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 ماجدي البسيوني


في ه��ذه المرحلة ،يبدو واضحا ً لجميع المتابعين لتداخالت
الفوضى في الحالة التركية أنّ النظام التركي أصبح يعاني من
حالة فوضى وتخبّط وأزمة داخلية يصعب تجاوزها اآلن.
داخلياً ،وفي هذه المرحلة تحديداً ،يؤكد بعض معارضي النظام
التركي أنّ الدولة التركية تعاني أزمة اجتماعية أمنية اقتصادية
ثقافية سياسية مركبة ،فهي اليوم تعيش كدولة على وقع أزمة
أمنية عاصفة تتزامن معها أزمة اقتصادية خانقة ،خصوصا ً بعد
األرق��ام االقتصادية السلبية التي ظهرت أخ�ي��راً ،والتي رافقتها
سياسة قمعية ينتهجها النظام التركي ض � ّد معارضيه ،وهذه
المؤشرات تؤكد بحسب معارضي النظام التركي أن��ه ب��ات يم ّر
بأزمة ثقة خارجية وداخلية ،خصوصا ً بعد أن ّ
تبخرت أحالم تركيا
في أن تكون واحدة من دول االتحاد األوروبي ،وعلينا أال ننسى
هنا أنّ تركيا بدأت تعاني في الفترة األخيرة عزلة إقليمية وضغوطا ً
دولية بعد فشل الرهان على «اإلخ��وان» في مصر ،وعدم حدوث
اختراق ملموس في الملف السوري ال��ذي كانت لها فيه مساحة
نفوذ كبيرة ودور بارز في تطور أحداثه المتالحقة على األرض
السورية من خالل نفوذها في دعم المجموعات اإلرهابية.
وم��ع ان �ط�لاق ال �ع � ّد ال�ت�ن��ازل��ي الن�ت�خ��اب��ات اإلع� ��ادة البرلمانية
التركية ،والتي يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان من
خالل نتائجها المتوقعة إلى االستئثار بالسلطة ،كما يتحدث ج ّل
معارضيه ،برز إلى الواجهة سلوك النظام التركي ونهجه السلبي
في التعاطي مع الملف التركي الداخلي ال�م��أزوم بك ّل تجلياته،
فمشاهد االعتقال واالعتداء على ك ّل من يخالف توجهات النظام
التركي تظهر طبيعة وحجم األزمات المتالحقة التي يعيشها النظام
التركي ،ومن الطبيعي أن يسمع ويشاهد صدى هذه األزمات في
الداخل التركي.
وبالعودة إلى ملف الداخل التركي ،يقرأ بعض المتابعين اليوم
أنّ النظام التركي أثبت أنه وصل في حواره مع بعض المكونات
الرئيسية من الشعب التركي إلى طريق مسدودة ،خصوصا ً في
ملف السالم مع األك��راد ،وتحديدا ً مع حزب العمال الكردستاني
«بي كي ك��ي» ،فاألكراد الذين ما زال زعيمهم التاريخي عبد الله
أوجالن المحكوم بالمؤبد في سجنه االنفرادي ،في بحر مرمرة
منذ  15سنة ،فقدوا ثقتهم بهذا النظام كما يتحدثون ،واألحداث
والمواجهات األمنية األخيرة تؤكد كل ذلك ،باإلضافة إلى أنّ النظام
التركي بدأ يمارس سياسة مزدوجة المعايير بتعامله مع قوى
سياسية مختلفة على الساحة التركية ،ومنها على سبيل المثال
ال الحصر حزب «الشعب الجمهوري» وحزب «الحركة القومية»
اليميني المعارض و»الشعوب الديمقراطي ال�ك��ردي» ،وجماعة
فتح ال�ل��ه غ��ول��ن ،وخ�ص��وص�ا ً بعد إع�ل�ان مجموعة م��ن األحكام
واالعتقاالت على رموز سياسية ودينية في الداخل التركي وعلى
بعض معارضي النظام خارج تركيا ،فالسياسة البوليسية التي
ينتهجها النظام التركي اآلن ،بحقّ معارضيه تثبت أنّ النظام التركي
في طبيعة الحال ،ال يمكن له أن يتبع أي نهج جديد يؤسس لحالة
شراكة وطنية تخدم توفير حالة من األمن واالستقرار في الدولة
التركية ،فهو في النهاية وكما يتحدث معارضوه ،نظام إخواني،
ليس له فكر أو أداة أو أرضية أو حاضنة ،سوى الحشد المذهبي
والتأزيم الجيو سياسي داخل تركيا في شكل خاص ،وفي اإلقليم
في شكل عام ،لضمان استمرار بقائه في سدة الحكم.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ك��ل ذل��ك ،يعاني الشعب ال�ت��رك��ي م��ن أوض��اع
اقتصادية صعبة ،فبعض مكونات الشعب التركي تعيش أوضاعا ً
اقتصادية صعبة ج��داً ،فال يغ ّر البعض إنْ شاهد حجم العمران
وات �س��اع��ه ون �ش��اط االق �ت �ص��اد المحتكر ال �ض �يّ��ق ،وي�ع�ل��م أغلب
المطلعين على الخفايا ،وخصوصا ً االقتصادية ،ويدرك الخبراء
االقتصاديون حجم األزمة االقتصادية في الداخل التركي والتي
تحاول حكومة أوغلو ومن أمامها الرئيس التركي أردوغان إخفاء
حقيقتها عن الشعب التركي الذي بات يشعر بنتائجها في شكل
ملموس في الفترة األخيرة تحديداً ،فهناك تقارير غير رسمية
تشير ال �ي��وم إل��ى وص ��ول م��ا مجموعه  31ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن أصل
مواطني المجتمع التركي إلى حدود معدالت خطوط الفقر و 12في
المئة إلى ما دون معدالت خطوط الفقر في بعض المدن التركية،
وخصوصا ً المدن التي يقطنها األكراد في شرق وجنوب شرقي
تركيا (ديار بكر -موش  -بينغول – أورفة – عنتاب – بطمان)،
ففي ه��ذه المدن يظهر في شكل واض��ح ارتفاعا ً في ع��دد مناطق
جيوب الفقر فيها ،وعلى هذا يتم قياس معدالت البطالة والتضخم
ونمو االقتصاد وحجم األزم��ات االقتصادية مجتمعة المتولدة
عن هذه األرقام في عموم هذه المدن والمحافظات التركية الـ81
األخرى.
ً
ً
ً
داخليا أيضا ،أصبح واضحا في الفترة األخيرة أنّ الكثير من
المؤسسات والجمعيات واألح��زاب ووسائل اإلع�لام المعارضة
في الداخل التركي باتت تفتقد أدنى حقوقها السياسية واإلعالمية
وحقها في التعبير عن آرائها وامتالك حريتها ،وك ّل ذلك يتم بحجج
واهية ،والهدف من وراء ذلك هو ك ّم األفواه المعارضة ،والتشديد
على عمل وسائل اإلعالم المعارضة التي بدأت في الفترة األخيرة
بالكشف عن الكثير من ملفات الفساد المتعلقة بالحكومات التركية
المتعاقبة والتي يقودها أو يشرف عليها منذ سنوات حزب العدالة
والتنمية والذي وصل إلى الحكم في تركيا عام .2002
إنّ مجموع هذه الملفات في هذه المرحلة االقتصادية واألمنية
والسياسية والقبضة البوليسية ومصادرة حرية الشعب التركي،
بحجج واهية ،باإلضافة إلى االتهامات العالمية للنظام التركي
بتمويل اإلره��اب في سورية والعراق تحديداً ،فهذه بمجموعها،
باإلضافة إلى األحكام الجائرة في حقّ المعارضين للنظام التركي،
تطرح مجموعة تساؤالت عن المصير المستقبلي للدولة التركية
ككل ،وإنْ كان هذا النظام سيأخذ البالد بكاملها مستقبالً إلى حالة
الفوضى ،وإلى المزيد من تعميق حاالت االنقسامات المجتمعية
في الداخل التركي عرقيا ً وطائفياً ،وإلى المزيد من التضييق على
معارضي هذا النظام.
ختاماً ،إنّ المرحلة المقبلة في الداخل التركي تنبئ بمزيد من
التعقيدات الشائكة في الحالة التركية ،وخصوصا ً بعد أخذ النظام
لوسيلة القمع وتشديد القبضة البوليسية على معارضيه ،كخيار
مستقبلي قابل للتطبيق ف��ي جميع ال�م��راح��ل ،م��ا سيع ّمق حالة
الشرخ بين النظام التركي وبين مكونات كثيرة من عموم الشعب
التركي ،وخصوصا ً مع األك��راد الذين باتوا يضيقون ذرع �ا ً من
سياسة النظام التركي نحوهم وهي سياسة تهميش وإقصاء كما
يتحدثون ،ومن جهة أخ��رى بات واضحاً ،أنّ النظام التركي بدأ
بمعاقبة حلفائه قبل أعدائه في الداخل والخارج التركيين ،ما يثبت
أنّ النظام التركي بات فعالً ،يم ّر بمرحلة صعبة ،فهل سيستطيع
أن يعبرها ب��أم��ان؟ وهنا س��أت��رك اإلج��اب��ة ل�لأي��ام المقبلة ،لعلها
تعطينا إجابات واضحة عن طبيعة المسار المقبل للنظام التركي
الستيضاح معالم المرحلة المقبلة ف��ي ال��داخ��ل التركي وأثرها
المستقبلي على النظام التركي وعلى الدولة التركية ككل.

 كاتب وناشط سياسي ـ األردن
hesham.habeshan@yahoo.com



في زيارة ُوصفت بالخاطفة الى موسكو التقى الرئيس بشار
األسد بنظيره الروسي فالديمير بوتين لمدة ساعة واحدة في
مق ّر الرئاسة الروسية مساء االثنين الماضي ،ليعود بعدها
الرجل ال��ى مق ّره في دمشق بعدها بساعات م�ح��دودة ،وفي
تزامن ما بين موسكو ودمشق ت ّم إعالن الزيارة.
على م��دى فترة ال��زي��ارة ،كانت أخبار ضربات التحالف
الروسي السوري تتف ّوق على مثيلتها منذ بداية انطالقها
قبل ثالثة أسابيع على طريقة تحية استقبال ال��رؤس��اء ،إذ
وصل عدد طلعات الطيران الروسي إلى ما يزيد على سبعين
طلعة حطمت ما يزيد على  65هدفا ً قيل إنها كانت للعمود
الفقري للجماعات اإلرهابية بمختلف أسمائها وتنوعاتها
ول�ي��س ف�ق��ط ع�ل��ى «داع� ��ش» ،ب��ل ج ��اءت ق��اص�م��ة لـ»الجبهة
االسالمية» و»النصرة» على ح ّ��د ما أذاع��ت قناة «العربية»
السعودية التي تريد بهذا أن توجه رسالة كما اعتادت بأنّ
هاتين المجموعتين خارج النص اإلرهابي على غير ما ذهبت
إليه قرارات مجلس األمن التي أدرجت «النصرة» كمجموعة
إرهابية بامتياز ،وفي ظل تنامي حالة التخبّط في المواقف
األميركية بما فيها اإلعالن المستم ّر من قبل أدوات الدعاية
االميركية التقليل من نجاحات التحالف الروسي ـ السوري.
زي� ��ارة األس���د ج���اءت أي �ض �ا ً ف��ي ال �ي��وم ال���ذي أع �ل��ن فيه
البنتاغون اتفاقه على مذكرة روسية تحدّد المجال الجوي،
كما جاءت في التوقيت الذي استدعت فيه روسيا مسؤول
الناتو بعد اقتراب طيرانه من طائرة مدنية روسية كانت تق ّل
عددا ً من أعضاء الدوما.
الزيارة كما جاء على لسان الرئيس بوتين جاءت بناء على

دع ��وة ،ول�ه��ذا ك��ان��ت الجملة األول ��ى ل��ه :نشكركم على تلبية
الدعوة ...ما بثته وسائل اإلعالم الروسية حول ما ذكره بوتين
بالنص فحواه ،أنّ روسيا ستستم ّر في دعم سورية وأنّ بوتين
سيدعو دوالً أخرى لالشتراك في عملية السالم المقبلة.
بوتين نفسه قبل إع�لان ال��زي��ارة وقبل وص��ول الرئيس
األس��د ظهر ف��ي كلمة متلفزة يشكر س�لاح ال�ط�ي��ران الذي
أبدى حِ رفية في العمليات التي يديرها في سورية ،مؤكدا ً
أنّ روسيا لن ّ
تكف إال بعد دحر ك ّل اإلره��اب عن األراضي
ال�س��وري��ة ،ول��م يخف خطته ف��ي ض��رب اإلره ��اب المنتشر
في كامل المنطقة ،في إش��ارة منه إل��ى العراق أيضاً ،رغم
ال �م �ح��اوالت األم�ي��رك�ي��ة الضغط على ال �ع��راق ل�ع��دم امتداد
الضربات الروسية إليه ،وهو يعلم تماما ً أنّ العراق سبق
وج � ّرب الرفض للمطالب األميركية حين حثتهم على منع
مرور الجسر الجوي لسورية.
زيارة الرئيس بشار األسد في ظني تحمل في ما تحمله
ج��ان��ب مكمل للدبلوماسية ال��روس�ي��ة ال�ت��ي ت��واص��ل تأكيد
ض��رورة الح ّل السياسي في سورية ،ما يشجع من يطلق
عليهم ـ المعارضة ـ ال يجدون عمليا ً س��وى موسكو مكانا ً
للحج المقبول ،ولهذا جاء أول ر ّد فعل للزيارة من رئيس
هيئة التنسيق ـ حسن عبد العظيم ـ من أنها ستدعم نظام األسد
فقط فيما هو يريد على ح ّد قوله ضغوطا ً على النظام لتنفيذ
«ت ّرهاته» رغم تل ّونها مرات ومرات ،وهي في النهاية تعني
إبعاد األسد عن الحكم ،أو على األقل قيادة مشتركة يكون
فيها لألسد الثلث وللمعارضة الثلث ولجمعيات أهلية الثلث
المتبقي ،ولهذا يطالب باإلسراع بعقد جنيف  3كمحاولة منه
لم ّد يده إلى ك ّل األطراف التي لها أجندات داخل سورية ،ولم
يقترب من ترك األمر للشعب السوري ليق ّرر مصيره بنفسه
كما تذهب روسيا ،وكما يوافق الرئيس األسد.
ال��زي��ارة كانت على الجانب ال�س��وري ،كما ج��اء في كلمة

الرئيس األسد تقديم الشكر الذي يحمله ك ّل سوري لروسيا
ال��دول��ة الصديقة الداعمة للسيادة والمتف ّهمة أنّ اإلرهاب
نفسه كان سيتمدّد ـ حسب قول الرئيس األسد ـ وهذا ما يق ّره
الرئيس بوتين من أنّ روسيا بموقفها تدافع عن حدودها
األق ��رب لساحات العمليات اإلره��اب �ي��ة ،فيما ل��و عرفنا أنه
قبيل ال��زي��ارة بسويعات قليلة أعلنت روسيا اعتقال مئات
اإلرهابيين على األراضي الروسية نفسها.
التوافق في ظني كامل بين األسد وبوتين ،ويتلخص في
إنهاء اإلره��اب تماماً ،ثم إجراء عملية سياسية تتلخص في
منح الشعب الحق في اختياراته الواجبة ،باإلضافة الى منح
األكراد تحديدا ً مساحة سياسية على أرض الواقع ،وهذا ما
يثير جنون أردوغ��ان ال��ذي حتما ً سيرضخ ،إم��ا بصندوق
االن�ت�خ��اب��ات ،وإم��ا ب��ال�ج��زرة ال�ت��ي تعني «ال �غ��از» الروسي
ومحطة الكهرباء الروسية بتكلفة استثمارية روسية تقدّر
بـ  100مليار دوالر.
الزيارة تمنح في ما تمنحه ش ّد ظهر المواطن السوري
والجيش العربي السوري في المقدّمة ،لهذا ستدفع في األيام
المقبلة لحسم الجبهات كافة وفي المقدّمة الجبة الشمالية في
حلب ،وستصل إلى الحدود مع العراق وستجعل الجنوب
السوري من درعا وحتى كامل القنيطرة في مأمن ...الزيارة
ستفتح الباب على مصراعيه إلي��ران حتى تقدّم المزيد من
ال��دع��م الميداني لسورية ،وه��ذا م��ا تعنيه ال��زي��ارة الرفيعة
المستوى إلى موسكو لمسؤولين إيرانيين فورا ً بعد مغادرة
الرئيس األسد.
وأخيراً ،إنّ الزيارة في ظني ستدفع الدبلوماسية األميركية
في المزيد من التخبّط.

 رئيس تحرير جريدة العربي ـ مصر
Magdybasyony 52@hotmail.com

م�شكلة «الزوجة الطفلة» بين الالجئين ال�سوريين تقلق هولندا

يونكر يدعو �إلى اجتماع ا�ستثنائي لبحث �أزمة الالجئين في البلقان
وافق برلمان سلوفينيا يوم أمس
على تشريع يعطي الجيش المزيد
م��ن السلطات لمساعدة الشرطة
في حراسة الحدود مع تد ّفق آالف
المهاجرين على البالد من كرواتيا
بعدما أغلقت المجر حدودها ،حيث
يُ��ت��ي��ح ال��ت��ش��ري��ع ال��ج��دي��د لجنود
الجيش السيطرة على الحدود في
عدم وجود الشرطة.
وقد وصل ما يربو على  20ألف
مهاجر إل��ى سلوفينيا منذ صباح
السبت من أجل الوصول إلى النمسا.
وقضى ستة آالف على األقل الليلة
الماضية في سلوفينيا التي و ّفرت
لهم المأوى في مراكز لالجئين.
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء
ميرو سيرار« :سنطلب رسميا ً من
االتحاد األوروب��ي ...شرطة إضافية
ومساعدة مالية» ،في حين أكدت
أح��زاب المعارضة أ ّن��ه يجب على
الحكومة أن تسير على ُخطى المجر
وت��ض��ع س��ي��اج��ا ً على ال��ح��دود مع
كرواتيا ،لمنع المهاجرين من دخول
البالد.
وتسبّبت م��ح��اوالت سلوفينيا
في وقف تدفق الالجئين منذ أغلقت
المجر حدودها مع كرواتيا الجمعة
الماضية في تأثير شديد على منطقة
ّ
تقطعت السبل باآلالف
البلقان ،إذ
على المعابر الحدودية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،دع��ا ج��ان كلود
يونكر رئيس المفوضية األوروبية
إل��ى اجتماع استثنائي ل��ع��دد من
ال��زع��م��اء األوروب��ي��ي��ن ،ي��وم األح��د،
لبحث أزم��ة الالجئين الطارئة في
دول البلقان الغربية.
وقالت المفوضية في بيان أمس
إنّ يونكر وجه الدعوة لرؤساء دول،
أو رؤساء حكومات النمسا وبلغاريا
وك���روات���ي���ا وم��ق��دون��ي��ا وأل��م��ان��ي��ا
واليونان والمجر ورومانيا وصربيا
وسلوفينيا.
وتأتي القمة المصغرة في وقت
ّ
تقطعت السبل بعشرات اآلالف،
ومعظمهم من الالجئين السوريين
واألفغان ،م ّمن يحاولون الوصول

تخضع نتائج
االنتخابات التشريعية
المصرية إلى تقييم
هادئ في دوائر
المخابرات المصرية،
ال سيما في ظ ّل وصول
رجال األعمال كقوة
وحيدة منظمة في
البرلمان الجديد ،وغياب
شخصيات وأحزاب
سياسية فاعلة ،وطغيان
النواب التقليديين من
الوجهاء ورؤساء
القبائل ،وفي ظ ّل خشية
من استهداف إلغاء دعم
الدولة للسلع األساسية
التي ال غنى للمواطنين
عنها في حياتهم
اليومية.

كندا تن�سحب من التحالف الأميركي
ّ
�ضد «داع�ش»
أبلغ رئيس الحكومة الكندية المقبل جاستن ترودو الرئيس األميركي
باراك أوباما أنّ حكومته ستوقف الضربات الجوية في العراق وسورية
ض ّد تنظيم «داعش».
وق��ال ت��رودو خالل مؤتمر صحافي عقب ف��وزه في االنتخابات إنّ
«الرئيس األميركي يتفهّم االلتزامات التي ا ُّت��خ��ذت خ�لال المعركة
االنتخابية ،بوضع ح ٍّد للمهمة القتالية».
وك��ان الليبراليون برئاسة جاستن ت��رودو حققوا ف��وزا ً كاسحا ً
في االنتخابات التشريعية ،ونالوا أكثر من مئة وسبعين مقعدا ً في
البرلمان ،من أصل  ،338مقابل مئة مقعد للمحافظين برئاسة رئيس
الحكومة المنتهية واليته ستيفن هاربر.
وتعهّد رئيس الوزراء المنتخب ،الحريص على مكافحة تغيّر المناخ،
بالتحلي بالمبادرة وبالسخاء في مل ّفي البيئة واستقبال الالجئين
السوريين .ففي وقت داف��ع ستيفن هاربر رئيس الحزب الحاكم عن
مواصلة الغارات الجوية ض ّد «داعش» عرض الليبراليون استضافة
عدد أكبر من الالجئين السوريين ،كما تعهّد ترودو بوقف مشاركة كندا
في الغارات ض ّد «داعش» لكنها ستواصل تقديم المساعدات للقوات
العراقية والكردية.
وك��ان البيت األبيض قد أعلن في وقت سابق أمله في أن تواصل
الحكومة الكندية الجديدة دعم جهود التحالف الذي تقوده الواليات
المتحدة لقتال تنظيم «داعش» في سورية والعراق.

إلى ألمانيا على حدود دول البلقان
ال��غ��رب��ي��ة ،وس��ط ت��ده��ور األح���وال
الجوية خالل فصل الخريف ،بعد
أن أغلقت المجر حدودها مع صربيا
وكرواتيا.
وقال البيان إنّ االجتماع سيعقد
في  25تشرين األول ،يليه عشاء
ع��م��ل .ك��م��ا س��ي��ش��ارك ف��ي��ه رئيس
المفوضية السامية لشؤون الالجئين
التابعة لألمم المتحدة أنطونيو
جوتيريس ،والمكتب األوروبي لدعم
اللجوء ،ووكالة الحدود األوروبية
(فرونتكس).
وفي شأنٍ متصل ،ش ّكلت مسألة
طلب ل��ج��وء فتيات ص��غ��ي��رات ت ّم
ت��زوي��ج��ه��ن ف��ي س��وري��ة دون سن
ال ُّرشد أزمة في هولندا ،التي يرفض
قانونها زواج القاصرات.
وتصاعد الجدل حول هذه المسألة
في هولندا أخيرا ً بعد أن طفت على
الساحة مشكلة اختفاء فتاة تبلغ
من العمر  14سنة ومتزوجة ،كانت
تقيم في مركز إليواء الالجئين.
وبحسب تقارير إعالمية ،ذكرت

الشرطة أنّ الطفلة فاطمة القاسم
ك��ان��ت ح��ام�لاً ف��ي ال��ش��ه��ر التاسع
عند اختفائها ،وأنها قد تحتاج إلى
الرعاية الصحية.
وباتت قضية «الزوجة الطفلة»
ت��ج��س��د أزم����ة ت��واج��ه��ه��ا ه��ول��ن��دا
ّ
م��ع ت��زاي��د طلبات اللجوء لفتيات
صغيرات ت ّم تزويجهن في سورية،
غير أ ّن��ه��ن دون س��ن ال��رش��د حسب
القانون الهولندي.
وتعمل الحكومة في الهاي على
س ّد الثغرة في قانون اللجوء ،والذي
كان وما زال يسمح بإعادة ل ِّم شمل
الزوجات القاصرات مع أزواجهن في
هولندا.
وا ّتهم العديد الحكومة الهولندية
بالتغاضي عن االستغالل الجنسي
ل�لأط��ف��ال م��ن خ�ل�ال استجابتها
لطلبات اللجوء ،فيما ه�� ّزت قضية
زواج المراهقات الصغيرات الشارع
الهولندي وانعكست سلبا ً على نظرة
المواطن تجاه السوريين.
وذك��رت تقارير إعالمية نقالً عن
وث��ائ��ق م��س�� ّرب��ة م��ن إدارة ش��ؤون

الهجرة أنّ  20فتاة بين 15 – 13
م��ن العمر ق��د ُمنحن إذن���ا ً قانونيا ً
بااللتحاق ب��أزواج��ه��ن الكبار في
ال��س��ن ف��ي م��راك��ز إي���واء الالجئين
بهولندا.
ق��د ح���دّدت هولندا س��نّ القبول
بالعالقات الجنسية بـ  16سنة ،إال
أنّ الدولة حاليا ً تعترف بزيجات
المراهقات صغيرات السنّ لطالما
مسجالً وقانونيا ً في
كان زواجهن
ّ
بلدهنّ األصلي.
وي���رى مختصون أنّ المشكلة
الحالية التي تواجهها هولندا ،هي
ف��ي ح���االت الفتيات المتزوجات
اللواتي أعمارهن بين  15و18سنة،
وأنّ الدولة لن تعترف قريبا ً بهذه
الزيجات.
وإن ت ّم تعديل القانون فسيعني
ذل��ك أنّ طلبات ل�� ّم شمل العائالت
لن تعترف بأي زواج ما لم يبلغ كال
الزوجين  18سنة من العمر على
األقل .ويُتوقع استصدار هذا القانون
وبدء العمل به في كانون األول.

كلينتون ّ
تتقدم على مناف�سيها
في الحزب الديمقراطي
تقدّمت المرشحة الديموقراطية هيالري كلينتون ،على بيرني ساندرز
منافسها في الحصول على ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة،
بعد أن أثارت اإلعجاب في أول مناظرة تلفزيونية بين المتنافسين.
واحت ّل نائب الرئيس جو بايدن ،الذي تدور التكهنات حول احتمال
دخوله المنافسة على منصب الرئيس ،المرتبة الثالثة في االستطالع
الذي أجرته شبكة «ان بي سي» وصحيفة «وول ستريت جورنال»،
ونشرت نتائجه سابقاً.
إال أنّ كلينتون احتلّت الصدارة متفوقة على ساندرز بعشرين نقطة،
حيث حصلت على تأييد  49في المئة من األشخاص الذين اس ُتطلِعت
آراؤهم ،مقارن ًة مع  42في المئة ،الشهر الماضي.
أما ساندرز ،المنافس األبرز لوزيرة الخارجية السابقة ،فقد انخفض
تأييده من  35في المئة إلى  29في المئة ،بحسب االستطالع.
وشمل االستطالع  400شخص قالوا إنهم سيصوتون في االنتخابات
التمهيدية للحزب الديموقراطي ،في الفترة من  15وحتى  18من الشهر
توجه
الجاري .وظهرت كلينتون بهدوء وثقة في المناظرة ،فيما كانت ّ
االنتقادات لساندرز ،السيناتور المستقل ،وثالثة من المنافسين اآلخرين
الذين ناقشوا العديد من القضايا ،ومن بينها وضع قيود على بيع
ّ
والتدخل العسكري في الشرق األوسط.
األسلحة

خامنئي يق ّر االتفاق النووي وي ِّ
ُحذر من بقاء الحظر �أميركا والحلفاء يعتر�ضون �أهداف ًا
في تجربة للدرع ال�صاروخية في �أوروبا
وج���ه ق��ائ��د ال���ث���ورة اإلس�لام��ي��ة
ّ
اإلي��ران��ي��ة السيد علي الخامنئي،
أم���س ،رس��ال��ة مهمة إل��ى الرئيس
اإليراني حسن روحاني ،بشأن تنفيذ
االتفاق النووي الذي توصلت إليه
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مع
مجموعة الست.
وأشار في الرسالة إلى المناقشات
الدقيقة والمسؤولة التي جرت في
مجلس الشورى اإلسالمي والمجلس
األعلى لألمن القومي ،وعبور االتفاق
م��ن ال��ق��ن��وات ال��ق��ان��ون��ي��ة .وأب���دى
توجيهاته ب��ش��أن رع��اي��ة وص��ون
المصالح الوطنية العليا ،وأق�� ّر
االت��ف��اق ال��ن��ووي وأم��ر بتنفيذه مع
االلتزام بشروط معينة.
ول��ف��ت خامنئي إل��ى التأكيدات
وال����ض����رورات ال��ت��س��ع ف���ي تنفيذ
برنامج العمل المشترك الشامل،
معلنا ً الموافقة على القرار المصادَق
عليه في اجتماع المجلس األعلى
لألمن القومي ،مع رعاية هذه األمور
والضرورات.
وأش�����ار إل���ى أن����ه ،وف���ق���ا ً ل��ق��رار
ال��ب��رل��م��ان ،ي��ج��ب إع����داد م��ش��روع
لتطوير قطاع الطاقة النووية في
المدى المتوسط ،ودراسته بدقة في
المجلس األعلى لألمن القومي ،مؤكدا ً
أن ال يكون هناك نقص تقني بنهاية
مرحلة الثماني سنوات في مجال
التخصيب.
كما أكد خامنئي ضرورة أن يقدم

الرئيس األميركي واالتحاد األوروبي،
تعهّدا ً خطيا ً يقضي بإلغاء أشكال
الحظر كافة ،مضيفاً« :أنّ إجراءات
تطوير مفاعل أراك وصفقة اليورانيوم
المخصب ستت ّم المباشرة بهما فور
إعالن إغالق ملف  pmdوعقد اتفاق
موثوق ومضمون».
وش���دّد على أنّ تفسير الطرف

المقابل لموارد الغموض في وثيقة
حصيلة المفاوضات النووية غير
مقبول ،وأنّ المرجع فيها هو نص
المفاوضات .ون ّوه إلى أنّ التعقيدات
والغموض ف��ي ن��ص المفاوضات،
واحتمال نقض الطرف المقابل للعهد
تملي بتشكيل وفد قوي ّ
ومطلع لرصد
مدى إنجاز التزاماتهم.

اعترض سالح البحرية األميركية خالل مناورات فوق
القارة األوروبية صاروخا ً باليستيا ً بنجاح ،أُطلق من جزر
في الجزء الشمالي من المحيط األطلسي.
واعترضت ال ُمدمِّرة األميركية ( )USS Rossالصاروخ
الباليستي بنجاح ،ف��ي ال��ج��زء الشمالي م��ن المحيط
األطلسي ،خالل إجراء مناورات (،)MTMD Forum
حيث تتبّعت سفينة هولندية الهدف ونقلت المعلومات
الخاصة باستهدافه إلى السفينة الحربية روس ،وهي
إحدى القطع التابعة لمنظومة «إيجيس» التابعة للبحرية
األميركية.
وبحسب بيان البحرية األميركية فقد ج��رى خالل
المناورات إطالق صاروخ  SM-3 Block IAألول مرة
خارج نطاق عمل الصواريخ األميركية.
وق��د أطلق ف��ي إط��ار ال��م��ن��اورات ص���اروخ Terrier
 Orionقصير المدى من جزر هبريدس ،وفي الوقت نفسه
كان معه في الهواء صاروخان مج ّنحان مضادان للسفن،
وأطلقت المدمرة  Rossص��اروخ  ،SM-3ونجحت في
اعتراض الصاروخ الباليستي على المسرح األوروبي ألول
مرة.
و ُتجري أربع سفن أميركية هذه التجارب بمشاركة
ثماني سفن من كندا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا
وألمانيا والنروج وإيطاليا.
وق��ال األميرال م��ارك فرغسون ،قائد القوات البحرية
األميركية في أوروبا وأفريقيا« :هذه التجربة تظهر التزام
الواليات المتحدة بالدفاع عن أوروبا من خالل منظومة
إيجيس ومحطتنا البرية في رومانيا وكذلك من خالل األداء
المحترف للبحارة لدى حلفائنا».
وأضاف أنّ التجربة التي ن ّفذها منتدى الدفاع الصاروخي
البحري أظهرت قدرة المجموعة على أن « ُتجري دفاعا ً

بحريا ً فعاالً ،بشك ٍل آمن ،للتحالف ض ّد تهديدات متزامنة
ض ّد السفن ومن الصواريخ الباليستية».
من جهة أخ��رى ،قال ريكي إليسون مؤسس تحالف
ال��دف��اع عن م��ب��ادرة ال��دف��اع الصاروخي  -جماعة غير
هادفة للربح -إنّ التجربة أظهرت أنّ األساطيل البحرية
للدول األخرى قادرة على تتبّع األهداف ،ونقل المعلومات
عن األه���داف ،وإط�لاق النار في ما يتعلق بالتهديدات
الصاروخية المحتملة التي تستهدف سفن البحرية
األميركية.
وأضاف أنّ ذلك يعني أنه في وسع البحرية األميركية
أن تقلّص ع��دد السفن التي تحتاجها في مهام للدفاع
الصاروخي في البحر المتوسط ،وأن تستخدم عوضا ً عن
ذلك سفنا ً للدول الحليفة للمساعدة في نقل المعلومات عن
تتبّع التهديدات الصاروخية واستهدافها ،مضيفا ً أنّ سفن
البحرية األميركية في حاجة إلى سفن مرافقة للحماية،
ألنها ال تستطيع حماية نفسها بينما تن ّفذ مهام في الدفاع
الصاروخي.
ويؤكد القائمون على التجارب أنّ الهدف منها رفع
مستوى التنسيق للتصدي لصواريخ عدة في آونة واحدة،
الموحدة للدفاع
وذلك في إطار ما يُعرف بـ «المنظومة
َّ
الجوي والدرع الصاروخية».
وكان قرار بناء الدرع الصاروخية لحلف شمال األطلسي
في أوروبا ا ُّتخذ في  ،2010في قمة المنظمة بلشبونة ،وفي
 ،2011أعلن األمين العام للحلف أنّ المنظومة ستكتمل
عام .2018
وتقول الواليات المتحدة إنها ُتط ّور هذه المنظومة
بالتعاون مع «الناتو» للتصدي لهجوم صاروخي إيراني
محتمل ،في حين تلقى هذه التحركات معارضة موسكو
التي ترى فيها تهديدا ً مباشرا ً ألمنها.

