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عربيات  /دوليات

كوالي�س

الإرهاب بين التوجيه الأميركي والمواجهة ال�سورية الرو�سية

هل تبقى تركيا
خارج اللعبة ال�سورية؟
} د .هدى رزق
قد يكون رئيس ال��وزراء التركي ،أحمد داوود أوغلو ،أكثر
المتض ّررين من دخول روسيا على خط ضرب «داعش» ،ففي
تصريح ل��ه على متن الطائرة التي أقلته م��ن نيويورك حيث
شارك في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة ،ص ّرح بأنه
يعترض على القصف الروسي لمعاقل اإلرهابيين ،وذهب إلى
ح ّد اتهام روسيا بأنها «ال تفعل سوى قصف الثوار المعتدلين
والجيش الحر وليس داعش والجهاديين»!
لم يستطع أوغلو كتم غيظه عندما قال بأنّ إيران ترفد سورية
بالرجال وموسكو بالدعم العسكري ،إذ إنّ السفن الروسية
تنقل مساعدات إل��ى سورية وتم ّر سفنها في البوسفور وال
أحد يعلم ما هو محتوى هذه السفن .يبدو اوغلو مستفزا ً من
الموقف الدولي الذي يعتبر أنّ األولوية اليوم هي لقتال «داعش»
وليس إلسقاط سورية ورئيسها بشار األس��د ،ألنّ سقوطه
يعني تحول سورية إلى الفوضى الشاملة ،كما هو حال العراق
وليبيا...
توصل إليها المعادون للرئيس األسد.
هذه هي النتيجة التي ّ
فروسيا لم تغيّر موقفها وال ت��زال مص ّممة على دعمه .كذلك
إي��ران التي تلعب دورا ً مؤثراً ،وهي متفقة مع روسيا في هذا
ال�ص��دد .أم��ا واشنطن فهي تقول إنّ األس��د ف��ي ه��ذه المرحلة
سيكون جزءا ً من الح ّل ،ولكن ليس في المستقبل .هناك تعارض
مع موسكو في هذا الجزء ،ولكن ال أحد يعلم على ماذا ستستق ّر
هذه المفاوضات.
تجري األم��ور بمعزل عن إرادة أنقرة .وها هي تصريحات
أردوغ��ان بعد عودته من موسكو تثير توترا ً لدى بعض الذين
تساءلوا في الداخل التركي عما إذا كان الرئيس قد غيّر سياسته
تجاه سورية لمج ّرد زيارته موسكو .لكن أنقرة عادت وأكدت انّ
رحيل األسد هو ضرورة لمحادثات السالم في سورية .يخشى
أردوغ��ان من وقع تصريحاته على شعبيته اإلسالمية التي ال
تزال تقف ض ّد األسد بشدة ،رجع خطوة إلى ال��وراء وأوضح
تصريحاته ،وقال إنّ أنقرة ال تزال عند موقفها .لكن إقامة ايران
وروسيا مركزا ً في بغداد من أجل تنسيق الحرب ض ّد «داعش»
طرحت أسئلة حول موقف األميركيين المتواجدين في بغداد،
وكذلك الذين يسيطرون على قاعدتي «انجرليك» و«ديار بكر».
ال ش��ك ف��ي أنّ سياسة أن�ق��رة ف��ي س��وري��ة ق��د فشلت ،لكن
يبدو أنها ستستم ّر في رؤية الجانب الخلفي من مسألة وجود
الرئيس األس��د في س��دة الرئاسة ،وه��ي تريد منع األك��راد من
السيطرة على مزيد من األراض��ي .تصريحات داود اوغلو في
نيويورك كانت واضحة في هذا الصدد.
ت�ق��ف أن �ق��رة ض�� ّد ال �ت �ي��ار ،فميركل ص � ّرح��ت ب ��أنّ «داع ��ش»
والالجئين هما المشكلة األساسية اليوم .جميع هذه المواقف
تشي بأنّ أنقرة خارج الموجة ،بل أكثر من ذلك تعارض هذه
الموجة ألنها لم تستطع تحقيق طموحاتها .لقد أخذ داود اوغلو
جرعة تشجيع م��ن فرنسوا ه��والن��د الرئيس الفرنسي الذي
أعاد على مسامع الجمعية العامة لألمم المتحدة موقف فرنسا
التقليدي من رفض بقاء الرئيس األس��د ،ودع��م أنقرة من أجل
الحصول على منطقة عازلة ،لكنه في العمق يعلم أن ال منطقة
عازلة ما دام هناك فيتو روسي .تبقى فرنسا في هذه الدعوة
وحيدة إلى جانب انقرة ،فالمستشارة األلمانية ميركل تعتقد
أنّ التسوية في سورية يجب ان تطال القوى المتحاربة جميعاً،
وانّ إقامة منطقة عازلة يمكن أن يخلق مشاكل إنْ لم تنل موافقة
وحماية الدول الكبرى.
تغ ّرد ك ّل من باريس وانقرة خارج السرب ،لكن دعم فرنسا
ألوغلو يمكن أن يعطيه معنويات فقط يمكن صرفها في الداخل
التركي كقيمة مضافة للعدالة والتنمية في االنتخابات البرلمانية،
حيث سيم ّكنه هذا من االدّعاء انّ لدى انقرة دعما ً دولياً.
خالصة القول إنّ الموقف االوروب ��ي من سقوط الرئيس
األسد يتلخص في الخوف من إطالة أمد األزمة السورية ،وإطالة
بؤس سورية ،ومفاقمة أزم��ة اللجوء .اما بالنسبة الردوغان
واوغلو فهما يريدان أن يحافظا على سياستهما السورية لكي
يطمئنا داعميهما اإلسالميين إلى أنّ أي تغيير في هذه الفترة
يعني الفشل في االنتخابات .ويبدو أنهما ليسا في وارد التغيير
اليوم ،فالبعض يعتقد بأنهما لن يقاربا المسألة بعقالنية بسبب
رهاناتهما ،أم��ا البعض اآلخ��ر فيرى أنّ أردوغ ��ان براغماتي
إذ يمكنه القبول باألسد كجزء من الح ّل وال�ح��وار مع األكراد
السوريين ...لكن بعد خسارة العدالة والتنمية لالنتخابات
البرلمانية في أول تشرين الثاني المقبل ،إما البديل فسيكون
بقاء تركيا خارج اللعبة والتأثير...

ا�ستطالع للر�أي

 % 75من الجمهوريين:
احتمال الت�صويت لمر�شح م�سلم قليل
أثار ج ّراح األعصاب المتقاعد بن كارسون الذي يسعى إلى نيل ترشيح
الحزب الجمهوري النتخابات الرئاسة األميركية انتقادات الشهر الماضي،
عندما قال إنه لن يؤيد رئيسا ً مسلما ً لكن تبين أن غالبية الجمهوريين
يتفقون معه في الرأي.
ففي استطالع أجرته «رويترز  -ابسوس» أج��ري في الفترة من 23
إلى  30أيلول قال  75في المئة من الناخبين الجمهوريين إن تصويتهم
لمرشح مسلم سيكون أقل احتماالً .وعندما اقتصر االستطالع على الناخبين
المرجح أن يدلوا بأصواتهم في االنتخابات التمهيدية
الجمهوريين الذين من
ّ
للحزب ،فإن النسبة اإلجمالية قفزت إلى  84في المئة.
وأدلى كارسون بتصريحاته في  20أيلول وعلى رغم أنه أثار موجة من
التنديد من أوساط مختلفة فقد حافظ على مركزه في استطالعات الرأي
فغالبا ً ما جاء في المرتبة الثانية خلف المتصدر األوفر حظا ً الجمهوري
دونالد ترامب.
وبين جميع األميركيين وجد االستطالع الذي شارك فيه  2220شخصا ً
أن  52في المئة سيكونون أقل ترجيحا ً ألن يصوتوا لمرشح مسلم .وقال 39
في المئة إنه لن يكون هناك فرق إذا ترشح مسلم ،فيما قال  10في المئة إنهم
سيكونون أكثر ترجيحا ً للتصويت لمرشح مسلم.
وأظهر االستطالع أن الديمقراطيين سيكون اعتبار الديانة عامالً في تقييم
التصويت أقل احتماال ً لديهم ،إذ قالت أكثرية  48.5في المئة إنهم لن يهتموا
بما إذا كان المرشح مسلماً .وقال  36.5في المئة إنهم احتمال تصويتهم
لمرشح مسلم أقل.

كارسون
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} د .سليم حربا
بدأت الجديّة والمصداقية الروسية تح ّول القول فعالً،
وبدأت الساعة الصفر بتوقيت موسكو ودمشق ،وعلى دقاتها
بدأ العالم يضبط توقيتاته لإلعالن الحقيقي في مواجهة
اإلرهاب وانتهاء عصر المسلسالت األميركية والمسرحيات
الهزلية وبداية النهاية الحتمية لإلرهاب.
جاءت الضربات الروسية بعد طلب الحكومة السورية
وموافقة روسيا باإلجماع في مجلس االت��ح��اد الروسي
والكرملين لتعطي هذه الضربات والدعم والتدخل مشروعيته
القانونية ،والتي تعبّر عن التطابق السوري الروسي في
التقييم الموضوعي الميداني لمخاطر اإلره��اب وضرورة
مواجهته ك��أول��وي��ة ،وبعد إن��ض��اج ال ُمناخات الداخلية
واإلقليمية لبدء المواجهة السورية الروسية لمحاربته.
وتتمثل تلك ال ُمناخات أوال ً باالستناد إلى الواقعية التي
حققتها الدولة السورية من صمود أسطوري وفي مقدّمته
الصمود واإلن��ج��از الميداني ال��ذي حققه الجيش العربي
السوري ،والذي جدّد شبابه مؤخرا ً على مستوى العديد
والعتاد ك� ّم�ا ً ون��وع�ا ً وعلى مستوى التأهيل والتدريب
والتسليح والخبرة والقوة والقدرة ،وكذلك امتالكه زمام
المبادرة وإمكانية صرفها إنجازات في الميدان العسكري،
وهذا ما جعل الحلفاء يزيدون دعمهم وأجبر األع��داء على
تغيير مواقفهم ومواقعهم..
وثانيا ً بعد إنجاز االتفاق النووي بين إيران والدول الست
وال��دور الريادي للصمود السوري والحنكة الروسية ،ما
يُطلق العنان إليران بزيادة الدعم المر ّكب لسورية.
وثالثا ً تعرية اإلره��اب وإظهاره على حقيقته الوهابية
التكفيرية ورفعه شعار القتل قوال ً وممارسة..

ورابعا ً بعد أن تمهّل الروسي مدة عام كامل على الحلف
الستيني األميركي ال��ذي رف��ع شعار محاربة «داع��ش»،
يوجهها بدال ً من أن يواجهها ،حيث زادت «داعش»
فإذ به
ّ
انتشارا ً وتمدّدا ً وتسليحا ً وعددا ً وعتادا ً وسيطرة ،ووصل
الحلف األميركي إلى مستوى العجز والفضيحة ،وتراكمت
خيبات الواليات المتحدة األميركية بتحويل وهم وسراب
المعارضة المسلحة المعتدلة حقيقة ،بالرغم من اجترارها
تلك المصطلحات التي انقرضت كـ»الجيش الح ّر» و«حركة
حزم» و«جبهة ثوار سورية» و«الفرقة  »30ومعسكرات
التدريب ومئات ماليين الدوالرات ومئات الخبراء األميركان
من قوات الدلتا..
وخامسا ً بعد أن أيقن ال��ع��راق ب��أنّ «ال��م��نّ والسلوى»
األميركية تح ّولت زقوماً ،وأنّ وعود أميركا مج ّرد بيع أوهام
في بازارات أردوغان وآل سعود إلطالة عمر اإلرهاب وتحويل
التقسيم المق ّنع للعراق تقسيما ً حقيقياً..
وسادسا ً بعد إنشاء غرفة عمليات سورية عراقية روسية
إيرانية مشتركة مق ّرها بغداد ،وب��دء اللجنة التنسيقية
بالعمل على مستوى التبادل المعلوماتي ،وصوال ً إلى البعد
الميداني لمواجهة اإلرهاب..
عندها حانت لحظة إطالق عاصفة العزم والحسم السورية
الروسية ،وج��اءت الضربات الروسية تنفيذا ً لالتفاقيات
والمعاهدات المبرمة بين روسيا وسورية ،وعكست تنسيقا ً
كامالً مع الجيش العربي السوري وتحديدا ً مع القوى الجوية
السورية على مستوى تحديد األهداف والمراحل واألولويات
والقيادة والتنفيذ وتقديم المعلومات واإلحداثيات عن
اإلرهاب وأغراضه وهويته وجنسياته ومقاره ومستودعاته
وتحركاته ،وقد جاءت الضربات األولى قاصمة وحققت ك ّل
أهدافها ،وأصابت مجاميع اإلرهاب بالذعر والهلع ،وكانت
شاملة واسعة وصلت إلى الرقة ودير الزور وحلب ،وبالرغم

من ذلك فإنها ال تزال ضربات تجريبية تمهيدية و«بروفا»
للتدقيق واإلحكام وزيادة التنسيق واإلعالم لمن يه ّمه األمر
داخليا ً وخارجياً ،وما هي إال غيض من فيض القائم والمقبل.
يفسر القلق والتخبّط األميركي الذي أتى نتيجة
من هنا َّ
العزم والعزيمة واإلصرار الروسي وطبيعة إعالم أميركا قبل
ساعة من بدء الضربات إلخالء األجواء وعن طريق السفارة
األميركية في ال��ع��راق؛ وبسبب الفهم والتباين الروسي
عن أميركا بتوصيف اإلرهاب استنادا ً إلى القانون الدولي
وق���رارات مجلس األم��ن في توصيف اإلره��اب بـ«داعش»
و«جبهة النصرة» والتنظيمات األخرى التي كانت تعمل عليها
أميركا بما يُس ّمى «اإلرهاب المعتدل» ،وتع ّول باالستثمار
السياسي عليها في أية مفاوضات الحقة ،ويقين أميركا أنّ
الجيش العربي السوري سيستثمر نتائج الضربات تطهيرا ً
وتقدّما ً وسيطرة ،وأنها لن تستطيع توظيف تلك المجموعات
اإلرهابية بل ستضطر إلى االعتراف والتعاون والتنسيق مع
الجيش السوري ،ال سيما أنّ اآلتي من الضربات الروسية
ونوعية الطائرات والوسائط الفنية ودقة الذخائر وقدرة
الرصد واالستطالع سيقطع داب��ر المجموعات اإلرهابية
التي يمكن أن تأتي من تركيا أو األردن أو تناور من العراق
وإليه ،والتواجد الروسي في األجواء وتنسيقه مع الجيش
العربي السوري سيسقط إلى غير رجعة ك ّل تلك األوهام
بالمناطق العازلة أو الحظر الجوي أو دخول قوات برية
عربية أو أجنبية لهندسة تقسيم سورية ومساعدة اإلرهاب،
وبالتالي ستمسك روسيا باألجواء اإلقليمية والدولية وتمنع
االستثمار السياسي باإلرهاب وسيمسك الجيش العربي
السوري بتفاصيل وتضاريس الميدان.
نعم يمكن القول إنّ المنطقة والعالم ما قبل الثالثين من
أيلول غير ما بعده ،وإنّ غدا ً لناظره قريب.

مفو�ضية الالجئين :تراجع و�صول الالجئين �إلى اليونان ب�سبب الطق�س

نائب ميركل لالجئين :قوانين �ألمانيا ي�ضعها البرلمان ولي�س الر�سول

طلبت موسكو عقد
اجتماع أوروبي
أميركي روسي
لتحديد تصنيف
الجماعات المسلحة
في سورية التي
ينطبق عليها توصيف
جماعات إرهابية،
وتضمينها ألهداف
غارات التحالف
الغربي والطيران
الروسي والسوري
المشترك ،وبالتالي
يبدأ البحث في تحديد
الباقي من الجماعات
المسلحة والسياسية،
التي يمكن قبولها في
الح ّل السياسي ومدى
مشاركتها في الحرب
البرية على اإلرهاب.

واحد من كل  5نواب محافظين
ي�ساند خروج بريطانيا من االتحاد الأوروبي
توقع مسح جديد أن يصوت واحد من بين كل خمسة نواب ينتمون لحزب
المحافظين الذي يترأسه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لمصلحة
الخروج من االتحاد األوروبي في استفتاء على عضوية بريطانيا في االتحاد
وهو ما يشير إلى حجم االنقسام داخل حزب المحافظين.
ووفقا ً لبحث أجرته مؤسسة «أوب��ن ي��وروب» استنادا ً إلى التصريحات
العامة والتصويت على القضايا األوروبية فإن من بين  330نائبا ً برلمانيا ً
هناك  67حسموا أمرهم بشأن التصويت على الخروج من االتحاد أو يميلون
لذلك بينما لم يحسم  203نواب أمرهم.
وقالت المؤسسة إن  14نائبا ً فقط حسموا أمرهم بالتصويت لمصلحة
البقاء ضمن االتحاد األوروبي ،بينما يميل  44إلى البقاء في االتحاد .وأضافت
أن من بين أعضاء الحكومة هناك  12وزي��را ً من بين  21وزي��را ً لم يحسموا
رأيهم بينما يميل خمسة للتصويت لمصلحة الخروج ويميل أربعة للبقاء
ضمن االتحاد.
ويسعى كاميرون إلى إع��ادة التفاوض على العالقات مع االتحاد قبل
االستفتاء .وأسهمت االنقسامات بشأن أوروبا في سقوط مارغريت ثاتشر
وجون ميجر آخر رئيس وزراء من المحافظين قبل كاميرون.

م�سلح يقتل ت�سعة في معهد
بوالية �أوريغون الأميركية

دع��ا ن��ائ��ب رئ��ي��س ح��زب االت��ح��اد المسيحي
الديمقراطي في ألمانيا الالجئين الحترام قوانين
ب�لاده ،منبها ً إياهم بأن من يضعها هو البرلمان
األلماني وليس الرسول على حد قوله.
وق��ال توماس شتروبل أم��ام البرلمان« :ليس
الرسول من يضع القوانين في ألمانيا ،من يضع
القوانين البرلمان» في إشارة إلى فصل الدين عن
الدولة خاصة بعد تتالي المشكالت في اآلون��ة
األخيرة بين الالجئين ألسباب دينية.
وك��ان��ت ألمانيا ق��د ترجمت ال��م��واد العشرين
األولى في دستورها إلى اللغة العربية لمساعدة
الالجئين على االندماج في المجتمع ،حيث يترتب
على الالجئين قبول بعض المبادئ مثل الفصل
بين الكنيسة والدولة والمساواة في الحقوق بين
الرجل والمرأة والحق في المثلية الجنسية وحرية
التعبير.
من جهة أخ��رى ،داف��ع وزي��ر الداخلية األلماني
توماس دي ميزير عن مظاهر التشديد في حزمة
التشريعات القانونية الخاصة باللجوء والتي
تخطط لها الحكومة األلمانية في مواجهة ما تالقيه
من انتقاد.
وق���ال إن��ه يتعين على األوس����اط السياسية
اتخاذ قرارات قاسية في ظل تدفق أعداد كبيرة من
الالجئين ،مضيفاً« :وصل إلى ألمانيا خالل شهر
أيلول الماضي عدد كبير من الالجئين لم يصل إليها
خالل شهر واحد منذ عقود» .وأكد أن أزمة اللجوء
تمثل تحديا ً كبيراً ،قائالً« :سوف نحتاج لشجاعة
وصبر ومثابرة».
وأق��ر الوزير األلماني أن بعض ُن��زل الالجئين
مكتظة وليست مناسبة ،لكنه أك��د أن جميع
المسؤولين يقومون بقصارى جهدهم .ودع��ا

جميع األطراف إلى التوقف عن تبادل االتهامات،
مشددا ً على ضرورة أن تشترك الحكومة االتحادية
والواليات والبلديات في التوصل لحل المشاكل.
وطالب دي ميزير الالجئين بالتزام القوانين
وثقافة وقيم المجتمع األلماني بقوله أمام البرلمان:
«إذا كنا نتحدث مع مواطنينا عن ثقافة الترحيب،
فعلينا أن نتحدث مع الالجئين عن ثقافة االعتراف
باآلخر».
وأضاف وزير الداخلية األلماني أن على الالجئين
إعطاء بياناتهم الشخصية للدوائر الرسمية وعدم
الشجار مع بعضهم بعضا ً واحترام اآلخرين بغض
النظر عن انتمائهم الديني.
وتنص حزمة التشريعات المخطط لها بشأن
اللجوء على إجراءات عدة من بينها ،إدراج كوسوفو
والجبل األسود ضمن الدول اآلمنة من أجل رفض
طالبي اللجوء اآلتين من هناك على نحو أسرع.
ومن المقرر بموجب هذه التشريعات أن يبقى
طالبو اللجوء في مراكز االستقبال األولى لالجئين
لمدة أطول كثيرا ً عما يحدث حاليا ً مع االقتصار في
هذه المراكز على تقديم مساعدات عينية فقط قدر
اإلمكان وصرف معونات مالية مقدما ً لشهر واحد
فقط.
ف��ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ان��ت��ق��دت رئ��ي��س��ة الكتلة
البرلمانية لحزب الخضر المعارض التشدد مع
الالجئين وتعزيز التحفظات تجاههم ،وقالت:
«من ينشر االمتعاض فإنه يعرض السالم الداخلي
للخطر» وتابعت أن «من يريد تهميش األح��زاب
اليمينية بأخذ شعاراتها ،فإنه يغذي هذه األحزاب»
وه��ي تقصد بذلك التسامح الخاطئ مع حركة
«بيغيدا» جعلها أقوى في والية ساكسونية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية ومنظمة «برو

أزيل» التي تدافع عن حقوق الالجئين في ألمانيا
بشدة التعديالت الجديدة التي أدخلت على قانون
اللجوء بألمانيا.
واعتبرت أن القانون الجديد« :يزيد من حدة
ال��ص��راع��ات ع��وض حلها .فتمديد م��دة اإلق��ام��ة
(لطالبي اللجوء) ف��ي م��راك��ز االستقبال األول��ى
لستة أشهر إضافية يؤدي إلى خلق أوضاع تسيء
لحقوق اإلنسان».
من جهة أخرى ،قالت المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين أمس إن عدد المهاجرين
والالجئين الذين يصلون إل��ى شواطئ اليونان
تراجع هذا األسبوع بسبب الطقس السيئ ،لكنه
سيرتفع مرة أخرى إذا تحسنت األحوال الجوية.
وقام نحو  400ألف شخص بالرحلة المحفوفة
بالمخاطر في قوارب إلى اليونان هذا العام يمثلون
الغالبية من بين  520ألف شخص عبروا البحر
المتوسط ووصل  6600يوم  25أيلول وحده.
وقال أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية
ف��ي إف����ادة صحافية ف��ي ج��ن��ي��ف« :أي تحسن
في الطقس يتوقع أن ي��ؤدي إل��ى زي��ادة في عدد
األشخاص الذين يصلون بطريق البحر».
وج��اء ف��ي بيان للمفوضية« :الطقس البارد
العاصف الحالي جعل العبور م��ن تركيا إلى
اليونان أكثر خطورة .ويوم األربعاء كانت هناك
أربع عمليات إنقاذ منفصلة في ليسفوس تم فيها
انتشال  283شخصاً».
وقالت المفوضية إنها تستعد لفرار  1.4مليون
مهاجر والج��ئ على األق��ل إل��ى أوروب��ا عبر البحر
المتوسط هذا العام والعام المقبل .وقال إدواردز:
«م��ن ال��واض��ح ج���دا ًَ أن��ه��ا ح��ال��ة ط���وارئ كبيرة
متواصلة».

أعلنت السلطات األميركية أن مسلحا ً فتح النار ،داخل معهد تعليمي في
جنوب غربي والية أوريغون ،فقتل تسعة أشخاص وأصاب سبعة آخرين
قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص ،في أحدث واقعة قتل عشوائي داخل حرم
جامعي في الواليات المتحدة.
وأف��ادت وسائل إع�لام أميركية بأنه عثر في موقع الحادث على ثالثة
مسدسات وبندقية آلية مملوكة للمجرم البالغ من العمر  26سنة ويدعى
كريس هاربر.
ومذبحة أوريغون التي وقعت في كلية «أوبمكو» ،حيث يدرس  13ألف
طالب وطالبة ،هي األح��دث في سلسلة ح��وادث إطالق نار عشوائي داخل
كليات ودور للسينما وقواعد عسكرية وكنائس أميركية في السنوات القليلة
الماضية .والحادث هو األكثر فتكا ً منذ إطالق النار ،في حزيران الماضي ،في
كنيسة في ساوث كاروالينا ،ما أدى لمقتل تسعة أشخاص.
وأثارت حوادث القتل مطالبات بمزيد من السيطرة على األسلحة النارية
في الواليات المتحدة ،حيث يحمي التعديل الثاني بالدستور األميركي ملكية
األسلحة النارية.
وقال الرئيس األميركي باراك أوباما ،متحدثا ً أمام الصحافيين بعد حادث
إطالق النار في أوريغون ،إن الحادث يجب أن يدفع األميركيين إلى مطالبة
المسؤولين المنتخبين بمزيد من السيطرة على األسلحة النارية ،الفتا ً إلى أن
حوادث إطالق النار في الواليات المتحدة أصبحت «شيئا ً روتينياً».

مقتل � 11شخ�ص ًا بينهم  6جنود �أميركيين
في تحطم طائرة وطالبان تتبنى
لقي  11شخصا ً مصرعهم بينهم  6جنود أميركيين في حادث تحطم طائرة
نقل عسكرية من نوع « »C-130في مطار جالل آباد شرقي أفغانستان بحسب
ما صرح به «البنتاغون».
وقال متحدث عسكري أميركي إن الطائرة تحطمت في حدود منتصف ليلة
الخميس على الجمعة  2تشرين األول ،وبحسب المعطيات األولية فإن الحادث
لم يكن نتيجة «نيران معادية» .وأوضح أن الضحايا هم  6جنود أميركيين و5
متعاقدين مدنيين.
وق��ال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في موقعه على
«تويتر» إن مسلحي الحركة هم من استهدفوا الطائرة األميركية ،فيما لم تصدر
بعثة حلف شمال األطلسي أي توضيحات بشأن أسباب تحطم الطائرة.

الجمعية البرلمانية لمجل�س �أوروبا
متر ّددة في �إعادة حق الت�صويت لرو�سيا
أظهر استطالع أجرته وكالة «نوفوستي» بين أعضاء
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروب���ا ت��ردده��م بشأن
مواصلة تعليق مشاركة روسيا في عمل المنظمة والذي تم
بداية عام .2015
ونقلت «ن��وف��وس��ت��ي» أم��س ع��ن آن براسير رئيسة
الجمعية المنتهية واليتها تأكيدها أن تصويت أعضاء
المنظمة سيحدّد مصير عودة الوفد الروسي إلى العمل
ضمن نطاق الجمعية ،مشيرة إلى أن هذه المسألة لن تقرر
بشكل تلقائي.
من جهة أخ��رى ،قال الممثل الهوالندي تيني كوكس
في الجمعية البرلمانية إن هذا الموضوع «مرهون بآخر
ت��ط��ورات ال��وض��ع ،لكن ع��دم االحتياج إل��ى العقوبات
(المفروضة على روسيا على خلفية األزم��ة األوكرانية)
وكذلك عدم فعاليتها أمر مفهوم».
ب��دوره ،أك��د الممثل األلماني آن��دري هونكو أن نواب
الجمعية «بحاجة إلى الحوار أكثر من العقوبات».
أما رئيس الوفد األلماني أكسيل فيشر فلفت إلى أن
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروب��ا مستعدة الستمرار

ال��ح��وار م��ع ال��وف��د ال��روس��ي لكنها ترغب ف��ي مالحظة
«إشارات» من جهته.
من جانب آخر ،نوه الممثل اإلسباني هوردي كسوكال
بضرورة تلقي «إشارات معينة من قبل الوفد الروسي لكن
علينا أيضا ً أن نتحرك تجاههم وأن نكون مفيدين لهم».
ويعتبر بعض النواب في الجمعية البرلمانية أن تغير
الوضع في ش��رق أوكرانيا قد يكون من بين اإلش��ارات
المتوقعة.
ويرى مراقبون أن إلغاء تعليق مشاركة روسيا في عمل
الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أو استمراره سيتوقف
على الرئيس المنتخب الجديد للمنظمة والممثل اإلسباني
بيدرو آغرامونت .ويعمل آغرامونت في الجمعية البرلمانية
منذ عام  2003وهو نائب يحظى بالخبرة واالحترام.
وتأتي تصريحات النواب األوروبيين في وقت تكتمل
ال��دورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروب��ا.
وستجرى الدورة الجديدة في كانون الثاني عام ،2016
حيث سيقرر النواب المسألة الروسية.
وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اتخذت نهاية

كانون الثاني عام  2015قرارا ً حرمت فيه الوفد الروسي من
حق التصويت وحق المشاركة في عمل األجهزة األساسية
للجمعية وكذلك حق مراقبة االنتخابات ،وذلك على خلفية
النزاع المتواصل في منطقة دونباس بجنوب شرقي

أوكرانيا .ورد الوفد الروسي على ذلك بمغادرة الجمعية
البرلمانية لغاية أواخر العام الحالي .ومن المعتاد ،أن
تشهد دوريات الجمعية والتي تعقد في كانون الثاني من
كل عام ،إعادة تأكيد صالحيات الوفود المشاركة فيها.

