10

عربيات  /دوليات

�آل �سعود و�أردوغان طعوم
�صيد وفئران تجارب...
 سناء أسعد
أمام ما يجري من تناقضات واختالطات دولية وإقليمية ،تطرح
العديد من التساؤالت والفرضيات ...ال ب ّد من التسليم بأنّ نظرية
جديدة تحاول أن تفرض وجودها ال يمكن الجدل والنقاش في
إثبات عكسها ،ولكن يمكن إثبات حتمية فشلها كفشل غيرها...
وهذه الحتمية لم تأت من وحي الخيال ،أو من األحالم ،وإنما هي
وليدة واقع ثابت فرض وجوده بحقيقته وثبوت مقوماته ...هذا
الواقع الذي صار واضحا ً وضوح الشمس ليقشعه ك ّل من ال يرى
أو باألحرى من ال يريد أن يرى...
ما جرى وما يجري من مستجدات وأحداث ،سواء كان إسقاط
الطائرة الروسية الحاقد ،واالنتهاك السافر لسيادة العراق من
قبل أردوغ��ان ...أو كان حرب السعودية المسعورة على اليمن،
ومؤتمر الرياض المتآمر ،والتحالف العرباني المجرم ،ثم التحالف
اإلسالمي المش ّوه...
ل��و جمعنا ه��ذه األح���داث ف��ي غ��رب��ال وغربلناها وغربلناها،
لتهاوت منه بك ّل بساطة ودون عناء أو تكليف أيا ٍد غربية صهيونية
بحتة ،تمنح ألميركا وبك ّل جدارة براءة االختراع في ك ّل ما جرى
ويجري ...من دون أن يكون ألميركا هذه المرة نية الظهور العلني
وال��رس�م��ي على المأل لتتباهى كعادتها بما تخترع وتنجز من
إبداعات استعمارية...
تمسكت بها أميركا وحلفاؤها
بعدما سقطت جميع األوراق التي ّ
وأتباعها لحسم المعركة المفتعلة داخ��ل األراض��ي السورية بما
يخدم مصالحهم وأطماعهم الصهيونية ،بعد أن فشلوا بإضعاف
سيادة سوريا وتقسيمها جغرافيا ً واستراتيجيا ً كغنيمة حرب...
ه��ذا التقسيم ال��ذي س �ي��ؤدّي ال��ى نتيجة حتمية إلض�ع��اف سبل
المقاومة بك ّل ام�ت��داده��ا ،وه��ي التي تشكل خ�ط��را ً حقيقيا ً على
مطامعهم اﻻستراتيجية واإلقليمية في ك ّل بقاع األرض،
يصح
ق�� ّررت أميركا وب�ك� ّل عظمتها أن تلعب لعبة ج��دي��دة أو
ّ
القول مغامرة طائشة من إحدى مغامراتها في اللعب على الحبال،
معتقدة بأنها يمكن أن تحقق ق�ف��زات نوعية وتغيّر ف��ي مجرى
األح��داث بشيء لمصلحتها ...كورقة أخيرة تتمسك بها للضغط
على روسيا.
وطبعا ً ليس هناك باألولوية واألفضلية كطعم صيد وفئران
ت�ج��ارب لخوض تلك المغامرة أكثر م��ن المملكة الوهابية التي
اعتادت االنقياد واالنجرار بسالسل صهيونية غربية إلى حيث
تريد ويريدون...
ومن صاحب العضالت المفتولة أردوغان ،الذي يريد أن يملك
العالم كله في ليلة وضحاها ،وكأنه يطمح ومن دون استسالم ألن
يدخل موسوعة «غينيس» لألرقام القياسية في حماقاته المتتالية
وطيشه الصبياني وخبثنته وغدره كغول نفطي...
محور اللعبة كله يدور حول منح سيادة لدول وتدعيم ﻷخرى،
مقابل انتهاك سيادة دول تشكل خطرا ً بسيادتها على تحقيق
المشروع الصهيو ـ أميركي...
بعد ردّود الفعل العكسية والسلبية وغير المتوقعة والتي قاد
إليها الفشل ف��ي دق��ة الحسابات ف��ي م��ا يتعلق بإسقاط الطائرة
ال��روس�ي��ة ،وع��دم ال��وص��ول إل��ى المبتغى ال � ُم��راد ال��وص��ول اليه،
وفضائح تهريب النفط المنسوب بالوثائق والدالئل إلى أردوغان
وعائلته ...لملم األخير ،ولكن ليس على أمل الالعودة الى الشمال
السوري ،عتاده وعدّته وأدواته القذرة واتجه للتسكع على الحدود
العراقية ...النتهاك حرمتها وسيادتها وللبحث عن ضالته وضالة
أسياده ،سواء أكان في ما يتعلق بأطماعهم الالمتناهية وظمئهم
المستم ّر لالرتواء من آبار النفط ...أم بفرض خناق يضيّق على
روسيا وإيران كخط إقليمي امتدادي بين الدولتين شماالً وشرقا ً
وبين سورية ولبنان جنوبا ً غرباً ...بحجة حماية الحدود وقطع
امتداد اإلره��اب وغير ذلك من الحجج والذرائع الكاذبة التي كاد
العالم بأكمله ينقرض بسببها...
ه��ذا ّ
اللف وال ��دوران والتخبّط كله ي��د ّل على عجز واض��ح من
أميركا ف��ي مواجهة روس�ي��ا بشكل مباشر ف��ي م��ا تريد وتطمح
الى تحقيقه ...فاعتقدت أنها قادرة أمام عجز المواجهة أن تخلق
معادلة عجز المقاومة والصمود بوضع العراقيل التي تؤول
دون إنجاح روسيا في ما تدافع عنه ،وإلحاق الهزيمة بها ،وذلك
بتشتيتها وضياعها واستنزاف طاقاتها وطاقات القوى المقاومة
األخ���رى ال�ت��ي ت��داف��ع معها ع��ن م �ب��ادئ ال �س �ي��ادة واالستقاللية
لشؤون ك ّل دولة ...وهذا ما ال يتماشى مع سياسة الدول الغاصبة
المحتلة ...فال استطاعة برأي أميركا مهما كانت قوية يمكن معها
تحقيق االنتصار ببساطة وسهولة أم��ام ه��ذا االقتتال اإلقليمي
االستراتيجي الواسع االمتداد ...من سورية إلى العراق واليمن،
اليمن الذي حقق مفاجأة ...بل صدمة كبيرة للعالم كله بصمود
الشرفاء من أبنائه بالدفاع عن سيادته ...لتلملم السعودية ذيول
الخيبة والهزيمة ،ولتفقد بذلك تلك السيادة التي بحثت عنها زاحفة
ممتدّة للحصول عليها بانتهاك سيادة اليمن ،ولتتحول فجأة من
دولة محاربة الى داعية سالم !...ومن شدّة ما تحمله السعودية
من مشاعر تفيض باإلنسانية والحب والحنان لسورية ،ق ّررت
تخص به أبدا ً غيرها
تخصها وحدها هي بالسالم ،من دون أن
أن
ّ
ّ
من الدول التي تتع ّرض النتهاك سيادتها .وكأننا ننتظر من مملكة
الرمال إرسال قوات برية لم تتوقف لحظة عن إرسالها ال لوقف
الحرب بل الستمرارها...
هنا ُيطرح ال�س��ؤال نفسه ال��ذي يسأله الجميع :إذا كانت تلك
الدول تريد فعالً السالم ،فلماذا هذه االجتماعات كلها واالدّعاءات
ب��إرس��ال ق��وات ب��ري��ة إلن �ه��اء ال�ق�ت��ال كما ي��زع �م��ون...؟ يكفي ان
يتوقفوا عن الدعم والتمويل والتسليح ليتوقف الم ّد االرهابي
ولتشبعهم ح��دوده��م ...دون أن يتطاولوا على ح��دود غيرهم...
لتحقيق السالم واالستقاللية والسيادة لك ّل دولة ،حل بسيط دون
أن تكلف تلك الحكومات نفسها عناء السفر الى بعضها البعض،
والحوارات الفارغة ،حتى يح ّل السالم .فالسالم موقف ثابت ال
يتمحور وال يدور وال يعلق على خيارات واقتراحات صعلوكية ال
تمت إلى السالم بصلة ...فالسيادة أيضا هي موقف ثابت المتغيّر
لمن يريدها وال تكون بطاولة وكراسي ،وتج ّمع بشري واهم ال
يجمعه شيء.
وط�ب�ع�ا ً ه��ذا م��ا ال ول��ن يفهمه البلطجيون المتسكعون على
الحدود ...لالغتصاب والسرقة وانتهاك الحرمات .فالمتسكعون...
ال يمكن توقيفهم عند ح ّد بسكين في الخاصرة ،او في الصدر ،بل
ال ب ّد لهم من سكين تصيبهم بالعجز وتش ّل حركتهم إن لم تصب
منهم مقتالً...
ويستحيل لتلك السكين أن تكون بقرار ص��ارم وج �دّي ممن
يس ّمى أو ُيقال عنه مجلس الـمن ،ألنه غاب في ك ّل ما يمت للسالم
واألم ��ان بصلة وس��ط م��ا ي�ج��ري وس�ج��ل ح�ض��ور فقط إلصدار
ق��رارات تدعم استمرارية الحرب واستمرارية اإلره��اب واقتتال
ال�ش�ع��وب ف��ي م��ا ي �خ��دم ال �م �ش��روع الصهيوني ال ��ذي تطمح له
«اسرائيل» إن لم يكن في تحقيقه ،يكون بإضعاف القوى المقاومة
والتي تشكل خطرا ً على وجودها...
لذلك ال ب � ّد ان تكون تلك السكين م��ن ال�ق��وى المقاومة ذاتها
والتي تحمل الرسالة ذاتها وتملك وت��داف��ع عن القيم والمبادئ
والثوابت ذات�ه��ا ...وهي مواجهة اإلره��اب في ك ّل مكان وزمان،
سواء اإلره��اب المصنوع والمتمثل بـ«داعش» و«جبهة النصرة»
وأخواتهما ،أو إرهاب الدول ذاتها التي صنعت اإلرهاب ودعمته
وم ّولته ودللته ...فنحن اآلن نواجه إرهابا ً واح��داً ،ولكن ينقسم
إلى قسمين :إره��اب جماعات وإره��اب دول ...هذا هو التصنيف
الحقيقي والوحيد لإلرهاب لمن عجز عن الوصول ال��ى تسمية
اإلرهاب وتصنيفه...
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كوالي�س
خفايا

تركيا :من التوتر مع مو�سكو �إلى التطبيع مع «�إ�سرائيل»!...
 د .هدى رزق
تزداد العالقة بين أنقرة وموسكو سوءاً ،ال يبدو أنّ الرئيس
بوتين يعتزم وقف التصعيد .هو أعلن أ ّنه مع الشعب التركي ،لكنه
ض ّد الحكومة التركية التي أسقطت الطائرة الروسية واختبأت
وراء الناتو .هو ض ّد أردوغان وداوود أوغلو اللذين يقفان وراء
تدريب القوقازيين والشيشانيين.
تبدو موسكو عازمة على إضعاف خطط تركيا لدرجة عدم
بأي مكسب ليس في سورية وحدها ،إ ّنما في العراق
السماح لها ّ
أيضاً.
ال زال المواطنون الروس غاضبين من قتل التركمان للطيار
ال��روس��ي وه��و يهبط بمظلته ،وال زال���وا ي��دع��ون إل��ى معاقبة
المسؤولين األتراك على تج ُّرئهم .ا ّتهم بوتين أنقره بنشر اإلرهاب
اإلسالمي في المنطقة ،وبأنها تح ّولت إلى مم ّر لنفط «داعش».
تتسابق وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الروسية على ا ّت�ه��ام عائلة أردوغ��ان
بالفساد وتسهيل وضع داعش من أجل األرباح النفطية.
تخ ّطى بوتين الشروط الثالثة التي كان السفير الروسي في
تركيا أندريه كارلوف قد اشترطها من أجل إعادة العالقات ،وهي
االعتذار عن تحطيم الطائرة ومعاقبة المسؤولين عن هذا القرار
والتعويض عن الخسائر .يعتقد بعض حلف الناتو أنّ تركيا تعقد
الجهود الغربية للعمل مع روسيا من أجل ح ّل األزمة السورية.
تبدو األزمة بين البلدين عميقة ،فما بعد  24تشرين الثاني ليس
كما قبله ،ولن تم ّرر روسيا هذا الموضوع ببساطة.
دفعت خطوة تركيا إرسال قوات إلى بعشيقة قرب الموصل
الحكومة الروسية إلى دعم العراق في مجلس األم��ن ،واعتبار
الخطوة انتهاكا ً لسيادته .لم ينت ِه األمر هنا؛ واجهت تركيا إهماالً
من حلفائها في الناتو ،إذ لم يدعموا موقفها ،إضاف ًة إلى ا ّتهامات

ّ
بالتدخل الصارخ.
الجامعة العربية لها
أعلن البيت األبيض أنّ جو بايدن طلب من ال�ق��وات التركية
االنسحاب من األراضي العراقية ،ألنّ الحكومة العراقية ال تسمح
لها بالتواجد على أراضيها بعدما تحادث مع العبادي ،الذي أ ّكد
له أنّ نشر القوات التركية جاء من دون موافقة الحكومة العراقية
التي تعيش تحت ضغط القوى الوطنية في الداخل التي تطالبها
أي ق��وات أجنبية إل��ى البالد ،أميركية كانت أم
بمقاومة دخ��ول ّ
تركية.
وك��ان أوب��ام��ا ق��د لقي تجاوبا ً ف��ات��راً ،عندما ق � ّرر إرس��ال 50
عنصرا ً من القوات الخاصة إلى بغداد ،مع العلم أنها أق ّرت األمر
بالتنسيق مع الحكومة العراقية ،حتى أنّ العبادي رفض إرسال
طائرات أباتشي أميركية من أجل مساعدة الحكومة في معركة
الرمادي.
تبدو األولوية األميركية اليوم إلغالق الحدود السورية ـ التركية
التي يم ّر عبرها المقاتلون .وتقوم ال��والي��ات المتحدة بسحب
عشرات الطائرات الحربية من قاعدة «إنجرليك» االستراتيجية بعد
يوم واحد من زيارة وزير الدفاع أشتون كارتر ،لكن البنتاغون
أ ّكد أنّ انسحاب بعض الطائرات لن يؤ ّثر على القدرة العسكرية
األميركية في ضرب أهداف في سورية.
في ظل التوتر الحالي بين روسيا وتركيا ،عاودت األخيرة فتح
محادثاتسريةفيسويسرابينموفدحكومي«إسرائيلي»ونائب
رئيس الوزراء فريدون سنيرلي أوغلو ،استكماالً للمحادثات التي
جرت منذ أشهر في إيطاليا بين الجانبين من أجل إعادة العالقات
توصال إلى تفاهمات لتطبيع العالقات .قامت
إلى مجاريها ،حيث ّ
هذه التفاهمات على أساس إعادة السفيرين إلى أنقرة وتل أبيب،
وموافقة تركيا على إلغاء الدعاوى القضائية بحق جنود وضباط
الجيش اإلسرائيلي على خلفية االعتداء «اإلسرائيلي» على سفينة
«مرمرة» العام  ،2010وموافقة «إسرائيل» على تأسيس صندوق
خيري لمتض ّرري سفينة «م��رم��رة» (ش�ه��داء أسطول الحرية ــ

سفينة مرمرة) ،إلى جانب استعداد تركيا لمنع ما أسموه «األنشطة
اإلرهابية» ض ّد «إسرائيل» انطالقا ً من أراضيها ،وموافقتها على
م��رور أنبوب الغاز اإلسرائيلي عبر أراضيها ،ومنع المسؤول
في حركة «حماس» ،صالح العاروري ،من الدخول واإلقامة في
تركيا .وأخيرا ً موافقة الطرفين على إجراء مداوالت حول شراء
تركيا للغاز من «إسرائيل»...
تترك جميع هذه التطورات تساؤالت كثيرة حول ما إذا كان
الحكم في تركيا أو حزب العدالة والتنمية لديهما سياسة إقليمية
متوازنة تستند إل��ى تقييمات واقعية ،ال سيّما بعد السياسات
السلبية التي ت � ّم انتهاجها .يهرب أردوغ� ��ان إل��ى األم ��ام ،بنى
شعبيّته ض � ّد العلمانية ورب��ح االنتخابات ف��ي ال��داخ��ل بفضل
اإلسالم المحافظ ،أقنع مؤ ّيديه بأ ّنه يعادي «إسرائيل» وال ينزل
عند رغبات األميركيين والغربيين ،وبأ ّنه يسعى إلى إعادة إحياء
مجد اإلمبراطورية العثمانية والخالفة اإلسالمية .لكنه يتّجه
اليوم بوضوح إلى «إسرائيل» وإلى الغرب ليحتمي من خسارته
بينما يتّهمه الغرب بمحاولة ج ّره إلى الصراع مع روسيا.
ها هو اليوم يفاوض أوروبا إلرضاء األتراك بفيزا «شينغن»،
ه��ذا إذا اس�ت�ط��اع ال�ح�ص��ول عليها .ي �ع��اود تطبيع ال�ع�لاق��ة مع
«إسرائيل» ،ويسمح لطائرات واشنطن بالهبوط والقتال انطالقا ً
من قاعدة «إنجرليك» بعد ممانعة .يخشى اليوم من زيادة معدّل
الفائدة األميركية الذي كان يحوم حول الصفر ،والذي كان قد دفع
العديد من المستثمرين إلى توظيف أموالهم في بلدان األسواق
الناشئة ،كتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيلُ .يخشى على االقتصاد
الذي بفضله بنى العدالة والتنمية سمعته السياسية ،حيث تشهد
هذه ال��دول تسارعا ً مفاجئا ً لهرب رؤوس األم��وال .يخشى من
االضطرابات االقتصادية التي ستُضاف إلى االضطرابات األمنية
وإل��ى صراعه مع ح��زب العمال الكردستاني في جنوب شرق
األناضول.
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هادي وأقربائه
والسياسيين التابعين
له ،باإلعالن عن وقف
الغارات السعودية
ووقف الحصار
الذي تفرضه جوا ً
وبحرا ً على اليمن،
وفي المقابل محاولة
السعودية الضغط أثناء
المفاوضات عسكريا ً
لربط غاراتها بالتفاوض
اليمني والحصول على
أمن حدودها مبكراً...

زعماء االتحاد الأوروبي ي�شكلون قوة حدود جديدة وعدد الالجئين بلغ المليون

ّ
يتخطون الـ  60مليون ًا
الأمم المتحدة :الالجئون والنازحون في العالم

أعلنت األمم المتحدة أمس أنّ عدد الالجئين والنازحين
ّ
تخطى الـ  60مليوناً ،أغلبهم
في مختلف أنحاء العالم
فا ّرين من الحرب الدائرة في سورية.
وأف��ادت المف ّوضية السامية باألمم المتحدة لشؤون
الالجئين في تقرير ،بأنّ عدد النازحين قسرا ً في أرجاء
ّ
يتخطى  60مليونا ً للمرة
العالم العام  2015على وشك أن
األولى ،أي أنّ واحدا ً من كل  122إنسانا ً هو مضطر للفرار
من بيته ،وكان الرقم اإلجمالي لعدد الالجئين يبلغ 59.5
مليون في نهاية .2014
وتقول المفوضية إنّ الحرب السورية التي بدأت العام
 ،2011كانت السبب الرئيسي وراء النزوح الجماعي ،إذ
لجأ أكثر من  4.2مليون سوري للخارج ونزح  7.6مليون
عن ديارهم إلى أماكن أخرى داخل سورية حتى منتصف
العام.
وأ ّكدت أنّ كثيرا ً من الالجئين سيظلون خارج أوطانهم
لسنوات ،وتابعت «إذا أصبحت الجئا ً اليوم ،فإنّ فرص
عودتك إلى الديار ستكون أقل م ّما كانت عليه في أي وقت
منذ أكثر من  30عاماً».
وأضافت أنّ طلبات ما يقارب  2.5مليون من الساعين
للّجوء م��ازال��ت معلّقة ،بينما تل ّقت ألمانيا وروسيا
والواليات المتحدة أعلى عدد من حوالي مليون طلب جديد
ت ّم تقديمها في النصف األول من العام.
وحسب ما ورد بالتقرير ،فقد نزح ما يقدر بـ  34مليونا ً
ألماكن أخرى داخل بلدانهم حتى منتصف العام بما يزيد
بحوالي مليونين عن العدد في الفترة نفسها من العام
 ،2014و اليمن من بين البلدان األعلى عددا ً للنازحين
الجدد بواقع  933.5ألف نازح.
وأش��ار التقرير إل��ى أنّ ال��دول النامية الواقعة على
حدود مناطق الصراع ال تزال تستضيف معظم الالجئين،
وح ّذر من تنامي حالة «االستياء» ،ومن عملية «تسييس
الالجئين».
واستند التقرير إلى األرق��ام الرسمية حتى منتصف
ال��ع��ام ،أي قبل أن يبلغ تد ّفق الالجئين والمهاجرين
العابرين للبحر المتوسط ،أمالً في الوصول للقارة العجوز
في شهر تشرين األول.
وفي السياق ،قالت المنظمة الدولية للهجرة أمس ،إنّ
نحو  991ألف الجئ ومهاجر دخلوا أوروبا برا ً وبحرا ً منذ
بداية العام ،ومن المتوقع أن يصل العدد إلى المليون في
األيام المقبلة.
وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة «شهدنا

تد ّفقا ً قويا ً في أواخر العام ،ولهذا ُتقدّر المنظمة الدولية
للهجرة أ ّنه بحلول يوم الثالثاء ،وربما قبل ذلك سيتجاوز
العدد المليون ...هذا عدد غير مألوف ».ويم ّثل هذا الرقم ما
ال يقل عن أربعة أمثال أعداد الالجئين في .2014
وأضاف أنّ  422شخصا ً لقوا حتفهم في البحر منذ 16
تشرين األول بمعدل سبع حاالت وفاة يوميا ً في المتوسط.
وتابع «هذا أمر مقلق للغاية ،وال نتمنى تكرار ما حدث في
شتاء العام الماضي .لكن م ّما نراه ،ال تزال التد ّفقات قوية
وخطيرة».
إلى ذلك ،شهد تد ّفق الالجئين الوافدين إلى أوروبا عبر
مناطقها الشمالية تغيّر ا ّتجاهه من النرويج إلى فنلندا،
وفق إحدى الشركات المتخصصة بنقل الالجئين.
وق��ال مم ّثل للشركة لوكالة «ت���اس» ال��روس��ي��ة ،إنّ
الالجئين الذين اعتادوا عبور حدود روسيا مع االتحاد
األوروب��ي في محافظة مورمانسك (شمال غرب البالد)
ا ّتخذوا معبر «ساال» على الحدود الروسية الفنلندية بديالً
عن معبر «بوريسوغليبسكي» الواقع على حدود روسيا
مع النرويج ،مشيرا ً أنّ عدد الالجئين شهد تقلّصا ً ملحوظا ً

خالل األسابيع األخيرة لينخفض إلى حوالي  20شخصا ً
فقط يعبرون الحدود يومياً.
هذا وال يزال عدد الالجئين الوافدين من دول إفريقيا
والشرق األوسط إلى النرويج يتقلّص ،إذ ُتفيد إحصاءات
اإلدارة النرويجية لشؤون الهجرة بأ ّنه خالل األسبوع
الثاني من الشهر الحالي تل ّقت سلطات المملكة  285طلب
لجوء فقط ،مقابل  365طلبا ً خالل األسبوع األول من الشهر
نفسه ،وذلك علما ً بأنّ ما ال يق ّل عن ألفي الجئ كانوا يصلون
النرويج أسبوعيا ً خالل الشهر الماضي.
وتعزو السلطات النرويجية ه��ذا التغيّر الحا ّد إلى
فعالية اإلج����راءات الحكومية (كتشديد التشريعات
الخاصة بدخول األجانب ألراضي البالد وفرض المراقبة
الصارمة لحدود النرويج مع سائر دول منطقة شنغن
اعتبارا ً من  26تشرين الثاني) من جهة ،وحلول فصل
الشتاء من جه ٍة أخرى.
مع ذلك ،فإنّ اإلدارة ال تجازف في التكهّن بثبات االتجاه
نحو تقلّص تد ّفق الالجئين ،وتستعد سلطات البالد
لمحاولة حوالي  40ألف شخص الحصول على اللجوء في

مو�سكو تبد�أ بتحليل بيانات ال�صندوق الأ�سود
للقاذفة الرو�سية التي �أ�سقطتها تركيا فوق �سورية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ
أض��رار ميكانيكية لحقت بحافظة
البيانات في الصندوق األسود لقاذفة
«سو »-24ال��ت��ي أسقطها س�لاح
الجو التركي ،ما يعني أنّ جزءا ً من
البيانات قد تكون ُفقدت.
يأتي هذا اإلعالن بعد عملية فتح
الصندوق بحضور خبراء دوليين
م��ن ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة والصين
وبريطانيا ،وت�� ّم ب ّ
��ث العملية على
الهواء مباشرة.
وأعلن القائمون على التحقيق،
أ ّنه قبل الشروع في تفريغ وتحليل
البيانات ،سيت ّم بحث كيفية قراءة
البيانات في الحافظة مع الخبراء
الدوليين ،نظرا ً لحالة الصندوق.
وفي إيجاز صحفي قبل بدء العملية
التي جرت في مكتب لجنة الطيران
التابعة لرابطة الدول المستقلة ،قال
سيرغي دورنوف نائب قائد القوات
الجو فضائية الروسية ،إنّ موسكو
تملك كافة األدل��ة الضرورية التي
تثبت عدم اختراق األج��واء التركية
من قِبل القاذفة التي أسقطتها مقاتلة
تركية يوم  24تشرين الثاني.
وأع��اد إل��ى األذه���ان أنّ تركيا أو
دول أخ��رى لم تقدّم أي��ة معلومات
تدحض ما كشفت عنه وزارة الدفاع،
و قال «في جميع األح��وال ،لم تكن
الطائرة الروسية «سو »-24تم ّثل
أي خطر على الجمهورية التركية
ومواطنيها».
وت��ع��هّ��د دورن�����وف ب���أنّ تفريغ
الصندوق وتحليل بياناته سيجري
بأقصى درج��ات الشفافية ،مشيرا ً

إلى أنّ السماح للصحفيين ّ
االطالع
على عملية فتح الصندوق األسود
لطائرة حربية ُيع ّد إجراء استثنائيا.
وأوض���ح درون���وف أ ّن��ه م��ن أجل
توجهت
ضمان شفافية التحقيق،
ّ
وزارة ال��دف��اع الروسية إل��ى لجنة
ال��ط��ي��ران التابعة ل��راب��ط��ة ال��دول
المستقلة ،باعتبارها منظمة تملك
خبرة كبيرة في التحقيق بحوادث
ال��ط��ي��ران وت��ت��م�� ّت��ع ب��ق��اع��دة تقنية
تتناسب مع المعايير الدولية ،وإلى
الخبراء من  14دول��ة ،إلاّ أنّ معظم
ه���ؤالء رف��ض��وا ال��م��ش��ارك��ة ب��ذرائ��ع
مختلفة.
وأوضح درونوف «من أجل ضمان
أقصى درجات الشفافية واالنفتاح،

توجهنا إل��ى خ��ب��راء م��ن  14دول��ة
ّ
ودع��ون��ا للمشاركة ف��ي ه��ذا العمل
بصفة مراقبين ،لكن جميع الخبراء
باستثناء الخبير الصيني لو تشان
ف��اي والخبير ج��ون��اث��ان غيلسبي
من بريطانيا ،رفضوا المشاركة في
التحقيق بمختلف الذرائع».
وك��ش��ف درون������وف أي���ض���اً ،أنّ
خبيرين أميركيين ي��ش��ارك��ان في
التحقيق أي��ض��اً ،وهما ف��ران��ك ديل
غرانديو ورونالد شليد ،بصفتهما
رئيس ونائب رئيس الجمعية الدولية
للتحقيق في حوادث الطيران.
و ق���ال سيمينوف رئ��ي��س قسم
سالمة التحليقات لطيران سالح
ال��ج��و ال��روس��ي ،أنّ األض���رار التي

لحقت بالصندوق األس��ود قد تكون
ناتجة ع��ن ق��وة ض��رب��ة ال��ص��اروخ
التركي ،باإلضافة إلى قوة االصطدام
باألرض.
وظهرت على اللقطات التي ب ّثتها
القنوات الروسية ،حافظة البيانات
بعد إخراجها من الصندوق األسود،
وهي تتك ّون من شريحتين تض ّم كل
منهما  8لوحات .وأ ّك��د أحد أعضاء
الجنة المعنية بالتحقيق أنّ 3
لوحات من أص��ل  8على الشريحة
األعلى انكسرت ،وهذا يعني فقدان
بياناتها .وق��� ّررت اللجنة دراس��ة
جميع اللوحات بواسطة األشعة
السينية قبل ب��دء تفريغ البيانات
منها.

النرويج في السنة القادمة.
جاء ذلك في وقت عبّر يوهان شنايدر -أمان الرئيس
السويسري ال ُمقبل عن أمله في إبرام اتفاقية مع االتحاد
األوروبي للحفاظ على حرية تن ّقل العاملين ،مح ّذرا ً من أنّ
تهديد حكومته بفرض قيود على الهجرة ليس خدعة.
وقال شنايدر -أمان الذي يتسلّم الرئاسة العام ،2016
التوصل إل��ى اتفاق مع االتحاد
إ ّن��ه متفائل بإمكانية
ّ
األوروبي ،مضيفا ً «األمر واضح ..هناك ضرورة دستورية
لدينا لتقييد الهجرة» ،و تابع «حاليا نحن نتفاوض مع
بروكسل .ال مصلحة ألي من الطرفين في إلغاء حرية تح ّرك
األشخاص».
وواف��ق الناخبون السويسريون بهامش ضئيل في
العام الماضي على استفتاء بشأن الهجرة الجماعية
التي تتطلّب تحديد حصص ،وتتعارض مع المعاهدات
الثنائية الحالية مع االتحاد األوروبي التي تضمن حرية
تح ّرك االفراد.
في غضون ذلك ،تعهّد زعماء االتحاد األوروب��ي خالل
ق ّمة بروكسل باإلسراع في إنشاء قوة لحرس الحدود
وخفر السواحل ،كما طالبوا بتنفيذ اإلجراءات التي ا ّتفق
عليها هذا العام للح ّد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر
المتوسط.
وق ّرر الزعماء بأ ّنهم سي ّتفقون بحلول منتصف العام
القادم على التفاصيل المتعلّقة بقوة الحدود الجديدة
التي اقترحتها هذا األسبوع المفوضية األوروبية .لكن
بعض الزعماء  -ومنهم رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس
تسيبراس -أبدوا رغبتهم في إلغاء بند مثير للجدل من
االقتراح يعطي لالتحاد األوروبي سلطة إرسال أفراد من
قوة حرس الحدود إلى أيّ��ة دول��ة من دول االتحاد دون
موافقتها.
وق��ال دونالد تاسك ،رئيس الق ّمة ورئيس المجلس
األوروبي ،إن الزعماء ا ّتفقوا على أنّ هناك قصورا ً في الوفاء
بسلسلة إجراءات ا ُّتفق عليها خالل األشهر األخيرة للح ّد
من التح ّركات الفوضوية التي وضعت منطقة «شينغن»
للحدود المفتوحة في خطر.
وج��اء في بيان االتفاق الختامي ،أ ّن��ه «خ�لال األشهر
الماضية ط ّور المجلس األوروبي استراتيجية تهدف إلى
وقف التد ّفق غير المسبوق للهجرة الذي تواجهه أوروبا.
لكن التنفيذ غير كاف ويتعيّن تسريعه»« .من أجل الحفاظ
على تكامل منطقة شينغن ،فإ ّنه ال بديل عن استعادة
السيطرة على الحدود الخارجية».

وا�شنطن توافق على نقل
 17معتق ًال من غوانتانامو
وافق وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر ،على نقل  17معتقالً من غوانتانامو،
حسب ما أفاد به مسؤول أميركي ،قال «لقد وجدنا مكانا ً الستضافة المعتقلين
الـ ،»17مشيرا ً إلى أنّ دوال ً عدّة وافقت على استقبال هؤالء المعتقلين.
وبمغادرة الـ 17معتقالً القاعدة العسكرية األميركية في جزيرة كوبا ينخفض
عدد المعتقلين إلى  90فقط.
وكان البيت األبيض قد رفض خطة للبنتاغون تتعلّق بإغالق المعتقل وبناء
آخر على األراضي األميركية ،وفقا ً لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» ،التي
قالت إنّ إدارة الرئيس أوباما رفضت الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع إلغالق
غوانتانامو ،ووصفتها بأ ّنها باهظة للغاية ،وطالبت بإجراء مراجعات لها.
ونقلت الصحيفة األميركية عن مسؤولين ّ
مطلعين على الخطة قولهم ،إنّ
البنتاغون قدّر إغالق السجن وبناء سجن آخر في الواليات المتحدة بنحو 600
مليون دوالر ،بما في ذلك  350مليون دوالر لتكاليف البناء.
وكان البنتاغون كشف في شهر آب الماضي أ ّنه يعكف على تقييم كلفة استبدال
معتقل غوانتانامو بسجنين اثنين عسكريين ،أحدهما بوالية كنساس وآخر في
كارولينا الجنوبية .الجدير بالذكر أنّ أوباما تعهّد بإغالق المعتقل منذ وصوله
إلى البيت األبيض في كانون الثاني العام  ،2009لكن الجمهوريين الذين يش ّكلون
غالبية في الكونغرس يعارضون هذا األمر.

اال�ستخبارات الألمانية تعود
للتعاون مع نظيرتها ال�سورية
ذكرت صحيفة «بيلد» األلمانية أنّ جهاز االستخبارات الخارجية األلماني «BND
« استأنف تعاونه مع االستخبارات السورية ،و أنّ عمالء جهاز االستخبارات
الخارجية يسافرون بشكل منتظم إلى دمشق حيث يجتمعون ب ُنظرائهم السوريين.
الصحيفة أشارت إلى أنّ االستخبارات األلمانية والسورية تتبادالن المعلومات
بهدف مواجهة اإلرهاب ،وأيضا ً الستئناف عمل قنوات االتصال مع السلطات في
دمشق ّ
توخيا ً للطوارئ في حالة إسقاط مقاتلة ألمانية ،أو إطالق النار عليها فوق
سورية .ولهذا الهدف ،تقول الصحيفة ،ترغب برلين فتح مق ّر اتصاالت دائم لها في
دمشق في أقرب وقت ،وهو األمر الذي تجري استعدادات بشأنه ،ومن الممكن أن
يُستخدم لهذا الغرض مبنى السفارة األلمانية المغلقة اآلن هناك.
وتنوي الحكومة األلمانية البتّ في هذا األمر في كانون الثاني ال ُمقبل ،في حين
تقول الصحيفة إنّ المسؤولين في برلين يمتنعون عن التعليق بالخصوص ،الفت ًة
حساس من وجهة النظر السياسية وذلك التهام مختلف أجهزة
إلى أنّ هذا التعاون ّ
االستخبارات السورية بالمسؤولية عن جرائم خالل الحرب المشتعلة هناك منذ 5
سنوات.

