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عربيات  /دوليات

«طعن تركي في الظهر» تقابله
«�ضربات رو�سية على الر�أ�س»
 علي عوباني



مسار الر ّد الروسي على إسقاط القاذفة «سو »24فوق األجواء
السورية انطلق ،ويبدو أ ّن��ه سيكون ،تدريجياً ،وتصاعدياً ،في
اتجاهين متوازيين؛ األول بوجه حلف شمال األطلسي «الناتو»،
لمسارعته في الوقوف خلف أنقرة ،التي استظلّت بعباءته ،وهو
ما ظهر من التصريحات الروسية التي أب��دت عدم تعويلها على
مواقف «الناتو» «غير الموضوعية» في حادثة إسقاط الطائرة،
والتي تزامنت مع خطوات تنفيذية يمكن وضعها في خانة طالئع
ال��ر ّد الروسي ،تمثّلت إحداها بإيقاف موسكو تصدير الغاز إلى
أوكرانيا ،مع ما يحمله هذا الر ّد من تلميح غير مباشر إلى إمكانية
ا ّتخاذ خطوة مماثلة تجاه تركيا.
أ ّما االتجاه الثاني للر ّد الروسي ،فمص ّوب نحو الجهة الفاعلة،
تركيا ،بعدما أ ّك��دت كل التصريحات الروسية على ع��دم تمرير
«طعنتها» بالظهر ،رغ��م ك��ل ال �م �ح��اوالت األردوغ��ان �ي��ة الجارية
الختالق األعذار واألسباب التخفيفية ،والتبريرية ،لتبرئة نفسها،
و»شرعنة» طريقة تعاملها مع الطائرة الروسية ،باالستناد إلى
القوانين الدولية( ،اخ�ت��راق األج��واء التركية ،السيادة التركية،
إنذار الطائرة لمدة خمس دقائق ،عدم معرفة هوية الطائرة ،)..أو
توجهه نحو
المحاوالت الدولية الجارية الحتواء الموقف ،ومنع ّ
التصعيد.
فرغم كل ذل��ك ،ب��دا أنّ ال�ق��رار ال��روس��ي القاضي بوضع خطة
للتعامل مع أحداث مشابهة لحادثة إسقاط الطائرة يحمل في طياته
قرارا ً حازما ً باستكمال العمليات العسكرية في سورية بمواجهة
اإلره ��اب ،وب��ر ّد «الطعنة» التركية في الظهر بضربات مباشرة
على الرأس ،ومن ث ّم على بقيّة الجسد التركي في أكثر من اتجاه،
عسكري ،ودبلوماسي ،وسياسي ،واقتصادي.
طالئع الر ّد العسكري بدأت فور حادثة إسقاط الطائرة مباشرة،
و ُترجمت باستدعاء الملحق العسكري التركي ل��دى موسكو،
ومن ث ّم إعالن هيئة األرك��ان الروسية عن قطع كافة االتصاالت
العسكرية مع تركيا؛ خطوة وإن بدت رمزية باعتبار أنّ االنفتاح
التركي العسكري على واشنطن أكبر منه على روسيا ،إلاّ أ ّنها تحمل
في طيّاتها رسائل حازمة ،ال يمكن تجاهلها .فالخطوة برمز ّيتها ال
يمكن قياسها هنا بحجم التعاون العسكري المحدود بين البلدين،
وإ ّنما يمكن قراءتها في سياق الر ّد المتدحرج اآلتي خالل األيام
ال�ق��ادم��ة ،وف��ي ه��ذا اإلط��ار يأتي اإلع�ل�ان ال��روس��ي ع��ن إج��راءات
دفاعية ،واحترازيةُ ،ترجمت مباشرة باإلعالن عن تأمين الطلعات
المستقبلية للطائرات الروسية بغطاء من المقاتالت االعتراضية،
وبتمركز الطراد «موسكو» المزود بصواريخ «ف��ورت» المضادّة
للجو والمشابهة لمنظومة «إس ُ »300قبالة السواحل السورية،
تال ذلك نشر منظومة «اس  »400الدفاعية في قاعدة حميميم في
ريف الالذقية بعد يوم واحد من مصادقة بوتين على نشرها ،ما
يحمل معه دالالت هامة ال سيّما وأنّ هذه المنظومة االستراتيجية
تغيّر موازين القوى ،وتم ّكن روسيا من السيطرة الكلية على أجواء
المتوسط ،وجعل سورية منطقة حظر جوي.
اإلج��راءات الروسية عقب إسقاط الطائرة ،وإن بدت بوجهها
احترازية ،إلاّ أ ّنها بوجهها اآلخ��ر تمهيدية للر ّد المنتظر ،والذي
يمكن أن ُيترجم في الجو من خالل إسقاط طائرات تركية مقاتلة،
وعلى األرض م��ن خ�لال تكثيف العمليات العسكرية بمواجهة
«داع��ش» ،وكذلك في مناطق االشتباك مع األت��راك ،عبر تسريع
الحسم العسكري في جبهة ريف الالذقية ،وإجهاض حلم أردوغان
بالمنطقة العازلة ،تمهيدا ً لدفعه إلى الرضوخ للتسوية السياسية
المنتظرة .ومن هذا المنطلق يمكن فهم مسارعة روسيا لتل ّقف
الدعوات الفرنسية إلقفال الحدود السورية التركية ،واإلعالن عن
دعم هكذا خطوات.
أحد أوج��ه ال��ر ّد الروسي ،السريع وغير المتس ّرع أيضاً ،كان
على الجبهة الدبلوماسية ،وتمثّل بتقديم موسكو احتجاجا ً شديد
اللهجة للسفير التركي لديها ،طلبت بموجبه توضيحات بشأن
إسقاط مقاتلتها «السوخوي  ،»24تال ذلك إلغاء رأس الدبلوماسية
الروسية سيرغي الفروف ،زيارة مق ّررة مسبقا ً إلى أنقرة ،موقف
مرجح أن يتطور إلى سحب السفير الروسي من أنقرة إذا لم تسارع
ّ
تركيا إلى تقديم اعتذارها ،بدل التل ّهي بعنتريات أردوغانية.
أ ّما على الجبهة االقتصادية ،فث ّمة مصالح مشتركة تقدّر بحوالي
 45مليار دوالر أميركي باتت مهدّدة ،حيث يتو ّقع أن يتراوح الر ّد
الروسي بين إيقاف الرحالت السياحية بين البلدين ( 4.38مليون
سائح روسي أدخلوا حوالي  36مليار دوالرا ً أميركيا ً إلى تركيا
العام  ،)2014وتقليص حجم االستثمارات والتبادل التجاري،
وص��والً إلى إيقاف مشاريع مشتركة ،وعلى رأسها مشروعان
رئيسيان ،مشروع محطة «أك كويو» النووية في تركيا ،والذي
يتض ّمن بناء  4مفاعالت بقدرة  1200ميغاوات ،ومشروع «السيل
التركي» لنقل الغاز الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروب��ا ،الذي
ُيتو ّقع أن تبلغ قدرته التمريرية نحو  63مليار متر مكعب من الغاز
سنوياً ،وهو ما من شأنه أن يق ّوض مساعي تركيا في التح ّول إلى
مركز إقليمي لتوزيع الطاقة.
لكن ال��ر ّد األق�س��ى ال��ذي تتّجه نحوه روس�ي��ا ،ي��ر ّك��ز سياسيا ً
على إفشال أه��داف التشويش الجاري على عملياتها العسكرية
في سورية ،والذي ال يمكن فصل إسقاط المقاتلة «سو  »24في
األجواء السورية ،وكذلك الطائرة الروسية في أجواء سيناء عنه،
من أجل إحراج بوتين ،من خالل تسديد ضربات متتالية لقواته،
بهدف خلق رأي عام مناهض ومعارض ّ
لتدخله في سورية.
انطالقا ً من ذلك ،كانت الفت ًة مسارعة روسيا بعد الحادثة إلى
تأكيد موقفها لجهة مواصلة عملياتها العسكرية في سورية ،بل
وتعزيزها ،ومدّها بالمزيد من األسلحة الحديثة ،هذا من جهة،
وم��ن جه ٍة ثانية تصنيف تركيا في خانة «داع�م��ي اإلرهابيين»،
تصنيف سيكون له تداعياته الحتمية على العالقات الثنائية كونه
يضع أنقرة في خانة األعداء الذين تحاربهم روسيا في سورية.
وبهذا يكون بوتين قد رفع سقف المواجهة مع تركيا إلى الحد
األعلى ،بعدما تجاوزت أنقرة ح��دود اللعبة ،ومارست سياسة
حافة الهاوية ،ج� ّراء أدائها الالمسؤول والمتهور ،وال��ذي وضع
منطقة واق�ع��ة ب��األس��اس على خ��ط براكين مشتعلة ،على شفير
الهاوية.
المحصلة ،كشف ح��ادث إسقاط الطائرة الروسية مجدّدا ً
في
ّ
عن تقاطع مصالح أميركية تركية ،فمن جهة يسعى أردوغ��ان،
بعنجهتيه المعهودة إلى استعادة أمجاد االمبراطورية العثمانية
التي ال تزال تدغدغ أحالمه ،ما جعله يعتقد لبرهة أنّ بمقدوره أن
يواجه دولة عظمى كروسيا ،ومن ث ّم يسارع إلى االختباء خلف
«الناتو» ،هربا ً من ر ّد بوتين المتوقع .غير أنّ الرئيس التركي بدا
في كل ما يجرى مج ّرد «أراج��وز» في اللعبة الدولية القائمة على
خشبة المسرح ال�س��وريُ ،ي��دار من الكواليس بخيوط أميركية،
في محاولة لكسر بوتين في سورية ،وإفشال مه ّمته بمحاربة
اإلره ��اب ،وإلاّ هل من المصادفة استهداف روسيا في المجال
الجوي الدولي م ّرتين في غضون أقل من شهر؛ في سيناء بداي ًة،
ث ّم قرب الحدود السورية التركية؟ ولماذا دائما ً ما يرتبط الضغط
ال��دول��ي (ال�ن��ات��و وم��ن خلفه واش �ن �ط��ن) ،على روس �ي��ا ،بحوادث
الطائرات؟ ألم ُيستخدم ملف إسقاط الطائرة الماليزية في أجواء
زج به في إطار الحرب اإلعالمية
أوكرانيا منذ أسبوعين فقط ،و ُي ّ
الدائرة ض ّد روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في سورية؟!!.
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كوالي�س
خفايا

�سحابة �سوداء تلوح في �أفق العالقات االقت�صادية الرو�سية ـ التركية
 ميرنا قرعوني
لطالما اعتُبرت العالقات االقتصادية الروسية  -التركية متينة
وصلبة .فتركيا ُتع ّد شريكا ً اقتصاديا ً قديماً ،ويمكن التعويل
عليه بالنسبة ل��روس�ي��ا .وع��ام �ا ً بعد ع��ام ت��زاي��د حجم التبادل
االقتصادي بين الطرفين ،وبحسب الخبراء االقتصاديين ،بات
ُيقدّر بنحو  44مليار دوالر حالياً ،بعد أن كان 11مليار دوالر
في العام  ،2004وك��ان من المتو ّقع أن يرتفع إل��ى مئة مليار
بحلول العام .2023
تشغل تركيا المرتبة الخامسة بين ال�ش��رك��اء التجار ّيين
لروسيا ،كما تجمع البلدين هيئة للتعاون المشترك ُتس ّمى
«المجلس األعلى للتعاون التركي  -الروسي» الذي يساهم في
إقامة عالقات العمل المباشرة بين الشركات واألقاليم الروسية
والتركية ،فضالً عن عشرات االتفاقيات؛ منها اتفاقيات التعاون
في مجال الطاقة وبناء محطة كهرذرية ،وفي مجال الزراعة،
باإلضافة إلى اتفاقية تعاون في مجال ضمان النقل اآلمن للنفط
في منطقة البحر األس��ود .ويعطي الطرفان األولوية إبان ذلك
لمشروع أنبوب النفط سامسون ـ جيهان ال��ذي بدأ بناؤه في
آواخ��ر نيسان العام  ،2010ويم ّر الخط من شمال تركيا إلى
مضيقي البوسفور والدردنيل .وسينقل
جنوبها التفافا ً على
ّ
النفط الروسي من حوض البحر األسود إلى األسواق األوروبية
 ،فضالً عن إلغاء تأشيرات السفر بين البلدين ،م ّما يساهم في
ازدياد عدد السياح الروس الذين يقصدون تركيا سنوياً ،فقد
بلغ عددهم العام  2014نحو  4.38مليون شخص ،وذلك من
أصل  42مليون سائح ،أدخلوا ما يقارب  36مليار دوالر إلى
االقتصاد التركي  ،ويأتي السياح ال��روس بالنسبة لتركيا في
المرتبة الثانية بعد ألمانيا التي صدّرت نحو  5.4مليون سائح

العام الماضي.
وم��ن أه � ّم ال �ص��ادرات ال��روس�ي��ة إل��ى تركيا ،م ��وارد الطاقة
والمنتجات الحديدية والمواد الكيميائية .أ ّما الواردات الروسية
من تركيا فتشمل النسيج ومنتجاته والماكينات ووسائل النقل
ومنتجات الصناعة الكيميائية ،والمواد الغذائية.
بالرغم من متانة العالقات االقتصادية بين البلدين ،إال أنّ
العالقات السياسية التركية الروسية في تدهور مستمر ،ويعود
ذلك إلى اختالف الرؤى السياسية حول قضايا عدّة ،وأبرزها
الموقف من األزم��ة السورية .ومما فاقم من توتر العالقات
ودفعها إل��ى مفترق ال�ط��رق ،ال�ق��رار ال��روس��ي ب��االن�خ��راط في
القتال الذي يخوضه الجيش السوري ض ّد الجماعات اإلرهابية
التي ترتبط بعالقات أمنية وشراكات تجارية في تركيا ،بما في
ذلك تجارة النفط واآلثار المسروقة من سورية لحساب داعش.
ومن المعلوم أن العديد من تلك الجماعات ُتقيم مقا ّر مركزية
قرب الحدود التركية مع سورية ،وتحظى بمساندة مباشرة،
أحياناً ،في عملياتها داخل العمق السوري .األمر الذي لم يعجب
الجانب التركي .وفي  24تشرين الثاني  2015أسقطت طائرتان
تابعتان لسالح الجو التركي مقاتلة روسية من طراز سوخوي
 ،24م ّما أدّى إلى مقتل أحد طيار ْيها ،وقالت أنقرة إ ّنها ح ّذرت
الطائرة عشر م��رات خالل خمس دقائق بعد انتهاكها األجواء
التركية ،بينما أشار الرئيس الروسي فالديمير بوتين إلى أ ّنها
أُسقطت داخل األراضي السورية.
التداعيات التي أعقبت هذا الحادث طرحت أسئلة كثيرة حول
مستقبل العالقات االقتصادية التركية – الروسية ،فبالرغم من
التصريحات التركية التي اعتبرت أنّ ما جرى كان خطأ ناتجا ً
عن جهل ُه��و ّي��ة الطائرة ،أص � ّرت روسيا على اعتبار الحادث
�س��ا بهيبتها كقوة عظمى ،فقد أوعزت
«طعنة ف��ي الظهر» وم� ّ
الحكومة الروسية بتشديد الرقابة على المنتجات الزراعية
وال �م��واد الغذائية القادمة م��ن تركيا ،وتنظيم عمليات فحص

إضافية على الحدود.
وف��ي م��ا يتعلّق ب �ص��ادرات ال�ح�ب��وب ال��روس�ي��ة إل��ى السوق
التركية ،التي بلغت  3.5مليون طن منذ بداية العام الحالي؛ ما
يش ّكل نحو  12بالمئة من إجمالي صادرات الحبوب الروسية،
أ ّك��دت الزراعة الروسية قدرتها على تعويض هذه الصادرات
عبر توجيهها إل��ى أس��واق الشرق األوس��ط وأفريقيا في حال
اقتضت الحاجة ،بينما يتو ّقع بعض الخبراء أن تكون المنتجات
الزراعية المستوردة من إيران ومصر ،بديالً محتمالً للمنتجات
التركية.
في الملف السياحي أص��درت السلطات الروسية توصيات
للح ّد من سفر الرعايا الروس إلى تركيا ،األمر الذي دفع كبرى
ش��رك��ات ال�س�ي��اح��ة ف��ي روس �ي��ا إل��ى وق��ف ت�س��وي��ق الرحالت
السياحية إلى تركيا ،والذي سيكبّد أنقرة خسائر جسيمة.
وق��ال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف ،إنّ روسيا ستنظر بشكل دقيق في جميع المشاريع
المشتركة مع تركيا ،بما فيها مشروع محطة «أك كويو» ،أول
مشروع محطة نووية في تركيا ،الذي يتض ّمن بناء  4مفاعالت
بقدرة  1200ميغاوات.
سحابة من الغبار األسود تحوم في أفق العالقات االقتصادية
بين ال��دب ال��روس��ي وتركيا ،فجميع ال�م��ؤش��رات ت��د ّل على أنّ
بات على الطريق ،وال
تدهورا ً كبيرا ً في العالقات االقتصادية َ
يبدو أنّ ث ّمة مجال لتو ّقع انحساره من دون حل جذري للنزاع
الكبير الذي يرتبط بسورية وبالحرب ض ّد اإلرهاب حيث تلوح
معالم التورط التركي حسب التقارير الروسية .فهل ُتسارع
تركيا إل��ى مراجعة حساباتها لتحافظ على م��وارد اقتصادية
ه��ا ّم��ة ب��ات��ت م �ه �دّدة ،وت �ق �دّم ت �ن��ازالت سياسية لتحافظ على
مصالحها االقتصادية ،أم ال ب ّد من اختبار المواجهة المحتدمة
بين الجانبين قبل فتح أبواب التسويات الممكنة؟

قالت مصادر تركية
معارضة لحزب العدالة
والتنمية إنّ المأزق الذي
تعيشه تركيا في األزمة
التي ستضرب االقتصاد
واالستقرار الداخليين بفعل
األزمة مع روسيا ال يمكن
مقارنته بما نجم من تداعيات
خالل سنوات األزمة السورية
الخمس ،وإنّ استقالة الرئيس
رجب أردوغان ومعه رئيس
الحكومة والذهاب إلى
انتخابات مبكرة ربما يصير
حالً ال يمكن تفاديه إذا لم يت ّم
التوصل إلى حلول تعيد المياه
ّ
إلى مجاريها ،خصوصا ً
في العالقات االقتصادية
بين تركيا وروسيا،
متوقعة أن يكون الصوت
الحاسم للهيئات والفاعليات
االقتصادية هذه المرة مع
انهيار البورصة وسعر
العملة...

وزير داخلية �ألمانيا يطالب ب�سقف لدخول الالجئين �إلى �أوروبا

لم �شمل �أ�سر الالجئين في ال�سويد مو�ضع ت�سا�ؤل
ّ
قال مدير عام مصلحة الهجرة أن��در داليانسون ،إنّ
مقترحات الحكومة لتعديل سياسة اللجوء في السويد
ستؤثر على عمل المصلحة وسيكون لها عواقب على
حاالت ل ّم شمل عائالت الالجئين.
واعتبر دانيلسون أنّ المصلحة ستص ّنف حالة اللجوء
لكل شخص لمعرفة ما إذا كان مؤهّ الً ألخذ صفة الجئ
أو صفة شخص يحتاج للحماية الفرعية ،موضحا ً أنّ
هذا التصنيف سيكون ذا أهمية كبرى بالنسبة للفرد في
المستقبل ،أل ّنه سيؤثر على طول مدّة تصريح اإلقامة الذي
حصل عليه الشخص ومدى إمكانية تقديم طلب ل ّم شمل
العائلة.
وقال داليانسون« :اعتمادا ً للتقديرات الحالية ،فإ ّنه
المرجح أن ترتفع نسبة ّ
الطعون المقدمة ض ّد تصنيف
من
ّ
مصلحة الهجرة ،وأن تصبح أكبر م ّما هي عليه اآلن».
واعتبر أ ّنه من المبكر جدا ً الحديث عن معايير تصنيف
الالجئين ونوعية تصاريح اإلقامة الممنوحة لهم وفقا ً
للمقترحات الجديدة ،بسبب قلّة البيانات والمعلومات
المتاحة حول الموضوع.
إلى ذلك ،بيّنت مصلحة الهجرة في بيان صحفي أنّ
الحكومة عندما تع ّمم المقترحات ،فإنها ستقوم بمعالجة
ق��رارات منح الالجئين تصاريح اإلقامة لمدة عام واحد
باالعتماد على الوسائل القانونية الفعّ الة واآلمنة أل ّنه
سيت ّم إعادة النظر في هذه التصاريح كل سنة عند انتهاء
مدة التصريح.
يُذكر أنّ الحكومة السويدية قد اقترحت في وقت سابق،
مجموعة من التدابير تنطوي على تغييرات كبيرة في
سياسة اللجوء لمواجهة أزمة تد ّفق الالجئين في السويد،

والح ّد من أعدادهم.
ووفقا ً لالقتراح ،فإنّ معظم طالبي اللجوء المص ّنفين
ضمن فئة الحماية الفرعية سيت ّم منحهم تصاريح إقامة
مؤقتة ،حيث سيحصل هؤالء على إقامة لمدة سنة واحدة
في السويد ،وبالتالي فإ ّنه من غير الممكن تقديم طلب ل ّم
شمل العائلة.

من جهته ،عرض وزير الداخلية األلماني توماس دي
ميزيير ،إدخال االتحاد األوروبي نظام الحصص السنوية
على الالجئين.
ونقلت صحيفة  Der Standardأم��س ،عن الوزير
قوله في مقابلة معها ،إ ّنه من الممكن استثناء من «تع ّرض
بالفعل لمالحقة سياسية في وطنه من ذلك» ،داعيا ً في

�أمانو� :إيران بد�أت تقلي�ص قدرات برنامجها النووي ب�إ�شراف الوكالة

�صالحي :االتفاق النووي �سین ّفذ حتی مطلع كانون الأول
أ ّكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيا أمانو ،أنّ إيران بدأت خطواتها الرامية إلى
تقليص ق��درات برنامجها النووي تحت إشراف
الوكالة الدولية.
وقال أمانو في اجتماع لمجلس مدراء الوكالة
الدولية للطاقة الذرية في فيينا ،أمس «الوكالة
ُت��ج��ري تحضيرات مرتبطة بعملية المراقبة
والتأ ّكد الخاصة بتنفيذ إيران التزاماتها في إطار
خطة العمل المشتركة ،بما في ذل��ك الخطوات
التي قد بدأت جمهورية إي��ران اإلسالمية القيام
بها».
كما أعلن رئيس الوكالة النووية الدولية أنّ
الوكالة ستقدّم تقريرا ً نهائيا ً ح��ول الجوانب
العالقة بشأن برنامج إي��ران النووي األسبوع
المقبل ،مضيفا ً أنّ العمل التحضيري اكتمل في
الفترة المحدّدة (قبل  15تشرين األول) ،و الجولة
الختامية من المشاورات بين الجانبين جرت في
 24تشرين الثاني.
من جانبه ،اعتبر مساعد الخارجیة اإلیرانیة
عباس عراقجي ،تنفیذ الجمهوریة اإلسالمیة في
إیران اللتزاماتها بأ ّنه رهن بتنفیذ الطرف اآلخر
التزاماته أیضاً.
وقال عراقجي في تصریح للتلفزیون اإلیراني،
إ ّنه علی مجلس الحكام والوكالة الدولیة للطاقة
الذریة اختیار واحد من بین « ،»bmdواالتفاق
ال��ن��ووي وف��ي ح��ال ب��ق��اء ن��اف��ذة م��ن ال��ت��زام��ات
الطرف اآلخر مفتوحة ،فإنّ إیران سوف لن تعمل
بالتزاماتها أیضاً.

وأضاف ،أ ّنه في حال قدّم یوكیا أمانو ،أو مجلس
الحكام تقریره بحیث ال یت ّم العمل بااللتزامات
المق ّررة ،فإنّ الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة أیضا ً
ستوقف العمل باالتفاق النووي.
وحول مفاوضات الوفد اإلیراني ،قال« :إ ّننا،
وعلی مدی المفاوضات ،أعددنا أنفسنا لمواجهة
أسوأ الحاالت ،وبالتالي فإنّ أي إجراء من الطرف
اآلخر سیواجه بر ّد فعل من جانبنا» .وفي السياق،
أ ّكد مساعد رئیس الجمهوریة رئیس منظمة الطاقة
الذریة اإلیرانیة علي أكبر صالحي ،بأنّ االتفاق
النووي بین إیران ومجموعة « »1+5سین ّفذ كحد
أقصی حتی الثلث األخ��ی��ر م��ن تشرين الثاني
القادم ،أو مطلع كانون األول من العام القادم.

وف����ی ح���دی���ث ل���ه خ��ل�ال ال��م��ؤت��م��ر ال��ث��ان��ي
لـ»مس ّرعات الذ ّرات واستعماالتها» قال صالحي،
«یبدو أنّ كل شيء سیمضي إلی األم��ام بصورة
ج��ی��دة» ،وق���ال« :إن���ه حینما ق��ال��وا (األط���راف
األجنبیة) لنا بأنهم لن ی��ز ّودون��ا بالیورانیوم
المخصب بنسبة  20ف��ي المئة ،وك��ان ُمفاعِ ل
ّ
طهران سیتوقف لو لم نبادر إل��ی اتخاذ إج��راء
ما لتشغیله ،اقترحتُ (علی الجهات المعنیة)
تزویدنا باإلمكانیات ،وبمنتهی الدهشة ،بدأنا
من الصفر وتمك ّنا في غضون عامین من تشغیل
ال ُمفاعل بالوقود اإلیراني» ،مؤ ّكدا ً بأ ّنه متفائل
كثیرا ً بمستقبل البالد ،وقال إ ّننا اآلن في منصة
االنطالق.

�أطباء بال حدود تنتقد تقرير «البنتاغون»
عن �ضرب الم�شفى في قندوز الأفغانية
أعلنت منظمة أطباء بال حدود غير الحكومية،
أنّ تقرير البنتاغون حول غارة طيرانه على مشفى
«سجالً مر ّوعا ً
في مدينة قندوز األفغانية ،يُعتبر
ّ
لألخطاء ال ُمرتكبة من قِبل أفراد القوات األميركية».
وفي أول ر ّد على نشر نتائج التحقيق في الحادث،
قال المدير العام للمنظمة كريستوفر ستوكس ،إنّ
التقرير يكشف أبعاد إهمال العسكريّين األميركيّين
وانتهاكهم لقواعد الحرب لدى إغارتهم على المشفى
التابع لـ»أطباء بال حدود» ،في مدينة قندوز شمال
أفغانستان.
وج �دّد ستوكس دع��وة رئيسة المنظمة جوانا
ليو إلى إجراء تحقيق مستق ّل وغير منحاز في هذا

الحادث المأساوي ،كما انتقد تصريحات الجنرال
األميركي ج��ون كامبل ،قائد ق��وات «الناتو» في
أفغانستان ،ال��ذي ذكر سابقا ً أنّ قصف المشفى
جاء نتيجة خطأ بشري ،معلنا ً إنزال عقوبات بحق
المسؤولين عنه.
وفي وقتٍ سابق ،أعلن الجنرال كامبل أ ّنه «ت ّمت
تنحية األشخاص ،الذي كانوا مرتبطين مباشرة
بهذا الحادث ،عن تنفيذ مهامهم ،حتى توضيح
وتحديد إجراءات العقوبات اإلدارية واالنضباطية
بحقهم» ،مضيفا ً «أ ّنها كانت غلطة مأساوية».
وأق ّر كامبل بأنّ العسكريّين الذين سمحوا بشنّ
الضربة ،وأولئك الذين ن ّفذوها من الجو لم ي ّتخذوا

اإلجراءات الالزمة للتأكد من أنّ الموقع المستهدف
عسكري ،معتبرا ً أنّ ما حدث هو نتيجة «ألخطاء
منهجية وإج��رائ��ي��ة» ،بما ف��ي ذل��ك «ع��دم كفاية
االتصال» بين العسكريّين والقيادة.
هذا واعترفت القيادة العسكرية األميركية في
وقتٍ سابق ،بأنّ الهجوم على المشفى في قندوز
بأفغانستان ،ت ّم من قِبل القوات الجوية األميركية،
وق���ال القائد األع��ل��ى للقوات األميركية وق��وات
التحالف في أفغانستان إنّ القصف ت ّم عن طريق
الخطأ ،ووعد بأن تجري الواليات المتحدة تحقيقا ً
شامالً في الحادث من أجل تج ّنب وقوع حوادث
مماثلة في المستقبل.

الوقت نفسه إلى تأمين حماية صارمة للحدود الخارجية
لالتحاد األوروبي وتبادل المعلومات بين أجهزة األمن في
الدول األوروبية لمنع أعمال إرهابية جديدة.
و عندما ُسئل كيف سيطبّق اقتراحه ،ق��ال« :عندما
ُتستكمل الحصة فلن يكون هناك دخول آخر خالل العام...
سيكون هناك سعي لالحتواء المشترك للحاالت المحتاجة
بحق ،من سورية ومن العراق».
وذكر دي ميزيير ،أ ّنه يجب دمج فكرته بتعزيز حماية
الحدود الخارجية لالتحاد األوروب��ي ،وقد تساعد على
إقناع بعض دول االتحاد األوروبي الرافضة إلعادة توزيع
الالجئين في دول التك ّتل كله ،وقال« :بالنسبة لكثيرين،
فإنّ الرفض نابع من حقيقة عدم تأ ّكدهم من أنّ القادمين
يستحقون الحماية كما يخشون من أنّ عدد الوافدين
سيكون بال سقف» ،مضيفا ً «لكن إذا فرضنا قيودا ً على
العدد وو ّزعنا من يستحقون الحماية ،فال أرى بعد ذلك أيّة
صعوبة في المناقشات مثلما هو الحال اآلن».
ه��ذا ،وتخطط ألمانيا إلرس��ال مستشارين للسلطات
اليونانية ليساعدونها في تنسيق أعمال المؤسسات
الحكومية المعنية بشؤون الالجئين.
إلى ذلك ،أيّد مجلس الدولة الهولندي أمس ،سياسة
حكومية تقضي بعدم توفير الطعام والمأوى لطالبي
اللجوء الذين ُرفضت طلباتهم ،ويرفضون في الوقت عينه
وتوصل مجلس الدولة ال��ذي ينظر في مدى
ترحيلهم.
ّ
مطابقة قرارات الحكومة للقوانين إلى أنّ هذه السياسة
ال تتعارض مع الميثاق األوروبي بشأن حقوق اإلنسان،
مشيرا ً إلى أنّ الشخص الذي رفض طلبه باللجوء ال حق
له بالتماس تطبيق الميثاق االجتماعي األوروبي.

اغتيال قيادي فنزويلي معار�ض
ُقتل رئيس حزب العمل الديمقراطي في مقاطعة التراجراسيا دو أوريتوكو
بفنزويال ،إث��ر تع ّرضه لطلق ن��اري أثناء اجتماع سياسي ُقبيل االنتخابات
البرلمانية.
وأ ّكد زعيم الحزب أنّ مهاجمين مسلحين في سيارة أطلقوا الرصاص على لويس
دياز وسط فنزويال أثناء حضوره اجتماعا ً انتخابياً.
وأضاف هنري راموس قائالً في تغريدة على «تويتر» أنّ دياز «اغتيل للت ّو بعيار
المنصة إلى جوار ليليان تينتوري زوجة ليوبولدو لوبيز،
ناري» أثناء وجوده على
ّ
أشهر زعيم معارض مسجون في فنزويال.
وحزب العمل الديمقراطي شريك في ائتالف االتحاد الديمقراطي المعارض الذي
يستع ّد للمنافسة في انتخابات في السادس من كانون األول النتخاب جمعية وطنية
جديدة في فنزويال .و ُتشير استطالعات الرأي إلى أنّ االئتالف لديه فرصة جديدة
النتزاع الهيئة التشريعية من قبضة الحزب االشتراكي الحاكم للمرة األولى منذ 16
عاماً ،وهو ما أثار مخاوف من صراع في بلد كثيرا ً ما تؤدّي المنافسة السياسية إلى
اضطرابات فيه.

منطقة تيت�شينو ال�سوي�سرية تحظر النقاب
أعلنت بلدية تيتشينو السويسرية ،عن تب ّني قرار إداري محلّي يقضي بتغريم
ّ
وتغطي وجهها بالكامل في األماكن العامة بـ  6500يورو.
أيّة سيدة ترتدي النقاب
وجاء في قرار بلدية المنطقة السويسرية المذكورة أنّ أيّة من َّقبة قد تظهر في دور
السينما أو المدارس أو المحال التجارية أو الشوارع ستخضع للغرامة المنصوص
عليها ،فيما يستثني القرار السائحات األجنبيات م ّمن لس َن على دراية بالتشريعات
والقوانين المرعيّة .وجاء قرار بلدية تيتشينو هذا بعد استفتاء أجرته السلطات
المحلية في أيلول  ،2013قبل إضافة تعديل على الدستور المحلي «يقضي بحظر
تغطية الوجه أو تمويهه في الشارع واألماكن العامة» ،في إشارة ضمنية وحصرية
إلى المنقبات المسلمات.
كما يشير القانون الجديد إلى تغريم كل امرأة تغطي وجهها بالكامل ،على ألاّ
تشمل التشريعات الجديدة النساء اللواتي ترتدين الحجاب وأغطية الرأس على
اختالفها ،التي تترك الوجه مكشوفاً.

