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دوليات

المقاومة الفل�سطينية تعلن ا�ستيالءها على طائرة تج�س�س «�إ�سرائيلية»

 50يوم ًا على العدوان الإرهابي وعدد ال�شهداء يرتفع �إلى 2132

أعلنت كتائب القسام ال���ذراع
العسكرية لحركة ح��م��اس أمس
استيالءها على طائرة استطالع
«إسرائيلية» بعد إسقاطها فوق
الشجاعية ،ف��ي تطور يأتي قبل
س���اع���ات م���ن ت��ص��ري��ح��ات تفيد
بالتوافق على توقيع هدنة ووقف
إلط�لاق النار بين العدو اليهودي
وفصائل المقاومة الفلسطينية.
و ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت واص��ل��ت
فيه «إسرائيل» عدوانها اإلرهابي
على غزة لليوم الخمسين ،ما رفع
حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان
إلى  2132شهيدا ً وع��دد الجرحى
إلى  10870جريحاً ،وفق األرقام
ال��ت��ي أع��ل��ن��ت��ه��ا وزارة ال��ص��ح��ة
الفلسطينية في غزة.
من ناحية أخرى ،واصلت فصائل
المقاومة الفلسطينية قصف عمق
األراض���ي المحتلة ،حيث اعترف
االحتالل بسقوط خمس إصابات
ب��اس��ت��ه��داف ح��ش��ود عسكرية له
عند معبر إيريز .فقد قصفت كتائب
القسام القدس المحتلة ع��ددا ً من
المستوطنات ،فيما استهدفت سرايا
القدس ال��ذراع العسكرية لحركة
ال��ج��ه��اد اإلس�لام��ي ف��ي فلسطين
برشقات صاروخية مدينة القدس
المحتلة ومدينة «ديمونا».
وقصفت فصائل المقاومة أيضا ً

م��ط��ار «ب��ن غ��وري��ون» وع���ددا ً من
المستوطنات ،ف��ي حين تحدثت
وسائل إع�لام العدو عن إصابات
مباشرة في منازل في «أشكول»
و»ع���س���ق�ل�ان» ،ودوت ص��اف��رات
اإلنذار صباح أمس في كل من «تل
أب��ي��ب» و»هرتسليا» و»رع��ن��ان��ا»

و»هشارون».
فيما ذك��رت صحيفة «هآرتس»
اليهودية أن «نحو  400عائلة في
المستوطنات المحيطة بقطاع غزة
طالبت في األي��ام الثالثة األخيرة
نقلها وإيجاد مكان لها بعيدا ً من
ال��ح��دود م��ع قطاع غ��زة خ��وف�ا ً من

إطالق الصواريخ».
وق���د ت��واص��ل��ت غ����ارات ال��ع��دو
الجوية على مناطق متفرقة من
ق��ط��اع غ���زة ،إذ ش��ن��ت ال��ط��ائ��رات
الحربية ع��دة غ���ارات ،مستهدفة
ع����ددا ً م��ن ال��م��ن��ازل ،واألراض����ي
الزراعية ،ومنطقة األنفاق ،ومعبر

رفح البري على الحدود مع مصر.
وقد تجاوز عدد شهداء القصف
«اإلسرائيلي» يوم أمس  10شهداء،
بعد استشهاد فلسطيني في قصف
استهدف مدنيين في مخيم جباليا
شمال غ��زة ،فيما بلغ عدد شهداء
أول من أمس األحد  25شهيداً.
وف���ي س��اع��ة م��ب��ك��رة م���ن فجر
أم����س اس��ت��ش��ه��د ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ان،
وأصيب عشرة آخ��رون في قصف
«إس��رائ��ي��ل��ي» ع��ل��ى م��دي��ن��ة غ��زة،
استهدف مجموعة من المواطنين
في منطقة حي التفاح شرق غزة،
وأص��ي��ب فلسطينيان ف��ي قصف
مكثف طاول معبر رفح البري ،في
مدينة رفح جنوب قطاع غزة ،وهو
ما أحدث أض��رارا ً مادية بالغة في
ص��االت المعبر ،ال سيما صالتي
المغادرة والوصول ،ومبنى اإلدارة
ومنطقة كبار الزائرين.
وأصيب سبعة فلسطينيين في
قصف على منزل لعائلة الكحلوت
ف��ي ج��ب��ال��ي��ا ش��م��ال ال��ق��ط��اع ،في
حين دم��رت طائرات العدو منازل
لمدنيين ،ومسجدي عمر بن عبد
العزيز في مدينة بيت حانون وعلي
بن أبي طالب في حي الزيتون شرق
مدينة غزة ،وقصفت أراضي زراعية
في مناطق متفرقة بالقطاع.

�آ�شتون :لقاء بوتين وبورو�شينكو في مين�سك فر�صة لت�سوية الأزمة الأوكرانية

مو�سكو ت�سعى �إلى �إر�سال قافلة �إغاثة ثانية �إلى �شرق �أوكرانيا
رأت مفوضة االت��ح��اد األوروب���ي
للشؤون الخارجية كاثرين آشتون
ف��ي ال��ل��ق��اء المرتقب بين الرئيس
الروسي فالديمير بوتين واألوكراني
بيوتر بوروشينكو ف��ي العاصمة
ال��ب��ي�لاروس��ي��ة م��ي��ن��س��ك ي���وم 26
آب ف��رص��ة ج��ي��دة لتسوية ال��ن��زاع
األوكراني.
وقالت آشتون في كلمة لها أمام
المنتدى السياسي األوروبي المنعقد
في النمسا «لن أسهب في الحديث عن
اللقاء المرتقب في مينسك ،لكن هذه
فرصة يجب عدم تفويتها».
وأش�����ارت رئ��ي��س��ة دبلوماسية
االتحاد األوروب��ي إلى أنها ستحاول
إفهام أوكرانيا في اجتماع مينسك أن
البالد يجب أن تكون لها عالقات جيدة
مع روسيا كما مع االتحاد األوروبي،
وقالت «تحتاجون إلى عالقات جيدة
مع جيرانكم األوروبيين وتحتاجون
أيضا ً إلى عالقات جيدة مع جاركم
الروسي .هذا ما سأحاول إيصاله إلى
أوكرانيا في اجتماع مينسك».
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت أع��ل��ن وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
أن ب�ل�اده أرس��ل��ت إل��ى الخارجية
األوكرانية مذكرة حول نية روسيا
تجهيز قافلة م��س��اع��دات إنسانية
جديدة إلى شرق أوكرانيا ،مشيرا ً في
مؤتمر صحافي عقده أمس ،إلى أن
موسكو تأمل في التوصل إلى اتفاق
بشأن إرسال القافلة الجديدة خالل
األسبوع الجاري ،مؤكدا ً استعدادها
للتعاون مع الصليب األحمر الدولي.
وأعرب الوزير الروسي عن أمله في
أن يتم توزيع المساعدات اإلنسانية
كما ك��ان م��ق��رراً ،وأن يتمكن جميع
المحتاجين م��ن الحصول عليها.

وقال« :إن الوضع حول إرسال قافلة
المساعدات الروسية لم يكن سليماً،
م��ؤك��دا ً أن شاحنات القافلة حملت
مساعدات إنسانية ال غير وعادت إلى
روسيا فارغة.
وأكد الفروف أن موسكو مستعدة
للعمل على تسوية األزمة األوكرانية
في أي إط��ار لمساعدة األوكرانيين
في التوصل إل��ى اتفاق فيما بينهم
لكي يعيشوا في دول��ة واح��دة على
أساس احترام جميع األقليات ،الفتا ً
إل��ى ض��رورة إقامة نظام ال مركزي
وإعادة توزيع الصالحيات من خالل
المفاوضات وتحقيق التوافق في
أوكرانيا.
وأع��رب الف��روف عن أمله في أن

يفسح اجتماع مينسك المجال لتبادل
اآلراء حول آف��اق تسوية األزم��ة في
أوكرانيا ،بما في ذلك األزمة اإلنسانية،
مشددا ً على ضرورة تقديم مساعدات
إنسانية من دون أية عوائق .مؤكدا ً
ضرورة وقف إطالق النار في أوكرانيا
من دون شروط مسبقة ،مشيرا ً إلى
أن كييف ل��م تنفذ التزاماتها بهذا
الشأن وفقا ً لبيان برلين الصادر في
 2حزيران ،مذكرا ً بأن الصليب األحمر
الدولي شدد على أن قصف المدنيين
والمنشآت المدنية غير مقبول.
وأعلن وزير الخارجية الروسي أن
القوات األوكرانية ترتكب جرائم حرب
بحق المدنيين في شرق أوكرانيا ،الفتا ً
إلى أنه لم ير أي شيء من هذا القبيل

زعيم المعار�ضة را�ؤول خاجيمبا يفوز برئا�سة �أبخازيا
فاز زعيم المعارضة في أبخازيا راؤول خاجيمبا برئاسة
البالد وفق النتائج األولية لالنتخابات التي أجريت أول من
أمس وشهدت مشاركة  70في المئة من الناخبين.
وذك��رت لجنة االنتخابات المركزية في أبخازيا أن
خاجيمبا حصل بعد فرز  100في المئة من األصوات على
أكثر من  50.57في المئة مقابل  35.91في المئة ألقرب
منافسيه أصالن بجانيا ،القائم بأعمال رئيس هيئة األمن،
فيما حصل المرشحان ميراب كيشماريا ،القائم بأعمال
وزير الدفاع وليونيد دزابشبا ووزير الداخلية السابق على
 6.3في المئة و 3.4في المئة على التوالي.
واعترف المنافسون الثالثة بفوز خاجيمبا الذي ركز في
حملته االنتخابية على مكافحة الفساد وشفافية الحدود
مع روسيا.
يذكر أن خاجيمبا كان قاد احتجاجات للمعارضة في
أيار الماضي على خلفية اتهامات ألركان السلطة بسوء
استغالل ما تحصل عليه من مساعدات روسية ،ما دفع
الرئيس أبخازيا ألكسندر أنكواب إلى االستقالة من منصبه
في  1حزيران ،وإلى تكليف رئيس البرلمان فاليري بغانبو
باختصاصات رئيس الجمهورية إلى حين انتخاب رئيس
جديد في  24آب.

وك��ان المرشحون األربعة وقعوا عشية االنتخابات
وثيقة تفاهم ح��ول إج���راءات تحقيق الوحدة الوطنية
واإلص�لاح��ات ف��ي ال��م��ج��االت السياسية واالجتماعية
واالقتصادي ،واتفقوا بموجبها على التعامل مع مختلف
األزمات الممكنة بشكل سريع ،وتأسيس مجلس استشاري
يضم  3ممثلين عن كل مرشح.
ويشير االتفاق أيضا ً إلى أن «السلطة التنفيذية ينبغي
أن تشكل بعد االنتخابات الرئاسية على أساس ائتالفي
يتضمن إش��راك مهنيين من مختلف األح��زاب السياسية
ومناصري مرشحي الرئاسة.
وتعهد المرشحون بالتوافق على أنموذج اإلصالحات
ال��دس��ت��وري��ة المقبلة ال��ت��ي ت��أخ��ذ ف��ي االع��ت��ب��ار توزيع
الصالحيات بين أجهزة السلطة ،على أن تقر خالل عام
بعد فوز أي من المرشحين باالنتخابات الرئاسية.
و كانت أبخازيا قد أقرت دستورها وأعلنت استقاللها
من جانب واحد عام  ،1994وتم تأكيد هذا االستقالل خالل
استفتاء أجري في  ،1999لكن المجتمع الدولي لم يعترف
به .وفي أيلول  2008اعترفت موسكو باستقالل أبخازيا
عن جورجيا بعد الحرب الروسية الجورجية ،التي اندلعت
مطلع آب من العام المذكور.

في ممارسات الطرف اآلخر .وأضاف
أن مقاتلي قوات «الدفاع الشعبي»
يقدمون مساعدات طبية لألسرى.
وأش���ار إل��ى أن ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة
تضم كذلك مختلف الكتائب التي
يمولها حيتان مال أوكرانيون وكذلك
«القطاع األيمن» المتطرف .وقال إن
هناك كثيرا ً من المعلومات الكاذبة
ح��ول تدخل روس��ي��ا ف��ي أوك��ران��ي��ا،
وأضاف أن كييف أعلنت سابقا ً تدمير
قافلة عسكرية روسية من دون أن
تؤكد ذلك أية مصادر مستقلة أو حتى
االستخبارات األميركية.
وتابع الوزير الروسي أن بالده
تتحمل ال��م��س��ؤول��ي��ة ع��ن حماية
الحدود ،قائالً إن اتهام روسيا بخرق

الحدود من دون تقديم أية أدلة أمر
غير مقبول ،مشيرا ً إلى أن المراقبين
الدوليين لم يسجلوا أية حاالت لخرق
ال��ح��دود الروسية األوك��ران��ي��ة ،وأن
موسكو وافقت على اتخاذ إجراءات
من أجل تعزيز المراقبة على الحدود،
بما في ذلك تزويد بعثة المراقبين
بطائرات من دون طيار.
وق���ال الف���روف إن موسكو ترى
أن األط���راف كافة فقدت اهتمامها
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق ف���ي ح�����ادث تحطم
«الماليزية» ،مشيرا ً إلى أن الجانب
الروسي ال ي��زال يطرح أسئلة بهذا
ال��ش��أن ب��م��ف��رده عملياً ،م��ؤك��دا ً أن
موسكو ستصر على معرفة حقيقة
ما حدث مع الطائرة الماليزية وكذلك
حيثيات مأساة أوديسا في  2أيار
وأحداث ماريوبل.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن��ت ال��ق��وات
األوكرانية أنها قتلت نحو  250من
مقاتلي «الدفاع الشعبي» في شرق
أوك��ران��ي��ا وتمكنت م��ن االح��ت��ف��اظ
بمواقعها على رغ��م زي���ادة نشاط
قوات دونيتسك.
وذك��ر المكتب اإلع�لام��ي للعملية
األمنية التي تجريها حكومة كييف
ف��ي ش��رق ال��ب�لاد أم��س ،أن القوات
األوكرانية تمكنت من تدمير  8دبابات
و 10مدرعات و 3منظومات من نوع
«غراد» ،و أكدت أن مختلف مواقعها
وح��واج��زه��ا ف��ي منطقة المعارك ال
تزال تتعرض لقصف مستمر من قبل
عناصر القوات المحلية.
ي���ذك���ر أن ق������وات دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك أعلنت األح��د الماضي
بدء هجوم مضاد أدى إلى محاصرة
حوالى  7آالف من عناصر الجيش
األوكراني والحرس الوطني.

رو�سيا تدر�س خطط ًا لت�سهيل
ا�ستيراد الب�ضائع من دول �آ�سيا
طلب الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمس دراسة جدوى إنشاء مركز
لوجستي في جنوب روسيا بهدف تسهيل وزي��ادة فعالية االستيراد من
الصين وكازاخستان وطاجيكستان.
وطلب الرئيس الروسي من القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورغان خالل
لقائه في مدينة سوتشي بدراسة مدى فعالية تشييد مركز لوجستي في
مقاطعة كورغان الواقعة في جنوب روسيا بمحاذاة حدود كازاخستان.
ويأتي اهتمام الحكومة الروسية بإنشاء مركز لوجستي بالقرب من حدود
كازاخستان من أجل تسهيل عمليات استيراد المواد الزراعية والغذائية من
الصين وكازاخستان وطاجيكستان لتلبية الطلب في السوق الروسية
بعد فرض موسكو حظر على استيراد أصناف معينة من المواد الغذائية
والزراعية من الدول الغربية.

فال�س يقدم ا�ستقالته ...وهوالند
يعيد تكليفه بت�شكيل الحكومة
أعاد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند تكليف رئيس الحكومة المستقيل
إيمانويل فالس بتشكيل حكومة جديدة بعد دقائق من تقديم استقالته
أمس.
وأكد بيان لقصر اإلليزيه أن الرئيس الفرنسي تلقى استقالة فالس وطلب
منه تشكيل حكومة جديدة ومتناغمة تماشيا ً مع األسس المعمول بها في
فرنسا،على أن تعلن تركيبة هذه الحكومة اليوم.
يذكر أن رئيس الحكومة الفرنسي المستقيل إيمانويل فالس قد تولى
منصب رئاسة الحكومة منذ نهاية آذار الماضي ،وكان يشغل منصب وزير
الداخلية في حكومتي جان مارك أورو األولى والثانية.
وتعرضت الحكومة النتقادات شديدة األح��د من وزي��ر االقتصاد أرنو
مونتبورغ بسبب طريقة تعاملها مع الوضع االقتصادي ،ما دفع رئيس
الحكومة إلى االستقالة تاركا ً بعض الشكوك حول الحفاظ على السيد
مونتبورغ في منصبه.
وكان مونتبورغ قد انتقد سقوط ألمانيا في فخ سياسة التقشف الذي
فرض على كامل أوروبا ،وانتقد السياسة االقتصادية الفرنسية السائرة في
هذا االتجاه نفسه.
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زادة :طائرة التج�س�س «الإ�سرائيلية» انطلقت من دولة �إقليمية

م�ساعد وزير الخارجية الإيراني
في زيارة مفاجئة لل�سعودية

عبد اللهيان
في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها في وقت سابق ،توجه
مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية واألفريقية
حسين أمير عبد اللهيان صباح أمس إلى السعودية ،ومن
المقرر أن يلتقي عبد اللهيان وزير الخارجية السعودي
سعود الفيصل ،ويبحث معه العالقات الثنائية والقضايا
ذات االهتمام المشترك بين البلدين.
وت��أت��ي ه��ذه ال��زي��ارة بعد ي��وم واح���د على إسقاط
الدفاعات الجوية اإليرانية طائرة تجسس من دون طيار
«إسرائيلية» فوق أجواء مفاعل نطنز النووي ،في حين
أعلنت طهران أمس أن الطائرة المستهدفة يرجح أن تكون
قد دخلت األج��واء اإليرانية انطالقا ً من سواحل البحر
األحمر ،وتجاوزت أجواء إحدى الدول العربية من دون أن
تسميها ،قبل دخولها الحدود اإليرانية.
وفي السياق ،أعلن وزير الدفاع اإليراني العميد حسين
دهقان أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ستر ّد ردا ً ساحقا ً
على أي عدوان من أي قوة أجنبية كانت.
يأتي ذلك في وقت عرض التلفزیون اإليراني صورا ً
لطائرة التجسس «اإلسرائيلية» التي أسقطها الحرس
الثوري األحد فوق األجواء اإليرانية.
وقال قائد قوات الجو فضاء في الحرس الثوري اإليراني
العميد أمير حاجي زاده ،إن الطائرة انطلقت من إحدى دول
المنطقة المجاورة إليران «وتمكنا من الحصول على بعض
المعلومات عن المكان الذي انطلقت منه الطائرة».
وق��دم العميد حاجي زاده بعض المعلومات حول
الطائرة ،وقال« :إنها من نوع هرمس ويمكنها العمل في
دائ��رة قطرها  800كيلومتر وتحلق على ارتفاع 1600
كيلومتر» مضيفا ً أنه «نظرا ً إلى حجم الوقود الذي زودت
به الطائرة ،فإنها اشتعلت عندما استهدفها الصاروخ
وبقيت منها أجزاء سالمة نعمل على تحليل ما فيها من
معلومات».
وكشف أن المسافة بين جناحي الطائرة  5.5متر وهي
مزودة بكاميرتين ذات دقة عالية ،مشيرا ً إلى أنه «لم نكن
نملك معلومات عن هذا النوع من الطائرات والمعلومة
الوحيدة أن سورية أسقطت واحدة من هذه الطائرات منذ
فترة».
وأعلن زاده أن «ال��رد األول��ي اإلي��ران��ي على محاولة

«إسرائيل» اختراق أجوائنا سيكون التسريع في تسليح
الضفة الغربية ،وفي حال فكرت «إسرائيل» بتكرار ما
قامت به فسيكون ردنا مدمراً».
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري اإليراني العميد
رمضان شريف إن األج��زاء الرئيسية من الطائرة سالمة
والحرس الثوري يعمل على سحب المعلومات المطلوبة
من الطائرة.
في حين أف��ادت المعلومات أن الطائرة انطلقت من
البحر األحمر وهي من النوع األكثر تطوراً .بدوره أوضح
قائد قوات البسيج العميد محمد رضا نقدي أن «الطائرة
اإلسرائيلية ليست الوحيدة التي اسقطناها أو سيطرنا
عليها» ،مضيفا ً «سيطرنا على عدد من طائرات التجسس
تابعة لدول معادية لم نعلن عن تلك الطائرات ألسباب
أمنية».
وكانت العالقات العامة لحرس ال��ث��ورة اإلسالمية
أف��ادت في بيان «أن دفاعاتنا الجوية التابعة لقوات
الجو فضاء في الحرس الثوري قامت باعتراض وإسقاط
طائرة تجسس من دون طيار «إسرائيلية» بعد إصابتها
بصاروخ».
وأضاف البيان أن الطائرة «اإلسرائيلية» التي أسقطت
هي من نوع الطائرات الخفية التي ال يرصدها ال��رادار
وكانت تنوي التسلل إلى محيط منشأة نطنز النووية،
حيث تصدت لها وحدات الدفاع الجوي بالوقت المناسب
وأصابتها بصاروخ ارض جو قبل دخولها أجواء المنشأة
النووية.
وتابع البيان ،أن هذه الخطوة الشيطانية تثبت مرة
أخ��رى النزعة العدوانية للكيان الصهيوني ،وتضيف
ورقة أخرى في السجل األسود لجرائم هذا الكيان اللقيط
وممارساته الخبيثة وإثارته للحروب.
وفي االختتام أكد البيان أن حرس الثورة اإلسالمية
لديه االستعداد والجاهزية التامة جنبا ً إلى جنب سائر
القوات المسلحة لجمهورية إيران اإلسالمية ،للدفاع عن
الشعب اإليراني الشريف وت��راب الوطن والتصدي بكل
حزم وقوة ،ويحتفظ لنفسه بحق الرد والتعامل بالمثل في
هذا المجال.

عمدة لندن� :أي بريطاني ي�سافر �إلى �سورية
والعراق من دون �إذن ال�سلطات �إرهابي محتمل
ط���ال���ب ع���م���دة ل���ن���دن ب��وري��س
ج��ون��س��ون باعتبار البريطانيين
الذين يسافرون إلى سورية والعراق
من دون إبالغ السلطات البريطانية
بذلك ،إرهابيين محتملين حتى تثبت
براءتهم.
وفي مقال لصحيفة «ديلي تلغراف»
البريطانية ح��ذر جونسون من أن
الشرطة البريطانية تجد صعوبة
في توجيه تهم ضد «الجهاديين»
المشتبه بهم من دون وج��ود دليل
مباشر يدل على انخراطهم «بأنشطة
مروعة».
ودع����ا ج��ون��س��ون إل���ى تعديل
القوانين في بريطانيا ليكون باإلمكان
إدخال ما أطلق عليه اسم «االفتراض
القابل للدحض» وال��ذي ينص على
اعتبار األشخاص الذين يسافرون
إلى مناطق الحرب من دون إخطار
السلطات البريطانية أنهم قاموا بذلك
من أجل تنفيذ «أغراض إرهابية».
وانضم عمدة لندن إلى المطالبات
بتجريد من يدعون بالجهاديين من
جنسيتهم البريطانية ،إضافة إلى
إع��ادة ف��رض أنظمة المراقبة التي
تنص على إبقاء المشتبه بتورطهم
ف��ي اإلره���اب قيد اإلق��ام��ة الجبرية
في منازلهم ،وذل��ك وس��ط مخاوف
من عودة مئات المرتزقة من تنظيم
دول��ة العراق والشام اإلرهابي إلى
بريطانيا.
واعتبر جونسون أن على بريطانيا
المساعدة في القضاء على إرهابيي
«داع���ش» قبل ف��وات األوان ،مؤكدا ً
أن الوقوف مكتوفي األيدي هو أسوأ
م��ا يمكن القيام ب��ه ،م��ح��ذرا ً م��ن أن
السماح لهؤالء بالتوسع سيؤدي إلى
تغييرات ضخمة وعنيفة في الحدود
الدولية ومن ثم «السماح بخلق نظام
جديد وبشع لجهاديين يلوحون
بعلم أس���ود وي��ت��ن��اف��س��ون إلظ��ه��ار
أكثر األفكار المتعصبة والرجعية»،
وسيتحول المكان إلى أرض عمالقة
لتدريب اإلرهابيين ما يؤكد الحاجة
إلى التحرك وضرب هذا التنظيم قبل
أن تتفاقم األمور.
وتأتي تصريحات جونسون بعد
أن كشف سفير بريطانيا إلى الواليات
ال��م��ت��ح��دة ب��ي��ت��ر وس��ت��م��اك��وت عن
توصل االستخبارات إلى حقيقة أن
البريطاني «جون» مسؤول عن قطع
رأس الصحافي األميركي جيمس
فولي.

عمدة لندن
ولفت وستماكوت إلى أنه اع ُتقل
 70إرهابيا ً فور عودتهم من سورية،
إذ يحمل عدد منهم تعليمات بتنفيذ
مهمات م��ح��ددة ج��دا ً لشن عمليات
إرهابية على األراضي البريطانية.
وكشفت صحيفة «دي��ل��ي ميل»
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ع���ن ت��وج��ه خمسة
بريطانيين إل��ى سورية في الثامن
م��ن تشرين األول الماضي ،بهدف
االنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية
المسلحة هناك ،مستخدمين بطاقات
سفر رخيصة الثمن عبر منتجع
أنطاليا جنوب تركيا.
ولفتت الصحيفة إل��ى أن ه��ؤالء
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ي��ن وه���م ج��م��ي��ع �ا ً من
بورتسموث س��اف��روا إل��ى سورية
ب��ه��دف االن��ض��م��ام إل���ى «داع����ش»
اإلره��اب��ي حيث قتل المدعو محمد
ح��ام��ي��دور رحمن الشهر الماضي،
واعتقل المدعو ماشادور تشودهوري
ب��ع��د أن ف��ش��ل ف��ي االن��ض��م��ام إل��ى
معسكرات التدريب لدى التنظيم فور
عودته إلى بريطانيا.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن مكان
البريطانيين الثالثة المتبقين غير
معروف ،غير أنه يعتقد أنهم انضموا
إلى التنظيمات اإلرهابية في سورية.
وأك��دت الصحيفة أن السهولة التي
تمكن بها هؤالء البريطانيون الخمسة
م��ن التسلل ب��ي��ن س��وري��ة وتركيا
تسبب القلق لدى دول الغرب ،ما أثار
مطالبات للحكومة التركية بضمان
إغالق حدودها.

وحذرت «ديلي ميل» من أن نحو
 30بريطانيا ً متطرفا ً يسافرون
إل��ى س��وري��ة وال��ع��راق شهريا ً عبر
الحدود التركية التي أصبحت بوابة
ل��ـ»داع��ش» كما أن ه��ذا الرقم ازداد
بشكل كبير خالل األسابيع العشرة
الماضية ،بعد أن تمكن هذا التنظيم
اإلره��اب��ي من تنظيم حملة دعائية
تظهر جرائمه البربرية سواء من قطع
ال��رؤوس وغيرها من الفظائع التي
اجتذبت عددا ً إضافيا ً من الناس.
ول���ف���ت���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل�����ى أن
االستخبارات الغربية تشعر بالخوف
من احتمال ارتفاع عدد البريطانيين
وغيرهم من الجنسيات األوروبية
الذين ينوون االنضمام إلى «داعش»،
في حال تمكن هذا التنظيم من تأمين
رقعة من األرض على الحدود بين
سورية وتركيا يتحرك خاللها.
وك��ان خبراء ومحللون غربيون
أكدوا أن حالة التحلل االجتماعي التي
تشهدها بريطانيا وغيرها من دول
أوروب��ا وما ترافق معها من ضغوط
اق��ت��ص��ادي��ة وأزم����ات م��ال��ي��ة ،أث��رت
بشكل كبير في الشباب األوروب��ي
وشكلت ع��ام�لاً مهما ً ف��ي اندفاعهم
وراء اإليديولوجيات المتطرفة ،األمر
الذي استغلته التنظيمات اإلرهابية
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ع��ن ط��ري��ق شبكات
التجنيد المنتشرة في أوروب��ا أو في
دول إقليمية وخليجية ،فضالً عن
استخدام مواقع التواصل االجتماعي
لنشر الفكر الظالمي والمتطرف.

