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عربيات
دوليات

تسمح بأن تبقى دول أوروبية معينة «في
م��وق��ع امل�ت�ف��رج» ع�ل��ى العمليات ال��دام�ي��ة
ّ
للحزب الكردي الذي يتمتع بوضع شبه
شرعي في هذه الدول األوروبية ،رغم أنه
ُم� َ
�درج على الئحة التنظيمات االرهابية
لالتحاد.
ّ
غ �ي��ر أن إح � ��دى ال �ص �ح��اف �ي��ات ال �ل��وات��ي
َ
ح�ض��رن االج�ت�م��اع ،ال��ذي عقده أردوغ��ان
مع ممثلي وسائل االعالم ،والذي تخلله
اتهام «مراكز قوى خفية» بدعم «العمال
ال�ك��ردس�ت��ان��ي» ،وه��ي ي��اس�م�ين شونغار
ّ
(م��ن صحيفة ط��رف) ،كتبت أن أردوغ��ان
ك ��ان ي�ق�ص��د س��وري��ا ب�ك�لام��ه ع��ن «م��راك��ز
ّ
ّ
الخفية» .ووف��ق انطباعاتها ،فإن
القوى
ّ
ّ
أن�ق��رة تشعر ب��أن «ال�ع��م��ال الكردستاني

إسرائيل

يخسر من شعبيته حاليًا ،بالتالي فهو
ّ
ي��ت�ب��ع س�ل��وك��ًا ان�ت�ح��اري��ًا بتوجيهات من
ّ
القيادة السورية» .وتشير شونغار إلى أن
املسؤولني األتراك واثقون من وجود رابط
م��ا ب�ين احتمال س�ق��وط النظام ال�س��وري
م ��ن ج� �ه ��ة ،وارت � �ف � ��اع وت� �ي ��رة ال �ع �م �ل �ي��ات
العسكرية ل�ـ«ال�ع�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي» من
ّ
جهة أخ��رى .وتضيف أن الحزب الكردي
ح��ال�ي��ًا ي�ض��ع ن�ف�س��ه ب�ت�ح��ال��ف وث �ي��ق مع
ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ب �ش��ار األس� ��د ،ف��ي مقابل
اصطفاف أكراد العراق إلى جانب تركيا
م �ن��ذ ال�ع�م�ل�ي��ات امل �ت �ص��اع��دة أخ �ي �رًا ضد
املدنيني والعسكريني األت ��راك .وتوضح
الصحافية ف��ي «ط��رف» أن «ال�ع�لاق��ة بني
تركيا وأك��راد العراق لم تكن يومًا جيدة
ّ
إل��ى ه��ذا ال �ح� ّ�د» ،ب��دل�ي��ل أن رئ�ي��س اقليم
ك ��ردس� �ت ��ان ال � �ع� ��راق م �س �ع��ود ال �ب ��رزان ��ي
«غاضب للغاية إزاء العمال الكردستاني،
ويستعد لترجمة غضبه قريبًا».
ع � �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د آخ � � � ��ر ،ي� �ش� �ع ��ر «ال � �ع � �م ��ال
ال �ك ��ردس �ت ��ان ��ي» ب� ��أن أخ� �ط ��اء ال �س �ي��اس��ة
ً
الخارجية التركية «تفتح مجاال واسعًا
ُللمناورة أم��ام��ه» ،وه��و ما ورد في مقال
نشر قبل حصول العملية املذكورة على
وكالة « ،»anfاملقربة من الحزب الكردي،
وأب ��رز م��ا ج��اء ف�ي��ه« :إن املنطقة املمتدة
ً
م��ن اي��ران وال�ع��راق وس��وري��ا وص��وال إلى
ل �ب �ن��ان ب��ات��ت م�ف�ت��وح��ة ع �م��ودي��ًا وأف�ق�ي��ًا
أمام عمليات حزب العمال الكردستاني،
وت��رج �م��ة ه� ��ذا ال ��وض ��ع س �ت �ظ �ه��ر ق��ري�ب��ًا
َ
ج �دًا ،يجب أال ُينظر إل��ى ه��ذه الوضعية
ال � �ج� ��دي� ��دة ع� �ل ��ى أن � �ه� ��ا ت� �ح ��ال ��ف م��ؤق��ت
ي �ه��دف إل� ��ى إرغ � ��ام ت��رك �ي��ا ع �ل��ى ال �ع��ودة
ع��ن سياساتها الخارجية ،ب��ل كتحالف
ّ
اس �ت��رات �ي �ج��ي ودائ� � � � ��م» .وع ��ل ��ق ال �ك��ات��ب
ال�ب��ارز ف��ي صحيفة «رادي �ك��ال» سنغيرز
شاندار على مضمون هذا املقال بالقول
ّ
إن «م��ا نفهمه منه ه��و أن ح��زب العمال
ال�ك��ردس�ت��ان��ي ارت �م��ى ف��ي أح �ض��ان اي��ران
وس � ��وري � ��ا ب �س �ب��ب خ� � �ي � ��ارات ال �س �ي��اس��ة
ّ
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة ،ب��ال�ت��ال��ي ف ��إن اي��ران
وج �م �ي��ع امل �ن��اط��ق ال �خ��اض �ع��ة ل�ل�س�ي�ط��رة
االي��ران �ي��ة ،أي س��وري��ا ول �ب �ن��ان ،ت�ح� ّ�ول��ت
�زب ال �ع �م ��ال
إل� � ��ى ق � ��اع � ��دة ع �م �ل �ي ��ات ل � �ح� � ّ
الكردستاني ضد تركيا» .وحذر شاندار
من أن هذه االستراتيجية الجديدة التي
ي�ت �ب �ع�ه��ا ال� �ح ��زب ال � �ك� ��ردي خ��اط �ئ��ة ج �دًا
ّ
لسبب بسيط ،وهو أن «املحور االيراني
ً
ـــــ ال �س��وري ل��ن ي ��دوم ط��وي�ل�ا ،وسنشهد

أخطاء السياسة الخارجية
التركية تفتح ايران
والعراق وسوريا ولبنان
أمام عمليات العمال
الكردستاني

ح �م ��ام دم داخ � ��ل ت��رك �ي��ا س�ي�ت�س�ب��ب ف��ي
حلول كارثة كبيرة على األكراد».
لكن بعيدًا ع��ن فرضية ال�ض��وء األخضر
االقليمي ،ال��ذي يمكن أن يكون قد سمح
للحزب الكردي بتنفيذ عمليته األخيرة،
ف��إن وزي��ر الخارجية االي��ران��ي علي أكبر
ص ��ال� �ح ��ي ،خ �ل��ال زي� ��ارت� ��ه األخ � �ي� ��رة إل��ى
أن �ق��رة وال �ت��ي ُوض �ع��ت ف��ي خ��ان��ة طمأنة
السلطات التركية إل��ى اس�ت�م��رار تحالف
ط �ه��ران م��ع أن �ق��رة ض��د «ال �خ �ط��ر ال �ك��ردي
االره��اب��ي املشترك»ّ ،
تطرق إل��ى موضوع
ل �ط��امل��ا ح � � ّ�رك أق �ل��ام ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ،وه��و
االع �ل ��ان ال �خ ��اط ��ئ ال � ��ذي أوردت � � ��ه وك��ال��ة
أن �ب��اء األن��اض��ول ال�ت��رك�ي��ة الحكومية في
م �ن �ت �ص��ف أي � �ل ��ول امل� ��اض� ��ي ،وي �ف �ي��د ب��أن
السلطات االيرانية اعتقلت مراد كرايالن،
وه ��و ال��رج��ل األق� ��وى ال �ي��وم ف��ي «ال�ع�م��ال
ال �ك��ردس �ت��ان��ي» ب �ع��د ال��زع �ي��م ال �ت��اري �خ��ي
ل �ل �ح��زب ،ع �ب��د ال �ل��ه أوج� �ل ��ان ،امل �س �ج��ون.
وك �ب ��رت ال �ق �ض �ي��ة ع �ن��دم��ا خ ��رج ك��راي�ل�ان
ب �ك��ذي��ب ل �ل �خ �ب��ر ،وف ��ي م ��ا ب �ع��د اض �ط� ّ�رت
الوكالة التركية ّ الحكومية لالعتذار عن
ال�خ�ط��أ ال ��ذي ك��ذب �ت��ه ط �ه��ران أي �ض��ًا؛ لكن
بني التكذيب الكردي وانكشاف تفاصيل
الخطأ الذي وقع فيه مراسل «األناضول»،
ّ
بعدما ظن أن الرجل املعتقل هو كرايالن،
بينما الصحيح أن��ه ك��ان ال�ق�ي��ادي ّاآلخ��ر
ف��ي «ال�ك��ردس�ت��ان��ي» ك��رات ق��را ،تضخمت
ال� �ق� �ص ��ة ،ون � �ش� ��رت م � �ق� ��االت وت �ح �ل �ي�ل�ات
خ �ل �ص��ت إل � ��ى أن ال� �س� �ل� �ط ��ات االي ��ران� �ي ��ة
اع�ت�ق�ل��ت ب��ال�ف�ع��ل ك ��راي�ل�ان ع �ل��ى ال �ح��دود
االيرانية ـــــ التركية ،غير أنها عادت لتفرج
عنه بعدما «أبرمت اتفاقًا معه ينص على
تصعيد الهجمات ضد الجيش التركي»،

وفق عدد من ُ التقارير الصحافية .ومنذ
ذل ��ك ال ��وق ��ت ن �س� َ�ي��ت ال �ق �ض �ي��ة ،إل ��ى حني
أع� � ��اد ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ح �ك ��وم ��ة ،ب��ول �ن��ت
أرينش ،املسؤول أيضًا عن وكالة األنباء
الرسمية امل��ذك��ورة ،التذكير ب�ه��ا ،عندما
أعلن أنه سيحقق في ّ
صحة مجموعة من
املقاالت نشرها الكاتب في صحيفة «يني
ش �ف��ق» ع �ب��د ال�ب�ك�ي��ر ِس �ل �ف��ي ،ال� ��ذي أورد
معطيات تفيد بأن اي��ران تساعد مقاتلي
«ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي» ،وأن �ه��ا أق��ام��ت،
على سبيل املثال ،مستشفى ميدانيًا في
ب �ل��دة أوروم� �ي ��ة مل�ع��ال�ج��ة ج��رح��ى ال�ح��زب
ف��ي امل �ع��ارك ال��دائ��رة م��ع الجيش التركي.
ّ
وبحسب رواية الصحافي ِسلفي ،فإن مراد
كرايالن زار املستشفى املذكور في ،2010
واعتقلته ال�س�ل�ط��ات االي��ران �ي��ة ،وب ��دل أن
إلى األتراك تفاوضت معه .وتكمل
تسلمه ّ
ّ
القصة بأنه ،نتيجة تلك املفاوضات ،فإن
ح��زب «بيجاك» ،ال��ذي يعد بمثابة الفرع
االي ��ران ��ي ل �ح��زب ال �ع �م��ال ال �ك��ردس �ت��ان��ي،
غ��ادر ج�ب��ال قنديل وان��دم��ج مقاتلوه في
ص �ف ��وف «ال� �ع� �م ��ال ال �ك ��ردس �ت ��ان ��ي» .وق��د
ت �ج��د ت �ل��ك ال ��رواي ��ة ب �ع��ض ال �ص��دق �ي��ة في
نفسه قبل
اعتراف «العمال الكردستاني»
ُ
يومني ،بأن  7مقاتلني من صفوفه قتلوا
ف��ي عملية ي��وم االرب �ع��اء ف��ي ه��اك��اري5 ،
ً
منهم ايرانيون ُ(يعتقد أنهم كانوا أصال
يقاتلون في حزب بيجاك) وواحد سوري
وواحد فقط تركي.
وف � � � � ��ي ت � �ع � �ل � �ي � �ق� ��ه ع � � �ل� � ��ى ج� � �م� � �ي � ��ع ه� � ��ذه
ال �س �ي �ن��اري��وه��ات ،ي ��رى ال �ك��ات��ب ال�ت��رك��ي
ال� �ب ��ارز ف ��ي ص�ح�ي�ف��ة «ص � �ب� ��اح» ،م�ح�م��د
ّ
ألتان ،في حديث مع «األخ�ب��ار» ،أن املهم
ل �ي��س م �ع��رف��ة م ��ن ي �ق��ف خ �ل��ف «ال �ع �م��ال
ال � �ك ��ردس � �ت ��ان ��ي» ،ب� ��ل ف� �ه ��م ك� �ي ��ف ي�م�ك��ن
ّ
إن�ه��اء وح��ل امل�س��أل��ة ال�ك��ردي��ة .ويختصر
أل �ت ��ان ال ��وض ��ع ع �ل��ى ال �ش �ك��ل ال �ت��ال��ي :ما
ّ
تتوصل إل��ى إي�ج��اد حل
دام��ت تركيا ل��م
جذري للمسألة ،فإنها ستظل تعاني من
م �ح��اوالت دول خ��ارج�ي��ة الس�ت�غ�لال ه��ذا
الوضع املتفجر .كالم مشابه يخلص إليه
الصحافي ش��ان��دار أي�ض��ًا ،عندما يجزم
ب��أن الطريقة ال��وح�ي��دة لحل املسألة هي
ب��ال�ت�ف��اوض م��ع «ال �ع �م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي»
ّ
ل �ت��أم�ي�ن ال � �ظ� ��روف امل�ل�ائ �م ��ة ل �ك��ي ي �س��ل��م
أس�ل�ح�ت��ه ،ب �م��وازاة ال�ت�ف��اوض السياسي
مع الحزب الكردي املعترف به من تركيا،
أي «ال �س�ل�ام وال��دي �م��وق��راط �ي��ة» ل�لات�ف��اق
على حلول سياسية.

«تدبير هنيبعل» :إسرائيل ّ
تشرع قتل جنودها ملنع خطفهم

علي حيدر
م �ث �ل �م��ا ي �ح �ص��ل ف� ��ي أع � �ق� ��اب ك� ��ل إخ �ف ��اق
ت ��واج� �ه ��ه ال� ��دول� ��ة ال� �ع� �ب ��ري ��ة ،س� � ��واء ع�ل��ى
امل� � �س� � �ت � ��وى ال � �ع � �س � �ك� ��ري أو األم � � �ن� � ��ي أو
السياسي ،تحاول املؤسسة اإلسرائيلية،
الع َبر
بكافة أجهزتها حاليًا ،استخالص ِ
م ��ن ال �ص �ف �ق��ة األخ � �ي� ��رة ل �ت �ب��ادل األس � ��رى،
وذلك بهدف االستفادة منها في مواجهة
التحديات واالستحقاقات املقبلة.
وف��ي ال�س�ي��اق ،كشفت صحيفة «يديعوت
أح ��رون ��وت» أن ج�ي��ش االح �ت�ل�ال سيعيد
بحث «تدبير هنيبعل» الذي يقضي بمنع
أسر أي جندي إسرائيلي على يد املقاومة
ب��أي ث�م��ن ،ول��و ك��ان الثمن مقتل الجندي
اإلس��رائ �ي �ل��ي ن�ف�س��ه .وت��أت��ي أه�م�ي��ة إع��ادة
ب�ح��ث ه��ذا ال�ت��دب�ي��ر ان�ط�لاق��ًا م��ن امل�خ��اوف
م��ن أن ت�ش�ج��ع ص�ف�ق��ة ت �ب��ادل األس� ��رى مع
ح��رك��ة «ح� �م ��اس» ،ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن ت�ح��ري��ر
 1027أسيرًا محررًا في مقابل اإلف��راج عن
ال �ج �ن��دي ج �ل �ع��اد ش��ال �ي��ط ،ع �ل��ى م�ح��اول��ة
تكرار عمليات أسر إضافية ،بهدف تحرير
ب��اق��ي األس ��رى واملعتقلني الفلسطينيني.

والالفت أن املؤسسة العسكرية ال تتعامل
مع ه��ذا االحتمال نظريًا ،بل ت��راه تهديدًا
جديًا وحقيقيًا .ل�ه��ذاَ ،أم��ر رئيس األرك��ان
ب�ن��ي غ��ان�ت��س ب�ت��وج�ي��ه ت�ع�ل�ي�م��ات ل�ل�ق��ادة
العسكريني تحول دون نجاح أي محاولة
«خ �ط��ف» ج �ن��ود إس��رائ �ي �ل �ي�ين ج � � ُ�دد ،ول��و

ك ��ان ذل ��ك ث�م�ن��ه خ �س��ارة ح�ي��ات�ه��م .وف�ي�م��ا
أش��ارت «يديعوت» إلى أن تدبير هنيبعل
إج� ٌ
�راء محفوظ عن ظهر قلب في الجيش
منذ حقبة الثمانينيات ،يبدو واضحًا أن
ال �ه��دف األس��اس��ي م�ن��ه ه��و ال�ت�ش��دي��د على
أول ��وي ��ة ال� �ح ��ؤول دون أس ��ر ج �ن��دي ح��ي،

جنود إسرائيليون يتابعون مشاهد االفراج عن شاليط (إريك غايالر ــ رويترز)

ّ
انطالقًا من قاعدة أن الجندي الحي يكلف
إس��رائ �ي��ل ك �ث �ي �رًا ع�ل��ى امل �س �ت��وى الشعبي
وال �س �ي��اس��ي .وب�ن�ت�ي�ج��ة م��ا ي�ن�ط��وي عليه
التدبير من حساسية استثنائية للجيش
وال�ج�م�ه��ور ،لفتت «ي��دي�ع��وت» إل��ى أن كل
ق��ائ��د ف��ي ال�ج�ي��ش ي�ن�ق��ل األم ��ر ال�ع�س�ك��ري
بنحو مختلف ،إذ كان يمكن عشية عملية
«الرصاص املصهور» أن نرى قائد كتيبة
ف ��ي ل � ��واء «غ� ��والن� ��ي» ي ��دع ��و ج� �ن ��وده إل��ى
ت �ح��اش��ي ال �ت �ع ��رض ل �ل �خ �ط��ف م �ه �م��ا ك��ان
الثمن ،وإن اض�ط��روا إل��ى تفجير أنفسهم
بقنبلة ي��دوي��ة ل�ل�ح��ؤول دون أس��ره��م .أما
ق��ائ��د ل � ��واء «ال� �ن ��اح ��ال» ال �س��اب��ق ،ال�ع�ق�ي��د
م��وت��ي ب � � ��اروخ ،ف �ق��د ّ
وج � ��ه أم� � �رًا ل �ج �ن��وده
بتفادي التعرض لالختطاف ،ولو اضطرّ
زمالؤه إلى إطالق النار عليه .في املقابل،
أك��دت «يديعوت» أنه ال انسجام بني كافة
ال�ق��ادة ف��ي الجيش ب�ش��أن امل��وق��ف م��ن هذا
األم ��ر .ف��ي ظ��ل ه��ذه األج � ��واء ،ي�ت�ع�ين على
رئيس األرك��ان ،بحسب «يديعوت» أيضًا،
أن ي�ض��ع س�ي��اس��ة م��وح��دة وواض �ح��ة ،من
امل ��ؤك ��د أن �ه��ا س�ت�ث�ي��ر ن �ق��اش��ًا ج�م��اه�ي��ري��ًا
واسعًا.

إسرائيل ّ
تصدق على
تبادل األسرى مع مصر
قال مسؤولون حكوميون إن
مجلس الوزراء اإلسرائيلي
ّ
املصغر ّ
أقر باإلجماع ،أمس،
اإلفراج عن  25سجينًا
مصريًا ،مقابل إفراج مصر
عن األميركي اإلسرائيلي
إيالن غرابيل املشبته في قيامه

بالتجسس.
وأفاد بيان ملكتب رئيس الوزراء
اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو
(الصورة) بأن عملية املبادلة
ستحصل يوم  27تشرين
األول ،أي الخميس .وقال وزير
الخارجية اإلسرائيلي أفيغدور
ليبرمان للصحافيني إنه يأمل
«اإلفراج عن (غرابيل) في أسرع
ما يمكن» ،ونفى بشدة مشاركة
غرابيل في أي أنشطة ّ
تجسس.
وكان غرابيل قد اعتقل في
ُّ
ّ
يتجسس
مصر ،واتهم بأنه كان
لتجنيد عمالء ومراقبة األحداث
في الثورة التي أطاحت الرئيس
حسني مبارك ،حليف الواليات
املتحدة وإسرائيل في شباط.
(رويترز)

االحتالل يغلق ّ
مؤسستني
في القدس
أغلقت الشرطة اإلسرائيلية
أمس ّ
مؤسستني ،على اعتبار
أن واحدة منهما تابعة لحركة
«حماس» واألخرى تابعة للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطني،
في القدس الشرقية املحتلة.
وقال الناطق باسم الشرطة
اإلسرائيلية ميكي روزنفيلد
«أغلقت الشرطة اإلسرائيلية،
بأمر من مفتش الشرطة
العام الجنرال يوحنان دانينو،
ّ
مؤسستني ،واحدة تابعة
لحركة حماس في ضاحية
البريد شمال القدس ،وأخرى
تابعة للجبهة الشعبية في حي
شعفاط ،ملدة شهر لكل منهما
قابلة للتجديد» .وقال شهود
عيان إن الشرطة أغلقت جمعية
«القدس للتنمية» في ضاحية
البريد ،وجمعية «شعاع» في
حي شعفاط ،وهي جمعية تعنى
بتقوية املرأة املقدسية وتمكينها.
(أ ف ب)

مقتل فلسطيني في نفق
أفاد مصدر ّ
طبي فلسطيني،
أمس ،بأن شابًا فلسطينيًا
قضى إثر انهيار نفق في رفح
على الحدود بني قطاع غزة
ومصر .وقالت اللجنة العليا
لإلسعاف والطوارئ في غزة،
في بيان ،إن «الشاب أحمد اربيع
( 29عامًا) ،وهو من سكان خان
يونس ،توفي في انهيار نفق في
حي البرازيل» في رفح.
(أ ف ب)

