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لي�ست نك�سة..
بل هزيمة كبرى بامتياز
} راسم عبيدات
النكسة ُت �ق��ال عندما ي�ك��ون شخص سليم معافى وفجأة
ينتكس وض �ع��ه وت �ت��ده��ور ح��ال �ت��ه ،وال �ح��ال��ة ال�ع��رب�ي��ة عشيّة
ح��رب ح��زي��ران ع��ام  ،67ل��م تكن سليمة وم�ع��اف��اة ،ب��ل كانت
االستعدادات العسكرية لمحاربة إسرائيل و«إلقائها» في البحر،
ليست أكثر من «عنتريات» و«زعبرات» في اإلعالم ،حيث ّ
كشفت
الحرب عمق العجز العربي ،وضعف حالة التسليح وانخفاض
المعنويات ،ودعك عن الخيانات والمؤامرات المرتبطة بالعقلية
العربية ،فنحن في هذه الحرب هزمنا شر هزيمة من محيطنا
لخليجنا ،حيث خسرنا كل فلسطين التاريخية وأضفنا إليها
سيناء المصرية وال�ج��والن السورية ووادي عربة األردنية،
وثبت أنّ البرجوازية الوطنية العربية ق��د ان�ه��ار مشروعها،
وكانت»إذاعاتنا وزعاماتنا تصفق للهزيمة على أنها «انتصار»
عظيم ،حتى أننا في جبل المكبر هللنا وكبرنا ورقصنا ،ونحن
نسمع ص��وت المذيع المصري الشهير ال��راح��ل أحمد سعيد
من صوت العرب وهو يقول» كبِّر يا مكبِّر كبِّر ...ح ّررنا جبل
المكبر» وإذا بالدبابات التي ذهبت الستقبالها بالشاي بنا ًء
على طلب والدي المفتون بالرئيس الراحل عبد الناصر ،ليست
عراقية كما تصور والدي ،بل هي «إسرائيلية» ،ولكي نصحى
من كابوسنا بأنّ المكبر والقدس وبقية فلسطين قد ضاعوا.
صح ّونا نحن الفلسطينيون على كبر حجم «الخازوق» فال
عودة ال لحيفا وال يافا وال صفد من بعدها ،فالشعار اآلن أصبح
إزال��ة آث��ار ال �ع��دوان ،استعادة األراض��ي المحتلة ع��ام ،1967
وأهلنا في الجذر  - 48 -أدركوا أكثر منا نحن «المنتكسون» عام
ّ
«مبشم»،
 ،67أنّ ما ح ّل بنا هو «خازوق» كالخازوق الروماني
وي�س�ت��دع��ي ال�ص�م��ود وال �ب �ق��اء وال�ت�ش�ب��ث ب� ��األرض ،فالعودة
أصبحت بعيدة ال�م�ن��ال ،وال �ح��رب على ال��وج��ود الفلسطيني
ستشتد ،واالحتالل سيزداد «توغالً» و«توحشاً» ،على الوجود
والحقوق.
تسعة وأربعون عاما ً مضت على ما يسمى بالنكسة وثمانية
وستون عاما ً على النكبة ،و نشهد المزيد من النكسات والنكبات
نحن ال�ع��رب والفلسطينيون ،فلم نستطع رغ��م ك � ّل الحروب
والمعارك التي خضناها ،أن ننقل شعار الدولة الفلسطينية
من اإلمكانية التاريخية إلى اإلمكانية الواقعية ،وأبعد من ذلك
ازدادت نكباتنا وانتكاساتنا ،بحيث أصبحت ت�ه�دّد بكارثة
حقيقة ،تفكك قضيتنا ومشروعنا الوطني ،حيث «أوسلو» الذي
ي��وازي في تداعياته ونتائجه النكبة ،قسم األرض والشعب
وفكك نسيجه المجتمعي ،وليأتي االنقسام ليفعل وم��ا زال
يفعل فعل السرطان في الجسد الفلسطيني ،نكبات ونكسات ال
يصنعها االحتالل واألعداء فينا فقط ،بل نحن نصنعها بأيدينا.
والعرب الذين كنا نعقد عليهم الرهان واألمل ،من أجل استعادة
فلسطين وتحريرها ،كانوا يستغلون قضيتنا من أجل االستثمار
والتجارة والمضاربة فيما بينهم ،ورغم ذلك بقيت حتى مرحلة
توقيع اتفاقية «كامب دايفيد» المشؤومة قضيتهم األولى ،بغض
النظر عن خالفاتهم وتحالفاتهم ،ولكن منذ «كامب ديفيد» ،وبعد
«أوسلو» واحتالل العراق ،رأينا الكثير منهم وجد أنّ ذلك يم ِّكنه
من التحلل القومي اتجاه فلسطين والقضايا العربية ،وأصبح
التركيز على الهموم ال ُقطرية الداخلية ،له األولوية على القضايا
العربية وفي المقدمة منها قضية فلسطين ،ولم تقف األمور عند
هذا الحدّ ،بل بعد ما يسمى بـ «الربيع العربي» ودخول العرب
في حروب التدمير الذاتي والحروب المذهبية والطائفية التي
فككتهم مجتمعياً ،والتي أوجدت ندبا ً وجروحا ً عميقة في الواقع
العربي ،يصعب دملها وشفائها ،وجدنا أنّ قضية فلسطين لم
تعد ال عنوان الصراع وال البوصلة للكثير من البلدان العربية،
التي ع ّمقت الحروب المذهبية من أزماتها وأثخنتها بالجراح،
وجزء منها أصبح يشارك المحت ّل في التآمر على قضية شعبنا
وحقوقنا.
ال�ي��وم ال �ح��روب مستعرة على المنطقة العربية والقضية
الفلسطينية ،حيث أنّ الدول االستعمارية ،تريد رسم مشروع
إستعماري ج��دي��د للمنطقة العربية ،ي�ق��وم على إع ��ادة إنتاج
س��اي�ك��س ـ بيكو ج��دي��د يقسم المقسم وي �ج �زّئ ال �م �ج��زأ ،من
أجل خلق كيانات اجتماعية عربية هزيلة على ح��دود وتخوم
المذهبية والطائفية ،بحيث تبقى الهيمنة االستعمارية على
المنطقة العربية لمئة عام مقبلة ،بما يحتجز تطورها وينهب
خيراتها وثرواتها ويمنع توحدها ،ويضمن بقاء دولة االحتالل
الصهيوني متفوقة وصاحبة اليد الطولى في المنطقة« ،تعربد»
وتبطش بكل من تسول له نفسه شق عصا الطاعة والتمرد
على المشاريع االستعمارية في المنطقة األمريكية واألوروبية
الغربية أو الصهيونية.
فلسطينيا ً االنقسام يتعمق ويشرعن وقيادات تتخبط وتفقد
موحدة
البوصلة واالتجاه ،ال رؤيا وال برنامج وال استراتيجية ّ
وال ح� ّل يلوح في األف��ق إلنهاء االنقسام ،بل نشهد حالة من
التحريض الداخلي والحقد على بعضنا أكثر من التحريض
والحقد على االحتالل ،ومشاريع تصفية المشروع الوطني
والقضية ،ت��زداد كثافة وبمشاركة عربية وإقليمية ودولية،
حيث وضعنا الداخلي الفلسطيني المنقسم على ذات��ه ،وحالة
االنهيار العربي واإلرادة الدولية المعطلة ،ك ّل ذلك يشكل فرصة
تاريخية ن��ادرة ألع��داء شعبنا الفلسطيني ،م��ن أج��ل الهجوم
واالنقضاض علينا ،فهناك ما يسمى بالمؤتمر اإلقليمي الذي
عقد ف��ي ب��اري��س ،وال ��ذي نجحت أم�ي��رك��ا ف��ي ف��رض الجدول
«االسرائيلي» عليه ،حيث لم يج ِر التطرق إل��ى حقوق شعبنا
وإن�ه��اء االح�ت�لال ،بل أعيد التأكيد على المبادئ العامة ،وأنّ
الشعب الفلسطيني يحصل على حقوقه من خالل المفاوضات
فض إلى
فقط .هذا الماراثون المستمر منذ عشرين عاماً ،لم ُي ِ
أي من حقوق شعبنا ،بل كان وسيلة للتغطية على ما
تحقيق ّ
يقوم به االحتالل من إج��راءات وممارسات بحقّ شعبنا ،وفي
مقدمتها «غوول» االستيطان الذي يبتلع األرض ،وفي القطاع
يجري الحديث عن حلول مؤقتة وهدنة طويلة برعاية إقليمية،
تشطر بشكل نهائي المشطور من الوطن.
ما يحصل من ت�ط��ورات ومتغيرات في المنطقة ستنعكس
تداعياتها ونتائجها على قضيتنا الفلسطينية سلبا ً أو إيجاباً،
وه��ذا يتطلب حتى نستطيع التجديف في هذا البحر المتالطم
وق �ي��ادة سفينتنا إل��ى ب��ر األم ��ان ،أن نتوقف ع��ن ح��ال��ة العبث
والتجريب في المشروع الوطني عبّر اللهاث المستمر خلف
مشاريع وم�ب��ادرات ،عنوانها الرئيسي إدارة الصراع وليس
حله وتصفية حقوق شعبنا ،وأن نعمل على أن تكون هناك
قيادة مبدعة خالقة ق��ادرة على إدارة ال�ص��راع وف��ق مصالح
شعبنا العليا ،وهذا يتطلب قيادة جماعية تعبر عن نبض شارعنا
وآمال وطموحات شعبنا الفلسطيني ،وهذا غيّر ممكن في ظ ّل
انقسام مستمر ،وقيادات تقود االنقسام وتريد أن تقود إنهاءه،
والشعب الفلسطيني ليس بعاقر حتى يلزم بأن تكون قيادته
مؤبدة.
نكستنا وه��زائ �م �ن��ا س�ت�ب�ق��ى م �س �ت �م��رة ،ف��ي ظ� � ّل وض ��ع ال
نتوحد فيه وال ننهي انقسامنا وال نوحد رؤيتنا وبرنامجنا
ّ
واستراتيجياتنا وقياداتنا وعناويننا ،فالمشهد السياسي من
حولنا مضطرب والمنطقة تقترب م��ن لحظة الحسم الكلي،
والمرحلة تحتاج إلى عمق بصر وبصيرة منا ،ال أن نبقى في
ظ ّل الحركة ،يرسم مصيرنا الطامعون في حقوقنا ومستقبلنا.
* القدس المحتلة – فلسطين

Quds.45@gmail.com

كوالي�س

نظام �أردوغان بين ال�سندان الألماني والمطرقة الرو�سية
} د.تركي صقر
رغم أنّ بعض المتابعين يعتبر قرار البرلمان األلماني رمزيا ً
وغير ملزم للحكومة ،غير أ ّنه هام في إضافة دولة بحجم ألمانيا
إلى قائمة المعترفين باإلبادة االرمينية .وتكمن أهمية ذلك أيضا ً
في توقيته و المقدمات التي سبقته وتفاعلته داخل الرأي العام
األلماني ،مما يؤ ّكد على تدهور العالقات األلمانية التركية
ودخولها إلى مرحلة من التوتر والتصعيد ،سيّما بعد التصريحات
والتهديدات الهستيرية الصادرة عن رجب طيب اردوغان ورئيس
حكومته الجديد علي يلدريم؛ ففي التوقيت تمر العالقات التركية
األلمانية بوجه خاص والتركية األوروبية بوجه عام بظرف
حساس للغاية ،نتيجة أزمة الالجئين التي افتعلها النظام التركي
كقنبلة موقوتة قابلة لإلنفجار بوجه الدول األوروبية بأي لحظة،
مهددة وحدة االتحاد األوروبي ومزعزعة الستقراره .إضافة إلى
استخدام ورقة الالجئين البتزاز أوروبا ماليا وسياسيا بشكل
دائم ،ومن حيث المقدمات فقد ساد موجة من االستياء على الرأي
العام األلماني قبل التصويت ،وعلى القرار من سياسات اردوغان
الحمقاء الحاضنة لداعش والداعمة لمختلف المنظمات اإلرهابية،
في سورية ومصر والعراق ومنطقة الشرق األوسط عموما ً .
لقد ظهر التعبير عن ه��ذه الموجة من االستياء والغضب
األلماني من خالل مقاالت في الصحف األلمانية ،التي توجه فيها
انتقادا ًحادا ًلممارسات حكومة أردوغان من قمع للحريات وسجن
الصحفيين وإغالق بعض وسائل اإلعالم ،والحرب المجنونة التي
تش ّنها ضد األكراد؛ وأخيرا ً قرارها برفع الحصانة البرلمانية عن
أكثر من  130نائبا ً والمضي بتحويل النظام البرلماني في تركيا،
إلى نظام رئاسي فضالً عن التحول من العلمانية إلى األسلمة،
وتغيير القوانين التركية في هذا االتجاه إلى أن وصل األمر بتناول
أردوغان شخصيا ً بالكاريكاتوريات الساخرة والبرامج الهزلية
في التلفزيونات األلمانية؛ ما استدعى قيام أردوغ��ان بإقامة
دعاوى شخصية بإسمه في برلين ضد فنانين ألمان.

والسؤال المطروح ماذا ينتظر العالقات التركية األلمانية بعد
قرار البرلمان األلماني  ..؟؟ ..هل ستأخذ منحا ً تصعيديا ً أم أ ّنه
يمكن احتوائها على إيقاع شبكة المصالح االقتصادية والتجارية
الكبرى بين البلدين ؟؟ ..يبدو واضحا ً من المؤشرات الحالية أ ّنها
لن تبقى كما كانت عليه من اإلزدهار ،وأنّ هناك إجراءات حادة ضد
ألمانيا تتحضر لها حكومة اردوغان ،وإنّ حكومة ميركل وضعت
في حسبانها ال��ردود التركية العنيفة على القرار والمصالح
الكبيرة بين البلدين التي ستتأثر بشكل أوباخر ،حيث يبلغ حجم
التبادل التجاري بينهما أكثر من خمسين مليار يورو سنويا ً وإن
هناك أكثر من خمسة ماليين سائح ألماني يأتي إلى تركيا كل عام.
إضافة إلى مئات الشركات والمصانع المشتركة ،ووجود تعاون
عسكري ثنائي متقدم كونهما عضوين في حلف شمالي األطلسي،
حيث اشتركت ألمانيا بالدرع الصاروخي وأرسلت صواريخ
باتريوت لحماية الحدود التركية خالل الفترة الماضية ،وفتحت
انقرة قاعدة انجر ليك شمال تركيا أمام القاذفات األلمانية.
ولع ّل القرار األلماني على رمزيته وفي هذا الوقت بالذات،
يحمل رسائل متعددة االتجاهات ذات تأثيرات سلبية عميقة
على نظام أردوغان في مقدمها:
رسالة بإنهاء أيّ فرصة سانحة أم��ام الحكومة التركية
بتجديد طلبها بإالنضمام إلى االتحاد األوروبي ،وبذلك يتم قتل
حلم تركي قديم عمره أكثر من نصف قرن في سعي تركيا لتكون
جزءا ً من أوروبا والغرب.
رسالة ألردوغ��ان معناها إنهاء فكرة التمادي في األحالم
اإلمبراطورية ،وعودة السلطنة العثمانية والخالفة اإلسالمية
وتأجيج الصراعات الدينية ،ونقل فيروسها إلى المجتمعات
األوروب��ي��ة التي تحتضن جاليات مسلمة كبيرة كفرنسا
وألمانيا.
رسالة ألردوغ��ان إليقاف تماديه في رعاية اإلره��اب ودعم
العصابات اإلرهابية ،وتحويل األراض��ي التركية إلى ساحة
تسرح وتمرح بها «داعش» وغيرها وتتمدد نشاطات اإلرهابيين
إلى الساحة األوربية تحت سمع وبصر النظام التركي.
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رسالة من برلين على تهديدات أنقرة األخيرة بالتنصل من
تنفيذ اتفاقية تسوية أزمة الالجئين المبرمة ،بين تركيا واالتحاد
األوروبي وبذلك يتبدد حلم أردوغان في فرض الحصول على
رفع تأشيرة دخول األتراك إلى منطقة الشنغين.
رسالة ألردوغان توحي بإمتعاض ليس ألمانيا ً فقط ،وإنما
معظم دول العالم من سلوك نظام أنقرة في حربه ضد األكراد،
واالستمرار في عقلية اإلبادة والتوحش وممارسات القمع والقهر
واالستبداد ،وتحويل الحكم التركي إلى حكم فردي مطلق .
يضاف إلى هذا وذاك أنّ القرار األلماني يأتي في وقت انكسر
انكسارا ً تاما ً المشروع األردوغ��ان��ي اإلخواني في المنطقة،
وتصاعدت خالفات أنقرة مع مصر على نحو غير مسبوق ،كما
تنحدر عالقاته مع كل دول الجوار ،إلى ما دون الصفر بسبب
تورطه في الحروب اإلرهابية على اآلخرين؛ وبناء مشروعه
على األعمال اإلرهابية واعتماده األساسي عليها .أما حليفته
الواليات المتحدة األميركية لم تقبل مشاركته في الحرب على
تنظيم داعش في سورية وفق شروطه بتخلي واشنطن عن
األكراد ،إضافة إلى شعور حكومة أنقرة بأن الحليف األميركي
قد يتخلى عنها في دفع خطر قيام إقليم كردي على حدودها
الجنوبية.
كما يأتي قرار برلين في وقت وصلّت فيه العالقات الروسية
التركية إل��ى ذروة ال��ت��أزم ،وضربت العقوبات االقتصادية
الروسية  -االقتصاد التركي في الصميم ،بعد حادثة إسقاط
طائرة السوخوي الروسية على مقربة من الحدود السورية
التركية في أواخر العام الماضي .وإذا ما أدى القرار األلماني إلى
تدهور في العالقات االقتصادية األلمانية فيكون من المحتمل
ظهور تعاون روسي ألماني ضد تركيا على قاعدة عدو عدوي
صديقي ،ويكون االقتصاد التركي قد وقع بين سندان العقوبات
األلمانية ومطرقة العقوبات الروسية ،وتكون حماقات أردوغان
قد قدمت أكبر خدمة للمعارضة التركية ولكل من ينتظر سقوط
وشيك لهذا النظام اإلجرامي األحمق.
tu.saqr@gmail.com

قالت مصادر
صحافية غربية إنّ
تصرفات نظام الحكم
في البحرين تجاه
المعارضة يتصف
باالرتباك بين إصدار
احكام إفراج وسجن
وتسطير مضابط
اتهام واإلعالن عن
ضبط شبكة فرار من
السجون ،ما يعكس
غياب رؤية مرجعية
للتعامل مع المعارضة
في مرحلة االرتباك
السعودي ،ألن ال وجود
لمعايير قانونية وأمنية
تحكم السلوك الحكومي
لتفسير هذه الظ،اهر
كمصادفات بل النظر
إليها كسياسات وفي
السياسة هي ارتباك...

كيري يحث بكين على عدم اال�ستفزاز و زعزعة اال�ستقرار

مو�سكو :نظام الأمن الإقليمي ال يلبي م�صالح الدول ال�صين :ال نخ�شى الم�شاكل في بحر ال�صين الجنوبي

ّ
كشف نائب وزير الدفاع الروسي
أناتولي أنطونوف أمس ،أنّ نظام
األم��ن اإلقليمي الراهن القائم على
شبكة تحالفات مغلقة ،ال يستجيب
لمصالح دول منطقة آسيا والمحيط
الهادي.
تصريحات المسؤول الروسي،
جاءت أثناء كلمته في منتدى األمن
اإلقليمي في سنغافورة المعروف
ب��اس��م «ح���وار ش��ان��غ��ري�لا» ،حيث
قال «التحالفات العسكرية المغلقة
ه��ي ب��ق��ي��ة م��ن ال��م��اض��ي .نقترح
شراكة تقوم على احترام متبادل
م��ع االع��ت��راف بحق الشعوب في
تقرير مصيرها بشكل مستقل ،ومع
استبعاد أ ّي ُة محاوالت لتحقيق األمن
الذاتي على حساب أمن الغير».
وأ ّك��د أنطونوف أنّ «نظام األمن
اإلقليمي ال��راه��ن ،ال��ذي يعتمد في
ال��غ��ال��ب ع��ل��ى شبكة التحالفات
العسكرية المغلقة ،ال يسهم في
إنشاء أج��واء الثقة ،والتفهم ،وال
يستجيب لمصالح كل دول منطقة
آسيا والمحيط الهادي».
وأض����اف ن��ائ��ب وزي����ر ال��دف��اع
ال��روس��ي أنّ م��وس��ك��و ت��دع��و إل��ى
«ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات ال��ع��س��ك��ري��ة
واس��ع��ة ال��ن��ط��اق م��ع دول منطقة
آس��ي��ا والمحيط ال��ه��ادي م��ن أجل

توطيد السالم واالستقرار في هذه
المنطقة».
وك���ان وزي���ر ال���دف���اع ال��روس��ي
الجنرال سيرغي شويغو ،ذكر في
ه��ذا ال��س��ي��اق ،أنّ روس��ي��ا تعتزم
توسيع تعاونها م��ع راب��ط��ة دول
جنوب شرق آسيا «آسيان».
وق���ال خ�ل�ال أول اج��ت��م��اع من
نوعه لوزراء الدفاع لدول «آسيان»
وروس��ي��ا عقد بموسكو ف��ي نهاية
ن��ي��س��ان ال��م��اض��ي «ن��ح��ن نتطلع
إل��ى توسيع االت��ص��االت مع جميع
دول «آس��ي��ان» ،ول��ذا سنعقد عددا ً
من اللقاءات مع وزراء دف��اع دول
ال��راب��ط��ة لبحث ش���ؤون التعاون
العسكري والعسكري — التقني
بشكل تفصيلي.
وش���دّد وزي���ر ال��دف��اع ال��روس��ي،
على أ ّن��ه خ�لال االجتماع تبين أنّ
ب��ل��دان «آس��ي��ان» وروس��ي��ا تنطلق
من تقييمات مماثلة فيما يتعلق
ب��ال��ص��راع��ات ال��دول��ي��ة ومكافحة
التهديدات الجديدة ،واإلره��اب في
المقام األول.
وأع��� ّرب ش��وي��غ��و ،ع��ن امتنانه
لآلراء الواردة بشأن السبل الممكنة
لتعزيز دور روس��ي��ا ف��ي الشؤون
اإلقليمية ،وخلص إل��ى ال��ق��ول إن
تكثيف االتصاالت العسكرية بين

روس��ي��ا و«آس���ي���ان» ،ي��ت��واف��ق مع
م��ص��ال��ح منطقة آس��ي��ا والمحيط
الهادئ برمتها.
في غضون ذلك ،أعلن قائد القوات
ال��ج��وي��ة  -الفضائية ال��روس��ي��ة،
ال��ج��ن��رال فيكتور ب��ون��داري��ف ،أن
قواته ستحصل على أكثر من 100
وحدة من آليات الطيران في العام
القادم .2017
وأضاف في تصريحات صحفية
«ف���ي  ،2017ح��س��ب ال��ب��رن��ام��ج
الحكومي لن يكون حجم التسليح
أق��ل م��ن ال��ع��ام  ،2016خصوصا ً
وأننا سنحصل على مقاتالت حديثة
من ط��راز «تي —  ،»50من الجيل
الخامس ومروحيات جديدة».
وأضاف المسؤول الروسي «حتى
اآلن ه��ن��اك  5م��ق��ات�لات م��وج��ودة
بمركز الطيران الحكومي لألبحاث،
ويجري اختبارها ،وفي عام 2017
س��ي��ب��دأ التسلح ب��ه��ا .وك��ل ش��يء
يجري وفق المخطط ،من دون أي
تأخر أو تغيير ،وحتى مع استباق
الخطة بعض الشيء».
وأش���اد ب��ون��داري��ف بمواصفات
الطائرة ،مشيرا ً إل��ى أن��ه ال يوجد
م��ث��ي��ل ل��ه��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��رص��د
ال��ط��ائ��رات األخ���رى على مسافات
بعيدة.

وزير الخارجية النم�ساوي
يطالب باعترا�ض الالجئين في البحر
ط���ال���ب وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة
النمساوي ،سيباستيان كورتس،
أم���س ،ب��اع��ت��راض الالجئين في
البحر المتوسط وإع��ادت��ه��م إلى
الدول التي قدموا منها.
وش�������دّد وزي������ر ال��خ��ارج��ي��ة
النمساوي ،ال��ذي ينتمي لحزب
الشعب المسيحي الديمقراطي
المحافظ ،في تصريحات صحفية
نقلها ال��ت��ل��ف��زي��ون ال��رس��م��ي في
النمسا ،على أنّ «عمليات اإلنقاذ
يجب أن ال تكون تذكرة عبور إلى
أوروبا» ،على حد قوله.
وقال كورتس إنّ على الالجئين
أن يكونوا أكثر استعدادا ً للعودة
إلى البالد التي أتوا منها طواعية،
ُمبديا ً رغبته في وقف طرق الهجرة
غيّر الشرعية إلى أوروبا.
واقترح الوزير أن يمنع االتحاد
األوروبي الدخول المباشر لطالبي
ال��ل��ج��وء إل��ى ال��ق��ارة األوروب��ي��ة،
واحتجازهم على جزر في محاولة
ل��ردع��ه��م ،مستلهما ً «ال��ن��م��وذج
األس��ت��رال��ي» ال��ذي أث��ار انتقادات
كثيرة.
فالبحرية األس��ت��رال��ي��ة تبعد
بانتظام ق��وارب المهاجرين غير
ال��ش��رع��ي��ي��ن ع��ن ش��واط��ئ��ه��ا ،أم��ا
الذين ينجحون في الوصول إليها
فيوضعون ف��ي مخيمات إي��واء

قبالة سواحلها ،كما هو الوضع
في جزيرة مانوس في بابوازيا
غينيا الجديدة ،أو في جزيرة نورو
الصغيرة في المحيط الهادئ ،أو
في جزيرة عيد الميالد في المحيط
الهندي ،حتى االنتهاء من دراسة
طلباتهم.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ط��ال��ب
كورتس أوروب��ا ب��أن تحذو حذو
أس��ت��رال��ي��ا وأن تعترض ق��وارب
الالجئين في البحر وتعيدهم من
حيث أت��وا م��رة أخ��رى .وبحسب
تقييمه ،فإن نظام أوروبا الحالي
يعني غ��رق اآلالف من الالجئين

في البحر.
وأوض���ح ك��ورت��س أ ّن��ه ال يمكن
نسخ النموذج األسترالي بالكامل،
لكن يمكن تطبيق مبادئه أيضا ً
في أوروب��ا» ،مشككا ً في مستقبل
االتفاق مع تركيا للحد من تدفق
المهاجرين إلى أوروبا.
واعتبر الوزير أنّ سماح أوروبا
ل���ل���ق���وارب ب��ال��س��ي��ر ف���ي ع��رض
البحر ،يعطي األم��ل للمهاجرين
ف��ي ال��وص��ول إل��ى أع��ت��اب ال��ق��ارة
األوروب����ي����ة ،م���ج���ددا ً مطالباته
بضرورة أن تكون أوروب��ة قادرة
على حماية حدودها.

أعلّن جون كيري وزير الخارجية األميركي أمس ،أنّ
الواليات المتحدة ستعتبر إقامة الصين منطقة للدفاع
ال��ج� ّوي ف��وق بحر الصين الجنوبي «عمالً استفزازيا ً
ومزعزعا ً لالستقرار».
وقال كيري :خالل زيارته إلى منغوليا «سنعتبر إقامة
منطقة للدفاع الج ّوي فوق أجزاء من بحر الصين الجنوبي
عمالً استفزازيا ً ومزعزعا ً لالستقرار ،سيؤدي تلقائيا ً إلى
زيادة التوتر وإثارة تساؤالت جديّة بشأن التزام الصين
بمعالجة الخالفات اإلقليمية في بحر الصين الجنوبي
ُّ
نحث الصين على عدم القيام
بطرق دبلوماسية .وبذلك
بتحركات أح��ادي��ة الجانب بأساليب يمكن أن تكون
استفزازية».
وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت في وقت سابق ،أنّ
إمكانية إقامة مثل هذه المنطقة في بحر الصين الجنوبي
من «حق الدولة السيادي».
و رفضت الصين الضغوط األميركية الرامية لكبح
أنشطتها في بحر الصين الجنوبي ،وأعادت تأكيد سيادتها
على معظم المنطقة المتنازع عليها ،بالقول «ال نخشى
(مواجهة) المشاكل».
نائب رئيس هيئة أرك��ان الجيش الصيني األدميرال

س��ون جيان ق��و ،أك��د أنّ ب�لاده ل��ن تستسلم للضغوط
التي تتعرض لها وتشمل حكما ً منتظرا ً من لجنة تحكيم
دولية حيال مزاعمها بالسيادة على معظم الم ّمر البحري
التجاري الحيوي ،وقال «نحن ال نختلق المشاكل لكننا ال
نخشاها».
سون أضاف «الصين لن تتحمل العواقب كما أ ّنها لن
تسمح بأيّ انتهاك لسيادتها ومصالحها األمنية ،ولن تقف
مكتوفة اليدين حيّال بعض البلدان التي تسبب الفوضى
في بحر الصين الجنوبي».
تجدر اإلش��ارة إل��ى أنّ الخالفات المتعلقة بالحدود
البحرية ومناطق المسؤولية في بحري الصين الجنوبي
والشرقي ال ت��زال قائمة ،بين الصين واليابان وفيتنام
والفلبين ،حيث تعتبر بكين أنّ األخيرتين تستخدمان
بشكل مقصود ال��دع��م األم��ي��رك��ي لتصعيد التوتر في
المنطقة.
يُذكر أنّ الصين قد أنشأت منطقة الدفاع الجوي ،التي
يُفترض أن تقوم فيها الطائرات بتعريف نفسها للسلطات
الصينية فوق بحر الصين الشرقي في العام  ،2013األمر
الذي أثار إدانة من جانب اليابان ،والواليات المتحدة،
وكوريا الجنوبية وأستراليا.

مقتل ع�سكري و�إ�صابة �آخر
بهجوم على دورية �شمال تركيا
ُقتل مجند وأُص��ي��ب آخ��ر بهجوم
م��س��ل��ح أم����س ،ع��ل��ى س���ي���ارة ك��ان��ا
يستقالنها بمدخل نفق «هارمنجيك»
على الطريق ال��واص��ل بين ناحية
تورول ومحافظة كوموش خانة شمال
تركيا.
ونقل عن مصدر في قيادة قوات
الدرك بناحية تورول ،أنّ «مسلحين
أطلقوا النار على مركبة عسكرية أثناء
دخولها نفق هارمنجيك ما أسفر عن
إصابة جنديين بجروح تم نقلهما إلى
المستشفى ،غير أنّ أحدهما توفي في
المستشفى».
إل��ى ذل��ك ،قالت القوات المسلحة
التركية ،إن ّطائراتها قصفت أهدافا ً
للمسلحين األك��راد في شمال العراق
وجنوب ش��رق تركيا ،وإنّ الجيش
قتل  27مسلحا ً قرب حدود البالد مع
العراق وإيران.
وأض���اف���ت ف���ي ب��ي��ان أم����س ،أنّ
ال��ط��ائ��رات التركية ش� ّن��ت ضربات
ج��وي��ة ،ف��دم��رت م��واق��ع لألسلحة
ومالجئ وكهوفا ً يستخدمها مسلحو
حزب العمال الكردستاني في منطقة
بشمال العراق وفي ريف منطقة ليجه،

بإقليم ديار بكر التركي.
وأف��اد الجيش التركي ب��أنّ  7من
مسلحي ال��ح��زب قتلوا ف��ي اشتباك
بمنطقة شمدينلي ق���رب ال��ح��دود
العراقية اإليرانية السبت الماضي،
فيما أس��ف��رت ض��رب��ات ج��وي��ة في
شمدينلي ،الجمعة ،عن مقتل  20من
المقاتلين األكراد.
ون ّفذت الضربات الجوية في ليجه،
بعد أن أعلن مكتب حاكم إقليم ديار
بكر حظر التجول هناك .وذكر المكتب

أنّ حظر التجول سيرفع بعد استكمال
العمليات العسكرية.
واستكملت قوات األمن التركية يوم
الجمعة ،عمليات تستهدف مقاتلي
الحزب في بلدة نصيبين قرب الحدود
السورية وفي إقليم شرناق القريب من
الحدود مع العراق.
وتقول مصادر أمنية إنّ أكثر من
ألف شخص أغلبهم مقاتلون من حزب
العمال الكردستاني قتلوا في ثالثة
أشهر من االشتباكات بهذه المناطق.

�إيران ترف�ض االتهامات الأميركية بالإرهاب
ذكرت وسائل اإلعالم اإليرانية أمس ،أنّ إيران رفضت
اتهامات باإلرهاب وجهت إليها في تقرير سنوي لوزارة
الخارجية األميركية ،قائلة إنّ الجمهورية اإلسالمية ال
تدعم سوى األمم التي تحارب في سبيل الحرية.
و ُن��ق� ّل عن حسين جابري أن��ص��اري المتحدث باسم
وزارة الخارجية قوله «الكفاح المشروع لألمم المحتلة...
ليس مثاال ً على اإلرهاب ومثل هذه االتهامات في التقرير
األميركي مرفوضة».

وأدان أنصاري «التدخل العسكري األميركي والدعم
المدمر ،الذي تقدمه أميركة للجماعات اإلرهابية في
العراق وأفغانستان وسورية وليبيا واليمن».
وعلى غرار السنوات السابقة وصف تقرير الخارجية
األميركية إي��ران بأ ّنها أكبر دول��ة راعية لإلرهاب في
العالم ،وقال إنّ طهران تدعم الصراعات في سورية
وال��ع��راق وإ ّن��ه��ا متورطة في احتجاجات عنيفة في
البحرين.

