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الحرب على �سورية والباحثون
عن مخرج �سيا�سي...
 جمال العفلق
أصبح من البديهي أن تكون اإلجابة اليوم في موضوع
الحرب على سورية أن الحل السياسي هو المطلوب إلخراج
الشعب السوري من الحرب ،وإلعادة األمور إلى نصابها
الصحيح ،وال��واض��ح أن الحكومة السورية تفتح أبوابها
وتصغي ألي اقتراح يشمل تسوية سياسية ويوقف هذه
الحرب التي ج ّرت المآسي والويالت على الشعب السوري
أوالً وشعوب ال��دول المحيطة .وفي مرحلة ما كان العالم
يماطل في طرح أي حل جاد بخصوص سورية ،ودائما ً ما
كانت الدول الراعية للعدوان تضع أعلى سقف في الشروط،
وأهم هذه الشروط حل الدولة السورية كما حدث في ليبيا،
فالنموذج الليبي كفيل بتدمير س��وري��ة وإن�ه��اء وجودها
جغرافيا ً وسياسياً ،وه��ذا الشرط عبارة حكومة انتقالية
وانتخابات مبكرة .لم يقدم هذا الحل أي شيء لما بعد ذلك،
فلم يضمن أصحاب هذا الشرط أن تلتزم أي حكومة مقبلة
إعادة األمن واألمان ،بل إن بعضهم وضع حل الجيش من
أول��وي��ات الحل ،وطبعا ً مثل ه��ذه الشروط ال يقبلها عاقل
وال يمكن تطبيقها على أرض الواقع ،فإنهاء وجود سلطة
الدولة في مكان بالعالم ،هو قرار بإعدام شعب تلك الدولة
وتدمير كل مقدراته وبالتأكيد من سيأتي من الخارج (من
المعارضة) ،سيكون دوره في إطار التدمير ،وإذا ما صرخ
الناس في وجهه سيقول إن ما يحدث هو من أفعال النظام
ال�س��اب��ق ،وال نستغرب أن تستمر األح ��داث ال��دم��وي��ة بعد
ذلك ويدير العالم ظهره ويقول هم ال يريدون الحل .وهذا
الواقع رأيناه في العراق وليبيا ومن قبلهما أفغانستان التي
شارك العالم بتدميرها واليوم نجد شعبها يواجه مصيره
منفرداً.
ولكن في الموضوع السوري األمر مختلف كلياً ،فتجربة
م��ا ي �ق��ارب خمس س �ن��وات م��ن ال �ح��رب وال �ح �ص��ار ،أثبتت
أن الشعب م �ق��اوم ،واس�ت�ط��اع أن يثبت ال�س��وري��ون أنهم
يقفون بقوه خلف جيشهم ومجاهدي المقاومة .وتحرير
المدن من العصابات اإلرهابية يقابل من سكان هذه المدن
بالترحاب وال��رض��ى ،وه��ذا بحد ذات��ه انتصار للسوريين
فمحاربة مئة وعشرين دولة ومليارات الدوالرات وأطنان
السالح وآالف المرتزقة من ثمانين جنسية ليس باألمر
البسيط ،ويحسب هذا اإلنجاز للحكومة السورية وصبرها
وتحملها للضغوط الدولية والعسكرية واالقتصادية .وهذا
يقدم لسؤال من ال��ذي يبحث عن مخرج سياسي في هذه
الحرب الظالمة على السوريين؟
لإلجابة على هذا السؤال نحتاج لقراءة طويلة ومعمقة
في دور خصوم سورية والبداية من الجوار السوري الذي
كان ممرا ً رئيسي لإلرهاب .فتركيا التي حلم أردوغانها
بعمامة ال�س�ل�ط��ان فتحت اب ��واب ف�ن��ادق�ه��ا لبقايا عصابة
اإلخ��وان المسلمين وتفرغت لحمايتهم ودعمهم وتوفير
المنابر لهم وتسهيل التحويالت المصرفية المقبلة من
الخليج وخصوصا ً قطر والسعودية اللتين تقدر مدفعاتهما
من أج��ل تدمير سورية بعشرات المليارات ،ولكن تركيا
العثمانية اكتشفت بعد خمس سنوات من اشتراكها في هذا
العدوان أن جبهتها الداخلية تهتز وأن ما بناه حزب العدالة
والتنمية م��ن تحصينات ان �ه��ار أم ��ام ال�ف�ض��ائ��ح الكبرى،
وال �ي��وم ه�ن��اك أص ��وات ف��ي تركيا ت��ري��د فهم سبب تدخل
حكومة أردوغان في الشأن السوري وتريد معرفة الثمن
الذي قبضه ،وهذا ما دفع بحزب العدالة والتنمية أي حزب
أردوغان وأوغلوا إلى الدفع نحو حل سياسي في سورية،
ألن ك��رة ال �ن��ار ال�س��وري��ة وص�ل��ت إل�ي��ه م��ن خ�لال خسارة
الغالبية البرلمانية ،ومهما كانت التصريحات العلنية ،فما
يحدث خلف األب��واب الموصده هو بحث عن حل سوري
ومن دون أي شروط.
أما األردن ،فلم تنفع األم��وال التي وع��دت فيها لتدعيم
اقتصاده ،ودورها اليوم أصبح ضعيفا ً إال إذا اعتبر الجانب
ال��رس�م��ي أن االس�ت�ث�م��ار ببعض معسكرات ال�ت��دري��ب هو
استثمار رابح ،فغرفة موك لم تسجل أي إنجازات ميدانية
تذكر ،وفشلها في قيادة أكثر من ستين فصيالً في الجنوب
يثبت م��دى ض�ع��ف ه��ذه ال�ج�م��اع��ات ال �ت��ي تنفذ أوام��ره��ا،
وطبعا ً غرفة العمليات هذه ال تقودها األردن إنما هي عضو
م��ن أص��ل خمسة آخ��ري��ن بما فيهم «إس��رائ�ي��ل» والواليات
المتحدة األميركية .وما يسمى «إسرئيل» ،وهنا ،كما يقول
الناس ،مربط الفرس في القضية فهذا الكيان الغاصب هو
حاصد الجوائز من الربيع العربي عموما ً ومن األحداث في
سورية.
لقد تمكنت «إسرائيل» من دعم جماعة النصرة وحولتها
إلى ذراع عسكرية لها ،ولكن هذه الجماعة المرتزقة ليست
على المستوى الذي يصفها به اإلعالم ولم تستطع طوال
الفترة الماضية تحقيق أي اختراق تجاه العاصمة دمشق،
وهي اليوم تشكل قلقا ً على الكيان الصهيوني ،هذا القلق
ليس نتيجة خوف من أن يقوم هذا التنظيم بعمليات ضد
«إسرائيل» فهو أبعد من يفكر بهذا ،ولكن أمام الرأي العام
«اإلسرائيلي» وال��دول��ي «إس��رائ�ي��ل» اشترت لنفسها تهمة
دعم اإلره��اب واالرهابيين .وه��ذا ال��دور الصهيوني الذي
ك��ان ف��ي السر أصبح ال�ي��وم علنيا ً وستحصد «إسرائيل»
نتائجه فهي كانت تأمل أن يقوم هذا التنظيم بشيء عملي
ولكن انهيار ه��ذا التنظيم وانكشافه و ّرط «إسرائيل» في
اإلرهاب التكفيري وإن كان اإلرهاب في األصل من طبيعة
تكوين الكيان الصهيوني.
واليوم ،هؤالء ومن خلفهم الواليات المتحدة األميركية
وف��رن �س��ا ،ك��ذل��ك ال�م�م��ول ال�ع��رب��ي ال ��ذي ح�م��ل أم��وال��ه إلى
عواصم القرار الغربي ودفعها لتدمير سورية ،هم الذين
يبحثون ع��ن ح � ّل سياسي ف��ي س��وري��ة ،لقد راه��ن هؤالء
ع �ل��ى ف��ك ال �ت �ح��ال��ف ال� �س ��وري ـ اإلي ��ران ��ي ول ��م ينجحوا،
جربوا الضغط على روسيا من خالل اوكرانيا ومن خالل
تخفيض سعر النفط فجاء الرد الروسي وبكل هدوء ليقول
لقد أرسلنا ست طائرات عسكرية حديثة للجيش السوري،
أما سياسيا ً أجابت روسيا رسمياً« :ال شروط مسبقة للحل
في سورية والحكومة السورية الحالية هي أصل الحل في
األزم��ة السورية» .أما اي��ران التي أنجزت اتفاقها النووي
وسارعت إثر ذلك القنوات المعادية لسورية وشعبها لتقول
إي��ران أنجزت االتفاق مقابل التخلي عن الملف السوري،
فكان الرد من طهران أكثر ألما ً بعبارة كررها المسؤولون
اإليرانيون« :نحن سنبقى ندعم األشقاء في سورية».
إن المستقبل القريب سيمهد لتغير في المنطقة ،وأهم
ما في هذا التغير أن الجيش السوري ومجاهدي المقاومة
هم قوة فاعلة ونافذة على األرض ،والعبث معهما هو خطأ
عسكري وسياسي .وأن معادلة السالم في المنطقة ال تم ّر
من دون دمشق وبيروت المقاومة.
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الو�ضع اال�ستراتيجي المتهالك لل�سعودية
 رضا حرب
ب�ع��د م ��رور أك�ث��ر م��ن أرب �ع��ة أش�ه��ر ع�ل��ى ب��دء الحرب
السعودية على اليمن ،باتت السعودية مكشوفة أكثر
من أي وقت مضى .الجبهة الجنوبية متهالكة خصوصا ً
ف��ي م �ح��اف �ظ��ات ج��ي��زان ون� �ج ��ران وع �س �ي��ر ،والجبهة
الداخلية تتآكل ج ّراء تهديدات اإلرهاب التكفيري متعدد
الجنسيات .فمن نافل القول إن خسائرها االستراتيجية
تفوق الخسائر البشرية والمادية.
قبل التورط في اليمن ،كان على أصحاب القرار في
السعودية أن يتعلموا من تاريخ الحروب أن الجيوش
وخصصت عشرات
مهما راكمت من أسلحة متطورة
ّ
أو مئات المليارات من ال��دوالرات سنويا ً ووسعت من
تحالفاتها تهزم جيوشا ً ال شعوباً ،في النهاية الشعوب
تنتصر.
إل��ى ج��ان��ب الخطأ االس�ت��رات�ي�ج��ي ال��ذي ارتكبته في
اليمن وم��ا له من تداعيات على العالقة بين الشعبين،
حاولت السعودية عرقلة التوصل إلى اتفاق نووي بين
إي��ران ومجموعة  ،1+5ليس ألن اي��ران تصنع القنبلة
النووية ب��ل حتى تستمر العقوبات ،وه��ذا إن دل على
ش��يء ،إن�م��ا ي��دل على وج��ود إشكالية ع�ن��وان�ه��ا« :عدم
اإلدراك  ،»Misperceptionع��دم إدراك أصحاب
القرار للمبادئ األساسية التي من خاللها ُتدار السياسة
الدولية .سوء التقدير يخلق أزم��ات أما «ع��دم اإلدراك»
فيقود إلى كوارث.
بسبب انعدام اإلدراك ،من الطبيعي أن يرتكب أصحاب
ال �ق��رار ف��ي ال�س�ع��ودي��ة أخ �ط��اء استراتيجية ت�ك��ون لها

كوالي�س
خفايا

تداعيات خطيرة على الوضع االستراتيجي للسعودية،
(ال أقصد هنا «ال��وزن االستراتيجي» ألنها ال تمتلك أي
مقومات تعطيها وزن �ا ً استراتيجياً) ،لو ك��ان أصحاب
القرار في السعودية يتمتعون بالحد األدنى من اإلدراك
لفهموا أن إيران حريصة على استقرار السعودية أكثر
من جيرانها العرب ،ألنها تسعى إلى احتواء الفوضى
التي أنتجها التكفيريون وهم في األصل من إنتاج الفكر
الوهابي السعودي.

�إلى جانب الخط�أ اال�ستراتيجي
الذي ارتكبته في اليمن حاولت
ال�سعودية عرقلة التو�صل �إلى
اتفاق نووي بين �إيران و()1+5
من أين يأتي «عدم اإلدراك» السياسي هذا؟
ال ج��دال ح��ول أن عقيدة «ال� ��دوالر ال �م �ق �دّس» تحكم
العقل السياسي السعودي وتشكل المح ّرك الرئيسي
لسياسة السعودية في محيطها الجغرافي وما وراءه،
ال �ق��ري��ب وال �ب �ع �ي��د .ال ي�م�ك��ن ل �ه��ذا ال �ع �ق��ل ال�م�ت�ح�ج��ر أن
ي��درك أن السياسة تحكمها المتغيرات ،وهو غير قادر
على استيعاب فكرة أن المتغير هو الثابت الوحيد في
ال�ع�لاق��ات ال��دول�ي��ة ،وف�ق�ا ً لنظرية «الواقعية السياسية
) »Realpolitik (1ودبلوماسية فن الممكنَ .من تحكم
سلوكه عقيدة «ال��دوالر المقدّس» يصعب عليه التعاطي
مع ال��واق��ع المتغيّر وفهم م��ؤث��رات المتغيرات ال سيما
عندما يتعلق األمر بدولة كبرى كإيران لما لها من وزن

استراتيجي تفتقده السعودية.
كانت المؤشرات واضحة لكل من يتمتع بالح ّد األدنى
من «اإلدراك السياسي» ،إال أن القيادة السعودية فشلت
في رؤية المتغيّرات .كان عليها أن تدرك أن االتفاق ٍ
آت
ال محالة ،وأن المفاوضات السرية في مسقط لم تكن
لمجرد كسر الجليد وال لتبادل اآلراء فقط ،ب��ل أيضا ً
للتفاهم ح��ول ال�خ�ط��وط ال�ع��ري�ض��ة ل�لات�ف��اق النووي.
وعندما بات االتفاق قاب قوسين أو أدنى ،اعتقد القادة
السعوديون أن تأزيم المنطقة بالحرب على اليمن ّ
يعطل
االتفاق النووي فتفرض نفسها قوة إقليمية أحادية.
م��ا ي�ج��ري داخ��ل المملكة وع�ل��ى ح��دوده��ا الجنوبية
مفتوح على كل االح�ت�م��االت ،خصوصا ً بعد استخدام
ص� ��اروخ ال �ك��ورن �ي��ت ،وم ��ن ال�م�م�ك��ن أن ي �ك��ون موسم
الحج المقبل بداية لالنزالق نحو الفوضى الكبرى في
السعودية .فهل ه��ذا الحراك الدبلوماسي ال��ذي يقوده
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع ��ادل الجبير دل �ي��ل ع�ل��ى استشعار
المخاطر؟ أشك بذلك ،ألنه من المؤمنين بقوة «الدوالر
المقدس» وما قاله في المؤتمر الصحافي في موسكو
يعكس عقلية متحجرة .ولو كان لديه الحد األدن��ى من
اإلدراك لرأى أن طهران أقرب من موسكو.
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هامش

( )1الواقعية السياسية (مصطلح أل��م��ان��ي) ن��ظ��ام من
السياسات أو المبادئ التي تقوم على اعتبارات عملية
وليس أخالقية أو إيديولوجية.

هجوم في ا�سطنبول وتفجير عبوة نا�سفة بقافلة ع�سكرية �شرق البالد

�أردوغان :تركيا تتجه �سريع ًا نحو �إجراء انتخابات جديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان أمس أن االنتخابات المبكرة
هي الحل للخروج من أزمة تشكيل
الحكومة ،بعد فشل ح��زب العدالة
في تشكيل حكومة ائتالفية جديدة،
مضيفا ً أنه سيستخدم صالحياتِه
لتحقيق ذلك.
الوارد َة في الدستور
ِ
وق���ال���ت م���ص���ادر ف���ي ال��رئ��اس��ة
ال��ت��رك��ي��ة إن ال��رئ��ي��س رج���ب طيب
أردوغ����ان سيجري م��ش��اورات مع
رئيس البرلمان بشأن تشكيل حكومة
جديدة.
وكان رئيس الوزراء التركي أحمد
داود أوغلو قد أعلن رسميا ً في وقت
س��اب��ق ج��ه��وده لتشكيل حكومة
جديدة بعد فشل محادثات التوصل
إل��ى تشكيل ائ��ت�لاف حكومي قبل
انتهاء الموعد النهائي يوم  23من
الشهر الجاري.
وأفاد مكتب داوود أوغلو أنه أعاد
رسميا ً تفويض تشكيل الحكومة
إلى أردوغان ،وذلك بعدما أخفق في
العثور على شريك لحزبه العدالة
والتنمية في ائتالف.
وسيتعين على أردوغ���ان ،إذا لم
تتشكل الحكومة بحلول  23من آب،
حل حكومة تصريف األعمال التي
يقودها داود أوغ��ل��و وال��دع��وة إلى
تشكيل حكومة موقتة تستمر حتى
إجراء انتخابات جديدة في الخريف.
ي��ذك��ر أن داود أوغ��ل��و ق��د أعلن
ال��ج��م��ع��ة ال���م���اض���ي ،ب��ع��د فشل
ال��م��ف��اوض��ات ب��ي��ن ح���زب ال��ع��دال��ة
والتنمية وحزب الشعب الجمهوري،
أن االنتخابات المبكرة تعد الخيار
األكثر احتماال ً لتركيا ،لكن صاحب
القرار بهذا الشأن هو الرئيس رجب
طيب أردوغان.
وك���ان ح��زب ال��ع��دال��ة والتنمية
ق��د أخفق ف��ي ال��وص��ول إل��ى تفاهم
مع حزب الحركة القومية لتشكيل
حكومة ائتالفية.
وسعى الحزب الحاكم لتشكيل
ائتالف مع قوى معارضة بعدما فقد
في ح��زي��ران الماضي الغالبية في

البرلمان ،وفقد معها إمكان تشكيل
الحكومة بمفرده ،كما كان األمر منذ
.2002
وكان داود أوغلو يأمل في تشكيل
تحالف قصير األم��د بهدف الحفاظ
على النفوذ حتى انتخابات أخرى
ج��دي��دة تعقد ف��ي ح��ال ع��دم مقدرة
ال��ح��زب ال��ح��اك��م تشكيل حكومة
جديدة .من جانب آخر ،أعلن زعيم
«حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد
ل�لأك��راد ص�لاح ال��دي��ن دم��رت��اش أن
حزبه مستعد لخوض المفاوضات
ال��خ��اص��ة بتشكيل ائ��ت�لاف حاكم
جديد ،شريطة التخلي داود أوغلو عن
التفويض بتشكيل الحكومة ،داعيا ً
إلى تكليف حزب الشعب الجمهوري
بعملية تشكيل االئتالف.
وقال« :إذا ُنقل التفويض الرئاسي
إلى حزب الشعب الجمهوري ،فإننا
سنعلن مواقفنا ول��ن نتهرب من
المسؤولية» ،في إشارة إلى استعداد
الحزب دخول الحكومة الجديد.
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أن المهلة

التي يحددها دستور البالد تنتهي
بعد  5أيام .وحتى إذا توصل حزب
الشعب الجمهوري وحزب الشعوب
ال��دي��م��ق��راط��ي إل���ى ات��ف��اق بينهما،
فإنهما ال يشغالن ع���ددا ً كافيا ً من
مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة
بمفردهما .إل��ى ذل��ك ،قالت مصادر
أمنية أمس إن ثمانية جنود أتراك
قتلوا بتفجير عبوة ناسفة بعربتهم
في إقليم سيرت بين مدينتي شيروان
وبرفاري بحنوب شرقي البالد.
واتهمت السلطات التركية مقاتلي
ح��زب العمال الكردستاني بتنفيذ
الهجوم ال��ذي ج��اء وس��ط تصاعد
أعمال العنف في جنوب شرق البالد
ال��ذي تقطنه غالبية كردية بعد أن
انهار الشهر الماضي وقف إلطالق
النار استمر عامين.
وفي السياق ،ذكرت وكالة أنباء
«دوجان» التركية أن الشرطة اعتقلت
مسلحين مشتبه بهما في مكان قريب
من موقع إطالق النار عند قصر دولما
بهجة في اسطنبول.

وق��د أس��ف��ر ال��ه��ج��وم ع��ن إصابة
شرطي تركي بجروح طفيفة ،بحسب
ما أفادت تقارير إعالمية محلية.
وكتبت صحيفة «حريت» التركية
أن ال��ش��رط��ة أل��ق��ت ال��ق��ب��ض على
مهاجمين اثنين مسلحين بأسلحة
آل��ي��ة ب��ع��د ح���ادث إط�ل�اق ن���ار ،من
دون ورود أي تأكيدات من الجهات
الرسمية .وأض��اف��ت الصحيفة أن
سيارات اإلسعاف وصلت إلى مكان
الحادث .من جهة أخرى ،ذكرت قناة
«سي أن أن تورك» أن المهاجمين تم
توقيفهما بالقرب من مقر القنصلية
األل��م��ان��ي��ة ف��ي اس��ط��ن��ب��ول .ويشير
شهود عيان إلى أن مجهولين اثنين
فجرا قنبلة عند نقطة الحراسة على
ّ
أب��واب القصر ،ثم أطلقا النار على
رجال األمن.
وسمح صوت إطالق نار في وقت
سابق على مقربة من مدخل القصر
المشيد في العصر العثماني وهو
مقصد للسياح ويضم أيضا ً مكاتب
رئاسة الوزراء في اسطنبول.

نصح قيادي عربي
كبير أحد األمراء
البارزين في العائلة
السعودية الحاكمة
بأن ينأى بنفسه عن
السياسات المته ّورة
التي يتبعها النافذون
في المملكة ،خصوصا ً
اتجاه اليمن وسورية،
ألنّ مجريات السياسة
اإلقليمية والدولية ،فضالً
عن الوقائع الميدانية،
تد ّل إلى أنّ السعودية
و َمن معها ذاهبون إلى
هزيمة مؤكدة ،وبالتالي
فإنّ النأي بالنفس يعطي
األمير المقصود فرصة
الظهور بمظهر المنقذ
لعائلته وللمملكة في آن
معاً.

المهاجرون �إلى �أوروبا ي�سجلون
� ً
أرقاما قيا�سية بوتيرة مت�سارعة
تجاوز عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود االتحاد األوروب��ي خالل شهر
تموز الماضي  107آالف شخص ،وفقا ً لبيانات أوروبية رسمية مع استمرار تدفق
المهاجرين ،بينهم سوريون ،إلى اليونان.
وتشير هذه البيانات إلى أن أعداد المهاجرين سجلت ثالث رقم قياسي شهري
على التوالي ،ففي حزيران الماضي بلغ عدد المهاجرين  70ألفاً ،علما ً أن وتيرة
وصول المهاجرين تسارعت في األسابيع األخيرة ،ما يمثل ضغطا ً غير مسبوق على
سلطات مراقبة الحدود في إيطاليا واليونان والمجر.
وكشفت هيئة «فرونتكس» األوروب��ي��ة المعنية بمراقبة الحدود في االتحاد
األوروبي أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود االتحاد األوروبي ارتفع بمقدار
ثالثة أضعاف خالل شهر تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وأضافت أنه في األشهر السبعة األولى من العام الحالي بلغ عدد المهاجرين نحو
 340ألفا ً مقابل ما يزيد عن  123ألف مهاجر في الفترة نفسها من .2014
وكانت أكثر الجبهات نشاطا ً في استقبال المهاجرين هي الجزر اليونانية في
بحر إيجة آتين من تركيا وقدر عددهم بنحو  50ألف شخص وصلوا عبر البحر.
من جهة أخرى ،أعلنت األمم المتحدة الثالثاء أن حوالى  21ألف مهاجر وصلوا
األسبوع الماضي بحرا ً إلى الجزر اليونانية خصوصا ً جزر «ليسبوس» و»كويس»
و»ساموس» و»كوس» ،وطلبت من السلطات اليونانية تقديم مساعدة عاجلة لهم
على رغم األزمة االقتصادية التي تشهدها البالد.
ومعظم المهاجرين يصلون في زوارق مطاطية إلى جزيرة كوس اليونانية من
بودروم في تركيا من سورية والعراق وأفغانستان ،وبحسب المفوضية سيحصل
معظمهم على اللجوء .وللمقارنة ،فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان في
األسبوع الماضي اقترب من مستوى عددهم خالل ستة أشهر من عام  2014الذي
وصل فيه أكثر من  43ألف مهاجر إلى البالد.
وبين األول من كانون الثاني و 14آب  2015وصل  160ألف مهاجر بحرا ً إلى
اليونان يضاف إليهم  1700مهاجر وصلوا عن طريق البر بعبور الحدود اليونانية ـ
التركية ،وخالل الفترة نفسها لقي أكثر من  2400مهاجر مصرعهم خالل محاولتهم
عبور المتوسط للوصول إلى أوروبا .وفي  2014لقي  3500شخص مصرعهم في
البحر األبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وتستعد ألمانيا الوجهة المفضلة للعديد من الالجئين لرفع توقعاتها لعدد
طالبي اللجوء لعام  2015الذي قد يصل إلى  750ألفاً ،وهو رقم قياسي وفق ما
كتبت صحيفة «هاندلسبالت» االقتصادية.

بان كي مون يدعو الهند وباك�ستان
�إلى �ضبط النف�س
دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الهند وباكستان إلى ضبط النفس
وتسوية أي خالفات بالطرق السلمية ،وعبر عن قلقه بعد تفاقم األوضاع في منطقة
كشمير الحدودية المقسمة بين البلدين .وطلب األمين العام من الهند وباكستان
«مواصلة حل الخالفات بالحوار» ،مرحبا ً في هذا الخصوص باجتماع المختصين
بمجال األمن من كلي البلدين المتفق على إجرائه ما بين  23و 24آب الجاري.
يذكر أن قصفا ً مدفعيا ً بدأ يوم السبت لمناطق في المنطقة التي تسيطر عليها
الهند بكشمير أدى إلى مقتل  6مدنيين ،تاله قصف من الجانب الهندي أدى إلى
مقتل مدنيين باكستانيين اثنين وجرح  6آخرين .وتبادل الجانبان كيل االتهامات
بالتسبب بتصعيد الموقف.

وا�شنطن� :صفقة « »S 300بين مو�سكو وطهران
ال تتعار�ض مع قرارات مجل�س الأمن

مو�سكو :وا�شنطن تعمل على ا�ستبدال التحقيق الدولي
في كارثة «الماليزية» بحملة دعائية موجهة �ضد رو�سيا

أك��د مصدر رفيع المستوى في
وزارة الخارجية الروسية أن تزويد
إيران بمنظومات «إس »-300سيتم
قبل نهاية العام الحالي ،وق��ال إن
عدد المنظومات سيبقى نفسه الذي
نص عليه العقد القديم.
وج��اء ه��ذا التأكيد أم��س تعليقا ً
على نبأ نقلته وكالة «سبوتنيك»
عن مصدر في وزارة الدفاع اإليراني
أن طهران تأمل في الحصول على
 4كتائب من صواريخ «أس»-300
ال��م��ح��دث��ة ،ب���دال ً م��ن ث�لاث كتائب،
كما ن��ص عليه العقد القديم بين
البلدين.
وكان وزير الدفاع اإليراني حسين
دهقان قد أعلن أن بالده ستوقع مع
روس��ي��ا اتفاقية تسليم منظومة
«أس »-300ل��ط��ه��ران األس��ب��وع
المقبل وستتسلم المنظومة في
وقت قصير بعد التوقيع.
وأكد الوزير أن إيران ستتخلى عن
الدعوى القضائية التي قد رفعتها
ضد روسيا بسبب رف��ض األخيرة
تسليم المنظومات ،ف��ور التوقيع
على العقد الجديد.
وف��ي السياق ،ق��ال ج��ون كيربي
المتحدث باسم الخارجية األميركية
إن بالده تتحقق من صفقة روسية
ممكنة تبيع فيها موسكو منظومة
«إس –  »300إليران ،مما إذا كانت

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية
أن السلطات األميركية تعمل على
استبدال التحقيق الدولي في كارثة
الطائرة الماليزية في جنوب شرقي
أوكرانيا بحملة دعائية موجهة ضد
روسيا.
وقالت ماريا زاخ��اروف��ا الناطقة
باسم وزارة الخارجية الروسية:
«في اليوم الثاني بعد وقوع الكارثة
سمعنا من الواليات المتحدة أنها
ت��ع��رف م��ن أس��ق��ط ال��ط��ائ��رة .وف��ي
الذكرى األولى للكارثة كرر السفير
األم��ي��رك��ي ف��ي روس��ي��ا ج��ون تيفت
علنا ً أن األميركيين على علم بذلك.
وإذا كانت هناك دول��ة تملك كامل
المعلومات ،فلماذا ال تنشر هذه
المعلومات؟ لماذا ال تقدم أدلة؟».
وتابعت الدبلوماسية أن هذه
الحملة الدعائية التي تنفذ استجابة
لطلب واش��ن��ط��ن ،ت��ؤدي إل��ى جمع
وت��زوي��ر مختلف المعلومات التي
ال عالقة لها بحقيقة ما حصل يوم
 17تموز عام  2014عندما تحطمت
الطائرة «بوينغ »-777التابعة
للخطوط ال��ج��وي��ة الماليزية في
جنوب شرقي أوك��ران��ي��ا ،إذ يكمن
ال��ه��دف ال��وح��ي��د ل��ه��ذه الحملة في
تشويه سمعة روسيا .وفي نهاية
ال��م��ط��اف ،ال يهتم أح��د بالحقيقة
وبالكشف ع��ن السبب وراء هذه

تتعارض مع عقوباتها المفروضة
على طهران.
وأشار كيربي إلى أن هذه الصفقة
المحتملة ال تتعارض مع ق��رارات
مجلس األمن الدولي ،لكن التحقق
سيتم ح��ول إذا ما كانت تتعارض
م��ع القوانين األميركية الخاصة
بالعقوبات المفروضة على إيران من
قبل الواليات المتحدة ،وأكد كيربي
أن موقف بالده حول هذه المسألة
لم يتغير.
وأض���اف أن ال��والي��ات المتحدة
كانت وما زالت قلقة من نية روسيا
ت���زوي���د إي�����ران ب��ه��ذه ال��م��ن��ظ��وم��ة

الصاروخية ،وذلك بسبب سياسات
إيران الخارجية في الشرق األوسط
ودعمها لجماعات ه��ن��اك تضعها
ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ع��ل��ى الئ��ح��ة
اإلرهاب.
وعبر كيري عن أمله بأن ال تعيق
خطط روسيا بإمداد إيران بمنظومة
«إس –  »300تنفيذ االتفاق حول
البرنامج النووي اإليراني الموقع
بين طهران ودول مجموعة «+ 5
 ،»1وبناء على كالمه ال عالقة بين
االت��ف��اق ال��ن��ووي وق��ل��ق واشنطن
بشأن الصفقة المحتملة لمنظومة
الصواريخ.

ال��ك��ارث��ة ال��ت��ي أس��ف��رت ع��ن مقتل
 298شخصاً .وأعتبرت زاخاروفا
أن روس��ي��ا ،عندما استخدمت حق
الفيتو في مجلس األمن ضد مشروع
ق��رار ك��ان يقضي بإنشاء محكمة
دولية لمالحقة المذنبين في تدمير
الماليزية« ،حالت دون وقوع مأساة
تتمثل في تسييس الكارثة».
يذكر أن طائرة «بوينغ» تابعة
للخطوط الجوية الماليزية كانت
تقوم برحلة « »MH17من أمستردام
إل���ى ك��واالل��م��ب��ور ف��ي الـ 17تموز
عام  ،2014تحطمت فوق أراضي
مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا،

ف��ي منطقة ت��ج��ري فيها عمليات
قتالية بين القوات األوكرانية وقوات
الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية
دوينيتسك الشعبية (المعلنة من
جانب واحد) ،وأسفرت الكارثة عن
مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم
 ،283باالضافة إلى الطاقم مكون
من  15شخصاً.
وفي الـ 21من تموز عام ،2014
أصدر مجلس األمن الدولي باإلجماع
ق����رارا ً دول��ي��ا ً ط��ال��ب ف��ي��ه ب��إج��راء
تحقيق شامل ومستقل في مالبسات
الكارثة.

