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تركيا تغلق حدودها مع
�سورية في ّ
ظل �سباق دولي
 د .هدى رزق
ل��م ي ��أت ال �ل �ق��اء ب�ي��ن وزراء خ��ارج �ي��ة ك� � ّل م��ن تركيا
وروسيا في بلغراد بجديد ،بعد إسقاط تركيا للطائرة
الروسية فال يزال التوتر على حاله في الوقت الحاضر.
فالكلمة التي ألقاها الرئيس بوتين في موسكو زادت من
توتر العالقة ،وللمرة األولى يصرح بوتين في الخطاب
الذي ألقاه «إن الله ق ّرر معاقبة الزمرة الحاكمة في تركيا
بإبعادها عن التعقل» ،وح ّمل القيادة في تركيا مسؤولية
قتل الطيار الروسي ،وقال إنها ستدفع الثمن ليس فقط
اقتصاديا ً فيما تقف الشاحنات التركية على الحدود
األوكرانية دون أن تستطيع الدخول الى روسيا.
وفيما أثار اتهام بوتين ألردوغ��ان وعائلته بالتعامل
ف��ي ت �ج��ارة النفظ م��ع «داع���ش» حفيظة األخ �ي��ر ،اعتبر
االتهام ال أخالقي ،لكن أوباما في قمة المناخ في باريس
أص ّر على أردوغ��ان وقف هذه التجارة وإغالق الحدود
السورية – التركية.
يقول البعض في الداخل إنّ تركيا لن تخرج سالمة
من هذه العقوبات ،وإنْ فعلت فهذا سيكون بمثابة قوة
القتصادها .لكن العقوبات على ما يبدو ستكون أكثر من
جدية ،إذ أنّ صحيفة «البرافدا» الروسية اتهمت أردوغان
بدعم اإلرهاب الداعشي الذي يمكنه أن يطال األراضي
الروسية ،وهدّدت كالً من السعودية وقطر وتركيا بدعم
مماثل لإلرهاب في أراضيها .كذلك ل ّوحت بدعم حزب
العمال الكردستاني.
إن حصل ودعمت روسيا حزب العمال الكردستاني
فسوف تتض ّرر تركيا التي يزورها سنويا ً  36مليون
س��ائ��ح .ل��ذل��ك ي��ذه��ب ال�ب�ع��ض ف��ي ال��داخ��ل ال �ت��رك��ي الى
ض��رورة إص�لاح األم��ر حتى ول��و اقتضى االع�ت��ذار من
روسيا .أما بعض العلمانيين فهم يرون أنّ الفرصة قد
سنحت اليوم للعودة الى الحضن األوروبي بعدما ابتعد
أردوغ ��ان وم��ؤي��دوه عن الغرب لمصلحة العالقات مع
العرب وروسيا.
هذه االتهامات الروسية أنعشت المعارضة ال سيما
حزبي الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري
اللذين وجها النقد لسياسة حزب العدالة والتنمية تجاه
سورية أكثر من مرة .أما جماعة الداعية فتح الله غولين
المتهمة ب��أن�ه��ا ال��دول��ة ال �م��وازي��ة ال سيما ب�ع��د كشفها
لألسلحة التي تهرب تحت مس ّميات إنسانية .فهي أثبتت
صحة اتهاماتها ألردوغ���ان ،رغ��م م�ح��اوالت��ه نفي ذلك
وضرب البنية االجتماعية واالقتصادية لهذه الجماعة.
ال يبدو الرئيس الروسي مهتما ً في تخفيف حدة التوتر
بالرغم من سعي داوود أوغلو الى فتح قنوات اتصال
وتواصل .فالرئيس األميركي أوصل إلى أردوغان عبر
كيري ما مفاده أنّ الوقت اليوم لقتال «داع��ش» وليس
الدخول في عداوة مع روسيا.
الضوء األصفر ال��ذي أعطي الى تركيا يشبه الى ح ّد
ما الضوء الذي أعطي للسعودية في حربها ض ّد اليمن
ولصدام حسين في حربه ض ّد الكويت .لع ّل أردوغان
ق��د ف�ه��م م�ع�ن��اه .ل�ق��د ج��رت تغطية ت��رك�ي��ا م��ن ق�ب��ل دول
الحلف والواليات المتحدة .ومن أجل ذلك عززت دول
حلف األطلسي وجودها العسكري في القاعدة الجوية
االستراتيجية ان�ج��رل�ي��ك .زاد إس �ق��اط ال�ط��ائ��رة التوتر
وأدى ال��ى ت �س��ارع ال �ت �ط��ورات ح��ول مستقبل سورية
وش �ط��ب ب�ع��ض ال �س �ي �ن��اري��وات .أرس �ل��ت واش�ن�ط��ن الى
روسيا رسالة مفادها أنها لن تسمح لها كليا ً بالسيطرة
على سورية والعودة بقوة الى منطقة الشرق األوسط
بعد  20سنة على س�ق��وط االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي .ومن
أجل عدم المواجهة مع الناتو وجها ً لوجه تعمد الرئيس
بوتين الهجوم على أردوغان وح ّول األمر الى صراع مع
الزمرة الحاكمة.
في إثارته لمسألة تهريب النفط قام الرئيس باراك
أوباما بإثبات صحة اتهامات روسيا .لكن أوباما أص ّر
أيضا ً على إغالق الحدود التركية – السورية عند حدود
الـ 98كلم التي تريدها تركيا كمنطقة عازلة أو خالية من
«داع��ش» ،األمر الذي أثار داوود اوغلو فردّت الواليات
ال�م�ت�ح��دة ب��وج��وب ن�ش��ر ال�ج�ي��ش ال�ت��رك��ي ع�ل��ى الحدود
لحمايتها.
ي�ب��دو أنّ ف��رض منطقة ع��ازل��ة ب�ع��د إس �ق��اط الطائرة
ال��روس�ي��ة ص��ار أم��را ً مستحيالً ،لذلك طلب أوب��ام��ا من
أردوغ��ان أن ينسى أمرها من أجل وقف كل االتهامات
حول مساعداته لإلرهابيين .يبدو أنّ أحد السيناريوات
التي وضعها الجيش التركي لحماية الحدود في طريقه
ال��ى التحقق ويمكن حصول ذل��ك م��ن قبل األت��راك بعد
التضامن الكامل الذي ظهر من حلفائهم الغربيين أن ال
ح� ّل آخ��ر امامهم؛ إن حصل ذل��ك فهذا يعني وض��ع ح ّد
لسياسة تركيا في سورية منذ ان��دالع الحرب األهلية
 2011وهذا يعني أيضا ً فتح صفحة جديدة وختلفة مع
منظمة حلف شمال األطلسي واالتحاد األوروبي.
في خض ّم هذه الحرب الكالمية يزداد التسلح والحشد
العسكري في المنطقة إذ أعلنت روسيا أنها سترسل
إلي ��ران منظومة ص��واري��خ أس  300وم��داف��ع رئيسية
للنظام يتبع ذلك قرار روسيا بنشر صواريخ أس 400
المتفوقة في سورية .بينما يتمركز أسطولها في البحر
األس��ود كذلك ال �ط��راد ال�ص��اروخ��ي موسكوفا .وكانت
ث�لاث سفن حربية ق��د دخ�ل��ت م��ن منطقة حلف شمال
األطلسي ترافقها أعالم إسبانية وبرتغالية وكندية الى
البحر األسود في  3تشرين الثاني الماضي وم ّرت عبر
المضائق التركية .فيما أعلن األمين العام للناتو ينس
ستولتنبرغ أنّ الدنمارك والمانيا سترسل سفنا ً حربية
ال��ى ش��رق البحر المتوسط ل��دع��م تركيا وس��ط تركيز
روسيا لقوتها في سورية ،إضافة الى وجود المد ّمرة
األميركية «يو أس أس دوالند كوك» التي تقوم بدوريات.
تضاف الى هذه الصورة الطائرات الحربية البريطانية
الفرنسية واألل�م��ان�ي��ة وجميعها ت�ق��ول إن�ه��ا آت�ي��ة لقتال
«داعش».
ه��ذه ال�ح�ش��ود العسكرية ف��ي منطقة م�ت��وت��رة تطرح
اسئلة وتظهر لنا انّ األزم��ات والحروب يمكنها أن تبدأ
ب�ح��ادث��ة غ�ي��ر م �ق �ص��ودة ،ب��ال��رغ��م م��ن م�س��ارع��ة القوى
الكبرى الى نفي إرادة الحرب .تبدو الدبلوماسية سبّاقة
ال�ي��وم بالرغم م��ن وج��ود حشد ال��دول م��ا يطرح أسئلة
حول تركة الرجل العربي المريض وإال ماذا تفعل جميع
هذه األساطيل ولماذا أتت؟
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ُ
علمت لما فعلت ...حرب على جبهات �أربع
�أردوغان :لو
 فتحي نظام
ل��م ي �ك��ن رج ��ب ط �ي��ب أردوغ� � ��ان ي� ��دري م��ا ال �ب�ل�اء ال��ذي
سيح ّل على تركيا بعد إس�ق��اط مقاتالته ط��ائ��رة روسية،
كانت ترمي بحمولتها على المجموعات التركمانية المقاتلة
شمال سورية ،حتى أعلن «حزنه الشديد» إلسقاط الحربية
الروسية قائالً« :نتمنى لو لم يحدث ذلك».
م��ن ي��راق��ب التصريحات التركية ح��ول ح��ادث��ة الطائرة
الروسية منذ إسقاطها حتى اليوم ،ال يمكنه أن يفهم بالضبط
م��ا ه��و م��وق��ف أن�ق��رة منها ،ب��ل يجد تصريحات متناقضة
يتناوب عليها المسؤولون األتراك ،ليصرح أحدهم أمرا ً في
الصباح ويعود مسؤول آخر لنفيه في المساء.
ت��د ّل التصريحات المتناقضة للتركي على أن��ه يحاول
التعامل م��ع جبهتين ف��ي آن واح��د ،الجبهة الداخلية حيث
ج�م�ه��ور ال �ع��دال��ة وال�ت�ن�م�ي��ة ،وال�ج�ب�ه��ة ال�خ��ارج�ي��ة ،روسيا
والعالم ،فأردوغان بالنسبة لحزبه «العدالة والتنمية» الذي
لم يمر شهر واحد على فوزه باالنتخابات األخيرة ،ال يريد
أن يلبس ث��وب الضعيف وأن ُي �ق � ّر بصعوبة موقفه أمام
موسكو ،فعمد الستخدام بعض العبارات التي تظهر صالبة
موقفه متهما ً موسكو بأنها «تلعب بالنار في هجومها على
المعارضة السورية ،وفي استخدامها إسقاط الطائرة عذرا ً
لتوجيه اتهامات ضدنا» على حد قوله.
أردوغ��ان نفسه الذي وصف روسيا بأنها «تلعب بالنار»
سحب كالمه بعد ساعات ،معلنا ً أنّ «بالده ال تريد أن يؤدّي
التوتر بينها وبين روسيا إلى نتائج محزنة في المستقبل،
ليطلب من روسيا أن تتعامل بشكل أكثر إيجابية مع حادثة
الطائرة المستهدفة».

ي�ب��دو أنّ ان�ع�ط��اف أردوغ� ��ان خ�لال ال�س��اع��ات األخيرة،
يعود إلى فهمه حجم التكلفة التي ستدفعها أنقرة القترافها
ذاك ال��ذن��ب الكبير ال��ذي تمنى م��ؤخ��را ً «ل��و أن��ه ل��م يحدث»،
هي إال كلم ٌة هو قائِلها» ومن الصعب إقناع
لكن هيهات« ،إنْ َ
ال��روس��ي اعتبار قتل طيار له من قبل أن�ق��رة ،مسألة قابلة
للنقاش أو المساومة.
ت��وق��ع ك�ث�ي��رون أن موسكو س�ت��رد على ه��ذا «االع �ت��داء»
بشكل أكيد وإن لم يكن عاجالً ف��آج�لاً ،وأن ال��رد لن يكون
بقصف مواقع في الداخل التركي ،بل سيكون تصعيدا ً ضد
المجموعات المسلحة المدعومة تركياً ،إال أن روسيا إضافة
لقصفها قافلة إمداد للمسلحين على بعد كيلومتر واحد من
الحدود التركية فقط ،فإنها قصفت الداخل التركي بأكثر من
جبهة لم تكن تتوقع أن يتم استهدافها أب��دا ً ولو توقعت ما
فعلت فعلتها.
ح��رب نفسية وعسكرية ف��ي آن م�ع�ا ً تجلت ف��ي تعليق
الجيش ال��روس��ي ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون العسكري م��ع نظيره
التركي ،إضافة إلرسال الطراد «موسكافا» المزود بصواريخ
«فورت» ليرسو عند مدينة الالذقية ،لترسل بعدها منظومة
صواريخ إس  400إلى قاعدة «حميميم» الجوية الروسية،
وت �ك �ث��ف ال �ط��ائ��رات ال �ح��رب �ي��ة ض��رب��ات �ه��ا ض��د المسلحين
التركمان أنفسهم ،الذين كانت تستهدفهم الطائرة الروسية
قبل إسقاطها ،من دون أن تحرك الطائرات التركية ساكنا ً
أو ت�ج��رؤ على التفكير ف��ي إط�ل�اق حتى رص��اص��ة أخرى،
فتداعيات «الحماقة األولى ألردوغان» كما وصفها الكثير من
المحللين وتبعاتها لم تنته بعد.
ح��رب م��ن ن��وع آخ��ر فتحها القيصر ال��روس��ي ،ل��م تكن
موضوعة على الئحة حسابات زعيم «العدالة والتنمية» هي
الحرب االقتصادية ،وأدوغ��ان الذي سعى جاهدا ً إلضعاف
االق�ت�ص��اد ال �س��وري على م��دى خمسة أع ��وام ،يفهم جيدا ً

كوالي�س
خفايا

التأثير السلبي الذي من الممكن أن تحدثه حرب االقتصاد
إذا ما شنت على بالده ،فتركيا التي تعتمد على الغاز الروسي
بنسبة  57في المئة من احتياجاتها ،إضافة لما تحققه من
أرباح واردات مرور أنابيب الغاز الروسي المتجهة ألوروبا
عبر أراضيها ،سيشعر مواطنوها بأزمة حقيقية في تأمين
وس��ائ��ل التدفئة وه��م على أب ��واب ش�ت��اء ي�ب��دو أن��ه سيكون
قارصا ً بشكل مضاعف .كما أن طلب موسكو من سيّاحها
عدم التوجه إلى تركيا ،بعد أن كانت المقصد األول للسائحين
القادمين من روس�ي��ا ،سيزيد من العجز االقتصادي لهذا
البلد.
تضاف للحرب النفسية والعسكرية واالقتصادية ،حرب
التصريحات السياسية المتجلية في المواقف التي عبر عنها
القادة الروس الواحد تلو اآلخر ،بدءا ً من الرئيس بوتين الذي
أعلن أنه لن يلبي دعوة أردوغ��ان للقائه قبل أن يقدم األخير
اع �ت��ذارا ً صريحا ً على إس�ق��اط ال�ط��ائ��رة ،ت�لاه إع�ل�ان وزير
الخارجية الفروف أثناء استقباله وليد المعلم في موسكو
أن «تركيا وضعت نفسها في موقف صعب جدا ً على المدى
الطويل في ما يتعلق بمصالحها الوطنية» مضيفا ً أن روسيا
ستواصل دعمها لسورية في معركة القضاء على اإلرهاب،
ليرد بعدها وزي��ر الخارجية السوري من على ذات المنبر
على المطالبين برحيل الرئيس السوري بشار األسد ومن
بينهم أردوغان ،بأنه «حلم إبليس في الجنة».
ي �ب��دو أن ال �ت��رك��ي ل��م ي�ك��ن ي�ت��وق��ع ح�ج��م ال ��رد الروسي
المتشعب على األص �ع��دة ك��اف��ة ،ول��و أن��ه ع�ل� َم الغيب لكان
مسه السوء ،وال يعتقد كثيرون أن
استكثر من الخير وما ّ
بإمكانه حفظ ماء وجهه أمام شعبه أوالً وأم��ام دول العالم
ثانياً ،بل سيستمر في المحاباة مستفيدا ً من الزمن إلى أن
تهدأ النفوس.

يقول مسؤول أممي
إنّ اجتماع نيويورك
المخصص لسورية في
ّ
الثامن عشر من الشهر
الجاري بدالً من فيينا
وباريس ،والذي سيترأسه
وزير الخارجية األميركي
جون كيري كرئيس
لمجلس األمن هذا الشهر،
ستسبقه اجتماعات على
مستوى الخبراء لألمم
المتحدة والدول الـ15
المشاركة تمهيدا ً لعرض
لوائح بالجماعات المسلحة
السورية وتصنيفها
وفقا ً لتاريخها وعقيدتها
وعالقتها بتنظيم «القاعدة»
واعتماد الئحتين واحدة
للجماعات اإلرهابية
وأخرى للتنظيمات
المعترف بها كمعارضة...

�أن�صار «داع�ش» يحتفلون بـ«�أميركا ت�شتعل» وم�سلمو كاليفورنيا قلقون من رد الفعل

جريمة �سان برناردينو ت َّمت با�ستعمال �أ�سلحة َّ
مرخ�صة
قالت السلطات األميركية إن المشتبه بهما اللذين
قتال  14شخصا ً في حفل بكاليفورنيا كانا يخزنان في
منزلهما آالفا ً من طلقات الرصاص وأكثر من عشر قنابل
أنبوبية وتسعى السلطات الى تحديد دافعهما من وراء
الهجوم وما اذا كان لهما صالت بإرهابيين محتملين.
وقال غارود بورجوان قائد شرطة سان برناردينو
في مؤتمر صحافي إن عمليات التفتيش في المنزل
ال��ذي يستأجره المجرم من أص��ول باكستانية سيد
فاروق وزوجته تشفين مالك في بلدة ريدالندز القريبة
تمخضت عن العثور على وح��دات تخزين الكترونية
وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وقال مسؤولون في واشنطن على دراية بالتحقيق
إنه ال توجد أدلة دامغة أو صلة مباشرة بين المهاجمين
وأي جماعة ارهابية في ال��خ��ارج لكن سيتم فحص
األجهزة االلكترونية لمعرفة ما إذا كان االثنان يتابعان
مواقع جهادية على مواقع التواصل االجتماعي.
ونقلت شبكة « »cnnعن مصادر في وك��االت إنفاذ
القانون أن ف��اروق اعتنق الفكر المتطرف فيما يبدو
لكن عوامل أخرى ربما لعبت دورا ً في دافعه ،ونسبت
إلى مسؤولين آخرين في جهات إنفاذ القانون القول
إن فاروق تواصل عبر الهاتف وعلى مواقع التواصل
االجتماعي م��ع أكثر م��ن شخص أجنبي ك��ان مكتب
التحقيقات االتحادي يحقق في أمرهم لالشتباه في
ضلوعهم باإلرهاب.
من جهة أخرى ،قالت صحيفة « »usa todayنقالً عن
مصدر في جهات إنفاذ القانون إن المحققين يفحصون
عالقات فاروق مع عدد من األشخاص الذين رصد مكتب
التحقيقات االتحادي صالتهم المشبوهة بالتطرف.
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما قد أعلن في وقت
سابق ،أن التحقيقات لم تتوصل حتى اآلن إلى تحديد
الدوافع الكامنة وراء إقدام الرجل وزوجته على قتل 14
شخصا ً وإصابة  17آخرين رميا ً بالرصاص في والية
كاليفورنيا ،لكنه تعهد ب��أن يصل مكتب التحقيقات
االتحادي وجهات تنفيذ القانون إلى حقيقة األمر.
وقال أوباما للصحافيين بعد اجتماع مع مستشاريه

لألمن القومي في المكتب البيضاوي «من الممكن أن تكون
لهذا األمر عالقة باإلرهاب .لكننا ال نعرف .من الممكن
أيضا ً أن يكون األمر حادثا ً يتعلق بمكان العمل».
وفي السياق ،أف��اد المتحدث باسم مكتب الكحول
والتبغ واألسلحة النارية والمتفجرات في أميركا بأن
حادثة إطالق النار في»سان برناردينو» تمت باستعمال
أسلحة مرخص بحملها.
وقال المتحدث بأن األسلحة التي استخدمت خالل
اط�لاق ال��ن��ار بسان برناردينو ت��م ش��راؤه��ا بصورة
قانونية في الواليات المتحدة ،مشيرا ً إلى أن السلطات
تواصل تجميع األدلة المرتبطة بالمجزرة.
وأش����ار مكتب التحقيقات إل���ى أن البندقيتين
والمسدسين التي تم استخدامها في الهجوم جرى
اقتناؤها بشكل قانوني ،مؤكدا ً أن قطعتي سالح تم

شراؤهما من قبل شخص يجرى حاليا ً التحقيق معه.
وكانت البندقيتان من عيار  223مم قويتين بما يكفي
الختراق سترة مضادة للرصاص ،حيث أشارت الشرطة
ومكتب التحقيقات الفدرالية  FBIإلى أن استعمال
أسلحة ك��ه��ذه يستوجب مستوى أك��ب��ر م��ن التأهب
وتخطيطا ً محكما ً لمنع مثل هذه الهجمات المسلحة.
ويحاول المحققون بناء مسار للمشتري القانوني
لألسلحة ،ووفقا ً لميريديث ديفيس من مكتب الكحول
والتبغ واألسلحة النارية والمتفجرات ( )ATFفإن
جميع األسلحة النارية وعددها  4قد تم شراؤها قبل
أربع سنوات .مضيفا ً أنه لم يتم الكشف عن معلومات
بخصوص مكان اقتنائها وكيفية وصولها إلى منفذي
الهجوم المسلح.
الى ذلك ،أفرحت هجمات كاليفورنيا أنصار تنظيم

قادروف ال ي�ستبعد تورط « »CIAفي ذبح ال�شي�شاني على �أيدي «داع�ش» في �سورية

�سوريون مو�ضع �شك في تايالند ً
خوفا من مهاجمة رو�س

اتخذت الشرطة التايالندية إج���راءات أمنية
مشددة لتأمين المناطق التي ي��زوره��ا تقليديا ً
المواطنون الروس بسبب توفر معلومات تشير إلى
وصول عناصر من «داعش» إلى تايالند لمهاجمة
«مصالح روسيا».
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس،
ب��أن الشرطة التايالندية وزع��ت وثيقة تطالب
بتشديد إجراءات األمن ألن أمن السياح الروس يثير
قلق السلطات الروسية ،وذلك استنادا ً إلى معلومات
وردت ،بحسب زعم الصحيفة ،من االستخبارات
ال��روس��ي��ة وأش���ارت إل��ى «وص���ول  10سوريين
مرتبطين بـ»داعش» إلى تايالند في تشرين األول
الماضي لمهاجمة المصالح الروسية هناك».
وبحسب الصحيفة ،ف��إن ه���ؤالء السوريين
وصلوا إلى هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا
في الفترة بين  15و 31تشرين األول عام 2015
الحالي ،وتوجه أربعة منهم إلى منتجع باتايا
واثنان  -إلى بهوكت واثنان آخران – إلى بنغكوك.
ولم يتم تحديد مكان وجود اثنين من اإلرهابيين
المحتملين .من جهة أخرى ،أكد رئيس مجلس األمن
الوطني التايالندي تهاويب نيتنيوم تعليقا ً على
ما نشرته وسائل اإلعالم حول تسلل مجموعة من
عناصر «داع��ش» إلى تايالند أن مخابرات البالد
قادرة على التصدي للخطر المحتمل الذي يمثله
تنظيم «داعش».
ولم يؤكد المسؤول األمني التايالندي صحة
المعلومات التي نشرتها وسائل اإلعالم استنادا ً إلى
وثيقة الشرطة المذكورة ،إال أنه قال إن مسؤولي
أجهزة األم��ن والمخابرات سيعقدون «اجتماعا ً
خاصا ً بهذا الشأن».
وف��ي سياق متصل ،نفى الرئيس الشيشاني
رمضان ق��ادروف أي صلة بين المواطن الروسي
محمد خاسييف الذي قتل على يد إرهابي داعشي
في سورية وبين المخابرات الروسية ،لكنه لم
يستبعد تورط « »CIAفي هذه الجريمة.
وكتب الرئيس الشيشاني أمس في حسابه على
موقع «انستغرام» اإللكتروني «جاء اغتيال محمد
خاسييف في سياق حملة دعائية لعصابة إبليس
ورعاتها في هيئات االستخبارات الغربية .وعلى

األرجح تم تضليله وجره إلى صفوف «داعش» عن
طريق الخداع».
ولم يستبعد قادروف تورط وكالة االستخبارات
المركزية األميركية « »CIAفي اغتيال المواطن
الروسي .وتابع« :ذكرت مصادر مطلعة لها صالت
بـ»داعش» أن االستخبارات تسلم قيادة التنظيم
معلومات (بحجة أنها «تسربت») حول أشخاص
يعتقد أن��ه��م رب��م��ا ُكلفوا م��ن قبل استخباراتنا
(الروسية) لتنفيذ مهمات معينة .وربما وجد هؤالء
محمد شخصية مناسبة ليلعب دور «الجاسوس
الروسي».
كما قال ق��ادروف إنه تم التعرف إلى اإلرهابي
الذي نفذ إعدام خاسييف ،وكشف أن القاتل شاب
من أصول روسية ومن سكان مدينة نويابرسك في
دائرة يامالو نينيتسك ذات الحكم الذاتي (وسط
روسيا).
وبشأن محمد خاسييف ،قال الرئيس الشيشاني
إنه كان يسمى حتى عام « 2012يفغيني يودين»،
لكنه غير اسمه ليتناسب مع اس��م أم��ه بالتبني
الشيشانية.
كما نفى قادروف وجود أي صلة بين خاسييف
وبين «فرق معنية بتحييد اإلرهابيين» تعمل في

س��وري��ة ،وأوض���ح« :إننا لم نخف أب��دا ً أن هناك
ف��رق�ا ً تعمل ف��ي س��وري��ة ب��ص��ورة فعالة لتحييد
اإلرهابيين الذين يمثلون خطرا ً واقعيا ً على روسيا
أو يطلقون تهديدات باستهداف روسيا .لكن لم تكن
لـ خاسييف أي صلة بتلك الفرق .ولكن ال يمكننا أن
نستبعد نهائيا ً كونه على صلة بمؤسسات حكومية
روسية معينة» .وشدد على أنه ليس لدى السلطات
الشيشانية أي دليل يشير إلى أن خاسييف كان
عميالً استخباراتياً.
وأردف قائالً« :إننا سنبذل الجهود القصوى
للكشف عن الحقيقة .وإذا اتضح أن خاسييف
لم يكن من عناصر «داع��ش» ،فسينتظر العقاب
المستحق المسؤولين عن مقتله في األماكن التي ال
يتوقعون فيها أي شيء على اإلطالق».
وك��ان التنظيم اإلرهابي قد نشر في اإلنترنت
تسجيل فيديو يظهر فيه إع��دام مواطن روسي
من الشيشان بعد «اعترافه أمام الكاميرا بالعمل
لمصلحة المخابرات الروسية».
بدورها ذكرت وسائل إعالم روسية أن اإلرهابي
الذي اغتال خاسييف تم التعرف إليه واتضح أنه
أناتولي زيمليانكا البالغ من العمر  28سنة ،وهو
مطلوب لدى العدالة في روسيا.

«داعش» وعبروا عن سعادتهم بالهجوم عبر هاشتاغ
انتشر على م��واق��ع التواصل االجتماعي  #أميركا_
تشتعل.
ورغم عدم تبني أي جهة المسؤولية عن الهجوم ،إال
أن ذلك لم يمنع أنصار «داعش» من اإلشادة بما حدث في
الواليات المتحدة ،حيث انتشر وسم #أميركا_تشتعل
بحسابات أنصار «داع���ش» لالحتفاء بعملية القتل
الجماعي ،ورصد موقع «فوكاتيف» األميركي حسابات
البعض منهم .وعلق حساب حمل اس��م أب��و مصعب
المصري قائالً :لتعلم أميركا أننا في زمان جديد.
بيد أن مجزرة كاليفورنيا «ألهبت» بدورها مواقف
متطرفة ومعادية للمسلمين بعد كشف هوية منفذ
الهجوم األمريكي الباكستاني األصل سيد فاروق 28
سنة.
وأورد موقع «فوكاتيف» مواقف بعض األميركيين
بينهم سكان كاليفورنيا الذين كشفوا عن معاداتهم
للمسلمين ،ومنهم من طالب بترحيل المسلمين من
الواليات المتحدة وخاصة والية كاليفورنيا التي يشكل
المسلمون فيها حوالى  1في المئة من سكانها.
وأعرب البعض اآلخرعن قولهم إن المسلمين يحملون
عقيدة مناوئة للغرب ،مؤكدين أن واقعة سان برناردينو
هي عمل إرهابي باألساس ،وال تتعلق بقضية جنائية.
ومنذ إعالن الحادثة ،نظم مجلس العالقات اإلسالمية
األميركية مؤتمرا ً صحافيا ً لزعماء المسلمين في لوس
أنجليس بحضور شقيق زوج��ة ف��اروق السيد إلدان��ة
االعتداء ،خشية من تصاعد موجة العنف والتمييز ضد
الجالية المسلمة في الواليات المتحدة األميركية.
ونقل عن حسام عيلوش وهو مدير تنفيذي بمجلس
العالقات اإلسالمية األميركية قوله إن المسلمين يقفون
جنبا ً إلى جنب مع مواطنينا األميركيين في نبذ أي فهم
مغلوط يراد به تبرير أي تصرفات مريضة للعنف.

�إيطاليا تعلن �إنقاذ  1500مهاجر
من الغرق قبالة �سواحل ليبيا
أعلن خفر السواحل اإليطالي أنه شارك في إنقاذ قرابة ألف مهاجر ،بينهم نساء
وأطفال ،كانوا على متن زوارق صغيرة قبالة سواحل ليبيا.
وقال خفر السواحل المسؤول عن تنسيق عمليات اإلنقاذ إن المهاجرين وعددهم
 949شخصا ً كانوا على متن سبعة زوارق مطاطية ومركب صيد صغير ،وقد شاركت
في إنقاذهم سفن تابعة له وأخرى للبحرية اإليطالية ،إضافة إلى سفينة «ديغنيتي»
لمنظمة «أطباء بال حدود» ،وسفن عسكرية بريطانية وسلوفينية وبلجيكية تعمل
في إطار مهمة «صوفيا» التي أطلقها االتحاد األوروبي في المتوسط لمكافحة مهربي
البشر .من جهة أخرى ،قالت منظمة «أطباء بال حدود» على حسابها في تويتر إن
سفينتها أنقذت  110أشخاص ،بينهم  25امرأة وتسعة أطفال ،مشيرة إلى أن القسم
األكبر من هؤالء المهاجرين من نيجيريا وغانا والنيجر ،وقد تم نقلهم جميعا ً إلى
سفينة عسكرية ستقلهم الى جنوب إيطاليا.
ورغم البرد ورداءة الطقس فإن مئات المهاجرين ما زالوا يخاطرون بحياتهم
أسبوعيا ً للوصول إلى البر األوروبي انطالقا ً من الساحل الليبي .ومنذ مطلع العام
وصل إلى إيطاليا أكثر من  140ألف مهاجر ،بحسب بيانات المفوضية العليا لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،وذلك من أصل أكثر من  700ألف مهاجر وصلوا هذا
العام إلى أوروبا بحرا ً في حين لقي أكثر من  3250مهاجرا ً مصرعهم خالل الرحالت
البحرية .وباتت ليبيا وسواحلها الممتدة بطول  1770كلم نقطة انطالق محورية
للمهاجرين إلى أوروبا نتيجة عدم ضبط الحدود واإلمكانات الضئيلة لجهاز خفر
السواحل الليبي وبسبب الفوضى السائدة في البالد التي يمزقها العنف.
ويحاول المهاجرون الوصول إلى جزيرة المبيدوزا اإليطالية التي تبعد من
السواحل الليبية أكثر من  300كلم بقليل.

«البنتاغون» ي�سمح للن�ساء ب�شغل
جميع المنا�صب القتالية في الجي�ش
قرر «البنتاغون» فتح جميع الوظائف القتالية أمام النساء ،بما فيها األكثر
صعوبة التي كانت سابقا ً حكرا ً على الرجال ،بشرط أن يلبين المعايير البدنية
المطلوبة لمثل هذه المهمات.
ومنح وزير الدفاع أشتون كارتر منح القوات المسلحة مهلة حتى بداية العام
المقبل للتقدم بخطط للمباشرة بتطبيق هذا التغيير ،وقال خالل مؤتمر صحافي في
مبنى وزارة الدفاع« :لننجح في مهمتنا في الدفاع الوطني ،ال يجب أن نحرم أنفسنا
من نصف مواهب ومهارات البالد .علينا االستفادة من كل فرد يلبي معاييرنا».
وأشار الوزير األميركي إلى أن النساء اللواتي يتمتعن بالكفاءات المالئمة لهذه
المناصب سيكن قادرات على الخدمة في القوات الخاصة وقوات البحرية الحربية
ومشاة البحرية وقوة المظليين في القوة الجوية وكل شيء آخر كان متاحا ً للرجال
فقط في السابق ،كما يمكنهن تولي المناصب المسؤولة في خطوط المواجهة
األمامية .وأكد كارتر أنه لن يكون هنالك أي استثناء للنساء من أي مناصب في
الجيش ،إال أنه شدد على أنه لن يتم فرض عدد محدد من النساء ينبغي قبوله
بهذا الصدد .وبحسب البنتاغون ،تشكل النساء حوالى  15.5في المئة من الجيش
األميركي البالغ تعداده  1.38مليون فرد.

