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لماذا لم تنت�صر
الحركة الأ�سيرة لذاتها وللكايد؟

تثبيت المواقع على الأر�ض ال�سورية قبيل انطالق الت�سويات
} سعدالله الخليل

} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
الحركة األسيرة الفلسطينية خاضت إضراباتها االستراتيجية
– اإلضراب المفتوح عن الطعام ،معارك األمعاء الخاوية برأس
موحدة ،وانتصرت فيها
موحد وأداة تنظيمية وطنية
قيادي
ّ
ّ
جميعاً ،ولع ّل اإلضراب األخير والذي بدا موحدا ً في آب ،2004
لم تكن القيادة فيه مركزية واألداة التنظيمية الوطنية أيضا ً لم
موحدة ،ولكن هذا اإلض��راب غلب عليه الطابع الشمولي،
تكن ّ
بمعنى خاضته كل الفصائل ،وبسبب عدم الوحدة ومركزية
القيادة كانت خسارة الحركة األسيرة مد ّوية وهزيمتها كبيرة.
ومنذ ذل��ك ال�ت��اري��خ ف��ي ظ��ل حالة م��ن االن�ق�س��ام بين مك ّونات
ومركبات الحركة األسيرة ،والفصل بين أبنائها ،وتحديدا ً فتح
وحماس ،لم يج ِر خوض أي اض��راب استراتيجي على قاعدة
الوحدة لألداة التنظيمية الوطنية أو مركزية القيادة ،وأصبحت
اإلض��راب��ات ُت�خ��اض على أس��اس الفصائلية وال �ف��ردي��ة ،وقد
تصدّرت الجبهة الشعبية اإلضرابات الفصائلية والتي كانت
آخرها معركة األسير بالل الكايد التي ت ّوجت بانتصاره بعد 71
يوما ً من اإلض��راب المفتوح عن الطعام ،في حين قادت حركة
الجهاد اإلسالمي اإلض��راب��ات الفردية ض� ّد سياسة االعتقال
اإلداري ،وفي ك ّل اإلض��راب��ات فصائلية أو فردية ،لم تنتصر
الحركة األسيرة لذاتها وال للمضربين فرديا ً وفصائلياً .وهذا
بح ّد ذاته عكس حجم التراخي ،وتفكك البنى والهياكل التنظيمية
واالعتقالية عند الفصائل ،ودخ��ول�ه��ا ف��ي مرحلة المناكفات
والتحريض والتحريض المضاد ،وتغليب المصالح الفصائلية
على المصلحة االعتقالية العليا ل�ك� ّل أب�ن��اء الحركة األسيرة
ارتباطا ً بحالة االنقسام الفلسطيني .وه��ذا س ّهل على إدارة
مصلحة السجون وأجهزة المخابرات ضربها واالنقضاض
على منجزاتها ومكتسباتها والتطاول على حقوقها األساسية.
الحركة األسيرة تو ّفرت لها ف��رص كثيرة ،لكي تستنهض
وتوحد صفوفها خلف مشاريع نضالية ،تسقط من
أوضاعها
ّ
خاللها سياسة االعتقال اإلداري وتح ّولها معركة استراتيجية،
حيث هذا االعتقال عدا عن كونه يخالف ك ّل األعراف والمواثيق
واالتفاقيات الدولية ،فهو حتى داخ��ل المؤسسة اإلسرائيلية
نفسها ال يحظى بإجماع ،وأي��ة خطوة أو تح ّرك نضالي في
ه��ذا اإلط��ار م��ن شأنه أن يستقطب ليس الشعب الفلسطيني
وجماهيره ،ب��ل سيحظى بزخم كبير على الصعيد الدولي،
وسيشكل إح��راج �ا ً كبيرا ً لك ّل المتشدّقين بالحرية وحقوق
اإلنسان في أميركا وأوروبا الغربية ،ولع ّل اإلضرابات المتك ّررة
للمعتقلين اإلداري� �ي ��ن بشكل ف���ردي ،وم��ا حققه المعتقلون
اإلداري ��ون من انتصارات في تلك المعارك ،ك��ان بالضرورة
أن يشكل «بروفات» لمعركة اعتقالية جماعية تخاض من أجل
إسقاط وإلغاء االعتقال اإلداري ،يكون المعتقلون اإلداريون
رأس حربتها ،ويت ّم إسنادهم وفق برنامج نضالي من
أنفسهم َ
قبل كل أبناء الحركة األسيرة كافة ،ولكن هذه الفرصة المتوفرة
لم يجر استغاللها من قبل الحركة األسيرة ،حيث هذه الحركة
غير متوافقة على برنامج نضالي ،وغير مقتنعة بخوض مثل
هذا الشكل من النضال ،فأوضاعها الداخلية والتنظيمية غير
المتماسكة ،ربما كانت تقف عائقا ً أم��ام ق��رار من ه��ذا النوع،
ولربما العامل الحاسم هنا ،إن َم��ن هم في ال�خ��ارج من قادة
التنظيمات والفصائل ويتابعون أوض��اع الحركة األسيرة ،لم
تتوفر لديهم اإلرادة على األقّ��ل لالتفاق على برنامج نضالي
يخص االعتقال اإلداري ،وانقسامهم ملقيا ًبظالله
وحدوي في ما
ّ
على قراراتهم ،وال تشمل العمل على توحيد الحركة األسيرة ،أو
تحييدها من مسائل االنقسام والمناكفات والتحريض ،لكونها
مستهدفة كمجموع من قبل إدارات السجون ووح��دات قمعها
وأجهزة المخابرات الصهيونية.
المهم ه��ذه الحالة وال �ص��ورة المأساوية التي تبدو عليها
الحركة األسيرة ،جعلت إدارات السجون وأجهزة مخابراتها
«تتغ ّول» عليها ،وتستفرد بها أف��رادا ً وفصائل ،بحيث وصل
حال الحركة األسيرة الى ح ّد وج��ود مناضلين مضربين عن
الطعام في غرفة ،ومناضلين آخرين غير متضامنين معهم وال
مع أنفسهم كمجموع اعتقالي.
ولذلك خطا االحتالل خطوة أخرى وبشكل نوعي على طريق
كسر إرادة الحركة األسيرة ،وف��رض ش��روط إضافية عليها،
تمعن في إذاللها وقمعها والتنكيل بها .وهذه الخطوة تمثلت في
معاقبة قادة ونشطاء الحركة األسيرة ،بعقوبات إضافية تتمثل
في استمرار اعتقال المناضل األسير ،بعد انتهاء مدة حكمه،
وكانت البداية األسير القائد ب�لال الكايد ،فبعد أن أنهى مدة
حكمه البالغة  14عاما ً في سجون االحتالل وأقسام وزنازين
عزله ،جرى تحويله لالعتقال اإلدراي ،في هجمة نوعية غير
مسبوقة على الحركة األسيرة ،ومقدّمة لمشروع كامل تختبر
إدارة مصلحة السجون وأجهزة مخابراتها قدرتها على تمريرة
وتطبيقه .هذا المشروع الذي كان يجب أن يشكل ناقوس خطر
أم��ام الحركة األسيرة كمجموع ،وتعي حجم الخطر المترتب
على تمريره وتطبيقه ،وأن تستنفر كل طاقاتها وإمكانياتها
وتتوحد في معمعان الفعل الكفاحي االعتقالي ،من أجل إسقاط
ه��ذه ال�م�ش��روع وال�م�خ�ط��ط ،وج��دن��ا ب��أن ال�ح��رك��ة األس �ي��رة لم
تنتصر لذاتها أوالً ،لكون هذا المشروع والمخطط ال يستهدف
أسيرا ً او فصيالً وح��ده ،بل ك� ّل أبناء الحركة األس�ي��رة ،وهي
أيضا ً لم تنتصر لألسير القائد بالل الكايد في معركته البطولية،
وال أبالغ ب��أنّ موقفها وتضامنها ومستوى وعيها وإدراكها
لخطورة المشروع ،كان ال يليق بمستوى حركة أسيرة ،كانت
تشكل دوما ً رأس الحربة في التصدي ألية مشاريع احتاللية
وأم�ن�ي��ة وم�خ��اب��رات�ي��ة ،تستهدف وج��وده��ا وب�ن��اه��ا وهياكلها
التنظيمية واالعتقالية وحقوقها ومنجزاتها ومكتسباتها.
ت��رك الكايد وح�ي��دا ً ف��ي ال�م�ي��دان ،وأصبحت قضيته قضية
فصيله وح��زب��ه ،ال قضية حركة أس�ي��رة .وهنا مكمن الخطر
المستقبلي على الحركة األسيرة ،التفتيت والمزيد من االنقسام
وتغليب الخاص على العام.
رف��اق ح��زب��ه وف��ي مقدّمتهم أمينهم ال�ع��ام القائد سعدات،
وق�ي��ادة ف��رع الجبهة في السجون ،أداروا معركتهم ومعركة
الكايد ،والتي هي معركة الحركة األسيرة ،والحركة الشعبية
والجماهيرية مع ك ّل يوم واصل فيه الكايد إضرابه المفتوح عن
ويتوسع ،ويخرج
الطعام ،كان حجم التفاعل والتضامن يزداد
ّ
عن إطار ودائرة الفعل الفلسطيني في الضفة والقطاع الداخل
الفلسطيني ( ،)48بل تعداه الى األقطار العربية ،وحتى العديد
من العواصم الدولية ،وك��ان الشباب يشكلون حجر الرحى
ورأس ال��زاوي��ة ف��ي تلك التحركات والفعاليات والمناشطات
والمسيرات واالعتصامات الجماهيرية.
ولوحظ بأنّ دور السلطة والفصائل واألح��زاب كان باهتاً،
وأك�ث��ر م��ا ك��ان��ت تقدمه ه��و م�م��ارس��ة «ال�ل�ط��م» و«ال�ن�ح�ي��ب» في
خيم ومقار االعتصام ،والعديد من المناشدات واالتصاالت
والمطالبات الدبلوماسية والسياسية بضرورة التدخل من أجل
الضغط على إسرائيل من أجل إنقاذ حياة األسير الكايد.
معركة الكايد حتى اللحظة ليست منتهية ،وإن جرى االتفاق
على تحديد موعد لإلفراج عنه بعد انتهاء مدة االعتقال اإلداري،
ولكن ه��ذه معركة مفتوحة مع االح�ت�لال بحاجة إل��ى مجابهة
ومتابعة على ك ّل الصعد ،الحركة األسيرة ،المؤسسات الحقوقية
واإلنسانية محلية وعربية ودولية ،األحزاب والفصائل والقوى
والسلطة ،ومؤسسات المجتمع المدني .فالسماح بتطبيق هذا
المشروع وتمريره سيكون كارثة ،ليس على المناضل كفرد او
حزب بعينه ،بل على كل أبناء الحركة األسيرة.

كوالي�س

على الطريقة الهوليودية السيئة اإلخ��راج ،والتي ُكتبت
سيناريواتها على عجل ،سلّم تنظيم داع��ش «اإلرهابي»
مدينة جرابلس السورية لخليط من بقايا ما أطلق عليه يوما ً
م��ن األي��ام «الجيش ال�ح��ر» ،وال��ذي أعيد تصنيعه أميركيا ً
تحت يافطة «جيش سورية الجديدة» وفصائل على شاكلة
«نور الدين زنكي» و«الجبهة الشامية» و«استقم كما أُمرت»
ب��اإلض��اف��ة إل��ى «فيلق ال �ش��ام» ،وق��وة م��ن المهام الخاصة
المشتركة التركية ،مدعومة بطيران التحالف األميركي
والطيران التركي.
ع�م�ل�ي��ة ال�ت�س�ل�ي��م وال �ت �س �لّ��م ال�م�ف�ض��وح��ة ب�ي��ن «داع ��ش»
وفصائل تركية ان�ط�لاق�ا ً م��ن األراض ��ي التركية ،ال يمكن
ألق ��وى م�ي��دي��ا ف��ي ال�ع��ال��م أن تقنع بحسم ت�ل��ك الفصائل
لمعركة وجودية للتنظيم على الحدود التركية بأق ّل من 24
ساعة ،خارج إطار األمر التركي للتنظيم بالخروج ،وإحالل
العبين جدد على مسرح عمليات جرابلس ،أما محاوالت
وكالة األناضول التركية الرسمية تصوير المعركة بالعنيفة
والمصيرية فال تتعدّى محاولة ذ ّر الرماد في العيون.
في العلن تبدو الخطوة على أنها سعي تركي الستباق
وصول وحدات الحماية الكردية إلى جرابلس ،إال أنّ امتناع
القوات الكردية عن التوجه صوب جرابلس عقب السيطرة
�س��ره ال�خ�ط��وة التركية عشية زي ��ارة نائب
على منبج ،ت�ف� ّ
الرئيس األميركي جو بايدن إلى أنقرة ولقائه الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،بما يعكس التوافق األميركي التركي
على إحالل الجماعات التركية األميركية مح ّل تنظيم داعش

في المناطق المتاخمة للحدود التركية ،كمقدمة لتمدّد تلك
الجماعات باتجاه منبج والباب إلخ��راج األك��راد من غربي
ال�ف��رات ،وه��ذا ما يندرج في سياق الضمانات األميركية
ألنقرة بحصر النفوذ الكردي بشرقي ال�ف��رات ،وبالتالي
من المتوقع معركة مسرحية قادمة تخرج وحدات الحماية
م��ن المناطق التي سيطرت عليها خ�لال الفترة الماضية
لتح ّل محلها فصائل المعارضة المعتدلة بحسب القاموس
األميركي ،ال��ذي ش��اء أن تعود ال��روح إل��ى «الجيش الحر»
الذي أكلته «داعش» و«النصرة» منذ ما يزيد عن عامين ،ولم
يعد له وجود سوى في صفحات التنسيقيات التي انتهت
صالحيتها مع دخول النصرة وداع��ش مشهد المعارضة
المسلحة في الحرب على سورية.
ما ك��ان يس ّرب في األروق��ة األميركية خ��رج إل��ى العلن،
فما كاد جو بايدن يعلن أنه طلب من األك��راد الخروج من
المناطق التي سيطروا عليها بدعم أميركي غرب الفرات،
حتى أع��اد جون كيري النداء ،فما كان من «ق��وات سورية
الديمقراطية» إال أن امتثلت وأعلنت في بيان تسليم مدينة
منبج بعد ان�ت�ه��اء مهمتها ،ف��ي استجابة لبقة تحفظ ماء
ال��وج��ه ،ليتبعه تصريح وزي��ر ال��دف��اع التركي ب��أنّ قواته
ستبقى في شمال سورية حتى تتمكن وح��دات «الجيش
ال �ح��ر» م��ن ف��رض سيطرتها ع�ل��ى ال��وض��ع ه �ن��اك ،وبذلك
تتضح ص��ورة االتفاق األميركي التركي بفرض ما يشبه
المنطقة اآلمنة غرب الفرات لتسيطر عليها ميليشيات تركية
أميركية تحت غطاء الجيش ال�ح��ر ،فيما ينحصر النفوذ
الكردي في شرق الفرات ،ومع اإلعالن التركي على لسان
وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو عن دعم العمليات
من عفرين نحو الشرق فإنّ أول الخاسرين سيكون األكراد
بانتهاء م�ش��روع اإلداري ��ة ال��ذات�ي��ة ال��ذي سعى لترسيخه

احد حلول م�شكلة تنفيذ االتفاق النووي

طهران و�سيول �ستبد�آن با�ستخدام
اليورو في تعامالتهما

ص���� ّرح ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
اإلي��ران��ي حميد ب���ادي ن��ج��اد أم��س،
أنّ اي��ران وكوريا الجنوبية ستبدآن
باستخدام ال��ي��ورو في تعامالتهما
التجارية.
وقال نجاد على صفحته على موقع
انستغرام« :بعد أشهر من المحادثات
مع واشنطن ،وبدفع من إي��ران ،فإنّ
سيول وبموافقة أميركية ،ستح ّول
الوون الكوري الجنوبي إلى يورو من
دون أيّ استخدام مباشر للدوالر».
وق��ال إنه إذا تعاملت دول أخرى
«ذات ع��م�لات محلية وم��ح��دودة»
باليورو ،فإنّ ذلك «سيقود إلى تجارة
أسهل بين هذه ال��دول وبين التجار

والشركات االيرانية».
ونقل المسؤول اإليراني عن وزير
المال الكوري الجنوبي يو ايل  -هو
قوله ،إنّ التجارة بين إيران وكوريا
الجنوبية باليورو ستبدأ في  29آب
الحالي.
واوضح بادي نجاد انّ هذا اإلجراء
سيسهم في إزالة العديد من العقبات
التي كانت تعترض التبادل التجاري
بين ايران وكوريا الجنوبية ،حيث ت ّم
اختيار  3بنوك كورية لدعم التبادل
التجاري المشترك .وأضاف أنّ بنك
«كاي اي بي هانا» وبنك «شينهان»
وبنك «ووري» الذي أصبح في ايار
الماضي اول بنك كوري جنوبي يفتح

فرعا ً في إي��ران ،ستدعم التعامالت
المالية.
وات��ف��ق��ت ط��ه��ران وس��ي��ول التي
تشتري النفط اإليراني ،على زيادة
حجم التجارة بينهما ثالثة أضعاف
ليصل إلى  18مليار دوالر أثناء زيارة
رئيسة كوريا الجنوبية لطهران في
ايار.
وفي تموز/يوليو العام الماضي
وقعت إي��ران وال��دول الكبرى اتفاقا ً
بدأ سريانه في كانون الثاني/يناير،
إال أنّ العقوبات غير المرتبطة بالملف
النووي االيراني ال ت��زال سارية ،ما
يمنع البنوك والشركات من القيام
بأي تعامالت مالية عالمية بالدوالر.

ً
قتيال و 387جريح ًا
�أدى �إلى �سقوط 267

�إيطاليا :توا�صل عمليات البحث عن �ضحايا الزلزال

ت���واص���ل ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث في
محاولة للعثور على ناجين بعد
الزلزال ال��ذي أدّى إلى سقوط 267
قتيالً و 387جريحاً ،حسب حصيلة
جديدة للدفاع المدني ،في عدد من
قرى وسط إيطاليا ،حيث سجلت ليل
الخميس الجمعة أكثر من أربعين
هزة ارتدادية.
ول��م يشر رئيس إدارة الحاالت
الطارئة للدفاع المدني إيماكوالتا
بوستيليوني إلى وجود ناجين.
وب��ع��د أك��ث��ر م��ن  48س��اع��ة على
الزلزال ال��ذي وقع في هذه المنطقة
الجبلية غير المكتظة بالسكان نسبيا ً
والتي د ّمرت فيها ثالث قرى جزئياً،
ما زال الغموض يلف عدد المفقودين.
فسكان ق��رى الوسط السياحية
يرتفع عددهم ثالث او أربع مرات في
الصيف ،ويصعب معرفة عدد الذين
كانوا موجودين عند وقوع الزلزال.
ويتساءل اإليطاليون عن سبب
ارت���ف���اع حصيلة ال��ض��ح��اي��ا .ففي

 ،2009ضرب زل��زال منطقة أكويال
غير البعيدة عن المنطقة التي شهدت
الهزة األربعاء ،وأسفر عن سقوط أكثر
من  300قتيل.
وص����دم اإلي��ط��ال��ي��ون خصوصا ً
ُ
بوضع مدرسة أماتريتشي التي تم
تجديدها ف��ي  2012لتكييفها مع
معايير البناء المضا ّد للزالزل بعدما
تح ّولت األربعاء الى كومة أنقاض.
وفتح مدعي «رييتي» المدينة
القريبة م��ن مكان ال��زل��زال تحقيقا ً
لكشف أي ع��م��ل��ي��ات اخ��ت�لاس قد
تكون حدثت في أماتريتشي والقرى
األخرى.
وبعد أن أكد انه يدرك أهمية هذه
ال��ت��س��اؤالت ،أعلن رئيس الحكومة
اإليطالي ماتيو رينزي مساء الخميس
إطالق خطة «البيت اإليطالي» التي
تهدف إلى جعل الوقاية محور عمل
الحكومة في هذا المجال.
وق���ال ري��ن��زي للصحافيين بعد
اجتماع للحكومة أن «إيطاليا يجب

أن تكون لديها رؤية ال تقتصر فقط
على إدارة األوضاع الطارئة».
وأش��ار إلى أنه في مجال الوقاية
م��ن ال���زالزل ،ال تبدو المهمة سهلة
إليطاليا ال��ت��ي تملك أك��ب��ر ع��دد من
ال��م��ب��ان��ي األث���ري���ة ال��م��درج��ة على
الئحة التراث العالمي لمنظمة األمم
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
(يونيسكو).
وأض��اف أن��ه ال يمكن «محو» ك ّل
المراكز التاريخية في شبه الجزيرة
اإليطالية ،لكنه أشار إلى أنّ الوسائل
التقنية الحديثة يمكن أن تحسن
الحماية.
وأدى زلزال األربعاء إلى تضرر أو
تدمير  293مبنى لها قيمة ثقافية،
كما قال وزير الثقافة اإليطالي داريو
فرنشيسكيني.
وأعلنت الحكومة مساء أول أمس
أيضا ً حالة ال��ط��وارئ في المناطق
المتضررة وأفرجت عن دفعة أولى
من األموال تبلغ  50مليون يورو.

خ�لال ال�س�ن��وات ال�م��اض�ي��ة ،فيما ال�خ�س��ارة األك �ب��ر تتمثل
بالمشروع السياسي العسكري ل�لأك��راد .فبعد اإلعالن
ال �ك��ردي ع��ن ال��وق��وف بمقدّمة المحاربين ع��ن المشروع
األميركي في المنطقة ،لم تعد لطروحاتهم أية قيمة ويذوب
جاذب القضية والمطالب المحقة أمام منظر التابع والمنفذ
للسيد األميركي ،كما تصبح تضحيات الشباب والنساء
الكرد هباء حين تص ّورهم قياداتهم كمرتزقة يحاربون في
خندق واشنطن ال دفاعا ً عن تراب سوري لهم فيه حصة.
نجحت واشنطن بتحويل وح��دات الحماية الكردية من
فصيل مدافع عن قضية شعب في وطن ،الى تجار عقارات
ه ّمهم التوسع في الجغرافيا السورية تحت وهم الفيدرالية
المأخوذ من التجربة األميركية ،وال��ذي استدعى تح ّول
العالقة مع الدولة السورية من التف ّهم لمطالبهم واعتبارهم
رأس حربة بمواجهة تنظيمات «داع��ش» و«النصرة» إلى
خصومة اش�ت��راه��ا األك���راد بتحريض أم�ي��رك��ي .وحسنا ً
فعلت الدولة السورية باالنتظار لتتضح المرامي الكردية
بأحداث الحسكة ،واليوم بات على األكراد االختيار ما بين
سوريتهم أو تبعيتهم لواشنطن ،خاصة أنّ نقاط وقف
إطالق النار بأحداث الحسكة يتض ّمن بنود نقاش القضية
الكردية مع الدولة السورية.
أي ان �ط�لاق��ة ل�م�ف��اوض��ات محتملة ح��ول الشأن
ق�ب�ي��ل ّ
أي من المحافل الدولية ،رتبت
السوري سواء في جنيف أو ّ
واشنطن مناطق نفوذ أتباعها م��ن األك��راد واألت ��راك بين
شرق الفرات وغربها ،وأعطت لك ّل منهم حدوده القصوى
لضبط إي�ق��اع المفاوضات بما يرسخ النظرة المتراكمة
خ�لال عقود ب��أنّ واشنطن ال تبني ش��راك��ات سياسية بل
تر ّبي أتباعا ً الستثمارهم بالمفاوضات في مرحلة جني
الغنائم.

�شمخاني :لإيجاد
قفزة بالعالقات
بين �إيران والهند

قالت مصادر عسكرية
متابعة للوضع في
اليمن إنّ القبول
السعودي بالخطة
األميركية للتسوية في
اليمن وأولوية تشكيل
حكومة موحدة كانت
ترفضها الرياض دائما ً
وهذا يعود إلى مخاوف
سعودية شبيهة
بالمخاوف التي تسبّبت
بالتغيير في الموقف
التركي في سورية،
فالخوف من التوغل
اليمني في محافظات
يمنية محتلة هي جيزان
وعسير ونجران
يشبه الخوف التركي
من شريط كردي
حدودي...

حزب العمال الكرد�ستاني تبنى العملية

ع�شرات القتلى والجرحى
بتفجير �سيارة �شرقي تركيا

أكد امين المجلس األعلى لألمن
القومي االيراني علي شمخاني ،ان
الظروف باتت مهيأة إلحداث قفزة
في العالقات بين طهران ونيودلهي
على مختلف األص��ع��دة االقليمية
والدولية.
واف���ادت وك��ال��ة «ارن����ا» ،أم��س،
انّ شمخاني قال بعد وصوله الى
الهند :ان توثيق التعاون المشترك
على مختلف االصعدة السياسية
واالمنية والدفاعية واالقتصادية
ي��أت��ي ض��م��ن اول���وي���ة م��س��ؤول��ي
البلدين بعد إلغاء الحظر المفروض
على ايران.
واش��ار الى القواسم المشتركة
ب��ي��ن اي����ران وال��ه��ن��د ف��ي مختلف
ال���م���ج���االت ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��دي��ن��ي��ة
والتاريخية والحضارية ،معتبرا ً
انّ توطيد ال��ت��ع��اون الشامل مع
الدول التي وقفت الى جانب ايران
خالل فترة فرض اج��راءات الحظر
الجائرة عليها يع ّد من اه ّم اولويات
السياسة الخارجية للجمهورية
االسالمية.
واضاف شمخاني« :انّ اإلرهاب
التكفيري رس��م ص���ورة مش ّوهة
ع��ن اإلس��ل�ام وال��م��س��ل��م��ي��ن لذلك
يتحتم علينا تعزيز العالقات بين
المسلمين الجتثاث ج��ذور عقيدة
االرهاب».
يذكر ،انّ شمخاني وصل اليوم
الي نيودلهي في زي��ارة تستغرق
ي��وم��ي��ن ،سيلتقي خ�لال��ه��ا كبار
المسؤولين الهنود بمن فيهم رئيس
الوزراء نارندرا مودي.

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنّ  11شخصا ً قتلوا ،وأصيب
العشرات بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى للشرطة ،في قضاء «جيزرة»
بوالية شرناق جنوب شرقي تركيا ،أمس.
وقال يلدريم في تصريح صحافي إنّ بالده بدأت حربا ً شاملة على اإلرهاب،
مضيفا أنّ «اإلرهابيين سيتلقون الجواب الذين يستحقونه» ،مؤكدا ً أنه «ال يمكن
أليّ منظمة إرهابية أن تأسر الجمهورية التركية».
هذا وأعلن «حزب العمال الكردستاني» في بيان على صفحته مسؤوليته عن
الهجوم .وتص ّنف تركيا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي الحزب كمنظمة
إرهابية.
ونقلت وكالة «األناضول» في وقت سابق ،عن مصادر أمنية ،أن السيارة
انفجرت عند نقطة للشرطة تبعد  50مترا عن مبنى قوات مكافحة الشغب،
على الطريق بين شرناق وجيزرة.
ورجحت مصادر أمنية استخدام  10طن من المتفجرات في عملية التفجير،
ال��ذي خلف دم��ارا ً واسعا ً في المنازل والمحال التجارية القريبة من مكان
الحادث.
وأشارت إلى أنّ المبنى تع ّرض ألضرار كبيرة ،في وقت نقل فيه المصابون،
إلى مستشفى جيزرة الحكومي .وأعربت الوكالة عن اعتقادها بأنّ عناصر من
منظمة «بي كا كا»(حزب العمال الكردستاني) الذي يخوض معارك شبه يومية
في المنطقة منذ تموز العام الماضي بعد انهيار اتفاق وقف إطالق النار بينه
وبين الحكومة التركية هي من نفذت الهجوم.
واتهم وزير الداخلية التركي إفكان آال أول أمس هذا الحزب بمهاجمة موكب
زعيم حزب المعارضة التركية الرئيسي كمال كليشدار أوغلو .وتح ّمل الحكومة
حزب العمال الكردستاني مسؤولية سلسلة من الهجمات التي وقعت هذا الشهر
في جنوب شرق البالد.
تأسس حزب العمال الكردستاني «بي كا كا « ( )PKKفي  27تشرين
وقد ّ
الثاني عام  1978بطريقة سرية على يد مجموعة من الطالب الماركسيين،
بينهم عبد الله أوجالن ،الذي اختير رئيسا للحزب ،وتجاوز عدد عناصر الحزب
المسلحين في التسعينيات  10آالف مقاتل.
وانتقل الحزب منذ عام  1984إلى النشاط العسكري ،واتخذ مقاتلوه من
كردستان العراق منطقة تحمي قواعدهم الخلفية.
وشهد عقدا الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي أكثر فترات الصراع
الدموي بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي ال��ذي قام بتعقب
المسلحين .وقد قتل أكثر من  40ألف شخص ،معظمهم أكراد ،منذ بدأ الحزب
العمل المسلح في عام .1984

�ألمانيا تدعو لإعادة
ت�شغيل نظام
الرقابة على الت�سلح

اليابان :تدريبات بالذخيرة الحية
على خلفية التوتر في المنطقة

أك��د وزي��ر الخارجية األلماني
فرانك فالتر شتاينماير ض��رورة
إع��ادة تشغيل نظام الرقابة على
التسلح لمنع جولة ج��دي��دة من
سباق التسلح ب��أوروب��ا ،متهما ً
الناتو باتباع استراتيجية مزدوجة
تجاه روسيا.
وأعلن شتاينماير في حديث،
ن��ش��رت��ه «ص��ح��ي��ف��ة ف��ران��ك��ف��ورت��ر
ألغيماين» أمس ،أنّ إعادة تشغيل
نظام الرقابة تمثل إح��دى الطرق
التي أثبتت فعاليتها في ضمان
الشفافية وتج ّنب المخاطر ،وبناء
الثقة ،مضيفا أنّ ه��ذا اإلج��راء قد
يكون مقترحا ً واقعيا ً للتعاون،
موجها ً لك ّل من يرغب في تح ّمل
المسؤولية عن األمن األوروبي.
وأش����ار ال��وزي��ر األل��م��ان��ي إل��ى
ض��رورة أن يضمن نظام الرقابة
على التسلح الجديد آلية التحقق
الفعّ ال ،ويشمل مناطق متنازعا
عليها ،م��ؤك��دا ً أن��ه ينبغي وضع
الرقابة على منظومات األسلحة
الحديثة ،على وجه الخصوص.
وذك���ر شتاينماير أنّ السالم
في أوروب���ا سيكون هشا ً للغاية
دون ب��ذل جهود إضافية ،قائالً:
«نسعى إل��ى ال��ح��وار ال��ب��ن��اء مع
جميع شركائنا الذين يتح ّملون
المسؤولية عن أمن قارتنا».
وح����ذر رئ��ي��س ال��دي��ل��وم��اس��ي��ة
األل���م���ان���ي���ة ح��ل��ف ال���ن���ات���و م��ن
م��واص��ل��ة ان��ت��ه��اج استراتيجية
مزدوجة في العالقات مع روسيا،
وصفها باستراتيجية «ال��ح��وار
والتخويف» ،مؤكداً« :في مصلحتنا
الحيلولة دون جولة جديدة من
التصعيد».

أجرت قوات الدفاع الذاتي اليابانية تدريبات بالذخيرة الحية في ميدان
الرمي بالقرب من جبل فيوجي على خلفية التوتر الزائد في عالقات طوكيو مع
الصين وكوريا الشمالية.
جاءت هذه التدريبات العسكرية السنوية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية
صاروخا ً باليستيا ً من غواصة تحت مياه البحر الشرقي المعروف أيضا بالبحر
الياباني يوم األربعاء الماضي.
ور ّد رئيس ال��وزراء الياباني شينزو أبي على ذلك قائال إنّ هذا اإلطالق
االختباري يشكل خطرا ً كبيرا ً على أمن اليابان ويعتبر عمالً ال يغتفر يد ّمر السالم
واالستقرار في المنطقة.
كما أعقب هذه التدريبات جدال بين بكين وطوكيو حول صالحيات سير
سفن قوات الدفاع الذاتي اليابانية بجانب سفن حربية أميركية بالقرب من
جزر صينية اصطناعية في بحر الصين الجنوبي .وحذر مسؤولون صينيون
نظراءهم اليابانيين بأنهم سيجتازون «خطا أحمر» إذا ظلت السفن اليابانية
تسير بجانب سفن أميركية في المياه المتنازع عليها.

�سياج ثانٍ بين المجر و�صربيا
منع ًا لتدفق الالجئين
أكد رئيس وزراء المجر المحافظ فيكتور أورب��ان أنه «ال يمكن حماية
الحدود بالورود بل برجال الشرطة والجنود واألسلحة» ،كاشفا ً عن «بناء
سياج ثان على الحدود مع صربيا منعا ً لدخول المهاجرين ولتعزيز سياج
أقيم قبل عام».
وأوض��ح في حديث مع اإلذاع��ة العامة أمس الجمعة ،أنّ «اإلج��راءات
الجديدة تهدف إلى مواجهة مئات اآلالف من المهاجرين الذين قد يرغبون
بدخول المجر في حال انهار االتفاق بين االتحاد األوروب��ي وتركيا الذي
ُوقع في آذار /الماضي ،كما تهدّد أنقرة» ،معربا ً عن اعتقاده بـ«احتمال
حدوث تدفق لالجئين رغم تشييد السياج الجديد وتزويده بأحدث األجهزة
التقنية».
وكان أوربان أعلن مؤخرا ً تجنيد ثالثة آالف شرطي لدعم  3500عنصر
من قوات حفظ النظام المكلفين بحراسة الحدود.
وعبّر عن رفضه بشدة استقبال الالجئين قبل عام ببناء سياج من األسالك
الشائكة أمام المهاجرين على طول الحدود مع المجر ،داعيا ً إلى «استفتاء
في الثاني من تشرين األ ّول إلضفاء شرعية على رفضه استقبال الالجئين
في إطار الخطة األوروبية إلعادة توزيع المهاجرين».
ومع ذلك تفيد األرقام الرسمية وفق وكالة «فرانس برس» ،بأنّ  18ألف
شخص دخلوا بطريقة غير مشروعة إلى المجر هذا العام.

