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�أردوغان في جميع الملفات
خ�سران...
 مصطفى حكمت العراقي
ي �ب��دو أنّ ه ��ذه األي� ��ام ل��ن ت �ك��ون أف �ض��ل م��ن سابقاتها
بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،فقد حملت
م��ؤش��رات سيئة بالنسبة إليه اب �ت��دا ًء م��ن تصاعد األزمة
مع روسيا على خلفية إسقاط الطائرة الروسية وانهيار
العالقات التجارية إثر العقوبات الروسية والقلق المتزايد
لجهة خروجه من الملف السوري بشكل كامل ،خصوصا ً
بعد توالي سقوط القالع الحصينة ألردوغان وأذنابه من
المسلحين في كامل الشمال السوري الذي يقترب تدريجيا ً
من العودة إلى حضن الدولة السورية ،ومرورا ً باألحداث
المؤسفة التي وقعت أثناء تعامل حرسه بخشونة مع نائبة
ومحتجين على سياساته في برلمان األكوادور (المحطة
األخيرة في جولته في أميركا الالتينية) ،وانتها ًء بالزيارة
ال �ت��ي ق��ام ب�ه��ا وف��د ألم�ي��رك��ي ب�ق�ي��ادة ال��دب�ل��وم��اس��ي برت
ماكغورك المبعوث األميركي لدى التحالف الدولي الذي
يشن غ��ارات جوية ض� ّد «داع��ش» ال��ى مدينة عين العرب
(كوباني) السورية ولقائه بمسؤولين في قوات الحماية
الشعبية ـ الجناح العسكري لحزب االتحاد الديمقراطي
الكردي بزعامة صالح مسلّم.
أردوغ��ان اعتبر ه��ذه ال��زي��ارة التي ج��اءت بالتزامن مع
مؤتمر جنيف حول سورية استفزازا ً لتركيا التي هدّدت
بمقاطعة المؤتمر إذا شارك فيه مسلّم ،ألنها تعتبر حزبه
م��ؤي��دا ً لحزب العمال الكردستاني المصنّف ل��دى أنقرة
إرهابياً ،مثلما تعتبره أيضا ً مؤيدا ً لسورية.
غضب أردوغان عبّر عنه في لقاء مع الصحافيين الذين
راف �ق��وه على متن ط��ائ��رت��ه ف��ي ط��ري��ق ع��ودت��ه م��ن اميركا
الالتينية عندما ق��ال :على أم�ي��رك��ا أن تختار بين تركيا
واألك� ��راد ،وت �س��اءل م��وج�ه�ا ً حديثه لالميركيين« :كيف
نثق بكم؟» ،ومعه كل الحق ،ألنّ األميركيين تع ّودوا على
طعن أقرب حلفائهم بخناجر مسمومة في الظهر ،واسألوا
العاهل السعودي.
كالم أردوغ��ان يعطي إش��ارات واضحة ليقين الرئيس
التركي بأنّ واشنطن بدأت تسير في طريق مخالف لهوى
أن �ق��رة ،فتركيا تخشى م��ن إق��ام��ة منطقة للحكم الذاتي
الكردي على طول حدودها الجنوبية مع سورية على غرار
منطقة كردستان العراق ،األمر الذي قد ينعكس سلبا ً على
وحدتها الداخلية ،ويشجع مطالبات لالكراد بالشيء نفسه
في شرق تركيا ،حيث يشكلون الغالبية هناك.
أما الواليات المتحدة فقد ذهبت بعيدا ً في اتخاذ مواقف
م�ع��ادي��ة لتركيا ،حيث ص�� ّرح المتحدث ب��اس��م الحكومة
األميركية ج��ون كيربي ف��ي اجتماع صحافي م��ع وزير
الخارجية السعودي ع��ادل الجبير ،فقال إنّ تركيا ترى
حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية لكن واشنطن ال
تراه كذلك ،وأضاف كيربي بأنهم يدعمون قوات وحدات
ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب ال �ك��ردي��ة وت��اب��ع ال��دب�ل��وم��اس��ي األميركي
م��ؤك��دا ً أنّ ال��والي��ات المتحدة ستستم ّر ف��ي دع��م وحدات
حماية الشعب ،معتبرة إي��اه��ا حليفا ً ف��ي المنطقة ،وهو
م��ا حصل فعليا ً ف��ي ك��وب��ان��ي ،ف��دع��م التحالف األميركي
القوات الكردية الستعادة المدينة من «داعش» تحت أعين
أردوغ��ان ...هذا الموقف األميركي يؤكد أنّ إدارة أوباما
ذاهبة في التوجه نحو الرأي الروسي بالنظر الى األكراد
مشاركا ً أساسيا ً في العملية السياسية السورية المقبلة
وض��رورة مشاركتهم في محادثات جنيف المقبلة وهو
م��ا أك��ده م��اك�غ��ورك ق��ائ�لاً إنّ ح��زب االت �ح��اد الديمقراطي
(ال �ك��ردي) سيشارك ف��ي اجتماعات جنيف ف��ي المرحلة
المقبلة الجدية كطرف أساسي بهذه المفاوضات.
ف��ي ه��ذا السياق نفسه ق��ال ميخائيل ب��وغ��دان��وف نائب
وزير الخارجية الروسي إنّ الجانب الروسي سيص ّر على
بحث مسألة مشاركة األك��راد في المفاوضات السورية
خالل االجتماع المقبل.
وأردف قائال ًإننا كنا نتحدّث دائما ً عن ضرورة ضمان
مشاركة أوسع لألوساط االجتماعية واالثنية والطائفية
ف��ي ال �م �ف��اوض��ات ال��س��وري��ة .وال ش��ك ف��ي أنّ األك� ��راد
يمثلون عنصرا ً مهما ً للغاية ،وب�لا مشاركتهم ال يمكننا
التعويل على النجاح في ح ّل القضايا اإلنسانية ومحاربة
أي عملية سياسية
اإلره��اب ،والشيء األه ّم برأينا هو أنّ ّ
ب�لا مشاركتهم ل��ن تكون كاملة .وجهتا النظر الروسية
واألم �ي��رك �ي��ة ت �ب��دوا متطابقتين ب �ش��أن م�ش��ارك��ة األك ��راد
في المفاوضات السورية المقبلة ،وه��ذا ما يب ّرر موافقة
موسكو على مشاركة ممثلي «جيش االس�لام» و»أحرار
الشام» في الجولة الماضية لجهة ضمان مشاركة األكراد
وبعض الشخصيات األكثر اعتداالً من وجهة نظر موسكو،
وهذا يمثل أرضية جيدة لتطبيق باقي التوافقات األميركية
ال��روس�ي��ة ال�ت��ي ب��دأت تظهر إل��ى السطح ت�ب��اع�ا ً م��ن ملف
االتفاق النووي مع ايران ،وكذلك التوافق على ح ّل األزمة
ال�س��وري��ة سياسيا ً وتطبيق خ�ط��وات ع��دة تكون نهايتها
انتخابات رئاسية يحق للرئيس األسد المشاركة فيها.
أم��ا تركيا فهي أم��ام ع��دة خ �ي��ارات أح�لاه��ا م� � ّر ...فإما
أن توافق على مشاركة األك��راد للسير في رك��ب التوافق
الروسي األميركي وعدم التغريد خارج السرب لمحاولة
الحصول على بعض النقاط المساهمة في محاوالت عودة
العالقات التركية ـ الروسية التي تسعى اليها أنقرة ،بعدما
تلقت ما لم تكن تتوقعه من موسكو بعد إسقاط الطائرة
الروسية .فموسكو تطلب اعتذارا ً من تركيا المضغوطة
بمجريات الميدان السوري وما يحصل فيه ،أو أن تبقى
تركيا على موقفها ال��راف��ض لمشاركة األك ��راد فتستم ّر
خسارة أردوغ��ان وإدارت��ه لجهة ع��دم االنتظام في قطار
مكافحة اإلره ��اب ال��ذي ب��دأ مسيرته بسرعة خاطفة ،ما
سيجعل أنقرة في نهاية المطاف معزولة من ك ّل االتجاهات،
فال عالقات جيدة مع إي��ران النووية المتعافية اقتصاديا ً
والمنتصرة سياسياً ،وال مع سورية التي تتعافى تدريجيا ً
من وباء اإلرهاب المدعوم من تركيا ،وال مع روسيا التي
أص�ب��ح جيشها ع�ل��ى ح ��دود ت��رك�ي��ا ف��ي ال�لاذق �ي��ة وحلب،
وال مع الحليف الرئيسي ال��والي��ات المتحدة التي تركت
أي هدف
ربيبها أرودغ��ان بعدما أيقنت فشله في تحقيق ّ
رسم مسبقاً ،في وقت كانت الدولة السورية في موقف
أضعف مما هي عليه اآلن ،فأصبحت المعركة اآلن معركة
حلف كامل موجود على األرض السورية بشكل كامل،
فمن غير المعقول أن تتخذ أنقرة خيارا ً تصعيديا ً في هذا
الشأن والتوقيت ألنه سيكون انتحارا ً سياسيا ً وميدانيا ً
ألردوغ� ��ان وم��ن م �ع��ه ،ولكنهم ك�م��ا ق��ال ال��وزي��ر المعلم
بأي شيء ال يقبله العقل ،ولكن
مجانين ويمكن أن يقوموا ّ
األي��ام المقبلة ستشهد حضورا ً كرديا ً في جنيف وتقدّما ً
سوريا ً في الميدان ليكتمل النهج الروسي السوري في
السياسة والميدان.

جدية الطرف الأميركي ّ
ما مدى ّ
لحل الأزمة ال�سوريّة؟
 مح ّمد علي القايدي
ب�ع��د ال �ض��رب��ات ال�م��وج�ع��ة وال��دق�ي�ق��ة ال �ت��ي تلقتها
المجموعات اإلره��اب �يّ��ة ف��ي س��وري��ة م��ن قبل سالح
الج ّو الروسي ،بالتنسيق مع الجيش العربي السوري
الذي ح ّقق مكاسب وانتصارات ميدانيّة ،باستعادته
العديد من المناطق والقرى والمدن وتحريرها من
قبضة «داعش» و»جبهة النصرة» و»جيش اإلسالم»،
وبسط سيطرة الدولة عليها.
وإزاء التط ّورات الميدانيّة غير السا ّرة ازداد قلق
وانزعاج الواليات المتحدة األميركيّة وحلفائها من
ّ
مخططاتهم ال �ت��ي تستهدف النظام
اح�ت�م��ال ف�ش��ل
ال� �س ��وري .ف �ب��دأت االت �ه��ام��ات ت �ن �ه��ال ع �ل��ى روسيا
متهمين طيرانها الحربي باستهداف المدنيين وطالب
كيري جهارا ً نهارا ً بوقف الغارات الجو ّية الروسيّة،
وخاصة ض ّد جيوب «المعارضة المعتدلة» التي ترفع
السالح ض� ّد ال��دول��ة ،وتحاصر المدنيين وتح ّولهم
إل��ى دروع ب�ش��ر ّي��ة .وأم ��ام تنامي ال�ن�ف��وذ الروسي
في المنطقة والهزيمة المحتملة لفصائل المعارضة
و»داع��ش» ،ها هي أميركا تلجأ كالعادة إلى أساليبها
ال�م�ع�ه��ودة والمتمثلة ف��ي إره ��اب خصومها ،قامت
باستنفار ح�ل��ف ال �ن��ات��و ،وق � � ّررت ت�ع��زي��ز دفاعاتها
في أوروب��ا لمواجهة الم ّد الروسي المتنامي ،وذلك
بإرسالها طائرات «األواكس» لمراقبة تحركات الجيش
الروسي ،وكذلك مضاعفتها لموازنة دفاعها ثالث
م�� ّرات م��ن دون تخصيص مبالغ إضافيّة لمحاربة
«داع���ش» ك�م��ا ت��زع��م ،وتشجيعها العلني والمبطن

للسعود ّية وتركيا والدفع بهما إلرسال ق ّوات ج ّوية
وب � ّري��ة إل��ى س��وري��ة ب��دع��وى محاربة «داع���ش» ،هذا
في الظاهر ،لكن األه��داف الحقيقيّة غير المعلنة هي
قضم جزء كبير من األراض��ي السور ّية واحتاللها،
أي إنشاء منطقة عازلة إلقامة مخيمات للفا ّرين من
ّ
أي فرض
ساحات القتال داخل األراض��ي السور ّيةّ ،
واق ��ع ج��دي��د ع�ل��ى األرض ،وك��ذل��ك ت�ع��زي��ز الوجود
الميداني لبعض فصائل المعارضة الموالية لها.
ك� � ّل ه ��ذه ال �ض �غ��وط��ات ال �ت��ي ت�م��ارس�ه��ا ال��والي��ات
المتحدة األميركيّة على الجانب الروسي والسوري
القصد منها انتزاع «وق��ف ف��وري إلط�لاق النار» من
دون ش��روط مسبّقة ،وه��ي ف��ي س�ب��اق م��ع الزمن،
ألنّ المتغيّرات على األرض غير مطمئنة ،وخشية
أن يحصل المحظور بإلحاق الهزيمة بالتنظيمات
اإلرهابية التي تتل ّقى الدعم من أميركا وحلف الناتو
وت��رك �ي��ا ودول ال�خ�ل�ي��ج وع �ل��ى رأس �ه��ا السعود ّية،
س��ارع��ت أم�ي��رك��ا وحلفاؤها إل��ى عقد م�ح��ادث��ات في
ميونيخ بألمانيا لبحث األوض��اع األمنيّة في ك ّل من
س��وري��ة ول�ي�ب�ي��ا ،ول �ف��رض ق� ��رارات ظ��اه��ره��ا رحمة
وباطنها نقمة ،فكال البلدان مهدّدان باالجتياح بعد
أن أعطت أميركا الضوء األخضر للجيشين ...التركي
ال��ذي ب��دأ يقصف المناطق ال�ح��دود ّي��ة التي يسكنها
األك��راد داخل األراض��ي السور ّية ،والسعودي الذي
أرسل طائراته إلى قاعدة «انجرليك» التركية تحضيرا ً
لبدء عمليّة ب ّرية ضد سورية عبر الحدود التركيّة.
فأميركا غير ج��ادّة ف��ي إي�ج��اد ح � ّل عاجل للحرب
ف��ي س��وري��ة أو لمحاربة اإلره ��اب ،فهي وحلفاؤها
من عرب وترك وخدمة للكيان الصهيوني الغاصب

كوالي�س
خفايا

ي��ري��دون رأس النظام بعد عمليّة التدمير الممنهج
للبنيّة التحتيّة والصناعيّة والخدماتيّة ووقف اإلنتاج
الزراعي لتجويع شعب كامل ،بغية إسقاط النظام،
أي باختصار هي حرب عالميّة بالوكالة تحت شعار
ّ
«ث� ��ورة ال�ش�ع��ب ال��س��وري ض� � ّد دك �ت��ات��ور ّي��ة النظام
القائم» ،أل ّنه لم يرضخ ولم يخضع إلمالءات أميركا،
ول��م يف ّكر ق� ّ
�ط ف��ي توقيع «ا ّت �ف��اق س�لام» م��ع الكيان
الصهيوني ال�م��زروع في قلب الوطن العربي ،على
غرار ما فعلت مصر واألردن.
فإذا ما نفذت السعود ّية مخططاتها وتخطت قواتها
الحدود السور ّية فال أظ ّن أنّ الجيش العرب السوري
وحلفاءه سيبقون مكتوفي األي��دي أم��ام التهديدات
واالنتهاكات التركيّة السعود ّية ،فقد تتط ّور األمور
وت�ت�س��ع رق�ع��ة ال �ح��رب وت �ت �ح � ّول إل��ى ح��رب عالميّة
ثالثة مد ّمرة ال يعلم بنتائجها إالّ الله .فأميركا ال تعي
خ�ط��ورة لعبها ب��ال�نّ��ار وتأجيجها للنزاعات لكونها
مصابة بـ»جنون العظمة» ،فهي لم تتعظ من حروبها
�ص ب��ال��ذك��ر أف�غ��ان�س�ت��ان وال� �ع ��راق...
ال�س��اب�ق��ة وأخ� � ّ
وفيتنام حيث ُمنيت بهزيمة نكراء مد ّوية.
أميركا وإرضاء البنتها بالتبنّي في المنطقة تعمل
على خلق بؤر توتر بتأجيجها للصراعات المذهبيّة
بين أب�ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د ،كما ه��و ال�ش��أن ف��ي اليمن
ال��ذي ح ّولته السعود ّية إل��ى «يمن تعيس» ،للتعتيم
والتغطية على ما يحدث من جرائم قتل يوميّا ً ض ّد
المدنيين الفلسطينيين في الض ّفة والقطاع ،مع العلم
أنّ إشعال نيران الفتن وال�ح��روب بين أبناء الوطن
الواحد والدين الواحد ال يخدم السلم واالستقرار في
منطقة الشرق األوسط والعالم بأسره.

قالت مصادر عسكرية
تتابع الحراك التركي
شمال سورية إنّ اإلعالن
عن انتقال آالف المقاتلين
التابعينللجماعات
المسلحة من جبهة إدلب
إلى جبهة أعزاز عبر
األراضي التركية يعني
من جهة أنّ تركيا صرفت
النظر عن التو ّرط بالدخول
المباشر ،ويعني من جهة
ثانية أنّ فشل الغطاء
الناري التركي في تثبيت
جبهة أعزاز رغم كثافة
الحشود بما ال تتسع له
الجغرافيا أنّ إدلب ستسقط
بالتتابع بعد أعزاز،
وبالتالي فالصراخ التركي
ليس إال احتجاجا ً متأخرا ً
على على التفاهم الروسي ـ
األميركي بإخراج أنقرة من
الملف السوري نهائياً...

تركيا تتهم دم�شق و « »pkkو« »pydبتفجير �أنقرة وتطلق عملية ع�سكرية جنوب البالد

م�سلم :تركيا تحاول ت�صعيد القتال في �شمال �سورية
أكد وزير الداخلي التركي إفكان أال أمس ،توقيف 14
شخصا ً في عدد من الواليات التركية ،لالشتباه بعالقتهم
في هجوم أنقرة ،الذي وقع مساء أول من أمس.
وأوض��ح الوزير التركي أنَّ قوات األمن التركية ش َّنت
عملية أمنية متزامنة في  7والي��ات تركية ،مشيرا ً إلى
احتمال إرتباط الموقوفين بالهجوم اإلرهابي.
وكانت رئاسة األرك���ان التركية ،ذك��رت أن الهجوم
استهدف عربات لنقل عناصر القوات المسلحة ،لدى
وقوفها عند إشارة مرورية في أحد شوارع العاصمة أنقرة،
وأعلن المتحدث باسم الحكومة التركية ،نائب رئيس
الوزراء ،نعمان قورطولموش ،أن حصيلة التفجير ،بلغت
 28قتيالً ،فيما أصيب  61آخرون بجروح .غادر منهم 30
المستشفيات ،ووصف حال بقية الجرحى بالمستقرة.
وفي السياق ،انفجر لغم في مركبة عسكرية تقل جنودا ً
أتراكاً ،على الطريق الواصل بين واليتي بينغول ،وديار
بكر ،جنوب شرقي تركيا ما أسفر عن وقوع  7قتلى وعدد
من الجرحى.
وحمل رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ،دمشق
المسؤولية المباشرة عن هجوم أنقرة االنتحاري ،واعتبر
أن حق بالده محفوظ باتخاذ التدابير كافة ضدها ،وقال:
«إن تفجير أنقرة نفذه عناصر من «بي كا كا» اإلرهابية،
باالشتراك مع عنصر من «ي .ب .ك» ،تسلل من سورية
إلى تركيا».
وادعى أوغلو أن منفذ تفجير أنقرة االنتحاري هو صالح
نجار ،من مواليد عام  1992في مدينة عامودا بشمال
سورية ،مبينا ً أن «ي .ب .ك» لها عالقة مباشرة بالهجوم،
مضيفا ً أن قوات األمن واالستخبارات التركية ،ألقت القبض
على  9أشخاص على خلفية التفجير.
واعتبر داود أوغلو أن تفجير أنقرة كان هجوما ً مباشرا ً
على تركيا ،نفذه «بي كا كا» و»ي .ب .ك ،».ولذلك سيتم
اتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد تلك المنظمتين في أي مكان
وتحت أي ظرف ،مؤكدا ً أن تركيا لم تقف دون رد ضد أي
هجوم استهدفها حتى اآلن ،وتحتفظ بحقها في الرد على
الهجوم األخير بأكثر األشكال تأثيراً.

وأض��اف داود أوغلو« :أح��ذر روسيا م��رة أخ��رى ،من
استخدام منظمة «ي .ب .ك ».اإلرهابية ،ضد المدنيين
في سورية وتركيا» ،مشيرا ً إلى الدعم الذي تقدمه روسيا
في الفترة األخيرة للمنظمة لكي تتقدم باتجاه مدينة أعزاز
السورية ،والقصف الروسي الذي يستهدف المدنيين.
بحسب قوله .وأشار داود أوغلو إلى اإلدانة التي أعلنتها
روسيا للهجوم ،قائالً إنها إش��ارة جيدة ،إال أن اإلدان��ة ال
تكفي ،مضيفاً« :فليعلم كل من ينوي استخدام بيادق
اإلرهاب ضد تركيا ،أن لعبة اإلرهاب هذه وبيادق اإلرهاب،
ستتحول لتضربهم هم».
وأكد داود أوغلو أن تركيا لن تتسامح مع إقامة أي من
الدول األعضاء في الناتو عالقات مع المنظمة اإلرهابية،
التي استهدفت قلب تركيا .قائالً إن من يدعم منظمة عدوة
لتركيا ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،معرض لخطر فقدان

تعريفه كصديق لتركيا.
وقال داود أوغلو« :بعد هجوم أنقرة اإلرهابي ،أوجه
ندائي مرة أخرى لمن يرغبون في دعوة «ي .ب .ك ».إلى
طاولة المفاوضات ،كما لو كانت عنصرا ً ديمقراطياً( ،أقول
لهؤالء) ،ال يمكن أن يجلس منظمة «ي .ب .ك ».اإلرهابية
على طاولة المفاوضات ،مثل عدم إمكانية جلوس تنظيم
القاعدة أو داعش .وفي حال جلست ،يمكنها أن تجلس إلى
جانب النظام (السوري) القاتل».
وفي السياق ،نفى صالح مسلم رئيس حزب االتحاد
الديمقراطي السوري الكردي اتهامات تركيا لحزبه بتنفيذ
تفجير في أنقرة ،مؤكدا ً أن تركيا تحاول تصعيد القتال في
شمال سوريا.
وأضاف مسلم في تصريح صحافي« :نحن نرفض هذا
تماماً» .كما نفى مزاعم بأن وحدات حماية الشعب الجناح

وزيرة داخلية النم�سا :نو�شك على االنهيار ب�سبب �أزمة الالجئين

أوروبيا ً
ً
�سريا عن مكافحة تدفق الالجئين
ويكيليك�س ين�شر تقرير ًا �

نشر موقع «ويكيليكس» أمس،
تقريرا ً أوروبيا ً سريا ً عن النشاط في
عملية مكافحة مراكب الالجئين في
البحر األبيض المتوسط ،في الفترة
من  22ح��زي��ران وحتى  31كانون
األول .2015
وأعد التقرير المؤرخ بـ  29كانون
الثاني  ،2016قائد العملية ،اللواء
ف��ي ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة اإلي��ط��ال��ي��ة،
إن��ري��ك��و ك��ري��دي��ن��دي��ن��و ،وه���و معد
للجنة العسكرية لالتحاد األوروبي
ولجنة السياسة واألمن في االتحاد
األوروبي.
وي���ق���دم ال��ت��ق��ري��ر إح���ص���اءات
ب��ع��دد ال�لاج��ئ��ي��ن ،وع��ن الخطوات
الرئيسية ف��ي عملية دول االتحاد
األوروب�����ي ال��م��ش��ت��رك��ة ف��ي البحر
األبيض المتوسط ،واالستراتيجية
المستقبلية.
ومن أحد المراحل الرئيسية في
العملية ،هو االنتقال من المرحلة» 2
إيه» (العمل في المياه الدولية) إلى
المرحلة « 2بي» (العمل في المياه
اإلقليمية الليبية).
ودع����ا ال��ت��ق��ري��ر دول االت��ح��اد
األوروبي ،إلى تسريع عملية تشكيل
حكومة ليبية موثوق بها ،من شأنها
أن تسمح لقوات االتحاد األوروب��ي
القيام بالعمليات في مياهها الدولية،
وتوسيع العملية لتصل إلى الشواطئ
الليبية مستقبالً.
يذكر أن االتحاد األوروب��ي ،أطلق
عملية مشتركة ،لمكافحة حركة
تهريب الالجئين إلى أراضيه ،اآلتين
م��ن دول ال��ش��رق األوس���ط وشمال
أفريقيا ،حيث توصف أزمة الالجئين
التي تواجهها أوروب��ا حالياً ،بأنها
األس���وأ منذ زم��ن ال��ح��رب العالمية
الثانية.
ف��ي غضون ذل��ك ،أعلنت وزي��رة
الداخلية النمساوية يوهانا ميكل

البتنر ،أن بالدها ستحدد عدد طلبات
اللجوء التي تقبلها يوميا ً بـ ،80وذلك
لكبح تدفق المهاجرين عند حدودها
الجنوبية.
ونقل عن ال��وزي��رة يوهانا ميكل
البتنر قولها إن الحكومة النمساوية
قررت تقييد عدد المهاجرين الداخلين
إلى البالد بـ  3200يومياً ،مشيرة
إلى أن النمسا من ال��دول األوروبية
األكثر تعرضا ً للضغوط التي تسببها
ال��ه��ج��رة ،وإن��ه��ا ت��وش��ك ال��وص��ول
إلى نقطة االنهيار ،مضيفة أنه من
المنطقي أن تسعى الحكومة إلى
تأمين حدودها نظرا ً إلى غياب حل
أوروب��ي لهذه المعضلة في القريب
العاجل ،وأكدت أن العمل باإلجراءات
الجديدة بدأ أمس الجمعة.
وتأتي الخطوة النمساوية بعد يوم
واح��د من إع�لان فيينا نيتها تشديد
اإلج����راءات المتبعة عند حدودها
الجنوبية مع إيطاليا وسلوفينيا
والمجر م��ن أج��ل كبح ت��دف��ق سيل

الالجئين المتحرك شماال ً عن طريق
دول البلقان.
ويأتي تقييد عدد طلبات اللجوء
مع ما أعلنته النمسا الشهر الماضي
من أنها لن تقبل أكثر من 37500
ط��ل��ب ل��ج��وء ع���ام  ،2016ب��ع��د أن
تسلمت  11ألف طلب لجوء منذ بداية
العام الحالي ،أي بواقع  250طلبا ً
يومياً .وفي السياق ،أف��ادت وزارة
الداخلية الكرواتية بأنها ستعيد 200
الجئ إلى صربيا كانت سلوفينيا قد
أبعدتهم أيضا في وقت سابق.
وذك����رت ال������وزارة أن ال��ش��رط��ة
الكرواتية قامت في الفترة من يومي
العطلة األسبوعية الماضية إلى الـ16
من شباط بتسجيل حوالى  200الجئ
كانت سلوفينيا قد أبعدتهم ،منوهة
بأنه سيجرى إبعاد المذكورين إلى
صربيا وسيجرى إرس���ال وح��دات
شرطة إضافية إلى منطقة الحدود
مع صربيا لتعزيز مراقبتها .وذكرت
الداخلية الكرواتية ب��أن كرواتيا ال

يمكنها استقبال أكثر من  2.5ألف
الجئ من اآلتين من صربيا للتوجه
الحقا ً إلى سلوفينيا .ولم يصدر عن
الجانب الصربي بعد أي تعليق حول
القرار الكرواتي بإعادة الالجئين.
وك��ان وزي��ر الخارجية الصربي
إيفيتسا داتشيتش قد أعلن في لقاء
م��ع نطيره النمساوي سيبستيان
كوريتس أن بالده ستضطر إلى إغالق
حدودها مع مقدونيا أمام الالجئين
وذل��ك إذا اتخذت ال��دول األخ��رى في
طريق البلقان نفس القرار.
م��ن جانبه ش��دد كوريتس على
أن بالده ال يمكنها مواصلة استقبال
الالجئين بأعداد غير محدودة ،مذكرا ً
أن الحد األعلى المحدد لهذا العام
يبلغ  37.5ألف شخص .ونوه بأن
ال��ه��دف يكمن ف��ي إي��ق��اف الالجئين
عند الحدود اليونانية – المقدونية.
وذك��ر أن ب�لاده سترسل عسكريين
نمساويين إلى الحدود بين اليونان
ومقدونيا.

المسلح للحزب يطلق النار على تركيا وقال« :أستطيع أن
أؤكد أن وحدات حماية الشعب لم تطلق رصاصة واحدة
على تركيا ...إنها ال تعتبر تركيا عدواً» .واعتبر مسلم أن
تنظيم «داعش» اإلرهابي يقف وراء في الهجوم.
بدوره قال أحد قياديي حزب العمال الكردستاني جميل
بايك إنه ال يعرف ماهي الجهة التي تقف وراء تفجير أنقرة،
لكنه لم يستبعد أن يكون هذا التفجير الذي كان موجها ً
ضد الجيش انتقاما ً لما وصفه بأنها مجازر ترتكبها القوات
التركية في المناطق ذات الغالبية الكردية في تركيا.
من جهته ،دان البيت األبيض التفجير الذي وقع في
أنقرة ،وق��ال نيد برايس المتحدث باسم مجلس األمن
القومي بالبيت األبيض« :نقف سويا ً مع تركيا -وهي
حليف في حلف شمال األطلسي وشريك ق��وي وعضو
مهم في االئتالف المناهض لتنظيم الدولة اإلسالمية -في
مواجهة هذا الهجوم».
الى ذلك ،بدأت قوات من الجيش واألمن التركيين بشن
عملية مشتركة ،ضد حزب العمال الكردستاني ،في قضاء
إيديل التابع لوالية شرناق ،جنوب شرقي البالد.
وأفاد بيان صارد عن الوالية ،أمس ،أن العملية المشتركة
التي أطلقت عليها الشهيد «أرسين يلدرم» ،انطلقت صباح
اليوم ضد اإلرهابيين ،وذلك في اعقاب إعالن حظر التجول
في القضاء ،أول من أمس الثالثاء.
وأضاف البيان أن قوات من الجيش والشرطة ،تقوم في
إطار العملية ،بردم الخنادق ،وإزالة الحواجز التي أقامتها
عناصر المنظمة ،فضالً عن تفتيش بعض المنازل التي
يستخدمها مسلحو «بي كا كا» ،وحماية أرواح وممتلكات
األهالي .بحسب وصف البيان.
وفي شأن متصل ،أعلنت الشرطة السويدية أن تفجيرا ً
ألحق أضرارا ً كبيرة بجزء من مبنى يوجد فيه مركز ثقافي
تركي في إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم ،فجر يوم
أمس ،من دون وقوع إصابات.
وقال متحدث باسم الشرطة« :لم يكن أحد في الداخل...
ولم يصب أحد ...والشرطة لم تعتقل أحدا ً حتى اآلن ..وال
يوجد في الوقت الحالي مشتبه بهم».

�سنودن FBI :ي�سعى �إلى اختراق
هواتف «�آيفون» عبر العالم
اعتبر إدوارد س��ن��ودن العميل
السابق في االستخبارات األميركية
أن قرار القضاء األميركي باختراق
هاتف اإلرهابي سيد ف��اروق يفتح
الباب الخلفي لـ» »FBIللوصول
إل��ى جميع ه��وات��ف «آي��ف��ون» عبر
العالم.
وكانت محكمة في كاليفورنيا قد
استجابت لطلب اإلدارة األميركية
وأل��زم��ت ش��رك��ة «آب���ل» بمساعدة
مكتب التحقيقات الفدرالي ()FBI
في تطوير برنامج خاص لفك شفرة
برنامج حماية هاتف «آيفون »5
الذي كان يملكه المواطن األميركي
سيد فاروق أحد منفذي مذبحة سان
برناندينو في كاليفورنيا يوم الـ 2من كانون األول والتي أسفرت عن مقتل 14
شخصا ً وإصابة  21آخرين.
ووصف سنودن الهارب من الواليات المتحدة بسبب تسريبه آالف الوثائق
حول أبعاد التنصت اإللكتروني األميركي على العالم ،هذا الحكم القضائي بأنه
أهم قرار في المجال التكنولوجي يصدر منذ  10سنوات.
وأوض��ح سنودن أن التعديالت التي يطالب «« »FBIآب��ل» بتطويرها،
ستسمح باختراق أي هاتف «آيفون  »5أو هاتف من طراز أحدث خالل مدة ال
تتجاوز نصف ساعة.
وكان رئيس «آبل» تيم كوك قد أعلن أنه سيطعن في قرار المحكمة .وذكر في
بيان أن «التحايل على أمن برمجيات آيفون يهدد أمن جميع عمالئها»« ...حكم
المحكمة كان خطوة غير مسبوقة تهدد أمن عمالئنا ،كما أن تداعياته أبعد من
كونه قضية قانونية واحدة».
وأعربت شركة «غوغل» عن تضامنها مع «آب��ل» في تصديها لضغوط
االستخبارات األميركية من أجل حماية حقوق مستخدمي أجهزتها .وكتب
المدير التنفيذي لشركة «غوغل» ساندر بيتشاي في تغريدة على حسابه في
موقع «تويتر» «السماح باختراق جهاز واحد قد يصبح سابقة خطيرة».
لكن البيت األبيض أصر على أن الحكم القضائي األخير يعد طلبا ً محدودا ً
يتعلق بقضية اإلرهابي سيد فاروق فقط ،ال يعني أن االستخبارات تسعى
للحصول على «باب خلفي» للوصول إلى شفرة أجهزة هاتف شركة «آبل».
وتخضع البيانات على أجهزة «آبل» ،مثل الرسائل النصية والصور لعمليات
تشفير تلقائية بعد تحديث أصدرته الشركة في أيلول عام  .2014ويعني ذلك
أنه في حالة إغالق الجهاز ،ال يمكن الوصول إلى البيانات إال من خالل شفرة
سرية ،وفي حالة إخفاق محاوالت الدخول باستخدام شفرات غير صحيحة 10
مرات يمحو الجهاز جميع البيانات عليه تلقائياً.
وال يستطع أحد ،حتى شركة «آب��ل» ،الوصول إلى البيانات ،وهي خطوة
اتخذتها الشركة ،مثل العديد من شركات التكنولوجيا األخ��رى في وادي
سيليكون ،بعد كشف إدوارد سنودن عن نشاطات الحكومة األميركية للتنصت
اإللكتروني على الهواتف.

