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كوالي�س

�أردوغان في م�أزق التدخل الرو�سي

ال�سفير ركن �آبادي..
�شهيداً �أم �أ�سيراً؟
} حسين الديراني
أكثر من عشرة أيام مضت على كارثة التدافع في منى ،والتي
ُنص ّر على أنها مفتعلة ضمن خطة استخبارية إجرامية مشتركة
بين الكيان الصهيوني والنظام السعودي ضد إيران ،ما زال أبناء
الشهداء وعوائلهم يصطفون الستقبال جثامين ذويهم الطاهرة
اآلتية في نعوش ت ّم التعرف إلى هوية ضحاياها ،وتم تشييعهم
إلى مثواهم األخير وسط مشاعر من الحزن واألس��ى والصبر،
وشارك في هذه المراسم كبار المسؤولين اإليرانيين والحشود
الشعبية اإليرانية.
تسليم جثامين ال�ش�ه��داء ووص��ول�ه��ا على م��راح��ل ج��اء بعد
ت �ه��دي��د ق��ائ��د ال� �ث ��ورة اإلس�لام �ي��ة اإلم� ��ام ال �س �ي��د ع �ل��ي خامنئي
للسلطات السعودية وتحميلها مسؤولية مصير الحجاج الشهداء
والمفقودين ،حيث تلقفت اإلدارة األميركية ه��ذا التهديد على
نحو الجدية والسرعة ،وأم��رت صنيعتها السعودية للتجاوب
واإلس ��راع في تسوية ه��ذه األزم��ة قبل نفاد صبر إي��ران ،ألنها
ال تستطيع حمايتها في مثل هذه الظروف اإلقليمية والعالمية،
بادرت السعودية الستقبال وزير الصحة اإليراني وفريق طبي
م��ن ال�ه�لال األح�م��ر اإلي��ران��ي ومندوبي منظمة الحج والزيارة
اإليرانية .أيام قليلة وإذا بأرقام الحجاج الشهداء ترتفع من 130
شهيدا ً إلى  465شهيدا ً مما يكشف عن نجاح الفريق اإليراني في
سرعة الكشف عن هوية الشهداء الذين كانوا في عداد المفقودين،
وكذلك يكشف عن م��دى استهتار السلطات السعودية بأرواح
الشهداء ،وكانت ترفض تسليم المفقودين وتعتزم دفنهم جماعيا ً
إلخفاء الحقيقة التي تكمن وراء هذه المجزرة المفتعلة.
بعد اإلع�لان عن عدد الشهداء من قبل منظمة الحج والزيارة
اإليرانية سارعت بعض الصحف اإليرانية وأعلنت عن استشهاد
 4دبلوماسيين إيرانيين بحادثة تدافع منى ،وهم كل من السفير
اإليراني السابق في لبنان غضنفر ركن آبادي ،ومساعد شؤون
دائرة الممثليات والتشريفات والضيافة بوزارة الخارجية أحمد
فهيما ،والقنصل العام اإليراني في مرو حسن حسيني ،والسفير
اإليراني السابق في سلوفينيا محمد رحيم آقليي.
تضارب األنباء
ما إن أعلنت الصحف اإليرانية خبر استشهاد غضنفر ركن
آبادي مع الدبلوماسيين الثالثة اآلخرين حتى سارع أحبّته بنعيه
عبر الصحف والمواقع الرسمية ،ومواقع التواصل االجتماعي
ك��ل على طريقته الخاصة التي عبرت ع��ن م��دى ال�ح��زن واأللم
لفقدان هذا الطود الشامخ والمجاهد األكبر والناصر للمقاومة
والمستضعفين والمحرومين ،فكل َم��ن عرفه عن ق��رب ،أو َمن
عرفه من خالل مسيرته تألّم لفقده ونبأ استشهاده ،ونحن من
ال��ذي��ن نعوه بدمع العيون وح�س��رات القلوب بعد ت��وات��ر األنباء
الواردة عن استشهاده.
ساعات قليلة وبتاريخ  ،2015-10-1ظهر شقيقه احمد ركن
آبادي على قناة العالم ،وقال« :وفقا ً آلخر األخبار التي تلقيتها من
المسؤولين في منظمة الحج والزيارة اإليرانية وبعثة قائد الثورة
في مكة أنه لم تكن هناك أية أخبار مؤكدة حول صحة استشهاد
الدكتور غضنفر .وعلينا االنتظار كي نتوصل إلى أخبار أكثر دقة
بعد البحث في الحاويات التي تض ّم الجثامين الطاهرة للحجاج
المتوفين».
بتاريخ  ،2015-10-2نقلت وك��ال��ة أن�ب��اء ف��ارس اإليرانية
خبرا ً يقول« :بعث رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر
صالحي برسائل تعزية إلى عوائل شهداء الديبلوماسيين الذين
سقطوا في كارثة منى والتي ذهب ضحيتها  465من الحجاج
اإليرانيين».
بتاريخ  ،2015-10-5نفى مساعد وزير الخارجية اإليراني
للشؤون القنصلية حسن قشقاوي وف��اة السفير رك��ن آبادي،
وال سيما أن جثته ليست بين جثامين الضحايا اإليرانيين،
ومضيفا ً ان��ه ال يمكن تأكيد خبر اختطافه في السعودية ،رغم
أن��ه شخصية إيرانية معروفة إقليمياً ،وأض��اف قشقاوي الذي
كان يؤدي فريضة الحج ،أنه من المحتمل أن يكون بين من تبقى
من المفقودين اإليرانيين من الشهداء او الجرحى المتواجدين
في المستشفيات السعودية ،قائالً إن احتمال اعتقالهم من قبل
السلطات السعودية قائم كذلك».
بتاريخ  ،2015-10-6قال مساعد وزير الخارجية اإليراني
ل�ل�ش��ؤون العربية واألف��ري�ق�ي��ة حسين عبداللهيان إن السفير
اإليراني السابق في لبنان الدكتور غضنفر ركن آب��ادي ال يزال
مفقودا ً جراء كارثة منى ،والمساعي ما زالت مستمرة بصورة
جادة لتحديد مصيره».
لماذا الغموض؟
خبر اإلع�لان عن استشهاد الدكتور رك��ن آب��ادي أف��اد الكيان
السعودي وأراح��ه قليالً من مسؤولية احتمال خطفه وتسليمه
للكيان الصهيوني ،كما فعلت ميليشيا ال�ق��وات اللبنانية التي
يتز ّعمها سمير جعجع حين خطفت الديبلوماسيين اإليرانيين
األربعة وسلمتهم إلى العدو الصهيوني العام  1982خالل الحرب
االهلية اللبنانية ،لكن خبر استشهاده ج��اء من خ�لال الصحف
اإليرانية وليس من قبل وزارة الخارجية اإليرانية او بعثة الحج
وال��زي��ارة اإليرانية ،لهذا ال يمكن للنظام السعودي التهرب من
المسؤولية واالعتماد على ما ذكرته الصحف واألنباء العالمية
والمواقع اإلخبارية ،ألنها ال تعتمد على الدقة في اغلب األحيان،
وأفاده في إمكانية اغتياله في ما لو كان جريحا ً ورمي جثته بين
جثث المفقودين ،لكن بما انه ما زال مفقودا ً فهذا يعزز من نظرية
االحتمال األكبر وهو االعتقال ونقله إلى جهة مجهولة.
كذلك يمكن التساؤل لماذا ادع��ت السعودية بأن ركن آبادي
وه��و م��ن بين  65أل��ف ح��اج إي��ران��ي ل��م يدخل السعودية بشكل
رسمي؟ مما اضطر منظمة الحج والزيارة اإليرانية إلبراز صورة
عن جواز سفره وتأشيرة الحج من السعودية ظاهرة عليه عبر
الوسائل اإلعالمية لدحض المزاعم السعودية التي تخفي شيئا ً ما
وراء هذه المزاعم الكاذبة.
كثير من التساؤالت يظهر في قضية مصير الدكتور ركن آبادي
والتي يمكن أن تتحول إلى قضية مشابهة لمصير اإلمام موسى
الصدر الذي اختطف في ليبيا العام  1978من قبل النظام الليبي،
لكن هل يستطيع الملك سلمان ال��ذي ال ي��دري م��اذا ي��دور حوله
إخفاء مصير ركن آبادي كما فعل القذافي بقضية اإلمام الصدر؟
وتبقى قضية رك��ن آب��ادي قضيتنا التي لن يهدأ لنا ب��ال قبل
معرفة مصيره ،إن ك��ان شهيدا ً فهنيئا ً له الشهادة التي طالما
تمنّاها ورغب بها ،ولكن تمناها على أيدي الصهاينة وليس على
أيدي آل سعود حلفاء الصهاينة ،شهيدا ً تحمله أكف ذويه وأحبائه
والمالئكة إلى روضة من رياض الجنة ،وإن كان أسيرا ً فتتح ّمل
ال�س�ل�ط��ات ال�س�ع��ودي��ة س�لام�ت��ه وال �ت��ي ت �س��اوي س�لام��ة النظام
السعودي بأكمله.
خ �ي��ارات النظام ال�س�ع��ودي أصبحت ضعيفة ج��دا ً وال يملك
سوى اإلعالن عن مصير ركن آبادي شهيدا ً كان ام أسيراً ،وفي
كال الحالتين فإن ركن آبادي يمثل سهما ً انطلق ليصيب قلب هذا
النظام المترهل شهيدا ً كان ام أسيرا.
ً
إننا نعتبر لهذه اللحظة الدكتور غضنفر ركن آبادي أسيرا لدى
النظام السعودي ،ما لم يتم التعرف عليه بين باقي جثث الشهداء
المفقودين ،وبقاء مصيره مجهوالً لن يخدم هذا النظام القبلي
بتاتاً ،فالجمهوية االسالمية اإليرانية المقتدرة ال تترك شهداءها
من دون مراسم دفن وعزاء ،وال تترك اسراها في السجون.
النظام السعودي يمارس االنتحار في خياراته العدوانية ضد
سورية والعراق وإيران واليمن ودول المنطقة ،عدوانيته تعدّت
كل الحدود التي ال يمكن لدولة مثل إيران الصبر عليها ،والعض
على الجراح ،وباتت شعوب المنطقة تنتظر لحظة التأديب لهذا
النظام العدواني.

} د .هدى رزق
التدخل العسكري الروسي في سورية ،يسحب البساط من
تحت أق��دام تركيا ،إذ إنّ إصرارها على سياساتها سيجعلها
في مواجهة مع روس��ي��ا وإي��ران ،وه��ي ت��رى اليوم أن الغرب
األوروبي قد تخلّى عنها وعن مشروع المنطقة العازلة ،كما أنّ
األميركيين لم يتعاطفوا مع هذا االقتراح رغم وعودهم ألردوغان
بإمكانية بحث الموضوع بعد الموافقة على «انجرليك».
ال يمكن رؤية التدخل الروسي في سورية إال كجزء من األمن
القومي الروسي بعدما جرى استجالب القوقازيين والشيشانين
واإليغور إلى سورية برعاية تركية بعد تعبئة ايديولوجية
اسالمية حول العداء الروسي – التركي وإذكائه عبر التذكير
بمعارك ال��ق��رون ال��غ��اب��رة ،حيث يعتقد القيمون أنّ لهذه
األيديولوجيا تأثيرا ً على الجمهوريات اإلسالمية ذات األصل
التركي في آسيا الوسطى والقوقاز ،األمر الذي سيساعدهم على
ضرب روسيا من داخلها ،حيث يقطن أكثر من  20مليون مسلم.
تنتقل األزم��ة السورية إل��ى مرحلة جديدة على صعيد
التوازنات والحسابات .فعالقة روسيا االقتصادية مع تركيا ،ال
سيما بعد أن أوقف بوتين خط ما يُس ّمى الدفق الجنوبي للغاز،
إذ قيل إنّ أحد أسبابه تمثل بتخطي تركيا الخطوط الحمراء في
إدلب وجسر الشغور.
يأتي التدخل الروسي اذا ً كمفاجأة ألردوغ��ان ،بالرغم من
تصريحه بإمكانية قبول األس��د لفترة انتقالية ،لكنه حاول
التراجع في ما بعد عن هذا التصريح خوفا ً على شعبيته في
أوساط اإلسالميين المتشددين...
التناقض االستراتيجي بين روسيا وتركيا ليس جديداً،
فهو حاصل منذ بداية الحرب على سورية .وك ّل محاوالت رأب
التصدّعات وفصل السياسي عن االقتصادي باءت بالفشل.

أردوغ���ان اليوم ي��رى أنّ ض��رب «أح��رار الشام» وغيرها من
الفصائل اإلرهابية ،سيقود حتما ً إلى تقوية الدولة السورية.
في الوقت الذي اعتقدت فيه تركيا أنها تتقدّم مع دول الخليج
في ضرب ما تبقى من استقرار النظام في سورية ،أتى التدخل
الروسي لقلب موازين القوة في الداخل وأحد أهدافه دعم النظام
من أجل التسوية في سورية من جهة؛ ومن جهة أخرى حسم
معركة حلب التي راهنت عليها تركيا إلسقاط النظام .تهدف
روسيا إلى تحقيق هدف ميداني في الشمال السوري عبر التقدّم
البري للجيش والقوى المساندة ،قبل التف ّرغ لمقاتلة «داعش»،
تريد حماية ظهر حلفائها ،لكن تركيا ترى أن ثمة مخاطر حقيقية
ستترتب على أمنها الداخلي من التدخل الروسي ،ولع ّل في
مقدمة هذه المخاطر مشاركة األك��راد في الحملة العسكرية
وتقدّم وحدات حماية الشعب باتجاه جرابلس ومارع وصوال ً
إلى عفرين ،مما يق ّوي حزب العمال الكردستاني ،لكن روسيا
أكدت لتركيا أنها تقف إلى جانبها في تركيا وليس في سورية.
تبدو تركيا بين قرارين أحالهما م � ّر ...األول مجابهة هذا
التغيير والعمل بوحي من حلفائها الخليجيين عبر إعطاء
المسلحين أسلحة نوعية كصواريخ «ستينغر» أو صواريخ
ارض جو ،وهذا بدوره بحاجة إلى قرار أميركي ،لكن هذا الموقف
ال يغرق روسيا وحدها في وحول سورية بل يضع تركيا بر ّمتها
في أتون الحرب ،وهذا ما حمل المعارضة التركية وعلى رأسها
زعيم حزب الشعب الجمهوري على انتقاد السياسة الخارجية
لحزب العدالة والتنمية ،التي جعلت من تركيا فاعالً أساسيا ً في
الصراع في المنطقة وحملها على معاداة جيرانها سورية وإيران
وروسيا.
وإذ اعتبر أنّ هذه السياسة يمكنها أن تقود منطقة الشرق
االوسط والعالم إلى كارثة ح ّذر حزب الشعوب الديمقراطي من
أنّ تركيا كأمة ستدفع ثمن هذه السياسة الخارجية ،مؤكدا ًأنّ 78
مليون تركي سيدفعون ثمن سقوط سياسة العدالة والتنمية في
سورية .كما أنّ حزب الحركة القومية نصح المسؤولين باعتماد

سياسة حكيمة تحمي المصالح التركية الوطنية وأخذ ترتيبات
ضرورية لذلك.
ال تثق تركيا بجدية اإلدارة األميركية تجاه األزمة السورية؛
اذ يبدو أنّ اإلدارة األميركية المنكفئة على نفسها تقبل بالنظام
كجزء من الح ّل في المرحلة االنتقالية ،وتدعو إلى تنسيق مع
القوات الروسية وتؤكد أنها ال تريد االصطدام معها ،حتى عندما
تخطت المجال الجوي التركي بطائراتها ،هي فعلت ألكثر من
مرة ،لكن تصريحات الناتو في هذا الشأن أتت تحذيرية إرضاء
لألتراك الذين لجأوا إليها من أجل عدم االصطدام بروسيا.
تعيش تركيا استحقاقا ًانتخابيا ًقريبا ًوحربا ًمع حزب العمال
الكردستاني في الجنوب الشرقي وش��رق تركيا ومعارضة
داخلية وال تريد خسارة اإلسالميين ،ال سيما أنّ استطالعات
الرأي لم تعط حزب العدالة والتنمية األرجحية في الوقت الذي
يئن فيه الداخل من الوضع االقتصادي الذي بات يهدّد قطاعات
مهمة.
ثمة تحديات كبيرة تضع أردوغ��ان أمام وضع صعب في
عالقته مع موسكو ،وعالقته بالجماعات اإلرهابية المحسوبة
عليه ،كذلك تضع مصداقيته مع حلفائه العرب على المحك،
فاالندفاع نحو الته ّور سيجعل من تركيا محرقة وسيو ّرطها إذا
ما توترت العالقة بين موسكو وواشنطن وحليفاتها األوروبية.
لن يتخلى أردوغان بسهولة عن الجماعات المسلحة ال سيما تلك
ذات األصول التركية ،فهي ورقته من أجل الجلوس على طاولة
المساومة حول ح ّل األزمة السورية ،وهو سيحاول الضغط على
أوروبا إذا ما اضطر إلى استقبال إلى هؤالء في الداخل التركي،
مع العلم أن في زيارته األخيرة إلى االتحاد االوروبي دافع عن
نفسه وبأنه لم يعمد إلى الدفع بحركة اللجوء إلى أوروبا.
أردوغان أمام حلين :فإ ّما أن يتخلى عن حلفائه ويكف عن
دعم المسلحين ويتراجع عن سياسته الحالية ،أو يدخل في
مغامرات خطيرة غير محسوبة.

الجي�ش الرو�سي ي�شير �إلى زيادة ملحوظة في عنا�صر «داع�ش» ب�أفغان�ستان

�ألمانيا« :الناتو» قد يحتاج �إلى البقاء في �أفغان�ستان فترة �أطول
قالت وزيرة الدفاع األلمانية أورسوال فون دير
ليين أمس إن قوات حلف شمال االطلسي قد تحتاج
إلى البقاء في أفغانستان لفترة أطول وإن أي قرار
يجب أن يستند إلى الموقف على االرض.
وأك��دت ل��دى وصولها ال��ى بروكسيل لحضور
اجتماع وزراء دفاع دول الحلف «نحتاج إلى النظر
فيما إذا كنا بحاجة إلى البقاء فترة أطول».
وفي السياق ،نبهت قيادة أركان الجيش الروسي
إلى زيادة ملحوظة في عدد عناصر «داع��ش» في
أفغانستان أخيراً ،وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى
زيادة في نزوح األفغان قاصدين أوروبا.
ونقل عن رئيس هيئة األركان العامة في الجيش
الروسي فاليري غيراسيموف قوله إن عدد هؤالء
يتراوح ما بين ألفين وثالثة آالف عنصر ،وذلك
في زيادة غير مسبوقة .وأضاف« :تفيد البيانات
المتوفرة لدينا ب��أن ع��دد عناصر تنظيم الدولة
اإلسالمية هناك وصل إلى ما بين ألفي فرد وثالثة
آالف».
وفي كلمة ألقاها خالل أعمال المؤتمر الدولي حول
أفغانستان في موسكو ،أشار إلى نشاط ما يصل
إلى  50ألف مسلح في أفغانستان ينتمون إلى أكثر
من  4آالف تنظيم وجماعة .وتابع« :ينضوي هؤالء
تحت مسميات أكثر من  4آالف فصيل وجماعة
متشرذمة .ويمثل الجزء األعظم منهم مسلحو حركة
«طالبان» التي تضم نحو  40ألف عنصر.
ولفت غيراسيموف النظر إل��ى أن المقاومة
الشرسة التي يبديها المسلحون في أفغانستان
تعوق جهود كابل في إحالل االستقرار السياسي
واالجتماعي واالقتصادي ،فضالً عما يتمخض عن
هذه األوضاع من سقوط للضحايا واستمرار نزوح
السكان عن مناطقهم إلى الدول المجاورة قاصدين
أوروبا في نهاية المطاف.
وفي هذا السياق ،رجح غيراسيموف أن يصل

ع��دد الالجئين ال��ذي��ن سيقصدون أوروب����ا هذا
العام إلى مليون شخص .وأض��اف« :قرر االتحاد
األوروب���ي ت��وزي��ع  150أل��ف مهاجر جديد على
الدول األوروبية ،في وقت تتحدث فيه وتيرة تدفق
الالجئين عن أع��داد أكبر بكثير من هذه األرق��ام.
وبحسب بعض المعطيات ،فإن عدد طالبي اللجوء
الذين قد يقصدون أوروب��ا هذا العام ربما سيصل
الى نحو مليون شخص ،وبينهم أعداد ال بأس بها
من األفغان».
وذكر أن البيانات الرسمية األفغانية تتحدث عن
تقديم زهاء  8آالف مواطن يوميا ً إلى السلطات في
أفغانستان طلبات الحصول على ج��وازات سفر،
وأن ذلك ناجم «عن فرض إيديولوجيا التطرف
بالقوة على السكان واستمرار األعمال اإلرهابية
ناهيك عن مستوى المعيشة المتدني».
وحول تمدد نشاط «داع��ش» الى أفغانستان،

كشف رئيس اإلدارة العامة في األرك��ان الروسية
ايغور سيرغون عن أن البيانات المتوفرة لدى
الجانب الروسي تشير الى استمرار التنظيم في
تجنيد عناصر جديدة الى صفوفه في أفغانستان،
معتمدا ً على ش��راء «ذم��م» القادة الميدانيين في
«طالبان» ،وفي ما يسمى بـ«حركة أوزبكستان
اإلسالمية» وفي غير ذلك من حركات وتنظيمات
متطرفة في هذا البلد.
وح���ذر م��ن تهديد ذل��ك على أم��ن ب��ل��دان آسيا
الوسطى األع��ض��اء ف��ي راب��ط��ة ال���دول المستقلة
واألمن القومي الروسي .وأكد أن عمليات التجنيد
هذه مستمرة بشكل مكثف في الواليات الشرقية
والشمالية وفي المناطق الحدودية مع تركمانيا،
ناهيك عن استمرار عمليات «انتقاء» قادة ميدانيين
قادرين على قيادة العصابات المحلية في المناطق
«حين توفر التمويل الالزم».

ع�شرات الالجئين العراقيين في فنلندا يرغبون بالعودة لبالدهم
ت��زاي��دت ،في اآلون��ة األخ��ي��رة ،أع��داد الالجئين
العراقيين ،الراغبين بالعودة إلى بالدهم ،واصطف
العشرات في طوابير قبالة السفارة العراقية في
العاصمة الفنلندية هلسنكي ،بغية استخراج
جوازات سفر جديدة لهم ،بعد فقدانها أثناء رحلة
اللجوء إلى أوروبا.
وبحسب صحيفة «هيلسينغن سانومات»
الفنلندية ،تجمع أم��ام ال��س��ف��ارة العراقية في
هلسنكي ،االثنين الماضي ،نحو مئة شخص من
الراغبين بالعودة إلى العراق.
وأوضحت الصحيفة أن العديد من هؤالء جاؤوا
م��ن مناطق مختلفة م��ن فنلندا ،وأن غالبيتهم
حصلوا على موافقات اللجوء اإلنساني في البالد،
وقامت السلطات بمنعهم من المبيت في مراكز
إي��واء الالجئين في العاصمة هلسنكي ،ما أثار
استغرابهم.
وأضافت الصحيفة بأن أحد هؤالء ،ويدعى محمد
أحمد ،اضطر لقضاء ليلته في الشارع ،حاله حال
زمالئه اآلخرين ،الذين انتظروا في طوابير قبالة
السفارة العراقية للحصول على األوراق الثبوتية.
وأفاد أحمد بأن المهربين أخذوا أوراقه الثبوتية،
ولذا ال بد من استخراج أوراق جديدة .وقال« :أبي
رب العائلة في العراق ،هو مريض اآلن ،لذا من
الضروري العودة للبالد لمساعدتهم».
وأوض��ح أنه ،وعند وصوله إلى فنلندا ،أُرسل
إلى العيادة النفسية ،ووجد هناك كبار السن في
حالة مزرية ،وضعوا في غرف ضيقة ،ثم ما لبثت

تقول مصادر فلسطينية
في غزة إنّ إجراءات
مش ّددة تتخذها حركة
حماس في تفتيش
سيارات المنتمين إلى
فصائل المقاومة خشية
نقل صواريخ بهدف
إطالقها على مواقع
االحتالل إسنادا ً لشبان
االنتفاضة التي تع ّم
القدس والضفة الغربية،
وأفادت المصادر أنّ
قرار حماس حتى اآلن
يقضي بمنع إدخال
غزة كجبهة قتال في
المواجهة ،وحصر
التضامن باألنشطة
الشعبية والسياسية
منعا ً النهيار مفاوضات
أنقرة حول الهدنة.

الكونغر�س يحقق في ف�شل اال�ستخبارات
تقدير الن�شاطات الرو�سية ب�سورية
يجري الكونغرس تحقيقا ً بشأن فعالية أجهزة االستخبارات األميركية
بسبب فشلها في «التحذير المبكر من نشاطات روسيا» في سورية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في مجلسي الشيوخ والنواب أمس ،قولها
إن الكونغرس مستاء من أن االستخبارات األميركية تأخرت كثيرا ً في اإلبالغ عن
التحركات الروسية في سورية ،موضحة أن مجلسي الشيوخ والنواب ينويان
دراسة تقارير أجهزة االستخبارات واستجواب الضباط ،إال أنه ال يُخطط لعقد
جلسة استماع علنية بهذا الشأن.
وذكرت الوكالة نقالً عن مصادرها أن الكونغرس يحقق في مسألة أخرى يرى
أن أجهزة االستخبارات لم تبلغ عنها بشكل مسبق ،وهي «ضم روسيا المفاجئ
لشبه جزيرة القرم».
ونقلت «رويترز» عن بعض محدثيها أن أجهزة االستخبارات راقبت عن كثب
تصرفات روسيا في سورية ،إال أنها بوغتت بـ«السرعة والعدوانية» التي بدأت
بها روسيا عمليتها العسكرية في هذا البلد الشرق أوسطي.
وقيم أحد المصادر عمل االستخبارات األميركية بهذا الشأن بقوله« :هم
يرون بعض ما يحدث لكنهم لم يقدروا حجمه» ،فيما أشارت «رويترز» إلى أن
الخطوة الروسية المفاجئة في سورية انتزعت المبادرة من واشنطن ،وأحاطت
استراتيجية أوباما في الشرق األوسط بالشكوك ،وكشفت «تآكل نفوذ الواليات
المتحدة في المنطقة».
وذكرت الوكالة على لسان مصادرها أن أعمال روسيا في سورية موجهة ضد
المتمردين الذين يدعمهم الغرب ،رغم أن موسكو تتحدث فقط عن هجمات ضد
تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة».
ونقلت «رويترز» آراء متضاربة من مصادر استخباراتية ،حيث ذكر أحد
المصادر أن العملية الروسية في سورية كانت معلومة قبل أسبوع من انطالقها
في  30أيلول ،فيما قال مصدر آخر إن المعلومات بهذا الشأن لم تصل بشكل
سريع إلى البرلمانيين ،ولم يجد مصدر ثالث أي تأخير في هذه العملية.

�أميرال �أميركي :بيونغ يانغ قادرة على توجيه
�ضربة نووية �إلى الواليات المتحدة
عتبر األميرال األميركي بيل غورتني أن كوريا الشمالية قادرة على توجيه
ضربة نووية إلى الواليات المتحدة ،لكنه شدد على استعداد الجيش األميركي
لصد مثل هذه الضربة.
وتابع األميرال الذي يشغل منصب قائد القيادة األميركية الشمالية وقيادة
دفاع الفضاء الجوي األميركية الشمالية إنه يتفق مع تقديرات المخابرات
األميركية بأن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية باإلضافة إلى القدرة على
تصغيرها ووضعها على صاروخ يستطيع الوصول إلى الواليات المتحدة.
وأض��اف غورتني خالل لقاء استضافه المجلس األطلسي لألبحاث «في
تقديرنا إنهم يمتلكون القدرة على الوصول إلى الوطن (الواليات المتحدة)
بسالح نووي من صاروخ».
ذكر أنه من الصعب للغاية التكهن بسلوك زعيم كوريا الشمالية كيم جونج
أون ،لكن الجيش األميركي مستعد للرد إذا استخدم سالح نووي .وقال« :نحن
مستعدون له ونحن مستعدون على مدار ساعات اليوم إذا اتسم كيم جونج أون
بالغباء وأطلق شيئا ً علينا».
وكانت وكالة الفضاء الكورية الشمالية قالت الشهر الماضي إن بيونغ يانغ
تقوم بتصنيع قمر صناعي جديد وتستعد إلطالقه باستخدام صاروخ بعيد
المدى ،وهو أمر يشير إلى تحقيق كوريا الشمالية تقدما ً في تطوير الصواريخ
الباليستية.

حكومة اليونان تجتاز اقتراع ًا على الثقة
قبل �أول مراجعة لخطة الإنقاذ

السلطات في البالد بأن سمحت بإرسالهم إلى
مراكز أخرى.
واكتظت محطة الحافالت قرب السفارة العراقية
ف��ي هلسنكي ب��أش��خ��اص غاضبين ج���اؤوا من
العراق ،وعاد الكثيرون منهم إلى أماكن اللجوء
الجديدة ،كما أحمد ،من دون الحصول على األوراق
المطلوبة.
وت��واف��ق الجميع على أن «مشاكل عائلية»
تدفعهم للعودة للبالد ،وتحدث أحدهم عن أن طفله
أدخل المستشفى ،ويعاني الكثيرون من الظروف

الصعبة في بالد المهجر.
وأف��اد الكثيرون من الالجئين ب��أن ما دفعهم
للمجيء إلى فنلندا ،هو تصريح رئيس الوزراء يوها
سيبيال ،باستعداده إليواء الالجئين في بيته.
وأع��رب الجئ آخر عن رغبته في العودة ألنه
لم يجد المساعدة المطلوبة في فنلندا ،وقال آخر
إنه ال يملك اإلمكانات المادية للعودة للبالد .وقال
الالجئ حسن مقداد« :أُدخلت والدتي (في البصرة)
إلى المستشفى ،ولذا ال بد من العودة ،لكوني أكبر
أبنائها».

فازت حكومة رئيس ال��وزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس بسهولة في
اقتراع على الثقة الذي جرى يوم األربعاء الماضي لتبدأ سباقا ً إلقرار قوانين
إصالح رئيسية قبل إجراء أول مراجعة حاسمة لخطة دولية إلنقاذ اليونان.
وقال تسيبراس في كلمة قبل االقتراع على الثقة« :سنجتاز سريعا ً عائق أول
مراجعة وسوف ننجز القضايا الكبيرة إلعادة رسملة البنوك والدين وسنمضي
بخطى محسوبة لتغيير اليونان» ،مضيفا ً أن الحكومة تهدف إلى االنتهاء من
المراجعة خالل شهر تشرين الثاني.
وحصل تسيبراس على تأييد  155مشرعا ً هم جميع أعضاء ائتالفه اليساري
اليميني المتشدد في البرلمان المؤلف من  300مقعد.ووعدت اليونان بتنفيذ البرنامج الثالث من خطة اإلنقاذ التي اتفقت عليها مع
االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي في آب للحصول على  86مليار يورو.
وتريد اليونان االنتهاء من أول مراجعة لخطة االنقاذ بأسرع ما يمكن حتى
يتسنى لها البدء في محادثات بشأن تخفيف الدين قبل نهاية العام.

اعتقال الرئي�س ال�سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية اتهامات بالف�ساد
تتوالى أص��داء األنباء التي تحدثت عن جرائم رش��وة وفساد ت��ورط بها
موظفون في مؤسسات األمم المتحدة ،بينما كان آخر األنباء اعتقال جون آش
الرئيس السابق للجمعية العامة.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن النيابة العامة في نيويورك أسندت إلى جون
آش الرئيس السابق للجمعية العامة لألمم المتحدة تهمة الفساد بعد أن كشف
التحقيق عن تلقيه رشى تقدر بـ 1.3مليون دوالر أميركي من رجل أعمال صيني
لدعم مشاريع له ترعاها األمم المتحدة.
وذكرت شبكة «يورونيوز» أن أصابع االتهام في القضية موجهة كذلك إلى
أربعة من موظفي األمم المتحدة وأن المجموعة كانت تعمل بإمرة آش الذي كان
يشغل منصب مندوب أنتيجوا وبربودا الدائم لدى األمم المتحدة.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» بحسب مصادرها عن أن هذه التهم تأتي

بعد اتساع نطاق التحقيق ليطاول رجل األعمال الصيني نج الب سنج ،من
مقاطعة ماكاو الصينية ،والذي اعتقل من قبل موظفي الجمارك األميركية الشهر
الماضي ،ووجهت له اتهامات بإحضار  4.5مليون دوالر إلى األراضي األميركية
بحجج واهية.
المدعي العام في مدينة نيويورك اعتبرأن سرطان الفساد قد أصاب جون
آش ،فحول منصب رئيس الجمعية العامة إلى «منصة للربح» .وقال« :من أجل
ساعات روليكس وأطقم مالبس ثمينة وملعب كرة سلة خاص قام جون آش،
رئيس الجمعية العامة لدورتها الثامنة والستين ،ببيع نفسه والمؤسسة التي
يقوده».
رئيس الجمعية العامة لدورتها السبعين الحالية مونيس ليكوتفت ،عقد فور
صدور هذه األنباء مؤتمرا ً صحافيا ً قال فيه إن منصب رئيس الجمعية العامة

يتطلب أعلى درجات الصدقية والمعايير الخلقية العالية والشفافية.
وعبر عن دهشته إزاء هذا الحادث وعن أسفه ألنه وقع في المنظمة الدولية
ونال من صدقيتها في الصميم .وقال إن أحدا ً من المسؤولين األميركيين لم
يتصل به أو بمكتبه بخصوص هذا الشأن «ولكننا مستعدون للتواصل مع كل
األطراف المعنية إذا كان ذلك مطلوباً».
وقال عندما تم انتخابي لرئاسة الدورة السبعين تعهدت أمام الدول األعضاء
أن أحافظ على مبادئ المنظمة الدولية وصدقيتها خالل رئاستي وأكرر أنني
ملتزم أشد االلتزام بهذا التعهد.
وأثارت هذه األنباء حفيظة السكرتير العام لألمم المتحدة بان كيمون ،حيث
علق الناطق الرسمي باسمه ستيفان دوجاريتش قائالً« :األمين العام بان كي
مون مصدوم ويشعر بالحزن حيال اتهامات الفساد هذه».

