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عربيات  /دوليات

َم ْن �سيحكم تركيا
بعد الأول من ت�شرين الثاني؟
 د .هدى رزق
قاد أردوغ��ان حربا ً ض ّد حزب العمال الكردستاني في
األشهر األربعة الماضية ردا ً على خسارة حزبه الغالبية
في االنتخابات البرلمانبة التي لم تتح له تأليف حكومة
منفرداً .لطالما راهن على محادثات السالم مع األكراد من
أج��ل الحصول على أصواتهم وتعديل الدستور ليصبح
رئاسياً.
لكنه ،وبعد نتائج االنتخابات في  7ح��زي��ران الماضي
اعتبر ح��زب الشعوب الديمقراطي الخصم ال�ل��دود الذي
شكل الحجر األساس في ضرب طموحاته .وقف من خلف
أي حزب من األحزاب
أي ائتالف حكومي مع ّ
الستارة ض ّد ّ
األربعة الكبرى الفائزة في االنتخابات ،وتسلح بصالحياته
من أجل إعادة االنتخابات.
لم تمر األشهر األربعة الماضية بردا ً وسالما ً على الداخل
التركي ال��ذي شهد اض�ط��راب��ات أمنية وعمليات إرهابية
يمكن وضعها في خانة تخويف األتراك وإرهابهم من أجل
التسليم للعدالة والتنمية بأنّ األمن واالستقرار واالزدهار
لن تتأمن إال إذا حكم البالد منفرداً ،وإال فالوضع سيسوء
ويشهد مزيدا ً من االضطرابات.
شكلت العمليتان اإلرهابيتان اللتان تسبّبتا بمقتل عدد
كبير من المواطنين على يد «داعش» مفصالً مهما ً في كيفية
التعاطي مع الخصوم ،واستعمال أسلوب الترهيب لمؤيدي
حزب الشعوب الديمقراطي وللحزب نفسه .جرى إرهاب
المعارضة ،والهجوم على الوسائل اإلعالمية المناهضة
لحزب العدالة والتنمية كجريدة «ح��ري��ات» وصحافييها،
وسيق رئيس تحرير جريدة «زم��ان» الى التحقيق بسبب
تغريدة على «توتير» وشهدت الجريدة استقالة عدد من
أه� ّم صحافييها بسبب التهديدات واالع �ت��داءات الجسدية
من قبل مؤيدي أردوغ��ان على أحد الصحافيين ومقدّمي
البرامح في «سي أن أن تورك».
في هذه األجواء ،جرى وضع اليد على مجموعة «إيباك
كوزا» لألعمال ،أي قبل االنتخابات بيومين ،وواجه مجتمع
المال واألعمال واإلعالم الذي تمثله هذه المجموعة والتي
تضم  23شركة ق��رار من محكمة أنقرة باالستيالء على
إدارت �ه��ا ،ووض��ع اليد عليها ،بتهمة دع��م اإلره��اب .جرى
ّ
تخطي نتائج التفتيش التي لم تجد مخالفات في سجالت
الشركة ،لكن الحكومة عيّنت أوصياء إلدارة المجموعة،
ل�ك��ن األوص��ي��اء ي�ن�ت�م��ون ال��ى ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة وليسوا
مستقلين بحسب القانون .تملك هذه المجموعة شركات
مختلفة م��ن تعدين ال��ذه��ب ال��ى وس��ائ��ط إع�لام�ي��ة ،أي من
التمويل الى التعليم .أما سبب وضع اليد عليها فيعود الى
عالقتها بالداعية محمد فتح الله غولن الذي ص ّوتت جماعته
ومؤيدوه ض ّد العدالة والتنمية .وضعه أردوغان على الئحة
اإلرهاب واتهمه بمحاولة االنقالب عليه وبأنه يقود «الدولة
موازية» .هذه المجموعة نفسها دعمت أردوغان عندما كان
رئيسا ً للوزراء.
ال يهدأ الرجل ال سيما عندما تؤشر استطالعات الرأي
الى مراوحة العدالة والتنمية مكانه .ال يعدم الرجل وسيلة
م��ن أج��ل ض��رب خصومه السياسيين واستعمال سلطة
الدولة لذلك .وضع يده على القضاء وعلى  80في المئة
من وسائل اإلعالم تباعا ً منذ بداية حكمه بالطريقة نفسها
التي يقوم بها اليوم صحافيون ،وقطع أرزاق العديدين من
أجل استيعابهم وضغط على وسائل أخرى من أجل طرد
صحافيين معارضين .ما حصل لهذه المجموعة يضرب
استقاللية القضاء حسب زعيم حزب الشعب الجمهوري
الذي قال إنه إذا لم يرفع الصوت اليوم ألنّ األمر سيطال
شركات أخ��رى لمعارضين في المستقبل ،من أج��ل ذلك
قامت مجموعة رج��ال األع�م��ال «التوسياد» للمرة الثانية
ف��ي غ �ض��ون ش�ه��ري��ن ب��ال�ت�ح��ذي��ر م��ن مغبة م��ا ي �ح��دث في
تركيا ووض��ع ال�ي��د على االس�ت�ث�م��ارات م�ح��ذرة م��ن جعل
البالد مكانا ً غير صالح لالستثمار يمكنه أن يقود الى أزمة
اقتصادية.
إن كان تورغوت أوزال قد أدخل الى تركيا عام 1980
مبادئ حرية االعتقاد وحرية التعبير وحرية االستثمار
من أجل النهوض بالبالد بعد االنقالب العسكري في العام
نفسه ،ف��إن أردوغ��ان يعيدها  30سنة ال��ى ال��وراء .فماذا
سيفعل ه��ذه المرة إذا لم ينل الغالبية؟ ال سيما أن نواب
الحزب يهددون بفعل المزيد .هل سيحصل أردوغان على
ما يريد؟
وتوقعت شركات استطالع ال��رأي أن ترتقع األصوات
المؤيدة للعدالة والتنمية من  40.9الى نسبة تتراوح بين
 42الى  44في المئة .وقالت شركة استطالع واحدة مقربة
من العدالة والتنمية إنه سينال  47في المئة.
أما حزب الشعب الجمهوري فهو حصل على  24.8في
المئة في انتخابات  7حزيران وسيحصل هذه المرة على
نسبة  26الى  27في المئة وربما ستذهب  2الى  3في المئة
من أصواته الى حزب الشعوب الديمقراطي بهدف دعمه
من أجل تخطي الـ 10في المئة والدخول الى البرلمان ،وهذا
ما ال يتمناه العدالة والتنمية الذي يريد إسقاط هذا الحزب
والحصول على أصواته من أجل تسجيل انتصار ساحق،
ول �ه��ذا خ��اض ال �ح��رب ض��د ح��زب ال �ع �م��ال الكردستاني.
استطالعات الرأي جميعها لم تظهر تراجعا ً لحزب الشعوب
الديمقراطي ،وبعضها اعتبر أنه سيفوز بـ  13.4في المئة
أي أعلى قليالً من النسبة التي حصل عليها في انتخابات 7
حزيران .أما حزب الحركة القومية الذي حصل على 16.3
ف��ي المئة ف��ي االن�ت�خ��اب��ات الماضية فسيحصل ف��ي هذه
الدورة على نسبة تتراوح بين 13و 14في المئة ،ومع أنه
كان بإمكانه االستفادة من ضرب عملية السالم التي يقف
ضدّها إال أن حزب العدالة والتنمية سيتستعيد هذه المرة
النسبة التي ذهبت من صفوفه الى صفوف حزب الحركة
القومية بعد ان استوعب في صفوفه ابن مؤسس الحركة
القومية «ت��وغ��روت توركش» وعينه كوزير في الحكومة
وضرب عملية السالم.
ق ��اد أردوغ � ��ان ال�ت�ح�ض�ي��ر ل�لان�ت�خ��اب��ات بنفسه وفجر
التناقضات مع خصومه السياسيين ،لكن ليس بطريقة
سياسية إن�م��ا بطريقة عسكرية م��ن جهة وانتقامية من
جهة أخ��رى ،مستخدما ً ك� ّل الوسائل من وض��ع اليد على
القضاء الى التحريض واعتماد الفوضى بدا وكأنه يتعاطى
م��ع أع��دائ��ه ول�ي��س م��ع خصومه السياسيين .ض��رب قيم
الديمقراطية حتى يخيّل للمضطلع على الوضع التركي
ب� ��أنّ ال��رج��ل ال� ��ذي ي�ت�م�س��ك ب��ال�س�ل�ط��ة وي�ت�خ�ط��ى إجماع
األت��راك الذي حصل في االنتخابات الماضية ،ال يمكن أن
يكون هو نفسه من كانت دولته وحزبه يشكالن بالنسبة
للغرب وب�ع��ض ال�ع��رب ن�م��وذج�ا ً ديمقراطيا ً ف��ي المنطقة
يحتذى به.
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مملكة �آل �سعود وخيارات الهزيمة
 رضا حرب



خالل الزيارة التي قام بها ولي ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان ال��ى موسكو ق �دّم له الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين عرضا ً واقعيا ً يحفظ نفوذ السعودية في اليمن ،ويحفظ
ماء وجه آل سعود ،مقابل أن تمشي المملكة في الح ّل السياسي
في سورية.
أب��دى محمد ب��ن سلمان موافقته المبدئية على المقترح
الروسي ،لكن الشعور بنشوة االنتصار بعد سقوط عدن بيد
قوات التحالف ،والتقدّم السريع باتجاه تعز ،وتزامن ذلك مع
اكتمال االستعدادات لغزو دمشق دفعه إلى التراجع عن اتفاقه
مع بوتين.
ً
لكن تلك النشوة ب��دأت تتراجع تدريجيا مع تع ّرض قوات
التحالف ال��ى خسائر بشرية كبيرة على ي��د «أن �ص��ار الله»
والجيش اليمني ،عندها أدرك محمد بن سلمان أنّ احتالل
صنعاء هو كحلم إبليس في الجنة ،فطلب زيارة موسكو مرة
أخرى .كان على «أمير الحرب» السعودي أن يلتزم بالعرض
الروسي ،لكن من ال يتعلّم من التاريخ يكون جديرا ً بـ»الغباء
التاريخي والسياسي».
على العموم ،استقبله بوتين في مدينة سوتشي على هامش
سباق «الفورموال» استقباالً فاتراً ،وبصراحته المعهودة قال
الرئيس ال��روس��ي لضيفه إنّ العرض السابق لم يعد قائماً،
بمعنى أ ّ ال��وض��ع بعد ال��دخ��ول ال��روس��ي المباشر ليس كما
قبله ،وعلى السعودية أن تمشي بالح ّل السياسي بال شروط
مسبقة ،والقرار النهائي سيكون للشعب السوري.
كان على «أمير الحرب» أن يدرك أنّ العقيدة العسكرية لبوتين
ال تحدّها خطوط ح�م��راء .طبعاًَ ،ف� ِه� َم بن سلمان أنّ مقاربة

كوالي�س
خفايا

«المقايضة» لم تعد مطروحة على الطاولة ،فبدالً من التخلي
عن الغطرسة والتعجرف والتكبّر والتعالي على اآلخرين رفع
سقف تهديداته فقال لمضيفه« :التدخل ال��روس��ي سيجذب
متطرفين م��ن أن�ح��اء العالم» وك��أن��ه يتحدّث ال��ى زعيم دولة
فاشلة كالسودان التي تتفتّت تحت حكم البشير «اإلخواني».
رهان األفغنة أو أسلمة الحرب رهان األغبياء  -غباء مطلق.
بعد ال��دخ��ول ال��روس��ي ب��ات واض�ح�ا ً أنّ م�ي��زان ال�ق��وى في
المنطقة يتغيّر ،باستثناء مملكة اإلرهاب الوهابية ،العالم كله،
وعلى رأس��ه ال��والي��ات المتحدة ،ب��ات ي��درك أنّ ال�ح��رب على

بعد الت�صريحات العنترية
الفارغة كلها تراجعت
ال�سعودية عن مواقفها
ور�ضخت رغم �أنفها
رقعة الشطرنج السورية ترسم معالم نظام عالمي جديد ،من
غير الدخول في تفاصيل التوازنات والتحالفات .واأله � ّم أنّ
الحرب على اإلرهاب التكفيري تستعر ويمكن أن تجذب قوى
أخرى تنض ّم الى روسيا وإيران وسورية والمقاومة ،وعلى
األرجح أن تطال نيرانها الدول الراعية لإلرهاب في حال نقلت
صواريخ «ستينغر» إلى العصابات اإلرهابية ،أو ق ّررت تهديد
األمن القومي الروسي انطالقا ً من وسط آسيا أو القوقاز أو
البلقان .وحدها السعودية ال ت��زال تعيش حالة متطورة من
«ال��وه��م» ،وك��أنّ جلب المزيد م��ن المرتزقة م��ن كولومبيا أو
ال�س��ودان ،أو نقل إرهابيين من سورية الى اليمن ،سيح ّول

هزائمها على يد شعب أعزل الى انتصارات.
من الصعب على العقل السعودي النجدي أن يستوعب أنّ
الجيوش مهما امتلكت من قوة ال تستطيع أن تهزم شعوباً ،في
النهاية الشعوب تنتصر ،والشعب اليمني سينتصر وسيم ّرغ
أنف آل سعود في التراب.
«أمير ال�ح��رب» محمد بن سلمان ش��يء ووزي��ر الخارجية
عادل الجبير شيء آخر .كل يوم يم ّر يثبت هذا «الدبلوماسي
المبتدئ» أنه عديم الكفاءة ،ما يدعونا أحيانا ً إلى التساؤل حول
األسباب والظروف التي فرضت على السعودية وزي��را ً بهذا
الك ّم من العنتريات الفارغة .حتى وصلت به األم��ور إلى ح ّد
اعتقد نفسه قادرا ً على وضع الرئيس بشار األسد بين خيارين
«الحرب أو الرحيل» ،وأنّ إي��ران ،في نظره ،راعية ومصدّرة
لإلرهاب ،وإيران جزء من المشكلة وليس من الح ّل ،وال مكان
إليران على طاوالت المفاوضات ،وعلى إيران أال تتدخل في
شؤون الدول العربية .ما الذي تغيّر حتى صار وجود إيران
فرصة الختبار نواياها ون��واي��ا روس�ي��ا؟ ال�ج��واب معروف.
عندما رضخ األميركي لإلصرار الروسي سكت السعودي.
من ال��واض��ح أنّ العالقة بين ال��والي��ات المتحدة والسعودية
كعالقة بطرس األكبر بشعبه «الشعب يقول ما يريد وأنا افعل
م��ا أري ��د» .عندما يقرر الكبار يسكت الصغار كالشطار في
المدرسة االبتدائية ،هذه حال عادل الجبير.
يقول محللون أميركيون إنّ ك ّل خيارات الواليات المتحدة
في الشرق األوس��ط سيئة ،فما بالك بدولة مثل السعودية؟
أفضل خياراتها الهزيمة وأسوأ خياراتها الهزيمة ،أما الفرق
فهو في حجم الهزيمة .مؤتمر فيينا الموسع الذي انعقد أمس
الجمعة منح السعودية فرصة للتسليم بهزيمتها بأق ّل تكلفة.
 المركز الدولي للدراسات األمنية والجيوسياسية
www.cgsgs.com

يقول مسؤولون
سويسريون إنّ جنيف
ستشهد اجتماعا ً
خاصا ً بسورية يترأسه
وزير خارجية بلدهم،
ويض ّم عددا ً من وزراء
خارجية الدول العربية
واألوروبية التي تحتفظ
بعالقات متوازنة تجاه
االنقسامات المتعلقة
باألزمة السورية ،بهدف
لعب دور الوسيط ،وال
تستبعد أن تتص ّدر
اسبانيا الدول األوروبية
ومصر الدول العربية،
وتتق ّدم جنيف برأيهم
للتقاسم مع مسقط
مكان استضافة جلسات
الحوار السوري ـ
السوري التي ستجمع
الحكومة والمعارضة...

بكين ترف�ض قرارات الهاي عن الجزر المتنازع عليها وتدع الفيليبين لموا�صلة المحادثات

ال�صين :حادث �صغير قد ي�شعل �شرارة حرب في بحر ال�صين الجنوبي
رفضت بكين المشاركة في عمل محكمة الهاي للتحكيم
ح��ول تبعية ال��ج��زر المتنازع عليها ف��ي بحر الصين
الجنوبي ،بينما حذر الجيش الصيني واشنطن من مواصلة
االستفزازات ،مؤكدا ً أنه ليس خائفا ً من الحرب.
وحثت وزارة الخارجية الصينية الفيليبين على العودة
الى المحادثات لتسوية نزاعهما في بحر الصين الجنوبي
قائلة إن ذلك هو «المسار الصحيح» .وأعلن ليو تشين مين
نائب وزير الخارجية الصيني أن بكين لن تعترف بأي قرار
قضائي حول جزيرة سكاربورو وجزر سبارتلي الواقعة
في بحر الصين الجنوبي التي تعتبرها جزءا ً ال يتجزأ من
أراضيها.
يذكر أن الصين بدأت بتشييد جزر اصطناعية شكلت
امتدادا ً لجزر سبارتلي في حزيران عام  ،2014علما ً بأن
تلك المنطقة تعد متنازعا ً عليها بين الصين واليابان
وتايوان وماليزيا والفيليبين وبروناي وفيتنام .ويعتقد
أن جزر سبارتلي غنية بالنفط والغاز ،باإلضافة إلى
األهمية االستراتيجية التي تكتسبها ،خصوصا ً في ظل
الجهود الصينية لبناء مطارات في تلك الجزر.
يذكر أن الفيليبين هي من رفعت الدعوى ضد تصرفات
الصين لدى محكمة الهاي للتحكيم .وقال الدبلوماسي
الصيني إنه من الواضح أن الفلبين تسعى إلى نقض
حقوق الصين التاريخية على تلك األراض��ي ،مؤكدا ً أن
الجانب الصيني ال يعترف بصالحيات المحكمة للنظر
في مسألة الجزر ،ولذلك ستقاطع المرافعات كافة في
القضية.
وكانت محكمة التحكيم الدائمة في الهاي قد أكدت في
وقت سابق صالحياتها للنظر في القضية التي رفعتها
الفيليبين ،واعتبرت في بيان أنها «بمراجعتها الدعوى
التي قدمتها الفيليبين فإنها ترفض حجج الصين بأن
«النزاع يدور حول السيادة على الجزر في جنوب بحر
الصين وأنه يتجاوز اختصاص المحكمة».
وفي السياق ،قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع االميركية

أن الواليات المتحدة ترحب بقرار هيئة تحكيم في هولندا
بأن لها اختصاصا ً قضائيا ً للفصل في بعض الدعاوى التي
أقامتها الفيليبين ضد الصين في ما يتعلق بأجزاء متنازع
عليها من بحر الصين الجنوبي.
وقال متحدثا ً شرط عدم الكشف عن هويته« :بالطبع
نحن نرحب بقرار هيئة التحكيم ...هذا يظهر الصلة بين
القانون الدولي والنزاعات اإلقليمية في بحر الصين
الجنوبي» ،مضيفاً« :أنه يبين أن دعاوى السيادة ليست
بالضرورة غير قابلة للطعن فيها ،ويظهر أن الفصل في
قضايا كهذه على أساس القانون الدولي والعرفي الدولي
هو طريقة حيوية -بالحد األدن��ى -إلدارة الصراعات

اإلقليمية إن لم يكن حلها».
من جهته ،قال قائد أسطول جيش التحرير الشعبي
الصيني األميرال أو شينلي إن دخول المدمرة األميركية
«يو أس أس السن» المياه اإلقليمية للصين في محيط
جزر سبارتلي في وقت سابق من األسبوع الجاري يمثل
استفزازا ً خطيراً ،وانتهاكا ً لسيادة الصين يهدد أمن سكانها.
وحذر األميرال من أن مثل هذه االستفزازات تنطوي على
خطر نشوب اشتباكات مسلحة بين الطرفين.
وقال األميرال الصيني« :إذا واصلت الواليات المتحدة
خطواتها الخطيرة واالستفزازية ،فسيدفع ذلك العالقات
بين القوات المسلحة األميركية والصينية في المجالين

هنغاريا ترف�ض نظام ح�ص�ص الالجئين الأوروبي
أك���د وزي���ر ال��دول��ة ال��ه��ن��غ��اري،
ي��ان��وس الزار ،أن ب�لاده ل��ن تقبل
استقبال  40أل��ف الج��ئ ،تخطط
دول أوروبية إلعادتهم إليها ،وقال
إن ب�ل�اده ل��ن تقبل «إع����ادة ول��و
الجئ واحد إلى هنغاريا» موضحا ً
أن الالجئين دخ��ل��وا إل��ى االتحاد
األوروب��ي عبر الحدود اليونانية،
وأن «األح��رى أن تتم إعادتهم إلى
اليونان ،وليس إلينا» ،على حد
تعبيره.
ال��وزي��ر ال��ه��ن��غ��اري ،ق���ال إنهم
يوفرون الحماية الكاملة لالجئين
السياسيين ال��ذي��ن أت��وا بالطرق
المشروعة ،مشيرا ً إلى أن هنغاريا
ال تستطيع استقبال الجئين غير
شرعيين ،ألسباب اقتصادية.
وداف����ع الزار ،ع��ن السياسات
المجرية المتشددة حيال تدفق
الالجئين ،موضحا ً أن حوالى 400
أل��ف الج��ئ دخلوا المجر حتى 15
أيلول الماضي ،في حين تضاءل
ع��دده��م عقب التدابير القانونية
المتخذة أخيراً ،حيث دخل  4آالف
فقط البالد عبر الحدود مع صربيا،
بعد ذلك التاريخ ،فضالً عن نحو
 1000شخص حاولوا الدخول من
جهة كرواتيا ،منذ  17تشرين األول
الحالي.
ف��ي غضون ذل��ك ،طالب فرانك
فالتر شتاينماير وزي��ر خارجية
ألمانيا ،الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي بضرورة البحث عن آلية
مشتركة لمواجهة مشكلة تدفق
الالجئين وال��م��ه��اج��ري��ن ألسباب
اقتصادية بدال ً من تبادل اللوم في
ما بينها.
ونقل عن شتاينماير الذي يزور
اليونان قوله« :ال يمكن ألي دولة
أوروبية بمفردها أن تواجه مشكلة
الالجئين والمهاجرين ،والخالفات
بين ألمانيا والنمسا أو تبادل اللوم
بين دول البلقان واليونان لسماحها
بدخول الالجئين لن يقودنا إلى
شيء» .وأكد شتاينماير أن السعي

وراء المصالح الوطنية لن يؤدي
إلى التوصل إلى حل لتلك المشكلة
ال��ت��ي ي��ج��ب أن ت��واج��ه م��ن خ�لال
انتهاج آلية مشتركة وحلول على
المستوى األوروبي.
من جهة أخرى ،قال رئيس وزراء
المجر فيكتور أوربان أمس إن نظام
الحصص اإلجباري لتوزيع طالبي
اللجوء على ال���دول األع��ض��اء في
االتحاد األوروب��ي تقرر من دون أن
يأخذ في االعتبار الرأي العام وهذا
يمكن أن يسبب «أزمة ديمقراطية»
في أوروبا.
وأضاف أوربان« :من الذي فوض
زع��م��اء أوروب���ا أو بعض زعمائها
النتهاج هذا النوع من السياسة؟
ه���ذه ق���ارة دي��م��ق��راط��ي��ة» ،وق���ال:
«متى ومن الذي وافق على السماح
لماليين األش��خ��اص الذين دخلوا
بطريقة غير م��ش��روع��ة ووزع��ه��م

بين ال���دول األع��ض��اء ف��ي االت��ح��اد
األوروبي؟ ما يحدث يفتقر لألسس
الديمقراطية».
ورأى رئيس الوزراء المجري أن
نظام الحصص المقترح غير معقول
وغير شرعي وظالم ،وقال« :واآلن
يوجد تهديد أكبر من أن الحصص
يمكن أن تصبح إجراء مشروعا ً دائما ً
للذين يصلون بعد توزيعهم بطريقة
آلية ونحن ال نقبل هذا» ،مضيفا ً أنه
يتعين على االت��ح��اد األوروب���ي ان
يتمسك بقوانينه وإال ف��إن أوروب��ا
ستنزلق نحو الفوضى».
وأغلق أوربان المحافظ الحدود
الجنوبية للمجر ،متذرعا ً بتهديد
للثقافة األوروبية والقيم المسيحية
من تدفق مئات اآلالف من المهاجرين
المسلمين في معظمهم على االتحاد
األوروبي هذا العام.
إلى ذلك ،لقي  4أطفال سوريين

تتراوح أعمارهم بين  4 - 1سنوات
مصرعهم في بحر إيجة بعد غرق
قارب ي ّقل على متنه مهاجرين غير
شرعيين .وذكرت مصادر أمنية ،أن
فرق خفر السواحل التركية أنقذت
 19مهاجراً.
وأوض��ح��ت ال��م��ص��ادر أن الفرق
نفذت عملية قبالة سواحل بلدة
كوجوك كويو التابعة لوالية جاناق
قلعة غرب تركيا ،إثر مشاهدة غرق
ق��ارب المهاجرين غير الشرعيين
خالل محاولتهم العبور إلى جزيرة
ميديللي اليونانية بطريقة غير
رسمية.
ف��ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،أع��ل��ن خفر
السواحل اإلسباني ،انتشال جثث 4
مهاجرين كانوا يحاولون الوصول
إلى إسبانيا من المغرب على متن
مركب صغير كان يحمل  50مهاجرا ً
تم إنقاذ  15منهم فقط.

البحري وال��ج��وي ،إل��ى وض��ع خطير للغاية ،قد يؤدي
الستخدام السالح».
وجاءت تصريحات األميرال الصيني بعد مفاوضات
أجراها عبر دائرة مغلقة مع األميرال جون ريتشاردسن
قائد البحرية األميركية.
وأعلن المتحدث باسم القوات البحرية األميركية أن
«قائد األسطول البحري العسكري للواليات المتحدة،
األميرال جوناثان ريتشاردسون ،شارك ،يوم  29تشرين
األول في مؤتمر ،عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ،مع نظيره
الصيني ،قائد أسطول جيش التحرير الشعبي الصيني
األميرال أو شينغ لي ،وتمت مناقشة لقاءات األسطولين
والعمليات في بحر الصين الجنوبي منذ فترة قريبة».
وأض����اف أن���ه «ج����رى خ�ل�ال االت���ص���ال ال��ي��وم بين
ريتشاردسون وأو شينغ لي بحث حرية الواليات المتحدة
في العمليات البحرية ،والعالقات بين األسطولين ،بما
فيها زيارات الموانئ المقررة ،واالتصاالت بين القيادات،
وأهمية دعم استمرار الحوار».
وأك��د المتحدث ،أن الواليات المتحدة ال ت��زال تعتزم
إجراء العمليات البحرية على المستوى العالمي« ،فحرية
العمليات البحرية ال تعتبر تحديا ً لسيادة أجزاء اليابسة.
والواليات المتحدة ال تتخذ أي موقف من المطالب الثنائية
المتناقضة إزاء جزء اليابسة في بحر الصين الجنوبي».
وكانت صحيفة « »Global Timesالصينية الرسمية
الناطقة باإلنكليزية قد نشرت مقاال ً تحت عنوان« :حان
الوقت لرحيل المدمرة األميركية بعد انتهاء العرض» ،وجاء
في هذا المقال أن «الصين ليست خائفة من الحرب».
وتجدر اإلشارة إلى أن حادثة دخول المدمرة األميركية
إلى المياه التي تعتبرها الصين إقليمية لها ،ليست األولى
بين الجيشين الصيني واألميركي ،علما ً بأن واشنطن ال
تعترف بالسيادة الصينية على المناطق المتنازع عليها
في بحر الصين الجنوبي وتصر على أن عمليات بحريتها
تأتي دفاعا ً عن حرية المالحة في المنطقة.

رو�سيا تدخل التاريخ من بوابة
نزع الأ�سلحة الكيماوية
اعتبر أحمد أوزومجو المدير العام للمنظمة الدولية لحظر األسلحة
الكيماوية أن برنامج روسيا للتخلص من أسلحتها الكيماوية وإتالفها
سيدخل التاريخ من أبوابه العريضة.
وعبر في مراسم إغالق موقع «ماراديكوفسكي» لألسلحة الكيماوية
في بلدة ميرني في مقاطعة كيروف الروسية عن سعادته الكبيرة
بالفرصة التي أتيحت له لحضور هذا الحدث المهم ،وقال« :هذا حدث
فريد من نوعه .البشرية سخرت جهودا ً جبارة في صناعة وسائل
الحرب والدمار وعكفت على زي��ادة طاقاتها التدميرية ،واألسلحة
الكيماوية شكلت خطرا ً أحدق باإلنسانية طوال قرن من الزمن».
وأضاف المدير العام لمنظمة حظر األسلحة الكيماوية أن «األحداث
في سورية والعراق أظهرت أثر األسلحة الكيماوية وقدرتها على
إزهاق أرواح األبرياء» ،وتابع« :نحن اليوم شاهدون على نجاح غير
مسبوق ،حيث أننا لم نعتد على إح��راز نجاحات متكررة على هذا
الصعيد ،ونلمس إصرارا ً كبيرا ً لدى روسيا على وضع حد لألسلحة
الكيماوية ،بما تحمله هذه العملية من صعوبات ومخاطر .التقيد
بالمعايير والمواصفات أفضى في بعض الحاالت إلى تأخير في
المواعيد ،إال أنه وكما قال ليف تولستوي فإن النجاح يكمن في الصبر
والوقت ،وهذا ما هو مطلوب عملياً».
وعبر أوزومجو في المناسبة عن ثقته التامة بأن برنامج روسيا
الناجح هذا سيدخل التاريخ ،وأنه إنجاز عظيم على مسار نزع األسلحة
الكيماوية والتخلص منها .وأشار إلى أن هذا يؤكد قدرة العالم إذا ما
توفرت اإلرادة السياسية ،على التخلص من هذا السالح الفتاك.
من جهته ،اعتبر سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
في تعليق على هذا الحدث أن التخلص من األسلحة الكيماوية في
العالم أم��ر محتوم ال ع��ودة عنه .وق��ال« :إنني على يقين ت��ام بأن
إتالف الترسانات الكيماوية القتالية في العالم ،أمر محتوم ال عودة
عنه ،إذ أن البشرية قد قطعت شوطا ً طويالً قبل التوقيع على اتفاقية
حظر األسلحة الكيماوية .نواصل منذ تبنينا االتفاقية تسخير أقصى
الجهود لتنفيذ التزاماتنا والتوصل إلى تعميم هذه االتفاقية بشكل
شامل في العالم».
واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن البشرية قد أدركت أخيرا ً
حقيقة أن األسلحة الكيماوية ،سالح همجي معاد لإلنسانية ،وأنه
ينبغي أن يصبح القتال باستخدام أسلحة من هذا القبيل ضربا ً من
الماضي.
تجدر اإلشارة إلى أن روسيا قد تخلصت حتى اآلن من  92في المئة
من األسلحة الكيماوية الموروثة عن االتحاد السوفياتي ،على أن
تنتهي بالكامل من إتالف ترسانتها في فترة أقصاها عام  ،2022أو
ربما قبل.
وشيد الموقع الكيماوي في بلدة ميرني عام  1953ليمتد على
مساحة  195هكتارا ً وكان يحتوي على أكثر من  40ألف قنبلة ورأس
كيماوية ،مثلت زهاء  17,4في المئة مما كان لدى روسيا من أسلحة
كيماوية.

