزين سبق له أن خدم في
القوات البحرية وقضى أشهرا ً عدة في القاعدة المذكورة.

