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�أردوغان ي�ضرب خ�صومه
ويتفرد بحزب العدالة والتنمية
} هدى رزق
شبه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شعوره تجاه حزب
العدالة والتنمية ،بشعور األهل تجاه أوالدهم ،وسط تقارير تفيد
بأن الرئيس الذي يحتم عليه الدستور التركي الحياد قام بتشكيل
الحزب الذي عقد مؤتمره في  12أيلول ،لكنه برر مشاركته في
مقابلة متلفزة .وأوضح أنه يرى تدخله طبيعيا ً بسبب قناعته بأنه
القائد المؤسس للحزب ،وليس واح��دا ً من المؤسسين .هو من
ألف الحزب ،وهو الشخصية األساسية التي جمعت المؤسسين
ومارست جهدا ً لكي يتم تأليف ه��ذا الحزب ،في تبرير واضح
النقالبه على أصدقائه.
لكنه لم يصرح بأنه قام بعملية تطهير داخلية للحزب في 12
ايلول ،معتقدا ً أن��ه كلما ك��ان هناك انسجام في مكونات الحزب
األساسية كلما كانت فرص النجاح في انتخابات  1تشرين الثاني
أكبر ،ما سيمكنه من ممارسة صالحيات مكثفة من دون اللجوء
إلى تعديل الدستور.
أبعد عن «المجلس التنفيذي وصناعة القرار» كل المقربين من
عبدالله غول وبولنت أرينش شريكيه في تأسيس الحزب كما
جرى إبعاد باباجان وهو الذي يعتبر من االقتصاديين المفضلين
للتعاطي مع الغرب .اختار تسمية الخلص لسياسته فقط .وحده
داود أوغلو ك��ان المرشح الوحيد ال��ذي أعيد انتخابه في قيادة
ال�ح��زب .لقد ج��رى تجاهل الالئحة التي ك��ان ق��د أع��ده��ا قبل أن
يلتقي أردوغ��ان ،الذي كان قد أوعز لوزير النقل بينالي يلدريم
الترشح أيضا ً لرئاسة الحزب قبل المؤتمر .لكن الرسالة كانت
واضحة ألوغلو الذي فهم ولم يتمسك بالئحته وإن أنكر ذلك في
ما بعد .ال معارضين لرؤية أردوغان السياسية من بين الخمسين
عضوا ً المختارين كما أن اسم صهره كان من األسماء البارزة في
التركيبة الجديدة .وفيما يحاول الرئيس تأكيد أن تركيا تعيش
ديمقراطية ال أوتوقراطية ،كما يدعي خصومه الذين يعتقد جازما ً
أنهم يريدون إعطاء فكرة للخارج بأنه يعطل الحياة الديمقراطية،
أش ��ار ال��ى ح��زب ال�ع�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي ال ��ذي اس�ت�ع��اد عملياته
اإلرهابية بعد توقف دام ثالث سنوات وإلى «الدولة الموازية» أي
إلى مريدي الداعية فتح الله غولن بالمشاركة في دعم اإلرهاب،
واعتبر أن اإلعالم يخدم خصومه ويروج لإلرهاب.
أتت هذا التصريحات بعد يوم واحد من فتح تحقيق حول اتهام
مجموعة «دوغ ��ان» مالكة «س��ي أن أن ت��ورك» وج��ري��دة وموقع
«حريات» «بتشجع اإلره��اب» .بعد أخذ المحقق العام بادعاءات
صحف مقربة من السلطة.
ف��ي ال �ي��وم نفسه تمت م�ح��اص��رة م��رك��ز مجموعة «بويداك»
في مدينة قيصري في إطار حملة ضد «الغولينين» طاولت 11
شخصا ً منهم أكاديميون وإداري��ون جامعيون .هذه المجموعة
التي يترأسها ممدوح بودياك مع سبعة مدراء تنفيذيين تعتبر من
أهم المجموعات الصناعية التي تعمل منذ نصف قرن في مجال
الصناعة والطاقة وال�م��ال .األم��ر ال��ذي حمل مجموعة «توسياد
الصناعية» وه��و ن��ادي كبار رج��ال األع�م��ال في تركيا على عقد
مؤتمر صحافي ،دع��ت فيه ال��ى اح�ت��رام الديمقراطية ورات أن
البالد تنغمس في جو من التراجع االقتصادي والمالي وطالبت
باإلفراج عن «بودياك» الذي تم إطالق سراحه واثنين من المدراء
مع االحتفاظ بحق إعادة التحقيق معه.
أصبح األم��ر واضحا ً يريد أردوغ��ان أن يقاتل من أجل البقاء
في الحياة السياسية عبر تصديه لمعارضيه سياسيا ً وإعالمياً.
يهاجمهم ويتهمهم باإلرهاب عبر الصحف الموالية له يتظاهر
مؤيدوه ضد وسائل اإلعالم المعارضة ويرشقونها بالحجارة
ويهددونها باإلقفال .يبدو وكانه قرأ مواقع القوى السياسية التي
أسقطته ،وقرر محاربتها بوسائل الدولة التي يسيطر عليها ،من
أجل تشتيتها استغل الحملة ضد الكردستاني لضرب الخصوم
أم��ا م��ؤي��دوه ف�ه��م ي�ه��اج�م��ون االك� ��راد ال �ع��زل ف��ي وض��ح النهار
وينهبون متاجرهم ،ما حمل زعيم الحركة القومية دولت بهشلي
على شجب االستقطاب الحاد وتصاعد موجة العنف وشدد على
أن األك��راد هم ج��زء ال يتجزأ من األم��ة التركية ،وناشد مؤيديه
بوجوب التمتع بالحس السليم ،وأكد أن الهجمات التي تستهدف
األك��راد هي من صنع مجموعة تسمى «المواقد العثمانية» وال
عالقة لحزبه بها بل اتهمها باالرتباط مباشرة بأردوغان وقصره
وأنها تستعمل إش��ارة «الذئب ال��رم��ادي» التابعة لحزب الحركة
القومية للتمويه على أعمالها.
يهاجم أردوغ��ان اليوم الليبراليين األتراك الذين دعموا حزب
العدالة والتنمية عام  2001وأعجبوا بالتحول الذي قاده مع غول
وارينش بعدما اعتقدوا أنه يضرب الوصاية العسكرية بواسطة
الليبراليين المسلمين والمحافظين الديمقراطيين وراهنوا
على تركيا الديمقراطية المتقدمة .لكن تظاهرات حديقة غزي
وضعت حدا ً لهذا الحلم ،وقادت الى انفكاك عقد تحالفات حزب
العدالة والتنمية مع جماعة الداعية فتح الله غولن التي استغل
أردوغ��ان مكانتها في القضاء والشرطة من أجل إخراج الجيش
من السياسة ،وهو يحاول القضاء عليها بعدما استخدمها وخبر
مواطن قوتها .فيما انفك عنه أخيرا ً المتدينون األكراد الذين وقفوا
الى جانبه ضد أكراد اليسار في الدورات االنتخابية كافة.
يخوض أردوغ ��ان حربه ال�ي��وم ض��د ك��ل ه��ؤالء ال��ذي��ن شكلوا
تحالفات ال�ع��دال��ة والتنمية ومكنوه م��ن الحكم  12س�ن��ة .فهل
سيتمكن بفضل التركيبة الحزبية الجديدة من حكم تركية لفترة
أطول؟

كوالي�س

معركة م�أرب ...ما بين الغرق ال�سعودي
في الم�ستنقع اليمني وم�ؤ�شرات الحرب االقليمية
*

} هشام الهبيشان

تزامنا ً مع حديث قوى العدوان على اليمن (ناتو العرب)
عن استعدادها لمعركة غزو صنعاء ،يراقب العالم ككل مسار
الحرب الشعواء السعودية – األميركية بغطاء «ناتو العرب»
على القطر اليمني الشقيق ،هذه الحرب العدوانية خصوصا ً
مع حديث قوى العدوان عن استعدادات تجريها وتنفذها
إلعالن ساعة الصفر النطالق معركة صنعاء ،التي ستبدأ بغزو
مأرب شمال شرقي اليمن ،هذه المعارك بمجموعها تعتبر في
توقيتها ونتائجها المستقبلية عنوانا ً لمرحلة جديدة قد تسقط
المنطقة كل المنطقة بمسار فوضوي قد يمتد لسنوات عدة.
اليوم ،من الواضح أن المعركة المرتقبة في مأرب تحديداً،
ستكون لها تأثيرات سلبية جدا ً على قوى العدوان ،فما مدى
الفائدة التي ستعود على السعودية ونظامها من تداعيات
هذه الحرب الشعواء التي تشن اليوم على اليمن؟ فالنظام
السعودي المنغمس اليوم في مجموعة أزم��ات افتعلها في
اإلقليم بدءا ً من االزمة السورية وليس نهاية بالحرب العدوانية
على اليمن ،راهن على كسب معركة واحدة من هذه المعارك
واألزم��ات المفتعلة وهو رهان فاشل .السعوديون يعلمون
بحقيقة هزيمتهم في ميادين عدة في اآلونة األخيرة ،ولكن هم
في الوقت نفسه ال يريدون أن يتلقوا هزيمة جديدة ،وقد تكررت
هزائمهم أخيرا ً في ميادين عدة ليس أولها وال آخرها الميدان
السوري.
وم��ن المتوقع أن يستميت السعوديون ف��ي معركتهم

العدوانية على مأرب مرتكزين إلى قاعدة حلفهم وتحالفهم
العشري «ناتو العرب» ،فهم اليوم يعلمون جيدا ً ما معنى أن
يفتحوا جبهة جديدة وصراعا ً جديدا ً على حدودهم الجنوبية
الغربية ويعلمون ما م��دى الخطورة المستقبلية وحجم
التداعيات المستقبلية التي ستفرزها هذه المعركة وباألحرى
هم يعلمون حجم اإلف��رازات المباشرة لالنغماس السعودي
بهذه المعركة على الداخل السعودي شرقا ً وجنوباً ،ومع
كل هذا وذاك قرر السعوديون أن يخوضوا هذه المغامرة
والمقامرة الجديدة ،لعلهم يستطيعون أن يحققوا انتصارا ً
حتى وإن كان إعالمياً ،لعل هذا االنتصار يعطيهم جرعة أمل
بعد سلسلة الهزائم المدوية التي تلقوها في أكثر من ساحة
صراع إقليمي.
أما بالنسبة إلى واشنطن حليف النظام السعودي منذ
سبعة عقود مضت منذ أن رس��خ دعائم ه��ذا التحالف عبد
العزيز السعود وفرانكلين روزفلت ،فهي اآلن تنظر وتتابع
بحذر تطورات ما يجري من مستجدات بساحة الصراعات
الجديدة للنظام السعودي ومسرحها الجديد هو»مأرب»،
واشنطن بدورها قدمت للسعوديين خدمات مجانية كثيرة
بحربهم على اليمن وليس أول وال آخر هذه الخدمات تزويد
السعوديين بقائمة وبنك أه��داف لقواعد عسكرية ومخازن
أسلحة للجيش اليمني وألنصار الله ،والواضح اليوم ومن
خ�لال حديث بعض ساسة وج��ن��راالت واشنطن أن الدعم
والتأييد األميركي للسعوديين بحربهم على اليمن سيتواصل،
على رغ��م قلق دوائ��ر صنع القرار األميركي من التداعيات
المستقبلية لهذه الحرب ،فالقلق األميركي ينبع من براغماتية
واشنطن النفعية التي تتلخص بخشيتها من ان��دالع حرب

مفتوحة بالمنطقة ستضر بانسيابية تدفق النفط الخليجي من
باب المندب الى الغرب وقد تتطور الى حرب إقليمية مفتوحة
قد يكون «اإلسرائيليون» جزءا ً منها ،وهذا ما تخشاه واشنطن
اليوم وتعمل على إضعاف كل العوامل التي قد تؤدي إلى
تبلور معالم هذه الحرب.
اختتاماً ،إن جميع القوى اإلقليمية والدولية ت��درك أن
مغامرة السعوديين األخيرة على حدودهم الجنوبية الغربية،
وإشعال فتيل حرب وصراع جديد في المنطقة مسرحه الجديد
هو مدينة «م��أرب  ،سيكون له بشكل عام تداعيات خطرة
على مستقبل استقرار المنطقة الهش والمضطرب بشكل عام،
وستكون لنتائج هذه المعركة الجديدة للسعوديين الكلمة
الفصل وفق نتائجها المنتظرة في أي حديث مقبل عن تسويات
لألزمة اليمنية ومعظم ملفات اإلقليم العالقة وتغيير كامل
ومطلق بشروط التفاوض المقبلة بين جميع قوى اإلقليم،
فالمرحلة المقبلة ستحمل بين طياتها الكثير من التكهنات
والتساؤالت بل واحتمال المفاجآت الكبرى ،حول طبيعة
ومسار عدوان السعودية على اليمن ،فالمعركة لها أبعاد عدة
مستقبلية ومرحلية ،وال يمكن ألحد أن يتنبأ مرحليا ً بنتائجها
المستقبلية ،فمسار ونتائج المعركة تخضع لتطورات الميدان
المتوقعة مستقبالً ،وم��ن هنا سننتظر األسابيع الثالثة
المقبلة لنستوضح مزيدا ً من المعلومات التي ستمكننا من
قراءة المشهد المستقبلي أمنيا ً وسياسيا ً بخصوص تطورات
ونتائج العدوان السعودي بغطاء «ناتو العرب» على اليمن
بكل أركانه.
* كاتب وناشط سياسي-األردن.
hesham.awamleh@yahoo.com

وا�شنطن تنوي تقلي�ص برنامج تدريبها للم�سلحين في �سورية
أفادت تقارير إعالمية بأن واشنطن
تنوي قريبا ً تغيير برنامجها الخاص
ب��ت��دري��ب م��س��ل��ح��ي «ال��م��ع��ارض��ة
السورية المعتدلة» بشكل جوهري
وتخفيض عدد المسلحين المتدربين
 10مرات.
وأف���ادت صحيفة «وول ستريت
جورنال» نقالً عن مصادر في وزارة
الدفاع األميركية ،بأن هذا البرنامج
األميركي ال��ذي بلغت نفقاته 500
مليون دوالر سيستبدل بـ«جهود
أكثر تواضعاً» تركز في تدريب عدد
غير كبير من المسلحين ،مشيرا ً إلى
أن هؤالء المسلحين سيحق لهم طلب
دعم جوي من قبل التحالف الدولي
بقيادة الواليات المتحدة.
م��ن جهة أخ���رى ،ذك���رت وكالة
«أسوشيتد ب��ري��س» أن واشنطن
ت���درس ك��ذل��ك إم��ك��ان إش���راك ق��وات
تلقت ت��دري��ب�ا ً أميركيا ً ف��ي غيرها
م��ن الفصائل التي ت��ح��ارب تنظيم
«داع��ش» ،خاصة قوات البيشمركة
الكردية .كما أشارت الوكالة إلى أن
«البنتاغون» ينوي تخفيض عدد
المسلحين المتدربين من  5آالف إلى
 500مسلح سنويا ً فقط.
بدورها نسبت صحيفة «واشنطن
بوست» إل��ى مسؤولين أميركيين
أن��ه سيتم تخفيف قواعد التدقيق
للسماح بتدريب أعضاء جماعات
ك���ان م��ح��ظ��ورا ً ت��دري��ب��ه��ا م��ن قبل،
مشيرة إلى أن كبار مسؤولي األمن
القومي ناقشوا الوضع في سورية
خالل اجتماع للقيادات عقد في البيت
األبيض مطلع هذا األسبوع.
وكانت كريستين ورم��وت نائب
وزير الدفاع األميركي أعلنت خالل
جلسات استماع في لجنة خاصة

بمجلس ال��ش��ي��وخ األم��ي��رك��ي قبل
يومين أن واش��ن��ط��ن ت��ق��وم حاليا ً
بتدريب ح��وال��ى  100مقاتل مما
يسمى ب��ـ«ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة
المعتدلة».
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال الجنرال
لويد أوستن قائد القيادة المركزية
األميركية أمام الكونغرس ،إن  4أو
 5فقط من «المعارضين السوريين»
الذين دربتهم الواليات المتحدة ال
يزالون يقاتلون في سورية .وأقر
بأن الجيش األميركي يجري مراجعة
واسعة لبرنامج التدريب.
وأضاف أوستن أنه يتوقع زيادة
عدد المقاتلين الذين تدربهم واشنطن
م��ع م����رور ال���وق���ت .ل��ك��ن��ه أق���ر ب��أن
البرنامج تأخر كثيرا ً عن المواعيد
المقررة وأن أهداف التدريب األولية
التي حددها الجيش لم تتحقق.
وفي مطلع الشهر الجاري أفادت

صحيفة «ن��ي��وي��ورك ت��اي��م��ز» ب��أن
واشنطن تنوي إعادة هيكلة برنامجها
الخاص بتدريب مقاتلي «المعارضة
المعتدلة» على قتال تنظيم «داعش»
في سورية .وجاء ذلك بمثابة اعتراف
بعدم فعالية هذه القوة الناشئة.
يذكر أنه في تموز الماضي تعرض
العديد م��ن عناصر أول دفعة من
المقاتلين الذين جرى تدريبهم في
تركيا واألردن وعددهم  54مقاتالً،
لهجوم في سورية من قبل «جبهة
النصرة» ،الجناح السوري لتنظيم
«ال��ق��اع��دة» ،وقبل ذل��ك بيوم قبض
مسلحين على اثنين من قادة الوحدة
المدعومة م��ن ال��والي��ات المتحدة
والعديد من مقاتليها.
وطبقا ً لوثائق سرية اطلعت عليها
صحيفة «نيويورك تايمز» ،فقد أثبت
الهجوم أن البرنامج يعاني من الكثير
من نقاط الضعف ،ول��م يجر إع��داد

هؤالء المقاتلين بالشكل الذي يمكنهم
من صد هجوم ،وأرسلوا إلى سورية
بأعداد غير كافية.
وأضافت «نيويورك تايمز» أن من
المشاكل األخرى أن هؤالء المقاتلين
لم يحظوا بدعم السكان المحليين ،كما
لم تكن لديهم معلومات استخباراتية
كافية.
وكان الجنرال المتقاعد جون آلين
منسق العمليات ضد تنظيم «داعش»
قد أعلن سابقا ً أن الواليات المتحدة
تخطط لتدريب  15ألف مقاتل.
وكانت الواليات المتحدة أعلنت
إع�����داد ب��رن��ام��ج خ���اص ب��ت��دري��ب
عناصر م��ا أطلقت واشنطن عليه
اسم «المعارضة السورية المعتدلة»
عام  ،2014وهو برنامج دافع عنه
الرئيس األميركي ب��اراك أوباما قبل
ع��ام م��ن منبر الجمعية العمومية
لألمم المتحدة.

�أميركا قد تفر�ض مزيد ًا من العقوبات على كوريا ال�شمالية

المجر تبد�أ ببناء �سياج
على حدودها مع كرواتيا
قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أمس إن حكومته بدأت خالل الليل
في إقامة سياج على جزء من حدودها مع كرواتيا لوقف تدفق المهاجرين
كما نشرت مئات الجنود وأفراد الشرطة في المنطقة الحدودية.
وأش��ار أورب��ان إلى أن السياج يقام على جزء بري من الحدود طوله
 41كيلومترا ً حيث ال يفصل نهر بين البلدين ،وأضاف« :يجب أن نطبق
اإلجراءات عينها التي نتبعها على الحدود الصربية المجرية» ،مشيرا ً إلى
أن  600جندي يعملون حاليا ً في إقامة السياج على أن ينشر  500آخرون
يوم الجمعة و 700في مطلع األسبوع.
رئيس الوزراء المجري قال إن ما جرى كان «هجوما ً مسلحا ً على المجر
والشرطة المجرية ...من األراض��ي الصربية» ،مشيرا ً إلى أن «صربيا
لم تمنع هذا الهجوم الذي انطلق من أراضيها .على أي حال كان أفراد
الشرطة الصربية يراقبون زمالءهم المجريين وهم يتعرضون للهجوم من
صربيا».
و أض��اف« :كما يتبين لنا من التحليالت أن هذا العمل كان موجها ً
باللغتين العربية واإلنكليزية من مكبرات صوت وسط خلفية إعالمية
منظمة» ،معتبرا ً أن هذا األمر يظهر أن المشكلة ببساطة لم تعد تتعلق
بالهجرة بل باتت تشكل «تهديدا ً وخطرا ً وإرهاباً».
وك��رر موقفه ب��أن المجر ستضطر إل��ى اللجوء إل��ى الجيش لحماية
حدودها .وسيص ّوت البرلمان المجري على اقتراح نشر الجيش األسبوع
المقبل.
وأقامت المجر التي ش ّكلت معبرا ً لنحو  180ألف مهاجر هذا العام سياجا ً
بارتفاع  3.5متر على حدودها مع صربيا وطبقت الكثير من قوانين الهجرة
لتضييق الخناق على حركة المهاجرين ،ما حول تدفق الالجئين باتجاه
كرواتيا وسلوفينيا هذا األسبوع.
وقالت الشرطة في المجر التي تقع ضمن منطقة شنغن لالتحاد
األوروبي إن حوالى  500مهاجر اعتقلوا بعد أن عبروا إلى جنوب البالد
من كرواتيا واشتبكوا مع الشرطة المجرية على الحدود عند نقطة روسكه
أول من أمس.

بدأت الجهات المعنية
في تركيا بالحدود
مع سورية تعمل
على أساس أنّ ما
بعد سحب صواريخ
الباتريوت األلمانية
واألميركية نهاية
الشهر المقبل،
واالنتخابات التركية
إعالنا ً بنهاية زمن
التسهيالت لمرور
السالح والرجال
وتبلّغ الجماعات
المسلحة بأخذ
ذلك في حسابها،
ونقل مستودعاتها
ومراكز االستشفاء
والنقاهة إلى األراضي
السورية.

�صالحي :رو�سيا م�ستعدة لتطوير �أجهزة الطرد الإيرانية

�أميركا تعين من�سق ًا لتنفيذ
االتفاق النووي مع �إيران

عينت واشنطن السفير األميركي السابق لدى بولندا ستيفن مول فير
كمنسق رئيسي لتنفيذ االتفاق النووي مع إيران.
وأعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري أمس ،تعيين مول نظرا ً
إلى خبرته العملية في المسائل النووية والعقوبات ،الفتا ً إلى أن «ستيف
سيقود المسعى المشترك للوكاالت المعنية لضمان تنفيذ الخطوات
النووية التي تعهدت بها إي��ران في االتفاق والتحقق منها بشكل كامل
وضمان أننا وشركاءنا نتخذ اإلج��راءات التبادلية بشأن العقوبات في
أعقاب الخطوات النووية».
وكان األعضاء الديموقراطيون في مجلس الشيوخ األميركي أحبطوا
الخميس المحاولة األخيرة لمناهضي االتفاق النووي مع إيران إلجراء
تصويت على قرار يرفض الصفقة .حيث أن مؤيدي القرار المحبط للصفقة
حصلوا على  56صوتاً ،بينما نال مناهضوه  42صوتاً.
وكان أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بحاجة إلى 60
صوتا ً لطرح القرار المذكور للمراجعة.
من جهة أخ��رى ،حذر وزي��ر الخارجية اإليراني محمد ج��واد ظريف،
معارضي االتفاق النووي في الواليات المتحدة و«إسرائيل» من العمل
على إفشاله ،داعيا ً إياهم إلى احترام موقف المجتمع الدولي ،وقال إن
إيران ملتزمة تعهداتها إزاء اتفاقية فيينا وقد آن أوان التحقق من نوايا
أميركا تجاه رفع الحظر عن الجمهورية اإلسالمية.
وأشار ظريف في مقابلة تلفزيونية إلى «أنه فيما عدا ذلك فإن العالم
سيتوصل الى نتيجة مغزاها أن أميركا تريد فرض إرادتها على اآلخرين
والمضي قدما ً بممارستها من خالل القوة والعقوبات».
وأوضح أن المشاكل الموجودة في أميركا هي شأن داخلي أميركي وعلى
اإلدارة األميركية أن تبذل قصارى جهدها لتطبيق محصلة مفاوضات
فيينا ،مؤكدا ً أن ال مشكلة أمام إيران في تطبيق برنامج العمل الشامل
الذي تم التوصل إليه في فيينا.
ال��وزي��ر االي��ران��ي أك��د «أن أميركا يجب أن تفي بالتزاماتها ،أك��ان
الديمقراطيون أم الجمهوريون فاألمر سيان ،ألن األمور يجب أن تسير وفقا ً
للقانون ،ويجب أن يكون هناك التزام بالتعهدات».
وأعرب عن أسفه ألن األميركيين لم يتصروفوا بشكل جيد وتعاملوا مع
هذا الموضوع بصورة غير بناءة ...مؤكدا ً أن عليهم أن يلتزموا بتعهداتهم
شأنهم شأن إيران وأن يتخذوا القرار النهائي.
من جهة أخرى ،قال رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر
صالحي إن روسيا أعلنت استعدادها للمساعدة في تطوير أجهزة الطرد
المركزي اإليرانية الحالية إلنتاج النظائر المستديمة.
وأض��اف صالحي عقب لقائه رئيس شركة «روس أت��وم» الحكومية
الروسية سيرغي كرينكو« :إننا أجرينا محادثات مع الطرف الروسي
للتعاون في إطار محدد وفقا ً لخطة العمل المشترك الشاملة».
ً
وأشاد بدعم روسيا لموقف إيران خالل المفاوضات النووية ،قائال« :إنه
تم التفاهم في داخل مجموعة  1+5بأن تساعدنا روسيا في شراء الوقود
المخصب وتسليمنا الوقود الطبيعي ،لذلك أجرينا محادثات حول موعد
وكيفية وأسلوب تسليم اليورانيوم المخصب إليهم وكيفية وأسلوب تسلم
اليورانيوم الطبيعي (خام اليورانيوم) منهم».
وبشأن مهمة روسيا لتطوير تصميم أجهزة الطرد المركزي الموجودة
في إيران ،قال المسؤول اإليراني «إن أحد التعهدات األخرى للروس هو
إنتاج النظائر المستديمة ،وهم دولة رائدة وقوية في هذا المجال وأعلنوا
استعدادهم للتعاون وتطوير أجهزة الطرد المركزي اإليرانية إلنتاج
النظائر المستديمة».
وبشأن االتفاق األخيرة مع الروس لبناء محطتين نوويتين في بوشهر،
قال« :إن الروس قبلوا بأن يتحملوا مسؤولية تمويل المحطتين إلى أقصى
حد ممكن» ،مضيفاً« :أنه وجه دعوة إلى كرينكو لزيارة إيران لبدء بناء
المحطتين الجديدتين في بوشهر».

طالبان تعلن م�س�ؤوليتها عن الهجوم
على القاعدة الجوية الباك�ستانية

قال مسؤول كبير ب��وزارة الدفاع األميركية إن
ف��رض عقوبات إضافية ه��و رد محتمل على أي
إطالق للصواريخ من كوريا الشمالية ،بينما قال
قائد القوات االميركية في منطقة المحيط الهادي إنه
يحبذ نشر نظام أميركي مضاد للصواريخ في كوريا
الجنوبية.
مساعد وزير الدفاع االميركي ديفيد شير واألميرال
هاري هاريس أدليا بهذه التعليقات أثناء جلسة
استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ
األميركي ،بعد أن قالت كوريا الشمالية هذا األسبوع
إنها تجهز إلطالق قمر صناعي جديد ،ما يشير إلى
أنها ربما تطلق صاروخا ً باليستيا ً بعيد المدى.

وقال شير إن السياسة األميركية تجاه كوريا
الشمالية هي مزيج من الدبلوماسية والضغوط،
مشيرا ً إلى ان فرض المزيد من العقوبات هو أحد
االحتماالت.
في حين اعتبر هاري كوريا الشمالية أكبر تهديد
يواجهه كقائد للقوات األميركية في منطقة المحيط
الهادي وأن من المهم تعزيز قدرات كوريا الجنوبية
للدفاع ضد الصواريخ الباليستية ،مضيفاً« :أنا
شخصيا ً أعتقد أن ثاد مهم على شبه الجزيرة أيضاً»
في إشارة إلى نظام الدفاعي الصاروخي األميركي
لالرتفاعات العالية.
وأعلنت كل من الصين وروسيا -وهما بين القوى

الدولية الخمس التي تسعى للتفاوض مع كوريا
الشمالية القناعها بالتخلي عن أسلحتها النووية-
معارضتهما لنشر نظام «ثاد» في كوريا الجنوبية،
في حين قالت واشنطن وسيول أنهما لم تناقشا
المسألة بشكل رسمي.
ومن المتوقع أن تطلق كوريا الشمالية صاروخا ً
باليستيا ً متطورا ً بعيد ال��م��دى م��ع استعدادها
لالحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس الحزب الحاكم
التي توافق العاشر من تشرين األول ،وأن أي إطالق
لمثل هذا الصاروخ سينتهك عقوبات دولية على
رغم أن بيونغ يانغ تصر على أنه سيكون في إطار
برنامج فضائي لألغراض السلمية.

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذي استهدف
قاعدة لسالح الجو الباكستاني في مدينة بيشاور بشمال غربي باكستان
وأوقع  17قتيالً.
وقال المتحدث باسم طالبان محمد خرساني أمس ،إن الحركة مسؤولة
عن الهجوم ،مبررا ً ذلك بأن «هذه القاعدة تستخدمها مقاتالت لقصفنا».
وك��ان الميجر ج��ن��رال عاصم ب��اج��وا أوض��ح على موقع التواصل
االجتماعي «تويتر» أن مجموعة يتراوح عددها بين  7إلى  10إرهابيين
هاجمت موقعا ً للحراسة وحاولت شق طريقها إلى داخل قاعدة «بادابر»
الجوية.
وأض���اف أن  16قتيالً ك��ان��وا يصلون ص�لاة الفجر ف��ي مسجد وأن
ضابطا ً برتبة كابتن قتل خالل صد الهجوم فيما قتل  13مسلحاً .ونشر
صورا ً لجثث مخضبة بالدم غالبيتها كانت ترتدي المالبس التقليدية
الباكستانية السوداء وأحذية رياضية بيضاء.
وأظهرت لقطات تلفزيونية طائرات هليكوبتر تحلق فوق القاعدة بينما
تجمعت مركبات للشرطة واإلسعاف خارجها.
وتراجع عدد الهجمات في باكستان حوالى  70في المئة هذا العام
بفضل حملة تجمع بين هجمات للجيش على قواعد طالبان بمحاذاة
الحدود مع أفغانستان ومبادرات حكومية لمكافحة التشدد.
وجاء ذلك في أعقاب مذبحة في مدرسة تابعة للجيش في كانون األول
قتل فيها حوالى  150شخصا ً كلهم تقريبا ً من األطفال.

