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حلب..
والخطة «باء» الأميركية
 محمد شادي توتونجي
إنّ ك�� ّل ال�م�ش��اه��د ال �ي��وم ل�م��ا ي �ج��ري م��ن م �ع��ارك ع�ل��ى جبهة
حلب تحديداً ،بما حشد لها من إرهابيين وه��ذا الكم الهائل من
«االنغماسيين» وغرف «الموك» اإلعالمية والعسكرية ،من جبهة
محور العدوان الصهيو-تكفيري من جهة ،ومن مجاميع قوات
النخبة السورية ونخبة «ح��زب الله» والحشد الجوي الروسي
الكبير والقوات الحليفة األخرى ،المساندة للدولة السورية من
جهة ثانية ،تؤكد بما ال يدعو للشك ،أن هذه المعركة لها صفة
واحدة ونتيجة واحدة ،هي «يا قاتل يا مقتول» .إذ يعلم كل محور
الحرب على سورية ،وعلى رأسهم الكيان الصهيوني ،أنّ معركة
حلب هي آخر أوراق األميركي قبل إعالن الهزيمة في سورية،
عبر بوابة انتصار الجيش العربي السوري مع حلفائه .وهذا يبدو
يقينا ً قد رسمت معالمه ،بعد أن تمكن الجيش السوري وحلفاؤه
من استيعاب الهجمة الكبرى التي وقعت مع خسائر محدودة جدا ً
في الجغرافيا ،وتمت استعادة المبادرة وس ّد الثغرة التي ر ّوجت
لها وسائل إعالم المحور الصهيو-وهابي على أنها «خط بارليف»
لما أسموه «ملحمة حلب الكبرى» .واستطاع الجيش العربي
السوري والحلفاء إعادة التموضع الدفاعي واالنطالق لمعركة
الهجوم المضاد ،ليس فقط على ساحة المعركة في «الراموسة»
والكليات العسكرية هناك ،وإنما على امتداد الطريق الواصلة من
إدلب وريفها ،وصوالً للراموسة ،مستخدمين تكتيكات جديدة
من كمائن وقض ٍم وهض ٍم وتسلل وص ٍد متقد ٍم للهجومات ،اذ أن
مع عمليات الص ّد يتقدم الجيش ويحكم السيطرة على المناطق
التي تمركز فيها المهاجمون ،ويح ّرر كتالً جديدة من األبنية
وط��رق اإلم��داد ،إما بالسيطرة المباشرة ،أو بالسيطرة النارية
التي تنجح أكثر في عملية استنزاف اإلرهابيين ،وتج ّرهم لما
يسمى «بقع تقتيل» أو ما نسميه «األه��داف المغناطيسية» ،كما
ح��دث في مبنى كلية التسليح حيث س ّوتها المدفعية السورية
بالتعاون مع سالح الجو باألرض ،بمن فيها من إرهابيين ظنوا
أنهم تمكنوا من إح��راز إنجاز عسكري .وفي آنٍ واح��د ،وبعم ٍل
�وي ،يت ّم ع��زل المسلحين عبر إستهدافات
مشتركٍ أرض� ٍ�ي وج� ٍ
متالحقة لمحيط الكليات العسكرية ،واستهداف طرق اإلمداد
لهم ،واأله��م ف��ي م��ا ي�ج��ري ،أن��ه بعد اإلن �ج��ازات االستراتيجية
للجيش ال�س��وري والحلفاء ،على جبهات ال�م�لاح والكاستيلو
والليرمون ،وصوالً إلى بني زيد وحندرات ،وأثناء قيام الجيش
والحلفاء بالعمليات في الراموسة والكليات ،كان العمل األه ّم في
توسيع استهدافات الجيش العربي السوري ،مع سالح الجو،
لكل المحاور الممتدة من حريتان وكفر حمرة والراشدين  4و5
الستكمال الطوق على المجاميع اإلرهابية ،وإلحكام وتأمين
السيطرة على المحلّق الشمالي ،وصوالً لتأمين الطريق الدولية،
عبر استهداف مراكز إمداد الجماعات اإلرهابية من خان طومان
إلى الزربة وخان العسل.
وهذا يؤكد صحة التقارير الصحافية اإلسرائيلية ،التي تحدثت
عن أنه إذا ما انتصر محور المقاومة في معركة حلب ،فإنّ أدراج
األميركي ستكون قد نضبت من جميع األوراق التي يمكن أن
يساوم عليها ،تزامنا ً مع إع�لان األميركي عن إع��ادة فتح جبهة
الجنوب السوري ،إلرباك الجيش السوري والحلفاء ،وتشتيت
االنتباه عن الهزائم في معارك حلب ،واألمر الذي يدفعنا للقول
يقينا ً أن ما تحدث عنه المدعو عادل الجبير ،نقالً عن جون كيري،
عن خطة «ب��اء» أميركية ،يؤكد أنّ معركة حلب كانت هي الخطة
«باء» إذا ما قاطعناه مع التقارير اإلسرائيلية.
ولهذا كان تأكيد القيصر الروسي ،بعد مؤتمر باكو األخير في
أذربيجان ،على أنّ معركة حلب لن تتوقف حتى النصر والحسم
النهائي فيها ،وأن روس�ي��ا ل��ن تتع ّرض للخديعة م��رة آخرى،
بهدن إنسانية .لذلك حاول األميركي جاهدا ً أن يهاجم الروسي
بتصريحات مباشرة بلسان أوب��ام��ا ،ال��ذي ق��ال خ�لال مؤتمر
صحافي في البنتاغون «أنا لست متأكدًا من أن بإمكاننا الوثوق
بالروس وبفالديمير بوتين ،ولهذا السبب علينا أن نجري تقيي ًما
بشأن ما إذا كنّا سنتمكن من الوصول إلى وقف فعلي لألعمال
العدائية أم ال ،ربما تكون روسيا غير قادرة على الوصول إلى
ذل��ك» ،األم��ر ال��ذي دعا نائب وزي��ر الخارجية الروسية سيرغي
ريابكوف ،للقول بأنه يتوجب على الواليات المتحدة التصرف
ب �ـ«ن��زاه��ة» و«م�س��ؤول�ي��ة» إذا أرادت إع ��ادة الثقة للعالقات مع
روسيا.
وتابع قوله« :ال يمكن استعادة الثقة في العالقات بين روسيا
والواليات المتحدة ،إالّ إذا تعامل زمالؤنا في واشنطن بصدق
ومسؤولية مع كامل جدول أعمال العالقات الثنائية بين موسكو
وواش�ن�ط��ن» ،م��ؤك��دا ً «أن ال��والي��ات المتحدة ،ف��ي ح��واره��ا معنا
حول المسائل السورية ،ال تتصرف أحيا ًنا كما يفعل الشركاء،
وال ت��زال بعيدة عن إظهار استعداد للتفاوض على أس��اس من
المساواة».
وعلى الطرف اآلخ��ر ،وليس من ب��اب المساواة بين الطرف
اإلره��اب��ي ،المعتدي بداعميه ،م��ع محور المقاومة للمشروع
الصهيو-تكفيري ف��ي المنطقة وال�ع��ال��م ،ف��إن الجيش العربي
ال �س��وري وح �ل �ف��اءه ي�ع�ت�ب��رون وي�ع�ل�م��ون أنّ م�ع��رك��ة ح�ل��ب هي
أ ّم ال �م �ع��ارك ،وه��ي ال�م�ع��رك��ة ال�ف�ص��ل ،وب��أن�ه��ا م�ع��رك��ة الوحدة
واالنتصار الحاسم .فهي معركة الوحدة ألنها تسقط آخر أوهام
التقسيم لألراضي السورية ،التي تحافظ على وحدتها بعد فشل
ك ّل مخططات التقسيم ،وبعد الفشل الذريع في بداية الحرب،
عبر محاولة إسقاط حمص التي ر ّوج لها يوما ً على أنها عاصمة
الثورة السورية ،والتي كانت مرسومة بدقة ،نظرا ً لموقع حمص
�س��م وي�ف�ص��ل ش �م��ال س��وري��ة ع��ن جنوبها
ال�ج�غ��راف��ي ال ��ذي ي�ق� ّ
تماماً ،المتدادها عبر الصحراء وصوالً للحدود العراقية شرقاً،
واللبنانية غرباً ،لتتصل الحقا ً بما س ّموه والية طرابلس لتصل
«داعش» الى البحر ،األمر الذي شرح للكثيرين أن معركة احتالل
تدمر لم تكن اعتباطاً ،بل ألنها الطريق المؤدية لهذا المشروع،
وألنها المنطقة التي تفصل دمشق عن حلب تماماً ،األمر الذي
يجعل الفتك بالجنوب والشمال سهالً بعد التقسيم وقطع طرق
التواصل واإلم��داد ،وكانت يومها معركة القصيْر نقطة التح ّول
الفاصلة في الحرب على سورية ،حيث أسقطت حلم التقسيم
األول.
وأسقط حلم التقسيم الثاني عبر فشل ك ّل عواصف الجنوب
وتحصنت دم�ش��ق واستكملت م�ع��ارك ريفها
ال�ت��ي ق��ام��وا ب�ه��ا،
ّ
والغوطتين ،لتسقط حلم دك حصون دمشق.
لذلك ،كانت حلب وستكون آخر معاقل األوهام في التقسيم،
وس�ت�ك��ون م�ع��رك��ة ال�ن�ص��ر ال�ن�ه��ائ��ي للحفاظ ع�ل��ى وح ��دة أرض
س��وري��ة ،ومعركة نصرها الحاسم ،ألنها ستحسم بعدها كل
المعارك من إدلب إلى الرقة إلى كل األراضي السورية.
ولهذا كان ق��رار الرئيس بشار األس��د حاسما ً وقاطعا ً بشكل
ن �ه��ائ��ي ،أنّ م�ع��رك��ة ال�ح�س��م ف��ي ح�ل��ب ان�ط�ل�ق��ت ول��ن تنتهي إال
بالنصر.
وهذا ما دعا األمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله
الى القول بأنّ حلب هي طريقنا للقدس .وقال قولته الشهيرة بأنه
«لو تطلبت المعركة مع هؤالء اإلرهابيين التكفيرين أن أذهب أنا
وكل «حزب الله» إلى سورية سنذهب إلى سورية».
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لقاء بوتين ـ �أردوغان ..ال تح ّول ا�ستراتيجي
 راسم عبيدات
لقاء بوتين – أردوغان في بطرسبورغ ،لم يحمل أي تح ّوالت
ذات مغزى ،او استدارة استراتيجية تركية تجاه موقفها من
األزمة السورية .فتركيا منغمسة في العدوان على سورية من
رأسها حتى أخمص قدميها .ومن كان يعتقد بأنّ تركيا ستذهب
إلى ح ّد الشراكة مع روسيا في حربها على اإلرهاب والجماعات
اإلرهابية ،فهو يعيش حالة مرضية أو هو مغرق في أحالمه
وأوهامه .فتركيا رغم اإلنقالب الفاشل وما نتج عنه من تداعيات
بإعالن أردوغان حالة الطوارئ في البالد ،خوف تعرضها إلنقالب
جديد ،وقيامه بحملة تطهير واسعة شملت هيكلة اهم القطاعات
في الدولة :القضاء والتعليم واالعالم والجيش ،من اجل إحكام
سيطرته على البالد ،فهو يرى بانّ حالة عدم اإلستقرار السياسية
واألمنية وخ��ذالن ال��دول الغربية لتركيا ،ورف��ض عضويتها
في االت��ح��اد األوروب���ي ،وتعاطي أميركا وتأييدها لإلنقالب،
وإحتضانها لمعلم أردوغ��ان السابق فتح الله غولن ،المتهم
بقيادة اإلنقالب؛ وكذلك اإلنعكاسات الكبرى لهذا اإلنقالب على
االقتصاد التركي ،كلها من العوامل الهامة في القرار التركي بلقاء
بوتين في بطرسبورغ ،يضاف اليها التخوف من قيام كيان كردي
بدعم أميركي على طول الحدود السورية – العراقية ،وامتداد هذا
الكيان الى عمق االراضي التركية ،وما له من إنعكاسات سلبية
على وحدة األراضي التركية واستقرارها.
حتى ال نتطير في التحليل ،تركيا عضو في حلف «الناتو»،
واألولوية في التحالف والقرار والموقف للحلف ،وهذا ما قاله
وشدد عليه جاويش اوغلو وزير الخارجية التركي ،لكنه أضاف
بأنه ال مانع من التعاون خارج اطار الحلف في القضايا الدفاعية.
ولذلك ،ال يمكننا أن نح ّمل اللقاء في بطرسبورغ الكثير من النتائج
ذات البعد اإلستراتيجي ،في ما يتصل بالموقف التركي من األزمة
السورية.
فرغم الحديث عن الحل السياسي لألزمة السورية ،والتنسيق
العسكري واألمني ،وإقامة غرف العمليات المشتركة ،والمشاركة

التركية في الغارات على «داعش» في الرقة السورية ،اال ان هذا ال
يمكن البناء عليه ،فالورقة التي تقاتل بها تركيا في سورية ،هي
ورقة «جبهة النصرة» و«حركة اإلخوان المسلمين» ،تلك الحركة
التي تشكل العالقة معها خطا ً احمر ال يمكن ألردغان تجاوزه ،فهو
يراهن على ان تكون جزءً ،أو ربما هي من تتولى مقاليد الحكم
في سورية ،بعد رحيل النظام السوري الحالي ،وفق تمنياته
ورغباته.
وهناك خالف جوهري بين الرؤيتين الروسية والتركية ألسس
وقواعد الح ّل السياسي في سورية ،فتركيا تقول بأنه ال يمكن
التقدّم في الح ّل السياسي ،مع بقاء الرئيس األسد؛ وروسيا تعتبر
ذلك شأنا ً داخليا ً سورياً ،وترفض الخوض والحديث فيه ،وأن
األولوية يجب ان تكون للحرب على اإلرهاب .من هنا نجد تماثالً
ما بين السعودية وتركيا في النظرة للح ّل السياسي ،من خالل
إستمرار ترديد اإلسطوانة المشروخة «رحيل األسد» .وكذلك،
فإنه ال يمكن لتركيا ان تخسر مشروعها اإلستثماري الذي صرفت
عليه ماليين ال��دوالرات ،وهي الطامعة بالجغرافيا السورية،
والراغبة بتشكيل نظام حكم سوري يكون دمية لها.
ورغم اإلتفاق الروسي – التركي على وحدة األراضي السورية،
فهذا الموقف التركي لم يأت من رغبة في الحفاظ على وحدة
سورية ،فهي بعد ان ادركت بأنّ مشروعها القائم على اقتطاع جز ٍء
من الجغرافيا السورية قد فشل وهزم ،وبأن أميركا تخدعها فيما
كردي مستقلٍ،
يخص العالقة مع األكراد ،وبأنها تدعم قيام كيانٍ
ٍ
شعرت بأنّ ذلك يشكل خطرا ً جديا ً على امنها وإستقرارها ووحدة
أراضيها ،ولذلك ترى بأن التحالف مع روسيا ،هنا ،مفيد لها،
ويتفق مع رؤيتها وموقفها ،لكن المهم أال يكون الحل السياسي
ووحدة األراضي السورية قائما ً على أساس استمرار األسد في
الحكم.
كذلك ،فإنّ اإلقتصاد التركي وما أصابه من تراج ٍع في ظل
اإلنقالب وتداعياته ،والعقوبات التي فرضتها موسكو على تركيا
عقب إسقاط المقاتالت التركية لطائرة «السوخوي» الروسية،
في خريف العام الماضي ،تجعل تركيا في حاجة كبيرة لروسيا
من اجل تعافي اقتصادها ،إذ أن القطاعات الزراعية والسياحية
والمصرفية وحتى الخدماتية ،ت��أث��رت بشكل كبير بسبب

العقوبات الروسية ،وترطيب العالقات وإعادتها مع موسكو مهم
لهذه القطاعات.
ما أراده بوتين من هذا اللقاء ،هو دفع تركيا لوراثة الدور
األميركي في تحييد الجماعات اإلرهابية ،وفك الشراكة ما بين
المتطرف منها (النصرة) وما يس ّمى بالمعارضة المعتدلة،
الن أميركا تتراجع دوم�ا ً عن التفاهمات في هذا الشأن ،تحت
ضغط لوبي التطرف في القيادة األميركية ،وضغوط الحلفاء
العرب والدوليين (السعودية وفرنسا وبريطانيا) ،وهو بذلك
خرق
يريد أن يبعث برسالة لألميركان بأنه قادر على إحداث
ٍ
في حلف «الناتو» ،وإقامة عالقة مع عضو متميّز فيه ،والرسالة
هنا مزدوجة :تركيا ترسل رسالة غضب واحتجاج على الموقف
األميركي من اإلنقالب ،وموقف اإلتحاد األوروبي برفض عضوية
تركيا في اإلتحاد.
كذلك يطمح بوتين لتطوير الموقف والتعاون التركي بشأن
إستثمار عالقتها بالجماعات اإلرهابية ،من أجل خفض مستوى
أعمالها اإلرهابية ،أو دفعها للموافقة على المشروع الروسي للحل
السياسي لألزمة السورية.
لكن تبقى التحالفات الروسية – التركية في اإلطار التكتيكي،
وبما يتصل بالعالقة ف��ي القضايا اإلقتصادية والتجارية
والتنسيق األمني ،فهناك خالفات ذات بعد جوهري في القضايا
اإلستراتيجية ،خالفات في األه��داف والمنطلقات ،تصل ح ّد
التعارض الكلي ،ألن روسيا تعتبر الدولة السورية بقيادة الرئيس
بشار األسد ،منطقة نفوذ وحليف استراتيجي لها ولمصالحها في
المنطقة ،في حين أن تركيا تريد رحيل النظام لخدمة أجنداتها
ومصالحها في المنطقة ،وبالذات «اإلخوان المسلمين» ،وليبقى
اللقاء في إطار تفعيل التعاون اإلقتصادي وإلى ح ّد ما األمني،
وإيصال رسائل التهديد واإلستغناء والتعاون ،من أجل عدم
حدوث المواجهة أو الصدام ،وإن إستدارت او إرتدّت تركيا في
مواقفها ورؤيتها بعض الشيء تجاه الموقف من سورية ،فهي ال
تعدو كونها مؤقتة ،بحكم األوضاع الداخلية التي تمر بها تركيا
من عدم إستقرار سياسي وأمني وفتور للعالقات مع أميركا ودول
الغرب اإلستعماري.
Quds.45@gmail.com

تؤكد مصادر
دبلوماسية أن الحديث
السعودي الواثق
من سيطرته على
الوضع الحدودي
مع اليمن ال يعكس
حقيقة موقف الرياض
المرتبك الذي عبّرت
عنه بعد التصويت
الروسي في مجلس
األمن ضد مشروع
قرار سعودي أميركي
حول اليمن حركة
سعودية نحو روسيا،
بهدف عقد اجتماع
يضم بريطانيا ودولة
اإلمارات ،للتشاور
بصدد التوصل لصياغة
مبادرات جديدة لوقف
النار والعودة للتفاوض
السياسي.

احتجاجات عنيفة عقب قتل ال�شرطة م�شتبه ًا به في ميلووكي

تظاهرة غا�ضبة في نيويورك بعد مقتل �إمام م�سجد وم�ساعده
شهدت مدينة ميلووكي في والية ويسكونسن األميركية،
ٍ
عنف ،بعدما قتل ضابط شرطة
إحتجاجات رافقتها أعمال
بالرصاص رجالً مسلحا ً أثناء محاولته الهرب من مكان
الحادث.
وذك��رت قناة « »bbcأن قرابة مئة مواطن خرجوا
إلى ش��وارع المدينة احتجاجا ً على ممارسات الشرطة،
وأشعلوا مبان عدة ،بما في ذلك محطة وقود ،وعددا ً من
سيارات الشرطة.
وأعلنت شرطة المدينة أن المحتجين رشقوا عناصر
الشرطة بالحجارة ،ما أسفر عن إصابة ضابط ،جرى نقله
إلى المستشفى لتلقي العالج.
ودعا رئيس بلدية ميلووكي توم باريت سكان المدينة،
في مؤتمر صحافي ،إلى اإلسهام في استتباب النظام،
قائال« :البد من التهدئة ،ونحن نفهم استياء المواطنين
من ممارسات الشرطة ،ونعتقد أنه يجب تحقيق العدالة،
لكننا نحتاج قبل كل شيء إلى إعادة النظام في المدينة».
�ق ّ
حطم حشد من الناس نوافذ سيارة
وفي وق��تٍ الح� ٍ
دوري��ة خالية ،وأشعلوا النار في سيارة أخ��رى ،قبل أن
يضرموا النار في محطة وقود ،وثالثة مواقع أخرى ،حيث
لم يتمكن رجال اإلطفاء في البداية من مكافحة الحرائق
بسبب إطالق النار.
جاء ذلك ،بعد قيام ضابط شرطة بقتل شاب ( 23عاما)
كان مسلحا ً بمسدس مسروق.
يشار إل��ى أن الضابط أطلق طلقين من الخلف على
الشاب المشتبه به ،الذي حاول الفرار من مكان الحادث

بعد أن أوقفت الشرطة سيارته.
على صعيد آخر ،تظاهر مواطنون أميركيون مسلمون
في حي كوينز في مدينة نيويورك ،على خلفية مقتل إمام
مسجد ومساعده بإطالق نار في المدينة ،في وقت سابق

من اليوم نفسه ،مطالبين بتقديم الجناة إل��ى العدالة
بأسرع وقت.
وقالت الشرطة إن إمام المسجد موالنا أكونجي (55
عاماً) ومساعده ثراء الدين ( 64عاماً) قتال أمام مسجد

الفرقان في مدينة نيويورك .وأنهما أصيبا برصاص في
الرأس في حي أوزون بارك الشعبي ،من دون أن تذكر أي
دوافع إلطالق النار.
وأوضحت الشرطة في بيان لها ،أن المسلّح اقترب من
الرجلين من الخلف وأطلق النار على رأسيهما من مسافة
قريبة ،مؤكدة أن منفذ العملية هرب ولم يتم إعتقاله بعد.
وفي سياق تعليقها على الحادث ،قالت تيفاني فيليبس
المتحدثة باسم إدارة شرطة نيويورك ،إنه لم يعرف بشكل
فوري الدافع وراء الجريمة ،كما لم يتم إكتشاف دليل حتى
اآلن يشير إلى إحتمال استهداف الرجلين بسبب دينهما.
واستدركت بالقول ،أن الشرطة ال تستبعد أيّ احتمال
وراء عملية القتل التي أثارت مشاعر المسلمين في المدينة،
ودفعت بالعشرات إلى الخروج في تظاهرات مطالبين
بالقاء القبض على الجناة.
ووصف مجلس العالقات األميركية اإلسالمية «كير»
من جهته ،الحادث بالمؤلم ،وقالت عفاف ّ
نشار المدير
التنفيذي لفرع «كير» في نيويورك أن الضحيتين «كانا
شخصين محبوبين ج��دا» ،مشيرة الى أن هناك شعورا ً
عميقا ً بالحزن ،وصرخة قوية لتطبيق العدالة ،الفتة إلى
وجود إرادة قوية لشرطة نيويورك للتحقيق في الحادث
بشكل جدي وبجميع إمكانياتها.
وأف��ادت تقارير صحافية بأن موالنا أوكونجي انتقل
لإلقامة في نيويورك من بنغالدش قبل سنتين ،فيما أكدت
الشرطة أنه ال توجد مؤشرات على أن الجريمة ارتكبت
على أساس طائفي ديني.

متطرفة المانية تدعو لو�ضع المهاجرين في جزر خارج اوروبا

اعتداءات جن�سية على �أطفال في مراكز لجوء يونانية
دع��ت ف��راوك��ه بيتري ،زعيمة «ح��زب البديل من أجل
ألمانيا» ،برلين الى إرس��ال المهاجرين الذين يتم رفض
طلبات لجوئهم ،والمهاجرين غير الشرعيين ،إلى جزر
خارج أوروبا.
واعتبرت زعيمة الحزب الذي يمثل اليمين المتطرف ،أنه
يجب تحويل مكتب الالجئين إلى مكتب للتهجير ،مضيفة:
«سيتم نقل المهاجرين غير الشرعيين ،وطالبي اللجوء
الذين يتم رفض طلباتهم ،إلى جزيرتين خارج أوروبا ،تحت
حماية األمم المتحدة» .إال أنها لم تحدد الجزيرتين اللتين
قصدتهما.
واقترحت بيتري تحويل «المكتب االت��ح��ادي للهجرة
والالجئين إلى مكتب للتهجير إلى خارج البالد ،بما يضمن
مغادرة كل المهاجرين غير الشرعيين أللمانيا في أسرع ما
يمكن».
وأشارت وسائل إعالم ألمانية ،إلى أن بيري قصدت في
تصريحاتها جزيرتي «ناورو ومانوس» في المحيط الهادي،
اللتين تمولهما أستراليا إليواء طالبي اللجوء الذين تعترض
طريقهم أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئها بالقوارب،
ويتم إبالغ هؤالء بأنهم لن ينقلوا أبدا إلى أستراليا.
وتسبب تدفق أكثر من مليون مهاجر في العام 2015
بزيادة شعبية «حزب البديل من أجل ألمانيا» ،الذي من
المتوقع أن يحقق مكاسب قوية في انتخابات الواليات
الشهر المقبل ،في برلين ومكلينبورج-فوربوميرن.
في غضون ذل��ك ،أعلنت هيئة االستخبارات األلمانية
أن «المتشددين اإلسالميين» يحاولون تجنيد المهاجرين

الجدد لالنضمام إلى صفوفهم ،حسبما نقلت وكالة «تاس»
الروسية ،أمس.
وق��ال هانز -ي��ورغ مآسن ،مدير هيئة االستخبارات
األلمانية« :نعلم حتى اآلن بـ  340محاولة لتجنيد مهاجرين،

وعلى األرجح أن عدد الحاالت المماثلة أكثر» ،معربا ً عن قلق
السلطات من أن تجنيد المهاجرين الجدد يجري في المراكز
المخصصة إليوائهم.
وذكر المسؤول األلماني أن األجهزة األمنية لفتت أنظار

�أوغلو :دول طالبتنا بتح�سين عالقتنا مع رو�سيا وانزعجت بعدها

«تقرير بذيء» يوتر عالقات تركيا مع النم�سا
استدعت وزارة الخارجية التركية القائم باألعمال النمساوي في أنقرة ،بسبب ما وصفته
بأنه «تقرير بذيء» عن تركيا ،ظهر على شريط لألخبار بمطار فيي ّنا ،بعد أن أظهرت صور
على وسائل التواصل االجتماعي ،أن عنوانا ً كتب عبر شريط إخباري في المطار فيه «تركيا
تسمح بممارسة الجنس مع األطفال األقل من خمس عشرة سنة».
وقال مسؤول بوزارة الخارجية التركية «عبًرنا بشدة للقائم باألعمال النمساوي عن
انزعاجنا ورد فعلنا على هذا األم��ر ،الذي يلطخ صورة تركيا ويتعمد تضليل الناس».
واوضح أنه تمت إزالة العنوان بعد تدخل الوزارة.
وقضت المحكمة الدستورية التركية ،الشهر الماضي ،بإزالة مادة في قانون العقوبات،
تصف كل الممارسات الجنسية مع األطفال األقل من  15سنة بأنها «اعتداء جنسي» ،بعد
أن قدمت محكمة محلية طلبا ً بذلك.
وتصاعد التوتر بين تركيا والدول االوروبية ،بسبب حملة اعتقاالت شنتها أنقرة ،في
أعقاب محاولة االنقالب الشهر الماضي.
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والكثير من األتراك ،الغرب بالتركيز ،بشكل
أكبر ،على حقوق مدبري االنقالب وأنصارهم ،بدال من محاولة االنقالب نفسها ،التي راح
ضحيتها أكثر من مائتان واربعين شخصاً.
ووصف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو النمسا األسبوع الماضي ،بأنها

«عاصمة العنصرية المتطرفة» ،بعدما اقترح المستشار النمساوي كريستيان كيرن إنهاء
محادثات انضمام تركيا لالتحاد األوروب��ي ،التي حققت تقدما طفيفا منذ انطالقها عام
.2005
وفي شأن منفصل ،قال جاويش أوغلو ،إن بعض الدول كانت تطالب أنقرة بتحسين
عالقتها مع موسكو ،لكنها منزعجة اآلن بعد أن فعلت إنقرة ذلك.
وقال اوغلو في تصريح على هامش زيارة أجراها إلى فرع حزب «العدالة والتنمية»
الحاكم في والية دنيزلي غربي البالد ،والتقى خاللها أعضاء من الحزب ،أن «هناك من
يتساءل هل ما تشهده تركيا حاليا (بعد عودة العالقات مع موسكو) تح ّول في األرضية
أم في المحور؟ (في إشارة البتعاد تركيا عن الغرب وقربها من روسيا)» .مستطرداً« :ما
الغرابة في ذلك ،ألم تكن لدينا عالقات معهم (ال��روس) قبل  24تشرين الثاني ،وليعلم
الجميع أننا نحن من نحدد سياستنا الخارجية».
وحول عالقات بالده باالتحاد األوروبي ومفاوضات االنضمام إليه ،أشار أوغلو إلى وجود
تصريحات بلغت حد التهديد بوقف مسألة عضوية تركيا أو مفاوضاتها ،مضيفا» :أعلمنا
هؤالء حدودهم بنبرة فاقت نبرة تحذيراتهم إلينا ،فتركيا اليوم ليست كما كانت بالماضي
حينما كانوا يتحكمون فيها ،وإذا كنتم ستدخلون معنا في حوار ،عليكم أوال ً أن تعلنوا أنكم
ضد االنقالب ،فنحن نعلم جيدا ً معاييركم المزدوجة ورياءكم ،وشاهدناها كثيرا».

إدارات مراكز إليواء الالجئين إلى وجود تلك المشكلة ،لكي
تحيطها تلك اإلدارات علما ً في حال معرفتها بحدوث حاالت
تجنيد.
وفي شأن متصل ،كشفت وسائل إعالم أجنبية ،أمس،
عن تع ّرض أطفال لم يتجاوزوا عمر السبع سنوات ،إلى
اعتداءات جنسية داخل مراحيض مراكز اللجوء باليونان،
لتعود مسألة حمايتهم إلى الواجهة مرة أخرى.
وتشير المعلومات الواردة إلى تعرض أطفال العتداءات
جنسية داخل مراحيض في مركز إيواء لالجئين في منطقة
سالونيكي في اليونان .كما تتحدث عن خشية النساء
والفتيات من مغادرة مخيماتهن خالل فترات الليل ،خوفا من
اعتداءات مفاجئة مماثلة.
وبات الخوف والذعر ينتاب األسر القاطنة بمركز اللجوء
في منطقة سالونيكي ،خوفا على مصير أبنائها ،علما ً أن هذا
المركز يأوي قرابة الفي الجئ منذ شهر أيار الماضي.
ونقلت بعض الصحف األجنبية ش��ه��ادات لعاملين
في «منظمة أطباء بال ح��دود» قالوا فيها إن مرتكبي هذه
االعتداءات الجنسية ينتمون لعصابات إجرامية ،ولهذا
يخشى الالجئون اإلفصاح ع ّما يتعرضون له من انتهاكات.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مسألة حماية األطفال،
حيث سبق أن كشفت وسائل إعالم تركية بدورها ،في شهر
أيار الماضي ،فضيحة كبرى تتعلق بتعرض أطفا ٍل الجئين
العتداءات جنسية ،وطالبت المعارضة التركية بفتح تحقيق
قضائي آنذاك.

�إيران تبني محطتين
نوو َّيتين جديدتين
قال ممثل لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان
اإليراني ،سيد حسين نق ّوي ،أنَّ طهران تعتز ُم بناء محطتي
طاقة نوويَّة جديدتين بالتعاونِ مع موسكو.
وبحسب وكالة «شانا» ،فإن البرلمان أعلن عن ضرور ِة
ِ
توفير  20ألف ميغاواط من الطاق ِة الكهربائي ِة في إيران ،األمر
الذي يتطلب بناء  10محطات طاقة نووية.
واعدت هيئة الطاقة النوويَّة اإليرانية خط َة بنا ِء محطاتِ
الطاقة ،ونظرا ً ألنَّ بناء  10محطات في آنٍ واحد أم ٌر غير ممكن،
من المقرر حاليا ً البدء ببناء محطتين.
تجدر اإلش��ارة إلى أنَّ طهران وموسكو وقعتا في تشرين
الثاني من العام  ،2014ع��ددا ً من الوثائق في العاصم ِة
توسيع التعاون بين الجانبين في مجال
تنص على
الروسية
ُّ
ِ
االستخدام السلمي اآلمن للطاق ِة النوويَّة ،وبناء ثماني وحداتِ
طاقة في المحطات النووية في إيران ،وفق التقنيات الروسية،
عالو ًة على ذلك ،ت َّم توقيع عقد بناء المرحلة الثانية من محطة
«بوشهر» النوويَّة المك َّونة من وحدتي طاقة َ
وف��ق مشروع
روسي.

