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عربيات  /دوليات

االنتخابات التركية :نهاية
�أ�سطورة ال�سلطان العثماني الجديد
} راسم عبيدات
نتائج االنتخابات التركية تؤشر إلى أن تركيا ستدخل
مرحلة الفوضى وعدم االستقرار السياسي ،وبأن المسألة
لم تقف عند الخسارة الكبيرة التي مني بها حزب العدالة
والتنمية ،بل تضع عالمات استفهام كبيرة على مستقبل
«أردوغ��ان» الذي كان يحلم باستعادة أمجاد امبراطوريته
العثمانية على حساب ال��دم والجغرافيا العربية ،ومعظم
دول ال�ع��ال��م بما فيها «إس��رائ �ي��ل» ل��م ت��أس��ف على اللطمة
ال �ت��ي وج�ه�ه��ا ال �ن��اخ��ب ال �ت��رك��ي ل �ح��زب ال �ع��دال��ة والتنمية
وللسلطان العثماني ،ومن هو مرعوب ومربك مما حصل
هما قطر وجماعة اإلخ ��وان المسلمين ،فهذه ضربة في
العصب الرئيسي ،وضربة كبيرة ومؤلمة لحركة اإلخوان
ال�م�س�ل�م�ي��ن ،خ �ص��وص �ا ً ب �ع��د ال �ض��رب��ة األول� ��ى ف��ي مصر
وخسارة السلطة هناك ،وتصعب عليهما رؤية المنطقة من
دون قيادة من قبل حركة «اإلخوان المسلمين».
صحيح أن ح��زب ال�ع��دال��ة والتنمية ل��م يفقد صدارته
ال�ح��زب�ي��ة م��ن ح�ي��ث ع��دد ال�م�ق��اع��د ال �ت��ي ح�ص��ل عليها في
البرلمان ،لكنه سيواجه مشكلة جدية في عدم القدرة على
ترجمة الشعارات التي رفعها انتخابيا ً وكذلك عدم القدرة
على تطبيق برنامجه ،فـ»الخازوق» للحزب مكعب ال قدرة
على تعديل الدستور وال قدرة على تشكيل حكومة بشكل
منفرد وال قدرة على تشكيل ائتالف حكومي ،وحتى في
ح��ال تشكل تحالف حكومي واس��ع فستكون المعضلة
األساسية هي السياسة الخارجية لتركيا ،بحيث تخرج من
يد حزب العدالة والتنمية بقيادة «أردوغان» ،بمعنى سياسة
تركيا لن تقاد من قبل «اإلخ��وان المسلمين» ،وه��ذا يخلط
األوراق ويعقد ويصعب األم��ور على السلطان العثماني
الجديد «أردوغان».
ما تمخضت عنه انتخابات السابع من حزيران التركية،
ليست قضيته وع�ق��دت��ه ال�ج��وه��ري��ة ف��ي تشكيل حكومة
ائتالفية أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة ،فهذا هو بالضبط
الشأن التركي الصرف الوحيد في االنتخابات ونتائجها،
أم��ا الشأن اإلقليمي فهو أنّ السياسة الخارجية التركية
لم تعد في يد «اإلخ ��وان المسلمين» وم�ش��روع السلطنة،
وص��ارت حاصل توازنات القوى الداخلية وما تشير إليه
وفقا ً لكالم قادة حزب الرئيس التركي الذي تلقى الصفعة
المدوية في االنتخابات ،بأنّ عقدة الحكومة االئتالفية هي
السياسة الخارجية وخصوصا ً مصير التدخل في سورية،
وقادة المعارضة يتشاركون رفض المشروع األردوغاني
ل�س��وري��ة وي��دع��ون إل��ى وق��ف ال�ب��اب المفتوح لـ«القاعدة»
بجناحيها «داعش» و«النصرة» نحو سورية.
العقاب لم يكن لحزب العدالة والتنمية وقيادته ،بقدر ما
كان عقابا ً لسلطان الحزب ،فهو بدأ قيادته للحزب بنظرية
«صفر» مشاكل ولتصل في النهاية بعد ما يسمى بثورات
الربيع العربي لـ«صفر» أصدقاء.
ً
فهذا السلطان العثماني أصبح شبيها بسلطان الدولة
العبرية المغدور ش��ارون هائجا ً وتحول من ذخ��ر لتركيا
ينصب نفسه كسلطان وحاكم
لعبء عليها ،فهو يريد أن
ّ
ل�لأم��ة اإلس�ل�ام��ي��ة ،ل �ي��س ض �م��ن م��ش��روع ي��وح��د األم ��ة،
ويستوعب ويتسامح م��ع ك��ل مذاهبها ومركباتها ،فهو
أوغ��ل في خطابه المذهبي»السني ،واستعدى كل من هو
ليس من حركة اإلخ��وان المسلمين ،وتدخل بشكل سافر
ووقح في الشأنيّن السوري والمصري ،وناصبهما العداء،
وإذا ما جرت تحقيقات حيادية الحقا ً فسيثبت مدى تورطه
في دعم وتمويل وتسهيل دخول المال والرجال والسالح
للجماعات اإلره��اب �ي��ة والتكفيرية ف��ي س��وري��ة «داع ��ش»
و«ال�ن�ص��رة» .ناهيك عن ردود فعله النزقة و«التوتيرية»
في العديد من القضايا الدبلوماسية ،والتوجه بتركيا نحو
«الثيوقراطية» الدينية على حساب الديمقراطية ،حيث شن
حرب شاملة على استقاللية القضاء والحريات الديمقراطية
ومؤسسات المجتمع المدني واألهلي ،وكذلك مارس القمع
بحق المتظاهرين في تقسيم وغيرها.
واض��ح أن االنتخابات التركية قالت م��ا يكفي لتغيير
وجهة الحروب والتوازنات في المنطقة.
«ال���زل���زال» ال���ذي ح �ص��ل ف��ي ت��رك �ي��ا ع �ل��ى ض ��وء نتائج
االنتخابات األخيرة ستكون له تأثيراته الكبيرة والجوهرية
العميقة ،ليس فقط على ح��زب العدالة والتنمية التركي،
والوضع الداخلي التركي ،بل التأثيرات ستطاول المنطقة
واإلقليم وال�ع��ال��م ،وأول المتضررين م��ن ذل��ك ه��و حركة
اإلخوان المسلمين ،التي كانت رهاناتها وآمالها معلقة على
«أردوغان» ،وأيضا ً القوى التكفيرية والظالمية واإلرهابية
المشاركة وال�م��زج��وج بها ف��ي ال�ح��رب على س��وري��ة ،هي
األخ ��رى أصبحت ف��ي دائ ��رة الخطر وإع ��ادة الحسابات،
لما ستكون عليه أوضاعها بعد التحول االستراتيجي في
تركيا ،فـ»داعش» االبن المدلل لتركيا ،والذي شكل مصدر
رزق تجاريا ً واقتصاديا ً لحكومة أردغان ،من خالل شراء
النفط المنهوب والمسروق من العراق وسورية ،وكذلك
اآلث��ار ،وبيعه السلع التركية ،إضافة إلى ما كانت توفره
تركيا من إقامة وفنادق لقياداته ،وإدخ��ال المال والسالح
لها.
و»جبهة ال�ن�ص��رة» وق��واع��ده��ا ،مستودعات أسلحتها،
مقرات القيادة ،محطات الرصد والتجسس ،دخول المال
والسالح والرجال .كذلك قطر وكيفية ستتعامل مع الوضع
ال�ن��اش��ئ ،ح��رك��ة ال �م��ال إل��ى «داع ��ش» و«ال �ن �ص��رة» قدرتها
على التأثير والفعل في داخل سورية ،وبخاصة بعد هذا
الزالزل ،وسيطرة حزب الله والجيش السوري على كامل
منطقة القلمون ،وهي البوابة التي تقرر مصير الحرب على
سورية.
أم��ا «إسرائيل» والسعودية فتدرسان ما حصل بشكل
دقيق ومعمق ،لجهة التغيير في السياسة الخارجية التركية
م��ن س��وري��ة ،واس �ت �م��رار تمويل ال�ع�ص��اب��ات والجماعات
االرهابية والتكفيرية «داعش» و«النصرة» ،إضافة إلى قلق
أميركي وفرنسي من حصول متغيرات في المنطقة ،لجهة
انتصار حلف طهران -دمشق ،فأميركا كانت تراهن في
ممارسة ضغوط كبيرة على طهران ،لتقديم تنازالت كبيرة
ف��ي محادثتها معها ح��ول ملفها ال �ن��ووي ،المزمع توقيع
االتفاق حوله في الثالثين من الشهر الجاري ،بعد سيطرة
«داع��ش» على ال��رم��ادي العراقية وتدمر السورية ،ولكن
يبدو أن هذه األحالم تتبدد ،فالحرب على سورية سقطت
في بيت أبيها ،ولن تكون أو تقوم أي حكومة تركية جديدة
لتكمل م��ا ب��دأه «أردوغ� ��ان» ،والسلطان العثماني الجديد
تبددت على ضوء نتائج االنتخابات كل آماله ،ولربما يساق
مستقبالً للمحاكم ليس بسبب سياساته الداخلية فقط ،بل
وتوريط تركيا في استعداء المحيط العربي واإلسالمي،
والتدخل في الشؤون العربية الداخلية وب��ال��ذات سورية
ومصر.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

�صراع الوجود ...ي�سابق المحظور
} لؤي خليل
هل تحسم المعركة العالمية على األرض السورية؟ سؤال
بات يه ّز أكبر عواصم المنطقة ،أم سينتقل هذا الصراع إلى
أكثر الدول التي ظنت أنها بعيدة ك ّل البعد من كرة اللهب؟
وه��ل توقع ه��ؤﻻء يوما ً ما أن حربهم ستنحصر بحدود
رسموها هم بمحيط مصالحهم النفطية فقط؟
أم أنهم دخلوا هذه المرة في المحظور الروسي ،إذ تؤكد
جميع التقارير أن الصراع هذه المرة انتقل ليصبح هجوما ً
وجودياً ،وأصبحت شركات الصراع الرئيسية في أميركا
تدرك أن صراعها مع هذا المحور لم يعد مجرد سيطرة على
بقعات نفطية أو خطوط تق ّوض النفوذ الروسي أو محاولة
للسيطرة النفطية على إيران وخط السيل العربي ،فالشركات
النفطية العالمية الكبرى التي تضخ بأموالها الهائلة لإلرهاب
بحسب النظرية الطالبانية في أفغانستان وحربها آنذاك ،عن
طريق تدمير البنية التحتية والتقسيم ،للسيطرة على المنابع
واالقتصاد لم تعد تجدي حالياً ،فالعهود األميركية السابقة
واعتمادها على عقود تسلح كبرى مع الدول الضعيفة كدول
الخليج لم تعد تجدي حالياً ،هذه المحظورات التي كانت
تمنع الحلف اآلخر وخصوصا ً الروسي والصيني من الدخول
مباشرة أو حتى من الدخول المباشر على خط المواجهة مع
الحلفاء في إيران وسورية ،لم تعد موجودة اليوم مع الخطر
الوجودي الذي بات يهدد هذا المحور بتفاصيله اإلنسانية
واالقتصادية بل وحتى الكيانية ،واللعب الغربي على وتر
الكيانات سواء في أوكرانيا أو اإليغور اإلسالميين في الصين،
يمس مجموعة محظورات
وصوال ً إلى اإلقليم اإليراني ،لم يعد ّ

أو تركيبات استخباراتية تتعلق بح ّل ملفات رئاسية أميركية
أو إرضاء شركات نفط أو عقود تسليح مقابل النفط وإعادة
اإلعمار.
فاألمور تخطت محظورات كان يرسمها أي رئيس أميركي
لسياسته وأصبحت تدخل في مسائل الوجود الكبير لحلف
بكامله ،هذا ما كانت رسائله واضحة في كالم السيد حسن
نصرالله منذ أيام حرب تموز األولى حين أعلن أن معركة
الجنوب هي معركة وجود مع الكيان «اإلسرائيلي» ،وكان
يدرك حينها أن الهدف األكبر كان الغاز اللبناني والفلسطيني،
واآلن ندرك أن الحرب هدفها األكبر تخطى خطوط محظور
اللعبة النفطية إلى الخطر الذي يهدّد بنيان أمة بكاملها،
فألول مرة بات السوري واإليراني يسابقان العالم في صنع
قرار المعركة وتوقيتها ،ودفع الروسي والصيني إلى إعالن
المواجهة وبشكل أكبر وألول مرة أيضا ً يجرى تخطي ما
يسمى العقبة «اإلسرائيلية» (روسيا) في ما يتعلق بالسالح
ونوعيته ضمن هذا المحور ،ولم يعد السؤال هل ستدخل
روسيا في معركة مع الغرب ،بل أصبح إلى أي مدى ستواجه
روسيا هذا الخطر الوجودي الذي بات يهدد كيانها ولو بلغة
أخرى؟
وبالتالي ،من الغباء القول إن روسيا ستتخلى عن سورية
لمصلحة تكتل أو اتفاق معين ،فاإليراني بات اليوم أقوى
من أي لحظة مضت باتفاقه النووي والسوري والمقاومة
يصنعون االنتصارات يوما ً بعد يوم.
فالحرب الوجودية ب��دأت مع أي��ام الحرب األول��ى على
سورية ،وب��ات على األميركي اليوم أن يتلقى الضربات
واإلخفاقات مع شركاته أكثر ،ألنها ستكون ضربات للحلف
متنقلة وغير محصورة بمحظورات أميركية معينة في
السياسة ،فالروسي أيضا ً تجهز للرد أكثر ،وانطالقا ً من

األرض السورية ،أما الحلف المقاوم فأعلنها بلسان السيد
حربا ً في كل مكان نعم المراقب الذي يدرك ما يعني كل مكان
يتطلب منا أن نكون.
كل مكان تتطلبه معركتنا الوجودية وهذه المرة قد يكون
هجوما ً عنيفا ً قد يزيل جميع األحالم األميركية في الشرق ،بدأ
يظهر في حرب اليمن التي تحرق الخليج بطريقة تقسمه قبل
غيره.
هذه الحرب الوجودية كان على الغرب منذ البداية أن
يرسم خطوطها ،ألن انتصارا ً مثل هذا لحلف المقاومة لن
تتخلى عنه روسيا والصين ،انتصار سيعيدها سياسيا ً
وعسكريا ً إلى نصف العالم ،هذا ربما لم يكن يدركه الغرب أو
من الممكن أن يكون قد أدركه ولكن متاخراً ،مع بداية النفوذ
اإليراني الكبير في اليمن والصمود السوري الذي يع ّد بحد
ذاته نصراً ،وربما ظهر أخيرا ً بمحاوالت التقارب الغربية مع
الروسي واإليراني ،والكل تهافت ليعتقد أن هناك تغيرا ً حدث
في السياسة الروسية واإليرانية ،ولكنه ارتد خائبا ً وأكثر ثقة
بأن هذا الحلف غير قابل للمعادالت في حرب كهذه ،بل أصبح
مدركا ً أن من يحتاج للتغير هو سياسته الغربية أو سياسة
قائده األميركي الذي بات يحتاج إلى رئيس أكثر قدرة على
الثقة والتشدد في اتفاقاته ليكسر حاجز الجمهوريين
وغيرهم ويكبح شركاته التي أدخلته حربا ً وجودية في
نظرية تقسيمية بائسة لن تتخطى الخطوط النظرية ألنها
مستحيلة التنفيذ ،هذا السبب الكبير لالندفاعات اإلرهابية
«اإلسرائيلية» مع الحرب الوجودية التي تهدف للغرق في
التقسيم إلنهاك الحلف المقاوم قبل انتصاره الذي سيعني
نهاية الكيان الصهيوني ،وهذه الشيفرة األكبر التي تضمنها
خطاب السيد نصرالله عن الحرب الوجودية مع جميع هذه
األقطاب الوهابية الصهيونية.

مو�سكو� :إعادة ال�صواريخ المجنحة الأميركية
�إلى �أوروبا خطيرة للغاية
طالبت موسكو واشنطن بتقديم إيضاحات
حول ما تناقلته وسائل إعالم عن نية األخيرة
نشر صواريخ مجنحة في أوروبا مجدداً.
وحذرت وزارة الدفاع الروسية من «عواقب
خطيرة للغاية على األمن واالستقرار الدوليين
ج���راء ال��س��ي��ر ف��ي ه���ذا ال��خ��ط ت��ج��اه اتفاقية
الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.
وكانت وكالة «أ بـ« قد تمكنت من االطالع
على ج��زء من تقرير أع��ده مكتب رئيس هيئة
األرك��ان المشتركة األميركية الجنرال مارتن
ديمبسي ب��ش��أن ال��خ��ي��ارات ال��م��ت��اح��ة أم��ام
الواليات المتحدة ،في حال خروجها من اتفاقية
الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا ً على
«االنتهاكات الروسية» .وم��ن تلك الخيارات
نشر صواريخ مجنحة في أوروبا أو آسيا ونشر
ص��واري��خ بالستية متوسطة ال��م��دى مجهزة
بتقنية متقدمة تتيح تصحيح مسارها بعد
دخولها الغالف الجوي مجدداً.
ولم يؤكد البنتاغون صحة ما نشرته وسائل
إع�لام ح��ول نيتها نشر صواريخ مجنحة في
أوروبا ،بل اكتفى بالقول على لسان المتحدث
جوي سويرس« :جميع الخيارات التي يجرى
النظر فيها ،غرضها منع روسيا من تحقيق
تفوق عسكري ملحوظ بفضل انتهاكاتها».
وقال أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع
الروسي أمس إنه يتكون لدى القيادة الروسية
انطباع ب��أن واشنطن تثير الضجة ح��ول ما
تسميه «االنتهاكات الروسية» ،بغية الحصول
على مبرر لخطواتها العسكرية «الجوابية»
والتي تستهدف تعزيز «الزعامة األميركية»
لمواجهة «الخطر العسكري الروسي».
وأردف قائالً« :تجري وزارة الدفاع الروسية
تحليالً دقيقا ً للمعلومات المتعلقة بتنفيذ اتفاق

الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى والتي
نحصل عليها م��ن مختلف ال��م��ص��ادر .وإننا
انتبهنا ،طبعاً ،إلى المقاالت بهذا الشأن في
الصحافة الغربية .وتوجهنا بطلب عبر القنوات
العسكرية  -الدبلوماسية للحصول على
إيضاحات رسمية من الجانب األميركي حول
موقف البنتاغون من التصريحات المنسوبة
إلى الجنرال ديمبسي».
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،أوض���ح أن��ط��ون��وف أن
اإلجراءات التي تحدثت مصادر عسكرية أميركية
عن إمكان اتخاذها ،ستعني خروج واشنطن من
اتفاق الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.
وكانت «أ ب» قد ذكرت أن اإلدارة األميركية
ت���درس  3خ���ي���ارات ل��ل��رد ع��ل��ى االن��ت��ه��اك��ات
المزعومة ،وهي:
 - 1استحداث دفاعات قادرة على اعتراض
صاروخ يخرق االتفاق.
 - 2نشر «قوة مضادة» في أوروب��ا تسمح
بتدمير الصواريخ الروسية بضربة استباقية.
 - 3االع��ت��م��اد ع��ل��ى ق����درات «ال��ض��رب��ة
التعويضية» وهو خيار ينطوي على احتمال
استخدام القوات النووية.
وأع���ادت الوكالة إل��ى األذه���ان تصريحات
روب����رت ش��ي��ر أح���د م��س��اع��دي وزي���ر ال��دف��اع
األميركي المعني بالسياسية النووية ،والذي
أكد في نيسان الماضي أنه «بإمكاننا أن نهاجم
هذا الصاروخ في مكان وجوده في روسيا» .أما
مسؤول آخر في البنتاغون هو برايان ماكوين
فقال في كانون األول الماضي إن هذا الخيار
ينص على نشر صواريخ مجنحة في أوروبا.
أم��ا وزارة ال��دف��اع ال��روس��ي��ة ،ف��أك��دت على
لسان أنطونوف أن عودة الصواريخ األميركية
متوسطة وقصيرة المدى إلى أوروب��ا ونشرها

في مناطق أخ��رى ،حيث يمكن أن تمثل خطرا ً
على روسيا ودول أخرى ال تخضع لتعليمات
واشنطن ،سيأتي بتأثيرات سلبية حادة على
األمن واالستقرار العالميين.
وأع���اد أنطونوف إل��ى األذه���ان أن موسكو
أك��دت ب��إص��رار تمسكها ب��االت��ف��اق ،وت��اب��ع أن
وزارة الدفاع تؤكد اليوم مرة أخرى استعدادها
لبحث المشاكل كافة المتعلقة بتطبيق االتفاق
على مستوى الخبراء ،لكنه أكد أن هذا الحوار
يجب أن يجرى ليس على أس��اس اتهامات
عديمة األساس ،بل على أساس الوقائع ،وهذا
م��ا ت��رف��ض واش��ن��ط��ن تقديمه لتثبيت صحة
االتهامات الموجهة لموسكو .وذكر أن لموسكو
أيضا ً أسئلة كثيرة حول مدى التزام الواليات
المتحدة االتفاق.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن ال��والي��ات المتحدة
واالتحاد السوفياتي وقعا في عام  1987اتفاقا ً
يقضي ب��إت�لاف ال��ص��واري��خ متوسطة المدى
كافة (م��ا بين أل��ف و 5.5أل��ف كلم) وقصيرة
المدى (بين  500كلم وأل��ف كلم) الموجودة
بحوزتهما .وتم تطبيق االتفاق بالكامل بحلول
 ،1991وواصلت الدولتان عمليات التفتيش
ال��م��ت��ب��ادل��ة ح��ت��ى ع��ام  .2001ل��ك��ن موسكو
وواشنطن تتبادالن خ�لال األش��ه��ر الماضية
االتهامات بخرق االتفاق ،إذ تحدثت واشنطن
عن تجارب مزعومة لصواريخ من هذا النوع،
أجرتها روسيا .أما موسكو فترى أن واشنطن
ت��خ��رق االت��ف��اق م��ن خ�ل�ال ت��ط��وي��ره��ا ل��ل��درع
الصاروخية وبرنامج الطائرات من دون طيار،
وتشير بهذا الخصوص إل��ى برامج أميركية
أخرى مثل «الضربة العالمية الخاطفة» التي
تهدف إلى تغيير ميزان القوى بالعالم.

يصف مسؤول خليجي
أوضاع حكام قطر
بالتش ّوش والذهول
منذ اإلعالن عن نتائج
االنتخابات في تركيا،
فقد تص ّرفت قطر
مرارا ً كدولة عظمى
مع جيرانها فيما هي
تعرف أنّ حجم مواردها
وقدراتها ال يسمحان
لها بذلك ،وقد راكمت
عداوات تع ّرض وجودها
للخطر ،لكنها كانت
تتص ّرف على قاعدة
أنها تحت حماية تركية
دائمة ،كما حدث عند
تص ّديها لمصر في
الدعوة إلى تحالف ض ّد
«داعش» في ليبيا .أما
اليوم فقد باتت قطر
تخشى من االستفراد.

تقرير �إخباري
الـ 7الكبار ...قمة البحث
عن خالفات جديدة
على أصوات آالف المتظاهرين ضد الرأسمالية اختتم قادة مجموعة
السبع الصناعية الكبرى أعمال قمتهم في قلعة «إيل ماو» في جبال
األلب األلمانية برئاسة المستشارة األلمانية أنغيال ميركل.
قادة المجموعة توافقوا كما قالت ميركل على إبقاء العقوبات على
روسيا حتى تنفذ بنود اتفاق وقف إطالق النار شرق أوكرانيا كاملة،
مشيرة إلى أن الزعماء جاهزون لرفع درجة العقوبات إذا اقتضت
الظروف ذلك.
وأعلنت ميركل أن القادة السبعة اتفقوا على تشكيل فريق لدعم
اإلصالحات في أوكرانيا ،وأنهم دعوا طرفي النزاع في أوكرانيا إلى
تنفيذ اتفاق مينسك.
أما في الشأن اليوناني ،فقد أكدت ميركل الرغبة في بقاء اليونان
في منطقة اليورو محذرة من أنه لم يعد هناك الكثير من الوقت من أجل
إيجاد حل ألزمة ديون أثينا.
كما جدد المجتمعون اتفاقهم على ضرورة:
1ـ حماية المناخ.
2ـ السعي لتفعيل استخدام الطاقة البديلة.
3ـ التنسيق في مكافحة األوبئة.
وأف��ردت القمة المجال لملف اإلره��اب .فشددت على دعم العراق
وتونس وليبيا في مواجهة الجماعات اإلرهابية ،وأعرب قادتها عن
دعمهم للسلطات العراقية في مواجهة تنظيم داعش ،وأهمية تشكيل
حكومة ائتالفية في ليبيا ومحاولة الحد من الهجرة الشرعية عبر
سواحلها.
وحذر األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون ،من جهته قادة
الدول السبع من أن جهود مكافحة اإلرهاب قد تسفر عن خيانة للقيم
والمبادئ السامية إن تمت تلك الجهود من دون مراعاة لحقوق اإلنسان
والقانون .وهو عادة ما يحدث.
قرارات القمة أبعدت روسيا ،وتؤكد أنها ال تسعى إلى إدخال أطراف
جدد على رغم ترهل اقتصادات بعض أعضائها .قرارات يرى البعض
أنها ستبقى حبرا ً على ورق ،ويذهب أبعد من ذلك ليقول إن هذه الدول
هي نفسها من تشعل الحروب وتلوث الكوكب بمخلفاتها الصناعية.

� 100ألف مهاجر عبروا البحر
�إلى �أوروبا منذ مطلع 2015

ت�سوية ملفات �سورية و�إيران والجزيرة الكورية

�آبي :م�شاركة رو�سيا �ضرورية لحل الأزمات العالمية
اعتبر رئيس وزراء اليابان شينزو آب��ي أن
مشاركة روسيا ض��روري��ة في تسوية األزم��ات
العالمية الكبيرة ،بما فيها السورية وملف إيران
ال��ن��ووي ،وتخفيف التوتر ف��ي شبه الجزيرة
الكورية.
وقال آبي في حديث لقناة  NHKمساء أمس
عقب انتهاء قمة مجموعة السبع إنه «أخ��ذا ً في
االعتبار الوضع في أوكرانيا ،ال يمكننا الحديث
اآلن عن إمكان إجراء محادثات بناءة مع روسيا
في إطار «الثماني» ،ولكننا نرى في الوقت نفسه
أن مشاركة روسية البناءة في تسوية المسألة
السورية والملف النووي اإليراني وكذلك القضية
الكورية الشمالية ضرورية».

وح��ول قمة «مجموعة السبع» المرتقبة في
جزيرة سيما بوالية ميه اليابانية عام  2016فأكد
آبي أن ب�لاده« :ستحرص على أن يشارك فيها
الرئيس بوتين مشاركة بناءة».
وأوضح قائالً« :على سبيل المثال ،في ما يتعلق
بالتسوية في أوكرانيا ،نحن نعمل على خلق
الظروف كي تنفذ روسيا التزامات المفهومة من
قبل المجتمع الدولي ،ونود لو نبذل جهودا ً باتجاه
يسمح للرئيس بوتين بالتحرك في هذا االتجاه».
وك��ان رئيس ال���وزراء الياباني قد أعلن عقب
القمة في مؤتمر صحافي أن الخطط المتعلقة
بزيارة الرئيس الروسي المرتقبة إلى اليابان تبقى
بال تغيير ،وعزا ذلك إلى ضرورة تحقيق تقدم في

المحادثات حول المشكالت اإلقليمية بين البلدين،
التي تحول على مدار  70سنة بعد الحرب من
توقيع معاهدة سالم بينهما».
في السياق نفسه ،قال األمين العام للحكومة
اليابانية يوشيهيدا سوغا إن زعماء دول «السبع
الكبار» تفهموا موقف رئيس ال��وزراء شينزو آبي
بما يخص تطوير الحوار المباشر مع روسيا.
وأكد سوغا في مؤتمر صحافي أمس أن «رئيس
الوزراء أوجز لزعماء الدول (السبع) خالل القمة
موقفه من أهمية ال��ح��وار المباشر بين زعيمي
روسيا واليابان لحل مسألة «األراضي الشمالية»
(كما تسمي اليابان الجزء الجنوبي من جزر
الكوريل) وقد اس ُتقبل ذلك بتفهم».

أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن أكثر من  100ألف مهاجر غير شرعي من
أفريقيا والشرق األوسط عبروا البحر إلى أوروبا منذ مطلع الحالي.
وقال ليونارد دويل المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية في إيجاز
صحافي في جنيف أمس« ،نحو  100ألف مهاجر ومهاجرين انتقلوا عبر
البحر إلى أوروب��ا .هذا الرقم يتجاوز قليالً الرقم في الفترة المماثلة لعام
 2014ويعكس زيادة الهجرة البحرية من الشرق األوسط وأفريقيا».
وبحسب المنظمة ،فإن  54660مهاجرا ً وصلوا إلى إيطاليا عبر ليبيا
و 46150وصلوا إلى اليونان عبر تركيا.
وفي األيام األخيرة ،فقط أنقذ حوالى  7آالف مهاجر في البحر األبيض
المتوسط.
تجدر اإلشارة إلى أن معظم المهاجرين إلى القارة األوروبية يأتون من
إريتريا والصومال ونيجيريا وسورية وغامبيا والسنغال.
وتشهد الدول األوروبية الجنوبية مشاكل كبيرة بسبب تدفق المهاجرين
والالجئين غير الشرعيين ،وخصوصا ً إيطاليا التي يصلها يوميا ً عبر البحر
المتوسط  500مهاجر ،بينما شهد االتحاد األوروبي عام  2014تدفق 170
ألفاً .وفي هذا العام ،وصل عدد القتلى خالل محاوالت الوصول إلى أوروبا
عبر البحر المتوسط إلى آالف ،وقد غرق هذا العام وحده أكثر من ألف و500
مهاجر وتعتبر ليبيا نقطة االنطالق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا.
وبعد أربع سنوات من انتفاضة ساندها حلف الناتو وأطاحت بالعقيد
معمر القذافي ال��ذي حكم ليبيا أكثر من  40سنة ،يثير التوتر في ليبيا
مخاوف متنامية لدى الزعماء األوروبيين إذ يحقق المسلحون اإلسالميون
مكاسب على األرض ويستغل المهربون الوضع إلرسال آالف المهاجرين غير
الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
ودعا االتحاد األوروبي مجلس األمن الدولي التخاذ قرار يقضي بإجراء
عملية عسكرية في البحر األبيض المتوسط لمحاربة المهربين ونقل
أجل ألنه يقضي حال
الالجئين بشكل غير شرعي ،إال أن تمرير هذا القرار ّ
اتخاذه ،بدخول سفن عسكرية تابعة لدول االتحاد األوروب��ي إلى المياه
الساحلية لليبيا ،وبالتالي يتطلب الحصول على موافقة ليبيا لتمريره.

