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عربيات  /دوليات

�أوجه االختالف بين الوجود
ال�سوفياتي في �أفغان�ستان
والدعم الرو�سي ل�سورية
 محمد شريف الجيوسي
تدخل السوفيات في أفغانستان في صيف عام  1979بعد  6أشهر
من توقيع الرئيس األميركي جيمي كارتر بـ 6أشهر ،توجيا ً للمخابرات
المركزية األميركية يخ ّولها القيام بحمالت دعائية ألجل «تحويل موقف
الناس ضد الحكومة الثورية األفغانية الشيوعية».
وباتخاذ أميركا هذا القرار ،وجد االتحاد السوفياتي من حقه التدخل
يمس مباشرة أمن
العسكري المباشر باعتبار أن أمن أفغانستان
ّ
االتحاد السوفياتي في الجنوب منه؛ حيث الجمهوريات اإلسالمية
السوفياتية الـ 3طاجاكستان وأوزباكستان وتركمانستان تقع شمال
أفغانستان ،وباعتبار أن أفغانستان (اإلسالمية ديمغرافياً) تقع بين
باكستان اإلسالمية جنوبا ً وإيران اإلسالمية غربا ً (التي تفجرت فيها
ثورة إسالمية طموحة) وباعتبار أن الصين تقع شرق أفغانستان
التي لم تكن لتربطها عالقات صداقة مع السوفيات ،وقامت الحقا ً بدعم
الحركات المناهضة للحكم األفغاني الشيوعي الصديق للسوفيات إلى
جانب كل من الواليات المتحدة وبريطانيا والسعودية وباكستان.
وتزامن تدخل االتحاد السوفياتي مع تورطه في غير حرب ،في
أنغوال واليمن الجنوبية وأثيوبيا .ولحق ذلك الثورة العمالية في
بولونيا ،التي رسمت مقدمات انهيار الكتلة االشتراكية واالتحاد
السوفياتي إلى جانب عوامل أخ��رى عديدة ،منها اجتياح الكيان
الصهيوني للبنان وإشغال سورية فيه وتراجع القضية الفلسطينية.
وتوالت التغييرات السوفياتية الداخلية برحيل طاقم الحكم
السوفياتي بريجنيف بودغورني كوسيجين فمجيء أندربوف (الذي
لم يمكث طويالً وهناك تساؤالت وشكوك حول رحيله المتعجل)
فتشيرنينكو .حدث ذلك كله خالل فترة وجيزة لم يستقر خاللها الحكم
السوفياتي ،وجاء غورباتشوف إلى الحكم بـانقالب فكري (إن صح
التعبير) عبر عنه بما أسماه بـ(إعادة البناء) فكانت بمثابة إسقاط
لتقاليد الحكم السوفياتي بعد عقود من رسوخه ،ومضى غورباتشوف
بعيدا ً فو ّقع مع الرئيس األميركي ريغان األسبق اتفاقات عسكرية
استراتيجية بدا فيها السوفيات يتراجعون ،فيما بدا األميركيون
يتقدمون ،وأظهرت وسائل اإلعالم غورباتشوف وهو يقف إلى جانب
رونالد ريغان صغيرا ً تابعا ً وكأنها أرادت أن توحي أن االتحاد
السوفياتي مقبل على زوال ،بمعنى أن السوفيات عندما خاضوا
حربهم األفغانية كانوا في حالة مقدمات انهيارهم.
أم��ا روس��ي��ا االت��ح��ادي��ة اآلن فأمرها مختلف تماما ً ع��ن االتحاد
السوفياتي السابق ،فهي في حال دخلت الحرب مباشرة إلى جانب
سورية ،ال تخوض حربا ً محاذية كما االتحاد السوفياتي في حينه،
وال تخوض روسيا حربا ً ببعد إيديولوجي كما كانت حال االتحاد
السوفياتي ،وال في زمن انهيارات واحترابات بحجم حروب االتحاد
السوفياتي وانهياراته ،بل في زم��ن صعود روس��ي وعالمي ضد
اإلمبريالية واالستعمار والغرب وتراجعاته االقتصادية ،كما ال يعيش
الروس اآلن عداوة مع الصين وال هامشا ً من القلق تجاه ثورة إيران
اإلسالمية بل على النقيض هما حليفان مهمان جدا ً لروسيا االتحادية.
وبوتين الصاعد ليس هو غورباتشوف الساقط أو يلتسين األحمق
وال بريجنيف المتكلس.
وما يسمى الربيع العربي على رغم كل اآلالم والدمار والضحايا
والخراب ال��ذي أحدثه ،لم يحقق مشروع الشرق األوس��ط ،بل بدأ
المشروع باالنقالب على أصحابه دوال ً غربية وإقليمية رجعية
وعصابات مسلحة ،على النقيض من مشروع التخريب األميركي
األوروب��ي الغربي الصهيوني الذي حقق بسرعة أهدافه في أوروبا
الشرقية االشتراكية ،وحولها إلى تابعة مستجدية.
والدولة الوطنية السورية لم تأت نتاج انقالب على الملكية ،بل
وال تحمل إيديولوجيا معينة معادية لما اعتادت عليه الديمغرافيا
األفغانية وال تحاذي جغرافيا ً دوال ً إسالموية مغلقة بالقدر الذي كانت
عليه الباكستان ،وال دولة كبرى معادية لروسيا (في حينه) كالصين،
أو ثورة إسالمية وليدة كإيران .بل إنهما اآلن دولتان حليفتان.
وتمتلك سورية عناصر إيجابية توفرت لدى أفغانستان حينها وهي
تناحر العصابات اإلسالموية مع العصابات اإلرهابية في سورية بكل
ما بينها من بأس شديد واحترابات وخالفات فكرية ،ليس أكثرها
إعالن الخالفة من جانب فريق واحد من هذه الجماعات ،ومرجعياتها
المتناثرة.
وإذا كانت الجماعات اإلسالموية في أفغانستان قد قاتلت في
بيئات حاضنة تاريخياً ،فإنها في سورية بعد أسابيع قليلة وجدت
العصابات اإلرهابية بيئات حاضة معادية لها ،بسبب ما عليه
المجتمع العربي السوري من تعددية وانفتاح وعلمانية وعيش
مشترك متحاب ومتحضر.
وجاء التدخل الروسي المباشر في أفغانستان بعد  6أشهر من تدخل
أميركي محدود ،فيما بالنسبة لسورية قد يجيء بعد  54شهرا ً من
حرب تشنها  82دولة على سورية ،شارك فيها مرتزقة من بقاع األرض
الـ  4بما في ذلك إسالمويون من الغرب ،ومن رقاع وجنسيات أوسع
كثيرا ً ممن شاركوا في الحرب على الدولة األفغانية الشيوعية ،وأنفقت
من األموال والدعم السياسي واالقتصادي واإلعالمي واالستخباري ما
يفوق ما أنفق وقدم في أفغانستان.
مع العلم أن عالقات روسيا القيصرية بسورية قديمة كما أن
روسيا الراهنة (التي هي امتداد لالتحاد السوفياتي) على عالقات
قوية جدا ً بسورية قبل اآلن ومنذ العهد السوفياتي ،فيما لم يكن األمر
كذلك بين االتحاد السوفياتي وأفغانستان قبل الثورة الشيوعية في
أفغانستان.
بهذا المعنى فإذا اعترى التدخل السوفياتي في أفغانستان بعض
العيوب من حيث المشروعية والظروف الجيوسياسية في حينه
والالحقة والظروف الداخلية السوفياتية واألفغانية ،فإن التدخل
الروسي في سورية ال��ذي سيأتي بطلب وتنسيق كامل مع الدولة
الوطنية السورية ،يحمل كل المشروعية ،من حيث أن روسيا أمهلت
بأكثر مما ينبغي الواليات المتحدة والغرب والرجعية اإلقليمية،
وأوضحت أن إنهاء اإلرهاب يستوجب قيام تحالف واسع تشارك فيه
األطراف ذات العالقة كافة على ما بينها من تناقضات ،وفي المقدمة
الدولة الوطنية السورية ،وقد قبلت سورية بذلك ،على رغم قناعتها
أنه (معجزة) وسعت لتحقيق ذلك ،لكن العقلية الصحراوية التي يبدو
وصغار البعض الذين يمارسون السياسة بطريقة
فيها السراب ماءًَ ،
قبضايات الحارات المكتظة بالعشوائيات ،وأولئك المطرودين من
أوطاننا ويطمحون بالعودة إليها بعد أن تخلوا عنها بتخلفهم وبما
فتحوا األبواب لألجنبي قبل عقود من سقوطهم ،وهذه المرة بشعارات
تقسيمية مذهبية فتنوية تشغل الناس عن المقدسات واألوط��ان
والكرامة والتقدم ،وتستعيض عن العدو الصهيوني بأعداء وهميين
واستبدال أولويات ،فيما كان الغرب يناور كسبا ً لوقت ،عله يحقق
بالمراوغة ما لم تحققه كل آلة الحرب والجاسوسية والتمويل واإلعالم
لمصلحته.
هؤالء رفضوا قيام تحالف عريض إلسقاط اإلرهاب ،فكان ال بد من
استدارة روسية كاملة وعاجلة ،تفرض على الغرب وأتباعه اإلقليميين
ما ينبغي أن يكون ،في وقت يعلم الغرب أن معاكسة االستدارة بات
غير ممكن ومكلف أكثر من كل ما مضى.
وفشلت محاوالت شراء ذمة روسيا بكل أشكال الشراء ،بما فيه
التهديد بنقل اإلره��اب إليها ،وتعقيد األزم��ة في أوكرانيا ،ونصب
الصواريخ في شرق أوروب��ا وزرع الشكوك بإيران ،والتخويف من
التداعيات البعيدة للمقاومة ،وإطالة آماد الحصارات وسوى ذلك.
لكن روسيا دولة عظمى صاعدة ،ليست االتحاد السوفياتي في عهد
غورباتشوف وال روسيا يلتسين.
بكلمات ،صمود الدولة الوطنية السورية ،وعنجهية وتصحر أدمغة
أعدائها ،أتاح لروسيا مشروعية التدخل ،وهو فضالً عن كونه صمودا ً
لسورية ،هو مقدمة لوالدة عالم جديد ،أكثر عدال ً واستقرارا ً وأمنا ً من
عالم هيمنت عليه الواليات المتحدة ،منذ مطلع التسعينات ،وعودة
لتعددية الدول العظمى وتوازن القوى العالمي ،عودة تنسجم وطبائع
األشياء وقوانين الكون وعلم االجتماع ،وألن تفرد واشنطن خالل الفترة
الماضية كان مخالفا ً لما سبق ،كانت الويالت كبيرة واستثنائية ،لم
صناع التفرد والظلم الدولي.
يسلم من تداعياتها ُ
مجيء روسيا ما كان ليكون لوال صدقية التحالف السوري والصمود
السوري وحقيقة مفادها أنه ال بد من استعادة استحقاق قوانين الكون،
التي من دونها تسود شرائع الغاب.
عمان  27أيلول 2015
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk
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هكذا َف َرطت الع�صا ال�سحرية الرو�سية ُ�س ّبحة �أميركا وحلفائها
 د .محمد بكر



ٌ
تحوالت في المواقف الغربية حيال األزمة السورية أقل ما
يمكن أن توصف باالستراتيجية لم تكد تمضي فيها أيام على
الجديد األميركي على لسان كيري حتى توالت التصريحات
تباعاً ،كل مفردات التصعيد والرحيل وفقدان الشرعية وأنْ
ال مستقبل لألسد في أي عملية سياسية باتت من الماضي
الغربي الغابر ،فابيوس ع ّد الحديث عن رحيل األسد حديثا ً
غير واقعي ،كذلك فعل نظيره هاموند ،ميركل بدورها دعت
إلى مشاركة األسد في أيّ ح ّل سياسي لألزمة السورية ،حتى
أردوغان أكثر المتطرفين والمتعنتين من شخص األسد بات
يرى أن هناك إمكانا ً في أن يكون األس��د ج��زءا ً من المرحلة
االنتقالية في إطار الح ّل السياسي للحرب السورية ،بدوره
استشعر الفروف بتطورات الموقف األميركي لجهة أنه أصبح
أكثر تقبالً للموقف الروسي ،بثينة شعبان هي األخرى تكشف
يخص الملف
عن تفاهم ضمني بين واشنطن وموسكو في ما
ّ
السوري ،وأن هناك توجها ً لدى اإلدارة األميركية الحالية
إليجاد حل للقضية السورية ،يعود كيري ليتوج كل تلك
التحوالت بإعالن مبادرة أميركية جديدة ،في حين أعلنت
كبيرة المفاوضين األميركيين ويندي شيرمان عن قبول
واشنطن محاورة طهران حول األزمة السورية.
أي عصا سحرية أشهرها سيد الكرملين لتستولد كل تلك
االنعطافات والتحوالت في سلوك غربي متحجر دام أكثر
من أربع سنوات ،وأي « فتلٍ» صاغه الروسي لعقول زائريه
الذين باتوا يحطون في رحاله بالجملة والمفرق؟ وهل بات
المناخ الدولي اليوم هو مناخ تأسيسي لالنفراجات وحلحلة
السياسات المتصلبة؟
يبدو بالفعل أن بوتين بدأ بالنهوض والتحرك السريع من
استراحة محارب كان يرقب ويتلمس يقينا ً مدى االلتفافات
والمراوغات التي تصوغها الواليات المتحدة من خالل تحالفها

ٌ
تحالف لم يحد مطلقا ً ولو بالحد األدنى عن
في مواجهة اإلرهاب،
االمتدادات واالرت��دادات التي لطالما حذرت منها مرارا ً وتكرارا ً
األط��راف المشتبكة فعالً مع ه��ذا اإلره���اب ،مغتنما ً الفرصة
المناسبة ليمضي قدما ً في تعزيز طروحاته وفرد إمكاناته،
ليضع اإلرادات الغربية على المحك ويختبر الترحيب األوروبي
لجديد الخطوة الروسية ،خطوة ٌ لم يجد فيها الروسي أي حرج
في تظهير الكذب في الرواية األميركية التي نفخت وه ّولت
من بعبع داعش ليعلن أن ذلك الغول لن يصمد طويالً أمام
قدراته في استراتيجية يحيكها باقتدار ويشرع فيها بتعزيز
مفاعيل جهده الدولي لجهة بناء تحالف صلب وباسمه وتحت
سقفه يستقطب أطرافا ً وازنة في المنطقة وذات حضور إقليمي
فاعل بمنزلة بيضة القبان التي في امتالكها واجتذابها قد
يتغير الميزان الدولي كليا ً وتصبح معادلة رابح ـ رابح بعيدا ً
من متناول األميركي أو بالحد األدنى خفض الكتلة الربحية
األميركية إل��ى أدن��ى مستوى لها في ه��ذه المعادلة ،وتاليا ً
التأسيس للتفرد الروسي في القرار الدولي ،هذه البيضة التي
شكلت مصر جوهر معالمها ومالمحها من خالل زيارة السيسي
األخيرة إلى موسكو واإلعالن المشترك بين الجانبين عن أهمية
الجبهة الروسية الجديدة في مكافحة اإلرهاب وهذا ما شكل في
اعتقادنا األساس في االنعطافة األميركية.
جملة من األسباب األخرى والمتغيرات في المشهد السياسي
والميداني شكلت في مدلوالتها حجر األس��اس أيضا ً إلدراك
األميركي عقم محاوالته التصعيدية وعدم جدوى سياساته
وتعويالته على إحداث خرق أو أي إنجاز نوعي على األرض
السورية:
 ما بدأ يتبدى من مفاعيل التنسيق الروسي – اإليرانيعالي المستوى لتكريس الزخم واألثر الفاعل في ما يمضي
الروسي إلى صياغته لمحاربة اإلرهاب ،هذا التنسيق الذي
جاء تصريح الرئيس روحاني كترجمة عملية له عندما أعلن
بكل لغات ومفردات الثقة أن القوة الوحيدة في المنطقة القادرة
على سحق اإلرهاب هي الجيش والحرس الثوري اإليراني.

انف�صاليو كاتالونيا الإ�سبانية يفوزون
بغالبية مطلقة في االنتخابات البرلمانية

ف���از انفصاليو إق��ل��ي��م كاتالونيا
اإلسباني بغالبية المقاعد في البرلمان
اإلقليمي ،بحسب النتائج غير النهائية
لالنتخابات التي أج��ري��ت األح��د 27
أيلول وذل��ك بعد فرز أكثر من  60في
المئة من األصوات.
وبحسب ه��ذه النتائج ف��إن الئحة
«معا ً من أج��ل النعم» وه��و التحالف
الرئيسي االنفصالي ،حصلت على 62
مقعدا ً في حين حصلت الئحة «الوحدة
الشعبية» وهي الئحة انفصالية أخرى
(يسار متطرف) على  10مقاعد.
وب��ذل��ك ي��ن��ال دع���اة االن��ف��ص��ال 72
مقعدا ً من أصل  135أي أكثر من غالبية
 68مقعدا ً التي كانت لهم .ونالوا معدل
 47.3في المئة من األصوات ،بحسب
النتائج غير النهائية.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ق���ال الرئيس
المنتهية والي��ت��ه االنفصالي أرت��ور

م��اس «لقد انتصرنا» ،في حين قال
القائم بأعماله« :إن أب��ن��اء المنطقة
صوتوا لمصلحة االستقالل لكن دستور
إسبانيا ال يسمح ألي إقليم باالنفصال،
وب��ال��ت��ال��ي ف���إن ه���ذا االح��ت��م��ال يظل
افتراضياً» .وقال أنتونيو بانوس زعيم
الحزب اليساري االنفصالي المناهض
للرأسمالية ،في تغريدة على «تويتر»:
«م���ن دون ض��غ��ي��ن��ة ،ن��ق��ول للدولة
اإلسبانية وداع��اً» .في المقابل ،أعلن
المتحدث باسم الحزب الشعبي الحاكم
في إسبانيا بابلو كاسادو في مدريد أن
الكاتالونيين رفضوا االستقالل حيث
أن الالئحتين االنفصاليتين فازتا في
االنتخابات البرلمانية المحلية بأقل
من نصف األصوات.
وق����ال ك���اس���ادو ف��ي م��ق��ر ال��ح��زب
في مدريد إن «غالبية الكاتالونيين
رف��ض��ت االس��ت��ق�لال وس���وف نواصل

ال��ع��م��ل ل��ض��م��ان ال��ش��رع��ي��ة وس��وف
نواصل الدفاع عن وح��دة إسبانيا».
وأض��اف« :بالتأكيد ،غدا ً سيستمر كل
شيء كما كان من قبل في كاتالونيا»
قبل أن يؤكد أن« :ما يجب أن تقوم به
الحكومة اإلقليمية هو الحكم لمصلحة
جميع الكاتالونيين ووقف النقاشات
االن��ف��ص��ال��ي��ة ال��ت��ي ف��ش��ل��ت» ،مشيرا ً
إل��ى أن الرئيس المنتهية واليته في
كاتالونيا االنفصالي أرتور «ماس قد
فشل» .وأكد شتيفن زايبرت المتحدث
باسم الحكومة األلمانية أمس أن على
كاتالونيا احترام المعاهدات األوروبية
وااللتزام بالدستور اإلسباني ،وقال:
«نحن مقتنعون أن من المهم في ظل
كل ما يحدث في الوقت الحالي الحفاظ
على س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ف��ي م��ا يتعلق
بمعاهدات االت��ح��اد األوروب���ي وعلى
صعيد القانون الوطني».

 سقوط جملة من األوراق األميركية التي كانت تشكل منالمنظور األميركي أوراقا ً ضاغطة على الخصم في مقدمها فشل
غرفة موك في تحقيق الهدف الذي وجدت من أجله ،وما خطه
المتحدث باسم عاصفة الجنوب أدهم الكراد من نعي لتلك
العاصفة التي لم تعد هائجة على اإلطالق وباتت بالمعنى
االستراتيجي « ُنسيمات» تنتظر حتفها.
 نفاذ االتفاق النووي اإليراني وما استولده من توافقاتفي المشهد الدولي برمته يدرك فيه األميركي أن اليوم األول من
بعد المصادقة عليه وشرعنته سيكون وفق المنطق السياسي
لألمور ميالد مرحلة جديدة في سلوكه وتعاطيه ليس مع
إيران فحسب بل مع حلفائها أيضاً.
 إدراك األميركي أن أي ان��خ��راط وت��ع��اون مع الجانبالروسي في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب على األرض السورية
إنما يستوجب بالضرورة العمل وفق المحددات والمعايير
الروسية وتاليا ً التنسيق مع الجيش السوري الذي عدته
موسكو الجهة الوحيدة القادرة على محاربة اإلره��اب في
سورية لذا كان لزاما ً على األميركي وحلفائه تصدير صور
المرونة في الخطاب السياسي بما يشكل عمليا ً المصادقة
الضمنية على االنخراط في تحالف موسكو بقيادة بوتين.
نعم الروسي ألقى ما عنده وقدم معروضه وخطته وطبيعة
تحالفه الجديد ،وهذا ما بدأ يظهر جليا ً في السماء السورية،
كذلك فرد اإليراني صفحاتٍ مألى بسطور الثبات والثقة في
االنتصار على اإلره��اب ،تدرك خالله واشنطن وحلفاؤها أن
الحراك الروسي ونشاطه العسكري لن يكون على اإلطالق على
قاعدة استعراض العضالت و»نفش الريش» ،لذا يبدو اللحاق
ومشاركة العصا الروسية الفوالذية في ما هي ماضية إليه
واقتسام «الغنائم السياسية» معها من المسلمات والبديهيات
وإن كان ذلك سيفرط السبحة األميركية في تحالفها الدولي
المزعوم ضد اإلرهاب.

بسبب أنه بهذه الطريقة فقط كان
باإلمكان هزيمة هتلر ذل��ك النظام
الذي كان سيبقى لفترة أطول بكثير
لو كان العكس ،مشيرا ً إلى أن الوضع
الحالي مشابه تماما ً لزمن هتلر ،وأن
الغرب يحتاج إلى روسيا لتسوية
األزمة السورية بفعالية.
وأكد فيون أن التسوية في سورية
غير ممكنة إذا ما استمرت القيادة
الفرنسية كما في السابق في رفض
التعامل مع الرئيس السوري واكتفت
والتحاور مع روسيا على مضض.
وقال فيون مجيبا ً عن سؤال حول
الضربات الجوية الفرنسية التي
وجهتها على معسكرات «داع��ش»
ف��ي س��وري��ة ،إن الضربات ه��ذه لن
ت��ؤث��ر ك��ث��ي��را ً ف��ي التنظيم ،وفقط
ستضعفه قليالً وتبطئ تحركه.
وأك��د أن هذه الضربات رمزية فقط

وال يمكن أن تكون حاسمة بسبب أن
هذه الضربات ستكون نسبيا ً قليلة
باإلضافة إلى أن الضربات الجوية
عموما ً ال تسمح بالتوصل إلى تفريق
جموع المقاتلين في «داعش».
م��ن جهة أخ���رى ،أع��رب��ت رئيسة
ح��زب «الجبهة الوطنية» مارين
لوبان عن اعتقادها بأن العقوبات
المعادية لروسيا كانت لها عواقب
وخيمة وأن فرنسا ت��واج��ه خطر
الوقوع تحت تبعية الصين.
وأش����ارت إل��ى ض���رورة تأسيس
شراكة وثيقة مع روسيا ،حيث قالت:
«نحن ندعو إلى شراكة وثيقة معها،
ونحن مع أوروبا من بريست وحتى
فالديفستوك» .وأك��دت أنها تريد أن
تكون فرنسا مستقلة وذات سيادة.
وفي السياق ،قال سفير بريطانيا
األسبق لدى روسيا توني برينتون

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com

توقعت مصادر
ديبلوماسية في
نيويورك أن يم ّهد لقاء
الرئيسين الروسي
فالديمير بوتين
واألميركي باراك أوباما
إلى قمة تض ّم قادة
الدول المعنية بالجوار
السوري والعراقي
بما فيها تركيا ومصر
والسعودية ،باستثناء
«إسرائيل» ،لمناقشة
الحرب على اإلرهاب
وتعديل التحالف الدولي
الذي أنشأته واشنطن
ليتناسب مع مقتضيات
المرحلة الجديدة
وشراكة روسيا وإيران
ومرتباتها في سورية
والعراق.

اليابان ترفع مخ�ص�صات دعم الالجئين
�إلى �أكثر من  800مليون دوالر

أف��ادت هيئة اإلذاع��ة والتلفزيون
ال��ي��اب��ان��ي��ة أم����س ب����أن ط��وك��ي��و
س��ت��ق��دم ن��ح��و  810م�لاي��ي��ن دوالر
كمساعدات لدعم الالجئين الفارين
م��ن م��ن��اط��ق ال���ن���زاع ف��ي س��وري��ة
والعراق.
وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة
( )nhkإن��ه من المتوقع أن يعلن
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
المساعدة المالية الجديدة ،لدى
إلقائه كلمة أم��ام الجمعية العامة
لألمم المتحدة (ال��ي��وم) الثالثاء،
من دون اإلش���ارة إل��ى ما إذا كانت
حكومة طوكيو ستخفف شروطها
الصارمة لقبول الالجئين ،حيث
لم تقبل اليابان سوى  11فقط من
طالبي اللجوء من بين  5000طلب
عام .2014
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت وزارة

فيون :على الغرب اختيار مع�سكر الأ�سد
�أو التخلي عن التدخل في �سورية
ق���ال رئ��ي��س ال�����وزراء الفرنسي
األس��ب��ق ف��ران��س��وا ف��ي��ون إن ل��دى
الغرب على أرض الواقع في سورية
معسكرين متواجهين ،وهذا يعني إما
اختيار أحدهما أو عدم التدخل إطالقا ً
في هذا الشأن.
وأوضح فيون أن أحد المعسكرين
يتمثل في الرئيس ال��س��وري بشار
األس��د والمعسكر اآلخ��ر يتمثل في
تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات
التي تنبثق منه ،وعلى الغرب في
ه��ذا الحالة قتال تنظيم «داع��ش»
ب���االش���ت���راك م���ع ال��م��ع��س��ك��ر ال���ذي
يواجهه.
وقال« :يحزنني جدا ً أن فكرة إنشاء
تحالف لتسوية الوضع في سورية
تنبثق من روسيا وليس فرنسا أو
االتحاد األوروبي ،ومنذ عام ونصف
ظللت أكرر أهمية مثل هذا االتحاد،
لكن اآلن سيتقدم فالديمير بوتين
بهذه المبادرة ،ومن الجلي تماما ً أن
االتحاد األوروب��ي ضيع مرة أخرى
إمكانية اإلق���دام على خطوة مهمة
ف��ي عملية يجب أن تعتبر بصدق
تاريخية».
وق��ال فيون إن «داع���ش» تهديد
للعالم كما كانت النازية ف��ي ذلك
ال��وق��ت ،وه��ذه المشكلة ليس على
اإلطالق مشكلة محلية «وكانت آخر
م��رة تظهر فيه مثل ه��ذه المشكلة
في الحرب العالمية الثانية ،عندها
توحد الغرب مع االتحاد السوفياتي
بقيادة ستالين .وأض��اف أن الغرب
حينها فعل الشيء الصحيح تماما ً

كوالي�س
خفايا

الخارجية اليابانية تقديم مليوني
دوالر كمساعدات لدعم الالجئين
السوريين وبلدات تستضيفهم في
لبنان ومليوني دوالر أخ��رى لدول
غ��رب ال��ب��ل��ق��ان ع��ل��ى غ���رار صربيا
ومقدونيا التي تواجه تدفقا ً لالجئين
والمهاجرين.
وك����ان����ت م����ص����ادر ص��ح��اف��ي��ة
غربية أف��ادت ب��أن اليابان رفضت
اس��ت��ق��ب��ال ال�لاج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن،
واكتفت بتقديم دعم مالي للجهات
ال��ت��ي ت��ق��دم ال��م��س��اع��دات الغذائية
ل��ع��ش��رات اآلالف م���ن ال�لاج��ئ��ي��ن
السوريين.
وع��ل��ى رغ��م أن ال��ي��اب��ان احتلت
المرتبة الثانية بين ال���دول التي
تقدم المنح لوكالة الالجئين التابعة
لألمم المتحدة عام  ،2014لكنها لم
تعلن أي خطط الستقبال الالجئين

من سورية وغيرها من دول الشرق
األوسط.
يذكر أن الواليات المتحدة أكبر
مانح للمساعدات اإلنسانية ،أعلنت
أن��ه��ا س��ت��ق��دم  419م��ل��ي��ون دوالر
إضافية ليصل مجمل مساعداتها
خالل األزمة إلى أكثر من  4.5مليار
دوالر.
وفي السياق ،تعهد زعماء االتحاد
األوروب��ي األربعاء دفع مليار يورو
على األقل لدعم الالجئين السوريين
في الشرق األوسط وتعزيز التعاون
لوقف التدفق البشري.
في حين رفعت الحكومة األلمانية
مخصصات استيعاب الالجئين الى
 6مليارات يورو بعد إقرار  3مليارات
ي����ورو إض��اف��ي��ة ل��دع��م ال���والي���ات
االتحادية والمجالس المحلية في
مواجهة تدفق الالجئين.

ا�شتباكات بين الجي�ش الأفغاني
وطالبان على م�شارف قندوز
إن األي����ام كشفت تقييم موسكو
الصحيح للوضع في سورية ،وكذلك
ل��دور اتفاقات مينسك ف��ي تسوية
األوضاع في أوكرانيا ،داعيا ً الغرب
إلى االعتراف بأن أساليبه في حل
النزاعات لم تكن ناجحة.
وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين
الرئيسين الروسي فالديمير بوتين
ونظيره األميركي ب��اراك أوباما في
إطار ال��دورة الـ 70للجمعية العامة
لألمم المتحدة سيحمل خصوصية
بالغة بسبب أن الزعيمين لم يجتمعا
مع بعضهما بعضا ً ما يقرب العامين
والنصف بسبب احتدام المواجهة
بين الدول على الساحة الدولية.
وأش���ار برينتون إل��ى أن الخط
السياسي ال��ذي يسير عليه الغرب
هو في االتجاه الذي يريده بوتين،
موضحا ً أن الوضع الغربي الحالي
هو اختيار «بين ما هو مقرف (حكم
األس��د) و بين ما هو مقرف وخطير
(«داع����ش»)» .ويقول السفير إن «
اختيار الرئيس الروسي (ف��ي هذه
الحالة) واضح».
وأض��اف أن «ال��والي��ات المتحدة
وبريطانيا طالبتا ل��س��ن��وات عدة
برحيل الرئيس السوري بشار األسد،
أما اآلن فتدرسان إمكان بقائه كحالة
موقتة» ،مشيرا ً إلى أن وزير الدفاع
األميركي اشتون كارتر ،ال��ذي قطع
اتصاله مع نظيره الروسي سيرغي
شويغو ل��ع��ام ،عقد معه األسبوع
الماضي محادثات لتنظيم التعاون
في المسألة السورية.

اشتبكت قوات األمن األفغانية مع متمردي حركة «طالبان» أمس
على مشارف مدينة قندوز التي تعد أول مدينة أفغانية كبيرة يهدد
المتمردون بالسيطرة عليها منذ .2001
وشنّ عناصر طالبان هجومهم على المدينة التي تعد تقاطعا ً
تجاريا ً على طريق طاجيكستان ،في وقت لزم سكان المدينة
منازلهم.
وفي ضواحي المدينة المذكورة ،تواصلت المعارك بين القوات
الحكومية وطالبان صباح أمس ،لكن قوات األمن تمكنت من صد
المتمردين ،وفقا ً للمتحدث باسم شرطة والية قندوز.
في حين قال شهود عيان إن مقاتلي طالبان شنوا هجمات على
المدينة من ثالثة اتجاهات في الفجر تقريبا ً وسيطروا على أجزاء
واسعة منها بعد ساعات من االشتباكات ،وأك��دوا أن المعارك
اندلعت ف��ي منطقتين وتمتد إل��ى أق��ل م��ن كيلومتر م��ن مجمع
الحاكم.
من جهة أخرى ،قال مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه إن حركة
طالبان تقترب من مجمع الحاكم .وأرسلت تعزيزات من أقاليم
مجاورة على أمل الحيلولة دون سقوط المدينة تماما ً في أيدي
طالبان.
وهذه ليست المرة األولى التي يهدد فيها مقاتلو طالبان المدينة
هذه السنة ،ففي نيسان وحزيران ،تقدموا باتجاه المدينة إلى
مسافة بضعة كيلومترات ،قبل أن يصدهم الجيش.
ومن شأن سقوط قندوز أن يشكل تراجعا ً خطيرا ً للرئيس أشرف
غني الذي وعد لدى انتخابه في  2014بإحالل السالم في بالده
التي مزقتها نزاعات استمرت أكثر من  30سنة.
لكن المهمة تبدو بالغة الصعوبة ،فالقوات األفغانية تقف وحدها
للمرة األولى في الخطوط األمامية ،ألن حلفاءها في حلف األطلسي
أنهوا مهمتهم القتالية في البالد في كانون األول الماضي.
وعلى رغم خالف خطير على خالفة المال عمر ،يدأب عناصر
طالبان على شن عمليات وخوض مواجهات مع الجيش والشرطة
في جميع أنحاء البالد.
وأق��رت حركة طالبان الشهر الماضي بأنها أخفت خبر وفاة
زعيمها السابق المال عمر أكثر من عامين حفاظا ً على قوتها على
األرض ضد قوات األطلسي التي كانت تستعد لسحب جنودها.

