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«هولوك�ست» جديد ...ا�ستيطان...
وقمع للأ�سرى ...وقوانين عن�صرية
} راسم عبيدات
فجر اليوم الجمعة ،ارتكبت سوائب المستوطنين في
مستوطنات نابلس جريمة جديدة تضاف لسجل جرائمها
السابقة ،تلك الجرائم التي تجد لها حواضن في المستويات
السياسية واألمنية والقضائية «اإلسرائيلية» ،فمن بعد
جريمة خطف وتعذيب وحرق الفتى الشهيد أبو خضير حيا ً
في الثاني من تموز  ،2014وعدم إنزال عقوبات رادعة بحق
تلك السوائب من المستوطنين المرتكبة للجريمة والمحرضة
عليها حتى اليوم ،حيث يحاول االدعاء «اإلسرائيلي» مع قضاة
محكمة االحتالل ومخابراته خلق حجج وذرائع واهية لتلك
الجريمة ،تارة بالقول إن اثنين من مرتكبيها قاصران والمتهم
الرئيس مضطرب نفسيا ً من أجل إنقاذهم من العقوبة وإطالق
سراحهم ،وال أعتقد أن جريمة الحرق الجديدة «الهولوكست»
بحق الطفل الرضيع علي دوابشه من بلدة دوما الذي استشهد
بعد أن القى المستوطنون الحاقدون زجاجات حارقة على
بيت عائلته ،وأصيب بحروق بالغة الطفل وشقيقه أحمد.
وجرائم وممارسات االحتالل ومستوطنيه القمعية بحق
شعبنا الفلسطيني في ظل ه��ذه الحكومة اليمينية األكثر
سفورا ً وقباحة لوجه االحتالل ،تزداد تغوال ً وتوحشاً ،وهي
ليست قصرا ً على هذه الجريمة البشعة والتي ال توازيها سوى
جرائم «داعش» ،وليصبح المستوطنون و«داعش» وجهين
لعملة واحدة ،حيث نشهد تصعيدا ً غير مسبوق ضد شعبنا
الفلسطيني بشكل عام والقدس والمقدسيين بشكل خاص.
فاالحتالل يستغل حالة الضعف واالنقسام الفلسطيني
والتي تفعل فعلها الخطير في الجسد الفلسطيني كفعل مرض
السرطان ،وكذلك الحالة العربية المشتبكة والمتصارعة
دولها ومجتمعاتها في حروب مذهبية وطائفية قبلية ،تنهك
شعوبها وتدمير خيراتها وثرواتها ومؤسساتها وبناها
االقتصادية وتفتت جغرافيتها .وفي هذا السياق ،وفي جوائز
كبرى للمستوطنين أعلن رئيس الوزراء «اإلسرائيلي» نتنياهو
أنه في مقابل المبنيين اللذين جرى هدمهما في مستوطنة بيت
إيل والمقامين على أراض فلسطينية خاصة ،تخص المواطن
الفلسطيني عبد الرحمن قاسم من قرية دورا القرع ،والتي تم
سلبها منه بالتزوير وأساليب الغش واالحتيال ،ستتم إقامة
( )300وحدة استيطانية في بيت إيل ،و( )500أخرى في
مدينة القدس ،منها ( )300في «بسجات زئيف» و( )90في
«رموت» و( )70في جيلو و( )19وحدة استيطانية أخرى في
مستوطنة «هارهاحوما» جبل أبو غنيم ،وليس هذا فقط فلكم
أن تتصورا أن وزيرة ما يسمى بالعدل «اإلسرائيلي» المتطرفة
شكيد ،حتى تسهل عمليات السيطرة واإلستيالء على األراضي
الفلسطينية ،تريد أن تلغي دور «محكمة ال��ع��دل العليا
«اإلسرائيلية» في البت بقضايا سرقة أرض الفلسطينيين
وإحالة ذلك على لجنة خاصة تنظر في منازعات الملكية
لألراضي الفلسطينية.
والهجمة «اإلسرائيلية» بتكثيف االستيطان في الضفة
وتغوله ف��ي ال��ق��دس ترافقها هجمات على م��ح��اور وصعد
أخ��رى ،حيث صعدت الجمعيات االستيطانية والتلمودية
والتوراتية من منظمات وجمعيات الهيكل المزعوم ،من
اقتحاماتها للمسجد األقصى ،لكي تصل ذروتها في يوم األحد
 ،2015/7/26ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل ،بالدعوة
لعملية اقتحام واسعة للمسجد األق��ص��ى ،على أن يجري
إغالق المسجد األقصى أمام المصلين المسلمين بشكل كامل،
للسماح لليهود والمستوطنين لتأدية طقوسهم وشعائرهم
التلمودية في ساحاته ،وهذا يعني التوجه لفرض األمر الواقع
في المسجد األقصى بالتقسيم الزماني والمكاني.
وفي موازاة هذه الجبهة ،شن االحتالل وقوات قمع سجونه
من «متسادا» و«درور» وغيرها وأجهزته األمنية حربا ً شاملة
على الحركة األسيرة الفلسطينية لكسر إرادت��ه��ا وتحطيم
معنويتها ،وسحب منجزاتها ومكتسباتها والتطاول على
حقوقها ،ومحاولة فرض وخلق وقائع جديدة تحد وتقيد من
حقوق األس��رى ومكتسباتهم وحريتهم بشكل أوس��ع ،حيث
أقدمت قبل أقل من أسبوع وحدات قمع السجون «اإلسرائيلية»
«متسادا» و«درور» على اقتحام قسم ( )10فجرا ً في سجن
نفحة ،وال��ذي يعيش فيه أس��رى قطاع غ��زة ،تحت حجج
وذرائع العثور على أجهزة اتصال (هواتف نقالة) في جدران
«ال��ف��ورة» ساحة النزهة ،حيث مارسوا قمعا ً وتنكيالً غير
مسبوق بحق األس��رى ،ما دفع باألسرى كرد فعل على هذه
الهجمة البربرية والعربدة ،لحرق غرفة ( )85في قسم ()13
واتخاذ مجموعة من الخطوات االحتجاجية كإرجاع وجبات
الطعام ورفض الخروج لـ«الفورة» ورفض النقل من سجن
نفحة إلى السجون األخرى ،وطالبوا بإعادة أسرى قسم عشرة
الذين جرى نقلهم جميعا ً لقسمي ( ،)+2 1ولم تكتف إدارة
مصلحة السجون «اإلسرائيلية» واجهزة مخابراتها بذلك ،بل
صبيحة اليوم التالي أقدمت على اعتداء واسع بحق األسرى،
من بينهم األمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ،وكذلك
أقدمت على نقل سبعين أسيرا ً من سجن «ريمون» الصحراوي
إلى سجن «عوفر» ،وعندما رفض العديد منهم أوامر النقل ،تم
االعتداء عليهم بطريقة وحشية ،ليجرى نقلهم بالقوة.
والشيء الخطير جدا ً على صعيد الحركة األسيرة ،هو إقرار
«الكنيست اإلسرائيلي» قانون «التغذية القسرية» لألسرى
المضربين عن الطعام ال��ذي تقدم به وزي��ر األم��ن الداخلي
«اإلسرائيلي» المتطرف غلعاد إردان ،وبحسب هذا القانون
فإنه يمكن للسلطات المحتلة إطعام أس��رى مضربين عن
الطعام بشكل قسري إذا «تعرضت حياتهم للخطر».
«التغذية القسرية» تعني إرغ��ام األسير المضرب عن
الطعام على تناول الطعام والسوائل بالقوة ،وذلك بعد أن يتم
تكبيل يديه ،وربطه بكرسي ،أو يمسك به بالقوة سجانون،
أو ممرضون إذا كان ذلك في المستشفى ،ويتم تثبيت رأسه
لمنعه من التحرك ،ثم يقوم شخص آخ��ر ب��إدخ��ال أنبوب
بالستيك «بربيش» عن طريق األنف حتى يصل إلى المعدة،
ثم يضخ سائل لزج إلى المعدة لكسر إضرابه.
«التغذية» القسرية ،تعذيب ال أخالقي يمارس بحق األسرى
وقد تؤدي إلى االستشهاد ،مثلما حدث في سجن «نفحة» عام
 ،1980حيث استشهد ثالثة أسرى بعد إرغامهم على تناول
الطعام».
وهذا القانون يعتبر الوحيد في العالم ،ولم يسبق أن تم
العمل من قبل أي دولة في العالم ،وهو مخالف لكل األعراف
والمواثيق الدولية ،ومحرم اجتماعيا ً وإنسانيا ً وثقافيا ً
وسياسيا ً وقانونيا ً وح��دوده تتجاوز كل هذه األبعاد ،وهو
يعبر ع��ن أب��ش��ع أش��ك��ال الحقد والعنصرية ال��ت��ي تعتبر
«إسرائيل» عنوانها األبرز وصانعتها.
وهناك قوانين أخ��رى لمعاقبة األس��رى والتضيق عليهم
والتنكيل بهم ،كقانون منع األس��رى من مواصلة التعليم
الجامعي ،وقانون عنصري آخر يمنعهم من االتصال بذويهم
في حاالت الوفاة أحد أفراد األسرة.
وه��ذه القوانين العنصرية بحق األس���رى ،سبقها إق��رار
ق��ان��ون «ق��راق��وش��ي» آخ��ر ،وه��و ف��رض عقوبات تصل الى
عشرين سنة على راشقي الحجارة على الشرطة ورجال األمن
«اإلسرائيليين».
كل ه��ذه الجرائم والقوانين العنصرية ،ب��ات من الملح
وال��ض��روري ،ليس مواصلة مسلسل الشجب واالستنكار
واإلدان��ة فقط ،بل يجب العمل على جلب مرتكبيها من قادة
االحتالل وجنوده ومستوطنيه إلى المحاكم الدولية وبالذات
محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمتهم ومعاقبتهم على
تلك الجرائم ،ووضع خطة واستراتيجية فلسطينية لمواجهة
تلك الجرائم والقوانين العنصرية والتصدي لها ،فلم تعد
المفاوضات العبثية هي الطريق والخيار والنهج المجدي ،أو
الذي يع ّول عليه ،بل تصليب الحلقة الفلسطينية وتوحيدها
بعد إنهاء االنقسام ،والعمل على إيجاد قيادة فلسطينية
موحدة على مستوى التحدي تشق طريقها نحو خيار الصمود
والمقاومة ومواصلة الكفاح والنضال بأشكاله وعناوينه
كافة.
Quds.45@gmail.com
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} هشام الهبيشان

م��ع اس��ت��م��رار الحديث ع��ن ق��رب ان��ط�لاق مسار الحلول
والتحالفات الغامضة والخاصة بالوصول إلى ح ّل سياسي
للحرب المفروضة على الدولة السورية ولتوحيد الجهود
للحرب على اإلرهاب ،يبدو واضحا ً في هذه المرحلة أنّ مسار
الحلول السياسية للحرب على سورية ،ما زال مغلقا ً حتى
اآلن ،خصوصا ً أنّ استراتيجية الحرب التي تنتهجها واشنطن
وحلفاؤها تجاه سورية بدأت تفرض واقعا ً جديداً ،فلم يعد
هناك مجال للحديث عن الحلول السياسية ،فما يجري اآلن
ما هو إال حرب استنزاف لسورية ،ومن ينظر إلى العملية
العسكرية الكبرى «عاصفة الجنوب – درعا والقنيطرة» التي
ُن ّفذت في درعا والقنيطرة بقيادة ما يسمى «معارضة معتدلة
وأخرى متشدّدة» تتحالف مع «اسرائيل» ،وبدعم استخباري
إقليمي واس��ع ،والتي أفشلها الجيش السوري وص ّد وهزم
غزواتها االرب��ع ،سيالحظ بوضوح أنّ التعويل على الح ّل
السياسي في سورية ،في هذه المرحلة تحديداً ،فاشل بك ّل
المقاييس ،ألنّ الرهان هو على الميدان فقط.
اليوم ،هناك معلومات موثقة تقول إنّ الدولة السورية
تتع ّرض لحرب استنزاف كبرى ،وتشير إلى أنّ هناك ما بين
 42و 53ألف مسلح يقاتلون بشكل كيانات مستقلة مثل
«داعش و«النصرة» ،أو في صفوف ما يُس ّمى «قوات المعارضة
السورية» ،وتفيد المعلومات عينها ،بأنّ هناك حوالى 90
ألف مسلح سوري يقاتلون الجيش السوري ،وهؤالء عبارة
عن أدوات في أيدي أجهزة استخبارات ال��دول الشريكة في
المؤامرة على سورية ،وأنّ هناك حوالى  20جهاز استخبارات
غربيا ً وعربيا ً وإقليميا ً يعمل اليوم داخل أراضي سورية.
إنّ أدوات الحرب المذكورة كادت ،خالل فترة ما ،أن تنجح
في إسقاط سورية في الفوضى العارمة ،لوال يقظة الدولة

السورية منذ اللحظة األولى النطالق الحرب عليها ،فقد أدركت
سورية حجم خطورة الحرب مبكراً ،وتنبّهت إلى خطورة ما هو
آت .وعلى رغم حجم الدمار الهائل الذي أصابها ،فإنّ سورية
بعد نيّف وأربع سنوات من التدمير الممنهج والخراب والقتل
والتهجير ،تمكنت من الصمود واالستمرار وتحقيق الكثير من
اإلنجازات.
ومع استمرار فصول الصمود السوري أمام موجات الزحف
المسلح إلى العاصمة دمشق ،والذي من المتوقع أن تكون
مستقبالً بشكل أكثر كثافة وخصوصا ً مع المعلومات التي
تشير إلى قرب تنفيذ تنظيم «داع��ش» لغزوة كبيرة لمحيط
مدينة دمشق ،ومع انكسار معظم هذه الموجات من الغزوات
السابقة على مشارف العاصمة دمشق ،وأم��ام عجز الدول
الشريكة في الحرب عن إحراز أي اختراق ،انتقلت هذه الدول
إلى حرب االستنزاف لك ّل موارد وقطاعات الدولة السورية في
محاولة أخيرة إلسقاطها.
وهنا ،عندما نجد أنّ ك ّما ً هائالً من المسلحين العابرين
والمدججين بالسالح قد أدخلوا إلى سورية خالل
للقارات
ّ
الفترة األخيرة ،وبعضهم ينتظر دوره لدخول معسكرات تركيا
والسعودية ،يتضح لنا أنّ الهدف من التوريد المستم ّر لإلرهاب
هو ضرب منظومة صمود سورية وعقيدة جيشها واستنزاف
قدراته اللوجستية والبشرية ،ألنّ تفكيك الدولة وجيشها
الوطني هو الشرط األساسي الستكمال تفكيك مجتمعها.
على رغم ذلك ما زالت الدولة السورية قادرة على أن تبرهن
للجميع أنها قادرة على الصمود ،والدليل على ذلك قوة وحجم
التضحيات واالنتصارات التي يقدّمها الجيش العربي السوري
بعقيدته الوطنية والقومية الجامعة ،والتي انعكست أخيرا ً
بظهور حالة واسعة من التشرذم لما يُسمى بقوى المعارضة
المسلحة ،إنّ حالة التشرذم داخل هذه المجاميع المسلحة،
تقابلها حالة صمود وصعود لقوة الجيش السوري في الميدان،
وإنّ استمرار هذا الصعود من شأنه أن يضعف الجبهة الدولية
الساعية إلى إسقاط سورية بك ّل الوسائل والسبل.

ّ
يحث م�ؤيدي االتفاق النووي مع �إيران على الت�صدي لـ«�إيباك»
�أوباما

�صالحي :تفاهم فيينا ال يحتاج
�إلى م�صادقة مجل�س ال�شورى
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر
صالحي أن نص التفاهم النووي بين إيران والدول الست
ليس اتفاقا ً أو معاهدة دولية تحتاج إلى مصادقة مجلس
الشورى اإلسالمي ،بل برنامجا ً للعمل المشترك.
وصرح صالحي بأن هذا النص لم يصبح بعد اتفاقا ً
أو معاهدة دولية ولذلك تمت تسميته بالبرنامج الشامل
للعمل المشترك وإن وزارة الخارجية اإليرانية هي التي
تتولى مسؤولية هذا األمر وعليها أن تقرر بشأن ذلك.
وأش��ار إل��ى تقديم النص المترجم الثاني للتفاهم
النووي إلى مجلس الشورى اإلسالمي وانتقاد بعض
نواب مجلس الشورى للنص المترجم األول .وقال« :إن
نص التفاهم قد تم تقسيمه وتولى كل جهاز معني ترجمة
القسم الخاص به وعلى سبيل المثال تولت منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية ترجمة القسم الفني والتقني من النص
كما تولت وزارة الخارجية ترجمة القسم الحقوقي منه».
وأضاف المسؤول اإليراني« :أن الجهة المسؤولة عن
القضايا المتعلقة بنص التفاهم هي وزارة الخارجية»،
مشددا ً على أن خبراء المنظمة اإليرانية قد بذلوا جهودا ً
كبيرة خالل الفترة الحالية لتكون ترجمة القسم الفني
للنص متطابقة مع أصل النص لكن إذا أعلنت وزارة
الخارجية أن ال��ن��ص بلغته اإلنكليزية ه��و القاعدة
واألساس لنص التفاهم فيجب علينا أن نأخذ بذلك.
جاء ذلك في وقت حث الرئيس األميركي باراك أوباما،
مجموعات في بالده على إيصال أصواتهم للكونغرس
لمواجهة الساعين لعرقلة االتفاق النووي مع إيران ،في
إشارة لـ«إيباك».
وقال أوباما في اتصال مع جماعات مثل مركز التقدم
األميركي لألبحاث ومقره واشنطن« :المعارضون لهذا
االتفاق يتدفقون على مكاتب الكونغرس» ،مضيفا ً أن
الجماعات المعارضة لالتفاق مثل لجنة الشؤون العامة
األميركية «اإلسرائيلية» المعروفة باسم «إيباك» أنفقت
 20مليون دوالر على إعالنات تلفزيونية للضغط على
أعضاء الكونغرس.
وقال« :في ظل غياب أصواتكم فسوف ترون مجموعة
األصوات نفسها التي قادتنا إلى الحرب في العراق ،ما
يقودنا إلى وضع نتخلى فيه عن فرصة تاريخية ونعود
إلى مسار صراع عسكري محتمل».
ولم يوجه أوباما الشكر للجماعات عن أي دعم منهم
حتى اآلن ولكنه ضغط عليهم لتكثيف جهودهم .وعقد
مقارنة مع الفترة التي سبقت عدوان العراق موضحا ً أن
الجماعات التي عارضت الحرب لم تجاهر بصوتها إال
بعد فوات األوان.
وأضاف« :في ظل غياب أصواتكم فسوف ترون نفس

مجموعة األصوات التي قادتنا إلى الحرب في العراق ما
يقودنا إلى وضع نتخلى فيه عن فرصة تاريخية ونعود
إلى مسار صراع عسكري محتمل».
وي��راج��ع الكونغرس حاليا ً االت��ف��اق ال��ذي أبرمته
الواليات المتحدة والقوى العالمية األخ��رى مع إيران
للحد من قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات
المفروضة عليها.
وك��ان لوبي الضغط ال��ي��ه��ودي متمثالً ف��ي منظمة
«إيباك» أعلن حشد جهوده ضد اتفاق دول السداسية مع
إيران ،الذي وصفته بأنه «ينطوي على ثغرات خطيرة»،
وتوجهت إلى أعضاء الكونغرس لكي ال يصدقوا عليه ،ما
يعني أنها ستمارس مختلف أنواع الضغوط على أعضاء
مجلس النواب المؤيدين لالتفاق النووي مع إيران لكي
يتراجعوا عن موقفهم.
وتقول «إيباك» إنها كانت في بيان لها بالخصوص:
«كنا سنؤيد االتفاق لو كنا على يقين بأن الخيارات لدينا
هي بين اتفاق يمنع الحرب أو عدم اتفاق يقود إلى حرب،
ولكن في هذه الحالة ،لدينا اتفاق يؤدي إلى الحرب،
ليس ضد «إسرائيل» وحدها بل ضد كل حلفاء الواليات
المتحدة في المنطقة».
وأعلنت «إيباك» أن أهدافها الراهنة تتركز على منع
إيران من الحصول على أسلحة نووية ،ودعم «إسرائيل»
وتأمينها ،وال��دف��اع عنها ض��د أخ��ط��ار ال��غ��د ،وإع���داد
جيل جديد من القيادات الداعمة «إلسرائيل» وتوعية
الكونغرس بشأن العالقات األميركية ـ «اإلسرائيلية».

إنّ استمرار انتفاضة الجيش السوري األخيرة في وجه ك ّل
البؤر المسلحة في العاصمة دمشق وريفها خصوصاً ،وفي
جنوب سورية درعا والقنيطرة والشمال حلب وإدلب ،ستشكل
حالة واسعة من اإلحباط والتذ ّمر عند الشركاء في هذه الحرب
المفروضة على الدولة السورية ،ما سيخلط أوراق وحسابات
حجم المعركة من جديد.
ومن يذكر هنا حديث السفير األميركي السابق في سورية
وع� ّراب الحرب عليها ومهندس ما يُس ّمى االئتالف السوري
روبرت فورد ،مطلع العام الحالي ،والذي تحدّث من خالله
عن فشل أميركا في قيادة الحرب على سورية ودعوة واشنطن
إلى التدخل المباشر ،سيالحظ أنّ هذا الحديث ما هو إال دليل
على سقوط جميع رهانات واشنطن وحلفائها على ما يُس ّمى
«المعارضة المعتدلة» ،وبذلك بات واضحا ً أنّ بعض القوى
التي كانت سابقا ً شريكا ً أساسيا ً في الحرب على سورية
ب��دأت باالستدارة والتح ّول في مواقفها ،وقامت بمراجعة
شاملة لرؤيتها المستقبلية لهذه الحرب ،وهذه االستدارة لم
تأت إال تحت ضربات وانتصارات الجيش السوري الميدانية،
وبعد تضييقه الخناق على المسلحين في كثير من مناطق
دمشق وريفها ،ودرع��ا والقنيطرة وريفهما ،وحلب وريفها.
من هنا نستطيع أن نقرأ أنّ األدوار والخطط المرسومة ،في
شأن الحرب على سورية ،قد تغيّرت وآخر الخطط التي ما
زالت تعمل بفعالية نوعا ً ما حتى اآلن على األرض هي حرب
االستنزاف ،وقد استطاعت سورية أن تصمد وبقوة كما صمدت
أمام خطط سابقة وسوف تتمكن من حسم المعركة ،ميدانياً،
خالل فترة زمنية متوسطة األجل ،لن تتجاوز ربيع عام ،2016
والسبب أنّ خطة االستنزاف التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها
في سورية لها أمد معيّن وستنتهي بانتهاء مدة صالحيتها،
وبذلك تكون سورية أمام آخر خطط الحرب الغير مباشرة
عليها ،بعد أن تحسم مبكرا ً هذه الحرب المفروضة عليها.
*كاتب وناشط سياسي ـ األردن
hesham.awamleh@yahoo.com

نشر موقع «ويكيليكس» ،أمس
حزمة جديدة من الوثائق السرية
لالستخبارات األميركية تكشف
عمليات تنصت استهدفت الحكومة
اليابانية وكبرى شركات البالد بما
فيها «ميتسوبيشي».
وكشف الموقع عن قائمة بـ35
هدفا ً سريا ً للتنصت داخل اليابان،
إضافة إلى نشر تقارير بمعلومات
ت��م جمعها ع��ن ط��ري��ق عمليات
التنصت ،بما فيها م��واد تتعلق
بالعالقات األميركية-اليابانية،
وم��وق��ف ط��وك��ي��و م��ن م��ف��اوض��ات
م��ن��ظ��م��ة ال���ت���ج���ارة ال��ع��ال��م��ي��ة،
واستراتيجيتها المتعلقة بقضية
التغير المناخي.
وبحسب المعلومات التي نشرها
الموقع ،تعود عمليات التنصت
التي ن ّفذتها وكالة األم��ن القومي
األم��ي��رك��ي��ة ض��د ك��ب��رى الشركات
ومسؤولين في الحكومة اليابانية
والوزراء وكبار المستشارين لرئيس
الوزراء ،حساب أقل التقديرات ،إلى
فترة الحكم األولى لرئيس الوزراء
شينزو آبي والتي امتدت من أيلول
عام  2006حتى أيلول عام .2007
ومن بين األه��داف التي تشملها
القائمة ،مقسم ال��ه��وات��ف التابع
للحكومة اليابانية ،والخط اآلمن
للمكالمات رفعية المستوى التابعة
للحكومة ،وه��ات��ف أمين مجلس
ال�����وزراء ال��ي��اب��ان��ي يوشيهيدي
س��وغ��ا ،وه��وات��ف ع���دد كبير من
مسؤولي البنك المركزي الياباني،
بمن فيهم حاكم البنك هاروهيكو
ك����ورودان وح��زم��ة م��ن الهواتف
التابعة ل���وزارة المالية ،وهاتف
وزير االقتصاد والتجارة والصناعة
يويتشي م��ي��ازاوا ،وقسمي الغاز
الطبيعي وال��ب��ت��رول ف��ي شركة
«ميتسوبيشي».
كما تتضمن حزمة الوثائق التي
نشرها «ويكيليكس» تقارير سرية
وضعتها وك��ال��ة األم���ن القومي
اعتمادا ً على نتائج التنصت ،بينها
 4تقارير وصفت كـ«سرية للغاية»،

ً
خططا لم�ساعدة فرن�سا في مواجهة �أزمة المهاجرين
كاميرون ي�ضع

وضع رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد
ك��ام��ي��رون خ��ط��ط�ا ً ل��م��س��اع��دة ف��رن��س��ا في
التصدي لمحاوالت المهاجرين المتزايدة
دخول بريطانيا بطريقة غير مشروعة عبر
القنال اإلنكليزي لكنه نبه إلى أنه ال يوجد
حل سريع.
وق��دم كاميرون الخطط خ�لال اجتماع
للجنة االس��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��وارئ التابعة
لحكومته والتي تعرف باسم «كوبرا» بعد
أن دع��ا بعض السياسيين الجيش إلى
تعزيز إجراءات حماية الحدود.
وقال عقب االجتماع« :سنتخذ إجراءات
شاملة .بدءا ً من مساعدة الفرنسيين على
جانبهم من الحدود .سنقيم مزيدا ً من األسوار
وسنتيح المزيد من الموارد والمساعدات
بأي طريقة ممكنة ...ستكون قضية صعبة
هذا الصيف».
ويتعرض كاميرون لضغوط متنامية
حتى ي��ردع المهاجرين وكثير منهم من
أفريقيا والشرق األوس��ط ،فبعد انتخابه
لوالية ثانية في أيار وعد كاميرون بخفض
م��ع��دل ال��ه��ج��رة ال��س��ن��وي إل���ى بريطانيا
لعشرات اآلالف وهو ما لم يتمكن من تحقيقه
خالل فترته األولى في المنصب بين عامي
 2010و 2015عندما وصل عدد المهاجرين
إلى أكثر من  300ألف شخص سنوياً.
وتعتبر قضية ال��ه��ج��رة م��ن القضايا
الحساسة لرئيس الوزراء البريطاني ألنها
تتعلق بجدل في البالد قبل استفتاء على

قالت مصادر صحافية
روسية رفيعة إنّ ما نشر
في صحيفتين لبنانيتين
محسوبتينبقربهما
للمقاومة وسورية على
التوالي حول لقاءات
سورية سعودية روسية
أمنية قد جرى عرض
نشره على صحف روسية
من جهات إعالمية لبنانية
تتخذ من باريس مقرا ً
لعملها ومحسوبة على
السعودية تحت عنوان:
«لك عندي هدية دسمة
وسبق صحافي كبير»،
لكن تحفظ الصحافة
الروسية حال دون النشر
بمعزل عن صحة الخبر
من عدمه ورأت المصادر
أنّ الهدف من النشر وفي
صحافة تعتبر غير صديقة
هو تهيئة الرأي العام لتقبّل
هذا التوجه...

«ويكيليك�س» يك�شف عن تج�س�س �أميركي
على الحكومة اليابانية

�أزمة الالجئين تتفاقم في �أوروبا والنم�سا تقر بوجود تق�صير وتتعهد التحرك

بقائها ضمن االتحاد األوروبي.
ويتجمع المهاجرون في منطقة كاليه
م��ن��ذ وق���ت ط��وي��ل ف���ي م��ح��اول��ة ل��رك��وب
شاحنات وع��ب��ارات إل��ى بريطانيا .لكن
شركة «يوروتانيل» التي تدير رحالت نقل
الشحنات والركاب عبر القنال االنكليزي
ت��ق��ول إن أع���داد المهاجرين ارتفعت من
حوالى  600إلى نحو حوالى خمسة آالف
شخص وإنها تكافح للتعامل معهم.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت أح��ب��ط��ت الشرطة
الفرنسية محاولة ج��دي��دة لتسلل 200
مهاجر عبر نفق بحر المانش ،وألقت القبض
على عدد من المخالفين.
ويشير الخبراء إلى أن موجهة المهاجرين
خفت إلى حد ما نهاية األسبوع .واصطدمت
قوات األمن في وقت سابق مع  2500شخص
حاولوا اختراق حواجز الشرطة األمنية،
فيما أمر وزير الداخلية الفرنسي بتخصيص
وحدتين إضافيتين من قوات الدرك.
وأش��ارت الشركة المشغلة لنفق السكك
الحديدية تحت برج المانش المسمى «نفق
أوروب��ا» إلى أن تدابير األمن ُ
شددت بشكل
ملحوظ بعد وصول قوات جديدة.
وكانت الشركة المشغلة للنفق طالبت
فرنسا في وقت سابق بمبلغ  9.7مليار يورو
على شكل تعويضات عن الخسائر ونفقات
الحماية الخاصة للنفق من الضيوف غير
المرغوب بهم.
م��ن جهة أخ���رى ،تعهدت النمسا أمس

كوالي�س

تحسين األوض���اع ال��م��زري��ة ف��ي مراكزها
الستقبال الالجئين وأق��رت ب��أن قوانينها
الحالية غير كافية للتصدي لما وصفه
المستشار فيرنر فايمان بأنه «أكبر تحد
تواجهه أوروب����ا» ،مضيفا ً أن «ال��والي��ات
االت��ح��ادي��ة بذلت م��ج��ه��ودا ً كبيرا ً لتوفير
مساحات أكبر لكن لم يكن ذلك كافياً».
ومن بين تسع واليات اتحادية في البلد
ال��ذي يسكنه  8.5مليون نسمة لم تلتزم
س��وى فيينا والنمسا السفلى بالحصص
ال��م��ح��ددة م��ن قبل الحكومة الستضافة
الالجئين.
ولتصحيح ذلك أعلن المستشار مشروع
قانون جديد سيمكن الحكومة من إجبار
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��م��ح��ل��ي��ة المتمنعة على
استضافة حصتها من الالجئين.
وه���رب آالف م��ن األش��خ��اص م��ن دول
مثل أفغانستان أو س��وري��ة عبر البلقان
إلى النمسا ليصل عدد طلبات اللجوء إلى
 28300في األشهر الستة األولى من العام
وهو رقم أعلى من إجمالي طلبات اللجوء
عام  2014بكامله.
وت���رك أك��ث��ر م��ن أل��ف��ي الج���ئ ف��ي مركز
الستقبال طلبات اللجوء في ترايكيرشن
ج��ن��وب فيينا م��ن دون م���أوى ألسابيع
واض��ط��روا لتحمل درج��ات ح��رارة تقترب
م��ن  40درج���ة مئوية وع��واص��ف مطيرة
وه��م يجلسون في ال��ش��وارع وق��د التحفوا
باألغطية.

وكان أحدها مخصصا ً للتوزيع على
حلفاء واشنطن االستخباراتيين
األرب���ع���ة ،وه���م أس��ت��رال��ي��ا وك��ن��دا
وبريطانيا ونيوزلندا.
وأش���ار «ويكيليكس» إل��ى أن
المواد المسربة تدل على الطابع
الشامل لعمليات التنصت األميركية
على ال��ي��اب��ان ،وإذ ك��ان��ت وكالة
األم���ن ال��ق��وم��ي تجمع معلومات
استخباراتية تتعلق بعمل مختلف
ال���وزارات والمكاتب في الحكومة
اليابانية وبشأن حزمة واسعة
للغاية من المواضيع ،بما في ذلك
استيراد المواد الزراعية والخالفات
التجارية ،وم��واق��ف ال��ي��اب��ان في
ج��ول��ة ال���دوح���ة م��ن م��ف��اوض��ات
منظمة التجارة العالمية ،والخطط
المتعلقة بالتنمية التقنية ،وسياسة
ط��وك��ي��و ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع قضية
التغير المناخي ،واالستراتيجية
ال��ي��اب��ان��ي��ة ف��ي م��ج��ال��ي ال��ط��اق��ة
وال��ط��اق��ة ال��ن��ووي��ة ،وال��م��راس�لات
مع منظمات دولية مثل الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،والتخطيط
االستراتيجي ،والعمل الدبلوماسي
المتعلق بتطوير العالقات الثنائية
م��ع ال��والي��ات المتحدة واالت��ح��اد
األوروب����ي ،ومضمون اجتماعات
سرية عقدت بمكتب رئيس الوزراء
الياباتي نفسه.
ويواصل موقع «ويكيليس» نشر
الوثائق السرية المتعلقة باألنشطة
التجسسية لوكالة األم��ن القومي
األم��ي��رك��ي��ة ،وذل���ك بعد أن كشف
العميل السابق في الوكالة إدوارد
سنودن الطابع العالمي لعمليات
التنصت االلكتروني ،إثر هروبه من
الواليات المتحدة في صيف عام
.2013
وأدى نشر المواد االستخباراتية
ال��م��س��رب��ة إل����ى ن��ش��وب أزم����ات
دب��ل��وم��اس��ي��ة ف��ي ال��ع�لاق��ات بين
واشنطن واثنتين م��ن حليفاتها
األساسيات ،ألمانيا وفرنسا ،علما ً
بأن وكالة األمن القومي ركزت خالل
عملها في البلدين ليس على الكشف

عن إرهابيين محتملين ،بل على
تجسس استهدف دوائ��ر حكومية
وشركات تجارية.
وكانت برلين قد طالبت السفير
األميركي في البالد بتقديم إيضاحات
مرتين خالل الشهر الجاري ،بعد أن
نشر موقع «ويكيليكس» ووسائل
إعالم ألمانية مواد تؤكد أن وكالة
األم��ن القومي األميركية تتنصت
على وزير الخارجية األلماني فرانك
شتاينماير بعد توليه الوزارة للمرة
األولى عام .2005
وي��ت��ض��ح م���ن ق��ائ��م��ة أه����داف
وكالة األمن القومي األميركية في
الخارجية األلمانية ،أن التجسس
عليهم كان جاريا ً حتى قبل أحداث
 11أيلول .2001
ي��ذك��ر أن يوشكا فيشر ،نائب
المستشار األلماني ووزير الخارجية
في أع��وام  2005-1998كان هو
اآلخر موضع اهتمام االستخبارات
األميركية.
أم���ا فضيحة ال��ت��ج��س��س على
باريس ،فوصلت إلى ذروتها ،عندما
بحث الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند ه��ذا الموضوع مع نظيره
األميركي ب��اراك أوباما في اتصال
هاتفي ج��رى ي��وم  24ح��زي��ران،
تناول الطرفان فيه «المبادئ التي
يجب أن تبنى عليها العالقات
بين ال��ح��ل��ف��اء» ،وذل���ك بعد نشر
«ويكيليكس» وث��ائ��ق كشفت عن
عمليات تنصت استهدفت الرؤساء
ج��اك ش��ي��راك ونيكوال س��ارك��وزي
وفرانسوا هوالند.
ونفذت االستخبارات األميركية
عمليات تنصت إلكتروني طاولت
االت��ص��االت الهاتفية والمراسلة
بالبريد اإللكتروني داخل األراضي
األميركية وف��ي العديد م��ن دول
العالم ،اعتمادا ًعلى تفويض حصلت
عليه بموجب قانون «باتريوت»
الخاص بمكافحة اإلره��اب والذي
أقرته الواليات المتحدة في أعقاب
هجمات  11أيلول.

مو�سكو :الناتو �ضاعف من تدريباته
وطلعات طائراته قرب حدودنا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن حلف «الناتو» زاد عدد التدريبات قرب حدود
روسيا من  95 - 90إلى  150في العام ،فيما زادت طلعات طائرات االستطالع  9مرات.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريح للصحافيين أمس أن «الناتو
أجرى عامي  2012و 2013قرب الحدود الروسية تقريبا ً  95 – 90تدريباً .ويجرون اآلن
تقريبا ً  ،»150مشيرا ً إلى أن عدد الطلعات االستطالعية لطائرات ازداد  9مرات.
وكان رئيس هيئة األركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف أعلن في نيسان الماضي
«زيادة حادة» في نشاطات «الناتو» العسكرية قرب الحدود الروسية ،مشيرا ً إلى أن عدد
تدريبات الحلف في العام الماضي زادت  1.8مرة مقارنة بمؤشرات السنوات الماضية ،كما
زادت كثافة طلعات الطيران التكتيكي واالستطالعي على طول الحدود الروسية مرتين ،فيما
زادت طلعات طائرات اإلنذار المبكر  9مرات.
وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي ،أناتولي أنطونوف في وقت سابق أن روسيا تمتلك
تدابير للرد على منظومة الدرع الصاروخية األميركية تشمل الطابع العسكري في حال
نشوب تهديدات.
وقال أنطونوف للصحافيين« :وزارة الدفاع سوف تتخذ التدابير المناسبة ،بما في ذلك
ذات طابع عسكري تقني ،إذا حصلت تهديدات من منظومة الدفاع الصاروخية األميركية...
الجميع اقتنع بسلمية البرنامج النووي اإليراني ،وسجل هذا في وثائق ذات صلة لكن
ال يوجد أي ضمانات في ما يتعلق بإنهاء بناء منظومة الدفاع الصاروخية األميركية في
القارة األوروبية ،يؤكد هذا مخاوفنا أكثر ألي دولة توجه هذه المنظومة؟ طبعا ً موجهة ضد
روسيا».
وأكد أنطونوف أن وزارة الدفاع الروسية تراقب عن كثب ما يفعله األميركيون وشركاؤهم
بشأن هذه المسألة ،مشيرا ً إلى أن االتحاد الروسي حذر مرارا ً وتكرارا ً من العواقب التي قد
تنجم عن نشر الدرع الصاروخية األميركية.
من جهة أخرى ،صرح أنطونوف أن روسيا تنشر أسلحتها ،اعتمادا ً على خطط البناء
العسكري ،قائالً «لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف بإضعاف القوات المسلحة الروسية،
وسوف ننشر بطبيعة الحال األسلحة في أراضي االتحاد الروسي وفقا ً للخطط الحقيقية
للبناء العسكري».
وقال إن الواليات المتحدة ال تزال تملك أسلحة نووية في أوروب��ا ،في حين أن جميع
األسلحة النووية الروسية منشورة على أراضيها ،مؤكدا ً أنه ال توجد مشاكل سياسية لدى
روسيا بشأن تعاونها مع الناتو ،ونصح شركاء روسيا الغربيين أن يخففوا حدة الخطاب
قائالً« :سنستمر في تطوير التعاون الدولي ذي المنفعة المتبادلة».

