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تركيا تدفع ثمن مراجعة
�سيا�ساتها الخارجية
 د .هدى رزق
ل��م تشكل إع ��ادة ال�ع�لاق��ات ب�ي��ن أن �ق��رة وم��وس�ك��و حدثا ً
مفاجئاً ،إذ أنّ الوساطات كانت ناشطة ليس عبر القنوات
الرسمية فقط إنما بمشاركة القنوات الغير الرسمية أيضا.
إذ ق ��ام ال��رئ �ي��س رج ��ب ط �ي��ب أردوغ � ��ان ش�خ�ص�ي�ا ً ب���إدارة
المراحل النهائية منها .شارك مجتمع رجال األعمال التركي
بفعالية وهو مرتبط بصالت وثيقة مع روسيا ،إذ قام رجال
أعمال ذوو نفوذ في السياحة والطاقة والبناء والمنسوجات
وقطاعات المواد الغذائية وتجارة التجزئة في كال البلدين
بتحسين العالقات السياسية من أجل منفعة البلدين .كما
ل�ع��ب أح��د أه� � ّم رج ��ال األع �م��ال األت���راك ب�ع��دم��ا ح�ص��ل على
ضوء أخضر من أردوغان في بدايات شهر أيار ،دورا ً مهما ً
وقام بزيارات مكوكية بين روسيا وتركيا .اشرك أردوغان
ال��دب�ل��وم��اس�ي�ي��ن ال�م�ق� ّرب�ي��ن ول�ع�ب��ت ك�� ّل م��ن االستخبارات
الروسية والتركية دورا ً في التعاون خصوصا ً في مجال
مكافحة االره��اب ،كما لعبت كازاخستان دورا ً في تقريب
وجهات النظر وإخراج شكل االعتذار.
يمكن القول أنّ توقيت اإلع�لان كان مفاجئاً ،إذ لم يجف
حبر التوقيع على اتفاق «إسرائيل» وتركيا الذي أثار زوبعة
من ردود أفعال بين اإلسالميين في الداخل التركي ،ال سيما
مؤسسة حقوق اإلنسان والحريات اإلنسانية لإلغاثة التي
نظمت األسطول عام  2010إلى غزة ،والتي اعترضت على
االتفاق األخير بين تركيا و»إسرائيل» ،إذ رأت أنّ أردوغان
أذع��ن لألميركيين .أت��ى اإلع�ل�ان ع��ن ع��ودة ال�ع�لاق��ات بعد
ساعات من كشف الكرملين عن رسالة اع�ت��ذار أردوغ��ان،
وت ّم وصفها بخطوة التطبيع .أكدت أنقرة الرسالة وأعلنت
ع��ن ت�ط�ب�ي��ع ال �ع�لاق��ات وات��ص��ال ب��وت�ي��ن ف��ي ال �ي��وم التالي
بأردوغان ،كذلك أعلن عن اللقاء في سوتشي بين الفروف
وزي��ر خارجية روسيا وبين مولود جاويش أوغلو وزير
خارجية تركيا اللذين سعيا ً إلى وضع خارطة طريق لتطبيع
ال�ع�لاق��ات الثنائية بين البلدين ،وف�ق�ا ً إلرش���ادات رئيسي
البلدين من أجل إزالة العقوبات االقتصادية والتجارية التي
فرضت على تركيا وإل�غ��اء متطلبات التأشيرة للمواطنين
األتراك ،فضالً عن استئناف التعاون في مجال الطاقة.
هذان الحدثان أثارا في الداخل ردود أفعال ال سيما بين
أح��زاب المعارضة ،التي رأت أن��ه ال صالحيات دستورية
ألردوغان كي يعتذر نيابة عن الجمهورية التركية.
لكن الهجوم اإلرهابي الكبير والسريع على مطار أتاتورك
ال��دول��ي م��ن قبل عناصر مسلحة حصد  41قتيالً و239
جريحا ً وأصاب العالم بالوجوم .فعلى مدى األشهر الـ 12
الماضية حصل 17هجوم إره��اب��ي ف��ي تركيا ،الق��ى 298
شخصا ً مصرعهم وأص�ي��ب ح��وال��ي أل��ف شخص آخرين،
لكن هجوم  28حزيران  2016شكل أول هجوم انتحاري
في تركيا على أحد أه ّم المطارات .وبدا اإلرهابيون وكأنهم
وح��دات كوماندوس ،بعض المعلومات في تركيا قالت أنه
ت � ّم التخطيط ل�ه��ذا الهجوم منذ ف�ت��رة طويلة .حيث ذكرت
محطة «سي أن أن تورك» إنّ االستخبارات التركية قد أبلغت
مؤسسات الدولة قبل  20يوما ً ّ
مضت ،عن قائمة األهداف
بما في ذلك مطار أتاتورك .كما أنّ الواليات المتحدة أرسلت
إلى رعاياها في  27حزيران الئحة بأسماء  16مكان خطر،
ونصحت بتجنّب السفر إلى تركيا .ووفقا ً لتقارير وسائل
اإلعالم التركية ،فإنّ ثالثة من المهاجمين هم من داغستان
من االتحاد الروسي وأوزبكستان وقيرغيزستان دخلوا
تركيا منذ شهر حيث ات ّموا االستعدادات لهذه العملية إضافة
إلى مشاركة إرهابيّين أتراك.
ال شك أنّ هناك عوامل عديدة أدّت إلى هذا الهجوم ،ليس
أولها التطبيع مع روسيا إذ يمكن لموسكو أن تضغط على
تركيا م��ن أج��ل تعديل سياستها ف��ي س��وري��ة ،ال سيما أنّ
انقرة تتع ّرض لضغوط محلية وأجنبية من أجل المشاركة
م��ع ال�ق��وى ال��دول�ي��ة ف��ي ض��رب داع��ش ،ل��م يعد لديها خيار
س��وى تسريع الجهود ال��رام�ي��ة إل��ى ال�ق��اء القبض على من
يشتبه بانتمائهم إل��ى التنظيم بعدما فشلت في أن تحرف
نظر المجتمع الدولي إلى «إرهاب حزب العمال الكردستاني»
من أجل عدم المشاركة في ضرب «داعش».
ووف �ق �ا ً ل�لأرق��ام الرسمية ف��ي األش �ه��ر الخمسة األول��ى
من عام  ،2016ت ّم احتجاز  989من المشتبه بهم واعتقل
 228منهم أما في شهر حزيران فلقد ت ّم اعتقال  50إلى 60
إرهابياً.
أح��د أس �ب��اب غ�ض��ب «داع� ��ش» م��ع ت��رك�ي��ا .ه��و دع��م هذه
األخ� �ي ��رة ل �م��واق��ع ال� �ق ��وات ال �ص��دي �ق��ة ل �ه��ا ،وال��ت��ي تسعى
العتبارها معارضة معتدلة على جبهة إعزاز  -مارع ،فلقد
اتبعت أنقرة استراتيجية جديدة ذات أبعاد ثالثة وهي دعم
منظمات مثل أحرار الشام وجبهة النصرة بنيران المدفعية،
وثانيا ً مساعدة تلك الجماعات باألسلحة والنقل واإلمداد؛
ثالثا ً توفير فرق القوات الخاصة في بعثات قصيرة األجل
لتعزيز قدراتهم التشغيلية.
ه��ذه التدابير التي اتخذتها تركيا كانت كافية بالنسبة
«لداعش» لكي يلحظ التغيير التدريجي في موقفها اتجاهه.
أتت العملية على مطار أتاتورك بعد دعوة «داعش» المسلحين
والمتعاطفين معه لش ّن هجمات خالل شهر رمضان وتزامن
الهجوم مع الذكرى الثانية إلعالن الخالفة في  28حزيران
.2014
ما قامت به «داعش» هو ضرب شريان الحياة في تركيا،
وهو رسالة إلى العالم بأسره .إذ إنّ اختيار مطار أتاتورك
في اسطنبول وهو ثالث أكثر المطارات ازدحاما ً في أوروبا.
يقصده ح��وال��ى  62مليون راك ��ب ،حسب اح �ص��اءات عام
 2015ويع ّد واحد من أفضل المطارات على صعيد المراقبة
األمنية في العالم ،يشكل تح ّوالً في سياسة داع��ش اتجاه
تركيا ففي هجماته السابقة ،كانت أهدافه ض ّد اليساريين
في تفجير أنقرة ،إذ استهدف األحزاب والنقابات التي تنتقد
الحكومة ،وفي سروش كان التفجير ض ّد منظمات شبابية
كردية.
لكن رسالة «داعش» األن هي رسالة تهديد واضحة لتركيا
الدولة والحكومة .استهدف سابقا ً في هجمات  12كانون
الثاني في منطقة السلطان أحمد وفي ساحة تقسيم في 19
آذار المناطق السياحية الشعبية في اسطنبول ،وهو يفضل
الهجمات البارزة التي تجذب االهتمام الدولي بإستهدافه
للمدنيين األجانب.
الدافع وراء ه��ذه العمل اإلره��اب��ي هو تخويف انقرة من
اتباع سياسة مضادّة له.
فالتنطيم ال��ذي يخضع لضغوط ف��ي س��وري��ة والعراق،
سيتح ّول تركيزه إلى تركيا .التطورات خطيرة واإلجراءات
األمنية ه��ي ال�ي��وم مح ّل ان�ت�ق��ادات داخلية كبيرة ومساءلة
سياسية ح��ول العالقة م��ع «داع ��ش» فيما ستضطر أنقرة
إلى مزيد من التدابير المضادة الشديدة القسوة ،إذ إنّ أمن
البالد سيكون على المحك .في ه��ذا اإلط��ار ثمة طروحات
جد ّية حول ض��رورة العودة إلى الحوار ،مع حزب العمال
الكردستاني بعد سنة من الحرب في تركيا.

كوالي�س
خفايا

االنتقال التركي �إلى الخطة «ب» و�إحياء نظريات الما�ضي...
 سعدالله الخليل
فجأة دون أيّة مقدّمات تتشابك الظروف وتتسارع األحداث
وتغلق األب��واب بوجه سلطان القرن الحادي والعشرين،
وتسير ري��اح التطورات في المنطقة بما ال تشتهي سفن
للمضي في معركة عناد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،
ّ
وعنتريات صراخ بال أيّ طائل أو فائدة مرجوة ليتح ّول من
سلطان يسعى لتوسيع نفوذه إلى باحث عن طوق نجاة من
الغرق.
قرأ أردوغ��ان مسار األح��داث اإلقليمية والعالمية بتمعّ ن
وأدرك أنّ القطار بدأ يفوته ،بدأ من تنامي الدعم األميركي
لألكراد في سورية ما جعلهم حليفا ً موثوق من الجانب
األميركي للتمدّد في العمق السوري وبالتالي في المنطقة ،إلى
القناعة التامة بصعوبة إقناع واشنطن وضع فيتو على الحرب
السورية الروسية ض ّد تنظيم جبهة النصرة حصان طروادة
التركي في األزمة السورية ،فالتقارب األميركي اإليراني من
البوابة العراقية سواء بإعالن وزير خارجيتها جون كيري
عن الدور اإليجابي الذي تلعبه في العراق بمواجهة تنظيم
«داعش» ،واعترافه بمصالح واشنطن المشتركة مع طهران،
أو بغض النظر األميركي عن الجهود اإليرانية الواضحة لملء
الفراغ الذي أوجدته سنوات احتالل العراق والتي قضت على
بنية الدولة العراقية ،وهو ما يزيد من العزلة التركية في
المنطقة ويح ّولها من رأس حربة أميركية إلى مجرد حليف
محروق األوراق ،وهو ما يرسخ التباعد األميركي التركي الذي
ظهرت تجلياته خالل زيارة أردوغان إلى واشنطن للمشاركة
في قمة األمن النووي والتي أبرزت حجم الخالفات األميركية
 التركية.خروج بريطانيا من االتحاد األوروب��ي وإص��رار بروكسل
على تسريع إج��راءات لندن للخروج من منظومة بروكسل،
ودع��وات االنفصال التي رافقت االستفتاء البريطاني وما

كشفته من هشاشة في البنية األوروبية ،كان بمثابة المسمار
األخير في نعش اآلم��ال التركية في االنضمام إلى االتحاد
األوروبي ،أو القدرة على بناء عالقات متينة مع تلك المنظومة
تحمي أنقرة ،وتفتح لها أب��واب سياسية واقتصادية تنقذ
أردوغ��ان وتحميه من تبعات تو ّرطه في الملفات السورية
والعراقية واألوكرانية.
داخليا ً فرض الواقع األمني التركي نفسه على الساحة
السياسية مع ارتفاع مستويات االستهداف لمراكز حساسة ال
يمكن التغاضي عنها ،والذي برزت تجلياته في تفجيرات مطار
أتاتورك أبرز المطارات التركية ،وأكثرها حيوية وحساسية
سياسية وأمنية ،خاصة أنّ جنسيات منفذي التفجيرات من
جنسيات روسية وأوزبكستانية وقيرغيزية تفتح األبواب
واسعا ً لتأويالت عدة سواء بدت العملية كإحدى مخرجات
التدخل التركي في سورية ،وما يرافقه من كشف مقصود
للحدود التركية ،أو تصفية حسابات لجهات خارجية مع
السلطات التركية ،ففي كال الحالتين ما يدفع تركيا إلعادة
الحسابات والبحث عن سبل أكثر نجاعة لخروج أردوغان من
مأزق عدة ،خاصة بعد فشل مشروع تحميل رئيس حكومته
األسبق وصديقه القديم أحمد داوود أوغلو مسؤولية فشل
سياسات العدالة والتنمية التي رسمها أردوغان منذ عقود.
جملة المعطيات السابقة وغيرها من األح���داث دفعت
«سلطان» القرن الحادي والعشرين للسير في الخطة البديلة،
ب��دءا ً من اإلع�لان عن تطبيع العالقات التركية اإلسرائيلية
وإعادة افتتاح السفارات مقابل  21مليون دوالر كتعويضات
لضحايا سفينة مافي مرمرة التركية ،التي حاولت إدخال
المساعدات إلى قطاع غزة عام  2010وتع ّرضت لهجوم
الكوماندوس «اإلسرائيلي» ،وبالرغم من جملة التنديد التي
رافقت اإلع�لان عن االتفاق خاصة من ذوي الضحايا ،فقد
اعتبرت حركة حماس االتفاق بالتاريخي ،مقابل تمرير ك ّل
معدات ومساعدات إنسانية إلى القطاع عبر ميناء أشدود
ومشاريع تنموية ملحة كمحطتي توليد كهرباء ومحطة

تحلية مياه ومستشفى تدفع حماس ثمنها التعهّد بعدم
العمل ضد العدو انطالقا ً من تركيا ،والغريب في توقيت
االتفاق تزامنه مع مؤتمر إلحياء عملية التطبيع بين السلطة
الفلسطينية والكيان االسرائيلي ،وال��ذي أعلن عبره وزير
الخارجية السعودي عادل الجبير التزام مملكته بنزع سالح
حركتي «حماس» و»الجهاد اإلسالمي» والفصائل الفلسطينية
األخرى ،وبالتالي فإن التزامن في التوقيت والرؤية واألهداف
يخرج القضية من سياق المصادفة ،ويضعها في سياق
المشروع المتكامل لتصفية القضية الفلسطينية تتولى
بموجبه تركيا ضمان موافقة حماس والسعودية مباركة
السلطة وحركة فتح للمشاريع اإلسرائيلية.
استكماال ً لمشروع أردوغان بالعودة لنظرية صفر العداوات
التي حولها إل��ى صفر أصدقاء بجدارة اعتذر عن إسقاط
الطائرة الروسية ورض��خ للشروط الروسية ،خاصة أنّ
الخطوة أتت في زمن لم يعد الروسي يطالب أنقرة باالعتذار،
ويكتفي بالتأكيد على أنّ أردوغان يعلم ما هو المطلوب لعودة
العالقات إلى سابق عهدها ،وبتنفيذ الشروط يقدّم الرئيس
التركي أوراق اعتماد جديدة في موسكو متناسيا ً خطاباته
الندية والنارية واتهاماته روسيا بالتدخل بالشأن التركي،
وحدها قناة «الجزيرة» صوت تنظيم «اإلخوان المسلمين»
في العالم ص ّورت خطوة أردوغان بـ»البطولية» واعتبرتها
تمسكا ً تركيا ً بالمواقف السابقة دون أن تقدّم أيّة أدلة مقنعة.
الواضح أنّ أردوغان يسعى إلعادة عقارب الزمن إلى ما قبل
التو ّرط في األزمات العربية عموما ً والسورية بشكل خاص،
وهو بذلك يقدم على خطوة انتحارية بالنظر إلى السقوط
المدوي ألوراقه على أكثر من جبهة ،بما يجعل من المستحيل
بمكان إعادة إحياء النظريات التركية ،وأه ّمها نظرية صفر
عداوات التي راوغ أردوغ��ان بشعاراتها لعقود ،ليجعل من
الثابت أنّ أردوغان عدو أيّ مشروع يحمل الخير للمنطقة.

كشفت مصادر أمنية على
صلة بحركات المقاومة
عن معلومات مسبقة لديها
تتصل بسعي إسرائيلي
لتجنيد تشكيالت من
تنظيم القاعدة بهدف
القيام بعميات خطف
وقتل وتفجير بحق
األجانب أو أبناء ديانات
غير إسالمية أو سياح
ومطاعم ومرافق سياحية
في يوم القدس العالمي
لخطف األضواء عن حجم
المشاركة العالمية في
إحيائه ،وخصوصا ً حجم
الحشود الفلسطينية
ونوعية اإلحياء ووضعت
عملية داعش في
بنغالدش في هذا اإلطار.

رو�سيا� :أحمد ت�شاتايف م�شتبه بتورطه في هجوم ا�سطنبول بعد � 13سنة ت�سهيل تنقله دولي ًا

حملة اعتقاالت جديدة في ا�سطنبول على خلفية تفجيرات �أتاتورك
أعلنت شرطة اسطنبول عن حملة اعتقاالت
جديدة في المدينة أم��س ،شملت المشتبه
بوجود صلة لديهم بالتفجيرات االنتحارية
في مطار أتاتورك يوم الثالثاء الماضي.
وأف���ادت وس��ائ��ل إع�ل�ام تركية باعتقال
 11شخصا ً خالل عملية مداهمة في منطقة
ب��اش��اك شهير باسطنبول .وأوض��ح��ت أنّ
فريقا ً تابعا ً لمديرية مكافحة اإلره��اب داهم
شقة تابعة لمواطنين روس في أحد المنازل
السكنية في المنطقة ،وألقى القبض على 11
شخصا ً كانوا بداخلها ،كلهم أجانب ،وبينهم
مواطنون روس .وبذلك ارتفع عدد المعتقلين
على ذمة التحقيقات في تفجيرات المطار إلى
 24شخصاً.
جاء ذلك في وقت ،قال مصدر أمني روسي
إن المدعو أحمد تشاتايف المشتبه بضلوعه
في هجوم اسطنبول تنقل عبر العالم طوال
 13سنة ،بتساهل سلطات عدد من الدول.
ونقلّت وكالة «نوفوستي» عن المصدر
قوله إنّ تشاتايف «تنقل وعلى مدار  13سنة،
في أوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة ،بما
في ذلك وبحوزته سالح ،بتساهل تام من قبل
سلطات عدد من الدول التي فضلت التغاضي
عن نشاطاته غير الشرعية والخطيرة ،وذلك
لمجرد رغبتها في اإلساءة لروسيا».
وبحسب المصدر فإنّ الهجوم في اسطنبول
أظهر أنّ «جميع من أطلق سراح تشتتايف
وهؤالء نشطاء حقوق اإلنسان الذين ناضلوا
من أجل اإلفراج عنه يعدون عمالء لإلرهابيين
ويتحملون مسؤولية قتل الناس الجماعي في

مطار أتاتورك».
وف��ي الوقت ال��ذي تصمت فيه السلطات
التركية ع��ن هوية م��ن يقف وراء هجمات
اسطنبول ال��دام��ي��ة ،تناقلت وس��ائ��ل إع�لام
محلية أنّ عقلها المدبر هو تشاتايف ،من
األصول الشيشيانية.

وب��ح��س��ب وس��ائ��ل إع�ل�ام روس��ي��ة ،ف��إنّ
تشاتايف ولد سنة  1980في بلدة فيدينو
(جمهورية الشيشان حالياً) .وش��ارك في
«الحرب الشيشانية الثانية» ضد قوات األمن
الروسية ،وفقد إحدى ذراعيه في المعارك.
وأع��ل��ن��ت روس���ي���ا ط��ل��ب اع��ت��ق��ال أح��م��د

تشاتايف ،دوليا ً في العام  2003باعتباره
مبعوثا ً لزعيم تنظيم «إمارة القوقاز» اإلرهابي
دوكو عمروف في أوروبا .لكنه في السنة ذاتها
ُمنح اللجوء السياسي في النمسا.
والح��ق �اً ،ت��م توقيفه م���راراً ،بما ف��ي ذلك
ف��ي جورجيا ف��ي ال��ع��ام  ،2008وذل��ك بعد

ا�ستطالع :كوربين يتمتع بت�أييد ن�صف �أع�ضاء حزب العمال المعار�ض

بريطانيون يتهافتون للح�صول على الجن�سية القبر�صية
أظهر استطالع للرأي أنّ زعيم حزب
العمال البريطاني المعارض جيريمي
كوربين ،يتمتع بتأييد نصف قواعد
الحزب بينما يواجه ضغوطا ً مكثفة
لالستقالة أو منافسة على القيادة.
وأظ��ه��ر االس��ت��ط�لاع ال���ذي أج� ّرت��ه
مؤسسة «يوجوف» لحساب صحيفة
«التايمز» ون��ش � ّرت نتائجه أم��س،
أنّ  50في المئة من أعضاء الحزب
سيدعمون كوربين في منافسة على
القيادة ،بينما قال  47في المئة إ ّنهم
لن يساندوه ،في حين كان استطالع
سابق قد أظهر أنّ  64في المئة كانوا
سيصوتون لكوربين في أوائ��ل أيار
الماضي.
من جهته ،رفض كوربين التنحي
جانبا ً على الرغم من انتفاضة بين
ن���واب ال��ح��زب المنتخبين ،الذين
يقولون ،إ ّن��ه لم يبذل الجهد الكافي
للدعوة لبقاء بريطانيا في االتحاد
األوروبي خالل االستفتاء الذي أجري
على عضويتها ،حيث يتوقع أن يتحد
منتقدو كوربين وراء مرشح جديد
وه��و م��ا س��ي��ؤدي إل��ى منافسة على
القيادة في األيام القادمة.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أف���ادت محطة
«دوي��ت��ش��ي فيلله» األل��م��ان��ي��ة ،ب��أنّ
االستفتاء في بريطانيا الذي فاز فيه
أنصار خ��روج المملكة المتحدة من
االت��ح��اد األوروب����ي دف��ع العديد من
البريطانيين لطلب الحصول على
جنسية جديدة.
وأش���ارت المحطة إل��ى أنّ مئات
البريطانيين م��ن أص��ول قبرصية،
توجهوا إلى سفارة قبرص بطلبات
بشأن الحصول على جنسية هذه
الجزيرة ،في حين ذكرت دائرة الهجرة
أنّ الجزيرة تتلقى حتى  300طلب من
البريطانيين يومياً.
وف��ي السياق ،ق��ال رئيس اتحاد
القبارصة المقيمين في بريطانيا إنّ
الطلبات بهذا الشأن تأتي حتى من
الجيل ال��راب��ع من البريطانيين من
أص��ول قبرصية ،و يعود ذل��ك إلى

مخاوف البريطانيين بشأن احتمال
فقدانهم ح��ري��ة التنقل ف��ي أوروب���ا
بعد خ���روج بريطانيا م��ن االت��ح��اد
األوروبي.
كما ت��ذك��ر صحيفة «فايننشال
تايمز» البريطانية إنّ ما يصل إلى
 1,2مليون من البريطانيين المقيمين
ف��ي ال��خ��ارج ق��د ي��ف��ق��دون إمكانية
اإلقامة في الدول األعضاء في االتحاد
االوروب���ي ،دون قيود والعمل دون
حاجة إلى الحصول على تأشيرة عمل
والحصول على الخدمات الصحية في
الدول األوروبية.
وكانت وسائل إع�لام قد أش��ارت
ف��ي وق���ت س��اب��ق إل���ى أنّ سلطات
إي��رل��ن��دا وبلجيكا تتلقى ع��ش��رات
الطلبات من المواطنين البريطانيين
بشأن الحصول على جنسية هاتين
الدولتين.
إلى ذلك ،قالت مسؤولة بريطانية
كبيرة بالشرطة ،إنّ ع��دد بالغات
جرائم الكراهية التي تلقتها الشرطة
عبر اإلن��ت��رن��ت ،وم��ن بينها بعض

االعتداءات ،زاد بأكثر من .% 500
وص ّرحت سارة ثورنتون رئيسة
م��ج��ل��س ق����ادة ال��ش��رط��ة الوطنية
البريطانية أنّ ع��دد ال��ب�لاغ��ات زاد
في األسبوع التالي لتصويت البالد
ل��ص��ال��ح االن���ف���ص���ال ع���ن االت��ح��اد
األوروب����ي ،مشير ًة أنّ ع��دد جرائم
الكراهية التي ت ّم إبالغ الشرطة عنها
بلغ  331بعد إسبوع من التصويت،
م��ق��ارن��ة م��ع متوسط أس��ب��وع��ي 63
بالغاً.
وتدعم ه��ذه ال��زي��ادة ما يقال عن
إساءات بحق المسلمين واألوروبيين
الشرقيين عقب االستفتاء الذي ص ّوت
فيه كثير من الناس لصالح االنفصال
ع��ن اإلت���ح���اد ب��داف��ع ال��ق��ل��ق بشأن
الهجرة.
ث��ورن��ت��ون ق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان نشر
على اإلن��ت��رن��ت «ش��ع��رت بالصدمة
واالش��م��ئ��زاز ح��يّ��ال ب��ع��ض ح��االت
االنتهاكات العنصرية أو اإلس��اءة
للمهاجرين ،والتي ت ّم اإلبالغ عنها هذا
األسبوع».

وأضافت «يقوم مهاجرون باإلبالغ
عن إساءات لفظية ترتكب بحقهم وعن
تعليقات سلبية عبر وسائل التواصل
االج��ت��م��اع��ي ت��ش��م��ل ل��غ��ة م��ع��ادي��ة
لألجانب ،وتوزيع منشورات مناهضة
للمهاجرين وف���ي ب��ع��ض ال��ح��االت
المحدودة جدا ً اعتداءات جسديّة».
ال��م��س��ؤول��ة البريطانية ش��ددت
على أنّ جميع قوات الشرطة ستكون
مطالبة م��ن اآلن بتقديم بيانات
أسبوعيّة ،بشأن مثل هذه الجرائم
لبناء صورة واضحة لحجم المشكلة.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ،تعهد رئيس
ال���وزراء ديفيد كاميرون بالتصدي
ل��ج��رائ��م ال��ك��راه��ي��ة ،ب��ع��د أن عبر
ع��دد من البرلمانيين البريطانيين
ع��ن قلقهم ب��ش��أن وق����وع ح���وادث
ف��ي مناطقهم .ووع����دت الحكومة
بتقديم ت��م��وي��ل إض��اف��ي لمكافحة
ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ج��رائ��م ،وتحسين
سبل اإلب�لاغ عنها وتوفير األم��ن في
ال��م��ؤس��س��ات المعرضة لمثل هذه
الجرائم.

اشتباكات بين أمنيين جورجيين ومسلحين،
ثم في السويد في العام نفسه ،لقيامه بعملية
تهريب بنادق كالشنكوف ومتفجرات وذخائر،
ثم في أوكرانيا في العام .2010
ولم يتحقق تسليم تشاتاشف للسلطات
الروسية من أوكرانيا الحقاً ،بسبب تدخل
مدير مخابراتها ،فالينتين ناليفايتشينكو،
وموقف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
التي قالت إنّ تشاتايف سيواجه في روسيا،
في حال تسليمه لها ،مقاضاة غير منصفة
ومعاملة سيئة.
و بعد ذلك ،ت ّم توقيف تشاتايف مرتين في
بلغاريا في العام  2011عند عبوره الحدود
التركية البلغارية ،ثم في جورجيا في العام
 2012الحتيازه ذخائر .وفي كلتا المرتين
لم تفلح روسيا في مساعيها للحصول على
تسليمه.
وفي نيسان عام  ،2015وردت أنباء عن
سفره إل��ى سورية ،فيما أف��اد مصدر أمني،
في تصريج إعالمي ،بأنّ تشاتايف سافر إلى
هناك في شباط من السنة ذاتها .وفي تشرين
الثاني  ،2015أدرجت وزارة العدل األميركية
على قائمة المشتبه بهم في تجنيد مقاتلين
أجانب لصالح تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وفي كانون ثاني من العام  ،2016نبهت
اللجنة الروسية لمكافحة اإلره��اب إلى أنّ
أحمد تشاتايف يدير في تنظيم «داع��ش»
اإلره��اب��ي قسما ً خ��اص�ا ً م��س��ؤوال ً ع��ن إع��داد
هجمات إرهابية ،يتشكل أساسا ً من أبناء
جمهوريات شمال القوقاز الروسية.

البنتاغون :البحارة الأميركيون الذين
احتجزتهم طهران �أف�شوا معلومات �سريّة
طاقمي الزورقين األميركيين اللذين احتجزهما خفر السواحل
قام أف��راد
ّ
اإليراني في الشتاء الماضي من قبل ،بإفشاء معلومات سرية مهمة لطهران،
وفقا ً للبنتاغون.
وبحسب التقرير الذي قدّمه رئيس هيئة أركان البحرية األميركية ،األميرال
جون ريتشاردسون ،ف��إنّ الحادث سببه إهمال البحارة األميركيين الذين
شغلهم العمل على إصالح محرك معطل عن مراقبة مسار الزورقين ،ما أدى إلى
انحرافهما باتجاه مياه إيران اإلقليمية.
وكلّف احتجاز الزورقين ،الذي وقع في كانون الثاني الماضي ،سمعة القوات
البحرية األميركية كثيراً ،فقد أرغم اإليرانيون البحارة الموقوفين على الركوع
واضعين أيديهم وراء رؤوسهم ،وذلك أمام عدسات الكاميرات.
وأف��اد التقرير المقدم ل��وزارة الدفاع بأنّ البحارة الموقوفين أفشوا أثناء
استجوابهم معلومات سريّة لالستخبارات اإليرانية ،بما فيها كلمات سر من
أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وهواتفهم النقالة ،إلى جانب بوحهم بمواصفات
زورقيهم.
يُذكر أنّ البحارة األميركيين لم يبدوا أي مقاومة للعسكريين اإليرانيين،
تفاديا ً لتصعيد الوضع .فقد تلقوا أوامر صارمة بعدم استخدام األسلحة وعدم
االقتراب منها في أيّ حال من األحوال.
وأق � ّرت وزارة الخارجية األميركية الحقا ً بأنّ اإليرانيين عاملوا البحارة
الموقوفين معاملة جيدة ومنحوهم الطعام وظروفا معيشية مقبولة ،وت ّم
اإلفراج عنهم بعد فترة وجيزة.
ومما سهّل تسوية الموضوع التدخل الشخصي لوزير الخارجية األميركي،
جون كيري ،الذي أجرى محادثات هاتفية بهذا الشأن مع نظيره اإليراني محمد
جواد ظريف ،الذي طالبه بأنّ تعترف واشنطن بوقوع انتهاك لسيادة بالده
وتقدم اعتذارات رسميّة ،لكن الواليات المتحدة رفضت ،بل وقالت ال��وزارة
األميركية ،على لسان المتحدث باسمها ،جون كيربي ،إنّ االعتذارات ال أساس
لها .وكتب كيربي على صفحته في موقع تويتر أنّ «الشائعات عن تقديم جون
كيري اعتذارات بشأن البحارة عارية عن الصحة تماماً».
وفي ختام تقريره ،عزا األميرال األميركي أسباب الحادث إلى سوء التخطيط
والتسيب اللذين ارتكبهما قادة السفن األمريكية .كما أشار األميرال إلى أنّ
البحارة «تجاهلوا عددا ً من التعليمات العسكرية البحرية» ،األمر الذي يبعث
على التشكيك في جدوى تصريحات كيربي عن عدم وجود سبب لالعتذار من
قبل الطرف األميركي.

