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ال�سلطان الأحمق
والمنطقة العازلة من جديد؟

�أردوغان ينقلب على نتائج االنتخابات
} هدى رزق

} د .تركي صقر
ِ
يكتف سلطان بني عثمان الجديد بما سفك من دم السوريين
لم
ولم يكفِه ما سرق من نفطهم وقمحهم ومصانعهم ،وما د ّمر من
ممتلكاتهم ومصادر عيشهم ،ف��راح مؤخرا ً يعمل على اختالس
أرضهم واغتصاب ترابهم الوطني تحت عنوان إقامة منطقة آمنة
في شمال سورية لحماية حدوده الجنوبية ،كما يزعم ،من خطر
منظمة «داع���ش» وه��و ال��ذي احتضنها ودعمها وأم�� ّده��ا وق��دّم لها
ك ّل أسباب القوة وإمكانات التمدّد واالنتشار حتى وصلت الى ما
وصلت إليه اليوم.
لقد عادت نغمة إقامة منطقة عازلة لتطرح من جديد وبقوة هذه
المرة على لسان أردوغان وطاقم حكومته ،متزامنة مع مزاعم تقول
إنّ الرئاسة التركية قررت ضرب تنظيم «داعش» جوا ً ليتبيّن الحقا ً
أنّ ضربات الجيش التركي الجوية الحقيقية استهدفت حزب العمال
الكردستاني ،بينما كانت الضربات الموجهة لمواقع «داعش» خلّبية
ومجرد ضربات لالستعراض اإلعالمي ،مما يشير إلى أنّ حكومة
أردوغ��ان اتخذت من همروجتها لمحاربة «داع��ش» غطاء إلطالق
حربها الوحشية التي كانت مؤجلة ض ّد الشعب الكردي عموما ً
وحزب العمال الكردستاني على وجه الخصوص ،وفتح الباب أمام
إقامة منطقة عازلة تم ّهد وفق أحالم أردوغان القديمة الجديدة إلى
أراض منها إلى سلطنته السلجوقية المزمع
تقسيم سورية وض ّم ٍ
تكبيرها وتضخيمها على حساب دول الجوار.
وليس سرا ً أنّ المنطقة العازلة التي تخطط لها حكومة أردوغان
تقتضي إقامة جيب في سورية يمت ّد من جرابلس في شرق الحدود
الشمالية إلى مارع وإع��زاز وربما يصل عفرين في غربها بطول
أي بمساحة تقدر بـ 5آالف
 110كيلومترات وبعمق  50كيلومترا ً ّ
و 500كيلومتر مربع ،في مقابل أن تقوم أنقرة بفتح مجالها الجوي
وقاعدة أنجرليك العسكرية أمام الطائرات األميركية ،ما قد يحمل
مفاجآت إقليمية ودولية في خطوة قد تشعل المنطقة بأسرها وأول
من سيحترق بنارها ستكون حكومة أردوغ��ان التي بدأت تواجه
حربا ً داخلية مستعرة.
وفيما يفصح أردوغ��ان عن نواياه بإقامة منطقة عازلة تذهب
وزارة الخارجية األميركية على وجه السرعة إلى نفي ما أعلنته
ينص
الحكومة التركية ح��ول إب��رام اتفاق مع ال��والي��ات المتحدة ّ
على إقامة منطقة آمنة شمال سورية ،في إطار حملتها لمواجهة
تنظيم «داع��ش» ،مؤكدة انّ االتفاق مع تركيا ال يتعدّى استخدام
القواعد التركية جوا ً لضرب «داعش» و «جبهة النصرة» وغيرهما
أي خطط لمنطقه
من التنظيمات المتطرفة داخل سورية وال توجد ّ
عازلة .فما الس ّر وراء هذا التناقض الحا ّد بين الحليفين؟ هل هي لعبة
توزيع أدوار بين واشنطن وأنقرة؟ أم هي عملية أميركية مقصودة
لتوريط حكومة أردوغ����ان ف��ي ح��رب إقليمية لتحجيم السلطان
األحمق وتنفيس ت��و ّرم��ه وطيشه في ال��ذه��اب إل��ى أبعد م��دى في
تبني التنظيمات اإلرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش» رغم ما بات
يشكله من مخاطر جدية على جميع دول العالم بما فيها الواليات
المتحدة األميركية.
وض��ع رج��ب طيِّب أردوغ���ان نفسه نتيجة انخراطه الكلي في
اللعبة اإلرهابية أم��ام تحدّيين عويصين ...األول التحدِّي خارج
ال��ح��دود يلزمه م��واج��ه��ة «داع����ش» وح���زب ال��ع��م��ال الكردستاني
معاً ،والثاني تح ٍّد داخل الحدود لمواجهة نار اإلره��اب التي بدأت
تلتهم الداخل التركي ،لكن الوضع السياسي ال��ذي يط ِّوقه يبدو
أخطر بكثير على مستقبله ،فهو يعمل على عرقلة تشكيل حكومة
ائتالفية خ�لال المهلة القانونية التي تلت االنتخابات البرلمانية
األخيرة ،سعيا ً منه إلى إجراء انتخابات مب ِّكرةُ ،تعيد الغالبية في
البرلمان إلى حزبه ،ويعمل بالتالي على فتح الطريق أمامه لتشكيل
حكومة غالبية إلع���ادة ط��رح ال��ن��ظ��ام ال��رئ��اس��ي وت��أم��ي��ن الهيمنة
المطلقة لنفسه أسو ًة بطموحات السالطين وأحالمهم المريضة.
ما من شك أنّ مشكلة أردوغ���ان وحزبه هي مع «ح��زب الشعوب
الديموقراطي» الكردي الذي دخل البرلمان التركي للمرة األولى
بثمانين نائباً ،مع ما كان لهذه النتائج من ارت��دادات إيجابية على
واق���ع األك����راد س���واء داخ���ل تركيا أو على ح��دوده��ا م��ع سورية
وال����ع����راق ،م��م��ا دف��ع��ه��م وس��ي��دف��ع��ه��م إل���ى ال��م��زي��د م���ن المطالبة
بحقوقهم وصوالً إلى حك ٍم ذاتي أو دول ٍة مستقلة تدعمها أميركا
وت��رف��ض��ه��ا ت��رك��ي��ا جملة وت��ف��ص��ي�لاً ،وال��ف��وز ال���ذي حققه حزب
الشعوب الديموقراطي هو ال��ذي دف��ع أردوغ���ان ال��ى ش�� ّن الحرب
م��ج��دّدا ً على ح��زب العمال الكردستاني بعد سنتين من السالم
ّ
الهش ،س�لا ٌم استحصل عليه أردوغ���ان قسرا ً من زعيم الحزب
المعتقل لديه عبدالله أوجالن ،وعلى أساسه َس َحب حزب العمال
معظم مقاتليه م��ن ال��داخ��ل التركي على أم��ل تحقيق إصالحات
ُت ِ
نصف األك���راد ف��ي ال��داخ��ل ال��ت��رك��ي ،ولكنه نكل ب��وع��وده كلها.
وليس من ف��راغ الحديث عن غليان في الداخل التركي ،فاألعمال
اإلرهابيةوالتفجيراتفيإسطنبولوالجنوبالشرقيالتركيماهي
إال البدايات ،سواء جاءت من «داعش» أو المنظمات اليسارية أو من
حزبالعمالالكردستاني،معتواجداآلالفمنالمقاتلينواإلرهابيين
والمعارضين السياسيين على امتداد المدن التركية و ُتنذر بأنّ
تركيا قد دخلت جحيم الربيع المز ّيف الذي ساهمت في إشعاله.
وبالمحصلة فإنّ أردوغ��ان ،سيكون أمام فش ٍل مؤ َّكد في مواجهة
ِّ
التحدي الداخلي والتحدي الخارجي وفشله األكبر سيكون في عدم
قدرته على إقامة منطقة عازلة كما عجز في المرات السابقة ،فهي
خط أحمر ونار كاوية ستحرق أصابعه ولن تكون نزهة للسلطان
األرعن ،فسورية جزء من محور يتعاظم ك ّل يوم من موسكو إلى
بكين مرورا ً بطهران ودول «بريكس» و»األلبا» ،ولن تكون وحدها
ف��ي معركة إس��ق��اط ه��ذا ال��ع��دوان السافر على سيادتها ووحدة
أراضيها.
tu.saqr@gmail .com

برلماني رو�سي :تنفيذ اتفاقات مين�سك
في �ش�أن �أوكرانيا ال ينا�سب الغرب
أعلن ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في
مجلس النواب الروسي ،أمس أن الدول الغربية غير مهتمة بتنفيذ اتفاقات
مينسك الخاصة بتسوية النزاع في أوكرانيا وإعادة االستقرار إلى منطقة
دونباس.
وق��ال إن «التهدئة في دونباس وتنفيذ اتفاقات مينسك ال يناسبان
معارضينا االستراتيجيين الغربيين فهم يعملون ما في وسعهم لمواصلة
قصف دونباس ،وال يهتمون إطالقا ً بمصير سكانها المدنيين ،الشيوخ منهم
والنساء واألطفال ...بل المهم بالنسبة إليهم هو إقناع المجتمع الدولي بأن
هناك حربا ً شنتها روسيا التي تمثل التهديد األكبر على هيكلية العالقات
الدولية في القرن الحادي والعشرين».
وذكر سلوتسكي أن زيارة مجموعة من البرلمانيين الفرنسيين إلى شبه
جزيرة القرم أسهمت في إفشال «إحدى األكاذيب االستراتيجية» ،فقد توقفت
وسائل إعالم غربية عن نشر ادعاءات حول «احتالل عسكري روسي» لشبه
الجزيرة ووجود قوات ضخمة هناك .وأضاف« :لكن إذا فشلت األكاذيب حول
ما يحدث في أوكرانيا والمزاعم بأن روسيا هي التي تتحمل مسؤوليته،
فسيؤدي ذلك إلى انهيار الهياكل التي يجهد الغرب منذ أواخر عام 2013
لبنائها في الفضاء اإلعالمي والسياسي العالمي».
وبحسب البرلماني فإن هذا ما يفسر عدم اهتمام الغرب بتهدئة الوضع
في جنوب شرقي أوكرانيا وغياب تقدم يذكر في تنفيذ اتفاقات مينسك بشأن
التسوية في المنطقة .معتبرا ً أن ردود فعل «رباعية النورماندي» على
تصاعد التوتر في دونباس لن تؤثر كثيرا ً في الوضع هناك ،لكنه أكد ضرورة
مواصلة العمل في هذا اإلطار ،إلى جانب بذل مزيد من الجهود عبر ساحات
دولية أخرى لتخفيف التوتر األمني في دونباس.

كوالي�س

بعد سلسلة لقاءات بين حزبي العدالة والتنمية والشعب
الجمهوري خ��رج داود أوغلو على الصحافة ليعلن فشل
االئ��ت�لاف بين الحزبين ،ل��م يستطع إق��ن��اع ح��زب الشعب
الجمهوري بحكومة ائتالفية لمدة سنة واحدة ،يعلن بعدها
فشل الشراكة ليؤكد نظرية أردوغان الذي صرح قبل ثالثة
أي��ام أن ال��دخ��ول ف��ي تحالف يع ّد ان��ت��ح��ارا ً ألح��د الحزبين
بسبب اخ��ت�لاف ال��م��ب��ادئ ...وأن مصير االئ��ت�لاف��ات في
تاريخ تركيا هو الفشل.
لم يتردّد أردوغ���ان عن التعبير صراحة بأنه لن يمدد
ف��ت��رة الـ 45ي��وم��ا ً ل��ل��م��ح��ادث��ات أي مهلة اإلع����داد لتأليف
الحكومة بحسب الدستور ،وأن��ه سيذهب إل��ى انتخابات
مبكرة ،ولم يبتعد من أجواء المحادثات بين الحزبين ،بل
تدخل فيها وشكك في طبيعة التحالف .لم يكتف بذلك بل
ذهب إلى انتقاد من صوتوا لحزب الشعوب الديمقراطي
واعتبره حزبا ً فاشالً بسبب عدم فهمه لعملية السالم مع
األكراد التي تعني االبتعاد من حزب العمال الكردستاني...
بدأت حربه على األكراد منذ اإلعداد للعملية االنتخابية.
يبدو تجميد عملية السالم مع األك��راد وكأنه استجابة
لشرط من شروط حزب الحركة القومية من أجل أي نوع
من الشراكة المحتملة مع حزب العدالة والتنمية ،ال يعني
األم��ر بالضرورة دخ��ول الحزبين في ائتالف ،ولكن دعم
حكومة مصغرة من قبل الحركة القومية سيكون ضروريا ً
من أجل انتخابات جديدة .وترجع بعض األوساط القريبة
من ح��زب الشعب أن االئتالف ك��ان غير ممكن ألن قاعدة

الحزب كانت غير متحمسة لالئتالف .وترى أن أردوغان
فعل ما بوسعه لقلب الموازين عبر الحرب الدموية مع حزب
العمال الكردستاني إذ من المرجح استمرارها من أجل
ضرب إمكان العودة إلى اأ مظهر للسالم والحياة الطبيعية.
وعلى رغم إصرار المسؤولين الحكوميين على أنهم ليسوا
ضد األك��راد ،بل إن همهم هو مقاتلة إره��اب حزب العمال
الكردستاني إال أن دوامة العنف بدأت تخرج عن السيطرة،
واالستمرار بمد الحريق وصب النار على الزيت ستكون له
عواقب اجتماعية عميقة .لكن االضطرابات تخدم مصالح
أردوغ��ان السياسية ،ويسير حزب العدالة والتنمية خلفه
في تأجيج الحساسية التركية – الكردية ،عبر التصويب
ع��ل��ى ح���زب ال��ش��ع��وب ال��دي��م��ق��راط��ي ،ال���ذي ت��ؤي��ده أكثرية
كردية .يعتقد أردوغان باستحالة استكمال عملية السالم
مع األكراد على رغم دعوة االتحاد األوربي وواشنطن إلى
عدم ضرب هذه العملية ،وهو يوحي بأن اتفاقا ً ما جرى
بينه وبين األميركيين سيدفع ثمنه األك��راد لكي يعود إلى
اإلمساك بمفاصل السلطة وحده .لقد كان يشجع االتفاق
م��ع األك�����راد م��ن��ذ ث�ل�اث س��ن��وات م��ن أج���ل االس��ت��ف��ادة من
الصوت الكردي ولما حجبت عنه هذه األصوات في العملية
االنتخابية ،ارتدى الثوب القومي المتطرف الذي انتقده في
الماضي وبذلك يدفع األتراك إلى اليأس ومحاولة التفتيش
عن منقذ ليتصدر هو هذه العملية.
اس��ت��دع��ى مخاتير  400منطقة م��ن ك��ل أن��ح��اء تركيا
لدعمه ف��ي ح��رب��ه ض��د العمال الكردستاني ودع��اه��م إلى
جمع معلومات استخبارية عن المواطنين كجزء من الكفاح
ضد اإلره��اب .وقام بالتعهد بعدم تقديم أي تنازالت لهذا
الحزب وطلب من المخاتير إبالغ الشرطة عن األشخاص

الذين ينتمون إل��ى العمال الكردستاني أو يؤيدونه .في
محاولة لخلق ج��و م��ن ع��دم الثقة وإش��اع��ة التوتر وزرع
الشقاق بين المواطنين األت��راك .وه��ي المرة الثانية التي
يجمع فيها المخاتير بعد أن جمعهم في  7حزيران من أجل
االنتخابات.
ي��ب��دو أن ال��م��واف��ق��ة ال��ت��رك��ي��ة ع��ل��ى اس��ت��ع��م��ال واشنطن
ق��اع��دة ان��ج��رل��ي��ك .ك��ان��ت خ��ط��وة م��دروس��ة ل�لان��ق�لاب على
نتائج االنتخابات الديمقراطية واالنقضاض على األكراد
ليس ف��ي ال��داخ��ل فقط ب��ل عبر إع�ل�ان ال��ح��رب على حزب
ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي ف��ي ج��ب��ال ق��ن��دي��ل وض���رب صورة
ح��زب ال��ش��ع��وب الديمقراطي وات��ه��ام��ه بتغطية اإلره���اب.
واالش��ت��راط على ال��والي��ات المتحدة بعدم السماح لحزب
االت��ح��اد ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ك��ردي ف��ي س��وري��ة ب��ال��ع��ب��ور إلى
منطقة وجود القوات التركية حيث يجرى اإلع��داد لمنطقة
خالية من داعش.
بعد أن تم االت��ف��اق بين االثنين على ع��دم إمكان عبور
قوات الحماية الكردية إلى غرب نهر الفرات ووقف توسعها
ومنعها من الدخول إلى المنطقة التي سيتم تطهيرها من
داعش بين جرابلس وأعزاز.
تأتي هذه الشروط بعدما اتهمت تركيا حزب االتحاد
ال��دي��م��ق��راط��ي ب��أن��ه أخ��ط��ر م��ن داع���ش وب��أن��ه ه��ج��ر العرب
والتركمان بعد تحرير تل أبيض مع أن البعض منهم عاد
إلى المنطقة ،وهو تحت حماية الوحدات .هي حرب شاملة
أعلنها أردوغ��ان ضد األك��راد من أجل إع��ادة خلط األوراق
في الداخل وش��د العصب القومي التركي ضد ما يسميه
الدولة الكردية .وهذا سيتيح له ضرب عصفورين بحجر
واحد العودة مظفر في انتخابات مقبلة وتحجيم األكراد.

�إيران تت�سلم قريب ًا �أجهزة الطرد المركزي من طراز توبوالر

بايدن :مهاجم عنا�صر
البحرية الأميركية «مجاهد منحرف»

الريجاني :النجاح النووي تحقق ب�صمود ال�شعب
أكد رئيس مجلس الشورى اإليراني،
علي الريجاني ،أن صمود الشعب أمام
ض��غ��وط ال��غ��رب أرغ���م ال��غ��رب على
الرضوخ وأثمر عن النجاح النووي.
وأض��اف المسؤول اإلي��ران��ي« :أن
ال��غ��رب رف��ض م���رارا ً ح��ق إي���ران في
ام��ت�لاك الطاقة النووية وتخصيب
اليورانيوم ،إال أن معاهدة «»NPT
تنص على ح��ق ال���دول التي تمتلك
التكنولوجيا النووية في تخصيب
اليورانيوم».
وفي السياق ،قال مساعد رئيس
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية أصغر
زارع���ان إن الجيل األول من أجهزة
الطرد المركزي من ط��راز «توبوالر»
بنوعيه «زون���ار» و«اول��ت��را» سيتم
تسليمهما خ�لال ال��ع��ام (اإلي��ران��ي)
الحالي ل��وزارة الصحة بعد االنتهاء
من تصاميمهما وبلوغ مرحلة اإلنتاج
الصناعي.
وأض����اف« :أن تصاميم اإلن��ت��اج
الصناعي لجهاز «أول��ت��را» للطرد
المركزي قد انتهى العمل بها وسيتم
تسليمه خ�لال النصف الثاني من
العام (اإليراني) الحالي» ،الفتا ً إلى أن
مؤامرات األعداء على الصعيد النووي
قد تم إحباطها على رغم تعقيداتها،
كما دعا وسائل اإلعالم إلى عدم التأثر
بتخرصات األعداء.
وأك��د المسؤول اإليراني أنه على
رغم جهود صون المنجزات النووية
إال أن العدو لن يخفض من مستوى
مناهضته وعدائه لهذه اإلنجازات،
مؤكدا ً أن األعداء سيستخدمون وسائل
وأدوات جديدة للحد من النشاطات
النووية للبالد ،وش��دد على ضرورة
التحلي باليقظة والوعي للتعرف إلى
هذه األمور وتحديدها.
ول��ف��ت زارع�����ان إل���ى أن القطاع
النووي اإلي��ران��ي يرغب في تصدير
المياه الثقيلة المنتجة في منشأة آراك
النووية إلى األس��واق الدولية ويمهد
لتحقيق ه��ذا ال��ه��دف ،م��ؤك��دا ً أن��ه ال
يمكن للمفتشين األميركيين والكنديين
المشاركة في عمليات تفتيش المنشآت
النووية اإليرانية.
واعتبر أنه الشعور بالقلق جراء
ح��ض��ور ال��م��ف��ت��ش��ي��ن األج���ان���ب في
المنشآت النووية اإليرانية ألن طهران
لديها تقارير كاملة عن نشاطاتهم
وترصد تحركاتهم بدقة فائقة.
إلى ذلك ،أكـد عضو الفریق النووي
اإلیراني المفاوض بجمان رحیمیان
أن ب�لاده یمكنها م��ن اآلن فصاعدا ً
في إطار الئحتین ،شراء السلع ذات

االستخدام المزودج عن طریق اللجنة
المشتركـة.
وق��ال في مؤتمر صحافي لمنظمة
الطاقة ال��ذری��ة اإلیرانیة ،إن دخول
السلع ذات االستخدام المزدوج إلی
البالد كـان محظورا ً من قبل بسبب
الحظر المفروض وللدول المصدرة
ل��ه��ذه األن�����واع م��ن ال��س��ل��ع ش��روط
وقوانین خاصة وعلیها االطمئنان إلی
سلمیة استعمالها.
وأوضح رحيميان أن لنا الئحتین
للسلع ذات االس��ت��خ��دام ال��م��زدوج
یمكن تحدیثهما باستمرار وقال« :لقد
كـنا نشتري هذه السلع من السوق
السوداء وكـان اثنان من كـل  3سلع
یتعرضان للتخریب الصناعي لكننا
یمكننا الیوم ش��راء هذه السلع عبر
اللجنة المشتركـة وفیما لو حدثت
مشكلة ما فإن اللجنة هي المسؤولة».
وأشار المسؤول اإليراني إلى «أنه
فضالً عن ذل��ك ف��إن ه��ذه اللجنة هي
للدول كـلها ولقد دخلنا نحن أیضا ً
القیود للجمیع ،وفیما لو أردن��ا أن
تكون لنا ص���ادرات م��واد ومنشآت
نوویة فإنه علینا متابعة هذا المسار
ذاته».
ونفی مستشار رئیس منظمة الطاقة
الذریة اإلیرانیة وجود مراقبة مباشرة
من قبل الوكـالة في إیران وقال« :لیس
للوكـالة مراقبة «أونالین» في إیران
ولو كـان للوكـالة مثل هذا الطلب من
إیران فإننا لم نكن لنقبل به».
وبشأن عدد أجهزة الطرد المركـزي
المتطورة التي ستصنعها إیران خالل

األع��وام من الثامن حتی العاشر من
االت��ف��اق ال��ن��ووي ،أوض��ح أن العدد
المصنع خ�لال ه��ذه األع���وام سیبلغ
 200ج��ه��از ،وأض���اف« :إن القیود
ستستمر لغایة العام الثامن ومن ثم
تبدأ تنمیة الصناعة النوویة للبالد
حیث سنعمل علی إی��ج��اد البنیة
التحتیة وهو األمر الذی یستغرق ما
بین عام إلى عامین».
وح��ول ع��دم تصنیع دوار أجهزة
الطرد المركـزي خ�لال ه��ذه األع��وام
الثمانیة من االتفاق ،قال« :إن الدوار
ی��ع��ت��ب��ر ال���ج���زء ال��ح��س��اس لجهاز
الطرد المركـزي ویكون االحتفاظ به
وصیانته أمرين صعبين جدا ً ومكلفين
ولهذا السبب الفني فقد أوكـلنا صنعها
لما بعد العام الثامن ،ولیست هنالك
قیود أمامنا حول نوع وع��دد أجهزة
الطرد المركـزي التي سنقوم بإنتاجها
من العام الثامن فصاعداً».
وحول كـیفیة المراقبة والتفتیش
م��ن قبل الوكـالة ال��دول��ی��ة للطاقة
ال��ذری��ة ،أكـد رحيميان أن المهم هو
برنامج العمل المشترك الشامل،
وأض���اف« :أن للقیود وق��ت �ا ً معینا ً
وع��م��ل��ی��ات ال��ت��ف��ت��ی��ش ت��ج��رى علی
أس��اس البروتوكـول اإلضافي ،وفي
الوقت ذاته هنالك سلسلة من القیود
موجودة في إط��ار البروتوكـول وما
دمنا ننفذ البروتوكـول فإن عملیات
التفتیش تكون قائمة».
وبشأن التعاون النووي الدولي،
أوضح المسؤول اإليراني أنه كـانت
هنالك محادثات مع الصین في إطار

فریق عمل «وبطبیعة الحال لیس
األم��ر منحصرا ً بالصین ،إذ هنالك
دول أخری راغبة بالحضور في فریق
العمل هذا شرط أن یكون حضورها
ذا معنی» ،الفتا ً إلی «أننا نقوم حالیا ً
ب��ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر وال��ت��ش��اور
وتبادل الوثائق مع روسیا».
وب���ش���أن ن��ص��ب ك��ـ��ام��ی��رات في
المنشآت ال��ن��ووی��ة اإلی��ران��ی��ة ق��ال:
«لیس هنالك أي كـامیرا «أونالین»،
بل سیتم نصب سلسلة من األدوات
الرقمیة .الوكـالة تسعی إلى نصب
نظام «أونالین» في المنشآت اإلیرانیة
ولكن لم یتم البحث معنا حول هذا
الموضوع وحتی لو تم فإننا لم نكن
لنقبل به».
إل��ى ذل��ك ،أك��دت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،تزويدها من قبل إيران
بمعلومات ع��ن أنشطتها النووية
ال��س��اب��ق��ة ،ب��م��وج��ب االت��ف��اق ال��ذي
توصلت إليه طهران مع دول ()1+5
الشهر الماضي.
وذك��رت الوكالة أن إي��ران زودت
الوكالة بـ «شرح خطي ووثائق ذات
صلة على النحو المتفق عليه في
خريطة ال��ط��ري��ق لتوضيح قضايا
سابقة وحالية عالقة متصلة ببرنامج
إيران النووي».
وأك��دت التزام إي��ران المهلة التي
ح��ددت ضمن ات��ف��اق وقعته طهران
مع الوكالة لحل مسائل عالقة بشأن
األبعاد العسكرية المحتملة ألنشطتها
النووية السابقة.

ال�صينً 112 :
قتيال ح�صيلة التفجيرات...
ومخاوف من ت�سرب موا ّد كيماوية
أفادت وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية أمس
بارتفاع عدد ضحايا االنفجارات في مدينة تيانجين
شمال البالد إلى  112قتيالً ،عرفت هوية  24منهم.
وقالت الوكالة إن  95شخصاً ،منهم  85من
رجال اإلطفاء ،يعتبرون في عداد المفقودين ،فيما
استقبلت المستشفيات  722مصاباً ،حالة  58منهم
حرجة.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ذك��رت صحيفة «جينمين
جيباو» أن تفجيرات صغيرة عدة دوت في المدينة
حوالى الساعة الـ 11:40صباحا ً بالتوقيت المحلي
( 6:40بتوقيت موسكو).
في غضون ذلك ،بدأت السلطات الصينية عملية
إجالء السكان من المناطق المتاخمة لمكان االنفجار
بسبب التخوف من تسرب مواد كيماوية ناتجة من
االنفجار.
وذكرت «شينخوا» أن الرياح قد تغير حركتها
ما قد ينجم عنه خ��روج المواد السامة من مكان
االنفجار ،مشيرة إلى أن ثالث حافالت مليئة نقلت
سكانا ً محليين من منطقة الكارثة فيما تنتظر حافلة
رابعة دورها.

وافترضت تقارير إعالمية سابقة أن يكون
المخزن الذي وقع فيه االنفجار األساسي يحتوي
على مواد كيماوية خطرة ،مشيرة إلى إمكان تكرار
وقوع انفجارات في مكان الحادث.
وق���در خ��ب��راء صينيون أن ال��ق��وة اإلجمالية
لالنفجار بلغت  20طنا ً من مادة التروتيل ،بينما
أرسلت وزارة البيئة الصينية فريق عمل خاص
إلى «تيانجين» لدراسة الوضع البيئي على األرض
وتقدير مدى وجود خطر تلوث الجو والتراب.
من جهة أخرى ،طالب الرئيس الصيني باتخاذ
جميع اإلجراءات من أجل إنقاذ المواطنين وتقديم
المساعدات المطلوبة للمتضررين.
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن «تيانجين»
هو أكبر ميناء تجاري دولي في شمال شرقي الصين
يستخدم لنقل مختلف السلع من المعادن والفحم
والنفط والسيارات ،وأشار المكتب اإلعالمي للميناء
إلى أن االنفجارات ستؤثر سلبا ً في حركة السلع
عبر الميناء.
كما تسبب االنفجار ال��ذي أسفر ع��ن سلسلة
ان��ف��ج��ارات تلته بتوقف عمل ال��ح��اس��وب اآلل��ي

قال أحد قادة القوى
الوطنية التونسية إنّ
التفاعل الشعبي مع
المخاطر المحيطة
بالجزائر كان مفاجئا ً
للذين رتبوا زيارة
الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال
ساركوزي إلى تونس
وجدول أعماله باللقاء
مع قادة فجر ليبيا
الداعمين لـ«داعش»،
وتلويحه بقاعدة
لـ«الناتو» في تونس ،فقد
تيقنت حكومة تونس
أي تورط مع فرنسا
انّ ّ
ض ّد الجزائر سيفجر
الوضع في الشارع...

«تيانهي-1آي» ذو القدرات الخارقة ،حيث أوضحت
وك��ال��ة «شينخوا» أن مبنى م��رك��ز المعلومات
الذي يوجد فيه الحاسوب الضخم يقع على بعد
كيلومترين فقط من مكان وقوع االنفجارات ،مشيرة
إلى أن موجة االنفجارات ألحقت أض��رارا ً بمبنى
المركز.
وذك��ر المكتب اإلع�لام��ي للكرملين أن الرئيس
الروسي فالديمير بوتين أرسل برقية إلى نظيره
الصيني أعرب فيها عن تعازيه بسبب سقوط العديد
من الضحايا نتيجة االنفجارات في تيانجين.
وأع��ل��ن وزي���ر ال���ط���وارئ ال���روس���ي فالديمير
بوتشكوف عن استعداد بالده تقديم كل المساعدة
والدعم الالزمين إلزالة آثار االنفجار الذي هز مدينة
«تيانجين» شمال الصين.
وع��رض��ت ال����وزارة ال��روس��ي��ة «ك��ل المساعدة
الضرورية والدعم» ،على نظيرتها الصينية ،حتى
إذا استلزم األم��ر توجيه طائرات حديثة تتضمن
طائرات «إيل »-76و«ب »-200مجهزة بمعدات
إطفاء الحرائق باإلضافة إل��ى ف��رق إنقاذ م��زودة
بالمعدات الضرورية.

وصف نائب الرئيس األميركي جو بايدن ،منفذ الهجوم على جنود البحرية
األميركية في والي��ة تينسي ،بـ«الجهادي المنحرف» ،خالل مراسم تأبين
الجنود.
وقال بايدن« :اإليديولوجية التي دفعت منفذ الهجوم محمد يوسف عبدالعزيز
البالغ من العمر  24سنة إلطالق النار بشكل عشوائي في قاعدتين عسكريتين
في تشاتانوغا بوالية تنيسي ،ال تعادل الهوية الوطنية».
وأضاف المسؤول األميركي قائالً« :إن الواليات المتحدة لديها رسالة لهؤالء
الجبناء المنحرفين في شتى أنحاء العالم ،واشنطن ستبقى متماسكة في وجه
اإلرهاب ولن تستسلم أو تخاف مطلقاً».
يذكر أن  4من مشاة البحرية األميركية قتلوا وأصيب  3آخرون بينهم شرطي
ومجند في المارينز وعنصر من قوات البحرية ،في حادث إطالق نار على قاعدة
ومركز تجنيد في والية تينيسي األميركية.
وأكد مسؤولون حينها مقتل منفذ الهجوم بنيران الشرطة بعد استهدافه
مركزا ً تابعا ً لقوات احتياط البحرية ومركز تجنيد في مدينة تشاتانوغا.
وك��ان المهاجم توجه بسيارته إل��ى مركز تجنيد عسكري وأطلق عليه
الرصاص من دون وقوع إصابات قبل أن يقود سيارته إلى قاعدة لالحتياط
تابعة للبحرية على بعد نحو  10كيلومترات حيث نفذ هجوما ً قتل فيه
العسكريون األميركيون األربعة.
وقالت السلطات إن المهاجم لم يكن م��درج�ا ً على أي قائمة من قوائم
المشتبهين بهم في قضايا اإلرهاب ،وأنه استخدم في الهجوم أسلحة عدة منها
سالح « »AK-47وكانت بحوزته كمية كبيرة من الذخيرة.
وأكد مسؤولون أميركيون أن السلطات تجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كان
المهاجم ارتكب هجومه بإيعاز من تنظيم «داعش» أو جماعة إرهابية أخرى.

الجي�ش الألماني يقرر
�إنهاء مهمته جنوب تركيا
قال الجيش األلماني في بيان ،إنه سينهي مهمته في تركيا التي بدأها في
كانون الثاني  2013لحماية الحدود من أي تهديدات محتملة من سورية.
وأعلن الجيش في بيان نشره على موقعه اإللكتروني أن مهمته الحالية،
والتي تشمل نشر صواريخ باتريوت ،ستنتهي في  31كانون الثاني  2016ولن
يتم تمديدها.
وصرحت وزيرة الدفاع األلمانية أورسوال فون دير لين« :مع شركائنا في
حلف الناتو ،قمنا بحماية السكان األتراك من هجمات الصواريخ التي مصدرها
سورية» ،مضيفة أن «التهديد في هذه المنطقة التي تشهد أزمات بات له طبيعة
أخرى .إن مصدره داعش».
يذكر أن الجيش األلماني نشر نحو  400من جنوده وبطاريتي صواريخ في
جنوب تركيا بناء على طلب أنقرة ،حيث وضعت البطاريتان قرب مدينة كهرمان
مرعش جنوب تركيا على بعد حوالى  100كلم من الحدود السورية.

مقتل وزير الداخلية في �إقليم البنجاب
قتل  9أشخاص على األقل أمس بينهم وزير الداخلية في إقليم البنجاب
بهجوم استهدف منزله في اإلقليم الواقع شمال شرقي باكستان.
ونقل عن مسؤول محلي أن انتحاريا ً هاجم مبنى كان وزير داخلية إقليم
البنجاب يعقد فيه اجتماعاً ،وأصيب  8آخرون في الهجوم .وهرع رجال الشرطة
إلى موقع الحادث إلسعاف المصابين.
وذكرت وسائل إعالم باكستانية أن وزير الداخلية بقي تحت األنقاض جراء
التفجير الضخم الذي تسبب في انهيار المبنى ،في قرية شادي خان بمقاطعة
اتوك الواقعة على بعد  70كيلومترا ً شمال غربي إسالم آباد ،مشيرا ُ إلى «انتشال
 8جثث من تحت األنقاض».
وقالت مصادر في الداخلية الباكستانية ،إن جماعة عسكر جهنكوي
اإلرهابية المحظورة في باكستان ،تبنت الهجوم الذي استهدف وزير داخلية
إقليم البنجاب.
واعتبرت المصادر أن الهجوم جاء ردا ً على مقتل زعيم الجماعة ،مالك
إسحاق ،حين حاول مسلحون تحريره من يد الشرطة أثناء نقله إلى سجن آخر
في  29تموز الماضي.

