دوليات

السنة السادسة /األربعاء  17 /كانون األول  / 2014العــدد 1663
Sixth year / Wednesday / 17 December 2014 / Issue No. 1663

كيري :رو�سيا قامت بتحركات بناءة ب�ش�أن �أوكرانيا في الأيام الأخيرة

الفروف :وا�شنطن تريد تغيير النظام في رو�سيا من خالل العقوبات
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الف���روف أن ه��ن��اك أسسا
لالعتقاد ب��أن ال��والي��ات المتحدة
ت��ح��اول زع��زع��ة االس��ت��ق��رار وتغيير
النظام في روسيا من خ�لال فرض
العقوبات عليها.
وقال الفروف في تصريح صحافي
أمس ردا ً على سؤال بهذا الخصوص:
«لدي أسباب جدية لالعتقاد بأن هذا
صحيح» ،مضيفا ً أن بعض الساسة
(في الغرب) ال يخفون ذلك.
وتعليقا ً على م��ش��روع القانون
األميركي الذي وافق عليه الكونغرس،
وال����ذي ي��ن��ص ع��ل��ى إم��ك��ان ف��رض
عقوبات إضافية على روسيا ،قال
الف��روف إن روسيا ستتخذ خطوات
جوابية تبعا ً لتطور األم��ور ،مشيرا ً
إلى أنه يجب انتظار توقيع الرئيس
باراك أوباما على المشروع.
ووص��ف الوزير العقوبات بأنها
«دليل على االن��زع��اج ،وليست من
أدوات السياسة الجدية» ،مشيرا ً
إلى أن قرار االتحاد األوروبي فرض
ال��ع��ق��وب��ات على روس��ي��ا ك��ان غير
منطقي إذ اتخذ ف��ي ال��ي��وم التالي
بعد توقيع بروتوكول ميسنك حول
التسوية في أوكرانيا .وتابع قائالً:
«إذا كان ذلك خيار أوروبا ،ورد فعلها
على التطورات اإليجابية ،فيمكنني
ال��ق��ول إن��ن��ا ك��ن��ا ن��ب��ال��غ ف��ي تقدير
مدى استقالل االتحاد األوروب��ي في
سياسته الخارجية».
واستبعد الوزير الروسي إمكان
انهيار االقتصاد ف��ي ب�لاده بسبب
العقوبات ،مؤكدا ً أن روسيا ستتمكن
من تجاوز تداعياتها ،وستكون أقوى
مما كانت من قبل.
من جهة أخرى ،أكد وزير الخارجية
األميركي جون كيري أمس أن روسيا
قامت بتحركات بناءة باتجاه خفض
محتمل للتوتر في أوكرانيا ،وقال:
«أق��ول إن روسيا قامت بتحركات
بناءة في األيام الماضية» .وأضاف
«توجد مؤشرات منها المفاوضات
بشأن خط السيطرة أو الهدوء القائم
في عدد من األماكن وانسحاب أناس
م��ع��ي��ن��ي��ن ...ه��ن��اك م��ؤش��رات على
خيارات بناءة .هذا سيكون مفيداً».
وردا ً على س��ؤال ب��ش��أن انهيار
الروبل الروسي ،قال كيري« :يوجد

كثير من العوامل المجتمعة ،لكن
م��ن ال��واض��ح أن العقوبات تهدف
لدفع الرئيس بوتين إلى اإلقدام على
مجموعة مختلفة من الخيارات».
وفي سياق متصل ،نفى أليكسي

ميشكوف ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
الروسي مزاعم القوات األوكرانية بأن
خبراء روسيين في شرق أوكرانيا
ي��ق��وم��ون ب��ال��ت��ش��وي��ش ع��ل��ى عمل
طائرات من دون طيار تابعة لمنظمة

األم��ن وال��ت��ع��اون األوروب���ي .وق��ال:
«نعلم جيدا ً قدرة زمالئنا األوكرانيين
على تشريح المعلومات .إن معطيات
عسكريينا تنفي ذلك».
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن

مو�سكو تك�شف عن تدريبات مفاجئة للجي�ش
في كالينينغراد
أجرت وزارة الدفاع الروسية تدريبات مفاجئة وشاملة في مقاطعة كالينينغراد خالل الفترة ما بين  10-5من كانون
األول للتأكد من الجاهزية القتالية.
وقال رئيس الهيئة الرئيسية للعمليات في رئاسة األركان العامة الروسية ،الفريق أندريه كارتابولوف« :وفقا ً لقرار
القائد األعلى للقوات المسلحة الروسية قامت وزارة الدفاع بتدريبات مفاجئة وشاملة وذلك للتأكد من جاهزية القوات
القتالية في مقاطعة كالينينغراد ...وجرى ذلك بحسب المعايير الدولية وخالل وقت قصير تم تشكيل مجموعة القوات
المشتركة والتي نفذت مهماتها بمشاركة وحدات مجهزة بأنظمة الصواريخ من طراز «إسكندر-إم» .وفي الوقت الحالي
فقد عادت جميع الوحدات المشاركة في التدريبات إلى مواقع تمركزها».
وجاء في بيان صادر عن األركان العامة شارك في االختبار  9000فرد ،و 642قطعة سالح ومعدات العسكرية ،بما
فيها حوالى  250دبابة ومدرعة وأكثر من  100قطعة من األسلحة المدفعية والراجمات الصاروخية ،و 55سفينة و41
جهازا ً طائراً.
وأكد المسؤول العسكري الروسي أنه تم في إطار الفعاليات ،تقييم الجاهزية القتالية لمجموعة قوات الدائرة العسكرية
الغربية وإمكاناتها في ما يتعلق بضمان األمن العسكري لمقاطعة كالينينغراد.
وأوضح أنه أجريت على األرض وفي حقول الرمي والتجارب البحرية تدريبات تكتيكية بالذخيرة الحية ،كما شن
الطيران ضربات على مجموعات العدو االفتراضي ،فيما كانت قوات الدفاع الجوي تؤمن المنشآت العسكرية والحكومية
الحيوية.

هناك مشاكل تتعلق فقط باستخدام
ط���ائ���رات م��ن دون ط��ي��ار أله���داف
ع��س��ك��ري��ة ،م��ش��ي��را ً إل���ى اس��ت��م��رار
ال��م��ش��اورات ف��ي فيينا بين منظمة
األمن والتعاون في أوروبا وأوكرانيا
ودول مصدرة لمثل هذه الطائرات،
بما فيها روسيا ،بشأن استخدامها.
وأع����رب ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
الروسي عن ارتياح موسكو عموما ً
بشأن عمل المراقبين الدوليين في
معبري «دون��ي��ت��س��ك» و»غ��وك��وف��و»
على الحدود الروسية ـ األوكرانية،
إال أنه رفض مطالبة كييف وعدد من
الدول الغربية بنشر مراقبين على كل
قطاع دونيتسك ولوغانسك للحدود
الروسية ـ األوكرانية ،قائالً إن ذلك
يتعارض مع بيان برلين الصادر عن
 2تموز.
من جهة أخرى ،أكد ميشكوف أن
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا
تبذل جهودا ً كثيرة لتطبيع الوضع
في أوكرانيا ،بينما يستعمل حلف
الناتو األزم��ة األوكرانية كذريعة.
وق���ال« :ب��ات واض��ح �ا ً منذ سنة أو
سنتين أن الناتو سيسحب قواته
م��ن أفغانستان وب���دأ الحلف في
التفكير في ما ستقوم به هذه القوات
مستقبالً ،وب��دأ آن��ذاك الحديث عن
ضرورة عودة الناتو إلى جذوره ،أي
إلى حماية أراضيه».
وأف��ادت منظمة األم��ن والتعاون
ف��ي أوروب���ا ب��أن ق��وات جمهوريتي
لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين في
شرق أوكرانيا بدأت سحب األسلحة
الثقيلة في عدد من المناطق.
وج��اء في تقرير لمراقبي منظمة
األم����ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب�����ا أن
ال��م��راس��ل��ة ب��ي��ن م��س��ؤول��ي المركز
المشترك للرقابة والتنسيق من
ال��ج��ان��ب��ي��ن ال��روس��ي واألوك���ران���ي
وممثلي لوغانسك ودونيتسك تدل
على اس��ت��ع��داد جانبي ال��ن��زاع في
ش��رق أوك��ران��ي��ا لسحب األسلحة
الثقيلة وفقا ً التفاقات مينسك.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى أش���ار التقرير
إل��ى أن ق��وات جمهورية دونيتسك
الشعبية منعت مراقبين دوليين من
جديد من دخول بلدة نوفوآزوفسك
من دون توضيح األسباب.

حداد في �أ�ستراليا على �ضحايا عملية تحرير الرهائن
خيم الحزن والحداد في أستراليا أمس بعد
مقتل شخصين خ�لال عملية نفذتها الشرطة
لتحرير الرهائن الذين كانوا محتجزين في مقهى
ف��ي مدينة سيدني على ي��د مسلح م��ن أص��ول
إيرانية ،حيث عمد السكان وأقارب الضحايا إلى
وضع الورود بالقرب من مكان الحادث تعبيرا ً عن
حزنهم وألمهم.
وعاشت البالد في خضم تساؤالت عديدة طفت
على السطح بخصوص الطريقة التي اقتحم فيها
اإلرهابي مقهى «لينت شوكوال» في منطقة مارتن
بليس المخصصة للمارة ،الواقعة وسط أكبر
مدينة استرالية ،وأيضا ً تنقله بحرية كونه ذا
سجل حافل بالمخالفات الجرمية.
وكانت وحدات النخبة من الشرطة األسترالية
بدأت اقتحام المقهى في ساعات الفجر األولى من
يوم الثالثاء بعدما سمعت إطالق نار داخله ،حيث
ألقى رج��ال الشرطة القنابل الصوتية وأطلقوا
النار داخ��ل المقهى ال��ذي دوت داخله أص��وات
االن��ف��ج��ارات بعد أن تمكن ع��دد م��ن الموظفين
والزبائن من الفرار.
واقتحمت الشرطة المقهى بعد تبادل إلطالق
األعيرة النارية ،ما أدى إلى مقتل «المسلح الذي
تصرف بمفرده» والبالغ من العمر  50سنة،
وعرفت عنه الشرطة على أنه هارون مؤنس.
وكان المقهى يضم  17شخصا ً قبل أن يقتحمه
المدعو هارون مؤنس ويحتجزهم كرهائن ،إال أن
خمسة من رواده تمكنوا من الهرب بعدما باغتوا
محتجزهم صاحب «السوابق الكثيرة من العنف
اإلجرامي والميول للتطرف واالضطراب العقلي»
بحسب ما قال رئيس ال��وزراء االسترالي توني
آبوت.
وقال آبوت إن االستراليين «يجب أن يطمئنوا
إثر الطريقة التي تعاملت فيها قواتنا وأجهزتنا
األمنية لتطبيق القانون في مواجهة اإلره��اب»،
مضيفا ً أن المسلح حاول «التستر على تصرفاته
خلف غطاء» تنظيم «داعش» مشيدا ً بعمل قوات
األمن األسترالية.
وكانت السلطات األسترالية أفرجت عن المسلح
في وقت سابق بكفالة على رغم حوادث عنف عدة

قالت إي��ران أمس إن محادثاتها النووية الثنائية مع
الواليات المتحدة تمضي في مناخ طيب على رغم الفجوات
الموجودة بشأن قضايا رئيسية مثل تخصيب اليورانيوم
والوتيرة التي ينبغي أن ترفع بها العقوبات االقتصادية
المفروضة عليها.
وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية اإليراني
وكبير المفاوضين االيرانيين إن جلسة يوم االثنين وهي
األولى التي تعقد في فترة التمديد «استمرت أكثر من ست
ساعات ومضت في مناخ طيب».
وقال في تصريحات نقلها للتلفزيون الرسمي اإليراني:
«ك��ان��ت مناقشات مستفيضة بشأن ك��ل الموضوعات
خاصة العقوبات .في الوقت الراهن ...اختصرت القضايا
إلى تفاصيل صغيرة ودقيقة جداً .الحلول موجودة في
بعض القضايا وفي قضايا أخرى هي بحاجة إلى مزيد
من الجهد والمناقشة .لسنا في موقف يسمح لنا بعد
بالحكم على النتيجة النهائية لكن يمكنني القول إن مناخ
هذه الجلسات طيب على رغم أن هناك مسافة بيننا وبين

الوصول لحل» ،مضيفا ً أن طهران ستجري مزيدا ً من
المناقشات مع الواليات المتحدة قبل استئناف المحادثات
مع الدول الست يوم األربعاء.
وك��ان المفاوضون اإليرانيون واألميركيون قد بدأو
اجتماعات على مدى يومين في جنيف قبل إجراء محادثات
موسعة بين إي��ران والقوى العالمية الست في المدينة
نفسها تنطلق (اليوم) األربعاء.
وتهدف هذه المحادثات إلنهاء الخالف المستمر منذ
 12سنة حول برنامج طهران النووي الذي أدى إلى فرض
عقوبات اقتصادية صارمة عليها ومخاوف من اندالع حرب
جديدة في الشرق األوسط ما لم يحل الخالف دبلوماسيا ً
في وقت قريب.
وفشلت إي��ران وال��والي��ات المتحدة وفرنسا وألمانيا
وبريطانيا والصين وروسيا الشهر الماضي في الوفاء
بمهلة غايتها  24تشرين الثاني للتوصل إلى اتفاق نهائي
وم��ددت المحادثات سبعة أشهر أخ��رى للتعامل مع ما
تصفه بأنها تفاصيل تقنية معقدة.

�إ�سبانيا :القب�ض على �شبكة تج ّند الن�ساء
لإر�سالهن �إلى �سورية و العراق
أعلنت وزارة الداخلية اإلسبانية اعتقال سبعة أشخاص
أمس في إسبانيا والمغرب في إطار تحقيق حول تجنيد
نساء إلرسالهن إلى سورية والعراق لالنضمام إلى تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
واعتقلت أرب��ع نساء إحداهن قاصر وثالثة رج��ال في
برشلونة وجيبي سبتة ومليلية ،وكذلك في مدينة الفنيدق
المغربية على مسافة كيلومترين من سبتة ،بحسب ما أفاد
المصدر في بيان ،أشار إلى أن العملية أجريت بالتعاون مع
مديرية مراقبة التراب الوطني المغربي.
وج��اء في البيان أن جميع الموقوفين متهمون بأنهم
عناصر في شبكة لتجنيد نساء وإرسالهن إل��ى الجبهة
السورية العراقية لتنظيم «داعش» اإلرهابي.
وكان السفير اإلسباني في العراق خوسيه ماريا فيري

دي ال بينا أعلن في منتصف تشرين الثاني خالل مؤتمر حول
الحركة الجهادية وتنظيم «داعش» أن حوالى مئة إسباني
انضموا إلى صفوف «ميليشيات جهادية» في مناطق النزاع
في العراق وسورية.
ويبقى هذا الرقم متدنيا ً بالمقارنة مع مئات الفرنسيين
والبريطانيين واأللمان ،غير أنه يثير قلق مدريد ال سيما أنه
يطاول جيبي سبتة ومليلية التابعين لسيادتها في المغرب
واللذين يتحدّر منهما معظم الجهاديين اإلسبان ،ففي شهر
آب الماضي تم توقيف فتاة في الـ  14من العمر في سبتة.
وقال المتحدث باسم شرطة سبتة روبرتو فرانكا أخيرا ً
لوكالة «فرانس برس»« :تلقينا  15شكوى بداعي االختفاء
قدمتها عائالت في سبتة تتعلق تسعة منها بسكان من
سبتة بينهم امرأتان إحداهما قاصر وستة مغاربة».

الهند تحظر تنظيم «داع�ش» الإرهابي
أعنلت الهند أمس حظر تنظيم «داعش» اإلرهابي ،وذلك
بعد أيام من اعتقال مهندس هندي يدعم عبر اإلنترنت
الهجمات اإلرهابية التي يشنها التنظيم في العراق
وسورية.
وقال وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ للبرلمان
نحن «نعلم بأنشطة تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
وسورية وفي بلدان أخ��رى» ،وأض��اف« :كخطوة أولى
حظرنا هذه الجماعة في الهند» ،مؤكدا ً أن الحكومة تهدف
إلى تقييد أنشطة التنظيم اإلرهابي ،موضحا ً أن حظره

وخصوصا ً التآمر في قتل زوجته ،في حين أقر
وزير العدل في نيو ساوث ويلز براد هازرد بأن
هذا األمر يطرح تساؤالت خطيرة .وقال« :نطالب
األجهزة الفدرالية والدولة بدرس أسباب إفالته
من الرقابة والتوقيف».
وتعتبر منطقة مارتن بليس المركز المالي في
قلب سيدني وتقع فيها إدارات عدة بينها مكاتب
رئيس وزراء «نيو ساوث ويلز» مايك بيرد وكذلك
مقر البنك المركزي.
وبحسب صحيفة «ذي اس��ت��رال��ي��ان» فإن
المسلح كان إسالميا ً متطرفا ً وق��ام في السابق

بيونغ يانغ تطالب مجل�س الأمن الدولي
ب�إدانة ممار�سات «�سي �آي �أي»
طلبت بيونغ يانغ من مجلس األمن الدولي
االهتمام باالتهامات التي ساقها الكونغرس
األميركي ضد وكالة االستخبارات االميركية
«سي آي أي» التي اتهمها بممارسة التعذيب.
وقالت بعثة كوريا الشمالية ل��دى األمم
المتحدة ف��ي رس��ال��ة إن االن��ت��ه��اك��ات التي
تعرض لها عشرات المعتقلين المرتبطين
بالقاعدة والتي فصلها أخيرا ً تقرير صادر
عن مجلس الشيوخ األميركي «هي االنتهاكات
األخطر المتعلقة بحقوق اإلنسان التي ارتكبت
في العالم».
وأضاف سفير كوريا الشمالية جا سونغ
نام إن هذه المسألة «يجب أن تكون مدار بحث
طارئ في مجلس األمن ألنها قد تترك تأثيرا ً
وشيكا ً على االستقرار وعلى السالم واألمن في
العالم» ،مطالبا ً بتشكيل «لجنة تحقيق من
أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك.
في المقابل ،أشار السفير إلى أن «ما يسمى
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بمشكلة حقوق اإلنسان في كوريا الشمالية ما
هو إال صناعة سياسية وليس له أية عالقة
بالسالم واألمن في المنطقة أو في العالم».
وم��ن المنتظر أن تبحث مسألة حقوق
اإلنسان في كوريا الشمالية في مجلس األمن
الدولي خالل األيام ،ولكن لم يتم بعد تحديد
أي موعد أو أية صيغة لهذا االجتماع.
وس��ب��ق أن ن����ددت ال��ص��ي��ن ع��ل��ى ل��س��ان
المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجيتها
هونغ لي «بأية عمليات تعذيب للمعتقلين»،
وط��ال��ب ال��والي��ات المتحدة التقيد بمبادئ
القانون الدولي.
وك��ان تقرير أعدته لجنة في الكونغرس
األم��ي��رك��ي كشف أن وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات
األم��ي��رك��ي��ة ك��ذب��ت ع��ل��ى ال��ب��ي��ت األب��ي��ض
ووزارة ال��ع��دل ب��ش��أن أس��ال��ي��ب التعذيب،
التي استخدمتها مع معتقلين في سجونها
السرية.

بتوجيه رسائل تهجم لعائالت جنود قتلوا في
عمليات .ووصل عام  1996إلى استراليا بصفة
الجئ وكان يقيم في ضواحي سيدني .وتحول من
اإلسالم الشيعي إلى السني بحسب موقعه على
االنترنت.
وفي السياق ،دانت إيران رسميا ً عملية احتجاز
الرهائن بمقهى بمدينة سيدني األسترالية التي
نفذها مسلح من أصل إيراني وأنهتها الشرطة
بعملية اقتحام.
وص��رح��ت الناطقة باسم وزارة الخارجية
اإليرانية مرضية أفخم أن «اللجوء إلى مثل هذه

األعمال غير اإلنسانية والتسبب بالخوف والذعر
باسم اإلسالم الحنيف غير مبرر على اإلطالق».
وذكرت تم شرح ومناقشة الحالة النفسية لمنفذ
الهجوم مرات عدة مع نظرائهم األستراليين الذين
يدركون حالته العقلية.
ومحمد حسن منطقي هو االسم الحقيقي لمنفذ
عملية احتجاز الرهائن قبل تغييره في أستراليا
وهو الجئ بالمدينة منذ قرابة عقدين أي بعد
مغادرته إيران عام  ،1996ووفقا ً لوسائل إعالم
إيرانية ،فقد أعلن محمد حسن ال��والء لتنظيم
«داعش» على موقعه الرسمي منذ شهر تقريباً.

الجي�ش الأفغاني يوقف
نقل جنوده �إلى مراكز عملهم
قتل  41على األقل من مسلحي «طالبان» و 5من القوات األفغانية في اشتباكات بوالية كنر
بشرق أفغانستان خالل األيام الثالثة الماضية.
وقال مسؤولون أفغانيون أمس ،إن  47مسلحا ً آخر و 6جنود أصيبوا بجروح في االشتباكات التي
وقعت في منطقة دانغام بعد أن تمرد سكان محليون ضد مسلحي «طالبان» ،ما دفع قوات األمن
الوطنية األفغانية إلى إعالن عملية أمنية ،بحسب مصدر عسكري أفغاني.
وأعلن مسؤولون عسكريون في وقت سابق أن مئات المسلحين المحليين واألجانب من حركة
«طالبان» هاجموا المنطقة .وأكدت «طالبان» مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
وفي سياق متصل ،قال مسؤول أفغاني إن الجيش أوقف نقل جنوده من وإلى مراكزه في العاصمة
كابول جراء خطورة الوضع األمني بعد أن أسفرت سلسلة من التفجيرات التي استهدفت الحافالت
العسكرية عن مقتل أكثر من  12جندياً .وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع دولت وزيري «في الوقت
الحالي أوقفنا (نقل الجنود)» من دون أن يوضح ما هي الخطوة البديلة .وأضاف« :اتخذنا عددا ً من
اإلجراءات لتجنب وقوع مزيد من الضحايا بعد الهجمات األخيرة واألحداث ...التي ال يمكننا الحديث
عنها معكم في الوقت الحالي» .ويدل هذا القرار على مستوى تدهور الوضع األمني وتزايد الخوف
في كابول قبل أسبوعين على انتهاء المهمة القتالية التي قادتها الواليات المتحدة األميركية في
أفغانستان وانسحاب معظم الجنود األجانب تاركين مهمة مواجهة اإلرهابيين للقوات األفغانية.
واستهدفت هجمات انتحارية أربع حافالت تقل جنودا ً أفغان في كابول خالل الشهرين الماضيين،
كان آخرها يوم السبت وأسفر عن مقتل سبعة جنود في حين قتل ستة آخرون في هجوم قبل ذلك
بيومين .وسجلت الوفيات في صفوف قوات األمن األفغانية رقما ً قياسيا ً جديدا ً هذا العام مع مقتل
أكثر من  4600جندي ورجل أمن حتى تشرين الثاني الماضي.

يسهل على الشرطة مالحقة المشتبه بهم.
من جهة أخرى قالت الشرطة الهندية إنها على علم
بانضمام  4هنود فقط إلى تنظيم «داعش» عاد أحدهم إلى
البالد وهو حاليا ً قيد االعتقال.
ولم تفرض الهند حظرا ً على التنظيم قبل يوم أمس نظرا ً
لعدم ممارسته أي نشاط في البالد ولقلقها على مصير 39
عامل بناء هنديا ً فقدوا في العراق هذا العام ويعتقد أن
التنظيم يحتجزهم ،بينما يخشى مسؤولون أن يهدد قرار
حظر «داعش» حياتهم.

عام  2014ي�سجل
مقتل � 66صحافي ًا واختطاف 199
ش��ه��د ع����ام  2014م��ق��ت��ل 66
صحافياً ،اثنان منهم بقطع الرأس،
ف��ي ح��ي��ن ال ي���زال  40محتجزين
رهائن في أنحاء العالم.
وس��ج��ل��ت الحصيلة الرسمية
للقتلى من الصحافيين للعام 2014
ال��ت��ي أعلنتها منظمة م��راس��ل��ون
بال ح��دود أم��س انخفاضا ً عن عام
 ،2013حينما قتل  71صحافياً ،إال
أن عدد الصحافيين المخطوفين عام
 2014ازداد ليصل إلى  199مقابل
 87عام .2013
ول��ف��ت��ت ال��م��ن��ظ��م��ة ه���ذه السنة
إل��ى وج��ود «تحول في العنف مع
توظيف متزايد للتجاوزات المرتكبة
بحق الصحافيين ...قطع ال��رأس،
إخراج المشاهد ،توجيه تهديدات»،
مضيفة« :ن����ادرا ً م��ا ار ُت��ك��ب القتل
بحق الصحافيين بمثل هذا اإلتقان
ال��وح��ش��ي ل��ل��دع��اي��ة» ف��ي إش���ارة
إل��ى فيديو قطع رأس الصحافيين
األميركيين جيمس فولي وستيفن
سوتلوف.
وأش���ارت المنظمة ف��ي تقريرها
إلى أن ثلثي عمليات القتل أجريت
في مناطق النزاعات وفي طليعتها
س��وري��ة التي تبقى كما ف��ي العام
الماضي أخطر بلد على الصحافيين
م��ع مقتل  15صحافيا ً فيها ،ثم
األراض���ي الفلسطينية وخصوصا ً
غزة « 7قتلى» وشرق أوكرانيا «»6
والعراق « »4وليبيا « »4حيث قتل
 3صحافيين ف��ي وس��ط ال��ش��ارع
خالل خمسة أشهر.
ورأت المنظمة أن مرتكبي هذه
التجاوزات ي��ري��دون «منع اإلع�لام
المستقل وردع النظرات الخارجية»

وأن «وس��ائ��ل الترهيب كثيرة إلى
حد تضاعف عدد الصحافيين الذين
يختارون المنفى».
وازدادت عمليات الخطف بنسبة
 37ف��ي ال��م��ئ��ة وت��رك��زت ب��ص��ورة
خاصة في أوكرانيا « »33وليبيا
« »29وس��وري��ة « »27وال��ع��راق
« »20وال سيما ف��ي ظ��ل الهجوم
الذي شنه تنظيم «داعش» اإلرهابي
واالضطرابات في ليبيا.
وال ي����زال ال���ى ال��ي��وم أرب��ع��ون
ص��ح��اف��ي��ا ً وث�ل�اث���ة م��واط��ن��ي��ن-
صحافيين (من أصحاب المدونات
القصيرة بشكل رئيسي) رهائن في
العالم.
وبشأن أعمال القتل والخطف،
أشارت المنظمة إلى أن هناك 178
صحافيا ً محترفا ً و 178مواطناً-

صحافيا ً ف��ي ال��س��ج��ون وه��و رقم
مساو لحصيلة العام الماضي ،فيما
هناك  139اختاروا المنفى وال سيما
في ليبيا وسورية ،بزيادة الضعف
عن عام  ،2013و 853أوقفوا «+3
في المئة» و 1846تعرضوا للتهديد
أو العتداءات « -15في المئة».
وت��ت��ص��در ق��ائ��م��ة االع��ت��ق��االت
أوك��ران��ي��ا وم��ص��ر ،تليهما إي���ران
ونيبال وفنزويال .كما تأتي أوكرانيا
ف��ي رأس حصيلة التعديات على
الصحافيين.
وتتصدر الصين قائمة الصحافيين
المعتقلين تليها إري��ت��ري��ا وإي��ران
وس��وري��ة وم��ص��ر .أم��ا على صعيد
اعتقال المواطنين -الصحافيين فإن
فيتنام تسجل أكبر حصيلة.

