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تركيا ال تغ ّير في �سيا�ساتها
�إنما تراكم الم�شكالت
 د .هدى رزق
تنحي رئيس
ال تغيير في السياسة الخارجية التركية مع ّ
ال��وزراء أحمد داود أوغلو .فالرئيس رجب أردوغ��ان هو
الذي يتولى االقتراحات واإلشراف على تنفيذ السياسات.
ه��و ال��ذي يعترض إذا م��ا ح��اول رئيس ال ��وزراء أو وزير
الخارجية طرح فكرة مغايرة لفكرته ،وهذا دأبه منذ كان
رئيسا ً للوزراء عام .2007
ال يعمل رئ�ي��س ال� ��وزراء اال ب�م��وج��ب رؤي ��ة أردوغ ��ان
وانْ اختلفا في أسلوب تطبيق السياسات تكون األمور
قد ب��دأت بالخروج عن السيطرة .هذا ال يعفي أوغلو من
أية مسؤولية ،فهو كان في موقع المنفذ والمشارك في
الموافقة على السياسات والعمل على تطبيقها.
يبدو انّ ه��ذا المثقف السياسي قد شكل عنوانا ً كبيرا ً
لحقبة التأسيس في الوقت ال��ذي ظهر فيه حزب العدالة
والتنمية كحزب حديث وديمقراطي ،فرئيس الوزراء كان
يعمل بأمرة أردوغان وليس بالتشاور معه حسب ما ُيقال
في أوساط حزب العدالة والتنمية.
يكمل أردوغ ��ان اليوم ما ب��دأه مع االت�ح��اد االوروب��ي،
ويعطي اشارات مبكرة على ما ستكون عليه لهجة أنقرة
اتجاه اوروب ��ا .يستعمل لغة جافة غير دبلوماسية انها
لغة حافة الهاوية السياسية .فاالتحاد األوروب��ي يحاول
التملص من تع ّهداته بطلب تعديل قانون اإلرهاب التركي
مقابل إلغاء تأشيرة دخ��ول األت��راك ال��ى أوروب��ا ويطلب
تعريفا ً جديدا ً لإلرهاب يتطابق ومفهومه.
لم يت ّم تحويل القرار الذي صدر عن اللجنة األوروبية
ال��ى لجنة ال �ع��دل وال��داخ�ل�ي��ة ،فتركيا حسب وج�ه��ة نظر
االتحاد ال تستطيع اإليفاء بالشروط المفروضة عليها في
اي في شهر حزيران ،لذلك ت ّم التأجيل
المهلة المحدّدةّ ،
الى شهر تشرين األول /أكتوبر .تعتقد تركيا انّ االتحاد
االرورب��ي يحاول إخ��راج ح��زب العمال الكردستاني من
الئحة اإلرهاب لذلك يطالبها بتعديل القانون.
اما موقف تركيا من الواليات المتحدة فسيبقى على
حاله ،اذ ال زالت واشنطن تدعم حزب االتحاد الديمقراطي
وتشدّد على تحالفها مع وحدات الحماية الكردية ،وتبدي
انزعاجها من حالة الديمقراطية وحرية الصحافة والرأي
في تركيا وتنتقد تسييس القضاء .لكن التعاون مع تركيا
سيستم ّر بفضل المصالح المشتركة بين الدولتين ،وهذا
ما يعطي الرئيس التركي الحق في القول انّ الغرب بحاجة
الى تركيا.
ال تشغل مشاكل التأشيرة بال القيادة التركية بل انّ
ال�ت�ط��ورات ف��ي س��وري��ة بعد االت �ف��اق األخ�ي��ر بين روسيا
وال��والي��ات المتحدة ه��ي م��ا يشغل ب��ال�ه��ا ،ن �ظ��را ً لتح ّول
أول��وي��ات أوب��ام��ا ال��ى م�ح��ارب��ة «داع� ��ش» وع ��دم مطالبته
برحيل األسد .تحاول أنقرة التعايش مع هذه الفكرة ،فما
من مسؤول رسمي يتحدّث عن إطاحة الرئيس السوري
لكن هذا ال يمنعها من المشاركة الف ّعالة في الحرب الدائرة
في الشمال السوري ودعمها لـ»جيش الفتح» مع حليفتها
السعودية ،بعدما أوقفت روسيا مشاركتها من أجل اتاحة
الفرصة امام الحل السياسي.
ورأت انقرة انّ التناقض بين براغماتية روسيا وغضب
إيران قد أفادها بعدما سجلت اختراقات .لكن حساباتها
ت��راج �ع��ت ب �ع��د ع���ودة ال �م �ش��ارك��ة ال��روس �ي��ة ال �ت��ي كانت
ق��د طالبت ال��والي��ات المتحدة بالسيطرة على حلفائها،
وشككت بقدرة كيري على التأثير على تركيا والسعودية
بعدما خرق «جيش الفتح» الهدنة المعلنة.
م�س��أل�ت��ان ت��أخ��ذان ال �ي��وم ح �يّ��زا ً ك�ب�ي��را ً م��ن اهتمامات
الرئيس التركي ...األول��ى تكثيف جهوده لدفع «داعش»
خ��ارج الحدود التركية السورية بسبب الصواريخ التي
تمطر بها «داعش» مدينة كيليس الواقعة على بعد  3كلم من
الحدود السورية .معظم سكان المدينة هم من التركمان
وقد أودت الصواريخ بحياة  21مواطنا ً تركيا ً إضافة الى
 8من الالجئين السوريين الذين يتخطى عددهم عدد
سكان المدينة.
ص ّرح أردوغان انّ تركيا ستر ّد على قصف الصواريخ،
وك��ان فريق من القوات الخاصة التركية قد عبر الحدود
في األيام األخيرة من اجل ضرب «داعش» في الوقت الذي
كثف فيه الجيشان األميركي والتركي جهودهما من أجل
إزال�ت��ه من خط جرابلس م��ارى .ال تستطيع تركيا إبعاد
ضربات «داع��ش» عن كيليس إال عبر استخدام الطيران،
وه��ذا االم��ر متع ّذر بسبب الموقف الروسي بعد إسقاط
طائرة السوخوي من قبل تركيا.
أوح ��ى أردوغ� ��ان ف��ي ت�ص��ري��ح أخ�ي��ر ل��ه ب��أن��ه سيقوم
بعمل منفرد من أجل إبعاد «داعش» ،ربما يعتقد انّ إنهاء
الهجمات يتطلب إنشاء منطقة عازلة وتدخل قوة برية،
فكيف يمكن لتركيا إح ��راز ت �ق �دّم ف��ي ه��ذا ال �ش��أن دون
التعاون مع األميركيين والموافقة الضمنية لروسيا.
ام��ا المسألة الثانية فتتمثل ف��ي ع�لاق��ة واش�ن�ط��ن مع
حزب االتحاد الديمقراطي ما يخيف أنقرة هو اعتقادها انّ
الحزب قد حصل على اعتراف من الغرب بإقامة منطقة
حكم ذاتي في شمال سورية .لذلك تصمت عن موضوع
إزاح��ة الرئيس السوري كون القوى البديلة ستكون إما
األكراد أو «داعش وأحالهما م ّر بالنسبة إلى تركيا.
في خض ّم هذه المشاكل التي تعيشها تركيا تشت ّد الحرب
في جنوب شرق االناضول مع حزب العمال الكردستاني،
وي�ت�ع� ّرض األم��ن ل�لاه�ت��زاز م��ن خ�لال بعض التفجيرات
في اسطنبول .يبقى الشغل الشاغل للرئيس هو النظام
الرئاسي ال��ذي يمكنه الحصول عليه بواسطة تصويت
ح��زب الحركة القومية ال��ذي يشهد خضات داخلية ،في
وقت يعتقد المراقبون بأنّ هذا الحزب لم يعد يتمايز عن
حزب العدالة والتنمية ،ال في المواقف السياسية الداخلية
وال تلك الخارجية .يشهد حزب الحركة القومية تغييرات
يمكنها ان تتبلور من خالل المؤتمر المب ّكر الذي انْ عقد
سيت ّم اختيار السيدة م��ارال اكشينر كبديل عن الرئيس
الحالي للحزب دولت بهشلي ،وهذا يعني خسارة العدالة
والتنمية أصوات لطالما راهن عليها في مسعاه للوصول
الى النظام الرئاسي الذي تقف المرشحة ضدّه.
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كوالي�س
خفايا

الخال�ص بين ت�شكيل الجديد و�إعادة �إنتاج القديم!
 د .هال علي
أي كاتب أو صحافي أو مهت ّم بالقضايا
عندما يراقب ّ
السياسية وما يحدث في اآلونة األخيرة ،من اغتياالت
ومجازر واقتتال وخرق تهدئة ...الخ .ال يمكنه أن يجنّب
صب اللعنات على كافة النظريات السياسية التي
نفسه
ّ
تسقط أم��ام ال��دم ،و ُتعلن سخافة ما ُيكتب أم��ام دموع
اليتيم .وي�ب��دأ ال�ت�س��اؤل :ل�م��اذا كلما كتبنا ع��ن حقوق
االن��س��ان هُ �ض �م��ت ح �ق��وق االن� �س ��ان؟ ول��م��اذا ننادي
باالنسانية فال ن��رى إال المزيد من الوحشية؟ ولماذا
نحلم بتشكيل نخبة فاعلة فتختفي النخب؟
بصرف النظر ،المؤقت واإلج��رائ��ي ال القطعي ،عن
القوى الخارجية التي تآمرت القتسام المنطقة وفق
معايير جديدة ،أقول أن المجازر واإلغتياالت وإراقة
الدماء هي نتيجة طبيعية لثالوث داخلي خطير ،على
ت��رك�ي�ب��ة واس �ت �م��رار واس �ت �ق��رار المجتمعات أال وهو
الجمود واالنغالق والفسادُ .تعتبر عناصر ذاك الثالوث
م��ن أش�� ّد األم���راض االجتماعية خ �ط��ورة على الدولة
والمجتمع على ح� ٍد س��واء ،إنّ خطورة تلك األمراض
�ب البنية ال�ف��وق�ي��ة ،وهي
تكمن حقيق ًة ف��ي أن�ه��ا ت�ص�ي� ُ
األكثر أهمية في صياغة النظرية وتشكيل ما سيكون
عليه مستقبل المجتمعات .وعندما تزدا ُد هذه المظاهر
مجتمع من المجتمعات ،تقوم النخبة عادة
الثالثة في
ٍ
ب��االض�ط�لاع بمهمة التغيير والتنوير واالن�ع�ت��اق من
سيطرة القيم السالفة .ويفترض أن ُتسهم هذه الفئة
ٍ
اتجاهات فكرية ُتسهل مهمة التنوير ،ومحاربة
في خلق
المنظومات التقليدية للتأسيس لبنية أك�ث��ر انفتاحا

وعقالنية .لكن ما يحدث عادة ،وهنا تكمن المشكلة ،هو
أن تلك االتجاهات الجديدة التي شنّت حربا ً ال هوادة
فيها على المنظومات التقليدية ،ال تلبث أن تتح ّول هي
ذاتها إل��ى أداة قمعية استبدادية تفرض شكالً واحدا ً
ووح�ي��دا ً في الفكر والممارسة ،فتتح ّول بدورها الى
عائق جديد يضاف الى سلسلة العوائق السابقة ويعيد
انتاج االيديولوجيات التقليدية ويك ّرسها ،وبالتالي
يخلق حالة من الخيبة واإلح �ب��اط .إذن ما الفائدة من
الجهود المبذولة للتغيير وال�ت�ن��وي��ر ،إن ك��ان الجديد
سيصبح تقليديا ً والقديم سيحضر في الجديد فارضا ً
نفسه على مجاالت المجتمع والسياسة واالقتصاد؟!
إنّ م��ا ي �ح��دث ال �ي��وم ف��ي غ��ال�ب�ي��ة ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،أنّ
هناك اتجاهات فكرية ظهرت على م��دى عقود معلنة
ليبراليتها واستعدادها لمحاربة المنظومات التقليدية
واالي��دي��ول��وج�ي��ات العقيمة ال�ف��اس��دة ال�ت��ي ل��م تنتج إال
التخلف والمراوحة في المكان .حسنا ،ما الذي انتجته
هذه االتجاهات الجديدة؟ إذا كانت النتيجة المزيد من
الدماء والحروب والمجازر ،أين تكمن المشكلة اذن؟
�ب وق�ع��ت ب��ه تلك ال �م �ح��اوالت .وك��ان في
هنالك م�ط� ّ
يتجسد بأنها
الحقيقة مطبا ثنائي البعد ،البعد األول
ّ
عجزت أوالً عن تقديم بديل قادر على س ّد الفراغ الفكري
والسياسي .فال ب ّد أن يعقب الهدم بناء وال ب ّد أن يتلو
السلب إيجاب ،وإال أصبح الخواء هو القانون المسيطر،
أو ت ّم ملء الفراغ بما هو أخطر في تكوينه وأهدافه على
المجتمع من البنى التقليدية ذاتها .وأم��ا البعد الثاني
والتعصب عن طريق تكريس
فهو إعادة انتاج األحادية
ّ
الثقافة اإللغائية .فإسقاط اآلراء المختلفة فقط ألنها
مختلفة ليس فعالً تنويريا ً وانْ كان صاحب هذا االتجاه
يرفع شعار الليبرالية .وبهذا يكون الموضوع الجديد

ف �ق � ّد م�ح�ت��واه ال�ت�ن��وي��ري ال�ت�غ�ي�ي��ري الف �ت �ق��اده المنهج
ال�م�ن��اس��ب .وب �ه��ذا ي�ك��ون الليبرالي ال��ذي ي��ري��د فرض
ليبراليته بالقوة غير مختلف عن ذاك األح��ادي البعد
في تفكيره الذي يرى الحقيقة حقيقته هو ،رافضا ً ك ّل
االحتماالت والممكنات األخرى .اإلثنان متساويان من
حيث أنّ المنهجية واحدة وهي التكفيرية.
وهنا نشير إل��ى أهمية الفراغ الفكري في المجتمع
والدولة وما له من خطورة بما ينطوي عليه من نتائج
كارثية .فالفراغ كلمة مجازية إذ أنه عمليا ً غير موجود،
فمن الناحية الفيزيائية  ،الهواء مثالً ،يبدو لنا انه فراغ،
لكنه فضاء مليء بالغازات المتن ّوعة التي ال نراها وقد
تتخلّلها غازات سامة .البنية الذهنية كذلك ال يمكن أن
يسكنها ال�خ��واء ،وانما تملؤها ايديولوجيات مختلفة
ت�ت��راوح م��ن أقصى اليمين ال��ى أقصى اليسار ولذلك
كان لزاما ً على الشريحة التي تعتبر نفسها نخبة وعلى
عاتقها تقع مهمة الخروج من المأزق أن ال تترك المكان
لاليديولوجات السامة التي تدمر المجتمعات ،فتمأل
البناء الفوقي بما يتناسب وعملية إع��ادة البناء التي
غدت ضرورة واجبة.
وتبقى التعددية الفكرية هي المؤشر األول واألهم
ع�ل��ى س�لام��ة ال� ��دول وال�م�ج�ت�م�ع��ات ،ف�س�ي�ط��رة اللون
ال ��واح ��د دل �ي��ل ال �ف �ش��ل ال�م�ح�ق��ق أو ال��وش �ي��ك ،وتثبت
ال�ت�ج��ارب التاريخية المتعاقبة للمجتمعات البشرية
ب��دءا ً من االس��رة وحتى المجتمع المدني أنّ التعددية
ش��رط م�ط�ل��وب إلن �ج��اح وإت �م��ام العملية االجتماعية
والسياسية وكذلك االقتصادية ،وأنّ الفشل الذريع هو
النتيجة المحتمة إلعادة إنتاج أشكال االنكفاء والتقوقع
والتعصب بمختلف ألوانه وأنماطه.

قالت مصادر متابعة
لعملية اغتيال الشهيد
القيادي في المقاومة
مصطفى بدر الدين انّ
صاروخا ً موجها ً من
العيار الثقيل أطلقته
طائرة «إسرائيلية» من
ارتفاع شاهق وعن بعد
عشرات الكيلومترات
أصاب المق ّر الذي يتخذه
بدر الدين ورفاقه كمق ّر
لهم قرب مطار دمشق ،ما
أ ّدى إلى تفجيره بالكامل
واستشهاد وإصابة عدد
من القادة والعناصر
المتواجدين فيه ،وفي
مقدمتهم بدر الدين الذي
كان «اإلسرائيليون»
يضعونه في مرتبة هدف
أول بعد األمين العام
لحزب الله السيد حسن
نصرالله بعد مطاردة
استمرت لثالثين عاماً.

فرونتك�س :عدد المهاجرين الوافدين الى اليونان انخف�ض بن�سبة %90

ال�شرطة الأوروبية ت�شكل وحدة خا�صة بت�أمين حدود االتحاد الخارجية
أعلنت الشرطة األوروبية «يوروبول» ،نيتها تشكيل
وح��دة خاصة ،تضم  200خبير ،تهدف إل��ى التصدي
لإلرهاب وضبط األمن على الحدود الخارجية لالتحاد
األوروبي.
وأوضحت «يوروبول» أنّ نحو  50موظفا ً من الوحدة
الجديدة سيؤدون مهامهم بالتناوب في نقاط رئيسية
على ح��دود االتحاد األوروب��ي الخارجية ،بهدف كشف
األشخاص المتهمين بالضلوع في اإلرهاب وأنشطة غير
شرعية ،كتهريب المهاجرين ،وصد محاوالت التسلل إلى
القارة العجوز ضمن سيل الالجئين ،حيث من المق ّرر نشر
خبراء من الوحدة الجديدة في اليونان أواخ��ر حزيران
المقبل.
وفي السياق ،قال رئيس «يوروبول» روب وينرايت
«تواجه أوروب��ا حاليا ً صعوبات أمنية كثيرة ،بما فيها
معضلة حرس الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي ،في
ظروف تدفق المهاجرين المستمر ،والتصدي لمحاوالت
جماعات إجرامية الستغالل هذا الوضع».
وأض��اف المسؤول األوروب��ي «يستخدم اإلرهابيون،
ولو على نطاق صغير ،هذه القنوات للتسلل إلى أوروبا
ومغادرتها ..ه��ذه التنقالت أصبحت أول��وي��ة لالتحاد
األوروب���ي ..سيزيد تشكيل الوحدة الخاصة من قدرات
«ي��وروب��ول» على دع��م الجهود ،التي تبذلها السلطات
المحلية بغية تأمين حدودها».
يُذكر أنّ القرار بشأن تشكيل الوحدة الجديدة جاء على
خلفية سلسلة هجمات إرهابية ،هزت باريس في الـ 13من
تشرين الثاني عام  2015وبروكسل في الـ  22من أذار عام
 ،2016وذلك في وقت ،تواجه فيه أوروبا أكبر أزمة الجئين
في تاريخها ،منذ الحرب العالمية الثانية.
في غضون ذلك ،أظهر استطالع للرأي ،أنّ نحو ثلثي
األلمان يعتقدون بأنّ اإلسالم «ليس ج��زءاً» من بالدهم،
وه��ذا مؤشر على تغيير موقفهم ،ال��ذي كانوا عليه قبل
سنوات ،نحو األسوأ.
ويأتي ه��ذا التغيير في الموقف بعد هجمات نفذها
إرهابيون في أوروبا ،باإلضافة إلى وصول أكثر من مليون
مهاجر ،أغلبهم مسلمون ،إلى بالدهم خالل عام .2015
وأظهر االستطالع الذي أجراه معهد «انفراتست ديماب»
لصالح إذاعة « »WDRأن مزاج األلمان قد تبدل ،حيث
قال  60%من الذين شاركوا في االستطالع إن اإلسالم ليس
جزءا من ألمانيا ،بينما قال  34%منهم إنه جزء منها.

وكانت الشكوك حول اإلسالم أكبر لدى كبار السن إذ
يعتقد  71%ممن يزيد عمرهم عن  64عاما ً أنّ اإلسالم ليس
جزءا ً من بالدهم.
الجدير بالذكر أن  49%من األلمان كانوا قد اتفقوا
في عام  2010مع تصريحات للرئيس األلماني السابق
كريستيان فولف التي قال فيها إنّ اإلسالم جزء من ألمانيا،
وهو نفس التصريح الذي كررته المستشارة أنجيال ميركل
العام  ،2015فيما عارض التصريحات هذه آنذاك .47%
وأظهر االستطالع الجديد أن ما يزيد قليالً عن نصف
األلمان يشعرون بالقلق من أن تأثير اإلسالم على ألمانيا
سيصبح أقوى بسبب تدفق المهاجرين.
وفي وقت سابق من شهر أيار ،أيد أعضاء حزب «البديل
من أجل ألمانيا» المعادي للهجرة برنامجا ً انتخابيا ً يقول
إنّ اإلسالم ال يتوافق مع الدستور ويدعو لحظر بناء المآذن
وارتداء النقاب.
الى ذلك ،ق ّرر االتحاد األوروب��ي تسريع الدعم المالي
المخصص لالجئين في تركيا ضمن إطار تقاسم األعباء،
حيث أعلن االتحاد أنه يخطط لتقديم دعم مادي لالجئين

السوريين في تركيا ،بقيمة مليار يورو ،حتى نهاية تموز
المقبل.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع اللجنة التنفيذية المعنية
بالدعم األوروبي لالجئين السوريين في تركيا ،بالعاصمة
البلجيكية بروكسل.
وق���ال عضو المفوضية األوروب��ي��ة يوهانس ه��ان،
المسؤول عن سياسات التوسيع والجوار ،إن االتحاد قدم
لتركيا حتى اآلن  200مليون يورو من أصل  3مليارات
يورو المتعهد بها ،مضيفا «أعتقد أن يصل المبلغ المقدم
حتى نهاية تموز إلى مليار يورو».
وم��ن المقرر أن يُستخدم الدعم المادي المذكور في
مجاالت التعليم والصحة والبنية التحتية والتغذية
وتأمين االحتياجات األخرى لالجئين السوريين في عموم
تركيا.
وفي شأن متصل ،قالت وكالة مراقبة حدود االتحاد
األوروب��ي (فرونتكس) أمس ،إنّ عدد المهاجرين الذين
يصلون إلى اليونان انخفض بنسبة  90بالمئة في نيسان
وذلك في مؤشر على أن اتفاقا ً بين تركيا واليونان ،على

إعادة من يقومون بالرحلة البحرية بين البلدين يجدي
نفعا.
وأضافت(فرونتكس) أن  2700شخص وصلوا إلى
اليونان قادمين من تركيا في نيسان ومعظمهم من سوريا
وباكستان وأفغانستان وال��ع��راق .ويمثل ه��ذا العدد
انخفاضا ً بنسبة  90بالمئة مقارنة بشهر آذار.
الوكالة أشارت أن  8370مهاجرا ً وصلوا إلى إيطاليا
عبر الطريق األط��ول واألخطر قادمين من شمال أفريقيا
ومعظمهم إريتريون ومصريون ونيجيريون ،مضيفة أنه
ال توجد مؤشرات على تحول مهاجرين لعبور الطريق
الذي يمر في منتصف البحر المتوسط بدال من الطريق إلى
اليونان.
جاء ذلك في وقت ذكر متحدث باسم خفر السواحل
اإليطالي أنهم أنقذوا نحو  900شخص ،غالبيتهم من
المهاجرين السوريين ،كانوا على متن قاربين قبالة
سواحل جزيرة صقلية.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل اإليطالي إن «515
شخصا ً نقلوا من أحد القاربين ،في حين تم نقل 380
شخصا ً من القارب الثاني في عملية أخرى» ،مشيرا ً إلى أن
معظم من تم إنقاذهم كانوا سوريين ،لكن من المستحيل
إعطاء أرقام محددة عن جنسيات الركاب لحين نقلهم إلى
الشاطئ خالل الساعات القادمة.
من جهتها ،قالت المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،إن «القاربين اللذين تم إنقاذ ركابهما
يمثالن أكبر محاولة من نوعها لالجئين من سوريا والعراق
للوصول إلى إيطاليا خالل عام على األقل».
وقالت كارلوتا سامي المتحدثة باسم المفوضية إن
«السوريين والعراقيين أبحروا من مصر بدال من ليبيا
التي تعد قاعدة االنطالق لمعظم المهاجرين المتجهين
إلى إيطاليا» ،و أكدّت أنّ كثيرا ً من المهاجرين الراغبين
في دخول أوروبا وصلوا إلى إيطاليا في نيسان بدال ً من
اليونان وهي المرة األولى التي يحدث فيها ذلك منذ أيار
.2015
وطبقا ً ل��وزارة الداخلية اإليطالية وصل هذه السنة
 31250مهاجرا ً إلى إيطاليا بالقوارب ،حتى  10أيار من
هذا العام ،وهو ما يقل بنسبة  14في المئة عن ذات الفترة
من العام الماضي ،حيث ج��اءت الغالبية العظمى من
الدول اإلفريقية وفي مقدمتها نيجيريا وغامبيا والصومال
والساحل اإلفريقي.

البنتاغون :درعنا ال�صاروخية ب�أوروبا ال ت�ستهدف رو�سيا
مو�سكو تعيد �إحياء قطاراتها ال�صاروخية

العفو الدولية:
جماعات معار�ضة
�سورية ربما ارتكبت
جرائم حرب في حلب

أعلنت وزارة الدفاع األميركية ،أنّ الدرع
ال��ص��اروخ��ي��ة ال��ت��ي تنشرها واش��ن��ط��ن في
أوروب��ا غير ق��ادرة على مواجهة الصواريخ
الروسية.
وجاء في بيان صادر عن «البنتاغون» أنّ
«التعاون مع روسيا مهم لالستقرار اإلقليمي
واألمن العالمي .إننا كذلك نؤكد لروسيا ،أنّ
منظومتنا للدفاع الصاروخي في أوروبا ليست
ق��ادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية
العابرة للقارات الروسية».
ّ
وأضاف البيان أن قدرات الدرع الصاروخية
في أوروب��ا محدودة وأنّ هذه ال��دروع ليست
ق����ادرة ع��ل��ى م��واج��ه��ة «ال���ق���وات ال��ن��ووي��ة
االستراتيجية المعقدة والكبيرة لروسيا»،
مشيرا ً أنّ الهدف األساسي لنشر المنظومة
المضادة للصواريخ يتمثل في مواجهة الخطر
الصاروخي الناجم عن إيران.
ه��ذا ،وك��ان األمين العام لحلف «الناتو»
ينس ستولتنبرغ هو اآلخر ،أنّ منظومة الدرع
الصاروخية وعناصرها التي تنشرها واشنطن
ف��ي أوروب����ا ،ال ت��ق��در على تمثيل أي تهديد
للقوات االستراتيجية الروسية ،نافيا ً أنّ تكون
المنظومة برمتها موجهة ضد موسكو.
يأتي ذلك في وقت استضاف البيت األبيض
أمس قمة تجمع الرئيس األميركي باراك أوباما
مع زعماء السويد والدنمارك وفنلندا والنرويج
وآيسلندا لبحث تداعيات «العدوان الروسي»
المزعوم.
ومن غير المستبعد أن يكون النشاط الروسي
االقتصادي والعسكري في المناطق القطبية
في صلب اهتمام القمة ،علما ً بأن موسكو تنفذ
حاليا ً برنامجا ً طموحا ً إلعادة تأهيل قواعدها
العسكرية في المناطق الشمالية .كما تواصل
الشركات الروسية تطويرها لحقول النفط
والغاز في المياه اإلقليمية لروسيا في القطب
الشمالي ،رغم تراجع أسعار النفط في األسواق

قالت منظمة العفو الدولية ،أمس،
إنّ جماعات مسلحة من المعارضة
السورية ،ربما ارتكبت جرائم حرب
في قصفها المكثف ،لمنطقة خاضعة
لسيطرة ك��ردي��ة ف��ي م��دي��ن��ة حلب
بشمال البالد.
وأض��اف��ت المنظمة ،إ ّنها جمعت
أدل����ة ع��ل��ى م��ق��ت��ل ال���ع���ش���رات من
المدنيين في القصف العشوائي لحي
الشيخ مقصود في حلب ،التي تنقسم
السيطرة فيها على األغلب بين قوات
الحكومة والمعارضة.
«العفو الدولية» أضافت في بيان
ُن��ش��ر مقتطفات منه على وسائل
إعالم دولية  ،إنّ «جماعات مسلحة
تحاصر حي الشيخ مقصود… ُنفذت
بصورة متكررة هجمات عشوائية
قصفت خاللها منازل مدنية وشوارع
وأسواقا ومساجد ،مما أدى إلى مقتل
وإص��اب��ة مدنيين وأظ��ه��ر استهانة
سافرة بالحياة اإلنسانية».
وقالت ماغدالينا مغربي نائبة مدير
منطقة الشرق األوس��ط بالمنظمة،
«إن الهجمات يمكن اعتبارها جرائم
ح��رب» ،وأضافت «بإطالقها قذائف
غير دقيقة على أحياء مدنية ،فإنّ
الجماعات المسلحة التي تهاجم حي
الشيخ مقصود تنتهك بشكل فادح
مبدأ التمييز بين األه��داف المدنية
والعسكرية ،وه��و قاعدة أساسية
بالقانون الدولي».
واع��ت��م��دت المنظمة على شهود
عيان ومقاطع مصورة ،وقالت إنّ 83
مدنيا ً على األقل بينهم  30طفالً ُقتلوا
في المنطقة بالفترة ما بين شباط و
نيسان.

العالمية.
لكن مصادر في اإلدارة األميركية أكدّت أنّ
الموضوع الرئيسي للقمة سيتعلق بسبل «ردع
ال��ع��دوان ال��روس��ي المستقبلي» ،واستعداد
البيت األبيض لدعم حلفائه في شمال أوروبا
وتهدئة قلقهم الذي نشأ بعد خروج القرم من
قوام أوكرانيا وانضمامها لروسيا في آذار عام
.2014
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «روي���ت���رز» ع��ن ت��ش��ارل��ز
كوبتشان كبير مدراء قسم الشؤون األوروبية
في إدارة أوباما ،قوله «تمثل هذه القمة وسيلة

إلرس��ال إش��ارة مفادها أن الواليات المتحدة
ملتزمة بضمان أمن المنطقة ،ونحن سنبحث
بنشاط عن خطوات جماعية يمكننا أنّ نقدم
عليها لتحسين الوضع».
في غضون ذل��ك ،ب��دأت روسيا العمل في
إعادة بناء القطار الذي يحمل صواريخ حربية
ُ
حيث أطلق
ذات رؤوس ن��ووي��ة وق��واذف��ه��ا،
على القطار الجاري العمل في تصنيعه اسم
«بارغوزين».
وذكرت تقارير إعالمية أن الخطة تنص على
إنشاء خمسة قطارات من هذا النوع ،يستطيع

الواحد منها أن يحمل ستة صواريخ بالستية
عابرة للقارات.
وك��ان��ت ق��وات ال��ص��واري��خ االستراتيجية
الروسية تملك  12قطارا ً صاروخيا ً في الفترة
 .1994 — 1987وتخلصت روس��ي��ا من
قطارات «مولوديتس» بحلول عام .2007
وف��ي ع��ام  ،2014وبعدما شعرت روسيا
أنّ الضرورة تقتضي استعادة تلك القطارات
المجهزة إلطالق الصواريخ القادرة على حمل
رؤوس نووية إلى القارات البعيدة ،أ ّمر الرئيس
بوتين بإعادة بنائها.

