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 رضا حرب


فلسطين م��س��رح الحجر وال��س��ك��ي��ن .ول��ي��س فيها ما
يستحق غيرهما.
ش��خ��وص رس��م��ي��ة تتمنطق أزي����اء رؤس����اء ووزراء
ونواب نصفهم في السجون فضالً عن رئيس برلمانهم،
والباقون يتن ّعمون بهوائها الطلق بدفء أسرهم ونعمى
مناصبهم الفاخرة في سلطة التس ّول.
م��واك��ب أمنية لنقل ضابط كبير ،بين أهله وأقرانه،
صغير لما يجلس على طاولة التنسيق مع ضباط العدو،
عد ّو الوجود والروح والوطن ،ليتسلّم الئحة المقاومين
المطلوبين لعدالته الالعادلة ،فعدال ُة المحت ّل الظل ُم كله.
وت��ك��ون أظ��ل��م عندما تنفذها سلطة تتبرقع بالوطنية،
سلط ٌة ظ�� ّل تتنفذ باسم عملية سياسية مفادها تزيين
أنوثة االح��ت�لال الوحشية ،وباسم مجتمع دول��ي ألمم
ك��واس��ر تتج ّمع على وليمة الضحية أك��ان��ت فلسطين
ام لبنان أم ال��ع��راق ام س��وري��ة ام اليمن .ك�� ٌّل بميعاده
ال��م��رس��وم ف��ي اس��ت��ئ��ن��اف خ��ط��ط االح���ت�ل�ال واالن���ت���داب
والوصاية واالستيطان في أرض ميعاد صهيوني من
النيل للفرات.
ما قيمة السلطة؟! وها قد غدت شابة ناضجة برسم
زواج م��أم��ول ،بعد أكثر م��ن عقدين ،وق��د التمعت رقة
حتى ذابت في مفاوضات العقود فال ُيسمع صوتها وال
غناؤها وال نشيجها ،بينما تصيح استنكارا ً لصواريخ
مشبوهة تصيب ب��راري النقب القاحلة وتخترق هواء
الكيان اليهودي خوفا ً من أن يلحق بربيبتها «إسرائيل»
ح��ي ٌ
��ف او يبعثر ش��ع��ره��ا ع��ص ُ
��ف م��ف��رق��ع��ات .أي���ن ذلك
الصوت غير المسموع همسا ً اآلن بعد شهرين من هول
حرب خاضتها سواعد الفتيان والفتيات الفلسطينيين
بسكاكين المطابخ ومقاليع الحبال؟
وال ُيسمع للسلطة ص��دى نأمة حتى ،رفضا ً لحرب
اإلعدامات القاتلة في ميادين المدن والقرى الفلسطينية
ال��ت��ي ُت���ردي أطفالها بمجرد أن تلمحهم على رصيف
مقفر ،بذريعة االشتباه فيه أن��ه ينوي طعن جندي أو
مستوطن من مسافة مئات األمتار؟
ه��ل تنتظر س��ل��ط��ة ع��ب��اس ودح��ل�ان وح��ك��وم��ة هنيّة
رعاتهما الخليجيين والمم ّولين العرب والرباعية الدولية
لتكفكف دموعهما وترفع عنهما ره��اب فقدان الموارد
وتش ّرد القفار بعد نعم االستقرار في كنف االحتالل؟
أليست هي أ ّم الصبي ،بل أ ّم األط��ف��ال الفلسطينيين
وال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ات ال���ذي���ن ع��لّ��م��وا ال��ع��ال��م ف����داء األوط����ان
وأثبتوا أنّ «أزكى الشهادات هي شهادة الدم» (العبارة
ألنطون سعاده) ويمكن لألسنان واألظافر والسكاكين
وال��ح��ج��ارة وال��م��س��ام��ي��ر ،ع��ل��ى منتهى ضعفها التقني
وت��ه��ال��ك��ه��ا اآلل���ي وب��س��اط��ت��ه��ا التسليحية ،أن تحاصر
«إسرائيل» النووية وتفضح عربها المعتدلين وأجانبها
الرعاة احتالل فلسطين منذ  400عام ،بل منذ الف سنة
س ّميت فتنة صليبية
ي��وم ب��دأت حمالت الفرنجة التي ُ
للعودة إلى أرض الميعاد ،شعارا ً مفتاحا ً رفعها المدعو
بطرس والموصوف قصدا ً انه ناسك؟
لو كانت السلطة حقا ً هي أ ّم الصبي ،لكانت خجلت من
سكوتها المشبوه ،وتر ّفعت عن انتظار نجدات الدعوات
األميركية للعودة إلى المفاوضات ،ولكانت لم تتلقف بعد
شهر من الدماء همسة كيري للقاء األردن ليخرج باتفاق
مسخ رذله شباب فلسطين وأظهروا أنّ السلطة سقطت
بالموت السريري وال أحد يهت ّم لها ويأتمر باتفاقاتها!!
آخ��ر م��ا ق�� ّدم��ت��ه ال��س��ل��ط��ة ،قنبلة ع��ب��اس األم��م��ي��ة ،أننا
ل��ن نلتزم ب��ـ»أوس��ل��و» م��ا ل��م تلتزم ب��ه «إس��رائ��ي��ل»! بئس
القنابل ...قنابل الكساح على منابر األمم .كساح الفكر
والروح وكساح الوجدان القومي والعزيمة القائدة .هم
كساح السياسة الخائفون التفريط مما يتذ ّوقونه من
فيتامينات ال��ث��روات بعد هجرانهم منذ عقود فيتامين
الشرف.
لو ك��ان عباس ق��ائ��داً ،لخلع ح��ذاءه ول�� ّوح به من منبر
األمم المتحدة ،وقال:
«أوس��ل��و ال���ذي ت��ت��ذ ّرع��ون ب��ه ونسيتموه ،وك��ن��ا نراه
هدنة اللتقاط األن��ف��اس ،م��ات ف��ور التوقيع عليه .ومن
ه��ن��ا أن��ح��ن��ي ل��دم��اء ش��ه��داء فلسطين وث��ورت��ه��ا العتيدة
وأع��ت��ذر ع��ن خطايانا بإقامة سلطة ل��م تكن س��وى ّ
كف
خشنة مأجورة لالحتالل .وأعدكم بأني سأم ّرغ أوسلو
بهذا النعل ،يا َم��ن احتللتم وطني سبعة عقود وقتلتم
شعبي ود ّمرتم مدني وقراي وسجنتم زهرات أجيالي
واستوطنتم سهولي وحقولي .من هنا من منبر السالم
ال��دول��ي المزعوم أعلن ح��رب ال��وج��ود الفلسطيني على
االحتالل الزائل .وإنها لثورة حتى النصر».
أم��ا وق��د ف��ات��ك ه��ذا ال��وح��ي وم��ا التقطت حينها إلهام
فلسطين ،ولما تلتقطه بعد ،فما أنت فاعل؟ وماذا عليك
ان تفعل يا أبا مازن؟
اعتذر عن خطاياك .استخرج سالحك الصدئ .وقف
وقفة رجل فيه دم فلسطيني وما تب ّقى من شرف ،وابعث
رميم «فتح» من ثالجتها .وتبيّنوا إنْ بقي فيها ثوار ،ولو
كانوا عجائز ،او أفسحوا لروحها الفتية بالشباب لتقود
انتفاضة حتى النصر.
أي
انتفاضة ال تساوم ،انتفاضة شريفة ،كانتفاضة ّ
��ي ال يتوق إل��ى اقتسام أم��ه مع مغتصبها ،وال
شعب ح ّ
للمساومة على ثيابها وال على أس��اوره��ا وعلى رائحة
عطرها وال على قمحها ...وال على فطائر الصباح ...وال
على ما يتناثر من سقيط شعرها.
اخ��ج��ل��وا وع����ودوا إل���ى بيوتكم أو ال��ت��ح��ق��وا بمؤخرة
االن��ت��ف��اض��ة ش���رط أال ت���ش���دّوا ب��ه��ا إل���ى ال�����وراء فترت ّد
سكاكينها النجالء إلى نحوركم.
ش���ب���اب ف��ل��س��ط��ي��ن ل���ن ي��ن��ت��ظ��روا م��ف��اوض��ات��ك��م ،وال
عبساتكم المسرحية ،وال دعواتكم لحماية دولية عاجلة
للشعب الفلسطيني!!
للذكرى إنْ تنفع بعد عقم مديد :أنّ فلسطين لم يت ّم
احتاللها إال تحت وطأة انتداب إنكليزي بأمر من عصبة
األم����م ،ول���م ي��ت�� ّم تقسيمها ع��ن��وة إال ب��ق��رار م��ن وريثة
العصبة جمعية األمم المتحدة علينا.
أيها الفاشلون ،ال ق��وة ف��ي ال��ك��ون يمكنها أن توقف
فلسطين عن االنتصار بانتفاضتها.
أما آن لكم أن تتعلّموا «أنّ الحياة كلها وقفة عز فقط»،
كما علّمها أنطون سعاده وحياها ،فخلُد مله َم حقّ وحرية
لشعبنا والعالم ،أبد الدهور؟
كفى! قبل ان يجرفكم سيل االنتفاضة الهادر قريباً.

 ناشر موقع حرمون

عندما يحقق المستب ّد نصرا ً ملحوظا ً يرتفع منسوب «جنون
العظمة وجنون االرتياب» ،النتيجة الحتمية فوضى ومزيد من
االستبداد.
خالفا ً لتوقعات الخبراء بالشؤون التركية ومراكز استطالعات
ال��رأي ،فقد حقق أردوغ���ان نصرا ً غير طبيعي في ظ� ّل ظروف
غير طبيعية وحمالت انتخابية غير طبيعية .يجب أن نعترف
أنّ الرجل يدرك تماما ً كيف يفكر األت��راك ،فاس ُتغ ّل األمر أحسن
استغالل وفرض نفسه وفق معادلة «أنا الدولة والدولة أنا».
ُوضع الشعب التركي أمام خيارين أحالهما م ّر «أنا أو الفوضى»،
من الطبيعي أن يختار الشعب التركي االستقرار ،فهل هو الخيار
الصحيح؟
قبل اإلجابة على ال��س��ؤال ،دعونا نسلّط الضوء على أه ّم
العوامل التي أعطت أردوغان هذا النجاح غير المتوقع:
عامل التخويف :خالل األشهر الخمسة التي سبقت االنتخابات،
أعلن أردوغان الحرب على حزب العمال الكردستاني ،وت ّم االعتداء
على أكثر من  400مركز لحزب الشعوب الديمقراطي ،ثم في أوج
الحمالت االنتخابية جاء تفجير س��وروش الذي أدّى إلى مقتل
وإصابة المئات من مؤيدي حزب الشعوب الديمقراطي .وتتويجا ً
لـ»ديمقراطية الخوف» هدّد أحمد داود أوغلو المعارضين بعودة
س��ي��ارات ط���وروس البيضاء ،لتجوب ش���وارع جنوب شرقي
تركيا ( – )1هذا النمط من التهديد غير مسبوق إلاّ في ظ ّل أعتى
الديكتاتوريات.
ك ّل ما تقدّم كان بمثابة رسائل لألكراد تخيّرهم بين القتل
وأردوغان .تيقن األكراد من أنّ أردوغان قادر ومستع ّد ألن يستخدم
ك ّل وسائل العنف لتحقيق النصر في المعركة االنتخابية .كأيّ
حزب عقالني وحريص على أرواح الناس ،اضطر حزب الشعوب
الديمقراطي إلى إلغاء المهرجانات االنتخابية حتى ال يتع ّرض
الناس لعمليات قتل جماعية ُتنسب لـ»داعش» بشكل أو بآخر.

استخدم أردوغ��ان وحزبه «القتل والتهديد بالقتل» كأفضل
وسيلة الستقطاب الخصوم الخائفين أو إبعادهم عن صناديق
االقتراع ،األمر الذي يمكن أن يدفعهم إلى حمل السالح ولو بعد
حين .هذا األمر ال يدركه التفكير المتوحش ألردوغان.
احتكار اإلع�لام :في التعاطي مع خصومه ومنافسيه ،طبّق
المقولة المنسوبة للملك لويس الرابع عشر «أنا الدولة والدولة
أنا» بحذافيرها لتشكل السلوك الديكتاتوري ألردوغ��ان .كل من
خالف أو عارض قراراته ولو بكلمة بات مالحقا ً بتهمة الخيانة.
أردوغان ورجال حزبه خط أحمر من غير المسموح تجاوزه.
ألنّ الدستور التركي ينص على وضع الرئيس فوق الخالفات
السياسية ،استخدم أردوغ��ان موقعه كي يرسم استراتيجية
«ال��خ��وف» لحزب العدالة والتنمية في االنتخابات ،وسخر
ك ّل ق��درات الدولة لقمع اإلع�لام ،فشنّ حملة غير مسبوقة ض ّد
اإلعالم المعارض والمستق ّل .تع ّرض إعالميون من المعارضة
والمستقلين لالعتقال ،وأغلق عدد من الصحف ومحطات التلفزة
وهدّد بإغالق المئات من المدارس التابعة لحليفه السابق غولن.
فضالً عن ذلكَّ ،
سخر اإلعالم الوطني الذي تملكه الدولة لخدمته
وخدمة حزبه في مخالفة دستورية فاضحة.
االستقطاب المذهبي واإلثني :في إشارة إلى أن زعيم الحزب
الجمهوري العلماني من أتباع المذهب العلوي ،كان إردوغان
السنة إلثارة الحماسة المذهبية لدى المتديّنين ،وهو
يخاطب ُّ
األمر الذي أدّى الى هذا اإلقبال غير المسبوق في أي انتخابات
تركية .وفي حربه على األك��راد ،كان أردوغ��ان يخاطب مؤيدي
الحزب القومي بأنه أش� ّد تعصبا ً للقومية التركية .نجح في
استقطاب مؤيدي الحزب اإلسالمي اآلخ��ر – ح��زب السعادة،
ونسبة ال بأس بها من مؤيدي الحزب القومي .لكن يجب االلتفات
الى أن هذا االستقطاب المذهبي واإلثني كشف حدّة الخلل بين
مكونات المجتمع التركي.
حقق أردوغان مبتغاه ،ماذا بعد؟
في السياسة الخارجية ،يعتقد بعض المراقبين أنّ اردوغان
بموجب التفويض الشعبي سيتشدّد في مواقفه تجاه األزمة

السورية ،خصوصا ً المتعلقة بإقامة المنطقة العازلة ،األمر الذي
سيدفع المملكة العربية السعودية الى مزيد من التشدّد خاص ًة
في ظ ّل حكم الصبية الذين وضعوا مملكة القهر في وضع ال ُتحسد
عليه.
أردوغ��ان ليس في وضع يسمح له بتجاوز الخطوط الحمر
التي وضعها الروس ،ومن غير المسموح له توريط حلف الناتو
في طموحاته .ما أشار له األميركيون حول اشتعال الحرب في
البلقان بسبب الالجئين سير ّد الروس في شرق أوكرانيا وجنوب
شرقي تركيا ،والصواريخ األميركية في تركيا تقابلها صواريخ
روسية في الالذقية .تراجع روسيا في سورية ليس على جدول
أعمال بوتين وال على جدول أعمال إيران أو المقاومة.
في السياسة الداخلية ،بعد يومين على فوز حزب العدالة
والتنمية ،قامت أجهزة األمن التركية بحملة اعتقاالت ض ّد أتباع
غولن ألنّ أردوغ��ان اعتبر نجاحه تفويضا ً يسمح له باحتكار
السلطة من موقعه الرئاسي كأمر واقع حتى لو فشل في إجراء
تغيير دستوري من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ،ومن
المتوقع أيضا ً أن يستخدم هذا التفويض في إحكام قبضته على
الجيش واألجهزة األمنية واإلعالم وضرب خصومه بيد من حديد.
من المؤكد أنه سيتشدّد في تعامله مع الخصوم لتثبيت هذا النمط
من «الديمقراطية» التي لم يشهدها العالم منذ صعود أدولف هتلر
« -ديمقراطية الخوف».

 المركز الدولي للدراسات األمنية والجيوسياسية
www.cgsgs.com
1ـ في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي (باألخص منذ )1984
كانت أجهزة األمن التركية تستخدم سيارات «طوروس البيضاء» في عمليات
الخطف للمعارضين ،وال سيما األكراد ونقلهم الى أماكن مجهولة .وإلى ح ّد
يومنا هذا لم يعرف أحد مصيرهم ،أو باألحرى ال أحد يعرف أين دُفنوا .يقول
الصحافي جتينار جتين« :إنّ ك ّل من خرج من منزله واستقل تلك السيارة ،لم
ي ُعد إليه مرة أخرى» ،في إشارة الى مقتله.

�ألمانيا ...ت�سريع �إجراءات �إعادة
الالجئين ممن ترف�ض طلباتهم

باري�س تحذر رعاياها و�سيول تطالب مواطنيها بمغادرة �سيناء

بوتين يع ِّلق رحالت الطائرات �إلى م�صر
واف��ق الرئيس الروسي فالديمير
بوتين على توصية هيئة األم��ن
الفدرالية بتعليق رحالت الطائرات
ال��روس��ي��ة إل��ى مصر حتى تتضح
أسباب كارثة سيناء.
وق��ال المتحدث باسم الكرملين
دميتري بيسكوف خ�لال اجتماع
للجنة الروسية لمكافحة اإلره��اب
أم����س ،إن ال��رئ��ي��س ب��وت��ي��ن كلف
ال��ح��ك��وم��ة ب��وض��ع آل��ي��ة إلع����ادة
المواطنين الروس من مصر ،إضافة
إلى تعليمات الرئيس الروسي ببناء
التعاون مع الجانب المصري لضمان
أمن الرحالت الجوية.
وفي مستهل اللقاء ،أوصى مدير
هيئة األم���ن ال��ف��درال��ي��ة ال��روس��ي��ة
ألكسندر بورتنيكوف بوقف الرحالت
ال��ج��وي��ة إل���ى م��ص��ر ح��ت��ى تتضح
أسباب تحطم طائرة الركاب الروسية
ف��وق سيناء ف��ي  31تشرين األول
الماضي .وقال بورتنيكوف« :طالما
لم نتأكد من األسباب الحقيقية لما
ح��دث ،أعتبر م��ن المجدي تعليق
رحالت الطيران الروسي إلى مصر.
إن ذلك يتعلق قبل كل شيء بحركة
السياحة».
من جهة أخرى ،قال وزير الطوارئ
ال��روس��ي فالديمير بوتشكوف إن
خ��ي��ر ال��خ��ب��راء ال����روس ال��م��زودي��ن
بأجهزة تقنية م��ط��ورة يفحصون
حطام الطائرة المنكوبة بحثا ً عن
آثار متفجرات محتملة فيها .وأشار
ال��وزي��ر إل��ى أن نتائج الفحوصات
ستنشر الحقاً.
وف���ي ال��س��ي��اق ،نصحت وزارة
الخارجية الفرنسية رعاياها بعدم
السفر إلى عدد من المناطق في مصر

كمنتجع شرم الشيخ في سيناء إال
في حال األسباب القاهرة أو المتعلقة
بالعمل.
ووف����ق����ا ً ل���م���ص���ادر م��ق��رب��ة من
الخارجية الفرنسية ،فإن هذا النداء
تقرر كإجراء وقائي نظرا ً إلى غموض
أسباب تحطم الطائرة.
وشمل إع�لان الخارجية مناطق
شرم الشيخ ومنتجع طابا في شبه
جزيرة سيناء ،ووسط مصر ومنطقة
الفيوم في قنا شمال األقصر ،وصعيد
م��ص��ر ووادي ال��ن��ي��ل ب��ي��ن األق��ص��ر
وأب��و سمبل ،ودلتا النيل في شرق
اإلسكندرية وبور سعيد والسويس،
إض��اف��ة إل��ى المناطق الصحراوية

الممتدة من الحدود الليبية المصرية
إلى الحدود المصرية السودانية.
ع��ل��ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل ،ت��ح��دث
الرئيس األميركي ب��اراك أوباما في
مقابلة تلفزيونية عن احتمال سقوط
ال��ط��ائ��رة ال��روس��ي��ة بسبب قنبلة
داخل الطائرة ،مضيفا ً أنه يأخذ هذا
االحتمال على محمل الجد.
وأشار أوباما إلى أنه سيتم «منح
المزيد من الوقت للتأكد من خالل
محققينا ووكاالتنا االستخباراتية
من ما جرى قبل سقوط الطائرة ،ومع
ذلك هناك احتمال بوجود قنبلة».
من جانبها ح��ذرت سفارة كوريا
الجنوبية ل��دى مصر رعاياها من

لمنا�سبة انعقاد م�ؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي

فرن�سا ت�شدد الرقابة على حدودها
ب�سبب «التهديد الإرهابي»
أعلنت فرنسا أنها ستشدد الرقابة
على حدودها لمدة شهر اعتبارا ً من
 30تشرين الثاني الحالي لمناسبة
انعقاد مؤتمر األمم المتحدة للتغير
المناخي الذي تستضيفه باريس.
وق���ال وزي���ر الداخلية الفرنسي
ب��رن��ارد ك��ازن��وف إن ه��ذا ال��ق��رار هو
إج���راء اح��ت��رازي «بسبب التهديد
اإلره��اب��ي أو خطر اإلخ�لال بالنظام
العام» .وأض��اف« :هذا ال يمثل على
اإلط�لاق تعليقا ً (التفاقية) شنغن»
الحدودية التي تسمح بحرية التنقل
بين دول االتحاد األوروبي.
وت��س��م��ح ات��ف��اق��ي��ة شنغن ل��دول
االت��ح��اد ب��إع��ادة العمل بالرقابة
الحدودية مؤقتاً.
وك��ان��ت فرنسا ق��د أع���ادت فرض
إج����راءات ال��رق��اب��ة ال��ح��دودي��ة عام
 2011لمناسبة انعقاد قمة العشرين
ف��ي مدينة ك��ان وال��ت��ي ش��ارك فيها
العديد من القادة.
وتشهد مؤتمرات قمة مجموعة
العشرين واالج��ت��م��اع��ات المماثلة
التي تعقدها الدول الصناعية الكبرى
اح��ت��ج��اج��ات م��ن��اه��ض��ة للعولمة
بصورة منتظمة.
وي��س��اور فرنسا قلق خ��اص إزاء
التهديدات اإلرهابية بعد الهجمات
ال��ت��ي شنها م��ت��ش��ددون ف��ي كانون
الثاني الماضي في باريس على مقر
صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة
وض��ب��اط ش��رط��ة وم��ت��ج��ر ي��ه��ودي
وأسفرت عن مقتل  17شخصاً.
وكانت الدنمارك ،وهي عضو في
شنغن ،فرضت قيودا ً رقابية مؤقتة

على ال��ح��دود في كانون األول عام
 2009خ�لال استضافتها لمؤتمر
األم��م المتحدة للتغير المناخي في
كوبنهاغن.
وتضم منطقة «شنغن»  26دولة
معظمها من االتحاد األوروبي وأربع
دول أخرى من خارج االتحاد.
وستعقد قمة التغير المناخي في
باريس خالل الفترة من  30تشرين
الثاني حتى  11ك��ان��ون األول في
منطقة «لو بورجيه» الواقعة شمال
شرقي باريس.
وتهدف قمة المناخ إلى االتفاق على
أه��داف جديدة لخفض االنبعاثات
ال��ك��رب��ون��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة االح��ت��ب��اس
الحراري وسط مخاوف من أن زيادة
كميات غ��ازات االحتباس يمكن أن
تسبب أضرارا ً لكوكب األرض ال يمكن

عالجها.
وسيشارك في افتتاح قمة المناخ
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب��ام��ا
ونظيره الصيني تشي جين بينغ من
بين أكثر من  80من زعماء العالم.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي في
تصريحات الجمعة أن ق��رار إع��ادة
ف��رض إج���راءات الرقابة الحدودية
ليس ل��ه صلة ب��أزم��ة المهاجرين
الحالية في أوروبا.
وتشهد دول االت��ح��اد األوروب���ي
ت��دف��ق�ا ً غير مسبوق للمهاجرين،
معظمهم سوريون يطلبون اللجوء
في شمال أوروب���ا ،وتمثل اليونان
وإيطاليا نقطتي الدخول الرئيسيتين
وتعج مراكز االستقبال فيهما بأعداد
هائلة من المهاجرين.

استغرب إعالميون
فرنسيون السرعة التي
بدأت تتب ّدل فيها إيحاءات
الرئاسة الفرنسية لهم
بالتعامل مع «جبهة
النصرة» كتنظيم إرهابي،
على عكس ما كانت
التوجيهات الصريحة
سابقا ً باعتبارها فصيالً
معارضا ً يرتكب أعماالً
إرهابية يمكن لدمجه
بالعملية السياسية
تخليصه منها ،وربط
اإلعالميون بين هذا
التح ّول وبين ما يظهره
السلوك التركي والموقف
«اإلسرائيلي» المتغيّر
ليسألوا عن قوة السحر
التي يملكها األميركي رغم
ا ّدعاءات االستقالل التي
يتح ّدث عنها الحلفاء!؟

زي��ارة شبه جزيرة سيناء ،ودعت
رعاياها في مصر إلى االمتناع عن
زي���ارة م��ط��ار ش��رم الشيخ ال��دول��ي
في شبه جزيرة سيناء والمنطقة،
في وقت تجري السلطات في مصر
والدول المختصة تحقيقات لتوضيح
سبب الحادثة.
ودع����ت ال��س��ف��ارة ال��م��واط��ن��ي��ن
الكوريين الجنوبيين في شبه جزيرة
سيناء إلى االنسحاب منها في أسرع
وقت ممكن.
ك��م��ا أل��غ��ت ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة
التركية ،رحالتها ،بين إسطنبول
ومدينة شرم الشيخ المصرية ،ذهابا ً
وإياباً ،وعزت قرارها ألسباب أمنية.

�إحالة � 36شخ�ص ًا
من «الكيان
الموازي» على
النيابة العامة
التركية

أح��ال��ت شعبة مكافحة
ّ
المنظمة ،في مدينة
الجرائم
إزم���ي���ر غ����رب ت��رك��ي��ا36 ،
شخصا ً على النيابة العامة،
لالشتباه بانتمائهم إلى
تنظيم الكيان الموازي ،وذلك
بعد إتمام عملية االستجواب
التي استم ّرت يومين.
وك���ان ف��ري��ق م��ن شعبة
مكافحة الجرائم المنظمة قد
شن حملة اعتقاالت واسعة
ض ّد أعضاء التنظيم في 18
والي��ة تركية ف��ي طليعتها
إزمير.
وت � ّم اعتقال االشخاص،
ب��ت��ه��م ت��ش��ك��ي��ل م��ن��ظ��م��ة
إره��اب��ي��ة واالن��ت��م��اء إليها،
والقيام بفعاليات لمصلحة
ال��م��ن��ظ��م��ة .وك���ان م��ن بين
ال��ذي��ن ت� ّم��ت إحالتهم على
النيابة العامة ،مدير فرع
األم��ن السابق ف��ي المدينة
«علي بيلباي» ونائب والي
مدينة أسكي شهير «مسعود
كيسين».
وتصف السلطات التركية
جماعة «فتح الله غولن»،
المقيم في الواليات المتحدة
األميركية منذ ع��ام ،1998
بـ«الكيان ال��م��وازي» ،الذي
تتهمه بالتغلغل في أجهزة
ال��دول��ة ،ال سيما في سل َكي
الشرطة والقضاء.

تعتزم ألمانيا تسريع عمليات إعادة الالجئين الذين ترفض طلباتهم بعد
أن نجح االئتالف الحاكم في تسوية أحد الخالفات بشأن هذه القضية.
وقالت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل إن خمسة مراكز خاصة ستعالج
طلبات الالجئين الذين ال تتوفر لهم فرصة كبيرة للبقاء في البالد.
وظهرت خالفات بين الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل
وشريكها األصغر في التحالف الحاكم الحزب االشتراكي الديمقراطي على
مدى أسابيع بشأن هذه الخطة.
وقالت ألمانيا إنها تتوقع استقبال  800ألف من طالبي اللجوء على األقل
هذا العام.
وأعلنت المفوضية األوروبية في وقت سابق إن ثالثة ماليين مهاجر على
األرجح سيصلون إلى أوروبا بنهاية عام .2017
وأث��ار التدفق الهائل لطالبي اللجوء توترا ً سياسيا ً بين دول االتحاد
األوروبي في ظل الخالفات بين الدول األعضاء بشأن طريقة التعامل مع هذه
األزمة.
وقالت ميركل ،التي تعرضت سياستها للباب المفتوح بشأن الالجئين
النتقادات قوية في ألمانيا« :لقد اتخذنا خطوة جيدة ومهمة لألمام».
إعالن ميركل جاء خالل مؤتمر صحافي جمعها مع هورست زي هوفر رئيس
وزراء والية بافاريا وزعيم الحزب االشتراكي الديمقراطي زيغمار غابريل.
وستحتفظ المراكز الخمسة بالالجئين اآلتين من الدول التي تعد آمنة،
وه��ؤالء الممنوعون من الدخول إلى ألمانيا مرة أخ��رى ،وأيضا ً الالجئون
الرافضون التعاون مع السلطات.
وفي خطوة لتسريع معالجة اللجوء ،فإن النظر في طلبات الالجئين قد
يستغرق أسبوعا ً وليس أشهراً ،وسيستغرق الطعن على القرارات أسبوعين
آخرين فقط ،ومعظم الحاالت يمكن أن ترحل إلى بالدها.
وأكدت ميركل وزعيم الحزب االشتراكي الديمقراطي زيغمار غابريل في
مؤتمر صحافي أهمية معالجة األسباب التي تدفع الناس للفرار من بلدانهم
وضرورة تأمين الحدود الخارجية لدول االتحاد األوروبي.
وقالت األم��م المتحدة إن بداية الطقس الشتوي السيئ لم تمنع تدفق
الالجئين الذين يخاطرون بالخروج في رحالت بحرية محفوفة بالمخاطر
إلى أوروبا.
وقال الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لشؤون الهجرة بيتر
ساذرالند في تصريح لـ»بي بي سي» إن الحرب السورية «تدفع الناس إلى
اليأس والمغادرة وتأثيراتها ستستمر».
وتسببت أيضا ً الصراعات واالنتهاكات التي تحدث في العراق وأفغانستان
وأريتريا والصومال في فرار مواطني هذه الدول إلى أوروبا.

فالون :ال ي�صحّ �أن تعتمد بريطانيا
على الحلفاء لقتال «داع�ش»
قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إنه ال يصح أن تعتمد بريطانيا
على الحلفاء لحمايتها من متشددي تنظيم «داعش» ،ودعا النواب إلى بحث
توسيع الضربات الجوية البريطانية في العراق لتشمل سورية.
ونفت الحكومة البريطانية هذا األسبوع تراجعها عن خطط للسعي
للحصول على موافقة البرلمان على شن ضربات جوية بريطانية في سورية
بعدما ذكرت صحف عدة أن الحكومة تراجعت عن موقفها ألنها لم تحصل
على الدعم الكافي من نواب المعارضة.
وق��ال فالون لـ «ب��ي.ب��ي.س��ي» :أطلب من أعضاء البرلمان على وجه
الخصوص التفكير في أن من يحافظ على أمن الشوارع في بريطانيا اآلن هي
الطائرات األميركية واألسترالية والفرنسية التي تضرب قلب داعش (الدولة
االسالمية) في شمال شرقي سورية حيث يجرى تنظيم وتوجيه داعش».
وأض��اف« :داع��ش تهديد مباشر لنا في بريطانيا ...وال يصح من الناحية
األخالقية االعتماد على الطائرات الفرنسية أو األسترالية أو األميركية للحفاظ
على األمن في شوارعنا» .وسيبدأ السائحون البريطانيون في العودة إلى
ديارهم من منتجع شرم الشيخ المصري يوم الجمعة في ظل إجراءات أمنية
إضافية ،بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن طائرة روسية
تحطمت في سيناء يوم السبت ربما أسقطت بقنبلة ما أسفر عن مقتل من كانوا
فيها وعددهم  224شخصاً .وقال فالون إن الحكومة ستعقد جلسات إحاطة
مع أعضاء البرلمان خالل األسابيع القليلة المقبلة في محاولة للوصول إلى
توافق سياسي على توسيع مشاركة بريطانيا في الصراع .وأضافك «إذا
كنا جادين بشأن محاربة داعش فعلينا في النهاية االستعداد لضرب معقل
داعش وهو سورية وليس العراق».

مروحيات حربية رو�سية تتد َّرب
على البحث عن غوا�صات في المتو�سط
نفذت مروحيات حربية روسية تابعة لسفينة «ل��واء البحر كوالكوف»
الكبيرة المضادة للغواصات تدريبا ً على البحث عن غواصات في البحر األبيض
المتوسط.
وقال فاديم سيرغا المتحدث باسم األسطول الشمالي الروسي أمس إن
طواقم المروحيات من نوع «كا »-27أجرت تدريبات من متن السفينة المذكورة
التابعة لألسطول مع وحدة من مشاة البحرية تقوم بتنفيذ مهمات لمكافحة
اإلره��اب ،مضيفا ً أن مشاة البحرية تدربوا على تنفيذ مهمة اإلنزال على متن
الطائرة .وأشار إلى أن التدريبات الجمعة كانت دورية.
تجدر اإلشارة إلى أن السفينة الكبيرة المضادة للغواصات« :لواء البحر
كوالكوف» تواصل سيرها على طول سواحل شمال أفريقيا بعد أن قطعت
مسافة تتجاوز  3800ميل منذ بدء رحلتها.
وقال المتحدث باسم األسطول الشمالي الروسي إن المهمة الرئيسية لهذه
الرحلة تتمثل في «إظهار الوجود العسكري الروسي بمناطق استراتيجية مهمة
في المحيط العالمي».

