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عربيات  /دوليات

نينوى...
مركز ال�صراع الجديد!
 سومر صالح
تغيّرات دراماتيكية سياسية وعسكرية يعيشها الشرق األوسط،
ظاهرها فوضى جيو استراتيجية عارمة وتجاذبات إقليمية ودولية
شديدة التنافر ،لكنها تخفي في جوهرها صراع تكتيكات جيوبوليتيكية
فائقة الذكاء والتنظيم على استراتيجيات دولية وإقليمية ،يبدو أنها
راسخة لدى أصحابها رغم مرور أكثر من خمس سنوات من الحرب
وال��دم��ار عبثت بالجغرافيا السياسية والديموغرافية ف��ي الشرق
األوسط وح ّولت جغرافيته الطبيعية إلى أكبر حاضن ومولد لإلرهاب
بشقيه «المهاجر واألصيل».
فعلى وقع ثابتين سياسيين ظهرا جليا ً بعد  2015/11/25أي بعد
حادث إسقاط الطائرة الروسية في سماء سورية ،بدأت مرحلة جديدة
في منطقة الشرق األوسط بالظهور ،فالثابت األول هو انتهاء األزمة
السورية استراتيجيا ً بسقوط المشروع الخليجي – األطلسي في
سورية ،لسببين :أولهما تكريس الوجود الروسي في حوض شرق
المتوسط بشكل نهائي ،منهيا ً بذلك مرحلة التجاذبات النهائية في ح ّل
األزمة السورية بين روسيا والواليات المتحدة ،بعدما أُنجزت معالم
الح ّل بتفاهم روسي أطلسي في أعقاب توقيع اتفاقيات مينسك للح ّل
في أوكرانيا ،وتك ّرست بأطر فيينا األول والثاني للح ّل في سورية.
وضعت القيادة الروسية خيارين ال ثالث لهما إما إنجاز التسوية
كما ات�ف��ق عليها ول��و بخطوطها العريضة بين روس�ي��ا والواليات
المتحدة ،أو الحسم العسكري الروسي وفق المفهوم الذي يختاره
بوتين تاركا ً ك ّل الخيارات مفتوحة .هنا أدركت تركيا فداحة خطوتها
بتهور قيادتها السياسية ،وقبل االنتقال إلى التكتيك الذي اتبعه حلف
واشنطن إلنقاذ استراتجياته في الشرق األوسط ،ننتقل إلى الثابت
الثاني الطارئ وهو إدراك السعودية حتمية خسارتها العسكرية في
سورية وأنّ الموازيين السياسية الدولية واإلقليمية ال تؤشر إلى
مكاسب سياسية سعودية في س��وري��ة ،ف�ق� ّررت على عجل إيقاف
سياسي لح ّل
العمليات العسكرية موقتا ً في اليمن وإط�لاق مسار
ّ
األزمة اليمنية مواز لمسار األزمة السورية تستطيع مقايضة روسيا
وإي��ران به في مقابل تسوية األزم��ة السورية سياسياً ،في مسعى
لتلميع هزيمتها العسكرية في سورية وإخفاق حملتها في اليمن،
وكما قلنا إنّ جوهر االستراتيجيات اإلقليمية والدولية لم يتغيّر،
خصوصا ً االستراتيجية األطلسية والخليجية ،وأنّ الصراع ما زال
في أش ّد مراحله بين المحورين األوراس��ي واألطلسي ،رغم حدوث
تغيرات جيوبوليتيكية مه ّمة متمثلة بالوجود العسكري الروسي
ش��رق المتوسط ،لك ّن ذل��ك لم ي��ردع القوى اإلقليمية والدولية إلى
تغيير جوهر استراتيجيتها في الشرق األوسط ،بل زادها عنادا ً على
تطويق ذلك اإلنجاز الروسي ـ السوري وتجميد مفاعيله إن أمكن ،ولو
استعرضنا تكثيف جوهر االستراتيجية األوروخليجية في المنطقة
لوجدنا أنّ الفصل الجغرافي بين إي ��ران وس��وري��ة أص�ب��ح قاسما ً
مشتركا ً بين الحلف األطلسي والخليج وتركيا ،لمنع استكمال الطوق
األوراسي حول تركيا خصوصا ً وأوروبا عموماً ،وال سيما بعد تثبيت
روسيا أساطيلها في المتوسط ،هذا إذا ما أضفنا إليه محاولة منع
وصول الصين برا ً إلى شرق المتوسط من جهة والعتبارات تتعلق
بهواجس الخليج بما يسمونه النفوذ اإليراني في الشرق األوسط من
جهة أخرى.
األم��ر الثاني ه��و ضمان وص��ول إم ��دادات الطاقة الخليجية إلى
أوروب��ا ب��أي ثمن ،وهذين األمرين هما جوهر الحرب على سورية
منذ عام  ،2011لذلك تقرر إقليميا ً ودوليا ً تغيير تكتيك الصراع في
الشرق األوس��ط لتحقيق ذات األه��داف واالستراتيجيات ،في مقابل
ذلك كان لدينا أيضا ً حدثان مهمان أيضا ً ظاهرهما منفصل ولك ّن األمر
قد ال يبدو كذلك ،وهما دخول القوات التركية إلى معسكر بعشيقة في
الموصل عاصمة محافظة نينوى بتاريخ  ،2015/12/4وتشكيل
مفاجئ لتحالف إسالمي لمحاربة اإلره��اب قوامه مبدئيا ً  34دولة
بتاريخ  ،2014/12/15ولكن رغم تحفظي الشخصي واعتراضي
على المصطلح والكلمة إال أن��ه يخفي توجها ً مذهبيا ً ف��ي تشكيله،
فإعالن التأسيس جاء بعد دعوة عضوي مجلس الشيوخ األميركي
ج��ون م��اك�ي��ن ول�ي�ن��دس��ي غ��راه��ام ،إل��ى (تشكيل ق��وة م��ن م�ئ��ة ألف
جندي أجنبي ،معظمهم من دول المنطقة السنية ،إضافة إلى جنود
أميركيين) ،لقتال «داعش» في سورية ،وتشير التجاذبات السياسية
بين حكومتي أربيل المحلية وحكومة بغداد المركزية ودخول القوات
التركية الموصل ،إضافة إلى وجود حراك سياسي معارض ومشبوه
في نينوى مع تشكيل ميليشيات «الحشد الوطني» توحي بأنّ نينوى
ّ
محط أنظار اإلقليم واألطلسي لتنفيذ أجندات خاصة بهما ضمن
هي
التكتيك الجديد الذي أوردناه ،والسؤال المهم المطروح :لماذا اختيرت
نينوى لتحقيق االستراتيجية األطلسية في الشرق األوسط ،والجواب
يكمن جزئيا ً في ثالثة عوامل مهمة:
ال�ع��ام��ل األول اس�ت�ع��داد تركيا ال�لام �ح��دود لتنفيذ ه��ذا الخيار،
العتبارات ثالثة مه ّمة ،أولها إنهاء أي حلم بربط اإلدارات الذاتية
(الكانتونات الكردية) في سورية مع كردستان العراق ،ثانيا ً ضمان
تدفق الغاز والنفط الكرديين ،مع التحفظ ،إلى تركيا وال سيما بعد
توتر العالقات بين أنقرة وموسكو .الثالث ،إجهاض محاولة موسكو
تطويق تركيا أوراسيا ً وجيوبوليتيكياً.
أما العامل الثاني ،فهو إحياء المشروع األميركي إليجاد «الدولة
الفاصلة» بين إيران وسورية ألنّ ضمان السيطرة على نينوى أطلسيا ً
يعني حكما ً انضمام األنبار إليها سياسيا ً وعسكريا ً نظرا ً لتقارب
المكون الديموغرافي العشائري والسياسي المناطقي.
العامل الثالث ،أنّ ميليشات «الحشد الوطني» بقيادة أثيل النجيفي،
والؤها أميركي ،وهو ما أكدته الواليات المتحدة ذاتها ،والمؤشرات
على جدية التحرك التركي تبرز في زي��ارة نائب الرئيس العراقي
السابق ط��ارق الهاشمي إل��ى نينوى بغطاء تركي الستنفار القوى
العشائرية التي تدعمه ،وفي خضم هذه المقاربات النظرية والتحركات
الفعلية على األرض برز تحرك الرياض المبهم لتشكيل قوة إسالمية
لمكافحة اإلرهاب ولألسف استثنيت منه عمدا ًإيران وسورية والعراق
و ُعمان وكأنّ في األمر تنفيذا ً لنصيحة ماكين وغراهام.
فهل يتقاطع الحدثان التركي والسعودي ،طبعا ً ك��ان الفتا ً كالم
المتحدث العسكري السعودي أحمد العسيري بأنّ التحالف ال يقتضي
تشكيل جيش موحد إنما تنسيق عسكري واستخباراتي ،هنا يمكن
وضع سيناريوين مطروحين بمعنى أن تقوم السعودية فعليا ً بتشكيل
قوة إسالمية مشتركة تدخل نينوى بغطاء أميركي لمكافحة اإلرهاب
بالتزامن مع إرسال  4500جندي إيطالي و 3500جندي أميركي مع
زيادة أعداد الجنود األتراك بداعي مواجهة خطر «داعش» ،والسيناريو
الثاني هو التنسيق «قوات التحالف ،على ح ّد تعبير العسيري ،بمعنى
أن تدخل السعودية األن �ب��ار بالتزامن م��ع ال��دخ��ول التركي نينوى
بذريعة محاربة «داعش» بعد تزايد العمليات «الداعشية» على الحدود
العراقية السعودية ،هنا لن أتبنى ولن أرفض ،ولك ّن السيناريوين إذا
ما تحقق أحدهما سيفضيان إلى النتيجة ذاتها وهي دخول المشروع
السعودي بفصل العمق الجغرافي لمحور طهران دمشق دخل مرحلة
التنفيذ الفعلي ،وأنّ إمدادات الغاز والنفط الخليجيتين سيتجهان إلى
أوروبا وبالعكس خطوط «أنابيب السالم للمياه» قد تبصر النور ،وهنا
نشير إلى أنّ زيارة الهاشمي إلى نينوى هي إشارة سعودية لتحرك ما
في العراق ،فالجميع يدرك عمق العالقات بين الجانبين.
بالنتيجة ،مركز الثقل في أزم��ات الشرق األوس��ط ب��دأ باالنزياح
فعليا ً شرقا ً نحو العراق ،وأن مرحلة جديدة من الصراع اإلقليمي
بين السعودية وإيران قد بدأت وعلى ما يبدو فإنّ حرارتها ستكون
أكثر ارتفاعا ً من سورية نظرا ً إلى التماس المباشر بين الطرفين على
األرض العراقية وكالة وأصال ًة ،وأنّ مرحلة من الصراع الدولي على
أنابيب الطاقة انطالقا ً من األرض العراقية قد بدأت فعلياً ،وهذا يعني
عودة القوات األميركية إلى العراق مجدّدا ً بذرائع مختلفة.
طبعا ً الموقف اإليراني ما زال حذرا ً من مجمل تلك التطورات في
األراض��ي العراقية ،ولك ّن المؤكد أنّ لك ّل فعل ر ّد فعل يساويه في
المقدار وال�ش��دة ومعاكسه في االت�ج��اه ،وف��ي السياسة قد تختلف
الساحات وميادين الردّ ،بانتظار تحوالت ميادين السياسية والحرب
والقادم من المعطيات الستيضاح المواقف والسياسيات.
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مجل�س «ال�شعب»

كوالي�س
خفايا
 بشير العدل

بعد أن نجحت جماعة اإلخوان المسلحين في القفز على
السلطة ونظام الحكم في بالدي مصر ،وبمساعدة الغير،
س��واء عن قصد أو عن غير قصد ،سعت الجماعة بك ّل ما
أوتيت من ق ّوة ،وق ّوة إلى جانب ق ّوتها ،إلى محو آثار أنظمة
الحكم السابقة ،ليس رغبة في نظام سياسي جديد للبالد
ولكن انتقاما ً من أنظمة ترى الجماعة أنها كانت ضحيتها،
في حين أنها كانت ضحية فكرها العقيم وأهدافها الخارجة
عن السياق الوطني ،فهرولت الجماعة الى ما ُيس ّمى بكتابة
دستور جديد للبالد ،في ع��ام  2012قالت عنه في حينه
إن��ه من أعظم دساتير العالم ،وإن��ه جمع من بين مميّزات
دساتير  14دولة.
غير أنّ أشياء في عملية بناء ما أسمته الجماعة المسلحة
بأعظم دساتير العالم كانت تبدو م��ن خاللها األم��ور أنّ
الجماعة مشغولة باالنتقام من نظام مبارك الذي أسقطته
انتفاضة الشباب حتى سقط أم��ام إرادت ��ه واستسلم لها
لتقفز الجماعة على أكتاف الشباب وتنسب الفضل لنفسها،
حتى كاد الرئيس المخلوع المتهم محمد مرسي ،أن يتغنّى
بها في ك ّل خطاباته إلى عشيرته ،ومن تلك األشياء تغيير
اسم مجلس الشعب إلى النواب ،والشورى إلى الشيوخ،
ف��ي اع�ت�ق��اد م��ن جانبهم أن�ه��م ي�س�ي��رون ع�ل��ى ن�ه��ج ال��دول
الديمقراطية ،في حين أنّ سعيهم كان إللغاء ك ّل ما يحمل
اسم األنظمة السابقة على قفز اإلخوان على الحكم ،كما ت ّم
إلغاء مشروع مكتبة األسرة وغيرها من األمور ،ومحاولة
إل �غ��اء ت��اري��خ  6ت �ش��ري��ن األول م��ن ذاك� ��رة المصر ّيين،
باستبدال االحتفال بأبطال حرب تشرين األول بالمجرمين

والقتلة واإلرهابيين.
والحقيقة أنّ الجماعة في ك ّل مب ّرراتها تدعي االصالح
وهي دائما ً عنوان الفساد واإلفساد في األرض ،ليس فقط
ف��ي ال�ج��وه��ر وإن�م��ا حتى ف��ي المس ّميات ،فمعنى مجلس
يختص بهم وأنه معبّر عنهم ،في حين أنّ مجلس
النواب أنه
ّ
الشعب له داللته السياسية القوية التي تؤكد أنّ من بداخله
هم الشعب عبر ممثليه الذين ينتخبهم الشعب كي يكونوا
وكالء عن المواطنين ك ّل في دائرته.
فاألصل أن يكون المس ّمى الحقيقي والعملي والمعبّر هو
مجلس الشعب ،ألنّ الشعب هو الذي يجلس على مقاعده
عبر ممثليه ،ويناقش التشريعات الخاصة بحياته اليومية
في ك ّل المجاالت سواء كانت السياسية أو االقتصادية أو
االجتماعية ،أو تلك المتعلقة بعالقاته الخارجية.
ومن األسف إنّ الذين أعدّوا دستور ما بعد «اإلخوان»،
أي منهم ف��ي معنى
س ��اروا على نفس ال ��درب ول��م يفكر ّ
الكلمة أو حتى اإلب�ق��اء عليها ،فاألصل أن يقول المواطن
مجلس الشعب وليس مجلس النواب ،وأنّ تغيير المس ّمى
هو انتقاص من حق الشعب على األق ّل من الناحية األدبية،
بعيدا ً عن القرارات أو الفعاليات بداخله ،لتقع اللجنة الحالية
إلع��داد الدستور في خطأ كبير كان ينبغي على أعضائها
التنبّه له نظرا ً إلى أنّ المجلس هو خاص بالشعب ،هو من
يشكله وهو من يناقش فيه أمور الدولة وحياة المواطنين،
أما اإلبقاء على مس ّمى مجلس النواب فيعني أنه تح ّول الى
قهوة يتباحث فيها ال�ن��واب أم��ور دينهم ودنياهم وليس
أي عالقة به.
للشعب ّ
المس ّميات قد تبدو غير ذات قيمة ،إال أنّ دالالتها قوية،
وواج��ب التنبّه لها أم��ر مه ّم – على األق � ّل عندي  -خاصة
بعد أن تشكل الشعب ف��ي ص��ور ج��دي��دة ،أرس��ت مفاهيم
سياسية مهمة لدى السلطة الحاكمة ،أيا ً كانت ،بأنّ الشعب

ه��و مصدر السلطات ،وأن��ه ه��و ال��ذي ي�ح�دّد مصير بالده
أي إم�لاء ،سواء كان داخليا ً أو
بإرادته المنفردة من دون ّ
خارجياً ،وهي مفاهيم أرستها انتفاضة الشعب وثورته
ض ّد نظامين كالهما فاسد ،حيث هبط األول بقيمة الشعب
وعاش في برج عاجي بعيدا ً عن مشاكله ،بينما ارتفع اآلخر
ب��أه��داف الجماعة والتنظيم ال��دول��ي على حساب الوطن،
فكان كال النظامين يستوجب المحاسبة ،وإن كانت أخطاء
الثاني أقوى وأشدّ.
الشعب إذن يجب أن يكون في مقدّمة أولويات السلطة،
أي
حتى ف��ي المس ّميات ،وال أقصد الحالية ،وإن�م��ا أعني ّ
سلطة تحكم البالد ،فك ّل سلطة تعمل وفقا ً لتوقيت زمني
يحدّده الشعب والدستور لها ،يتوقف على مدى نجاحها أو
فشلها ،وينبغي أن يكون قرار الشعب هو األش ّد قوة ونفاذا ً
على أرض الواقع.
وبعد انتخاب مجلس شعب «ن ��واب» ج��دي��د ،ينبغي أن
يكون تعديل المس ّمى وعودته الى «الشعب» ضمن أولويات
عمل السلطة ال��رق��اب�ي��ة والتشريعية ال �ج��دي��دة ،وأن يعي
األع�ض��اء م��دى خ�ط��ورة استمرار المس ّمى ال��ذي وضعته
جماعة اإلره��اب والتضليل وس��ارت عليه لجنة الخمسين
في ما بعد دون إدراك حقيقي لمعنى الكلمة ومفهومها.
على المجلس الجديد أن يضع نصب عينيه الشعب ،وأن
يحترم إرادته وحقه في أن يكون هو صاحب المجلس من
حيث المس ّمى والعمل ،فالشعب هو مصدر السلطات وهو
الوحيد الذي له حق المنح والمنع.
أي من
على المجلس ال�ج��دي��د أال يتجاهل الشعب ف��ي ّ
مواقفه ،س��واء المطالبة بتحسين أوض��اع��ه ،أو حتى تلك
المتعلقة بإعالء اسمه واح�ت��رام إرادت��ه ،حتى لو ك��ان في
المس ّميات.

علق مسؤول
خليجي على قمة الملك
السعودي والرئيس
التركي بالقول :لو
عقدت في بداية «الربيع
ونسقت بين
العربي» ّ
الدولتين األه ّم في
اإلقليم بوجه إيران،
وقبل تدخل روسيا،
وكانت مصر فرصة
تعاون بدل التنافس
والصراع بينهما ،لكانت
ثمة فرصة لصناعة
وقائع مختلفة ،أما اآلن
فقد فات األوان وصراع
تركيا والسعودية على
مصر وسورية والعراق
أي أمل
أفقد الفريقين ّ
بدور في البلدان الثالثة.

تنفيذ االتفاق النووي دخل مرحلته النهائية بعد �إخراج اليورانيوم المخ�صب من �إيران
أكد رئيس المنظمة اإليرانية للطاقة الذرية علي أكبر
صالحي إتمام عملية تبادل اليورانيوم مع روسيا ،موضحا ً
أن بالده سلمت روسيا نحو ثمانية أطنان من اليورانيوم
المنخفض التخصيب واحتفظت بثالثمئة كيلوغرام،
وحصلت في المقابل على اليورانيوم الطبيعي.
من جهته ،أكد وزير الخارجية األميركي جون كيري
أن سفينة تحمل أكثر من  11ألف كغم من اليورانيوم
منخفض التخصيب غ��ادرت إي��ران إلى روسيا بموجب
االتفاق النووي ،وقال إن هذه الخطوة «تضمن إزالة كل
المواد النووية اإليرانية المخصبة حتى مستوى  20في
المئة ،والتي لم يكن قد تم تشكيلها بالفعل إلى ألواح وقود
لمفاعل طهران البحثي».
ورأى الوزير األميركي أن «إزالة كل هذه المواد المخصبة
من إيران خطوة مهمة نحو وفاء إيران بالتزاماتها بعدم
امتالك ما يزيد عن  300كغم من اليورانيوم المنخفض
التخصيب» ،بموجب االتفاق النووي الذي وقعته إيران
مع القوى العالمية المبرم في  14تموز.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إتمام
عملية إخراج اليورونيوم المخصب من إيران يعني دخول
تنفيذ االتفاق النووي اإليراني في المرحلة النهائية.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أمس،
«تم بمساعدة روسيا إخراج كل اليورانيوم المخصب من
أراضي إيران بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة.
إذُ ،نفذ الشرط األساسي واألكثر تعقيدا ً لخطة العمل،
ما يعني دخ��ول عملية التحضير لتطبيق خطة العمل
المشتركة الشاملة في «المرحلة الختامية».
وأشار البيان إلى أن «تحقيق هذه النتيجة بات ممكنا ً

بفضل العمل الحازم والمواظب على مستوى الوكالة
الحكومية للطاقة الذرية «روس آتوم» والمنظمة اإليرانية
للطاقة الذرية» ،داعيا ً جميع المشاركين اآلخرين في
العلمية إلى تبني موقف بناء وبذل الجهد المطلوب من
أجل تطبيق خطة العمل المشتركة عمليا بأسرع وقت.
وك��ان مصدر دبلوماسي مطلع قد أف��اد ب��أن روسيا
أنجزت عملية نقل اليورانيوم المخصب من إيران ،وذلك

في إطار االتفاق النووي (خطة العمل المشتركة) ،الذي تم
التوصل إليها في فيينا في شهر تموز الماضي بين طهران
والسداسية.
وكانت طهران قد حذرت في وقت سابق من أنها ستتخذ
إج���راءات ردا ً على أي انتهاك لالتفاق ال��ن��ووي ،وذلك
عقب فرض قيود أميركية جديدة على تأشيرات الدخول
تتعارض مع االتفاق التاريخي.

وب��دأت إي��ران تفرض قيودا ً على برنامجها النووي
بموجب ش��روط االت��ف��اق ،ال��ذي أب��رم في  14مع القوى
العالمية الست ،وبينها الواليات المتحدة ،وعندما تكتمل
هذه القيود سترفع العقوبات الدولية المفروضة على
طهران ،لكن عقودا ً من انعدام الثقة بين طهران وواشنطن
ال ت��زال تفعل مفعولها ،ويتبادل الطرفان االتهامات
بتقويض االتفاق المعروف باسم خطة التحرك المشتركة
الشاملة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية حسين
جابري أنصاري خالل مؤتمر صحافي ،عندما سئل عن
القانون األميركي «أي خطوات تتخذ خارج إطار االتفاق
غير مقبولة إليران ،وحكومتنا ستتخذ خطوات خاصة بها
للرد حينما تقتضي الضرورة».
وذكر أنصاري أن لجنة كلفت باإلشراف على االتفاق
ستكون مسؤولة عن إعداد الرد اإليراني على أي انتهاكات،
فيما ذكر المفاوض النووي اإليراني عباس عراقجي ،الذي
يقود اللجنة ،أن قانون تأشيرات الدخول يتعارض مع
االتفاق .يذكر أنه وفي وقت سابق من هذا الشهر ،وافق
الكونغرس األميركي على قانون يفرض قيودا ً على حق
السفر من دون تأشيرات دخول لألشخاص الذين زاروا
إيران ،أو يحملون الجنسية اإليرانية مع جنسية أخرى،
في تحرك وصفته وزارة الخارجية اإليرانية بأنه انتهاك
لالتفاق.
ووص��ف المسؤولون األميركيون هذا اإلج��راء ،الذي
ينطبق على مواطني  38دول��ة ،أبرمت اتفاق إعفاء من
تأشيرة الدخول للواليات المتحدة ،بأنه تحرك لمكافحة
اإلرهاب يستهدف أيضا ً العراق وسورية والسودان.

�أردوغان :ت�صريحات دميردا�ش
حول الحكم الذاتي ا�ستفزاز وا�ضح

مرا�سلون بال حدود:
مقتل � 110صحافيين خالل عام 2015

ق��ال الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغان أمس إن التصريحات التي
ص���درت ع��ن زع��ي��م ح��زب الشعوب
الديمقراطي صالح الدين دم��رداش
مطلع األسبوع استفزاز واضح وإن
الشعب والقانون سيلقنان الحزب
درساً.
وأض���اف أردوغ���ان للصحافيين
ف��ي اسطنبول قبل أن ي��ب��دأ زي��ارة
للسعودية «نطق زعيم م��ا ...هراء
وما فعله استفزاز واضح وخيانة»،
مشيرا ً إلى أن حزب الشعوب الموالي
لألكراد «سيُلقن درسا ً من مواطنينا
والقانون».
وش�����ارك دم�����رداش ف���ي مؤتمر
ل��ج��م��اع��ات ك��ردي��ة ع��ق��د ع��ل��ى م��دى
يومين مطلع األسبوع ودعا الى منح
األكراد المزيد من الحكم الذاتي .وقال
خالل المؤتمر« :أعتقد أننا لو شرحنا
ذلك (الحكم الذاتي) على أنه ال يشكل
تهديداً ،وأنه مضا ٌد للتحول إلى نظام
ديكتاتوري ،حينها نستطيع تطبيق
حكم ذاتي في تركيا ،وإذا قيل لألكراد
ال تستطيعون طلب حكم ذات��ي أو
نظام فيدرالي أو صالحيات إضافية
للبلديات ،حينها سيذهبون نحو
االنفصال ،ووقتها سيميل األكراد إلى
مناقشة االنفصال ،وهذا ليس بيدنا».
وك��ان��ت النيابة العامة ف��ي أنقرة

أك����دت م��ن��ظ��م��ة م��راس��ل��ون بال
ح���دود أن  110صحافيين لقوا
مصرعهم خالل عام  2015حسب
اإلح��ص��اءات ،إم��ا بسبب نشاطهم
المهني أو تحت ظ��روف مشبوهة،
مشيرة إلى أن مقتل  67منهم يعود
إلى طبيعة عملهم اإلعالمي أو أنهم
لقوا مصرعهم أثناء القيام بنشاطهم
المهني ،ليصل العدد اإلجمالي إلى
 787منذ عام .2005
وق��ال��ت المنظمة ال��دول��ي��ة في
ت��ق��ري��ر« :أم����ا ال���ح���االت األخ���رى
فتبقى أسبابها موضع ش��ك ،كما
ي��ض��اف إل��ى ه��ذا ال��ع��دد مقتل 27
صحافيا ً م��واط��ن�ا ً و 7متعاونين
إعالميين».
وأرجعت هذه الوضعية المؤلمة
إلى تنامي ظاهرة العنف المتعمد
ضد الصحافيين بوتيرة متسارعة
م��ن ج��ه��ة ،كما تعكس م��دى فشل
المبادرات لحماية اإلعالميين من
جهة ثانية.
إل���ى ذل����ك ،اع��ت��ب��رت المنظمة
أن فرنسا ه��ي البلد ال��ث��ال��ث في
ترتيب المناطق األكثر فتكا ً بحياة
الصحافيين خالل عام  2015بعد
ك��ل م��ن ال��ع��راق وس��وري��ة .ويعود
سبب ذلك إلى الهجوم الدموي الذي
استهدف مقر مجلة شارلي إيبدو

فتحت تحقيقا ً بحق الرئيس المشارك
ل��ح��زب «ال��ش��ع��وب الديمقراطي»،
صالح الدين دم��رداش ،على خلفية
تصريحاته ف��ي م��وض��وع «الحكم
ال��ذات��ي» ،فيما كانت أيضا ً النيابة
العامة في ديار بكر ،فتحت تحقيقا ً
بحق  6أشخاص بينهم دميرداش،
والرئيس المشارك لحزب «المناطق
الديمقراطية» ،كاموران يوكسك ،على
خلفية كلماتهما خالل اجتماع «مؤتمر
المجتمع الديمقراطي».
وتصاعد العنف في جنوب شرق
تركيا الذي يغلب على سكانه األكراد
منذ انهيار وق��ف إط�ل�اق ال��ن��ار في

تموز .واشتد القتال في األسبوعين
الماضيين ويقول الجيش إن أكثر من
 210من المقاتلين األكراد قتلوا.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أعلنت هيئة
األركان العامة التركية ،أمس ،مقتل
 214مسلحا ً ينتمون إل��ى «ب��ي كا
كا» ،في دياربكر وشرناق ،حيث ذكر
البيان «أن ع��دد اإلرهابيين الذين
قتلوا في العمليات العسكرية ،التي
بدأت منذ نحو أسبوعين ،بلغ 214
إرهابياً 172 ،منهم قتل في بلدتي
ج��ي��زرة وسيلوبي ب��ش��رن��اق ،فيما
قتل الباقي بمنطقة س��ور بمدينة
دياربكر».

في باريس ،ما عكس االتجاه مقارنة
بالعام السابق.
ف����إذا ك���ان ث��ل��ث الصحافيين
القتلى خالل عام  2014قد فارقوا
ال��ح��ي��اة أث��ن��اء العمل ف��ي مناطق
الصراع ،فإن عام  2015شهد مآال ً
مختلفاً ،حيث وق��ع ثلث ح��االت
القتل في وقت السلم ،كما ورد في
التقرير.
في غضون ذلك ،قال كريستوف
دي��ل��وار األم��ي��ن ال��ع��ام للمنظمة:
«ال ب��د م��ن وض���ع آل��ي��ة ملموسة
لتطبيق ال��ق��ان��ون ال���دول���ي على
أرض الواقع في ما يتعلق بمسألة

حماية الصحافيين» ،مضيفا ً أن
«جماعات عدة غير حكومية ترتكب
انتهاكات موجهة ضدهم عمداً ،في
حين أن الكثير م��ن ال���دول ال تفي
بالتزاماتها».
كما أك��د دي��ل��وار أن «مقتل 110
صحافيين ه���ذا ال��ع��ام ي��ج��ب أن
يقابله رد فعل دول���ي ي��رق��ى إلى
مستوى هذا الوضع الطارئ» ،مبرزا ً
في الوقت ذات��ه أن ذلك يتمثل في
تعيين ممثل خاص بشأن مسألة
حماية الصحافيين ل��دى األمين
العام لألمم المتحدة بأسرع وقت
ممكن.

لجنة التحقيق الرو�سية� :ضابط �شي�شاني �سابق في الإمارات م ّول اغتيال نيمت�سوف
تشتبه لجنة التحقيق الروسية ب��أن ضابطا ً
شيشانيا ً سابقا ً يقيم حاليا ً في اإلمارات ،م ّول ودبر
اغتيال المعارض الروسي بوريس نيمتسوف في
شباط الماضي.
وجاء في بيان صدر أمس عن لجنة التحقيق أنه
من المخطط فتح قضية منفصلة لمالحقة رسالن
محيي الدينوف الضابط السابق بكتيبة «سيفير»
(الشمال) الشيشانية وأعوانه في تدبير الجريمة
الذين لم يتم الكشف عن هويتهم بعد.
ووجهت لجنة التحقيق التهم بصيغتها النهائية
إلى المشتبه بهم الخمسة في اغتيال نيمتسوف ليلة
 27شباط الماضي في وسط العاصمة الروسية.
ووأوض��ح فالديمير ماركين الناطق باسم لجنة
التحقيق أن التهم الموجهة إلى زاور دادايف ،وأنزور
غوباشيف وشقيقه شديد ،وتيمورلنك أسكرخانوف،

وحمزة باخايف بصفتهم مجموعة قتلة مأجورين
اغتالت نيمتسوف ،تتعلق أيضا ً باقتناء أسلحة
بصورة غير شرعية ،ونقلها واالحتفاظ بها.
وتابع أن اللجنة تخطط الستكمال التحقيقات في
القضية األساسية المتعلقة باغتيال نيمتسوف في
أوائل كانون الثاني المقبل ،أما التحقيقات بحق مدبر
وممول الجريمة محيي الدينوف وأعوانه المجهولين،
فستتواصل في إطار قضية منفصلة.
وكانت هيئة األمن الفدرالية قد أعلنت في تشرين
الثاني أن محيي الدينوف المطلوب لدى العدالة
في إط��ار قضية اغتيال نيمتسوف ،غ��ادر األراض��ي
الروسية بجواز سفر م��زور ،وم��وج��ود حاليا ً في
اإلمارات.
وي��رى المحققون أن جريمة االغتيال ُنفذت من
قبل مجموعة شيشيانية بينها عناصر من كتيبة

«سيفير» بتمويل محيي الدينوف الضابط السابق
في الكتيبة.
وسبق للمحققين أن اعتبروا أن اغتيال نيمتسوف
مرتبط بتصريحاته التي أدل��ى بها بعد الهجوم
اإلرهابي على هيئة تحرير مجلة «شارلي إيبدو» في
كانون الثاني عام  ،2015عندما دعا وسائل اإلعالم
إلى نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.
لكن شمس الدين تساكايف محامي أحد المتهمين
قال لوسائل اإلعالم إن التهم الموجهة إلى المشتبه
بهم بصيغتها النهائية ال تتضمن إشارة إلى الهجوم
على «شارلي إيبدو» أو «االنتقام من نيمتسوف
بسبب تصريحاته بهذا الشأن» ،مرجحا ً أن تكون
لجنة التحقيق قد تخلت عن هذه الفرضية ،مضيفا ً أن
المشتبه بهم قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة
في حال إدانتهم.

