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النوم مع العقارب
} طاهر محي الدين
عندما ق ّرروا أن يربوا العقرب ويحتضنوه ويناموا معه لم
يدركوا أن العقرب ال يؤمَن للدغته ،وأن من يضع العقرب في
جيبه فإنه سوف يلدغه في نهاية المطاف.
هذه هي حال السعودية وتركيا وباكستان وعلى رأسهم
أميركا ،وهو ما ستؤول إليه حال كل الدول التي سارت وتسير
على النهج نفسه ،فكلنا يعلم أنّ عقرب اإلرهاب العالمي واألكثر
تنظيما ً ودعما ً وتمويالً هو تنظيم «القاعدة» اإلرهابي الذي
شكل و ُد ّرب و ُم � ّول و ُن ّظم بتحالف وتنسيق أميركي سعودي
باكستاني تحت منطلقات إيديولوجية إسالموية لقتل النظام
الشيوعي «الكافر» إبان احتالل االتحاد السوفياتي ألفغانستان،
وجند وقتها ك ّل متطرفي الوهابية لهذا الغرض وغسل أدمغتهم،
وشكل وقتها ما يسمى بمجموعة «األفغان العرب» كنواة لهذا
التنظيم الذي ض ّم بعدها العديد من متطرفي وإرهابيّي العالم.
خ�لال تلك الفترة م��ن التشكيل واإلع����داد ل��ه��ذا «العقرب
اإلرهابي» كانت لك ّل جهاز من أجهزة المخابرات في تلك الدول
الثالث وظيفته ،فكان اإلع��داد والتخطيط للعقل المدبّر جهاز
«سي أي آي» ،بالتنسيق مع اإلرهابي السعودي األكبر بندر
بن سلطان حيث كان يومها سفيرا ً لدى الواليات المتحدة،
وكان دور السعودية يومها تجنيد وتمويل اإلرهابيّين وتسهيل
سفرهم عبر مطار جدّة ،لتستقبلهم المخابرات وتؤ ّمن وصولهم
إلى أفغانستان ،وكان يومها السفير السعودي في باكستان
الضابط علي عواض العسيري ،السفير الحالي في لبنان ،كان
يغرس في رؤوس هؤالء اإلرهابيين أنّ جهادهم المقدّس هو ّ
صك
ّ
وسخرت له آنذاك ك ّل وسائل اإلعالم السعودية
دخولهم الجنة،
ومشايخ المساجد من عتاة الوهابية لمزيد من التجنيد والتعبئة
العمياء العدوة لك ّل وسطية ولك ّل الصنف البشري.
وربما نسوا أو تناسوا أنّ بعض أصناف العقارب عمياء،
وبأنها ومن ش �دّة لؤمها وغدرها عندما تنتهي العقارب من
طقوس التزاوج فإنّ أنثى العقرب تقوم بالتهام الذكر ،وهذا ما
حدث فعالً انقلبت العقارب على مربّيها.
س��أس��وق ال��وق��ائ��ع التي تثبت ذل��ك م��ن دون ال��ع��ودة إلى
مسرحية  2001/9/11الشهيرة التي أدرك الكثيرون أهدافها
وعُ رف منظموها.
نبدأ األمثلة من منبع التكفير والفكر اإلجرامي الوهابي في
مملكة آل سعود ،حيث يذكر الجميع ما جرى من حوادث إرهابية
تكفيرية بعد عودة الكثيرين من «األفغان العرب» إلى مملكة آل
سعود ،وأعلنوا الجهاد فيها بعد التحالف المعلن مع النظام
األميركي «الكافر» عسكريا ً في حرب الخليج ،وشنوا العديد من
الهجمات اإلرهابية التي طاولت المرافق العسكرية والمدنية في
الرياض وغيرها من المدن في أرض نجد وبالد الحجاز ،وفجروا
التج ّمعات السكنية التي يقطنها الخبراء األميركيون والغربيون
من «ال��ك��ف��ار» ،والعديد من مراكز تدريب الجيش األميركي
وخصوصا ً في الحرس الوطني السعودي ،عندها بدأت الحرب
عليهم وقتل العديد من قادتهم واعتقل آخرون وغصت السجون
باإلرهابيين السعوديين وغيرهم من اليمنيّين ،ولكن بعد
فوات اآلوان ،فهذه الحرب على تلك الجماعات زادت من تشكيل
البيئة الحاضنة لهم التي كانت باألساس موجودة وتتغ ّذى
من قبل عتاة التكفير الوهابي ،إلى أن بدأت الحرب اإلرهابية
على سورية ولبنان والعراق وإيران في المنطقة ،أو ما ُس ّم َي
بـ«الهالل الشيعي» لتسعير نار الفتنة في المنطقة لتفتيت
األمتين العربية واإلسالمية وتشكيل كانتونات طائفية ومذهبية
صغيرة صافية من مذهب واحد إلعطاء الذريعة الذهبية إلعالن
«الدولة اليهودية» في فلسطين المحتلة.
وكان مأذون هذا التزاوج الجديد وعودة شهر العسل بين آل
سعود والتكفيريين الوهابيين الذي كان وزير الداخلية يومها
محمد نايف بن عبد العزيز ،حيث عقدت صفقة معهم باإلفراج
عنهم والكف عن مالحقتهم وتأمين عوائلهم بشرط الذهاب إلى
القتال في سورية وتشكيل جماعات مسلحة من أجل إسقاط
النظام السوري وتدمير الدولة السورية ،وبعد مرور نيّف وأربع
سنوات على الصراع في سورية وإدراك اإلرهابيين أنه قد ت ّم
إرسالهم فقط لكي يُقتلوا في سورية ،وبعد ظهور ما يُسمى
بتنظيم «داعش» وإعالن ما يُس ّمى «دولة الخالفة» وإعالن من
يدّعي أنه خليفتها بأنّ هدف «داعش» هو مكة المكرمة والمدينة
المنورة ،حتى انطلقت العقارب من أوكارها وبدأت بعملياتها
الجديدة التي استهدفت األمن السعودي عبر خاليا اإلرهاب
التكفيري والبيئة الحاضنة األكبر لإلرهاب والتكفير في األرض،
وهذا ما أثبتته الحوادث اإلرهابية األخيرة في مملكة الرمال،
وقد أعلنت ذلك وسائل إعالم آل سعود حيث ت ّم اإلعالن أنه قد
قتل العديد وتم اعتقال أكثر من  430عنصرا ً تكفيرياً ،وهذا
الرقم وحده ّ
يدل على حجم انتشار اإلرهاب التكفيري والبيئة
الخصبة في مملكة آل سعود ألنّ الرقم المتبقي من الذين لم يت ّم
القبض عليهم هو أضعاف هذا الرقم من الخاليا النائمة والنشطة
على ح ّد سواء ،وهم يكتشفون اليوم أنهم ينامون مع العقارب.
وكذلك حال ك ّل من دعم وغطى هذا اإلره��اب العالمي على
سورية والمنطقة ،وس ّمى هذه المجموعات بالمعارضة المسلحة
المعتدلة وز ّودها بالمال والسالح وسهّل حركتها ومرورها وو ّفر
ّ
وسخر لها وسائل اإلع�لام والتواصل
لها الدعم التكنولوجي
االجتماعي لتقوم بنشر فكرها وتتمكن من عمليات التجنيد
في أوروب��ا وأميركا وتركيا وب��دأوا يتذ ّوقون س ّم العقارب من
بريطانيا وفرنسا التي ضرب اإلرهاب شمالها وجنوبها بعمليات
عدة ،وأضحى العقرب اإلرهابي في قلب أوروبا وتذ ّوقوا س ّمه،
وفي اآلونة األخيرة في أميركا واستهداف الجنود األميركيين في
«تينيسي» ،وقبله في كندا والسويد والدنمارك ،وبدأت تتعالى
أص��وات المجتمع المدني الغربي ض ّد حكوماته التي كانت
تغامر بأمنه ووجوده بخدعة «إسقاط األنظمة الديكتاتورية»،
بدءا ً من العراق الذي تشكل فيه تنظيم «داعش» ...وفي الوقت
نفسه تدعم وتسلح وتحالف أعتى وأجهل األنظمة الرجعية في
العالم كله ومنبع اإلرهاب في العالم في شبه جزيرة العرب.
وال ب ّد في هذا السياق من فتح الملف العثماني اإلخواني
مع علمنا المسبق والقطعي ب��أنّ رأس اإلره��اب اإلسالموي
في العالم هو تنظيم «اإلخ��وان المسلمين» المجرم ال��ذي ت ّم
تصنيعه وتنشئته على يد أعتى جهاز مخابرات استعماري
في العالم وهو جهاز المخابرات البريطاني ،الذي هو نفسه من
أسس الكيانين الصهيوني والوهابي ،وهذا النظام العثماني
ّ
اللص كان رأس حربة الغدر واإلرهاب الذي
«اإلخواني» المجرم
ّ
يعصف بسورية والعراق ،وكان المم ّر والمالذ اآلمن للجماعات
اإلرهابية الكونية لتدمير سورية والعراق والمنطقة ،ففتح
ح��دوده وأنشأ مراكز التدريب واإلي��واء للجماعات اإلرهابية
ودعمها بالمال والسالح والدعم االستخباري ،وأ ّمن لها اإلمداد
وسرق معها نفط العراق وسورية والمدن الصناعية في حلب
وغيرها ،وقدّم حقد الجماعة ومشروعها وأحالمها في السلطنة
والكرسي على الدولة التركية ،وبدأ بك ّل حقده وخداعه وكذبه
بقيادة الدولة التركية ،واحتضن العقارب بعد أن أعماه حقده
وطمعه عن غدرها ،وانفلتت العقارب بين الشعب التركي جهارا ً
نهاراً ،وصارت تشكل في بعض المدن التركية وجودا ً عدديا ً
أكثر من أهل األرض أنفسهم ،وعندما ب��دأت العقارب تشعر
بضعف الحاضن األردوغ��ان��ي لها ،ب��دأت تتمدّد أكثر وتنقلب
عليه وتضرب األت��راك بعمقهم في اسطنبول ب��اإلره��اب ،وقد
فرغت أنثى العقرب من طقوس التزاوج فبدأت بمالحقة ذكرها
لتلتهمه ،وتحققت مقولة الرئيس األسد« :من يضع العقرب في
جيبه فإنه لن ينجو من لدغته».
وأدرك العثماني أيضا ً أنّ األميركي ومن خلفه «الناتو» قد بدأ
بالتخلي عنه منذ أن رفض «الناتو» طلبه بالتدخل في سورية
ومنعه من تشكيل منطقة عازلة في شمال سورية وتركه يجنّ
وحيداً ،وأنّ الشعب التركي لم يعد يحتمل جنونه ومغامراته،
وهو يدرك أيضا ً أ ّنه سيفشل في االنتخابات المبكرة المقبلة،
وتي ّقن بأنه علق في منتصف الشجرة التي صعد عليها ،وبأنه
أكبر الخاسرين في الحرب وعليه دفع الثمن ،فال هو قاد ٌر على
التفريط بورقة «داعش» وال على االستمرار في الحكم ،ولهذا كنا
نقول في بداية األزمة إنّ أكبر الخاسرين سيكون بائع البطيخ
في اسطنبول.

كوالي�س

�سورية ...لهذه الأ�سباب ال نع ّول على مبادرة دي مي�ستورا
} هشام الهبيشان
ت��زام �ن �ا ً م��ع ال��وق��ت ال� ��ذي ي�س�ت�ع��د ف �ي��ه س�ت�ي�ف��ان دي
ميستورا لتقديم مقترحاته حول مساعي الح ّل السياسي
ف��ي س��وري��ة أم��ام مجلس األم��ن ال��دول��ي ،ع��ادت مجددا ً
االحاديث والتحليالت والتصريحات لتتحدث عن إحياء
مؤتمرات خاصة لحل األزم��ة والحرب المفروضة على
الدولة السورية ،موسكو  ،3جنيف  ،3القاهرة  ،3هنا
ومع تعدد مرجعيات هذه المؤتمرات وكثرة مسمياتها
بدأت تسود حالة من التشاؤم في خصوص الجدوى من
عقد هذه المؤتمرات ،ألن أغلب المطلعين على تداخالت
ال�ح��رب على ال��دول��ة ال�س��وري��ة وم��ا تبعها م��ن تغيير في
ق��واع��د االش �ت �ب��اك ،يعلمون وي��درك��ون أن عقد جلسات
مشاورات أو لقاءات أو مؤتمرات تضم شخصيات من
ط��رف��ي ال�م�ع��ادل��ة ال �س��وري��ة ،أو ط��رف واح ��د ،ل��ن ينجح
بسبب وجود صعوبات ومعوقات كثيرة.
وم��ن خ�لال اس�ت�ع��راض ال �ل �ق��اءات وال �م��ؤت �م��رات التي
عقدت ،في هذا اإلطار ،نجد أن كل ما قامت به هو إشباع
اإلع�لام بالصور ال�ن��ادرة عن نجاحات ال��دول الوسيطة
ف��ي التفاوض وع��ن ف��رص للتقدم ال�م��أم��ول ،م��ع أن تلك
ال��دول جميعها ت��درك أن الوصول إلى نتائج فعلية ليس
ممكنا ً في هذه المرحلة ،وفي حال التوصل إلى حل ما
فإنه سيكون مرحليا ً ومجتزأ ،أو خطوة في طريق طويلة
وصعبة ومعقدة ،ستبقي سورية في معمودية النار حتى
وقت غير محدد.
ن�ح��ن ال �ي��وم ب��ان�ت�ظ��ار م��ا س�ي�ق��دم��ه دي م �س �ت��ورا ،مع

أني مقتنع أنه لن يقدم أي جديد ،بل هو سيدعو مجددا ً
لمؤتمر جديد تحت عنوان» جنيف  ،»3والواضح أن هذا
المؤتمر لن يتمكن من تحقيق أي انجازات فهناك العديد
من الصعوبات والمعوقات المتمثلة بـ «معارضة الفنادق»
وداع�م�ي�ه��ا وتمسكهم ب��ال �ش��روط نفسها ال �ت��ي أفشلت
المؤتمرات السابقة ،وقد كان مؤتمر «جنيف  »2الذي عقد
العام الماضي شاهدا ً على مهزلة سياسية وأخالقية ،حيث
اتضح أن المطلوب ،من وجهة نظر المعارضة الخارجية
الممثلة بما يسمى االئتالف ،هو تسليمها السلطة.
تعلمنا من التاريخ دروسا ً بأن ازمات دولية  -إقليمية
محلية مركبة األه ��داف ،كالحرب التي ت��دار حاليا ً ضد
سورية ،ال يمكن الوصول إلى نتائج نهائية لها بسهولة،
ألن�ه��ا ك��رة ن��ار م�ت��دح��رج��ة ق��د ت�ت�ح��ول ف��ي أي وق��ت إلى
انفجار إقليمي ،وحينها ال يمكن ضبط تدحرجها أو على
األق��ل التحكم بمسارها ،فالحلول والتسويات تخضع
للكثير من التجاذبات واألخذ والرد قبل وصول األطراف
ال��رئ�ي�س�ي��ة المعنية إل��ى ق�ن��اع��ة ش��ام�ل��ة ب �ض��رورة وقف
الحرب ،وفي هذه الحال ،ال يمكن التوصل إلى حل في
المدى المنظور ،ما لم تنضج ظروف التسويات اإلقليمية
والدولية.
كان مؤتمر «جنيف  ،»2بفصوله كاملة ،شاهدا ً على
طريقة تعامل األم��م المتحدة والموفدين الدوليين من
األخ �ض��ر اإلب��راه�ي�م��ي إل��ى اس�ت�ي�ف��ان دي م�ي�س�ت��ورا مع
األزم��ة السورية ،كان امتحانا ً لمؤسسة األمم المتحدة،
وال���دول ال��داع �م��ة ل�لإره��اب ع�ل��ى أرض س��وري��ة لكشف
ن��واي��اه��م الحقيقية وأه��داف�ه��م م��ن عقد ه��ذه المؤتمرات
بفصولها المختلفة ،وت��درك تلك ال��دول أن أي تسوية

فعلية للحرب على الدولة السورية يجب أن تعكس أوالً
تفاهماتها على مجموعة من الملفات ،وبعد وصولها إلى
تسويات حقيقية ،عندها يتم الحديث عن إمكان وضع حل
لألزمة السورية.
من ال��واض��ح أن جميع المعطيات اإلقليمية والدولية
في هذه المرحلة ،تشير إلى تصعيد واضح بين الفرقاء
اإلقليميين والدوليين ،وهذا ب��دوره سيؤدي إلى المزيد
م��ن ت��ده��ور ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة وت��ده��ور أم��ن المنطقة
ككل ،وه��ذا ما تعيه الدولة السورية ،فمجموعات القتل
ال�م�ت�ن�ق�ل��ة ف��ي س��وري��ة م��ا زال���ت ت �م��ارس ع�لان�ي��ة القتل
والتخريب التدمير ،ول��دى المنظمات الدولية ،بما فيها
المنظمات التابعة لألمم المتحدة ،أدل��ة كثيرة وموثقة
على عمليات القتل والتعذيب والتخريب التي تقوم بها
العصابات اإلرهابية ،أما بالنسبة إلى المبعوث األممي
األخضر اإلبراهيمي ال��ذي نعى مؤتمر «جنيف  »2فور
انتهائه ،وأعلن بعدها استقالته وتخليه عن مهمته ،فها هو
خلفه استيفان دي ميستورا يعود مجددا ً إلى الحديث عن
طروحات لحل األزمة السورية ،ومن هنا نقرأ أن تشعب
الملفات اإلقليمية والدولية ،وتداخل جهود الحل ،سيع ّقد
م �س��ار ال�ح�ل��ول ألزم ��ة ال ت ��زال ت ��دور ف��ي ف�ل��ك الصراع
اإلقليمي والدولي.
ختاماً ،من كل ما تقدم نستنتج أن جميع المؤتمرات ال
يمكن التعويل عليها ،كنافذة للخروج من تداعيات الحرب
على سورية ،والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم وبقوة:
ماذا بعد كل هذه المؤتمرات؟ وم��اذا استفاد السوريون
الذين هم في وسط هذه الحرب ويتح ّملون ك ّل تداعياتها
من هذه المؤتمرات؟

ال�شيوخ الأميركي يوا�صل جل�سات اال�ستماع في �ش�أن االتفاق النووي مع طهران

كيريّ � :أي عملية ع�سكرية محتملة �ستحدث �أزمة ال يمكن التنب�ؤ بعواقبها
ماكين� :إيران قد ت�صبح �أقوى دولة في ال�شرق الأو�سط
ن��دد وزي��ر ال��دف��اع األم��ي��رك��ي آش��ت��ون كارتر
بما اعتبره «أنشطة مؤذية» إليران في الشرق
األوس��ط ،وذلك في محاولة السترضاء أعضاء
الكونغرس المعارضين لحصيلة المفاوضات
النووية.
وخالل جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في
مجلس الشيوخ ،قال كارتر« :إن االتفاق ال يحرم
الرئيس األميركي المقبل من أي خيار في حال
عدم احترام طهران اللتزاماتها».
وأض����اف أن واش��ن��ط��ن ستحفتظ بموقف
عسكري قوي لتعزيز أمن أصدقائها وحلفائها
في المنطقة ،ال سيما «إسرائيل» ،كما سبق وأعلن
خالل زيارته األسبوع الماضي إلى كيان العدو
«اإلسرائيلي» والسعودية.
ومثل كبار المسؤولين في االدارة خالل األيام
األخيرة أمام لجان في مجلسي النواب والشيوخ
اللتين يسيطر عليهما الجمهوريون محاولين
تأكيد أن ما ج��رى التوصل إليه في  14تموز
في فيينا بين إيران والقوى العظمى هو بمثابة
تسوية تاريخية.
لكن االتفاق يواجه الكثير من المقاومة في
الكونغرس .ويجب الحصول على ثلثي األصوات
لعرقلة االتفاق خالل التصويت المقرر في أيلول،
كما أن لدى الرئيس باراك أوباما حق النقض.
من جهة أخرى ،قال السيناتور جون ماكين
رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ
األميركي إن االت��ف��اق ال��ن��ووي مع إي��ران يمكن
أن يحولها إل��ى أكبر ق��وة عسكرية في الشرق
األوسط ،ما قد يهدد واشنطن.
وأضاف خالل جلسة االستماع« :لن تكون فقط
لدى إي��ران مليارات ال��دوالرات لشراء األسلحة
بحرية من السوق العالمية للتسليح ،والتي
حتما ً ستجد دوال ً كثيرة تريد بيعها األسلحة،
ومن هذا المنطلق لن يمهد االتفاق الطريق لتعزيز
القدرات النووية اإليرانية فقط ،بل سيجعلها
الدولة العسكرية األولى في المنطقة».
وبناء على كالم ماكين فإن هذه الحالة على
المدى البعيد تحمل «تهديدا ً مباشرا ً للقوات
األميركية» ،وأن األمر الذي يضمن أن إيران لن
تملك سالحا ً نوويا ً ليست فقط «الوثيقة ذات الـ
 100صفحة (االتفاق)» بل قدرة القوات األميركية
على عمل المطلوب إذا ما لم ينفذ االتفاق.
وق��ال السيناتور األميركي ال��ذي ش��ارك في
جلسة االستماع إلى جانب كل من وزير الخارجية
األميركي ج��ون ك��ي��ري ،ووزي��ر ال��دف��اع آشتون
كارتر ،ورئيس هيئة األركان المشتركة األميركية
الجنرال مارتن ديمبسي ،ووزير الطاقة إيرنست

مونيز ،إن االتفاقات «تعزز إمكانات إيران لردعنا
بدال ً من أن تعزز قدراتنا لردعها».
وأع���رب ماكين ع��ن قلقه إزاء فعالية نظام
التحقق والمتابعة ال��خ��اص بتنفيذ طهران
التزاماتها بشأن برنامجها النووي ،موضحا ً أن
ما يثير قلقه هو أن االتفاق يعزل خبراء أميركيين
عن عمليات تحقق في المنشآت اإليرانية ،إلى
جانب عدم رضاه من أن هذه النشاطات يحددها
اتفاق منفرد بين طهران والوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة ،وال��ت��ي ل��م يتم تسليم نصها الكامل
للسلطات األميركية ،مضيفاً« :م��ا يثير القلق
العميق أن الحكومة األميركية ليست طرفا ً في
االتفاقية المذكورة».
وف��ي ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن رئ��ي��س هيئة األرك���ان
المشتركة األميركية الجنرال مارتن ديمبسي
أن أي عملية عسكرية كانت ستتخذ ضد إيران
باإلمكانات المتوافرة حالياً ،لم تكن لتوقف
البرنامج النووي اإليراني إال سنوات عدة فقط،
ولكنها ال تضمن عدم إعادة استئنافه.
وأكد في الوقت نفسه أن قوات بالده في كل
األحوال لن تفقد القدرة على شن عملية عسكرية
على إيران .وأضاف أن طهران قد تكون حصلت
على بعض األن��ظ��م��ة القتالية ال��ت��ي «يمكنها
أن تعيق العملية العسكرية لكنها ال تجعلها
مستحيلة».

وأش��ار الجنرال األميركي إل��ى أن الواليات
المتحدة تنوي استخدام وقت سريان االتفاق
مع إيران لتعزيز القدرات العسكرية لدى دول
المنطقة ال��ت��ي أع��رب��ت ع��ن قلقها م��ن سياسة
طهران ،وق��ال« :إذا كنا سنستخدم هذا الوقت
بتدبر سيصبح لدينا إمكان للقيام بهذا (تعزيز
ال��ق��درات) ،يجب علينا أن ال نسمح ألن يكون
موقفنا أضعف (من اآلن)».
وق��ال ديمبسي إن االتفاق ال��ذي تم التوصل
له «يقلل على المدى القريب من مخاطر النزاع
مع إيران بسبب برنامجها النووي ،لكن مع ذلك
فإن التسهيالت والرفع المتدرج للعقوبات عن
إي��ران اللذين نص عليهما االتفاق سيسمحان
بحصولها على عشرات المليارات من الدوالرات
من حساباتها المجمدة ،ويجعالن «البنتاغون»
يراقب بانتباه المخصصات الموجه للجيش
اإليراني.
وأوض���ح أن «البنتاغون» يتخوف م��ن أن
تستخدم إي��ران ج��زءا ً من هذه األم��وال لتمويل
«أنشطتها المضرة» في الشرق األوسط.
من جهة أخرى ،حذر وزير الخارجية األميركي
ج��ون كيري م��ن تبعات ش��ن عملية عسكرية
محتملة ضد منشآت عسكرية إيرانية ،قائالً إن
هذه الخطوة كانت ستحدث أزمة ال يمكن التنبؤ
بعواقبها في الشرق األوسط وخارجه.

الأزمة ال�سيا�سية تتفاقم في تركيا و�سجال حاد بين �أردوغان وديميرطا�ش

الجي�ش يعلن مقتل  3من جنوده جنوب �شرقي البالد
أعلن الجيش التركي أمس مقتل 3
من جنوده في هجوم لحزب العمال
الكردستاني بإقليم سرناك الواقع
جنوب شرقي البالد.
وأوض���ح ب��ي��ان ل��رئ��اس��ة األرك���ان
العامة التركي أن الجيش يجري
ع��م��ل��ي��ة ب��ح��ث ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة عن
المهاجمين ،مضيفا ً أن «المنظمة
اإلرهابية المتمردة ،هاجمت قواتنا
التي أرس��ل��ت إل��ى المنطقة لضمان
األم��ن على الطريق السريع ،حيث
سارت قافلة بأفرادها العائدين من
إجازاتهم .وقتل ضابط وضابط صف
وجندي».
وذكرت األركان العامة التركية أنه
تم القضاء على اإلرهابي المسلح في
تبادل إلطالق النار ،وأرسلت طائرات
م��ن دون طيار وم��روح��ي��ات وق��وات
خاصة إلى منطقة الحادثة.
وك��ان شرطي ومدني قد قتال أول
م��ن أم��س ،جنوب شرقي تركيا في
هجوم جديد نسب إلى حزب العمال
الكردستاني.
وبحسب وسائل اإلع�لام المحلية
ف��ق��د ت��ع��رض ش��رط��ي ك���ان يجلس

أم��ام مقهى في مدينة سينار جنوب
شرقي أنطاليا إلى إطالق نار من قبل
مجهولين كانوا على متن سيارة.
كما أدى إطالق النار العشوائي إلى
إصابة مدني كان قرب موقع الحادث،
وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى
ليتوفيا الحقاً.
وك���ان���ت ت��رك��ي��ا ب�����دأت قصف
م��ع��س��ك��رات ت��اب��ع��ة ل��ح��زب العمال
الكردستاني شمال العراق منذ 25
تموز بعد تتالي الهجمات المسلحة
التي استهدفت باألساس األمنيين
والجنود األتراك.
وفي سياق متصل ذكرت الصحف
التركية أن الجيش س� ّرع من وتيرة
إجراءاته لتعزيز الحدود مع سورية
في مواقع عدة من محافظة هاتاي،
وبنى نحو  2.5كيلومتر من حائط
ع��ازل عرضه متر مقاوم للرصاص
ول��ل��ق��ذائ��ف ،وح��ف��ر خ��ن��دق�ا ً يبلغ 7
كيلومترات.
ورأى زع���ي���م ح����زب ال��ش��ع��وب
الديمقراطي المؤيد ل�لأك��راد صالح
الدين دميرطاش أن المهمة الرئيسة
للعملية العسكرية التركية تتمثل في

منع قيام وحدة كردستانية في شمال
سورية.
وق��ال في ح��وار صحافي أن «جر
حزب العدالة والتنمية الحاكم البالد
إل��ى ه��ذا ال��ن��زاع للثأر م��ن خسارته
الغالبية في البرلمان عقب انتخابات
الـ 7م��ن ح��زي��ران ،فيما تمكن حزب
الشعوب الديمقراطي من الدخول إليه
ألول مرة».
ودع�����ا زع���ي���م ح����زب ال��ش��ع��وب
الديمقراطي أخيرا ً إلى ضرورة إيقاف
العملية العسكرية التركية ،مشيرا ً
إل��ى أن «إح�ل�ال ال��س�لام عمل مضن،
ويجب على جميع الدول المشاركة في
األعمال العسكرية إيقافها والتصرف
بعقالنية».
وهاجم الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ����ان بشدة تصريحات لزعيم
حزب الشعوب الديمقراطي ،صالح
الدين دميرطاش بشأن هجوم سوروج
االنتحاري أدلى بها قبل  10أيام.
ووصف أردوغان اتهام دميرطاش
للرئاسة بصلتها بالهجوم االنتحاري
الذي أودى بحياة  32شخصا ً وخلّف
أك��ث��ر م��ن  104مصابين ،بأنها «

تتسم بالوقاحة ،وعارية تماما ً عن
الصحة».
واتهم أردوغ���ان ،دميرطاش بأنه
«المسؤول األول عن مقتل  50شخصاً،
في االضطرابات التي شهدتها بعض
ال��م��دن ال��ت��رك��ي��ة ف��ي ت��ش��ري��ن األول
الماضي» ،قائالً« :دميرطاش ،الذي
يتمتع بالحصانة البرلمانية حالياً،
عمل دائما ً على تشويه عملية السالم
الداخلي في تركيا ،وعرقلتها ،ومحاولة
العودة بها إلى الوراء»« ...دميرطاش
فشل في تبني موقف صريح تجاه
منظمة «بي كا كا» اإلرهابية ،يماثل
مواقف االتحاد األوروب��ي والواليات
المتحدة األميركية ،اللذين أعلناها
منظمة إرهابية».
وك��ان��ت ب��ع��ض ال��م��دن التركية
في الجنوب والجنوب شرقي ذات
الغالبية الكردية ،شهدت في تشرين
األول ال��م��اض��ي ،ت��ظ��اه��رات بهدف
«التضامن مع أهالي بلدة عين العرب
السورية» ،التي كان يسيطر عليها
تنظيم «داع���ش» آن���ذاك ،وتسببت
أعمال العنف التي شهدتها في سقوط
العشرات من القتلى والجرحى.

توقعت مصادر
خليجية أن تستدين
حكومة قطر أكثر من
عشرة مليارات دوالر
بعد إنفاق احتياطاتها
النقدية في ثورات
«الربيع العربي» ،وفي
عقود الترضيات مع
دول الغرب إلغرائها
بالسير وراء حكومة
الدوحة ،وإال فإنّ
مؤسسات اقتصادية
وإعالمية ورياضية
اشتراها أمراء الجزيرة
ستعرض للبيع
بأسعار رخيصة،
وفي مق ّدمها نادي
سان جرمان الفرنسي
وشركة بورش
األلمانية.

طالبان �أفغان�ستان :لم نبلغ
بجولة المفاو�ضات الجديدة
ذكرت حركة طالبان األفغانية أمس أنه لم يتم إبالغها ببدء جولة جديدة
من مفاوضات السالم نهاية تموز الجاري.
وقالت الحركة إن وسائل اإلعالم تنشر معلومات بشأن انعقاد مفاوضات
سالم قريبا ً جداً ،في الصين أو في باكستان ،فيما لم يبلغ المكتب السياسي
للحركة بالعملية.
ول��م ت��دل طالبان بتصريحات حيال وف��اة زعيمها المال عمر في أحد
مستشفيات باكستان قبل عامين ،بحسب إعالن السلطات األفغانية ،ولم
يعلق البيان على هذا األمر.
وتشترط الحركة األفغانية قبل أي مفاوضات سالم انسحاب جميع القوات
األجانبية من أفغانستان التي أزاحتها عن السلطة عام  2001ويدعمون
الحكومة الموالية للغرب في كابول.
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» أفادت بأن الجولة الثانية من المفاوضات
السلمية بين الحكومة األفغانية وممثلي حركة طالبان ستجرى يوم الـ30
من تموز في الصين.
وقالت الوكالة أمس إنه سيتم نشر قائمة المشاركين في هذه المفاوضات
في األيام المقبلة ،مضيفة أن وقف إطالق النار بين المواضيع الرئيسية التي
سيجرى بحثها ،وذلك ألن ارتفاع الخسائر العسكرية وغير العسكرية يعد
أحد األسباب التي تدفع كابل للحوار مع الحركة.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت أول من أمس أن جولة
ثانية لمحادثات السالم بين الحكومة األفغانية وطالبان كان من المقرر أن
تنعقد في باكستان تأجلت وسط تقارير عن وفاة زعيم الحركة األفغانية
المال عمر.
وجاء في بيان الوزارة «في ضوء التقارير بخصوص وفاة المال عمر وحالة
التشكك التي نجمت وبناء على طلب زعامة طالبان األفغانية تأجلت الجولة
الثانية من محادثات السالم األفغانية التي كانت مقررة في باكستان يوم
 31تموز .»2015

رئي�س �أركان الجي�ش الأميركي الجديد:
رو�سيا خطر وجودي على الواليات المتحدة
ص��ادق مجلس الشيوخ األميركي ،على تعيين الجنرال بمشاة البحرية
جوزيف دانفورد رئيسا ً لهيئة األركان المشتركة.
وخالل جلسة المصادقة على تعيينه صعد قائد مشاة البحرية أمام أعضاء
مجلس الشيوخ لهجة العداء ضد روسيا ،معتبرا ً إياها خطرا ً وجوديا ً على
بالده ،وقال« :إذا كنتم تريدون التحدث عن دولة يمكن أن تمثل خطرا ً وجوديا ً
على الواليات المتحدة فإنني أشير إلى روسيا .وإذا نظرتم إلى سلوكها فإن أقل
ما يمكن وصفه هو أنه مثير للقلق».
لكن البيت األبيض أكد على لسان المتحدث باسمه أن تصريحات دانفورد ال
تعكس بالضرورة «تحليالً باإلجماع لفريق األمن القومي للرئيس».
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما قد أشاد بالجنرال دانفورد كقائد ساعد
في تشكيل ال��دور المتغير للقوات األميركية في أفغانستان عندما رشحه
للمنصب في أيار الماضي .وسيحل دانفور محل الجنرال مارتن ديمبسي الذي
من المتوقع أن يترك المنصب في أيلول المقبل.
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من �أع�ضاء «ال�شبكة ال�سورية»
دان القضاء البلجيكي نحو  30شخصا ً بينهم شبان وشابات ،من أعضاء ما
يسمى بـ«الشبكة السورية» التي نشطت في البالد ما بين عامي  2011و2014
لتجنيد مواطنين للقتال إلى جانب تنظيم «داعش» اإلرهابي في سورية.
وذكرت وكالة «بلغا» لألنباء ،أن محكمة بروكسيل قضت غيابيا ً بالسجن
 20سنة على عبد الحميد أباعود ،البلجيكي من أصل مغربي البالغ  27من
العمر.
وكان أباعود قد أعلن في شباط الماضي أنه كان يعد الرتكاب اعتداءات في
بلجيكا وأكد أنه انضم إلى صفوف تنظيم «داعش» في سورية.
وحكمت محكمة بروكسيل كذلك وجاهيا ً بالسجن  12سنة على المتهم
الثاني األساسي خالد زركاني ( 41سنة) وهو من بروكسيل.
وأدي��ن زركاني بالعمل بنشاط في تجنيد مقاتلين للجهاد خصوصا ً في
صفوف الشبان المسلمين في بروكسيل.
كما أصدرت المحكمة أحكاما ً بالسجن بحق  4أفراد من عائلة واحدة هم أم
وأوالدها الثالثة وتراوحت بين  8سنوات و 20سنة.
يذكر أن هذه المحاكمة بدأت في أيار الماضي وحملت اسم «الشبكة السورية»
وركزت على الكشف عن حملة جرت بين عامي  2011و 2014لتجنيد مرشحين
في بلجيكا للقتال في سورية ،وحوكم نصف المتهمين غيابياً.

