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عضو بالبرلمان األوروبي: نظام
 بالعالم

ً
 السعودية األكثر فاشية

انتقد زعيم »حزب الخضر« في »البرلمان األوروب��ي« البلجيكي فيليب 
المبرتس- بشّدة- عالقة الغربّيين مع الرياض، معتبرًا أّن »نظام الّسعودّية 
 في 

ً
يرّوج لشكٍل من أشكال التشدد الديني هو على األرجح األكثر فاشّية

العالم«.
 تصلب 

ٌ
وقال: إن »الّسعودية دولة تنتهك الحقوق األساسية، هي دولة

وتقطع الرؤوس واأليدي، ونحن نقيم معها عالقاٍت ممتازة«، متسائاًل 
»ولكن ماذا تتوقعون، فإّن حاجتنا إلى الّنفط تجعلنا نعتمد على هؤالء 

األشخاص«.

مارين لوبن: على فرنسا االبتعاد عن 
الّسعودّية وقطر لمحاربة »داعش«

طالبت الزعيمة اليمينية في فرنسا مارين لوبن بالدها »تغيير تحالفاتها 
من أجل محاربة تنظيم »الّدولة اإلسالمية في العراق والشام«- »داعش«، 
 أّن »عليها االبتعاد عن الّسعودية وقطر، واالقتراب من روسيا 

ً
دة

ّ
مؤك

وإيران«.
وش��ّددت، أم��ام »البرلمان األوروب���ي« في ستراتسبورغ، على ضرورة 
ات العاصمة الفرنسّية  رف اإلسالمّي، بعد اعتداء

ّ
»تحديد العدّو، أي الّتط

باريس«.  
ّصص لعواقب 

ُ
دت رئيسة حزب »الجبهة الوطنّية«، خالل نقاِش خ

ّ
وأك

ات األخيرة في باريس أّن »تحديد العدّو ُيؤّدي إلى إعادة الّنظر  االعتداء
في صداقاٍت عّدة على الّصعيد الّدولّي، وُيرغم على طرح سؤاٍل عّما إذا كان 
 إلى أّنه »يطرح أيضًا 

ً
في إمكاننا أن نبقى حلفاء للّسعودية وقطر«، مشيرة
تساؤالٍت حول موقف تركيا من األصولّية اإلسالمّية«.

تي أبرمناها 
ّ
فاقات والّتحالفات الّدولّية ال

ّ
وأوضحت لوبن أّن »مجمل االت

تدفعنا في ال��واق��ع إل��ى أن نكون اليوم حلفاء لتلك األصولّية ب��داًل من 
 

ّ
 أّن »كل

ً
دة

ّ
 أن »يتّم تغيير هذه الّتحالفات«، ومؤك

ً
مخاصمتها«، مقترحة

ظ، وهذا 
ّ
ذين ُيحاربون األصولّية يجب أن يعتبروا حلفاء من دون أي تحف

ّ
ال

األمر ينطبق على مصر واإلمارات العربّية المتحدة وروسيا وإيران«.

70% من نساء العالم ضحايا العنف
تشير إحصائيات األمم المتحدة إلى أن أكثر من 70 في المائة من النساء 
يعانين من العنف في حياتهن، وتتعرض 35 في المئة منهن لنوع من 
أنواع العنف الجنسي، وفي بعض البلدان، تتعرض سبع من كل 10 نساء 
إلى هذا النوع من سوء المعاملة.ولدعم النساء يحيي العالم في ال� 25 من 
تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد 

المرأة.
وتصف المديرة التنفيذية لهيئة األمم المتحدة للمرأة فومزيل مالمبو 
نكوكا العنف ضد الفتيات بأنه أحد أخطر خروقات حقوق اإلنسان، وأكثرها 

عرضة للتسامح.
تقديرات األمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 130 مليون فتاة وامرأة 
قد تعرضت لتشويه أعضائهن التناسلية )فيما ُيعرف بالختان(، خاصة 

في إفريقيا وبعض دول الشرق األوسط.
وعلى الصعيد العالمي، يقدر عدد األحياء من النساء اللواتي تزوجن ولم 
يزلن صغيرات ب���700 مليون ام��رأة، منهن 250 مليون تزوجن دون 
سن 15، ومن المرجح أال تكمل الفتيات اللواتي يتزوجن تحت سن 18 

تعليمهن، كما أنهن أكثر عرضة للعنف المنزلي ومضاعفات الوالدة.

بوتين يقلب الطاولة على الدول الداعمة لإلرهاب

بالتأكيد ليس بمقدور تركيا ان تجازف في مغامرة 
كهذه  من ذات نفسها اطالقًا، بل ان أمريكا ودواًل 
أوروبية وإسرائيل ودواًل عربية، كانت على علم مسبق 
بذلك ، وخططت لهذا اليوم وكانت جاهزة للتعامل  
مع كل االحتماالت الناتجة عن ردود األفعال الروسية.  
وعلى الرغم من سياسة ضبط النفس التي تتعامل 
ات  في  بها  موسكو ازاء ما تتعرض له من اع��ت��داء
سوريا ومنها اسقاط الطائرة الحربية وقتل الطيار 
بطريقة همجية، او ما تتعرض له  من استفزازات من 
قبل  السعودية في اليمن او من قبل دولة  قطر، خالفًا 
على تفجير الطائرة في أجواء سيناء، واضح ان هذه 
االعمال مدبرة وليست عفوية على االطالق ، خصوصًا 
وان اسقاط طائرة روسية حربية بهذا الصلف لم يجرؤ 
أحد على اإلقدام عليه منذ خمسينيات القرن الماضي..
نعتقد ان سياسة ضبط النفس التي تتحلى بها 
موسكو ال��ى اليوم ليست نتيجة ضعف اب��دًا ولكن 
استشعار روسيا  بمسؤولياتها تجاه اإلنسانية واألمن 
والسلم الدولي جعلها تمتص هذه الضربات الموجعة 
والمتتالية وال تتسرع في اإلقدام على ردود أفعال 

مماثلة..
الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين اع��ت��رف في 
لحظات حرجة بأن روسيا تعرضت لطعنات غادرة 
وق��ال ذل��ك بشجاعة عقب اسقاط تركيا للمقاتلة 
الروسية داخل االراض��ي السورية.. األمر الذي دفع 
روسيا إلى إرس��ال رسائل واضحة  لتركيا وحلفائها 
ف��ي محور »تركيا-السعودية-قطر« نظام إس-
400 المتقدم للدفاع الجوي إلى قاعدتها الجوية 
في محافظة الالذقية في سوريا بعد أن أسقطت 
تركيا إحدى طائراتها تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع 

الروسي..
وكان  الرئيس الروسي »فالديمير بوتين«، وصف 
عملية إسقاط الطائرة الحربية الروسية من ِقبل 
المقاتالت التركية، بالطعنة في الظهر، متهمًا تركيا  

ب�«التعاون مع اإلرهابيين.
وجاءت تصريحات بوتين خالل لقائه مع الصحفيين 
أثناء اجتماعه مع ملك األردن »عبدالله الثاني« في 
مدينة سوتشي الروسية، الثالثاء، واكد أن المقاتلة 
الروسية لم تنتهك المجال الجوي التركي، وأنها 
كانت تحلق على ارتفاع 6 كيلو مترات داخل األجواء 
السورية، وعلى ُبعد كيلومترات عن المجال الجوي 

التركي.
وق��ال بوتين: إّن هذا التطور »سينعكس بشكل 
سلبي على العالقات الروسية التركية، وسينتج 
عنه عواقب وخيمة«.. مؤكدًا أّن »تنظيم »داعش« 
يحصل على أم��وال نقدية من خالل تسويق النفط 

ومشتقاته إلى تركيا«.
مشيرًا إل��ى أن تقاعس بعض ال���دول وتقديمها 
معاونة مباشرة لإلرهابيين أدى إلى ظهور تنظيم 
)داعش( اإلرهابي الذي وصفه بأنه »ظاهرة مروعة«.

وعلى ذات الصعيد أعرب الرئيس الروسي، عن أمله 
في تشكيل تحالف دولي واسع ضد اإلره��اب، يقدم  

الدعم للعملية الروسية العسكرية بسوريا.
وأض��اف: »نعتقد أن��ه يجب تصنيف أي محاوالت 
لتبييض صفحة اإلرهابيين وتشجيعهم، كمشاركة 

في اإلرهاب وجرائمه«.
وت��اب��ع ق��ائ��اًل: »التستر على اإلره��اب��ي��ي��ن وعلى 
اتجارهم غير الشرعي بالنفط والبشر والمخدرات 
والتحف الفنية مستمر، وهناك من يواصل الحصول 
عن عائدات بمئات الماليين، بل ومليارات الدوالرات 

من ذلك«.
وأكد أن السلطات التركية لم تقدم حتى اآلن أي 
اعتذار لموسكو بعد إسقاط القاذفة الروسية )سو-

24( فوق أراضي سوريا.. أو أي اقتراح بالتعويض عن 
الضرر أو تعهدات بمعاقبة المذنبين عن ارتكاب 

هذه الجريمة«.
ب���دوره أل��غ��ى وزي���ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي 

الفروف، زيارة كانت مقررة له إلى أنقره.
وفي ذات الوقت أعلن أن روسيا لن تشن حربًا ضد 
تركيا كرد فعل على إسقاط المقاتلة الروسية.. وعلى 
نفس الصعيد اوقفت  وزارة الدفاع الروسية كل 
االتصاالت العسكرية مع تركيا في المجال العسكري..
إذًا فثمة فرص  تتيحها روسيا امام قادة العالم 
والبشرية جمعاء   لمعالجة هذه التداعيات الخطرة ..

لكن بالمقابل فهنالك تحرك عسكري  روسي جاهز  
الستخدام القوة وبشكل موجع ضد من يحاول العبث 
مع موسكو سواًء في سوريا او عبر اوكرانيا او غيرها ..
ان دخول تركيا على خط المواجهة مع روسيا ليس 
غريبًا خصوصًا وانها تقف وراء كارثة الحرب والدمار 
وحرب اإلبادة التي يتعرض لها الشعب السوري والتي 
ترجع لدوافع انتقامية من الشعب العربي السوري 
البطل الذي قاد الثورة العربية وهزم اإلمبراطورية 
العثمانية ف��ي مختلف الجبهات ف��ي مطلع القرن 

الماضي..
��ع��د البوابة 

ُ
 ول��ي��س خافيًا على اح��د ان أن��ق��رة ت

المفتوحة التي تعبر منها عناصر داعش القادمون من 
مختلف الدول األوروبية والغربية إلى األراضي السورية 
بتسهيل تركي علني.. وان التفجيرات التي تعرضت 
لها تركيا مؤخرًا هي مسرحية مفضوحة تحاول أنقره 
اخفاء دوره��ا القذر في المؤامرة وتسعى إلى تبرئة 
نفسها من دعم  اإلرهابيين في سوريا، كما تستخدم 

السعودية ورقة التفجيرات داخل بالدها لتضليل 
الرأي العام العالمي بأنها دولة تعاني من اإلرهاب..

التدخل الروسي في سوريا لضرب تنظيم داعش 
اإلرهابي نجح في تحقيق انتصارات كبيرة ميدانيًا 
بعد سنوات من العبث الغربي بدماء أبناء القطر 
العربي السوري الشقيق، فالضربات الروسية أوجعت 
الجماعات اإلرهابية وأفشلت في ذات الوقت مخطط 
الدول الغربية التي سعت لتدمير سوريا لخدمة اجندة 
إسرائيلية تركية في المقام االول، اضافة الى تحقيق 
رغ��ب��ات انتقامية سعودية وقطرية م��ن الشعب 

والنظام السوري ..
لقد ُجّن جنون المتآمرين على سوريا منذ اللحظة 
االول��ى لقصف الطائرات الروسية أوك��ار اإلرهابيين 
واندفعوا للتصرف بحماقة بعد االنتصارات التي 
حققتها روسيا  ميدانيًا، ومن ذلك اندفاع عشرات 
الوهابيين السعوديين المدافعين عن داعش إلصدار 
فتوى دعوا فيها الشباب المسلم  للجهاد ضد روسيا 

في سوريا..
 م��ن جانبها خ��رج��ت قطر وال��س��ع��ودي��ة وتركيا  
وغ��ي��ره��ا ت��ت��ب��اك��ى ع��ل��ى م��ا تسميه ض���رب روس��ي��ا 
للمعارضة المعتدلة كالجيش السوري الحر والنصرة، 
واخيرًا الزعم بانتهاك  روسيا  السيادة التركية، وهذه 
كلها جاءت متزامنة مع حملة تحريض دينية  تروج 
لمزاعم باطلة منها ان  روسيا  تسعى إل��ى  تأجيج 
صراع مذهبي  وتصوير موسكو وكأنها  دولة شيعية 
وتتآمر على تركيا التي يزعمون انها تمثل النموذج 

اإلسالمي الديمقراطي الصاعد نجمه بالمنطقة..
هذا التحريض المذهبي يعد محاولة بائسة إلشعال 
المنطقة في حرب مذهبية عبثية  على غرار محاولة 
تصوير ال��ع��دوان السعودي على اليمن بأنه حرب 

ة وشيعة.. مذهبية بين ُسنَّ

خسائر نجل رئيس تركيا لصفقات النفط مع داعش  وراء إسقاط الطائرة الروسية

أكدت صحيفة »ترود » الروسية، أن عالقات تجارية وثيقة تربط نجل  
الرئيس التركي بالل رجب طيب اردوغان مع تنظيم داعش االرهابي.

وأشارت الصحيفة الروسية إلى أن »بالل« يقف وراء حادث استهداف الطائرة 
العسكرية الروسية س��و-24 واسقاطها داخ��ل  االراض��ي السورية، كعمل 
انتقامي من موسكو لضربها اسطول تهريب النفط الذي يوصل النفط السوري 

ب الى بالل اردوغان. المهرَّ
هذا في الوقت  الذي يستمر الخبراء فى إبداء وجهات نظرهم حول األسباب 
التى دفعت تركيا إلى شن هذا الهجوم، لكن الحقيقة أن بالل تربطه عالقات 

تجارية مع داعش «
 ونقلت الصحيفة عن خبراء تأكيداتهم أن تصدير النفط، يعد أحد الموارد 
المالية األساسية لتنظيم داعش ، بعد سيطرته على حقول نفطية في سوريا 
والعراق، مشيرة إلى أن التنظيم يستخرج يوميًا نحو 300 ألف برميل نفط، 

ويحصل على عائد بيع يقدر ب�40 إلى 50 مليون دوالر شهريًا . 
 وبينت  صحيفة »ترود« فى تقريرها : »بالطبع ال يمكن طرح مثل هذه 
الكمية من النفط في السوق العالمية إال من خالل شركات لتكرير النفط تملك 
المعدات والبنية التحتية الالزمة والعالقات التجارية، وهو ما يوفره نجل 

الرئيس التركى، بالل وما حدث من  استهداف للطائرة الروسية هو محاولة 
لوقف تدمير الصناعة النفطية لإلرهابيين ».  ونقلت الصحيفة الروسية عن 
مدير مركز دراسات السوق االستراتيجية »إيفان كونوفالوف« قوله: »ال يمكن 
تفسير هذا األمر بصورة مغايرة، فالوضع معقد، ويجب محاربة داعش.. وإذا 
كان األتراك يعرقلون ذلك، فإن هذا سيؤدى إلى تجميد العالقات إلى ما تحت 
الصفر معهم. تجدر االشارة الى ان الطائرات الحربية الروسية بدأت منذ أيام 

بمهاجمة مواقع استخراج النفط التى يسيطر عليها »داعش«.
وقد تمكن سالح الجو الروسي حينها من تدمير مستودعات كبيرة للنفط 
و500 صهريج تستخدم لنقل النفط، حيث أكد وزير الدفاع الروسي سيرجى 
شويجو، في وقت سابق ان هذه العمليات قلصت كمية النفط التي يطرحها 
»داعش« فى السوق بحوالى 60 ألف طن يوميًا، مما يعادل انخفاض وارداتها 

اليومية بمقدار 1.5 مليون دوالر.
وأضافت الصحيفة: »فى الحقيقة، ان بعض تصريحات المسؤولين األتراك 
تشير الى ان مهاجمة الطائرة الروسية ليس مرتبطًا فقط باختراقها األجواء 
التركية، بل هو ناتج عن عدم رضا تركيا عن النجاح الذى تحققه غارات 

الطائرات الروسية «.

تدخل المنطقة العربية والعالم  مرحلة خطرة جدًا يمكن تسميتها بمرحلة تجاوز الخطوط الحمراء واالستسالم  
لسياسة الشيطان، فبعد اسقاط تركيا للطائرة  الروسية  فوق االراضي السورية وقبلها إقدام السعودية على احتجاز 
طائرة روسية في مطار صنعاء الدولي كانت تحمل مساعدات غذائية، وكذلك تفجير طائرة روسية على متنها مئات 
السياح الروس فوق صحراء سيناء بمصر، كلها مؤشرات واضحة إلى ان  هناك مؤامرة عالمية على روسيا، هدفها تركيع 
روسيا العظمى عبر ايعاز دويالت صغيرة مثل تركيا والسعودية وقطر للقيام بأعمال استفزازية في محاولة للنيل 
من هيبة روسيا في العالم وتشجع دول أخرى  لمجاراتها في التطاول على روسيا تنفيذًا لمؤامرة غربية قذرة تهدد 

بفوضى عالمية..

مجرم الحرب البشير يعتقل 
3 من قيادات المعارضة

ق���ال م��ت��ح��دث ب��اس��م تحالف 
المعارضة الرئيسي في السودان 
إن  أحدى شخصيات المعارضة 
البارزين لمجرم الحرب الطاغية 
عمر البشير اعتقلوا، األربعاء، من 

قبل قوات الجنجاويد .
ح��ي��ث اع��ت��ق��ل ص���ادق يوسف 
)85 عامًا( في منزله وه��و من 
زع��م��اء ت��ح��ال��ف ق���وى اإلج��م��اع 
الوطني ال��ذي يعارض الرئيس 

السوداني البشير. واعتقل أيضًا عضوان آخران في تحالف المعارضة.
وقال المتحدث: »اعتقلت عناصر من األجهزة األمنية ثالثة من زعماء 
تحالف المعارضة بينهم صادق يوسف«، مضيفًا »نشعر بقلق بالغ في شأن 

صحته ألنه يعاني من عدة أمراض«.
وقال المتحدث إن مكان يوسف غير معروف. ولم يذكر على الفور 

سبب اعتقاله.
والبشير الذي تولى السلطة في انقالب العام 1989 متهم بأنه العقل 
المدبر لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
حرب، أثناء صراع دارفور في السودان. وهو مطلوب أمام المحكمة الجنائية 
الدولية التي يقع مقرها في الهاي، والتي أصدرت مذكرة اعتقال في حقه 

في العام 200.
ومدد الرئيس البالغ من العمر 72 عامًا حكمه في نيسان عندما أعيد 
انتخابه بنسبة تزيد على 94 في المئة من األصوات بعد أن قاطعت معظم 
جماعات المعارضة االنتخابات. ودعا إلى حوار وطني في أوائ��ل العام 
الماضي، لكن لم يحدث تقدم يذكر. وقاطعت الجماعة التي ينتمي إليها 

يوسف التصويت والحوار.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ أن انفصل جنوب السودان 
في العام 2011 وهو ما حرم الخرطوم من أكثر من 70 في المئة من 

إيراداتها النفطية.

دفع السعودية وتركيا وقطر الستفزاز روسيا
 مخطط لعولمة الفوضى

دعم مطالب األكراد بإنشاء وطن قومي لهم قضية ملحة 


