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محور المقاومة...
يك ّر�س االنتفا�ضة الفل�سطينية المقبلة
} محمد شريف الجيوسي
ُتقبل المنطقة العربية (مبدئياً) على مرحلة جديدة و«كسر
ع �ظ��م ورؤوس» ورح��ي��ل أن �ظ �م��ة وم��ج��يء أخ� ��رى ،وعلى
صداقات جديدة ،ورحيل إمبراطوريات عن المنطقة طالما
قسمت بالدنا ودعمت أعداءنا ،وحالت دون تحقيق مشروع
ّ
األمة الحضاري في الوحدة والحرية واالشتراكية والتنمية
واالستقرار والسلم ،وطالما ساندت «تلك اإلمبراطوريات»
أنظمة فاسدة عميلة تابعة ،وحاربت دوالً عربية ذات أنظمة
وطنية وعلمانية تمتلك جيوشا ً وطنية ،وقراراتها مستوحاة
من أدمغة قياداتها وليست مستوحاة أو ممالة عليها من
سفارات أجنبية أو وزراء خارجية دول غربية.
لقد حققت «ال ��دول المستهدفة» تنميات مه ّمة وتطورا ً
علميا ً وصناعيا ً وزراعيا ً متقدماً ،ورفضت إقامة اتفاقات مع
الكيان الصهيوني.
في هذا الظرف الدقيق ،ص ّعدت تل أبيب تط ّرفها وقمعها
للشعب العربي الفلسطيني وتدنيسها للمقدسات المسيحية
واإلس�لام �ي��ة ،مستغلة االن �ش �غ��ال ال�ع��رب��ي ف��ي م��ا أشعلت
م��ن ف�ت��ن ،وص�نّ�ع��ت م��ن ع�ص��اب��ات إره��اب �ي��ة ،ب�ع��د أن شنّت
خ�لال سنوات قليلة أكثر من ح��رب وحصار وبناء جدران
أراض وت�ج��ري��ف م��زروع��ات وأس��ر مناضلين
وم �ص��ادرة
ٍ
ومناضالت ،وبناء مستوطنات ورفض حتى تنفيذ ما و ّقعت
عليه ف��ي أوس�ل��و وسعيها لتكريس االن�ق�س��ام بين الضفة
والقطاع ،ومنع نشطاء عرب  1948من التضامن مع عرب
 ...1967فضالً ع��ن استخدام ال�م��ال الفلسطيني وغيره
لتطويع وإذالل اإلرادة الفلسطينية.
لكن ت��ل أب�ي��ب ل��م تنتبه أن ح��ال األم��ة اآلن ليس كقبل 5
سنوات ـ أو السنة المنصرمة ،وأن المشروع االستعماري
الجديد قد توقف عن التقدم في دمشق ،رغم كل شيء ،ولم
يتمكن م��ن إس�ق��اط ال��دول��ة رغ��م م��رور  55ش�ه��راً ،وأن هذا
المشروع االستعماري تراجع في مصر وتونس ،وتورط
في مغطس اليمن الدموي والبحرين ،ولم يستطع إسقاط
ال�ع��راق بيد «داع ��ش» ،بعد تقدم سريع مفاجئ أخ��ذ بعدها
في التراجع ،ولم يتمكن في ليبيا من إقامة الدولة اإلخوانية
الوهابية ،وإن كانت ليبيا تعاني كشقيقاتها من آالم مبرحة.
كما أن حليفات سورية وغيرها ليست كحالها قبل قرابة
 5سنوات ،فإيران ف ّكت الحصار المفروض عليها ،وتقدّمت
ك �ث �ي��را ً ع�ل��ى ال �ص � ُع��د ال �ن��ووي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة واالقتصادية
والتحالفات ،وروسيا ورثت مجد االتحاد السوفياتي بقيادة
شجاعة تم ّكنت من استعادة مجد روسيا ومعه شبه جزيرة
ال �ق��رم ،وه��ي اس�ت�ط��اع��ت م��ع ال�ص�ي��ن تغيير م �ي��زان القوى
العالمي ،محققتين بذلك تعددية قطبية.
واآلن تضرب روسيا عميقا ً العصابات اإلرهابية التي
تتلقى دعما ً لوجستيا ً واستخباريا ً وطبيا ً من «إسرائيل»
وتركيا وغيرهما ،وباتت روسيا موضوعيا ً موجودة قي
المنطقة العربية ،وليس في سورية فحسب.
نعم ،فشل الفلسطينيون في الضفة الغربية في تصعيد
هبتهم إلى انتفاضة ثالثة بالتزامن مع العدوان «اإلسرائيلي»
األخ�ي��ر على غ��زة ،حيث ل��م تكن ال�ظ��روف الموضوعية قد
ن�ض�ج��ت ،ك�م��ا اآلن ،وك��ان��ت ال�ض�غ��وط ش��دي��دة فأجهضت
االنتفاضة ،بخاصة أن السلطة الوطنية وقتها أعلنت وقف
المفاوضات مع «إسرائيل» ،وكانت آم��ال مبالغا ً بها علّقت
على ت��وج��ه السلطة ب��ال��دخ��ول للمنظمات ال��دول�ي��ة ،م��ا ولّد
شعورا ً بأن التصعيد قد يعيق هذا الدخول.
أم ��ا اآلن ف�ت�ت�ض��اف��ر ج�م�ل��ة ظ���روف م��وض��وع �ي��ة وذات �ي��ة
النتفاضة ثالثة ،فالظرف اإلقليمي والدولي أكثر من مالئم،
وم �ح��ور ال �م �ق��اوم��ة ف��ي ح��ال��ة ص �ع��ود ،ف�ي�م��ا م �ح��ور الناتو
التركي الرجعي الصهيوني في حالة تراجع ،يزيده تعاظم
الدور الروسي ضعفاً ،وتورط السعودية في اليمن تأزماً،
ووضع االتفاق النووي اإليراني إسرائيل في أزمة أيا ً كان
الموقف الذي ستتخذه ،ومثله الموقف الذي ستتخذه تجاه
الهبّة التي ستتحول إلى انتفاضة ،بغض النظر عن مضمون
ه��ذا الموقف أي �ض �اً ،فالغرب بقيادة واشنطن ليس معنيا ً
باالنشغال ع��ن ال��دور ال��روس��ي الجديد ف��ي المنطقة وعن
التحالف الروسي اإليراني العراقي السوري الذي اتخذ من
بغداد مقرا ً له.
وس ��واء أذع�ن��ت «إس��رائ �ي��ل» إلرادة ال�غ��رب للتخفيف من
عنجهيتها أو ل��م تخفف ،ف��إن االنتفاضة الثالثة ق��ادم��ة ال
محالة ،والفلسطينيون سواء أكانوا في السلطة أو الحكومة
المقالة قدّموا موضوعيا ً ما طلب منهما وحبّة مسك ،لكن
الكيان الصهيوني استشعر أن ح��ال ال�ع��رب ف��ي الخريف
�اق ل�لأب��د ،ف ��ازداد ت�ط��رف�ا ً على ت�ط��رف ،محققا ً
األم�ي��رك��ي ب� ٍ
م��ن (ال�م�ك�ت�س�ب��ات) الصهيونية م��ا ل��م يحققه رب �م��ا خالل
ع �ق��ود ،األم��ر ال��ذي جعل اس�ت�م��رار ال�ت�ف��اوض الفلسطيني
مع الصهاينة يرتقي إلى مرتبة الخيانة ،بخاصة مع تقدّم
الظرف الموضوعي في اإلقليم لمصلحة فلسطين.
اآلن بلغ الحال عند الفلسطينيين «الزبى» ولم تعد لتفرق
عندهم ،ليس لديهم ما يخسرونه؛ فقد أخسرهم الصهاينة
«كل شيء» إال شعورهم بالكرامة الوطنية واإلرادة وامتالك
الحق ،وميزة الميزان اإلقليمي والدولي المناسب.
وال يستبعد أن تدفع أطراف فلسطينية وإقليمية ودولية
متباينة المصالح والمرجعيات والسياسات ،باتجاه تصعيد
االنتفاضة على خلفيات متنافرة بغرض الوصول إلى واقع
جديد قد تكون لها فيه حصة ،من دون أن يعني ذلك وجود
تنسيق أو توافق بين كل هذه األطراف ،لكن قد تكون هناك
تماثالت وتنسيق بينها.
يعني ذلك احتمال حدوث تغيير هيكلي كبير على الصعيد
الفلسطيني يبرز ق�ي��ادات جديدة مؤقتة من دون أن يعلن
أنها كذلك ،وسيكون مفاجئا ً «صعود بديل مقبول للغرب
لم يطرح قبالُ» وتتوالى حالة عدم استقرار وإف��راز قيادات
ليست أف�ض��ل ح��االً مما ه��و راه��ن ،وستطفو على السطح
سيشجعها صنّاعها على
علنا ً خاليا إرهابية كانت نائمة،
ّ
ُ
عت ودعمت في سورية
التخريب من تحت الطاولة ،كما ش ّج ْ
والعراق واليمن وليبيا ومصر وتونس.
س�ي�ك��ون ح��ال االن�ت�ف��اض��ة الفلسطينية ال�ث��ال�ث��ة مختلفا ً
ع��ن س��اب�ق�ت�يْ�ه��ا ،ح�ي��ث س�ت�تّ��سِ ��م ب�ح��ال��ة (ك �س��ر ع �ظ��م) ،بين
الفلسطينيين و«اإلس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن» ،وك��ذل��ك فلسطينيا ً لجهة
إنهاء االنقسام وتداعياته ،ومن حيث دخول مؤثرات إقليمية
(إيجابية) مقاوِم ٍة على الساحة الفلسطينية لم تكن موجودة
سابقا ً بتفاصيلها.
ال بد أن االنتفاضة الفلسطينية سترهق «إسرائيل» أكثر من
االنتفاضتين السابقتيْن ،لكن تباينات الالعبين الفلسطينيين
واإلقليميين والدوليين لن تتيح إنجاز نصر حاسم ناجز
مستقر ،األم��ر ال��ذي سيجعل مبكرا ً انخراط االنتفاضة في
محور المقاومة متاحا ً وخيارا ً ال بد منه ،بمواجهة المحور
اآلخ ��ر ،ال��ذي ستجمعه ح��ال��ة ال �ع��داء لالنتفاضة والقضية
الفلسطينية والعرب ،ما يستدعي عدم الفصل بين القضية
وبين عمقها العربي والدولي المقاوم ،بل والتشبّث به.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

كوالي�س

ُر�سل البريد الجوي على �أجنحة ال�صواريخ
عندما ي َ
} طاهر محيي الدين
رسائل أرسلها الزعيم بوتين لألصدقاء قبل األع��داء على
أجنحة الصواريخ العابرة للقارات «كاليبر» من بحر قزوين،
أعلم بها الحلفاء أنه ال عودة حتى النصر وبكل ما أوتي من قوة.
وأرسلها بالنار إلى األعداء بأنه حاسم وجدّي إلى أبعد ما
يمكن أن يتص ّوروه ويتو ّقعوه ،وأنه حاض ٌر بحرا ً بعد أن أثبت
حسمه بالجو وفقط بخمسين طائرة ،وكانت هذه هي الرسالة
االستراتيجية من هذه الصواريخ ،ففعليا ً ما قامت به هذه
الصواريخ التي أذهلت األميركي وأذنابه تماثل ما يمكن أن
يفعله أي صاروخ محمول على طائرات السوخوي ،ولكن الزجّ
بها في هذه المعركة كانت رسالة بأنّ الزعيم بوتين لن يوفر أي
قوة أو جهد أو طاقة في هذه المعركة حتى الحسم النهائي ،وإنْ
استدعى ذلك التدخل البري حتى من سورية إلى العراق ،وأفهم
الجميع بـإن كنتم تظ ّنون أنكم قادرون على إحداث «أفغانستان
 »2فإنّ ردّي الحاسم سيكون بمرارة نكهة «فيتنام  »2نفسها
التي تج ّرعها األميركي ،والتي ما زالت كوابيسها تالحق أحالم
جنودكم ومشاة بحريتكم وأجهزة استخباراتكم.
أما الرسالة الثانية من الزعيم بوتين فتعلن أنّ معركة إسقاط
الحدود قد ُحسم أمرها ،وبأنني أنا الزعيم بوتين ما بعد «جزيرة
القرم» لست كما قبلها ،فالطريق التي سلكتها تلك الصواريخ
في سماء إيران والعراق ودقت رؤوس صغاركم في سورية،
وقطعت مسافة  1500كم وبك ّل دقة وتح ّكم ،كانت أكبر الرسائل
لتلك الرمزية بإسقاط الحدود من موسكو حتى دمشق ،وكذلك
مشاركة الصين التي ولو كانت رمزية حتى ببارجتها وعدد من
جنودها فقد أسقطت الحدود من بحر الصين حتى البحر األبيض
المتوسط ،وكذلك ال��دور الفاعل اإليراني في صمود سورية
بتواجده وإمداداته العسكرية واللوجستية والمالية والمواقف
السياسية ،وكذلك المشاركة الفعالة لحزب الله مباشرة في

الحرب على اإلره��اب في سورية ،كلها كانت تأكيدات على
إسقاط الحدود وهزيمة المشروع الصهيو ـــــ أميركي العثماني
وتوحدت الجبهات،
الوهابي في المنطقة ،بعد أن سقطت الحدود
ّ
واألميركي المهزوم في أفغانستان والذي يعلم بأنه يستطيع
االنسحاب من أفغانستان ب��دون رض��ى اإلي��ران��ي والصيني
والروسي لتغطية انسحابه ،ويعلم أيضا ً أنّ الطريق البرية على
خط العرض  33ستفتح أمام الصيني وصوال ً لمياه المتوسط
السوري ب��راً ،وي��درك أيضا ً األميركي بعد أن أيقن خسارته
الحتمية في مضيق باب المندب على أيدي عميله الصغير قبيلة
آل سعود ،مما دعا األميركي إلى إعالن هزيمته في المنطقة على
لسان أحد أه ّم منظري سياسة الواليات المتحدة الخارجية
بريجنسكي الذي كتب في مقال في صحيفة «فايننشال تايمز»
األسبوع الفائت ،وأعلن فيه استقالة الواليات المتحدة األميركية
من وظيفة القطب والقائد العالمي األوحد ،حيث قال:
«لم نعد قادرين على إدارة المنطقة والعالم وحدنا ،وعلى
الروسي أن يتفهّم بأنّ لدينا مصالح معه في المنطقة» ،وفي
سياق ما كتبه طلب من الصين «أن تلعب دور الوسيط في إدارة
ملفات العالم والمنطقة بيننا وبين روسيا».
ولع ّل من أه ّم الرسائل التي حملتها أجنحة صواريخ «كاليبر»
ما تحدّثت عنه بعض المصادر العسكرية واالستخبارية
األميركية عن قدرة تلك الصواريخ العابرة للقارات بحملها
رؤوس �ا ً نووية ،وأنّ مداها االستراتيجي وبك ّل دقة ولمسافة
تتراوح من  3000إلى  5000كم ،وقال التقرير :هذا يعني
أنّ الطائرات الروسية قادرة على ضرب أهداف في الواليات
الشمالية األميركية حتى من دون أن تغادر المجال الجوي
الروسي.
كما أنّ إحدى تلك الرسائل إخراج ك ّل منظومات الصواريخ
والبطاريات المضادة للصواريخ األطلسية عن فاعليتها،
وبالتالي إخراجها عن الخدمة.
وأم��ا أجنحة السوخوي الخمسين التي أت��ى بها الزعيم

الروسي إلى سماء سورية فأسقطت األوهام التركية واألميركية
بإنشاء منطقة عازلة في شمال سورية ،وبأنّ الوهم بإسقاط
الدولة السورية والرئيس األسد دونه حرب كونية من الفضاء
إلى األرض.
أيها السادة ...إنّ ما حدث في بحر قزوين هو نصر حاسم
لقائد جيوش المنطقة الرئيس بشار حافظ األسد للحرب على
اإلره��اب ،والتأكيد على أنّ ما طرحه من خطة تشبيك البحار
الخمسة كانت هي الح ّل األمثل للعالم والمنطقة ،وبأنّ ك ّل من
ق ّرر إفشالها وتدميرها قد فشل وسقط ،فآل سعود إلى زوال،
والخليج تحت سيطرة محور المقاومة وبحر العرب ومضائق
المندب وهرمز في حضن حلف المقاومة وحلفائهم في «بريكس»
و«شنغهاي» ،عبورا ً للبحر األحمر وقناة السويس وصوال ً إلى
مضيق البوسفور ،وال يتوهمنّ إنسان أنّ مضيق جبل طارق
ببعيد.
ها هو الرئيس األسد القائد األعلى لقوات حلف المقاومة في
المنطقة بالحرب على اإلرهاب نيابة عن العالم ،والذي خاض
وثبت وانتصر في أشرس الحروب الكونية ،وال��ذي لم يغيّر
بوصلته عن فلسطين خالل تلك السنوات التي قاربت الخمس،
ولم ينحرف عن الوجهة التي صمد شعبه وحلفاؤه معه عليها
وأعطوه ثقتهم ووالءه��م وبيعتهم األبدية عليها ،والذي أعلن
ّ
ودك جبروت عاد الثانية مع
سقوط ع��روش ممالك الوهم،
حلفائه ،يستحق أن يت ّوج اليوم وأن يك ّرس قائدا ً ورمزا ً لألبد
وشريكا ً رئيسا ً وأساسيا ً وفاعالً في صنع القرارات العالمية،
وإعادة رسم خرائط السيطرة والقوة في العالم الجديد.
في الختام نقول للصديق والعدو ،بصالبة األسد وشعبه
وجيشه ،ووفاء سيد المقاومة ورجاله ،وعصا اإلمام قائد الثورة
اإليرانية الغليظة وأرواح ق��ادة حرسه الثوري العظماء في
ساحات الشرف ،وثبات القيصر الروسي ،والصمت الصيني
المرعب ،خرائط يالطا  2ترسم في دمشق قلب العروبة والعالم
النابض.

قال ديبلوماسي
أوروبي إنّ اإلسراع
بالتفاوض الغربي
والعربي مع روسيا
حول مستقبل سورية
ضمن سياسة
الممكن ،يشكل
خطوة أش ّد ذكاء من
التصريحات المبالغ
فيها بلغة االنتقاد،
ألنه يستحيل تخطي
الموقف الروسي بعد
اآلن من دون حرب
عالمية ال يملك أحد
قرارها وال قدراتها
وال أسبابها بعد ك ّل
ما جرى ،وقد كانت
سورية متاحة لتدخل
عسكري قبل مجيء،
روسيا فما معنى
اللغو اآلن؟

تركيا ت�ش ّيع �ضحايا التفجيرات و«العمال الكرد�ستاني» يعلن وقف عملياته

م�صادر �أمنية :تفجيرات �أنقرة تحمل ب�صمات «داع�ش»
شيعت تركيا أمس ضحايا الهجوم اإلرهابي الذي
أودى بحياة  97شخصا ً كانوا يتظاهرون من أجل السالم
في أنقرة ،وذلك قبل  3أسابيع فقط على موعد انتخابات
تشريعية مبكرة.
واحتشد اآلالف من أنصار المعارضة التركية المؤيدة
لألكراد في أنقرة ،ح��دادا ً على أرواح ضحايا التفجير
اإلرهابي المزدوج الذي هز وسط المدينة يوم أمس.
وه��اج��م المتظاهرون الرئيس التركي رج��ب طيب
أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم ،كذلك خرجت
تظاهرات مماثلة وال سيما في دي��ار بكر حيث اندلعتْ
حوادث بين المتظاهرين والشرطة التي استخدمت الغاز
المسيل للدموع.
ووف��ق �ا ً لحصيلة غير نهائية ارت��ف��ع ع��دد ضحايا
التفجيرين اللذين وقعا تحت جسر ي��ؤدي إلى محطة
القطارات في أنقرة صباح السبت الماضي إلى  97قتيالً،
فيما أصيب  246شخصا ً بجروح 48 ،منهم في حالة
حرجة .وأف��اد شهود عيان بأن التفجير كان انتحاريا ً
ومزدوجا ً وألحق خرابا ً ودمارا ً شديدين.
وكان من المقرر قبيل التفجيرين أن تنظم كونفدرالية
االت��ح��ادات المهنية لموظفي الدولة مسيرة وتظاهرة
سلمية تطالب بحل النزاع المستمر بين حزب العمال
الكردستاني المحظور والسلطات التركية تحت عنوان:
«رغ��م أن��ف ال��ح��رب ،السالم اآلن ،ال��س�لام ...العمل...
الديمقراطية» ،وذلك في ساحة محاذية لمحطة القطارات
المذكورة.
وف��ي السياق ،أك��دت مصادر أمنية تركية أم��س أن
المؤشرات األولية توحي بمسؤولية تنظيم «داع��ش»
عن التفجيرات وأشار إلى أن التحقيقات تركز على دور
التنظيم اإلرهابي.
وقالت المصادر إن التفجيرين يحمالن أوجه تشابه
مع تفجير انتحاري وقع في تموز في مدينة سروج على
مقربة من الحدود السورية كان ألقي باللوم فيه على
«داع��ش» .وأشارت إلى أن «الهجوم اتبع نفس أسلوب
(تفجير) سروج وجميع المؤشرات تدل على أنه نسخة
من ذلك الهجوم ...المؤشرات تشير إلى داعش (تنظيم
الدولة اإلسالمية)» ،وأضافت« :توحي جميع المؤشرات

ب��أن الهجوم نفذه داع��ش .نحن نركز بشكل ت��ام على
تنظيم الدولة اإلسالمية (في التحقيقات)».
في إطار الرد الرسمي على التفجيرين ،ألغى الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان زيارة تفقدية إلى اسطنبول
في إطار عمله كانت ستستغرق ثالثة أيام وقرر العودة
إلى أنقرة لمواكبة الحادث.
وق��ال رئيس ال��وزراء التركي أحمد داوود أوغلو إن
عملية أنقرة اإلرهابية ك��ان هدفها ض��رب أم��ن البالد
واستقرارها ،مضيفا ً أن تنظيم «داع���ش» وغيره من
التنظيمات المتشددة تمارس اإلرهاب ضد تركيا ،مؤكدا ً
أن بالده ستمضي قدما ً في مكافحة اإلرهاب رغم تفجيري
أنقرة.
وب��خ��ص��وص تنفيذ ال��ه��ج��وم ال��م��زدوج ذك��ر رئيس
الحكومة التركية أن هناك أدلة تشير إلى أنه نفذ عبر
انتحاريين اثنين.

وفي وقت سابق عقد رئيس الوزراء التركي أحمد داود
أوغلو ،اجتماعا ً طارئا ً ضم عددا ً من المسؤولين في األمن
والصحة في مقر رئاسة ال��وزراء على خلفية التفجير.
وأعلنت الحكومة حدادا ً وطنيا ً لمدة ثالثة أيام.
على صعيد متصل دع��ا ح��زب العمال الكردستاني
مقاتليه إلى وقف أنشطتهم في تركيا إال في حال تعرضهم
لهجوم.
وق��ال موقع إخباري إلكتروني مقرب من الحزب إن
العمال الكردستاني دعا مقاتليه إلى وقف أنشطتهم في
تركيا إال إذا تعرضوا لهجوم ،وذلك بعد ثالثة أشهر من
قرار الحزب إنهاء وقف إلطالق النار دام سنتين.
وج��اء في البيان« :ل��ن يقوم مقاتلونا ب��أي عمليات
عسكرية مخططة ولن يشتبكوا بأي شكل إال إذا تعرضت
مواقعهم للهجوم ولن يقدموا على أي عمل يشكل تهديدا ً
إلتمام عملية انتخابية نزيهة وعادلة».

ونقلت وكالة «الفرات» لألنباء عن رئيس حزب العمال
الكردستاني قوله إن القرار اتخذ استجابة لدعوات من
داخ��ل وخ��ارج تركيا وإن مقاتلي الحزب سيتجنبون
التصرفات التي قد تمنع إجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
وفي السياق ،أعلن الجيش التركي أمس شن غارات
جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال
العراق وجنوب تركيا.
وأوضح الجيش في بيان أن الغارات الجوية دمرت
مخابئ وم��واق��ع مدفعية تابعة «للكردستاني» في
منطقتي زاب ومتينة شمال العراق ،بينما قتل  14من
مسلحي التنظيم بغارات في منطقة ليزي جنوب شرقي
تركيا أمس السبت.
وفي السياق نفسه ،أفاد حزب الشعوب الديمقراطي
التركي المعارض بأن أعضاء ينتمون لحزبه استهدفوا
بشكل خاص في االنفجارين أثناء تجمع حاشد بأنقرة،
حيث قال الحزب في بيان« :بمجرد بدء المسيرة صباحا ً
وقع انفجاران وسط موكب أعضاء الحزب ،ولهذا السبب
نعتقد أن الهدف الرئيسي من الهجوم كان حزب الشعوب
الديمقراطي التركي» ،مشيرا ً إلى أن عدد القتلى قد يرتفع
لكثرة المصابين بجروح خطيرة.
إلى ذلك ،خرجت في مرسيليا الفرنسية ،حيث تعيش
جالية كردية كبيرة ،تظاهرات ضمت مئات األشخاص
تلبية لنداء المركز الديمقراطي الكردي ،رافعين شعارات
تتهم الحكومة التركية بقتل مواطنيها.
وكان نحو  400شخص في ستراسبورغ احتشدوا
في ساحة المدينة الرئيسية للوقوف دقيقة صمت حدادا ً
على ضحايا هجوم أنقرة .في غضون ذلك تظاهر نحو
ألف شخص بشكل سلمي في مدينة زيوريخ السويسرية
تضامنا ً م��ع ضحايا هجوم أن��ق��رة ،حسب م��ا أش��ارت
الشرطة المحلية.
وقالت شرطة زيوريخ في بيان« :بعد االعتداءين في
أنقرة نظمت تظاهرة مرخص لها ،شارك فيها نحو ألف
شخص» ،الفتة إلى أنها «تظاهرة سلمية» .واستمرت
التظاهرة في وسط المدينة لنحو ساعتين ،رفع خاللها
المتظاهرون الفتات كتب عليها «أوقفوا إرهاب الدولة
التركية» ،بحسب ما نقلت الوكالة السويسرية لألنباء.

لوكا�شينكو نحو تجديد واليته الرئا�سية
في بيالرو�سيا للمرة الخام�سة على التوالي

�ألمانيا واالتحاد الأوروبي ينفيان تقرير ًا
عن �ضريبة ت�ضامن �أوروبية

أدل���ى الناخبون ف��ي ب��ي�لاروس
أم���س ب��أص��وات��ه��م ف��ي انتخابات
رئاسية من المتوقع أن تسفر وفق
مراقبين عن إعادة انتخاب الرئيس
ألكسندر لوكاشينكو لفترة رئاسية
خامسة.
وينافس الرئيس لوكاشينكو
ف��ي ه��ذه الحملة االنتخابية كل
من سيرغي غايدوكيفيتش زعيم
ال��ح��زب ال��ل��ب��رال��ي ال��دي��م��ق��راط��ي،
وتاتيانا كوروتكيفيتش رئيسة
ح��رك��ة «ق���ل الحقيقة» المدنية،
إضافة الى نيقوالي أوالخوفيتش
زعيم الحزب الوطني البيالروسي،
وهم ال يشكلون تحديا ً كبيرا ً له ،في
وقت دعت شخصيات معارضة إلى
مقاطعة االنتخابات.
تاتيانا كوروتكيفيتش رئيسة
حركة «ق��ل الحقيقة» تمسكت في
حملتها االنتخابية بشعار «التغيير
السلمي» ،وت��ؤم��ن بأنه «ال يمكن
االرتقاء بمستوى المعيشة من دون
االس��ت��ن��اد إل��ى أرض��ي��ة اقتصادية
فعالة ،وبمعزل عن إجراء إصالحات
سياسية عميقة ت��ط��اول مفاصل
الدولة».
سيرغي غايدوكيفيتش زعيم
ال��ح��زب الليبرالي الديمقراطي،
ب��ن��ى ب��رن��ام��ج��ه االن��ت��خ��اب��ي على
أن ب��ي�لاروس ل��ن تكون قوية «إال
بقيادته» ،ويطالب بتمكينه من
تحقيق نماء اقتصادي «عبر تطوير
قطاع االقتصاد العامل وفقا ً للقوانين
وال��ت��ش��ري��ع��ات م��ن دون التهرب
الضريبي والمعامالت التجارية
الخارجية عن دراية الدولة».
أما لوكاشينكو ،ورغ��م حظوظه
ال��وف��ي��رة ف���ي ن��ي��ل ث��ق��ة الشعب
لوالية رئاسية خامسة فيخوض
االنتخابات تحت شعار «من أجل
مستقبل بيالروس المستقلة» ،بعد

نفى مسؤولون ألمان ومسؤولون في االتحاد األوروبي
تقريرا ً لوسائل اإلعالم قال إن برلين وبروكسيل تجريان
محادثات غير رسمية بشأن ف��رض ن��وع من ضريبة
التضامن األوروبية للمساعدة في تغطية تكاليف تدفق
قياسي لطالبي الهجرة.
وق��ال ستيفن سايبرت المتحدث باسم الحكومة
األلمانية في بيان« :الحقيقة الباقية هي أننا ال نريد
زيادات ضريبية في ألمانيا أو فرض االتحاد األوروبي
ضريبة» ،في حين رف��ض المتحدث باسم المفوضية
األوروب��ي��ة هذا التقرير .وق��ال« :مثل هذا االقتراح غير
مطروح حاليا ً وليس قيد البحث» .وأضاف إن المفوضية
ال تعلق مطلقا ً على اإلشاعات في الصحف.
وكانت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» األلمانية قد
قالت في وقت سابق إن الحكومة األلمانية والمفوضية
األوروب��ي��ة تفكران في فرض ضريبة يمكن جمعها من
خالل رسم إضافي على ضريبة البترول أو من خالل
أن أك��د خ�لال الحملة االنتخابية
واللقاءات التي عقدها مع الناخبين
واألحاديث الصحافية أنه «ما من
أي مسار آخر أمام بيالروس سوى
المضي قدما ً على طريق الحفاظ
على االستقرار والنظام وتحقيق
التنمية والتقدم ،والثبات على طريق
السالم واالزدهار».
ويتعرض لوكاشينكو النتقادات
غربية بعد مزاعم بقمعه المعارضة
ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال���ب�ل�اد .وي��ق��ول
مراقبون إنه رغم ذلك ،فإن استضافة
لوكاشينكو ل��م��ح��ادث��ات ال��س�لام
األوكرانية وعفوه عن ستة من زعماء
المعارضة في آب الماضي يشير إلى
سعيه لتحسين صورته في الغرب.
وق���ال���ت م���ص���ادر دب��ل��وم��اس��ي��ة
غربية إن االتحاد األوروبي سيرفع
العقوبات عن بيالروس بما في ذلك
العقوبات المفروضة عن لوكاشينكو
شخصيا ً ل��م��دة أرب��ع��ة أش��ه��ر بعد
انتخابات اليوم ما لم يحدث أي قمع
خالل االنتخابات.

ويعود سبب شعبية لوكاشينكو
الثابتة إل��ى اع��ت��م��اده السياسة
الداخلية القائمة على االحتفاظ
بدور الدولة المسيطر على الشؤون
االقتصادية واالجتماعية لمصلحة
غالبية ال��م��واط��ن��ي��ن ،والسياسة
الخارجية المبنية على تحالف
ب��ي�لاروس��ي��ا م��ع شقيقتها روسيا
االتحادية التي تقطنها  145مليون
نسمة.
وتبني بالروسيا مع روسيا منذ
منتصف التسعينيات م��ن القرن
الماضي دولة وحدة .كما انخرطت
بيالروسيا تحت قيادة لوكاشينكو
ب���ن���ش���اط ف����ي إن����ش����اء االت���ح���اد
االق��ت��ص��ادي األوراس����ي ال��ذي رأى
النور مطلع هذا العام ويضم كالً من
روسيا وبيالروسيا وكازاخستان
وأرمينيا وقرغيزيا حالياً ،بكل ما له
من أفضليات ومزايا من حيث حرية
تنقل البضائع والخدمات واأليدي
العاملة وال��رس��ام��ي��ل بين ال��دول
األعضاء وتكاملها االقتصادي.

زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وأض��اف��ت الصحيفة إن ه��ذه األم���وال اإلضافية من
ضريبة تضامن ستستخدم في مساعدة دول أعضاء
في االتحاد األوروب��ي مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان
وبلغاريا لتأمين ح��دوده��ا إضافة إل��ى المساعدة في
تحسين األحوال المعيشية في أوطان الساعين للجوء
لتشجيع مواطنيها على البقاء هناك.
ولم تنسب الصحيفة تقريرها لمصدر ،لكن التقرير
أرس��ل من ليما في البيرو حيث يحضر وزي��ر المالية
األلماني فولفجانج شيوبله اجتماعا ً لصندوق النقد
الدولي.
وسأل صحافيون شيوبله عن فكرة ضريبة التضامن
األوروب��ي��ة ف��ق��ال« :إن��ه��ا مسألة تتعلق بالمفوضية
األوروبية ولذلك فإنني أشعر بضرورة أن أقتصر على ما
قلته بالفعل وهو إنني أعتقد أن إدارة هذه المهمة (تدبير
أمر تدفق الالجئين) لها األولوية األولى».

طالبان تتب َّنى هجوم ًا
�ضد قوات «الناتو» في كابل
أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها
تفجير ان��ت��ح��اري استهدف موكبا ً
ل��ق��وات حلف ش��م��ال األط��ل��س��ي في
العاصمة األفغانية كابل أمس.
وأكد المتحدث باسم الحركة ذبيح
ال��ل��ه مجاهد أن الحركة مسؤولة
عن الهجوم ،وق��ال« :تعرض موكب
لقوات أجنبية لهجوم انتحاري شنه
مجاهدونا في منطقة جوي شير في
كابل» .مشيرا ً إل��ى أن «اثنتين من
آلياتهم قد أصيبتا بأضرار وأن جميع
الذين كانوا فيهما قتلوا».
وكانت وكاالت أنباء قد ذكرت أن
انتحاريا ً أقدم على تفجير نفسه لدى
م��رور موكب لحلف شمال األطلسي
خ�لال فترة االزدح���ام في كابل ،في

حين لم تعرف على الفور حصيلة
هذا االنفجار الذي نجمت عنه سحابة
دخ���ان كثيف ف��ي س��م��اء العاصمة
األفغانية.
وت��وج��ه ع��دد كبير م��ن س��ي��ارات
اإلس���ع���اف ال��ت��ي أط��ل��ق��ت ال��ع��ن��ان
لصافراتها بعيد االنفجار إلى مكان
الهجوم الذي كان مغطى بالحطام،
فيما سارعت قوات األمن إلى تطويق
المنطقة.
وص��رح المتحدث باسم الشرطة
األفغانية عباد الله كريمي« :لقد
وقع االنفجار في منطقة جوي شير
في العاصمة كابل ،وك��ان هجوما ً
انتحاريا ً ضد موكب لقوات أجنبية»،
فيما أك���د ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة

ال��داخ��ل��ي��ة ص��دي��ق ص��دي��ق��ي وق��وع
الهجوم ،لكنه أضاف أن ال معلومات
لديه حول الحصيلة.
وي���أت���ي ال��ه��ج��وم ع��ل��ى خلفية
اض���ط���راب ش��دي��د ع��ل��ى الصعيد
العسكري في أفغانستان ،فقد تمكن
متمردو طالبان من السيطرة على
مدينة قندوز االستراتيجية في شمال
البالد خالل ساعات فقط في أواخر
أيلول.
وتشكل هذه السيطرة ،ولو أنها
لم تستمر س��وى بضعة أي��ام ،أكبر
انتصار لهم منذ سقوط نظامهم في
 ،2001ونكسة كبيرة ً
أيضا للرئيس
األفغاني أش��رف غني ال��ذي يتولى
الحكم منذ سنة.

