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الحرب على الإرهاب...
الطريق الأق�صر للحل ال�سيا�سي
} محمد شريف الجيوسي
أسفر اجتماع فينا بشأن سورية المنعقد الجمعة الماضي
بحضور  17دولة ومنظمة األمم المتحدة واالتحاد األوروبي
عن نتائج مهمة قررتها موازين القوى الجديدة على األرض
ال �س��وري��ة ب�ع��د ح��رب روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة ع�ل��ى اإلره� ��اب الذي
فرضته  5عوامل رئيسة.
أول ه��ذه العوامل صمود سورية في وج��ه اإلره��اب ،األمر
ال��ذي يجعل الحرب عليه في سورية مجدية ،وثانيا ً مطالبة
الحكومة السورية الشرعية من روسيا؛ المشاركة في الحرب
على اإلره ��اب ،وثالثها فشل التحالف األم�ي��رك��ي (إن أحسنا
الظن) في حربه على اإلرهاب بعد  13شهرا ً من إعالن «الحرب»
عليه ،ورابعها أن الحرب على اإلرهاب استندت إلى قرار اتخذه
مجلس األم ��ن ،وخ��ام�س�ه��ا إن �ج��از االت �ف��اق ال �ن��ووي اإلي��ران��ي،
وتورط حلف واشنطن في العديد من الساحات وتراجع مكانة
حليفها «النيتوي» في اسطنبول.
فرض التقدم السوري على األرض بعد شهر واحد من الدعم
ال��روس��ي ،على التحالف الغربي وم��ن يليه ،مراجعة مواقفه
م��ن االس�ت�م��رار على النحو ال��راه��ن ف��ي التدخل ض��د سورية،
حيث ات�ض��ح أم��ام تلك األط ��راف أن إمكانية إسقاطها أصبح
مستحيالً ،حيث ل��م يستطع التحالف ال�غ��رب��ي إسقاطها بعد
 54شهرا ً من االستفراد بها ،فكيف ستكون الحال بعد دخول
روسيا االتحادية بكل ثقلها ،وتلويحات إيران والصين وكوريا
الديمقراطية ،وربما غيرها ضد ح��رب إرهابية مجنونة على
سورية طال أمدها!
لقد بدا واضحا ً لروسيا وحلفائها  3أمور ،أولها أن سورية
اتخذت قرارها باستحالة إلحاق الهزيمة بها مهما كلف ذلك من
أثمان ،رغم ضخامة آلة الحرب الدولية التي تشن عليها ،وما
تحظى به هذه الحرب من دعم هائل تسليحا ً وتدريبا ً وتمويالً
وغطا ًء إعالميا ً واستخباريا ً واسعا ً وطبابة.
وتيقنت روس �ي��ا ث��ان�ي�اً ،أن التحالف األم�ي��رك��ي ليس ج��ادا ً
ف��ي إل�ح��اق الهزيمة ب��اإلره��اب وعصاباته متعددة المسميات
والمرجعيات ،عندما دعت إلى تحالف سوري تركي سعودي
للحرب على اإلره��اب ورفضته تركيا والسعودية فيما قبلته
س��وري��ة .ب�خ��اص��ة أن ألم�ي��رك��ا س��واب��ق ف��ي تصنيع اإلره ��اب
التكفيري اإلسالموي كما في أفغانستان ،وفي دعم انقالبات
كما في تشيلي وتصنيع عصابات إرهابية كما أفغانستان ،وفي
إسقاط أنظمة ودول كما في العراق وليبيا وفي تقسيمها كما
في يوغسالفيا والسودان والصومال ،وفي شن الحروب كما
في فيتنام ،وغير ذلك كثير.
وث��ال�ث�اً ،إن واشنطن معنية باشغال العصابات اإلرهابية
سواء في حال تقدمها أو اندحارها عن التوجه إلى أراضيها أو
إلى الكيان الصهيوني والدول الغربية والتابعة لها ،ودفعها بكل
الوسائل للتوجه إلى روسيا وغرب الصين وكوريا الديمقراطية
وفنزويال وغيرها.
ورابعا ،أكدت معلومات استخبارية أن دوالً حليفة لواشنطن
على وش��ك تنفيذ خطة عسكرية شاملة بمعرفتها وبقيادتها
ال�خ�ل�ف�ي��ة ،م��ا س� � ّرع ال��دع��م ال��روس��ي ال ��ذي ل��م ي�ك��ن راغ �ب �ا ً في
االنخراط المباشر بالحرب على اإلرهاب.
لقد فاجأ االنخراط الروسي؛ التحالف الشيطاني األميركي،
فعاش حالة من التخبط واإلرب��اك ،بعض وقت ،وجعله أمام 3
خيارات أولها ،التورط أكثر في التدخل في الحرب على سورية
بكل ما يحتمل التورط من تبعات قد تقود إلى حرب شاملة ،وما
تقتضيه من استحقاقات مكلفة اقتصاديا ً وأمنياً.
والخيار الثاني ،الدخول في مفاوضات تسووية مع روسيا
والقبول بما ل��م يكن مقبوالً كمشاركة إي��ران ف��ي مفاوضات
الحل ،وهو ما حدث في اجتماع فيينا.
وأسهم التوصل إل��ى اتفاق ن��ووي مع إي��ران ،اضطرت إليه
أخ �ي��را ً  1+5رغ��م أن��ف ت��ل أب�ي��ب ،وإل��ى قناعة ب��أن ممارسات
الحصار والتطويع القسري لن تقود الى ما يبتغيه الغرب دائماً،
عندما تتوفر إرادة الصمود والحرية ،بل إن طهران خرجت من
الحصار أقوى على كل الصعد.
ومن هنا فقد أراد الغرب (لحاق نفسه) قبل تطور األمور على
األرض السورية أكثر وقبل أن يتمكن الجيش العربي السوري
من تحقيق حسم نهائي ،قد ال يضمن الغرب بنتيجته القدرة على
التحكم بوجهة العصابات اإلرهابية المسلّحة الفا ّرة الجريحة،
فتتحول إلى الغرب ومن يليه.
وبهذا المعنى فالتسريع بالحل السياسي والقبول بتقديم
تنازالت مهمة «وإن لم تكن كافية» إال أنها أول «الحنجلة» ما
يحفظ أوالً ،م��اء وج��ه واشنطن .وثانيا ً يتيح الحل السياسي
تعاون الجميع إلنهاء هذه العصابات على األرض السورية ،فال
تنتقل الى التحالف الغربي وفي آن ،فإن هذا يرضي التحالف
الروسي بالحيلولة من دون تحوله اليه.
أما االحتمال الثالث أمام التحالف الغربي ،في ضوء انخراط
روسيا بالحرب ،فهو المناورة بذريعة البحث عن حل سياسي،
فيما يعد ال�غ��رب لغير ذل��ك ،كسبا ً للوقت ،وتطمينا ً لروسيا
وحلفائها وإن أمكن التوصل إل��ى صيغة توقف موسكو عن
االستمرار في حربها على اإلرهاب أو تبطئ منها ،ما يتيح على
األقل وضعا ً أفضل للغرب ،يساوم فيه على شروط أكثر مالءمة
له سياسيا ً أو تحقيق مفاجئة تعيد رسم معادلة الصراع.
لكن روسيا استبقت اجتماع فيينا باإلعالن رسميا ً عن قرارها
بزيادة عدد طلعاتها إلى  300طلعة يومياً ،ما يقطع الطريق ربما
أمام محاوالت المناورة ،وال يدع أمام التحالف األميركي سوى
أحد الخيارين األوليْن ربما ،حصراً.
ورغم أن غلبة عددية واضحة توفرت لدى التحالف األميركي
في اجتماع فينا « 6دول غربية أو تابعة للغرب» هي أميركا
وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتركيا ،و 4دول خليجية،
 3منها ضد الدولة الوطنية السورية ،هي السعودية واإلمارات
وقطر ...و 5يمكن القول إنها تقف في الوسط في حدود متفاوتة
هي ُعمان ومصر والعراق ولبنان واألردن ،و 3دول تقف إلى
جانب سورية تماما ً هي روسيا وإي��ران والصين ،إال أن بيان
فيينا المكون من  9نقاط وتتمة لم ترقم ...حقق لمصلحة الدولة
الوطنية السورية مكاسب مهمة ،رغ��م أن بعضها يعتبر من
البديهيات كالسيادة واالستقالل ووح��دة األرض والشعب...
واستمرارية مؤسسات الدولة والحرب على اإلره��اب ،إال أنه
حقق نتائج أخرى أكثر من مهمة.
ومن هذه النتائج تأكيد البيان على الهوية العلمانية للدولة
السورية بصرف النظر عن العرق أو االنتماء الديني ...وعدم
حصر الجماعات اإلره��اب�ي��ة ب�ـ «داع���ش» ،وإخ ��راج الجماعات
السياسية على اختالف مرجعياتها ومواقفها من تحت العباءة
األميركية بحصر دع��وة األط��راف للبحث في الحل السياسي
باألمم المتحدة ،حيث تمتلك روسيا والصين وربما دول أخرى
«خارج نطاق الدول دائمة العضوية» إمكانية مساندة جزئية.
كما نص البيان على شرط موافقة الحكومة السورية على
إج��راء االن�ت�خ��اب��ات ،وه��و مطلب س��وري ب��أن الشعب العربي
السوري هو الذي يقرر خياراته ،وليس بفرضها من الخارج
وإن سورية هي التي تملك وتقود العملية السياسية والشعب
السوري هو من يحدد مستقبل سورية «البند رقم  8من بيان
اجتماع فينا» ،وب��ذل��ك فشل التحالف األم�ي��رك��ي الرجعي في
فرض شرط «تنحية» الرئيس العربي السوري الدكتور بشار
األسد.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

كوالي�س

بعد تحطم الطائرة الرو�سية...
ر�سائل داع�ش هل تفرمل حم ّية ال�سوخوي �أم تزيدها؟
} د .محمد بكر
ل��م ت�ك��د ت�م�ض��ي أرب � � ٌع وع �ش��رون س��اع��ة ع�ل��ى اإلع�ل�ان
األميركي لجهة أن واشنطن تعمل على تحسين القدرات
ال�ق�ت��ال�ي��ة ل �ـ«ال �م �ع��ارض��ة» ال �س��وري��ة ح �ت��ى س���ارع تنظيم
«داعش» لتبني إسقاط الطائرة الروسية المدنية في منطقة
الحسنة بسيناء ،وبعيدا ً من حيثيات الحادث فيما إذا كان
عمالً مقصودا ً ت� ّم فيه االستهداف فعالً من قبل «داعش»
أم أنه ناتج من عطل فني بحسب ما أُعلن إال أنّ مسارعة
التنظيم لتبني العملية يحمل في طياته ما يحمل من رسائل
سياسية ،وال سيما في مرحلة حساسة ومفصلية لجهة
التدخل العسكري الروسي في سورية من جهة ،إضافة
ل ��دالالت الجغرافية ال�ت��ي سقطت فيها ال�ط��ائ��رة إذ تشهد
اشتباكات ومعارك بين الجيش المصري وفصائل مسلحة
متطرفة.
فكيف تمكن لنا ق��راءة المدلوالت السياسية لذلك ،وهل
سنشهد خالل األيام المقبلة مفاجآت في الميدان السوري؟
إنْ ص� ّ�ح احتمال االس�ت�ه��داف م��ن قبل «داع ��ش» للطائرة
ال��روس�ي��ة فبالطبع إنّ ذل��ك اإلس �ق��اط ت � ّم ب �ص��اروخ نوعي
موجه ،سيكون على األغلب من ن��وع «ستينغر» األميركي
ّ
تصح رواية «داعش» فإنّ التبني يحمل رسالتين
وحتى لو لم
ّ
سياسيتين أميركيتين عبر المرسال الداعشي:
 ال��رس��ال��ة األول ��ى موجهة للجانب ال��روس��ي لمراجعةال��ذات ،تشي مفرداتها بتهديد حقيقي لطائرات السوخوي
على قاعدة :من استطاع أن يسقط الطائرة المدنية بمقدوره

أن ي�ع��اود ال�ك��رة وي�ك��ون ه��دف��ه ف��ي ال�م��رة المقبلة طائرات
عسكرية.
 الرسالة الثانية موجهة إلى الجانب المصري وال سيمافي منطقة لها رمزيتها لجهة وج��ود أنصار بيت المقدس
الذي يعد من بين الفرع المصري لتنظيم «داع��ش» ،إضافة
إلى جزئية أخرى في هذا السياق موجهة للرئيس المصري
المنجذب والميّال هذه األيام للتوجهات الروسية وتحديدا ً في
ما يتعلق بمكافحة اإلره��اب ،وال سيما بعد الزيارة األخيرة
للسيسي إل��ى موسكو وال �ت��ي أع�ل��ن فيها ت��أي�ي��ده لروسيا
في إنشاء جبهة موحدة لمحاربة اإلره ��اب ،وال ننسى ما
أعلنه الجانبان الروسي والمصري مؤخرا ً ح��ول الجهود
التي يبذلها الطرفان في صياغة جسم موحد للمعارضة
السورية.
يبدو أنّ المهمة الروسية في سورية لن تكون طريقها
وميسرة على اإلطالق ،يشرع خاللها األميركي في
معبّدة
ّ
صياغة ك ّل ما من شأنه عرقلة «الحميّة» الروسية وإفشال
استراتيجيتها في سورية وإلحاق الهزيمة بالروس ،أو على
األق��ل ف��رض جملة من السيناريوات التي يعول األميركي
على مفاعيلها لجهة استيالد «ص��راخ» روسي على األرض
(وحالً
السورية يسعى فيها األميركي ج��اه��دا ً لتصييرها ْ
ومستنقعاً) تحقق رغباته تماما ً كما أعلن أوباما لجهة أنّ
استراتيجية روسيا ستفشل ،إضافة إلى ما كان قد ص ّرح
به خالل مناسبة الحادي عشر من أيلول موجها ً الكالم إلى
موسكو قائالً« :إذا أردتم تسوية سياسية في سوية فعليكم
أن تنخرطوا ف��ي تحالفنا ض��د اإلره ��اب» ،وه��ذا تحديدا ً ما
يشكل في اعتقدنا جوهر «التناطح» الحاصل بين األميركي

تباينت التوقعات
بصدد مستقبل مدير
المخابرات التركية
هاكان فيدان بعد فوز
حزب العدالة والتنمية
في االنتخابات ونيله
األغلبية الالزمة
لتشكيل الحكومة
منفرداً ،فإذا كان
الفوز بالتفاهم مع
األميركيين سيت ّم
تثبيت فيدان في
وسيتوسع
منصبه
ّ
دوره ،أما إذا كان
الفوز قد تحقق نتيجة
حسابات انتخابية
صرفة فسينتقم
أردوغان من فيدان
ويتخذ قرارا ً بصرفه
إلى منزله...

والروسي لجهة من سيقود التحالف ضد اإلرهاب وتاليا ً من
يقود ويفصل العملية السياسية في سورية.
المؤكد أيضا ً في حيثيات المشهد السياسي السوري أن
الروسي لم يدخل الساحة السورية ليتراجع عنها بسهولة،
وه��و يعلم ج�ي��دا ً أن «دخ��ول الحمام ليس كالخروج منه»،
إذ ي��درك العداء والضغينة والحقد ال��ذي يبطنها األميركي
له عبر عقود من الزمن ،كيف ال وهو الذي قال أثناء زيارة
األسد لموسكو أنّ كالً من بريطانيا وأميركا يبقيان العد ّوان
اللدودان لروسيا.
ال أحد يعلم النهايات التي ستؤول إليها تطورات الحدث
السوري إذ يتقد الكباش الروسي األميركي يوما ً بعد يوم،
ورب�م��ا ستعتاد موسكو على فتح خطوط ساخنة لكن قد
تكون ه��ذه ال�م��رة ألق��ارب وذوي العسكريين ال��روس كما
فعلت مع أقارب الضحايا المدنيين في حادثة تحطم الطائرة،
وال سيما أنّ كيري أعلن أنّ بالده تؤمن بأنّ األسد ال يمكن
أن يقود سورية موحدة ،مضيفا ً أنّ الخيار األميركي ليس
بين ما سماه «ديكتاتور وبين تنظيم «الدولة» ،إنما الخيار
ه��و ب�ي��ن ال �ح��رب وال �س�لام وب�ي��ن ال��دم��ار وال �ب �ن��اء ع�ل��ى ح ّد
تعبيره ،لكن في حضرة وتالفيف المعقد الميداني السوري
تزدحم العديد من األسئلة؟ ماذا لو ز ّودت روسيا حزب الله
مثالً بصواريخ نوعية قادرة على إسقاط طائرات للتحالف
األميركي فوق الجغرافية السورية؟ وفي المقابل م��اذا لو
وق��ع طيا ٌر روس��ي بين أي��دي داع��ش وال��ذي لن تكون حاله
بأفضل من حال الطيار الكساسبة على اإلطالق؟ هل سيبقى
عندها أث ٌر لمفردات السالم والبناء في القاموس السوري.
*كاتب فلسطيني مقيم في سورية

الكرملين ال ي�ستبعد �أية فر�ضية تحقيق في �أ�سباب تحطم الطائرة الرو�سية في �سيناء

�شركة «كوغاليم �آفيا»� :سبب تحطمها عامل خارجي
طالب الرئيس الروسي فالديمير بوتين
بالتحقيق في أسباب كارثة الطائرة الروسية
بسيناء المصرية حتى توضيح تفاصيل هذه
المأساة كافة.
وق��ال خ�لال لقائه وزي��ر النقل الروسي
مكسيم سكولوف الذي يترأس لجنة التحقيق
الحكومية في الكارثة« :بال أدنى شك ،يجب
فعل كل شيء لتكوين صورة موضوعية لما
حدث ،حتى نعرف ما الذي حدث ،ونتعامل
مع ذلك بالشكل المناسب».
وأكد الرئيس الروسي بعد استماعه إلى
تقرير وزي��ر النقل عن عمليات البحث في
مكان الكارثة أن «هذا العمل يجب أن يستمر
حتى نصبح متأكدين بالكامل ب��أن هذه
المرحلة انتهت» .ونوه إلى ض��رورة «عدم
وقفها (األعمال) قبل أوانها».
ف��ي غضون ذل��ك ،اعتبر رئيس ال��وزراء
الروسي دميتري مدفيديف أن إجراء تحقيق
في أسباب تحطم الطائرة الروسية بسيناء
بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين يعتبر
أولولية.
وقال مدفيديف إنه «من المهم اآلن ،فضالً
عن األعمال في مكان الكارثة ،هو إجراء كل
االختبارات الضرورية وإج��راء التحقيقات
التي تنفذ بمشاركة خبرائنا بالتوافق مع
قواعد منظمة الطيران المدني الدولية وغيرها
من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين».
وأضاف أن «المهمة الجوهرية تكمن في
البحث الدقيق عن أسباب المأساة» ،مضيفا
في ما يخص مساعدة الناس الذين فقدوا
أقاربهم في هذه الكارثة «أنها ستنظم بالطبع
ضمن األطر القانونية وبحسب قراراتنا».
كما أع��رب رئيس ال���وزراء ال��روس��ي عن
شكره للسلطات المصرية على التنسيق
السريع للعمل ف��ي مكان ك��ارث��ة الطائرة
الروسية .وأكد تنظيم التحقيق في المراحل
كافة فيما يستمر الخبراء الروس بـ «العمل
بنشاط كبير بما فيه في مصر .وأود شكر
سلطات هذه البالد على هذا العمل الجماعي
والصعب ،والمساعدة التي تم تنظيمها على
األرض».
من جهته ،أعلن مدير قسم قوات اإلطفاء
واإلن��ق��اذ وال��وح��دات ال��خ��اص��ة ف��ي وزارة

الطوارئ الروسية ألكسي أغافانوف العامل
في مكان تحطم الطائرة المنكوبة أن منقذي
الوزارة فحصوا  8كلم 2في مكان السقوط.
وأك��د أن��ه من المخطط فحص  20كلم2
حتى ال��ع��اش��رة مساء بالتوقيت المحلي
ف��ي مصر ،مشيرا ً إل��ى أن العمل اآلن يتم
م��ع األج���زاء الكبيرة م��ن الطائرة وفحص
ما تحتها ،مضيفا ً أن المنقذين المصريين
يساعدون زمالءهم الروس في هذه العملية.
وفي السياق ،أكد الكرملين أنه ال يجوز
استبعاد أي��ة فرضية ل��دى التحقيق في
أسباب تحطم الطائرة الروسية في سيناء،
بما في ذلك فرضية العمل اإلرهابي ،بينما
رج��ح��ت ش��رك��ة «ك��وغ��ال��ي��م آف��ي��ا» تعرض
الطائرة لتأثير خارجي.
وق���ال دم��ي��ت��ري ب��ي��س��ك��وف ،السكرتير
ال��ص��ح��اف��ي ل��ل��رئ��ي��س ال��روس��ي فالديمير

بوتين ،إن��ه ال يجوز استبعاد أي فرضية
في المرحلة الراهنة من التحقيق ،ودعا إلى
انتظار النتائج بصبر ،من دون االنخراط في
التخمين واإلدالء بتصريحات ال أساس لها
حول أسباب الكارثة.
قال ألكسندر سميرنوف ،نائب مدير عام
شركة «كوغاليم آف��ي��ا» صاحبة الطائرة
ترجح تعرض الطائرة
المنكوبة ،إن الشركة ّ
لتأثير خارجي ،باعتباره التفسير الواقعي
الوحيد لما أعلنه المحققون عن تفكك الطائرة
وهي في الجو ،قبل سقوطها على األرض.
وأش���ار سميرنوف ،ال��ذي ك��ان يتحدث
في مؤتمر صحافي في موسكو ،أن الطائرة
المنكوبة كانت خضعت للفحص في عام
 ،2014وأن��ه ك��ان ،في السابق ،عطالً في
مؤخرة الطائرة وتم إصالحه.
وبيّن أن عمر الطائرة كان  18سنة ،وهي

في منتصف عمرها وليست قديمة ،وأن حالة
الطائرة الفنية لم تستدع أي استفسارات،
مشددا ً على أن الشركة ستنتظر نتائج الفحص
الذي تقوم به الطواقم الفنية في مكان حدوث
الفاجعة وفحص الصندوقين األسودين.
وأش���ار إل��ى أن ح��دوث انفجار ف��ي أحد
محركات الطائرة ال يعني تدميرها وسقوطها،
وأنه في هذه الحالة تعلن حالة الطوارئ في
الطائرة إلى حين هبوطها بسالم في أحد
المطارات ،مؤكدا ً أن الشركة ملتزمة بدفع
التعويضات ألقارب القتلى.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الطوارئ الروسية
أن طائرة ثانية تابعة لها أقلعت من مطار
القاهرة ،مساء أمس ،في طريقها إلى مدينة
سانت بطرسبورغ وعلى متنها جثامين
ضحايا تحطم «إيرباص  »A321 -الروسية
في سيناء.

وكانت الطائرة األول��ى من ط��راز «إي��ل —
 »76نقلت جثامين  144شخصا ً من ضحايا
الحادث من العاصمة المصرية إلى سانت
بطرسبورغ الليلة الماضية.
وق��ررت العديد من شركات الطيران في
العالم ومنها الروسية تغيير مسارات رحالتها
ف��وق سيناء المصرية لحين الكشف عن
مالبسات حادث تحطم الطائرة الروسية التي
أودت بحياة  224شخصاً.
ووف��ق �ا ً لبيانات «»Flightradar24
ال��ذي يظهر معلومات عن رح�لات الطائرات
ف��ي العالم ،ف��إن شركة الطيران الروسية
«أورالسكي أفياليني» قامت بتغيير مسار
إح��دى رحالتها ف��ي ال��ـ  1م��ن شهر تشرين
الثاني ،متفادية الطيران فوق شمال سيناء
خالل رحلتها المتجهة إلى القاهرة.
وأع��ل��ن��ت ش��رك��ات ط��ي��ران خليجية إنها
ستغير مسار رحالتها كاحتياط أمني ،إلى
أن يصبح هناك وضوح أكثر .وقالت شركات
الخطوط الجوية القطرية وطيران «الجزيرة»
الكويتية التي توفر رحالت طيران منخفضة
الكلفة وطيران «الخليج» البحرينية في ساعة
متأخرة من مساء األحد في بيانات منفصلة
إنها ستتجنب الطيران ف��وق شبه جزيرة
سيناء.
وكانت شركات «طيران اإلمارات» و«فالي
دب��ي» و«العربية» للطيران وكلها من دولة
اإلمارات العربية أكدت في وقت سابق اتخاذ
نفس االحتياطات األمنية ،كما أعلنت شركتا
الطيران األلمانية «لوفتهانزا» والفرنسية «إير
فرانس» أنهما قررتا تفادي الطيران فوق سيناء
في انتظار معرفة أسباب تحطم الطائرة.
ومن جهة أخرى ،استبعدت مايا وميدزي،
المدير التنفيذي لرابطة مشغلي الجوالت
السياحية الروسية أن تؤدي كارثة الطائرة
 A321إلى هبوط في الطلب على الرحالت
السياحية إل��ى مصر ،منوهة إل��ى أن عدد
السياح الذين قرروا بسبب المأساة العدول
عن السفر ال يتجاوز العشرات.
وأوضحت الخبيرة أن الطب إل��ى الجهة
التي حدثت فيها حوادث أو كوارث طبيعية
ينخفض لفترة أسبوعين أو ثالثة أسابيع،
ويعود بعد ذلك للتعافي.

ال�صين تر ّد على �أن�شطة البحرية الأميركية
بمناورات وا�سعة في البحر الجنوبي

�ألمانيا :التحالف الم�سيحي
يتفق على �إن�شاء مناطق عبور لالجئين

ردّت بكين على تكثيف عمليات
ال��ب��ح��ري��ة األم��ي��رك��ي��ة ق���رب ال��ج��زر
ال��م��ت��ن��ازع عليها ف��ي بحر الصين
الجنوبي ،بتدشين مناورات بحرية
واسعة النطاق شاركت فيها أحدث
مقاتالت سالحها البحرية.
ونشرت البحرية الصينية أمس
صورا ً لسرب من طائرات سالح الجو
البحري تضم نماذج من الجيل الثالث
ألحدث المقاتالت الصينية.
وت��أت��ي ال���م���ن���اورات الصينية
واسعة النطاق في سياق اإلجراءات
ال��ت��ي تتخذها بكين ردا ً ع��ل��ى ما
اعتبرته انتهاكا ً لمياهها اإلقليمية،
في إش��ارة إلى مرور المدمرة السن
األميركية الحاملة للصواريخ يوم
األربعاء الماضي بالقرب من إحدى
الجزر االصطناعية التي شيدتها
الصين قرب جزر سبارتلي المتنازع
عليها ف��ي بحر الصين الجنوبي،
والتي تعتبرها بكين جزءا ً ال يتجزأ
من أراضيها وتنفي حقوق ال��دول
المجاورة.
وت���رف���ض واش��ن��ط��ن االع���ت���راف
ب��ال��س��ي��ادة ال��ص��ي��ن��ي��ة ع��ل��ى ج��زر
سبارتلي وال��ج��زر المتنازع عليها
األخرى في البحر ،وتقول إن تكثيف
أنشطة بحريتها في المنطقة تأتي في
سياق دفاعها عن حرية المالحة.
وفي هذا السياق قال األميرال جون
ريتشاردسون قائد البحرية األميركية
في تصريحات لصحيفة «فاينانشل
تايمز» إن الجانب األميركي يركز
اهتمامه أي��ض �ا ً على منطقة جزر

توصل طرفا التحالف المسيحي
الحاكم في ألمانيا إلى اتفاق بشأن
إقامة مناطق عبور لالجئين ،واصفا ً
االتفاق بأنه «إج��راء ملح لتحسين
الرقابة» على حدود ألمانيا.
وأعلن طرفا التحالف المسيحي
ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ش��ري��ك األك��ب��ر في
االئتالف الحاكم في ألمانيا التوصل
إل��ى اتفاق بين المستشارة أنغيال
ميركل زعيمة ال��ح��زب المسيحي
ال��دي��م��ق��راط��ي وه���ورس���ت زيهوفر
زعيم الحزب المسيحي االجتماعي
البافاري بشأن إنشاء مناطق عبور
لالجئين.
ووص��ف بيان الحزبين مناطق
العبور بأنها «إج��راء ملح لتحسين
الرقابة على ح��دودن��ا» .ويأتي هذا
االتفاق تخفيفا ً من حدة الخالف بين
ح��زب ميركل وشريكه األصغر في
التحالف المسيحي حول السياسة
المتعلقة باللجوء ،حيث يطالب
زيهوفر الحكومة االتحادية بتشديد
القواعد الخاصة باستقبال الالجئين
ويهدد بانسحاب حزبه من االئتالف
الحاكم في حال لم تستجب الحكومة
لمطلبه.
من جانب آخر ،أعرب مالو دراير
رئيس حكومة والية راينالند بفالتس
األلمانية عن رفضه إنشاء مناطق
ع��ب��ور لالجئين ال��ت��ي ي��ط��ال��ب بها
تحالف المستشارة ميركل المسيحي
الديمقراطي .كما اتهم السياسي
المنتمي إل���ى ال��ح��زب االش��ت��راك��ي
الديمقراطي الشريك ف��ي االئتالف

س��ي��ن��ك��اك��و ال��خ��اض��ع��ة للسيطرة
اليابانية ،في الوقت الذي تعتبرها
الصين ج��زءا ً من أراضيها وترسل
سفنها الحربية للقيام بالمناوبة
القتالية في محيطها بشكل دوري.
الى ذلك ،قال مسؤول بالحكومة
اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني
ش��ي��ن��زو آب���ي أب��ل��غ رئ��ي��س��ة ك��وري��ا
الجنوبية باك جون هاي أمس إنه
ي��ري��د ت��ع��اون البلدين وال��والي��ات
المتحدة في الحفاظ على بحر الصين
الجنوبي مفتوحا ً وسلمياً.
وقال كويتشي هاجيودا نائب كبير
الموظفين في الحكومة للصحافيين
بعد أن أج���رى آب��ي م��ح��ادث��ات مع

باك في سول« :قال إن اليابان تريد
أن ت��ت��ع��اون م��ع ك��وري��ا الجنوبية
والواليات المتحدة في مناسبات عدة
للحفاظ على البحر مفتوحا ً وح��را ً
وسلمياً» ،مضيفا ً أن آبي أبلغ باك
بأن الوضع في بحر الصين الجنوبي
«هو سبب مشترك للقلق في المجتمع
الدولي».
ول��م ي��ذك��ر ه��اج��ي��ودا م��زي��دا ً من
التفاصيل لكن وزير الدفاع الياباني
جين ناكاتاني قال في وقت سابق
إن طوكيو ال تعتزم المشاركة في
دوري�����ات ح��ري��ة ال��م�لاح��ة بقيادة
ال��والي��ات المتحدة في بحر الصين
الجنوبي.

الحاكم هورست زيهوفر زعيم الحزب
المسيحي االج��ت��م��اع��ي ال��ب��اف��اري
بـ«المشاكسة».
وف��ي تصريحات لوكالة األنباء
األلمانية «د.ب.أ» ،ق��ال دراي���ر إن
إنشاء مناطق عبور يتطلب «مرافق
ضخمة لعشرات اآلالف من الناس»
وه���ذا أم��ر ال يمكن تنفيذه كما أنه
يمثل إشكالية بالنسبة لسيادة دولة
القانون .وأع��رب دراي��ر عن اعتقاده
بأن إنشاء ما يعرف بمراكز الدخول
التي يقترحها ال��ح��زب االشتراكي
يعتبر «مشروعا طموحاً ،كما أنه أكثر
معقولية بصورة واضحة من مناطق
العبور».
ويبدي الحزب االشتراكي انزعاجه
من إبقاء الالجئين الذين ليس لهم
حق في البقاء في ألمانيا داخل مناطق

العبور حتى ترحيلهم من البالد.
ويعرض الحزبان الحليفان تجميد
لم الشمل لمدة سنتين لالجئين الذين
ال يستفيدون من حق اللجوء وال تطبق
عليهم معاهدة جنيف ،كما يدعو
الحزبان إلى إقامة «مركز مشترك»
للشرطتين األلمانية والنمساوية
لتسهيل العمل عند الحدود والقيام
بدوريات مشتركة.
وك���ان ق���ادة األح����زاب المشكلة
لالئتالف الحاكم في ألمانيا فشلوا
في اجتماعهم صباح األح��د ببرلين
في التوصل إلى اتفاق بشأن سياسة
ال��ل��ج��وء .وذك���ر المكتب اإلع�لام��ي
االت���ح���ادي أن���ه ت��ق��رر اس��ت��ئ��ن��اف
المحادثات بهذا الشأن يوم الخميس
المقبل عقد مؤتمر رؤس��اء حكومات
الواليات.

