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ك�سب «العدالة والتنمية»
َ
لم ِ
االنتخابات؟ وماذا يترتب ذلك؟
 محمد شريف الجيوسي
استعاد حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بعض شعبيته ما
يتيح له تشكيل حكومة تركية جديدة منفرداً ..حيث حصل على
 49,4في المئة من مجموع أصوات الناخبين يضم إليها اصوات
المستقلين واألح��زاب التي حصلت فقط على  3,3في المئة من
أصوات الناخبين ،ما يوفر له أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس
وتشكيل الحكومة منفرداً .لكن النتائج لن تتيح له إج��راء تعديل
تمنح رئيس الجمهورية سلطات إضافية.
لقد حقق ح��زب العدالة والتنمية ه��ذا التقدم بفعل ممارسات
خاطئة ارتكبتها أح��زاب المعارضة الرئيسة من جهة وبخاصة
حزبي الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي (الكردي)،
فيما حقق حزب الشعب الجمهوري المعارض تقدما طفيفا ً بالفوز
بمقعدين آخرين.
فعلى صعيد ح��زب ال�ح��رك��ة القومية ح��دث ان�ش�ق��اق بنتيجة
اختالف داخلي حيث دعا ابن مؤسس الحزب إلى االنخراط في
تشكيل حكومة إئتالفية مع حزب العدالة والتنمية بنتيجة انتخابات
حزيران الماضي ،فيما رفض رئيس حزب الحركة القومية ذلك،
ما أدى إلى انضمام مجموعة من انصار الحركة لحزب العدالة،
وبالنتيجة خسارتها  39نائبا ً من مجموع نوابها البالغ عددهم 80
في الدورة السابقة.
ويختلف حزب الحركة القومية مع حزب الشعوب الديمقراطي
في مسائل جوهرية تتصل بموقفه المتشدد من القضية الكردية
في تركيا ،وهو في ذلك يفوق في تشدده حزب العدالة ذاته منها،
ما يحول بالضرورة من دون أي اقتراب أو تنسيق بين الحركة
القومية وحزب الشعوب ،حتى من دون انضمام بعض أعضائه
القياديين لحزب العدالة ،في حين أن حزب الشعوب رغم وجوده
الكثيف في مناطق جنوب شرقي تركيا ،إال أنه في حاجة لتعاون
أحزاب المعارضة معه (وهو ما حدث في انتخابات حزيران 2015
حيث دعا حزب الشعب الجمهوري أنصاره للتصويت لمصلحة
حزب الشعوب في منطقة اسطنبول)
وارتكب حزب الشعوب خطيئة بظهوره المقلق بمظهر المبدد.
لالستقرارالسياسي واألمني وبالتالي االقتصادي في تركيا ،ما
أضر به وبجملة أح��زاب المعارضة بعامة ،حيث تبدى للشعوب
التركية أن أحزاب المعارضة في حال فوزها ستجلب لتركيا عدم
االستقرار بأوجهه كافة.
فحزب الحركة القومية (كما أظهره االنشقاق الداخلي) برفضه
تشكيل حكومة ائتالفية مع حزب العدالة (وه��و األق��رب اليه من
األحزاب األخرى) وفي رفضه (المطلق) للمطالب الكردية في آن،
بدا هو اآلخر يبدد االستقرار ويقود الى الفراغ السياسي.
وت��رك ح��زب الشعوب انطباعا ً ب��أن مجيئه للحكم سيقود إلى
تفتت تركيا وانخراطها في أعمال مسلحة ،رفض عدد كبير من
الشعب التركي االنحراط فيها في الخارج ،فال بد أن األول��ى به
أن يرفضها في داخ��ل تركيا ،فتراجعت مكانة ح��زب الشعوب،
وانعسكت بالتالي أجواء عدم ثقة إضافية بين الحزبين المعارضين
الحركة القومية والشعوب الديمقراطي أضرت بهما معاً ،وأكسبت
حزب العدالة معظم الخسارة ،وأضر خالفهما قليالً بحزب الشعب
الجمهوري ،الذي تمكن من الحفاظ على موقعه وكسب مقعدين
آخرين فقط ،في حين كان على قدرة لكسب المزيد من المقاعد لوال
أخطاء الحزبيْن المعارضيْن اآلخر ْين.
أم��ا ح��زب ال �ع��دال��ة فعمد ال��ى إج ��راء ت�ع��دي�لات ع�ل��ى برنامجه
االنتخابي ،أهمها ظهوره المخادع بأنه حرب على داع��ش ،وأن
المعارضة تقود البالد إلى حالة من عدم االستقرار ،وفيما هي
تنتقد تورطه في دول الجوار ،تأخذ مسالك إرهابية قد تنقل تركيا
في ح��ال فوزها وتشكيل حكومة ،ال��ى حالة من الفراغ وانعدام
ال ��وزن ال�س�ي��اس��ي ،ك�م��ا ان االخ �ت�لاف��ات ال�ج��وه��ري��ة ب�ي��ن حزبي
الشعوب الديمقراطي والحركة القومية ،سيجعل من المستحيل
مشاركتهما في حكومة واحدة مستقرة قابلة لالستمرار ،فضالً
عن رفضهما وحزب الشعب على التشارك في حكومة مع حزب
العدالة ،فال هذه األحزاب قادرة على التشارك في ما بينها وال هي
قابلة على التشارك معه ،وبالتالي ال بد من (بقاء) حزب العدالة
والتنمية في الحكم منفرداً.
ورغم انزواء بعض أعضاء حزب العدالة من معارضي أردوغان
وعدم اتفاقهم معه في سياسياته العامة ،إال أنهم لم يعملوا ضده
كما صنع أولئك المختلفون داخل الحركة القومية أو من اشتراهم
أردغان من الكرد بالمال.
وأثارت المشاركة الروسية النزيهة في الحرب على اإلرهاب،
في س��وري��ة ،مخاوف التقليديين من األت ��راك ،الذين ال تربطهم
بروسيا ع�لاق��ات ود تاريخية ،بغض النظر ع��ن قناعتهم بخطأ
س�ي��اس��ات أردوغ� ��ان ال��رع�ن��اء وم��ا ج��ر على ب�لاده��م م��ن كراهية
وحصار وتراجعات ،وبتزامن ذلك مع توجه حزب الشعوب أو
حزب العمال الكردستاني التركي للعنف ،كل ذلك وحد التقليديين
الترك وراء العدالة والتنمية.
وعمد العدالة والتنمية الى تعديل سياساته االنتخابية الداخلية
فأتاح للمخضرمين من أعضائه ذوي الشعبية من نوابه السابقين؛
ترشيح أنفسهم مجدداً ،ما أكسب الحزب زخما ً جديدا ً على صعيد
االنتخابات ومنفقا ً نحو ملياري دوالر على شراء ذمم من األكراد
وغيرهم ...واتخذ إعالمه سياسة الزعم بأن تركيا باتت مستهدفة
من جيرانها ،أسهم بعض إعالم أحزاب المعارضة دون قصد منه
على تقديم هذه الصورة غير الدقيقة ،فيما حكومة حزب العدالة
هي التي استهدفت جيرانها ،واقنع العديدين عبر التنسيق مع
داعش على أنه مستهدف منها على نقيض الواقع تماماً.
ولكن هل سيغير الحكم في تركيا من سياساته تجاه سورية
والعراق وإيران وروسيا وأرمينيا ،ال بد أن هذا سيعتمد على مدى
ذكاء الجهات الحاكمة هناك ،فميزان القوى اإلقليمي والدولي لم
يعد كالسابق ،األمر الذي بات يتعارض جوهريا ً مع مصالح تركيا
االستراتيجية ،في حال إعمال العقل ،والمواطنة التركية الحقيقية،
وأن (اإليديولوجيا) واالع�ت�ب��ارات المذهبية والتنسيق مع دول
إقليمية رجعية وجماعات تكفيرية على صالت بالغرب والكيان
الصهيوني لن تحمي تركيا ،بل ستضر بها كثيرا ً على صعيد
المصالح واألمن.
كما أن المراهنة المستمرة على حلف النيتو أمنيا ً وعسكريا ً
وعلى العضوية ف��ي االت�ح��اد األوروب ��ي اقتصادياً ،ه��ي مراهنة
عبثية ،بل هي مراهنة تشكل عبئا ً على تركيا  ،وتضر بسمعتها
مع مجاوريها الذين ترتبط موضوعيا ً مصالحها الحقيقية معهم،
وتمنحها العالقات الطيبة مع مجاوريها آنفي الذكر ،عنصر القرار
السياسي المستقل؛ الذي يعتبر أهم ما تمتلكه دولة أو شعب أو
أمة ما.
أما الخيار اآلخر الذي يمكن أن تستمر تركيا في سلوكه فهو
اإلبقاء على سياساتها غير المتصالحة مع ذاتها ومع مصالحها
وج��واره��ا ال�م�ب��اش��ر ،وال�م��راه�ن��ة ع�ل��ى ظ�لام�ي��ات تكفيرية غبية
مذهبية وطائفية متخلفة ،وعلى عالقات أكثر من طيبة مع الكيان
الصهيوني رغم كل المزاودات اللفظية ،واستمرارعضويتها في
النيتو والسعي الغبي للعضوية في االتحاد األوروبي.
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الإيقاعات ال�صاخبة ...لن ُت ّ
رق�ص الحل ال�سيا�سي في �سورية �إال مذبوح ًا من الألم
 د .محمد بكر



في م��وازاة نشاطه السياسي لتجميع ما يمكن تجميعه من
المعارضة السياسية السورية والتأسيس لعملية سياسية في
س��وري��ة يجهد ال��روس��ي ف��ي رس��م مالمحها وتحديد أبعادها
وشكلها النهائي ،وال سيما بعد أن دخلت اجتماعات فيينا حيّز
السعي كما قيل إليجاد صيغ مشتركة للح ّل السياسي ،تستم ّر
واشنطن في محاولة كبح جماح «الحصان» الروسي الذي بات
يتجاوز من وجهة نظرها حدود المضمار األميركي السياسي
منه واللوجستي الذي دأبت فيه الواليات المتحدة على تصدّر
المشاهد وصياغة األدوار وتوزيع المهام بالشكل الذي يبقى
فيه تحت السيطرة األميركية بما يحفظ أهدافها وغاياتها ،فتبقى
خالله العيون األميركية مس ّمرة باتجاه ك ّ��ل جديد روسي،
وآخ ��ره ال �ح��راك ال��ذي وج��دت فيه واشنطن (خ�ط��وة مبكرة)،
لكونه قد يحمل في طياته نهاياتٍ غير س��ارة فيما لو نجحت
موسكو في استقطاب كيانات وشخصيات سورية معارضة
توجهاتها السياسية في القالب ال��روس��ي ،وتاليا ً ما
وقولبة ّ
يمكن أن يؤ ّمنه هذا الجهد السياسي المقترن بالجهد العسكري
في الميدان السوري من مخرجات سياسية توافقية سورية ــــ
سورية تصاغ تفاهماتها ونقاط تالقيها باألقالم الروسية.
ما س ّربه ديبلوماسيون غربيون شاركوا في اجتماع فيينا
لجهة التالسن الساخن واألجواء التناحرية التي دارت بين ك ّل
من وزيري الخارجية اإليرانية والسعودية ،اتهم خاللها الوزير
ظ��ري��ف المملكة بدعمها ل�لإره��اب ،وك��ذل��ك م��ا ع��ززه الرئيس
روحاني من تصادمية للمشهد ،ع��ادا ً أنّ أساليب الجبير التي
وصفها بالوقحة لن توصل إلى أي نتيجة؛ بينما استم ّر بدوره
الموقف السعودي ودائما ً على لسان الجبير في تعزيز مفردات
الرحيل ُي�ح�دّد فيها طريقة وت��اري��خ رحيل األس��د وانسحاب

جميع القوات الخارجية من سورية بما فيها اإليرانية في بداية
َ
أي اتفاق
أي عملية سياسية
كشرطيْن رئيسين لقبول المملكة ّ
يتعلق بالملف السوري ،ك ّل ذلك يشي بأنّ الح ّل السياسي لن
يطرق أب��واب فيينا خ�لال المرحلة القريبة اآلت�ي��ة ،وسيسافر
بعيدا ً ع��ن إرادة المشتبكين ،فالحاصل ال�ي��وم على المسرح
الدولي واإلقليمي إنما هو مشاهد وفصول منطقها وجوهرها
«ش ّد الحبال» يحاول فيها فريقا النزاع تعزيز سواعده بجملة
بفت العضد أو
من األثقال والرسائل الشديدة اللهجة الكفيلة ّ
في الحد األدنى استيالد حالة من «االرتخاء» في قوة الخصم،
إذ لم يجد بوتين أي حرج في استباق وقطع الطريق على ما قد
يجول في الذهن األميركي مستقبالً ،لجهة اإلعالن عن تزويد
الدولة السورية بأنظمة دف��اع جوي الستخدامها في حال ما
س ّماها القوة القاهرة ،فيما على المقلب اآلخر كشف دبلوماسي
أوروبي لصحيفة المنار المقدسية بتاريخ  2015 /11 /4عن
قيام مبعوث لنتنياهو بزيارة إل��ى ول��ي ول��ي العهد السعودي
محمد بن سلمان سلّمه خاللها رسالة وصفت بالهامة تتعلق
ب��األوض��اع والتطورات السياسية في كل من سورية واليمن
وفلسطين .ويضيف المصدر الديبلوماسي أن األمير السعودي
طلب دعما ً «إسرائيلياً» إضافيا ً للمجاميع المسلحة في سورية،
ووض���ع خ�ط��ط ج��دي��دة ل�م��ا س�م��اه��ا غ ��زو ال�ع��اص�م��ة دمشق،
إضافة لالتفاق بين الجانبين لجهة السماح للكيان الصهيوني
باستخدام األراضي السعودية برا ً وجواً.
إنّ ك ّل ما يتبدّى من تعزيز للجهود الدولية لمحاربة تنظيم
«الدولة اإلسالمية ــــ داع��ش» والتي كان آخرها إع�لان فرنسا
إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول للمشاركة في العمليات
العسكرية ض ّد التنظيم في سورية والعراق ،إضافة لما جاء على
لسان وزير الخارجية التركي سنيرلي أوغلو ،لجهة أن تركيا
تدرس ش ّن هجوم على معاقل «داعش» وتعزيز قدرات التحالف
يصب في اعتقادنا في إطار التماهي مع الرؤية
األميركي ،لن
ّ

الروسية ــــ السورية التي ت��رى في مكافحة اإلره��اب أولوية
وطريقا ً ممهدا ً للحل السياسي ،إنما يأتي في سياق إشهار
«سيف الزعامة» وتصدّر القيادة لمواجهة اإلرهاب المحصور
أميركيا ً في عناوين االستثمار واالحتواء والمماطلة والتعويل
على مفاعيل ذلك في الصراع الدولي مع الخصم الروسي ،ومن
هنا نقرأ ونفهم ما أعلنه سنيرلي أوغلو لجهة أنه حتى في حال
«احتواء» تقدّم «داعش» بفضل الجهود الدولية التي تشارك فيها
ب�لاده ،فإن الخطر لن ينتهي على ح ّد تعبيره ،وهنا نقول :ما
هو الخطر الذي يعنيه الوزير التركي ،وقد حسمت االنتخابات
البرلمانية األغلبية لمصلحة ح��زب العدالة والتنمية؟ هل هو
خطر ارت��دادات هذا الفوز وتاليا ً ارت��دادات المواجهة مع حزب
العمال الكردستاني أم ربما «خطر» مآالت الح ّل السياسي في
سورية التي ال تتحدّث ،أو ربما تتجاهل فيه القيادة السورية
أي مرحلة انتقالية .ه��ذا ال�ح��ل الذي
وحلفاؤها الحديث ع��ن ّ
سيفضي إلى بقاء األسد في سدة الرئاسة ،فيما لو تم إسقاط
سياسة «االح�ت��واء» في التعاطي مع «داع��ش» ،والنحو باتجاه
مواجهة جدية دولية مشتركة لمحاربة اإلرهاب .من هنا نفهم
إصرار واشنطن وحلفائها على التمسك بخيار االحتواء ،كسبيل
للوصول إلى ح ّل سياسي وفق المقاسات األميركية.
المؤكد أنّ دي ميستورا سيحمل في جعبته إلى مجلس األمن
الكثير من «المقامات» السياسية غير المتوافقة التي تتحدث
بوضوح عن صور الكباش والتناطح بين «المايسترو» األميركي
والروسي على قيادة األوركسترا الدولية .وحدها «اإليقاعات»
السياسية الصاخبة تبقى سيدة المشهد يتراقص على ضرباتها
الح ّل السياسي في سورية مذبوحا ً بسكين ما تراه واشنطن في
أي تقارب سياسي سوري – سوري (خطوة مبكرة).
ّ

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com

مو�سكو ت�ؤكد ت�س ّلم «معلومات معينة» من لندن
حول تحطم طائرتها في �سيناء
قال دميتري بيسكوف ،السكرتير
الصحافي للرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،في تصريح صحافي ،أمس،
إن بإمكانه تأكيد صحة النبأ القائل
بأن لندن قدمت «معلومات معينة»
إل���ى م��وس��ك��و ح���ول ح���ادث تحطم
الطائرة الروسية في مصر .إال أنه
ذكر أن ال علم لديه بشأن مضمون
هذه المعلومات بسبب عدم إطالعه
عليها.
وأشار بيسكوف ،في الوقت ذاته،
إلى أن موسكو ترحب بإقامة تعاون
مع أي بلد بإمكانه أن يساعد في
التحقيق في مالبسات كارثة طائرة
الركاب الروسية وأسبابها ،الفتا ً
إلى أن أجهزة التحقيق وحدها من
اختصاصها تأكيد رواية وقوع عمل
إرهابي على متن الطائرة أو نفيها.
وك����ان����ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة أف������ادت ف���ي وق��ت
سابق ،أم��س بأنها سلمت موسكو
استنتاجاتها المبنية على معلومات
اس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ،م��ف��اده��ا أن هناك
اح��ت��م��اال ً ك��ب��ي��را ً أن س��ب��ب تحطم
الطائرة الروسية يعود إلى وقوع
عمل إرهابي على متنها.
وكانت صحيفة «صنداي تايمز»
البريطانية نقلت في وق��ت سابق
عن مصادر خاصة بها في الحكومة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ،أن ه��ن��اك معطيات
استخباراتية تشير إلى تورط زعيم
تنظيم «داعش» اإلرهابي في سيناء
«أب��و أس��ام��ة المصري» ف��ي تدبير
عملية تفجير قنبلة على متن طائرة
الركاب الروسية المنكوبة.
وجاء في الصحيفة «تم الكشف
عن اس��م المشتبه بتنفيذه العمل
اإلره���اب���ي ...وي��رى ق��ادة األج��ه��زة
االستخباراتية أن ال��ط��ائ��رة التي
كانت تقل  224شخصا ً تحطمت
نتيجة انفجار قنبلة زرعها عناصر
من تنظيم داع��ش في شبه جزيرة
سيناء .وق��د بايع زعيم الجماعة
ال��داع��ي��ة ال��م��ص��ري «أب����و أس��ام��ة
ال��م��ص��ري» تنظيم داع���ش ال��ع��ام
الماضي في سورية».
وأش���ارت «ص��ن��داي تايمز» إلى
أن ممثلين عن الحكومة البريطانية

أك��دوا نهاية األسبوع الحالي على
ك���ون ال��م��ص��ري «ش��خ��ص��ي��ة تثير
اهتمام التحقيق» ،وذكرت أن لندن
مستعدة لـ»تقديم المساعدة لمصر
وروس��ي��ا في إج��راء عملية اقتحام
وتصفية (لإلرهابيين) ...وسيتطلب
ذلك نشر القوات البريطانية الخاصة
في مصر» .وبحسب الصحيفة ،فإن
«المصري» هو الذي أعلن مسؤولية
تنظيمه عن إسقاط الطائرة الروسية
ي��وم األرب��ع��اء ال��م��اض��ي ،م��ن خالل
تصريحاته في فيديو المنشور في
اإلنترنت.
وف��ي السياق ،أجمع المحققون
المصريون بقضية سقوط الطائرة
ال��روس��ي��ة م��ع��ل��وم��ات ع���ن ع��م��ال
المنتجعات التي كانت تستضيف
ضحايا ال��ط��ائ��رة « »A321التي
سقطت فوق سيناء.
ورك��ز المحققون اهتمامهم على
أولئك الذين يملكون الحق بحكم
عملهم بالدخول إلى غرف السياح،
وخاصة عمال التنظيف وغيرهم من
الموظفين العاملين في منتجعات

وفنادق شرم الشيخ.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن أن ن��ت��ائ��ج
التحقيق حتى اآلن لم تثبت السبب
الحقيقي ال���ذي أدى إل���ى سقوط
الطائرة الروسية فوق سيناء إال أن
لجنة التحقيق تحاول دراسة جميع
الفرضيات المحتملة.
وم���ن ال��م��ع��ت��اد أن ي��ق��وم عمال
الفنادق والمنتجعات بجلب أمتعة
السياح الذين أنهوا إجازاتهم ،من
غرفهم وتجميعها بجانب مدخل
الفندق أو المنتجع قبل االنطالق
إلى مطار شرم الشيخ للعودة إلى
بالدهم ،وهناك مخاوف من أن يكون
أح��د العمال ق��د ق��ام بوضع عبوة
ناسفة في أمتعة أحد المسافرين ،إال
أن هذا األمر يبقى في إطار الفرضيات
ح��ت��ى يثبت ب��ال��دل��ي��ل ال��ق��اط��ع أن
الطائرة سقطت نتيجة لعبوة ناسفة
أو ما شابه ذلك.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل استمعت
ال��س��ل��ط��ات ال��م��خ��ت��ص��ة المصرية
المسؤولة عن التحقيق في سقوط
الطائرة إلى شهادات  30شخصا ً من

أعلنت منظمة «ه��ي��وم��ن رايتس
ووت��ش» أمس أن أكثر من  400ألف
طفل من الالجئين السوريين في تركيا
ال يذهبون إلى المدارس.
وأف��اد تقرير للمنظمة بأن من بين
أكثر م��ن  700أل��ف طفل س��وري في
سن االلتحاق بالتعليم ،لم يلتحق
سوى  200ألف طفل فقط بالمدارس
خ�ل�ال ال���ع���ام ال���دراس���ي ال��س��اب��ق،
مشيرا ً إلى الصعوبات التي تعترض
األسر الالجئة كحاجز اختالف اللغة
والصعوبات المالية.
وح���ذرت المنظمة الحقوقية من
تداعيات خطيرة جراء نقص التعليم،
موضحة في تقريرها أنه إذا لم يلتحق
الطفل بالمدرسة ،فإن ذلك سيسبب
مشكالت كبيرة في المستقبل سينتهي
بهم إما إلى الشوراع أو العودة إلى
سورية لاللتحاق بصفوف القتال.
وج����اء ف��ي ال��ت��ق��ري��ر أن النهاية
المأساوية هي مصير كل طفل سوري
لم يلتحق بالتعليم في السن القانونية،
داعيا ً حكومة أنقرة والمجتمع الدولي
إلى ضمان التعليم لالجئين في تركيا.
تجدر اإلشارة إلى أن وزارة التعليم
التركية سمحت لألطفال السوريين
بالتعلم في المدارس الحكومية من

عام  ،2014ولكن ال يزال هناك نقص
في الدعم لمن ال يتحدثون التركية،
إضافة إلى محدودية عدد المدارس
التي يتم التعليم فيها باللغة العربية،
فضالً عن انتشار ظاهرة عمل األطفال
ل��م��س��اع��دة أس��ره��م ل��ت��وف��ي��ر قوتهم

بدأ المبعوث األممي
إلى اليمن إسماعيل ولد
شيخ أحمد بوضع الئحة
للدول التي يمكن أن
تشارك بوحدات مراقبين
في تثبيت وقف النار في
اليمن وتغطية المرحلة
االنتقالية لدمج وحدات
الجيش اليمني في ظ ّل
قيادة جديدة .وترد في
الالئحة أسماء ستين
دولة مقترحة للمشاركة
بخمسين جنديا ً من
ك ًل دولة وتأمين قوة
من ثالثة آالف جندي
وضابط تنتشر في
صنعاء وعدن وتعز
ومأرب ،ويطلب أن تكون
الدول الموافقة مستع ّدة
إلرسال وحداتها خالل
شهرين.

«رو�س تيخ» :ال�سعودية مهتمة
ب�شراء منظومات «�إ�س»400 -

موظفي مطار شرم الشيخ الدولي
الذي أقلعت منه الطائرة المنكوبة،
بمن فيهم أش��خ��اص إداري����ون في
المطار ،وعمال إدارة الحركة الجوية
والمالحة وموظفو الصيانة ومندوبو
شركة «مصر للطيران».
كما بدأت أجهزة األمن المصرية
األسبوع الماضي بالتدقيق وفحص
تسجيالت ك��ام��ي��رات المراقبة في
مطار شرم الشيخ ،التي سجلت يوم
إقالع الطائرة للتحقق من ما إذا كان
هناك أي شخص مشبوه قد صعد
على متن الطائرة ،باإلضافة إلى
دراس���ة بيانات جميع األشخاص
الذين صعدوا على متن الطائرة من
الموظفين عند وقوفها على مدرجات
مطار شرم الشيخ الدولي.
وتم أيضا ً أخذ عينات من الوقود
ال���ذي ملئت ب��ه خ��زان��ات الطائرة
المنكوبة ،وت��م أيضا ً التحقيق مع
موظفي شركات الخدمات األرضية،
ك��ش��رك��ات تقديم وج��ب��ات الطعام
وأف��راد الطاقم األرضي الذين كانوا
يعملون يوم حدوث الكارثة.

هيومن رايت�س :ثلثا الأطفال
الالجئين ال�سوريين في تركيا بال تعليم
اليومي.
وحسب إحصاءات إدارة الطوارئ
التركية (أف��اد) ،يوجد في تركيا 25
مخيما ً لالجئين السوريين على طول
ال��ح��دود ال��س��وري��ة ،ال يتجاوز عدد
السوريين المقيمين فيها  220ألفاً،

كوالي�س
خفايا

ما يشكل  15في المئة فقط من عدد
السوريين في تركيا ،بينما يتوزع 85
في المئة على مختلف المدن التركية،
وحسب «أف��اد» أيضاً ،يعيش  25في
المئة من هؤالء في أماكن مهجورة أو
غير صالحة للبشر.

ذك��رت شركة «روس تيخ» الروسية أن العديد من ال��دول مهتمة بشراء
منظومات «إس »400 -التي تعد من أحدث أسلحة الدفاع الجوي على نطاق
العالم ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وقال مدير عام شركة «روس تيخ» سيرغي تشيميزوف خالل مشاركته في
معرض « »Dubai Airshow-2015أمس «هناك عدد كبير جدا ً من الراغبين
في شراء المنظومات ،بمن فيهم السعودية ،لكننا لن نوقع حتى اآلن عقودا ً مع
أي طرف باستثناء الصين».
وأكد تشيميزوف أن الجانب الروسي يجري مفاوضات مع السعودية حول
إمكانية توريد منظومات «إس ،»400 -لكنه نفى إجراء أي محادثات مع هذا
البلد حول توريد منظومات «إسكندر» العملياتية-التكتيكية.
وكشف المسؤول أنه سبق لروسيا أن أجرت منذ  5سنوات مفاوضات مع
السعودية لتوريد منظومات للدفاع الجوي إذ تم التوقيع على عقد بقيمة 20
مليار دوالر ،لكن لم يتم تنفيذ الصفقة «ألسباب سياسية مختلفة» ،وقال:
«تشهد عالقاتنا مع الرياض انتعاشاً .وآمل في أن تؤدي المفاوضات إلى توقيع
عقود».
وتجدر اإلش��ارة إلى أن تسليح الجيش الروسي بمنظومات «إس»400 -
وهي منظومات مضادة للجو بعيدة ومتوسطة المدى ،بدأ في عام  .2007إال
أن الحكومة الروسية لم تسمح إال مؤخرا ً بتصدير هذه المنظومات القادرة
على صد جميع وسائل الهجوم الجوي المعاصرة ،بما في ذلك الوسائل حيز
التطوير ،إلى الخارج.
وفي عام  2014وافق الرئيس الروسي فالديمير بوتين من حيث المبدأ على
بيع منظومات «إس »400 -للصين ،شريطة أن ال تتم عملية تسليم المنظومات
قبل عام  ،2016أي بعد إتمام عملية تجهيز القوات المسلحة الروسية بهذه
المنظومات الحديثة .وحسب مصادر إعالمية ،فقد وقع الطرفان في خريف عام
 2014عقدا ً لتوريد  6مجموعات «إس.»400 -
وفي السياق ،كشف تشيميزوف عن بدء تنفيذ عقد تنفيذ منظومات «إس-
 »300إليران .وتوقع أن تسحب طهران الدعوى التي رفعتها ضد روسيا لدى
محكمة تحكيم دولية بعد تنفيذ المرحلة األولى من العقد ،وقال إن «الطرفين
وقعا على العقد الجديد ،وهو دخل حيز التنفيذ».
يذكر أن الجانب اإليراني قد رفع دعوى لدى محكمة جنيف بغية استحصال
 4مليارات دوالر ،بعد إلغاء العقد السابق لتوريد منظومات «إس »300 -وذلك
بقرار الرئيس الروسي عام .2010

تج�س�س �أميركية
طائرة ّ
تخترق المجال الجوي الفنزويلي
أف��ادت السلطات بفنزويال ،بأن طائرة «تجسس» تابعة لخفر السواحل
األميركي اخترقت مجالها الجوي ،وإن طائرات أخرى مماثلة تحلق بالقرب من
حدودها.
وقال وزير الدفاع الفنزويلي فالديمير بادرينو في كلمة أذاعها التلفزيون:
«قبل  48ساعة أقلعت طائرة تجسس لخفر السواحل األميركي من القاعدة
الجوية في كوراساو» ،مضيفاً« :الشيء األخطر هو أن الطائرة ،وهي من طراز
«داش ،»8 -اخترقت المجال الجوي ،مجالنا الجوي» ،مشيرا ً إلى أن الطائرة
اقتربت من أرخبيل لوس مونخيس على ساحل الكاريبي ،غرب البالد.
وأض��اف فالديمير بادرينو ،أن طائرات أخرى ق��ادرة على جمع معلومات
والتقاط صور اقتربت أيضا ً من المجال الجوي لفنزويال ،مؤكدا ً أن حاملة
طائرات أميركية تجوب المنطقة ستكون قريبة للغاية من فنزويال في الـ 6من
كانون األول ،المتزامن مع موعد إجراء االنتخابات البرلمانية في البالد.
وشدد المسؤول الفنزويلي على أن األمر يتطلب المزيد من االنتباه ،ومن
الضروري األخذ في االعتبار الحوادث السابقة ،وبخاصة في عام  ،2002في
إشارة إلى محاولة االنقالب الذي دعمته الواليات المتحدة وكاد يطيح بالزعيم
اليساري الراحل الرئيس هوغو تشافيز ،حيث سيطر االنقالبيون على الحكم
لساعات معدودة.
ولم ترد السفارة األميركية في كراكاس وقيادة خفر السواحل األميركي على
طلبات بالتعليق على ما حصل.
جدير بالذكر أن الحكومة اليسارية في فنزويال وجهت مرارا ً أصابع االتهام
للواليات المتحدة بالتآمر لإلطاحة بها ووضع يدها على الثروة النفطية للدولة
العضو بمنظمة «أوبك» ،فيما يقول منتقدون الحكم في كاراكاس ،إن الحكومة
تصطنع تهديدات خارجية لرفع شعبيتها التي تقلصت.

مقتل حوالى  50في معارك
بين «طالبان» و«داع�ش»
لقي حوالى  50مسلحا ً مصرعهم وجرح العشرات في مواجهات بين تنظيم
«داعش» وحركة «طالبان» في والية زابول جنوب أفغانستان.
ونقلت وكالة «بجواك» لألنباء ،عن قائد الشرطة المحلية غالم جيالني فرحي،
قوله« :حسب المعلومات التي لدينا ،قتل  48من جماعة «الدولة اإلسالمية» و8
من الموالين لحركة «طالبان» خالل المعارك» ،إضافة إلى إصابة  30شخصا ً
لدى كل من الطرفين .وأفادت أنباء سابقة ،بمقتل  8أشخاص من المدنيين،
اختطفتهم جماعة «داعش» ،كما تمكنت حركة «طالبان» المتطرفة ،من إلقاء
القبض على  35من أعضاء «داعش».
وبدأت المواجهات في الوالية قبل يومين ،بين موالين لزعيم حركة «طالبان»،
المال أختر منصور ،والموالين للقائد المنشق عن «طالبان» ،الذي يحظى أيضا ً
بدعم أعضاء «داعش» في أوزبكستان ،المال جاد الله منصور.
وتعتبر جماعتا «طالبان» و»داعش» ،جماعتان متنافستان في أفغانستان.
وقد أعلنت وسائل اإلعالم في منتصف حزيران الماضي ،أن «طالبان» أرسلت
برسالة إلى «داعش» ،تطالبها فيها بعدم التدخل في شؤونها في أفغانستان.
وتجري بين الحين واآلخ��ر ،معارك مسلحة بين الجماعتين على األراض��ي
األفغانية.

