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 حسن حردان



تستم ّر مجدّدا ً لغة الحديث عن توافقات واتفاقات وتقاطعات
في ال��رؤى األميركية ـ الروسية في ما يتعلق بتطورات الحرب
السورية ،إذ ..وعقب محادثات له مع نظيره األميركي جون
كيري ،أك � ّد وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الف��روف أن��ه ت ّم
االتفاق على ضرورة التأثير على مجموعات المعارضة السورية
كافة ،لاللتزام بما تنص عليه قرارات مجلس األمن وعدم وضع
ش��روط مسبقة ،مضيفاً« :رك��زن��ا على ض��رورة إرس��ال إشارة
قوية لقسم من المعارضة ،وهناك فه ٌم لما يجب عمله».
بدوره وعلى هامش اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية
في فيينا ،كاثر كيري كلماته وألفاظه التهديدية التي لن تكون
في اعتقادنا إال بمنزلة (الضحك على اللحى) ،وحلقة جديدة من
مسلسل المرواغة ،إذ أكد على تقوية نظام المراقبة لعملية وقف
إطالق النار في سورية ،مهدّدا ً منتهكي ذلك بأنهم سيع ّرضون
أنفسهم لما س ّماه خطر الطرد من العملية السياسية التفاوضية،
(أي كيري) أنّ بالده هي المنتهك األول لقرارات
وهو الذي يعلم ّ
مجلس األمن ،والشا ّذ الرئيس عن ك ّل مسارات التهدئة وتصنيع
ال�ح� ّل السياسي ف��ي س��وري��ة وغير س��وري��ة ،كيف ال وواشطن
المفرمل الرئيس لك ّل القرارات الدولية ال ُمدينة لـ»إسرائيل» ،وهي
وحدها من يعطي الضوء األخضر لحلفائها وائتالفها السوري
لمواصلة العناد «وتيبيس» ال��رأس لجهة االستمرار في وضع
أي ط��رد يتحدّث ال��وزي��ر األميركي
ال�ش��روط المسبقة ،ث��م ع��ن ّ
أي ط��رف من األطراف
إنْ ك��ان يعرف كما يعرف ال��روس��ي أنّ ّ
المشتبكة في الملف السوري ال يؤمن أص ً�لا إال باستراتيحية
الحسم العسكري ،وتغذية النار والقضاء المبرم على اآلخر،
وهو الذي ُيدرك تمام اإلدراك أيضا ً أنّ الساحة السورية إنما هي
الساحة األكبر للكباش «البارد» مع الخصم الروسي والميدان
الرئيس للوي األذرع.
الفهم األميركي الوحيد لما يجب عمله في الساحة السورية،
هو استمرار الكباش وتصنيع ك ّل مق ّومات المستنقع في سورية،
الذي هدّد به كيري نفسه منذ أيام ،انتصارا ً للرؤى «اإلسرائيلية»
التي ترى ب��أنّ المطلوب من «إسرائيل» اليوم بحسب ما نشره
«مركز أبحاث األمن القومي اإلسرائيلي» النشط كثيرا ً هذه األيام
في دراساته وتحليالته ،هو االستعداد لتف ّكك جزء من الدول
إلى عدة دول وأحكام ذاتية وجيوب أو كيانات عرقية أو دينية
أي حرج في أن يضيف
متف ّرقة ،إذ لم يجد المركز اإلسرائيلي ّ
(إنه من الصواب أن تفتح «إسرائيل» عالقات سرية وعلنية مع
تلك الكيانات ،إذ يتوقع منها أن يكون لها دور بنّاء ومستق ّر
ف��ي رس��م معالم وج��ه ال�ش��رق األوس ��ط) ،وم��ن هنا نفهم لماذا
تبقى القرارات الدولية حبيسة األدراج المتعلقة منها بمكافحة
اإلره��اب ووق��ف تمويل وتسليح َم��ن يصنفون دول�ي�ا ً منظمات
إرهابية ،إنما لتكريس الرؤية «االسرائيلية» لجهة ديمومة تلك
الكيانات والجيوب ،ول��ذات السبب نفهم اإلع�لان «االسرائيلي»
المتعلق ب��ال�ه��دف االستراتيجي «االس��رائ�ي�ل��ي» ف��ي استجالب
أنظمة كنظام الرئيس السيسي ال��ذي يفاخر ب�ق��درات نتنياهو
القيادية ،وأنها كفيلة بتط ّور المنطقة والعالم بأسره بحسب ما
نقله موقع صحيفة «مكور ريشون» الصهيونية اليمينية عبّر
مراسلها تسفيكا كالين الذي أك ّد أنّ السيسي نقل مشاعره تلك
حيال نتنياهو ،خ�لال لقائه في القاهرة بقادة لجنة المنظمات
اليهودية في أميركا.
ه ��ذا م��ا ن�س�ت�ط�ي��ع ف �ه �م��ه ،وه� ��ذا ه��و ف �ق��ط ال �ف �ه��م األميركي
«االسرائيلي» المتالزم لما يجب عمله في هذه المنطقة الملتهبة،
تطبيقا ً وتنفيذا ً لفكر برنارد لويس ،نأمل أن نكون مخطئين وأن
يكون هناك حقا ً فه ٌم روسي ـ أميركي لما يجب عمله في الحرب
السورية التي دخلت عامها ال�س��ادس وأم��ل ال�خ�لاص مقتول،
والفهم فيها معدوم.
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

انفجار يهز �شرق طهران
والأمن يعتبره «عر�ضي ًا»
أكدت السلطات اإليرانية أمس ،أنّ اإلنفجار الذي وقع شرق طهران وأصيب
فيه شخص واحد ،حمل طابعا ً عرضياً.
وأوضح قائد قوى األمن الداخلي لمحافظة طهران العميد محمد حسين
ساجدي نيا ،أن االنفجار كان ناجما عن مواد مفرقعة مصنعة يدويا.
ونقلت وكالة «فارس» عن ساجدي نيا قوله ،إن االنفجار وقع في الساعة
العاشرة صباح أمس في منطقة «طهران بارس» الواقعة شرق العاصمة،
مؤكدا ً أنّ وحدة من قوات الشرطة ووحدة أخرى توجهتا على الفور لإلغاثة
واإلنقاذ.
وتابع أنه وبعد التقصي في أسباب الحادث تبين أنّ شابا ً يبلغ  25عاما ً
من عمره ،كان يجمع القمامة القابلة للتدوير ووجد رزمة حاول إخراجها من
سلة قمامة إال أنها انفجرت فجأة ،ما أدى إلى إصابته بجراح في يده ووجهه.
وأضاف ساجدي نيا أنه إثر وقوع الحادث ،توجه فريق خبراء متخصص
إلى المكان إلبطال مفعول المتفجرات .وتبين بعد التحقيق أن المواد بداخل
الرزمة كانت مواد مفرقعة مصنعة يدوياً.

مناورات �صينية
قبل تن�صيب رئي�سة تايوان
قالت وزارة الدفاع الصينية ،إن مناوراتها العسكرية في اآلونة األخيرة
على الساحل الجنوبي الشرقي للبالد تأتي في إطار تدريبات سنوية.
يأتي ذلك بعد أن أش��ارت وسائل إعالم إلى أن توقيت المناورات تحدد
ليتزامن مع تنصيب رئيسة ت��اي��وان الجديدة ،التي تنتمي لحزب مؤيد
لالستقالل.
وأفادت وسائل إعالم رسمية صينية ،بأن جيش التحرير الشعبي أجرى
ثالثة تدريبات إنزال على األقل على الساحل الجنوبي الشرقي منذ بداية
أيار.
وذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية أمس ،أنّ فوجا ً تابعا ً لمجموعة
الجيش الحادي والثالثين في جيش التحرير الشعبي ،نفذ المناورة األكبر
خالل األيام القليلة الماضية ،مشيرة أن المناورات تستهدف تعزيز االستجابة
للتهديدات األمنية.
وأضافت في بيان قصير على موقعها اإللكتروني «هذه المناورات ترتيبات
روتينية تجرى وفقا لخطط التدريب السنوية ،ليس لها أي هدف محدد .يجب
أال يبالغ األفراد المعنيون في تفسيرها».
هذا وشهدت الصين وتايوان تقاربا ً في ظل الحكومة المنتهية واليتها
بقيادة قوميين على عالقة ودية ببكين ،لكن العالقات تأزمت مع الحزب
الديمقراطي التقدمي الموالي لالستقالل ومع تساي اينج وين التي ستؤدي
اليمين الدستورية كرئيسة لتايوان يوم الجمعة المقبل.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنّ اللقطات التي بثتها وسائل اإلعالم
الصينية الرسمية للمناورات ،تأتي في إطار تدريبات سنوية لجيش التحرير
الشعبي وإنها «تمسك» بزمام الموقف.

مؤتمر فيينا الجديد لم يفكك األلغام الموضوعة في طريق
االل �ت��زام بوقف العمليات العسكرية ف��ي س��وري��ة ،حيث ظهر
بوضوح أنّ تجديد دعوة جميع األطراف للتقيّد بالهدنة ال ُمعلن
عنها ،لم يقترن باالتفاق على معالجة جدية لثالث مشكالت
أساسية تحول دون تطبيق االلتزام بالهدنة من ناحية ،وإعطاء
دفع حقيقي الستئناف محادثات «جنيف  ،»3التي وصلت إلى
طريق مسدود نتيجة عدم التزام وفد الرياض باألسس المتفق
عليها في فيينا وقرار مجلس األمن رقم  2254من ناحية ثانية،
وهذه المشكالت تتمثل بثالث:
المشكلة األولى :تصنيف الجماعات اإلرهابية والفصل بينها
وبين الجماعات التي تلتزم بالهدنة والسير بالح ّل السياسي،
فهذه المشكلة ل��م تح ّل منذ االت�ف��اق األم�ي��رك��ي ال��روس��ي على
تصنيف تنطيم «داعش» وجبهة «النصرة» تنظيميين ارهابيين ال
يشملهما قرار وقف العمليات العسكرية ،حيث كان من المفترض
أن يتبع ذل��ك تحديد م��ن ه��ي الجماعات التي التزمت بالهدنة
أي ارتباط أو تداخل بينها وبين جبهة
ومناطق تواجدها وفك ّ
«النصرة» ،غير أنه جرى االلتفاف على ك ّل ذلك بتحريض تركي
سعودي وبضوء أخضر أميركي ،ألن ال مصلحة لهذه الدول
بتنفيذ هذا القرار ،فهو سيؤدّي فيما لو ت ّم الفصل بين «النصرة»
وباقي المجموعات المسلحة األخرى إلى تمكين الجيش السوري
وحلفائه من ضرب جبهة «النصرة» والقضاء عليها ،أو نشوب
صراع بين «النصرة» والجماعات التي ستتخلى عنها ،وبالتالي
فقدان تركيا والسعودية وأميركا القوة المسلحة األساسية التي
تستند اليها الجماعات المسلحة في تثبيت وجودها في مواجهة
الجيش السوري ،واستطرادا ً إضعاف قدرتهم على ممارسة
الضغوط لمحاولة تحسين شروطهم في المحادثات السياسية
للتوصل إلى ح ّل لألزمة ،ولهذا واص��ل وزي��ر خارجية أميركا

جون كيري سياسة االلتفاف على المطالبة الروسية بضرورة
الفصل بين «النصرة» وباقي المجموعات الملتزمة بوقف النار.
المشكلة الثانية :وقف تزويد الجماعات المسلحة بالسالح
والمسلحين عبر الحدود التركية ،ذلك أنه ال يمكن تطبيق الهدنة
من دون وقف هذا الدعم ،وإال تح ّولت الهدنة إلى فرصة لتمكين
الجماعات المسلحة من تعويض خسائرها العسكرية والبشرية
وإع��ادة ترميم قوتها لش ّن الهجمات من جديد ،وهو ما حصل
فعليا ً حيث ج��رى استغالل الهدنة وقامت السعودية وتركية
بتزويد المسلحين باألسلحة المتطورة والذخائر وتمكين آالف
المسلحين المد ّربين على أيدي أجهزة االستخبارات األميركية
والتركية والبريطانية من الدخول إلى سورية عبر األراضي
التركية ،والقيام بخرق الهدنة وش ّن الهجمات في ريفي الالذقية
وحلب ،في محاولة الستعادة السيطرة على المناطق الهامة التي
تمكن الجيش السوري بدعم الطيران الروسي من السيطرة
عليها في األشهر الخمسة الماضية التي أعقبت الدخول النوعي
الروسي على خط المعركة ض ّد القوى اإلرهابية ،وبدا واضحا ً
أنّ ه��ذه الهجمات استهدفت أي�ض�ا ً التأثير على ت�ق�دّم الجيش
السوري وحلفائه في المناطق التي يسيطر عليها «داعش» بعد
التحرير السريع لمدينة تدمر والقريتين واالستعداد للسيطرة
على بلدة السخنة والتقدّم نحو الرقة ودير الزور .ألنّ الواليات
المتحدة باتت قلقة من أن ي��ؤدّي استمرار هذا النجاح السريع
للجيش السوري إلى فقدانها ورقة توظيف خطر «داعش» البتزاز
روسيا وس��وري��ة في المفاوضات ،وإط��ال��ة ح��رب االستنزاف
يفسر استمرار أميركا
ض ّد الدولة الوطنية السورية .وهذا ما ّ
بالته ّرب من االتفاق مع روسيا على صيغة عملية لوقف دخول
السالح والمسلحين عبر الحدود التركية.
المشكلة الثالثة :الشروط المسبقة للح ّل التي يستم ّر وفد
الرياض بوضعها ،بتحريض سعودي تركي أميركي ،مما أدّى
إلى تعطيل محادثات جنيف وتوقفها ،ويبدو أنّ الدافع لذلك هو
أنّ الجماعات المسلحة ومن ورائها الرياض وانقرة وواشنطن ال

يريدون السير بالح ّل على أساس شروط ليست في صالحهم
وس�ت��ؤدّي إل��ى كشف هشاشة تمثيلهم ،ولهذا لم يحدّد موعد
الستئناف المحادثات ،ومن المرجح اذا ما جرى استئنافها من
دون أن تذلل المشكالت الثالث اآلنفة الذكر أن تصل المحادثات
م �ج �دّدا ً إل��ى ط��ري��ق م �س��دود .وأنّ ال�ق�ص��د م��ن استئنافها هو
امتصاص الغضب الروسي واالستفادة من عامل الوقت لتزويد
المسلحين بالمزيد من السالح والمسلحين ومحاولة تغيير في
المعادلة الميدانية.
في ضوء ما تقدّم من الواضح أنّ الواليات المتحدة هي من
يضع األلغام رهانا ً على تبدّل في الوضع الميداني ،أو إطالة
تمس
أم��د ال�ح��رب ل��دف��ع ال��دول��ة ال�س��وري��ة إل��ى تقديم ت �ن��ازالت ّ
سيادة واستقالل سورية ،غير أ ّنه من الواضح أيضا ً أنّ القيادة
السورية ليست في وارد التفريط بسيادة سورية ،فسورية لم
ُتقدّم ك ّل هذه التضحيات طوال السنوات الخمس الماضية دفاعا ً
عن استقاللية قرارها الوطني لتعود وتقبل بالتنازل عن ذلك،
خصوصا ً في ظ ّل التبدّل النوعي في موازين القوى لمصلحتها.
وعليه من المرجح أنّ تواجه سورية وروسيا واي��ران هذا
التكتيك األم �ي��رك��ي ،ب��االس�ت�م��رار ف��ي الضغط ال�م�ي��دان��ي ض ّد
وأي مجموعة مسلحة تخرق الهدنة ،وفي
«النصرة» و»داعش» ّ
الوقت نفسه تحميل أميركا والسعودية وتركيا مسؤولية تعطيل
الح ّل السياسي عبر تحريض وفد الرياض على االستمرار في
طرح الشروط المسبقة المناقضة لمقررات فيينا وقرار مجلس
األمن رقم .2254
من هنا فإنّ الهدنة ستبقى مع ّرضة لالهتزاز واالختراق في
ظ� ّل رف��ض واشنطن الفصل بين «النصرة» وباقي الجماعات
التي تعلن استعدادها االلتزام بوقف العمليات القتالية ،وفي هذه
الحالة سوف يستم ّر الصراع ،وستكون الكلمة األولى واألخيرة
للميدان وموازين القوى على األرض هي التي تحدّد في النهاية
مضمون وسقف الح ّل السياسي.

قرأت مصادر متابعة
للملف اليمني في نداء
أمير الكويت للطرفين
المتفاوضين عدم
مغادرة الكويت تلبية
لطلب سعودي إليجاد
مخرج لوفد منصور
هادي للبقاء والعودة
للتفاوض والحفاظ على
ماء الوجه بعد انسحابه،
وذبك لتصوير البقاء
استجابة لنداء األمير
تمهيدا ً للعودة إلى
المفاوضات مقابل
إعالن كويتي عن
تدخل األمير شخصيا ً
لتقريب الفرص أمام
المتفاوضين للوصول
إلى تسوية لقضايا
الخالف.

ترامب :لن �أت�أثر بمجامالت بوتين و�س�أتفاو�ض مع كيم
كشف الملياردير األميركي دونالد ترامب عن أولويات
أجندته بعد فوزه المرجو في انتخابات الرئاسة ،وأك ّد أنّ
ثناء الرئيس الروسي فالديمير بوتين له لن يساعد األخير
في التفاوض مع واشنطن.
وفي مقابلة مع وكالة «رويترز» نشرت أمس إثر فوز
جديد حققه ترامب في االنتخابات التمهيدية للحزب
الجمهوري في والية أوريغون ،أعرب ترامب عن استعداده
إلجراء مفاوضات مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية كيم
جونغ أون حول برنامج بالده النووي ،لكنه حاول مجددا ً
تخفيف االنطباع الذي تركته تعليقاته السابقة عن بوتين
والتي وصف الرئيس الروسي فيها بأنه «رجل قوي».
ول ّوح ترامب بأنّ تصريحاته السابقة ال تعني أنه ينوي
إبداء أيّ مرونة في المفاوضات مع روسيا .وقال «سبق
لبوتين أنّ قال أشياء لطيفة عني ،لكن ذلك لن يساعده
في المفاوضات ،إنه لن يساعده على اإلط�لاق» .قال إنه
يستهجن تصرفات الرئيس في شرق أوكرانيا.
وفي كانون األول الماضي قال ترامب إن بوتين «يحظى
باحترام كبير» وقال إن الواليات المتحدة وروسيا يمكنهما
العمل سويا ً لهزيمة اإلرهاب .ورد بوتين قائالً إنه يرحب
برغبة ترامب في تحسين العالقات ووص��ف المرشح
الجمهوري بأنه «متوهج وموهوب للغاية».
من جانب آخر رفض ترامب في مقابلته مع «رويترز»
الكشف عن تفاصيل خطته لعقد صفقة مع كوريا الشمالية
لكنه قال إنه منفتح على الحديث مع زعيمها.
وق��ال عن كيم «سأتحدث معه ...ال مشكلة ل��دي في
الحديث معه ».وتابع أنه سيضغط أيضا على الصين

الداعمة الدبلوماسية والسياسية الوحيدة لبيونغ يانغ
من أجل المساعدة في التوصل إلى حل.
وأضاف ترامب أنه ليس معجبا ً باتفاق باريس للمناخ
الذي يحدد خفض انبعاثات الكربون ألكثر من  170بلداً.
وقال إنه يريد إع��ادة التفاوض على االتفاق أل ّنه يعامل

الواليات المتحدة بطريقة غير عادلة في حين يمنح معاملة
تفضيلية لدول مثل الصين.
هذا وعزز ترامب مواقعه كمرشح جمهوري وحيد في
السباق االنتخابي ،وذلك بفوزه في االنتخابات التمهيدية
التي جرت في والية أوريغون.

البيت الأبي�ض يرف�ض م�شروع قانون
يدين ال�سعودية بهجمات � 11أيلول
ذكرت مصادر إعالمية أنّ البيت األبيض رفض
مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ األميركي ،أول
من أمس ،يسمح ألسر ضحايا هجمات  11أيلول
 2001بإقامة دع��اوى قضائية ضد السعودية
للمطالبة بتعويضات.
ونقلت وكاالت أنباء ،عن المتحدث باسم البيت
األبيض ،جوش إيرنست ،قوله إن «هذا التشريع
سيغير قانونا ً دوليا ً قائما ً منذ أمد بعيد فيما يتعلق
بالحصانة السيادية».
وأضاف إيرنست خالل تصريحات صحفية أنّ
رئيس الواليات المتحدة ،ال يزال يشعر بمخاوف
جديّة من أنّ ه��ذا التشريع من شأنه أن يجعل
الواليات المتحدة عرضة للخطر في نظام المحاكم
األخرى في مختلف أنحاء العالم.
ه��ذا و ك��ان الشيوخ األميركي قد ص��وت على
«قانون العدالة ضد رع��اة اإلره���اب» باإلجماع.
وقال مساعد باللجنة القضائية بمجلس النواب،
إنّ مشروع القانون يجب إحالته إلى المجلس حيث
تعتزم اللجنة عقد جلسة استماع لمناقشته في
المستقبل القريب.
وإذا أصبح مشروع «قانون العدالة ضد رعاة
اإلرهاب» قانونا فإنه سيرفع الحصانة السيادية
التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد الحكومات-عن ال��دول التي يثبت أنها متورطة في هجمات
إرهابية على األراضي األميركية .وسيسمح القانون
للناجين من الهجمات وأق��ارب القتلى بالمطالبة
بتعويضات من الدول األخرى.
وفي هذه الحالة سيتيح إقامة دعاوى بمحكمة
اتحادية في نيويورك ،يسعى من خاللها المحامون

إل��ى إث��ب��ات أنّ السعوديين ك��ان��وا ضالعين في
الهجمات على مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة
الدفاع األميركية .من جهته ،قال المحامي البارز
جيمس كريندلر الذي يمثل أسر ضحايا الهجمات
االرهابية والذي كسب تعويضات كبيرة لضحايا
تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي االسكتلندية عام
 1988إنه يتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع
القانون وأن يصبح قانونا ً في نهاية المطاف.
وأض��اف «سيكون جنونا من (الرئيس باراك)
أوب��ام��ا أن يعترض على تشريع يحظى بتأييد
الحزبين يفتح المحاكم (األميركية) أمام ضحايا

ويعد استمرار االنتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري،
رغم انسحاب جميع منافسي ترامب من السباق ،أمرا ً شكليا ً
إلى درجة كبيرة ،لكن نتائج التصويت تعزز مواقع ترامب
المعنية ،إذ تشير النتائج األولية لالقتراع في أوريغون
على حصوله على  %66من أصوات الناخبين .وسترسل
الوالية  28موفدا ً إلى مؤتمر الحزب الجمهوري المقرر في
ُ
حيث سيعلن الحزب عن مرشحه في
 21-18تموز المقبل،
االنتخابات رسمياً.
وحسب تقييمات صحيفة «نيويورك تايمز» كان ترامب
قبل انتصاره في أوريغون ،قد نال تأييد  1144موفدا ً
إلى المؤتمر ،علما ً بأنه يحتاج إلى  1237صوتا ً مؤيدا ً له
ليصبح المرشح الرسمي الوحيد للحزب الجمهوري.
في غضون ذلك ،تمكن السيناتور بيرني ساندرز من
التغلب على وزيرة الخارجية السابقة هيالري كلينتون
في االنتخابات التمهيدية لوالية أوريغون .من جانب آخر،
تمكنت كلينتون من إحراز تقدم ضئيل في منافسة شرسة
مع ساندرز في والية كنتاكي.
وح��س��ب النتائج ،ن��ال س��ان��درز  %53م��ن أص��وات
الناخبين في أوريغون مقابل  %47لـ كلينتون .وفي
كنتاكي حصلت كلينتون على  %47من األصوات ،فيما
أيد  %46من ناخبي الحزب الديمقراطي ساندرز.
و حتى اليوم تمكنت كلينتون من تأمين تأييد  2293من
موفدي الواليات األميركية إلى مؤتمر الحزب الديمقراطي،
في مقابل دعم  1519موفدا لـ ساندرز .يُذكر أنّ العتبة
الضرورية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري تبلغ 2383
صوتا.

نوالند :تنفيذ «مين�سك»
قد يرفع العقوبات عن رو�سيا
أعلنت مساعدة وزير الخارجية األميركي فيكتوريا نوالند أنّ العقوبات
المفروضة على روسيا قد ترفع عنها بعد تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة
بتسوية األزمة األوكرانية بالكامل.
وقالت نوالند للصحفيين في موسكو أمس ،إن الواليات المتحدة ترغب في
تنفيذ اتفاقات مينسك بأسرع وقت ممكن ،داعية إلى تسريع عملية تنفيذ هذه
االتفاقات ،مشيرة أنّ ذلك سينعكس إيجابا ً على السالم واألمن في أوكرانيا
وكذلك على العالقات الثنائية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك بين روسيا والواليات
المتحدة .وأشارت مساعدة وزير الخارجية األميركي ،إلى أن الجانب األميركي
ليس طرفا ً في «مجموعة النورماندي» الخاصة بأوكرانيا ،إال أن واشنطن اتفقت
مع كل أعضاء المجموعة أنها ستعمل بشكل متوا ٍز مع موسكو وكييف في
محاولة لتسريع هذه المفاوضات.
يُذكر أنّ نوالند أج��رت أمس مباحثات مع سيرغي ريابكوف نائب وزير
الخارجية الروسي بعد أنّ التقت مع فالديسالف سوركوف مساعد الرئيس
الروسي لبحث موضوع األزمة األوكرانية.

أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الواليات المتحدة».
هذا ويعارض السعوديون مشروع القانون بشدة
وينفون أيّ مسؤولية عن الهجمات التي وقعت عام
 .2001ويقولون إنهم قد يبيعون سندات أميركية
وأصوال ً تصل قيمتها إلى  750مليار دوالر إذا أصبح
المشروع قانونا .وفي السياق ،قال وزير الخارجية
السعودي ع��ادل الجبير إنّ اعتراض ب�لاده على
م��ش��روع ال��ق��ان��ون يستند إل��ى م��ب��ادئ العالقات
الدولية ،مضيفا ً أن ما يقوم به الكونغرس األميركي
يلغي مبدأ الحصانات السيادية األمر الذي سيحول
العالم من القانون الدولي إلى قانون الغاب.

زلزال بقوة  6.7درجات
ي�ضرب غرب الإكوادور
ضرب زل��زال بقوة  6.7درج��ات غرب اإلك��وادور صباح أمس ،وفقا ً لهيئة
المسح الجيولوجي األميركية (.)USGS
وأشارت البيانات إلى أنّ مركز الزلزال يقع على بعد  26كيلومترا إلى الغرب
من مدينة ميوسني ( )Muisneغرب األكوادور ،وعلى عمق عشرة كيلومترات.
ولم ترد أي تفاصيل عن حجم الدمار أو عدد اإلصابات ،أو أنباء عن احتمال
حدوث موجات مد.
يُذكر أن زلزاال ً كبيرا ً ضرب األكوادور منتصف نيسان الماضي بلغت قوته
 7.8درجات ،أودى بحياة  587شخصاً ،وقدر حجم الضرر الناجم عن الزلزال
بـ 3مليارات دوالر.

�إ�ضراب القطارات م�ستمر في فرن�سا وال�شرطة ال ُم ْن َه َكة تنظم تظاهرة احتجاج
أدت اإلضرابات في السكك الحديدية والموانئ الفرنسية إلى خفض
خدمة القطارات إلى النصف ،وأدت إلى إلغاء رحالت العبارات إلى
بريطانيا أمس ،إذ تحاول النقابات العمالية الضغط على حكومة
الرئيس فرانسوا هوالند للتراجع عن إصالحات في قانون العمل.
وبعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع أصيب فيها مئات من رجال
الشرطة ،نظم أفراد الشرطة أنفسهم للخروج بمظاهرة احتجاجية
للتعبير عن استيائهم من الضغوط الناجمة عن اشتباكات شبه
يومية مع مثيري الشغب من الشبان ،على هامش مظاهرات الحركة
المناهضة إلصالح قانون العمل.
وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية « »sncfإن إضراب عمالها
أمس والمستمر حتى يوم الجمعة ،خفض خدمات القطارات فائقة
السرعة والرحالت بين المدن بما بين  40و 50بالمئة وأث ّر كذلك على
خطوط القطارات المحلية وخطوط الضواحي.
من جهتها ،أعلنت شركة «بريتاني فيريز» للعبارات كذلك عن
إلغاءات جماعية للحجوزات على الرحالت بين بريطانيا وشمال
فرنسا ،حيث انضم عمال المواني إلى اإلضراب.

ويتعلق األم��ر ب��إص�لاح��ات رائ���دة طرحها ه��والن��د قبل ع��ام من
انتخابات الرئاسة ،ومنها تعديل قوانين صممت بحيث يسهل على
أصحاب األعمال تعيين العاملين وفصلهم ،ويمكنهم من اختيار عدم
االلتزام بالقواعد الوطنية الصارمة مقابل اتفاقات بين صاحب العمل
والموظف على األجر.
وتقول حكومة الرئيس الفرنسي إن التعديل سيشجع الشركات على
التعيين ،ويحد من البطالة التي ما زال معدلها يتجاوز عشرة بالمئة.
وفي السياق ،قال هوالند إنه لن يسعى لفترة والية تالية إذا لم
يتمكن من تحقيق انجازات في مكافحة البطالة ،لكن منتقديه يقولون
إن اإلصالح سيقوض تماما ً معايير حماية العاملين المتضمنة منذ
عشرات السنين في قانون العمل الوطني.
وأثارت خطة اإلصالحات التي يرفضها ثالثة من كل أربعة فرنسيين
وفقا ً لنتائج استطالعات الرأي ،مظاهرات اتسمت بالعنف في بعض
األحيان وزادت من الضغوط على الشرطة المنهكة بالفعل بسبب
واجبات إضافية في أعقاب هجمات نفذها ارهابيون في فرنسا في
تشرين الثاني.

