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ت�سريبات في تحقيقات الماليزية� ..ألمانيا تتالعب بالأدلة لزيادة الغمو�ض

الفروف :وا�شنطن ت�ستغل الأزمة الأوكرانية لتوتير العالقات بين رو�سيا و�أوروبا
أع��ل��ن وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي
سيرغي الفروف أن واشنطن تستغل
األزم��ة األوك��ران��ي��ة إلث��ارة التوتر في
العالقات بين روسيا وأوروبا.
وق��ال الف��روف في محاضرة حول
السياسة الخارجية الروسية أمس
إن «الوضع في أوكرانيا يستخدم من
قبل بعض ال��دول ،ال سيما واشنطن،
لفرض زعامتها في كل منطقة أوروبا
والمحيط األطلسي» ،مشيرا ً إلى أن
هذه المحاوالت ستستمر مهما فعلت
روسيا.
ودع���ا وزي���ر الخارجية ال��روس��ي
واشنطن إل��ى إق��ام��ة ت��ع��اون شفاف
على أساس مصالح الجانبين ،مؤكدا ً
أن العمل المشترك فقط هو الطريق
الفعال الذي يؤمن التعاون المستمر،
مشيرا ً إل��ى أن الخبرة ت��دل على أن
الفوضى تعم كل المناطق التي ّ
تدخل
فيها األميركيون.
وأضاف الفروف أن فرض عقوبات
االت��ح��اد األوروب����ي ض��د روس��ي��ا بعد
توقيع اتفاق وق��ف إط�لاق النار في
أوكرانيا يدل على أن هدفها الرئيسي
يتمثل ف��ي تعزيز زع��ام��ة واشنطن،
مؤكدا ً أن هذه الخطوة التي اتخذت
تحت ضغط واشنطن تتناقض مع
مصالح دول االتحاد األوروبي.
وأكد الوزير الروسي أن بالده تعرف
بالضبط بعد األح��داث المأسوية في
أوديسا ودونيتسك ما ك��ان مخططا
للسكان ال��روس في القرم ،داعيا ً إلى
إج���راء تحقيق ك��ام��ل بكل الجرائم،
بما في ذل��ك ح��ادث إسقاط الطائرة
الماليزية ،مشيرا ً إلى أن استفتاء القرم
ك��ان ردا ً طبيعيا ً لسكان القرم على
خطط القوميين المتشددين ،وأضاف
أن المتطرفين األوكرانيين حاولوا
فرض قواعدهم في أوديسا وماريوبل.

الغموض ال يزال يكتنف سقوط الطائرة الماليزية
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال الف���روف إن
روسيا مستعدة لتقديم طائرات من
دون طيار لمنظمة األمن والتعاون في
أوروبا لعمل بعثتها في أوكرانيا.
وج����اء ذل���ك ف��ي وق���ت ق���ال مدير
مؤسسة «عالم واحد للبحث واإلعالم»
ف���ي أل��م��ان��ي��ا ،س��ع��ي��د دودي������ن ،إن
االستخبارات األلمانية قامت بتزوير
الحقائق المتعلقة بسقوط الطائرة
الماليزية شرق أوكرانيا ،وأضاف أنه
«وباالستناد إلى مصادر مطلعة فإن
قوى فاشية كانت تريد إسقاط طائرة
الرئيس الروسي فالديمير بوتين».
وقال« :هذه ليست المرة األولى التي
ت��زور فيها االس��ت��خ��ب��ارات األلمانية
الحقائق».

وأك����د دودي����ن أن���ه ي��ت��واص��ل مع
«أوس���اط ذات صلة بلجنة الخبراء
الهولندية ،تدرك جيدا ً أسباب رفض
ت��وج��ي��ه ات��ه��ام إل���ى ط���رف معين»،
وأض���اف أن «وزراء الخارجية في
االت��ح��اد األوروب����ي ك��ذل��ك يرفضون
إلى يومنا هذا توجيه االتهام إلى أي
طرف».
وأكد أن رئيس جهاز االستخبارات
الخارجية األلماني ،جيرهارد شيندلر،
يدرك تماما ً أن شظايا الصاروخ الذي
أسقط الطائرة الماليزية تثبت أن
الصاروخ كان تحت سيطرة القوات
األوكرانية ،مبينا ً أن شيندلر استبق
هذه األدلة وقال إن منظومة صاروخية
كاملة س��رق��ت م��ن م��خ��ازن الجيش

األوكراني.
وك��ان��ت صحيفة «ديرشبيغل»
األلمانية قد نقلت عن مصادر في وكالة
االستخبارات األلمانية أن من سمتهم
باالنفصاليين األوك��ران��ي��ي��ن ه��م من
أسقطوا الطائرة الماليزية في أجواء
دونيتسك ش��رق أوكرانيا قبل ثالثة
أشهر.
وذك�����رت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن رئ��ي��س
االستخبارات الخارجية قدم مراجعة
مفصلة إلى اللجنة البرلمانية المكلفة
بمراقبة عمل االستخبارات تضمنت
أدلة وصورا ًباألقمار االصطناعية تدعم
ادعاءاته .وتحدث المسؤول نفسه عن
حصول َم��ن أسماهم باالنفصاليين
األوكرانيين على نظام جوي من نوع

«ب��وك» في قاعدة عسكرية أوكرانية
وإطالقهم صاروخا ً يوم السابع عشر
من تموز الماضي ،انفجر بشكل مباشر
وقريب من الطائرة الماليزية.
وفي سياق متصل ،قتل  4مقاتلين
تابعين لقوات الدفاع الذاتي و 8من
السكان المدنيين في جنوب شرقي
أوك��ران��ي��ا ،فيما أع��ل��ن��ت السلطات
العسكرية األوكرانية عن مقتل 14
عنصرا ً من قوات الدفاع الذاتي.
هذا وأفادت رئاسة أركان «جمهورية
دونيتسك الشعبية» عن مقتل  4جنود
وإص��اب��ة  11آخ��ري��ن ،وع��ن مقتل 8
مدنيين وإصابة  5آخرين ،وبحسب
ق���وات ال��دف��اع ال���ذات���ي ،ف��ق��د انتهك
العسكريون األوكرانيون الهدنة 25
مرة على األقل في عدة مناطق من إقليم
دونيتسك.
م��ن جهة أخ���رى ،واص��ل��ت ق��وات
ال��دف��اع ال��ذات��ي أم��س محاصرة نحو
 200جندي من القوات األوكرانية
بالقرب من مدينة شاستي في مقاطعة
لوغانسك .ونقلت وكالة «نوفوستي»
ع��ن قائد الكتيبة ال��راب��ع��ة التابعة
لـ «جمهورية لوغانسك الشعبية»
تأكيده أن ق��وات ال��دف��اع ال��ذات��ي في
المنطقة تحاصر ما يقارب  200جندي
أوك��ران��ي م��ن المرجح أنهم ينتمون
لكتيبة «أي��دار» ،مشيرا ً إلى أن قواته
ص��دّت ق��وات أوك��ران��ي��ة م��ع��ززة ب��ـ 4
دبابات وعدة عربات مدرعة حاولت
الهجوم لفك الحصار.
إلى ذلك ،هز انفجار ضخم مصنعا ً
كيميائيا ً في مدينة دونيتسك شرق
أوكرانيا ،بحسب ما ذكر موقع مجلس
المدينة أمس ،وأدى إلى تدمير زجاج
نوافذ عدد من المنازل في مبان واقعة
في منطقة يبلغ قطرها  7كيلومترات
من مركز االنفجار.

 ...وال يرى �إ�صالح ًا �سريع ًا للعالقات مع وا�شنطن
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أمس إن الجفاء
الذي ساد في العالقات األميركية  -الروسية منذ بداية األزمة في
أوكرانيا من المرجح أن يستمر لفترة طويلة.
وف��ي محاضرة عامة انتقد خاللها السياسة الخارجية
األميركية ،قال الفروف إنه يأمل أن تبدأ العالقة في التحسن بعد
أن يثبت التراجع عند نقطة ما .وقال« :هناك دائما ً ميل الستخدام
التشبيهات ،فعلى سبيل المثال ،يسألني الناس عن حرب باردة
ثانية أو عن العودة إلى الحرب الباردة القديمة .بالطبع هذه
ليست حربا ً ب��اردة» .لكنه أض��اف« :ه��ذه الفترة الجديدة في
عالقتنا ستكون فترة طويلة».
وتختلف موسكو وواشنطن بشأن قضايا بينها حقوق اإلنسان
والحد من التسلح ،باإلضافة إلى األزمة في أوكرانيا التي فرضت
خاللها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي عقوبات على روسيا.
وردت موسكو بفرض قيود على بعض ال����واردات الغذائية
الغربية.
وتتهم ال��والي��ات المتحدة روسيا ب��إرس��ال جنود وأسلحة
إل��ى ش��رق أوك��ران��ي��ا لمساعدة القوميين المؤيدين لموسكو
الذين يحاربون قوات الحكومة .وتتهم موسكو واشنطن بدعم

انقالب أطيح فيه بالرئيس األوكراني المؤيد لروسيا فيكتور
يانوكوفيتش .وينفي كل طرف اتهامات اآلخر.
كذلك ،أعلن الوزير الروسي أن الواليات المتحدة تدخلت في
ش��ؤون دول أخ��رى بذريعة حقوق اإلنسان .وق��ال« :الواليات
المتحدة احتكرت حق التدخل في شؤون دول أخرى تحت شعار
الدفاع عن حقوق اإلنسان ،مستخدمة طيفا ً واسعا ً من الوسائل»،
مشيرا ً إلى أن واشنطن تدخلت عسكريا ً في يوغوسالفيا وليبيا
بدون قرار من مجلس األمن الدولي أو بشكل ينتهك التفويض
الدولي ،مؤكدا ً أن أميركا أعلنت عن حقها في استخدام القوة أينما
تشاء.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية الروسي أن نتائج وجود
قوات التحالف الدولي في أفغانستان غير مرضية .وقال« :اليوم،
عندما يستعد التحالف للخروج من أفغانستان قبل نهاية العام،
فإن هذا البلد بعيد عن االستقرار ويبقى مصدرا ً النتشار أخطار
جدية ،بما في ذلك خطر اإلرهاب ،وكذلك خطر تهريب المخدرات
الذي ازداد أثناء وجود قوات التحالف في أفغانستان» ،مشيرا ً إلى
أن شركاء روسيا في حلف شمال األطلسي رفضوا إقامة عالقات
عمل مع منظمة معاهدة األمن الجماعي في هذا الشأن.

اتفاقية لإن�شاء محطتين ذريتين في �إيران بم�شاركة رو�سيا و�آ�شتون م�ستمرة بعملها

�إمكانية التو�صل �إلى اتفاق نووي �شامل في الموعد المقرر
أك���د م��س��اع��د ال��خ��ارج��ي��ة كبير
مفاوضي الوفد ال��ن��ووي اإلي��ران��ي،
عباس عراقجي ،إمكانية التوصل
الى نتيجة في المفاوضات بحلول
الموعد المقرر في  24تشرين الثاني
إذا إب��دى الطرف اآلخ��ر حسن النية
وال��م��زي��د م��ن االه��ت��م��ام بمقترحات
إيران.
وف����ي ت��ص��ري��ح أدل�����ى ب���ه إل��ى
الصحافيين أمس ،أوضح عراقجي
أن الخالفات في المفاوضات النووية
ما زالت قائمة في جميع المواضيع،
وق��ال« :ل��و اب��دى الطرف اآلخ��ر في
ال��م��ف��اوض��ات حسن النية ال�لازم��ة
وأولى المزيد من االهتمام بمقترحات
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة ف��ي إي��ران،
لتمكنا من التوصل الى نتيجة قبل
 24تشرين الثاني المقبل».
وأض��اف «أن الخالفات ما زالت
ق��ائ��م��ة ول���م ي��ت��م ال��ت��وص��ل ال���ى أي
اتفاق بعد» ،م��ؤك��دا ً أن��ه «ت��م طرح
رؤى وخيارات عديدة بشان نقاط
الخالف ،وسنعتمد األسلوب نفسه
في الجولة المقبلة من المفاوضات».
وح��ول االق��ت��راح ال��م��ط��روح لحل
القضية النووية اإليرانية والقائم
على نقل اليورانيوم المخصب من
إيران ،قال« :إن ما تتناقله الصحف
ال��ي��وم ال أس����اس ل��ه م��ن الصحة
بتاتاً ،إذ لم يتم االتفاق على أي من
المواضيع بعد».
وأش��ار الى إنتاج نماذج جديدة
م��ن أج��ه��زة ال��ط��رد ال��م��رك��زي التي
تعمل بسرعة فائقة باعتبارها أحدث
إنجازات إي��ران النووية ،وق��ال« :ال
ش��ك ف��ي أن جميع منجزات إي��ران
تشكل سندا ً قويا ً للفريق النووي
اإليراني في المفاوضات».
ه��ذا وأع��ل��ن سيرغي ريابكوف،
ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي،
أن م��ش��اورات م��دي��ري السداسية
السياسيين ح��ول الملف النووي
اإليراني ربما ستجري في بداية شهر
تشرين الثاني .وق��ال« :األم��ر غير
واض��ح ،ويمكن أن تجري في بداية
تشرين ال��ث��ان��ي ،لكن ذل��ك بحسب
تقييمات أول��ي��ة» ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن
تحديد الموعد النهائي يتوقف على
الواليات المتحدة وغيرها من الدول.
وأك��د الدبلوماسي ال��روس��ي أن

عراقجي يطالب الطرف اآلخر بحسن النية
ال��م��ش��اورات بشأن الملف النووي
اإلي���ران���ي ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��خ��ب��راء
تستأنف األسبوع الحالي في فيينا،
مشيرا ً إلى أنه ليس من المتوقع عقد
لقاء جديد قريبا ً بين وزير الخارجية
اإلي��ران��ي ج���واد ظ��ري��ف ومسؤولة
ال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة واألم����ن في
االتحاد األوروبي كاثرين آشتون.
وفي السياق نفسه ،قالت آشتون
أم���س إن��ه��ا س��ت��س��ت��م��ر ف���ي ق��ي��ادة
المفاوضات النووية مع إي��ران الى
أن يتم التوصل الى اتفاق ،حتى لو
انقضت مهلة تشرين الثاني المحددة
لذلك ،علما ً أنّ فترة السنوات الهمس
ال��ت��ي ت��ول��ت فيها آش��ت��ون رئ��اس��ة
السياسة الخارجية ف��ي االت��ح��اد
تنتهي بحلول نهاية الشهر الجاري.
وسئلت اش��ت��ون عما إذا كانت
ستستمر ف��ي تولي المنصب بعد
هذا التاريخ إذا استدعت الضرورة،
فقالت للصحافيين خ�لال اجتماع
ل��وزراء خارجية الدول األعضاء في
االتحاد في لوكسمبورغ« :طلب مني
االستمرار الى أن يتحقق (االتفاق)».
م��ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ال��م��دي��ر ال��ع��ام

للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا
أمانو أمس إن إي��ران لم تطبق بعد
كل إجراءات الشفافية النووية التي
وافقت على تنفيذها بحلول أواخر
شهر آب ،وه��و م��ا يشير ال��ى بطء
سير التحقيق بشأن أبحاث سابقة
مزعومة عن تصنيع قنبلة ذرية.
وبالرغم من م��رور شهرين على
انتهاء مهلة  25آب للرد على أسئلة
ب��ش��أن ن��ش��اط م���زع���وم ي��م��ك��ن أن
يستخدم في تطوير أسلحة ذرية،
أوض���ح أم��ان��و أن إي���ران ل��م تفعل
ذل��ك بشكل كامل بعد .وق��ال« :من
أجل حسم كل القضايا الهامة ،من
ال��ض��روري ج��دا ً أن تنفذ إي��ران ،في
إطار الجدول الزمني ،كل اإلجراءات
العملية التي اتفق عليها بموجب
إطار التعاون».
وقال أمانو في كلمته أمام مؤتمر
حول الضمانات النووية في فيينا
إن الوكالة الدولية التابعة لألمم
المتحدة ليست في وضع يسمح لها
«بتقديم تأكيدات ذات مصداقية عن
عدم وجود مواد نووية وأنشطة لم
يعلن عنها في إيران».

وف��ي ش��أن متصل ،أعلن مساعد
الرئيس اإلي��ران��ي ورئ��ي��س منظمة
الطاقة ال��ذري��ة اإليرانية علي أكبر
صالحي أن��ه سيتم التوقيع قريبا ً
على اتفاقية إلنشاء محطتين ذريتين
في البالد بمشاركة روسيا.
وقال صالحي ،بعد مشاركته أمس
في اجتماع للجنة الطاقة في مجلس
الشورى اإلسالمي ،إن اتفاقية إنشاء
محطتين ذريتين م��ع روس��ي��ا هي
اآلن في مرحلتها النهائية «ونأمل
التوقيع عليها في القريب العاجل»،
مشيرا ً إلى «أن طاقة ك ّل من هاتين
المحطتين اللتين نتباحث مع روسيا
بشأنهما تبلغ ألف ميغاواط».
وأوض���ح ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي أن
عملية إنشاء إحدى المحطتين ستبدأ
ال��ع��ام ال��ج��اري ،فيما سيتم البدء
بإنشاء المحطة الثانية بعد عامين.
وب��ش��أن م��ا يقال ع��م أن ال��روس
ال يمكن التعويل عليهم وأن��ه��م ال
يلتزمون بوعودهم ،قال صالحي «إن
الروس ليسوا شركاء غير ملتزمين
بوعودهم وال ينبغي النظر اليهم من
هذا المنطلق».

13

مدارات
تركيا تخ�سر ب�إجماع الأمم المتحدة
} هدى رزق
تحاول تركيا اليوم تبرير خسارتها للمقعد الثاني
المؤقت في مجلس األمن لعام  ،2016-2015بعد
أن سبق لها الفوز بالمقعد نفسه في 2010-2009
في دورة تصويت العام  2008التي شكلت هدفا ً
سياسيا ً لرجب طيب أردوغ���ان أثناء توليه رئاسة
الحكومة.
وأت��ت نتيجة التصويت معاكسة تماما ً لتمنيات
وزير الخارجية جافوز أوغلو ،إذ كان الديبلوماسي
التركي يتوقع الفوز والحصول على  140صوتاً،
لكن الفوز بالمقعد األول كان من نصيب نيوزيلندا،
وتنافست ك ّل من تركيا وإسبانيا على المقعد الثاني،
وأسفرت نتائج التصويت بعد دورات ثالث عن فوز
إسبانيا وحصول تركيا على  60صوتا ً فقط.
وشكلت هذه النتيجة مفاجأة ،إنْ لم نقل صدمة،
ليس فقط لوزيرالخارجية ولكن أي��ض��ا ً لموظفي
الخارجية ولعدد من الوكاالت العامة ،ال سيما «وكالة
التعاون والتنمية التركية» التي كانت تستفيد من
ه��ذا الموقع لبناء م���دارس وآب���ار مياه مفتوحة في
بلدان أفريقية ،وفي دول فقيرة في آسيا .وأدّت هذه
الخدمات الى قيام الخطوط الجوية التركية برحالت
ال��ى ه��ذه ال��ب��ل��دان م��ن دون النظر ال��ى ع��ام��ل الربح
المادي .واستفادت الحكومة بالطبع من هذا األمر
بالتمدّد سياسيا ً في أفريقيا ،وبعض بلدان آسيا،
وساعدها في ذلك وجود مدارس ومؤسسات لجماعة
الداعية محمد فتح الله غولن ،الذي أثر بشكل أو بآخر
في تأييد األفارقة للحكومة التركية في ذلك الوقت،
ال سيما أن للجماعة حضورا ً قويا ً عبر المؤسسات
التربوية والتجارية والدعوية اإلسالمية.
ولكن بعد ال��ص��راع ال��ذي ق��ادت��ه حكومة العدالة
وال��ت��ن��م��ي��ة ،وال���ح���رب ال��ت��ي يشنها أردوغ������ان على
الجماعة ،أعرضت هذه الدول عن دعم الحكومة في
مسعاها في مجلس األمن.
لم يكن الترشح خطوة ذكية في هذه المرحلة التي
تم ّر بها تركيا ،ال سيما أنّ شعبيتها على الصعيد
الدولي انخفضت بعد أن كانت في ارتفاع مضطرد
قبل الـ.2011
وتبدو الحكومة التركية كأنها ال تراجع سياساتها
الداخلية والخارجية وتأثير األخيرة على صورتها
ل��دى ال��دول اإلقليمية والعالمية .وكانت تتوقع أن
تحصل على أص���وات بعض دول ال��ش��رق األوسط
وبعض الدول األوروبية والدول األفريقية الفقيرة.
ل��ك��ن ال����دول الخليجية ب��اس��ت��ث��ن��اء ق��ط��ر ل��م تص ّوت
لها ،وكذلك فعلت مصر بسبب الدعم ال��ذي تقدّمه
ل��ـ»اإلخ��وان المسلمين» ولحركة حماس ،والتدخل
في الشأن المصري ،والتنافس الحا ّد على الزعامة

السنية .كما أنه من الطبيعي أن يؤدّي دعمها المعلن
إلسقاط األسد والتدخل المباشر في الشأن السوري
ودع��م المعارضة المسلحة ض�� ّد النظام ال��ى رفض
التصويت لها ،وكذلك الى إعراض حلفاء سورية عن
األمر.
وأدّى اتخاذ الصحف الغربية موقفا ً ناقدا ً لسياسة
الحكومة التركية ،إث��ر دعمها للحركات المتطرفة
ولـ»جبهة النصرة» ،واتهامها بالوقوف وراء تمدّد
«داع��ش» ،الى تبدّل نظرة ال��رأي العام الغربي تجاه
تركيا ،فأعرضت بعض الدول الغربية عن التصويت
لها .لقد تع ّهدت تركيا في الـ 2008بالعمل من أجل
ال��س�لام ف��ي المنطقة وال��ق��ي��ام ب���دور ال��وس��ي��ط في
ال��خ�لاف��ات وال��ن��زاع��ات ،ف��ض�لاً ع��ن المساهمة في
الحوار بين األديان.
لكنها اليوم بالكاد تحافط على حسن الجوار مع
إيران وعلى عالقات يشوبها الحذر مع السعودية.
ينظر اليوم الى تركيا على أنها السبب في إشعال
صراع سني – شيعي ،عدا عن ت��ردّي الديمقراطية
وح��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي ال���داخ���ل ،واإلج������راءات التي
ات��خ��ذت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة ح���ول ح��ري��ة ال��ت��ج��م��ع وحرية
الصحافة واستقاللية القضاء.
نجحت تركيا في رسم سياسة قاتمة للديمقراطية،
وتراجعت اإلصالحات التي من المفترض تطبيقها
للحصول على عضوية االتحاد األوروبي ،لكن يبدو
أن��ه��ا ل��م تعد مهتمة ب��ه��ذا ال��م��وض��وع وال ت��ري��د لعب
دور وازن بين الشرق األوسط والغرب ،بل تحاول
اإلص��رار على لعب ورق��ة الجغرافية السياسية من
أجل دور إقليمي.
لقد انتقد أردوغ����ان مجلس األم���ن وأط��ل��ق حملة
اعتراض على احتكار الدول الخمس لقرارات مجلس
األم���ن ،م��ا أث���ار استياء ه��ذه األخ��ي��رة .وع��ل��ق وزير
الخارجية التركي على الخسارة بالقول «إنّ الدول
تحاسب تركيا على سياستها الخارجية المستقلة».
لكنه يعلم تماما ً أنّ الفشل الدبلوماسي هذا يعكس
فشل سياسة أردوغ����ان وأوغ��ل��و ،ال���ذي سينعكس
سلبا ً على الداخل التركي.
لم يكن ينقص تركيا س��وى اشتعال الوضع مع
األك����راد ف��ي األس��اب��ي��ع ال��م��اض��ي��ة م��ن ج���راء معركة
«كوباني»  -عين العرب ،وتهديد محادثات السالم
مع الزعيم الكردي التركي «أوج�لان» ،حيث يشدّد
أوغلو اليوم على أن��ه لو ت�� ّم اإلس���راع بإنجازها لما
ت��ع�� ّرض ال��داخ��ل ل�لاه��ت��زاز .تبدو الحكومة التركية
وكأنها تقف في وجه رياح تغيير تعصف بالمنطقة
ب��ع��د ت��ق��دم «داع�����ش» ل��ف��رض خ��ارط��ة ج���دي���دة ،لكن
الواليات المتحدة لن تسمح ألي قوة إقليمية بقطف
ثمارها ،بل ستسعى إلى تثبيت سياساتها المرسومة
منذ الـ.2003

الفاتيكان يدعو �إلى منع وقوع
عمليات �إبادة جماعية في ال�شرق الأو�سط
الرئي�س
الإندوني�سي
الجديد يت�سلم
مهامه ر�سمي ًا
ت�����س�����لّ�����م ال����رئ����ي����س
اإلن��دون��ي��س��ي المنتخب
جوكو وي��دودو أم��س مهام
ال��رئ��اس��ة ب��ش��ك��ل رس��م��ي
بعد ف���وزه ب��ف��ارق بسيط
على الجنرال السابق رابو
سوبيانتو في االنتخابات
الرئاسية ال��ت��ي ج��رت في
شهر تموز الماضي.
وقال ويدودو في خطاب
القسم أمام البرلمان« :هذا
هو الوقت المناسب لنوحد
قلوبنا وأي��دي��ن��ا .ه��ذا هو
الوقت ...لبلوغ إندونيسيا
تتمتع بالسيادة السياسية
واالس��ت��ق�لال االق��ت��ص��ادي
والهوية الثقافية» ،مركزا ً
ع���ل���ى خ��ط��ت��ه ل��ت��ح��وي��ل
إندونيسيا ،التي تتكون من
نحو  13500جزيرة ،إلى
قوة بحرية.
كما تعهد الرئيس الذي
خ��ل��ف سوسيلو بانبانغ
ي����وده����ون����و ب��ت��وس��ي��ع
م��وان��ئ ال��ب�لاد لدعم النمو
االق��ت��ص��ادي ،بينما يقف
إيجاد التمويل الالزم لمثل
هذا المشروع عائقا ً حيال
ذلك.
واح���ت���ش���د اآلالف ف��ي
ش�������وارع ج���اك���رت���ا وه���م
يلوحون باألعالم والالفتات
اح���ت���ف���اال ً ب��ص��ع��ود رج��ل
األع��م��ال ال��ق��ادم م��ن إح��دى
ال���ب���ل���دات ال��ص��غ��ي��رة في
إندونيسيا إلى رأس الدولة
ال��ت��ي تضم أك��ب��ر ع��دد من
المسلمين في العالم.
وحضر وزي��ر الخارجية
األم���ي���رك���ي ج����ون ك��ي��ري
م���راس���م ت���أدي���ة ال��ي��م��ي��ن
الدستورية ،باإلضافة إلى
عدد من الزعماء اآلسيويين،
بينهم رؤساء وزراء ماليزيا
وس��ن��غ��اف��ورة وأس��ت��رال��ي��ا
وسلطان بروناي.

البابا فرنسيس يجدد مطالبته لمواجهة اإلرهاب
دعا الفاتيكان المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع وقوع
عمليات إب��ادة جماعية محتملة في الشرق األوس��ط وإلى
محاربة المصادر التي تمول األنشطة اإلرهابية لتنظيم
«داعش».
وفي كلمته أم��ام  79كرديناال ً من كل أرج��اء العالم و7
بطاركة كاثوليك من كنائس الشرق األوسط ،تجمعوا في
الفاتيكان أمس ،جدد البابا فرنسيس دعوته إلى دول العالم
بتكثيف جهودها لمواجهة ظاهرة اإلره��اب في المنطقة.
وأكد رفض كاثوليك العالم التفكير في «شرق أوسط بال
مسيحيين».

من جانبه ،قال الكاردينال بيترو بارولين ،أمين سر دولة
الفاتيكان ،إن منع حدوث عمليات جديدة محتملة من القتل
الجماعي في المنطقة يتم عبر إشراك دولها في البحث عن
حلول متفق عليها وااللتفات إلى المصادر التي تؤيد األنشطة
اإلرهابية لتنظيم «داعش» سياسيا ً أو تجاريا ً أو عسكرياً.
وقال الكردينال بارولين إن قطع دابر المعتدي الظالم
أمر مشروع لكن ينبغي أن يتم ذلك في ظل احترام القانون
الدولي ،مضيفا ً أن الحل ال يمكن أن يكون عسكريا ً فقط ،بل
يجب التعامل أيضا مع أسباب عميقة تغذي اإليديولوجيا
األصولية ،على حد تعبيره.

البرلمان الأ�سترالي يتخلى عن م�شروع عزل المنقبات
تخلى البرلمان االسترالي أمس
عن مشروع قانون أثار جدال ً واسعاً،
يتضمن اقتراحا ً بوضع المسلمات
المنقبات ف��ي ق��اع��ات منفصلة عند
زيارة عامة الناس لمبنى البرلمان.
وق���دم ال��م��ش��روع ك��ل م��ن رئيسة
مجلس ال��ن��واب ،برونوين بيشوب،
ورئ��ي��س مجلس ال��ش��ي��وخ ،ستيفن
باري ،في  2تشرين األول ،وهو ينص

على إل��زام النساء اللواتي يرتدين
النقاب أو البرقع أو أي خمار يغطي
الوجه بالجلوس في غرف ذات جدران
زجاجية مخصصة ع��ادة للتالميذ
الصاخبين خالل زيارة البرلمان.
وأع��ل��ن ال��ب��رل��م��ان أن���ه سيتحتم
على ال���زوار إزال���ة ك��ل لباس يغطي
الوجه «بشكل مؤقت» ليتعرف األمن
إلى هوياتهم ،ومن ثم «سيحق لهم

التجول بحرية في األجزاء المخصصة
للجمهور في البرلمان مع االحتفاظ
بغطاء الوجه».
وال يشمل المشروع ،ال��ذي برره
المسؤوالن بدواع أمنية ،المحجبات
المكشوفات الوجه .ولقي المشروع
ت��ن��دي��دا ً ع��ارم �ا ً م��ن ط��رف جمعيات
حقوق اإلن��س��ان ومكافحة التمييز
العنصري.

مناورات ع�سكرية لحلف الأطل�سي ودول �أخرى في تركيا
أعلن الجيش التركي أن دول حلف شمال األطلسي
«الناتو» ودوال ً أخ��رى ستجري مناورات عسكرية على
األراضي التركية خالل األيام األربعة المقبلة.
وأش���ارت هيئة األرك���ان التركية ،في بيان لها ،إلى
أن أذربيجان ومقدونيا والبوسنة والهرسك وصربيا
وكازخستان والجبل األسود ومولدوفا واألردن وأوكرانيا
وموريتانيا والجزائر وباكستان ستشارك في المناورات،

فضلاً عن الدولة المضيفة تركيا ،موضحة أن «المناورات
تهدف إل��ى تطوير ال��ق��درة العسكرية وم��ه��ارات العمل
المشترك بين دول الحلف».
وأفاد البيان بأن تركيا ستشارك بـ  84شخصاً ،وأن
الدول األخرى ستشارك بـ  48شخصاً ،فضال عن مشاركة
 11موظفا ً تابعين للحلف ،في المناورات التي ستجري في
المدرسة الحربية في مدينة اسطنبول.

