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عربيات  /دوليات

هل �سيدفع �أوغلو وحده
ثمن �سيا�سات تركيا
خالل «الربيع العربي»
 د .هدى رزق
سيدفع أحمد داود أوغلو ثمن السياسات التي ا ّتبعتها تركيا خالل
«الربيع العربي» ،هذا ما عبّر عنه «إحراجه فإخراجه من الحكم» ظهر
األمر وكأنه ُمبيّت ،ألنّ اسم بن علي يلدريم كان مطروحا ً منذ ثالثة
أشهر لخالفته .فقد جرى اتهام أوساط أوغلو بتسريب صورة ابن
يلدريم في أح��د كازينوات سنغافورة ،ما اعتبر محاولة لتشويه
صورة يلدريم.
يشكل اإلخالص هاجسا ً ألردوغان المسكون بفكرة الزمته ،منذ
تظاهرات حديقة غزي وفضيحة الفساد في كانون األول /ديسمبر
.2013
ّ
خاض حزب العدالة والتنمية االنتخابات البلدية بداية عام ،2014
وف��ا ّز بأغلبية ساحقة .في وق��ت اعتقدت فيه األوس��اط السياسية
الداخلية والخارجية أنّ فضيحة الفساد ستؤثر في شعبيته ،لكن
أردوغ��ان أصبح رئيسا ً للجمهورية في العام نفسه عبر االنتخاب
المباشر من الشعب ،مما اعتبّر استفتاء على زعامته ،وبداية الموافقة
على النظام الرئاسي.
اعتبر أردوغان فضيحة الفساد مؤامرة غربية ضدّه بعد االنقالب
على الرئيس اإلخواني محمد مرسي ،ارتاب من موقف واشنطن،
تنحي أمير قطر ووزير خارجيته ،شعر بأنّ هناك
زادت شكوكه بعد ّ
تح ّوالً في المشروع السياسي الغربي ال��ذي اعتبر تركيا نموذجا ً
لبلدان «ال��رب�ي��ع ال�ع��رب��ي» ،وخ�ش� ّ�ي أن يكون ه��و الضحية التالية.
ق ّرر التخلص من جماعة الخدمة واعتبرها «دولة موازية» واتهمها
بالعمالة للخارج ،بعدما شكلت عماد سلطته في مرحلة التأسيس
وتنصل
 ،2002وكانت شريكته في إضعاف سلطة الجيش ،عاد
ّ
مؤخرا ً من الموضوع وألصق التهمة بالجماعة وب � ّرأ الجيش من
التآمر لقلب نظام الحكم ،ابتعد عن غول وأبعده عن السياسية بسبب
موقفه التوفيقي بينه وبين غولين وع��دم موافقته على اقتراحاته
بشأن التدخل في عمل البنك المركزي .خاض معركة الحزب بدم
جديد عبر مجموعات شبابية «أردوغ��ان �ي��ة» نشأت على صورته
كقائد ،واستطاع أن يكسب معركة الحزب.
وضع المؤسسون أمام خيار واحد إما معي او ضدّي وال مجال
لالنتقاد ،فيما انفصل أحمد داود أوغلو عن حرس الحزب القديم
والتصق بأردوغان ال��ذي ح ّمله فيما بعد مسؤولية خسارة حزب
العدالة والتنمية ،ألكثرية برلمانية يمكنها تأليف حكومة بمفردها.
قلب الطاولة على الجميع وأعاد رسم السياسة الجديدة ،التي تعيشها
تركيا منذ انتخابات  7حزيران  2015حتى اليوم .سجل انتصارا ً
بالدم في انتخابات األول من تشرين الثاني /نوفمبر  .2015لكن
ثقته بأحمد داوود اوغلو تهاوت ،بسبب التناقضات بينهما على
كيفية التعامل مع المشكالت الداخلية والخارجية ،التي تراكمت في
توجسه من انقالب صديقه عليه.
االونة األخيرة ،لم يغب ّ
وكما كان متوقعا ً عبّرت الحكومة التركية الجديدة عن اإلخالص
التا ّم ألردوغان ،لم يت ّم تغيير ك ّل الوزراء كما توقعت بعض األوساط.
ت ّم االبقاء على محمد سيمسك وهو نائب رئيس ال��وزراء للشوؤن
االقتصادية ،الذي كان وزيرا ً للمال في حكومات أردوغان السابقة،
كذلك تولى لطفي الفان حقيبة وزارة التنمية وكان من المتوقع أن
يعاقب أل ّنه قريب من اوغلو ،أما السبب األساس لبقاء سيمسك فهو
تطمين المستثمرين األجانب واألس��واق المالية ،ألنّ وج��وده في
الحكومة ُيشكل ضمانة للبنوك الدولية وللمحيط المالي ،وهو كان
مق ّربا ً من علي باباجان ال��ذي ح��ا ّز على ثقة المستثمرين األجانب
والبنك الدولي والوسط المالي.
وج��ود ه��ذا ال��رج��ل ف��ي حكومة يلدريم ه��و فقط م��ن أج��ل تبديد
مخاوف األس��واق المالية الدولية ،لكنّه ال يملك سلطة في صناعة
ال�ق��رار ف��ي ال�ش��ؤون االقتصادية والمالية ،إذ أوك�ل��ت ه��ذه المهمة
لنورالدين جانيكلي نائب رئيس ال ��وزراء الجديد ،وه��و إسالمي
متشدّد اشتهر بمواقفه التي ال تتوافق مع النظرة الشاملة لألسواق
المالية ،فاختياره هذا سيحدّد القرارت االقتصادية والمالية ،وليس
من قبيل الصدفة قيام الحاكم الجديد للبنك المركزي بزيادة تخفيض
أس�ع��ار الفائدة وف�ق�ا ً ل��رأي أردوغ���ان .ح��دث ه��ذا األم��ر ي��وم إعالن
الحكومة الجديدة وليس معلوماً ،كيف سيكون ر ّد األسواق المالية
على هذه اإلجراءات.
جرى التخلي عن يلتجين اكدوغان كاتب سيرة الرئيس اردوغان،
مع أ ّنه كان مخلصا ً له ولم يكن مق ّربا ً من اوغلو ،لكنه مثّل مرحلة
سياسية تخلى عنها اردوغ���ان وا ّت�س�م��ت ف��ي ال �ح��وار م��ع االك��راد
واالنفتاح .اما االستغناء عن فولكان بوزكير العلماني وزير شوؤن
االتحاد األوروب��ي فكان أم��را ً طبيعيا ً بسبب قربه من اوغلو .فيما
خفتت هالة هاكان فيدان رئيس االستخبارات الذي اعتبر الصندوق
األسود وحافظ أسرار أردوغان ،بعد أن تقلّب بينه وبين أوغلو الذي
طلب منه تقديم استقالته من أجل الترشح لالنتخابات البرلمانية،
لكن عودته عن اإلستقالة بطلب من أردوغ��ان لم تعد الثقة بينهما،
وتح ّولت إل��ى وزي��ري العدل والداخلية اللذان بقيّا في منصبيهما
بعد مساهمتهما في تنفيذ سياسة أردوغان في القضاء على جماعة
«الدولة الموازية» وفي وضع اليد على مفاصل القضاء .ت ّمت اقالة
فريدون سينيرلي اوغلو العلماني المق ّرب من اوغلو مع أ ّنه مهندس
أي خطوة
إعادة العالقات مع «إسرائيل» بالرغم من أ ّنه لم يقدم على ّ
دون استشارة اردوغان.
ي�ب��دو أنّ عهد يلدريم غير ق��اب��ل للطعن ،وه��و سيحاول إجراء
إصالحات وتغييرات شاملة على مستوى الكوادر والمسؤولين في
االدارة.
أم��ور كثيرة ُيرجح أن تكون لها تأثيرات جذرية في السياسة
التركية بعد موافقة اردوغ��ان على الحكومة التي س��وف تنال ثقة
البرلمان في  29اي��ار ،في الوقت ال��ذي ت� ّم فيه اإلع�لان عن اللجنة
المركزية الجديدة لصناعة القرار في حزب العدالة والتنمية.
تض ّمنت أول ��ى رس��ائ��ل رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ب��ن ع�ل��ي ي�ل��دري��م في
السياسة الخارجية ،إصالح عالقات تركيا مع دول الجوار ولقد ذك ّر
أنّ األزمات تحيط بتركيا ،والح ّل يكمن بزيادة األصدقاء وتخفيض
عدد األعداء .تض ّمن البيان نقدا ً مبطنا ً ألحمد داوود اوغلو وخياراته
في السياسة الخارجية ،التي زادت من عزلة تركيا ،وأنّ هذه المسألة
سوف تكون من أولويات الحكومة ،مع العلم أنّ معظم االنجازات
التي يت ّم الحديث عنها هي من صنع حكومة اوغلو بدأ بالعالقة مع
«إسرائيل» إلى نيّة إقامة ح��وار سياسي بين العاصمتين ،العالقة
بين انقرة والقاهرة وترميم العالقة مع العراق ومحاولة إعادة بناء
الجسور مع روسيا ،الذي سيأخذ وقتا ً طويالً .لكن اإلشارة المهمة
كانت إلى سورية حيثُ قال يلدريم ،بأنّ هذه الحرب ال معنى لها حيث
يقتل المسلم أخاه المسلم .وهي عبارة استعملها اردوغان في افتتاح
قمة منظمة المؤتمر االسالمي في اسطنبول حيث دعا المسلمين
إل��ى التوحد وع��دم االق�ت�ت��ال .يأتي ه��ذا التصريح ف��ي ال��وق��ت الذي
تحاول فيه أنقرة التكيّف مع حقيقة أنّ الرئيس السوري سيبقى في
منصبه .وتحاول حماية حدودها وتكثيف الجهود لقتال داعش .في
الوقت الذي تنتقد فيه األميركيين بسبب التعاون مع حزب االتحاد
الديمقراطي وهو جزء ال يتجزأ من حزب العمال الكردستاني.
هذه التصريحات إضافة إلى كالم وزير الخارجية التركي ،عن
القبول بنظام تعدّدي في سورية تطرح التساؤل حول إمكانية إيقاف
تركيا دعمها للمعارضة السورية ،والدور الذي تلعبه في إقناع قطر
والسعودية بوقف دعمهما العسكري للمسلحين.
سيقطف أردوغ ��ان ثمار إص�لاح ال�ع�لاق��ات م��ع ال �خ��ارج ويلقي
مسؤولية الحرب في سورية على كتف أحمد داوود اوغلو الذي
يبدو وكأنه خرج بخفي حنين.
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كوالي�س
خفايا

«الثورات» العربية ...وتفكيك الجيو�ش والمجتمعات
 راسم عبيدات
في بداية قيام ما يس ّمى بـ»الثورات» العربية ،وما رفعته
من شعارات ومطالب اقتصادية واجتماعية ومن ثم سياسية،
تص ّورنا بأنّ الهدف هو التغيير واإلصالح وتحقيق أعلى قدر
من العدالة اإلجتماعية والحريات العامة والخاصة ،وبناء
مجتمعات مدنية تقوم على المواطنة والمشاركة في القرار
والقيادة وتداول السلطة ديمقراطيا ً إلخ ...ولذلك وجدنا أوسع
التفاف شعبي وجماهيري حول تلك الثورات .ولكن سرعان ما
انحرفت البوصلة وجرى استثمار واستغالل تلك الثورات ،خدمة
أله��داف وأجندات ومصالح قوى مرتبطة بأحالف ومشاريع
سياسية كبرى ،يُجري رسمها للمنطقة تقوم على تفكيك وتركيب
الجغرافيا العربية على تخوم وحدود المذهبية والطائفية ،وبما
يمنع أيّ حالة نهوض قومي أو توحد ،ولذلك بحثت أميركا عن
شركاء لمشروعها هذا الذي كانت تحاول تنفيذه منذ عام 2000
و ،2006لكنها فشلت في ذلك بفعل صمود حزب الله ومعه
المحور المتماسك من قوى المقاومة وعلى وجه التحديد إيران
وسورية.
جاءت ما تس ّمى بـ»الثورات» العربية ،وركبت جماعة اإلخوان
المسلمين الموجة ،باعتبارها قوة منظمة كبرى ،ولديها حنفيات
ّ
تضخ عليها كمال سياسي ،من أكثر من عاصمة
ومزاريب أموال
خليجية وإسالمية في مقدّمتها السعودية وقطر واإلم��ارات
وتركيا ،واعتلت حركة اإلخوان السلطة في أكثر من بلد عربي
وبالتحديد مصر ،ولكن سرعان ما انكشفت حقيقة اإلخ��وان،
وأنهم ال يعرفون سوى مصالحهم ورفعوا ايديولوجيتهم فوق
أوطانهم ،وشرعوا بأخونة الدولة والسلطة والمجتمع ،مما أدى
لسقوطهم المدوي ،ولكن بسقوط اإلخوان لم يتوقف المشروع
األميركي ـ الصهيوني ـ اإلستعماري الغربي على المنطقة بأدواته
تصدر ذلك قطر والسعودية وتركيا.
العربية واإلقليمية ،حيث ّ
المشروع التفكيكي للجيوش حقق نجاحات كبيرة في ليبيا

ُ
حيث أنّ تفكيك الجيوش من شأنه أن يفتح الطريق
والعراق،
واسعا ً أمام تفكك المجتمعات ،وخصوصا ً بأنّ ليبيا كانت دولة
محصنة مجتمعيا ً وال تتمتع بمواصفات الدولة المدنية،
غير
ّ
وجيشها أقرب إلى ميليشيات عشائرية منه إلى جيش نظامي
وطني ،ولذلك وجدنا بأنّ تفكيك الجيش الليبي ،سهّل بشكل
كبير تفكيك المجتمع ،بحيث تح ّولت ليبيا إلى ساحة حرب بين
مليشيات وعصابات متناحرة ،حروب عشائرية وقبلية ،تسفك
فيها دماء المدنيين وترتكب مجازر ،فالحرب تجري على البيئة
المدنية لهتك نسيجها المجتمعي ،وبالتالي تنفصل مكونات
المجتمع إلى قبائل وعشائر وملل وطوائف ،وتفقد القيم المدنية
معناها بين الناس لصالح القيم البدائية التي تحيي حربا ً مزمنة
بين أطياف المجتمع تتغذى وتشبع يوميا ً من البيئة الالمدنية
التي تح ّول ماء المجتمع إلى مستنقع.
وفي العراق وجدنا مباشرة بعد إحتالله في عام  ،2003أول
خطوة قام بها الحاكم العسكري األميركي للعراق «بريمر» هو
تفكيك الجيش العراقي ،لكي يسهل تفكيك المجتمع العراقي،
والذي وجدنا أ ّنه بعد تفكيك الجيش العراق واستيالد ودعم
ما يسمى بتنظيم «الدولة اإلسالمية «داعش» واستيالئه على
مساحات واسعة من أراضي الدولة العراقية ،كانت المجازر
ُترتكب بحق المدنيين بشكل كبير ،وج��رى ويجري عمليات
تطهير عرقي بحق جماعات أثنية ودينية كاملة ،ودخل العراق
في حروب مذهبية وطائفية وتقسيمات عشائرية وقبائلية ،في
حروب الهدف منها خلق ثارات وندوب وجروح عميقة ومستديمة
في المجتمع ،تمنع لملمة تشظياته والعودة به لمجتمع مدني
ألكثر من مئة عام قادمة على األقل،حيث تتحول المجتمعات إلى
مجتمعات بوهيمية تحكمها الغرائز والعواطف ،وتعمل القتل
والدمار في بعضها البعض ،في حروب تذكر بحروب «داحس»
و»الغبراء» وحرب «البسوس» وغيرها.
هذا المشروع الذي نجح في ليبيا والعراق حاولت أميركا
والمروحة الواسعة من حلفائها صهيانة وسالجقة وعربان
مشايخ ون��ف��ط تطبيقه ف��ي س��وري��ة ،ودف��ع��وا بمرتزقتهم

وعصاباتهم من أكثر من  80دولة في حرب عدوانية إجرامية
على سورية ،ولكنها طوال خمسة سنين لم تنجح في كسر إرادة
السوريين وال فك عُ رى العالقة بين الجيش السوري المبني على
أسس وطنية وعقائدية وبين حاضنته من المجتمع المدني،
ففي ليبيا والعراق ،التدخل الخارجي فكك ودمر الجيش ،وسهل
تدمير وتفكيك المجتمع المدني ولكن في سورية لم يكن تدخل
عسكري مباشر ،ومن انيط به من الحلفاء للقيام بهذه المهمة،
تركيا فشلت في ذلك فشالً ذريعاً ،فرغم ك ّل الحرب والضربات
التي تع ّرض لها الجيش السوري ،وما رافق ذلك من تحريض
مذهبي وطائفي وتشويه وإشاعات وأخبار كاذبة وتلفيقات ،لم
تثمر في حصول أي انشقاق جدي ،وذلك لكون البيئة الحاضنة
للجيش لم تتآكل ولم تتفتت ،وإنشقاق الجيش يكون عندما
ينهار المجتمع الذي ينتج الجيش ويستند عليه الجيش.
هذا الفشل قاد أصحاب هذا المشروع وحواضنهم وأدواتهم
التنفيذية لشنّ حرب شاملة على المجتمع المدني السوري،
حيث التفجيرات اإلرهابية وعمليات القتل الوحشية والمجازر
المروعة بهدف زعزعة اإلستقرار في المجتمع المدني ،لكي يت ّم
خلق حالة من اإلنفصال والخصام والعداء بين الجيش وبيئته
الحاضنة ،وبما يشغل الجيش عن القيام بدوره في اجتثاث
واستئصال الجماعات اإلرهابية ،ولهذا فالمجازر المتنقلة والتي
يتناوب عليها داعش والنصرة والفتح وجيش اإلسالم وأحرار
الشام ،هي عمل منظم خبيث غايته أبعد من مجرد عملية ثأر بل
عملية ضرب المجتمع والقيم المدنية ،تديره نفس الجهات التي
تتفاوض من واشنطن و خلفها تل أبيب.
وكما قال سماحة السيد نصرالله ،فإنّ األشهر المقبلة ستشهد
عملية تصعيد غير مسبوقة في القدس المحتلة  ،و حلف
المقاومة سيفرض معادالته وسينتصر ،وستنهض سورية من
جديد ،لتبقى رقما ً صعبا ً في المعادالت اإلقليمية والدولية.
Quds.45@gmail.com

قالت مصادر روسية
إعالمية إنّ المراجع
األميركية األمنية ع ّممت
على دبلوماسييها
وأصدقائها تجميع لوائح
اسمية بك ّل من يعرفونهم
من مسؤولين إيرانيين
وقادة في حزب الله
وأنّ األميركيين يسعون
لتكوين ملفات يس ّمونها
صداقات مع األعداء
الستخدامها في محاولة
التأثير عبر العالقات
االجتماعية بالقرارات
ما دون السياسية
العليا واالستراتجية
العسكرية واألمنية والتي
يمكن لألفراد ضمن
مسؤولياتهم تعديل
طبيعتها ووجهتها بحدود
معينة يشكل تكامل
التغييرات فيها جميعا ً
فارقاً...

ثالثة الجئين فقط موجودين في بلغاريا وفق ح�ص�ص االتحاد الأوروبي

كاميرون يقول � ّإن �أرقام الهجرة مخيبة للآمال
ذك�� ّرت وكالة «شينخوا» الصينية ،أنّ  3مهاجرين
فقط موجودون في بلغاريا حالياً ،وفق حصص توزيع
الالجئين من الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي اعتمدها
االتحاد األوروبي في أيلول من العام الماضي.
وأوض��ح��ت رئيسة وك��ال��ة ش��ؤون الالجئين ،بيتيا
بارفانوفا ،أنه وفقا لالتفاقات يتعين على بلغاريا استقبال
 1302شخص .إال أنّ بلغاريا لم تستقبل حتى اآلن سوى
 4الجئين 2 ،من العراق و 2من سوريا ،إال أنّ أحدهم قرر
العودة إلى وطنه.
ووفقا ً للوكالة األوروبية لمراقبة الحدود الخارجية
«فرونتكس» ،فقد وصل أكثر من  1.8مليون مهاجر والجئ
إلى االتحاد األوروب��ي في عام  .2015وقالت المفوضية
األوروبية إنّ أزمة الهجرة الحالية في العالمُ ،تعتبر األكبر
منذ الحرب العالمية الثانية.
في غضون ذلك ،قال رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد
كاميرون أمس ،إن األرقام التي ُتظهر أنّ الهجرة ثاني أعلى
مستوى على اإلطالق مخيبة لآلمال لكنه توقع تغير هذا
االتجاه.
وخالل قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قال
كاميرون إن الناس تنجذب لبريطانيا ألنّ أداء االقتصاد
تفوق على دول أخرى في أوروب��ا لسنوات وهذه مسألة
رئيسية في استفتاء يُجرى الشهر المقبل على انسحاب
بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وذك��ر المكتب الوطني لإلحصاء في أخ��ر تقرير قبل
استفتاء  23حزيران أنّ عدد المهاجرين بلغ  333ألفا في
 ، 2015وهو ثاني أعلى مستوى في فترة  12شهرا ً منذ بدء
السجالت عام .1975
وفي السياق ،قالت المفوضية السامية لألمم المتحدة

لشؤون الالجئين أمس ،إنّ الالجئين في بعض األماكن
في اليونان مكدسون في ظروف دون المستوى في مخازن
ومصانع سيئة التهوية ال يوجد فيها ما يكفي من الطعام
والماء والمراحيض والحمامات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمنغ
ُ
«نحث السلطات اليونانية على إيجا ِد بدائل أفضل بسرعة

باستخدام الدعم المالي المقدم من االتحاد األوروبي».
الى ذلك ،قال الناطق باسم القوة األوروبية البحرية
لمكافحة المهربين ،الكابتن دي رينزي سونينو ،إنّ أكثر
من  20مهاجرا ً لقوا حتفهم قبالة سواحل ليبيا ،موضحا ً
أنّ طائرة استطالع تابعة للوكسمبورغ رصدّت على بعد
 65كلم من الساحل الليبي مركبا ً يغرق وحوله في المياه

�إ�ضرابات فرن�سا ت َّت�سع وت�صل لمفاعالت نووية
َ
ش��هِ��دّت ف��رن��س��ا ،إض��راب��ات ج��دي��دة ،بعد أن
صوت العاملون نحو  16محطة للطاقة النووية
للمشاركة في االحتجاجات التي تشهدها البالد ضد
ُ
حيث يُفترض أن يوفر مشروع
تعديل قانون العمل،
التعديل مرونة أكبر لسوق العمل ،إال أ ّن��ه يمنح
مرونة أكبر لتوظيف وتسريح الموظفين وينتقص
من أجورهم اإلضافية.
وقالت وسائل اإلع�لام المحلية ،إنّ العاملين
في  16من أصل  19محطة نووية لتوليد الكهرباء
شاركوا في اإلضرابات ،لكنها أوضحت أنّ العمل لم
يتوقف كليا ً في تلك المحطات ،إذ يجري تخفيض
اإلنتاج فقط بسبب القوانين التي تمنع وقف العمل
في القطاع النووي والكهرباء ،مع وجود أنباء عن
انقطاع الكهرباء في بعض المدن الفرنسية لبعض
الوقت.
وبحسب وكالة «رويترز» ،فقد انخفضت قدرة
إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في عموم فرنسا
بمقدار  5غيغاواطات ،وهو ما يعادل أكثر من % 6
من إجمالي قدرة توليد الكهرباء في البالد.
لكن خبراء في قطاع الكهرباء قالوا ،إنّ من غير
المتوقع أن يؤدي اإلضراب في المحطات النووية
إل��ى انقطاع الكهرباء على نطاق واس��ع بسبب
قوانين اإلضراب في هذا القطاع.
وأش����ارت وس��ائ��ل األع�ل�ام إل��ى خ��ط��وات غير
مسبوقة أدت إلى تصاعد األزمة ،فقد توقف العمل
في مصنع إلنتاج الغواصات ألول مرة في تاريخ
فرنسا ،وقطع محتجون خطوط سكك حديدية مما
أوقف حركة بعض القطارات.

هذا و قد سببت االحتجاجات واإلضرابات ،التي
دخلت يومها الـ  ،8أزمة وقود واسعة في فرنسا
بعد توقف العمل في  6من أصل  8مصاف لتكرير
النفط ،فضالً عن محاصرة بعض المنشآت النفطية
ومستودعات الوقود ،وبدأت الحكومة السحب من
مخزون الوقود اإلستراتيجي لمواجهة األزمة بعد
نفاد الوقود في مئات المحطات.
وبعد أن تدخلت الشرطة في األيام األخيرة لرفع
حصار المصافي ومستودعات الوقود ،قال رئيس

�إيقاف نظام العبور بين �أوكرانيا و�أوروبا
أف��اد مصدر دبلوماسي أوروب��ي أنّ االتحاد
أعلن عن آلية الوقف المؤقت لعمل نظام العبور
بدون تأشيرات مع أوكرانيا وجورجيا مع الدول
الثالثة.
وذك��ر االت��ح��اد أنّ دول��ه ال تنوي استثناء
أوكرانيا وجورجيا من تأثير آلية التعليق
المؤقت لعمل نظام العبور بدون تأشيرات.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أنّ وزراء داخلية دول
االتحاد األوروبي كانوا قد أقروا اآللية المذكورة
في اجتماع لهم ي��وم الـ 20من أي��ار الجاري،
وتهدف هذه الخطوة إلى منع وقوع أزمة الجئين
جديدة في حال النمو المفاجئ للمهاجرين غير
الشرعيين.
واتفق الوزراء على أنه لن تتخذ أي خطوات
إضافية لتحرير نظام التأشيرات بين االتحاد
األوروب����ي ودول أخ���رى إال بعد التحقق من

نجاعة عمل اآللية الجديدة  .وفي ذلك االجتماع
عارض وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا إلغاء نظام
التأشيرات بين دول االتحاد وأوكرانيا.
وق��ال الوزير الفرنسي إنه ال يمكن حل هذا
الموضوع خالل أسابيع أو أشهر وشدد على أنّ
بالده تعارض ذلك.
تجدر اإلش��ارة إلى أنّ السلطات األوكرانية
طالما أعلنت أنّ من بين أولوياتها إلغاء نظام
التأشيرات مع دول االتحاد األوروبي.
وفي نيسان عرضت المفوضية األوروبية
رسميا ً على أوكرانيا ،إلغاء نظام التأشيرات،
لكن الوضع تغير إذ تجب موافقة دول االتحاد
والبرلمان األوروب���ي على ه��ذا االق��ت��راح اآلن،
وسيتضمن االتفاق على بند يقول إنّ االتحاد
األوروبي يستطيع وقف عمل الوثيقة في حال
تدفق المهاجرين.

ال���وزراء الفرنسي مانويل فالس ،إنّ  % 20إلى
 % 30من مجموع محطات الوقود فيها أزمة.
وت��م إل��غ��اء  % 15م��ن رح�لات ال��ط��ي��ران التي
تقلع من مطار أورلي في باريس ،في حين تخشى
الحكومة اتساع اإلض��راب��ات في قطاع النقل ،إذ
تتوقع قدوم  7ماليين زائر إلى فرنسا ،اعتبارا ً من
الـ  10من حزيران المقبل ،لحضور مباريات كأس
أوروبا لكرة القدم.

بكين ُتع ّبر عن ا�ستيائها
من بيان «مجموعة ال�سبع»
ب�ش�أن بحر ال�صين الجنوبي
قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ
أمس ،إنّ بكين مستاءة بشدة من بيان قادة مجموعة السبع
ُ
حيث تتنازع على السيادة مع
بشأن بحر الصين الجنوبي،
عدد من دول جنوب شرق آسيا .هذا وأث��ار موقف الصين
الحازم على نحو متزايد في بحر الصين الجنوبي ،قلق
الواليات المتحدة وحلفائها اآلسيويين .و كان زعماء مجموعة
السبع الكبرى عبروا عن قلقهم بشأن التوترات في بحري
ُ
حيث تتخذ بكين اجراءات لتعزيز
الصين الشرقي والجنوبي،
نفوذها وسط نزاعات مع اليابان وبضع دول في جنوب شرق
آسيا .وبدون ذكر الصين باألسم جددت المجموعة إلتزامها
بالتسوية السلمية للنزاعات البحرية واحترام حرية المالحة
البحرية والرحالت الجوية فوق المنطقة .ودعّ ت الدول إلى
االمتناع عن «أعمال منفردة قد تزيد التوترات» وإلى «تسوية
النزاعات بالوسائل السلمية».

أو متمسكين بهيكلة حوالي  100مهاجر.
وهرعت الفرقاطة اإلسبانية «رينا صوفيا» وقوات
حرس السواحل اإليطالية إلى موقع القارب وألقت األطواق
وسترات النجاة.
وفي شأن متصل ،اندلع شجار بين مهاجرين متواجدين
في مخيم كاليه الواقع شمال غرب فرنسا ،مما أدى لجرح
أكثر من  30مهاجرا ً وشرطي واحد على األقل.
وفي تفاصيل الحادث التي نقلتها العديد من وسائل
اإلعالم المحلية ،منها صحيفة «لوفيغارو» التي تحدثت
ع��ن شجار ان��دل��ع بين مهاجرين أف��غ��ان وسودانيين،
ُ
حيث تعارك أكثر من  200شخص ،مستعملين العصي
والسكاكين.
واضطرت الشرطة من جهتها الستعمال الغاز المسيل
للدموع لتفرقة المهاجرين وفض الشجار ،مما أدى لجرح
شرطي واحد على األقل باإلضافة لثالثة متطوعين.
وص��رح مصدر في الشرطة للصحيفة ،بأن الحادث
بدأ عندما قام مهاجرون عراقيون باحراق مسجد تابع
للمهاجرين السودانيين مما أدى بعدها وأثناء تناول
الطعام الى اندالع شجار كبير بين المهاجرين.
وعلى الرغم من عدم اضاح التفاصيل الدقيقة للحادث،
إال أنّ الشرطة أك��دّت سقوط أكثر من  30جريحا ً أثناء
الشجار.
ويأوي اليوم مخيم كاليه للمهاجرين أكثر من  4آالف
ُ
حيث تعد منطقة كاليه نقطة عبور للمهاجرين
مهاجر،
الذين يحاولون الذهاب إلى بريطانيا بطرق غير شرعية.
وتحاول السلطات الفرنسية أن ُتعيد توزيع المهاجرين
على مناطق إيواء أخرى للتخفيف من الضغط عن مخيم
كاليه.

العفو الدولية تتهم جنوب ال�سودان
بتعذيب ال�سجناء
أف��ادت منظمة العفو الدولية بأنّ عشرات السجناء في جنوب السودان،
ُ
حيث يكدّسون في حاويات معدنية في ظل حرارة
يُعتقلون في ظروف تعذيبية
خانقة مع الحد األدنى من الماء والطعام.
وأعلنت المنظمة المدافعة عن حقوق اإلنسان أمس ،أنّ السجناء متهمون
بأنهم على صلة بالمعارضة أو مجموعات متمردة  ،مضيفة أنّ السجناء
تعرضوا للضرب أيضا ً فقضوا جراء هذه المعاملة غير اإلنسانية.
وقال موثوني وانيكي ،مدير المنظمة في شرق إفريقيا إنّ «المعتقلين يعيشون
في ظروف مروعة ويعانون من المعاملة التي يتلقونها وكثرة التعذيب «،
مضيفا ً أنه «يجري إطعامهم مرة أو مرتين أسبوعيا ً وال يقدم لهم كمية كافية
من ماء الشرب».
ولم يصدر رد فوري من جيش جنوب السودان الذي نفى في السابق تقارير
عن اختناق سجناء داخل حاويات للشحن العام الماضي.
مؤكدين أن جنوب السودان غالبا ً ما تستخدم الحاويات المعدنية كزنازين
مؤقتة ،ويمكن أن تتجاوز الحرارة فيها  40درجة مئوية.
وقالت منظمة العفو إنّ السجناء محتجزون في موقع يدعى غوريم يضم
سجنا ً بدائياً ،على بعد نحو  20كم جنوب جوبا.
وأظهرت صور التقطتها األقمار االصطناعية يعتقد أنها لموقع السجن ،أربع
حاويات شحن معدنية داخل سياج مزدوج.
وقال وانيكي «يجب إطالق سراح جميع المعتقلين أو توجيه االتهام لهم
رسميا ً ومحاكمتهم أمام محاكم مستقلة» مضيفا ً أنّ معظمهم مدنيون «لم يتم
توجيه أي اتهام لهم».
وفي تشرين األول  2015قتلت القوات الحكومية  50شخصا ً على األقل في
بلدة لير ،بعد أن كدستهم في حاوية شحن في ظل حر شديد ،حسب مراقبي
وقف إطالق النار من لجنة المراقبة والتقييم المشتركة المدعومة دولياً.
ون ّفت الحكومة مقتل السجناء ،غير أنّ محققي منظمة العفو الدولية تحدثوا
فيما بعد إلى  23من شهود العيان ،قالوا أنهم رأوا كيفية إدخال الرجال والفتيان
بالقوة إلى الحاوية مقيدي األيدي ،و شاهدوا الجثامين فيما بعد يجري جرها
بعيدا ً ورميها.
وقد عاد زعيم المتمردين رياك مشار إلى العاصمة الشهر الماضي ،في إطار
اتفاق سالم أصبح بموجبه نائبا ً للرئيس سلفا كير في حكومة وحدة ،غير أن
االشتباكات تستمر بين مختلف الميليشيات التي لم تعلن والءها ال لكير وال
لمشار.
وتتهم جميع األط��راف بتنفيذ مجازر إثنية وتجنيد وقتل أطفال والقيام
بعمليات اغتصاب واسعة وبالتعذيب وإجبار األهالي على النزوح.

