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تقرب
الحرب على الخ�صوم ّ
�أردوغان من النظام الرئا�سي
 د .هدى رزق
ال زالت الحرب بين الرئيس التركي رجب اردوغان والداعية محمد
فتح الله غولن مفتوحة ،إذ يت ّم القبض باستمرار على مجموعات من
الموظفين ورج��ال األعمال االت��راك الذين يشتبه بانتمائهم الى هذه
الجماعة .تستم ّر الحرب التي فتحت منذ  2013الى اليوم وهي تسبّبت
بطرد أفراد وضباط من الشرطة وقضاة وأكاديميين باآلالف .لن يهدأ
اردوغ��ان قبل ان يطمئن الى السيطرة الكاملة على الجماعة وإنهاء
فعاليتها .فالقضاء يأمر باعتقال رجال أعمال ورؤوس شركات كبيرة
من اجل الضغط عليها..
«ال��دول��ة الموازية» هو لقب جماعة غولن ،والتهمة الموجهة الى
آخر دفعة معتقلين هي تحويل المال للجماعة والترويج لها ،وغسل
االموال.
تستعمل الحكومة جميع الوسائل من الشرطة ال��ى القضاء الى
اإلعالم من اجل ضرب هذه الجماعة بعدما شكلت العصب االقوى في
تثبيت العدالة والتنمية في الحكم الذي وضع يده على مفاصل القضاء
والشرطة واخضع القيادات العليا في الجيش .هي ح��رب الهيمنة
التي يخوضها الرئيس مع خصومه السياسيين وال يمكن تبرئتهم
قبل تأكده من انتهاء فعاليتهم .هذا ما حصل في محكمة االستئناف
العليا في تركيا حيث ت ّم إلغاء اإلدانات في قضية اركينغون او مؤامرة
االنقالب على حكومة العدالة والتنمية  .2007عزت المحكمة سبب
اإللغاء الى عدم كفاية األدلة بشأن وجود تنظيم إرهابي وجرى نقض
األحكام السابقة بسبب استناد المحكمة الى شهود سريين وعمليات
تنصت غير قانونية على مكالمات أع�ض��اء االستخبارات الوطنية
ّ
وعمليات تفتيش جرت خالفا ً للقوانين.
تعود جذور هذه القضية الى العام  2007وا ّدع��اء وجود مؤامرة
بعد العثور على متفجرات في منزل ضابط سابق في الجيش ،وبعد
سبع سنين ج��رت محاكمة سياسيين وصحافيين وضباط بتهمة
التآمر .وفي عام  2014وصفت شبكة اركينغون بانها منظمة إرهابية
مسلحة وقبلها في العام  2012حكم على  300عسكري بالسجن
بينهم ضباط كبار بتهمة التآمر ع��ام  .2003اعتبرت ه��ذه العملية
بمثابة ضربة للجيش وتصفية حساب إلضعافه.
تنصل ال�ع��ام الماضي م��ن ه��ذه القضية وألبسها
لكن اردوغ ��ان ّ
لجماعة غولن ،فهو يتخلص من خصومه ال��واح��د تلو اآلخ��ر ،بدءا ً
بالجيش وليس انتهاء بحليفه غولن .هو فتح اليوم المعارك مع ك ّل
الخصوم ،فيما يستقطب اعضاء حزب الحركة القومية ،بعد حربه
على حزب العمال الكردستاني.
تأتي هذه األح��داث كر ّد مباشر على تلقي الحكومة التركية ثالث
رسائل قوية حول الديمقراطية الممارسة في الداخل ،وال عجب انّ
شركاء تركيا الغربيين ،من البرلمان االوروبي الى مفوضية حقوق
االنسان الى وزارة الخارجية االميركية قد اخرجوا تقاريرهم في
التوقيت نفسه ،ك ّل من اجل غايته ،وبعدما اعتبرت المعارضة التركية
ان الغرب يبيعها من اجل مصالحه.
انتقد التقرير السنوي لمسائل حقوق االنسان الصادر عن وزارة
الخارجية االميركية ضرب الحكومة التركية لحرية التعبير ،وأدان
التطبيق التعسفي للقوانين وعدم حماية حقوق المدنيين في جنوب
شرق البالد ،واقتحام شركات إع�لام ،واالستيالء على خمس منها
تنتمي ال��ى جماعة غولن ،وتعيين الحكومة لمجلس امناء في هذه
الشركات ،والهجوم على مق ّر صحيفة «حرييت» .وتطرق التقرير
الى اتهام  30صحافيا بموجب قانون مكافحة االره��اب ،كما اعتبر
التقرير انّ الحكومة ال تحمي الفئات الضعيفة من السكان ما ادّى الى
تع ّرضهم للقتل من جراء المعارك مع حزب العمال الكردستناني ،ما
شكل تهديدا ً للحريات وللحقوق المدنية للمواطنين.
وفيما دع��ت ال��والي��ات المتحدة الحكومة التركية ال��ى العودة الى
استئناف الحوار مع ح��زب العمال الكردستاني ،ر ّد اردوغ��ان بأنّ
فكرة العودة عن تجميد المحادثات مستحيلة ولن تت ّم حتى تنتهي
األعمال العسكرية ويت ّم سحق حزب العمال الكردستاني ومسلحيه؛
وهو يقول إنّ واشنطن تستعمل كلاّ من حزب العمال الكردستاني
وح��زب االت�ح��اد الديمقراطي ال�ك��ردي ال�س��وري لقتال «داع ��ش» في
سورية والعراق ،مؤكدا أنها لن تقف الى جانبه.
تالقي سياسة اردوغ ��ان دع�م�ا ً شعبيا ً م��ن ق��واع��د حزبي العدالة
والتنمية والحركة القومية؛ وفي آخر استطالع للرأي تبيّن انّ فئة
كبيرة من المواطنين األت��راك تقف الى جانب استعمال الدولة قوتها
ض � ّد م��وج��ة العنف وت��دع��م خطة أردوغ���ان ف��ي ال�ت�ح� ّول ال��ى النظام
الرئاسي.
تب ّرر الحكومة استعمال العنف المفرط واألسلحة الثقيلة بسبب
مطالبة حزب العمال الكردستاني بالحكم الذاتي ومحاولته السيطرة
التامة على المدن في الجنوب الشرقي وقيامه بأعمال انتحارية ،وهي
ربطت مطلب الحكم الذاتي بإعالن حزب االتحاد الديمقراطي الكردي
السوري عن المطلب نفسه في سورية ،مستغالً ضعف الدولة.
يعتبر اردوغ ��ان انّ خسائر ح��زب العمال الكردستاني اصبحت
ضخمة مما حمله على القيام بحملة تجنيد قسرية تسبّبت باستياء
ال�ع��دي��د م��ن ال�س�ك��ان المحليين ،وه��و ي��رى انّ ال �ح��زب ع�ل��ى وشك
االن��ه��زام ...وينتظر اعل��ان ح��زب العمال الكردستاني الفشل في
مخططه.
لكن مراد كارايليان وهو احد قياد ّيي حزب العمال الكرستناني
المغمورين قال بأنّ ما يجري في جنوب شرق تركيا يشكل الفرصة
االخيرة لحزب العمال ،فال ب ّد له من القتال حتى الرمق األخير.
وف��ي توضيح لما يجري على ه��ذا الصعيد ص��رح رئيس حزب
الشعوب الديمقراطي صالح ديمرتاش انه تفاوض مع القيادة الكردية
في قنديل منذ اربعة اشهر من اجل انهاء القتال والعودة الى طاولة
المفاوضات ،اال ان الحكومة التركية رفضت األمر.
اما تقرير االتحاد االوروبي فهو يحاكي المزاج العام في السياسة
االوروبية حول سير االمور في تركيا ،فا َّتهم حكومة العدالة والتنمية
بترهيب الصحافة ،وكانت له االنتقادات نفسها التي وجهها التقرير
االميركي ،واعتُبر هذا التقرير األقوى من حيث مالمسته لضرورة
اصالح القضاء وإبعاده عن السياسة ،كذلك الوفاء بشروط كوبنهاغن
من اجل الدخول إلى االتحاد االوروبي ...لكن تركيا أكدت العمل على
الوفاء بالمعايير التي طلبها االتحاد االوروبي وتتوقع ان تحصل على
تنفيذ االتفاق ـ الصفقة مع المستشارة االلمانية ميركل الذي ُو ِّقع في
اسطنبول في  18تشرين األول/أكتوبر  ،2015حيث طلبت ميركل
يومها من الرئيس التركي وقف الهجرة الى اوروبا.
تركيا تعتبر نفسها شريكا ً لالتحاد االوروب���ي وبأنها تحاول
السيطرة على الهجرة غير الشرعية ،وهي كذلك تعتبر أن من حقها
فرض شروطها من اجل وقف هذه الهجرة وتقاسم أعباء الالجئين،
وكذلك تنشيط عضويتها في االتحاد وإلغاء تأشيرة دخول االتراك
الى دول االتحاد .وقد انتقدت الصحافة االوروبية الصفقة واعتبرت
شروطها ابتزازا ً الوروبا وخاصة استعمال تركيا لالجئين من اجل
الحصول على مكتسبات ،وتهديدها ـ تركيا ـ بانه يمكنها التراجع عن
هذه الصفقة ان لم َيفِ االتحاد االوروبي بوعوده.
وفي تقرير أخير لالتحاد االوروب��ي حول الهجرة صدر في 20
نيسان برزت أهمية إمساك تركيا بمفتاح الالجئين واستعمالها لهم
بما يفيد مصالحها اذ انخفض تدفق المهاجرين من  6929شخصا
في تشرين األول /أكتوبر  2015بعد االتفاق مع ميركل الى 100
مهاجر .ويتوقع ان تصل المستشارة االلمانية اليوم  23نيسان« :يوم
السيادة الوطنية» في تركيا لزيارة مخيمات الالجئين في مدينة غازي
عينتاب جنوب شرق البالد المتاخمة لسورية ،وهي حكما ً ستشيد
بالتقرير.
يبدو انّ االنتقادات الغربية للحكومة على صعيد الحقوق والحريات
والحرب مع العمال الكردستاني ،ال تساوي حبرها بالنسبة للحكومة
التركية التي ستحصل على تنفيذ الصفقة ،فهي تراهن على ضعف
موقف اوروب��ا تجاه مواطنيها في ح��ال ع��ادت موجة الهجرة اليها،
وت��راه��ن على تغيير اللهجة االم�ي��رك�ي��ة بعد االن�ت�خ��اب��ات الرئاسية
االميركية تماما ً كما تفعل حليفتها السعودية.

كوالي�س
خفايا

وا�شنطن والريا�ض ...طالق بائن �أم ت�صالح محتمل؟
 د .هال علي
في السياسة كثيرا ً ما نجد أنفسنا وجها ً لوجه مع نظرية
األل��ع��اب  game theoryالتي وضعها الفرنسي جون
فون نويمان .وط ّورها في ما بعد الهنغاري األميركي جون
ناش .وعلى الرغم من انّ النظرية وضعت أساسا ً في مجال
الرياضيات ،إال أنها حققت تطبيقا ً الفتا ً في مجال اإلدارة
واالقتصاد والسياسة .ما هو مكان هذه النظرية هنا؟ تخضع
العالقة بين واشنطن والرياض اليوم لهذا التوازن الالمتوازن
ربما أو الضروري ،فالخسارة ستكون من نصيب الطرفين
والرابح هو من يخسر أق ّل.
ب��رود في المساندة األميركية للسعودية ،يقابله برود،
استقبال سعودي غير مسبوق لرئيس أميركي ،تصريح
أميركي صارخ تقابله رغبة جامحة بالتعامل السعودي مع
أطراف غير معهودة ،نصائح أميركية للرياض بالتعاون مع
إيران ،يقابلها تح ّد سعودي إليران وتفاوض سعودي روسي
وسعودي فرنسي ،ونم ّو إرادة سعودية بمشاركة إي��ران
«القطبية الشرقية» ،إنْ جاز التعبير.
تغيير جلي في سياسة الدولة العظمى التي تودّع رئيساً،
ونشاط ملحوظ في أداء المملكة التي استقبلت ملكها الجديد.
والحقيقة منذ َت َس ُّل ِم الملك سلمان عرش المملكة ،والسياس ُة
السعودي ُة الخارجية آخ��ذة بالتحرك الالفت .يفصح هذا
التغيير عن نفسه في جملة من التسويات والمعاهدات
والزيارات وتعزيز العالقات مع العديد من ال��دول العربية
والغربية ،وفي محاوالت للتسوية مع «إسرائيل» التي ال
تبدو عالقتها بواشنطن على أحسن حال .يُضاف الى ذلك
سعي الرياض الى تعزيز العالقات مع موسكو ،القطب الها ّم
المنافس لألميركي اليوم ،ناهيك عن التحرك السعودي لكسب
التأييد والدعم وخاصة من حلفاء عرب.
ال��ري��اض ال��ي��وم ال تشبه أم��س��ه��ا .أوب��ام��ا ف��ي ح��وارات��ه

الصحافية ،وفي القمة األميركية الخليجية ،يبدي نوعا ً من
التخلي النسبي أو الموقت ربما عن دعم الحلفاء وعلى رأسهم
السعودية.
الخسارة ثنائية .السعودية فقدت القوة التي كانت تستمدّها
من ال��والي��ات المتحدة ول��م يعد لتحالف الطرفين البريق
ذاته .وأميركا تخسر الحماسة التي حصلت عليها مسبقا ً من
حليف عربي قويّ لها مثل السعودية .الرياض اليوم تعامل
واشنطن بالمثل .تصريح صارخ ألوباما في حواره الصحافي
لمجلة «ذي أتالنتيك» ما س ّمي بـ»عقيدة أوباما» معتبرا ً فيه
السعودية داعمة لإلرهاب ،كان كافيا ً ليدفع بساسة الرياض
الى التوجه نحو موسكو إلثبات استمرارية وجود حلفاء أقوياء
بل وجود حلفاء ومنافسين لألميركيين وكأنّ الرياض تقول :ما
زال لدينا حلفاء أقوياء.
وأيضاً ،وصف أوباما للعالقة بين واشنطن والرياض بأنها
معقدة ،أغضب الرياض التي أفصحت عن نفسها في توجهات
جديدة للسعودية لكسب تأييد ودعم عربيين ودوليين .وهنا
يحق لنا أن نتساءل :هل اكتشفت الواليات المتحدة األميركية
عبثية حروبها سواء الخشنة منها أم الناعمة في الشرق األوسط،
وأنّ النتيجة كانت دماء وخرابا ً فحسب؟ هل تريد واشنطن أن
تحطم صنم اإلرهاب الذي صنعته بيديها مدعومة ومتحالفة مع
قوى عربية وغربية؟ هل كانت تلك القوى التي تحالفت مع أميركا
مجرد أدوات لتحقيق غايات اقتصادية أميركية؟ هل انتهت المهمة
فيجب إنهاء المنفذين؟ ثم لماذا يفتتح اليوم في هذه اللحظات
بالذات ّ
ملف تو ّرط السعودية في أحداث  11أيلول 2001؟
أوالً :أن يكون الشعور بالذنب هو الدافع وراء تغيّر السياسة
األميركية التي تريد السالم لتنهي زمن الدم فهذا هراء سياسي
ليس إال.
ثانياً :تحطيم أصنام اإلرهاب المصنوع أميركيا ً المدعوم
بالفكر الوهابي والمموًل سعودياً ،وارد ومحتمل .ذلك أنّ
أوروبا الغربية تطالب أميركا اليوم بالتحرك الجا ّد لمحاربة
اإلره��اب .القلق الغربي يشت ّد حيال الم ّد السريع لجماعات

منظمة العفو ُتدين جي�ش نيجيريا
بقتل  350مدن ّي ًا

�أوباما ّ
يحث البريطان ّيين على البقاء
في االتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس األميركي باراك أوباما أنّ وجود المملكة
المتحدة في االتحاد األوروب��ي يع ّزز مكانتها في العالم،
مشيرا ً إلى أنّ بقاء المملكة في االتحاد أو خروجها منه يم ّثل
أهميّة كبيرة لواشنطن.
وكتب أوباما في مقال نشرته يومية «ديلي تلغراف»
البريطانية أمس« ،أنّ االتحاد األوروبي ال يُنقص من النفوذ
البريطاني ،بل يع ّززه .وأوروبا قوية ال تش ّكل تهديدا ً لدور
بريطانيا في العالم ،بل تزيد من دور بريطانيا في العالم».
وانخرط أوباما ،الذي وصل أول من أمس إلى لندن إلجراء
مباحثات مع رئيس ال���وزراء ديفيد كاميرون وحضور
مأدبة غداء أمس مع الملكة إليزابيث الثانية ،انخرط بقوة
في موضوع العمل على إبقاء المملكة المتحدة في االتحاد
األوروبي.
وأ ّك��د أوباما في مقاله أنّ وجود المملكة المتحدة في
االتحاد االوروب��ي يُسهم في قرب االتحاد األوروب��ي من
الواليات المتحدة ،وأنّ نتيجة استفتاء  23حزيران في

متطرفة إرهابية أصبحت تشارك األوروبيين الحياة والعمل
والرأي .فالحكومات األوروبية تريد محاربة اإلرهاب بعد أن
شعرت بجدية اقتراب الخطر ال سيما بعد تفجيرات باريس
وبروكسل .ليست الحكومات فقط ،المواطن األوروبي عموما ً
ليس كائنا ً منخرطا ً في السياسة ،فهو ال يريد الحروب ويخشى
التهديدات الوجودية ،يريد العيش بسالم وقضاء عطلة نهاية
أسبوع هانئة بعد عمل مضنٍ لساعات طويلة .وبحسب
االستبيانات واإلحصاءات الغربية ،فإنّ الشعوب في أوروبا
تضغط على الحكومات لمكافحة اإلره���اب .وأم��ا بالنسبة
الحتمال إنهاء المنفذ بعد إتمام المهمة فهذا ليس ببعيد عن
السياسة األميركية بعد أن حققت أهدافا ً اقتصادية اعتمدت
على المال الخليجي.
ثالثا :إنّ التهديد بفضح تو ّرط سعودي في أحداث تفجيرات
 11أيلول من العام  2001ليس إال جزءا ً من نظرية األلعاب
السياسية التي يستخدم فيها طرف ك ّل ما لديه من أوراق
للضغط على أو إلحراج الطرف اآلخر لتسجيل نقاط إضافية
بأق ّل خسارة ممكنة.
رابعاً :مخطئ ك ّل من يعتقد أنّ يد أوباما هي المتحكم الوحيد
في السياسة األميركية سواء حيال السعودية أو غيرها .قد
تكون هنالك رغبة لدى أوباما في الخروج من البيت األبيض
بصورة يفترض أنها األمثل بعد أن خيّب أمل حلفائه الداعين
إلى ضرب سورية صيف  .2013وقد قال في حواره لمجلة
«ذي اتالنتيك»« :ربما يذكرون بوش بقسوة بسبب األشياء
س�أُذ َك��ر على نحو جيّد بسبب
التي فعلها .أنا متأكد أنني َ
األشياء التي لم أفعلها ،»...لكن هذا ال يعني أنه صاحب القرار،
فاإلدارة األميركية متكاملة هي التي توجه سياسة الرؤساء
يصب في مصلحة الواليات المتحدة.
حسب ما تراه
ّ
خامساً :مخطئ أيضا ً ك ّل من يعتقد أنّ الخالف بين واشنطن
والرياض دائم ،فالطالق ليس بائناً ،وهنالك فرصة لعودة
المياه الى مجاريها ال سيما ا ّنه في السياسة ليس هنالك من
عدو دائم أو صديق دائم وانما مصالح دائمة...

يقول مصدر دبلوماسي
عربي متابع لمفاوضات
اليمن انّ ما نجح
الحوثيون بانتزاعه من
الفريق اليمني المدعوم
من السعودية يكشف
ميزان القوى في سورية
أكثر مما يتعلق بميزان
القوى اليمني الواقف عند
توازنات هي التي أنتجت
قبول الهدنة والتفاوض
من السعوديين ،لكن
أي شيء
االستعداد لفعل ّ
للحفاظ على المسار
السياسي اليمني يد ّل على
رغبة باستباق تطورات
سورية يرافقها استشعار
سعودي بقرب انقالب
الوضع في سورية مع
حرب «النصرة» وما
سيترتب على المسار
اليمني بنتيجته...

بريطانيا ستؤ ّثر أيضا ً على األميركيّين.
وأض����اف ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي م��خ��اط��ب�ا ً المواطنين
البريطانيين ،أنّ «الواليات المتحدة ُتدرك أنّ صوتكم القوي
في أوروبا يضمن أن يكون ألوروبا موقف قويّ في العالم،
وبقاء االتحاد األوروب��ي منفتحا ً ومتطلّعا ً للخارج وعلى
صلة وثيقة بحلفائه على الضفة األخرى من األطلسي».
وتابع« ،وبالتالي فإنّ الواليات المتحدة والعالم بحاجة
ألن يستمر نفوذكم الهائل ،بما في ذلك في صلب أوروبا».
وكتب أوباما في المقال «أقول بكامل الصدق المخ ّول
لصديق أنّ نتيجة ق��رارك��م بالغة األهمية للواليات
المتحدة».
وأ ّك��د أنّ «ع��ش��رات آالف األميركيّين الذين يرقدون
في مقابر أوروبية يبرهنون على مدى تداخل ازدهارنا
وأمننا» ،وذلك في إشارة إلى مشاركة القوات األميركية في
معارك الحرب العالمية الثانية لتحرير أوروبا من االحتالل
النازي.
وكان أوباما أعلن م��رارا ً أ ّنه يؤيّد بريطانيا قوية في
اتحاد أوروبي قوي ،في حين دعا أنصار خروج بريطانيا
من االتحاد األوروب��ي الرئيس أوباما إلى أن يبقى خارج
النقاش البريطاني الداخلي حول االستفتاء ،معتبرين
تصريحاته هذه ّ
تدخالً في الشؤون البريطانية.
هذا ،وأثارت تصريحات أوباما انتقادات من معارضي
عضويّة بريطانيا في االتحاد .وقال رئيس بلدية لندن
بوريس جونسون ،الذي يقود حملة «االنسحاب» ،إ ّنه ال
يريد تل ّقي نصائح من األميركيّين بشأن عضوية االتحاد،
وإنّ الواليات المتحدة لن تؤيّد أبدا ً هذا النقل للسيادة.
وأضاف« :إبالغ الواليات المتحدة لنا في بريطانيا بأنّ
علينا التنازل عن جانب كبير من ديمقراطيّتنا مثال مذهل
على مبدأ افعلوا مثلما أقول وليس مثلما أفعل».
و ُتشير استطالعات للرأي إلى أنّ الناخبين البريطانيين
يميلون إلى المعسكر المؤيّد للبقاء في االتحاد ،لكن كثيرين
لم يحسموا أمرهم بعد.

ا ّتهمت منظمة العفو الدولية في
تقريرها أم��س ،الجيش النيجيري
بإطالق النارعمدا ً على  350مدن ّياً،
ودفن جثثهم في مقابر جماعية بوالية
كادونا شمال البالد ،وإتالف أد ّلة الجر
يمة.
ووقعت مواجهات يومي  12و13
كانون األول في زاري��ا ،معقل الحركة
اإلسالمية في نيجيريا بوالية كادونا
في شمال البالد ،عندما قطع موكب
ديني للحركة الطريق أم��ام موكب
قائد الجيش الجنرال توكور يوسف
بوراتاي ،ما أدّى إلى قمع عنيف ن ّفذه
الجيش.
وصدر تقرير منظمة العفو في الوقت
الذي يتبادل فيه الجانبان االتهامات

بالوقوف وراء أعمال العنف الحاصلة
في والية كادونا ،وتقول المنظمة إنّ
الجيش تص ّرف بشكل «غير قانوني»
في زاري��ا ،وإ ّن��ه أطلق النار «من دون
تمييز» على مدنيّين عُ َّزل.
وأرفقت المنظمة تقريرها بصور
التقطتها األقمار االصطناعية لمكان
«مقبرة جماعيّة محتملة» في منطقة
ماندا ،بالقرب من كادونا كبرى مدن
الوالية التي تبعد  80كلم عن زاريا.
وكتبت منظمة العفو في تقريرها
تحت عنوان «الحقيقة حول االغتيال
غير القانوني والتس ّتر في زاريا» ،أ ّنها
ال ترى أساسا ً لتصريحات الجيش بأنّ
أعضاء من الحركة اإلسالمية الشيعية
حاولوا قتل الجنرال بوراتاي ،وهو ما

نفته الحركة بشدّة.
وأ ّكدت وسائل إعالم نيجيريّة أول
م��ن أم��س ،أنّ مم ّثلي االدّع���اء العام
الموجودين في كادونا بدورهم طالبوا
بإنزال عقوبة اإلعدام بحق  50عضوا ً
من الحركة اإلسالمية بتهمة قتل جندي
خالل المواجهات األولى في زاريا.
ويُص ّر الجيش ،ال��ذي ا ُّتهم م��رارا ً
بارتكابه ت��ج��اوزات بحق مدنيين
في حملته ض ّد حركة «بوكو حرام»
اإلرهابية ،على أنّ قواته ردّت بشكل
متكافئ في زاري��ا ،بينما أ ّكد مسؤول
محلّي كبير للّجنة المكلّفة بالتحقيق
في الحادث ،أنّ  347جثة ،من بينها
جثث تعود ألطفال ونساء ،دُفنت في
مقبرة جماعية غداة المواجهات.

الفروف :رو�سيا م�ستعدّ ة للقيام بكل ما بو�سعها لحل الأزمة بين �أرمينيا و�أذربيجان

تبادل االتهامات حول انتهاك الهدنة في قرة باخ
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أمس ،إنّ موسكو تدعو للتقيّد
الصارم با ّتفاقات وقف إطالق النار الدائم في منطقة قرة باخ الجبلية ،التي ت ّم
االتفاق عليها عامي  1994و.1995
وقال الفروف في مؤتمر صحافي مشترك عقب محادثاته مع نظيره األرمني
إدوارد نالبانديان في يريفان أمس« ،في ما يتعلّق بالتسوية السياسية ،فنحن
مستعدون للقيام بكل ما هو ممكن .يجب أن نفعل كل شيء لتج ّنب وقوع أعمال
العنف والحوادث».
وأضاف الوزير الروسي «ندرك طبيعة المرحلة الحالية في تسوية نزاع قرة
باخ .بذلنا جهوداً ،والرئيس فالديمير بوتين شخصياً ،لوقف اندالع العنف»،
مشيرا ً أ ّنه «من المهم بشكل مبدئي حاليا ً االلتزام باتفاقات وقف إطالق النار،
ومنع انتهاكات جديدة التفاقات عامي  1994و 1995التي تنص على نظام
وقف إطالق النار إلى أجل غير مس ّمى».
ودعا الفروف إلى استكمال االتفاقات في إطار منظمة األمن والتعاون في
أوروبا في ما يتعلّق بإجراءات الثقة وتخفيف حدّة التوتر ،وأيضا ً في ما يتعلّق
بالق ّناصة.
ولدى تعقيبه على التصريحات الصادرة عن القيادة التركية حول نزاع قرة

باخ ،قال وزير الخارجية الروسي ،إ ّنها «غير مقبولة أل ّنها ال ُتفضي إلى تسوية
هذه األزمة ،بل و ُتعتبر دعوات إلى الحرب».
في غضون ذلك ،تبادلت أرمينيا وأذربيجان ،من جديد ،االتهامات بانتهاك
الهدنة في منطقة قرة باخ المتنا َزع عليها.
وأعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية أمس ،أنّ الجانب األرمني انتهك ا ّتفاق
وقف إطالق النار على خط ال ّتماس في قرة باخ  143مرة خالل الساعات الـ24
األخيرة ،مشير ًة إلى أنّ القوات األذربيجانية ردّت على ذلك بتوجيه  146ضربة
في المقابل .من جهتها ،أعلنت وزارة الدفاع األرمنية أنّ أذربيجان انتهكت الهدنة
في منطقة قرة باخ خالل الساعات الـ 24األخيرة نحو  70مرة باستخدام أسلحة
نارية ،وكذلك «آر بي جي» ومنظومة مضادّة للطائرات .وأ ّكدت في الوقت ذاته
أنّ وحدات «جيش دفاع قرة باخ» ُتسيطر على الوضع عند خط التماس مع
القوات األذربيجانية.
وكانت أذربيجان وجمهورية قرة باخ غير المعت َرف بها دوليا ً قد أعلنتا في
التوصل إلى ا ّتفاق لوقف إطالق النار في منطقة النزاع ،وذلك
الـ 5من نيسان عن
ّ
بعد اشتباكات اندلعت عند الحدود بين الجانبين في الـ 2من نيسان واستم ّرت
أكثر من  3أيام.

اليونان :مطالب تركيا ُتعيق مهمة حلف �شمال الأطل�سي في بحر �إيجه

منظمة الهجرةّ :
تدفق الالجئين من تركيا �إلى اليونان عاود ال�صعود
قال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس
أمس ،إنّ مطالب األتراك ُتعيق مه ّمة حلف شمال
األطلسي في بحر إيجه التي تهدف إلى مواجهة
تهريب المهاجرين والالجئين إلى أوروبا.
ت��س��ي��ب��راس أض���اف ب��ع��د اج��ت��م��اع م��ع ينس
ستولتنبرغ ،األمين العام لحلف شمال األطلسي
في أثينا ،إنّ المعوقات تشمل عدم قدرة الحلف
على العمل بحريّة كاملة في المنطقة ،مؤ ّكدا ً أنّ
«اليونان ستبذل كل جهد ممكن حتى تساهم مه ّمة
حلف شمال األطلسي في حل األزمة».
وتابع بالقول« :لسوء الحظ من الواضح أنّ
المعوقات تنبع م��ن مطالب تركيا ومواقفها.
المطالب وال��م��واق��ف التي لسوء الحظ ُتترجم
ب��زي��ادة ف��ي ال��ن��ش��اط��ات ال��ت��ي تنتهك مجالنا
الجوي».

م��ن جهته ،ق��ال ستولتنبرغ« :إنّ جهودنا
الجماعية ُتحدث فرقا ً كبيراً .هناك انخفاض
ملحوظ في عدد األشخاص الذين يعبرون بحر
إيجه م��ن تركيا إل��ى اليونان..علينا أن نبقى
متواجدين».
و ك��ان «ال��ن��ات��و» أعلن أول م��ن أم��س أنّ عدد
المهاجرين والالجئين الذين كانوا يعبرون البحر
من تركيا انخفض بشكل ملحوظ ،ولكن بإمكان
المه ّربين استخدام طرق بديلة بسرعة ،وبالتالي
يتعيّن على السلطات المعنيّة ألاّ تقلّص إجراءاتها
األمنية قبل األوان.
وو ّق��ع االتحاد األوروب��ي اتفاقا ً مع تركيا في
الشهر الماضي ،يهدف إلغالق الطريق الرئيسي
إلى أوروبا أمام أكثر من مليون شخص يهربون من
الحرب والفقر في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.

في غضون ذلك ،قالت المنظمة الدولية للهجرة
أمس ،إنّ معدّل المهاجرين الذين يصلون بالزوارق
إلى اليونان قادمين من تركيا وصل إلى نحو 150
مهاجرا ً في اليوم بعد فترة تراجع ،م ّما يُشير إلى
أنّ «اإلغالق المحكم» لهذا المسار إلى أوروبا انتهى
فيما يبدو.
وقال جويل ميلمان ،المتحدث باسم المنظمة،
في إفادة صحافية في جنيف« :وصول الالجئين
إلى اليونان ،الذي تد ّنى إلى الصفر حرف ّيا ً هذا
الشهر ،بدأ يرتفع تدريجياً .خالل الثالثة أيام
األخيرة كان لدينا  150شخصا ً يصلون كل يوم.
هذا يُظهر أنّ المسار بدأ يعود من جديد» ،مضيفا ً
«يمكن أن يكون السبب الطقس ،وقد يكون عدّة
أشياء ،ويمكن أن يكون أنّ المه ّربين قد نشطوا
أكثر».

ال�صين قد تبني  20محطة كهرذريّة عائمة
ّ
تخطط الصين لبناء  20محطة كهربائية ذريّة عائمة ،وفقا ً لما ذكرته صحيفة
« »Global Timesالصينية نقالً عن رئيس الشركة النوويّة الصينيّة الوطنية
( )CNNCسونغ تسينغ.
وأشار رئيس الشركة الوطنية الصينيّة إلى أنّ بالده ستبدأ ببناء المحطة
ّ
وستدشن هذه المحطة في
األولى من المحطات المذكورة بنهاية العام ،2016
وستخصص هذه المحطات الكهرذرية العائمة لتأمين احتياجات
العام .2019
ّ
الصيني
الساحلي
الجرف
في
الواقعة
والنفط،
الغاز
مكامن
في
الجارية
األعمال
ّ
وفي جزر صينيّة ،من الطاقة الكهربائية.
وأشار سونغ تسينغ إلى أنّ  CNNCتمتلك كل حقوق الملكيّة الفكريّة لبناء
محطات كهربائية ذريّة عائمة.
ونقلت صحيفة « »Global Timesعن مم ّثل لشركة  CSISالصينيّة التي
المنصات العائمة ،قوله إنّ «تطوير المحطات الكهربائيّة
تقوم بتصميم وبناء
ّ
توجها ً ناميا ً عالمياً ،ويتو ّقف العدد الدقيق من المحطات
الذريّة العائمة يُعتبر ّ
من هذا النوع التي س ُتبنى في الصين على مدى وجود الطلب عليها .وانطالقا ً من
عوامل مختلفة يُعتبر هذا الطلب كبيرا ً حقاً».
ومن المتوقع أنّ أعمال بناء المحطة الكهروذرية العائمة األولى ستنتهي في
العام  .2018يكلّف بناء محطة واحدة من هذا النوع نحو  3مليارات يوان ،ما
يعادل  461مليون دوالر.

