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ماذا بعد
�إ�سقاط الطائرة الرو�سية؟
} محمد شريف الجيوسي
يعتبر إسقاط الطائرة الروسية ف��وق األراض��ي السورية،
من قبل تركيا وباعترافها الصريح ،حدثا ً خطيرا ً ج��داً ،بغض
النظر إن كان بتنسيق وعلم مسبقين من حلف النيتو والواليات
المتحدة األميركية ،أو دون علمهما ،ومن ورط اآلخر في هذا
الفعل األحمق الخطير.
ولوضع الحادث التركي العدواني في إطاره ال ب ّد من استذكار
العديد من المواقف والتطورات واألحداث ،منها:
ً
ً
 1ـ حقق الجيش العربي السوري تقدّما ً كبيرا وسريعا على
األرض بالتزامن مع دع��م الطيران ال��روس��ي المهم والمنتج،
وزادت تصريحات ال��رئ�ي��س ال��روس��ي بوتين ف��ي قمة الغاز
األخ �ي��رة ف��ي ط �ه��ران ،ب��أنّ روس�ي��ا ل��ن ت�خ��ذل حلفاءها ،األمر
وضوحاً.
 2ـ مطالبة تركيا المتكررة بفرض منطقة عازلة أو آمنة شمال
سورية على طول حدودها معها ،ودعمها المكشوف والمستتر
ل�ع�ص��اب��ات اإلره��اب �ي �ي��ن ع�ل��ى اخ �ت�لاف مسمياتهم وجلبهم
وتمريرهم عبر أراضيها ال��ى سورية ،فضالً عن تدخلها في
الشأن الديمغرافي السوري باعتبارها السوريين التركمان في
سورية رعايا أتراك ودعمهم ضد دولتهم السورية.
 3ـ كشفت غرفة بغداد الروسية السورية العراقية اإليرانية
جدية هذا الحلف في ش ّن حرب حقيقية على اإلره��اب ،وكذب
التحالف األميركي في ش ّن حرب حقيقية عليه ،بل إنّ العصابات
اإلرهابية تلقت دعما ً تسليحيا ً وغذائيا ً من ه��ذا التحالف ،ما
ساعدها في تحقيق تقدّم خ�لال فترة ال�ـ  13شهرا ً التي عمل
التحالف خاللها.
 4ـ انعقاد مؤتمر الغاز في طهران بحضور روسيا والدولة
المضيفة (إيران) ودول صديقة أخرى لهما كالعراق وفنزويال
وبوليفيا ،وغيرها ،ينذر بوالدة حلف غازي عالمي مهم ،خارج
دائ ��رة السيطرة األم�ي��رك�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة ،ويخفف م��ن ضغوط
الحصار على روسيا وفنزويال وغيرهما.
 5ـ يجد الحكم التركي نفسه بعد  5سنوات من التآمر الحثيث
أي إنجاز على األرض ،بل إن شعبيته قد
على سورية ،من دون ّ
هبطت ونسبة نموه االقتصادي تراجعت كثيراً ،وكذلك عالقاته
بدول الجوار (سورية والعراق وإي��ران) ولم تعد عالقاته كما
السابق مع ك ٍل من روسيا وأرمينيا ...في حين لم يقدم له الغرب
والكيان الصهيوني (عصا النجاة).
 6ـ لم تعد تركيا الحاكمة قادرة كما السابق على استجالب
ودع��م اآلالف من اإلرهابيين الشيشان والداغستانيين ومن
مناطق ودول أخرى إسالمية آسيوية وعربية ،وتأمين التسلل
اآلم��ن لهم إل��ى س��وري��ة وتقديم م��ا يستلزمهم م��ن دع��م ،فقد
حرصت تركيا على منافسة السعودية بالظهور بمظهر الحامي
األول لإلسالم (السني) بخاصة ،أم��ام اه�ت��زاز ه��ذه الصورة
تجد تركيا الحاكمة أن سياستها العدوانية أمام اختبار جدي،
ما يستوجب من وجهة نظرها القيام بمغامرة حمقاء جديدة،
تخلط األوراق ،وقد تستفز النيتو وتعيد بعض االعتبار لها أمام
مكتب اإلرشاد اإلخواني العالمي.
 7ـ لقد ولدت السياسات الخرقاء لحكام تركيا مشكالت عديدة
ف��األك��راد استعادوا شعورهم القومي ،وع��ادوا للتحرك ضد
التعصب القومي التركي ،وانتعشت المشاعر القومية والعربية
مجددا ً في اإلسكندرون ومناطق أخرى ،وعلى الطريق صعود
مشاعر أخ��رى ،بما في ذل��ك مشاعر مذهبية ،غذاها التعصب
المذهبي للطبقة الحاكمة (رغ��م أن األكثرية العددية التركية
تعتنق المذهب الشيعي وهو ما يجهله كثيرون).
 8ـ لم تعد تركيا الحاكمة قادرة على االستفادة من النفط
ال �س��وري وال �ع��راق��ي ال �م �ه � ّرب ع�ب��ره��ا وغ �ي��ره م��ن المنتجات
الزراعية واآلثار المسروقة ،بعد ما دمر الطيران الروسي أكثر
من  1000صهريج نفط والبقية على طريق التدمير ،وهكذا
أصبحت العصابات اإلرهابية عبئا ً على تركيا.
 9ـ بات هامش المناورة أمام التحالف األميركي ومن يليه
محدودا ً جداً ،وال يحظى بتعاطف عالمي جراء تكشف حقائق
كانت غائبة ،األمر الذي يفترض أن ال ينج ّر هذا التحالف وراء
حكام تركيا الذين تكشف دورهم المنخرط في اإلرهاب مباشرة
وبالمطلق ،فيما بقيت جوانب قليلة من تورط اللص الغربي غير
مكشوفة ،وليس من مصلحته تكشف المزيد منها.
 10ـ إنّ روسيا وإيران وفنزويال وسورية والعراق وكوريا
الديمقراطية والصين وغيرها بتصديها للتحالف األميركي
وم��ن يليه ،ت��داف��ع ع��ن مصالحها وأوط��ان �ه��ا وأم�ن�ه��ا القومي
واس�ت�ق��راره��ا السياسي واالق�ت�ص��ادي وثقافتها ،فيما يعمل
التحالف األميركي ومن معه ،على تدمير اآلخرين واحتاللهم
واستعمارهم واستحاللهم ونهب ثرواتهم وقتل المزيد منهم
واس�ت�خ��دام اإلره��اب�ي�ي��ن وأم ��وال التابعين لتحقيق أجنداتهم
العدوانية والظالمية المتخلفة.
 11ـ يعاني الغرب بعامة وم��ن ضمنه ال��والي��ات المتحدة
األميركية من حالة أف��ول ع��ام ،فيما التحالف اآلخ��ر في حالة
صعود ،ومصالحه أكثر انسجاماً ،وأكثر صدقية واستقاللية
بين مكوناته ،وليس بين أعضائه تابع ومتبوع ،والثقة أكبر
بين أعضائه ،ولم يعد الغرب ومن ضمنه تركيا ليمتلك عنصر
المبادرة ،فالمبادرة بيد التحالف الشرقي الجنوبي إن صح
التعبير في مواجهة التحالف الغربي الشمالي.
في ضوء ما سبق ،يرجح أن روسيا لن ترد بشكل أهوج على
تركياً ،بدليل أنها وصلت إلى ما وصلت إليه في المنطقة بتدرج
وبالتنسيق مع حلفائها ،ولم (تخ ّم) أح��دا ً أو تتجاوز سيادته،
مسنودة ب�ق��رارات دولية مشروعة خالها الغرب لمصلحته،
فأساء استخدامها ،فيما ك��ان الغرب يه ّرب إرهابيين روس
لمحاربة سورية ومن بعد روسيا ،فحصدهم الطيران الروسي
على حدود تركيا التي نقلتهم الى سورية.
وع�ن��اص��ر إس �ق��اط ال�ح�ك��م اإلخ��وان��ي ال�ت��رك��ي ع��دي��دة ،ولن
تحتاج روسيا إل��ى أي ن��وع من الحرب العسكرية أو األمنية
عليه ،فاستخدام ال�غ��رب لتركيا اإلخ��وان�ي��ة لمحاربة روسيا
على األرض السورية ح��رب خ��اس��رة ،ستسقطها إسالمويا ً
وقومياً ،وستشتت حزب العدالة والتنمية ،بل وستخلق حالة
من االختالف في مكتب اإلرشاد العالمي ولن توفق في لملمة
النتائج المزرية التالية لورطة النظام اإلخواني التركي.
وس�ت�ك��ون ال �ح��رب االق�ت�ص��ادي��ة ع�ل��ى ت��رك�ي��ا ال�ح��اك�م��ة اآلن
والقطيعة المطلقة معها ،الخيار األه ّم واألسلم ،مع توجيه (فركة
أذن) موجعة ال ب ّد منها ،وهي قطيعة وفركة أذن لن تخفف من
ضرورتها أو وطأتها عالقات أخرى ،فتركيا رغم عضويتها في
النيتو ليست صديقة حميمة ألوروب��ا ،بل هي مستعمر سابق
لمناطق أوروبية شرقية مارست فيها كل أشكال التنكيل ،وهي
والمتعصب ذاته.
تطمح اآلن لوراثة النظام التركي المتخلف
ّ
وهي في آن منافس قوي للسعودية على صعيد زعامة العالم
السني اإلسالمي ،وعلى خصومة تاريخية مع الوهابية ،كما
هي على خصومة حالية شديدة مع مصر ،فضالً عن إيران
والعراق وسورية وغيرها.
باختصار ،إسقاط الطائرة الروسية قفزة تركية غبية في الهواء
الفاسد ،من دون ضمانات وال حسابات وال مصالح حقيقية ،بل
هي في أحسن حاالتها قبول خانع لدفعة من آخرين من دون
مظلة هبوط آم��ن ،وعلى إخوانيي تركيا وحدهم تحمل النتائج
دون الشعب التركي ودون حلفاء النظام اإلقليميين والدوليين،
وقد اقترب النظام اإلخوني التركي كثيرا ً من الهاوية منفرداً.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

كوالي�س

الم�شروع الإخواني ...بين االنهيار والحلم الأردوغاني
} د .منيف حميدوش
دأب ��ت ال��دوائ��ر الغربية م��ن منتصف خمسينيات القرن
الماضي على إبراز حركة «اإلخوان المسلمين» كحركة بديلة
من األنظمة القائمة في الدول ذات البعد العلماني ،وبخاصة في
الدول التي تقف في وجه مخططاتها االستعمارية وعمدت إلى
تدريب وتسليح هذه الجماعات اإلرهابية في ك ٍّل من أفغانستان
وباكستان ،وفي العديد من الدول اإلسالمية والغربية.
وجعلت منها رأس الحربة في تقويض مقومات الدولة،
ولكي يكون لها بعد آخ��ر بحيث يعطي للكيان الصهيوني
الذريعة في إقامة الدولة اليهودية بجوار الدولة اإلسالمية
المزعومة.
وأسست لهذه الغاية عوامل ،ومقومات العيش لهذه الدولة،
وأعطتها صفة الديمقراطية ،فكانت أفغانستان وحركة طالبان،
وحكمتيار .وجاءت مصر اإلخوانية مع محمد مرسي ،وتركيا
األردوغانية ،إضافة إلى حماس األخوانية جناح خالد مشعل
واسماعيل هنية.
إضافة إلى الفكر الوهابي التكفيري وال��ذي هو أشد حقدا ً
من اإلخوانية ،حيث تعتبر حركة «اإلخ��وان المسلمين» فرعا ً
من فروعه.
حاولت الدوائر االستخبارية العالمية جاهدة أن تجعل من
هذه الحركات في صدارة الدولة بحيث تتسلّم السلطة في عدد
من الدول ذات الثقل النوعي في المنطقة ،فكان لها ما أرادت
في مصر والسعودية ودول الخليج بشكل نسبي واألردن
والعديد من الفصائل الفلسطينية ،وكذلك في تركيا الدولة
العثمانية المريضة ،والتي تترأسها اآلن حكومة حزب العدالة
والتنمية اإلخواني برئاسة طيب رجب أردوغان.

وبعد أن هيأت لها مقومات العيش بادرت إلى التغلغل في
الشارع العربي ،فأسقطت أنظمة بحجة أنها ديكتاتورية ،وهم
يمارسون في البلدان التي يحكمونها أقسى أن��واع العذاب
والكفر ،وأقسى أن��واع األحكام التي ال يمكن أن تأخذ بحق
إنسان.
الق��ت حركة «اإلخ��وان المسلمين» والجماعات التكفيرية
فيها سببا ً إلسقاط األنظمة التقليدية كتونس وليبيا ،وغيرها
من ال��دول ذات السيادة ،ونجحت فيها وم��ن ثم دب البؤس
والخراب في هاتين الدولتين بعد أن سقطت حكومتيهما في
يد الجماعات اإلسالمية المتطرفة.
ركنا «اإلخوان المسلمين» في المنطقة والمشرق العربي هما
المملكة الوهابية والعثمانية الجديدة .وكالهما منبع «اإلخوان
المسلمين» ،فعمدت الدوائر االستعمارية الغربية واألميركية
والصهيونية على إعطائهما أدورا ً أكبر من حجمهما.
حيث عمدت األول��ى على ضخ الفكر الوهابي ،واألم��وال
الخليجية في المنطقة العربية وزرع��ت الفكر الشيطاني في
عقول أبناء األمة ،وهذا التقصير ناتج من غياب الفكر القومي
العربي وانشغال األنظمة بأمورها الخاصة فع َّم الجهل والفكر
التكفيري في المنطقة ،وزادت حال األمة سوءاً.

الم�شروع «الإخواني»
التدميري �سقط على
�أعتاب ال�شام ولن ي�ستطيع
العثمانيون وال الوهابيون
�إنقاذه من الموت المحقق

وعمدت الثانية إلى تأمين البيئة الحاضنة لهؤالء اإلرهابيين
التكفيريين،وحاولوااالنقضاضعلىمقوماتالمنطقةالعربية
وك��ان لها م��ا أرادت ف��ي بعض ال��دول العربية ،لكن صخرة
الصمود في وجه مشروعهم سورية الدولة والجيش والقائد
ال تزال تواجه مشروعهم التدميري وهو اآلن في الربع األخير
من حياته ،وبخاصة بعدما عادت مصر إلى حضن العلمانية
واس�ت�ع��ادت دوره��ا الوطني على المستوى اإلقليمي وهي
الضربة األولى تلقتها المشروع اإلخواني في المنطقة ،واآلن
المملكة الوهابية وبعد خمس سنوات من الحرب القذرة على
سورية ،لم تستطع أن تحقق شيئا ً من حلمها ...فالمناطق التي
سيطروا عليها في بداية الحرب ها هي اآلن تعود إلى حضن
الوطن بالتعاون مع القوى الحليفة والصديقة لسورية.
المشروع اإلخ��وان��ي يترنح ...ويتهاوى ،وليس من مف ّر
لذلك فمصر تخلصت من حكم اإلخوان ومشروعهم بأقل من
سنة ...وتونس تعيد لملمة جراحها لتعيد هيبة الوطن ...وليبيا
الجريحة اآلن تحاول.
أما مشروعهم التدميري فسقط على عتبات الشام ...ولم
يلق ولن يلقى النجاح.
ومشروعهم الوهابي سقط على أق��دام الجندي العربي
ال �س��وري ،وال�ح�ل��م األردوغ ��ان ��ي ب��زع��ام��ة ال�ع��ال��م اإلسالمي
اإلخواني سقط ،مع سقوط السلطنة العثمانية ،ولن تنفعه هذه
العنتريات في تحقيق مشروعه.
سورية حاضرة في الميدان ،وروسيا حاضرة في الجو
والبحر ،والجيش العربي السوري وحده القادر على إسقاط
هذا المشروع التكفيري اإلخواني.
مشروعهم في طريق االنهيار ،ولن ينقذه من الموت المحقق
ال ضربات أردوغان وال أموال الخليج.

الحزب الحاكم في �ألمانيا يعدّ م�شروع ًا لإلزام الالجئين االعتراف بـ«�إ�سرائيل»

اللجوء يفتح لألمانيا باب اال�ستثمارات
تفتح المليارات التي تنفق الستقبال الالجئين
بألمانيا ال��ب��اب الستثمارات تساهم ف��ي تغيير
معادلة كانت موضع انتقاد قبل أشهر بسبب
عدم بذلها الجهد الكافي للمساعدة في دفع النمو
األوروبي.
وقال خبير االقتصاد لدى مجموعة «آي إن جي»
المصرفية كارستن بزيسكي« :أصبح االقتصاد
األلماني يقوم على الطلب الداخلي تماما ً كما كان
يطالب الكثير من المنتقدين على الساحة الدولية
منذ زمن».
وتثبت المعلومات التي كشفت ه��ذا األسبوع
عن مكونات النمو ألول اقتصاد أوروبي بين تموز
وأيلول هذا الواقع ،إذ نجح إجمالي الناتج الداخلي
في ألمانيا في االرتفاع بـ 0,3في المئة خالل الفصل
الثالث بفضل استهالك األسر ونفقات الدولة.
ويقول المسؤول عن األبحاث االقتصادية لدى
مؤسسة «ناتيكسيس» المالية فيليب فشتر:
«ك��ان لتدفق الالجئين وق��ع على النمو األلماني
خالل الفصل الثالث خصوصا ً مع زيادة النفقات
العامة».
ويرى ستيفان كيبار من مصرف «بايرن ال بي
ان» أن «ه��ذه النفقات اإلضافية بمثابة برنامج
صغير غير متوقع يعطي دفعاً» .واعتبر السياسي
المحافظ أرمين الش��ت أن��ه اليوم «أه��م برنامج
نهوض في السنوات األخيرة».
وهذه الظاهرة ليست جديدة تماماً ،ألن محرك
االقتصاد األلماني تحول في  2014من الصادرات
التقليدية إلى استهالك األسر األلمانية بفضل سوق
عمل ممتازة.
أضف إلى ذلك زيادة األموال التي تنفقها الدولة
ال سيما منها مليارات اليورو الالزمة الستقبال
مئات آالف الالجئين الذين يتدفقون منذ أشهر على
ألمانيا .وه��ذه األم��وال هي عشرة مليارات يورو
لعامي  2015و ،2016كما أفاد سيغمار غابرييل
نائب المستشارة األلمانية بأنها ستستخدم لشراء
ِ
أس � ّرة وتأمين مساكن ونقل الوافدين الجدد الى
مراكز االستقبال في أنحاء البالد كافة أو تمويل
حصص تعليم اللغة األلمانية.
وهذا ما كان يطالب به بقوة قبل أشهر صندوق
النقد الدولي والمفوضية األوروبية وباريس التي
كانت تنتقد ألمانيا لعدم استخدامها الفائض لديها
 التجاري وفي الموازنة  -للقيام باستثماراتتعود بالفائدة على االقتصاد األوروبي ككل.

عبارة «اهلل �أكبر» على خزان وقود
لطائرة في باري�س
قالت الشرطة الفرنسية وسلطات الطيران إنها عثرت على كتابات
معظمها بالعربية كعبارة «الله أكبر» على  5طائرات تعود لشركات
طيران بريطانية وإسبانية.
وأشارت الشرطة إلى أن أربعا ً من هذه الطائرات تعود لشركة ايزي
جت» البريطانية ،والخامسة تابعة لخطوط «فولنغ» اإلسبانية.
وذكرت أن ثالث طائرات من التي وجدت عليها الكتابات كانت في مطار
ليون شرق باريس ،بينما كتب على الطائرتين األخريين في مطار شارل
ديغول في باريس.
وكانت عبارة «الله أكبر» قد عثر عليها مكتوبة على خزان وقود إحدى
طائرات «ايزي جت» في مطار شارل ديغول يوم الثالثاء.
وقالت الشركة في بيان إنها أجرت «تقييما ً لهذه المسالة وعملت في
كل مرة بالتشاور التام مع السلطات ،وهي راضية تماما ً عن أن األمر ال
يتعدى الكتابات ،وأنها تتعامل بشكل جدي مع أي مسالة تتعلق باألمن،
وال تسيّر أيا ً من رحالتها إال إذا كانت متأكدة أنها آمنه تماماً».
وأضافت أن «فريقنا األمني يملك الخبرة في تقييم أي تهديدات محتملة،
وعقب إجراء هذا التقييم ،لم تعتبر هذه مسألة أمنية من جانبنا أو من
جانـب السلطـات التي تشاطـرنـا التقييم .أن الكتابات ال تشكل أي خطر».
وذكر مصدر مقرب من التحقيق الفرنسي في هذه الحوادث أن الكتابات
«غير مرتبطة» بهجمات  13تشرين الثاني ،مشيرا ً إلى تعرض العديد من
شركات الطيران األخرى لحوادث مماثلة في األشهر األخيرة.

على صعيد آخر أصيب  12شخصا ً الثاني نتيجة
شجار جماعي في مركزين الستقبال الالجئين في
برلين وساكسوني أنخالت بألمانيا.
وقد تطور الجدال بين نزالء مركز الالجئين في
برلين إلى عراك استخدمت فيه أسطوانات إطفاء
الحريق ،ونتيجة الذعر هرب حوالى ألف شخص
م��ن المبنى حيث ق��ض��وا س��اع��ات ع��دة ف��ي برد
الشارع.
وبحسب مصلحة اإلن��ق��اذ دخ��ل  7أشخاص
المشفى ،وفتحت الشرطة تحقيقا ً ح��ول إلحاق
إصابات جسدية.
ال��ى ذل��ك ،ينوي ح��زب «االت��ح��اد الديمقراطي
المسيحي» الحاكم في ألمانيا بزعامة المستشارة
أنغيال ميركل تقديم مشروع قانون يلزم الالجئين
ببنود عدة ،منها االعتراف بكيان العدو «إسرائيل»
وبحقوق المثليين.
وقالت مجلة «دير شبيغل» إن الحزب الحاكم
سيقترح مشروع قانون «اندماج إلزامي» خاص
بالالجئين ،في المؤتمر العام للحزب المقرر عقده
منتصف شهر كانون األول المقبل.
ويضم القانون بنودا ً عدة تلزم الالجئين باإلقرار
«بإسرائيل» وحقوق المثليين والمساواة بين المرأة

والرجل ،وبأولوية تطبيق القوانين األلمانية على
الشريعة اإلسالمية.
وفي حال مخالفة الالجئين لتلك البنود القانونية
سيتعرضون لتخفيض مساعداتهم االجتماعية،
إلى جانب تغيير وضع اإلقامة التي يعيشون في
ألمانيا بموجبها.
جاء ذلك في وقت ،بدأت مقدونيا بإقامة سياج
على حدودها مع اليونان لضبط تدفق الالجئين
إليها ،بحسب ما أفادت وكالة «أ ف بـ« الفرنسية.
وك��ان مصور الوكالة شاهد ف��ي وق��ت سابق
جنودا ً يستخدمون معدات ثقيلة إلقامة سياج قرب
جيفجيليا على الحدود بين مقدونيا واليونان ،في
حين لم يعرف طول هذا السياج لكن المصور قال
إن ارتفاعه  2,5متر على جانبي ممر غير شرعي
بالقرب من جيفجيليا.
وف��ي سياق متصل ،أعلنت وزارة الداخلية
المقدونية أن  18شرطيا ً أصيبوا بجروح ،اثنان
منهم أدخال المستشفى ،بعد احتجاجات على معبر
جيفجيليا بين اليونان ومقدونيا ،مشيرة إلى أن
عددا ً من آليات للشرطة والجيش أصيب بإضرار
خالل هذه االحتجاجات ،فيما ردت الشرطة على
المحتجين بإطالق قنابل صوتية.

فرن�سا 183 :دولة �أعدت خطط ًا لمكافحة تغيّر المناخ
ق��ال وزي��ر الخارجية الفرنسي،
ل��وران فابيوس ،إن كل الحكومات
تقريبا ً أعدت خططا ً لمكافحة ارتفاع
درجة حرارة األرض إلى ما بعد عام
.2020
ونقل عن فابيوس قوله في مؤتمر
صحافي« :ه��ذا أم��ر جديد تماماً».
وك��ان يتحدث الوزير الفرنسي عن
القمة التي ستشارك فيها كل دول
العالم تقريبا ً (اليوم) االثنين.
وتأمل الحكومات ،أن تتوصل القمة
إلى اتفاق يمثل تحوال ً عن االعتماد
المتزايد على الوقود األحفوري منذ
ال��ث��ورة الصناعية واالت��ج��اه نحو
م��ص��ادر طاقة صديقة للبيئة مثل
الرياح أو الطاقة الشمسية.
واعتبر فابيوس ،أن االرتفاع الكبير
ف��ي ع��دد ال���دول التي أع��دت خططا ً
لمعالجة تغير المناخ أمر مشجع قبل
القمة التي سيحضرها نحو  140من
زعماء العالم بينهم الرئيس األمريكي
باراك أوباما والرئيس الصيني شي
جين بينغ.
وبشأن العراقيل أمام التوصل إلى
اتفاق خالل القمة التي ستعقد ،من 30
تشرين الثاني إلى  11كانون األول،
قال الوزير إن من بين هذه العراقيل
التمويل المتعلق بتغير المناخ
للدول النامية إلى أبعد من الهدف
المتفق عليه وهو  100مليار دوالر
سنويا ً بحلول ع��ام  2020وكيفية
تحديد ه��دف بعيد المدى للتحول
عن استخدام الوقود األحفوري هذا
القرن.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ق���درت كمية
انبعاثات ال��غ��ازات الدفيئة التي
س��ت��ص��در ع��ن م��وق��ع أك��ب��ر مؤتمر

توقف خبراء
عسكريون أمام غياب
أي تقدم للجيش
ّ
السعودي وحلفائه
في اليمن ،خصوصا ً
بعد تعزيزات أعلن
عنها رسميا ً بقرابة
العشرة آالف
عسكري ومعدات
ثقيلة وآليات وزيادة
حجم الغارات
الجوية ،ما يعني
أنّ الغرق في اليمن
صار مكلفا ً بال طائل،
خصوصا ً بعد تكرار
مواعيد السيطرة
على تعز ومأرب بال
جدوى واالعتماد
الكلي على تنظيم
«القاعدة».

تركيا تعلق انتهاكاتها للأجواء
اليونانية بعد �إ�سقاط القاذفة الرو�سية
أعلنت أثينا أن الطيران الحربي التركي قلل من انتهاكاته للمجال
الجوي اليوناني بعد حادث إسقاط القاذفة الروسية «سو »24 -فوق
األراضي السورية في الـ 24من الشهر الجاري.
وقال مصدر دبلوماسي في العاصمة اليونانية إنه بعد وقوع حادث
طائرة «سو »-24الروسية ،أوقف الطيران التركي نشاطه في المجال
الجوي اليوناني «ألسباب مفهومة».
فيما ذك��رت رئاسة أرك��ان الجيش اليوناني أن طائرات سالح الجو
التركي لم تخترق األج��واء اليونانية يوم إسقاطها للقاذفة الروسية،
أما في اليوم التالي فدخلت مجموعة من الطائرات التابعة لسالح الجو
التركي تضم  6طائرات إلى المجال الجوي اليوناني ،لكن بعد  25تشرين
األول لم يتم إبالغ رئاسة أركان الجيش اليوناني عن أي انتهاك تركي
لألجواء اليونانية.
يذكر أن تركيا تنتهك األج��واء اليونانية عشرات المرات يومياً .وقد
تعرض المجال الجوي اليوناني إلى ما يزيد على  50حادث اختراق منذ
بداية الشهر الحالي.

انطالق االنتخابات الرئا�سية
والت�شريعية في بوركينا فا�سو
توجه الناخبون فى بوركينا فاسو ،أم��س ،إل��ى مراكز االق��ت��راع ل�لإدالء
بأصواتهم في االنتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأعلنت لجنة االنتخابات الوطنية أن عدد الناخبين المؤهلين يبلغ نحو 5,5
مليون شخص بانتظار إعالن النتائج األولية (اليوم) االثنين ...حيث يتنافس
 14مرشحا ً على الفوز بمقعد الرئاسة.
من جهة أخرى ،أعلن آالن زاجري وزير األمن الداخلي البوركيني نشر نحو
 25ألف جندي من الجيش والشرطة في مختلف أنحاء البالد لحفظ األمن خالل
االنتخابات الرئاسية والتشريعية والتي من المتوقع أن يشرف عليها أكثر من
 17ألف مراقب محلي وأجنبي.
وصرح تاهرو باري أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة بأن «هناك فرصة
حقيقة للديمقراطية غداً ،فضالً عن أنها المرة األولى التي ال يشارك فيها رئيس
حالي فى االنتخابات الرئاسية ،األمر الذي من شأنه أن يحرر الناخبين من أية
ضغوط قد تمارس عليهم».

مناخي لألمم المتحدة في العالم بما
يوازي  21ألف طن من ثاني أوكسيد
الكربون.
المؤتمر الذي ستستضيفه فرنسا
بحضور م��ا بين ح��وال��ى  40و45
أل���ف ش��خ��ص بينهم  150رئيس
دول��ة وحكومة ،يمتد على مساحة
 18هكتارا ً في حديقة المعارض
في منطقة بورجيه شمال العاصمة
باريس ،يسعى إلى التوصل التفاق
يمهد لوقف االعتماد المتزايد على
الوقود األحفوري ،الذي اعتبرته لجنة
علماء تابعة لألمم المتحدة «مسببا ً
لكثرة الفيضانات ،وموجات الحر،
وارتفاع مناسيب مياه البحار».
وسيلقي كلمة في المؤتمر كل من
الرؤساء الفرنسي فرنسوا هوالند،
واألميركي ب��اراك أوباما ،والروسي
فالديمير ب��وت��ي��ن ،والصيني شي

جينبينغ ،والهندي نانريندرا مودي.
وعشية افتتاح المؤتمر ،وضعت
فرنسا نشطاء في مجال البيئة قيد
اإلقامة الجبرية .وقال وزير الداخلية
الفرنسي برنار كازنوف في مدينة
ستراسبورغ ،إن بالده «استخدمت
قوانين ال��ط��وارئ التي طبقت بعد
ه��ج��م��ات ب����اري����س» ،م��ض��ي��ف �ا ً إن
«السلطات اشتبهت في أن النشطاء
خططوا الح��ت��ج��اج��ات عنيفة قبل
المحادثات».
ف��ي المقابل ،ق��ال ج��ان فرانسوا
جوليارد ،مدير فرع منظمة السالم
األخ��ض��ر «غرينبيس» ف��ي فرنسا،
إن «نشطاء البيئة الموضوعين قيد
اإلقامة الجبرية مسالمون لم يسبق
لهم أبدا ً ارتكاب أي أعمال عنيفة أو
اتهامهم بأي شيء».
من جهة أخرى ،دعا رئيس بوليفيا

ايفو موراليس ،المنتقد لالقتصاد
الليبرالي الجديد ،إلى إنشاء «محكمة
خاصة بالتقلبات المناخية لمحاكمة
ال����دول ال��ت��ي ال ت��ح��ت��رم «األه����داف
العالمية المحددة».
وتظاهر عشرات آالف األشخاص
أمس في استراليا في اليوم الثالث من
المسيرات العالمية لمطالبة رؤساء
الدول والحكومات الذين سيجتمعون
في فرنسا بالتوصل إلى اتفاق طموح
خالل المؤتمر.
ويتوقع أن تنظم تظاهرات أيضا ً
في سيول والبرازيل ،ونيويورك ،في
حين دع��ا ائتالف المناخ  21الذي
يضم  130منظمة ف��ي فرنسا الى
تشكيل سلسلة بشرية شرق باريس،
بعد أن اضطر إلى إلغاء التظاهرات
بسبب التدابير األمنية المطبقة بعد
اعتداءات باريس.

الكاميرون :قتلى في تفجيرين
نفذتهما انتحاريتان
قتل  7أشخاص ،في تفجيرين نفذتهما انتحاريتان اثنتان في مدينة دابانغا
الواقعة أقصى شمال الكاميرون.
وق��ال حاكم المنطقة ميدياوا بكاري إن «امرأتين فجرتا نفسيهما قرابة
الساعة السادسة مساء» في دابانغا .مضيفا ً أن «الحصيلة الموقتة هي  7قتلى
بمن فيهم االنتحاريتان» ،مشيرا ً إلى أن الهجوم أسفر أيضا ً عن إصابة جنديين
بجروح خطرة.
وأوضح الحاكم أن االنتحارية األولى فجرت حزامها الناسف في منزل في
حين فجرت االنتحارية الثانية نفسها قرب ورشة للحديد.
وكانت  4انتحاريات قد فجرن أنفسهن األسبوع الماضي في ضواحي
فوتوكول ،المدينة الواقعة في نفس المنطقة ،ما أسفر عن مقتل  5مدنيين بينهم
زعيم محلي.
ويعتبر أقصى شمال الكاميرون هدفا لهجمات جماعة «بوكو حرام» المتطرفة
الناشطة في الجهة المقابلة من الحدود ،والتي وسعت نطاق هجماتها مؤخراً،
وباتت تلجأ أكثر فاكثر إلى استخدام انتحاريات شابات في تنفيذ اعتداءاتها.

