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عربيات  /دوليات

�إ�سقاط الطائرة الرو�سية
ّ
للحل!
�أم �إ�سقاط �إطار فيينا
 سومر صالح
لم يكن التصعيد التركي األخير في األزم��ة سورية حدثا ً غير
متوقع أو مفاجئاً ،ولكن المفاجئ هو أسلوب التصعيد والمتمثل
بحالة الغدر بالطائرة الروسية في السماء السورية ،فبعد سلسلة
نكسات ت�ع� ّرض��ت لها االستراتيجية التركية ف��ي ال �ح��رب على
سورية منذ  2015/9/30أي بعد الدخول الروسي الحرب على
اإلرهاب وما تالها من محاولة أطلسية الحتواء الزخم العسكري
الروسي السوري المشترك عبر نقل المعركة الجيو استراتيجية
إلى الميدان السياسي الدبلوماسي والمتمثل باجتماع فيينا  1و
 2بين  10/30و 11/14الحالي ،بدت تركيا وحيدة أمام مفترق
طرق شرق أوسطي يت ّم رسمه بعناية في كواليس فيينا وسيك ّرس
بمؤتمر جنيف السوري ،فالثابت أنّ النظام اإلقليمي في الشرق
األوسط ستت ّم صياغته بعناية في ترتيبات الح ّل السوري وبين
ب �ن��وده ،وه��ذا ال�ح� ّل كما ي�ب��دو وض��ع ترتيبات للقوى ل��م تعجب
السلطان الجامح الطامع ف��ي ف��رض ن�ف��وذه على ك��ام��ل الشرق
األوس��ط بصفته حاكما ً سياسيا ً لمنظمة «اإلخ ��وان المسلمين»
وذراع �ه��ا العسكرية «داع ��ش» و»ال �ن �ص��رة» ،وحاكما ً دينيا ً يريد
سحب البساط من تحت أقدام السعودية ومصر عبر إظهار غيرته
على اإلسالم والمسلمين.
ف��االت �ف��اق ال��روس��ي ـ األط �ل �س��ي ق ��رر وض ��ع ح� � ّد لطموحات
أردوغان وتقليم أظافره في بياني فيينا  1و ،2باعتباره مصلحة
مشتركة روس�ي��ة  -أطلسية ،فمن جهة روس�ي��ا ت�م�دّد أردوغ��ان
ونجاح استراتيجيته في سورية يجعله خطرا ً كبيرا ً في القفقاس
وآس�ي��ا الوسطى عبر التشبّث بناصية اإلس�ل�ام وع�ب��اءت��ه ،ومن
جهة األطلسي نجاح تركيا في سورية ووص��ول��ه جغرافيا ً إلى
الخليج س�ي�ح� ّول تركيا إل��ى ق��وة منافسة لألطلسي اقتصاديا ً
وديموغرافياً ،وه��و ما ال تريده فرنسا وألمانيا اللتان تعيشان
ح��ال��ة اإلس�لام��وف��وب�ي��ا ،ف�ك��ان ل��زام �ا ً عليهما تقليم أظ��اف��ر تركيا
األردوغانية ،بحيث تبقى شريكا ً استراتيجيا ً للناتو ال عضوا ً أو
منافسا ً استراتيجيا ً وإيديولوجيا ً على غرار روسيا ،هذا التقليم
للدور التركي اتخذ شكلين ،أحدهما سياسي واآلخ��ر عسكري،
فسياسيا ً تق ّرر سحب ال��ذراع واألداة السياسية ألردوغ��ان في
األزمة السورية والمتمثل بمجلس اسطنبول والحكومة المؤقتة،
لمصلحة إعطاء هذا ال��دور للملكة السعودية ،وهو ما شرعت به
الرياض فعليا ً لجمع المعارضة السورية وتمثيلها بوفد موحد
في جنيف  3المزمع عقده مطلع كانون الثاني المقبل .أما عسكريا ً
ف�ت�ق� ّرر ف��ي إط��ار ات�ف��اق المجموعة ال��دول�ي��ة منح األردن تكليفا ً
بتصنيف المجموعات المسلحة بين إرهاب واعتدال.
وكما هو معلوم ،فإنّ ك ّل الفصائل اإلرهابية العاملة في الشمال
السوري تتلقى الدعم من مخابرات نظام رجب طيب أردوغان،
وبالتالي هي إحراج لنظامه ،وخطر على حلمه بفرض منطقة حظر
جوي شمال سورية قوامها مجموعات عسكرية تأتمر بأمره ،هذا
الحلم إذا ً تلقى ضربتين قاتلتين في أق ّل من شهر ونصف تمثلت
نص صراحة على (وحدة
بالبند األول من إعالن فيينا  1وال��ذي ّ
سورية واستقاللها وسالمة أراضيها وهويتها العلمانية أمور
أساسية) ،والضربة الثانية هي احتمال إعالن فصائل عسكرية
عاملة بالشمال السوري ومتحالفة مع «جبهة النصرة» في إطار
جيش الفتح اإلرهابي على أنها إرهابية وتجب تصفيتها ،ما يضيّع
الفرصة أمام تكريس واقع عسكري شمال سورية يخدم األجندات
التركية.
هذه التغيّرات البنيوية في جسد الح ّل السوري ترافقت مع رغبة
أي محاولة تركية للغدر في القفقاس
روسية بقطع الطريق على ّ
عبر إط�لاق عملية أمنية واس�ع��ة هناك منذ يومين ،مترافقة مع
التنسيق مع الجيش العربي السوري لتصفية المتطرفين القوقاز
العاملين تحت مس ّمى جيش التركمان في جبال الالذقية ،وتحويل
مصر إلى شريك فاعل عبر شراكة نووية وعسكرية تضع حدا ً
لألطماع العثمانية في الشرق األوسط ،وفي خضم هذه األحداث
المتسارعة ب��رز ع��ام�لان ج��دي��دان ،هما أح��داث فرنسا األخيرة
 2015/11/13وما تالها من إعالن حرب على تنظيم داعش
في سورية وإرسال المدمرة شارل ديغول إلى شرق المتوسط،
والعامل الثاني هو فتح قاعدة اكروتري العسكرية البريطانية في
قبرص ووضعها تحت اإلمرة الفرنسية ،بما يوحي بأن مخططا ً
جديدا ً عنوانه محاربة داع��ش يخفي خلفه نية أطلسية بتطويق
قاعدة حميميم عسكريا ً ومنع التمدد الروسي في شرق المتوسط،
ترافق هذا مع إرسال الواليات المتحدة لمقاتالت أف  15إلى قاعدة
انجرليك التركية العاملة باإلمرة األميركية ،األمر الذي يعزز هذا
التوجه من الناحية النظرية ،وعلى ما يبدو هنا أن أردوغ��ان قرأ
األحداث السابقة في إطار مخطط أطلسي لتطويق روسيا عسكريا ً
وإجهاض حملتها الجوية في سورية ،وإذا ما أخذنا التصريحات
التركية ح��ول إمكانية ف��رض منطقة آمنة ف��ي الشمال السوري
بالتنسيق مع بعض حلفائها ،هنا تصبح لدينا قراءتان:
القراءة األولى تقول إن أردوغان بإسقاطه الطائرة الروسية قد
نفذ أمرا ً أطلسيا ً تحت ضغط انحسار خياراته وخسارته السياسية
في فيينا من باب إمكان التعويض الحقا ً واسترضاء األطلسي،
وهو ما يفسر توجه الحكومة التركية إلى حلف األطلسي عقب
حادثة اإلسقاط مباشرة لحمايته ،وبالتالي يكون حادث اإلسقاط
بمثابة رس��ال��ة أطلسية مفادها أن ال��وج��ود ال��روس��ي ف��ي شرق
المتوسط يجب أن يتحول إلى وجود دفاعي وإخراجه من اإلطار
الهجومي الذي بدا عليه في حملته الجوية ضد اإلرهاب.
الرسالة الثانية هي أن األطلسي قد بدأ باستراتيجية التطويق
العسكري للوجود الروسي في ش��رق المتوسط عبر استخدام
قواعد انجرليك وغ��ازي عينتاب واك��روت��ري وربما الحقا ً قواعد
أخرى لتقليص نشاط وفاعلية الوجود الروسي في قاعدة حميم،
طبعا ً هذه القراءة تضمن سيناريوهات التصعيد الروسي المتوقعة
والتي بدأنا ن��رى إرهاصاتها بنشر منظومات أس  300و400
والطراد موسكو وغيرها ،وبالتالي يريد األطلسي دفع األمور
باتجاه التصعيد ونشر بطاريات ال��درع األميركية المضادة في
تركيا ،وحرق المراحل ،ورسم حدود القوة والنفوذ بشكل مسبق
عن نتائج الميدان السوري ،وبالتالي هي التفاف على ميزان القوى
الداخلية في سورية واإلقليمية بعد صفقة األس  300إلى إيران
بما يمنع أي قوة إقليمية من تحقيق تفوق جوي على حساب إيران
وحلفائها ،ال�ق��راءة الثانية هي أن يكون أردوغ ��ان استغل جملة
التطورات السابقة ال سيما فتح قاعدة اكروتري وانجرليك ،وتعمد
إسقاط الطائرة لخلط األوراق مجددا ً ورفع حدة التوتر والدخول
بإطار جديد للمفاوضات يكون بديالً من إطار فيينا 1و 2والذي
حطم طموحاته وأجنداته الشرق أوسطية ،وفي الحالتين كلتيهما
حسابات أردوغ��ان خاطئة ألنه وعلى افتراض سقوط إطار فيينا
للحل في سورية ،فالمتوقع أن موسكو لن تستبدله بإطار آخر،
بل ستحتكم إلى الميدان لحسم المعركة خصوصا ً مع المجموعات
التي يديرها أردوغان ومخابراته.
إذاً ،الشرق األوسط قبل حادثة اإلسقاط المتعمد للطائرة ليس
كما بعده ،وم�ع��ادالت النفوذ وح��دود القوة في الشرق األوسط
بدأت ترتسم بالنار بالتزامن مع السياسة ودبلوماسية المؤتمرات
ال��دول�ي��ة ،م��ع تأكيد أن الحل ال�س��وري ب��دأ بالتجاذب بين قطبي
النار والسياسية ،وأن أبواب الحل باتت مفتوحة على مصاريعها
كما هي أب��واب الحرب باتت مشرعة على مصاريعها .والنتيجة
محكومة بالعقل وتوازن المصالح أو بالتهور والغطرسة.
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كوالي�س
خفايا

�أردوغان داع�شي  -غبي ...ونهايته وخيمة!
 عصام عوني
إذن فعلها أردوغ���ان وأس��ق��ط ال��ط��ائ��رة ال��روس��ي��ة ولم
يكن ليفعل ل��وال ض��وء أخضر من األميركي أوال ً والناتو
ثانياً ،وللعملية ما بعدها ،لكن الغباء لما يطغى ال يعود
للعقل مكان ،وقد تميّز اإلخوان المسلمون بالغباء المطلق
والعنترية الجوفاء ودائما ً يتو ّرطون ويعودون ليعتذروا ،ال
ليتنصلوا من أفعالهم الخسيسة ،لكنهم يضمرون الشر
بل
ّ
ّ
لص
أمالً بتعويم جديد ودعم متجدد من
المشغل ،لكن فعلة ّ
حلب هذه ستكون وباال ً على تركيا حكماً.
ما أن أسقطت الطائرة قال بوتين ما قاله وكان واضحا ً
ج��دا ً أنها جريمة موصوفة ومعدّة مسبقا ً وستكون لها
عواقب وخيمة ولن تم ّر م��رور الكرام ،وك� ّل التصريحات
توحدت على إدانة الجريمة النكراء ووجوب الر ّد
الروسية
ّ
الحازم والقوي على من ارتكبها ليكون عبرة لمن لم يعتبر،
والرسالة هنا بكل وض��وح موجهة لألميركي ومن خلفه
األطلسي قبل أردوغان ،ليقين الروسي أنّ التركي مجرد أداة
غب الطلب لمصلحة في نفس واشنطن.
يت ّم تحريكها ّ
بالفعل بدأت روسيا مرحلة معاقبة تركيا ،خسرت تركيا
خالل الساعات الست األولى من ارتكاب الجريمة ما يزيد
على ثالثة مليارات دوالر والليرة هوت والبورصة على وشك
االنهيار واآلتي أعظم ،ألنّ الورطة هنا مع دولة عظمى لن
تساوم على المكانة والمهابة ولو تطلب األمر حربا ً عالمية،
والنصر فيها محسوم للجيوش التي تمتلك العقيدة وروسيا
دولة عقائدية أصيلة تاريخها حافل بالمجد واالنتصارات
عدا عن امتالكها مقومات تحقيقه.
الوقاحة التركية معهودة وتبريرات أردوغ��ان وأوغلو
يصب في
أقل ما يقال فيها إنها تافهة ومتعالية ،وهذا ال
ّ
يؤسس لمرحلة تدفع فيها باهظ األثمان،
مصلحة تركيا بل
ّ
وال قدرة لها على احتمال ذلك ،لكنها تكابر بنا ًء على وعود

أميركية بلهاء وتطمينات أطلسية جوفاء ،لكن الروسي قلب
الطاولة.
مجمل ال��ق��راءة والتحليل لما ح��دث يقول إنّ الهدف
م��ن جريمة إس��ق��اط الطائرة الروسية ح� ّ
�ث روس��ي��ا على
ر ّد فعل عنيف ينهي المهمة األساسية لها في سورية،
ويوقف العمليات العسكرية ض ّد اإلره��اب لتصير مرحلة
المواجهة مع تركيا والناتو ،لكن الروسي كما قلنا ذا عقل
ف ّذ يعرف كيف ومتى وأين ير ّد ويبرع في إفشال المخططات
الجهنمية ،بل يردّها على أعقاب أهلها مضاعفة ،لتنقلب
اآلية لمصلحته ودائما ً ينطلق العويل بعد ك ّل فشل بتدبير
أميركي وتبدأ مراحل اإلن��زال عن الشجر والجبال وتزداد
المكاسب الروسية على حساب األغبياء.
أردوغ��ان يريد المنطقة العازلة ولم يبتلع لسانه أبدا ً
ويص ّر عليها ومن أهداف ما فعل تحقيق هذه المنطقة كما
ص � ّور له مشغلوه ،لكن الرياح أت��ت بما ال تشتهي سفن
الواهمين ،بوتين يفرض منطقة عازلة على تركيا وينشر
أس  300وأس  ،400شلل تا ّم للطيران التركي ور ّد عنيف
بضربات جوية دقيقة جدا ً ومؤثرة بالقرب من الحدود التي
ال تزيد على المئة وخمسين مترا ً والبداية في اع��زاز ،ما
يس ّمى جبل التركمان يشهد حمما ً غير مسبوقة وإرهابيّو
أردوغان هناك صاروا نسيا ً منسياً...
في هذه األثناء ،تعلن وزارة الدفاع الروسية عملية خاصة
ت ّم من خاللها إنقاذ الطيار الروسي قسطنطين وهو زميل
الطيار الشهيد اللذين أسقطت طائرتهما بالنيران الجبانة
التركية ،والالفت أنّ منفذ العملية البطولية هذه قوة سورية
خاصة باالشتراك مع نخبة من حزب الله ونسور الزوبعة
وغطاء جوي روسي لتضليل اإلرهابيين ولمسات إيرانية
فاعلة ومؤثرة ،واأله ّم أنّ العملية ت ّمت في منطقة تفيض
باإلرهابيين ومن ك ّل التشكيالت والجنسيات واأله ّم من ك ّل
ذلك نجاح العملية وعودة الطيار سالماً ،واعدا ً بمواصلة
مهماته القتالية وهذا ّ
يدل بل يؤكد أنّ ما من مقاتل يقاتل

دفاعا ً عن سورية وإيمانا ً بأنها على حق وقضيتها مقدسة،
وعلى «اإلسرائيلي» الخوف من عميلة كهذه وبالفعل أبدى
رعبا ً غير مسبوق على وقعها.
الالفت اليوم وبعد ما حدث وردود الفعل ومواصلة تأديب
أردوغان روسيا ً وسوريا ً أنّ األكراد السوريين يعلنون أنهم
على استعداد تا ّم للتعاون مع روسيا في مكافحة اإلرهاب،
والالفت أيضا ً أنّ األميركي أرسل عددا ً من جنوده وضباطه
الى عين العرب وبعضهم سيصل الى القامشلي للتحضير
لمعركة فاصلة يُقال إنّ وجهتها تحرير الرقة من تنظيم
داعش االرهابي ،ومن المستحيل أن يت ّم ذلك من دون معرفة
روسيا أو التنسيق معها على أق ّل تقدير ،وبعض المعلومات
تقول إنّ الجيش السوري والحلفاء على وشك تحرير تدمر
لالنطالق نحو الرقة قبل الجميع.
هذا للساعة نظرة عامة على الحدث والتبعات وردود
الفعل ،لكن هناك أمران غاية في األهمية ،األول تقارب روسي
مصري الفت ومه ّم ويع ّد تغيّرا ً استراتيجيا ً كبيراً ،والثاني
سؤال روسي ألردوغ��ان السفاح ولألميركي ولك ّل العالم:
هل هؤالء الذين قتلوا الطيار الروسي أثناء هبوطه بالمظلة
طلبة حرية ثوار أم معتدلون أم ارهابيون وماذا يُقال بقتل
الطيار بدم بارد وهو في الجو لم يصل األرض بعد؟
هل تأتي الضربة القاضية لتركيا أردوغان من مصر وما
ال��ذي يحدث في اليمن ولماذا يصمت «البعير» وهل من
تغرق مدنه بمياه األمطار قادر على المناورة؟
ورط��ة أردوغ���ان كبرى والغباء حتما ً نهايته وخيمة
خاصة إذا تبرأ الداعمون له منه وإن أوحوا له بغير ذلك،
خاصة أنه بفعلته هذه أكد أنه داعشي يدافع عن مصالحه
بدعم داعش ومواجهة ك ّل من يقاتل داعش ،وهنا يجب أن
ال ننسى ،أن أردوغان قد ُ
ضرب في الصميم جراء استهداف
روسيا لقوافل النفط المنهوب من سورية والعراق الى
تركيا.

تو�سك :تو�صلنا مع تركيا �إلى اتفاق حول الالجئين
وت�سريع ان�ضمامها �إلى االتحاد الأوروبي
وقع االتحاد األوروب��ي مع تركيا
خالل قمة في بروكسيل اتفاقا ً يعرض
على أنقرة أم��واال ً وعالقات أوثق مع
االتحاد مقابل مساعدتها في وقف
تدفق الالجئين إلى أوروبا.
وق��ال رئيس المجلس األوروب��ي
دون��ال��د ت��وس��ك ال���ذي ت���رأس القمة
«توصلنا مع تركيا إلى اتفاق بشأن
الالجئين وتسريع انضمامها إلى
االتحاد األوروبي» ،مضيفا ً أن االتفاق
يحدد من حيث المبدأ طبيعة التبادل
الذي يتضمن مساعدة تركيا في إدارة
تدفق الالجئين على االتحاد األوروبي
المتوقع أن يبلغ عددهم  1.5مليون
هذا العام فقط ،مقابل أن يقدم االتحاد
الدعم المالي للجانب التركي بمقدار 3
مليارات يورو ويعيد إحياء محادثات
انضمام أنقرة لالتحاد األوروب���ي،
وأشار أن صياغة هذه الصفقة بشكل
نهائي ستتطلب إج��راء مفاوضات
تكميلية.
م��ن جهتها ،ق��ال��ت المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل «اتفقنا على
تقديم  3مليارات يورو ( 3.2مليون
دوالر) لمساعدة الالجئين السوريين
ف��ي ت��رك��ي��ا» ال��ف��اري��ن م��ن العنف
الدائر في بالدهم ،والذين يحاولون
الوصول إلى أوروبا في أضخم موجة
هجرة تهدد وحدة الكتلة األوروبية.
واجتمع ال��ق��ادة األوروب��ي��ون مع
رئيس ال��وزراء التركي أحمد داوود
أوغلو لثالث ساعات ،سعيا ً للحصول
على تعهد م��ن تركيا بوقف تدفق
الالجئين مقابل الحصول على حوافز
مالية وسياسية.
وج����اء ف���ي االت���ف���اق «سيكثف
الجانبان على الفور تعاونهما بشأن
المهاجرين ...بمنع السفر إلى تركيا
واالت��ح��اد األوروب�����ي ...و(ض��م��ان)
أحكام إعادة القبول وإعادة المهاجرين
الذين ليسوا بحاجة للحماية الدولية
لمواطنهم على وجه السرعة».
وبحسب االت��ف��اق ،ف��إن «إع���ادة
اإلدخال بين االتحاد األوروبي وتركيا

كشفت مصادر
مشاركة في قمة المناخ
في باريس عن لقاءات
مكوكية يعقدها وزير
الخارجية الفرنسية
لوران فابيوس مع
المسؤولين األتراك
والروس أمالً بالتوصل
إلى تفاهمات اشترط
الرئيس الروسي
فالديمير بوتين
الوصول إليها لقبول
اللقاء بالرئيس التركي
رجب أردوغان ،وقالت
المصادر إنّ التعقيدات
ال تزال تطال تصنيف
اإلرهاب بعد التفاهم
على إغالق الحدود
التركية السورية.

تركيا :اعتقال  3قادة ع�سكريين ب�سبب تهريب
�أ�سلحة �إلى الإرهابيين في �سورية
اتهمت السلطات التركية ثالثة من كبار ضباط الجيش بالتجسس وقيادة تنظيم
إرهابي ،بحسب ما نقلت وسائل إعالم تركية عن المدعي العام السطنبول عرفان
فيدان .وأعلن فيدان أن الجنرالين إبراهيم أيدين وحمزة جليب أوغلو والعقيد
المتقاعد برهان الدين جهانكير أوغلو اتهموا بتشكيل وقيادة تنظيم إرهابي مسلح
وكذلك التجسس ومحاولة إسقاط حكومة البالد .وتم استدعاء المشتبه بهم إلى
محكمة في اسطنبول السبت الماضي.
يأتي ذلك في إطار التحقيق في قضية تفتيش شاحنات تابعة لالستخبارات
الوطنية التركية في محافظتي هاتاي وأضنة الحدوديتين مع سورية في كانون
الثاني عام  2014بعد االشتباه بتهريبها لذخائر وأسلحة إلى المسلحين هناك.
وكانت محكمة تركية قد وجهت في  26تشرين الثاني اتهامات الثنين من
مسؤولي صحيفة «جمهوريت» المعارضة وأم��رت بتوقيفهما بعد أن كشفا عن
شحنات األسلحة التي ترسلها أنقرة.

طهران تطالب بغلق
ملف الأبعاد الع�سكرية لبرنامجها النووي

ستصبح سارية بالكامل ب��دءا ً من
حزيران  .»2016كما حصل األتراك
على وع��د ب��دخ��ول أوروب���ا م��ن دون
الحاجة لتأشيرات دخ��ول إذا أوفوا
بالتزاماتهم بشأن تدفق المهاجرين
خالل العام المقبل».
وفي السياق ،قال رئيس الوزراء
التركي أحمد داود أوغلو إن القمة
مع زعماء االتحاد األوروب��ي «بداية
جديدة» لعملية انضمام تركيا للتكتل
المؤلف من  28دول��ة ،في مساعي
تركيا التي تجمدت عشر سنوات
لتصبح عضوا ً في االتحاد األوروبي.
وأض�����اف« :م���ع ق����ادة االت��ح��اد
األوروب����ي ال��ي��وم سنقتسم مصير
قارتنا والتحديات الدولية لألزمة
االقتصادية إل��ى جانب التحديات
الجغرافية السياسية التي تواجهنا
بما في ذلك قضايا الهجرة».
وح��ول محتوى المحادثات ،قال
داود أوغ��ل��و« ،إن���ه ي��وم واجتماع
تاريخي ،فهو أول اجتماع على هذا
النحو بين تركيا واالتحاد األوروبي

منذ  11سنة ،واتفقنا على عقد قمتين
كل عام ،فضالً عن االتفاق بخصوص
توفير آليات حوار رفيعة المستوى
ف��ي م��ج��االت االق��ت��ص��اد وال��ط��اق��ة
والسياسية ،من أجل تعميق عالقاتنا
بشكل فعال للغاية».
وأوضح رئيس الوزراء التركي أنه
سيتم فتح الفصل الـ  17ضمن فصول
مفاوضات انضمام ب�لاده لالتحاد
األوروبي في  14كانون األول المقبل،
مضيفاً« :بعض الفصول األخ��رى
ستكون على الطريق ،وبنفس الوقت،
سيتم االنتهاء من إلغاء تأشيرات
الدخول وعملية إعادة القبول العام
المقبل».
وأضاف إذا تمكنا من ح ِّل المسألة
ال��ق��ب��رص��ي��ة ،وال��م��ح��ادث��ات تجري
بشكل جيد اآلن ،فإن عضوية تركيا
في االتحاد األوروبي لن تكون حلماً،
وسنكون بذلك ملتزمين تجاه الوعود
التي قطعناها أم��ام شعبنا بشأن
تسريع عملية انضمامنا لالتحاد.
ال��ى ذل���ك ،تمكن خفر السواحل

تايوان وال�صين تتبادالن جوا�سي�س
بعد اجتماع تاريخي بين زعي َم ْي البلدين

قالت الحكومة التايوانية إنها تبادلت جواسيس
سجناء مع الصين في لفتة حسن نيات غير مسبوقة بين
الخصمين السياسيين عقب االجتماع التاريخي الذي عقده
زعيما البلدين هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة تشارلز شين في بيان:
«ه��ذا يستند إل��ى ب��ادرة حسن نية مشتركة نتجت من
اجتماع ما-شي» ،مضيفا ً أن «الرئيس ما ينج جيو يأمل
أن تستمر عمليات التبادل وتحقق المزيد من اإلنجازات
الملموسة في المستقبل».
من ناحيته ،أكد مكتب شؤون تايوان في بكين اإلفراج
عن الضابطين التايوانيين ،وأشار الى أنهما أمضيا عقوبة
السجن إللحاقهما الضرر باألمن القومي للصين ،وقال:

«لقد أفرجت السلطات القضائية المختصة عن تشو وشو
وفقا ً لعفو واستنادا ً إلى القانون».
وأطلقت الصين س��راح الكولونيل تشو جونغ شون
والكولونيل شو تشانغ قو من المخابرات العسكرية
التايوانية بعد أن أمضيا أكثر من تسع سنوات في السجن،
فيما منحت تايوان عفوا ً للجاسوس الصيني لي تشي هاو
وفقا ً لبيان من مكتب الرئيس التايواني.
وكان الرئيسان الصيني شي جين بينغ والتايواني ما
ينج جيو قد التقيا في تشرين الثاني ألول مرة منذ أكثر من
 60سنة إلجراء محادثات جاءت وسط تصاعد المشاعر
المناهضة للصين في تايوان وقبل انتخابات رئاسية
وبرلمانية تجرى هناك.

التركي من إنقاذ  222مهاجرا ً قبالة
سواحل والية باليكسير شمال غربي
البالد ،كانوا في طريقهم إلى جزيرة
لسبوس اليونانية.
وأفادت وكالة األناضول التركية
ب��أن أح��د ال��ق��وارب ال��ذي ك��ان على
متنه مهاجرون من سورية وفلسطين
والتبت والهند ،وبينهم  65طفالً
و 41ام���رأة ،انقلب ف��ي طريقه إلى
ليسبوس.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ط��واق��م خفر
ال��س��واح��ل ال��ت��رك��ي��ة أن��ق��ذت ال��ع��ام
الماضي 14 ،ألفا ً و 961مهاجرا ً من
الغرق في  574عملية إنقاذ ،ومنذ
مطلع العام الحالي وحتى  19تشرين
الثاني الحالي أنقذ خفر السواحل
التركي  79ألفا ً و 489مهاجرا ً في
 2133عملية إنقاذ في مياه البحر.
وأش��ارت منظمة الهجرة الدولية
إلى أن أكثر من  3,2آلف شخص لقوا
مصرعهم في البحر منذ بداية العام
الحالي أثناء محاوالتهم العبور إلى
أوروبا.

أكد مسؤول إيراني عدم وجود امكانية لتنفيذ االتفاق النووي المبرم بين إيران
ودول ( )1+5إذا لم يغلق ملف األبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي من
قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .وقال علي شمخاني أمين المجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني أن على الدول الست أن يختاروا شيئا ً واح��داً ،إما تنفيذ االتفاق
النووي ،وإما إبقاء ملف األبعاد العسكرية مفتوحاً.
وأضاف أن التقرير األخير الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثبت عدم
وجود أي انحراف في مسار األنشطة السلمية إليران ،وإن مزاعم عدم القدرة على
إبداء وجهة النظر حول األنشطة غير المعلنة تعد مزاعم غير قانونية من األساس
ومكررة .وجاء هذا التصريح بعد أن قال األمين العام للوكالة يوكيا أمانو إن التقرير
بشأن األبعاد العسكرية «لن يكون حاسماً».
وال تزال الوكالة والدول الكبرى تحقق في «البعد العسكري المحتمل» للبرنامج
النووي اإليراني حتى عام  2003على األقل .وطالما نفت طهران هذه االتهامات،
مؤكدة أنها تستند إلى وثائق مزورة.

وكالة الأمن القومي الأميركية
توقف التن�صت الجماعي على مواطنيها
أوقفت وكالة األمن القومي األميركية جمع معلومات عن المكالمات الهاتفية
لمواطنيها بدءا ً من  29تشرين الثاني ،بحسب ما أفاد موقع الوكالة على اإلنترنت.
وقال بيان على موقعها إن صالحية القانون الذي أعطى الحق للوكالة التنصت
الجماعي على أجهزة اتصال المواطنين انتهت هذا اليوم (األحد)« ،بدءا ً من األحد
 29تشرين الثاني يمنع على الحكومة جمع البيانات الوصفية لتسجيالت الهواتف
الصوتية ،حيث انتهت صالحية القانون في  1حزيران  ،2015وفي اليوم التالي
وقع الكونغرس قانون الحريات األميركي الذي مدد الحق في التنصت الجماعي
لمدة  180يوماً» .يذكر أن العمل بقانون «باتريوت أكت»  ، Patriot Actالذي أقره
الرئيس األميركي جورج بوش االبن بعد هجمات الـ  11من أيلول  ،2001انتهى فجر
االثنين  1حزيران عند الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش.
وق��د ص��رح حينها رئيس لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ األميركي
السيناتور ريتشارد بور ،أنه اعتبارا ً من مساء األحد  31أيار لن تستطيع وكالة األمن
القومي استخدام قاعدة بيانات االتصاالت الهاتفية األميركية.

ارتفاع الت�أييد لرئي�س الوزراء الياباني
بعد نقا�ش �صعب حول القوانين الأمنية

أظهرت استطالعات لوسائل إعالم
يابانية ارتفاع التأييد العام لرئيس
ال���وزراء الياباني شينزو آب��ي بعد
التراجع ال��ذي شهده عقب إج��ازة
قوانين أمنية مثيرة للجدل تسمح
للجيش الياباني بالقتال في الخارج
ألول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وأظهر استطالع آخ��ر أن الناخبين
ال ي��رون ما يدعو للتعجل لتعديل
ال��دس��ت��ور السلمي لليابان وال��ذي
يؤيده كثيرون بوصفه مصدر السالم
لليابان بعد الحرب ولكن منتقدين

يعتبرونه رمزا ً للهزيمة يعرقل قدرة
اليابان على الدفاع عن نفسها.
وارت��ف��ع ال��ت��أي��ي��د لحكومة آب��ي
ثماني نقاط إلى  49في المئة خالل
استطالع أجرته في مطلع األسبوع
صحيفة «نيكي» االقتصادية اليومية
وهو مستوى لم يُر منذ اتساع نطاق
المناقشات بشأن القوانين األمنية
الصيف الماضي.
وأظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع آخ���ر لوكالة
«ك��ي��ودو» لألنباء ارتفاعا ً بلغ 3.5
نقطة إلى  48.3في المئة  .وتعكس

ه��ذه ال��زي��ادات على ما يبدو تأييدا ً
لتعهد آب��ي ب��إع��ادة التركيز على
االقتصاد الياباني المتباطيء قبل
انتخابات للمجلس األعلى للبرلمان
الياباني العام المقبل.
وق���ال آب���ي إن ال��ق��ان��ون األم��ن��ي
ال��ذي ُس��نّ في أيلول مهم لمواجهة
التحديات الجديدة ومن بينها تصاعد
قوة الصين .وقال منتقدون إن هذه
التغييرات تمثل خ��رق �ا ً للدستور
السلمي وتزيد من خطر التورط في
صراعات خارجية.

