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هل يُنهي ال�سوريون وحلفا�ؤهم
التذبذب الأميركي
ويُنقذون مرك َبهم؟

كيف �ستت�ص ّرف رو�سيا بين الحليف الإيراني والخ�صم الأميركي؟
} د .محمد بكر

} سعدالله الخليل
قبيل ساعات من التئام مجموعة الدعم الدولية حول سورية
في فيينا ،وبالتزامن مع انتهاء موعد هدنة حلب ،والتي اختُرقت
عشرات المرات ،يزور وزير الخارجية األميركي جون كيري
الرياض لبحث التطورات السورية ،قبيل االجتماع المق ّرر يوم
غد الثالثاء ،والذي من المفترض أن يعيد قطار العمل السياسي
إلى مسار جنيف ،واتخاذ العبر المناسبة ودراسة نتائج الهدنة
ف��ي ك � ّل م��ن حلب وال�لاذق�ي��ة وري��ف دمشق على األرض .هذا
ما تقوله الجهات الداعية للقاء والتسلسل المنطقي لموجبات
انعقاده.
بعيدا ً عما ُيس ّرب عن خفايا ما سيدور في اللقاء بين الطرفين
األكبر روسيا والواليات المتحدة ،وما ُيشاع من باب التهديد
والوعيد تارة ،وإنذارات الفرص األخيرة قبل وضع النقاط على
الحروف تارة أخرى ،وبين الحقيقة مما ُيشاع والتضخيم ،فإنّ
تلك الطروحات ال يمكن أن ينظر إليها السوريون الباحثون
عن ح ّل جدي إلنهاء مأساة وطنهم ،إال من باب «يا خبر اليوم
بفلوس وبكرا ببالش» ،فيما العمل الجدي يتمثل بالبحث عن
خطوات جادة ُتنهي تلك الحالة الضبابية التي تم ّر بها سورية،
والتي بالتأكيد ال تخدم السوريين وال مستقبلهم بل تزيدهم
أرقا ً وألماً.
في حسابات الربح والخسارة والمصالح تتعاطى واشنطن
مع الشأن السوري من بوابة إدراكها و َمن يدور في فلكها من
العبين إقليميين ومحليين ،ومنذ س �ن��وات ،صعوبة إسقاط
سورية بالضربة القاضية ،وبالتحديد بعد امتصاص سورية
لمفاعيل تفجير مبنى األمن القومي في اجتماع خلية األزمة في
الثامن عشر من تموز  ،2012قبل الدخول الروسي على خط
المواجهة المباشرة؛ وبالتالي فإنّ الحسابات األميركية ليست
في وارد الوهم بإمكانية إحداث انقالب دراماتيكي يغيّر مسار
الحرب في سورية ،وبالتالي تسعى إلطالة الحرب السورية
بالحفاظ على بؤر توتر فاعلة قادرة على االستنزاف السوري،
بما يجعل المركب السوري يغرق تدريجيا ً بدل إغراقه دفعة
واح��دة ،وأفضل ال�ظ��روف المؤاتية لتلك االستراتيجية حالة
ال�لاح��رب وال�لاس�ل��م ال�ت��ي تشهدها س��وري��ة ،م��ن ب��واب��ة وقف
األعمال القتالية تارة وهدنة تارة أخرى يتم اختراقهما عشرات
المرات ،فما الضير من وجهة النظر األميركية بمجازر ومعارك
متنقلة ،واع �ت��داء ه�ن��ا ي��وق��ع ع �ش��رات ال �ش �ه��داء وخ ��رق هناك
يسقط عشرات المدنيين ،وبالتالي ترتفع الحصيلة بالتدريج
تحت إط��ار ع��ام ترسمه هدنة وات�ف��اق وق��ف عمليات قتالية ال
يتم احترامهما ،يفاقم السخط الشعبي على الدولة بظهورها
بموقف العاجزة عن حماية شعبها وت��زداد النقمة االجتماعية
بالتزامن م��ع تفاقم األزم��ة االقتصادية التي تخنق المواطن
ال�س��وري ،بما يفقد َم��ن بقي على األرض السورية األم��ل بغد
أفضل ،فمن لم ُيستشهد بات جريحا ً أو عاطالً عن العمل أو غير
قادر على تلبية احتياجات أسرته األساسية .وهو بالمجمل ما
يزيد من غ��رق المركب السوري بمن بقي فيه ،وبالتالي فإن
الحالة الضبابية مثالية للطرف األميركي القادر على المضي
بتلك الحالة لسنوات عدة بل لعقود ،يم ّرر انتخابات رئاسية
ت��ارة ونصفية ت��ارة أخ��رى ويسمح لفصيل هنا بخرق وتقدم
وهناك بمجزرة ،طالما أنّ ال��دم المهدور س��وري والدمار من
البنية السورية .وهو باألصل ال ُيم ّول فما الذي يمنعه من اللعب
بخطة تنهك الخصم وال تكسبه نقاطا ً طالما أنه ال يخسر ،وفي
ظ � ّل قناعته ب��أن المم ّول الخليجي حاضر للدفع دون نقاش
وال��ذي يقتنع ب��دوره بالحاجة المتبادلة بين الطرفين للحفاظ
على المكاسب المشتركة ،وهو ما يمنع األميركي من السماح
باالنهيار الخليجي عامة والسعودي خاصة ،وما الحديث عن
انهيار االحتياطي السعودي بعد عامين سوى دراسات نظرية
تطبق إلى حد تضييق الخناق على المملكة ال إسقاطها ،ما يعني
أن المصلحة األميركية ستوجد المنقذ المناسب في الوقت الذي
يناسب واشنطن .وبالتالي تظهر تجليات هذه العالقة التبادلية
ف��ي التصريحات ال�س�ع��ودي��ة المرتفعة ال�س�ق��وف والمواقف
المتشدّدة في اإلصرار على مطالبها ،فالرياض أيضا ً كواشنطن
غير مستعجلة الح ّل في س��وري��ة ،وال التزامات قطعتها أمام
وفدها المعارض بتسليمه السلطة التي لم ي ُعد أصالً ت ّواقا ً لها
بقدر ما يعنيه المضي في الحفاظ على المكاسب التي يحققها
في أماكن ت��واج��ده ،س��واء على األرض السورية أو في بلدان
الرعاية والفنادق ذات النجوم.
ال أحد في عجلة من أمره سوى السوريين ،وهو ما يحتم على
سورية وحلفائها إنهاء حالة التذبذب األميركي ،والمماطلة في
الملفات الخالفية لتوحيد االتجاهات سواء في اإلطار السياسي
أو الميداني ،فالعودة إلى حالة المواجهة مع التنظيمات أفضل
بكثير من هدنة ال تلتزم بها تنظيمات قاعدية الهوى ،وإنْ كان
المطلوب إق�ن��اع واشنطن بميولها اإلره��اب�ي��ة ،فالمهمة شبه
مستحيلة ،طالما أنّ تلك التنظيمات تنال الرضى األميركي،
بت النظر بهويتها و ُيعمل بمقتضياته سواء أكانت
وبالتالي فليُ ّ
م�ع��ارض��ة سياسية ت�ل�ت��زم ال �م �ف��اوض��ات وم �ح��ارب��ة النصرة
وداعش ،أو إرهابية ال هدنة معها وال مكان لها في المفاوضات
التي لم تقدَّم للسوريين وال للدولة السورية أي فائدة ،منذ جنيف
 2باستثناء االعتراف بشرعية الدولة السورية طرفا ً مفاوضاً،
وتعرية عدم جدية الطرف المقابل بالمفاوضات ،واآلن وقد
فرضت الشرعية ولم يعد هناك من مجال للشك بمرامي الطرف
بالمضي
المقابل .وبعد فشل الهدنة ووقف العمليات العسكرية
ّ
في مسار المفاوضات ،فما الفائدة من مفاوضات ال تقدّم وال
ّ
تؤخر طالما أنّ الدم السوري نازف في الهدنة والحرب والدمار
قائم؟ فليحسم الميدان ،حينها تضطر األطراف كافة للعودة إلى
المفاوضات كل حسب إنجازاته ،وحيث يصل صوت مدافعه.
ف��ي فيينا ع�ل��ى ال�س��وري�ي��ن وحلفائهم وض��ع ال�ن�ق��اط على
المضي بحرب دخلت عامها
الحروف وقول كلمة الفصل في
ّ
ال��س��ادس وع � ّم �ق��ت ج��راح �ه��ا ف��ي ال�ج�س��د ال��س��وري ب���دالً من
المراوحة في المكان.

عادت الكرة مجددا ً (وبعو ٍد غير حميد) إلى الملعب
ال��روس��ي لتضع خ �ي��ار «ال�ق�ي�ص��ر» ع�ل��ى ال�م�ح��ك ،وال
س�ي�م��ا أنّ ج�م�ل��ة م��ن ال �ت �ط��ورات أرخ ��ت ب�ظ�لال�ه��ا على
المشهد السوري ،أولها الضربة الموجعة التي تلقتها
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لجهة مقتل ثالثة عشر
مستشارا ً في حلب ،وخسارة خان طومان والتي كانت
كافية الستيالد سيل م��ن الغضب اإلي��ران��ي ،وتكاثر
التهديدات والوعيد باالنتقام ال��ذي لن يطول انتظاره
مثلما ه �دّد المسؤولون اإلي��ران�ي��ون ،ط��ار واليتي إلى
دم �ش��ق ليعلن ب��ال�ف��م ال �م�لآن أنّ ال��رئ �ي��س األس ��د ٌ
خط
أحمر بالنسبة لبالده .قيل إنّ واليتي نقل إل��ى األسد
استياء إي��ران من األداء ال��روس��ي «ال �ب��ارد» في الفترة
األخيرة ،والذي كان من شأنه أن يتيح للمسلحين إعادة
تمتين صفوفهم وبسط السيطرة على خ��ان طومان
بحسب اإليرانيين ،م��ا يشي ب��ال�ض��رورة ع��ن تصادم
ف��ي االستراتيجيات بين إي��ران وروس�ي��ا ف��ي الميدان
السوري ،وتاليا ً ما يشكله ذلك من عامل رئيس إلعادة
الحسابات الروسية وتغيير االستراتيجية...
تتوالى الضغوط على روسيا من جبهات أخرى ،هذه
المرة من مجلس األمن نفسه ،عندما أفشلت بريطانيا
وفرنسا وأميركا مقترحا ً روسيا ً يقضي بض ّم ك ّل من
فصيلي «أح��رار الشام» و«جيش اإلس�لام» إلى القائمة

ق���اض أرج��ن��ت��ي��ن��ي ُتهمة
وج���ه
ِ
اإلض��رار بالمال العام إلى الرئيسة
السابقة كريستينا كيرشنر وذلك
إلدخ��ال��ه��ا ع���ق���ودا ً لبيع دوالرات
م��ن البنك بأسعار أدن��ى م��ن سعر
السوق ألج��ل رف��ع سعر البيزوس
األرجنتيني.
وأدينت فيرنانديز دي كيرشنر
وعدد من المسؤولين اآلخرين مثل
اك��س��ل كيسيلوف وزي���ر االقتصاد
بعهد كيرشنر واليخاندرو فانولي
رئيس البنك المركزي السابق ،بتهم

*كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

عمدة لندن ال�سابق :هناك ت�شابه بين خطط االتحاد الأوروبي وهتلر

البريطانيون يثقون بخطاب الخروج من �أوروبا
أظهر استطالع للرأي أنّ رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
يجد صعوبة في إقناع الناخبين
بأنه يقول الحقيقة بشأن ضرورة
بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي.
في المقابل أظهر االستطالع أنّ
منافسه ب��وري��س جونسون ال��ذي
يقود معسكر الداعين للخروج من
االتحاد يوجه رسالته بشكل أفضل.
وكشف االستطالع ال��ذي أجرته
شركة «كومريس» أن  21في المئة
فقط من المشاركين في االستطالع
ي��رون أن كاميرون يقول الحقيقة
بشأن االت��ح��اد األوروب���ي ف��ي حين
قال  45في المئة إن الناس يصدقون
جونسون أكثر من كاميرون.
كما أظهر االستطالع الذي أجرته
الشركة لحساب صحيفة «صنداي
م���ي���رور» وم��وق��ع «اإلن��دب��ن��دن��ت»
على اإلنترنت أن  33في المئة من
المشاركين يعتقدون أن األفضل
لبريطانيا البقاء في االتحاد مقابل
 29في المئة يرون أنهم سيكونون
في ح��ال أفضل إذا خرجت بالدهم
منه.
وي��ك��ث��ف ك���ل م���ن المعسكرين
حملته مع اقتراب موعد االستفتاء
على عضوية بريطانيا في االتحاد

األوروب���ي والمقرر إج���راؤه في 23
حزيران خاصة مع انقسام الناخبين
تقريبا بهذا الشأن.
وي��ح��ذر ك��ام��ي��رون م��ن خ��ط��ورة
تضرر اقتصاد بريطانيا إذا قررت
الخروج من أكبر تكتل تجاري في
ال��ع��ال��م ،فيما ي��ق��ول جونسون إن
بريطانيا ستنتعش خارج االتحاد إذا
استطاعت تطبيق لوائحها وقوانينها
وتوقيع اتفاقاتها التجارية ،وإنفاق
ميزانيتها المخصصة لالتحاد
األوروبي في الداخل.
في غضون ذلك ،اعتبر جونسون،
أنّ االتحاد األوروب���ي يسعى لبناء
دولة عظمى ،مثل الديكتاتور النازي،
أدول���ف هتلر ،وق��ال إنّ نابوليون
وهتلر ،وأشخاصا ً عديدين آخرين
حاولوا فعل ذلك (بناء دولة عظمى)
و«انتهى األم��ر بطريقة مأساوية»،
على حد قوله.
وأوض���ح ج��ون��س��ون ف��ي مقابلة
م��ع صحيفة «ص��ن��داي تلغراف»
البريطانية ،ت��م نشرها أم��س ،أن
تاريخ أوروب��ا حافل منذ ألفي عام
بمحاوالت لتوحيد القارة تحت راية
سلطة واحدة على غرار ما كانت عليه
اإلمبراطورية الرومانية.
وأض�����اف رئ��ي��س ب��ل��دي��ة ل��ن��دن

السابق «ولكن ما ينقص أي من هذه
المشاريع من الناحية الجوهرية ،هو
عدم وجود والء حقيقي لفكر أوروبا
الموحدة تحت إدارة سلطة واحدة»،
م��ؤك��دا ً أن الفشل الكارثي لالتحاد
األوروب��ي أدى إلى زي��ادة التوترات
ب��ي��ن ال����دول األط����راف ف��ي��ه وسمح
بتعزيز ق��وة ألمانيا التي سيطرت
على االقتصاد اإليطالي ولعبت دورا ً
حاسما ً في تدمير اقتصاد اليونان.
ُي��ذك��ر أن ج��ون��س��ون ق��ي��ادي في

حزب المحافظين ،إال أنه يتعارض
في رؤيته لمستقبل المملكة المتحدة،
م��ع زع��ي��م ال��ح��زب رئ��ي��س ال���وزراء
ديفيد كاميرون ال��ذي يقود حملة
إلقناع الناخبين بالتصويت لصالح
بقاء بالدهم في الكتلة األوروب��ي��ة
الموحدة.
وقد أكد عمدة مدينة لندن الجديد،
ص��ادق خ��ان ،أن��ه سيبذل قصارى
جهده لكي تبقى بريطانيا في االتحاد
األوروبي.

حكومة تامر خالية من الن�ساء وذوي الب�شرة ال�سوداء

�إقالة رو�سيف بين الإدانة والدعوة �إلى الهدوء
اختلفت دول التينية في مواقفها
من إجراءات إقالة رئيسة البرازيل
ديلما روسيف فيما دعت واشنطن
واألمم المتحدة إلى الهدوء واحترام
المؤسسات في البرازيل.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م البيت
األب����ي����ض ج�����وش أرن����س����ت إن
«ال��والي��ات المتحدة ستقف إلى
ج��ان��ب ال��ب��رازي��ل ح��ت��ى ف��ي ه��ذه
األوق����ات ال��ص��ع��ب��ة» ،مضيفا ً أن
«الرئيس أوب��ام��ا ما زال يثق في
متانة المؤسسات البرازيلية».
م��ن جانبه دعّ ���ا األم��ي��ن العام
لألمم المتحدة ب��ان كي م��ون إلى
«الهدوء والحوار داخل كل مكونات
المجتمع».
بدورها أكدت وزارة الخارجية
الكولومبية أن «استقرار البرازيل
م��ه��م ج���دا ً ل��ك��ل المنطقة بسبب
تأثيرها ودورها القيادي» ،داعية
إل���ى اإلب��ق��اء ع��ل��ى «ال��م��ؤس��س��ات
ال��دي��م��وق��راط��ي��ة» .ك��ذل��ك عبرت
اإلك��وادور وتشيلي وإسبانيا عن
قلقها.
أم��ا فنزويال فأطلقت انتقادات
ح��ادة ،إذ عبرت حكومة الرئيس
ن��ي��ك��والس م���ادورو ع��ن «رفضها

اتهام رئي�سة الأرجنتين ال�سابقة بالف�ساد
التالعب بالبنك المركزي القومي في
األرجنتين خالل األشهر األخيرة من
إدارتها للرئاسة أي من  2007إلى
.2015
وق��ام القاضي كالوديو بوناديو
بإدانة الرئيسة السابقة ،مؤكدا ً أنه
«من غير المعقول أن تتم عمليات
اقتصادية بهذا الحجم» دون علم
ومصادقة «كبار متخذي القرارات
في الحكومة».
وأمر بتجميد  15مليون بيزوس
(مليون دوالر) من أم��وال كيرشنر.

ال��س��وداء ل�ل�إره��اب ،إذ رأى ال�م�ت�ح�دّث ب��اس��م البعثة
األميركية أنّ ذلك يشكل ما سماها تداعيات سيئة على
الهدنة مضيفاً :ليس هذا الوقت لتغيير منحى األمور.
كيري بدوره تابع مهمة مكاثرة الضغوط ،وصياغة
ال�ت�ح��ذي��رات ،وف��ي تصريحات ل�ـ«س��ي أن أن» تساءل
الوزير األميركي وأجاب« :هل الوضع السوري مثالي؟
ال .هل هناك مشاكل أخرى؟ نعم ...ما يحدث في سورية
أكثر من ح��رب .لروسيا مصلحة بعدم انغماسها في
سورية وعدم التح ّول إلى هدف بالنسبة للعالم السني
بأكمله ،وعندها سيطاردها ك� ّل جهادي في المنطقة،
االقتصاد الروسي ال يتصاعد ،وعلى الطاولة الروسية
يوجد الكثير من التحديات ،ولكي ال يقعوا في المستنقع
السوري عليهم االنخراط في الح ّل السياسي».
ال تحتاج رؤي��ة كيري للكثير م��ن التحليل والبحث
ف��ي دق��ائ��ق أم��وره��ا وتوصيفاتها ورس��ائ�ل�ه��ا إلدراك
أنّ أميركا غير ج��ادة وال راضية عن تفصيل الحلول
وف��ق ال �م �ق��اس��ات ال��روس �ي��ة ،ف�لا زال ��ت ت�ت�م��وض��ع في
جبهة العناد ،وتناطح الرؤوس الحامية ،والحديث عن
مستنقع سوري ومطاردة الجهاديين لموسكو إنما هو
إعادة للتاريخ ،وتذكير بيوميات الحرب السوفياتية في
أفغانستان.
ما خلصت إليه الدراسة التي قدّمها «مركز األبحاث
القومي اإلسرائيلي» لجهة أنّ صناع القرار في موسكو
توصلوا إل��ى نتيجة مفادها أنّ الوضع في سورية ال
يحمل معه األمل ،فباشروا بالتفكير في إقامة ما س ّمتها

ال��دراس��ة «سورية الصغيرة» أو «علويستان» بحسب
تعبير الدراسة التي أضافت أيضا ً أنه «من غير الواضح
أي ح ّد سترغب روسيا بمواصلة مواجهة الحرب
إلى ّ
ض� ّده��ا ،إنما يشكل جوهر المحك ال��ذي تبدو روسيا
أمامه في مواجهة كبرى وكبرى جداً».
يبدو أنّ المزيد ال��ذي وع��د به تونر المتحدث باسم
الخارجية األميركية م��ن دب��ي ،وال��ذي ستعمل بالده
على تقديمه اتجاه األزمات التي تواجهها منطقة الشرق
األوس ��ط ،وك��ذل��ك استراتيجية العقل العربي والمال
اليهودي (وال�ت��ي نراها معكوسة تماماً ،عقل يهودي
وم ��ال خليجي) ال�ت��ي هندسها ت��رك��ي الفيصل خالل
(للمضي
مناظرة له مع الجنرال اإلسرائيلي عميدرور
ّ
قدماً) ،وما أعلنه رئيس الموساد اإلسرائيلي األسبق
تامير باردو أنّ العالقات االستراتيجية اإلسرائيلية -
السعودية ستستمر من تحت الطاولة (والتي هي في
اعتقادنا أش ّد وأدهى فوق الطاولة) وال سيما أنّ األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هاجم السعودية
في خطابه األخير عا ّدا ً إياها رأس الحربة في مواجهة
المشروع المقاوم في المنطقة ،ك ّل ذلك يشي بالكثير
ويؤكد أنّ «القِدر» السوري ال ولن يتوقف عن الغليان
وك ّل تعقيداته ومآالته واألسئلة المتكاثرة في مشهده
جوابها عند بوتين.

واإلج������راءات نفسها لكيسيلوف
وف��ان��ول��ي و 12ع��ض��وا ً س��اب��ق�ا ً في
مجلس إدارة المصرف.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ،ن��ف��ت ك��ي��رش��ن��ر
والمسؤولين التهم ف��ي حين قال
كيسيلوف إنها مالحقة سياسياً،
م��ش��ي��را ً ب��ش��ك��ل غ��ي��ر م��ب��اش��ر إل��ى
مشرعين مقربين من الرئيس الجديد
ماوريسيو ماكري وائتالفه الحاكم.
ورغم أن البنك المركزي مستقل
نظريا ً إال أن باحثين يشيرون إلى
أنه يستخدم كأداة بأيدي الحكومة.

القاطع لهذا االنقالب البرلماني في
البرازيل» .وقالت إنه «استبدال
للسيادة الشعبية عبر تعريض
الدستور والديمقراطية للخطر».
كما دان���ت السلطات الكوبية
«االنقالب البرلماني والقضائي»،
م��ع��ت��ب��رة أن��ه��ا إش�����ارة ج��دي��دة
إل��ى «ال��ه��ج��وم الرجعي المضاد
لإلمبريالية».
ب��دوره أعلن رئيس السلفادور
س��ل��ف��ادور سانشيز سيرين أنه
لن يعترف بالحكومة البرازيلية
الجديدة للرئيس المؤقت ميشال
ت��ام��ر م��ع��ت��ب��را ً أن إق��ص��اء ديلما
روسيف يشكل «تالعبا ً سياسيا ً
ينطوي على بعد انقالبي».
ودان���ت الحكومة البرازيلية
بالوكالة انتقادات ع��دد من دول
أميركا الالتينية إقالة الرئيسة
روس���ي���ف ،متهمة إي��اه��ا بنشر
«أك���اذي���ب ب��ش��أن ش��رع��ي��ة ه��ذه
االجراءات».
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي
ص��وت الخميس بغالبية  55من
أصل  81لصالح بدء إجراء إقالة
روس��ي��ف ع��ن ال��ع��م��ل ل��م��دة 180
يوماً ،وإخضاعها لمحاكمة بتهمة
ال��ت�لاع��ب ب��أم��وال ال��دول��ة ،وذل��ك
في جلسة تاريخية ب��دأت صباح
األربعاء.
وتولى نائبها ميشال تامر ،بعد
ب��دء إج���راءات إقالة روسيف في
مجلس الشيوخ ،مهام الرئاسة
بدال منها .وبذلك يطوي أكبر بلد في
أميركا الالتينية صفحة  13عاما ً
من حكم حزب العمال البرازيلي
ال��ذي ب��دأ في  2003مع انتخاب
الرئيس لويس ايناسيو ل��وال دا
سيلفا الذي شهدت البالد في عهده
طفرة اقتصادية واجتماعية مطلع
األلفية الثالثة.
ف���ي غ���ض���ون ذل�����ك ،ان��ت��ق��دت
روس��ي��ف ،الحكومة التي شكلها
م��ي��ش��ال ت��ام��ر ،ل��خ��ل��وه��ا م��ن أي
عنصر نسائي أو أصحاب البشرة
ال��س��وداء .وق��ال��ت «يؤسفني أنه
بعد ه��ذه ال��ف��ت��رة الطويلة أن ال

يكون هناك نساء وأصحاب بشرة
س��وداء  ،إن قضية المساواة بين
الجنسين هي مسألة ديمقراطية،
أساسية للبلد ،الذي ،سواء أحببنا
ذلك أم ال ،فالنساء تشكل أكثر من
 50%من سكانه».
وت��ض��م ال��ح��ك��وم��ة البرازيلية
الجديدة  24وزي��را ً بينهم قواسم
مشتركة فجميعهم م��ن ال��ذك��ور
البيض المحافظين ويواجه العديد
منهم مشاكل مع القضاء ،حسب ما
أوردت وكالة «فرانس برس».
ول����ل����وزراء ال���ذي���ن اخ��ت��اره��م
الرئيس المؤقت ميشال تامر الذي
تولى السلطة بعد إقالة روسيف،
صفات متقاربة مغايرة للتنوع في
بلد يبلغ عدد سكانه  204ماليين
نسمة.
وفي حين أثارت فضيحة الفساد
في قضية شركة النفط الوطنية
«بتروبراس» التي لطخت سمعة
قسم كبير من الطبقة السياسية،
استياء كبيرا ً بين البرازيليين
في األشهر األخيرة ،تعهد الفريق
الحكومي الجديد بانتهاج سياسة
مختلفة تماماً.
وذك����رت «ف���ران���س ب���رس» أن
المهمة على الحكومة ستكون
أصعب من ناحية النزاهة وذلك
ألن أسماء  3أعضاء من الحكومة

على األقل وردت في تحقيق ملف
«بتروبراس» من بينهم روميرو
ج��وك��ا ال��وزي��ر المكلف ب��ش��ؤون
التخطيط.
ووف��ق�ا ً لموقع «كونغريسو إم
ف��وك��و» ال��م��ت��خ��ص��ص ،ف��ق��د فتح
تحقيق بحق  3آخرين في حين
أن وزيرين هما نجال شخصيتين
سياسيتين متورطين في فضيحة
«بتروبراس».
وب��ع��د ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ي تولت
قيادتها أول رئيسة برازيلية يعطي
فريق تامر اإلنطباع بالعودة إلى
الوراء ألنه ال يشمل نساء أو سودا ً
أو شخصيات قريبة من الطبقات
الفقيرة ،حسبما تقول «فرانس
برس».
وتشير الوكالة في تقريرها إلى
أن وزير العدل الجديد ،ألكسندر دي
موريس ،الذي كان حتى اللحظة
المسؤول عن األمن في ساو باولو،
يتهم بأن ق��وات الشرطة ارتكبت
في عهده انتهاكات عديدة لحقوق
اإلن��س��ان منها استخدام «كتائب
الموت» للتصدي للعصابات.
ووص��ف��ت��ه صحيفة برازيلية
بأنه «الشخص األشرس في فريق
ت��ام��ر» وس��ي��ت��ول��ى أي��ض �ا ً حقوق
المرأة والمساواة بين األعراق.

كوالي�س
قالت مصادر مق ّربة
من المبعوث األممي
في الحوار اليمني إنّ
مشاورات الكويت
تحقق تق ّدما ً بطيئا ً في
التوصل إلى التفاهمات
ضمن روزنامة متد ّرجة
في دمج وحدات الجيش
وتشكيل مجلس
عسكري متفق عليه
يكون نقطة البداية في
تحقيق التفاهم بين
الفريقين اليمنيين،
وتوقعت المصادر
أنّ يت ّم تثبيت وقف
النار وإنهاء ترتيبات
أمنية لفتح الممرات
ووقف الطلعات الجوية
واإلفراج عن المعتقلين
قبل نهاية حزيران.

بكين تندد بالتقرير ال�سنوي
للبنتاغون حول جي�شها
دانت بكين أمس التقرير السنوي لوزارة الدفاع األميركية عن الجيش
الصيني ،ووصفته بالتشويه المتعمد الذي أضر كثيرا ً بالثقة المتبادلة
بين البلدين.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المتحدث باسم
وزارة الدفاع الصينية يانغ يوجون ،تعبيره عن «استياء شديد ورفض
قاطع لتقرير البنتاغون وإنه أضر كثيرا ً بالثقة المتبادلة».
وأض��اف أن التقرير «ي��روج لوجود تهديد عسكري صيني وغياب
الشفافية ،وتعمد تشويه سياسات الدفاع الصينية وقدم صورة مجحفة
لألنشطة الصينية في بحري الصين الشرقي والجنوبي».
وتابع يانغ «تطبق الصين سياسة دفاع وطنية ذات طبيعة دفاعية»
وقال إن التعزيزات العسكرية واإلصالحات التي تقوم بها بالده تهدف
إل��ى الحفاظ على السيادة واألم��ن وسالمة األراض��ي وضمان التنمية
السلمية للصين» ،مشيرا ً إلى أن الواليات المتحدة هي التي دائما ً ما تثير
الريبة وتستعرض عضالتها العسكرية بإرسال طائرات عسكرية وسفن
حربية إلى المنطقة.
وذكر المتحدث أنه رغم دعوات بكين لحرية المالحة وضبط النفس من
أجل السالم فإن الواليات المتحدة تدفع قدما ً باتجاه عسكرة بحر الصين
الجنوبي «بنية فرض الهيمنة».
وكان «البنتاغون» قال يوم الجمعة الماضي في تقريره السنوي عن
األنشطة العسكرية الصينية إنه ،من المتوقع أن تعزز الصين بنيتها
العسكرية بما في ذلك أنظمة المراقبة في الجزر الصناعية ببحر الصين
الجنوبي هذا العام.
وورد في التقرير أنّ الصين أنهت أعمال الردم الرئيسية في تشرين
األول و ُتركز حاليا ً على تطوير البنية التحتية بما في ذلك ثالث قواعد
جوية على مساحة ثالثة آالف متر يمكن أن تستقبل مقاتالت متطورة.

قلق �أميركي من ت�صريح بوتين
حول الدرع ال�صاروخية
أع��رب «البنتاغون» عن قلقه الشديد من تصريح الرئيس الروسي
سبل الحد من المخاطر المحتملة ألمن روسيا من
فالديمير بوتين حول ُ
نشر عناصر الدرع الصاروخية األميركية في رومانيا وبولندا.
وكانت رومانيا قد شهدت يوم الخميس  12أيار الجاري حفل افتتاح
القاعدة األميركية للمجمعات الصاروخية  Aegis Ashoreفي بلدة
ديفسيلو الرومانية ،وفي اليوم التالي تم في قرية ويدزيكوفو في شمال
بولندا وضع أساس قاعدة مماثلة ستصبح جاهزة في .2018
وجاء رد فعل روسيا على لسان الرئيس بوتين الذي أعلن أنّ موسكو
ستضطر التخاذ إجراءات محددة للحد من الخطر الذي يهدد أمن روسيا،
والناجم عن نشر عناصر الدرع الصاروخية األميركية في شرق أوروبا.
ويرى الرئيس بوتين أنّ تصرفات الواليات المتحدة هذه تؤدي إلى زعزعة
منظومة األمن الدولية ،وإطالق سباق جديد للتسلح.
و قال نائب وزير الدفاع األميركي روبرت وورك ،إن هذا تهديد ونحن
نطلب من روسيا أن تفكر جيدا ً قبل إطالق هذه التصريحات «ألن لدينا
نية بالتعاون مع روسيا عندما يكون ذلك ممكنا .ولكن هذه التهديدات
متضاربة جدا ً وهي تثير القلق الشديد لدينا».
ً
وتجدّر اإلشارة إلى أنّ الجانب األمريكي قال مرارا ،أن الدرع الصاروخية
التي تقام في أوروبا غير قادرة على تقويض الترسانة الروسية ،وهي
موجهة ضد تهديد الصواريخ البالستية المتوسطة والقصيرة المدى التي
يمكن أنّ ُتطلق من الشرق األوسط.
ولكن الخبراء يشيرون إلى أن المجمعات الصاروخية Aegis Ashore
مخصصة ليس فقط لألغراض الدفاعية .ويمكن أن تتضمن منصات من
طراز  Mk-41التي يمكن أن ُتستخدم إلطالق صواريخ مجنحة « توما
هوك» ( استخدمت خالل ضرب العراق في  2003وليبيا في .)2011
وشدد ممثل روسيا الدائم لدى الناتو الكسندر غروشكو على أنّ نشر
منصات  Mk-41في مواقع الدرع الصاروخية األميركية شرق أوروبا،
يمكن أن يقوض بشكل جدي معاهدة الحد والتخلص من الصواريخ
المتوسطة والقصيرة المدى.

كوريا ال�شمالية ت�ؤجل
ق�صف مكتب رئي�سة جارتها
أفادت وسائل اإلعالم الكورية الجنوبية ،بأنّ سلطات بيونغ يانغ ،على ما
يبدو ،قررت تأجيل التدريب على ضربة ضد مكتب رئيس الدولة في كوريا
الجنوبية.
وت��دل معطيات االستخبارات الكورية الجنوبية على أنه تم في ميدان
تدريب بالقرب من بيونغ يانغ ،تشييد ماكيت ضخم ومتكامل للقصر الرئاسي
في سيئول وانتشرت في ميدان التدريب حوالي  50قطعة مدفعية وراجمات
الصواريخ ومدافع الهاون الثقيلة.
وذكر مصدر ُمطلع في االستخبارات أنه يجري سحب العناصر والمعدات
العسكرية من ميدان الرمي .وقال إن مؤسسته تحاول تحديد نوايا سلطات
الشمال ،هل هي إلغاء للعملية أو فقط تأجيلها.

