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م َْن يقف بوجه
الفتوحات الكردية؟

} سعدالله الخليل

بين الوطن الواحد واالنفصال تسير اليوميات الكردية ،وبين
الرغبات والممكن والحلم الدفين بدولة مستقلة ،والظروف
الموضوعية إلمكانية التحقيق والحياة ،يتعايش األك��راد مع
التطورات السياسية والعسكرية واألمنية لحين نضوج الرؤية
وال�م�ص�ي��ر ،وب�ي��ن المظلومية التاريخية ال�ت��ي طالتهم خالل
عقود في المنطقة ،والتي دفعت الكثير من القيادات الكردية
أي قوة تحقق لهم مكاسب سياسية وأمنية
لتبرير التعامل مع ّ
وعسكرية ،وهو مبدأ مب ّرر في عالم السياسة ،فما المانع من أن
يتعاطى األكراد مع أميركا للحصول على حكم ذاتي في إقليم
كردستان؟ حين سمحت الظروف إب��ان االحتالل األميركي،
وتقاطعت المصلحة األميركية بالرغبة الكردية وثبتت زعامة
مسعود البرزاني ،وعاش اإلقليم نهضة عمرانية واقتصادية
قوية وب��ات محط أن�ظ��ار كبريات الشركات العالمية ،ومثال
يحتذى لحياة الرخاء واألم��ان ،وسط عاصفة حروب تضرب
بالمنطقة تسعى لشرذمتها وجعلها بؤرة صراعات ال تنتهي
بعناوين ومفاتيح مختلفة سياسية وطائفية واثنية ،وك� ّل ما
يخطر على بال ما م ّكن اإلقليم من التف ّرد بأجواء مثالية إلى ح ّد
ما مقارنة مع لهيب المحيط.
في سورية تبدو المقاربة الكردية غير بعيدة عن نظيرتها
العراقية ،وإنْ اختلفت التوجهات بين رؤية الحزب الديمقراطي
الكردستاني العراقي بزعامة مسعود ال�ب��رزان��ي ،عن سلوك
قيادة حزب االتحاد الديموقراطي الكردستاني برئاسة صالح
مسلم ،إال أنّ الجوهر فيها واحد بالوقوف بما تمليه المصلحة
الكردية وقراءة موازين القوى والسير بمقتضاها ،منذ الشرارة
األولى لألحداث السورية ،فلبّى األكراد النداء مبكرا ً بل ساهموا
ونظموا أوائل التظاهرات المطالبة «بإسقاط النظام» ،في مناطق
تواجدهم ورفعوا سقف الشعارات كك ّل المتظاهرين ،وتغنت
قنوات البث المباشر بتظاهرات الدرباسية وع��ام��ودا ،ولع ّل
الخامس والعشرين من آذار  2011يشهد لتظاهرة القامشلي
التي رفعت فيها ش �ع��ارات «ال نريد جنسية ب��ل نريد حرية»
ألي تعاط م��ع السلطة
على وض��وح ال�ط��رح ال�ك��ردي ال��راف��ض ّ
ال �س��وري��ة ،وم��ع تنامي ح��رك��ة ال�ت�ظ��اه��رات رف��ع األك���راد لواء
المعارضة المطلقة ،صا ّبين جا ّم غضبهم على ك ّل صوت كردي
ينادي بالحوار السوري ،أو الشراكة في الوطن لدرجة اتهامه
بالعمالة «للنظام» أو السعي لبناء قاعدة جماهيرية ال يمتلكها
بمساعدة األجهزة األمنية السورية ،ومع تنامي العمل المسلح
واإلدراك الكردي بصعوبة إسقاط النظام وب��روز التنظيمات
التكفيرية كرأس حربة ووضع تركيا األكراد في قائمة أهدافها،
فغيّر األكراد استراتيجيتهم في التعاطي مع القيادة السورية،
خاصة ف��ي ظ � ّل الحاجة الماسة إل��ى ال�س�لاح لخوض معركة
ال يمكن االعتماد فيها على ما يؤ ّمنه مقاتلو حزب العمال في
تركيا ،خاصة في ظ ّل التشديد التركي على الحدود وصعوبة
تلبية الحاجات ،فكان التواصل الخفي مع القيادة السورية،
من البوابة الروسية لتسليح وحدات الحماية والمرأة بمب ّررات
الدفاع الذاتي المدني عن األراضي السورية ،ونجحت تجربة
الوحدات بحماية المناطق الكردية من االستهداف باالعتماد
على م��ا وف��رت��ه س��وري��ة وروس �ي��ا م��ن س�لاح وذخ �ي��رة ودعم
لوجستي غير معلن ولكنه غير خفي.
مع الدخول األميركي على خط المواجهات ،حذا أكراد سورية
ح��ذو أق��ران�ه��م ف��ي ال �ع��راق بالتنسيق المباشر م��ع واشنطن،
دون أن ي��دي��روا الظهر للدعم ال��روس��ي والتنسيق السوري
لضمان مشاركة سياسية ف��ي ال�م�ف��اوض��ات ،فنسق األك��راد
مع الطيران األميركي في معارك عين العرب من بوابة أولوية
تحرير األرض ،وام�ت� ّد التنسيق لتسهيل التواجد األميركي
على األراضي السورية سواء في قاعدة الرميالن وغيرها من
المواقع السورية ،وزيارات المسؤولين األميركيين التنسيقية
خير ش��اه��د على ال�ت�ع��اون ال ��ذي أث�م��ر ب��إن�ش��اء ق ��وات سورية
الديمقراطية ،كفصيل مسلح عصبه الرئيسي األكراد ،وبالدعم
األميركي وال��روس��ي وصلت تلك القوات على مشارف الرقة
وتوقفت إلى أن أتت التوجيهات األميركية بالسير في معركة
تحرير الرقة بالتغطية المباشرة من الطيران األميركي ،معركة
أثارت تساؤالت عدة أجاب عن جزء منها غريب حسو ممثل حزب
االتحاد الديمقراطي أكراد سورية في إقليم كردستان العراق،
بالقول إنّ مدينة الرقة ستكون جزءا ً من النظام الفيدرالي الذي
أسس له األكراد بعد تحريرها من تنظيم «داعش» ،دون أن يبيّن
ّ
عن أحقية األكراد بض ّم الرقة وهل الدعوات األميركية لسكان
تصب في هذا السياق.
المدينة مغادرتها
ّ
إذاً ...قرأ األكراد سياق التطورات السورية بإمكانية التوسع
في الجغرافيا السورية ،وهذا من وجهة النظر السياسية حق
مشروع لهم في زمان الحروب ،ولكن األسئلة التي ال ب ّد من
وأي دور ستلعبه المقاطعة الرابعة
طرحها م��اذا بعد ال��رق��ة؟ ّ
في مشروع اإلدارة الذاتية؟ وهل ستسمح دمشق وموسكو
بنمو الكيان الكردي خارج حدوده بمباركة أميركية أم سيعود
لحدوده الطبيعية فور زوال التأثير األميركي؟ أسئلة تتطلب
التوقف عندها بتم ّعن.
في المبدأ ت��درك دمشق وموسكو أنّ الحضور الكردي ما
كان ليت ّم لوال التوافق الروسي األميركي السوري ،على لعب
األك��راد دور بحجم حضورهم ،وف��ي العمق والممارسة فإنّ
قدرتها على إدارة المعركة على األرض السورية في اللحظات
الحاسمة ،حيث تتداخل الجبهات وتتعقد الساحات وحدها
الكفيلة ب��ال��وق��وف ،ف��ي وج��ه الفتوحات ال�ك��ردي��ة ورده ��ا إلى
حجمها الطبيعي.

و�سطاء يدخلون على خط
ت�سوية الأزمة الفنزويلية
قالت المعارضة وكبار مسؤولي الحكومة في فنزويال ،إنهم التقوا مع
مجموعة من الوسطاء في الدومينكان ،لوضع األس��اس لحوار في خضم
مواجه ٍة سياسية وأزمة اقتصادية متفاقمة.
وقال الجانبان :إنهما التقيا مع رئيس الوزراء اإلسباني السابق خوسيه
لويس رودريجيث ثاباتيرو ،ورئيس بنما السابق مارتن توريخوس ،ورئيس
جمهورية الدومينكان السابق ليونيل فرنانديز.
وأعلنت وزارة الخارجية األمريكية الجمعة ،أنّ وزير الخارجية جون كيري
تحدث هاتفيا ً مع ثاباتيرو للترحيب بالمبادرة وقال إنّ الواليات المتحدة
مستعدة لمساعدة الوسطاء.
من جهته ،قال تحالف الوحدة الديمقراطية المعارض إنّ ممثليه أبلغوا
الوسطاء ،أن أي محادثات مع الحكومة ال بد وأن تشمل مناقشة إج��راء
استفتاء على حكم مادورو واإلفراج عن زعماء المعارضة المسجونين ،وتقديم
مساعدات إنسانية خارجية لمواجهة النقص الحاد في السلع واحترام
القوانين التي أجازها الكونغرس.
وأض��اف التحالف في بيان أنّ «هذه النقاط أخذها الرؤساء السابقون
لممثلي الحزب الحاكم الذين لم يعقد معهم اجتماع مباشر أيا كان».
وقالت وزي��رة الخارجية الفنزويلية دلسي رودريجيز على تويتر ،إنّ
مسؤولي الحكومة التقوا أيضا مع نفس الوسطاء.
وأب��دى زعماء المعارضة شكهم العميق في المحادثات مع الحكومة
ووصفوها بأنها آلية تسويف ستسمح لمادرو بكسب الوقت.
يُذكر أنّ فنزويال العضو في أوبك تواجه ركودا ً حادا ً بسبب هبوط أسعار
النفط وتداعي نموذج اقتصادي اشتراكي .ويخوض الرئيس نيكوالس
مادورو مواجهة مع البرلمان بعد أن فازت المعارضة بأغلبية كاسحة العام
الماضي.

كوالي�س

العراق ينت�صر في الفلوجة وال�سا�سة ي�شغلهم الف�ساد!
} مصطفى حكمت العراقي
تدخل معارك تحرير الفلوجة مراحل متقدّمة لجهة تحرير
القضاء األخطر واأله ّم بالنسبة «لداعش» في العراق لجهة
وج��ود اعتى القادة من التنظيم اإلرهابي في هذا القضاء،
إضافة إلى موقعه االستراتيجي المه ّم ،إذ يعتبر خاصرة
بغداد الغربية ويمت ّد لجنوب العراق فضالً عن وصوله إلى
مناطق في محافظة ص�لاح الدين المحاذية للموصل في
شمال العراق ،لذلك يمثل القضاء هدفا ً مصيريا ً ومحدّدا ً
لبقاء «داعش» في العراق من عدمه كما شكل قلعة حصينة
للتنظيم االرهابي بعد سقوط الموصل قبل عامين ،ألنّ القضاء
لم يسقط فعليا ً بيد «داعش» قبل سنتين من اآلن ،بل شكل
القضاء مركزا ً لك ّل التنظيمات اإلرهابية منذ االحتالل وإلى
اآلن كما تب ّنت معظم مساجده الخطاب التكفيري التصعيدي
ض ّد باقي مكونات الشعب العراقي ،فسابقا ً جماعة التوحيد
والجهاد وبعدها القاعدة واآلن «داع��ش» ...كلها اتخذت من
الفلوجة عاصمة فعلية لحكمها اإلره��اب��ي في العراق فلم
تبسط الدولة العراقية سيطرتها على القضاء بشكل كامل
في ك ّل هذه السنوات ،وكان أمن القضاء موكال لقيادات محلية
في األغلب هي مرتبطة خارجياً ،وباألخص مع الواليات
المتحدة وبعض دول الخليج وتركيا ،إضافة إلى انتفاعها
المالي من هذه الدول والتي شكلت األساس في تكوين جميع
التنظيمات اإلرهابية في العراق وس��وري��ة ،وه��و ما جعل
القضاء كالخنجر في ظهر بغداد لطعن العاصمة متى ما يشاء
اإلره��اب وصانعوه لتحقيق أه��داف سياسية معينة ،لذلك
اصبحت العاصمة العراقية هدفا ً بسيطا ً في مرمى التفجيرات
اإلرهابية التي ازدادت حدّتها في األي��ام القليلة الماضية
كعملية وقائية اتبعها التنظيم اإلرهابي لمنع حصول معارك
تحرير الفلوجة أو تأخيرها بشكل أق ّل وهو ما أبلغته واشنطن
نيابة عن التنظيم اإلرهابي للقيادات بقولها صراحة أنّ تحرير

الموصل أه ّم من تحرير الفلوجة في هذا الوقت ألنّ تحرير
األخيرة سيؤدّي لحصول أعمال إرهابية عديدة في العراق
وهو ما حصل فعالً قبل أيام وكأنّ واشنطن تقول إنّ داعش
في الفلوجة مسيطر عليها من قبلنا وسنح ّركها إنْ اقتربتم
منها ،فت ّم تحريكها وسقطت الدماء تباعا ً ولم يكترث لها أحد
من سياسيّي العراق ،ولم تساءل واشنطن عن إيحاءات كبار
مسؤوليها بحدوث هذه األعمال اإلجرامية قبل حصولها بل
اكتفى ساسة العراق باالستنكار والشجب وكأنّ الدماء التي
سقطت هي من فيتنام أو المكسيك وليست من العراق ،لذلك
تصاعدت األص��وات الشعبية الرافضة لسياسة الحكومة
العراقية المنبطحة والسائرة خلف واشنطن وحلفها في
المنطقة وكثرت االحتجاجات الشعبية العارمة والتي عجلت
بانطالق عمليات التحرير بعدما كان الفيتو األميركي هو السائد
والمؤجل لهذه العمليات ،وهنا تجدر اإلشارة إلى أنّ القبول
األميركي بهذه العمليات جاء مرغما ً ال اختيارا ً فالدخول األخير
من قبل المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء واجتياح مكتب
رئاسة ال��وزراء كان مختلفا ً عن ك ّل االحتجاجات السابقة،
موجها ً من قبل تيارات
فما سبق كان بدافع إصالحي وكان
ّ
سياسية معيّنة ،أما االجتياح األخير فكان من أهالي ضحايا
التفجيرات األخيرة في بغداد والمحافظات ،بدليل عدم تب ّني
أحد هذا االجتياح وهو ما يؤشر إلى أنّ نمط التفكير الشعبي قد
اختلف ،فمن طالب باإلصالح سابقا ً بدأ يطالب بإيقاف نزيف
الدم ايضا ً بعدما شبع الشعب العراقي من الدماء المتساقطة
في ك ّل السنين الماضية ،وهو ما تلقفته إدارة أوباما جيداً ،إذ
أنّ من البديهي أصبح لك ّل متابع بأنّ بقاء الفلوجة بيد اإلرهاب
يمهّد لعمليات إرهابية جديدة في بغداد وباقي المحافظات
العراقية والتي إن حصلت ستخلّف احتجاجات أكبر قد
تعصف بكامل العملية السياسية في العراق والتي تحاول
إدارة اوباما جاهدة الحفاظ على استقرارها قبل حصول
االنتخابات الرئاسية األميركية ،ك ّل ذلك أجبر واشنطن على
القبول بتج ّرع مرارة االنتصار المرتقب لحلف المقاومة متمثالً

بالحشد الشعبي والمستشارين اإليرانيين والذين يتزعّ مهم
قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني والذي يترأس غرفة
عمليات تحرير الفلوجة ،وعدم المشاركة في هذه العمليات
والتوجه نحو دعم العشائر السورية والقوات الكردية ،لبدء
ّ
عمليات تحرير الرقة السورية لرسم انتصار مناظر النتصار
الحلف اإليراني في العراق .أما حلفاء واشنطن فكان الدور
السعودي في الفلوجة حاضرا ً وبقوة لجهة االستصراخ
والعويل على من اسموهم بالمدنيين والحفاظ على حقوق
اإلنسان داخل القضاء وهم يسعون بذلك إلى إيقاف تحقيق
هذا االنتصار ومنع حصوله ،ولكن ما إن انجلى الغبار وكشف
النقاب عن موقف سيّدهم األميركي حتى وجدنا الرياض
تسير خلف سيدها وتغيّر موقفها تدريجيا ً إذ نشر المغ ّرد
السعودي الشهير «مجتهد» تغريدة على «تويتر» ّ
تدل إلى
تغيّر الموقف السعودي من العمليات العسكرية الجارية في
العراق لتحرير قضاء الفلوجة من جماعة داعش اإلرهابية.
وقال مجتهد في تغريدته «انّ هناك تعليمات من الديوان
الملكي لرؤساء التحرير في الصحف السعودية باستخدام
تعبير تحرير الفلوجة من قبضة داع��ش في الحديث عن
معارك الفلوجة ...هذا التغيّر الحكومي السعودي ترافق مع
تصعيد من شيوخ الفتنة في الرياض والذين طالبوا بإسناد
اإلرهابيين علنا ً للوقوف بوجه التمدّد الصفوي بحسب زعمهم
في إشارة إلى مشاركة قوات الحشد الشعبي ...في المجمل
ف��إنّ تحرير الفلوجة يشكل نقلة نوعية في مسار تحرير
العراق بشكل كامل من دنس اإلرهاب المستوطن في األراضي
العراقية منذ عامين ،كما أنّ وحدة مكونات الشعب العراقي
خلف هذه المعارك يجب أن تكون درسا ً لسياسيّي العراق،
الذين أوغلوا في الفساد ولم يكتفوا بـ 1000مليار دوالر ذهبت
هدرا ً في السنوات الماضية ،بل لجأوا إلى  13مليار دوالر
أخ��ذت كقرض خارجي وب��دأوا يتصارعون على تقسيمها
في ما بينهم وكأنهم يقولون في العراق شعب يقاتل األرهاب
وساسة يسرقون!...
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تتبلور عناصر الح ّل بين
المتفاوضين خالفا ًلك ًل
انطباعات التباعد خالل
شهر رمضان ،وان
يكون عيد الفطر موعدا ً
لإلعالن عن صيغة
لتفاهم على مجلس
موحد يعيد
عسكري ّ
توحيد كتائب الجيش
اليمني ،ونشرها في
المدن ،وتسلّمها من
األطراف المتنازعة،
وبدء محادثات تشكيل
حكومة موحدة تتولى
التحضير لدستور جديد
وانتخابات رئاسية
وبرلمانية خالل ستة
شهور على أن يشهد
العيد وقف الحصار
والحرب...

مخاوف من وفاة  700مهاجر في مياه المتو�سط

مرحب بهم
تظاهرة في بريطانيا :الالجئون غير َّ
أح��رق نحو ثالثين متظاهرا ً م��ن اليمين المتطرف
البريطاني ،علم االتحاد األوروبي خالل تج ّمع في مدينة
دوفر البريطانية.
وأق��دم المتظاهرون على إح��راق العلم خالل تظاهرة
نظموها في المدينة الواقعة قبالة مدينة كاليه الفرنسية،
ُ
حيث يقيم آالف المهاجرين الذين يأملون في دخول
األراضي البريطانية.
ه��ذا وانتشر عناصر من الشرطة ح��ول المتظاهرين
الذين ساروا على شاطئ ميناء دوفر ،فيما حمل أحدهم علم
بريطانيا ،وقد كتب عليه «الالجئون غير مرحب بهم» ،في
حين ج ّرت تظاهرة مضادة حملت خاللها امرأة الفتة كتب
عليها «العنصرية تض ّر الجميع».
وقال النائب عن المدينة تشارلي ايلفيك «المتظاهرون
من اليمين المتطرف لم ينجحوا في محاولتهم إغالق ميناء
دوف��ر»« ...اضطرابات كثيرة بسبب عدد ضئيل جدا ً من
األنانيين».
يُذكر أنّ الهجرة أحد العناوين الرئيسة للجدل الذي
تشهده بريطانيا ،قبل أقل من  4أسابيع من االستفتاء
المق ّرر يوم الـ  23من حزيران حول بقاء لندن في االتحاد
األوروبي.
يأتي ذل��ك ف��ي وق��ت ،تشهد فيه ألمانيا المزيد من
االعتداءات التي تستهدف األجانب الذين أتوا إليها طالبين
الملجأ.
وأعلن وزير الداخلية األلماني توماس دي ميزير أنّ
المهاجرين تعرضوا إلى  1031اعتداء في نهاية عام
.2015
ومنذ بداية العام الجاري ( )2016تعرضت مراكز
استقبال الالجئين إل��ى  448اع��ت��داء .وخ��ارج المالجئ
تعرض المهاجرون إلى  107اعتداءات باستخدام العنف.
وباإلجمال بلغ عدد حوادث االعتداء على المهاجرين
في ألمانيا ،بالفترة الواقعة ما بين كانون الثاني و أيار من
العام الجاري  645حادثاً.
وفي السياق ،التقى البابا فرنسيس ،بمئات األطفال
وأبلغهم بأن المهاجرين «ال يشكلون خطرا ً لكنهم في
خطر».

واستقل األطفال ومعظمهم إيطاليون ،وبينهم صبي
نيجري غ��رق وال���ده ،ق��ط��ارا ً خاصا ً من جنوب إيطاليا
إلى محطة القطارات الخاصة بالفاتيكان وخالل اللقاء
احتضن البابا الطفل النيجيري أوساياندي الذي كفلته
أسرة إيطالية.
ويأتي اللقاء وسط تزايد عدد المهاجرين الوافدين من
ليبيا إلى إيطاليا األسبوع الماضي ،حيث تم إنقاذ أكثر من
 14ألف مهاجر من قوارب مكتظة منذ يوم االثنين ،وغرق
عدة قوارب على مدى ثالثة أيام متوالية مما أودى بحياة
المئات.
وأث��ار تدفق المهاجرين والالجئين إل��ى أوروب���ا في
السنوات القليلة الماضية ،مخاوف األوروبيين من األجانب
ودفع بعض الساسة لتشديد القيود على الحدود ،والحد
من عدد الوافدين الجدد الذين يسمح لهم باإلقامة.

وسعى البابا مرارا ً إللقاء الضوء على محنة المهاجرين
خاصة مئات اآلالف الذين يخاطرون بحياتهم للوصول
إلى أوروبا على متن قوارب متهالكة.
في غضون ذلك ،قالت هيئة إنقاذ الطفولة ،إنّ مهاجرين
ت� ّم إنقاذهم من مركبين في البحر المتوسط األسبوع
الماضي ،أبلغوا موظفي اإلغاثة أنهم رأوا مركبا ً آخر يغرق
يحمل نحو  400مهاجر.
وتأكد بالفعل غرق أو انقالب  3سفن تحمل مهاجرين
األسبوع الماضي .ويُقال إنه تم انتشال أكثر من  60جثة
من بينهم ثالثة أطفال ،ويعتقد أن المئات مفقودون.
ولكن جيوفانا دي بينيديتدو المتحدثة باسم هيئة
إنقاذ الطفولة في إيطاليا ،قالت إنه لم ترد أنباء عن احتمال
غرق سفينة رابعة يوم الخميس الماضي.
ونقلت دي بينيديتدو عن الناجين قولهم «كان هناك

نساء وأطفال كثيرون على متنه»« .جمعنا شهادات من
العديد ممن تم إنقاذهم من القاربين (المطاطي وقارب
الصيد) .وكلهم شاهدوا نفس الشيء».
وكانت هذه السفينة باإلضافة إلى قارب صيد وقارب
مطاطي قد غادرت صبراتة بليبيا في ساعة متأخرة من
ليل األربعاء ،وذلك حسب مقابالت جرت يوم السبت مع
أكثر من  600ناج من السفينتين األخريين في ميناء بوزالو
في سيشل.
وقالوا إنّ القارب المطاطي كان فيه محرك خاص به،
ولكن قارب الصيد األصغر والذي كان يحمل نحو 400
مهاجر لم يكن به محرك ،وكانت سفينة الصيد األكبر التي
تحمل  500مهاجر تجر هذا القارب.
وقال الناجون لهيئة إنقاذ الطفولة إ ّنه في نهاية األمر بدأ
الماء يدخل إلى القارب األصغر ،وعندما أمر قبطان القارب
األكبر بقطع الحبل الذي يسحب القارب األصغر ،غرق مع
معظم ركابه .ولم يتم إنقاذ من كانوا على ظهر المركبين
اآلخرين إال بعد مرور وقت طويل.
وذكرت وكالة أنسا االيطالية لألنباء أ ّنه بناء على أوامر
قضائية اعتقلت الشرطة رجالً تشتبه بأنه قبطان القارب
األكبر .وقال موقع صحيفة ال ريبوبليكا على االنترنت إنّ
الشرطة تجري مقابالت مع شهود هذه المأساة المحتملة.
من جهتها أعلنت مفوضية األم��م المتحدة لشؤون
الالجئين أم��س ،أنّ هناك مخاوف من وف��اة نحو 700
مهاجر غير شرعي كانوا على متن  3قوارب وجد حطامها
جنوبي إيطاليا خالل األيام القليلة الماضية.
وأوضحت كارلوتا سامي الناطقة باسم المفوضية ،بأن
هناك نحو  100مفقود من السفينة التي انقلبت األربعاء
الماضي ،و أنقذت البحرية اإليطالية عددا ً كبيرا ً من ركابها،
وأضافت أنّ هناك  550آخرين في عداد المفقودين ،كانوا
على متن قارب آخر انقلب صباح يوم الخميس.
وأضافت أنّ ركاب السفينة الثانية التي لم تكن مجهزة
ويجرها ق��ارب آخ��ر ،بلغ عددهم  670شخصاً،
بمحرك
ّ
استطاع  25منهم النجاة عندما سبحوا باتجاه القارب
األول عند انقالب السفينة ،فيما تم إنقاذ  79وعُ ثر فقط على
 15جثة ،ومازال الباقون في عداد المفقودين.

ال�شورى الإيراني يجدد انتخاب الريجاني رئي�س ًا له
فا ّز علي الريجاني مجددا ً برئاسة مجلس الشورى اإلسالمي في إيران ،خالل
اإلقتراع الداخلي في جلسة المجلس التي عقدت صباح أمس بإحرازه 173
صوتا ً من مجموع  281صوتاً.
هذا و تنافس النائبان علي الريجاني ومحمد رضا ع��ارف على الرئاسة
المؤقتة للمجلس خالل االق��ت��راع ،ال��ذي جرى في الجلسة الثانية لمجلس
الشورى اإلسالمي في دورته العاشرة.
واسفرت نتائج اإلقتراع الداخلي عن فوز علي الريجاني بـ  173صوتا ً من
مجموع  281صوتا ً مقابل  103أصوات لعارف وخمسة أوراق بيضاء.
وجرى هذا التصويت بعد انتخابات تشريعية سمحت بإعادة توازن للقوى
بين المحافظين من جهة واإلصالحيين المتحالفين مع المعتدلين بقيادة
الرئيس حسن روحاني من جهة أخرى ،لكنها غير كافية ليتاح لألخيرين تولي
رئاسة البرلمان.
كما تم خالل الجلسة انتخاب أعضاء الهیئة الرئاسیة المؤقتة لمجلس
ال��ش��وري ،وأدت الهيئة الرئاسية المؤقتة ،اليمين الدستورية ف��ور إعالن
النتائج.
يُشار إلى أ ّنه بعد انتخاب الهيئة الرئاسية المؤقتة ،سيبدأ العمل لمناقشة

خطابات اعتماد النواب ومع التصديق على ثلثي خطابات االعتماد تجري
انتخابات الختيار الهيئة الرئاسية الدائمة للبرلمان.
وفي السياق ،انتخب نواب المجلس ،النائبين عن أهل السنة محمد قسيم
عثماني من مدينة بوكان وعبدالكريم حسين زادة من مدينة نقدة ،أمينين في
ُ
حيث تم إنتخاب زاده أميناً ،و عثماني عضو مراقب
الهيئة الرئاسية للمجلس،
في الهيئة الرئاسية المؤقتة.
وكان عثماني عضوا ً في لجنة التخطيط والموازنة في ال��دورة التاسعة
لمجلس الشورى ،في حين كان زادة عضوا ً في لجنة االعمار.
في غضون ذل��ك ،أك �دّت مصادر ايرانية مطلعة أنّ إع��ادة أعضاء مجلس
الشورى اإليراني ،انتخاب الريجاني ،رئيسا للبرلمان – بشكل مؤقت -يعطي
قوة وحرية حركة بشكل أكبر للرئيس روحاني.
المصادر أكدت أنّ نتائج االنتخابات ،تعد استفتاء شعبياً ،على موافقة
الشعب على االتفاق التاريخي ،الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الكبرى،
في تموز  ،2015بشأن برنامجها النووي ،وجاءت النتائج بالفعل مبشرة،
وساند اإليرانيون رئيسهم.
وأوضحت أنّ ما يعضد قوة روحاني هو أنّ الريجاني ينتمي بالفعل إلى التيار

البرلمان الأوروبي ي�شكك ب�إلغاء الت�أ�شيرات للأتراك

الحكومة التركية الجديدة تح�صل على ثقة البرلمان
صادق البرلمان التركي أمس على الحكومة
الجديدة برئاسة بن علي يلدريم ،بأغلبية 315
صوتا ً بالموافقة مقابل  138صوتا ً بالرافض.
رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان أك��د أنّ
حكومة رئيس الوزراء الجديد ،فا ّزت في تصويت
على الثقة وحظيت بموافقة على برنامجها.
ويعتبر يلدريم حليفا ً مقربا ً من الرئيس رجب
طيب أردوغان شارك في تأسيس حزب العدالة
والتنمية الحاكم ،وأُعلن رئيسا ً ل��ل��وزراء بعد
ُ
حيث يمثل تعيين
انتخابه زعيما ً جديدا ً للحزب،
يلدريم خطوة أخرى في خطة أردوغان لتحويل
تركيا إلى النظام الرئاسي.
في غضون ذل��ك ،ردت تركيا على تكهنات
تأجيل انضمامها لالتحاد األوروب���ي إل��ى عام
.3000
وق��ال نائب رئيس ال���وزراء التركي ،نعمان
كورتولموش ،مخاطبا أعضاء البرلمان التركي:
إذا قال أحد ما إنّ عملية انضمام تركيا إلى االتحاد
األوروبي ،ستمتد حتى عام  3000فإنّ هذا عار
على من يزعم ذلك.

واألغلب ظنا ً أنّ تصريحات نائب رئيس وزراء
تركيا أتت تعقيبا ً على تصريحات رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون ،الذي استبعد فكرة
دخول تركيا إلى االتحاد األوروب��ي في أي وقت
قريب ،قائالً إن العملية الحالية نحو عضوية
تركيا تعني أنها لن تصير عضوا ً حتى عام
.3000
وفي السياق ،كرر رئيس البرلمان األوروبي
مارتين شولتز موقف البرلمان ،ب��أن إلغاء
التأشيرات لألتراك في تشرين األول لن يتم إن لم
تنفذ أنقرة شروط االتحاد األوروبي.
وت��رى برلين أنّ تركيا لن تستطيع تنفيذ
ال��ش��روط ف��ي الموعد المحدد لضمان حرية
التحرك قبل نهاية العام ،ألن المفاوضات بين
االتحاد األوروبي وتركيا حول تنفيذ شروط إلغاء
التأشيرات ال تتقدم حالياً ،ولن تنتهي قبل نهاية
يونيو.
شولتز ق��ال «يجب أن تبدأ مناقشة تعديل
القوانين الموافقة في البرلمان التركي فوراً ،وإال
فلن تستطيع المؤسسات األوروبية تنفيذ «خطط

طريقها» .في هذه الحالة ال أرى إمكانية إللغاء
نظام التأشيرات لألتراك في تشرين األول».
ويعقد الوضع حول الالجئين المفاوضات،
وكان أردوغان هدد االتحاد األوروبي بالخروج
من اتفاقية الالجئين ،إذا لم يلغ االتحاد األوروبي
التأشيرات لمواطنيه.
كما أعلن أن تركيا لن تعيد النظر بقوانين
مكافحة اإلرهاب ،واتهم االتحاد األوروبي بالنفاق،
األمر الذي رد عليه شولتز بقوله «التهديد ليس
أداة سياسية مالئمة ،فهو ال يثير األوروبيين ،بل
على العكس يزيد إصرارنا على تنفيذ  72شرطا ً
مائة بالمائة إللغاء نظام التأشيرات».
وقد يزيد تصويت البرلمان األلماني في 2
حزيران صعوبة المفاوضات التي طالت ،إذ
يصوت البرلمان بمبادرة من ن��واب االئتالف
الحاكم والخضر على مسألة االعتراف بإبادة
األرمن في اإلمبراطورية العثمانية عام ،1915
وينتظر أن يعترف البوندستاغ بمصطلح «إبادة»
لتعريف القتل الجماعي والتهجير بحق األرمن.

المحافظ ،ولكنه واحد من أقوى الداعمين لتمرير االتفاق النووي التاريخي،
وتمكن من التعامل مع الملف بحكمة ،مكنت الرئيس من التوصل إلى إقرار هذا
االتفاق.

وزير خارجية بولندا:
الدرع ال�صاروخية ال تهدد رو�سيا
نقلّت وكالة األنباء البولندية الرسمية عن وزير الخارجية فيتولد فاشيكوفسكي ،قوله
أمس «إنّ الدرع الصاروخية األميركية التي ستنشر في بولندا ال تشكل تهديدا ألمن روسيا».
فاشيكوفسكي أضاف بحسب الوكالة أنّ «الرئيس بوتين يجب أن يعلم جيدا ً أنّ النظام
الدفاعي المضاد للصواريخ في بولندا ال عالقة له بأمن روسيا .هذا النظام للدفاع عن أوروبا
من هجوم صاروخي من الشرق األوسط».
و تابع «ومع ذلك فإن التواجد العسكري (في بولندا) للقوات األمريكية وقوات حلف شمال
األطلسي متعددة الجنسيات ،يأتي استجابة لسلوك عدواني بالفعل من جانب السلطات
الروسية يثير فزعنا .وسيكون لهذا الوجود طبيعة دفاعية ال تشكل تهديدا ً لروسيا».
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين قال يوم الجمعة الماضي ،إن بولندا ورومانيا قد
تجدان نفسيهما في مرمى الصواريخ الروسية ،ألنهما تستضيفان عناصر من نظام الدرع
الصاروخية األميركية الذي ترى فيه موسكو تهديدا ً ألمنها.
وفي السياق ،أعلن نائب مساعد وزير الدفاع االميركي مايكل كاربنترن أ ّنه ال ينبغي على
موسكو الرد على وضع أنظمة الدفاع الصاروخي في بولندا ورومانيا ،وأضاف أنه على
روسيا أن تفهم أنّ اإلجراءات األميركية تهدف إلى حماية حلفائها في حلف شمال األطلسي
فقط.
كاربنتر أضاف أنّ إجراءات «الناتو» ال ينبغي أن ترد عليها روسيا ،موضحا ً أنّ خطط
الحلف ليست س��راً ،وناقشت ال��والي��ات المتحدة األميركية مع شركاءها ال��روس هذه
اإلجراءات.
وذكر نائب مساعد وزير الدفاع أنّ نشر أنظمة الدفاع الصاروخي في بولندا ورومانيا
— هو رد طبيعي على العدوان الروسي في أوكرانيا ،وأشار إلي إنّ روسيا انتهكت جميع
المبادئ األساسية للنظام الدولي.

