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�أردوغان في مو�سكو...
ٌ
ومعان
دالالت
ٍ
 راسم عبيدات
واضح أنّ الرئيس التركي أردوغان ُيعيد تموضع وتطبيع
عالقاته مع دول الجوار بشكلٍ يأخذ منعطفا ً ح��اداً ،دون أن
لاب ال �ج��ذري واالس��ت��دار ِة الكلية،
يصل ذل��ك إل��ى ح � ّد االن �ق� ِ
وتخلي أردوغان عن سياسات ِه ومواقف ِه السابقه ،ال سيما في
ما يختص ويتصل باألزم ِة السورية ،فأردوغان وفق الدور
الموكل إليه في المشروع والمخطط األميركي ـ االستعماري
الغربي الصهيوني للمنطقة العربية ،كان العبا ً رئيسيا ً في
هذا المشروع لجه ِة دعم وتمويل وتسليح وم��رور وتحرك
واح�ت�ض��ان ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة م��ن «داع ��ش» و»النصرة»
وغيرها م��ن التشكيالت والمجاميع اإلره��اب�ي��ة ،ناهيك عن
إدخال وضخ االحتياط البشري اإلرهابي إلى داخل األراضي
ال�س��وري��ة ،وأردوغ� ��ان ال ي�ق��وم بتلك ال�م�ه��ام خ��دم� ًة مجاني ًة
للمشروع األم�ي��رك��ي ف��ي المنطقة ،فهو ك��ان ي��ري��د أن تقف
ِ
أميركا ودول أوروب ��ا الغربية إل��ى جانب ِه ف��ي قضي ِة فرض
جوي على شمال سورية ،تحت حجج وذرائع
مناطق حظ ٍر
ّ
حماية الالجئين السورين وحماية األقليات األثنية من العرب
التركمان وغيرهم ،وليس هذا فحسب ،بل كان لديه طموح
عالٍ بأن يقتطع جزءا ً من الجغرافيا السورية وبالذات الشمال
السوري.
ولم يقتصر انتفاع أردوغ��ان من تلك الجماعات اإلرهابية
على ذلك ،بل كان يشارك «داعش» في سرق ِة وتهريب النفط
ال �س��وري ،وك��ذل��ك نهب وس��رق��ة مصانع ح�ل��ب ،وأردوغ ��ان
أي ح ٍّل
وقف مع السعودية ودو ِل الخليج األخرى بعنا ٍد ض ّد ّ
سياسي لألزم ِة السورية ال يتض ّمن رحيل األس��د ،بل كان
ٍ
البوق األساسي لهذا الموقف المتشدّد.
التطورات التي حصلت ما بعد خريف  ،2015وبالتحديد
بعد إسقاط المقاتالت التركية لطائرة السوخوي الروسية،
وال �ت��ي أدخ �ل��ت ت��رك�ي��ا ف��ي أزم� � ٍة وورط���ة م��ع روس �ي��ا ،حيث
رف��ض أردوغ���ان ب��داي��ة ،وبتشجيع م��ن واش�ن�ط��ن ،االعتذار
ل��روس�ي��ا ع��ن إس �ق��اط ال �ط��ائ��رة ال��روس �ي��ة ،ول�ت�ك��ن ر ّد الفعل
بفرض سلسل ٍة من العقوباتِ االقتصادي ِة والتجاري ِة
الروسية
ِ
ِ
بوقف خط النفط ال��روس��ي ال��ذي يم ّر
والسياحي ِة والتهديد
ب��األراض��ي التركية «ال�س�ي��ل ال �ت��رك��ي» ،تلك ال�ع�ق��وب��ات التي
أصابت االقتصاد التركي في عصبه الرئيسي ،حيث حجم
ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري بين البلدين يصل إل��ى مئة مليار دوالر
سنوياً ،والسياحة الروسية لتركيا شكلت و ُتشكل مصدر
دخ ��لٍ ك�ب�ي��ر ل�لاق �ت �ص��ا ِد ال �ت��رك��ي وت�ش�غ�ي��ل األي� ��دي العاملة.
بدا واضحا ً بأنّ الخالف األميركي ـ التركي من األزمة والمسألة
السورية يتصاعد ،حيث أميركا كانت تريد أن ُيشارك األكراد
كمعارض ٍة سوري ٍة في مفاوضاتِ جنيف ،وليس هذا فحسب،
فأردوغان وجد بأنّ أميركا ال تأبه لمصالحه ال من قريب وال
من بعيد ،بل يجري توظيفه في خدم ِة المشروع والمصالح
األم �ي��رك �ي��ة ،ف��أم �ي��رك��ا ت��دع��م م��ا ي �س � ّم��ى ب� �ـ»ق ��وات سورية
الديمقراطية» والتي يشكل األكراد عمودها الفقري ،وبالتالي
كان أردوغ��ان يتخ ّوف من أن تؤيد أميركا إقامة كيان كردي
عمق األراضي
على طول الحدود السورية – العراقية ،وفي
ِ
التركية ،وه��ذا ي��ؤث��ر على أم � ِن تركيا واس�ت�ق��راره��ا ووح��د ِة
أراضيها ،ومن هنا بدأت تختمر عوامل االستدارة في الموقف
التركي من العالقة مع دول الجوار وما يتصل بموقفها من
األزم� ِة السورية على وج ِه التحديد ،وكذلك اإلحباط التركي
الكبير من إمكاني ِة االنضما ِم إلى االتحا ِد األوروبي ،ومن هنا
سابق عهدها مع «إسرائيل»
وجدنا أردوغان ُيعيد عالقاته إلى
ِ
مصالح أمني ٍة
لتحقيق
التركية،
ما قبل أزم ِة سفين ِة «مرمرة»
ٍ
واقتصادي ٍة مشتركة ،وكذلك بدأ بتطبيع العالقة مع روسيا،
باالعتذار عن إسقاط الطائرة الروسية ،ودفع تعويضات عن
إسقاطها وحتى محاكمة من قاموا بإسقاطها ،ووجدنا بعد
االنقالب حديثا ً تركيا ً عمن أسقطوها ،هم من أنصار الزعيم
التركي فتح الله غولن الموجود ف��ي أميركا ،وك��ان هدفهم
توريط تركيا مع روسيا.
ّ
وبغض النظر عن هذا الحديث ،فإنّ التطورات المتالحقة
التي حدثت في تركيا ،كانت عوامل حاسمة في رس ِم أردوغان
لسياسته ومواقفه من جديد في الداخل التركي والعالقات مع
دو ِل الجوار واإلقليم والعالم ،حيث كان االنقالب الذي قامت به
مجموعة من الجيش على أردوغان ،هذا االنقالب الذي فشل،
دف��ع ب��أدروغ��ان إل��ى القيام بحمل ِة تطهي ٍر و»غربلةٍ» وإع��اد ِة
هيكلة ف��ي م��ا يخص الجيش واإلع�ل�ام والتربية والقضاء،
والحجة والذريعة هنا مطاردة أنصار الزعيم التركي فتح الله
غولن المتهم بتدبير االنقالب ،هذا االنقالب الذي ّ
كشف وفتح
حقائق جديدة ،بأنّ أميركا ليست حليفا ً
عيون أردوغان على
ٍ
موثوقا ً ألردوغ��ان ،فهي التي تدّعي الديمقراطية ،وقفت إلى
جانب االنقالبيين ،وكذلك هي السعودية التي تتشارك معها
ِ
صف االنقالبيين،
في المواقف من األزمة السورية ،كانت في
في حين أنّ ال��دول التي كانت تستعديها وتقف ضدّها في
م��ا يتصل ب��األزم��ة السورية والقضايا اإلقليمية والدولية،
من روسيا إلى إي��ران وحتى سورية ،وقفت ض ّد االنقالب،
وقالت بأنّ ح ّل الخالفات والمشاكل يكون في إطار الدستور.
أردوغان يخرج في أو ِل زيار ٍة له إلى الخارج ،وهو يدرك حجم
المخاطر المحدق ِة بسلطته وزعامته ،فما زالت التخ ّوفات كبيرة
وقائمة من حدوثِ
انقالب آخر ،رغ َم حال ِة الطوارئ المعل ِنة في
ٍ
البالد ،وعمليات المالحقة والتطهير ،ولكن البالد تسودها
حالة من ع��د ِم االستقرار األمني والسياسي ،،وزيارته إلى
روس�ي��ا ك ��أو ِل محط ٍة ل��ه بعد االن �ق�لاب مفصلي ٍة وتاريخية
وعلى درج ٍة كبير ٍة من األهمية ،وكما هي مهمة هذه الزيارة
ألردوغان ،فهي مهمة كذلك لروسيا ،حيث إمكانية االستفادة
الروسية من س��وء العالقة بين أردوغ��ان واألميركيين أحد
أب��رز عناصر المرحل ِة الجديدة المتعلقة ب��األزم� ِة السورية.
فسر بشكلٍ أوضح مسألة عزم أردوغان على تركِ
وهذا ما ُي ّ
البالد في مثل هذه األوقات .فاللقاء بالرئيس الروسي بوتين
بالغ من األهمية
وال��ذي وصفه أردوغ��ان بصديقه على ق��د ٍر ٍ
ويحم ُل في طياته ضمانُ مستقب ِل أردوغان من جه ٍة ومعرفةِ
م��آالت األزم��ة السورية من جهة أخ��رى ،وما يمكن للطرفين
�ؤس�س��ا ل��ه ف��ي ل�ح�ظ� ِة ت �ح � ّولٍ ج� �دّي ن�ح��و المفاوضات.
أن ي� ّ
زي��ارة أردوغ ��ان لروسيا تحمل أكثر من بعد ومعنى ،فهي
تقول بشكلٍ واضح لألميركان بأنّ أردوغان ،ما قبل االنقالب
ليس كما بعده ،وأنه ال ثقة باألميركان ال على صعيد المواقف
وال ال�س�ي��اس��ات ،وأي �ض �ا ً فهو يسعى لترميم ال�ع�لاق��ات مع
روس�ي��ا على الصعيد االق�ت�ص��ادي ،والتفاهم السياسي مع
روسيا قد يم ّهد لتقدّم جدّي وحقيقي في الجوانب السياسية،
خاصة في ما يتعلق بالموقف من األزم��ة والح ّل السياسي
ف��ي س��وري��ة ،وب�م��ا يضمن ألردوغ� ��ان مستقبله واستقرار
ت��رك�ي��ا ووح� ��دة أراض �ي �ه��ا ،وف ��ي ال�م�ق��اب��ل تطبيع العالقات
م��ع س��وري��ة على ق��اع��د ٍة شرعي ٍة قيادتها ووح��دة أراضيها.
ٍ
تطورات
بانتظار زيارة أردوغان إلى موسكو وما تحمله من
�رات وت� �ب� �د ٍ
وت �غ �يّ� ٍ
ّالت ف��ي ال �م��واق��ف وال �ت �ح��ال �ف��اتِ اإلقليمية
والدولية.
Quds.45@gmail.com
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كوالي�س
خفايا

الذكرى الأولى لجريمة �إحراق الطفل علي الدواب�شة
 هشام الهبيشان
تزامنا ً مع الذكرى األولى لجريمة إحراق الطفل الرضيع
ع �ل��ي ال��دواب �ش��ة م��ن ق �ب��ل ع �ص��اب��ات ال �ك �ي��ان الصهيوني
مناطق الضف ِة الغربية
المسخ ،تتسارع األحداث في عمو ِم
ِ
وخصوصا ً في مدينتي الخليل والقدس المحتلة ،هجمات
وم �ش��اري��ع ص�ه�ي��ون�ي��ة م�ت�لاح�ق��ة ت�س�ت�ه��دف أه ��ل الخليل
وع �م��و َم س�ك��ان ال�ض�ف� ِة والمقدسيين على وج � ِه التحديد
ببلداتِ المدين ِة المحتلة ،ومن الطبيعي أن تولّد هذه األفعال
اإلج��رام �ي��ة وال �م �ش��اري��ع االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ض ّد
المدنيين الفلسطينيين بمدينة ال�ق��دس المحتلة وبعموم
مناطق الضفة الغربية ،ردود فعل غاضبة من قبل سكان
وأهالي الضفة الغربية ،خصوصا ً بعد حديث نتنياهو عن
مشروع تهويد وصهيَّن ِة مدينة القدس بشكل كامل ،حالة
الغضب الفلسطينية بالمدينة ب��رزت من خ�لال مجموعة
ردود الفعل على ال�ت�ع��دي��ات واالس �ت �ف��زازات الصهيونية
للمقدسيين ،ومن هذه االستفزازات قيام مجموعاتٍ من
وتدنيس
قطعانِ المتطرفين الصهاينة بمحاوالتِ اقتحا ِم
ٍ
م�س�ت�م��ر ٍة للمسجد األق �ص��ى وال �ت �ع �دّي ع�ل��ى المقدسيين
وفرض مشاريع االستيطان على بلداتهم وتهجيرهم منها،
ومن هنا فمن الطبيعي أن تمثل هذه االستفزازات والتعديات
الصهيونية سابقة خ�ط�ي��رة ،وه��ذا م��ا دف��ع مواطنين من
وبطرق
عمو ِم مناطق الضف ِة الغربية للقيام بعملياتٍ فدائية
ٍ
مبتكرة ك��ر ّد فع ٍل على االس�ت�ف��زازات الصهيونية بمدين ِة
القدس المحتلة.
ف�م��ا ي �ق��وم ب��ه ك �ي��انُ االح �ت�لال ال�ص�ه�ي��ون��ي م��ن هجو ٍم
بربري ،نازي ،فاشي ،يستهدف الضفة الغربية بشك ٍل عام

ومدينتي الخليل والقدس والمسجد األقصى بشك ٍل خاص،
هذه العوامل بمجموعها تؤكد أنّ هناك مشروعا ً صهيونيا ً
– دوليا ً – إقليميا ً يستهدف تصفيَّة القضية الفلسطينية
بشك ٍل كامل ،فاليوم ُيمارس هذا الكيان الصهيوني دور ُه
ال �ق��دي��م ال �ج��دي��د ب �م �ح��اول � ِة تصفية ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية
وتهجير باقي سكان فلسطين من وطنهم وإحالل عصاباتٍ
عصابات هذا
وقطعانِ المستوطنيين مكانهم ،إذ تقوم اليوم
ُ
الكيان بجرائ ٍم كبرى ،إضاف ًة إلى حمالتِ تدمير وهدم كثي ٍر
من البيوتِ والتج ّمعات السكاني ِة بالضفة الغربية وبمدينة
القدس تحديداً ،لتُقام على أنقاضها مستوطنات توطن فيها
مجموعة من صهاينة هذا الكيان.
ولم تكتف عصابات هذا الكيان المسخ بهذه اإلجراءات
فقط ،بل ما زال يحاول الكثير من قاد ِة هذا الكيان المسخ
تدنيس المسجد األقصى واستباحة المقدسات اإلسالمية
والمسيحية الموجودة في مدينة ال�ق��دس ،وخ�لال األيام
األخ� �ي ��رة ش��اه��د ال �ع��ال��م أج �م��ع م �ش��اه��د اق �ت �ح��ام قطعان
الصهاينة للمسجد األقصى من جه ِة باب المغاربة وتحت
حماية الشرطة الصهيونية ،هذا العمل المستف ّز وما تبعه
من أعمال أكثر استفزازا ً أفرزت بمجموعها ر ّد فعل شعبيا ً
فلسطينيا ً غاضباً ،تمثّل بالقيام ببعض العمليات الفدائية
وبطرق
واالس �ت �ش �ه��ادي��ة ض�� ّد المستوطنين ال�ص�ه��اي�ن��ة
ٍ
مبتكر ٍة وبدائية نتيجة محدودية ال�م��وارد الدفاعية التي
يملكونها ،تمثلت بحوداث الدهس والطعن وغيرها ،وما
راف ��ق ك � ّل ه��ذا وذاك م��ن وج ��و ِد م��ؤش��راتٍ ك�ب��رى توحي
بتصعيد الهبّة الفلسطينية الجديدة.
الدور والموقف العربي مما يجري في مدينتي القدس
والخليل وعموم مناطق الضفة ،ما زال كما هو ،وذلك يبدو
واضحا ً من خ�لال ردود الفعل العربية الرسمية الهزيلة
على ك ّل هذه األح��داث التي تستهدف الفلسطينيين اليوم

مناطق الضف ِة الغربية،
في القدس بشك ٍل خاص ،وفي باقي
ِ
فقد حاولت هنا بعض المحاور «العربية المعتدلة» التي
تك ّونت حديثا ً في المنطقة العربية «المحاور التي تعرف
بتبعيتها إلى المشروع الصهيو – أميركي» إضفاء طابع
آخر للمعركة في مدينة القدس وعموم الضفة الغربية ،إذ
حاولت هذه المحاور تصوير ما يجري في مدينة القدس
على أن��ه أم � ٌر ع��رض� ٌ�ي وسينتهي بفتر ٍة زمني ٍة محدودة،
مع أنَّ جميع هذه األنظمة تعرف وتدرك أنّ هدف حكومة
نتنياهو م��ن اس�ت�غ�لال وإش �ع��ال فتيل ك � ّل ه��ذه األح ��داث
كسب موقف دولي يسمح
بمدينة القدس ،هو الوصول إلى
ِ
بكسب ق��رار دول ��ي يسمح للصهاينة
لحكومة نتنياهو
ِ
بإقامة دولتهم «اليهودية» على أنقاض الدولة «العربية -
اإلسالمية  -المسيحية – الفلسطينية».
ختاماً ،لقد اتضحت حقيقة م��ا يجري م��ن أح��داث في
مدينة القدس بشكل خاص وعموم مناطق الضفة الغربية
بشكل عام ،وظهر بشك ٍل واضح أنّ حكومة نتنياهو تسعى
إلى استغالل هذه األحداث لكسب أوراق قوة من خاللها،
وإجماع دولي يسمح للصهاينة
كسب ق��را ٍر
والسعي إلى
ِ
ٍ
بتحقيق حلمهم التلمودي بقيام دولتهم اليهودية ،فهل
سيتحرك العرب لحماية الضفة وأهلها؟ أم سيبقى الموقف
يخص
العربي كما ه��و ه��زي�لاً ضعيفا ً كما عهدناه ف��ي م��ا
ّ
قضية الشعب الفلسطيني وفلسطين؟ الواضح أنّ موقف
بعض العرب سيبقى كما هو ،كيف ال والبعض من العرب
ينسق اليوم مع الكيان الصهيوني وقادته لتدمير ومحو
تاريخ هذه األمة ،وهنا أو ّد تذكير بعض العرب أنّ الطريق
إلى القدس ال تم ّر في صنعاء ،وأو ّد أن أذكرهم أنّ جريمة
إحراق الطفل علي دوابشة هي وصمة عار على جبين ك ّل
من تآمر على فلسطين وساهم في تدمير وإضعاف هذه
األمة…

م�شروع رو�سي �إيراني �ضخم يناف�س «قناة ال�سوي�س» الم�صرية

مجل�س الأمن الإيراني :ال عالقة
للماليين الأميركية بالملف النووي

� ُ
قمة رو�سية �إيرانية �أذربيجانية في باكو
أول ٍ
وصل الرئيس الروسي فالديمير
َّ
ب��وت��ي��ن ،أم���س ،إل��ى م��دي��ن � َِة باكو،
ع��اص��م��ة أذرب���ي���ج���ان ،للمشاركة
ف��ي القم ِة الروسية األذربيجانية
اإلي��ران��ي��ة ،التي ُتعتبر األول���ى من
نوعها في تاريخ العالقات بين الدول
الثالث.
ومن المتوقع أن يناقش الزعماء
الثالثة خ�لال مباحثاتهم في باكو
مجموعة واسعة من القضايا الدولي ِة
واإلقليميةِ ،وفي مقدمتها ُسبل تسوية
األزمة السورية ،وتطورات األوضاع
في الشرق األوس��ط وأفغانستان،
ومشاكل مكافحة اإلره��اب وتهريب
�ب إمكانيات
ال��م��خ��درات ،إل��ى ج��ان� ِ
ت��ع��م��ي��ق ال���ت���ع���اون االق���ت���ص���ادي
واالستثماري والتجاري وخصوصا ً
في مجالي الطاقة والنقل بين روسيا
وأذربيجان وإيران.
و ك��ان ال��رئ��ي��س بوتين ق��د عقد
في وق��تٍ سابق أم��س ،اجتماعا ً مع
األع��ض��اء الدائمين لمجلس األم��ن
ال��روس��ي لبحثِ ع��دد م��ن القضايا
الداخلية وكذلك لقاءاته مع نظرائه
م���ن إي�����ران وت��رك��ي��ا وأذرب��ي��ج��ان
وأرمينيا.
وأف��ادت الرئاسة الروسية ،بأنَّ
هذا االجتماع جرى بمشارك ِة أمين
مجلس األم��ن نيكوالي باتروشيف
ووزي��ر الخارجية سيرغي الف��روف
ووزي���ر ال��دف��اع سيرغي شويغو،
ومدير هيئة األمن الفدرالية ألكسندر
بورتنيكوف ورئيس االستخبارات
الروسية ميخائيل فرادكوف ،وتناول
ال��وض��ع االق��ت��ص��ادي االج��ت��م��اع��ي
في البالد وكذلك اللقاءات الدولية
المرتقبة للرئيس.
وف��ي م��س��ود ِة ال��ب��ي��ان الختامي
المعدة قبيل القمة الثالثية في باكو،
ي��دع��و بوتين وروح��ان��ي وعلييف
جميع دول العالم إل��ى االنضمام
لجهود ال���دول ال��ث�لاث ف��ي محاربة

اإلرهاب وتهريب المخدرات.
وج��اء ف��ي ال��م��س��ودة التي نقلت
وكالة «نوفوستي» مقتطفات منها
«األط�����راف ع��ازم��ة ع��ل��ى التصدي
لإلرهاب والتطرف والجريمة العابرة
ل��ل��ق��ارات ،واالت��ج��ار غير الشرعي
ب��األس��ل��ح��ة ،وت��ه��ري��ب ال��م��خ��درات،
واالتجار بالبشر ،والجرائم في مجال
تكنولوجيا المعلومات والحواسيب.
وتدعو الدول الثالث المجتمع الدولي
ل�لان��ض��م��ام إل���ى ال��ج��ه��ود م��ن أج��ل
التصدي لهذه التحديات والتهديدات
على االستقرار واألم��ن الدوليين مع
دور محوري تلعبه األمم المتحدة».
كما ج��اء في المسودة أنَّ ال��دول
الثالث تدين بأشد العبارات اإلرهاب
بكاف ِة أش��ك��ال� ِه وم��ظ��اه��رهِ ،وتؤ ّكد
أه��م��ي��ة إج����راء م���ش���اورات ثنائية
ومتعددة األط���راف من أج��ل تبادل
المعلومات حول تطورات الوضع،
ووضع إجراءات ترمي إلى التصدي

لإلرهاب بشك ٍل فعال.
هذا وتشي ُر مسودة البيان التي من
المتوقع أن يقرها زعماء الدول الثالث
خ�لال قم ِة ب��اك��و ،إل��ى أنَّ النزعات
العالقة في المنطقة  ،تمثل عائقا ً
كبيرا ً على طريق تطوير التعاون
اإلق��ل��ي��م��ي ،وت��ش��دد ع��ل��ى ض���رورة
أقرب وقتٍ
تسوية كافة النزاعات في
ِ
طريق المفاوضات وعلى أساس
عن
ِ
مبادئ وأحكام القانون الدولي.
ومن أه � ِم المواضيع التى سيت ُم
طرحها فى القم ِة إنشاء ممر دولي
ُ
يربط بين الشمال والجنوب ،ليقوم
هذا المشروع بمنافس ِة قناة السويس
المصرية إلى ح ٍد ما ،حيث يبلغ طول
الممر  7200كيلومتر ،ويربط شمال
أوروب��ا بالهند ،ودول الخليج عبر
إيران ،وروسيا وأذربيجان.
و ك��ان وزي��ر الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف قد أعلن في وقتٍ
س��اب��ق ،أنَّ ه��ذا المشروع سيخدم

ربطت مصادر عسكرية
متابعة للوضع في شمال
سورية بين اإلعالن
األميركي عن إخالء إحدى
العامالت لحساب وكالة
المخابرات المركزية عبر
الحدود مع تركيا ونوعية
السالح األميركي الحديث
الذي ظهر بيد جماعة
النصرة ،والذي قالت
مصادر أميركية لـ«نيويورك
تايمز» إنّ الصاروخ الذي
أسقط الطوافة الروسية من
ضمن إحدى الشحنات التي
خرجت من المستودعات
السعودية بقرار من وزير
الدفاع محمد بن سلمان
وبموافقة من وزير الدفاع
األميركي آشتون كارتر.
وقالت المصادر :يبدو أنّ
الصفقة مع النصرة تض ّمنت
إخالء الجاسوسة مقابل
السالح وتغيير االسم!...

ن َّفى أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني ما
نقل عن أحد الوزراء اإليرانيين ،عن تسليم واشنطن  400مليون دوالر
لطهران في إطار تنفيذ الصفقة النوويَّة.
وأ َّكد شمخاني ردا َ على تصريحاتٍ لوزير االتصاالت اإليراني محمود
المبلغ المالي من قب ِل الجانب األميركي
واعظي ،الذي سبق أن قال إنَّ دفع
ِ
كان متعلقا ً بالصفق ِة النوويَّة «حصلت إيران على الـ 400مليون دوالر
استجابة لدعاوى رفعتها على خلفي ِة طلبات سالح دفعت بالدنا قيمتها
وعقدت االتفاقات بشأنها قبل الثورة .وال عالقة لذلك بالمفاوضات
النووية».
ووصف المسؤول اإليراني تزامن تسليم هذه األموال مع الشروع في
َّ
تنفيذ شروط االتفاق النوويَّة ،بأ َّنه مجرد صدفة ،كاشفا ً أنَّ قرارا ً صادرا ً
رفض
عن محكمة التحكيم الدوليَّة في الهاي ،بعد نظرها في قضي ِة
ِ
واشنطن تنفيذ عقود األسلحة التي وقعتها مع حكوم ِة الشاه اإليرانية،
أل��زم واشنطن بدفع تعويضات بقيم ِة  1.710مليار دوالر للجانب
اإليراني.
يُذكر أن صحيفة «وول ستريت جورنال» ،نشرت أنباء تفيد بأنّ
اإلدارة األميركية أرسلت في كانون الثاني الماضي بشك ٍل سريّ  ،طائرة
ورجحت الصحيفة أنَّ تسليم المبلغ
تحمل مبلغا ً  400مليون دوالر.
َّ
جاء ضمن صفقة لتحرير  4أميركيين كانوا محتجزين لدى طهران ،وت َّم
إطالق سراحهم الشهر نفسه وعادوا إلى األراضي األميركية على متن
الطائرة نفسها.
مصالح شعوب إي��ران وأذربيجان
وروسيا ،ومصالح المنطقة بأسرها،
ح��ي� ُ
�ث سيقوم ال��م��ش��روع ،بتوفير
بديل فعال من حيث التكلفة والوقت
للطريق البحري عبر قناة السويس.
وسيبلغ حجم م���رور البضائع
بذلك الممر المائي  7.3مليون طن
عام  ،2015بزياد ِة  4.1%عن العام
األسبق ،حيث يتكون مشروع «ممر
ٍ
خطوط
الشمال — الجنوب» م��ن
بحر َّي ٍة وبر َّي ٍة وسككٍ حديد ،ويضمن
نقل البضائع من روسيا عبر أوروبا
إلى البحر األبيض المتوسط ،ومنه
عبر قناة السويس إل��ى الهند التي
تعود لترتبط بروسيا عبر البر.
ويخطط ضمن الخطوة األول��ى،
لنقل  5ماليين ط��ن م��ن البضائع
سنوياً ،على أن تبلغ كمية البضائع
والشحنات التي ستنقل في المستقبل
على أساس سنوي ما يقرب من 10
ماليين طن.

�إيطاليا :الموافقة على �إجراء
ا�ستفتاء على �إ�صالحات �سيا�سية
أعطت أعلى محكمة في إيطاليا ،أمس ،الضوء األخضر إلجراء استفتاء
شعبي على تعديالت دستورية ،يقول مؤيدوها أنها ستضمن االستقرار
السياسي في البالد.
ّ
النقض اإليطالية بصحة أكثر من  500ألف توقيع
وقضت محكم ُة
ِ
الزمة بموجب القانون إلجراء استفتاء .وأمام الحكومة  60يوما ً لتحديد
موعد التعديالت التي ستحقق االستقرار السياسي.
ووافقت غرفتا البرلمان على اإلصالحات المقترحة التي ستلغي
انتخاب مجلس الشيوخ في نيسان لكن التغييرات في دستور إيطاليا
الجمهوري الذي وضع عام  1948يجب أن تطرح في استفتاء شعبي.
من جهتهِ ،قال رئيس الوزراء ماتيو رينتسي إنَّ التعديالت الدستورية
هي السبيل الوحيد لتعزيز االستقرار السياسي وإنهاء عقود َ
شهِدت تغير
الحكومات بمعدالتٍ كبيرة ،وهو ما صعب إنعاش اقتصاد البالد المدين.
ووعد باالستقالة إذا جاءت النتيجة على عكس ما يرجوه.

�أردوغان� :إذا �أراد ال�شعب عقوبة الإعدام فعلى الجميع �أن ين�صاع لإرادته

ً
قتيال
ارتفاع �ضحايا تفجير م�ست�شفى «كويتا» الباك�ستانية �إلى 93

برلين :ال علم لنا بوقوع عمليات تعذيب في تركيا

اختطاف� أ�ستاذ جامعة� أميركي و�آخر� أ�سترالي في كابول

ق��ال المتحدث باسم الخارجية
بوقوع
األلمانية إنَّ بالده ال عل ٍم لها
ِ
عمليات تعذيب في تركيا ،مشيرا ً
في نفس الوقت إلى أنه ال مكان في
االتحاد األوروب��ي لدولة تنفذ أحكام
اإلعدام.
وكان رئيس المفوضية األوروبية
ج��ان كلود يونكر ،قد ق��ال في وقتٍ
س��اب��ق ،إن���ه م��ن غ��ي��ر ال��م��م��ك��ن أن
تصبح تركيا عضوا ً في االتحاد إذا
ما أعادت تطبيق عقوبة اإلع��دام ،ما
اعتبرته أنقرة تهديدا ً لها ،وقال وزير
الخارجية التركي مولود جاويش
أوغ��ل��و ،إنَّ ب�لاده ال تقبل تهديدات
االتحاد األوروبي.
من جانبه ق��ال الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،أول من أمس،،
أمام حشد من أنصاره إنه «إذا أراد
الشعب ذل��ك» فإنه سيعاد العمل
بعقوب ِة اإلع����دام ،م��ؤ ّك��دا ً أن��ه على
األحزاب أن تنصاع «إلرادة الشعب».
و أض���اف «ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو ،ليس
هناك عقوب ِة إعدا ٍم في أوروبا ،لكنهم
يطبقونها ف��ي ال��والي��ات المتحدة
واليابان والصين .وغالبية البلدان
تطبقها».
وف��ي ش��أنٍ متصل ،ق��ال إردوغ��ان
أنَّ ات��ف��اق المهاجرين بين تركيا
واالتحاد األوروب��ي قد ينهار ،إذا لم
ِّ
بالشق الخاص به في
يلتزم االتحاد
االتفاق ،فيما يتعلق بإعفاء األتراك من
تأشيرة الدخول ،و أضاف «االتحاد

ارتفع عد ُد ضحايا التفجير الذي وقع ،أمس ،في أح ِد
المستشفيات بمدين ِة كويتا الباكستانية ،عاصمة ِإقليم
بلوخستان ،إل��ى  93قتيالً ،وفقا ً لقناة «جيو تي في»
المحلية.
وقال شاه ُد عيان إنَّ االنفجار وقع أثناء تجمع أشخاص
في المستشفى لمرافقة جثمان رئيس نقابة المحامين،
بالل أنور قاسي ،الذي اغتيل بالرصاص في كويتا في
وقتٍ سابق.
هذا وأصيب في االنفجار عد ٌد من زم�لا ِء قاسي الذين
وصلوا إلى المستشفى بعد نق ِل جثمان ِه إلى هناك .كما
فتح مجهول النار بعد وقوع االنفجار ،وقام رجال األمن
بمحاصر ِة المكان ،وأعلنت حالة الطوارئ في المنطقة.
وفي شأنٍ متصل ،أ ّكدت الداخلية األفغانية اختطاف
إثنين من الرعايا األجانب يعمالن أستاذين في الجامعة
األميركية بأفغانستان ،من قبل مسلحين مجهولين مساء

األوروب���ي ال يتصرف بإخالص مع
تركيا» مشيرا ً إلى أنّ إلغاء تأشيرات
دخول األت��راك كان من المفترض أن
يبدأ في أو ِل حزيران.
ك��م��ا أن��ت��ق��د إردوغ�����ان واشنطن
وال��زع��م��اء األوروب��ي��ي��ن ،وق���ال إنَّ
الغرب َّ
الشعب التركي،
تخلى عن
ِ
ِ
مضيفا ً «تفاعل العالم بأكمله مع
الهجوم على ش��ارل��ي إب���دو .ش��ارك
شوارع
رئيس وزرائنا في مسير ٍة في
ِ
ب��اري��س .ك��ن��تُ أت��م��ن��ى أن يتفاعل
زعماء العالم الغربي (مع محاولة
االنقالب) بالمثل وأال يكتفوا بالقلي ِل

من العبارات المبتذلة».
ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي انتقد ألمانيا
بسبب منعها إيَّاه من التواصل عبر
الفيديو مع مؤيدين له شاركوا في
مسير ٍة في مدينة كولونيا األلمانية،
وق��ال «ألمانيا سمحت لمتشددين
أكراد بالبث عبر دائرة تلفزيونية...
«أين الديمقراطية؟».
وأضاف «دعوهم يغذون اإلرهاب
وسينقلب عليهم» ،ذاكرا ً أنَّ المسيرات
المساندة للديمقراطية والمنددة
باالنقالب الفاشل ستستمر في تركيا
حتى األربعاء المقبل.

أمس في منطقة «دار األم��ان» بالدائر ِة السادسة غرب
العاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية ،صديق
صديقي «اختطف مسلحون مجهولون أستاذين أجنبيين
في محيط الجامعة األميركية غرب كابول» ،مشيرا ً إلى أنَّ
أحد المخطوفين أميركي الجنسية واآلخر يحمل الجنسية
ُ
تبذل جهودا ً حثيثة
األسترالية ،موضحا ً أنَّ شرط َة كابول
من أج ِل معرف ِة مصيرهما.
من جانب ِه علَّق مصد ٌر بالخارجي ِة األميركي ِة على
الواقع ِة بقول ِه إنهم على عل ٍم بتلك المعلومات ،لكنه امتنع
عن اإلدالء بأي معلومات جديدة ألسباب تتعلق بالسريَّة.
ه��ذا ول��م يضف الجانب األسترالي ج��دي��دا ً أيضا ً إذ
أ ّك��د الناطق باسم الخارجية األسترالية أنّ ما حدث
«عملية خطف على ما يبدو» ،مضيفا ً أنّ سفارة بالده في
أفغانستان تسعى للتحقق من المعلومات.

