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طريق ّ
الحل ال�سيا�سي للق�ضية
الفل�سطينية مغلق...
} محمد شريف الجيوسي
لم تم ّر فترة على القضية الفلسطينية والشعب العربي
الفلسطيني أسوأ وأش ّد حلكة من هذه الفترة ،منذ أن فكر
نابليون يإقامة «وطن قومي لليهود في فلسطين».
ذلك أنّ ال��دول العربية المنشغلة بالقضية الفلسطينية
عادة ولديها الح ّد األدن��ى من القدرة على اتخاذ المواقف
لصالحها ،منشغلة م�ن��ذ س �ن��وات به ّمها ال �خ��اص ،حيث
تش ّن عليها قوى اإلرهاب والظالم والتكفير حربا ً همجية
مدعومة من المحور الصهيو أميركي األوروب��ي الغربي
والرجعيتين العربية والعثمانية ،هذه ال��دول هي سورية
والعراق واليمن وليبيا والجزائر.
كما أنّ القوى الدولية التي بمقدورها تحقيق حالة من
ال �ت��وازن اإلقليمي وال��دول��ي منشغلة ب��االن�ت�ص��ار للدول
المستهدفة اآلنفة الذكر ،ليس دفاعا ً عنها فحسب ولكن
دف��اع�ا ً عن ال��ذات أي�ض�اً ،فلو استطاع اإلره��اب االنتصار
لكان ال��دور ال�ق��ادم على تلك ال��دول ك�ـ روس�ي��ا اإلتحادية
وإي ��ران اإلس�لام�ي��ة وال�ص�ي��ن الشعبية وم��ن بعدها دول
«بريكس» وك��وري��ا الديمقراطية ،ودول أميركا الالتينية
الصديقة؛ التي عادت القوى االستعمارية بقيادة واشنطن
تحاول االلتفاف على مكاسبها التقدمية وإسقاط قراراتها
المستقلة (كما في فنزويال والبرازيل).
أم��ا ال �ق��وى ال�ق��وم�ي��ة وال �ي �س��اري��ة وال��وط�ن�ي��ة والثورية
العربية ومعها النقابات المهنية والعاملية ،فلم تعد منذ
مطلع التسعينيات تمتلك ق��وة ال�ض�غ��ط ال�س�ي��اس��ي على
الحكومات ،حيث وقعت مصر مبكرا ً اتفاقية كامب ديفيد
مسقطة مكاسب ح��رب تشرين التحريرية المفترضة،
وترك انهيار الكتلة االشتراكية مفاعيل سلبية على العالم
وبخاصة المنطقة العربية ،وحصار العراق وما استتبع
من توقيع اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة ،ثم قرار معاقبة
سورية ،فلم تعد تلك القوى قادرة على تحريك الشوارع
العربية ،وتك ّرست موضوعياً ،في أحسن الحاالت ،أنظمة
قطرية متفرقة وإنْ كانت وطنية.
واألس� ��وأ م�م��ا س �ب��ق ،وكنتيجة ل��ه ،ان�ق�س�م��ت السلطة
الفلسطينية على ما هي عليه من هزال ،بعد انقالب حركة
حماس في غزة وإعالنها إمارة إخوانية ،مستغلة حصولها
على أكثرية أعضاء المجلس التشريعي وتعاطف العالم
معها ج��راء ال�ح�ص��ار على غ��زة؛ ومنهية وج��ود السلطة
فيها وقصرها على الضفة الغربية الفلسطينية واضطهاد
معارضيها.
وقد قدّم االنقسام خدمة جلى للكيان الصهيوني ،فبعد
أن كانت (إسرائيل) ترى في محمود عباس ومحمد دحالن
قبل وفاة الرئيس الفلسطيني عرفات ،شريكين مناسبين
للتفاوض ،أصبحت تتذ ّرع باالنقسام بعد وقوعه ،بذريعة
أنّ السلطة الفلسطينية ف��ي رام ال�ل��ه ل��م تعد ق��ادرة على
ال�ت�ف��اوض نيابة ع��ن المنشقين ف��ي غ��زة ،وزادت واقعة
فصل دحالن (األقرب إلى القبول لدى تل أبيب وواشنطن
أي قيادي فلسطيني آخر وفي المقدمة
والغرب بعامة من ّ
عباس) في منح اإلسرائيليين فرصة إضافية للتحلل من
التوصل إلى حلول.
وعندما جرى االتفاق بين حركتي فتح وباقي الفصائل
على المصالحة والعودة للوحدة واالتفاقات العديدة التالية،
أخذت (إسرائيل) بالضغط لكي ال تتحقق الوحدة ،فتك ّرس
التنسيق األمني بين سلطة رام الله والعدو (اإلسرائيلي)
وتك ّرس نهج التهدئة مع إمارة غزة اإلخوانية.
ووجدت تل أبيب في االنشقاق فرصة لتحقيق متغيّرات
جيوسياسية على األرض ،فهي تتعامل منفردة مع ك ّل
من رام الله وغ��زة ،ما يحقق لها فرض إرادتها بسالسة
أكبر عليهما ،وقد اتفقت مع اإلمارة على تحديد  100متر
على ط��ول القطاع ال يسمح بدخول الغز ّيين ب��ه ،لكن تل
أبيب تمدّدت نحو  150مترا ً فيه ،وعندما جرت محاولة
لاللتفاف على االتفاق بحفر أنفاق ،تم ّكنت (إسرائيل) من
القبض على عابر من خالل أحدها ،أق ّر ببقية النفاق وت ّم
هدمها.
وترى (إسرائيل) ومعها الواليات المتحدة والغرب أنّ
التعامل مستقبليا ً مع اإلم��ارة الغزية اإلخ��وان�ي��ة ،أفضل
بالنسبة لها من التعامل مع سلطة رام الله المفتوحة على
مك ّونات سياسية فلسطينية عديدة وترى (أي السلطة) أنها
هي التي تمتلك الشرعية الفلسطينية واإلقليمية والدولية،
ول �ه��ا ام �ت��داد ج �غ��راف��ي وت �ع��داد س�ك��ان��ي أك �ب��ر وإمكانات
مشجعة من
اقتصادية بالقياس لغزة ،وهي عوامل غير
ّ
وجهة إسرائيلية.
وح �ي��ث إنّ إخ��وان �يّ��ي غ��زة ج��زء م��ن التنظيم العالمي
لإلخوان المسلمين (مكتب اإلرشاد العالمي) ،فإنّ التوصل
إل��ى ات �ف��اق م�ع�ه��م ،س�ي�ك��ون محميا ً م��ن إخ��وان �يّ��ي العالم
ومكتب اإلرشاد العالمي وعابرا ً للحدود ،ما يتيح اعترافا ً
أوس��ع بسلطة االح�ت�لال ،وه��و ما رأينا م��ؤش��رات سابقة
عليه ،حيث وع��دت ق �ي��ادات إخ��وان�ي��ة س��وري��ة باالعتراف
بـ«إسرائيل» في حال تسلّمت الحكم في سورية.
وتم ّهد (إسرائيل) حاليا ً قبل م ّد نفوذ حماس إلى الضفة،
باستكمال بناء المزيد من المستوطنات في القدس وتنزيح
المواطنين الفلسطينيين منها بشتى ال�ط��رق والوسائل
واألس��ال�ي��ب ،وأس��رل��ة األغ ��وار الفلسطينية بحيث تلتقي
جغرافيا ً مع مستوطنات القدس اليهودية ،وبذلك تفصل
(إسرائيل) جنوب الضفة (الخليل وبيت لحم) عن شمالها
(نابلس وجنين وط��وب��اس وطولكرم وقلقيلية) فتصبح
الضفة ضفتين (كانتونين) ال سبيل إلى االنتقال من واحدة
إلى أخرى منهما ،إال بإذن من تل ابيب أو تهريب (ربما) أو
بإقامة نفق مراقب إسرائيلياً ،يوصل بينهما.
�ي ش��ام��ل وع��ادل
ب �ه��ذه ال �م �ع��ان��ي ،ال س�ب�ي��ل ل �ح � ّل س�ل�م� ّ
ودائم!؟ وال سبيل لح ّل الدولتين ،وال توجد إمكانية إلقامة
دول ��ة مختلطة ي�ه��ودي��ة ع��رب�ي��ة ع�ل��ى ك�� ّل أرض فلسطين
التاريخية ،فمن ي�ج�زّئ األرض وال�س�ك��ان ل��ن يعمد إلى
إقامة دولة واحدة ،ومن يقونن يهودية الدولة ،فلن يتيح
مشاركة اآلخرين لها فيها ،بل األرج��ح إن��ه يخطط لطرد
فلسطينيّي  1948ول�ك��ن على دف�ع��ات وبشكل تمييزي
بغرض زرع الشكوك بين المكونات الفلسطينية المذهبية
والطائفية واإلثنية.
ويدخل في نطاق المخطط الصهيوني ،نقل االختالفات
الفلسطينية ـ الفلسطينية حول العديد من القضايا العقدية
والسياسية ،بما فيها تعميم تجربة غزة اإلخوانية خارج
حدود فلسطين ،بك ّل ما انطوت وتنطوي عليه من أحادية
�ص��ب وتفسيخ لبنية المجتمع ،وص ��والً إلى
وق�م��ع وت�ع� ّ
مزيد من االنقسامات على مستوى اإلقليم ،قد تصل إلى
إشعال حروب أهلية في بلدان لم تكتو بعد بنيران الخريف
األميركي و«الفوضى الخالقة».
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

كوالي�س

قادة للقتل في االختالف ولل�سرقة في االتفاق!
} مصطفى حكمت العراقي
يستم ّر الشعب العراقي بتقديم الدماء يمينا ً وشماال ً قرابين
لمجرد الحفاظ على قيادات سياسية تسرق وتقتل وتهجر
كيفما تشاء واينما تشاء ،وتتخذ من الواليات المتحدة سيدا ً
ومالذا ً لها للهروب من قصاص الشعب؛ فهم يحتمون تحت
األسوار الكونكريتية والشركات االمنية األميركية والكالب
البوليسية والشعب يفقد شبابه وأطفاله وكل مكوناته يوميا
وال من ينتفض غيرة له ،بل يكتفون باالستنكار شعارا ً والكذب
والتزييف خطاباً ،وكأنهم يقولون لنا موتوا بغيضكم ،فنحن
ولي نعمتنا أوباما وقائد مسيرتنا
هنا قاعدون بفضل حماية ّ
سلمان وحامي عروشنا أردوغان ،والمسيرة تكتمل ...فك ّل له
شأن يعنيه وال يوجد للعراق من يحميه سوى الله وجنوده
في األرض من الجيش والحشد الشعبي ومَن بقي من شرفاء
العشائر والذين اتخذوا من الصحراء فراشا ً ومن السماء
غطاء للحفاظ على دول��ة أصبحت تتهاوى بفضل إب��داع
سياسيين جاؤوا بالصدفة تحت حمايات دبابات بوش االبن
ليصبحوا قادة بعد أن كانوا حفاة في الغرب وحمائم سالم
يتودّدون للمنظمات اإلنسانية ألعطاهم ما يس ّد رمق عيشهم
اليومي حينها ..قد يقول قائل هذا كالم مبالغ فيه لجهة عدم
إنصاف شخصيات تدعي الجهاد والنضال لتحقيق حرية
مزعومة لشعب امتهن الموت الذي أصبح مالزما ً له ،فال يكاد
يم ّر يوم من دون تفجير يدوي هنا وانتحاري ينسف هناك
وقصف وتشريد وجوع وم��رارة وال يوجد من يهتز ضميره
لك ّل هذا ،حتى باتت بغداد التي كان اسمها السالم في يوم
ما تصبح وتمسي على تفجيرات جعلت من سمائها تبكي
بغبار أسود على ضحايا يسقطون ظلما ً ال لشيء سوى ألنهم
يريدون الحياة ،ولكن القدر جعلهم يعيشون تحت وطأة قادة
ال يعرفون سوى تقبيل أيادي الغرب والخليج ،ومن جعلهم
في هذه المناصب الهزيلة ،فتوالت حلقات مسلسل نزيف

الدم إذ تب ّنت عصابات داعش اإلجرامية التفجير الذي وقع
الثالثاء في منطقة الشعب ببغداد ،وأسفر عن مقتل وإصابة
العشرات ،كما استشهد  25شخصا ً على األقل الثالثاء في
أربعة تفجيرات استهدفت أسواقا ً في شمال وجنوب وشرق
بغداد أحدها نفذه انتحاري بحزام ناسف بحسب ما أفادت
مصادر أمنية وطبية ،كما جرح ما ال يق ّل عن  70شخصا ً في
االعتداءات .وقال الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد
سعد معن إنّ من خالل انتشال األشالء ونتائج المعلومات
االولية تبيّن انّ إرهابية انتحارية نفذت االعتداء في ظاهرة
نادرة.
من جهة أخرى أفاد ضابط الشرطة عن استشهاد ثالثة
أشخاص على األق ّل وإصابة  13آخرين بجروح في انفجار
سيارة مفخخة ق��رب س��وق شعبي في منطقة الرشيد في
جنوب غرب بغداد ،وفي هجوم آخر قال مصدر في وزارة
الداخلية «استشهد سبعة أشخاص وأصيب  21بجروح
في انفجار سيارة مفخخة استهدف مجمع جميلة التجاري،
في مدينة الصدر» في شرق بغداد .وأك��دت مصادر طبية
في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا وتب ّنى «داعش»
مسؤولية الهجوم الذي وقع في سوق حي الشعب ،وقال إنّ
المنفذ يدّعى خطاب العراقي قام برمي قنابل يدوية قبل أن
يفجر نفسه .واستشهد ما ال يق ّل عن مئة شخص في موجة
ّ
هجمات استهدفت خالل االيام الستة الماضية مناطق متفرقة
في بغداد ومحيطها ووقع أكثرها عنفا ً األربعاء الماضي حين
استشهد  94شخصا ً على األقل في اعتداءات ،بينها تفجير
سيارات مفخخة يقودها انتحاريون استهدفت مناطق في
شمال وشرق وغرب بغداد..
ك ّل هذه الدماء التي سقطت لم ولن تكفي لكي نرى مسؤوال ً
في الدولة العراقية يخرج علينا معتذرا ً ومستقيالً و ُمقِرا ً
بفشل قادة ج��اؤوا مع االحتالل في ادارة حكم العراق ،بل
العكس نرى رئيس الوزراء العراقي يق ّر في اجتماع مع قادة
تحالف القوى السنية بأنّ كتائب حزب الله ليست ضمن

تشكيالت الحشد الشعبي ،ممهّدا ً بذلك الطريق لتحالف
واشنطن بقصفها والعمل ضدّها ،وهي التي حمت وال تزال
تقف سورا ً منيعا ً لبغداد في وجه اإلرهابيين القادمين من
قضاء الفلوجة المتاخم لحدود بغداد ،والذي ترفض واشنطن
تحريره جهارا ً على لسان كبار مسؤوليها العسكريين بالقول
إنّ تحرير الموصل التي تبعد مئات الكيلومترات عن بغداد
أه ّم وأ ْولى من تحرير الفلوجة اآلن والتي تبعد  60كيلومترا ً
فقط عن بغداد ،وتستجيب وترضخ لهذه األوامر الحكومة
العراقية من دون اعتراض او نقاش! فأين هيبة وسيادة
الدولة التي تباكى عليها العبادي ومعصوم والجبوري
لمج ّرد كسر مقاعد جلوس النواب أثناء دخول المتظاهرين
لمجلس النواب العراقي قبل أي��ام؟ وأي��ن هذه الهيبة من
تمركز قوات تركية محتلة في شمال العراق أسميتموها أنتم
كذلك وصرعتم بها رؤوسنا قبل أشهر ،واآلن نجد السفير
التركي ال يكاد ينفك من كثرة لقاءاته بكم وأنتم تتودّدون اليه
وتتوسلون به ليرضى عنكم..؟
أي��ن السيادة من وص��ول بايدن إل��ى بغداد دون علمكم
واستقباله من سفيره هنا ووصوله إلى مركز حكمكم في
الخضراء دون أدن��ى معرفة منكم حتى إنْ علمتم قمتم
بالذهاب تباعا ً إليه في سفارته اللتقاط الصور التذكارية
معه! وكأنكم تقولون «بفضل بايدن نحن هنا وبحمده
وشكره نحن مستمرون»..
خالصة ال��ق��ول ،ف��إنّ ف��ي ال��ع��راق ق��ادة تابعين للغرب
وواشنطن ،وه��م يسرقون بال وج��ل ويقتلون بال ملل وال
يهت ّمون لشعب يسكن في الوحل ويُساء اليه بال خجل ...في
العراق أبرياء يسقطون يوميا ً وساسة أصبحوا أثرياء وهم
يزدادون ماال ً يومياً .في العراق قادة أمنيون يت ّم تنصيبهم
لمدى ارتباطهم بالسفير األميركي وم��دى إنفاقهم للمال،
وال يجرؤ احد على تنحيتهم ما دام اإلنفاق مستمرا ً ورضى
السفير قائماً !...في العراق ساسة إنْ اتفقوا في ما بينهم
سرقونا كشعب وإنْ اختلفوا قتلونا...

قالت مصادر متابعة
لمحادثات الكويت اليمنية
إنّ تعليق وفد منصور
هادي لمشاركته جاء بطلب
سعودي لتثبيت تسمية
العميد علي محسن األحمر
كمشرف على توحيد
الجيش وتسلّم أمن صنعاء
وعدن تمهيدا ً للتفاهم
على حكومة موحدة،
وأنّ رفض أنصار الله
وحلفائهم لألحمر رتب
تشنّجا ً سعوديا ً ترجمه
الوفد اليمني المدعوم
من السعودية تعليقا ً
للمحادثات .وتوقعت
المصادر عودة الوفد عن
قراره بتعليمات سعودية
معاكسة بضغط أميركي
لتسريع التوصل إلى ح ّل
سياسي في اليمن مع تعاظم
نفوذ «القاعدة» و«داعش»
في كنف القوات السعودية
وحلفائها...

تو�سك :على تركيا عدم اللعب بقواعد اتفاق المهاجرين
�إلغاء ت�أ�شيرات الأتراك �سيزيد الإرهاب في �أوروبا
أشار تقرير صادر عن المفوضية األوروبية ،إلى أن
إلغاء التأشيرات بين تركيا واالتحاد األوروبي ،سيزيد من
خطر وقوع هجمات إرهابية في الدول األوروبية.
وج��اء في تقرير المفوضية األوروب��ي��ة أن ع��ددا ً من
اإلرهابيين والمنظمات اإلجرامية ،ستسعى للحصول على
تصريح الدخول إلى أوروبا بمجرد أن يتم تطبيقه على
أرض الواقع ،بحسب ما نقلت صحيفة «ديلي تليغراف»
البريطانية أمس.
وص ّرح رئيس المخابرات البريطانية السابق ريتشارد
ديرلوف ،بأنّ االتفاق المشبوه بين تركيا وعدد من الدول
األوروبية يضع البنزين بجانب النار ،مضيفا ً أنّ االتحاد
األوروب����ي سيتعرض ل��ث��ورة شعبية ،إذا ل��م يستطع
السيطرة على حركة المهاجرين.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظام الدخول إلى أوروبا
بال تأشيرة ،سيدفع المجرمين واإلرهابيين للحصول على
جواز سفر تركي سيسمح لهم بالسفر إلى الدول األوروبية
دون أن يالحظهم أحد.
ووقع عدد من الدول األوروبية اتفاقا ً مع تركيا تقوم
أنقره بموجبه بإعادة الالجئين الذين دخلوا أوروب��ا
بطريقة غير مشروعه عبر الحدود التركية مرة أخرى،
على أن يتم منح تركيا مجموعة من االمتيازات منها
تصريح دخول بال تأشيرة إلى عدد من الدول التي تخضع
لمنطقة شنغن .وعلى تركيا تنفيذ  72شرطا ً طرحها
االتحاد األوروبي.
وكانت المفوضية األوروبية قد اقترحت على البرلمان

األوروب���ي ومجلس االت��ح��اد األوروب���ي إل��غ��اء تأشيرة
الدخول إلى دول االتحاد بالنسبة لمواطني تركيا ،إذا
تمكنت أنقرة من تنفيذ آخر  5شروط من قائمة الشروط
االوروبية األولية ،بما في ذلك التدابير الخاصة بالحد

من الفساد في تركيا ،وإج��راء مفاوضات للتوصل إلى
اتفاق مع اليوروبول ،والتعاون القضائي مع كافة الدول
األعضاء ،وتكييف قواعد حماية المعطيات مع المواصفات
األوروبية ،وتعديل قوانين مكافحة اإلرهاب.

� 18ألف �سوري باعوا �أع�ضاءهم خالل � 4سنوات
كشف تحقيق استقصائي أن السوق
السوداء لبيع أعضاء السوريين عبر
العالم كقطع تبديل فاقت تجارة الزواج
بالقاصرات وعمالة األطفال والتسول،
لتطال نحو  18ألف سوري خالل الـ4
سنوات األخيرة.
ونقل موقع «نيوز ديبلي» ،خالل
التحقيق ال��ذي أج��راه بالتعاون مع
«إنترناشيونال ميديا سوبورت» ،عن
حسين نوفل رئيس قسم الطب الشرعي
في جامعة دمشق ،ورئيس الهيئة
العامة للطب الشرعي قوله إن «غالبية
ه��ذه العمليات أجريت في مخيمات
اللجوء في لبنان وتركيا وغيرها من
البلدان المجاورة لسوريا».
وكشف نوفل أن حوالي  20ألف
عملية نزع أعضاء أجريت منذ بداية
الحرب في سوريا ،خاصة في مناطق
حدودية بعيدة عن الرقابة الرسمية.
وحسب ما نقلته صحيفة «الحياة»
اللندنية ،يختلف سعر األعضاء من
بلد إل��ى آخ��ر ،ففي حين يبلغ سعر
الكلية الواحدة  10آالف دوالر أميركي
في تركيا ،فإن سعر الكلية في العراق
ال يتعدى ألف دوالر أميركي ،أما في
لبنان وسوريا فيتم شراء الكلية بثالثة
آالف دوالر.
وت��ج��ارة األع��ض��اء ال تقتصر على
الكلى بل تشمل الطحال والقرنيات
التي بلغ سعر القرنية الواحدة في
بعض المرات  7500دوالر.

«ن��ي��وز دي��ب��ل��ي» نقلت ش��ه��ادات
بعض األشخاص الذين تم استمالتهم
ل��ل��دخ��ول ت��ح��ت غ���ط���اء «ال��ت��ب��رع
ب��األع��ض��اء» خ��اص��ة أن القوانين
السورية تشرع هذا النوع من التبرع،
فعبر ياسر البالغ من العمر  29عاما ً
عن عجزه وندمه على فعلته معتبرا ً
أنه اتخذ أس��وء ق��رار في حياته بعد
هربه من القتال في مدينته حمص
غرب سوريا.
ويقول إنه شق طريقه نحو القاهرة
في مصر ،ليقع مثله مثل سابقيه من
الالجئين في مأزق الحصول على عمل
في ظل حاجته الملحة للمال للعيش.

ومن خالل معارفه ،سمع أن بعض
الناس سوف تدفع إلحدى كليتيه فلم
يكن له أي خيار سوى الموافقة على
بيع اليسرى ،فالتقى السمسار وعقدت
الصفقة ليسافر بعدها إلى اسطنبول
في تركيا ويعيش في غرفة مكتضة
بالرجال.
إلى ذلك ،شهدت المحاكم السورية
رف��ع  20دع���وى مرتبطة باالتجار
باألعضاء في الفترة الممتدة بين آذار
 2011و أيلول  ،2015وج��رى رفع
دع���اوى م��ن ع��ائ�لات ضحايا قضوا
بسبب ه��ذه العمليات ض��د أطباء
ومستشفيات مع استبعاد أن تجري

م��ح��اك��م��ة ه����ؤالء ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف
الراهنة.
ويجلس أعضاء في هذه الشبكات
في عيادات ومستشفيات تتوزع في
معظم ال��م��دن والمناطق السورية،
ويتجول بعضهم حامالً السالح دون
صفة رسمية ،فيما يتولى قسم آخر
إدارة التسوق اإللكتروني ألعضاء
البشر ،كما هي الحال في هذا اإلعالن
«للبيع بداعي السفر إلى أوروبا ،كلية
ش��اب عمره  27سنة ،خ��ال م��ن أي
مرض فيروسي أو وراث��ي… موجود
بمدينة اسطنبول في تركيا ،االستفسار
للجادين فقط على الخاص».

وزير المالية الرو�سي :العقوبات الغربية علينا لم تحقق هدفها
أعلن وزير المالية الروسي أنتون سلوانوف أنّ الغرب لم يحقق الهدف المرصود للعقوبات
المفروضة على روسيا ،موضحا ً أن اإلجراءات التي اتخذتها الدول الغربية ضد روسيا عامة
واقتصادها خاصة ،لم تترك أثرا ً توقعه الغرب.
وذكر وزير المالية الروسي أن «األميركيين قالوا إن العقوبات ستمزق االقتصاد الروسي.
أما اآلن فال نسمع كالما ً كهذا» ،وتابع ،قائالً إن «الغرب يرى اليوم ارتفاعا ً في احتياطي روسيا
من النقد األجنبي والذهب ،واستقرارا ً لمعدل التضخم وانحسارا ً كبيرا ً في هروب رؤوس
األموال».
ونوه الوزير الروسي إلى أ ّنه من الواضح أن الغرب لم يحقق مراده من فرض العقوبات
على روسيا ،مشيرا ً إلى أن الحظر الذي فرضه الغرب على روسيا لم يحقق الفوائد للمستثمرين
الغربيين ،بل وضعهم أمام خسارة كبيرة ،إذ منعهم من االستثمار في المشاريع الروسية
المربحة.
جاء ذلك في وقت َّ
حث رئيس وزراء والية ساكسونيا األلمانية ستانيسالف تيليش على إلغاء
العقوبات االقتصادية ضد روسيا في أقرب وقت ممكن ،مؤكدا ً أن ألمانيا وروسيا شريكتان في
التجارة منذ فترة طويلة ،وقادرتان على تسوية الخالفات السياسية عبر المفاوضات
وشدَّد السياسي من حزب «االتحاد الديمقراطي المسيحي» على أن روسيا شريك اقتصادي
مهم أللمانيا واالتحاد األوروبي ،وأنه ينبغي استمرار هذا الوضع لفترة طويلة .وقال «آمل
باستئناف الحوار مع روسيا من أجل توضيح القضايا السياسية المتباينة» ،بحسب
تعبيره.

من جانبه اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش
أوغلو مؤخرا ً المطالب األوروبية بتغيير قوانين مكافحة
اإلرهاب في تركيا دعما للنشاط اإلرهابي ،مشيرا ً إلى أنّ
بالده تكافح إرهابيي حزب العمل الكردستاني وتنظيم
«داعش».
وأكد الوزير التركي أنّ أنقرة ال تهدد االتحاد األوروبي،
بل «تقول الحقيقة بصراحة» ،مضيفا ً أنّ االتحاد األوروبي
ال يمكن أن يصبح العبا عالميا ويحل مشاكله االقتصادية
دون مشاركة تركيا.
في غضون ذلك ،قال رئيس المجلس األوروبي دونالد
توسك أمس ،إن االتحاد مستعد لاللتزام باتفاقه مع تركيا
بشأن المهاجرين إال أن أنقرة عليها أال تسعى لتغيير
القواعد بعد أن جرى االتفاق عليها ،مضيفا ً أن «االتحاد
مستعد للوفاء بالتزامه في اتفاقه مع تركيا ما دامت
توافق على االلتزام بالقواعد ال أن تلعب بها».
ورغم انتقاد كثير من النشطاء الحقوقيين لهذا االتفاق إال
أنه ساعد بشدة في الحد من أعداد الالجئين والمهاجرين
الوافدين إلى الشواطئ األوروبية ما أعطى ساسة االتحاد
األوروبي فرصة ثمينة اللتقاط أنفاسهم بعد أن وصل نحو
 1.3مليون شخص إلى القارة خالل العام الماضي.
غير أن الغيوم تخيم بظاللها على االتفاق حيث تهدد
أنقرة باإلنسحاب منه إذا لم ييسر االتحاد قواعد سفر
المواطنين األت��راك إلى دول منطقة «شنغن» وهو األمر
ال��ذي يثير ج��دال ً سياسيا ً بين ال��دول األعضاء باالتحاد
البالغ عددها  28دولة.

�ساندرز :انتخاب ترامب
�سيكون كارثي ًا
ق��ال الملياردير دونالد ترامب المرشح األوف��ر حظا للحزب الجمهوري
النتخابات الرئاسة األميركية ،أن الرئيس الحالي باراك أوباما هو أسوأ رئيس
في تاريخ الواليات المتحدة.
وكتب ترامب في حسابه على موقع «تويتر» للتواصل االجتماعي «في
السياسة ،كما في الحياة ،الجهل ليس فضيلة .لهذا السبب أساسا يعتبر
الرئيس أوباما أسوأ رئيس في تاريخ الواليات المتحدة».
من جانبه كان أوباما قد أعلن سابقا ً أنّ جزءا ً من اقتراحات ترامب يمثل خيانة
للقيم األميركية ،مدلالً على ذلك بموقف الملياردير األميركي من المسلمين،
مشيرا ً إلى أن اقتراح المرشح الجمهوري الخاص بحظر دخول المسلمين إلى
أراضي الواليات المتحدة ،كان يمكن أن يؤدي إلى ابتعاد طوائف دينية مهمة
داخل البالد وخارجها عن مكافحة التطرف.
وقال الرئيس األميركي منتقدا ً الجمهوريين بما في ذلك بسبب نفيهم لتغير
المناخ نتيجة أنشطة البشرية ،إن «الجهل ال يمثل فضيلة» وإن «نفي الوقائع
يمثل طريقا ً إلى التخلف».
في غضون ذلك ،اعتبر المرشح المحتمل للحزب الديمقراطي في سباق البيت
األبيض بيرني ساندرز في مقابلة خاصة مع قناة «آر تي أمريكا» أن انتخاب
ترامب رئيسا سيكون كارثيا بالنسية للواليات المتحدة.
وقال السناتور ساندرز «الشيء الوحيد الذي يوحدنا جميعا ،هو فهم أن
ترامب سيكون كارثة لهذا البلد ..لذلك من الضروري أال يصبح رئيسا» ،و أضاف
«أنا أدعو جميع المندوبين إلى القيام ببعض التفكير الجدي ..وإذا عملتم هذا،
سيكون الناخبون معنا .فلدينا أقوى الحمالت لهزيمة كل من هيالري كلينتون
ودونالد ترامب».

جهاز اال�ستخبارات البريطاني
ين�ضم ر�سميا �إلى «تويتر»
انضم جهاز التنصت البريطاني السري إلى موقع تويتر رسمياً ،ليخرج
إلى دائرة الضوء برسالة بسيطة جاء فيها «مرحبا أيها العالم» ،حيث
أصبح جهاز التنصت المعروف باسم «مقر االتصاالت الحكومي» أول
جهاز استخبارات بريطاني ينضم إلى هذا الموقع للتواصل االجتماعي،
بعد أن كان يفضل تجنب األضواء.
ويبدو أن المسؤولين عن هذا الجهاز فضلوا إضفاء قدر أكبر من الشفافية
على عملهم ،عقب التسريبات التي كشف عنها الجاسوس األميركي إدوارد
سنودن ،والتي جاء فيها أن هذا الجهاز البريطاني يقوم بعملية واسعة
لجمع المعلومات.
وصرح متحدث من الجهاز لم يكشف عن هويته «أنها خطوة كبيرة
للمنظمة في الوقت الذي نصبح فيه أكثر انفتاحا على العمل الذي نقوم
به ،لكي تبقى بريطانيا آمنة» ،و أض��اف «نريد أن يكون الجهاز أكثر
انفتاحا ً وأن يساعد عامة الناس على فهم عملنا ،ونريد كذلك التواصل
مع المجتمع التقني وأن نضيف صوتنا إلى المحادثات التي تجري على
مواقع التواصل االجتماعي حول التكنولوجيا» ،إضافة إلى الرياضيات
وأمن المعلوماتية.
وسيستخدم الجهاز حسابه على تويتر لتسليط الضوء على الفعاليات
والمطبوعات والمدونات والمقاالت.
ويقع الجهاز في مبنى عمالق على شكل حلقة يطلق عليه اسم «الدونت»
في بلدة شلتنام جنوب غرب إنغلترا.
هذا وسارعت وكالة االستخبارات المركزية األميركية « »CIAإلى
الترحيب بدخول الجهاز البريطاني إلى عالم تويتر ،بحسب «فرانس
برس».

