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عربيات  /دوليات

الإعالم العربي
بين اله َّبة الفل�سطين َّية
و«ثورات الربيع العربي»!
 جمال العفلق
من العبث أن يع ّول الشعب الفلسطيني على العرب وعلى
إعالمهم الرسمي والخاص ،ومن العبث أن يعتقد المواطن
العربي أنّ فلسطين كانت أولوية في ي��وم من األي��ام عند
أكثر العرب ،فنتائج االحتالل الصهيوني لألراضي العربية
ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم إال نتيجة تنسيق
سري وعلني بين العرب والصهيونية ،وال أقول المواطن
العربي بل الحكومات العربية التي كانت على تواصل مع
العصابات الصهيونية ،فأنتجت اتفاق س�لام بين مصر
و»إسرائيل» واستمر التنسيق وما زال ،ولم تكن القيادات
الفلسطينية بعيدة من هذا التنسيق ،فاتفاق أوسلو الذي
أوهن القضية وح ّولها من قضية شعب الى قضية توزيع
مربعات أمنية قالوا حينها إنها مشروع دولة ،فال القيادات
استمرت في نضالها السلمي وال تركت الشعب الفلسطيني
ف��ي ال��داخ��ل ي�ت��اب��ع ان�ت�ف��اض�ت��ه ال �ت��ي ب ��دأ ف�ي�ه��ا واستطاع
أن يكسب فيها دول �ي �ا ً وإقليميا ً م��ا ع�ج��زت عنه القيادات
الفلسطينية والعربية في عقود.
وعندما طلبت س��وري��ة م��ن ال�ع��رب قبل ان�ط�لاق مؤتمر
مدريد توحيد المسارات وافق العرب ولكنهم عملوا على
المسارات السرية التي أنتجت «أوس�ل��و» وأنتجت «وادي
عربة» ،وكان أأأهم ما أنتجه االنقسام الفسطيني ومحاولة
تدجين الشعب الفلسطيني بوضع حق العودة في آخر سلم
التفاوض.
اليوم لم يعد هناك سرية باالتصال بالكيان الغاصب،
ولم يعد هناك أي خجل بتبرير جرائم الجيش «اإلسرائيلي»
وقطعان المستوطنين واس�ت�خ��دام م�ف��ردة «القتلى» بدالً
من الشهداء ،وف��ي ه��ذا دالل��ة معنوية تصيب الفلسطيني
أوالً وتجعل المتابع لنشرات األخ �ب��ار يقبل ف�ك��رة القتل
للفلسطينيين ال �ع��زل ،ب��ل ه�ن��اك م��ن ك��ان أك�ث��ر ت�ط��رف�ا ً في
اإلعالم العربي بأن هاجم الفلسطينيين واعتبرهم بلطجية،
وليس هذا الموقف اإلعالمي هو موقف منفصل عن الموقف
السياسي ،إنما هو نتيجة توجية رسمي من الحكومات التي
ال تريد أن تغضب «إسرائيل» ،وم��ا زال��ت تراهن على هذا
الكيان ،ويدّعي أنصار هذا الرأي أنّ ما يسمى «إسرائيل»
تريد السالم وأنّ السالم ممكن معها ،والتفاوض هو طريق
وأي ح ّل يتحدثون؟ ال أحد على
أي تفاوض ّ
الح ّل ،ولكن عن ّ
هذه األرض يعلم ،فك ّل ما يريده الحكام العرب اليوم هو
حماية «إسرائيل» حتى وأنْ لم يعلنوا ذلك رسمياً.
ه��ذا اإلع�لام الرسمي هو اإلع�لام ال��ذي تبنى ما يسمى
«ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» وفتح ق�ن��وات المباشر والخبر العاجل
واستعان بالشهود الزور وصنّع األخبار ولفقها وفبركها
ورحب باالقتتال الداخلي وساهم فيه ودعمه وأطلق
وهلّل
ّ
حمالت لجمع المال تحت عناوين زائفة مثل دعم الالجئين
س ّمي بـ»الثورة السورية»،
السوريين ،وقبل ذلك دعم ما ُ
ولكنه اليوم عاجز عن نقل صورة طفل فلسطيني مصاب
ومحاط بقطعان االستيطان وجنوده .فكان خير من يمثل
العجز العربي أمام جرائم ما ُيس ّمى «إسرائيل» ،وطبعا ً هو
يمثل في ذلك الخط السياسي العربي ال الشعوب العربية
التي وإنْ ك��ان صوتها ال ُيسمع اليوم فهي ما زال��ت ترى
«إسرائيل» كيانا ً غاصباً ،وهي الشعوب التي ال تحتاج إلى
توجيه في فهم الحقائق ،بل أكثرها ال يكترث لهذا اإلعالم
الذي تستثمره «إسرائيل» داخليا ً وخارجيا ً على ح ّد سواء
لتخبر العالم أنّ ال�ع��رب الرسميين معها وأن�ه��ا مظلومة
وتعاني من اإلرهاب.
فالمقارنة سخيفة بين م��ا ي�ح��دث ال �ي��وم ف��ي فلسطين
المحتلة وما يحدث في سورية والعراق واليمن ،في األولى
هناك شعب يريد حقه باألرض وبالحياة ويناضل من أجل
استعادة أرضه المغتصبة ،وفي الثانية هناك شعب يحارب
قطعان اإلرهاب التكفيري ويتمسك بخيار المقاومة كخيار
استراتيجي ال يجب التخلي عنه ،فكل م��ا ح��دث ويحدث
اليوم في العالم العربي هو ضمن مشروع أمن «اسرائيل»
وهو مشروع تقسيم دعمه اإلعالم العربي والمال العربي،
وتخلى العالم عن ك ّل المبادئ األخالقية فدعم الباطل وم ّول
والعنوان «ثورة» و»ربيع»!
ول��و اتخذ العرب ض� ّد تركيا (أردوغ ��ان) رب��ع المواقف
والقرارات التي اتخذوها ونفذوها ض ّد سورية وشعبها،
وق� ّرروا أن يعلنوها ض ّد ما ُيس ّمى «إسرائيل» ،فهذا يكفي
لدعم الشعب الفلسطيني ،ولكن من عرف البداية ال يصعب
عليه فهم النهاية.
وإنْ كنت ال�ي��وم ال أت�س� ّول منهم اإلن�ص��اف وال الدعم،
ولكني أطالبهم كمواطن عربي أن يكونوا منصفين أمام
أنفسهم وأن يقولوا الحق ،كيف لهم أن يوافقوا على قتل
شعب أعزل ومحروم مثل الشعب الفلسطيني ويعلنوا أنهم
شكلوا صناديق دعم للصمود ال نعرف أين تذهب أموالها
ولمن تسلم؟
لقد استطاع ال�ع��رب وأم�ي��رك��ا وتركيا إي�ص��ال أك�ث��ر من
ثالثين ألف سيارة إلى «داعش» ،واستطاع العرب وأميركا
أن يعطوا أط�ن��ان�ا ً م��ن ال�س�لاح للعصابات اإلره��اب�ي��ة التي
تعمل على قتل الشعب السوري ،ولكنهم عاجزون اليوم
ع��ن تصريح واح��د يدين إره��اب وهمجية ون��ازي��ة الكيان
الصهيوني وقطعان المستوطنين.
انبرى ما يسمى رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
وكذلك ما يسمى ائتالف الدوحة اإلرهابي في إصدار بيانات
العويل وما زالوا حين قدمت روسيا الدعم الجوي للجيش
السوري من أجل محاربة اإلرهاب ،ولكنهم اليوم ملتزمون
بالصمت تجاه ما يحدث في فلسطين ك ّل فلسطين ،فلم يعد
مقبوالً اليوم تسمية المناطق كما تريد «إس��رائ�ي��ل» ،فك ّل
التراب الفلسطيني تحت االحتالل كما الجوالن كما مزارع
شبعا اللبنانية.
وم�ه��ا فعل اإلع�ل�ام ال��رس�م��ي أو ال �خ��اص ب�ه��دف تبديل
المفاهيم وال�ق�ن��اع��ات سيبقى ال�ش�ع��ب ال�ع��رب��ي وألجيال
ال ي��رى م��ا ُي�س� ّم��ى «إس��رائ �ي��ل» إال ك�ي��ان�ا ً غ��اص�ب�ا ً وال يرى
الصهيونية إال قطعان مستوطنين تعيش على قتل األبرياء
وسرقة ثرواتهم.
ومحاولة اإلعالم العربي جعل الثورة الفلسطينية مجرد
هبة يمكن إسكاتها هي محاولة فاشلة .اليوم يعاني الشعب
الفلطسيني من اإلهمال ،ولكنه ما زال يقاوم ،وإذا كان ال
بد أن تصل الى هذا الشعب رسالة ما لتكن رسالة واحدة
هي المقاومة وعلى هذا الشعب أن ينسى أنّ هناك أشقاء
له ولكن لدية شركاء بالمصيبة محاصرون ويتع ّرضون
لنفس القتل وبنفس السالح وإنْ اختلف القاتل.
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�سيتم تعوي�ض اليمن ّيين؟
تحالف الريا�ض يتف َّكك من الداخل ...هل ّ
 هشام الهبيشان



رغم أنّ هناك حكومات منضوية في صفوف هذا التحالف
العشري العدواني على اليمن ما زالت حتى اآلن تدعم بقواتها
العسكرية وتفتح خزائنها المالية له ،إال أنّ بعضها تراجع في
الفترة األخيرة عن وع��ود قطعها سابقا ً بدعم وتمويل كبير
وسخي لهذه العمليات ،بعد أن أثبتت العمليات أنّ ما يجري
ال�ي��وم على األرض اليمنية ه��و أش�ب��ه بالمسرحية الهزلية،
وخصوصا ً بعد ثبوت ضعف التنسيق االستخباري وطبيعة
األه� ��داف وال �م��واق��ع المستهدفة ب �ه��ذه ال �ض��رب��ات وسقوط
الكثير م��ن المدنيين وض ��رب ب�ن��ى تحتية يمنية ف��ي شكل
كمحصلة لهذه العمليات ،ما سيع ّرض هذه القوى في
واسع،
ّ
المستقبل القريب إلى مساءالت قضائية دولية حول طبيعة
األهداف والعمليات فوق األراضي اليمنية.
والمثير لالستغراب هنا ،هو استهداف العمليات العسكرية
لقوى ال �ع��دوان بالفترة األخ�ي��رة أه��داف مدنية وبنى تحتية
ومخيمات نزوح ومصانع ومطارات مدنية وتجمعات مدنية
وقاعات أفراح إلخ ...ما يشير إلى أنّ حجم الدعم االستخباري
على األرض محدود بل ضعيف ج��داً ،وه��و دليل على حالة
اليأس التي تصيب قوى العدوان بعد عجزها عن تحقيق أي
نصر استراتيجي بحربها العدوانية على اليمن طيلة سبعة
أشهر مضت.
هذه المعطيات بمجموعها دفعت في اآلونة األخيرة الدوائر
الرسمية المراقبة والمحركة للعمليات العسكرية العدوانية
على اليمن إل��ى أن تبدي خشيتها من م�ح�دّدات عامل الوقت
وف��ات��ورة ال�ت�ك��ال�ي��ف م��ن ج �ه��ة ،وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى م��ن حجم
الرهانات والمكاسب أو حتى الخسائر الذي يتوقع أن يحصل

أو يمنى عليها وبها ك ّل طرف ،كمقابل لمشاركته في التحالف
المشارك في العدوان على اليمن ،فالهدف السعودي البحريني
مثالً ،يختلف بالمطلق عن الهدف القطري أو اإلماراتي أو حتى
السوداني ،مع أنهم جميعا ً متفقون على بعض الرؤى ألسلوب
ومنهجية العدوان ،لكنهم يختلفون حول الطريقة واألسلوب
والبديل األنسب بحال الفشل ،وهذا ما بدأت تظهر معالمه في
الفترة األخيرة.
في اآلونة األخيرة ،أبدى بعض حلفاء الرياض المشاركين
في هذا التحالف تحفظات كثيرة ،من خلف الكواليس ،حول
الهجمات على أهداف مدنية وبعض البنى التحتية التي ضربتها
المقاتالت السعودية في شكل مقصود أو غير مقصود ،في
بعض مناطق شمال اليمن وجنوبه ،وقد بات واضحا ً أنّ هناك
حالة من التمزق والخروج عن بعض الخطوط الحمراء التي
وضعت ،حين تق ّرر تشكيل ه��ذا التحالف في شكل مفاجئ
ودراماتيكي.
من ناحية أخرى ،يمكن للمتابع لمسار عدوان «ناتو العرب»
الشامل على األراضي اليمنية أن يقرأ بسهولة حجم مساهمة
الدول العربية في هذا التحالف ،وخصوصا ً عند الحديث عن
عامل القوات البرية كطرف في هذا العدوان ،وباإلضافة إلى
ك ّل العوامل السابقة ،هناك أيضا ً عامل ومحدّد الوقت ،الذي
تحدثت عنه دوائ��ر صنع ق��رار ه��ذا التحالف ،وال��ذي قدّرته
تلك ال��دوائ��ر ،كما تس ّرب إل��ى وسائل اإلع�لام بشهر نيسان
الماضي ،بشهرين إلى ثالثة أشهر لحسم المعركة في اليمن،
لكن من الواضح ،ومع مرور الوقت ،أنّ العمليات بدأت تشهد
انتكاسات عدة ،وخصوصا ً بعد نجاح الجيش اليمني أخيرا ً
وبمشاركة أنصار الله في استعادة زمام المبادرة العسكرية
في الكثير من مناطق التماس بشمال وشمال شرقي اليمن
وحتى ببعض مناطق جنوب اليمن.
اليوم من الواضح أنه وبعد مرور ما يزيد على سبعة أشهر

من حرب قوى العدوان على اليمن ،أن الكلفة الباهظة لعمليات
ق��وى ال�ع��دوان وحجم الرهانات واأله ��داف والمكاسب التي
يتوقع أن يحصل عليها ك � ّل ط��رف م��ن األط ��راف ،كمحصلة
لمشاركته ف��ي ه��ذه ال �ح��رب م��ع ه��ذا ال�ت�ح��ال��ف ،ب ��دأت تلقي
بظاللها في شكل واسع على مسار العمليات العسكرية ،فهذه
المحدّدات جميعها تعتبر من أه � ّم نقاط الضعف الموجودة
لدى التحالف المشارك في العدوان ،ومن المتوقع أن تكون
من أه� ّم العوامل التي ستطيح بهذا التحالف آج�لاً أم عاجالً،
فإطالة أم��د الحملة م��ن دون ال��وص��ول إل��ى نتائج فعلية ،مع
ارتفاع كلفتها والتي يتوقع أن تتح ّمل السعودية نسبة كبيرة
منها ،في ظ ّل عدم حصول أي اختراق رغم طول المدة ،ينبئ
بأنّ هناك معادالت جديدة بدأت تدخل إلى طبيعة هذا التحالف
ومنها حديث بعض القوى العربية عن تراجعها عن االنخراط
المباشر بمسار الحرب البرية في اليمن تحت وط��أة حجم
الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها بجنوب وشمال شرقي اليمن،
ما سيعطي نتائج أكثر سلبية على مسار ه��ذا التحالف التي
بدأت عالمات فشله وانهياره تتضح يوما ً بعد يوم.
ختاماً ،إنّ عوامل الوقت وفاتورة التكاليف وحجم الرهانات
والخسائر لك ّل ط��رف مشارك في ه��ذا التحالف ،باإلضافة
إلى حجم الدمار والخسائر في اليمن ،ستكون سببا ً واقعيا ً
ومنطقيا ً النهيار هذا التحالف ،والسؤال هنا :في حال انهيار
هذا التحالف وإق��راره بالهزيمة ،هل يا ترى ستتم محاسبة
كل طرف من هذا التحالف عن الجرائم التي ارتكبها باليمن؟
وهل سيتم تعويض اليمنيين كل اليمنيين عن األضرار المادية
والنفسية والجسدية التي أصابتهم وأصابت اليمن نتيجة هذا
العدوان والمغامرة السعودية المتهورة؟!

 كاتب وناشط سياسي -األردن
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عراقجي :الأطرف كافة �أكدت التزامها تنفيذ خطة العمل الم�شترك

بالتأكید وفق قرار المجلس أما لو وفوا
بتعهداتهم فإن طریقا ً جدیدا ً سیفتح
وسینالون أجواء أفضل ویستطیعون
إق��ام��ة ع�لاق��ات منطقیة م��ع شعبنا
العظیم وكذلك سیتم تعزیز األمن في
المنطقة.
من جهة أخ��رى ،قال مساعد وزیر
الخارجیة اإلیراني عباس عراقجي في
ختام االجتماع األول للجنة المشتركة
لخطة العمل المشترك الشاملة في

فیینا إن األطراف كافة أكدت االلتزام
والجدیة ومواصلة هذه االجتماعات
وستواصل جهودها في هذا المجال.
وعن تقییمه لالجتماع األول للجنة
المشتركة لخطة العمل المشترك
الشاملة بین إی��ران ومجموعة 1+5
ق��ال عراقجي« :إن��ه تم تحدید إطار
العمل خالل هذا االجتماع وإن مكان
اجتماعات هذه اللجنة وكذلك ورش
العمل سیكون ف��ي فیینا م��ن اآلن

«الناتو» يطلق �أكبر
تدريبات له منذ � 13سنة
ي��ب��دأ ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي ت��دري��ب��ات
استراتيجية تعد األكبر له منذ  13سنة بمشاركة
عشرات ال��دول ،وذلك في وقت أبحرت حاملة
طائرات روسية إل��ى بحر بارنتس بالمحيط
المتجمد الشمالي.
وأع��ل��ن ألكسندر فيرشبو نائب أمين عام
للحلف في مراسم إط�لاق المرحلة الميدانية
من تدريبات «»Trident Juncture-2015
(التي ستنطلق يوم  21تشرين األول) أن هذه
الفعالية العسكرية ستظهر ق��درات «الناتو»،
فيما يخص ال��رد على جميع أن��واع المخاطر،
بدءا ً من العمليات القتالية التقليدية ووصوال ً
إلى مواجهة أساليب الحرب بالوكالة وتداعيات
الحرب اإلعالمية.
وكانت المرحلة األول��ى من التدريبات قد
ج��رت على مستوى مراكز القيادة في الفترة
 16-3تشرين األول .أما التدريبات الميدانية،
فستتواصل حتى  6تشرين الثاني في أراضي
إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفي الجزء الغربي
من البحر األبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يشارك في التدريبات  36ألف
عسكري ،باإلضافة إلى  140طائرة و 90سفينة
حربية وغواصة من  30دول��ة ،بينها النمسا
والسويد غير العضوين في حلف «الناتو».
وم��ن الالفت أن آخ��ر تدريب مماثل أج��راه

الحلف ف��ي ع��ام  2002بمشاركة  40ألف
عسكري .وجاء تدريب «»Strong Resolve
بمثابة «بروفة» قبل بدء العملية العسكرية
للحلف في أفغانستان.
أم��ا ت��دري��ب��ات «Trident Juncture-
 »2015الحالية ،فقال الجنرال األلماني لدى
حلف «الناتو» هانس لوتار دوم��روزه القائد
العام للقوات المشاركة في التدريبات ،أنها
ترمي إلى اختبار قوات الرد السريع الذي شكلها
الحلف أخيراً ،بما في ذلك عناصر تلك القوات
البرية والبحرية والجوية ،والقوات الخاصة
التي تدخل في قوامها.
وف��ي الوقت نفسه ب��دأت حاملة الطائرات
الروسية الوحيدة «األم��ي��رال كوزنيتسوف»
ت��دري��ب�ا ً قتاليا ً ف��ي بحر بارنتس بالمحيط
المتجمد الشمالي.
ومن الالفت أنه سبق للسلطات الروسية أن
نفت أنباء تحدثت عن إرسال حاملة الطائرات
إل��ى س��واح��ل س��وري��ة ،حيث تجرى العملية
الجوية الروسية لضرب مواقع اإلرهابيين.
وأوض��ح��ت ال��دائ��رة الصحفية لألسطول
الحربي الروسي أن التدريب في بحر بارنتس
يستهدف بالدرجة األولى اختبار عمل أجهزة
السفينة ،وذلك نظرا ً لعدم إبحارها من ميناء
رسوها لمدة أشهر عدة.

فصاعدا ً علی أن نعقد اجتماعا ً كل
ثالثة أشهر ،إال إذا اقتضت الضرورة
ع��ق��ده قبل م��وع��ده وات��خ��ذن��ا ق���راراً،
كذلك بأن نعقد االجتماع الالحق قبل
یوم تنفیذ الخطة حیث من المرجح
أن یعقد في النصف الثاني من شهر
تشرین الثاني».
وصرح أن االجتماع عقد في أجواء
بناءة بشكل ع��ام ،وأك��دت األط��راف
كافة التزامها وجدیتها في متابعة

خطة العمل المشترك الشاملة وجددت
تأكید حرصها علی استمرار خطة
العمل المشترك الشاملة وستبذل
جهودها في هذا المجال ،مشيرا ً إلى
أنه جرت عملیة التنسیق لألسابیع
المقبلة بشكل إجمالي كي نستطیع
التوصل الی یوم التنفیذ علی وجه
السرعة.
وحول قضیة مفاعل آراك لألبحاث
ص��رح ع��راق��ج��ي أن��ه ف��ي م��ا یخص
تحدیث مفاعل آراك ،فقد تحقق تقدم
جید إلى ح ّد اآلن وإن المفاوضات التي
جرت خالل األشهر الثالثة الماضیة
حتی قبل بدء یوم المصادقة أشارت
إلی بدء المفاوضات حول مفاعل آراك.
وقال إنه تم إعداد وإصدار إعالن بین
إی��ران والصین وأمیركا حیث أعلنت
هذه البلدان الثالثة إرادتها لتحدیث
مفاعل آراك في الموعد المحدد.
وأض��اف أن��ه فضالً عن ذل��ك ،فإن
القضیة التي تعتبر مهمة بالنسبة
لنا هي وثیقة رسمیة یجب أن تو ّقع
بین إیران وكل الدول الست األعضاء
في مجموعة  1+5إذ أن مسودة هذه
الوثیقة تم إعدادها من قبل خبرائنا
وه��ي تمر بمراحلها النهائیة ،وإن
العمل حول مفاعل آراك سیبدأ بعد
توقیعها بین وزراء إی���ران و،1+5
ونأمل أن ینجز هذا العمل في فترة
زمنیة قصیرة.

فوز �ساحق للحزب الليبرالي
في االنتخابات البرلمانية الكندية

حقق الحزب الليبرالي في كندا فوزا ً ساحقا ً
في االنتخابات البرلمانية ،وأسقط حكومة
المحافظين بقيادة رئيس ال����وزراء ستيفن
هاربر.
الحزب برئاسة جاستن ترودو حقق الغالبية
المطلقة ف��ي مجلس العموم ف��ي أوت���اوا بعد
االنتصار الكبير في االنتخابات التشريعية
الكندية ،بحسب ما أعلنت شبكات التلفزيون
الكبرى.
وبحسب النتائج التي توفرت حتى اآلن،
فإن الليبراليين ف��ازوا بأكثر من  170مقعدا ً
في البرلمان الكندي من أصل  ،338مقابل مئة
للمحافظين برئاسة رئيس الحكومة المنتهية
واليته ستيفن هاربر ،الذي حكم كندا منذ عام
 .2006وسيتيح جاستن ترودو نجل رئيس
ال��وزراء السابق بيار إليوت ترودو لليبراليين
استعادة السلطة في كندا ،التي حكموها القرن
العشرين تقريباً.
ترودو قال إنه سيصلح عالقات كندا الفاترة
بإدارة الرئيس األميركي باراك أوباما وسيسحب
كندا من المهمة القتالية ضد متشددي تنظيم
«داع���ش» لمصلحة ال��م��س��اع��دات اإلنسانية
والتدريب ومعالجة تغير المناخ.
وق��ف��ز ت���رودو م��ن المركز الثالث ليتصدر
استطالعات الرأي في األيام األخيرة من الحملة
االنتخابية وتغلب على هجمات المحافظين
الذين قالوا إنه ال يتمتع بالخبرة الكافية للعودة
إل��ى مقر رئيس ال���وزراء في أوت��اوا حيث نشأ
كطفل.
وتوقعت الشبكات التلفزيونية الرئيسية

تتوقع مصادر
متابعة للمسارات
التفاوضية التي
أطلقها األميركيون
بالضغط على
السعودية على
جبهتي الحرب في
سورية واليمن أن
تنعقد الجولة األولى
لك ّل منهما ،ضمن
مفهوم ربط النزاع
لما بعد االنتخابات
التركية ،قبل نهاية
هذا الشهر ،فتكون
تداولية بال نتائج،
وتأتي نتائج
االنتخابات فترسم
مصير الجولة
الثانية...
«داع�ش» ين�شئ مراكز
�إعداد مقاتلين �أطفال
في �إ�سطنبول

�إيران تر�صد بدقة خطوات الغرب حول تنفيذ االتفاق النووي
أك����د رئ���ی���س م��ج��ل��س ال���ش���وری
اإلس�لام��ي اإلی��ران��ي علي الریجاني
أن ط��ه��ران ت��رص��د ب��دق��ة ممارسات
الغربیین وخطواتهم في مجال تنفیذ
االت��ف��اق ال��ن��ووي الفتا ً إل��ی أن هناك
أسالیب أُعِ دَّت في مجال الرقابة بهذا
الموضوع.
وق���ال الری��ج��ان��ي ،إن ادع����اءات
الغربیین ح��ول االتفاق النووي لها
ماض وأنهم وجهوا التهم الی إیران
باستمرار إال أن الشعب اإلیراني لم
یعر لها أهمیة .ووصف نهج الشعب
اإلیراني بالواضح ،مؤكدا ً في الوقت
ذاته علی أهمیة تعزیز البنیة الدفاعیة
للبالد.
وأض���اف أن ال��ق��ان��ون ال���ذي أق��ره
المجلس قبل أی��ام اختصت إح��دی
مواده علی تعزیز البنیة الدفاعیة في
المجاالت البریة والصاروخیة ،وهو
ما یؤكد أن الشعب اإلیراني قد حدد
نهجه بنفسه.
وأش���ار ال��ی ال��م��وض��وع ال��ن��ووي،
موضحا ً أن المفاوضات النوویة التي
طال أمدها واضحة األهداف حیث أن
الخبرات النوویة اإلیرانیة المحلیة
الطابع ینبغي تعزیزها وتنمیتها الی
جانب تعهد اآلخرین بإزالة الحظر.
ووص����ف الری��ج��ان��ي ال��م��وض��وع
النووي بمثابة ساحة اختبار للغربیین
وقال لو لم یتصرفوا بصورة صحیحة
فإن إیران ستعود الی الوضع السابق

كوالي�س
خفايا

في كندا أن يحقق الليبراليون الغالبية في
تحول للحظوظ السياسية ،إذ كان الليبراليون
ف��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث ف��ي ال��ب��رل��م��ان قبل هذه
االنتخابات.
وينهي ه��ذا ال��ف��وز تسع س��ن��وات قضاها
المحافظون في السلطة ،ويعكس تحوال ً سياسيا ً
بعيدا ً عن سياسات هاربر المالية والثقافية
المحافظة.
وعلت أصوات فرحة الليبراليين فور إعالن
النتائج األولية في فندق فخم في مونتريال،
حيث سيلقي ترودو كلمة في وقت الحق.
من جهة أخ��رى ،أعلن هاربر ،وال��ذي تقدّم
حزبه في  100دائرة ،هزيمة الحزب .وقال عقب
إغالق مراكز االقتراع إنه هنأ تردو بالفوز ،قائالً
إن المحافظين يقبلون النتائج «من دون تردد».
وأث��ار بعض االرتباك أمس حين لم يتطرق
الى مستقبله السياسي وهو يلقي كلمة أمام
أنصاره إثر هزيمته االنتخابية رغم أن حزبه
أعلن أنه سيستقيل.
وبعد وقت قصير من اتصال هاربر بترودو،
ق��ال ح��زب المحافظين ف��ي ب��ي��ان أن هاربر
سيستقيل م��ن زع��ام��ة ال��ح��زب عقب الهزيمة
الساحقة أم��ام الحزب الليبرالي ،مضيفا ً أنه
سيعين زعيما ً موقتا ً للحزب خالل عملية اختيار
القيادة الجديدة.
وفي السياق ،قال مساعد لهاربر إنه ال يعتزم
االلتقاء بوسائل اإلعالم .وسيعود رئيس الوزراء
المنتهية واليته على االرجح الى أوتاوا قريبا ً
ليستعد لتسليم السلطة رسميا ً لترودو خالل
بضعة أسابيع.

ق��ال��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام إن م��ن بين
 50أجنبيا ً الذين اعتقلتهم الشرطة
التركية ك��ان هناك  15طفالً درب��وا
في مراكز إعداد أنشأها عمالء تنظيم
«داعش» باسطنبول.
وك��ان��ت الشرطة التركية أج��رت
ف��ي إط��ار عمليات مكافحة اإلره��اب
مداهمات في إسطنبول ،على خلفية
الهجمات اإلرهابية التي وقعت في 10
تشرين األول ،اعتقلت خاللها أجانب
من أوزبيكستان وطاجيكستان كانوا
يعتزمون التوجه إلى سورية والعراق
لالنضمام في صفوف «داعش».
وب��ن��اء ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات صحيفة
«وط����ن» ف��ق��د أع���د ع��م�لاء «داع���ش»
مقاتلين من األطفال بعمر حتى 18
سنة في أقبية البنايات السكنية في
مناطق بنديك وباشاك شهير ،حيث
تلقوا التعاليم األساسية لإليديولوجية
المتطرفة ومبادئ وأساليب النشاط
اإلجرامي.
وك���ان���ت «ال���ح���رك���ة اإلس�لام��ي��ة
األوزبيكية» بايعت تنظيم «داعش» في
آب الماضي ،ووفقا ً لصحيفة «وطن»،
يقاتل حاليا ً أكثر من  5000أوزبيكي
بصفوف «داعش» في سورية.

كوريا ال�شمالية
ّ
ت�ستعد لتنفيذ
اختبار نووي جديد
ذكرت وكالة «يونهاب» أمس نقالً
عن االستخبارات في كوريا الجنوبية
أن بيونغ يانغ تستعد لتنفيذ اختبار
نووي جديد قريباً.
وأوض��ح��ت الوكالة أن ممثالً عن
االس��ت��خ��ب��ارات ال��ك��وري��ة الجنوبية
أبلغ ن��واب البالد بوجود معلومات
استطالعية تشير إل��ى استعدادات
تجرى في كوريا الشمالية في هذه
االتجاه .تجدر اإلش��ارة إلى أن كوريا
الشمالية أعلنت نفسها دولة نووية
ف��ي ع��ام  .2005وف��ي أع���وام 2006
و 2009و 2013نفذت بيونغ يانغ
اختبارات نووية تحت األرض ،ما أثار
غضبا ً واسعا ً على النطاق العالمي
ودف��ع بمجلس األم��ن إل��ى تبني عدد
من القرارات تطالب كوريا الشمالية
بالكف ع��ن االن��خ��راط ف��ي األنشطة
النووية العسكرية.

يمني معتقل
في غوانتانامو
يطلب الدفاع
عن نف�سه بنف�سه
فعطَّ ل محاكمته
طلب م��واط��ن يمني م��ن معتقلي
غوانتانامو خالل جلسة تمهيدية قبل
محاكمته إلى جانب  5آخرين مشتبه
بهم ف��ي هجمات  11أي��ل��ول الدفاع
عن نفسه بنفسه ،ما تسبب بتعطل
الجلسة .وقال المعتقل اليمني وليد بن
عطاش المتهم بإدارة معسكر لتنظيم
القاعدة في أفغانستان لمحاميه إنه لم
يعد يثق بهم.
وال يزال القاضي ينتظر المزيد من
المعلومات من ممثلي االدعاء التابعين
للحكومة األميركية قبل أن يبتّ في
طلب المتهم ،بعد استئناف اإلجراءات
ي��وم ال��ث�لاث��اء  20تشرين األول في
معتقل بالقاعدة البحرية األميركية في
غوانتانامو بكوبا والتي يتم مراقبتها
من خالل دائرة تلفزيونية مغلقة قرب
واشنطن.
وك���ان���ت ال��ج��ل��س��ات التمهيدية
لمحاكمة بن عطاش وشركائه المشتبه
بهم قد تعثرت منذ العام الماضي ،بعد
أن اكتشف محامو الدفاع أن مكتب
التحقيقات االت��ح��ادي «أف بي آي»
يراقبهم.

