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كوالي�س
خفايا

عندما ي�ضع كيري «ذكاء» بوتين على المحك؟!

ال�سيا�سة التركية
ّ
والفخ اال�ستراتيجي

 د .محمد بكر
 د .هدى رزق

هي رسائل متعدّدة المسارات أرسلتها الواليات المتحدة
بعد االتفاق األميركي ـ الروسي بشأن سورية .تحفظت تركيا
على هذا االتفاق ،وص ّرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أنه يجب التعامل مع حزب االتحاد الديمقراطي كإرهابي تماما ً
ك��داع��ش .وأك��د رئيس وزرائ��ه أحمد داود أوغلو أن تركيا لن
تحتاج اإلذن من أي شخص للقيام بعمليات وات�خ��اذ تدابير
أمنية عندما يكون األمن في تركيا على المحك.
ل��م يستطع أردوغ ��ان إق�ن��اع الرئيس األم�ي��رك��ي أوب��ام��ا في
اتصال هاتفي بوضع حزب االتحاد الديمقراطي على الئحة
اإلره��اب بعد تفجير أن�ق��رة كذلك ل��م ينفع تأكيد داود أوغلو
لجو بايدن ب��أنّ من قام بالتفجير قد نسق مع حزب االتحاد
الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني .وردا ً على الموقف
األميركي ص��رح وزي��ر الخارجية التركي جاويش أوغلو أن
ج��ون ك�ي��ري ق��د أس � ّر ل��ه ب��أن األميركيين ال يثقون بوحدات
ال�ح�م��اي��ة ال �ك��ردي��ة وال ي �ف � ّرق��ون بينها وب �ي��ن ح ��زب العمال
الكردستاني ،لكنهم ال يص ّرحون بذلك علنا ً بسبب سياسة
إدارة أوباما.
إال أن م �س��ؤوالً أم�ي��رك�ي�ا ً ر ّد ع�ل��ى ال�ت�ص��ري�ح��ات ق��ائ�لاً أن
واشنطن يمكن أن تعيد تقييم المساعدة التي تقدّمها لحزب
االتحاد الديمقراطي في حال قدّمت تركيا معلومات مفصلة
عن الدعم المباشر الذي يجرى بين الحزبين ،وأعرب عن قلقه
إزاء التعاون بين الطرفين أن كان صحيحاً .كما أكد أن الفيديو
الذي بثته وسائل اإلعالم التركية المق ّربة من النظام ،والذي
يظهر أسلحة أميركية بيد األكراد ،لم تسلمه الواليات المتحدة
الى حزب االتحاد الديمقراطي بل الى قوات سورية معارضة
باالضافة الى حزب االتحاد الديمقراطي ،لكن يمكنها إعادة
النظر بعالقتها مع الحزب الكردي السوري أن قدّمت لها تركيا
أدلة ملموسة حول تورطه.
وضعت تركيا وح��دات حماية الشعب الكردي على الئحة
اإلره� ��اب ،بسبب م�ح��اول��ة توسعها ف��ي ك��ان�ت��ون عفرين في
شمال غ��رب مدينة حلب .وفيما كانت ال��وح��دات تتقدم نحو
الشرق صرح أوغلو أن تركيا لن تسمح بسقوط اع��زاز لكن
ال �ق��وات ال �ك��ردي��ة اح�ت�ل��ت ت��ل رف �ع��ت ج �ن��وب اع ��زاز ب��دع��م من
القوات الروسية تقدمت وحدات الحماية الكردية بتحالف مع
ق��وات سورية الديمقراطية نحو الغرب وأخ��ذت م��ارع .ومع
االستيالء على مارع تكون هذه القوات مع قوات الدفاع الذاتي
قد تحكمت بخط جرابلس منبج الباب ومارست ضغطا ً من
الشرق والغرب على قوات داعش حول الرقة .قدمت القوات
األميركية المساعدة ل�ق��وات الحماية م��ن ال�ش��رق أم��ا القوات
الروسية فساعدتها من الغرب.
أكدت أنقرة للواليات المتحدة أن وحدات الحماية الكردية
ستتعاون مع روسيا دون أميركا وأنها تعمل ل��دى الروس
هذا التعاون سيحملها على وصل عفرين بكوباني والجزيرة
م��ا سيحقق ال �ك��وري��دور ال �ك��ردي ال��ذي سيفصل بين تركيا
والمناطق السنية في سورية ،وهذا ما سيشكل كابوسا ً حقيقيا ً
بالنسبة إليها وبالنسبة الى المحور السني الذي تقوده أنقرة
والسعودية بتحالف مع قطر.
شعرت أنقرة أن الواليات المتحدة تجاهلت وجهة نظرها
فهي كانت تعتقد أن��ه بمقدورها العودة ال��ى سورية مع قوة
جوية عربية سنية حيث توجد ست طائرات اف  15سعودية
في مركز التدريب على القتال الجوي في قونيا كما أن الطائرات
القطرية موجودة في قاعدة انجرليك للتدخل.
ط��رح بعض المحللين إمكانية أن تكون القوة السنية هي
الخطة (ب) في يد األميركيين في تفاوضهم مع روسيا .أو أن
تقوم السعودية بتزويد المعارضة بصواريخ تاو إذا لم ينجح
االتفاق األميركي الروسي.
تشعر تركيا ب��أن دوره��ا ق��د ه ّمش م��ن خ�لال ه��ذا االتفاق
لذلك ش �دّدت على أن��ه س��وف يكون قصير األج��ل يمكن بيعه
للجمهور ْين األم�ي��رك��ي وال��روس��ي ،لكن ال يمكن أن يستم ّر
طالما لتركيا حدود تبلغ  910كلم مع سورية إذ لها مصالح
اق�ت�ص��ادي��ة واجتماعية ،ل��ذل��ك ه��ي ال تتوقع ه��دن��ة أو صفقة
سياسية يمكنها االس�ت�م��رار م��ن دون أخ��ذ مصالحها بعين
االعتبار.
وفيما أعلنت بعض الفصائل السورية المسلحة التزامها
بوقف إط�لاق ال�ن��ار كانت فصائل أخ��رى تبدي معارضتها،
بينما تلوح أنقرة بوصول أرب��ع طائرات سعودية الى قاعدة
انجرليك ،فيما تشكك بعض الصحف األميركية بنجاح وقف
إطالق النار ،بعد أن أعربت عن اعتقادها بأنّ موسكو لن تلتزم
به بعدما أوحى جون كيري باستعمال المخطط (ب) ،في حال
فشل االتفاق.
إال أن الرئيس األميركي باراك أوباما ص ّرح في خطاب ألقاه
باألمس بعد اجتماع مع مجلس األم��ن القومي األميركي أن
بالده ستبذل وسعها لتعزيز فرص نجاح اتفاق وقف العمليات
العدائية في سورية ،مؤكدا ً الحرب على تنظيم «داعش» الذي
تعني هزيمته إنهاء الفوضى والحرب في سورية .وأك��د أن
الحرب في سورية ليست حربا أهلية فحسب ،بل هي حرب
بالوكالة بين قوى إقليمية .وفيما تطالب تركيا بمنطقة آمنة
من أجل الالجئين السوريين لكي يبقوا داخل سورية مدعومة
بموافقة المستشارة األلمانية ميركل التي تخشى تس ّرب
ه��ؤالء الالجئين إلى أوروب��ا وتحاول عقد اتفاقات مع تركيا
لمراقبة تس ّربهم ،يبدو كل من موسكو وواشنطن في أجواء
مختلفة تماماً.
تتع ّرض تركيا لخسارة استراتيجية وه��ي اليوم في عين
العاصفة حيث تهتز صورة سياستها الخارجية في مواجهة
التهديدات على ح��دوده��ا .فال ال��والي��ات المتحدة وال روسيا
في وارد تغيير سياستهما .كذلك يساهم استمرار انقرة في
المنهج نفسه في إضعافها.
يعتقد بعض المحللين األتراك أن حزب العدالة والتنمية انتهج
سياسة ايديولوجية إسالمية في الوقت الذي كانت تراهن فيه
الواليات المتحدة على نجاحه االقتصادي والسياسي كنموذج
لإلسالم المعتدل .فتركيا ال تستطيع أن تكون زعيمة سنية،
وهذا ما وضحته الحرب في سورية حين أصرت على إسقاط
النظام في غضون ستة أشهر ،من دون أخذ موازين القوى
اإلقليمية ومصالح الدول المحيطة بها بعين االعتبار ،وحين
انفك الغرب عن هذا المشروع اصرت هي على المضي به.
يعتقد المحللون األت��راك أن أردوغ��ان يتح ّمل المسؤولية
أكثر من داوود أوغلو كونه ح��اول ف��رض نظرته الشخصية
على اآلخ��ري��ن .وي ��رون أن مشكلة تركيا تكمن ف��ي تدخلها
لمصلحة محور في المنطقة في حين أن السياسية الخارجية
التركية تقتضي أن األخذ يعين االعتبار المصالح الجغرافية
السياسية لبالدها وهذا األمر يحتم عليها لعب دور الوساطة
وليس الوقوع في فخ السياسات المتطرفة لكنها وقعت أسيرة
األحادية ،انحازت الى الغرب في بداية عهد أتاتورك مما اعتبر
خطأ ،واليوم تقف الى جانب فريق في الشرق األوسط وهذا
خطأ أك�ب��ر وه��و اس�ت��رات�ي�ج��ي .ال يمكن إص�لاح��ه بتصرفات
تكتيكية لذلك ال بد لها من تغيير هذه السياسة الخاطئة.
ضاقت خيارات أنقرة في هذا الوقت المضطرب في المنطقة
حيث تجد نفسها معزولة وغير قادرة على التأثير في األحداث
اإلقليمية.



ٍ
وقف
ما إن أعلن عن اتفاق أميركي  -روسي حول
إلطالق النار في سورية ،يسري مفعوله اليوم السبت
 ،2016/2/27حتى بدأت حلقات مسلسل التشاؤم
و«اللعب بالنار» إلذك��اء النار ،بالتوارد تباعاً ،وعلى
ص�ف�ي� ٍ�ح أك �ث��ر م��ن س��اخ��ن ،ب��دا ال� ُم�ع�ل��ن ف��ي واد ،وما
وراء األكمة في وا ٍد آخر ،يدرك فيه األميركي متيقنا ً
مفاعيل ت �ط��ورات ال�م�ي��دان األخ �ي��رة ال��وازن��ة لصالح
خصمه الروسي ،ومن هنا نفهم إعالنه المسبق عن
صعوبة تحقيق االت �ف��اق ،تماما ً كاستشعار الجانب
التركي الذي أبدى عدم تفاؤله بنجاح االتفاق ،وعلى
لسان وزير جارجيته ح ّمل الجانب الروسي مسؤولية
عرقلة التسوية ،هذه التصريحات التي لم تتكاثر فقط
مضي الروسي قدما ً
من منطلق أنّ تلك األطراف تدرك
ّ
في تكريس استراتيجية ما طرحه الرئيس األسد لجهة
السيطرة على كامل األراض ��ي ال�س��وري��ة ،والتسليم
بالخيار العسكري ،ب��ل م��ن ب��اب صياغة ك � ّل وسائل
المواجهة غير المباشرة مع الروسي في الجغرافيا
السورية وتحضير «وصفات» اإليالم والصراخ أوالً.
كيري أدلى بدلوه على المأل ،وكان «شفافاً» إلى أبعد
ال�ح��دود ،وابتعدت ك� ّل م�ف��ردات الغموض وااللتفاف
و»ال�ض�ب��اب�ي��ة» ع��ن حديثه ف��ي جلسة اس�ت�م��اع للجنة
الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ،م�ح� ّذرا ً من
خطة بديلة سيت ّم تطبيقها في ح��ال لم تكن موسكو
ودم�ش��ق ج��ا ّدت�ي��ن ف��ي عملية االن�ت�ق��ال السياسي في
سورية ،مؤكدا ً أنه أبلغ بوتين أنّ بالده لن تنتظر أكثر

من أشهر قليلة لتختبر مدى جدية العملية االنتقالية،
م�ض�ي�ف�اً« :أنّ ب��وت�ي��ن ل��ن ي��رغ��ب ف��ي أن ي��رى روسيا
تغرق في مستنقع حرب طويلة إذا رفض حليفه األسد
المشاركة في العملية السياسية ،ليعيد ذات المحاذير
التي أطلقها الرئيس أوباما منذ أكثر من شهرين مذكرا ً
أي ح��رج في
ب��أح��داث أف�غ��ان�س�ت��ان ،ول��م يجد ك�ي��ري ّ
المجاهرة بماهية خطته البديلة عندما ق��ال« :بوتين
ذكي لدرجة ي��درك فيها أنه لو بقي في سورية فترة
أط��ول ،ف��إنّ من كانوا يدعمون المعارضة المسلحة
سيقدّمون المزيد من الدعم لمواصلة القتال».
ن�ع��م ه��و ذا «ال �ط��اب��ع ال� �ه ��دام» ال ��ذي ع �بّ��ر ع�ن��ه أحد
المسؤولين الروس في توصيفه لتصريحات سابقة
لجو بايدن شرعن فيها الح ّل العسكري في حال فشل
ال�م�ف��اوض��ات السياسية ال �س��وري��ة ،وه��ي ذي ظالل
«المنطق المد ّمر» بحسب تعبير بان كي مون للمراهنين
على الح ّل العسكري ،وقد خيّمت بشدة وأوغلت بعيدا ً
عن مسارات االنقشاع.
الالفت أنّ كالم كيري جاء مباشرة بعد إعالن مصدر
«إسرائيلي» رفيع المستوى لموقع «يديعوت أحرنوت»
في  ،2016/2/22لجهة «أنّ سيطرة المحور الشيعي
يدفع أركان الدولة إلى اتخاذ موقف واضح ال لبس فيه»
ومفاده بحسب المصدر «استمرار سلطة األسد أخطر
على المصالح اإلسرائيلية من استمرار الفوضى في
س��وري��ة» ،وكذلك ما أعلنته مصادر رفيعة لصحيفة
«هآرتس» في  ،2016/2/21بـ»أنّ انتصارات األسد
وح�ل�ف��ائ��ه ف��ي ال�ف�ت��رة ال�م��اض�ي��ة تحتم ع�ل��ى إسرائيل
تغيير سياستها حيال الحرب السورية ،وبشكل لن
يترجم إلى عمليات عسكرية على األرض كونها تريد
المحافظة على العالقة مع موسكو» ،مشير ًة (المصادر

ذاتها) إلى قضيتين رئيستين ،األولى هي التأكيد على
أنّ قضية ان�ه�ي��ار واس�ت�س�لام ال�م�ع��ارض��ة السورية
أمر بعيد الحدوث على الرغم من انتصارات الجيش
ال�س��وري ،والثانية مطالبة الغرب لجهة أن يستيقظ
من سباته العميق بحسب تعبير المصادر ،ويرسل
األسلحة لمن س ّمتهم المصادر بـ»السنّة األق ّل تطرفاً»،
وإل��ى األك ��راد أي �ض �اً ،لمقاتلة النظام و»داع ��ش» على
ح ّد سواء ،األمر الذي يشكل تماهيا ً «غير بريء» مع
خطة كيري البديلة ،إذ بدا األخير وكأنه يتكلم باللسان
«اإلسرائيلي» ويعلن ما تختزنه النفس «اإلسرائيلية»
من أمنيات ومطالبات.
ال أحد يستطيع مطلقا ً أن يستشرف مآالت االتفاق
ال ��ذي ت � ّم اإلع�ل�ان ع�ن��ه ،ول�ك��ن ك � ّل ال �م��ؤش��رات تبوح
وب �ق��وة أنّ ال�ف�ت��رة المقبلة ل��ن ي�ك��ون ع�ن��وان�ه��ا اتفاقا ً
لوقف إطالق النار ،بل كما يقال اتفاقا ً على مزيد من
االخ �ت�لاف وال�ن�ف��خ ف��ي ال �ن��ار ،ال�ت��ي م��ن الصعب جدا ً
ال�ت�ك� ّه��ن ب�م�س��ارات�ه��ا وح ��دود ألسنتها ،فميدفيديف
باق في منصبه حتى تحديد
أعلنها بصراحة أنّ األسد ٍ
م��ا س � ّم��اه ال�ش�ك��ل ال�س�ي��اس��ي ل�ل�ن�ظ��ام ،وأنّ موسكو
ماضية ف��ي دع�م�ه��ا للسلطة الشرعية ف��ي سورية،
ه��ذه الفوضى التي تجد «اس��رائ�ي��ل» ف��ي استمرارها
أفضل من بقاء األسد ،فيما صادق كيري على الرؤية
«اإلسرائيلية» ،محدّدا ً المهل ،ومهدّدا ً بالخطط ،ولوي
األذرع ،فالكرة باتت في الملعب ال��روس��ي ،و«ذكاء»
بوتين على المحك.

 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

الأمم المتحدة ت�سقط م�ساعدات لـ«داع�ش» في دير الزور
حاولت األمم المتحدة ،ضمن إطار
برنامج األغ��ذي��ة العالمي ،إرس��ال
المساعدات اإلنسانية إلى مدينة دير
الزور السورية المحاصرة.
وتم تنفيذ المهمة عن طريق إنزال
نحو  21طنا ً م��ن ال��غ��ذاء .وس��ارع
مسؤولون م��ن األم��م المتحدة إلى
إطالق التصريحات بنجاح العملية
وب����دأوا ي��ح��ص��ون أع����داد األرواح،
التي تمكنوا من إنقاذها في المدينة
المحاصرة ،لكن م��واق��ع التواصل
االجتماعي امتألت برسائل متعددة
من شهود عيان راقبوا عملية اإلنزال
من األرض .وأكدوا أن عددا ً كبيرا ً من
المناطيد لم تعمل ووصلت نسبة 10
في المئة فقط من المساعدات إلى
المحتاجين.
واضطر ممثلو «برنامج األغذية
العالمي» بعد التقارير المتعددة
في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
العربية ،إلى االعتراف بفشل العملية
في إيصال المساعدات اإلنسانية إلى
المدنيين المحاصرين في دير الزور.
وقبل ذلك ،تمكن نائب األمين العام
لألمم المتحدة ستيفن أوبراين من
التباهي بإيصال الدفعة األول��ى من
الشحنات اإلنسانية إلى دير الزور.
وأكد أن المساعدات أنزلت في المكان

المخصص لها.
ووفقا ً ألق��وال اوب��راي��ن ف��إن األمم
ال��م��ت��ح��دة وش��رك��ائ��ه��ا ت��م��ك��ن��وا من
مساعدة  110آالف مدني في المناطق
المحاصرة.
وسرعان ما نفى ممثلو «برنامج
األغذية العالمي» تلك التصريحات،

معترفون ب��أن معظم المساعدات
تعرضت للتلف أثناء اإلن��زال ،بينما
سقط البعض منها في مناطق غير
مخصصة ل��ه��ذا ال���غ���رض .ووف��ق �ا ً
لبرنامج األغ��ذي��ة العالمي ل��م تتم
معرفة موقع إنزال بقية المساعدات
حتى اآلن .بينما أكد مستخدمو مواقع

ال��ت��واص��ل االجتماعي ف��ي سورية
تحديد أماكن سقوط المساعدات،
مشيرين إلى أنها أنزلت في المناطق
الخاضعة لمسلحي «داعش» ،الذين
يحاصرون المدينة ،ألن��ه ما مكان
إلنزالها سوى المدينة أو خارجها،
حيث يوجد «داعش».

�ألمانيا ت�شدد معايير منح اللجوء
ومفو�ض االتحاد الأوروبي للهجرة ّ
يحذر من انهيار �شنغن
ق��ال م��ف��وض االت��ح��اد األوروب���ي
للهجرة ديميتريس أفراموبولوس إن
عدم التوصل إلى نتائج بشأن تدفق
المهاجرين من تركيا خالل  10أيام
سيؤدي إلى انهيار معاهدة شنغن،
م��ؤك��دا ً أن االت��ح��اد األوروب���ي أمامه
 10أي��ام إليقاف تدفق المهاجرين
والالجئين من تركيا ،محذرا ً من أن
النظام كله سوف ينهار.
وجاءت تصريحات أفراموبولوس
إثر اجتماع وزراء العدل والشؤون
ال��داخ��ل��ي��ة ل�لات��ح��اد األوروب����ي في
بروكسيل ،في محاولة لوضع حل
أوروبي ألزمة الالجئين.
جدير بالذكر أن عددا ً متزايدا ً من
دول االت��ح��اد األوروب����ي أخ��ذ يلجأ
إل��ى تشديد ال��رق��اب��ة على الحدود
م��ن ج��ان��ب واح����د ،م��ا ي��ؤث��ر سلبا ً
ف��ي منطقة شنغن وق��د ي��ؤدي إلى
انهيارها.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت وس��ط جدل
ح���ول أع����داد ال��م��ه��اج��ري��ن ،تبنى
البرلمان األلماني ،معايير صارمة
تضبط منح اللجوء للوافدين ،وذلك
بهدف كبح تدفقهم غير المسبوق
إلى ألمانيا ،حيث أقر النواب األلمان
جملة من القيود التشريعية ،منها
ما يحظر ل ّم شمل أسر بعض طالبي
اللجوء قبل انقضاء عامين على
إقامتهم في ألمانيا.
وواف��ق النواب أيضا ً على قانون
ج��دي��د لتسهيل ت��رح��ي��ل األج��ان��ب
ممن يتورطون في الجريمة ،وذلك
على خلفية اعتداءات تعرضت لها
ألمانيات ليلة رأس السنة الجديدة
أش��ارت أصابع االت��ه��ام بارتكابها
لالجئين.
وفي السياق ،أعرب بيتر ألتماير،
وه���و أح���د م��س��اع��دي المستشارة
األلمانية ،في تعليق على التشريعات
الجديدة عن رغبة برلين في الحد
من تدفق المهاجرين ،مشيرا ً إلى
صعوبة التكهن ب��ع��دد الالجئين
الذين سيدخلون ألمانيا هذا العام،
أو خ�ل�ال األع�����وام ال��م��ق��ب��ل��ة ،وأن
التقديرات الصادرة عن مسؤولين
وزاريين حول عدد الالجئين ال يمكن
األخذ بها رسمياً.
وأض�����اف« :ال ت��وج��د ت��ق��دي��رات
موثوقة بهذا الصدد ،وال نعلم إالم

تح ّدثت قيادات في
االئتالف المعارض من
الرياض عن حالة تم ّرد
لقرابة سبعين فصيالً
عسكريا ً على قرار هيئة
التفاوض بقبول الهدنة
ضمن شرط عدم شمولها
لـ«جبهة النصرة» ،وقالت
المصادر إنّ هذه الفصائل
المنتشرة عموما ً في شمال
سورية ق ّررت مبايعة
«النصرة» بعد أن حصلت
على ضمانات بتلقي المبالغ
الشهرية وكميات السالح
والذخيرة التي كانت
تحصل عليها من التمويل
السعودي لالئتالف ،بينما
تريثت مجموعات أخرى
في الجنوب السوري
إلبالغ قرارها النهائي لما
بعد سريان مفعول الهدنة
وتقدير حساباتها على
ضوء ذلك.

رو�سيا تجري تدريبات
على مكافحة الإرهاب في المتو�سط
ذك��ر األس��ط��ول البحري الشمالي ال��روس��ي أم��س أن فريقا ً خاصا ً يضم
عناصر منه قام بتنفيذ مهام التدريب على مكافحة اإلرهاب في البحر األبيض
المتوسط.
وقال رئيس المكتب اإلعالمي التابع لقيادة أسطول بحر الشمال ،العقيد
البحري فاديم سيرغا ،إن فريقا ً خاصا ً يضم أساسا ً عناصر المشاة البحرية
التابعة ألسطول بحر الشمال قام بتنفيذ مهام التدريب على مكافحة اإلرهاب
على متن سفينة «األميرال كوالكوف» الكبيرة المضادة للغواصات ،التي تقوم
هي األخرى بتنفيذ المهام المخصصة لها ضمن التشكيل التعبوي للقوات
البحرية الروسية في البحر األبيض المتوسط.
وقامت عناصر المشاة البحرية بالتدريب على الصعود إلى مروحية من طراز
«كاموف –  27بي سي» وعمليات اإلنزال والصعود من الزوارق السريعة إلى
متن السفينة باستخدام سلم خاص لالقتحام ،باإلضافة إلى عدد من المهام
التكتيكية.
وأشار رئيس المكتب اإلعالمي إلى أن أفراد الطاقم عندما تقوم السفينة بتنفيذ
مهام طويلة األمد يتدربون أيضا ً على مكافحة القراصنة وتأمين سالمة المالحة
المدنية.
وتواصل سفينة «األميرال كوالكوف» تنفيذ مهمتها منذ الـ 23تشرين األول.
وخالل هذه المدة قطعت السفينة مسافة تزيد عن  18000ميل بحري وزارت
ع��ددا ً من الموانئ الواقعة على سواحل البحر األبيض المتوسط والمحيط
الهندي .كما قامت السفينة بتأمين سالمة المالحة في خليج عدن والبحر
األحمر.

�أنقرة� :سنطبق قواعد اال�شتباك
�إذا تعر�ض �أمننا القومي �إلى تهديد
خالل الهدنة في �سوريا
قال المتحدث باسم الرئيس التركي ،إبراهيم كالين ،إن بالده ستستخدم
حقها في تطبيق قواعد االشتباك في حال وجود خطر يهدد أمنها القومي خالل
الهدنة في سورية.
وأكد كالين أن تركيا ستستخدم القوة العسكرية في حال تعرض أمنها
القومي إلى تهديد من طرف الجماعات اإلرهابية مثل تنظيم داعش ،أو وحدات
حماية الشعب الكردية ،أو حزب االتحاد الديمقراطي الكردي».
وأض��اف المتحدث باسم الرئاسة التركية أن استمرار الغارات الروسية
وهجمات القوات الحكومية من البر ،يثير مخاوف كبيرة لدى أنقرة حيال
مستقبل وقف إطالق النار.
وأش��ار إل��ى أن تركيا تتشاور مع «ال��دول الصديقة والحليفة ح��ول هذه
المسألة ،لكن عندما يتعلق األمر باألمن القومي لتركيا ،فالموضوع ليس محل
نقاش أو مساومة إطالقاًَ» .كما دعا «الدول التي تتطالب تركيا بفتح أبوابها أمام
الالجئين ،أو وقف تدفقهم ،أن يكونوا على ثقة بأن أزمة الالجئين ستتعمق ،ما
لم تعمل هذه الدول على وقف الغارات الجوية ،والهجمات البرية التي تنفذها
قوات النظام في سورية».
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية عن وصول طائرات
تابعة لسالح الجو السعودي إلى قاعدة إنجرليك التركية في إطار مكافحة
تنظيم «داعش» بدأت الطائرات السعودية تصل إلى قاعدة إنجرليك.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن في وقت سابق،
أن طواقم عسكرية ومعدات من السعودية واإلمارات وصلت إلى تركيا ،ومن
المتوقع وصول الطائرات السعودية إلى قاعدة إنجيرليك الجوية اليوم أو غداً.

م�سلح يقتل � 4أ�شخا�ص في كان�سا�س
و�سط الواليات المتحدة
ستؤول األم��ور على خلفية الحرب
األهلية في سورية وم��ا ستخلص
إليه المفاوضات األوروبية التركية
التي يأتي عبرها كثير من الالجئين
بحرا ً إلى أوروبا».
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،أك��دت مصادر
ح��ك��وم��ي��ة أل��م��ان��ي��ة ص��ح��ة تقرير
صحافي ،أشير فيه إلى أن الوزارات
األلمانية المعنية ترجح وص��ول
 500ألف مهاجر إلى ألمانيا سنوياً،
خ�لال الفترة الممتدة بين عامين
 2016و .2020وأوض���ح���ت أن
ألمانيا ،استنادا ً إلى تسجيل 1,1
مليون مهاجر سنة  ،2015قد تشهد
تدفق  3,6مليون مهاجر بحلول عام
.2020
الى ذلك ،أفاد استطالع للرأي بين
البلدات وال��م��دن األلمانية الكبرى
بثته قناة « »ARDأن الالجئين
ال يمثلون عبئا ً بالنسبة لغالبية
المناطق ،بل هناك نسبة كبيرة ترى
إمكانية استيعاب المزيد.
وب���ن���اء ع��ل��ى اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي
بثه البرنامج التلفزيوني الشهير
«مونيتور» بالقناة األلمانية األولى
« »ARDف���إن  6ف��ي ال��م��ئ��ة فقط
من البلدات والمدن المشاركة في

االستطالع قالت إنها تشعر بأنها
تتحمل أكثر من وسعها.
أم��ا نصف ع��دد البلدات والمدن
األلمانية فقد أجابت أنها تستطيع
تدبير أم��وره��ا ف��ي ال��وق��ت الحالي
رغم مشكلة الموارد القائمة لديها،
فيما أع��رب  16في المئة من المدن
والبلدات إمكانية استيعاب المزيد
من الالجئين.
جدير بالذكر أن استطالع الرأي
تم طرحه على  373إدارة محلية
من إدارات المدن والبلدات الكبرى
الـ 700في ألمانيا.
وأف��اد استطالع ال��رأي أن معدل
توزيع الالجئين في ألمانيا في بداية
عام  2016هو في المتوسط 14.5
الجئ لكل  1000مواطن.
إال أن العديد من الفروقات بين
المدن والبلدات المختلفة موجودة،
حيث يبلغ متوسط عدد الالجئين
ف��ي ب��ل��دة «ليشتنفيلس» ب��والي��ة
بافاريا  78الجئا ً لكل  1000مواطن،
وهي القيمة األعلى في ألمانيا.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ق��ال��ت وسائل
إع�ل�ام أجنبية ،أم���س ،إن الجئين
اثنين ح���اوال شنق نفسيهما ،في
ساحة «فيكتوريا» وسط العاصمة

اليونانية أثينا.
ونقلت وسائل إع�لام عن مصدر
أم��ن��ي ي��ون��ان��ي ق��ول��ه إن الالجئين
حاوال االنتحار احتجاجا ً على رفض
السلطات المحلية السماح لهما
بمغادرة األراضي اليونانية ،وأشير
إلى أن الرجلين الذين حاوال االنتحار
يحمالن الجنسية الباكستانية.
وكانت السلطات اليونانية منعت
في األي��ام األخيرة آالف المهاجرين
م��ن م��غ��ادرة ال��ب�لاد بحجة إغ�لاق
م��ق��دون��ي��ا ل��ح��دوده��ا ،ك��م��ا ات��خ��ذت
إج��راءات احتياطية تحسبا ً إلغالق
الحدود األوروبية ما قد يجعل من
اليونان مخيما ً لالجئين.
ك��م��ا ن���ش���رت وك���ال���ة ال���ح���دود
األوروب��ي��ة «فرونتكس» إحصاءات
تحدثت فيها ع��ن وص��ول أكثر من
 1.8مليون الجئ إلى دول االتحاد
األوروب��ي في عام  ،2015الغالبية
العظمى منهم استخدمت تركيا
مرورا ً باليونان كطريق لدخول دول
االتحاد ،في حين فاق عدد الالجئين
الذين حطوا الرحال في دول االتحاد
األوروب��ي ،منذ بداية العام الحالي
رقم  100ألف الجئ.

قتل  4أشخاص على األقل ،وأصيب نحو  30آخرين بجروح ،جراء إطالق
رجل مسلح النار في مقر شركة في هيستون في كانساس وسط الواليات
المتحدة األميركية أمس.
وقال قائد الشرطة تي والتون في مؤتمر صحافي إن المسلح فتح النار في
مقر شركة «اكسل» للصناعات بعد أن تلقت الشرطة في وقت سابق تقارير عن
سماع أعيرة نارية في شوارع قريبة من مبنى الشركة.
وأضاف قائد الشرطة أن المسلح قتل ثالثة أو أربعة أشخاص وأصاب نحو
 30آخرين .وقال إن المشتبه به كان يقود سيارة ويطلق النار منها لكن الحراس
مبنى شركة «اكسل» أطلقوا النار عليه وقتلوه.

«ال�شباب ال�صومالية» تتبنى هجوم
بقذائف الهاون في مقدي�شو
أعلنت حركة الشباب الصومالية االرهابية مسؤوليتها عن هجوم بقذائف
الهاون قرب قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو ،أسفر عن مقتل  4أشخاص
على األقل وإصابة  8آخرين.
وكان المستهدف في الهجوم القصر الرئاسي ،لكن قذائف الهاون أخطأته
وانفجرت على بعد  300متر تقريبا ً من مبنى البرلمان القريب.
وأفاد مصدر من الشرطة الصومالية بأن الهجوم أسفر عن مقتل  4أشخاص
على األقل ،بينهم  3من عائلة واحدة .وأوضح المصدر األمني أن امرأة وابنيها
قتلوا ،فيما أصيب آخرون في حي واردهيغلي إثرانفجار القذائف.
وصرح المسؤول في الشرطة إبراهيم محمد قائالً إن قذائف هاون عدة سقطت
على منازل السكان التي ال تبعد كثيرا ً عن القصر الرئاسي.

