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هل يحتاج ت�صنيف
الإرهاب الى م�ؤتمر؟
 جمال محسن العفلق
بعد تدويل األزم��ة السورية وتح ّولها من حالة احتجاج
داخ �ل��ي ال��ى ح��رب معلنة م �ح��وره��ا دول ع��رب�ي��ة وق� ��رارات
جامعة عربية كانت وما زالت تحت سطوة المال الخليجي،
وانتقال الملف الى األم��م المتحدة ومجلس األم��ن وانخراط
دول إقليمية ودولية في الحرب على سورية وبشكل علني،
وبعد خمس سنوات ،أوصلتنا اليوم الى مؤتمر «جنيف ،»3
هذا المؤتمر ال��ذي كان من المفترض أن تتبلور فيه صورة
المعارضة السورية التي تريد الحوار مع الحكومة لالتفاق
على خريطة طريق إلخ��راج البالد من الحرب ،ولكن الواقع
عكس ه��ذا تماماً ،فالواضح م��ن التقارير اآلت�ي��ة م��ن جنيف
أنّ ال��والي��ات المتحدة دعمت ال��ري��اض لتقديم وف��ده��ا ،رغم
أنّ تصريحات المعارضة تدّعي أنّ الواليات المتحدة تخلّت
عنهم ،ولكن الواضح أنّ أميركا لم تتخ ّل ،إنما أرادت حفظ ماء
الوجه بتمرير وفد الرياض بمن فيه ومنهم ممثل عن «جيش
اإلسالم» الذي تحاول الرياض تلميع صورته على أنه ليس
منظمة إره��اب�ي��ة ،إنما ممثل لقوى ال�ث��ورة أو بقايا «الجيش
الحر» ،في وقت لم يعد ممكنا ً فيه تبني «النصرة» سياسيا ً
أو ميدانياً.
وف ��ي ان �ت �ظ��ار ت �ق��ري��ر م��ن ع � ّم��ان ال�م�ك�ل ّ�ف��ة ب��وض��ع قوائم
الجماعات اإلرهابية يضيّع وفد الرياض الوقت في الحديث
�ب في
ع��ن ن �ق��اط م �ح��اص��رة ،وع ��ن أول ��وي ��ات ي�ع�ت�ب��ره��ا ت �ص� ّ
مصلحته ،حيث يناقش وفد الرياض القضية بشكل مناطقي
وال يناقش القضية السورية عموماً.
ما تريده المعارضة ال�ي��وم ،وبعد تراجع المسلحين في
أك�ث��ر م��ن نقطة وإم �س��اك الجيش ال �س��وري ب��ال�م�ب��ادرة على
األرض ،هو الحصول على اعتراف دولي بوجودها ،وإقرار
بأنها ال�ط��رف الوحيد ال��ذي يجب ال�ت�ف��اوض معه ،م��ن دون
األخذ بعين االعتبار الفصائل األخرى ،وال حقيقة تمثيل من
في جنيف على األرض.
فالتمثيل المعارض اليوم يض ّم أسماء هي في واقع األمر
تدير أو تشرف على فصائل تقوم بعمليات إرهابية ،إذا كان
الجميع متفقا ً على أنّ «النصرة» مرتبطة بـ»القاعدة» ،وعلى أنّ
«داع��ش» تنظيم إرهابي ال يختلف عن «النصرة» في شيء،
فأين المعارضة التي تحارب هذه التنظيمات في الوقت الذي
يتح ّمل فيه الجيش ال�س��وري محاربة اإلره��اب في سورية
ووق��ف عمليات التمدّد على األراض��ي السورية ،وما تريده
المعارضة اليوم هو «تشريع» سالحها المص ّوب على الشعب
السوري وعلى من يخالف تعليمات الدول الداعمة مثل تركيا
والسعودية وق�ط��ر ،وف��ي النهاية ه��م جميعا ً يعملون وفق
مصلحة أميركا التي تتخبّط في اتخاذ القرارات وتتنافض في
تعاملها مع الجماعات اإلرهابية ،حيث ترى الواليات المتحدة
أنّ الحديث عن اإلرهاب ال ينطبق على ك ّل من يحمل السالح
ويحارب الجيش السوري والشعب السوري ،بل تجد لهم
المب ّرر حتى وإنْ كانت عملياتهم تطاول المدنيين واألبرياء
كما حدث في تفجيرات السيدة زينب األخيرة جنوب دمشق.
وف��ي انتظار اجتماع فيينا وتقرير ع ّمان ح��ول الفصائل
اإلرهابية ،هذا في الشكل ،أما في المضمون فاالنتظار الفعلي
ألي تقدّم قد تحرزه الجماعات اإلرهابية ،وخصوصا ً بعد
هو ّ
انهيار جبهة الجنوب وتحرير الشيخ مسكين وتبدّل الواقع
الميداني في ريف الالذقية ووضع حلب ضمن دائرة المرحلة
المقبلة لتحريرها من الجماعات اإلرهابية ،فما تريده الدول
أي انتصار على األرض يعزز موقفها في
الداعمه لإلرهابّ ،
ال�ح��وار ال��ذي ال نتائج ترجى منه ما دام ه��ذا ال�ح��وار خارج
العاصمة دمشق.
فلو أرادت األم��م المتحدة وال ��دول ال��راع�ي��ة للمؤتمر أن
تتع ّرف إلى الفصائل اإلرهابية يكفيها أن تم ّر على شوارع
س��وري��ة وتستمع للشعب ال �س��وري ال �ع��ارف بحقيقة تلك
الفصائل وأعمالها على األرض ،حيث تقوم تلك المجموعات
بتنفيذ عمليات القتل والحصار وضرب خطوط الخدمات ثم
تعلن أنها تدافع عن الشعب السوري.
الوفد السوري اليوم ينتظر أن يتفق المجتمع الدولي على
تسمية وفد المعارضة ،وهذا بح ّد ذاته إطالة للوقت وتضييع
للجهد تريده ال��دول الداعمة لإلرهاب ،وما يريده المبعوث
الدولي اليوم هو إعالن فقط أنّ هناك مؤتمرا ً ُعقد في جنيف،
وأنّ مساعي األمم المتحدة هي من وصل باألطراف المتنازعة
الى هذا المؤتمر ،ولكن الواقع يقول إنّ الحكومة السورية
س ّميت
تحاور اليوم الدول الداعمة لإلرهاب من خالل وفود ُ
وفق مصالح تلك ال��دول ،فما يتحدّث به وفد الرياض اليوم
يمثل ما يص ّرح به وزير خارجية السعودية دائماً.
وإذا ك��ان��ت األم��م المتحدة ت��ري��د بالفعل وق��ف القتل في
سورية فعليها أوالً أن تجد معارضة موحدة تتب ّرأ من ك ّل
أي فصيل تكفيري بينها،
الفصائل اإلرهابية ،وترفض وجود ّ
وتبدّل أسماء الفصائل التي تعبّر عن انتماء تكفيري ال وطني،
ثم تلزم تلك المجموعة بأخذ تفويض من الذين تمثلهم وليس
من الدول الداعمة لها؟ ويعلم الجميع أنّ األسماء المطروحة
حتى ال�ي��وم ال يمكنها كسب انتخابات على مستوى أحياء
فكيف تكون ممثله لشعب بكامله؟
ف��إع��ادة تجربة إي�ص��ال أم��راء ال�ح��رب م��ن خ�لال تسويات
سياسية الى البرلمان والحكومة هي تجربة أثبتت فشلها،
�ي ال ��دم ،والجماعات
ف��االت�ف��اق��ات ال��دول �ي��ة ال تلغي ح��قّ ول � ّ
اإلرهابية مسؤولة اليوم عن دماء آالف السوريين منذ أول
تفجير وحتى الساعة ،وتلميع صورة تلك المجموعات حتى
وإنْ نقلت بندقيتها من كتف الى كتف هو عمل غير أخالقي،
وال يتوقف األمر على األدوات المنفذة ،فمن حق السوريين
محاسبة الداعمين لتلك المجموعات وإلزامهم بالتعويض،
فعبور آالف اإلرهابيين من الحدود الشمالية والجنوبية لم
يكن إال بعلم تلك ال��دول التي شكلت غ��رف عمليات ،وكانت
توجه تحركات تلك المجموعات.
أم��ا المجتمع ال��دول��ي فعليه أن يتح ّمل مسؤوليته تجاه
الالجئين الذين هربوا من الموت ال��ى الموت وفقدان آالف
األطفال السوريين هو مسؤولية الدول التي عبرها األطفال
واختفوا فيها ،أو من خالل عصابات تعمل على أراضيها من
أي اتفاق
حق السوريين اليوم معرفة مصير هؤالء وإال فإنّ ّ
سيكون ناقصاً.
هذا فضالً عن اآلثار السورية التي سرقت والمصانع التي
نهبت ،وطلب التعويضات ع��ن الخسائر الناجمة ع��ن قرار
حصار الشعب السوري وتجويعة الذي أدارته أميركا.
انّ تسمية وتصنيف الجماعات اإلرهابية ال يحتاج إلى
م��ؤت�م��ر ،إن �م��ا ي�ح�ت��اج إل��ى إرادة دول �ي��ة ت��وق��ف ت�م��وي��ل هذه
الجماعات ،وحينها ستكون هذه المجموعات مكشوفة للعالم
وسوف تتحدّث عن نفسها وعن مم ّولها.
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�ضرورة التنويه...

كوالي�س
خفايا

 سناء أسعد
الخيارات كثيرة أم��ام ك ّل األم��ور التي يمكن أن يثار من
أجلها الجدل ...ولكن أمام انعدامية الجوهر واالفتقار إلى
المصداقية التي يجب أن تتمحور حولها هذه الخيارات،
تتسع الفراغات ،وتتعدد إشارات االستفهام ،وتؤول النتائج
إلى العدم الذي لم تفرضه الطبيعة بقدر ما فرضته اإلدارة
التي تفتقد ال��ى اإلرادة الهادفة ،وإل��ى المسؤولية التي
يجب توفرها كأولوية أساسية ال ب ّد منها حتى تنتظم تلك
اإلدارة ،والتي تتطلب فرض خطط ثابتة وممنهجة وبطريقة
متسلسلة وواضحة العتماد مشروع بناء ،ووضع جملة من
الرزم االحتياطية كبديل من األساسيات األصلية في حال
عجز األخيرة عن إنتاج المبتغى وال ُمراد من وضعها...
وه���ذا يستحضر أم��ام��ن��ا المشهد ال��دول��ي والسياسي
وباألخص بالنسبة
واإلقليمي ال��ذي تعيشه ال��دول كافة،
ّ
لعملية الحلول السياسية ...بأبسط الجزئيات والتفصليات
المتمثلة بمؤتمر «جنيف  »3والذي أثبت فشله منذ أولى
لحظات بدايته أو باألحرى من قبل أن يبدأ.
في العمليات التجارية يُعتبر البدء بطرح البضائع في
السوق مغامرة ،قبل التأكد من جودتها من حيث الكمية
والنوعية ،لضمان اإلقبال وضمان الربح وتحقيق المكاسب
المرجوة س��واء المكاسب المادية أو المكاسب التجارية
والمتمثلة باالسم والشهرة واألفضلية.
وعليه كان من المفترض قبل الدعوة إلى مؤتمر جنبف،
قياس الخطوط واألب��ع��اد كافة بدقة متناهية ،بما يرسم
خططا ً مدروسة واعتماد مشروع ب ّناء على أساسه يندرج
ضمن بنود عديدة تتمثل ببنية حقيقية في تحقيق عملية
السالم ...ومن ثم طرح هذا المشروع من دون القبول بأيّ
تعديل أو تغيير يخدم مصالح شخصية يغيب معها الجوهر
األس��اس��ي ال��ذي يجب االن��ط�لاق منه دون التمحور حوله

والتحايل إلطالة إنتاج القرارات ووضعها في حيّز التنفيذ...
هذا المشروع يكون كمذكرة ،التوقيع عليها يعني الموافقة
العلنية لما يتض ّمنه من بنود ،ويكون ذلك االجتماع تحصيالً
حاصالً وإجراء روتينيا ً ال أكثر لعملية تطبيق الحلول ،ولكن
ما يجري في مؤتمر جنيف يثير السخرية التي ال تصل بنا اال
إلى العدم في ك ّل شيء.
فما يس ّمى بـ»معارضة الرياض» المهزوزة وافقت وطبعا ً
بعد الضغوط للحضور وإج���راء المفاوضات ،ولكن مع
التنويه أنها وافقت على ذلك ال لشيء وإنما لـ»تختبر مدى
حسن نوايا الحكومة السورية بالموافقة على شروطها
ومطالبها» .بفك الحصار على المناطق المحاصرة .وإيصال
المساعدات اإلنسانية التي يتاجر بها اإلرهابيون في تلك
المناطق ...واإلف��راج عن السجناء الذين هتكوا الحرمات
وقتلوا وسفكوا دماء األبرياء.
كما انّ تركيا تقبل المشاركة في عملية التفاوص ولكن مع
التنويه الى ضرورة غياب التمثيل الكردي الذي يشكل خطرا ً
على حزب العدالة والتنمية .فبرأي أردوغ��ان الشخصي
اإلخواني أنّ األكراد منظمة إرهابية ،غير أنها تحارب «أبرياء
داعش» ،فهي تشكل خطرا ً بدعمها لحزب العمال الكردستاني
الذي يحاول أردوغان جاهدا ً باألساليب المبتذلة كافة نفيه
عن خريطة الوجود ...تبعا ً لسياسة إلغاء اآلخ��ر ،وخوفا ً
من الم ّد الكردي الذي يرعب أردوغان ،والذي يقابله الرعب
السعودي من الم ّد الشيعي ...والذي دفع بالسعودية الى
شنّ الحرب الرعناء ض ّد اليمن .هؤالء اتبعوا ذات السياسة
في خياراتهم وشروطهم من أجل المفاوضات ،والتي تتمثل
بإلغاء اآلخر.
أال تستوقفنا هذه السياسة للسؤال عن أيّ مفاوضات
يتكلمون أم��ام غياب اآلخ��ر ،أم��ام حرية التعبير والتمثيل
لألطراف كافة حتى يكون الحوار كامالً ومكتمالً ليخرج
بقرارات ناصجة.
فأمام هذا الفكر الوهابي الداعشي اإلخواني يستحيل ألي

قرار أن يبصر النور.
وأمام هذا العجز الواضح والمفضوح الذي لبس عملية
تمثيل الوفود ال ب ّد من التنويه بأنّ أيّ قرار هو حتما ً عقيم
وال سيما وقف إطالق النار الذي ال يمكن ربطه بعد ك ّل هذا
بعملية الرقابة وتقديم الضمانات ،إذا لم تكن هناك ضمانات
متفق عليها بأبسط األمور ،كما أنّ وقف الم ّد والدعم اإلرهابي
لمجرمي الداخل ال يمكن أن يتو ّقف من مجرمي ودواع��ش
الخارج.
الحكومة السورية تعلم حقيقة ما يجري وما سيجري وال
ب ّد من التنويه إلى أنّ ذلك الوفد الحقيقي بتمثيله للشعب
السوري ما ذه��ب ال��ى هناك إال ليثبت للعالم كله حقيقة
انتصاره على األصعدة كافة ،بل هو يحقق انتصارا ً أكبر
بالمقاييس واألبعاد كافة .الدولة السورية قلبت المعادالت
وال��م��وازي��ن وف��رض��ت وج��وده��ا أك��ث��ر بكثير م��ن ق��ب��ل .فقد
تح ّولت من دولة داعمة للمقاومة الى دولة مقاومة والهدف
الصهيوني ال � ُم��راد م��ن ه��ذه ال��م��ؤام��رة والمتمثل بتفتيت
وتجزئة مساحات األرض السورية سينقلب لض ّم مساحات
من األراضي السورية المحتلة الى األراضي السورية التي
حاولوا اغتصابها واحتاللها.
فالقلق «االسرائيلي» صار واضحا ً أمام االنتصارات التي
يحققها أبطال الجيش العربي السوري بمساندة الحلفاء
في الجنوب السوري والذي بدأ بتحرير الشيخ مسكين ولن
ينتهي إال بتحرير الجوالن.
وال ب ّد من التنويه إلى أنّ «جنيف  »3هو سباق ال أكثر
سباق فوضوي مستعجل مته ّور ال يخرج عن أنه حصيلة
العجز العسكري في قلب الموازين والفشل في تحقيق
المشروع الصهيو أميركي في المنطقة فك ّل ما جرى ويجري
لم يكن في الحسبان.
فما بني على أسس مهترئة مهزوزة سينتهي الى السقوط
والقص واللصق به هنا وهناك.
في الهاوية مهما ت ّم الترقيع
ّ

تجري مفاوضات
أميركية سعودية وفقا ً
لمصدر أممي لسحب
اسم محمد علوش من
وفد جماعة الرياض
وتسميته بصورة غير
معلنة مستشارا ً لرئيس
هيئة التفاوض رياض
حجاب ،منعا ً لفيتو
روسي وسوري سيجعل
إقالع محادثات جنيف
مستحيالً ،وسيح ّول لقاء
ميونيخ منصة مواجهة
روسية سعودية علنية،
ألنّ واشنطن موافقة
على أن تنتهي مباحثات
ميونيخ بتصنيف «جيش
اإلسالم» و«أحرار الشام»
كتنظيمات إرهابية ،ما
سيؤ ّدي إلى طرد علوش
رسميا ً من جنيف وتكون
هزيمة قاسية للسعودية.

الالجئون �سيك ِّبدون �ألمانيا خ�سائر بـ 50مليار يورو و�أكثر من � 2000شرطي لت�أمين كرنفال المر�أة بكولونيا

الداخلية الألمانية :لن ن�ستخدم ال�سالح �ضد الالجئين
استبعدت السلطات األلمانية اس��ت��خ��دام الشرطة
ألسلحتها ضد الالجئين الذين يأتون بدافع طلب الحماية،
ردا ً على تصريح رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا الذي
طالبت فيه بإطالق النار عند الضرورة.
ورفضت الحكومة األلمانية تصريحات رئيسة حزب
البديل ألجل ألمانيا «إيه أف دي» فراوكه بيتري بشأن
استخدام أسلحة على الحدود ضد الالجئين.
وص��رح المتحدث باسم وزارة الداخلية يوهانس
ديمروت «بالطبع لن يستخدم أي شرطي اتحادي أسلحة
ضد األشخاص الذين يبحثون عن حماية في ألمانيا»،
مؤكدا ً أن استخدام أسلحة بشكل مقصود ضد أشخاص
من أجل منعهم عبور الحدود يعد مخالفا ً للقانون.
وفي السياق ،قال نائب المستشارة األلمانية زيغمار
غابرييل ،إن من يدعو إلى استعمال السالح ضد الالجئين
عند الحدود يجب أن يكون موضوع مراقبة من قبل هيئة
حماية الدستور األلمانية «االستخبارات الداخلية في
ألمانيا» ،في إشارة إلى الحزب المعارض.
من جانبه ،شدد نائب رئيس حزب المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل ،أرمين الشت ،على أن قيادة حزب البديل
ألجل ألمانيا تنتهك قيم الدستور والكرامة اإلنسانية وكل
شيء تتميز به ألمانيا.
في غضون ذلك ،قررت السلطات األلمانية نشر أكثر من
 2000رجل أمن بمدينة كولونيا لتأمين الكرنفال السنوي
الذي يقام بالمدينة.
وأفاد يورغن ماتياس ،قائد شرطة كولونيا ،بأن أكثر
من  2000شرطي سينتشرون لتأمين الكرنفال اعتبارا
من الخميس  4شباط ،وحتى الثالثاء  9شباط ،وقال« :في
يوم كرنفال المرأة يوجد أكثر من ألفي شرطي في الخدمة،
وهذا ضعف عددهم أثناء كرنفال المرأة عام  ،2015مشيرا ً
إلى دعم األمنيين بقرابة  350عنصرا ً قيد التدريب.
وأضاف المسؤول األمني« :ال يمكننا قبول أي شكل من
أشكال العنف أثناء الكرنفال ،ولذا أود أن أوضح بشدة أننا
سنتصرف على هذا األساس ضد كل ما قد يضر بالتعايش
السلمي لشعبنا ،سواء ممن تبدو عليهم عالمات شرب
الكحول أو العدوانية أو اللصوص أو المتحرشين».
من جهتها صرحت رئيسة بلدية كولونيا هنريت ريكه
ب��أن العديد يتساءلون م��اذا سيحدث أثناء الكرنفال،
مضيفة في السياق هناك إجابة واضحة للغاية «كولونيا
ستتحرك ،وليس فقط أثناء الكرنفال» ،في إش��ارة إلى

الوقفة الحازمة ألي حادث طارئ.
إلى ذلك ستعمل الشرطة في دورات تستمر الواحدة
منها  12ساعة ،كما ستحظى مناطق تعتبر حساسة في
وسط المدينة بإضاءة أفضل ،إضافة إلى مراقبة محطة
القطارات الرئيسية في كولونيا بكاميرات الفيديو.
الى ذلك ،قررت حكومة والية برلين السماح ببناء عدد
أكبر من المساكن لالجئين في مطار تمبلهوف بالعاصمة
األلمانية.
وبصدور هذا القرار سيصبح مطار تمبلهوف في برلين
أكبر مخيم لالجئين بعد تصويت برلمان والية برلين على
زي��ادة عدد المالجئ فيه ،حيث سيضم المخيم الجديد
قرابة  7000الجئ.
ويقضي القانون ببناء  5بنايات جديدة في أرض
المطار ،إضافة إلى بناء مراكز رياضية وروض��ة أطفال
ومدرسة وغيرها من المرافق ،كما نص القانون على تفكيك
جميع المباني في آخر يوم من عام .2019

كروز يهزم ترامب في انتخابات �آيوا
وكلينتون َّ
تتقدم على �ساندرز
هزم الجمهوري تيد كروز منافسه
دونالد ترامب أمس في االنتخابات
التمهيدية للرئاسة األميركية بوالية
آيوا ،ليكون كروز بذلك المرشح عن
الحزب الجمهوري في الوالية.
وكروز وهو جمهوري يمثل والية
تكساس في مجلس الشيوخ األميركي
ف��از ب��ـ  28ف��ي المئة م��ن األص��وات
ليتقدم بذلك على منافسه األب��رز
الملياردير ورج��ل األع��م��ال دونالد
ترامب ال��ذي حظي بـ  24في المئة
من األصوات .في حين كانت المرتبة
الثالثة من نصيب الجمهوري ،ماركو
روبيو ،سيناتور فلوريدا ،بـ 23في
المئة.
وم��ن ش��أن ف��وز ك��روز والحضور
ال��ق��وى لروبيو أن يحد م��ن الزخم
ال��ذي يتمتع ب��ه ت��رام��ب ال��ذي أث��ار
ترشحه إنزعاج المؤسسة المحافظة
ف��ي ال��ح��زب ال��ج��م��ه��وري .وات��س��م
ترشيحه بتصريحات مثيرة للجدل
مثل دعواته الى فرض حظر مؤقت
على دخول المسلمين إلى الواليات
المتحدة.
وفي السياق ،قال روبيو« :أبلغوني
أنه يتعين علي أن انتظر دوري وأن
علي أن انتظر في الطابور .لكن هنا
ف��ي أي��وا أرس��ل شعب ه��ذه الوالية
العظيمة رسالة واضحة تماماً».
م��ن جهته ،ق��ال رون بونجيان
أحد المخططين االستراتيجيين في
الحزب الجمهوري «يوجد اآلن وضع
تنافسي صعب لدونالد ت��رام��ب...
تيد ك���روز أث��ب��ت أن��ه يستطيع أن
يهزم بسهولة هجمات ترامب ألن
خ��اض معركة ناجحة على االرض

وتجانس بشكل جيد مع الناخبين
اإلنجيليين».
وعلى صعيد الحزب الديمقراطي
أش��ارت النتائج إل��ى تقدم هيالري
كلينتون على بيرني س��ان��درز في
انتخابات ال��ح��زب ف��ي والي��ة آي��وا،
بينما انسحب المرشح عن الحزب
ال��دي��م��ق��راط��ي م��ارت��ن أوم���ال���ي من
السباق الرئاسي لحصوله على عدد
ضئيل ج��دا ً من األص��وات ،لتنحصر
المنافسة داخل الحزب الديمقراطي
بين كلينتون وساندرز.
وكان كل من الحزبين الديمقراطي
وال���ج���م���ه���وري دع���ي���ا ال��م��ج��ال��س
االنتخابية أو ما يسمى «كوكوس»
إل��ى اجتماعات ف��ي  1681م��رك��زا ً
للتصويت ،أق��ي��م��ت ف��ي ال��م��دارس

والمكتبات وغيرها ،عند الساعة
الواحدة فجرا ً بتوقيت غرينيتش.
وتحظى االنتخابات التمهيدية في
والية آيوا بأهمية كبيرة حيث تعتبر
مقدمة لتحديد توجهات االنتخابات
الرئاسية األميركية ،كما وتتمتع الوالية
منذ مطلع سبعينات القرن الماضي
بهذا االمتياز الذي يسمح لها بممارسة
تأثير أكبر من حجمها بالمقارنة مع
عدد سكانها البالغ  3ماليين نسمة ،في
آلية االنتخابات األميركية.
وت��ش��ك��ل ه���ذه ال���والي���ة الريفية
الصغيرة بالنسبة للمرشحين إلى
ال��ب��ي��ت األب��ي��ض ،أرض الخيبات
القاسية ،أو لحظات المجد المحملة
بالوعود.

والقى القرار تنديدا ً من أحزاب المعارضة وناشطين،
محذرين من تحول مخيم الالجئين إلى «غيتو» من شأنه
أن يفاقم التوترات االجتماعية.
رغم ذلك تدافع الحكومة عن قرارها بالقول إنه ال يوجد
بديل عن البناء في مطار تمبلهوف لتجنب تشرد الالجئين،
وأن المالجئ التي سيتم بناؤها هي مؤقتة.
وخ�لال نقاش البرلمان للقانون الجديد ،ق��ال عضو
البرلمان دانيل بوخهولتس« :ال نريد ألي شخص عايش
الحرب واإلره��اب أن ينام في الشارع» ،علما ً بأن والية
برلين يحكمها ائتالف مكون من الحزبين المسيحي
الديمقراطي واالش��ت��راك��ي الديمقراطي وهما يحظيان
بأغلبية من عشرة مقاعد في البرلمان.
م��ن جهتها وصفت زعيمة ح��زب الخضر ف��ي برلين
أنتيه كابك خطة بناء «قرية الجئين» بأنها «استراتيجية
اليأس» ،مضيفة« :حتى اآلن ال توجد دراسة جدوى إليواء
 7000إنسان ،والتصرف بسرعة ال ي��ؤدي سوى إلى

التصرف بشكل سيئ».
ومن جانبه انتقد عضو حزب اليسار ك�لاوس ليدرر
ال��ف��ك��رة واص��ف �ا ً الخطة بأنها «ك��ارث��ة ت��ام��ة لسياسة
االندماج» .أما فيلكس هيرتسوغ ،وهو أحد المدافعين عن
مبادرة تحويل مطار تمبلهوف إلى حديقة عامة ،وبالرغم
من أنه يقر بأن الحكومة بحاجة ماسة لمأوى لالجئين في
حاالت الطوارئ ،إال أنه يرى في الخطة بأنها «حل مؤقت
سيئ» ،مستطردا ً بالقول« :لألسف ال توجد بدائل واضحة
حاليا ً ومطار تمبلهوف هو الحل األسهل».
وف��ي السياق ،كشفت دراس��ة أجراها معهد كولونيا
لالقتصاد األلماني أنه من المتوقع أن تتكبد ألمانيا حوالي
خمسين مليار يورو خالل العام الحالي والمقبل بسبب
الالجئين.
وذكرت صحيفة «راينيشه بوست» األلمانية أن ألمانيا
ستتكبد خسائر بقيمة  50مليار يورو تقريبا عامي 2016
و 2017لتغطية نفقات اإلقامة والرعاية ودورات االندماج
وتعليم اللغة لالجئين.
واستنادا ً إلى الدراسة التي أجراها معهد كولونيا فإنه
من المتوقع أن تبلغ تكلفة استقبال الالجئين في ألمانيا
عام  2015لوحده نحو  22مليار يورو ،وهو ما قد يلغي
توقعات وزير المالية األلماني فولفغانغ شويبله بشأن
إقرار موازنة من دون ديون جديدة بحلول عام .2017
إلى ذلك أشارت الدراسة إلى أن ارتفاع عدد الالجئين
إلى  2.2مليون سيرفع التكاليف في العام  2017إلى
 27.6مليار يورو.
وفي السياق ،طالب نائب المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل ووزي��ر االقتصاد ،زيغمار غابريل ،في تصريح
لشبكة التحرير األلمانية التي تضم أكثر من  30صحيفة،
بتأسيس تحالف قومي إلدم��اج الالجئين في المجتمع
األلماني.
حيث ق��ال زيغمار غابريل« :إن��ن��ا بحاجة اآلن إلى
تحالف من أجل ألمانيا ،اقتصاد قوي ومجتمع إنساني
متضامن ودول���ة نشطة تهتم ب��األم��ن ال��ع��ام والتعليم
والتكافل االجتماعي» ،موضحا ً أن األمر هنا ال يدور فقط
حول الالجئين ،وإنما أيضا ً حول االستثمارات االجتماعية
والنمو المجتمعي أللمانيا ككل.

الأمن التركي يُطلق النار على مدنيين ع َّزل
والأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق

طالب المفوض السامي لحقوق اإلن��س��ان في األمم
المتحدة ،زي��د رع��د الحسين ،تركيا بفتح تحقيق في
مقتل مدنيين عزل على يد قوات األمن التركية في مدينة
سيزري .ووصف زيد الحسين الحادثة التي جرح خاللها
 10أشخاص بأنها «صادمة للغاية».
وقال المفوض السامي لحقوق اإلنسان« :أدعو السلطات
التركية إلى احترام حقوق المدنيين في عملياتها األمنية،
مؤكدا ً أن تصوير هذه الفظاعة ليس جريمة ،ولكن إطالق
النار على مدنيين عزل هو بكل تأكيد جريمة».
وعبر المسؤول األممي الرفيع عن مخاوفه بشأن تقارير
تحدثت عن اعتقال قوات األمن التركية الشخص الذي صور
بالفيديو أحداث مدينة سيزري ،مضيفاً« :إن من األهمية أن
يكون ثمة تحقيق شامل ،ومستقل ،ونزيه في هذه األحداث
وأي أحداث أخرى أدت إلى جرح مدنيين أو قتلهم».
وك��ان الجيش التركي قد شن في ال��ـ  20من كانون
الثاني عمليات عسكرية في مدينة سيزري ،وهي مدينة
ذات غالبية كردية ،بحثا ً عن عناصر من حزب العمال

الكردستاني ،وقد أصيب في العملية  10أشخاص.
ويظهر مقطع الفيديو ،الذي نشر في اإلنترنت ويزعم
أنه سجل بعد أحداث مدينة سيزري مباشرة التي شهدت
إطالق قوات األمن النار على مدنيين ،أشخاصا ً ينقلون
إلى سيارات اإلسعاف وسط صراخ وأصوات انفجارات،
وذكرت تقارير أن المجموعة التي تعرضت إلطالق النار
كانت تحاول إنقاذ أشخاص آخرين جرحوا في اشتباكات
سابقة.
ووقعت هذه االضطرابات بعد أيام من مقتل  20مسلحا ً
كرديا ً على يد قوات األمن التركية في اشتباكات بمدينة
ديار بكر القريبة ،بحسب مصادر عسكرية تركية ،حيث
صرحوا بأن  3جنود قتلوا أيضا ً في هجوم للمسلحين
األكراد.
جدير بالذكر أن مؤسسة حقوق اإلنسان التركية قالت
إن  198مدنيا ً على األقل قتلوا ،بمن فيهم  39طفالً ،في
مناطق تخضع لحظر التجوال منذ شهر آب الماضي.

