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وا�شنطن ومو�سكو...
مرحلة ّ
فل الحديد في �سورية؟!
} د .محمد بكر
وصلت ج�ي��دا ً إل��ى واشنطن فحوى وم��دل��والت ورسائل
زيارة األسد موسكو ،إذ بات يشرع الروسي قدما ً في صياغة
الح ّل السياسي لألزمة السورية بحب ٍر من حديد وعلى هدير
طائرات السوخوي تتكاثر الخطوات العملية يوما ً بعد يوم
لعبارة بوتين «الحمامة التي تمتلك جناحين من حديد» ،أدلى
سيد الكرملين بدلوه على المأل ،وضمن مقام الرئاسة لألسد
حتى م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات ال�ج��دي��دة ،مطالبا ً بتأليف حكومة
تض ّم أطراف الحوار تعيّن لجانا ً
ّ
تحضر بدورها النتخابات
برلمانية ورئاسية تمنح الحق «لمن يريد» للترشح لها ،بل
أكثر من ذلك سأل بوتين األسد عما يمكن القبول به للوقوف
بدقة على التفاصيل التي ستحكم العملية السياسية ،في
أي صياغة روسية للح ّل السياسي لن تكون
إشارة إلى أنّ ّ
س� ّم��ي «إسرائيليا»ً
ن��اف��ذة إال بعد مصادقة األس��د ،وه��و م��ا ُ
بالحصانة...
ت� ��درك واش �ن �ط��ن األب� �ع ��اد ال �م �ت �ق � ّدم��ة ل �ل �ح��راك ال��روس��ي
وطروحاته المرسومة وف��ق كيفيته ومعاييره ومحدداته،
تتنامى ال��ردود األميركية تباعا ً فيحط وزير خارجية ُعمان
ي��وس��ف ب��ن ع �ل��وي ف��ي دم �ش��ق ل�ي�س�م��ع ت�ف��اص�ي��ل ودقائق
وحيثيات وماهية م��ا ك��ان ق��د ش �دّد عليه بوتين أث�ن��اء لقائه
األس ��د ل�ج�ه��ة اس �ت �ع��داد األخ �ي��ر ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي العمليتين
العسكرية والسياسية ،باريس تدعو إلى لقاء يبحث األزمة
السورية بغياب موسكو ،تركيا بدورها تعلن نيتها تجميع
«ال �م �ع��ارض��ة» ال �س��وري��ة ف��ي ج�ب�ه��ة واح � ��دة ،ف�ي�م��ا تستم ّر
السعودية في تصدير سقفها العالي حول «مصير األسد»،
وتؤكد حضورها السياسي الفاعل في المشهد الحاصل،
وك� ّل ذل��ك بالطبع تكريسا ً وتطبيقا ً لرؤية أوباما لتطورات
المشهد السوري لجهة أنّ ما يحدث ح��رب استنزاف ،وما
كان قد أعلنه سابقا ً منذ بداية التدخل العسكري الروسي بأنّ
استراتيجية روسيا في سورية ستفشل ،ربما يريد أوباما
أن يقول هو اآلخ��ر إنّ واشنطن وحلفاءها يمتلكون شباكا ًَ
«حديدياً» لن تم ّر من خالله بسهولة «الحمامة» الروسية ذات
الجناحين الحديديين.
فما ال��ذي ي�ح��دث دول �ي �ا ً بين رأس��ي اللعبة ف��ي الساحة
السورية؟ وهل يبقى الكباش الحاصل ،فقط على مستوى
الرسائل السياسية؟
ً
في ستينيات القرن المنصرم وتحديدا في ع��ام 1962
خ�لال ال �ح��رب ال �ب��اردة وف��ي أع �ق��اب م �ح��اوالت فاشلة عدة
للواليات المتحدة (عملية خليج الخنازير وعملية النمس)
إلسقاط النظام الثوري الكوبي الجديد الذي أطاح بباتيستا،
بدأت حكومتا كوبا واالتحاد السوفياتي في بناء قواعد سرية
لعدد من الصواريخ النووية في كوبا التي تتيح لألخيرة
إم�ك��ان�ي��ة ض��رب أم �ي��رك��ا ،ه��ذا ال�ع�م��ل ال ��ذي ج��اء ع�ق��ب نشر
الواليات المتحدة لصواريخ «جوبيتر» في إيطاليا وتركيا
بشكل يتيح ألميركا ضرب موسكو بصواريخ نووية عدة،
واحتدمت المواجهة بين الطرفين فكرت على إثرها أميركا
بغزو كوبا ومن ثم عملت على فرض حظر عليها ،وانتهت
األزم��ة بتوقيع معاهدة (كنيدي – خروتشوف) التي تنص
على سحب روس�ي��ا للصواريخ ال�ن��ووي��ة م��ن كوبا وسحب
أميركا صواريخها من تركيا وعدم غزو كوبا ،هذه المعاهدة
التي كانت أح��د أسباب اإلطاحة بخروتشوف بعد سنتين،
إذ اعتبرها ال��روس هزيمة سياسية لهم ألنّ عملية سحب
األميركيين لصواريخهم من تركيا ت ّمت بسرية ،ولم يسلط
عليها الضوء إعالمياً ،لكن في المقابل ع ّد الجنرال األميركي
ليماي أحد أبرز القادة الميدانيين آنذاك المعاهدة بأنها أكبر
هزيمة في التاريخ األميركي وأبلغ الرئيس بذلك.
بمعنى آخر وما نريد أن نقوله إنه خالل تلك األزم��ة كان
يدرك الطرفان األميركي والروسي أبعاد المواجهة النووية
بينهما وكارثيتها فيما لو حدثت ،وك ّل ما حدث هو تصدير
جملة من الرسائل النووية بين الطرفين على قاعدة «ال يف ّل
أي (ال يفل النووي إال النووي) ،من دون
الحديد إال الحديد» ّ
الصدام المادي بالطبع بينهما ،وذل��ك وص��والً إل��ى الحلول
التوافقية ،بدليل أنّ تفويض الكرملين حينها لعيسى بلييف
أحد الجنراالت القادة في تلك الفترة لجهة استخدام رؤوس
حربية نووية تكتيكية لراجمات الصواريخ في حال شنّت
أميركا هجوما ً على كوبا ل��م ُي��وق��ع عليه ول��م يت ّم إرساله،
هذا التفويض الذي ت ّم إلغاؤه كليا ً من قبل خروتشوف بعد
خطاب كينيدي التلفزيوني ،وهذا ما يحدث اليوم تماما ً بين
الجانبين في الساحة السورية اللذين أبرما اتفاقا ً وتنسيقا ً
لعدم الصدام في األجواء السورية ،وك ّل الرسائل «الحديدية»
الحاصلة ه��و للوصول لح ّل سياسي توافقي على قاعدة
أس��س له االت�ف��اق النووي
(راب��ح – راب��ح) وال سيما بعد ما ّ
بين إيران والسداسية الدولية من أرضية صلبة للتوافقات
ال يمكن نسفها بهذه السهولة ،هذا االتفاق الذي تحدث عنه
المسؤولون اإليرانيون غير مرة بأنه أوق��ف كرة النار في
المنطقة ،وأنهى العناوين الخطيرة ،وم��ن هنا نقرأ ونفهم
توقيت وم��دل��والت تصريح الخارجية األميركية لجهة أنه
ف��ي مرحلة م��ا ستكون إي��ران ج��زءا ً م��ن ال�ح� ّل وال �ح��وار في
سورية.
ال�م��ؤك��د وال�ط�ب�ي�ع��ي أنّ ال�ك�ب��اش ال�س�ي��اس��ي األم �ي��رك��ي -
ال��روس��ي ف��ي ذروت��ه ه��ذه األي ��ام ،وم��ا يعيشه ال�ط��رف��ان هو
زم��ن تصدير الرسائل السياسية «الحديدية» واستعراض
العضالت بال منازع ،في محاولة لحجز المطارح الوازنة
والمواقع المؤثرة في صياغة البنود النهائية لوثيقة الح ّل
السياسي في سورية ولسان حال المشتبكين يردّد بالمعنى
السياسي :ال يف ّل الحديد إال الحديد.

فوز حزب العدالة والتنمية وبداية ر�سم الخرائط الجديدة للمنطقة
} غسان يوسف
يقول قيادي في حزب الشعب الجمهوري إنّ تدخل أردوغان
في السياسة الداخلية التركية واإلقليمية يعني وص��ول النار
السورية إلى تركيا ،ك ّل ذلك بسبب سياسات أردوغان الفاشلة
على ح ّد تعبيره.
وب���رأي المراقبين ف ��إنّ ف��وز ح��زب ال �ع��دال��ة والتنمية في
االنتخابات (المعادة) يعني أنّ الحرب على األك��راد ستستم ّر،
وأنّ التفجيرات ف��ي تركيا ستتصاعد ،وأنّ ش�لاالت الدماء
سوف تتدفق في ك ّل مكان من المنطقة ،وأنّ تركيا بدأت بالتفكك
االثني والمذهبي فالرجل اليعترف باآلخر!
فوز حزب العدالة والتنمية (حزب أردوغان) يعني أنّ مزيدا ً
من الالجئين سيتوجهون إلى أوروبا ،وأنّ مزيدا ً من المشاكل
واألزم��ات سوف تعاني منها دول الجوار ،وأنّ أوروبا سوف
تتلقى ك ّل يوم استفزازا ً جديدا ً من السيد أردوغان.
فوز أردوغ��ان يعني استمرار الحرب في العراق وسورية
واستمرار تدفق المقاتلين األجانب إلى هذين البلدين ،ودعم
كبير للمجموعات اإلرهابية التي سارعت إلرس��ال برقيات
التهنئة إلى (جاللة السلطان) ،إضافة إلى المطالبة المستم ّرة
بمشروع المنطقة اآلمنة شمال س��وري��ة ،وف��ي الوقت نفسه
استمرار سياسة ال�خ��داع مع إي��ران واالس�ت�ف��زاز مع روسيا
واالنصياع لألميركي و»اإلسرائيلي».
نجاح أردوغان يعني أنّ األكراد لن يقبلوا بالعيش تحت سلطة
من يساويهم بـ«داعش» ،ويش ّن عليهم الحرب ،ويضعهم على
قائمة اإلرهاب العالمي ،وبالتالي سيكون خيارهم الذهاب إلى
نموذج كردستان العراق ونموذج اإلدارة الذاتية في سورية.

فوز حزب العدالة والتنمية يعني تتويج أردوغ��ان سلطانا ً
جديدا ً عبر إحياء الدولة العثمانية الغابرة ،ما يعني تتويجا ً
لهوالكو جديد على الشرق األوسط ،وعلى الشعوب العربية أن
تتح ّمل .ألم يقل أردوغان عقب فوزه في االنتخابات الرئاسية
إنّ فوزه هو انتصار لباكو وبيروت ودمشق والقاهرة؟! وهو
ما أعاد التذكير به هو ورئيس وزرائه أحمد داوود أوغلو عقب
نتائج االنتخابات البرلمانية الحالية.
فوز العدالة والتنمية يعني أنّ القوي يحكم الضعيف وأنّ
ث��ورة شعوب تركيا آتية ،فنهج الطائفية والعرقية هو النهج
المحبّب لدى قادة العدالة والتنمية واللهجة الوطنية والقومية
هي آخر اهتماماتهم.
نجاح «اإلخوان» في تركيا يعني نجاحا ً لـ«داعش» و»النصرة»
و»أح� ��رار ال �ش��ام» وجميع المنظمات اإلره��اب�ي��ة ف��ي سورية
التي ستنعم بمزيد م��ن تدفق ال�س�لاح وال �م��ال وازدي���اد عدد
معسكرات التدريب للتركستان والشيشان وجميع مجرمي
العالم .بصراحة هو نجاح للفكر اإلرهابي التكفيري في العالم
م��ن طنجة إل��ى جاكرتا ،ولنكن دقيقين أكثر فهو نجاح لك ّل
أي بقعة من الكرة األرضية .ال تستغربوا .ألم يأتِ
إرهابي في ّ
اإلرهابيون من أستراليا والصين والواليات المتحدة وروسيا
إلى سورية والعراق عبر تركيا؟!
فوز أردوغ��ان يعني أنّ روسيا ستتعامل مع شخص أرعن
ي��رى في اإلره��اب جهادا ً وف��ي تدريب الشيشان ونقلهم إلى
سورية أو العودة إلى روسيا واج��ب لقتال (الدولة الصليبية
ال�ج��دي��دة) ،وأنّ الصين ستظ ّل تنظر بحذر إل��ى من ي��رى في
«ت��رك�س�ت��ان ال�ص�ي��ن» أت��راك �ا ً يعيشون ظلم ال��دول��ة الصينية
(الشيوعية الكافرة).
نجاح أردوغ��ان يعني استمرار الخالف مع مصر ومزيدا ً
من الدعم لجماعة «االخ��وان المسلمين» اإلرهابية ،وبالتالي

وزير الدفاع الأميركي يتفقد ب�سفينة حربية �أميركية بحر ال�صين

توتر بين ب ّكين ووا�شنطن
يُف�شل توقيع بيان م�شترك لـ«�آ�سيان»

قال وزير الدفاع الوطني الصيني تشانغ وان تشوان
أمس ردا ً على تحركات أميركية في اآلون��ة اآلخيرة إنه ال
داعي «للمغاالة» في مسألة حرية المالحة في بحر الصين
الجنوبي أو استغاللها كمبرر للقيام بعمل استفزازي.
وأض��اف الوزير الصيني إن دوري��ة البحرية األميركية
ه��ددت سيادة الصين ومصالحها األمنية وإن الواليات
المتحدة ينبغي أال تتخذ أي إجراءات خطيرة أخرى تهدد
سيادة الصين.
وقالت وزارة الدفاع الصينية في موقعها للتدوين المصغر
إن تشانغ أدلى بهذه التصريحات خالل منتدى لوزراء دفاع
رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آس��ي��ان) بعد أن قررت
الرابطة عدم إصدار إعالن مشترك في ختام المحادثات ما
عكس التوترات المتصاعدة بشأن بحر الصين الجنوبي.
وكانت الواليات المتحدة قد وصفت إبحار إحدى السفن
الحربية األميركية قرب جزر صناعية بنتها الصين في
أرخبيل سبراتلي بأنه جاء في إطار حرية المالحة.
وق��ال مسؤول دف��اع أميركي إن وزي��ر الدفاع األميركي
آشتون كارتر ونظيره الماليزي سيبحران على متن السفينة
الحربية األميركية تيودور روزفلت (اليوم) الخميس في
رحلة من المرجح أن تزيد التوتر بسبب مزاعم السيادة
المتداخلة في بحر الصين الجنوبي.
ول��م ت��رد معلومات بشأن المكان ال��ذي ستبحر إليه

السفينة لكنها تقوم بدوريات في بحر الصين الجنوبي
حيث تثير مطالب سيادة من الصين وع��دد من جيرانها
المخاوف من نشوب صراع.
ويشارك كارتر ونظيره الماليزي هشام الدين حسين في
اجتماع إقليمي لوزراء الدفاع يعقد في ماليزيا ويحضره
وزير الدفاع الصيني حيث تصدر الخالف حول بحر الصين
الجنوبي المناقشات.
وف��ي السياق ،قالت ماليزيا التي تستضيف منتدى
«آسيان» إنه لن تكون هناك مراسم توقيع لبيان مشترك
ف��ي خ��ت��ام المنتدى بعدما ضغطت الصين على دول
المنطقة إلسقاط أي إشارة إلى مخاوف بشأن بحر الصين
الجنوبي.
في حين أعلن وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين
أن رابطة دول جنوب شرقي آسيا لن تصدر إعالنا ً مشتركا ً
في ختام المنتدى لعدم توصلهم الى توافق في اآلراء ،وقال:
«اتخذت رابطة دول جنوب شرقي آسيا القرار ألنه لم يتحقق
توافق في اآلراء ،ولذلك لم يوقع إعالن مشترك».
وقالت وزارة الدفاع الصينية إن «دوال ً معينة» من خارج
منطقة جنوب شرقي آسيا مسؤولة عن إلغاء صدور بيان
مشترك في ختام المنتدى ،مشيرة إلى أن الصين تعبر عن
أسفها ،وأضافت أن دوال ً لم تسمها حاولت فرض محتوى ال
عالقة له بالمؤتمر في البيان المشترك.

�أردوغان متوعد ًا� :سنقاتل
العمال الكرد�ستاني حتى ت�صفية �آخر م�سلح

*كاتب فلسطيني مقيم في سورية

لقاء بين زعيمي ال�صين وتايوان
للمرة الأولى منذ 1949
أكدت بكين ،أمس ،أن قائدي الصين و تايوان سيعقدان االجتماع األول،
يوم السبت المقبل ،في سنغافورة ،في سابقة تاريخية ،منذ انتهاء الحرب
األهلية الصينية عام  ،1949وفقا ً لوكالة «شينخو» ،نقالً عن ممثل شؤون
تايوان لدى القيادة الصينية.
ونقلت الوكالة عن ممثل شؤون تايوان لدى القيادة الصينية ،قوله« :إن
القائدين سيتبادالن وجهات النظر حول تعزيز وضمان السالم في مضيق
تايوان» .ووفقا ً له ،تم اتخاذ القرار تلبية لإلدارات ذات الصلة من الطرفين
بعد التشاور.
كما قالت السلطات التايوانية عن االجتماع المقرر عقده ،إن الطرفين (شي
جين وما ينغ جيو) سيتبادالن وجهات النظر حول العالقات المشتركة بين
الدولتين ،إال أنه «لن يتم توقيع اتفاقات أو إصدار بيان مشترك».
وتتسم العالقات الصينية التايوانية بالتوتر منذ منتصف القرن الماضي،
على أثر الحرب األهلية الصينية ،التي سيطر بنهايتها الحزب الشيوعي
الحاكم على العاصمة بكين ،في حين تراجعت جبهة الكومنتانغ إلى تايبي
في تايوان ،التي تدير الحكم فيها حتى اليوم.
وتطالب الحكومة في تايوان باالستقالل التام عن الصين ،األمر الذي
ترفضه بكين ،التي ال تزال تعتبر تايوان جزءا ً من إقليمها ،إال أن السنوات
األخيرة شهدت بعض التطور في العالقات شبه الرسمية بين البلدين،
بخاصة في مجاالت النقل والتجارة واالت��ص��االت ،إلى جانب مفاوضات
سياسية غير مباشرة.

كوالي�س

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إن تركيا
ستستمر في قتال المسلحين األك��راد حتى تصفية آخر
مسلح ،مضيفا ً أن الوقت الحالي ليس وقت نقاش.
وأضاف في تصريحات أدلى بها في أنقرة في أول خطاب
مهم له بعد فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالغالبية
في االنتخابات المبكرة التي أجريت في مطلع األسبوع أن
العمليات ضد حزب العمال الكردستاني ستستمر حتى
يدفن متشددو الحزب سالحهم.
وفي السياق ،قالت القوات المسلحة التركية أمس إن
جنديين تركيين و 15من مسلحي حزب العمال الكردستاني
قتلوا في اشتباكات قرب الحدود مع العراق ،مشيرة أن
المسلحين قتلوا في عملية بعدما نفذ الجيش يوم الثالثاء
ضربات جوية عليهم في منطقة داجليجا بإقليم هاكاري.
وكانت مصادر أمنية تركية أعلنت في وقت سابق أنها
فرضت حظر تجوال بدعم من طائرات مروحية في مناطق

ببلدة تقع جنوب شرقي البالد ،يأتي ذلك بعد مقتل 3
أشخاص باشتباكات.
فيما قال الجيش التركي إنه نفذ ضربات جوية على
قواعد لحزب العمال الكردستاني عبر ال��ح��دود شمال
العراق ،في حين قال حزب العمال الكردستاني إنه يتوقع
«تصعيدا ً للحرب» حيث قال إن حزب العدالة والتنمية قرر
أن يواصل حربا ً ستضع تركيا وجها ً لوجه أمام أزمات
كبرى في الداخل والخارج.
وقالت مصادر أمنية تركية إن جناح الشبيبة في حزب
العمال الكردستاني حفر خنادق لمنع دخ��ول الشرطة
في بعض المناطق ،وذك��ر أن شابا ً عمره  22سنة قتل
بالرصاص.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ق��ت��ل رج�ل�ان ب��ال��رص��اص خ�لال
اشتباكات بين الشرطة وأفراد من جناح الشبيبة في حزب
العمال في بلدة يوكسكوا قرب الحدود مع إيران.

ف��إنّ مصر ستكون بلدا ً مفتوحا ً لحرب مستمرة يذكي نارها
المقسمة كون
أردوغ���ان ،ويعني أنّ ليبيا ستكون ف��ي حكم
ّ
الرجل يعتبر دعم الدواعش «واجب المسلم على أخيه».
فوز أردوغان يعني أنّ حرب اليمن ستطول واإلمارات سوف
تخسر المزيد من جنودها بنيران «اإلخوان المسلمين» هناك.
فوز أردوغ��ان يعني تعنّت قادة السعودية الجدد في اليمن
كونهم سيرون في فوزه قوة لهم.
وفي األردن سيؤدّي فوز أردوغان لمحاولة «اإلخوان» تقليد
النموذج التركي ،وبالتالي انتظروا مزيدا ً من التخبّط والفوضى
السياسية.
فوز أردوغ��ان يعني يوما ً مفصليا ً في تاريخ العالم ال يق ّل
أهمية عن دخول هوالكو إلى بغداد أو قيام الكيان الصهيوني
في فلسطين أو حتى احتالل أميركا للعراق عام .2003
نعم تركيا اليوم ستكون كرة النار التي ستمت ّد نارها إلى
مسافات بعيدة لتحرق األخضر واليابس عند العدو والصديق.
تركيا دخلت في األول من تشرين الثاني عام  2015تح ّوالت
جديدة ج ّد خطيرة ومختلفة ،بالتزامن مع العواصف في داخلها
ومن حولها.
لكن حتى ال نكون متشائمين كثيراً ،فأردوغان الذي لطالما
تباهى بقدرته على التأثير ف��ي س��وري��ة ،ان�ط�لاق�ا ً م��ن دعمه
للمجموعات اإلرهابية ،وال سيما في الشمال السوري ،يواجه
اليوم عاصفة روسية بدأت تغيّر في الوقائع التي فرضها ّ
تدخله
طيلة السنوات السابقة.
وفي الداخل التركي ،ف��إنّ اهتزاز االستقرار الداخلي بات
العبا ً أساسيا ً في التوازنات داخل تركيا .وإنّ فوز حزب العدالة
والتنمية في البرلمان ال يح ّل المشكلة ،بل سيص ّعدها ،كون
األكراد سيشعرون أنّ نجاح أردوغان كان على دماء شهدائهم
في جبال قنديل وديار بكر وأنقرة واسطنبول وعين العرب.

كشف مصدر
ديبلوماسي مطلع
على المداوالت التي
شهدتها أروقة مؤتمر
فيينا أنّ وزير خارجية
دولة فاعلة ومؤثرة
في الحدث السوري لم
يستغرب موقف وزير
الخارجية السعودي
عادل الجبير المتعنّت
والرافض للمبدأ القائل
بأنّ الشعب السوري
هو صاحب الحق
الحصري في تقرير
مصيره وانتخاب قادته
ومسؤوليه ،وقد علّل
عدم استغرابه بالقول:
كيف لمن ال يعرف
في بالده شيئا ً عن
االنتخابات أن يق ّر بهذا
المبدأ؟

نقل  30الجئ ًا من اليونان �إلى لوك�سمبورغ
ببرنامج �أوروبي لإعادة التوطين
ب��دأت رح�لات نقل المهاجرين من اليونان إل��ى دول
أوروبية أخرى ،في إطار خطة االتحاد األوروب��ي إلعادة
التوطين.
ووصل إلى أثنيا ،أمس ،ممثل شؤون الهجرة في االتحاد
األوروب���ي ديميتريس أف��رام��وب��ول��س ،ووزي���ر خارجية
لوكسمبورغ جين أسيلبورن ،ورئيس البرلمان األوروبي
مارتن شولتز ،لحضور مغادرة الالجئين من اليونان
إلى لوكسمبورغ ،مع رئيس وزراء اليونان ،أليكسيس
تسيبراس ،ووزير الداخلية المسؤول عن شؤون الهجرة،
بحسب بيان لالتحاد األوروبي.
وقال وزير داخلية اليونان ،إيوانس موزاالس ،بحسب
البيان« :تغادر أول طائرة تحمل الجئين من اليونان،
بموجب برنامج االتحاد األوروبي إلعادة التوطين .أكثر
من  600.000مهاجر دخلوا إلى أوروبا عبر اليونان خالل
هذا العام .وعملية إع��ادة التوطين التي تحدث غدا ً هي
عملية رمزية ،ولكنها خطوة أولى شديدة األهمية في عملية
يجب أن تصبح ممنهجة .حان الوقت لتكثيف العمل على
الصعد كافة ،ولجعل عملية إعادة التوطين عملية دورية»،
ووجه موزاالس التحية للوكسمبورغ كونها الدولة األولى
التي تستقبل الجئين آتين من اليونان ،ولجهودها كرئيس
المجلس لدفع ذلك البرنامج إلى األمام ،مضيفا ً أنه «نحن

ّ
تحطم طائرة نقل
رو�سية جنوب ال�سودان
قالت وزارة الخارجية الروسية إن
طائرة الشحن المنكوبة في جنوب
ال��س��ودان مسجلة في طاجكستان
وأكدت أن طاقمها يتكون من  5أرمن
ومالح روسي.
وكانت سلطات جنوب السودان
أعلنت ف��ي وق��ت س��اب��ق مقتل 41
شخصا ً إثر تحطم طائرة شحن قرب
مطار العاصمة جوبا.
وقال آتيني ويك آتيني ،المتحدث
باسم رئاسة دولة جنوب السودان
إن  41شخصا ً لقوا مصرعهم إثر
تحطم طائرة من نوع «أنطونوف»
ق���رب ال��م��ط��ار ال���دول���ي للعاصمة
تابعة لشركة «Allied Services
 »Limitedالمحلية.
وأكد أوتيك أن الطائرة كانت تقل
 12من مواطني جنوب السودان،
إضافة طاقم مكون من  5أرمن وروسي
واحد ،مشيرا ً إلى أن  3من رعاياهم
الركاب نجوا من هذه الكارثة.
من جهة أخرى ،قالت بعثة األمم
المتحدة ف��ي ج��ن��وب ال��س��ودان إن
ال��ط��ائ��رة كانت متجهة إل��ى مدينة
بالوخ في محافظة النيل األعلى وقد
تحطمت إثر إقالعها على بعد 800
متر من المدرج ،حيث انتشر الحطام
على طول ضفاف نهر النيل األبيض.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ص��رح��ت جانا
تيريخوفا ،مستشارة وزي��ر النقل
ال���روس���ي ،أن ط��ائ��رة ال��ن��ق��ل التي
تحطمت في جنوب السودان ،ليست
مدرجة ضمن كشوف منظمة الطيران
المدني الروسية.

نعتمد على بقية الدول األعضاء التخاذ الخطوات الالزمة
من أجل تتابع عمليات إعادة توطين الالجئين من اليونان
وإيطاليا».
وأعيد توطين ست أسر سورية وعراقية من أثينا في
إطار خطة لعامين يمولها االتحاد األوروبي بتكلفة تبلغ
 780مليون يورو ،حيث أظهرت لقطات تلفزيونية حية
بثها التلفزيون الحكومي اآلباء المبتسمين وهم يحملون
أطفالهم اللتقاط ص��ور شخصية (سلفي) م��ع رئيس
ال��وزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ووزي��ر خارجية
لوكسمبورج جان اسيلبورن إلى جوار طائرة على مدرج
بمطار أثينا الدولي قبل أن يصعدوا إليها.
وتشهد أوروب��ا ،خالل األشهر القليلة الماضية ،أكبر
موجة من الالجئين منذ الحرب العالمية الثانية ،إذ يجازف
اآلالف بحياتهم بعبور البحر المتوسط باستخدام قوارب
متهالكة ،هربا ً من الحروب واألزمات في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة ،بلغ عدد المهاجرين
والالجئين الذين وصلوا إلى أوروبا منذ بداية العام الحالي
 757.192شخص ،منهم أكثر من  50.000وصلوا خالل
األسبوع الماضي ،بسبب تأثير الطقس السيئ على أماكن
نزوحهم في سورية والعراق ودول الشرق األوسط.

تو�سيع البحث في مكان تحطم
الطائرة الرو�سية ب�سيناء
أعلن ممثل لجنة التحقيق الروسية أن السلطات المصرية المختصة وسعت نطاق
البحث في مكان تحطم الطائرة الروسية بسيناء ،ما سمح بإيجاد وثائق ومواد أخرى
ضرورية للتحقيق في أسباب الكارثة.
وقال فالديمير ماركين أمس إنه «السلطات المصرية المختصة وسعت بطلب
رئيس لجنة التحقيق الروسية نطاق عملية البحث ،ما سمح لمحققي ومختصي
الجنائية بمساعدة خبراء وزارة الطوارئ الروسية بالعثور على وثائق وأشياء ومواد
ذات أهمية للتحقيق الجنائي» ،مضيفا ً أنه «ستتم دراستها بمشاركة ممثلي السلطات
المصرية المختصة».
وكان وزير الطوارئ الروسي فالديمير بوتشكوف قد أعلن أن روسيا ستوسع نطاق
البحث في مكان تحطم الطائرة الروسية بسيناء إلى  40كم ،وقال في اجتماع لجنة
متابعة كارثة الطائرة الروسية مخاطبا ً مرؤوسيه «افحصوا مساحة  40كم  2في
المنطقة ،بما في ذلك باستخدام الطائرات من دون طيار».

االحتجاجات تجبر رئي�س
الحكومة الرومانية على اال�ستقالة
أعلن رئيس الحكومة الروماني فيكتور بونتا استقالته على خلفية االحتجاجات
التي شهدتها البالد بعد حريق في ملهى ليلي ومقتل  32شخصاً.
وقال بونتا أمس في كلمة متلفزة« :أعلن استقالتي .وآمل أن ترضي استقالة
الحكومة الشعب الذي تظاهر في الشوارع وطالب بهذا».
وتأتي استقالة بونتا غداة تظاهر اآلالف من الرومانين في بورخاست أمام مقر
الحكومة للمطالبة باستقالة كل من رئيس الوزراء االشتراكي الديموقراطي فيكتور
بونتا ووزير الداخلية جابرييل أوبرا.
وتعرض بونتا وهو رئيس الوزراء الروماني الوحيد الذي مثل أمام المحكمة أثناء
توليه المنصب لضغوط حتى يقدم استقالته للرئيس كالوس يوهانيس الذي هزمه
في انتخابات الرئاسة التي أجريت في تشرين الثاني الماضي.
وتجاهل بونتا مرارا ً دعوات لالستقالة وتعهد باستكمال فترة توليه المنصب إلى
أن تنتهي بنهاية  2016حيث من المقرر أن تجرى االنتخابات البرلمانية المقبلة،
وقال« :يمكنني خوض أي معارك سياسية لكن ال أستطيع محاربة الشعب».
وقال رئيس حزب االتحاد الوطني من أجل تقدم رومانيا جابرييل أوبريا نائب
رئيس ال��وزراء في بيان أمس إنه مستعد لمواصلة دعم االئتالف الحكومي بعد
استقالة بونتا ،وقال« :سنظل ندعم ائتالفنا ونحن موجودون لتشكيل حكومة
غالبية جديدة مع الحزب االشتراكي الديمقراطي (بزعامة بونتا)».

