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قمة الم�ؤتمر الإ�سالمي وخطاب العرب العدائي تجاه �إيران
 هشام الهبيشان

 مصطفى حكمت العراقي
يستم ّر الساسة العراقيون ،بطريقتهم المعتادة ،بإدخال البلد
ف��ي المشاكل باستمرار ،عبر سياساتهم الخاطئة المقصودة
أحيانا ً او الناجمة عن فشلهم في إدارة الدولة أحيانا ً اخرى؛ فبعد
ان أوصل الخالف السياسي بين هؤالء قادة الصدفة «داعش» الى
أس��وار بغداد ،وأوش��ك البلد ان يسقط بر ّمته لوال نهضة الشعب
ال�ع��راق��ي ال�م��دع��وم م��ن حلفائه ف��ي إي��ران وس��وري��ة وح��زب الله،
وكذلك الدعم العسكري الروسي ،إضافة الى انتزاع سيادة العراق
في ظ ّل حكم هؤالء الساسة ،فأصبح شمال العراق حديقة تركية
تدخل فيها القوات وتخرج كيفما تشاء ،وتح ّولت بغداد مقرا ً لرسم
استَ ْج َدتِ
سياسات مشبوهة من سفير آل سعود في العراق الذي ْ
الحكوم ُة العراقية ق��دو َم� ُه وكأنه حمامة س�لام ،كما ك��ان لفشل
هؤالء السياسيين دور هام بجعل العراق الغني نفطيا ً واقتصاديا ً
حتى تميّزت ميزانياته في السنوات السابقة باالنفجارية بالنظر
لحجم المبالغ الذي فاقت ميزانيات مجموعة من الدول المجاورة
حتى وصل الحال الى االقتراض وقرب إعالن االفالس على ح ّد
وصف وزير المالية العراقي بمجرد انخفاض أسعار النفط التي
يعتاش عليها العراقيون فقط من دون ان يفكر ساسة البلد بتنويع
مصادر الدخل وإعادة اقتصاد البلد الى سابق عهده وعدم االكتفاء
بالعيش كمن يبيع ما لديه ليعيش ،والمتحكم في ذلك هو القدر
والظروف الخارجية ال غير ،وهو ما تأكد بمجرد هبوط سعر النفط
لدوافع سياسية ،ما جعلنا نقترض لدفع رواتب الموظفين ،فإن
استمرت األسعار على هذا المنوال ،وهو المرجح بالنظر إلى فشل
اجتماعات تثبيت االسعار بين ال��دول المنتجة ،وكذلك استمرار
العناد السعودي في ه��ذا االم��ر باعتباره ورق��ة الضغط األخيرة
لتحقيق نقاط كسب وعوامل ضغط على روسيا وايران والعراق،
ألصبح العراق هو الخاسر األكبر من هذه الحرب بالنظر المتالك
طهران وموسكو اقتصادات قوية ومتينة قادرة على الوقوف في
وجه االزمة ،على عكس العراق المفتقد لذلك ،وبعد ك ّل ذلك أنتج
ساسة العراق أزمة جديدة تحت مس ّمى التعديل الوزاري لتحقيق
اإلصالح المطالب به شعبياً ،فكان صراع المصالح والمغانم سيد
الموقف في هذه األزمة بمجرد اقتراب رئيس الوزراء العراقي من
مناصب الكتل الوزارية لجهة إسنادها لوزراء مستقلين تكنوقراط
حتى تع ّمقت المشكلة وانقسمت الكتل الى نصفين ،نصف يتمسك
بتقاسم المغانم تحت ذري�ع��ة المشاركة الوطنية ،وآخ��ر خارج
من ثوب المحاصصة لجهة تشكيل التكنوقراط .ولكن ،كما كان
متوقعاً ،كانت معظم الكتل متجهة لمصالحها على حساب مصالح
الشعب ،فرفضت تشكيلة التكنوقراط من العبادي ،وفرضت عليه
تشكيل حكومة الصف الثاني من قادة األحزاب عينها المشارِكة
في الحكومة الحالية ،ما يعني تغييرا ً في الوجوه ليس إال ...وهو
ما كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس ،فانقسم مجلس النواب
واعتصم بعض النواب الذين شكلوا أغلبية برلمانية ،فأسقطت
هيئة رئاسة مجلس ال�ن��واب وفتح ب��اب الترشيح لتشكيل هيئة
رئاسة جديدة بعيدا ً عن محاصصة الكتل الكبيرة ،وه��ذا ت ّم في
جلسة يوم الثالثاء التي بقيت مفتوحة لحين عقد جلسة التصويت
على الرئاسة الجديدة ف��ي ي��وم الخميس ،وه��و م��ا أعلنه النائب
عدنان الجنابي ال��ذي ص � ّوت عليه ال�ن��واب المعتصمون كرئيس
موقت لمجلس النواب العراقي ،إذ عمد الى ذلك رئيس البرلمان
الموقت عدنان الجنابي فرفع جلسة البرلمان بعد دقائق على
عقدها بمجرد تحقيق النصاب القانوني وف�ت��ح ب��اب الترشيح
لمناصب رئيس البرلمان ونائبيه ،علما ً أنّ كتلة اتحاد القوى التي
يمثلها رئيس البرلمان والتحالف الكردستاني والمجلس األعلى
وكتلة بدر انسحبوا من جلسة مجلس النواب التي عقدت برئاسة
الرئيس الموقت عدنان الجنابي وحضور  200نائب ،علما ً ان
القانون يشترط اكتمال النصاب في بداية عقد الجلس وال يشترط
ذلك في إكمالها ،ما يؤكد دستورية الجلسة بحسب ادّعاء النواب
المعتصمين داخل مجلس النواب الذين رفضوا بدورهم مبادرة
رئيس الجمهورية ف��ؤاد معصوم التي س ّماها «خ��ارط��ة طريق»
لحلحلة األزم��ة في البرلمان ،والتي شكلت مبادرة إع��ادة صنع
المحاصصة بشكل آخ��ر ،علما ً أنّ ال �ن��واب المعتصمين أطلقوا
مبادرة أخرى وصفوها بالمنصفة والواقعية والقانونية.
النواب المعتصمون بعد أن استقبلوا وفد رئيس الجمهورية
برئاسة خ��ال��د ش��وان��ي وقحطان ال�ج�ب��وري وأبلغوهم رفضهم
القاطع لمبادرة رئيس الجمهورية أل ّنها تعني العودة إلى الوراء
والتشكيك بجلسة  14نيسان الحالي التي أقالت الجبوري ونائبيه،
وبأنها تخالف القانون ،كما أنّ مبادرة النواب المعتصمين تشمل
جملة من األم��ور التي يجب أن تنصب في جلسة مجلس النواب
بحسب قولهم ،إذا اعتبروها بأنها مبادرة قانونية تتض ّمن أن يت ّم
أي هيئة رئاسة البرلمان السابقة
حضور رئيس البرلمان ونائبيه ّ
بصفة نواب ويجلسون مع النواب وال يحق لهم اعتالء المنصة أو
إلقاء كلمة بصفتهم السابقة ...وبالتالي فإنّ هذا الم ّد والجزر بين
الكتل السياسية جعل البرلمان العراقي يفشل في التوصل إلى
نزع فتيل األزمة خالل هذه الجلسة التي دعا إليها الرئيس العراقي
ف��ؤاد معصوم بالرغم من تزامن ذلك مع غليان شعبي تمثل بما
يجري في العاصمة العراقية من تظاهرات أمام وزارات الخارجية
والنفط والزراعة ،وأمام المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار
الصدري الذي يتز ّعمه السيد مقتدى الصدر ،وبمشاركة آخرين،
للمطالبة بتطبيق اإلصالحات وتشكيل حكومة التكنوقراط بعيدا ً
عن المحاصصة.
في المجمل ،ف��إنّ ال�ع��راق يعيش اليوم في عنق زجاجة ازمة
سياسية خانقة جعلته يم ّر بفوضى ال مثيل لها وبتعطيل حكومي
رهيب ،فال وزارات تعمل وال قوانين تش ّرع وال ق��رارات تتخذ،
وك � ّل ه��ذا لمجرد االق�ت��راب من مغانم الكتل التي تقول بأفعالها
هذه إنّ شعب العراق ال��ذي يقاتل اإلره��اب ال يساوي شيئا ً امام
منصب وزير فاسد من قيادات هذه الكتل ،ألنّ القادة الذين جلبهم
االحتالل ساقطون شعبيا ً وسياسيا ً وال يحميهم سوى االحتالل
الذي جلبهم وال يوجد ح ّل سوى إسقاطهم.

كوالي�س
خفايا

م��ا ج��رى أخ �ي��را ً ف��ي ق�م��ة ال�م��ؤت�م��ر االس�لام��ي في
تركيا يؤكد انّ بعض العرب ما زالوا يذهبون بعيدا ً في
خطابهم العدائي تجاه إي��ران ،وهم في خطابهم هذا
يمارسون أدوارا ً مختلفة ويتبعون معايير ومعطيات
تاريخية خاطئة .ورغم ك ّل هذه المعطيات والمعايير
ال �م��زدوج��ة ال�ت��ي ت�ح��رف م�س��ار ال�ب��وص�ل��ة الحقيقي
لطبيعة وأصل الصراع في المنطقة المتمثل بوجود
س��رط��ان خبيث يس ّمى «اس��رائ �ي��ل» ،هناك جملة من
الوقائع المحقة التي يتغاضى العرب عن التساؤل
ع�ن�ه��ا ،ف��ي إط ��ار ع�لاق�ت�ه��م م��ع اإلي��ران �ي �ي��ن ومناهج
سلوكهم في التاريخ الحديث.
فلماذا صمت بعض العرب عقودا ً من الزمن أمام
أجندة ومشاريع شاه إيران محمد رضا بهلوي الذي
يجسد فعليا ً ال�ش��رط��ي اإلي��ران��ي ف��ي المنطقة؟
ك��ان
ّ
اي منذ
وم��اذا ق�دّم بعض العرب إلي��ران منذ ّ ،1979
إعالن انتصار الثورة فيها؟ ألم يرسل بعض العرب،
منذ ذل��ك الحين وح�ت��ى ال �ي��وم ،الكثير م��ن الرسائل
ال�ت��ي تظهر س��وء ن��واي��اه��م؟ أل��م ي�ش� ّن بعض العرب
عشرات الحروب األمنية والعسكرية واالقتصادية
واالجتماعية على طهران ،أسوأها الحرب اإلعالمية
ال �ت��ي ت��ح�� ّرض ع �ل �ن �ا ً ع �ل��ى إي� ��ران ال �ش �ع��ب وال ��دول ��ة،
فتك ِّفر اإليرانيين وتشتمهم؟ م��اذا يتوقع العرب من
اإليرانيين ان يقدّموا لهم بعد ك ّل هذا؟
من حقّ ك ّل عربي ان يسأل ع ّما قدمه بعض العرب
ال��ى اإليرانيين منذ انتصار ال �ث��ورة ،وهنا ل��ن نفتح

ملفات الماضي ول��ن نتحدّث ع��ن ال�ح��رب العراقية ـ
اإلي��ران�ي��ة ،وع��ن ال��ذي ك��ان سببا ً ف��ي إش�ع��ال فتيلها،
سنتجاوز ك� ّل ذل��ك ون��ذ ّك��ر بواقعة تاريخية ...وهي
انّ البحرية اإليرانية دخلت الجزر اإلماراتية «طنب
الكبرى» و«طنب الصغرى» و«ابو موسى» في تشرين
أي في عهد الشاه ،كما دخلت المناطق
الثاني ّ ،1971
الحدودية وهي قوس الزين وبير علي والشكره .عام
 1972ب��دأ ال�ص��دام العسكري بين إي��ران والعراق،

الملفات العالقة
بين دول الخليج و�إيران
موروثة من عهد ال�شاه،
فلماذا �صمت عنها البع�ض
عقوداً؟
وازدادت االش �ت �ب��اك��ات ع�ل��ى ال��ح��دود ،وزاد نشاط
ال �ح��رك��ات ال �ك��ردي��ة ال�م�س�ل�ح��ة ف��ي ال �ش �م��ال .وبعد
وساطات «عربية» و َّقعت العراق وإيران اتفاق الجزائر
سنة  ،1975واعتبر على أساسه منتصف النهر في
«ش��ط ال�ع��رب» ه��و خ��ط ال�ح��دود بين إي��ران والعراق.
ونص االتفاق على وقف دعم الشاه للحركات الكردية
ّ
المسلحة في شمال العراق.
هنا نالحظ أنّ معظم هذه الملفات عالقة بين العرب
اي قبل ال �ث��ورة اإليرانية،
وإي ��ران منذ عهد ال �ش��اهّ ،

علما ً أنّ معظم القادة العرب كانوا حينها حلفاء نظام
بهلوي .ويعلم جميع المؤ ّرخين ،وخصوصا ً لفترة
العقدين السادس والسابع من القرن العشرين ،انّ
نظام الشاه كان يؤدّي فعليا ً دور الشرطي في المنطقة
واإلق �ل �ي��م ،ب��رض��ى ع��رب��ي وإقليمي ودول���ي ،وسبق
ل��ه ان خطط لبناء وتجهيز مفاعالت ن��ووي��ة سلمية
ول��م يثر ذل��ك حفيظة بعض ال�ع��رب ،كما ه��ي حالهم
اليوم.
وانطالقا ً من هذه الوقائع ،نسأل :لماذا يفتح بعض
العرب اليوم ملفات الماضي مع إي��ران بعد الثورة،
م�ت�ن��اس�ي��ن م��ا ج ��رى ف��ي ع�ه��د ال��ش��اه؟ ي ��رى البعض
انّ ذل��ك ي�ع��ود ال��ى ع��وام��ل سياسية وايديولوجية،
ليس أولها وال آخرها اتهام بعض األنظمة العربية
طهران بأنها تسعى الى تصدير ثورتها الى شعوب
المنطقة .ن�س��أل أي �ض �اً :م��اذا نس ّمي اش �ت��راك بعض
العرب في الحصار المفروض على طهران منذ 36
اي خ��ان��ة نضع دع��م بعض دول الخليج
ع��ام �اً؟ ف��ي ّ
ل �ل �ع��راق ف��ي ح��رب��ه ض� � ّد إي � ��ران؟ ل��م��اذا أ ّي� ��دت دول
الخليج ودعمت سياسة تجويع الشعب اإليراني من
خ�لال «ح ��رب ال�ن�ف��ط» وتخفيض أس �ع��اره ف��ي شكل
متالحق ،وال��ذي وصفه أحد المسؤولين الخليجيّين
بـ«األداة الناجعة ليثور الشعب اإليراني ض ّد دولته»؟
فيما ن��رى أنّ دول الخليج ه��ي َم��ن ي��دف��ع ثمن هذه
ال �ح��رب ال �ت��ي ال ت � ّ
�دل إال ع�ل��ى ق�ص��ر ال�ن�ظ��ر وانعدام
الكفاءة لدى ق��ادة الخليج وتحديدا ً حكام السعودية
الجدد!...

قالت مصادر يمنية
متابعة لمحادثات
الكويت انّ الوفد
الذي يمثل أنصار
الله والرئيس السابق
علي عبدالله صالح
كان جاهزا ً منذ اإلثنين
للذهاب إلى الكويت
لوال مواصلة الطيران
السعودي خرق أحكام
الهدنة ،وهو سافر إلى
مسقط من صنعاء بنية
الوصول إلى الكويت
بعد وعود قاطعة
باحترام الهدنة ،لكن
ذلك لم يحصل وإقالعه
إلى الكويت رهن
بالتحقق من االلتزام
السعودي ساعة بساعة
وفقا ً لتقارير صنعاء.

ت�سيبرا�سّ :
تدفقات المهاجرين تراجعت بعد االتفاق الأوروبي التركي
تايمز :تركيا تقتل الالجئين ال�سوريين عند حدودها
ق��ال رئ��ي��س ال����وزراء اليوناني أليكسيس
تسيبراس أم��س ،إنّ تد ّفقات المهاجرين على
ب�ل�اده ت��راج��ع��ت ك��ث��ي��را ً ف��ي ال��ش��ه��ور القليلة
الماضية ،وذلك دفاعا ً عن موقف حكومته المؤيّد
التفاق بين االتحاد األوروب ّ��ي وتركيا لمواجهة
أزمة المهاجرين.
تسيبراس أض��اف أم��ام جلسة للبرلمان:
«كانت لدينا تد ّفقات تتراوح بين  3000و4000
يوميا ً على ج��زرن��ا قبل أشهر قليلة ،واليوم
تتراوح التد ّفقات بين نحو  50و( 60مهاجرا ً
والجئاً) يومياً».
هذا ،وكانت تركيا واالتحاد األوروبي قد أبرمتا
ا ّتفاقا ً الشهر الماضي يهدف إلى إنهاء التد ّفق
الفوضوي للمهاجرين والالجئين الذين يف ّر
معظمهم من الحرب والفقر في الشرق األوسط
وأفريقيا وآسيا بعد أن وصل أكثر من مليون
شخص إلى أوروبا العام الماضي.
في غضون ذل��ك ،أعلنت الهيئة اليونانية
لتنسيق الهجرة أنّ السلطات بدأت تسمح بخروج
طالبي اللجوء الذين يمكن أن يعودوا إلى تركيا

بموجب االتفاق بين أنقرة واالتحاد األوروبي من
مخيمات احتجازهم في الجزر ،مشير ًة إلى أنّ
عدد هؤالء يُقدّر بنحو  7500شخص.
وقال ناطق باسم الهيئة ،إ ّنه بعد احتجازهم
 25يوما ً يُسمح بمغادرة المخيم لمن طلبوا
ال��ل��ج��وء ،أي الغالبية الساحقة م��ن ه��ؤالء
األشخاص الذين وصلوا بعد دخ��ول االتفاق
ال ُمو ّقع في  20آذار حيّز التنفيذ .لكنه أوضح
أ ّنهم ال يستطيعون مغادرة الجزر ،وعليهم البقاء
بتص ّرف السلطات.
وف��ي السياق ،ذك��رت صحيفة «نيويورك
تايمز» األميركية أم��س ،أنّ ال��ق��وات التركية
تواصل قتل السوريّين الذين يف ّرون من الحرب
في بالدهم اتجاه حدودها.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها أنّ  8سوريين،
معظمهم من النساء واألط��ف��الُ ،قتلوا على يد
حراس الحدود التركية عند محاولتهم الهرب
من البالد التي م ّزقتها الحرب ،حينما حاولت
مجموعة من الالجئين عبور الحدود إلى تركيا
بمساعدة مه ّربين قادوهم عبر مناطق جبلية في

الطرف الغربي من الحدود ،فاعترضتهم القوات
التركية وأطلقت النار عليهم.
من جهتها ،نفت السلطات التركية بشكل قاطع
األنباء عن قيام حرس الحدود التابع لها بإطالق
النار على مدنيّين سوريّين كانوا يقتربون من
الحدود هربا ً من المعارك ال ُمحتدمة بين تنظيم
«داعش» ومقاتلين معارضين.
وجاءت حادثة إطالق النار في الوقت الذي
ُتص ّر فيه الحكومة التركية على أن تلتزم بنفس
سياسة الباب المفتوح عند الحدود ،مع حريّة
ال��وص��ول لجميع السوريين ال��ذي��ن تتع ّرض
حياتهم لخطر وشيك.
يُذكر أنّ هذه ليست المرة األولى التي تنشر
فيها الصحيفة تقريرا ً عن ارتكاب القوات التركية
جرائم القتل ض ّد الالجئين الفارين من ويالت
الحرب في بالدهم باتجاه الحدود التركية ،إذ
نشرت الصحيفة آواخر شهر آذار الماضي تقريرا ً
عن مقتل  16مهاجرا ً سور ّياً ،بينهم ثالثة أطفال،
برصاص القوات التركية ،أثناء محاولتهم عبور
الحدود.

ترامب وكلينتون يح�صدان �أ�صوات نيويورك
«الأمم الأوروبية» تدفع الحكومة الفرن�سية
في االنتخابات التمهيديّة الأميرك ّية
لتمديد حالة الطوارئ

ّ
يحث �أع�ضاءه على ت�سريع ا ّتخاذ �إجراءات لتعزيز الأمن
االتحاد الأوروبي

ف��از ال��م��ل��ي��اردي��ر دون��ال��د ترامب
ووزيرة الخارجية األميركية السابقة
ه��ي�لاري كلينتون ف��ي االنتخابات
التمهيديّة للحزبين الجمهوري
والديمقراطي في والية نيويورك.
وحصل ترامب على أكثر من % 60
من األص��وات ،بينما حصل محافظ
والية أوهايو جون كيسيك على نحو
 ،% 25وجاء منافس ترامب الرئيسي
السيناتور تيد كروز في المركز الثالث
بحصوله على ما يقارب  15%فقط،
وذلك بعد فرز  % 98,5من أصوات
الناخبين.
م��ن جهتها ،حصلت كلينتون
ع��ل��ى ح��وال��ي  % 58م��ن أص���وات
الديمقراطيّين في نيويورك ،بينما
ك���ان  % 42م��ن نصيب منافسها
السيناتور بيرني ساندرز ،وذلك بعد
فرز  % 98,5من األصوات.
وحتى ال��ي��وم حصدت كلينتون
أكثر من  1700مندوب (بينهم 469
من كبار المندوبين) مقابل حوالى
 1100لساندرز (بينهم  31من كبار
المندوبين) .ويجب الحصول على
أصوات  2383مندوبا ً لنيل ترشيح
الحزب رسمياً.
و ُتعتبر االنتخابات التمهيديّة
للرئاسة األميركيّة في والية نيويورك

م��رح��ل��ة م��ه � ّم��ة ف���ي االن��ت��خ��اب��ات
التمهيديّة للحزبين الجمهوري
والديمقراطي بسبب العدد الكبير من
المف ّوضين ( 291للديمقراطيّين و95
للجمهوريّين) الذين يحصل عليهم
الفائزون.
وس � ُي��ش��ارك ه���ؤالء ال��م��ف� ّوض��ون
الصيف المقبل في مؤتمري الحزبين
ّ
مرشحيهما النتخابات
الن��ت��خ��اب
الرئاسة األميركية التي ستجري
في البالد في تشرين الثاني المقبل،
حيث سيختار األميركيّون في هذه

االنتخابات رئيسا ً جديدا ً لهم بعد
والي��ت��ي ال��رئ��ي��س الحالي
ان��ت��ه��اء
ّ
باراك أوباما .ويُعتبر دونالد ترامب
ّ
المرشحَ ين األوفر
وهيالري كلينتون
حظا ً بالفوز في االنتخابات التمهيديّة
للحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وستجري المرحلة المقبلة من
االنتخابات التمهيدية يوم الـ 26من
ويتوجه الناخبون
نيسان الحالي،
ّ
الديمقراطيّون والجمهوريّون إلى
صناديق االقتراع في  5والي��ات في
يوم واحد.

أع��ل��ن رئ��ي��س ال�����وزراء الفرنسي
مانويل فالس أنّ الحكومة تقترح تمديد
نظام الطوارئ في البالد ،الذي ُفرض
بعد هجمات باريس اإلرهابية العام
الماضي ،حتى نهاية تموز المقبل.
وق����ال ف��ال��س ف��ي ح��دي��ث إلذاع���ة
«فرانس إنفو» أمس« :وزير الداخلية
برنارد كازنوف سيقدّم اليوم ،خالل
اج��ت��م��اع لمجلس ال�����وزراء ،مشروع
قانون بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة
شهرين».
وأ ّكد أنّ سبب ذلك يعود إلى الخطر
اإلرهابي الحالي ،مشيرا ً إلى أنّ حالة
ال��ط��وارئ س ُتمدّد ف��ي فرنسا وكذلك
في أقاليمها ما وراء البحار ،وأضاف:
«يجب توفير أم��ن ك��أس أوروب��ا لكرة
ال��ق��دم ال��ذي سيجري ف��ي فرنسا في
الفترة من الـ 10حزيران وحتى الـ10

من تموز».
وأ ّك��د فالس أنّ حالة ال��ط��وارئ في
فرنسا لن تتح ّول إلى ظاهرة دائمة ،إلاّ
أنّ القيادة الفرنسية ق ّررت تمديدها من
أجل تأمين كأس أوروبا ،وكذلك سباق
الدراجات «تور دو فرانس».
يُذكر أنّ حالة الطوارئ ُفرضت في
فرنسا بعد هجمات باريس يوم الـ13
م��ن تشرين ال��ث��ان��ي ال��م��اض��ي ،التي
أسفرت عن مقتل  130شخصا ً وإصابة
مئات آخرين.
و ُفرضت حالة ال��ط��وارئ لمدة 12
يوما ً بداي ًة ث ّم ُمدّدت لثالثة أشهر ،وفي
نهاية شباط الماضي ق � ّرر البرلمان
الفرنسي تمديدها أيضا ً لثالثة أشهر
أخرى.
ف��ي غ��ض��ون ذل����ك ،ح� ّ
��ث االت��ح��اد
األوروب���ي أم��س على ا ّتخاذ إج��راءات

لتعزيز األمن وتنسيق مكافحة اإلرهاب
بسرعة أكبر في الدول األعضاء فيه بعد
أن ش��نّ تنظيم «داع��ش» هجمات في
بروكسل وباريس.
وقالت المف ّوضية األوروبية ،إنّ خطة
لزيادة التعاون بين دول االتحاد البالغ
عددها  28دولة اقترحتها المفوضية
قبل ع��ام ال ت��زال بحاجة للتغيير من
الدول األعضاء وسلطات إنفاذ القانون
ل��س� ّد ف��ج��وات تتعلّق بالمخابرات،
وثغرات تتعلّق بالعمليات.
وقال فرانس تيمرمانس النائب األول
لرئيس المفوضية في بيان« ،يمكن
لالتحاد األوروبي أن يقدّم إطار العمل
الصحيح واألدوات لتحقيق هذا ،ويجب
عليه ذلك لكن الفارق هو الطريقة التي
ستستخدمها بها الدول األعضاء».

بناء على قرار الأمن التركي
كورتولمو�ش :القرار جاء
ً

تجارب �صاروخ ّية رو�س ّية و�صين ّية
تقلق وا�شنطن
أفاد مصدر في «البنتاغون» أنّ الصين أجرت األسبوع الماضي اختبارا ً
لصاروخ حديث عابر للقارات من نوع «دونفين »-41ق��ادر على حمل 10
رؤوس ،بحسب ما ذكر موقع «واشنطن فري بيكون».
وبحسب المصدر فإنّ الواليات المتحدة تم ّكنت من مراقبة إطالق الصاروخ
من خالل أقمارها الصناعية العسكرية.
وأشارت وسائل إعالم سابقا ً إلى أنّ الصين تنوي نشر صواريخ في وسط
البالد داخل مقاطعة خنان ،مضيف ًة أنّ الصاروخ قادر على الوصول إلى أراضي
الواليات المتحدة من تلك المنطقة خالل  30دقيقة ،م ّما يم ّثل تهديدا ً استراتيجيا ً
لواشنطن ،بحسب «واشنطن فري بيكون».
وأفادت تقارير إعالمية سابقا ً بأنّ القوات الصينية أجرت في كانون األول
الماضي اختبارا ً إلطالق هذا الصاروخ في الجزء الغربي من الصين ،وذلك
بالتزامن تقريبا ً مع زيارة وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر لحاملة الطائرات
«جون سي ستنيس» في بحر الصين الجنوبي.
وإلى ذلك ،ذكرت تقارير صحافية أنّ روسيا أجرت تجربة ناجحة لرأس حربي
طائر جديد تفوق سرعته سرعة الصوت أضعافاً ،وهو الرأس الحربي الخاص
بالصاروخ البالستي العابر للقارات ال ُمنتظر المعروف باسم «سارمات».

�أنقرة ت�سحب االعتماد من رئي�س تحرير مكتب «�سبوتنيك»
أ ّكد رئيس التحرير لمكتب وكالة «سبوتنيك» الروسية
لألنباء في تركيا تورال كريموف أمس ،أنّ السلطات التركية
سحبت منه االعتماد ومنعته من دخول البالد.
وقال كريموف« :أخذ موظف جمارك داخل مطار أتاتورك
في إسطنبول جواز سفري واح ُتجزت حوالي ساعة من دون
توضيح أسباب هذا التأخير ،وبعد ذلك أعطوني ورقة جاء
فيها أ ّنني مسافر غير مرغوب به ،وممنوع دخولي تركيا».
وأضاف« :لم تر ْد في النص أيّة معلومات ُتشير إلى أسباب
هذه اإلج���راءات ،كما ُسحبت بطاقتي الصحفية وإقامتي،
ُ
وطلب مني العودة إلى روسيا على متن أول رحلة».
هذا ،وكانت السلطات التركية قد حجبت يوم الـ 14من
نيسان الموقع اإللكتروني لوكالة «سبوتنيك» الروسية
لألنباء ،وذل��ك بعد ساعات من الحوار المباشر للرئيس
فالديمير بوتين مع المواطنين الروس ،والذي تض ّمن انتقادات
للقيادة التركية.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية حجب موقع سبوتنيك
«إجرا ًء غير قانوني ،وانتهاكا ً جسيما ً لحقوق وحرية اإلنسان،
بما فيها حرية الكلمة».
وقال القائم بأعمال الملحق اإلعالمي بالسفارة الروسية

بتركيا ،ألكسندر ليشوكوف ،إنّ السفارة تستوضح اآلن
أسباب منع السلطات التركية لرئيس تحرير «سبوتنيك -
تركيا» ،كريموف من دخول البالد.
وفي السياق ،قال نائب رئيس ال��وزراء التركي نعمان
كورتولموش أم��س ،إنّ منع دخ��ول رئيس تحرير موقع
«سبوتنيك  -تركيا» تورال كريموف جاء بقرار قوات األمن
التركية ،وهذا األمر ال يتعلّق ب��إدارة الصحافة واإلع�لام في
وجود الحكومة التركية الحالية.
في غضون ذلك ،رفض مسؤولون أمنيّون في إسطنبول
ومسؤولو أمن مطار أتاتورك ،أمس ،اإلدالء بتعليقات لوكالة
«سبوتنيك» بشأن منع كريموف من دخول أراضي البالد.
ورفض المتحدّث باسم إدارة األمن بإسطنبول التعليق
على الموضوع ،مضيفا ً أنّ هيئته ليست على علم به .واكتفى
بالقول إنّ منع الدخول والترحيل من اإلج��راءات العادية
في أي بلد ،وليست كل األجهزة األمنية على علم بمثل هذه
الحوادث .وأوصى بالتوجه إلى أمن مطار أتاتورك.
لكن مسؤول أمن المطار رفض التعليق بشكل قاطع ،قائالً:
«ال يمكن الحديث عن إدالئنا بتعليقات على مثل هذه الحاالت
وتقديم أيّة معلومات حولها».

دونيت�سك :م�ستقبل �أوكرانيا في نظام كونفدرالي
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة
من جانب واحد ألكسندر زاخارتشينكو أمس أنّ مستقبل
أوكرانيا الجديدة يقع في نظام كونفدرالي.
ور ّدا ً على سؤال حول مبادئ يمكن على أساسها توحيد
أوكرانيا من جديد ُو ّجه له أثناء الخط المباشر الذي أجراه
مع سكان مقاطعة خاركوف األوكرانية ،قال زاخارتشينكو:
«أحداث السنوات األخيرة ُتثبت أ ّنه ال يوجد شيء مستحيل،
لكن سلطات كييف الراهنة ال تستطيع أن تعمل ذلك».
وأض���اف زاخارتشينكو« :أع��ت��ق��د أنّ ك��ل المناطق
األوكرانية يجب أن تحصل في البداية على حكم ذاتي
موسع ،وأن تضع قواعد الحياة الخاصة بها والمناسبة
َّ

لتقاليدها وتصوراتها عن مستقبل ال��ب�لاد ،وبعد ذلك
تستطيع أن ُتش ّكل أوكرانيا الجديدة على أس��اس ربما
النظام االتحادي ،لكن على األرج��ح على أساس النظام
الكونفدرالي .وبالتالي يمكن أخ��ذ في عين الحسبان
خصائص كل مناطق أوكرانيا ،وتن ّوعها وتباينها .وفي
هذه الحالة فقط يمكن تج ّنب التوحيد القسري».
ور ّدا ً على السؤال حول من سيصبح رئيسا ً جديدا ً في
أوكرانيا ،أع��رب زاخارتشينكو عن ثقته أنّ «أيّ رئيس
يجب أن ُي��ب��ادر بمالحقة قضائية بحق أوالئ���ك الذين
قاموا باالنقالب في كييف ،وتسبّبوا بحرب أهلية داخل
أوكرانيا».

