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ير عجب ًا
من يع�ش رجب ًا َ

ّ
«المن�شق» عن «القائمقامين»
«ال�سلطان» الأميركي وبوتين

} عبد الحكيم مرزوق
يبدو أنّ رجب طيب أردوغ��ان يظ ّن أنّ من حوله أغبياء حتى
�أي غبي صدّق
يستم ّر ف��ي ك��ذب��ه المفضوح س��را ً وع�لان�ي��ة! ف� ّ
تخ ّرصاته بشأن ب��راءت��ه من ش��راء النفط ال�س��وري من تنظيم
«داعش» اإلرهابي؟! مع أنّ ك ّل األمور قد باتت واضحة للعيان،
وه��ي أنّ أردوغ ��ان يسرق النفط ال �س��وري ،وه�ن��اك الكثير من
الوثائق واألدلة التي تفضح كذبه وزيف ادّعائه ،وهذا ال يجعله
كاذبا ً فقط بل وقحا ً ح ّد الفجاجة.
عائلة أردوغان الال طيب كلها متو ّرطة مع «داعش» اإلرهابي،
بدءا ً من نجله بالل الذي يوفر التغطية السياسية لتكرير وبيع
نفط اإلرهابيين ال��دواع��ش ،وابنته س ّمية التي تقوم بتوفير
الرعاية الطبية الموسعة لعناصر «داعش» المصابين والمنقولين
إلى المشافي التركية ،وزوجها المتو ّرط أيضا ً في تجارة النفط
المسروق من آبار النفط السورية ،إضافة إلى األب الذي يرعى
ويحمي ويس ّهل ويدعم اإلرهابيين الدواعش ويمدّهم بالسالح
أي اعتبار لألعراف والتقاليد والقوانين الدولية
والعتاد من دون ّ
التي تحكم دول ال�ج��وار ،وه��و بذلك بلغ ح� ّد السفالة بتعامله
على هذا النحو ،وخاصة في ما يتعلق بالملف السوري حيث
تنص عليها القوانين والشرائع الدولية
لم ي��راع الحقوق التي
ّ
فتآمر وس ّهل ودعم المسلحين اإلرهابيّين ،وساهم بقتل الشعب
السوري وتدمير البنية التحتية وسرق معامله ونفطه ،فهل هناك
ّ
وأحط من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أسفل
بعض الخبراء أشار إلى أنّ الموارد المالية األساسية لـ«داعش»
اإلرهابي هي تصدير النفط من الحقول السورية والعراقية التي
تسيطر عليها ،حيث أشارت معلومات المخابرات العراقية إلى
أنّ «داعش» يستخرج يوميا ً بحدود  300ألف برميل من النفط
ويحصل م��ن بيع ه��ذه الكمية على  50 – 40مليون دوالر
شهرياً ،حيث يبيع البرميل الواحد بعشرة دوالرات لبالل ابن
أردوغ��ان الذي يبيعه لشركات تكرير النفط التركية التي تملك
المعدات والبنية التحتية ال�لازم��ة والعالقات التجارية وتبيع
معظمه للكيان الصهيوني ،ولو أننا حسبنا األرباح التي يجنيها
بالل ابن أردوغان شهريا ً يظهر لنا رقما ً خيالياً.
ويأتي فصل إسقاط الطائرة الروسية في الشهر الماضي
واحدا ً من فصول الحقد األعمى من أردوغان على الدور الروسي
في محاربة اإلرهاب في سورية وخاصة ضرب ناقالت النفط
التي يستفيد منها أردوغان شخصيا ً مع ابنه ،حيث ج ّن جنونه
من فقدانه تلك الناقالت والنفط الذي كانت تحويه ،وبالطبع فإنه
لم يكن ليتص ّرف وحيدا ً حيث أنّ اإلدارة األميركية أعطته الضوء
األخ�ض��ر ليضرب وينتقم ...فكان أن أسقطت ق��وات��ه الطائرة
ال��روس�ي��ة التي كانت ضمن المجال ال�ج��وي ال�س��وري��ة وتقوم
بدورها المعتاد في ضرب معاقل اإلرهابيين الدواعش.
بعد ك ّل ذلك يظهر أردوغ��ان وبك ّل وقاحة لينفي دوره ودور
ابنه في شراء النفط السوري واإلتجار به ،وال يتوقف عند هذا
الحدّ ،بل يصف اتهامات روسيا بأنها منافية لألخالق وتحتاج
لألدلة ...هل هناك وقاحة أكثر من ذلك؟ ك ّل ذلك الدعم لإلرهابيين
خالل السنوات الماضية ويحتاج ألدلة ووثائق؟ حقا ً هزلت!
إنّ األ ْول ��ى ب��أردوغ��ان إذا كانت لديه ذرة م��اء ف��ي وجهه أن
يستقيل من الحكم ألنّ ما فعله هو العار بعينه وهو عار سيلحق
به وبالدولة التركية وبالشعب التركي ليس لمئات السنين بل
آالف السنين ،وإذا كان للشعب التركي دور في المستقبل فيجب
أن يجبر أردوغان على أن يترك الحكم ،وال يتركه طليقا ً بعد ك ّل
تلك الجرائم التي ارتكبها بحق سورية وشعبها ومقدراتها ،بل
يجب محاكمته ومحاسبته على ك ّل الجرائم التي ارتكبها بحق
الشعب السوري أوالً وبحق الشعب التركي ،ألنه سبّب له الخزي
والعار بأعمال المشينة هذه ثانياً.
ولتأكيد أنّ أردوغ ��ان غ��ارق ف��ي التآمر على س��وري��ة قيادة
وش�ع�ب�ا ً ك��ون��ه أح��د ال�ل�ص��وص ال�ك�ب��ار ،نشير إل��ى أنّ صحيفة
«غارديان» البريطانية قالت إنّ توترا ً حصل بين تركيا والغرب
بعد أن حصلت الواليات المتحدة على وثائق تثبت شراء الحكومة
التركية النفط م��ن تنظيم «داع� ��ش» ،وي�ق��ول أح��د المسؤولين
الغربيين إنّ الوثائق المشار إليها ُوجدت داخل منزل أحد قادة
التنظيم المتطرف الذي قتل في إحدى العمليات العسكرية التي
شنّها التحالف في أيار الماضي وكشفت قيام الحكومة التركية
بمفاوضات مع قادة «داعش».
ومع ك ّل ذلك نرى أردوغ��ان يظهر عبر وسائل اإلعالم وبك ّل
بالخسة واإلجرام
وقاحة لينفي ضلوعه وعائلته التي تشبهه
ّ
ويصدر براءته من المزاعم الروسية التي تتهمه بشراء النفط
السوري من «داع��ش» اإلرهابي ،ويقول إنه مستع ّد لالستقالة
إذا ثبت ذلك.
ماذا سيفعل الال طيب بعد مشاهدته الوثائق المصورة التي
بثتها وسائل اإلع�لام والوثائق التي وج��دت في منزل القيادي
الداعشي التونسي أب��و سياف باعتباره المسؤول عن تجارة
أي
النفط ،تلك الوثائق التي ال يمكن الحكومة التركية إنكارها في ّ
حال من األحوال والتي تثبت كذبه ووقاحته.
وبعد ...على من يكذب أردوغان وعلى من يضحك؟ فهو يظ ّن
أنّ الناس أغبياء وسذج حتى يصدّقوا تق ّوالته؟ ولكن الشمس ال
ُتحجب بغربال ،ويخطئ من يظ ّن أنه يستطيع أن ينجو بفعلته،
فالشعب والتاريخ لن يرحما أردوغ��ان ،وبالتأكيد هناك كلمة ال
ب ّد أن تقال في النهاية ليجد مصيره الذي سيرسم حدا ً ألفعاله
الدنيئة تلك ،ومن يعش رجبا ً يرى عجبا ً وإنّ غدا لناظره قريب.
* كاتب وصحافي سوري
marzok.ab@gmail.com

ت�شاد :مقتل �أكثر من � 27شخ�ص ًا
في ثالث هجمات انتحارية
أعلن مصدر أمني في تشاد ،مقتل  27شخصا ً على األقل وإصابة أكثر
من ثمانين آخرين بجروح جراء ثالثة هجمات انتحارية استهدفت سوقا ً
في جزيرة «لولو فو» على بحيرة تشاد.
وقال المصدر ،الذي اشترط عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة
الصحافة الفرنسية ،إن «ثالثة انتحاريين ،فجروا أنفسهم في ثالثة مواقع
مختلفة في السوق اليومية في جزيرة لولو فو على بحيرة تشاد» ،مشيرا ً
إلى أن التفجيرات أسفرت عن « 30قتيالً» بينهم االنتحاريون الثالثة،
وأكثر من  80جريحاً.
وكانت الحكومة التشادية ،فرضت حال الطوارئ على منطقة بحيرة
تشاد في الـ 9من تشرين األول ،في أعقاب الهجمات االنتحارية التي
تشنها جماعة «بوكو حرام» المبايعة لتنظيم «داعش» اإلرهابي.
وشهدت المنطقة الهجوم األكثر دموية في الـ  10أيلول ،حيث أسفرت
ثالثة تفجيرات ،نفذتها جماعة «بوكو ح��رام» اإلرهابية في باغا سوال
إحدى كبرى المدن التشادية على ضفاف بحيرة تشاد ،عن سقوط 41
قتيالً و 48جريحاً.
وتنشط جماعة «بوكو حرام» ،في نيجيريا منذ سنوات ،وترفض نمط
التعليم الغربي ،وتطالب بتطبيق الشريعة في جميع أنحاء البالد ،كما
تقف الجماعة وراء معظم األعمال اإلرهابية في نيجيريا.
وتتقاسم بحيرة تشاد كل من نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.
وتضم عددا ً كبيرا ً من الجزر الصغيرة التي يقيم فيها صيادون وتحوطها
نباتات كثيفة ما يسهل تسلل المسلحين المنتمين للجماعة االرهابية ،إلى
االراضي التشادية لشن هجمات.
وتقوم القوات الحكومية في تشاد ،منذ أوائل شباط ،بالمشاركة مع
قوات نيجيريا والنيجر ،بمحاربة الجماعة اإلرهابية «بوكو حرام» ،التي
ال تزال تقوم بهجمات على الحدود ردا ً على الحملة العسكرية.

كوالي�س

} د .محمد بكر
يستعر ال�س�ب��اق ال�ع�س�ك��ري ،وتتكثف ال�ح�م�يّ��ة الغربية
لمواجهة «داع��ش» في سورية ،ويتعزز ويتوالى االنخراط
في الحرب السورية من الج ّو تحت اإلمرة األميركية ،وفيما
انضوت بريطانيا للقتال تحت الراية األميركية ،تستع ّد ألمانيا
لالنضواء ذاته ،وكذلك أعلنت بلغاريا ،فيما يستم ّر الروسي
في «الشذوذ» عن تحركات ومسارات من يس ّميهم «الشركاء
الدوليين» ،ويستع ّد هو اآلخر لتجهيز قاعدة جوية ثانية في
الشعيرات بريف حمص.
من بلغراد ك��ان لطروحات «السلطان» األميركي شكلها
وقالبها الخاص والمميّز ،وال��ذي ال يشبه أح��دا ً من حلفائه
وخصومه لناحية معروضهم من الحمية و«ال�ن�ش��اط» غير
المعهود ،إذ دعا كيري إلى نشر قوات عربية وسورية وليس
غربية لمواجهة «داع ��ش» ،كذلك أعلن أوب��ام��ا في مقابلة مع
شبكة «سي بي إس» أن ّبالده لن تشرع بغزو العراق وسورية
ب��إرس��ال كتائب عبر الصحراء ،مضيفاً« :إننا سنعمل على
تضييق الخناق على داعش وسند ّمره في النهاية ،وهذا يتطلب
مكونا ًعسكرياً».
كيري الذي أفرغ ك ّل تلك الطروحات «الجميلة والفاعلة» من
جمالها وفاعليتها عندما استم ّر في وضع ما يس ّميه االنتقال
السياسي في مقدّمة أي حديث وفي مناسبة وغير مناسبة،
وكحاج ٍز ُتصفى عنده اإلرادات ،و ُتصفر نقاط التالقي ،إذ أكد
على هامش االجتماع ال��وزاري لمنظمة األم��ن والتعاون في
أوروب��ا ما مضمونه« :إذا تمكنا من تنفيذ انتقال سياسي في
سورية سيكون باإلمكان جمع الدول والكيانات معاً ،الجيش
السوري والمعارضة وأميركا وروسيا ،وهذا ما يحقق فوزا ً

سريعا ً على اإلرهاب» ،مضيفاً« :لكم أن تتخيّلوا مدى السرعة
في القضاء على آفة داع��ش في غضون بضعة أشهر إذا كنا
قادرين على التوصل إلى الح ّل السياسي».
فكيف يمكن فهم تلك المراوغة األميركية التي تتح ّول من
الحاجة إلى عشرات السنين للقضاء على «داعش» بحسب ما
أعلنه المسؤولون األميركيون غير م ّرة ،إلى بضعة أشهر إذا
ما أصبح االنتقال السياسي في سورية نافذاً؟ وكذلك ما يقرنه
األميركي بسرعة تحقيق الفوز على «داعش» إذا ما تم التوصل
لحل سياسي؟
ّ
يؤجج
ما يؤرق األميركي ويزعجه
ويقض مضجعه ،وما ّ
ويوسع اله ّوة بينه وبين الروسي ليس تحديدا ً جزئية
ال ُفرقة
ّ
مصير ومستقبل األس� ��د ،ف�م��ا ت �ح��دث ع�ن��ه م��ؤخ��را ً رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون لجهة أنّ حدّة االختالف
ح��ول مصير األس��د قد خ ّفت بين المشتبكين هي الصورة
األق��رب في اعتقادنا للمشهد الصدامي الحالي ،لكن الحراك
ال��روس��ي و«زخ��م الزعامة» الحاضر في سلوكه السياسي
الذي لم يشق عصا الطاعة األميركية فقط ،بل بات يضرب بها
عرض الحائط ،ويصوغ السيناريوات ،ويعزز األحالف بعيدا ً
من العين واإلرادة األميركية ،هو ما يشكل الباعث الرئيس
لالمتعاض األميركي والمولد للمراوغة واللعب باأللفاظ
والمماطلة ،إذ يدرك األميركي أنّ التسليم الروسي بوحدانية
قيادته وإشرافه العام على ح ّل سياسي توافقي ولو أفضى إلى
بقاء األسد ،هو ما يشكل جوهر النصر في اشتباكه الدولي مع
الروسي ،ومن هنا نفهم ما قاله أوباما على هامش قمة المناخ
في باريس (ستدرك روسيا في نهاية المطاف أنّ «داعش» هو
الخطر األكبر والمشترك ،لذا عليها االنضمام لتحالفنا) ،فأمام
االعتراف الروسي وتسليمه لألميركي بإراداته السياسية
تغدو جزئية مصير األسد «هامشية» ،ومن الممكن من وجهة

النظر األميركية ح��رف سلوك األس��د فيما لو بقي في سدة
الحكم تحت تأثير وضغط من بات تابعا ً دوليا ً لألميركي.
في أحد مقاالته الذي يتحدّث عن األحادية القطبية المنشور
في صحيفة «نيويورك تايمز» في عام  2009أورد الكاتب
األميركي المعروف نعوم تشومسكي :لقد تعامل بوش االبن
وزم��رت��ه مع العالم باعتباره «قائم مقام» التابع لهم ،وهذا
التوصيف أطلقه كبير مستشاري الرئيس األسبق كينيدي
على عالقة بريطانيا بالواليات المتحدة في ستينيات القرن
الماضي وتحديدا ً في ذروة أزم��ة الصواريخ الكوبية ،هذا
التوصيف ال��ذي ُيعرف وف��ق المنطق المألوف والمزركش
بـ«الشريك» ،ويتابع تشومسكي بالقول :وعند إع�لان غزو
العراق أخطروا (أي بوش وزمرته) األم��م المتحدة بأنها إما
أن تتبع األوامر األميركية بال تفكير أو تصبح غير ذات صلة
بالموضوع ،أما أوباما فيتبنّى مسارا ًمختلفاً ،ففي العلن يحيّي
قادة وشعوب العالم باعتبارهم شركاء ،وفي الس ّر يواصل
التعامل معهم باعتبارهم قائممقامين ،والشعوب والدول فقط
تفتتن بخطابه.
وه ��ذا ت�م��ام�ا ً م��ا ي��ري��ده األم�ي��رك��ي م��ن ال��روس��ي لجهة أن
يبقى في إط��ار «القائم مقام» في سياسته وطريقة تعاطيه
مع الواليات المتحدة ،وهو ما أطلقت عليه روسيا النيران،
وظ ّهرت نفسها من تحت الركام والدمار السوري بمنزلة الندّ،
وتواصل «حشر» الرأس بالرأس األميركية وتحديها العلني
«واالنشقاق» عما تريده أميركا من بقية الدول إذعانا ً و ُتبعا ً ال
يكاثرون على ألسنتهم سوى مفردات السمع والطاعة.
تهب ال��ري��ح الدولية
م��ن ب��واب��ة «السلطان والقائم م�ق��ام»ّ ،
عاصفة بالمنطقة تدفع فيها سورية الفاتورة الدولية ،إذ تتدفق
على أرضها شالالت الدم من دون أن تالمس أو تقترب من
عوامل جفافها وانقطاعها.

يقول مصدر
بارز في المعارضة
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نائبة �ألمانية :كان من الأجدر ّ
حث �أردوغان على �إنهاء لعبته القذرة عو�ض ًا عن ق�صف �سورية

ويكيليك�س :ال�سلطات التركية خططت لإ�سقاط الطائرة الرو�سية منذ ت�شرين الأول
نشر موقع «ويكيليس» الشهير بمقاالته الفاضحة
لألسرار العسكرية والسياسية في العالم ،عن مصدر
تركي ،معلومات تفيد بأن تركيا خططت لمهاجمة الطائرات
الحربية الروسية منذ تشرين األول الماضي.
وتفيد المعلومات التي نشرتها «ويكيليكس» بأن
مصدرا ً مطلعا ً من السلطات التركية ،أطلقت عليه االسم
الحركي «فؤاد أفني» ،كشف «في العاشر من تشرين األول،
أي قبل ستة أسابع من إسقاط الطائرة الروسية الحربية
من ط��راز «سوخوي —  ،»24وعبر حسابه على موقع
«تويتر» ،عن وجود مخطط لدى الرئيس التركي أردوغان
يرمي إلى إسقاط طائرة حربية روسية».
في غضون ذلك ،أفاد مراسل  LifeNewsمن أنقرة بأن
العاصمة التركية تراقب عن كثب منشورات فؤاد أفني في
موقع «تويتر» ألن المعلومات التي تملكها عادة ما يتم
تأكيدها وإثباتها لدرجة أنها تعتبر مصدرا ً مشهورا ً ودائما ً
لجميع وسائل اإلعالم المحلية وكذلك للمواطنين العاديين
الذين يرغبون بمعرفة الحقيقة حتى وإن كانت مرة عن
رئيسهم أردوغ��ان ،الذي يصفه عوني نفسه بـ«الملحد»
ويتوقع له الخسارة في االنتخابات المقبلة.
وتمر العالقات الروسية ـ التركية بأزمة منذ أن قام
سالح الجو التركي في  24من تشرين الثاني الماضي،
بإسقاط «سوخوي ،»-24أثناء قيامها بعملية لمكافحة
اإلرهاب في سورية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه أنقرة تبرير تصرفها بأنه
جاء دفاعا ً عن مجالها الجوي ،أكدت وزارة الدفاع الروسية
أن الطائرة لم تغادر المجال الجوي السوري طيلة فترة
تحليقها ،وأن ذل��ك موثق على أجهزة الرصد والتحكم
الموضوعي لديها.

ووص��ف الرئيس الروسي فالديمير بوتين التصرف
التركي بأنه «طعنة في الظهر من قبل المتواطئين مع
اإلرهاب».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت ش��ددت نائبة م��ن ح��زب اليسار
بالبرلمان األلماني على أن��ه من يريد محاربة تنظيم

اليمين الفرن�سي يتطلَّع لمكا�سب كبيرة في االنتخابات المحلية
انطلقت في فرنسا أمس المرحلة
األولى من االنتخابات المحلية التي
يرجح أن يتصدر نتائجها اليمين
المتطرف الذي يمثله حزب الجبهة
الوطنية ال سيما بعد هجمات باريس
اإلرهابية .فقد عنونت العديد من
المواقع والصحف «اليمين المتطرف
يستثمر في الخوف».
ويدلي قرابة  44مليون ناخب
بأصواتهم من أجل اختيار أعضاء
المجالس الجديدة لمناطقهم من
بين مرشحين عن أح��زاب الجبهة
ال��وط��ن��ي��ة ب��زع��ام��ة م��اري��ن لوبن
وال��ج��م��ه��وري��ي��ن ب��زع��ام��ة الرئيس
الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي
والحزب االشتراكي بزعامة الرئيس
الحالي فرانسوا هوالند ،باإلضافة
إلى أحزاب يسارية أخرى.
وت��س��ي��ط��ر ال��م��ج��ال��س المحلية
الفرنسية على وسائل النقل المحلية
والتنمية االق��ت��ص��ادي��ة باإلضافة
إل��ى ال��م��دارس الثانوية والتدريب
المهني بسلطات معززة بعد تعديل
قلص عددها من  22إلى  .13ولكن
في فرنسا ذات الحكم المركزي فإن
دورها أقل بكثير من مثيالتها التي
تتمتع بنفوذ في ألمانيا وإسبانيا.
وكان آخر استطالعات الرأي أظهر
تقدم الجبهة الوطنية في ال��دورة
األولى في ست مناطق وفوزه في في
ثالث أخرى في الدورة الثانية التي

ستجرى األحد المقبل في  13كانون
األول الحالي .وبالتالي فإن الجبهة
الوطنية ستحل في المرتبة األولى
يليها حزب الجمهوريين وحلفائه من
يمين الوسط ثم الحزب االشتراكي.
ويجرى االستحقاق االنتخابي
ف��ي ظ��ل حالة ط���وارئ فرضت في
البالد في أعقاب هجمات باريس
التي أودت بحياة  130شخصاً.
هجمات يبدو أنها ستكون حاضرة
ف���ي ص��ن��ادي��ق االق���ت���راع ب��ع��د أن

كانت ح��اض��رة ف��ي األي��ام األخيرة
للحمالت االن��ت��خ��اب��ي��ة وساهمت
ف��ي خلط االنقسامات السياسية
التقليدية .فقد زاد حزب لوبن من
جرعات خطابه المعادي للهجرة
والمنتقد لسياسة فرنسا الخارجية
وتحالفاتها مع دول الخليج ال سيما
قطر والسعودية.
ف��ي المقابل ف��إن ت��زاي��د شعبية
هوالند في أعقاب هجمات باريس
يبدو أنها ل��ن تنعكس ت��زاي��دا ً في

شعبية حزبه االشتراكي فيما يعيش
حزب «الجمهوريون» انقساما ً بشأن
الوحدة الوطنية منذ االعتداءات.
وت��م��ث��ل االن��ت��خ��اب��ات المحلية
محطة مهمة بالنسبة لمختلف
األحزاب كونها االنتخابات األخيرة
في فرنسا قبل االنتخابات الرئاسية
عام  .2017وبالتالي فإن نتائجها
ت��ع � ّد م���ؤش���را ً ع��ل��ى ه��وي��ة ساكن
االليزيه الجديد أو باألحرى ساكنته
الجديدة.

بريطانيا تعتبر طعن راكب بمحطة مترو الأنفاق في لندن
عم ًال «�إرهابياً»
وقع ح��ادث طعن في محطة لمترو األنفاق بشمال شرقي العاصمة
البريطانيـة ،وأعلـنت الشرطة البريطانيـة ،أن الهجـوم الـذي قـام بـه
رجل ،مسلـح بسكيـن ،في محطـة متـرو «ليتونستـون» بلنـدن ،هجوم
إرهابي.
ووفقا ً لـ«رويترز» ،قام رجل مسلح بمنجل ،ليلة السبت ،بمهاجمة
رك��اب مترو األنفاق في محطة ليتونستون ،وأص��اب شخص بجروح
خطيرة ،وكان يحتمل أن يجرح اثنين آخرين ،لوال وصول الشرطة إلى
مكان الحادث واعتقاله ،ووفقا ً لتقارير إعالمية ،قبل الهجوم صاح الرجل
«هذا من أجل سورية».
وتمكنت الشرطة من شل حركته باستخدام صاعق كهربائي قبل
احتجازه ،وقالت ،إنها تتعامل مع الحادث باعتباره «حادثا ً إرهابياً» .كما
شددت الشرطة في بيان على أن وقوع عمل إرهابي ما زال محتمالً بشدة.
وقال ريتشارد والتون قائد قيادة مكافحة اإلره��اب في شرطة لندن
في بيان «نتعامل مع هذا على أنه حادث إرهابي» ،فيما نقلت صحيفة
«غارديان» عن شاهد قوله إن المهاجم زعم ،على ما يبدو ،أنه يثأر من
هجمات الغرب على المتشددين في سورية.
وتسري في بريطانيا حاليا ً حالة تأهب «ح��اد» وه��ي ثاني أعلى

مستويات التأهب وهو ما يعني أن وقوع هجوم مسلح أمر محتمل جدا ً
وذل��ك بشكل أساسي بسبب التهديد ال��ذي يشكله تنظيم «داع��ش» في
سورية والعراق والذي يشجع أنصاره على مهاجمة الغرب.
وص��وت البرلمان البريطاني مساء ي��وم األرب��ع��اء ،باألغلبية على
مشاركة بالده في العمليات العسكرية في سورية ،وصباح الخميس،
ش ّنت بريطانيا أولى غاراتها الجوية على مواقع «داعش».
وأظهر استطالع للرأي في بريطانيا ،أن ما يقرب من نصف البريطانيين،
أصبحوا يشعرون بقلة األمان ،بعد بدء العمليات العسكرية لبريطانيا في
سورية.
ويمثل تنظيم «داعش» اإلرهابي اليوم ،أحد أخطر التهديدات التي تواجه
األمن العالمي ،واستطاع التنظيم في غضون ثالث سنوات ،االستيالء على
مناطق واسعة في العراق وسورية.
ووفقا ً لتقديرات استخباراتية وأمنية مختلفة ،فقد وصلت مساحة
األراضي التي يسيطر عليها تنظيم اإلرهابي ،ما يعادل  90ألف كيلو متر
مربع في ك ٍّل من سورية والعراق ،وتختلف البيانات الصادرة حول عدد
المسلحين داخل هذه المنظمة المتطرفة ،إذ تتراوح أعدادهم ما بين 50
و 200ألف مقاتل.

«داعش» عليه أن يقطع التمويالت ويوقف تدفق األسلحة
والمقاتلين الجدد له.
وقالت النائبة األلمانية في كلمتها أمام البرلمان أن
من يريد محاربة تنظيم «داع��ش» يجب أن تكون لديه
الشجاعة لوضع حد ألعمال حلفائه ،تركيا والسعودية،
عرابي وممولتي الجماعات اإلرهابية.
وأضافت النائبة اليسارية أن من الفضيع أن تتواصل
عملية التهريب حتى يومنا ه��ذا عبر الحدود التركية،
مشيرة إلى أن زهاء  100مقاتل جديد ينظمون كل ليلة إلى
«داعش» عبر هذه الحدود.
وأكدت نائبة حزب اليسار أنه بدال ً من قصف سورية،
كان من األج��در حث أردوغ��ان على إنهاء لعبته القذرة،
وقالت« :بالمناسبة هذا هو أردوغان الذي قصف الجماعات
الكردية التي تقاتل هناك ،ناهيك عن وجود أسلحة ألمانية،
هذه فضيحة ،إنه النفاق السياسي بعينه» ،كما جاء على
لسان النائبة.
وش��ددت النائبة على ض��رورة وق��ف توريد األسلحة
لداعش من المملكة العربية السعودية وقطر ،مقترحة
في هذا الصدد أن يتم وقف فوري لتصدير األسلحة إلى
المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا ومناطق الحرب،
مؤكدة في السياق أن من يرفض التصويت لمصلحة هذا
القرار ال ينبغي له أبدا ً أن يقول مرة أخرى أنه يريد مكافحة
اإلرهاب.

ا�ستفتاء في �أرمينيا على تعديالت
د�ستورية ّ
تحد من �صالحيات الرئي�س
أدلى األرمينيون أمس بأصواتهم في استفتاء على تعديالت دستورية مقترحة،
حيث سيتمحور االستفتاء ح��ول تعديل للدستور يقلص صالحيات رئيس
الجمهورية ويعزز في المقابل صالحيات رئيسي الوزراء والبرلمان.
وبموجب هذه التعديالت في حال أقرت ،سيظل هناك رئيس فخري للجمهورية
ينتخب من قبل البرلمان لوالية من سبع سنوات بدال ً من الخمس الحالية.
وتقول المعارضة إن ه��ذه التعديالت تهدف إل��ى إبقاء الرئيس سيرج
سركيسيان على رأس السلطة .في حين رفض سركيسيان ( 61سنة) في وقت
سابق تكرار تعهداته السابقة بعدم الترشح ألي منصب حكومي بعد فترة انتهاء
واليته الثانية واألخيرة كرئيس.
وقال للصحافيين قبل أيام« :سنعاني من الركود السياسي في البالد إذا لم
نؤيد هذه التعديالت .ستجعل التعديالت التعاون بين الفروع المختلفة للحكومة
أكثر فاعلية ...وتسهل التنمية االقتصادية وحماية حقوق اإلنسان».
ودافع الحزب الجمهوري الحاكم عن التعديالت ،معتبرا ً أنها ستساهم في
تعزيز وضع المعارضة.
وبالنسبة الى المعارضة فإن هذه التعديالت الدستورية ما هي إال محاولة من
رئيس الجمهورية الذي ال يحق له الترشح لوالية ثالثة ،للبقاء في السلطة كرئيس
للوزراء بعد انتهاء واليته الرئاسية الثانية في .2018
وإذا ما أقرت التعديالت ،فإن التغيير الدستوري الذي بدأه سركيسيان سيحول
أرمينيا إلى نظام حكومي يقوده رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية.
واحتشد نحو خمسة آالف محتج في يريفان للمطالبة باستقالة الزعيم،
وأعلنوا رفضهم لهذا التعديل ،فيما تعهدت المعارضة بتنظيم احتجاجات حاشدة
بعد إغالق صناديق االقتراع.
وقال آرام مانوكيان النائب في حزب المؤتمر الوطني األرمني المعارض إنه «إذا
تم إقرار هذه التعديالت فهي ستسمح لسركيسيان وحزبه الجمهوري بأن يخلدا
في السلطة».
من جهة أخرى ،قالت النائب عن الحزب مارغريتا ايسايان ،إنه «إذا أقرت
التعديالت ،فسيصبح لدى أرمينيا برلمان أقوى ،ومعارضة أكثر قوة مع نفوذ
جدي للتأثير على صنع القرار».
وقالت لجنة فينيس وهي هيئة استشارية حقوقية في مجلس أوروبا مكونة
من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري واإلصالح ،إن االستفتاء سيكون
«خطوة أخرى مهمة في عملية االنتقال بأرمينيا نحو الديموقراطية».

وزير �ألماني ِّ
يحذر ال�سعودية
من تمويل التطرف في �ألمانيا
حذر نائب المستشارة األلمانية أنغيال ميركل ووزير االقتصاد األلماني ،زيغمار
غابرييل ،السعودية أمس من تمويل الجماعات المتطرفة داخل ألمانيا.
وصرح غابرييل الذي يشغل أيضا ً منصب رئيس الحزب االشتراكي الديمقراطي
الشريك باالئتالف الحاكم في تصريحاته لصحيفة «بيلد أم زونتاج» األلمانية بأن
«المساجد ذات األصول الراديكالية في جميع أنحاء العالم يتم تمويلها وهناك الكثير
من اإلسالميين الذين يمثلون خطراً ،ويأتون إلى ألمانيا من مجتمعات تتبنى هذه
العقيدة».
وقال إنه «يتعين توضيح هذا األمر للسعوديين ألن فترة التغاضي مضت»،
مطالبا ً السلطات األلمانية اتخاذ إج��راء حاسم ضد «المساجد الراديكالية في
ألمانيا» ،مضيفا ً بأنها «ليست أقل خطورة من التطرف اليميني».
وقال غابرييل« :تدخل الدولة في حاالت الدعوة للعنف والكراهية وتطبيق المعيار
ذاته مع السلفيين مثلما يحدث مع مرتكبي جرائم العنف المتطرفين» ،مؤكدا ًأنه بات
من الضرورة تدخل مراقبة دقيقة لهذه المساعي من خالل حماية دستورية».
وقال أوبرمان إن «الوهابية تمد اإليديولوجية التامة لتنظيم داعش وتسهم أيضا ً
في تطرف مسلمين معتدلين في دول أخرى» ،وقال« :ومثل هذا الشيء ال نحتاجه وال
نرغب به في ألمانيا».

