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تركيا بين اال�ستقطاب الداخلي والعبث الخارجي...
 د .هدى رزق

 راسم عبيدات
في إطار الحرب الشاملة والمفتوحة التي يشنّها االحتالل على
شعبنا الفلسطيني عموما ً وفي مدينة القدس خصوصاً ،نرى أنّ
المطبخ السياسي واألمني «اإلسرائيلي» في اجتماع دائم ومتف ّرغ
تماما ً لكيفية معاقبة المقدسيّين وإذالل�ه��م وإخضاعهم بالقوة،
فمع نهاية ك ّل اجتماع لهذا «الكابينت» تتمخض عنه سلسلة من
اإلج ��راءات والعقوبات الجماعية بحق أبناء ال�ق��دس ،ولع ّل هذه
اإلج��راءات والقوانين والتشريعات وال�ق��رارات العنصرية ،تريد
في النهاية أن تفرض على شعبنا عملية تهجير قسرية جماعية من
القدس ،وفرض راية االستسالم على من يتبقى عليهم.
ففي ظ ّل حالة من الهوس غير المسبوق التي أصبح يعيشها
العدو ،حالة هوس دعت بمستوطنيه وجنوده الى ارتكاب عمليات
إعدام لشبان وأطفال مقدسيّين بدم بارد ،ما يستوجب رفع قضايا
ال��ى المحاكم الدولية موثقة بالصور عن عمليات اإلع��دام تلك،
ولع ّل التصريح بالقتل بحق المقدسيّين والتشريع له قد قادته
ه��ذه الحكومة المتطرفة ورئيس بلدية االحتالل لمدينة القدس
المتطرف نير بركات ال��ذي حمل سالحه وتج ّول به في القدس
الشرقية ك��أزع��ر ،فعندما تسلّح حكومة االح�ت�لال مستوطنيها
وينفلتون من «زرائبهم» وال توضع أية قيود عليهم بشأن إطالق
النار ،والتي وصلت إلى ح ّد مجرد رؤية عربي فلسطيني يسير
مسرعا ً أو منظره ال يعجب المستوطنين يستدعي القتل.
آخر ما تفتقت عنه الذهنية «اإلسرائيلية» المشبعة بالعنصرية
والتطرف ،هو تعطيل ك ّل مظاهر الحياة في معظم أحياء مدينة
القدس ،والعودة بها الى ما قبل القرون الوسطى ،من أجل توفير
األمن والحماية لمستوطنيها في بؤرهم المزروعة في قلب القرى
العربية المقدسية ،والتي هي مصدر ك ّل الشرور واآلثام ،ناهيك
عن عدم الشرعية بإقامتها على أراضي شعبنا المحتلّة.
ال�م�ه��م ج ��اءت ال��دف �ع��ة العلنية م��ن ال �ع �ق��وب��ات ال �ج��دي��دة بحق
المقدسيين ،لكي تزيل الغشاوة ع��ن أعين م��ن يقول ب��أنّ هناك
قوى سالم في «إسرائيل» ،حيث يثبت ك ّل يوم بأنّ ك ّل األحزاب
«اإلسرائيلية» بمختلف مشاربها الفكرية وأل��وان�ه��ا السياسية
تتسابق في التطرف وعلى من يغول أكثر في الدم الفلسطيني.
نعم في قرى المكبر ورأس العمود والطور والعيساوية ،حالة
من الشلل الكامل لك ّل مظاهر الحياة ال م��دارس وال جامعات وال
مواصالت عامة وال مستشفيات وال خ��روج للعجزة والمرضى
وال ح�ت��ى م�م��ارس��ة للشعائر ال��دي�ن�ي��ة ف��ي ال �ج��وام��ع والكنائس،
مك ّعبات اسمنتية في الشوارع الرئيسية والفرعية ،وما بقي من
طرق فرعية ،عدا حالة حاالت األزمة الشديدة للمواطنين ،فهناك
تجد ك ّل أشكال اإلذالل من تفتيشات و ّم��س بالكرامة ،بحيث أنّ
قوي بأنه لم يعد لديه ما يخسره،
ك ّل فلسطيني يتولّد لديه شعور ّ
فهذه الحياة ال تساوي شيئا ً وال قيمة لها في مثل هذا الذ ّل.
وليس هذا فحسب ،بل هناك عقوبات سابقة والحقة اتخذت
ب�ح��ق ال�م�ق��دس�ي�ي��ن ،م�ن�ه��ا ه ��دم ب �ي��وت أه��ال��ي ال �ش �ه��داء وسحب
الهويات الزرقاء منهم وإبعادهم الى خارج حدود بلدية االحتالل،
والحرمان من الحقوق االجتماعية والصحية للمعتقلين «المتهمين»
بأعمال مقاومة ض ّد االحتالل ،واليوم يجري الحديث عن عمليات
إب �ع��اد ب�ح��ق ال�ن�ش�ط��اء السياسيين والمجتمعيّين والمرابطين
وال� �م ��راب� �ط ��ات ...م�ن�ه��ا ع�م�ل�ي��ات إب �ع��اد ع��ن األق �ص��ى وال �ق��دس،
واالعتقاالت اإلداري��ة ،وتركيب مئات بل آالف الكاميرات في ك ّل
وحي في القدس والضواحي ،عدا بوابات التفتيش
زقاق وشارع
ّ
االلكتروني على أبواب البلدة القديمة من القدس.
واضح بأنّ االحتالل المصاب بحالة من الهوس والوسواس
القسري من اإلنسان الفلسطيني ،والذي عبّرت عنه غولدا مائير
بأنها تشعر بالكوابيس م��ع والدة ك � ّل طفل فلسطيني ،وهذه
العقوبات ال�ت��ي وض��ع أسسها وقوانينها آف��ي ديختر مسؤول
«الشاباك واألم��ن الداخلي السابق» ،يجري العمل بها وتطبيقها
اآلن ،ويجري استغالل الظروف واألوضاع الفلسطينية والعربية
والدولية لتنفيذها على أوس��ع نطاق ،حيث الحالة الفلسطينية
المنقسمة على ذاتها والضعيفة ،شالل الدم الفلسطيني النازف لم
يفلح في جعلها تتخلى عن أجنداتها ومصالحها الفئوية والصراع
على السلطة والنفوذ ألجل المصالح العليا للشعب الفلسطيني،
وعلى الصعيد العربي حالة غير مسبوقة من االنهيار والهوان،
حيث حروب «األخوة» األعداء ،حروب التدمير الذاتي بفعل المال
الخليجي المم ّول لتلك الحروب .في حين تعطل اإلرادة الدولية
وانشغالها في ساحات أخرى ،سورية والعراق واليمن وأوكرانيا
وغيرها ،ال يمكن من فرض حلول سياسية على «إسرائيل».
رغم ك ّل تلك القوانين والتشريعات والقرارات العنصرية التي
في المآل النهائي ُيراد منها طردنا وتهجيرنا قسريا ً عن مدينتنا،
مناص لنا سوى الصمود والبقاء،
واالستفراد بمن يتب ّقى منا ،فال
ّ
من خالل إبداع وابتداع أشكال ووسائل نضالية شعبية وسلمية
تحمي هذا الوجود ،وتسهم في فضح وتعرية حكومة االحتالل
كدولة مغرقة في العنصرية والتطرف ،ج ّل هدفها دعم وحماية
المستوطنين ومساندتهم في جرائمهم ض� ّد شعبنا ،ولع ّل من
المفيد في مواجهة ذلك أن تتشكل هيئة شعبية مقدسية واسعة
موقتة كمرجعية تقود العمل المقدسي الشعبي والجماهيري
السلمي ف��ي مختلف ج��وان�ب��ه ،بحيث تعمل على تشكيل لجان
حراسة وأذرع وامتدادات لها في ك ّل قرى وأحياء مدينة القدس
ل�ل��وق��وف على اح�ت�ي��اج��ات وه �م��وم ال �ن��اس ،وال�ع�م��ل على تنظيم
احتجاجات سلمية واسعة في المواقع والميادين المغلقة مثل
القيام بمسيرات على الحمير أو الخيول تنطلق من القرى المغلقة
والمعزولة متزامنة مثل المكبر وسلوان ،وأخرى تنطلق من الطور
ألهل الطور والعيساوية ،وكذلك مسيرات على الدراجات الهوائية
لألطفال باتجاه القدس وأخ��رى ألصحاب االحتياجات الخاصة
والعجزة تظهر مدى عنصرية وفاشية هذا االحتالل ،وكذلك تكون
مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية وفق برنامج محدّد للطلبة
والهيئات التدريسية أمام مدارسهم وفي الميادين العامة مطالبة
بفتح قراهم وإزالة ك ّل الحواجز والمكعبات اإلسمنتية التي تمنعهم
من الوصول ال��ى مدارسهم ،وه��ذا ينطبق على األطباء والتجار
وغيرهم.
وال ننسى هنا ليس فقط رفع المذكرات والمطالب الى الهيئات
الدولية ال�م��وج��ودة ف��ي ال�ق��دس ،ب��ل تنظيم اعتصامات ووقفات
احتجاجية أمام مكاتبها ووضعها في صورة ما يتع ّرض له شعبنا
في مدينة القدس ،والضغط عليها للقيام بخطوات عملية لوقف
إجراءات وممارسات االحتالل اإلذاللية والعنصرية بحق شعبنا.
وكذلك دعوة قناصل الدول األجنبية والعربية التي تقيم عالقات
مع دولة االحتالل الى زيارة القرى والمناطق المغلقة والمعزولة
والمحاصرة للوقوف على حجم الظلم واألذى الذي يلحق بالناس
جراء تلك اإلجراءات والممارسات العنصرية.
العمل على تشكيل جسم تنسيقي م��ا بين تلك الهيئة وأهلنا
وشعبنا في الداخل كمحطة إسناد رئيسية لنا في القدس ،حيث
الحركة والتواصل والتنسيق أس��رع ،وكذلك التقاطع الكبير في
الهموم والمشاكل ،دعوة الشعوب والجماهير العربية واإلسالمية
ال��ى أوس��ع حملة تضامن ودع��م ألبناء شعبنا في مدينة القدس
وعلى ك ّل الصعد.
المه ّم أنه بالمزيد من الصمود والثبات والتشبث بإرادة البقاء
وال��وج��ود وال��دف��اع ع��ن قدسنا ومقدساتنا وبوحدتنا ولحمتنا
لك ّل مكونات ومركبات مجتمعنا المقدسي ،سنتمكن من إفشال
ك ّل مخططات العدوان علينا ،فالعدو وصل إلى مرحلة اإلفالس
ال�ق��ان��ون��ي وال�س�ي��اس��ي وس��اع��ات الفجر واالن �ع �ت��اق م��ن المحت ّل
تقترب.
Quds.45@gmail.com

تشهد تركيا استقطابا ً سياسيا ً واجتماعيا ً ح��ا ّدا ً يمكنه
أن يوصل اللعبة السياسة الى حدود االحتراب األهلي بعد
أن غ ّذته عملية سروش وزادت في حدّته العملية اإلرهابية
في أنقرة التي أودت بحياة ما ال يق ّل عن  100ضحية ما عدا
الجرحى .وفيما ترتفع األص��وات المطالبة بتحقيق جدّي
والكشف عن منفذي العملية ،تخرج أصوات من داخل حزب
العدالة والتنمية تطالب بإفقال وسائل التواصل االجتماعي
تحت حجة خطر التغريد ال��ذي ي��ت��داول معلومات حول
منفذي العملية ،وتعتبر أنّ محاربة اإلره��اب تقتضي إقفال
مواقع التواصل االجتماعي ،ال سيما «تويتر» ،ألنّ اإلرهابيين
يستعملون هذه الوسيلة من أجل التواصل.
يأتي ه��ذا االق��ت��راح بعد م��ح��اوالت ك � ّم أف���واه الصحافة
والتهجم على مؤسسات
واالعتداء على محللين سياسيّين
ّ
إعالمية والقبض على رؤس��اء تحرير وس� ْوق مواطنين الى
قبة العدالة والتحقيق معهم حول تهم قدح وذ ّم بحق الرئيس
أردوغان.
تعتبر عملية أنقرة اإلرهابية الكبرى منذ السبعينات،
إذ أظهرت مواطن الخلل داخ��ل النسيج االجتماعي جراء
السياسات التحريضية الداخلية بهدف كسب مزيد من
األص��وات في مواجهة حزب الشعوب الديمقراطي وإلحاق
أكبر الخسائر في صفوفه ،عملية هدفت إلى قمع العلمانيين
باالعتداء الجسدي والقتل.
في ظ ّل هذه االضطرابات ،تأتي دعوة واشنطن ألردوغان
للتعاون مع حزب االتحاد الديمقراطي السوري الكردي كأمر
مستحيل ،فالرجل يراه فرعا ً لحزب العمال الكردستاني الذي
يقاتله في الداخل ويعتبره إرهابياً ،وإنْ أذعن فهو سيخسر
صدقيته ،فهو منذ إعالنه الوقوف ض ّد «داع��ش» بدأ عمليا ً
وسياسيا ً معركته ض� ّد ح��زب العمال الكردستاني عدوه

األول الذي ساهم في إسقاطه في انتخابات  7حزيران .كان
ال ب ّد بالنسبة إليه من كسر شوكة األكراد وضربهم وإحكام
السيطرة على مناطقهم وإغراقها بالفوضى ،لكي يعلموا أنّ
«العدالة والتنمية» ،وحده من يمكنه منع الحرب عنهم في
ظ ّل التطرف الذي تقوده الحركة القومية التركية .لذلك اعتقد
أردوغان أنّ الحرب الداخلية ستع ّزز استعدادات حزبه لقطف
ثمار التحريض والحرب المفتعلة من أجل استعادة حكمه
المطلق والحصول على  45في المئة من األص��وات لتأليف
حكومة اللون الواحد.
ورغم إعالن «داع��ش» المشتبة به األول في تفجير أنقرة
ال ت��زال ال��دوائ��ر المق ّربة من ح��زب العدالة والتنمية تتهم
حزب العمال الكردستاني بالعملية ،وتعتبر أنّ تعاونا ً ما
حصل بينه وبين «داع��ش» .تعكس هذه الفرضية ارتباك
أنقرة وتعتقد دوائرها السياسية أنّ اإليحاء للمواطن التركي
بأنّ بالده تتع ّرض لمؤامرة خارجية يحيكها األعداء الذين
اجتمعوا ضدّها ،فرضية يمكن تصديقها مع أنها تذكر األتراك
باأليام الغابرة ،حين كان القادة السياسيون يلجأون الى
هذه الحجة من أجل تبرير تقصيرهم .لم تت ّم معاقبة أحد بعد
عملية سروش ،بل جرى فتح الحرب مع العمال الكردستاني،
يتوسع التحقيق ب��ل ج��رى طمسه واستعيض عنه
ول��م
ّ
بالتحريض ،وكأنما كانت العملية إعالن حرب .وال يجد وزير
الداخلية اليوم بعد تفجير أنقرة حرجا ً من البقاء في منصبه
رغم دعوات طالبته بتح ّمل مسؤولية التقصير ،بل إنّ رئيس
الجمهورية سانده في ذلك ،وعوضا ً عن ذلك جرى اللجوء
الى إيقاف رئيس شرطة أنقرة ومساعديه عن العمل من أجل
تخفيف الضغط عن الحكومة .أما المخرج الوحيد فكان اتهام
الخارج بالتو ّرط في هذا االنفجار من دون أية أدلة تثبت ذلك.
ت��س��اؤالت طرحت ح��ول دور ال��دول��ة ووزارة الداخلية
والتقصير المتع ّمد واالهتمام فقط بأمن مراكز العدالة والتنمية
تحضيرا ً للعملية االنتخابية ،كذلك غياب االستخبارات
التركية عن الحدث بعد نشر الصحف أخبارا ً مس ّربة حول

كوالي�س
خفايا

علمها بوجود استعدادات وتهديدات بعمليات إرهابية ،لكنها
لم تؤخذ على محمل الجدّ ،مع انه ت ّم الكشف عن خاليا نائمة
متصلة بـ»داعش» ،ولذلك تدور شبهات حول تو ّرط متطرفين
يمينين وإسالميين ي���دورون ف��ي فلك ال��دول��ة ك��ون معظم
ضحايا عملية سروش كانوا من األكراد واليساريين ،كذلك
ضحايا تفجير أنقرة الذين ينتمون الى اليسار والنقابات
العمالية والطبية والمهندسين وجلهم من العلمانيين واألكراد
والعلويين الذين تعبترهم الدولة واليمين المحافط أعداء لها.
كما اتضح أنّ االستعدادات األمنية الالزمة لحماية تظاهرة
بهذه الضخامة لم تتوافر رغم تقديم طلب التظاهر الى الدوائر
المعنية قبل التظاهرة بأسبوعين.
ضمن هذا اإلط��ار أتى اتصال أوباما بأردوغان للتعزية
بضحايا اإلرهاب والتشديد على قتال «داعش» متوافقا ً مع
رغبة أردوغ��ان في تعزير المعارضة المعتدلة ،كذلك أتت
زي��ارة وزي��ر الخارجية السعودي ع��ادل الجبير إلى تركيا
لتعزيز الوجهة التركية السعودية التي ال ترى حالً في سورية
بوجود الرئيس بشار األسد .وأكدت أنّ هناك توافقا ً سعوديا ً ـ
تركيا ً من أجل تدعيم موقف المجموعات المسلحة في سورية،
في وقت يت ّم العمل على تزويدها بأسلحة نوعية تحت سمع
وبصر األميركيين.
تتح ّول اللعبة السياسية الى مسألة خطرة على الحدود
التركية ب��وج��ود التدخل ال��ج��وي ال��روس��ي ،حيث تسعى
السعودية الى شراء أسلحة يُعتقد بأنها تتخطى الخطوط
الحمراء المرسومة بين الروس واألميركيين تشحنها تركيا
ال��ى المعارضة ويمكنها في ه��ذه الحال ال��وص��ول ال��ى يد
«داعش» طالما ال تحديد لهوية «المعارضة المعتدلة».
ت��دف��ع تركيا بشكل واض���ح ال��ى ح��رب سيكون ثمنها
استقرارها الداخلي .كذلك تخشى الدوائر السياسية التركية
من احتكاك عسكري تركي – كردي يمكنه تهديد االنتخابات
وزيادة التوتر الداخلي ،تعززه رغبة أردوغان في الهروب الى
األمام بعد تراجع شعبيته االنتخابية.

يقول معارضون
لحزب العدالة والتنمية
في تركيا إنّ سعر
الصوت الكردي أو
اليساري ،خصوصا ً
من العلويين،
بلغ في المكاتب
االنتخابية لحزب
أردوغان وأوغلو
عشرة آالف دوالر،
ألنّ خسارة حزب
الشعوب الديمقراطي
تت ّم بمئتي ألف صوت،
بينما كسب أصوات
األتراك اآلخرين ال
يفيد الحزب بشيء
ولو رفع بمليوني
صوت تمثيله من
أربعين إلى تسعة
وأربعين في المئة...

المجر قد تغلق حدودها مع كرواتيا وبولندا تر�سل �ضباط ًا ومعدات لحمايتها

ترحب ب� ّأي م�ساعدات �أوروبية لالجئين
�شيم�شك :تركيا ّ
توصل قادة االتحاد األوروبي إلى خطة عمل مشتركة مع
تركيا من أجل استئصال تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وبموجب االتفاق يقدم االتحاد األوروب��ي مساعدات
مالية بقيمة  3مليار يورو لتركيا ،مقابل استعداد األخيرة
الستقبال المزيد من الالجئين وتوفير المزيد من التعليم
والعمل لهم ،ومراقبة حدودها.
كما قبل االتحاد األوروب��ي تسريع المفاوضات بشأن
تسهيل منح تأشيرات دخول للرعايا األتراك الذين يريدون
السفر إلى االتحاد األوروبي مقابل تعاون أفضل مع تركيا
من أجل القضاء على تدفق الالجئين.
ويخضع االتفاق إلى مراقبة أوروبية شديدة لمدى
التزام الحكومة التركية بمعاييره ،وأي تراجع تركي
سيقابل بتراجع أوروبي أيضاً.
وت��ح��اول ألمانيا التي تعاني من ارت��ف��اع في وتيرة
الهجرة إليها ،تقديم تسهيالت أكثر لألتراك ،حيث وافقت
الشهر الماضي على إعداد قائمة «ال��دول اآلمنة» التي ال
يحق لمواطنيها عادة الحصول على حق اللجوء ،وهو ما
كانت تطالب به أنقرة دائماً ،ذلك أن وضع تركيا في قائمة
«ال��دول اآلمنة» يجعل التعاطي مع المواطنين األت��راك
الراغبين بالدخول إلى االتحاد األوروبي مختلفا عن الدول
غير اآلمنة.
ويشكل هذا االتفاق من وجهة نظر أوروب��ي��ة ،انتهاء
مرحلة االستثمار السياسي التركي لورقة الالجئين
ال��س��وري��ي��ن ،ال��ت��ي استخدمتها أن��ق��رة ط���وال العامين
الماضيين للضغط على أوروب��ا ،لدفعها نحو مزيد من
المواقف المتشددة حيال األزمة السورية.
من جهة أخرى ،قال وزير المالية التركي محمد شيمشك
أمس إن بالده سترحب بمساعدات قدرها ثالثة مليارات
يورو ( 3.4مليار دوالر) من المحتمل أن يقدمها االتحاد
األوروبي للمساعدة في كبح تدفق الالجئين ،لكنه أضاف
أن��ه ليس بوسعه تأكيد ما إذا ك��ان سيتم ص��رف هذه
األم��وال بالفعل ،موضحا ً أن اإلنفاق األمني والعسكري
التركي سيرتفع إلى  55مليار ليرة العام المقبل من 47.4
مليار في .2015
وبالتزامن مع انعقاد القمة األوروبية لبحث قضية
الهجرة ،لقي الجئان مصرعهما في أوروب��ا ،أحدهما في
بلغاريا برصاص حرس الحدود ،وثانيهما تحت عجالت
قطار في نفق المانش.
وأعلنت وزارة الداخلية في بلغاريا أمس مقتل الجئ
أفغاني برصاص حرس الحدود البلغاري لدى محاولته
دخول البالد بصورة غير شرعية.
وأوض��ح متحدث باسم ال���وزارة أن دوري��ة مشتركة
لحرس الحدود والشرطة رص��دت في وق��ت متأخر من
الخميس مجموعة من  50الجئا ً عبروا الحدود مع تركيا
بصورة غير شرعية قرب مدينة سريديتس البلغارية
الواقعة في جنوب شرقي البالد.
وبحسب تصريحات المتحدث ،أبدى الالجئون مقاومة
أثناء محاولة الدورية توقيفهم ،ما دفع بضابط بلغاري

إلى إطالق أعيرة نارية إنذارية ،لكن إحدى الطلقات ارتدت
وأصابت رجالً من المجموعة توفي الحقا ً متأثرا ً بجروحه،
وهو في الطريق إلى المستشفى ،بينما تم توقيف األفراد
اآلخرين من المجموعة ،وهم من أصول أفغانية وتتراوح
أعمارهم بين  20و 30سنة.
وأوضحت الوزارة أن النيابة العامة تحقق في الحادث،
الذي يع ّد األول من هذا القبيل منذ بدء تدفق الالجئين إلى
شبه جزيرة البلقان منذ سنتين.
ودفع هذا الحادث رئيس الوزراء بويكو بوريسوف إلى
العودة إلى بالده من بروكسيل حيث أجريت أعمال القمة
األوروبية المكرسة لبحث قضية الالجئين.
من جانب آخر ،أعلنت السلطات الفرنسية العثور على
جثة الجئ قتل ليلة الثالثاء على الجمعة تحت عجالت
قطار شحن في أثناء محاولته التسلل إلى نفق المانش
من أج��ل الوصول إل��ى بريطانيا ،حيث بلغت حصيلة
الالجئين الذين لقوا حتفهم في النفق 16 ،شخصا ً منذ
تموز الماضي.
وأعلنت هيئة اإلطفاء الفرنسية أن الجثة التي تم
العثور عليها في محطة قطارات قريبة من مدخل النفق،
مشوهة لدرجة ال تسمح بتحديد جنس القتيل وجنسيته
قبل إجراء تحليل الطب الشرعي.
وفي الوقت الراهن ،يبقى في مدينة كاليه الفرنسية
القريبة من مدخل النفق ما بين  4و 5آالف الجئ .وقام
الالجئون بمحاوالت جماعية عديدة للتسلل إلى بريطانيا
ما دفع بسلطاته كل مرة إلى توقيف حركة القطارات.
وجاء مقتل الالجئين االثنين بالتزامن مع انتهاء أعمال

القمة األوروبية المكرسة لقضية الهجرة ،والتي كان من
المقرر أن تستمر يومين ،لكن الزعماء ألغوا فعاليات اليوم
الثاني.
وفي المؤتمر الصحافي الختامي ،أعلن رئيس المفوضية
األوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس األوروب��ي
دون��ال��د توشك ت��واف��ق الزعماء ح��ول برنامج مشترك
لمواجهة أزمة الهجرة وخطة أعمال مشتركة مع تركيا في
هذا المجال .لكن المسؤولين لم يذكرا في تصريحاتهما أية
أرقام معينة ،حول المبالغ التي ستنفقها الدول األوروبية
على تنفيذ البرنامج والحجم المحتمل للمساعدات التي
وعدها االتحاد بتقديمها لتركيا مقابل جهود األخيرة لوقف
تدفق الالجئين.
ولقي  7مهاجرين حتفهم ،في حادث غرق زورق كانوا
يستقلونه إث��ر اصطدامه بسفينة دوري��ة تابعة لخفر
السواحل اليونانية قبالة جزيرة ليسبوس.
وقالت شرطة المرافئ اليونانية في بيان إن مهاجرا ً
ثامنا ً ال يزال في عداد المفقودين وأن عمليات البحث ال
تزال جارية عنه .والقتلى هم رضيع و 3أطفال وامرأتان
ورجل ،في حين تم إنقاذ  31مهاجرا ً آخرين كانوا على متن
الزورق نفسه.
وأعلنت السلطات اليونانية فتح تحقيق لتحديد
مالبسات حادث االصطدام بين سفينة الدورية الضخمة
المخصصة ألعالي البحار والبالغ طولها  30مترا ً وبين
الزورق الخشبي.
ووق��ع ال��ح��ادث قبالة منطقة موليفوس ف��ي شمال
الجزيرة اليونانية ،وبحسب المعلومات األولية ،فإن

برنامج �أميركي الغتياالت في ال�صومال و�أفغان�ستان واليمن

ميركل ترحّ ب بخطة �أوباما
لإبطاء االن�سحاب من �أفغان�ستان

«�سنودن جديد» يك�شف ف�ضائح �أميركية
كشف مصدر من داخل االستخبارات
األم��ي��رك��ي��ة ع��ن وث��ائ��ق س��ري��ة حول
عمليات الطائرات األميركية من دون
ط��ي��ار ف��ي ال��ص��وم��ال وأفغانستان
واليمن ،وآلية استهداف المشتبه بهم
والمقرر اغتيالهم.
ونشر موقع The Intercept
تلك الوثائق التي تحوي على صور
تحت ع��ن��وان «وث��ائ��ق ال��ط��ائ��رات من
دون ط��ي��ار» ،ال��ت��ي تشير إل��ى مدى
اعتماد الرئيس األميركي باراك أوباما
على هذه الطائرات في تصفية أعداء
الواليات المتحدة.
وطلب المصدر المسرب ،وهو أحد
الموظفين في أجهزة االستخبارات
األم��ي��رك��ي��ة ،ع��دم ذك��ر اس��م��ه بسبب
خوفه من مالحقة الحكومة األميركية
العدوانية ضد مسربي المعلومات،
وق��د يتحول ه��ذا الموظف قريبا ً إلى
سنودن جديد يكشف فضائح أميركية
جديدة.
وق���ال ال��م��ص��در إن ال����رأي ال��ع��ام
األم��ي��رك��ي ل��دي��ه ال��ح��ق ف��ي معرفة
العمليات ،التي يتم وض��ع الناس
خاللها على ق��وائ��م قتل واغتيالهم
بناء على أوامر من مسؤولي الحكومة
األميركية.
وتتضمن ال��وث��ائ��ق مجموعتين

م��ن ال��ش��رائ��ح (ال���ص���ور) توضح
بالتفصيل عمليات الطائرات من دون
طيار التابعة للجيش األميركي في
الصومال واليمن بين عامي 2011
و ،2013من قبل فرقة العمل السرية
رقم .4-48
وتظهر وثائق إضافية عمليات مثل
هذه الطائرات في أفغانستان حيث أن
الحكومة األميركية قد صنفت أشخاصا ً
مجهولي الهوية ،قتلوا في غارات تلك
الطائرات ،على أنهم أعداء ،حتى لو لم
يكونوا من األهداف المرجوة ،وبالتالي
إخفاء المدى الحقيقي لسقوط ضحايا
من المدنيين.

يذكر أن المعلومات االستخبارية
الخاطئة ،التي غالبا ً ما توفرها مصادر
محلية ،هي السبب الرئيسي لسقوط
ض��ح��اي��ا م��ن ال��م��دن��ي��ي��ن ،ك��م��ا يقول
المصدر.
وتشير إحصاءات إلى أن العمليات
الخاصة في شمال شرقي أفغانستان،
ق��ت��ل��ت خ�لال��ه��ا ال��ض��رب��ات ال��ج��وي��ة
األم��ي��رك��ي��ة أك��ث��ر م��ن  200شخص
بين ك��ان��ون الثاني  2012وشباط
 ،2013ولكن ل��م يكن هناك سوى
 35من األشخاص المقصودين بتلك
الضربات تمت تصفيتهم .وع��ادة ما
يصف الجيش األميركي جميع القتلى

المهاجرين حاولوا الفرار من على متن الزورق لدى وصول
سفينة الدورية.
إل��ى ذل��ك ،قالت المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين أمس إنه يتعين على االتحاد األوروبي
اإلسراع بإقامة مراكز استقبال كافية في اليونان لتسجيل
طالبي اللجوء ثم توزيعهم على أنحاء دول االتحاد قبل
دخول الشتاء.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدري��ان إدواردز في
إفادة صحافية في جنيف« :األزمة ال ُتدار بطريقة مناسبة
في الوقت الحالي .من المهم أن توضع هذه اإلج��راءات
موضع التنفيذ».
وق��ال إدواردز عندما طلب منه التعليق على «خطة
العمل» المقترحة« :أعتقد أن المبدأ األساسي باق كما
هو ،ونحن سعداء ألن نرى اتفاقا ً يشمل المهربين وتجار
البشر .في الوقت نفسه من المهم وضع احتياجات طالبي
اللجوء في الحسبان».
وفي السياق ،قالت رئيسة وزراء بولندا ايفا كوباتش
بعد قمة لالتحاد األوروبي إن بالدها سترسل نحو  70من
ضباط الحدود إلى المجر للمساعدة على تأمين حدودها
مع صربيا.
ونقلت وكالة األنباء البولندية أمس عن كوباتش قولها:
«سنرسل خمس مركبات متطورة مجهزة بمعدات للرؤية
الليلية ومعدات أخرى وهو ما سيسمح بحراسة كاملة
للحدود (مع صربيا) .كما سنرسل ع��ددا ً من المركبات
األخرى األقل تخصصا ً ونحو  70من ضباط الحدود».
ونقل عن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قوله
إن المجر ستتخذ قرارا ً بشأن إغالق محتمل لحدودها مع
كرواتيا لوقف تدفق المهاجرين ،مؤكدا ً أنه سيدعو إلى
اجتماع لمجلس األمن القومي لمناقشة الوضع و»اتخاذ
القرارات الالزمة».
وف��ي السياق ،ش��ن رئيس ال���وزراء اإليطالي ماتيو
رينتسي هجوما ً غير معتاد على رئيس المجلس األوروبي
دونالد تاسك ،متهما ً إياه بإهانة الشعب اإليطالي في
تصريحات أدلى بها بشأن الالجئين.
ولدى مغادرته اجتماع قمة أوروبي ترأسه تاسك في
بروكسيل ،طلب الصحافيون من رينتسي التعقيب على
تصريحات صنف فيها تاسك إيطاليا والمجر كعضوين
باالتحاد االوروبي انتهكا قواعد االتحاد في التعامل مع
المهاجرين.
وقال رينتسي« :ما قاله الرئيس تاسك أظهر قدرا ً قليالً
من االحترام لجهود الشعب اإليطالي» ،مضيفا أن إيطاليا،
التي استقبلت أعدادا ً كبيرة من الالجئين لسنوات عدة،
قدمت «دروس �ا ً في التحضر والسخاء لبلدان أخرى في
االتحاد األوروبي».
وق��ال دبلوماسيون إيطاليون إن انتقاد تاسك كان
ج��ارح �ا ً ف��ي ال��رب��ط بين إيطاليا والمجر التي أقامت
حكومتها اليمينية سياجا ً شائكا ً على حدودها لمنع دخول
المهاجرين.

في تلك ال��غ��ارات بأنهم «أع���داء» ،ما
لم تظهر أدلة في وقت الحق تحدد أن
هؤالء الضحايا ليسوا إرهابيين.
ي��ذك��ر أن ال��م��وظ��ف ال��س��اب��ق في
وكالة األمن القومي األميركي إدوارد
س��ن��ودن سلم صحيفتي «واشنطن
بوست» و»غارديان» في حزيران عام
 2013معلومات سرية حول برامج
التجسس التي قامت بها االستخبارات
األميركية والبريطانية .وأفادت وكالة
األمن القومي األميركي أن عدد الوثائق
السرية التي قد تكون وقعت في يد
الصحافيين جراء ذلك يصل إلى 200
ألف وثيقة.

قال شتيفان زايبرت المتحدث باسم المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل إن��ه��ا ت��رح��ب ب��ش��دة بخطط الرئيس األميركي
ب���اراك أوب��ام��ا ح��ول تمديد أج��ل ب��ق��اء ال��ق��وات األميركية في
أفغانستان.
وق���ال زاي��ب��رت ف��ي مؤتمر صحافي أم���س« :ت��رح��ب بشدة
بإعالن الرئيس أوباما أمس حول مستقبل الوجود األميركي في
أفغانستان .هذا اإلعالن مؤشر مهم للمجتمع الدولي وهو مؤشر
مهم لشركاء الواليات المتحدة في التحالف لكن األهم أنه مؤشر
مهم للشعب األفغاني».
و كان أوباما قد أعلن في وقت سابق أن الواليات المتحدة
ستبقي على قوة قوامها  9800جندي في أفغانستان معظم العام
المقبل ،وأضاف أن القوات األفغانية لم تصبح بعد على قدر من
القوة يبرر االنسحاب بشكل أسرع.
و أضاف« :أعارض فكرة الحرب إلى ما ال نهاية ،وعبرت غير
مرة عن معارضتي االنخراط في نزاعات مسلحة إلى ما ال نهاية
من دون أن تهدد هذه النزاعات أمننا القومي».
وكشف عن أنه وافق على خطط لتمديد بقاء القوات األميركية
في أفغانستان إلى ما بعد عام  ،2016مشيرا ً الى أن الواليات
المتحدة ستبقي  5500جندي أميركي هناك عند مغادرته منصبه
عام .2017
المراقبون ،في محاوالت لتسويغ األسباب التي حملت باراك
أوباما على تبني ق��راره المفاجئ ه��ذا ،ي��رون أن��ه ج��اء نتيجة
حتمية ،وردا ً جيوسياسيا ً محسوبا ً على العملية الجوية الروسية
في سورية ،وصدى طبيعيا ً لثبات المواقف الروسية في أوروبا
والشرق األوسط.

