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لماذا جرى �سحب الباتريوت
من تركيا؟

ال�صواريخ الذريعة وال�صديق وقت ال�ضيق

} هدى رزق
يحاول الرئيس التركي اإلي��ح��اء ب��أنّ اتفاقا ً ما حصل بينه
وبين األميركيين على الصعيدين الداخلي والخارجي ،ما أطلق
يده في الداخل وحمله على االنقالب على انتخابات  7حزيران
الديمقراطية ،ومحاولة إقصاء حزب الشعوب الديمقراطي من
جهة ،وضرب حزب العمال الكردستاني واإلطباق على األكراد
المؤيدين ل��ه ف��ي الجنوب الشرقي أي ف��ي دي��ارب��ك��ر والقرى
المجاورة للحدود العراقية واضطهادهم تحت شعار تأييدهم
للحزب من جهة أخ��رى .يحاول أردوغ���ان إخفاء التناقضات
التي تشوب مفاوضات حكومته ومستشاريه مع المسؤولين
األميركيين ح��ول تفاصيل اإلج���راءات المتخذة لقتال داعش.
في ه��ذا الوقت يصرح األميركيون إن��ه ما زال��ت هنالك بعض
التناقضات والمفاوضات جارية حول مسائل ثالث.
أولها التمييز بين حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية
الكردية في سورية والحزب الديمقراطي ،إذ تطالب واشنطن
بتنسيق عالي المستوى بين أنقرة واألك���راد لمقاتلة داعش.
ثانيها أن واشنطن تريد من تركيا استكمال عملية السالم مع
األك��راد ،كونها ستساعد في نجاح التنسيق من أجل استكمال
ضرب داع��ش من دون أي عوائق ومن دون أي إضعاف لهذا
القتال ،وت��رى أنه ال ب ّد من تطبيع العالقات بين تركيا وأكراد
سورية.
ثالثها اعتراض الواليات المتحدة على «المنطقة العازلة» أو
«منطقة حظر الطيران» في األراض��ي السورية والتي روجت
لها تركيا ،وتأكيدها أن المنطقة بين جرابلس وأعزاز على طول
ال��ح��دود السورية ـ التركية تسمى «منطقة خالية من داعش»
والجيش الحر مع وح��دات الحماية الكردية هي التي ستحل
مكان داعش .كون القوة المعتدلة التي دربتها ال تتجاوز الـ60
وال يمكنها في أي ح��ال م��لء ال��ف��راغ التي سيحصل بعد طرد
داعش .ترى تركيا أن التركمان والجيش الحر يمكنهما وحدهما
الحلول مكان داع��ش ،أو تقول إن واشنطن قامت باختيارات
قاسية للقوى المعتدلة تعتمد شروطا ً صعبة التحقق ،لذلك لم
تستوعب سوى  60مقاتالً ،وبالفعل فإن وشنطن استبعدت
العناصر الجهادية والمنتمية إلى منظمات إسالمية.
وفيما ال يزال البلدان يناقشان الموضوع بسبب استمرار
الخالفات .تم سحب الباتريوت من األراض��ي التركية ،وسط
دهشة المسؤولين في أنقرة ،بينما عللت ألمانيا السبب بتغيير
طبيعة التهديدات التي كانت تواجهها تركيا في الحدود السورية،
والتي لم تعد موجودة .أما التهديدات الحالية التي تتعرض لها
فهي غالبا ً من الجهاديين وداعش ،وليست من القوات السورية،
هل ينسحب هذا الرأي على واشنطن أيضاً؟
لم يتوقع المسؤولون األتراك األمر .ويرى بعض المحللين
أن نشر الباتريوت عام  2013أتى تعبيرا ً عن حالة سياسية
أكثر منها عسكرية ،إذ أرسلت من أجل حماية تركيا من إمكان
إطالق صواريخ كيماوية ،في إشارة إلى امتالك سورية أسلحة
كيماوية .ل��م يترافق نشر ال��ب��ات��ري��وت م��ع ش���روط ضرورية
تفيد القاطنين في تلك المنطقة حول كيفية التعامل مع هجوم
صاروخي كهذا.
ما قد يحمل على التكهن بأن العملية كانت سياسية ،وتوقع
هجوم من النظام السوري كان ضعيفاً.
ل��م يكن داع���ش يشكل خ��ط��را ً ف��ي ذل��ك ال��وق��ت ،ب��ل إن طلب
الباتريوت من قبل تركيا ك��ان من أج��ل الضغط على الرئيس
األسد وإسقاطه .وإظهار الناتو حليفا ً لها في هذا الموضوع.
رب��م��ا اس��ت��ج��اب ال��ن��ات��و ل��ه��ذا ال��ط��ل��ب ل��ك��ن ه��دف��ه ك���ان األسلحة
الكيماوية وليس الرئيس األسد ،ولكن عدم سقوط النظام في
سورية أفسد خطط العدالة والتنمية وحمل أنقرة على دعم
داعش والنصرة والمسلحين األجانب.
اختلفت األول���وي���ات بالنسبة إل���ى ال��ن��ات��و ف��ه��و ي��ري��د قتال
داعش ،أما أولوية أنقرة فهي قتال سورية إلسقاط األسد أوالً
قبل داع��ش .وعند دخ��ول الحزب الديمقراطي الكردي للقتال
ضد داع��ش كحليف للغرب تعقدت عالقة الناتو بتركيا أكثر،
تدحرجت األمور إثر الخسارة االنتخابية التي مني بها حزب
ال��ع��دال��ة والتنمية ف��ي انتخابات  7ح��زي��ران وبسبب الطريقة
التي عالجت بها حكومة داود أوغلو األمر بعد هجوم سروش
اإلرهابي باشتباكها مع العمال الكردستاني وإعالن أردوغان
تجميد عملية ال��س�لام م��ع األك����راد ،م��ا أدى إل��ى التناقض في
وجهتي نظر الحليفين تجاه المسألة الكردية ،ال سيما بالنسبة
إلى أكراد سورية.
أغضب قصف الطيران التركي المكثف لمراكز حزب العمال
الكردستاني في العراق الناتو مع العلم أن الواليات المتحدة
اعتبرت أن من حق تركيا الدفاع عن أمنها.
يعتبر ال��غ��رب أن ال��ع��دال��ة والتنمية يستعمل ح��زب العمال
الكردستاني لالنقضاض على نتائج االنتخابات الديمقراطية،
وهذا ما حصل بالفعل ،عبر النفاق في محاوالت االئتالف التي
كان من المعروف سلفا ً أنها لن تنجح ،بسبب تعنّت حزب العدالة
والتنمية ،ورغبته في انتخابات مبكرة لتعويض خسارته .تطلب
واشنطن وألمانيا من تركيا التركيز على داعش ،وليس استعمال
الحرب ضد داع��ش كغطاء لضرب حزب العمال الكردستاني
وتقويض عملية السالم ،وال تريد هذه ال��دول الظهور بمظهر
شريك للعدالة والتنمية في مشاريعه للضغط على األكراد في
سورية وتركيا .من جهة وال شريكا في ضرب الديمقراطية
التركية.
إن حماية تركيا بالباتريوت في زمن التصعيد ضد المسألة
الكردية وعدم التركيز على داعش مسألة غير مربحة سياسيا ً
بالنسبة إلى الغرب ،لذلك لم يعد له مكان.

} د .سليم حربا
ال ش��ك ف��ي أنّ ال��ك��ي��ان «اإلس��رائ��ي��ل��ي» م���أزوم بعد تح ّطم
أح�لام��ه وس��ق��وط م��ا ك��ان ُي��س�� ّم��ى عاصفة ال��ج��ن��وب ،وعجز
مجاميع إرهابه عن تحقيق أهدافه بالسيطرة على درعا وإقامة
المنطقة العازلة والجدار الخبيث .وفي الوقت نفسه يرى كيان
العدو أنّ أكبر وأخطر مجاميع اإلرهاب التي كان ُيع ّول عليها
في القلمون تحتضر اآلن في الزبداني وتلفظ أنفاسها ،ما
يش ّكل له كابوسا ً ليس فقط النهيار مشروعه في القلمون،
بل ألنه يخشى إجابة الجيش السوري والمقاومة على ما بعد
القلمون والزبداني ،ألنّ معركة الزبداني في خواتيمها ،ولم
ول��ن تستطيع هستيريا اإلره��اب في وادي ب��ردى والغوطة
الشرقية وداري��ا وص��والً إل��ى حمص وإدل��ب أن توقف قرار
الجيش السوري والمقاومة بإنهاء هذه المعركة واالنتقال إلى
ما بعدها بنوعية مقاتلين ال يوجد أمامهم صعب أو مستحيل.
ه��ذا ما دف��ع الكيان «اإلسرائيلي» إل��ى االستعانة بصديق
وق���ت ال��ض��ي��ق وأع��ط��ى أوام����ره إل���ى حليفه وأدات����ه المتمثلة
بـ«جبهة النصرة» في ريف القنيطرة إلط�لاق صواريخ عدة
ليتّخذها ذريعة لش ّن ع��دوان يخطط له لتحقيق أه��داف عدة
تبدو واضحة وال تحتاج إلى كثير من التحليل ،و ُتذ ّكرنا هذه
الذريعة بمسرحية حقان فيدان وأردوغ���ان عندما أرادا أن
يرسال إرهابيين إلى إدل��ب إلط�لاق صواريخ على األراضي
ّ
للتدخل العسكري.
التركية كذريعة
لقد سارع العدو فورا ً وبشكل مع ّد مسبقا ً إلى اتهام حركة
الجهاد اإلسالمي ،وتحميل سورية المسؤولية ،وبدأ العدو
بإطالق بعض القذائف على المواقع السورية وب��دأ ُيص ّعد

تهديداته ،لكن م��ا ه��و م��ع��روف ومكشوف أنّ ق��وات الكيان
اإلس��رائ��ي��ل��ي ك��ان��ت ق��د ب���دأت م��ن��ذ أس��اب��ي��ع بتنفيذ مشاريع
وتدريبات للفرقة  210والفرقة  36وألوية النخبة والقوات
الخاصة في الجوالن على أعمال اقتحام وتو ّغل في األراضي
السورية وسيناريو السيطرة على تل الحارة وتل مسحرة
وت���ل ال��ج��اب��ي��ة ،وف���ي ال��وق��ت نفسه ب���دأ التصعيد والتهويل
المسرحي اإلع�لام��ي الصهيوني ُي��ح�� ّذر م��ن وج���ود «جبهة
النصرة» و«داعش» في المنطقة الجنوبية ،وأنها تملك أسلحة
كيماوية ،وأنّ م��ا ُيس ّمى «األم���ن القومي اإلسرائيلي» بات
مهدّداً ،متناسيا ً أنّ دور «جبهة النصرة» مكشوف ومعروف
أيضاً ،كونها تشكل في الوقت نفسه ذراعا ً لتنظيم «القاعدة»
اإلره��اب��ي ،وذراع��ا ً وقدما ً لكيان العدو في الجنوب ،إذا ً فإنّ
هذه المسرحية التي ألّفها وأخرجها كيان العدو بأيدي «جبهة
النصرة» تهدف إلى التسلق على هذه الذريعة لتنفيذ عدوان
على سورية والتوغل في األراض��ي السورية وتعويض ما
أخفق به الوكيل بإقامة منطقة عازلة وخلط األوراق ،ومحاولة
منع الجيش السوري والمقاومة من إتمام معركة الزبداني،

كيان العدو يعدّ لت�صعيد
خطير وكبير �ضدّ �سورية
وفل�سطين والمقاومة وهذا
يتطلب ا�ستراتيجية موحدة
وم�شتركة لل�صدّ والردّ ومنع
العدو من تحقيق �أهدافه

وا�شنطن :على الوكالة عدم الموافقة على قيام طهران بتفتي�ش «بارت�شين» بنف�سها

نجفي :الوكـالة الذریة ملتزمة بحفظ
�سریة معلومات االتفاق مع �إیران

أكـد السفیر اإليراني في الوكـالة الدولیة للطاقة الذریة
رضا نجفي أن ج��زءا ً من خريطة الطریق سري الطابع
ولیس بإمكان إیران أو الوكـالة الكشف عنها.
وح���ول م��ا نشرته وك��ـ��ال��ة أن��ب��اء غربیة ووصفته
بمعلومات سریة من االتفاق بین إیران والوكـالة ،والتي
قالت بناء علیه إن إیران سمحت بتفتیش موقع عسكري
ولكن من قبل خبراء إيرانیین ،قال نجفي« :إننا نتوقع أن
یستمر الضجیج اإلعالمي حتی یوم تنفیذ االتفاق وحتی
من المحتمل بعده أیضاً ،ل��ذا ف��إن مثل ه��ذه الفبركـات
اإلعالمیة تهدف للتأثیر في مسیرة دراسة تنفیذ برنامج
العمل المشترك الشامل (االتفاق النووي) والمصادقة
علیه ومن ثم تنفیذه».
وأضاف« :من المسلم به أن جزءا ً من االتفاق بین إیران
والوكـالة الذریة سري الطابع وهو «خريطة الطریق»،
فیما الجزء اآلخر منه علني وقد نشر وله مالحق متعلقة
ببعض الترتیبات الخاصة التي محتویاتها سریة ولیس
بإمكان إیران أو الوكـالة الكشف عن هذه المحتویات ،وهما
ملتزمتان ،بخاصة الوكـالة ،باإلبقاء علی سریة محتوی
هذه الترتیبات» ،مؤكدا ً أنه «بناء علی ذلك ال یمكننا نحن
أو الوكـالة إبداء الرأي حول أنباء من المحتمل أن تنشر في
وسائل اإلعالم».
وفي السياق ،أعلنت وزارة الخارجية األميركية أنه
على الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الموافقة على
قيام طهران بنفسها بعمليات تفتيش المنشأة في قاعدة
بارتشين العسكرية.
وقال المتحدث باسم ال��وزارة جون كيربي في مؤتمر
صحافي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستعمل في
إيران كما تعمل في دول أخرى ،مشيرا ً إلى رضا الواليات

المتحدة من أن خبراء الوكالة الدولية «سيستطيعون
التوجه إلى أي مكان يحتاجون إليه ،بما في ذلك مواقع
عسكرية».
وذكر كيربي أن «الخبراء النوويين في اإلدارة األميركية
يثقون بالخطط التقنية للوكالة إلج��راء التحقيق في
مكونات عسكرية محتملة لبرنامج إيران النووي كان لها
مكان في الماضي».
وفي ما يتعلق بأنباء عن توصل طهران ووكالة الطاقة
الدولية للطاقة الذرية على تفتيش الموقع في بارتشين
من قبل خبراء إيرانيين ،أعرب الدبلوماسي األميركي عن
قلقه إزاء هذه المعلومات وقال إن «هذه التقارير تشوه
االتجاه ال��ذي سنعتمد عليه في إج��راء عمل مهم خاص
بالتفتيش».
إلى ذل��ك ،أعلن األمين العام للوكالة الدولية للطاقة
الذرية يوكيو آمانو أن االتفاقات السرية بين الوكالة
وطهران شاملة وتسمح بتوفير نظام ضمانات األمن.
كما اعتبر آمانو «غير دقيقة» تلك األنباء التي تشير
إلى أن الوكالة الدولة للطاقة الذرية مسؤولة عن تفتيش
المنشآت النووية في إي��ران ،وق��ال« :ه��ذه التصريحات
تشوه جوهر ما نقوم به من أعمال التفتيش (لألنشطة
النووية)».
وبحسب قوله ،فإن «خريطة الطريق» الموافق عليها
في تموز من قبل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في
إطار االتفاقات بين طهران والسداسية ذات طابع سري.
في الوقت نفسه ،أشار آمانو إلى أن خريطة الطريق هذه
تعد اتفاقا ً متينا ً ذا أطر زمنية محددة ،معربا ً عن قناعته
بأنها «ستساعدنا في تسليط الضوء على ما بقي من
المسائل العالقة في البرنامج النووي اإليراني».

كوريا الجنوبية ت�سجل ق�صف ًا جديد ًا لحدودها من جارتها ال�شمالية
يزداد التوتر حدة في شبه الجزيرة الكورية
بشكل متسارع ،حيث تجدد القصف المدفعي
على ال��ح��دود من قبل كوريا الشمالية التي
أمر زعيمها كيم جونغ أون الجيش بالتأهب
للحرب.
وأعلنت وكالة «يونهاب» أن الجيش الكوري
الجنوبي سجل سقوط قذائف جديدة قرب
الحدود الغربية ،فيما أعلنت السلطات إجالء
السكان المدنيين من المناطق القريبة من
الحدود.
وكانت الكوريتان قد تبادلتا أول من أمس
نيران مدفعيتهما عبر ال��ح��دود ،على خلفية
تصعيد التوتر في المنطقة الحدودية منذ أوائل
الشهر الجاري.
وف��ي ت��ط��ور الف���ت ،أف���ادت وك��ال��ة األن��ب��اء
المركزية الكورية الشمالية أمس بأن الزعيم
الكوري الشمالي كيم جونغ أون أصدر أوامر
لجيشه ب��االس��ت��ع��داد ال��ك��ام��ل للحرب خالل
اجتماع طارئ موسع للجنة العسكرية لحزب
العمال الحاكم.
ونقلت وك��ال��ة أن��ب��اء «ي��ون��ه��اب» الكورية
الجنوبية عن وكالة األنباء الشمالية« :أصدر
الرفيق كيم جونغ أون أوام���ره كقائد أعلى
للجيش الشعبي ل��دخ��ول أف���راد الجيش في
جبهات القتال في حالة استعداد كامل للحرب
ولعمليات مواجهة محتملة وذل��ك ابتداء من

كوالي�س

الساعة الخامسة مساء اليوم (أم���س) ،مع
استعداد القوات المرابطة في جبهات القتال
األمامية على وجه الخصوص لوضع أشبه
بالحرب».
ونقلت وكالة األنباء الكورية الشمالية أنه
«تم إرسال قادة العمليات العسكرية إلصابة
وسائل مستخدمة للحرب اإلعالمية من قبل

العدو ما لم يتم إيقاف البث اإلذاع��ي الهادف
لشن حرب نفسية خالل  48ساعة والتأهب
للرد المتوقع من الجنوب» ،مضيفة أنه تمت
مناقشة سبل تحويل جميع وح��دات الحزب
والمؤسسات العامة والقطاع األمني والشركات
والمصانع والمزارع إلى نظام أشبه بالحرب.
ونقلت «يونهاب» أيضا ً أن اللجنة العسكرية

المركزية في كوريا الشمالية اعتمدت في وقت
سابق قرار هيئة أركان القوات المسلحة الذي
أرسلته إلى الجنوب واعتزمت فيه الهيئة بدء
عملية عسكرية قوية ما لم تتم إزالة الوسائل
المستخدمة من قبل كوريا الجنوبية لشن
ال��ح��رب النفسية ض��د الشمال ووق���ف البث
اإلذاعي خالل  48ساعة.
وكانت الكوريتان تبادلتا نيران المدفعية عبر
الحدود بعد إطالق بيونغ يانغ قذائف مدفعية
من عيار  76.2و 14.5ملم مطالبة بوقف البث
اإلذاع��ي عبر مكبرات الصوت ال��ذي يقوم به
جيش كوريا الجنوبية على الحدود ،األمر الذي
رد عليه جيش الشطر الجنوبي بإطالق قذائف
عيار  155ملم عبر الخط الحدودي الفاصل.
من جهة أخرى ،نقلت وكالة أنباء «يونهاب»
عن مصدر حكومي أمس أن كوريا الشمالية
تستعد إلجراء تجربة إطالق صواريخ بالستية
قصيرة ومتوسطة المدى.
وقالت الوكالة نقالً عن المصدر إن معطيات
الرصد عبر نظام الرادار المشترك مع الواليات
المتحدة األميركية تظهر أن كوريا الشمالية
تجري استعدادات إلط�لاق ص��اروخ من طراز
سكود بالقرب م��ن «الشمال ع�لام��ات تشير
إلى رفع ص��اروخ «سكود» بالقرب من مدينة
«وونسان» وصاروخ من طراز «رودون��غ» في
شمال بلدة بيونغ -آن.

أكد سفير فلسطيني
في دولة عربية أنّ
ما يجري تداوله
عن مفاوضات
مباشرة بين الحكومة
«اإلسرائيلية» وحركة
حماس صحيح
وموثق لدى السلطة
الفلسطينية ،وأنّ
المواضيع التفاوضية
تدور حول المرفأ
والمطار والمعابر
وكيفية الرقابة
التركية المرتبطة
بـ«إسرائيل» لضمان
المطالب األمنية
للعدو اإلسرائيلي،
والوصول إلى ما
ُيس ّمى التهدئة الطويلة
األمد في قطاع غزة...

ومحاولة فتح جبهة ج��دي��دة لتخفيف الضغط ع��ن مجاميع
ومشروع اإلره��اب ال��ذي يندحر أم��ام تقدّم الجيش العربي
السوري.
ويأتي سيناريو العدوان المحتمل كتجريب الستراتيجية
ك��ي��ان ال��ع��دو ال��ج��دي��دة وال��م��ع��ل��ن��ة (اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ايزنكوت)
باالعتماد على القوات الخاصة وق��وات االقتحام ،لتنفيذ إ ّما
هجوم جوي وبري أو هجوم جوي يستهدف أه ّم نقاط القوة
للجيش السوري في المنطقة الجنوبية لتمكين المجموعات
اإلرهابية من االنتقال إل��ى الهجوم ،وتحقيق ما يت ّم رسمه
لها م��ن قبل كيان ال��ع��دو «اإلس��رائ��ي��ل��ي» ،وف��ي المقلب اآلخر
التذ ّرع «اإلسرائيلي» بتنفيذ ضربات نارية على مواقع الجهاد
اإلسالمي في غ��زة لتطويعها وترويعها ألنها لم تذهب مع
حركة حماس بخيار التسوية القطرية السعودية في تصفية
المقاومة والقضية الفلسطينية.
وق���د ج���اءت م��ق�� ّدم��ات ذل���ك ف��ي ت��ص��ري��ح وزي���ر خارجية
السعودية في موسكو بأنه يريد إحياء ما س ّماه المبادرة
العربية ،إضافة إلى أنّ كيان العدو «اإلسرائيلي» يهدف من
ذلك السيناريو في حال حدوثه خلط األوراق تمهيدا ً المتالك
أوراق جديدة قبل التسويات الكبرى ،ومحاولة التفاوض
على االنسحاب من المناطق التي يمكن أن يدخلها ب��دالً من
االنسحاب من الجوالن ،وأيضا ً كسر الخوف والتردّد التركي
بالتدخل العسكري إلق��ام��ة م��ا ُيس ّمى المنطقة ال��ع��ازل��ة في
الشمال.
إذاً ،كيان العدو يع ّد لتصعيد خطير وكبير ض�� ّد سورية
وفلسطين والمقاومة في لبنان ومحور المقاومة بشكل عام،
وهذا يتطلب استراتيجية موحدة ومشتركة للص ّد والر ّد لكي
ال يح ّقق العدو أهدافه.

الرئي�س اليوناني يكلف زعيم المعار�ضة
بت�شكيل حكومة جديدة بعد ا�ستقالة ت�سيبرا�س
ك���ل���ف ال���رئ���ي���س ال���ي���ون���ان���ي
بروكوبيس بافلوبولوس ،زعيم
الحزب الديمقراطي الجديد فانغليس
ميماراكيس بتشكيل حكومة جديدة،
وذل��ك بعد استقالة رئيس ال��وزراء
ألكسيس تسيبراس.
وبث التلفزيون اليوناني أمس،
لقطات للقاء بين الرئيس وزعيم
المعارضة ،إذ قال ميماراكيس إنه
سيجري مفاوضات مع زعماء جميع
األحزاب البرلمانية من أجل تشكيل
حكومة جديدة في إط��ار البرلمان
ال��ح��ال��ي ،باعتبار أن االنتخابات
المبكرة تعد خيارا ً هداما ً للبالد.
وك���ان ت��س��ي��ب��راس زع��ي��م ح��زب
«سيريزا» اليساري قد أعلن أول من
أمس استقالة حكومته ونيته خوض
االنتخابات المبكرة ،التي رجحت
وس��ائ��ل إع�لام إج��راءه��ا ف��ي أواخ��ر
أيلول المقبل.
وق����ال ت��س��ي��ب��راس ف���ي ح��دي��ث
تلفزيوني مع شعبه« :فور الحديث
سأطلب من الرئيس قبول استقالتي
أنا وحكومتي» .وأش��ار إلى أن على
الشعب اليوناني أن يحكم في أثناء
االن��ت��خ��اب��ات البرلمانية ،على ما
توصلت إليه حكومته ،وأن يقرر من
سيقود البالد بعدها .وأضاف« :أترك
للشعب اليوناني أن يحكم في جميع
ما توصلت إليه».
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��ب��رل��م��ان
اليوناني كان قد صدق على االتفاق

بين أثينا والدائنين الدوليين بشأن
برنامج المساعدات الثالث والذي
تبلغ قيمته  86مليار ي���ورو .هذا
وت��م التصديق على االتفاق بفضل
األحزاب المعارضة ،إذ أن ما يزيد عن
 40نائبا ً في حزب «سيريزا» الحاكم
رفضوا التصديق عليها بحجة أنها
«مذكرة مضادة للشعب» ،حيث أنهم
صوتوا ضد هذه الوثيقة أو امتنعوا
عن التصويت.
وبحسب أحكام الدستور اليوناني،
في حال استقالة الحكومة ،يتعين
على الرئيس تكليف أحزاب معارضة
بتشكيل حكومة جديدة بعد إجراء
م���ش���اورات ف���ي ال��ب��رل��م��ان .وم��ن
المتوقع أن يكلف بافلوبولوس على
التوالي كالً من الحزب الديمقراطي
الجديد المحافظ وحزبي « بوتامي»
الوسطي و«خريسي افغي» القومي
بتشكيل الحكومة ،إذ يمنح الدستور
كل حزب مهلة  3أيام لتشكيل ائتالف
حاكم .وفي حال فشل جميع األحزاب
في تشكيل حكومة ،سيعين الرئيس
حكومة تصريف أع��م��ال برئاسة
رئيس المحكمة العليا مع تحديد
الموعد لالنتخابات المبكرة.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ذك����رت وس��ائ��ل
إعالم يونانية أمس أن أعضاء حزب
«سيريزا» الذين انشقوا عن الزعيم
ت��س��ي��ب��راس خ�ل�ال ال��ت��ص��وي��ت في
البرلمان على برنامج المساعدات
الثالث ،ق��رروا الخروج من الحزب

وتشكيل حزب جديد.
وأوضحت وسائل اإلع�لام أن 25
نائبا ً من كتلة «سيريزا» سينضمون
إلى الحزب الجديد الذي سيطلق عليه
«ليكي أنوتيتا» (الوحدة الشعبية).
ومن المتوقع أن يتزعم وزير الطاقة
ال��س��اب��ق بانايوتيس الف��ازان��ي��س
الحزب الجديد  .لكن قائمة النواب
المتمردين التي نشرتها الصحافة
اليونانية ،ال تتضمن اسمي رئيس
ال��ب��رل��م��ان زوي كونستاندوبولو
ووزي����ر ال��م��ال��ي��ة ال��س��اب��ق يانيس
ياروفاكيس اللذين عارضا أيضا ً
الصفقة مع الدائنين.
وكانت مجموعة اليورو قد أقرت
منذ أسبوع تقديم برنامج المساعدات
الثالث لليونان ،وذلك بعد أن وافق
البرلمان على شروط الدائنين على
رغم التمرد الذي واجهه تسيبراس
في صفوف حزبه.
وباإلجمال ،أيد حزمة اإلصالحات
 222نائبا ً م��ن أع��ض��اء البرلمان
البالغ عددهم  ،300فيما صوت 64
نائبا ً ضد المشروع ،وامتنع  11عن
التصويت في ظل غياب  3نواب.
ويصر تسيبراس على أنه تمكن
خالل المفاوضات مع الدائنين من
التوصل إلى أفضل الشروط الممكنة
بالنسبة لليونان ،إال أن العديد
من أعضاء حزبه اعتبروا برنامج
التقشف الجديد ه��دام��ا ً بالنسبة
للبالد.

الجن�س يحرك «القبعات الزرق»
في المناطق ال�ساخنة
ب�����رزت إل����ى ال��س��ط��ح حصيلة
االنتهاكات الجنسية التي ارتكبها
جنود أمميون بـ«قبعات زرق» بحق
قاصرين خالل نحو عام من وجودهم
ت��ح��ت ال��ش��م��س ال��ح��ارق��ة ألفريقيا
الوسطى.
وكشفت ديانا كونير ،نائب رئيس
البعثة األم��م��ي��ة ال��خ��اص��ة لحفظ
السالم في جمهورية أفريقيا الوسطى
(م��ي��ن��وس��ك��ا) ع��ن  13ح��ال��ة عنف
جنسي يتوقع أن يكون جنود البعثة
قد ارتكبوها بحق سكان محليين،
 9منها ضد قاصرين ،وذلك منذ أن
تسلمت ه��ذه البعثة مهمات حفظ
السالم من نظيرتها األفريقية قبل
نحو عام.
وسجل مطلع آب الجاري أبشع
جريمة اغتصاب ارتكبها جندي أممي
بحق طفلة لم تتجاوز الـ 12ربيعاً،
إضافة إلى مقتل شاب ووالده خالل
عملية للبعثة األممية بالعاصمة
بانغي.
وخ�لال األش��ه��ر الثالثة األخيرة
ارتفع بشكل حاد عدد الشكاوى ضد
«القبعات ال���زرق» ،وه��و ما تعزوه
كونير إلى االتساع الجغرافي لرقعة
عمل البعثة التي تنتشر اليوم في 11
إقليما ً من جمهورية أفريقيا الوسطى.
وتعتبر «مينوسكا» اليوم رابع
أكبر بعثة أممية من حيث العدد ،إذ
تضم أكثر من  10آالف من الجنود
ورج���ال الشرطة ونحو  6000من
الموظفين المدنيين.
وسرب تقرير لألمم المتحدة أواخر
شهر نيسان تحقيقات أجريت في
ربيع ع��ام  2014ح��ول «اتهامات
خطيرة» باستغالل جنسي ألطفال
وان��ت��ه��اك��ات ارت��ك��ب��ه��ا عسكريون
ف��رن��س��ي��ون ب��ح��ق أط��ف��ال ف��ي ه��ذه
الجمهورية.
ويستمع القضاء الفرنسي إلى
شهادات أطفال ضد جنود فرنسيين

يتهمونهم ب���اع���ت���داءات جنسية
بحقهم ،وتتراوح أعمار األطفال الذين
استدعوا لإلدالء بشهاداتهم ما بين 9
سنوات و 13سنة ،بينهم  4قالوا إنهم
ضحايا العتداء جنسي ،و  2آخران
هم شهود عيان على حادثة االعتداء
الجنسي.
ودفعت ه��ذه االنتهاكات األمين
العام لألمم المتحدة ب��ان كي مون
إلى إقالة الرئيس اإلقليمي للبعثة في
جمهورية أفريقيا الوسطى بابكر غاي
والتهديد خالل جلسة أممية خاصة
بهذا ال��ش��أن بمحاكمة المتورطين
ف��ي مثل ه��ذه العمليات ومعاقبة
قادتهم الذين حملهم الجزء األكبر من
المسؤولية.
ولقيت التهديدات التي وجهها
األمين العام لألمم المتحدة صدى في
جمهورية الكونغو الديمقراطية التي
أعلنت أول من أمس ،على لسان وزير
العدل الكسيس ثامبوى موامبا أنها
ستحاكم جنودها الثالثة المتهمين
بعمليات اغ��ت��ص��اب ف��ي أفريقيا
الوسطى حيث كانوا منتشرين فى
إطار قوة األمم المتحدة للسالم.
انتهاكات «القبعات الزرق» ليست
حكرا ً على أفريقيا إذ كشف تقرير
سري مؤرخ في الـ 15من أيار ُسرب
لوسائل اإلع�لام بأن مرتديها قاموا
بمقايضات «ق��ذرة» للحصول على
خدمات جنسية من مئات النسوة
ف��ي هايتي وليبيريا ،ف��ي انتهاك
ص��ارخ ألنظمة األم��م المتحدة التي
تؤكد تطبيق «سياسة صفر تسامح»
على حاالت االستغالل الجنسي في
بعثاتها و«ترفض بحزم العالقات
الجنسية» بين عناصرها والسكان.
وف��ي تحقيق أج��ري لكشف هذه
الممارسات ،أك��دت  231ام��رأة من
هايتي أن��ه��ن م��ارس��ن الجنس مع
جنود من قوات حفظ السالم مقابل
خدمات أو سلع ،فيما أكدت سيدات

في األرياف أن نقص المؤونة والمواد
األول��ي��ة واألدوي����ة وان��ع��دام الملجأ
م��ن األس��ب��اب الرئيسية وراء هذه
الممارسات.
كما أبرز تحقيق ثان أجري على
 489حالة تراوحت أعمارهن بين
 18و 30سنة في العاصمة الليبيرية
مونروفيا أن أكثر من ربع النسوة
أقمن عالقات جنسية مع القبعات
الزرق مقابل المال.
وع���ادة م��ا تستهدف االتهامات
بشكل أس��اس��ي العسكريين ،فيما
تستهدف  33في المئة من االتهامات
المدنيين الذين يشكلون  17في المئة
من موظفي البعثات ،وغالبا ً ما يتم
طرد المدنيين فيما يرحل العسكر
والشرطة إلى بالدهم ويحظر عليهم
المشاركة في أي بعثة أخرى.
وعلى رغم أن  16بعثة من األمم
المتحدة تعنى بشكل خاص بهذه
المشكلة ،أرب���ع منها ف��ي هايتي
وجمهورية الكونغو الديمقراطية
ول��ي��ب��ي��ري��ا وال����س����ودان وج��ن��وب
السودان ،إال أن هذه الممارسات ما
زالت تتكرر بعد عشر سنوات على
إط�لاق االم��م المتحدة استراتيجية
لمكافحة االستغالل الجنسي في
بعثاتها التي تشمل اليوم قرابة 125
ألف عنصر حول العالم.
وف����ي ت��ق��اري��ر س��اب��ق��ة ،ق��ال��ت
األم��م المتحدة إن ش��دة االتهامات
باالستغالل أو االع��ت��داء الجنسي
ت��راج��ع��ا م��ن��ذ  ،2009ل��ك��ن ع���اودا
االرتفاع عامي  2012و ،2013ووقع
ثلث هذه الحاالت بين  2008و2013
بقاصرين.
وتلقي ه��ذه االن��ت��ه��اك��ات بظالل
قاتمة على عمل بعثات «القبعات
ال����زرق» ال��ت��ي يعتبرها كثيرون
م��ن س��ك��ان المناطق الملتهبة في
أنحاء العالم أداة إلحالل االستقرار
والسالم.

