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الفروف :ا�ستراتيجية ترامب الجديدة في �أفغان�ستان «عقيمة»
تم �إقراره في مجل�س الأمن
وتنافي النهج الذي ّ

ال ّ
شك في أن مفهوم العدالة متشعّ ب ومتعدّد الجوانب من حيث
األهميّة والنوعية ويهدف إلى خلق نوع من المساواة بين أبناء
الشعب الواحد في ظ ّل قانون يطبّق على الجميع ،ألنّ سلوك الناس
يحدّده تطبيق القانون.
إنّ أول مق ّومات هذه العدالة أال يكون أحد فوقها وأال تستثني
أح��داً ،وتعتبر العدالة من أه � ّم المعايير والمقاييس في تقييم
تطور المجتمعات على مختلف أشكالها وأنظمتها السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،ويعتبر غياب العدالة من أخطر األمور
التي تهدّد األمان واألمن االجتماعي بين الناس ،وإذا كان من واجب
الحكومات العمل على تحقيق العدالة بما يضمن لألفراد العيش
الكريم والحياة الراقية ،فإنّ من واجب المجتمع الدولي أن يسعى
إلى تحقيق العدالة الدولية ومالحقة ك ّل من يدعم اإلره��اب ،ألنه
العدو األكبر لإلنسانية.
عندما نتحدّث نحن العرب عن اإلرهاب والعدالة ال ب ّد من التوقف
مليا ً عند الواليات المتحدة األميركية ،باعتبارها خرجت من الحرب
العالمية الثانية محتفظة ببنيتها التحتية سليمة معافاة .فهي
عضو دائم في مجلس األمن الدولي وأول دولة امتلكت األسلحة
النووية ودول��ة مؤسسة لحلف شمال األطلسي ويفوق ما تنفقه
على جيشها  30في المئة من اإلنفاق العسكري العالمي ،إضافة
إلى قوتها االقتصادية والسياسية والثقافية مما يجعلها دول ًة
تمتلك فائضا ً من القوة تسيطر فيه منذ عام  1945على منظمة
األمم المتحدة وتتح ّكم بقراراتها المتعلقة بالقضايا ونقاط التوتر
والنزاعات العالمية بعيدا ً عن القانون الدولي والضوابط األخالقية،
أضف إلى أنها هي من تص ّنف اإلرهاب واإلرهابيين دوال ً وجماعات
وأف��رادا ً في الوقت الذي مارست فيه هي وقاعدتها الرئيسية في
المنطقة (إسرائيل) أسوأ أنواع اإلرهاب في العالم.
ف��إذا ك��ان اإلره��اب يع َّر ُ
ف أن��ه عمل يهدف إل��ى ترويع أيّ فرد
أو جماعة أو دول��ة بغية تحقيق أه��داف معينة ،فماذا نقول عن
دولة قتلت مئات اآلالف من الفيتناميين واليابانيين والعراقيين
والنيكاراغويين واألفغان ...وقامت بالكثير من االعتداءات على
عدد من الدول في العالم من دون مب ّرر أخالقي ،هي تفعل ما تشاء
باعتبارها خارج دائرة المحاسبة والعدالة.
دول � ٌة تعتبر دخ��ول العراق إلى الكويت عمالً إرهابيا ً وتدخالً
وحشياً ،وهذه حقيقة ،بينما احتالل «إسرائيل» لفلسطين واجتياح
عاصمة عربية (بيروت) وإيقاع آالف القتلى عمالً طبيعياً .دول ٌة
تعتبر احتالل الجوالن وقتل أبناء فلسطين واغتصاب النساء
واألط��ف��ال ف��ي سجن أب��و غريب وغوانتانامو وتغيير األنظمة
الوطنية الرافضة لسياستها بالقوة عمالً طبيعياً ،وليس إرهاباً.
دول ٌة تقود منظومة غربية كالقطيع من دون أن يتجرأ ويعترض
عليها أحد وتعتبر ك ّل من ليس معها فهو ضدّها ،من سخرية القدر
أنّ أميركا وأذنابها في الغرب هي مَن تعطي األوسمة والشهادات
للدول والمنظمات ،فك ّل مَن يختلف معها ،حتى في وجهات النظر،
هو إرهابي ويدخل في تصنيفاتها وتسمياتها الغريبة كدول محور
الش ّر والدول المارقة ودول اللوائح السوداء ،وجميع المنظمات التي
تواجه االحتالل الصهيوني هي إرهابية ،بينما ك ّل إجرام «إسرائيل»
من عصابات الهاغانا والمجازر المرتكبة بحق الشعوب العربية
وامتالكها السالح النووي ليس إرهاباً ...فهل ّ
تدل هذه المؤشرات
على أنّ هذا الكيان من ال��دول الداعية إلى السالم العالمي؟! في
الوقت ال��ذي يدفع الشعب اإليراني ثمنا ً غاليا ً ج � ّراء العقوبات
الظالمة ،لمجرد الشك في أنّ إيران تفكر بتصنيع السالح النووي،
إ ّنها ثقافة الكاوبوي عبر التاريخ ،فعن أيّ عدالة نتحدث؟
لقد عمل الغرب تاريخياً ،وبشكل مستم ّر على زجّ الدين في
السياسة في منطقتنا من خالل دعمه المستم ّر لإلخوان المسلمين
وال��ق��وى التكفيرية الظالميّة بمختلف مس ّمياتها ومشتقاتها
من أجل تكفير العلمانيين بغية إيقاف حركة تط ّور وتقدّم هذه
المجتمعات التي شهدت بداية نقلة نوعية على الصعد االقتصادية
واالجتماعية ،وأطلقت على ه��ؤالء المتشدّدين صفة المعارضة
السياسية أو المعتدلة ،باعتبارها تسعى لهدم ك ّل ما يمتّ للدولة
الوطنية والتراث بصلة.
استخدمت الواليات المتحدة عمالءها في المنطقة وعلى رأسهم
مشيخات الخليج وو ّرطتهم بدماء شعوب المنطقة ولن نفاجأ أن
تقوم أميركا والغرب بج ّرهم إلى المحاكم بحجة دعمهم لإلرهاب
عندما تشعر أنّ دوره��م الوظيفي قد انتهى كعادتها مع عمالئها
تاريخياً.
إنّ ق��رار ترامب بحظر دخ��ول سبع دول إسالمية (ال��ع��راق -
سورية  -الصومال  -السودان  -اليمن  -إيران وليبيا) إلى أميركا
يثير الدهشة واالستغراب فك ّل الدراسات والتحقيقات التي أجرتها
المعاهد المختصة في الواليات المتحدة أك��دت أنه لم يُقتل أيّ
مواطن أميركي منذ عقود على يد أحد من هذه الدول التي طالها
القرار وأكثر ما يثير السخرية والجدل حتى في أميركا أنّ الدول
التي يتبع لها منفذو أح��داث  11أيلول  2001لم يشملهم القرار
(السعودية  -اإلمارات  -مصر) كذلك األمر بالنسبة إلى أه ّم الدول
التي ينتمي إليها إرهابيّو داعش (تونس  -المغرب  -باكستان -
أفغانستان).
لقد انفردت الواليات المتحدة األميركية بقيادة العالم منذ تفكك
االتحاد السوفياتي وضربت عرض الحائط بك ّل القوانين والمواثيق
الدولية وأهانت اإلنسان واإلنسانية ،وسحقت مفهوم العدالة بك ّل
المقاييس ،ور ّكبت أحداثا ً كبيرة وخطيرة كي ال تتنازل عن سيادة
القطبية الواحدة وأح��داث  11أيلول  2001بشهادة كبار رجال
«سي أي آي» والمحللين السياسيين على مستوى العالم كانت
صناعة أميركية ،ألنّ الواليات المتحدة بنت عليها الكثير من أجل
تبرير حروبها وأعمالها ،فهل ستقبل بشريك لقيادة العالم وتخضع
للقانون الدولي والعدالة الدولية وتتو ّقف عن منطق الحرية
والعدالة السفسطائية التي ترمز بمفهومها الفلسفي إلى مصلحة
األقوى في سنّ القوانين وفرض سياسة األمر الواقع ومبدأ الغاية
تب ّرر الوسيلة ،أم سيشهد العالم تح ّوال ً دراماتيكيا ً ينهي ك ّل هذا
التفلت واالستهتار؟
لقد دفع الغرب ثمن تغذيته هذا اإلره��اب ،وسيدفع الكثير في
المستقبل القريب والبعيد ،ألنّ هذا الفكر َيكنُّ العداء للغرب ولن
تستطيع قياداته المرتبطة باالستخبارات الغربية أن تسيطر على
أفراده أو توقف مدّه وإجرامه ،مهما اتخذت من إجراءات وقائية،
ّ
يؤخر وطباخ الس ّم ال ب ّد أن يتذ ّوقه ،ومنطق
فقتل الميت ال يقدّم وال
األشياء أن تنتصر العدالة مهما تعاظمت قوى الش ّر.

ح� ّذرت كوريا الشمالية الواليات
المتحدة م��ن «اللعب ب��ال��ن��ار» ،من
خ�لال ال��م��ن��اورات المشتركة التي
تجريها مع جارتها الجنوبية ،والتي
وصفتها بـ «اللعب بالنار فوق برميل
بارود نووي».
وأصدرت اللجنة الشعبية للسالم
في كوريا الشمالية بياناً ،أذاعته
محطة التلفزيون المركزية ،أدانت
فيه المناورات المشتركة الجارية
حاليا ً بين القوات األميركية والكورية
الجنوبية ،وقالت فيه« :نحن لسنا
مجرد مشاهدين لأللعاب المتهورة
بالنار فوق برميل بارود نووي ،بل
سنر ّد بقوة على هذا العرض المفتوح
لمظاهر ال���ع���دوان» ،حسبما جاء
في البيان ال��ذي نقلته قناة NHK
التلفزيونية اليابانية.
إل���ى ذل���ك ،ن��ش��رت ب��ي��ون��غ يانغ
ص����ورا ً ت��ظ��ه��ر م��واط��ن��ي��ن ب��وج��وه
ب��ش��وش��ة م��ع ال��زع��ي��م ك��ي��م جونغ
أون ،على خلفية لوحة كتب عليها
«ال��ص��واري��خ البالستية الخاصة
بالغواصات» ( ) Pukkyson-3
أي «النجم القطبي .« -3ووفقا ً لهيئة
اإلذاع��ة اليابانية ،ف��إنّ هذه الصور
تلمح إلى تطوير صواريخ بالستية
ج��دي��دة خاصة بالغواصات ،بعد
تجارب واختبارات على صواريخ
« »Pukkyson-2ت ّمت في شباط
من هذا العام.
أف��ادت مصادر إعالمية استنادا ً
إل��ى بيان مشترك ص��ادر عن وزارة
الدفاع األميركية وسلطات جزر باالو،
بأنّ «الواليات المتحدة تعتزم نشر
محطات رادار جديدة في أراضي هذه
الجزر».
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان «أن محطات
ال���رادار الجديدة ستتيح لسلطات
ب��االو توسيع إمكانياتها الخاصة
بتأمين الحماية من البحر ،وستوفر
للواليات المتحدة ق��درات أكبر على

عيد التحرير الثاني ومعادالته

�ألمانيا تنتخب بعد �شهر واحد« ..ميركل �أو ميركل؟»

*عضو مجلس الشعب السوري

ـ كالم السيد نصرالله عن معارك القلمون الغربي وفجر الجرود وضع
نقاطا ً ال يمكن مجادلتها وال تجاهلها في التداول.
ـ بدون حسم وضع اإلرهاب على الجانب الحدودي السوري تتح ّول
االنتصارات اللبنانية للجيش أو للمقاومة إلى حرب خطوط تماس
واستنزاف ،فيما استقرار لبنان منوط بتحرير الجانب السوري وال حياد
هنا.
ـ المقاومة التي تخوض الحرب على جانبي الحدود تحمي أمن لبنان
واستقراره وما يقوم به الجيش موضع دعم وتقدير بالتأكيد.
ـ لبنان المعني بتحرير الجانب السوري من موقع المصلحة اآلن
معني إذا ذهبنا للحسم العسكري بالتنسيق مع الجيش السوري ألنّ
ّ
نقطة الحدود الفاصلة هي قمة يتقاسمها البلدان فكيف نح ّررها ومن
يح ّررها بدون تنسيق؟
ـ إذا تغلب مسار التفاوض فإنّ لبنان المعني بالعسكريين اللبنانيين
المخطوفين أمامه إما أن يترك المقاومة تفاوض وتضع هذا الهدف من
أولوياتها وال يسألنا أحد عندها لماذا تفاوضون ،أو أن يفاوض كحكومة
وعندها أيّ اتفاق لسحب المسلحين داخل سورية يستدعي طلبا ً رسميا ً
من سورية للتنسيق والتعاون.
ـ ف��ي الحالتين نحن ذاه��ب��ون لنصر عظيم ه��و التحرير الثاني
والفضل فيه كما في التحرير األول وفي حرب تموز للجيشين والشعب
والمقاومة.

التعليق السياسي

اعتبر وزي��ر الخارجية الروسي
س���ي���رغ���ي الف�������روف أم������س ،أنّ
«االستراتيجية الجديدة للرئيس
األم���ي���رك���ي دون����ال����د ت���رام���ب في
أفغانستان عقيمة» ويرى أنها تقوم
خصوصا ً على «استخدام القوة».
وقال الفروف« :تأسف لكون هذه
االستراتيجية الجديدة التي اعلنتها
واشنطن تقوم خصوصا ً على وسائل
اس��ت��خ��دام ال��ق��وة» ،مضيفا ً «نحن
واثقون بأنّ هذا النهج عقيم».
وأض���اف« :أنّ موسكو تأمل في
تلقي إيضاحات من واشنطن ،بشأن
إع�لان األخ��ي��رة عن إمكانية إج��راء
اتصاالت مع طالبان من دون شروط
مسبقة».
وأوض���ح الف���روف خ�لال مؤتمر
صحافي مشترك مع نظيره الكمبودي
أن االستراتيجية ال��ج��دي��دة حول
أفغانستان التي أعلنتها واشنطن
قبل أيّام ،تتض ّمن «موقفا ً الفتا ً للنظر
من العالقات مع طالبان».
وأعاد الوزير الروسي إلى األذهان
أن موسكو تقيم اتصاالت مع الحركة
المتط ّرفة لسببين :هما «ض��رورة
ح � ّل مسائل عملية تؤثر على أمن
المواطنين ال���روس والمؤسسات
الروسية في أفغانستان ،وضرورة
ّ
ح���ث ط��ال��ب��ان ع��ل��ى ال���ح���وار مع
السلطات على أساس المعايير التي
حدّدها مجلس األمن الدولي».
وذ ّكر بأنّ مجلس األمن قد أصدر
قرارا ً بـ «موافقة الحكومة األفغانية»
يؤكد أنه على طالبان «الوفاء بـ3
شروط للحصول على حق الجلوس
إل��ى طاولة المفاوضات» .وتتمثل
الشروط الثالثة في «ف��ك االرتباط
باإلرهابيين ،ونبذ العنف ،والتأكيد
على احترام الدستور األفغاني».
وش �دّد الف��روف على أن «موسكو
ف��ي اتصاالتها م��ع طالبان تنطلق

دائ��م��ا ً م��ن ه���ذه المعايير وت��دف��ع
الحركة المتطرفة إلى قبول الشروط
األممية».
واستطرد قائالً« :لكن إذا فهمت
االستراتيجية الجديدة للواليات
المتحدة بشكل صحيح ،فيعني
ذلك أنها تسمح بإقامة اتصاالت مع
طالبان من دون وف��اء األخيرة بأي
شروط على اإلطالق».
وح ّذر من أن ذلك «ال يتطابق مع
المصلحة المشتركة والنهج المتفق
عليه ال���ذي ت��م إق���راره ف��ي مجلس
األمن».
وأضاف« :نأمل في أننا سنتم ّكن
من الحصول على إيضاحات بهذا
الشأن خالل االتصاالت على مستوى
الخبراء».
وي��ن��ت��ش��ر ن��ح��و  8400ج��ن��دي
أميركي حاليا ً في أفغانستان في
إطار قوة دولية تض ّم  13ألفا ً و500
عنصر وتقضي مهمتها ،خصوصا ً
بتقديم المشورة إلى القوات األفغانية
المؤلفة من نحو  190ألف جندي.
كما مهد ترامب أمس إلرسال آالف
الجنود اإلضافيين إلى أفغانستان

مع تكثيف الضغط على باكستان
المتهمة ب��إي��واء «عناصر يزرعون
الفوضى».
وك���ان ق��د أك���د وزي���ر الخارجية
األميركي ريكس تيلرسون أنّ موسكو
تزود متمردي طالبان بالسالح «في
انتهاك للمعايير الدولية».
وعلّق الفروف «ليست المرة األولى
ن ّتهم بدعم وحتى بتزويد طالبان
السالح» ،مضيفا ً «لم يتم تقديم أي
دليل».
وأوض��ح أنّ موسكو ال ت��زال على
اتصال بطالبان فقط لضمان «أمن
المواطنين والمؤسسات الروسية»
في أفغانستان و«دعوة (المتم ّردين)
إلى التحاور مع الحكومة» األفغانية.
شدّدت موسكو مرارا ً على وجوب
إش���راك طالبان ف��ي «ح���وار بناء»
إليجاد حل للنزاع األفغاني الذي
يشهد تصاعدا ً للمواجهات وب��روزا ً
أكبر لتنظيم داعش اإلرهابي.
ون��ه��اي��ة آذار ،أع��ل��ن ق��ائ��د ق��وات
الحلف األطلسي في أوروبا الجنرال
كورتيس سكاباروتي أنّ موسكو قد
تكون توفر إمدادات لطالبان.

بدوره ،أخذ قائد القوات األميركية
ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان ال��ج��ن��رال ج��ون
نيكولسون على روسيا في شباط أنها
تمنح طالبان «النفوذ والشرعية» ،ما
يتنافى وخطط الحلف األطلسي لهذا
البلد.
في السياق نفسه ،قالت المتحدثة
باسم وزارة الخارجية الروسية،
ماريا زاخاروفا ،في مؤتمر صحافي،
أم��س ،إن «الجانب الروسي رفض
الموجهة
أكثر من مرة كل االتهامات
ّ
إليه بهذا الشأن وطالب الشركاء
األميركيين بتقديم أدلة».
وأك���دت الدبلوماسية الروسية
«عدم وجود أي أدل��ة» ،قائلة« :مثل
ه��ذه التصريحات ،ال تساعد على
إقامة تعاون فعال بين بلدينا على
المسار األفغاني .ونعلن من جديد
أن��ن��ا ال ن��ق��دم أي دع���م إل���ى حركة
طالبان».
وأعربت زاخاروفا عن «قلق موسكو
م��ن ك��ون االستراتيجية األميركية
تنص على
الجديدة في أفغانستان ال
ّ
«خطر تنظيم داعش اإلرهابي ،الذي
يفرض نفوذه بنشاط في أفغانستان
وكذلك تتجاهل تماما ً قضية إنتاج
المخدّرات في هذا البلد».
وق����ال����ت ال���م���ت���ح���دث���ة ب��اس��م
الخارجية الروسية« :لفت انتباهنا
أن االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ج��دي��دة في
أفغانستان ،التي أعلن عنها الرئيس
األميركي دونالد ترامب في  21آب،
ت� ّم التركيز فيها على حل القضية
األفغانية بالقوة ،بما في ذل��ك من
خالل زيادة عدد القوات األجنبية».
وأك��دت« :هذا النهج يتماشى مع
الحلول التي أعدّتها اإلدارة األميركية
السابقة ألفغانستان .ومن المعلوم،
وأنا آملة بأن الجميع يعلمون ذلك،
أن ه��ذا األم��ر لن ي��ؤدي إل��ى تحقيق
نتائج إيجابية في مجال األمن».

افتتاح �أول وكالة �سياحية كورية �شمالية في رو�سيا

بيونغ يانغ لوا�شنطن :ال تلعبوا بالنار فوق برميل نووي!

مراقبة المجال الجوي من أجل ضمان
سالمة الطيران في المنطقة».
جدير بالذكر أن الواليات المتحدة
تتح ّمل المسؤولية عن الدفاع عن
جزر باالو التي ال تمتلك قوات مسلحة
خاصة بها.
وتقع جزر باالو على بعد 1300
كيلومتر من جزيرة غوام التي هدّدت
بيونغ يانغ ،في وقت سابق ،بضربها
بـ  4صواريخ باليستية متوسطة
المدى من ط��راز «هواسونغ»-12
باتجاه الجزيرة.
ف��ي م��ا ه���دّد ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي
دونالد ترامب بر ّد عنيف على كوريا
الشمالية إذا استهدفت جزيرة غوام.
ويُذكر أن كوريا الشمالية اختبرت،
في تموز الماضي ،بنجاح صاروخا ً
باليستيا ً عابرا ً للقارات ،وبعد ذلك
فرض مجلس األمن الدولي عقوبات
جديدة ض�دّه��ا .وأعقب ذل��ك تبادل
تصريحات ن��اري��ة ش��دي��دة اللهجة
بين بيونغ يانغ وواشنطن ،ما أدّى
إلى تصاعد التوتر في شبه الجزيرة
الكورية.
وه �دّدت كوريا الشمالية بإطالق

كتبت صحيفة «دي فيلت» األلمانية هذا األسبوع بأسف
«ليس هناك أي رغبة في التغيير .األلمان بخير إلى ح ّد عدم
تطوير أيّ شعور باالستياء الحقيقي تجاه الحكومة».
ويبدو أنّ المستشارة األلمانية أنجيال ميركل التي تقوم
بجولة تشمل خمسين مدينة حتى  24أيلول ،لديها التحليل
نفسه لذلك ال زالت «وفيّة لسمعتها» وال تخاطر وتتج ّنب
الوعود الواضحة وتطرح نفسها كـ «ضامنة لالستقرار» في
عالم األزم��ات وفي وجه الصدمات االنتخابية التي تم ّثلت
ببريكست وفوز الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وتك ّرر ميركل القول إنه «رغم  12عاما ً في الحكم ،ما زالت
حماستها نفسها» ،قائلة« :أر ّكز على الفوز لينتصر االتحاد
المسيحي الديمقراطي في ألمانيا».
يذكر أنّ عنوان البرنامج الحواري السياسي الرئيسي
«ميركل أو ميركل ..أال تملك ألمانيا إال هذا الخيار؟» ،والذي
سيعكس األح��د المقبل األج��واء قبل شهر من االنتخابات
التشريعية التي تطمح المستشارة األلمانية من خاللها إلى
الفوز بوالية رابعة.
في ما تتكرر استطالعات الرأي وتتشابه .فهي تظهر أنّ
بين الحزب االشتراكي الديمقراطي برئاسة مارتن شولتز
يرجح فوزه بما بين  22و 25في المئة من األصوات،
الذي ّ
والتحالف المحافظ الذي يض ّم االتحاد المسيحي االجتماعي
واالتحاد المسيحي الديمقراطي (تنتمي إليه ميركل  -بين 38

ص��واري��خ بالستية باتجاه المياه
اإلقليمية لجزيرة غوام في المحيط
ال���ه���ادي ،ال��ت��ي تستضيف ق��اع��دة
أن��درس��ن الجوية وق��اع��دة «أب���را -
هاربورن» البحرية األميركيتين.
وتوعّ د الرئيس األميركي دونالد
ترامب كوريا الشمالية «بر ّد ال مثيل
له أب��دا ً إذا ش ّنت أي هجوم باتجاه
غوام» ،ثم اختار قادة البلدين تخفيف
لهجة وحدّة تصريحاتهم ،فأعلن كيم
جونغ أون أنه مستع ّد للنظر لبعض
الوقت في سلوك الواليات المتحدة،
وأيّد ترامب هذا البيان.
وب���دأت ال��والي��ات المتحدة ،يوم
االث��ن��ي��ن ،م��ن��اورات مشتركة لمدة
عشرة أيام مع كوريا الجنوبية تحت
اسم (يو اف ج��ي) ،تعتبرها كوريا
الشمالية بمثابة بروفة لصراع مسلح
محتمل ،وتقول إنها تزيد من توتير
األوضاع وتعيد تصعيد الموقف.
وح��� ّذرت بيونغ يانغ ال��والي��ات
«تصب الزيت على
المتحدة من أ ّنها
ّ
ال��ن��ار» م��ن خ�لال ه��ذه ال��م��ن��اورات
العسكرية.
وعبّر سفير كوريا الشمالية في

و 40في المئة من األصوات) ،فارقا ً يبلغ  14إلى  18نقطة،
وهي أرقام مشابهة لنتائج عام .2013
في حين ينوي منافس ميركل رئيس الكتلة البرلمانية
للحزب االشتراكي الديمقراطي توماس أوبرمان «االستمرار
في المعركة حتى اللحظة األخيرة» .وأشار لصحيفة إقليمية
إلى أنّ «مارتن شولتز يتحدّث مع الناس فهو يملك موقفا ً
وتوجها ً واضحاً».
واضحا ً ولغة واضحة
ّ
وأض��اف «ب��دأت األرق��ام باالرتفاع ،فالحزب االشتراكي
الديمقراطي بحاجة إلى  30في المئة من األص��وات ومع
شولتز يمكن تحقيق ذلك».
وتتو ّقع الدراسة األخيرة التي أجراها معهد الينسباخ
لحساب صحيفة «فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ» نتائج
مريحة لالشتراكيين الديموقراطيين ،إذ إنّ  46في المئة من
الذين شاركوا في الدراسة لم يحسموا قرارهم بعد ،وهذه
النسبة أعلى بسبع نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من عام
.2013
وينوي الحزب االشتراكي الديمقراطي نزع االنتصار من
االتحاد المسيحي الديمقراطي ،حليفه في «التحالف الكبير»
(غروكو) الحاكم .وهو يسعى إلى إقناع الناخبين عبر تركيز
حملته على الفروقات االجتماعية وعلى هيبة مارتن شولتز
المعروف بأنه «إنساني أكثر من ميركل».
وقال شولتز خالل اجتماع عقد الثالثاء في مدينة بريمن

موسكو م��ن أن تتح ّول المناورات
ال��ك��وري��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة
المشتركة ،الجارية حاليا ً في منطقة
شبه الجزيرة الكورية ،إل��ى حرب
حقيقية في أية لحظة.
ف��ي حين ح�� ّذر الرئيس الكوري
الجنوبي ،م��ون ج��اي ان ،جارته
الشمالية من استخدام تلك التدريبات
ذريعة لتأجيج «دوام��ة» التوتر في
شبه الجزيرة.
على صعيد آخ���ر ،أع��ل��ن اتحاد
الوكاالت السياحية في روسيا ،أمس،
ع��ن «افتتاح أول وك��ال��ة للسياحة
وال��س��ف��ر إل���ى ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة،
ّ
والمرخصة لها بالعمل لدى السلطات
في بيونغ يانغ».
وأوض��ح رئيس اتحاد الوكاالت
السياحية الروسية ،سيرغي غولوف،
في مؤتمر صحافي مك ّرس لدخول
وك��ال��ة  NKOREANالسياحية
السوق الروسية ،أن «هذه الشركة
متخصصة
تأسست عام 2017
ّ
التي ّ
في تنظيم رحالت السفر إلى كوريا
الشمالية وستعمل بدعم من سفارة
بيونغ يانغ في روسيا».
ب���دوره ،ق��ال مستشار السفارة
الكورية الشمالية لدى روسيا ،كيم
سين هون« ،إن بالده ستضمن سالمة
السياح ال��روس المطيعين للقانون
على أراضي كوريا الشمالية».
وشدّد المسؤول الكوري الشمالي
على أن «ق���درات ك��وري��ا الشمالية
النووية تضمن األمن والسلم في شبه
الجزيرة الكورية بشكل تام».
وأض���اف أن «ك��وري��ا الشمالية
تعتزم تطوير العالقات السياحية
مع روسيا بنشاط» ،مؤكدا ً في هذا
السياق أن «بيونغ يانغ ستسهل
إج��راءات إص��دار تأشيرات الدخول
للمواطنين ال��روس وستقلص فترة
االن��ت��ظ��ار م��ن أس��ب��وع��ي��ن أو ثالثة
أسابيع إلى  5-3أيام».

طهران ترحّ ب بعودة ال�سفير القطري:
خطوة منطقية و�إيجابية

قال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي أمس ،إن «طهران
ترحب بعودة سفير قطر وترى أنها خطوة منطقية وإيجابية» ،مشيرا ً إلى أن
ّ
«طهران مستعدة دائما ً لروابط أفضل مع جيرانها في إطار االحترام المتبادل
والمصالح المشتركة».
ولفت قاسمي إلى أن «سياسة بالده الثابتة والمبدئية هي تعزيز العالقات
مع دول الجوار وطهران».
وأضاف قاسمي أن «إيران ترى أن توفير األمن واالستقرار وتعزيز العالقات
االقتصادية يكون بتطبيع العالقات وتعزيزها بين دول المنطقة وعدم تدخل
القوى الدولية فيها» ،مشيرا ً إلى أن بالده مستعدة لـ «بذل الجهود السياسية
الالزمة لحل المشكالت بين دول المنطقة وتعزيز عالقاتها مع بعضها».
قاسمي شدّد على أن «المنطقة بحاجة الى تعاون جماعي يتجاوز الخالفات
ويوجد األرضيات الالزمة للحوار والتنسيق بين ال��دول» ،مضيفا ً أن «إيران
ترحب بأي خطوة بناءة إيجابية لدول الجوار لتحسين العالقات وتعزيزها».
ّ
وكانت الدوحة أعلنت أن سفيرها سيعود إلى طهران ،مؤ ّكدة «تطلّعها إلى
تعزيز العالقات الثنائية مع إيران في المجاالت كافة».

جون�سون ي�صل بنغازي للقاء حفتر
ويعد بم�ساعدة حكومة الوفاق
يواصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون جولته الليبية ،إذ
وصل أمس إلى مطار بنين في مدينة بنغازي ،حيث سيعقد اجتماعا ً مع قائد
الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
وقام جونسون خالل الساعات الـ 48الماضية بجولة في غرب ليبيا ،زار في
إطارها العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة ،وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين
في حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً ،ال سيما رئيس المجلس
الرئاسي التابع للحكومة فايز السراج.
وأعلن جونسون من طرابلس أن «لندن قررت تخصيص أكثر من تسعة
ماليين جنيه استرليني لحكومة الوفاق لمساعدتها في مكافحة اإلره��اب
وتهريب البشر».
وأش��ار رئيس الدبلوماسية البريطانية في أعقاب مفاوضات أجراها مع
السراج إلى «أهمية مساعدة ليبيا في حل مشاكلها كدولة تقف في الخط األمامي
لمواجهة التحديات التي قد تجلب تداعيات سيئة إلى أوروبا وبريطانيا ،خاصة
إذا تركت دون االهتمام الدولي المطلوب».
وتشمل المساعدات البريطانية الجديدة لطرابلس« :ثالثة ماليين جنيه
لتطهير مدينة سرت من األلغام والعبوات الناسفة التي خلّفها مسلحو تنظيم
داعش ،ومليون جنيه لتدريب فرق تفكيك المتفجرات».
كما ستقدم بريطانيا مليون جنيه إلعادة إعمار الهياكل األساسية بالغة
األهمية وإعادة الخدمات األساسية ،و  2.75مليون جنيه لدعم مشاركة النساء
في صنع السالم وإعادة إعمار ليبيا.
إضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى الالجئين و ُتقدَّر قيمة المساعدات
التي تعهّدت بتقديمها بـ 1.29مليون جنيه.
واقترحت لندن أيضا ً «توسيع تعاونها مع المؤسسات األمنية الليبية ،بما
فيها خفر السواحل» الذي يتلقى منتسبوه تدريبا ً من قبل األسطول البريطاني
على التعامل مع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر األبيض المتوسط
بحثا ً عن الحياة األفضل في أوروبا.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها جونسون إلى
ليبيا خالل األشهر األربعة األخيرة ،وحذر السراج قبيلها من «إمكانية استغالل
عناصر إرهابية سيل المهاجرين من أجل التسلل إلى األراضي األوروبية».
وطالب السراج الحكومة البريطانية بـ «استخدام نفوذها لرفع الحظر األممي
على تصدير األسلحة إلى ليبيا».
وأك��د السراج ،أول أم��س ،أن «حكومة الوفاق تتطلع إلى دعم الحكومة
البريطانية ،لإلسراع في رفع الحظر عن تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس
الحدود ،ليقوما بمهامهما بطريقة فعالة في مواجهة عصابات االتجار بالبشر
والتهريب بصفة عامة».
وبحسب بيان لـحكومة الوفاق الوطني الليبية ،فقد «جدّد الوزير البريطاني،
دعم بريطانيا الكامل لجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق توافق بين أطراف
المشهد السياسي في ليبيا».

األلمانية «على عكس ما تقول ميركل ،هناك دائما ً بدائل» .وال
توجه ميركل ،من جهتها ،أيّ كلمة إلى منافسها.
ّ
الجدير بالذكر أنّ االشتراكيين الديمقراطيين يواجهون
«معضلة» ،وهي كيف يمكن التمايز عن المستشارة التي
يتحالفون معها في الحكومة من دون إنكار أدائهم االقتصادي
الضعيف؟
وال يملك الحزب مآخذ على الجوانب المثيرة للجدل في
والي��ة ميركل األخيرة ،إنما كان مؤيدا ً الستقبال أكثر من
مليون طالب لجوء منذ  ،2015باإلضافة إلى أنّ االشتراكيين
الديمقراطيين «متورطون» جميعهم في فضيحة «انبعاثات
الغاز لمحركات السيارات».
وي��ق��ول شولتز الرئيس السابق للبرلمان األوروب���ي
إنّ «ألمانيا تكون بخير عندما يكون الحزب االشتراكي
الديمقراطي في الحكومة ،إال أنها يمكن أن تكون أفضل مع
مستشار اشتراكي ديموقراطي».
على صعيد آخ��ر ،يبدو أن أش��رس خصوم المستشارة
مص ّممون ،على غرار شعبويي الحزب اليميني «البديل من
أجل ألمانيا» الذي كان يأمل قبل أشهر فقط في انتزاع ما
يكفي من األصوات من االتحاد المسيحي الديمقراطي إلجبار
المستشارة على االنسحاب.
وقالت رئيسة الئحة حزب «البديل من أجل ألمانيا» أليس
فيدل إن «التقديرات واستطالعات الرأي الخاصة باالنتخابات

التي ستجرى في  24أيلول ،تؤكد أن ميركل باقية».
إال أنّ مراتب ومجموع األص��وات التي ستحصل عليها
األحزاب الصغيرة تبقى «أكبر نقطة مجهولة في االقتراع»،
وقد تحدّد هذه األحزاب في نهاية المطاف معالم الحكومة
المقبلة.
ويوضح رئيس معهد «أنسا» الستطالعات الرأي هيرمان
بينكرت لصحيفة «بيلد» األلمانية أن «ال شيء يشير إلى
إمكانية تقارب النتائج بين الحزب االشتراكي الديمقراطي
وتحالف االتحاد المسيحي الديمقراطي واالتحاد المسيحي
االجتماعي وفي حال ال يريد الحزب االشتراكي الديمقراطي
المشاركة في غروكو (تحالف حكومي كبير) جديد ،يجب أن
ّ
يتحضر ليكون في صفوف المعارضة».
وهنا يتساءل األلمان :مَن سيتمكن من فرض نفسه شريكا ً
على ميركل؟ «التحالف الكبير» أم الليبراليون في الحزب
الديمقراطي الحر؟ هل سيحاول حزب الخضر الدخول في
تحالف مع المستشارة؟ وهل دخول حزب «البديل من أجل
ألمانيا» إلى مجلس النواب االتحادي سيعيق تشكيل أكثرية
نيابية؟
اآلمال معلّقة على انتخابات  24أيلول على أنها الموعد
األقرب لإلجابة على هذه األسئلة ،وإال فيجب انتظار نتائج
المفاوضات الحزبية الطويلة .فاألمور معلقة مسبقا ً بالخيار
الذي سيتخذه االشتراكيون الديمقراطيون.

