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عربيات  /دوليات

الميدان ...الكلمة الف�صل
وال�سيف الذي �سيق�صم ظهر تحالفاتهم
 جمال رابعة



بعد دعوة المملكة الوهابية لتشكيل تحالف إسالمي ض ّم أربعا ً
وثالثين دولة ،بعلمها أو بدون علمها ،بعد شراء ذمم العديد من
قادتها وضمن سياسة يطبقها آل سعود لتأمين الحلفاء من قادة
الغرب األطلسي .والعالم خرج علينا مفتي المملكة الوهابية بفتوى
تقول (إنّ التحالف اإلس�لام��ي ال��ذي شكلته السعودية مؤخرا ً
لمحاربة اإلرهاب ،دعا إليه الله).
وكما نقلت صحيفة (س�ب��ق) السعودية وحسب الفتوى (إن
اجتماع الدول اإلسالمية تحت مظلة التحالف أمر مطلوب شرعا ً
يهدف قمع المفسدين ور ّد عدوانهم وظلمهم).
وال��واق��ع ه��ذا ه��و دور ق��ادة الفكر الوهابي منذ تأسيس هذه
المملكة الوهابية ،وحسب االتفاق بين المؤسسة الدينية الوهابية
والمؤسسة السياسية آلل سعود منذ التأسيس وتحت الرعاية
البريطانية بداية ومن ثم أميركا الحقاً.
وف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه وم��ع االن�س�ج��ام م��ع ه��ذه ال�ف�ت��وى .جاءت
تصريحات آل سعود بقولهم :إن هذا التحالف ليس موجها ً ض ّد
أي منظمات أو جماعات إرهابية .وأضافت
داعش فقط وإنما ض ّد ّ
أن��ه ال يمكن توجيه ض��رب��ات ض � ّد اإلره ��اب ف��ي ك � ّل م��ن سورية
والعراق ،إال بموافقة األمم المتحدة والشرعية في هذين البلدين.
أتى الغطاء السياسي لهذا التحالف من واشنطن ،تجلى ذلك
بالتعليق األميركي الروسي مفاده:
 إنّ ه��ذا التحالف يتماشى مع التوجيهات الدولية لمحاربةداعش ،وأنه يجب توسيع (التحالف السني) في محاربة «داعش».
من خ�لال ما ت�ق�دّم ،إنّ ه��ذا التحالف وكما اعتقد ،ليس إرادة
سعودية وال كما قال مفتي الموبقات من آل الشيخ إنّ هذا التحالف
دع��ا إليه الله ،بل إن��ه ج��اء بأمر وإرادة واشنطن من أج��ل المزيد
من التشرذم والطوأفة واالقتتال بين المسلمين وتعميق الخالف
وتجذيره م��ع الجمهورية اإلسالمية اإلي��ران�ي��ة خدمة للوهابية
التكفيرية ب��ارت�ب��اط وثيق م��ع مشاريع الصهيو  -أميركية في
المنطقة.
هنا ال بد من اإلش��ارة إل��ى نقطة مهمة في الوقت ال��ذي أعلنت
فيه المملكة الوهابية عن تحالف إسالمي لمكافحة اإلره��اب ،أكد
االستبدادي والمتغطرس أردوغان على األهمية الكبرى في تطبيع
العالقات بين أنقرة وتل أبيب ،وأردف أنّ العالم سيربح من وراء
هذا التطبيع.
التراجع التركي األردوغ��ان��ي ف��ي إع��ادة العالقات م��ع الكيان
الصهيوني والتخلي ع��ن ش��رط رف��ع الحصار ع��ن غ��زة ،لعودة
ال�ع�لاق��ات بين ال�ط��رف�ي��ن ،يعكس فشل ال�س�ي��اس��ات ال�ت��ي اتبعها
أردوغ ��ان ف��ي س��وري��ة وال �ع��راق ،ف�لا منطقة آمنة لعصاباته في
سورية كما أراد ،وانسحب رغ��م أنفه من العراق في الموصل،
وال استجابة من حلف الناتو لطموحاته وحماقاته بعد إسقاط
السوخوي.
إنّ ه��ذا التحرك العثماني والوهابي آلل سعود يؤكد بالدليل
القاطع ،وهذا ليس بجديد ،أن هناك سيناريو تآمريا ً جديدا ً يشارك
فيه الكيان الصهيوني والعديد من الدول اشترى آل سعود ذممها
بالمال بهدف اإلبقاء على حال االشتعال واالستنزاف والدموية
في الساحة العربية خدمة لسياسات صهيو  -أميركية.
وفي السياق ذاته ص ّرح مصدر روسي أن مسؤوالً كرديا ً بارزا ً
بحث سرا ً في تركيا ودولة خليجية (ال تخرج عن آل سعود).
مسألة االستفتاء على استقالل إقليم ك��ردس�ت��ان ،وبحسب
المصدر بأن مباركة الدولتين لخطوة االستفتاء خالل العام 2016
مرهونة بدعم ك��ردي لقيام إقليم سني ف��ي ال �ع��راق ،وإن تدخل
القوات التركية في شمال العراق جاء نتيجة صفقة بين مسؤول
كردي وواشنطن تضمن فكرة االستقالل.
ه��ذا يقودنا للتذكير بخريطة (روب��ن راي��ت) وال�ت��ي نشرتها
صحيفة نيويورك تايمز ف��ي ال�ع��ام  .2013كنت ق��د كتبتها في
مقال سابق من هذا العام ،والتي ظهرت فيها األه��داف األميركية
بتقسيم ال�ع��راق ،وإل��ى إنشاء كردستان ،ودول��ة سنية (الخالفة
الحالية) ودور هذه الدولة قطع خط االتصال الذي يصل بين إيران
وسورية ولبنان ومن جهة أخرى فلسطين.
وه��ذا ما ترجمه وقاله عاموس يدلين :إنّ اإلب��داع اإلسرائيلي
يجب أن يؤكد على إع��ادة تقسيم س��وري��ة إل��ى ف��درال�ي��ات عرقية
وأثنية وطائفية.
خ �ت��ام �ا ً ي �ح��اول آل س �ع��ود ال �ت �ق � ّرب وإرض� ��اء ال �غ��رب ،بسبب
الضغوط النفسية التي مورست على الطبقات السياسية القريبة
بفعل اإلرهاب ،وارتداده على على المجتمعات الغربية باعتبارهم
م �ص��درا ً للفكر اإلره��اب��ي ال��وه��اب��ي وداع�م�ي��ن وممولين لكل من
يعتنق هذا الفكر اإلقصائي اإلجرامي ،ومحاولة منهم المتصاص
هذه االنتقادات الغربية ،علما ً أنّ الوقائع والدالئل والمعلومات
والمؤشرات كافة تؤكد أنّ آل سعود الداعم األول لإلرهاب في
العالم عسكريا ً وايديولوجياً ،وإنهم الخطر الحقيقي ليس على
المنطقة العربية والعالم بل على الحضارة اإلنسانية كلها.
ويبقى الميدان ال�س��وري والعراقي هو الفيصل ،والجيشان
العربي ال�س��وري والعراقي وبدعم الحلفاء من روسيا وإيران
والمقاومة اللبنانية سيتكفالن بالقضاء على هذه الدولة الوهمية
التي صنعت في المطابخ الخلفية ألصحاب القرار في واشنطن
والغرب األطلسي.

 عضو مجلس الشعب السوري

مو�سكو :تقرير منظمة العفو
ب�ش�أن �سورية « ُم�س ّي�س ّ
وملفق»
قالت ماريا زاخاروفا ،المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية ،إنّ تقرير
منظمة العفو الذي جاء فيه أنّ القصف الروسي في سورية ربما يصل إلى ح ّد
جريمة الحرب ال يحوي حقائق واضحة ،ووصفته بال ُمسيّس للغاية ومل ّفق.
من جهته ،أعلن المتحدّث باسم األمين العام لهيئة األمم المتحدة ،فرحان
حق ،أنّ هيئة األمم المتحدة ال تستطيع تأكيد معطيات منظمة العفو الدولية،
عن عمل سالح الجو الروسي في سورية.
وقال حق «األمين العام ،أشار بقلق إلى تقرير منظمة العفو الدولية ،حول
احتمال انتهاك القانون اإلنساني الدولي ،الذي حصل نتيجة للضربات الروسية
في سورية .هيئة األمم المتحدة ال تستطيع بمفردها تأكيد الحوادث التي جاءت
في التقرير» ،و أضاف «ك ّرر األمين العام دعوته لجميع األطراف المتصارعة ،من
أجل احترام التزاماتها فوراً ،بموجب القانون اإلنساني الدولي».
ومع ذلك ،أوضح التقرير الشهري المقدّم إلى مجلس األمن الدولي التابع
لهيئة األمم المتحدة ،أنّ المدنيين والبُنية التحتية المدنية في سورية ،كالهما
يعاني ،نتيجة استخدام األسلحة العشوائية.
والجدير بالذكر أنّ منظمة العفو الدولية ،نشرت أبحاثا ً حول عمل الطائرات
العسكرية الروسية في سورية ،وادّعت المنظمة في تقاريرها التي ُنشرت ،بأنّ
الطائرات الروسية ،قصفت أهدافا ً مدنية ،ما أدّى لسقوط ضحايا.
وتجدر اإلشارة إلى أنّ وزارة الدفاع الروسية ،أعلنت أنّ التقارير التي ُنشرت
«مزيّفة» ،وأنّ المنظمة ،تحاول وضع التقارير بما ي ّتفق مع نهجها وحساباتها،
ولذلك نشرت معلومات غير مؤ ّكدة عن أنشطة الطائرات الروسية في سورية.
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ُ
�سيغرق ُه في الوحل؟
مَن
 محمد شادي توتونجي
ألن��ه خبير وم �ت �م � ّرس ف��ي ال �ش��أن اإلي ��ران ��ي ،وألن ��ه االسم
األول المسؤول عن ملف اغتيال العلماء النوويين اإليرانيين،
وألنه كان الوسيط األكبر وجسر العبور في تطبيع العالقات
الخليجية ــــ «اإلسرائيلية» ،ولدوره البارز في العالقات الصهيو
ـــــ عثمانية ،واأله ّم عالقاته وإدارته ملف العالقات مع القيادات
األميركية.
يوسي كوهين رئيسا ً لجهاز الموساد خلفا ً لتامير باردو
الذي تنتهي واليته في نهاية شهر كانون الثاني المقبل.
هذا ما ص ّرح به رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو
في بيان صحافي ،على غير العادة عند انتخاب رئيس لجهاز
الموساد ،وأضاف« :إنّ من بين التحدّيات التي يواجهها جهاز
الموساد اإلرهاب الذي تمارسه عناصر إسالمية متطرفة وعلى
رأسها إيران وداعش»!
ف َمن هو يوسي كوهين؟
ولد كوهين في القدس وترعرع في حي القطمون في المدينة،
أمه مد ّرسة مخضرمة ،ووالده كان ناشطا ً في األرغون.
تخ ّرج من مدرسة دينية ثانوية «عتصيون» وزعيمها الحاخام
حاييم دروكمان ،أكمل بكالوريوس في العلوم السياسية في
جامعة بار ايالن ،في عام  1982انض ّم إلى الموساد عن عمر
يناهز  22عا ًما ،حيث ُق�دّم كضابط في الموساد وعيّن رئيسا ً
لمكاتب الموساد في أوروب ��ا .ولعل مرجعية كوهين الدينية
هي ما أثار القلق عند نتنياهو وأدى إلى تأخير موعد المؤتمر
الصحافي ساعة عن الموعد المحدد مسبقا ً وال��ذي أعلن فيه
ع��ن انتخاب كوهين ،حيث إن��ه ب��ات ثالثة رؤس��اء م��ن أجهزة
االس�ت�خ�ب��ارات الصهيونية م��ن متخرجي ال �م��دارس الدينية،

كوالي�س
خفايا
األمر الذي يحدث ارتباكا ً فيما لو تعارض الرأي بين الحكومة
وبين المرجعيات الدينية للحاخامات التي يرجع إليها رؤساء
األجهزة األمنية تلك ،فرئيس جهاز الشاباك أيضا ً هو متخ ّرج
من إحدى المدارس اليهودية المتطرفة.
يبلغ يوسي كوهين  53ع��ام�اً ،وه��و أب ألربعة أوالد ،ابنه
مصاب بشلل دماغي.
يونثان ولد وهو
ٌ
وكما ذك��رن��ا سابقا ً فقد ان�ض� ّم كوهين إل��ى الموساد العام
 ،1982وترأس العديد من مكاتب الموساد في أوروب��ا ،ولكن
ظهوره األب��رز كان في العام  ،2001حيث تسلم رئاسة قسم
العمليات الخاصة «تسومت» ورف��ع عمله في ه��ذا القسم من
شأنه بدرجة كبيرة.
وفي العام  2006عيّن كرئيس لوحدة تجنيد وتشغيل الوكالء
في الموساد ،كان ناشطا ً قويا ً فيه.
وفي العام  2011ت ّم تعيينه نائبًا لرئيس الموساد مئير داغان
ورئيس العمليات في الجهاز.
وف��ي أغسطس  2013ت� ّم اختياره من قبل رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو كمستشار لألمن القومي الصهيوني لرئيس
الوزراء ورئيس مجلس األمن القومي الصهيوني.
مما سبق نجد أنّ المطلوب من كوهين في الفترة المقبلة،
هي إدارة الشؤون الخارجية لنتنياهو لدوره البارز في الخليج
وال ��ذي بعهده تظ ّهرت ال�ع�لاق��ات الصهيو ــــ خليجية للعلن،
األمر الذي أكدته وأعلنته الكثير من الصحف ومراكز األبحاث
الغربية والصهيونية عن الزيارات المتك ّررة والمتبادلة لضباط
المخابرات الخليجيين ونظرائهم «اإلسرائيليين» ،وربما لدور
الموساد البارز في حرب آل سعود على اليمن ،وتزويد قوات
ال�ع��دوان السعودي بالمعلومات االستخبارية وص��ور أقمار
التجسس للكيان السعودي.
ّ
ولكن مما ال شك فيه والدور األه ّم واألبرز واألعقد المطلوب
من كوهين هو إدارة الملف اإليراني الذي ُيع ّد الخطر األكبر على

وجود الكيان الصهيوني ،حيث إنه لم يعد خافيا ً على أحد بأنّ
الدولة الوحيدة في المنطقة القادرة على تدمير وإزال��ة الكيان
الصهيوني هي الجمهورية اإلسالمية اإليرانية منذ ما قبل أن
تصير دولة نووية ،وأصبحت بعده الدولة العظمى السادسة في
مجلس األمن التي تملك حق الفيتو من خارج المجلس ،وبسبب
ت�ط� ّور دوره ��ا ال�ق�ي��ادي واألس��اس��ي ف��ي ح � ّل ملفات المنطقة،
والدور العسكري والقوة المتصاعدة إليران علميا ً وعسكرياً،
خصوصا ً في مجال صناعة الصواريخ الباليستية النقطة األبرز
واأله ّم التي كانت الحكومة اإلسرائيلية تعرقل بها المفاوضات
النووية اإليرانية .وهذه المخاوف هي ما تؤكده التقارير الواردة
من الكيان الصهيوني عن امتالك حزب الله لترسانة صاروخية
تصل إلى  130ألف صاروخ تغطي ك ّل الكيان الصهيوني ،وبأنّ
حزب الله هو َمن سيبدأ الحرب المقبلة على الكيان الصهيوني
بصلية تجريبية ت�ق�دّر ب��أل��ف ص ��اروخ ،فكيف سيكون حال
الكيان الصهيوني مع الصواريخ اإليرانية البعيدة والمتوسطة
المدى والمتط ّورة والقادرة على إسقاط فاعلية القبة الحديدية
الصهيونية ،فضالً عن التقدّم التكنولوجي والعلمي العالي
في إي��ران في مجال الحرب اإللكترونية ،وتصنيع الطائرات
المتط ّورة ب��دون طيار ،والتقدّم الهائل للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية في حرب األدمغة.
وبالرغم من ال��دور البارز للجهاز ال��ذي يقوده كوهين في
ال�م��وس��اد وال�م�س��ؤول ع��ن تنفيذ اغ�ت�ي��االت العلماء النوويين
اإليرانيين ،إال أنه من المؤكد أن كوهين ي��درك تماما ً بأن هذا
الملف ربما سيكون بمثابة المقبرة له ،هذا إنْ استطاع أصالً
إدارة ملف حزب الله الذي أسقط مقولة األمن الداخلي للكيان
ال�ص�ه�ي��ون��ي ،وال ��ذي ج�ع��ل م��ن جبهة األم ��ن ال��داخ �ل��ي للكيان
أكبر وأبشع وأس��وأ كابوس لك ّل الحكومات والقيادات األمنية
والعسكرية في الكيان الصهيوني.

منع � 3414شخ�ص ًا من دخول فرن�سا و � 120ألف يحملون هو ّيات مز ّيفة

اعتقال �شخ�ص تا�سع في بلجيكا على ِ�صلة بهجمات باري�س
أف��اد المرصد القومي الفرنسي
للجنوح واإلج��اب��ات الجنائية بأنّ
ق��راب��ة  120أل��ف شخص يُشتبه
بتو ّرطهم في قضايا جنائية العام
 ،2014قدّموا للسلطات هويّتين
مختلفتين ،مؤ ّكدا ً أنّ نسبة الهويّات
المزيفة ارتفعت بنسبة  % 21في
غضون خمس سنوات.
وب � ّي��ن ت��ق��ري��ر ال��م��رص��د أنّ ع��دد
المشتبه بهم في أعمال االنحراف
العام  2014ويتص ّرفون بهويّات
مزيّفة ،حوالي  120ألف شخص،
حيث يعمل ه��ؤالء األش��خ��اص في
تزييف أو تزوير الوثائق إضاف ًة إلى
جوازات السفر المسروقة وبطاقات
الهويّة الفارغة.
ووفقا ً لكريستوف نودين ،الخبير
في جرائم الهوية ،فإنّ الرقم الحقيقي
رب��م��ا ي��ك��ون أع��ل��ى م��ن ذل��ك بكثير،
قائالً «من الممكن أن يكون أكثر من
 200ألف شخص ،إذا ما وقع مزج
األرقام الصادرة عن وزارة الداخلية
الفرنسية مع البيانات التي تصدر
عن جهات خاصة مثل المنظمات
االجتماعية أو البنوك».
ومنذ هجمات باريس اإلرهابية
في الـ 13من تشرين الثاني التي
راح ضحيتها  130شخصاً ،طفت
على السطح هشاشة نظام التع ّرف
على الهويّة.
ه��ذا ويقدّر «اإلنتربول» أنّ عدد
جوازات السفر المزورة ،والتي يقع
تداولها في أوروب��ا ،تجاوزت 450
أل��ف ج��واز ،مشيرا ً إل��ى أنّ صناعة
ال��ه��و ّي��ات ال��م��زورة ال تقتصر فقط
على المافيات الدولية ،بل هي أيضا ً
سالح في أيدي الشبكات اإلرهابية،

بما في ذلك اإلسالميين.
كما ص ّرح جهاز «اإلنتربول» بأنّ
ه��ذه الظاهرة واصلت النمو حيث
ف��اق��ت  % 20ف��ي غ��ض��ون خمس
س��ن��وات ،م��ؤ ّك��دا أنّ ه��ذه األرق���ام
يمكن أن ترتفع في  2015مع تد ّفق
المهاجرين األخير والذي سيستغلّه
المه ّربون لالحتيال والتزوير.
وفي السياق ،أعلن وزير الداخلية
الفرنسي برنار كازنوف ،أ ّنه ت ّم منع
 3414شخصا ً من دخول فرنسا منذ
بدء عمليات التدقيق في الهوية على
الحدود بعد اعتداءات باريس.
ونقل عن كازنوف قوله« :أُعيد
 3414شخصا ً حتى اآلن أل ّنهم
يم ّثلون خطرا ً على األم��ن والنظام

العام» ،مذ ّكرا ً ب��أنّ فرنسا أع��ادت،
إج����راءات التدقيق على ح��دوده��ا
بموجب استثناءُ ،تتيحه اتفاقية
شنغن في مثل هذه الظروف».
وف���ي وق���تٍ س��اب��ق ،أع��ل��ن وزي��ر
الداخلية إحباط هجوم كان يستهدف
ق��وى األم��ن األس��ب��وع الماضي في
منطقة أورل��ي��ان في وس��ط فرنسا،
ّ
موضحا ً أنّ «جهاز االستخبارات
ال��داخ��ل��ي أح��ب��ط م��ح��اول��ة اع��ت��داء
تستهدف مم ّثلين للقوى العامة في
منطقة أورليان األسبوع الماضي».
إلى ذلك ،قال مدّعون اتحاديون
أم��س ،إنّ شرطة بروكسل اعتقلت
رج�لا على ِ
صلة بهجمات باريس
ليصل إجمالي عدد المعتقلين في

بلجيكا إلى تسعة.
وذكر متحدث باسم مكتب االدّعاء
االت��ح��ادي أنّ ال��رج��ل وه��و مواطن
بلجيكي اسمه عبد الله سي يبلغ من
العمر  30عاماً ،اع ُتقل يوم الثالثاء،
لكن المدّعين تك ّتموا على األمر تفاديا ً
إلثارة انتباه شركاء محتملين.
وقال «يُشتبه في أ ّنه ا ّتصل مرات
عدّة بحسناء آيت بولحسن قريبة
عبد الحميد أباعود في الفترة بين
الهجمات اإلرهابية وأح��داث سان
دوني» ،مضيفا ً أنّ قاض تحقيق أمر
بإلقاء القبض على الرجل لالشتباه
في تو ّرطه في عمليات قتل واالنتماء
لمنظمة إرهابية.

ا�شتداد المعارك بين العمال الكرد�ستاني و الأمن التركي جنوب البالد

تركيا :مقتل عاملة نظافة �إثر انفجار داخل مطار كوكجن في ا�سطنبول
اشتدّت المعارك بين ق��وات األمن
التركية والمسلحين األكراد في مدينة
دياربكر جنوب شرق البالد ،كما ُقتل
جندي وأُص��ي��ب سبعة آخ���رون إثر
انفجار قنبلة.
وقالت مصادر أمنية ،إنّ مسلحين
فجروا
من حزب العمال الكردستاني ّ
قنبلة عن بُعد في مقاطعة سور في
مدينة دي��ار بكر التي تفرض فيها
الشرطة حظرا ً للتج ّول ،فقتلوا جنديا ً
وأصابوا ستة آخرين بجروح.
وكانت ق��وات األم��ن التركية بدأت
األسبوع الماضي عملية في جنوب
شرق البالد بالدبابات وآالف الجنود.
وت���ه���اوى ات���ف���اق ل��وق��ف إط�ل�اق
النار بين حزب العمال الكردستاني
وحكومة أنقرة في تموز ليقضي على
محادثات السالم ويجدّد الصراع الذي
يُخيّم على جنوب شرقي البالد منذ
ثالثة عقود ،وأدّى إلى مقتل أكثر من
 40ألف شخص.
وفي السياق ،اندلعت مواجهات
ع��ن��ي��ف��ة ب��ي��ن ال��ش��رط��ة ون��اش��ط��ي��ن
يساريين مسلحين أسقطوا طائرة
مراقبة ب��دون طيار للشرطة خالل
تشييع ناشطتين ُقتلتا برصاص
األمن.
وقال مصور وكالة «فرانس برس»،
إنّ المئات ،بينهم ن ّواب معارضون،
شاركوا في حي غازي في تشييع يليز
أرباي وشيرين أوتر اللتين ُقتلتا خالل
تبادل إطالق النار مع الشرطة.
وتحدّى المشاركون في الجنازة
الشرطة برفع الفتة ُكتب عليها «ثورة
النساء ،المقاتالت الباسالت ،سائرون
على الطريق» وهتفوا بشعارات تندّد
بقادة تركيا.
و ُوضع نعشا القتيلتين اللذان ُل ّفا
بعلم أحمر عليه مطرقة ومنجل في

مقبرة قريبة ،ث ّم قام نحو  15شخصا ً
مل ّثمين ويحملون بنادق كالشنيكوف
بإسقاط طائرة من دون طيار كانت
تراقب الموكب.
وردّت الشرطة بإطالق الغازات
المسيلة للدموع وفتحت خراطيم
ال��م��ي��اه ع��ل��ى ال��ح��ش��د ،وف���ق مصور
«فرانس برس».
وق��ال��ت ال��س��ل��ط��ات ال��ت��رك��ي��ة إنّ
المرأتين عضوان في الحزب الشيوعي
الماركسي اللينيني المحظور ،وإ ّنهما
كانتا متو ّرطتين في عدّة هجمات أو
محاوالت هجوم في إسطنبول.
إلى ذلك ،أشار وزير النقل التركي
بينالي يلدريم ،أ ّنه من السابق ألوانه
ال��ح��دي��ث ع��ن سبب االن��ف��ج��ار ال��ذي
وق��ع في مطار صبيحة كوكجن في
اسطنبول ،وأسفر عن مقتل عاملة

نظافة ،وق��ال «ف��ور وق��وع االنفجار
عُ زلت المنطقة التي وقع فيها االنفجار
عن باقي حرم المطار .ولحقت أضرار
ضئيلة باأللواح المعدنية على سطح
 5طائرات كانت في محيط مكان وقوع
االنفجار ،وهي تخضع حاليا ً لعمليات
ترميم .ومن السابق ألوانه الحديث عن
حالة الطائرات» ،و تابع قائالً «ليس
يخص أمن
هناك أ ّي��ة مشاكل في ما
ّ
هذا المطار ،وا ُّتخذت جميع اإلجراءات
الضرورية وفق القواعد الدولية».
وكانت السلطات قد أ ّك��دت وفاة
إحدى عاملتي نظافة أُصيبتا بجروح
ج� ّراء االنفجار ،وأوضحت أنّ المرأة
البالغة من العمر  30عاما ً تو ّفيت في
المستشفى متأ ّثرة بجروح أُصيبت
بها في الرأس ج ّراء االنفجار.
يُذكر أنّ شركة طيران «بيجاسوس»

قد أعلنت في أول بيان رسمي صدر
بشأن ال��ح��ادث��ة ،أنّ االنفجار أسفر
عن إصابة عاملتي نظافة كانتا على
متن طائرة تابعة لها في المطار .ولم
ّ
توضح الشركة ما إذا كان االنفجار
داخل الطائرة أو خارجها.
وف����ور وق����وع االن��ف��ج��ار فرضت
الشرطة طوقا ً أمنيا ً على جميع مداخل
المطار ،وف ّتشت السيارات في محيطه،
بينما لوحظت مروحية تابعة للشرطة
فوق المنطقة.
ب��دوره��ا نفت الشركة التي ُتدير
م��ط��ار صبيحة ك��وك��ج��ن ف��ي بيان
مقتضب ،وج��ود أ ّي��ة مشاكل تعرقل
عمليات اإلق�ل�اع وال��ه��ب��وط ،مضيف ًة
أنّ التحقيقات ف��ي سبب االنفجار
مستمرة.

قال ديبلوماسي غربي
متابع للملف السوري إنه
منذ كالم الرئيس الروسي
عن تفاهم مع واشنطن على
مشروع قرار لن يرضي
القيادة السورية وهو يفتش
ويتساءل عن الفقرة أو
الفقرات التي ال ترضي
سورية ،وينتظر موقفا ً
سوريا ً منها ،وكلما م ّرت
األيام يجد ترحيبا ً سوريا ً
حارا ً بالقرار ومندرجاته،
وحرصا ً على إثبات حسن
النية على تطبيق ك ّل ما
يتصل بمحطاته ،خصوصا ً
لجهة الحوار مع المعارضة.
ويقول الديبلوماسي :يبدو
أنّ المعارضة وقعت في
فخ روسي سوري ومثلها
عواصم الغرب التي راهنت
بسبب كالم بوتين على
رفض سوري للقرار وأزمة
سورية روسية.

تطبيق ا ّتفاقات مين�سك
يدخل مرحلة الح�سم

أ ّكد تقرير قدّمه مركز الظروف السياسية في موسكو خالل طاولة مستديرة
مك ّرسة لنتائج تطبيق اتفاقات مينسك السلمية الخاصة بجنوب شرق أوكرانيا،
أنّ تسوية األزمة ستدخل العام ال ُمقبل مرحلة الحسم.
وحضر الطاولة المستديرة التي عُ قدت في مق ّر وكالة «تاس» الروسية أمس،
مفاوضا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ال ُمعلَنتين من جانب واحد في جنوب
شرقي أوكرانيا دينيس بوشيلين وفياتشيسالف دينيغو ،ورئيس مركز الظروف
السياسية ألكسي تشيسناكوف.
وأ ّكد دينيغو أنّ تطبيق االتفاق الخاص بالوقف الكامل إلطالق النار مرهون
بسير عملية التسوية السياسية .وأعاد إلى األذهان أنّ األطراف سبق أن ا ّتفقت
على وقت إطالق النار أكثر من مرة ،لتتجدّد بعد ذلك المعارك بسبب انعدام أي
تقدّم على مسار التسوية السياسي.
ودعا دينيغو إلى مراجعة القواعد السياسية لتسوية األزم��ة ،مح ّذرا ً أ ّنه
من دون مثل هذه المراجعة ال يمكن الحفاظ على استقرار الوضع ،وال مف ّر من
استئناف الصدامات على خط ال ّتماس بين الجيش األوكراني والقوات التابعة
لدونيتسك ولوغانسك.
بدوره قال بوشيلين ،إنّ قيادة دونيتسك ولوغانسك راضية بشكل عام عن
اآلليات التي استحدثتها منظمة األمن والتعاون األوروبي في المنطقة من أجل
الرقابة على سحب أسلحة الطرفين من خط ال ّتماس ،داعيا ً إلى نشر مزيد من
المراقبين الدوليين في المنطقة العازلة من أجل الحيلولة دون تجدّد عمليات
القصف المتبادلة.
يُذكر أنّ التوقيع على اتفاقات مينسك جاء يوم  12شباط عام  2015بعد
مفاوضات استمرت لساعات عديدة بين زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا
وفرنسا في العاصمة البيالروسية ،من أجل إيجاد حل للنزاع المسلّح المستمر
منذ نيسان العام .2014
وجاءت ا ّتفاقات مينسك العام  2015في محاولة إلنعاش ا ّتفاق سلمي أ ّولي
توصل إليه طرفا النزاع في أيلول العام  ،2014إلاّ أنّ وقف إطالق النار انهار بعد
ّ
مرور أسابيع فقط على خلفية رفض كييف إطالق أيّة عملية سياسية فعلية.
وأشار الخبراء خالل الطاولة المستديرة إلى أنّ المرحلة األولى من التسوية
نجحت في بلورة األط��ر األساسية للعملية ،وال��ش��روع في توفير الظروف
األساسية للعملية السياسية .وخالل المرحلة الثانية ت ّم استكمال تشكيل
اآلليات الكفيلة بإطالق الحوار السياسي المتكامل.
واعتبر الخبراء أنّ الظروف في شرق أوكرانيا تغيّرت جذريا ً خالل الفترة
التوصل إلى وقف إطالق النار المستقر وسحب معظم األسلحة
الماضية بعد
ّ
الثقيلة ،وتو ّقعوا بدء مرحلة جديدة نوعيا ً في تطبيق ا ّتفاقات مينسك بدءا ً من
كانون الثاني ،قد تؤدّي إلى تسوية النزاع نهائيا ً أو تجميده .وح ّذر الخبراء
أيضا ً من أنّ خطر تط ّور األزمة في سيناريو كارثي يؤدّي إلى تجدّد المعارك
كاملة النطاق ،م��ازال قائماً ،مشيرين في هذا الخصوص إلى تنامي التوتر
عالمياً ،بما في ذلك حول أوكرانيا ومناطقها الجنوبية الشرقية المتأ ّزمة.
وحسب السيناريو األكثر واقعية ،حسب تخمينات الخبراء ،ستشهد
التطورات في شرق أوكرانيا تباطؤاً ،لتستغرق عملية التسوية  5-3سنوات،
علما ً بأنّ دونيتسك ولوغانسك مازالتا تؤ ّكدان استعدادهما إلعادة التكامل مع
باقي األراضي األوكرانية ،على الرغم م ّما تعمله كييف من أجل عرقلة أو تزييف
العملية السياسية الفعلية.

انتخابات الرئا�سة االميركية..
ترامب ّ
يتقدم على �أقرب
مناف�سيه الجمهوريين بـ20%
أظهرت نتائج استطالع لآلراء نشرتها قناة « »cnnيوم أمس تقدّما ً كبيرا ً
للملياردير دونالد ترامب على منافسيه الجمهوريين في السباق الرئاسي
األميركي.
وحسب االستطالع ،أع��رب  % 39من المشاركين (وجميعهم من أعضاء
الحزب الجمهوري أو من المتعاطفين معه) ،عن تأييدهم لـ ترامب ،ويليه ،وفق
نتائج االستطالع ،تيد كروز عضو مجلس الشيوخ عن والية تكساس الذي
ارتفعت نسبة التأييد له منذ آخر استطالع من هذا القبيل بالنسبة  % 2إلى
 .% 18على الرغم من تع ّزز مواقع كروز في السباق االنتخابي ،إلاّ أنّ ترامب
مايزال يتقدّم عليه بأكثر من  ،% 20في الوقت الذي لم تتجاوز نسبة التأييد
ّ
للمرشحين بن كارسون وماركو روبيو .10%
وأوضحت القناة أ ّنها أجرت استطالعها هذا في الفترة  21-17كانون األول
ّ
للمرشحين الجمهوريّين ّ
نظمتها « »cnnو»فايسبوك» في الس
بعد آخر مناظرة
فيغاس يوم  15كانون األول.
واعتبر  % 33م ّمن شملهم االستطالع ،أنّ أداء ترامب خالل المناظرة كان
األفضل ،فيما أعرب  % 28عن إعجابهم بأداء كروز ،فيما ّ
فضل  % 13أداء روبيو
خالل المناظرة.

