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ف�صل� ...أوباما ُيلب�س
بوتين ُي ّ
 د .محمد بكر
أكثر م��ن سنة م��رت على تحالف واشنطن ال��دول��ي ف��ي إطار
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وال �ج �ه��ود ال �ت��ي ت�ص��وغ�ه��ا ال ��والي ��ات المتحدة
األميركية وتقول إنها مكرسة لمحاربة اإلره��اب ،لم تفلح على
اإلطالق إال تغذية ً وتنمية ً وتغلغالً لهذا اإلرهاب الذي بات غوالً
يتمدد في جغرافيا خارج الخريطة الغربية ،وبعيدا ً من الحسابات
األميركية ،أدرك��ت روسيا جيدا ً حجم المناورات والمراوغات
والكذب األميركي ،وماهية استراتيجية واشنطن في التعاطي
مع ورقة اإلرهاب واستثمارها المستمر فيها ،هذه الورقة التي
خبرها السوفيات جيدا ً وخبروا مدى تأثيرها في ساحات الكباش
الدولي منذ ثمانينيات القرن الماضي وتحديدا ً في أفغانستان
وكيف كانت العامل الرئيس في انتصار اإلمبريالية األميركية من
بوابة القاعدة ،وانهيار وتفكك الخصم اللدود االتحاد السوفياتي،
كان ال ب ّد من التحرك الروسي هذه المرة أن يأخد أبعادا ً مختلفة،
وأن يصدّر جملة من الرسائل شديدة اللهجة والعبارات الحاسمة
والحضور النوعي ،يمضي خالله الجانب ال��روس��ي ق� ُدم�ا ً في
تقديم معروضه السياسي والعسكري الفريد لجهة ما صاغه
من تفاهمات مع الجانب السوري بما يبلور المبادرات السياسية
ال�م�ط��روح��ة ،ع�ل��ى ق��اع��دة دع��م ال�ش��رع�ي��ة ال �س��وري��ة ف��ي م ��وازاة
األسلحة النوعية التي أعلن الجيش السوري تسلّمها ودخولها
حيز االستخدام في يوميات الميدان ،حتى بات الحسم والقطع
ال��روس��ي أم��را ً باتا ً ون��اج��زا ً ال نقاش وال ج��دال فيه في شخص
الرئيس بشار األسد نفسه ،إذ أكد الفروف أن روسيا مستمرة
بدعم الدولة السورية ،وأن فكرة إسقاط األس��د هي وه��م ،فيما
امتعض خصوم موسكو ووجدوا في السلوك الروسي تقويضا ً
لمكافحة اإلره� ��اب وت�ك��ري�س�ا ً ل�م��زي��د م��ن ال�ع�ن��ف ،ه��اج��ت معه
المشاعر «اإلسرائيلية» والتركية ليهرول نتنياهو إلى الكرملين
لفهم «المالبسات» وكذلك يفعل أردوغ��ان لمعاينة «التطورات»،
ٌ
امتعاض سرعان ما تسارع واشنطن نفسها لتجميله وزركشته
لإلبقاء على عوامل ومقومات التواصل مع الروسي الموغل في
الجدية والحراك غير المسبوق والتصميم فوق العادة لصياغة
منظومة دولية حقيقية لإلطاحة باألوراق والمشاريع األميركية،
إذ أعلن البيت األبيض أن ال حل عسكريا ً في سورية ،كذلك رحب
بما سماه مناقشات وح��وارات تكتيكية ،وكذلك ما أعلنه وزير
الدفاع األميركي عن استمرار االتصاالت العسكرية والتعاون
الجزئي مع روسيا ،سرعان ما يأتي الجواب وعلى لسان بوتين
لجهة أن الحوارات السياسية والعسكرية يجب أن تأخذ المناحي
االستراتيجية ،إضافة إل��ى ما كانت قد أعلنته المتحدثة باسم
الخارجية الروسية زخاروفا لجهة استعداد بالدها التعاون مع
واشنطن لتبديد مخاوف األخيرة من حصول صدام محتمل بين
الجانبين عند ال�ش��روع في العمليات العسكرية ضد اإلره��اب،
لتسد ك ّل الذرائع األميركية والهواجس المصطنعة ،وما هي إال
ساعات حتى سارعت واشنطن التي تبدو متلقية ف��وق العادة
لطبيعة وفحوى الرسائل التي يبعثها الروسي ،سارعت لرسم
ص��ورة فريدة تشي عن حالة مترهلة أق��ل ما يمكن أن توصف
بالهزيمة السياسية ،ب��دت معالمها ومؤشراتها واض�ح��ة على
سلوك كيري وما همست به لغة جسده عندما أعلن من بريطانيا
بحرقة:
وقد طفح وجهه بسيل من الشحوب واالرتباك متسائالً ُ
نحن مستعدون للتفاوض ،فهل األس��د مستعد لذلك؟ عليه أن
يرحل لكن ليس بالضرورة فورا ً وليس عليه الرحيل بعد أسبوع
أو بعد شهر ،المهم أن تجلس األطراف مع بعضها ،وعلى روسيا
وإي��ران أن تقنع األس��د للذهاب إل��ى طاولة المفاوضات وهناك
حاجة ملحة لتجديد الجهود لتسوية سياسية في سورية.
فهل تخلت واشنطن ع��ن غطرستها ومماطلتها وازدواجية
معاييرها في الملف السوري؟ وهل ستشرع لالنخراط وارتداء
ما يمضي الروسي في تفصيله وصياغته؟
ي�ق��ول ليونيد ايساييف مستشار مجلس ال��دوم��ا الروسي:
«يوجد جيران غير جيدين لسورية ،وإن انضمام أميركا لتحالف
مع موسكو يجب أن يقترن بتحول في سياسة الجيران وال يوجد
أي خيار آخر لقتال الشر ،وعلى األميركيين أن يفهموا ذلك عاجالً
أو آجالً ،ونحن ال نتناقش مع أميركا في ما يتعلق بداعش بل يجب
القضاء على داعش» ،وهذا ما يشكل المؤشر االستراتيجي الذي
يتحدد بموجبه إن كان هناك تحول استراتيجي أميركي أم ال،
وعليه فإنّ الشروع األميركي في الضغط على الحلفاء المشتبكين
والمنخرطين في المشهد السوري وفي حالة اإلرهاب المتنامية
فيه هو ما يدلل فعالً على صدق الطروحات األميركية ،وهذا ما
سيعمل عليه األميركي في اعتقادنا خالل المرحلة المقبلة ،وإن
ك��ان بخطوات بطيئة ي��راوغ فيها األميركي لتحصيل مقاسات
أفضل وأق��ل ضيقا ً في عملية التفصيل السياسية التي يحيكها
الروسي ويتصدّر مشاهدها ومقاساتها وتوافقاتها ،إذ يتل ّمس
األميركي يقينا ً مقدار التشظي الحاصل في صفوف المعارضة
السورية ومدى السوداوية المخيمة على سلوكها وأدائها التي
باتت في خبر ك��ان وال سيما بعد أن «ت��دع��دش» المشهد برمته
لدرجة لم تعد تزن فيها هذه المعارضة أكثر من خمسة أشخاص
في ميزان وحسبة قائد القيادة المركزية األميركية ،كذلك تدرك
ال��والي��ات المتحدة المطارح النوعية التي تنوي االستراتيجية
الروسية الذهاب إليها في محاربة اإلره��اب والتأسيس الفاعل
للحل السياسي في سورية على قاعدة شاء من شاء وأبى من أبى
ومن هنا نقرأ ونفهم توقيت ومدلوالت التفاهم الروسي حول
ماهية المرحلة السورية المقبلة بمعزل عن اإلرادات األميركية،
وه ��ذا م��ا ع��اد وأك ��ده مستشار مجلس ال��دوم��ا ال��روس��ي لجهة
المضي في مكافحة جدية لإلرهاب تؤسس لتصفيته وإنهائه
بالكامل ،وتاليا ً خلخلة معادلة رابح ـ رابح لمصلحة الروسي.
ل��دى س��ؤال��ه ع��ن م��واق��ف ك �ي��ري األخ �ي��رة وف��ي م��ا إذا كانت
ال��والي��ات المتحدة ستنجح ف��ي الضغط على حلفائها ال سيما
السعودية لتغيير مواقفها السياسية ،ق��ال مايكل لين رئيس
المعهد األميركي للسياسات االستراتيجية« :إن تصريحات كيري
هي اعتراف أميركي بالفشل في ما كانت تفعله الواليات المتحدة
خ�لال األرب ��ع س �ن��وات ،وإن أم�ي��رك��ا ستنجح ف��ي دف��ع حلفائها
للجلوس على طاولة المفاوضات كما سينجح بوتين في إقناع
األسد بالحل الدبلوماسي الذي سيت ّم االتفاق عليه بين موسكو
وواشنطن» ،هذا الح ّل الذي يمضي الروسي باقتدار في صياغته
ورسم خطوطه الحمراء حسم فيه الروسي بقاء األسد وأيقن أن
دعمه لدمشق هو الذي حال دون تح ّول سورية إلى ليبيا ثانية ،إذ
اعتبرت صحيفة «غارديان» أنّ الملف السوري بات بالكامل بيد
الروسي ،في حين يبقى السؤال وال سيما في ظ ّل المتناقضات
المتأصلة ف��ي ال�س�ل��وك السياسي األم �ي��رك��ي ،وث �ب��ات السلوك
الروسي والمفاعيل شديدة األثر لحراكه المتنامي ،هل سيلبس
فصله الروسي؟ ربما لن يجد أوباما الذي أفشلت
األميركي ما ّ
حزبه المحاولة األخيرة للجمهوريين في الكونغرس لجهة عرقلة
االتفاق النووي ،لن يجد ب��دا ً من ارت��داء الثوب الروسي مكرهاً،
لكنه سيعمل ج��اه��دا ً على أن ت�ك��ون ال�خ�ي��وط المحاكة خيوطا ً
أميركية.
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كوالي�س
خفايا

جوالت دي مي�ستورا لل�سياحة ال�سيا�سية...
هل ت�ضع حلو ًال للحرب على �سورية؟
 هشام الهبيشان
في وقت يستمر المبعوث الدولي لسورية ستيفان دي
ميستورا بجوالته ضمن مفهوم «السياحة السياسة»،
ع��ادت م��ن جديد األح��ادي��ث والتحليالت والتصريحات
لتتحدث عن إحياء مؤتمرات خاصة لوضع ح ّد للحرب
المفروضة على الدولة السورية ،موسكو  ،3جنيف ،3
القاهرة  ،3وتزامنا ً مع ك ّل هذا وذاك ،اليوم تسود حالة
من التشاؤم بخصوص الجدوى من جوالت دي ميستورا
السياحية ،ألنّ أغلب المطلعين على تداخالت الحرب على
الدولة السورية وما تبعها من تغيير في قواعد االشتباك،
يعلمون وي��درك��ون أن مجموع ج ��والت دي ميستورا
وتمسكه بموقف واشنطن وأن�ق��رة وال��ري��اض وباريس
بما يخص إيجاد حلول سياسية للحرب على سورية ،هو
موقف سيعقد إيجاد هذا الحل للحرب على سورية.
وم ��ن خ�ل�ال اس �ت �ع��راض ال �ل �ق��اءات ال �ت��ي ع �ق��ده��ا دي
ميستورا بجوالته السياحية والسياسية ،في هذا اإلطار،
نجد أن كل ما قامت به هو إشباع اإلعالم بالصور النادرة
عن نجاحات دي ميستورا والدول الوسيطة في التفاوض
وع��ن ف��رص للتقدم المأمول ،مع أن تلك ال��دول جميعها
ت��درك أن الوصول إلى نتائج فعلية ليس ممكنا ً في هذه
المرحلة ،وف��ي ح��ال التوصل إل��ى ح��ل م��ا فإنه سيكون
م��رح�ل�ي�اً ،أو خ�ط��وة ف��ي ط��ري��ق ط��وي��ل صعبة ومعقدة،
ستبقي سورية في معمودية النار حتى وقت غير محدد.
ال �ي��وم ف��ي ه��ذا اإلط���ار ي�ت��م ال�ح��دي��ث ع��ن جنيف «،»3

وال ��واض ��ح أن ه ��ذا ال�م��ؤت�م��ر ب �ح��ال ان �ع �ق��اده ل��ن يتمكن
من تحقيق أي إن �ج��ازات ،فهناك العديد من الصعوبات
والمعوقات المتمثلة بـ»المعارضة» وداعميها وتمسكهم
بالشروط نفسها التي أفشلت المؤتمرات السابقة ،وقد
كان مؤتمر «جنيف  »2ال��ذي عقد العام الماضي شاهدا ً
على مهزلة سياسية وأخالقية ،حيث اتضح أن المطلوب،
من وجهة نظر المعارضة الخارجية الممثلة بما يسمى
االئتالف ،هو تسليمها السلطة.
هنا فقد تعلمنا من التاريخ دروس �ا ً بأن أزم��ات دولية
– إقليمية -محلية مركبة األه��داف ،كالحرب التي تدار
حاليا ً ضد سورية ،ال يمكن الوصول إلى نتائج نهائية لها
بسهولة ،ألنها كرة نار متدحرجة قد تتح ّول في أي وقت
إلى انفجار إقليمي ،وحينها ال يمكن ضبط تدحرجها أو
على األقل التحكم بمسارها ،فالحلول والتسويات تخضع
لكثير من التجاذبات واألخذ والرد قبل وصول األطراف
الرئيسية المعنية إل��ى ق�ن��اع��ة ش��ام�ل��ة ب �ض��رورة وقف
الحرب .وفي هذه الحال ،ال يمكن التوصل إلى حل في
المدى المنظور ،ما لم تنضج ظروف التسويات اإلقليمية
والدولية.
ع�ل��ى ال �م �ح��ور اآلخ� ��ر ،ل�ق��د ك ��ان م��ؤت�م��ر «ج�ن�ي��ف ،»2
بفصوله كاملة ،شاهدا ً على طريقة تعامل األمم المتحدة
وال �م��وف��دي��ن ال��دول �ي �ي��ن م��ن ك��وف��ي ع �ن��ان إل ��ى األخضر
اإلب��راه �ي �م��ي إل ��ى اس�ت�ي�ف��ان دي م�ي�س�ت��ورا م��ع الحرب
المفروضة على الدولة السورية ،المؤتمر كان امتحانا ً
لمؤسسة األمم المتحدة ،وال��دول الداعمة لإلرهاب على
أرض سورية لكشف نواياهم الحقيقية وأهدافهم من عقد

هذه المؤتمرات بفصولها المختلفة ،وتدرك تلك الدول أن
أي تسوية فعلية لألزمة السورية يجب أن تعكس أوالً
تفاهماتها على مجموعة من الملفات ،وبعد وصولها إلى
تسويات حقيقية ،عندها يجرى الحديث عن إمكان وضع
ح ّل لألزمة السورية.
هنا وفي هذه المرحلة ،من الواضح أن جميع المعطيات
اإلقليمية والدولية في هذه المرحلة ،تشير إلى تصعيد
واض��ح بين الفرقاء اإلقليميين والدوليين ،وه��ذا بدوره
س �ي��ؤدي إل ��ى ال �م��زي��د م��ن ت��ده��ور ال��وض��ع ف��ي سورية
وتدهور أمن المنطقة ككل ،وهذا ما تعيه الدولة السورية،
فمجموعات القتل المتنقلة في سورية ما زال��ت تمارس
عالنية القتل والتخريب التدمير ،ولدى المنظمات الدولية،
بما فيها المنظمات التابعة لألمم المتحدة ،أدل��ة كثيرة
وموثقة على عمليات القتل والتعذيب والتخريب التي
تقوم بها العصابات اإلرهابية ،ومن هنا نقرأ أن تش ّعب
الملفات المحلية واإلقليمية وال��دول�ي��ة ،وت��داخ��ل جهود
الحل ،سيعقد مسار الحلول لحرب ال تزال تدور في فلك
الصراع اإلقليمي والدولي.
ختاماً ،من كل ما تقدم نستنتج أن جميع المؤتمرات ال
يمكن التعويل عليها ،كنافذة للخروج من تداعيات الحرب
على سورية ،والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم وبقوة:
م��اذا بعد ك��ل ه��ذه ال�م��ؤت�م��رات؟ وم ��اذا بعد ج��والت دي
ميستورا للسياحة السياسية؟ وماذا استفاد السوريون
الذين هم في وسط هذه الحرب ويتحملون كل تداعياتها
من هذه المؤتمرات والجوالت السياحية لدي ميستورا؟!

ظريف والفريق المفاو�ض �إلى نيويورك لالجتماع بوزراء خارجية «»1+5

�أمانو يزور «بارت�شين» والذرية تت�سلم عينات من الموقع
أعلنت منظمة الطاقة الذریة اإلیرانیة أن
خبراء إیرانیین قاموا بأخذ عینات من نقاط
محددة في موقع بارتشین من دون حضور
مفتشي الوكالة الدولیة للطاقة الذریة وسلموها
لخبراء الوكالة.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م المنظمة ب��ه��روز
كمالوندي أم��س ،إن خبراء الوكالة الدولية
زاروا إی��ران خالل األسابیع الماضیة وعقدوا
جلسات ع��دة لمناقشة ال��م��واض��ی��ع الفنیة
والحقوقیة المتبقیة ،وذلك في إطار استمرار
تعاون منظمة الطاقة الذریة اإلیرانیة والوكالة
الدولیة للطاقة الذریة وتنفيذ «خريطة الطریق»
الموقعة بین الطرفين.
وق��ال كمالوندي إن ه��ذه الجلسات كانت
بناءة ومبنیة علی تعاون الجانبین ،مشيرا ً إلى
عزم طهران مواصلة التعاون وتسوية القضية
حتى  15تشرين األول وفقا ً لخريطة الطریق.
ولم يستبعد وجود مفتشي الوكالة في عمليات
أخذ عينات في المستقبل.
من جهة أخرى ،قال أمانو إنه تم أخذ عينات
بيئية من موقع بارشين العسكري اإليراني
مشيرا ً إلى تقدم كبير في التحقيق الذي تجريه
الوكالة في أنشطة طهران النووية السابقة،
مؤكدا ً أن «الجانب اإليراني لعب دورا ً في عملية
أخذ العينات» .يذكر أن اجتماعا ً بین خبراء
إی��ران والوكالة الدولیة للطاقة ال��ذری��ة عقد
األسبوع الماضي بحضور مندوب إیران الدائم
في الوكالة رضا نجفي ومساعد المدیر العام
للوكالة الدولیة للطاقة الذریة لشؤون إجراءات

األمان تيرو فاريورانتا .وتقررت مواصلة هذه
الجلسات في أواخر الشهر الجاري.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن
أمينها العام يوكيو آمانو زار الموقع العسكري
اإلي��ران��ي ف��ي بارتشين ،ال��ذي ك��ان ال يسمح
لممثلي الوكالة من قبل بزيارته.
وج���اء ف��ي ب��ي��ان ال��وك��ال��ة أن زي���ارة آمانو
لبارتشين تمت برفقة رئيس هيئة ضمانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تيرو فاريورانتا،
«تفي خطوة لتنفيذ جزء من خريطة الطريق».

وذكر بيان الوكالة الدولية أن آمانو اجتمع
أثناء زيارته لطهران مع كل من الرئيس اإليراني
حسن روحاني ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية
اإليرانية علي أكبر صالحي ووزير الخارجية
اإلي��ران��ي محمد ج��واد ظريف ،وكذلك أعضاء
البرلمان اإليراني.
وبحسب الوكالة ،فإن االجتماعات تركزت
في «توضيح جميع المسائل العالقة الماضية
وال��ح��اض��رة بشأن برنامج إي���ران ال��ن��ووي»،
وتتعلق تلك المسائل بمكونات عسكرية محتملة

في الماضي لبرنامج إيران النووي ،التي تسعى
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى توضيحها
وفق «خريطة الطريق» التي وقعت في الـ14
من تموز الماضي في سياق االتفاق بين إيران
ومجموعة .5+1
إلى ذل��ك ،يتوجه وزي��ر الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف والفريق النووي اإليراني
المفاوض فجر (اليوم) الثالثاء إلى نيويورك،
حيث من المقرر أن يعقد اجتماعا ً مع وزراء
خارجية ال��دول الست في  28أيلول الجاري
في نيويورك ،على هامش االجتماع السبعين
للجمعية العامة لألمم المتحدة.
ويعقد االجتماع ال��وزاري بين إي��ران ودول
مجموعة « »1+5بهدف البحث ح��ول أحدث
التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المشترك
الشامل.
ويضم ال��وف��د اإلي��ران��ي ال��م��ف��اوض مساعد
الخارجية للشؤون القانونية والدولية عباس
عراقجي والمدير العام للشؤون السياسية
واألمن الدولي بوزارة الخارجية حميد بعيدي
ن��ج��اد ،على أن ينضم للوفد الح��ق �ا ً مساعد
الخارجية لشؤون أوروبا وأميركا مجيد تخت
روانجي.
ويعتبر هذا االجتماع ال��وزاري هو األول من
نوعه منذ اتفاق فيينا النووي ومن المقرر كذلك
عقد أول اجتماع للجنة المشتركة لبرنامج
العمل المشترك الشامل على هامش اجتماع
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك إال
أن موعده لم يحدد لغاية اآلن.

�شولت�س يتوقع الموافقة على خطة توزيع المهاجرين خالل االجتماع الوزاري

النم�سا تطالب وا�شنطن بتحمل م�س�ؤولياتها تجاه �أزمة الالجئين
أش���ار م��ارت��ن شولتس رئيس
البرلمان األوروب���ي أم��س إل��ى أنه
يتوقع أن يتفق وزراء داخلية
االتحاد األوروبي على خطة طوعية
إلع���ادة ت��وزي��ع  160أل��ف مهاجر
خالل اجتماعهم (اليوم) الثالثاء،
وق�����ال« :س��ت��ك��ون ه��ن��اك بعض
المناقشات لكن في النهاية سيكون
هناك اتفاق على إعادة توزيع 160
ألف (مهاجر)».
وبموجب اقتراح تجرى مناقشته
قبل اجتماع وزراء داخلية االتحاد
اليوم فمن الممكن إع��ادة توزيع
 120ألفا ً من طالبي اللجوء على
مدى العامين المقبلين على دول
االتحاد بكاملها.
ودع���ت المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل زع��م��اء أوروبيين
آخ��ري��ن إل���ى ق��ب��ول المسؤولية
المشتركة في استيعاب أسوأ أزمة
هجرة تشهدها القارة منذ الحرب
ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة وذل���ك خ�لال
قمة ط��ارئ��ة تنعقد ي��وم األرب��ع��اء
المقبل.
م��ن جهة أخ���رى ،طالب رئيس
وزراء النمسا ،المستشار فرينر
فايمن ،الواليات المتحدة األميركية

بتحمل مسؤوليتها ،والمساهمة
في معالجة أزم��ة الالجئين ،كما
دعا إلى توفير الدعم لمراكز اإليواء
في كل من لبنان واألردن وتركيا،
بالتعاون م��ع المفوضية العليا
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

واع���ت���ب���ر ،خ��ل�ال ت��ص��ري��ح��ات
صحافية ،اقتراحه بإنشاء صندوق
م��ال��ي بقيمة  5م��ل��ي��ارات ي��ورو
لمواجهة أزمة الالجئين ،استثمارا ً
جيدا ً وسليما ً وضرورياً ،موضحا ً
أن الهدف من تقديم المساعدات

المالية إل��ى ال���دول المستضيفة
ل�لاج��ئ��ي��ن ه���و ت��وف��ي��ر ال��ب��ي��ئ��ة
المناسبة وال��ت��ي تشمل ال��غ��ذاء
والتعليم.
كما طالب رئيس وزراء النمسا
بإنشاء مراكز الستقبال الالجئين

في ال��دول التي تقع على الحدود
الخارجية لالتحاد األوروب��ي ،في
إيطاليا واليونان والمجر ،حتى
يتم فرز األفراد اآلتين إلى أوروبا،
والتأكد من أحقيتهم في الحصول
على حق اللجوء.
جاء ذلك في وقت لقي  13مهاجرا ً
على األق��ل حتفهم قبالة سواحل
تركيا بعد اصطدام قاربهم بعبارة،
بحسب وسائل إعالم تركية.
وقالت تقارير إن ال��ق��ارب كان
ينقل المهاجرين البالغ عددهم
 46شخصا ً بينهم  4أطفال إلى
اليونان.
وأش������ارت وك���ال���ة «دوغ�����ان»
التركية لألنباء إل��ى أن ال��ق��ارب
انطلق من ميناء جاناكالي جنوب
غربي تركيا بهدف الوصول إلى
جزيرة ليسبوس اليونانية ،وقد
تم إنقاذ  20شخصا ً بينما ال يزال
 13آخرين مفقودين.
ووفقا ً لوكالة «أسوشيتدبرس»
ق��ال��ت ن��اط��ق��ة ب��اس��م ق���وة خفر
السواحل في اليونان ،إن عملية
ب��ح��ث وإن���ق���اذ ت��ج��رى ع��ل��ى ق��دم
وس��اق ف��ي محاولة للعثور على
المفقودين.

تساءل متابع
عسكري لحرب اليمن
عن مصادفة اإلعالن
عن وفاة ولي عهد دبي
بسكتة قلبية ومثله
قبل شهر قائد سالح
الجو السعودي ،علما ً
بأنّ األول قام بأكثر
من زيارة تفقدية
لقوات بلده في اليمن
ممثالً والده ،ويقال إنّ
آخرها كانت في قاعدة
صفار التي تع ّرضت
للقصف وسقط فيها
العشرات ،والثاني
يقيم في قاعدة الملك
خالد الجوية التي
تع ّرضت لصواريخ
سكود مرتين.

زعيمة
المعار�ضة
في ميانمار
توا�صل حملتها
االنتخابية

ج��اب��ت زعيمة المعارضة
في ميانمار أونغ سان سو كي
دائرتها االنتخابية على مشارف
ال��ع��اص��م��ة ال��ت��ج��اري��ة للبالد
يانجون أم��س لتبدأ األسبوع
الثالث من حملتها الدعائية في
أول انتخابات وطنية حرة في
 25سنة.
والتقت س��و ك��ي اآلالف من
أن��ص��اره��ا ف��ي ك��اوه��م��و وه��ي
منطقة فقيرة منتجة لألرز قرب
يانجون يبلغ ع��دد الناخبين
المسجلين بها  80أل��ف �اً .كما
أدل��ت بخطاب مدته  15دقيقة
على قناة تلفزيونية حكومية.
وت��واج��ه س��و ك��ي الحائزة
ج��ائ��زة ن��وب��ل للسالم أربعة
منافسين في دائرتها االنتخابية
ف��ي كاوهمو ينتمون للحزب
ال��ح��اك��م وأح�����زاب م��ع��ارض��ة
صغيرة لكن م��ن المتوقع أن
تحقق فوزا ً ساحقاً.
وق��ب��ل االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي
تجرى في الثامن من تشرين
ال��ث��ان��ي تعهد ح��زب الرابطة
القومية من أجل الديمقراطية
الذي تتزعمه سو كي اإلسراع
في اإلص�لاح��ات الديمقراطية
والتدقيق في االستثمار للحد
من التأثيرات البيئية وتعديل
الدستور الذي وضعه المجلس
العسكري والذي يحرم سو كي
من الترشح لمنصب الرئيس.
ف��ي ح��ي��ن رد ح���زب ات��ح��اد
التضامن والتنمية الحاكم
الذي يترأسه الرئيس ثين سين
بنشر رسالة على صفحته على
م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«ف��اي��س��ب��وك» ت��ب��اه��ى فيها
باالستثمارات الخارجية والنمو
االقتصادي واإلصالحات التي
نفذتها حكومة ثين المدعومة
من الجيش والتي تولت زمام
السلطة في .2011
وت��م��ث��ل االن��ت��خ��اب��ات في
ميانمار تحوال ً كبيرا ً في المشهد
ال��س��ي��اس��ي إذ ت��م��ن��ح فرصة
للنشطاء من دعاة الديمقراطية
الذين تعرضوا لالضطهاد خالل
الحكم العسكري ال��ذي انتهى
في  2011بعد أن هيمن الجيش
على السلطة لمدة نصف قرن.

�سيول ووا�شنطن تدر�سان مع طوكيو خططها الع�سكرية الم�ستقبلية
تعقد س��ي��ول وواش��ن��ط��ن وطوكيو الشهر المقبل
اجتماعا ً على مستوى ن��واب وزراء ال��دف��اع لبحث
الخطوات الالحقة في ضوء التعديالت الدستورية التي
تسمح لجيش اليابان بالمشاركة في ح��روب خارج
الحدود.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أمس عن
مصدر حكومي في سيول قوله إن الجلسة االستشارية
الثالثية ستعقد أواسط تشرين األول ،و»من المنتظر أن
يقدم فيها الجانب الياباني إيضاحات حول التعديالت
التي أجرتها طوكيو على قوانينها في مجال الدفاع ،في
حين سوف تؤكد كوريا الجنوبية على موقفها الواضح
حول ممارسة اليابان حق الدفاع الجماعي».

من جهة أخرى ،أكد المتحدث باسم سيول أن كوريا
الجنوبية تصر على أن اليابان ال تستطيع ممارسة
حق الدفاع الجماعي في أراضي كوريا الجنوبية ما لم
تسمح األخيرة بذلك.
وك��ان المجلس األعلى للبرلمان الياباني أقر أول
من أمس قانونا ً يوسع صالحيات قوات الدفاع الذاتي
الوطنية .وصوت نواب الحزب الديمقراطي الليبرالي
وحزب كوميتو الجديد لمصلحة القانون.
ويسمح القانون للعسكريين اليابانيين ألول مرة منذ
نهاية الحرب العالمية الثانية بالمشاركة في أعمال
قتالية لحماية «دول صديقة» حتى لو لم تتعرض
اليابان لهجوم .وكان المجلس األدنى للبرلمان الياباني

قد صادق على القانون الصيف الماضي ،وبالتالي،
فإن تصويت المجلس األعلى لمصلحته يعني اعتماد
القانون بشكل نهائي.
وق��د ح��اول��ت المعارضة البرلمانية منع اتخاذ
هذا القرار ،باعتباره طفرة دراماتيكية في السياسة
الدفاعية لليابان منذ  70سنة ،إذ تمنع المادة التاسعة
من الدستور الياباني استخدام القوات المسلحة في
النزاعات الدولية .لكن القانون الجديد يسمح بإرسال
القوات المسلحة اليابانية إلى خارج الحدود لمساعدة
الحلفاء وفي مقدمهم الواليات المتحدة.
ويثير القرار الياباني قلق كوريا الشمالية التي
أعلنت أن القانون الياباني الجديد يشكل خطرا ً جديا ً

أمام السالم واالستقرار في آسيا والعالم برمته.
وق��ال مصدر في خارجية كوريا الشمالية إن هذه
الوثيقة التي تسمح لطوكيو بالمشاركة في أعمال
قتالية في أي منطقة من العالم للدفاع عن حلفائها،
وم��ن بينها ال��والي��ات المتحدة« ،تفتح الطريق أمام
اليابان لتتدخل في دول أخرى».
وأع��رب المصدر عن اعتقاده ب��أن الوضع الراهن
يثبت شرعية اتخاذ كوريا الشمالية في وقت سابق
لقرار بشأن تعزيز قدرتها العسكرية من أجل الدفاع
عن نفسها .مشددا ً على نية بيونغ يانغ «مواصلة
زيادة قدرتها العسكرية من أجل مواجهة الطموحات
العدوانية ضدها».

