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هجمة م�ضاياَّ ...
ترقبوا المزيد!
 علي مراد

 ميرنا قرعوني
انفجاران هزا تركيا خالل أسبوع واحد .األول ضرب منطقة
السلطان أحمد السياحية في اسطنبول ،والثاني وق��ع في بلدة
تشينار الصغيرة ،على بعد  30كلم جنوب شرقي دياربكر ،كبرى
مدن جنوب شرقي تركيا ،حيث غالبية السكان من األكراد .
تفجير اسطنبول ه��و األع�ن��ف م��ع ب��داي��ة ال�ع��ام ويعتبر ضربة
موجعة لقطاع السياحة ال��ذي يجذب حوالى  34مليون سائحا ً
سنويا ً ويدخل حوالى  69مليار دوالر سنويا ً إلى الدولة التركية،
بعد أن تبيّن أن معظم الضحايا هم من السياح األلمان.
س��ارع ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي رج��ب طيب أردوغ� ��ان ال��ى إع�ل�ان أن
شخصا ً من أص��ول سورية ينتمي لداعش هو ال��ذي نفذ تفجير
اسطنبول ،لكن وك��ال��ة «دوغ ��ان» التركية نقلت ع��ن م�ص��ادر في
الشرطة أن المهاجم يدعى نبيل فضلي ،وهو سوري من مواليد
السعودية.
أما في دياربكر فقد أكدت البيانات الرسمية وتصريحات رئيس
الحكومة أحمد داوود أوغلو مسؤولية حزب العمال الكردستاني
ع��ن العملية ال�ت��ي أعقبها اش�ت�ب��اك ب��ال�ق��ذائ��ف ال�ص��اروخ�ي��ة بين
المهاجمين وقوات الشرطة.
قد يكون التفجيران مؤشرين على سلسلة من األحداث التي قد
تقع في تركيا الحقا ً وهي ترتبط بالسياسة التي يتبعها أردوغان
في الداخل والخارج ،خارجيا ً تشكل سياسة أردوغان في سورية
وال�ع��راق وعالقته المتأزمة مع روسيا التحدي األب��رز ل��ه ،ففي
سورية والعراق قدم أردوغان الدعم للجماعات المسلحة وبموجب
ه��ذه السياسة فتح المجال واس �ع �ا ً إلق��ام��ة م�ق��رات ومعسكرات
ت��دري��ب وم �خ��ازن س�لاح للجماعات المتطرفة واتهمت روسيا
الرئيس التركي علنا ً بتوفير الدعم ال�م��ادي والعسكري لداعش
في حين تشكو الواليات المتحدة من استمرار تدفق المتطرفين
األجانب الى تركيا وعبر حدودها الى سورية .
السؤال الذي يطرح نفسه حول مسؤولية داعش عن التفجيرات
داخل تركيا يتعلق باحتمال خروج بعض المجموعات اإلرهابية
عن السيطرة في حين يذهب البعض الى تفسير ما يجري بالسؤال
عن مصلحة أردوغ��ان في الظهور في موقع التصادم مع داعش
الح �ت��واء الضغوط األميركية وال��دول�ي��ة التي تطالبه بإجراءات
ح��ازم��ة وب��ال�م�ش��ارك��ة ف��ي حملة التحالف ال��دول��ي ال ��ذي تقوده
الواليات المحدة ضد داعش .
أما بالنسبة إلى الموضوع الكردي فالرئيس التركي يبدو عالقا ً
في وضع حرج بعد سقوط الهدنة التي سبق أن أعلنت بين حزب
العمال الكردستاني والسلطات التركية بسبب رفض أردوغان
التجاوب مع المطالبة الكردية بالحكم الذاتي وتصميمه على العمل
ضد الحضور الكردي العسكري لوحدات حماية الشعب الكردية
بمحاذاة الحدود التركية مع سورية ،وعلى الرغم من الموقف
األميركي المعلن بدعم المجموعات الكردية التي تقاتل في الشمال
السوري ضد داعش .
خطر ارت��داد اإلره��اب الداعشي والقاعدي في الحضن التركي
يستمد قوته م��ن وج��ود بيئة شعبية حاضنة ،فقد أظهر مسح
نشرت نتائجه في نفس ي��وم وق��وع التفجير االنتحاري الدامي
الذي ضرب إسطنبول ،أن نحو ُعشر األت��راك ال يعتبرون تنظيم
داعش إرهابياً ،وأن أكثر من  5في المئة يوافقون على أعماله.
إضافة إل��ى استطالعات رأي أميركية نشرت نتائجها العام
الماضي قدرت أن نسبة كبيرة من جمهور حزب العدالة والتنمية
يتعاطفون مع داعش ،نتيجة التعبئة المتطرفة والتحريض المذهبي
الذي شارك فيه أردوغان تجاه الوضع السوري غير آبه بمخاطر
العبث بالعصبيات في مجتمع متعدد يشبه الى حد بعيد النسيج
السوري فهو يضم أكرادا ً وسنة وعلويين وشيعة.
أما المشكلة الكردية فهي معقدة وشائكة وقد زادتها تعقيدا ً بعد
االنتخابات األخيرة الحملة التي أوع��ز بها أردوغ��ان لقمع حزب
الشعوب الديمقراطي الذي يعتبر القوة البرلمانية الممثلة لألكراد،
بعدما ح��از أكثر من عشرة في المئة من أص��وات الناخبين وقد
وجه أردوغ��ان بتدابيره القاسية ضد الحزب رسالة رافضة ألي
تفاهم سياسي حول مطالب األقلية الكردية التي تستقطبها دعوات
الحكم الذاتي بعد تبلور هيكل إقليم كردستان في العراق وفي ظل
الحضور القوي لوحدات الحماية الكردية في المناطق السورية
المجاورة والمهددة بداعش.
االض�ط��راب األمني يجتاح معظم المناطق الكردية في تركيا
وه��و ال��ى جانب خطر ارت ��داد اإلره ��اب يدفع بالبالد ال��ى وضع
صعب يزيده حدة ما هو متوقع من نتائج على االقتصاد التركي
وخصوصا ً القطاع السياحي وال يبدو أن أردوغان سيكون قادرا ً
على التخلص من هذين الخطرين بنشر المزيد من قوات الشرطة
وبفرض حالة من االستنفار األمني طالما ليست لديه اإلرادة
لمراجعة حساباته في سورية والعراق وموقفه الفعلي من خيار
الحرب على اإلره��اب أو تعامله مع القضية الكردية المزمنة في
تركيا.

ّ
ت�ستغل التحر�ش
«�شارلي �إيبدو»
لال�ستهزاء بالطفل �إيالن
نشرت صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة رسما كاريكاتوريا تسيء فيه
للطفل السوري إيالن وذلك في تناولها االعتداءات على نساء في مدينة كولونيا
األلمانية.
الرسم نشر على صفحات «شارلي – إيبدو» في عددها الجديد الصادر في
 13كانون الثاني .ويصور امرأة وهي تركض هاربة يالحقها رجالن ،وفي الجزء
األعلى من اليسار صورة الطفل السوري «إيالن» وتحته كتبت العبارات التالية
«ماذا كان سيصبح إيالن لو أنه كبر؟ ،وجاء في العبارة الثانية بصيغة الجواب:
«محبا ً للمس مؤخرات النساء في ألمانيا» .وأوضحت صحيفة «لو إكسبرت»
الفرنسية أن الرسام عرف عن نفسه بتوقيع «ريسا» ،وإنه رسم الكاريكاتير
قاصدا ً الطفل إيالن ،الذي قضى نحبه غرقا ً وهو يحاول مع أفراد أسرته العبور
إلى أوروبا ،وعثر على جثته ملقاة على سواحل تركيا.
وقوبل الرسم بانتقادات واسعة على مواقع التواصل االجتماعي ،حيث اتهم
مستخدمو المواقع ،المجلة بـ «التعميم وتصوير جميع الالجئين كمتحرشين».
من جهته ،قال الرسام الذي رسم الكاريكاتور لوران سوريسو ،في تصريحات
صحافية ،إنه رسم الكاريكاتور للتعبير «ع ّما ال يجرؤ اآلخرون على قوله»،
مضيفاً« :أردت تناول الموضوع بشكل أكثر وضوحاً ،ودفع الناس للتفكير...
وإال سيظلون دائما ً في إطار تفكير واحد» ،وفق تعبيره.

غرايلينغ :البقاء في االتحاد الأوروبي
من دون �إ�صالحات �سيكون كارثي ًا
أشار وزير العدل البريطاني كريس غرايلينغ أمس إلى أنه قد يدعم خروج
بريطانيا من االتحاد األوروب��ي قائالً« :إن البقاء في التكتل من دون تطبيق
إصالحات رئيسية سيكون كارثيا ً بالنسبة إلى بالده».
وكتب الوزير البريطاني في صحيفة «ديلي تليغراف»« :ببساطة ...البقاء
في االتحاد األوروبي من دون تغيير شروط عضويتنا الحالية سيكون كارثيا ً
بالنسبة لبريطانيا».
ويعيد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التفاوض مع االتحاد الذي
يضم  28دولة قبل استفتاء على عضوية بريطانيا قد يجرى في وقت قريب
بحلول حزيران المقبل ،ويؤكد أنه سيكون من حق الوزراء تنظيم حمالت دعائية
تأييدا ً لالنسحاب من االتحاد ولكن بعد انتهاء المفاوضات.



إنها «حملة الجوع» في مضايا تتوالى فصوالً ،رغم الحملة
المضادة التي أطلقها اإلعالم المقاوم لكشف أدوات التزييف
التي رمت بشباك صورها القديمة أو المستعارة من مواقع
إنترنت عالمية ،إلضفاء الواقعية عليها واس�ت��درار عاطفة
اإلنسان أينما كان.
من تابع وبدقة أب��واق البروباغندا المسمومة في إعالم
النفط الخليجي السعودي  -القطري  -اإلماراتي وكيف سار
اإلعالم العالمي بركبه بعد أيام على إطالق حملته ،يستنتج
أن هناك قطبة مخفية تكمن في استمرارية الحملة حتى بعد
انكشافها واإلجراءات التي اتخذتها الدولة السورية بالتنسيق
مع األمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية كالصليب األحمر
الدولي إلدخال المساعدات الى مضايا بالتزامن مع إدخالها
الى بلدتي كفريا والفوعة.
أتت جريمة إعدام الشيخ نمر النمر يوم السبت  2كانون
الثاني لتغطي على مفاعيل قنبلة اإلعالن عن عجز الموازنة
العامة السعودية التي أُعلنت قبل أي��ام معدودة من انتهاء
ع��ام  .2015لم يتس َّن للمواطن السعودي كما العربي أن
ينشغل كثيرا ً في متابعة ارت��دادات الزلزال ال��ذي أعلن عنه
السعوديون ،أو األصح أن نقول بأن السعودي درس ـ من
ضمن عوامل عدة ـ النتائج المترتبة على إعدام النمر ،مضافة
إلى ارتفاع منسوب التوتر المذهبي في المنطقة لالستفادة
من عملية التحشيد باسم الدين وزي��ادة حجم االستقطاب
بوجه إيران ومن تمثل في العالم اإلسالمي .في بداية شهر
كانون األول الفائت زار الكاتب األميركي الصهيوني توماس
فريدمان الرياض واجتمع مع أمراء عائلة آل سعود وبعض

كوالي�س
خفايا

وزراء حكومتهم ،و ُعقدت له الندوات وعاد بعد بضعة أيام الى
واشنطن ليشارك في ندوة كانت تتناول القضية الفلسطينية
والصراع مع الكيان الصهيونيُ ،سئل فريدمان عن أبرز ما
سمعه من المسؤولين السعوديين خ�لال زي��ارت��ه ،فأجاب
معدّدا ً أبرز ما يشغل بال آل سعود هذه األيام ،واأله ّم كان
الوضع الداخلي والعجز الهائل في ميزانيتهم نتيجة ارتفاع
تكاليف العدوان على اليمن وانخفاض أسعار النفط .يقولها
فريدمان وبالفم ال�م�لآن أنّ أح��د المسؤولين السعوديين
الكبار أخبره أنّ السعودية صرفت خالل عام  2015فقط
«خمس احتياطها النقدي».
كيف لدولة كالسعودية أن تستم ّر في صرف احتياطها
النقدي على ه��ذا المنوال عاما ً آخ��ر أو اثنين أو خمسة من
دون اتخاذ اجراءات لسد العجز؟ ثم أن ما أعلنوه في أرقام
موازنتهم لعام  2016ـ كما مع كل إعالن لموازنة ـ يخلو من
ذكر حجم االنفاق والمبالغ التي يصرفونها على ساحات
النفوذ بالخارج في كل من سورية ،العراق ،ليبيا ،مصر،
السودان ،باكستان ،دول شرق آسيا ،باالضافة الى أوروبا
واألميركيتين .حجم إنفاق آل سعود عبر سفاراتها وجهاز
استخباراتها العامة في العالم يت ّم تمويهه في خانة أو أكثر
بجدول أرقام موازنات وزاراتهم أو ديوانهم الملكي؛ ولكن
مع وج��ود أزم��ة ح��ادة كهبوط سعر برميل النفط المزمن،
عليهم أن يفرملوا ويفكروا قليالً في وسائل بديلة لتحصيل
واردات تسد العجز وتضمن اس�ت�م��رار ض��خ األم ��وال في
سوق استخباراتها في الخارج من دون أي ضعف أو وهن
يوصفونه ،فاستقر
في وجه «النفوذ اإليراني» المتصاعد كما ّ
الرأي على زيادة الضرائب على شعبهم ليتخلصوا من أزمة
المصروفات في ال��داخ��ل ،أم��ا في الخارج فأساليب أخرى
كفيلة بتحصيل ما يغطي استمرار شراء األسلحة والذخيرة
لألعوان في سورية والعراق واليمن وغيرها من البلدان.

م��ا نشهده ال�ي��وم م��ن حملة ش�ع��واء عنوانها ال�ج��وع في
مضايا ما هو إال رأس جبل الجليد المقبل ،إنه بكل بساطة
ال�ن�م��وذج ال��ذي أظ �ه��روه لنا على م��دى  5س�ن��وات م��ن عمر
األزمة في سورية ،ولكن اليوم ُيستحضر بعد أفول نجمه
نسبيا ً بسبب حالة الفتور التي أصابت ال ُمشاهد ،الذي كذبوا
عليه مرارا ً حتى شبع كذبا ً واعتكف ،ثم عادوا اليوم ليوقذوه
من باب «الخطر اإليراني الشيعي المباشر الذي طرق أبوابنا
في الخليج».
ال �س �ع��ودي��ون وم ��ن ي�س�ب��ح ف��ي ف�ل�ك�ه��م ات� �خ ��ذوا ق� ��رارا ً
بتسعير ال �ح �م�لات اإلع�لام �ي��ة ال�ت�ح��ري�ض�ي��ة وخ��اص��ة في
سورية ،والهدف تأمين تدفق التبرعات واإلغاثة التي يتقن
فنّها سلمان وه��و ال��ذي أ ّم��ن تبرعات «ال�ج�ه��اد» سابقا ً في
أفغانستان بثمانينات القرن الماضي ثم الحقا ً في البوسنة
وال�ه��رس��ك ف��ي التسعينات .نظام الحكم ال�س�ع��ودي ومعه
ممالك الخليج األخ��رى ـ التي طالتها أزم��ة انخفاض برميل
النفط أي �ض �ا ً ـ س �ت��دأب مستقبالً على ض�م��ان استمرارية
تمويل صفقات شراء األسلحة والذخائر من أسواق السالح
العالمي ولكن هذه المرة من جيوب شعوبها والمتضامنين
مع حمالتها التحريضية المذهبية ،ولن يكون مستغربا ً أن
ُيخرج لنا اإلعالم الخليجي قريبا ً حملة مماثلة لحملة مضايا
ليُفتح الهواء مجددا ً في الفضائيات و ُتعقد البرامج المباشرة
على ال �ه��واء الستقبال التبرعات وع �ط��اءات فاعلي الخير
حيث أنهم بحاجة الى ضمان استمرارها ،والتي في نهاية
المطاف ستتكدّس وتتح ّول ال��ى ذخ��ائ��ر وص��واري��خ تفتك
بجسد السوري ومبالغ في أرص��دة الثورجيين بمصارف
اسطنبول.

توقعت مصادر أممية
تتحسن حظوظ العودة
أن
ّ
للحوار اليمني في جنيف
بعد نجاح المبعوث األممي
في جعل خطوات بناء
الثقة تبادلية مناصفة بين
الحوثيين وخصومهم
من جماعة منصور هادي
والسعودية ،وقبول
الحوثيين بالقيام بالخطوة
األولى عبر اإلفراج عن
شقيق هادي ودفعة
معتقلين ،على أن يعقبها
وقف الغارات الجوية
السعودية على صنعاء
وصعدة وك ّل المناطق
التي ال تشهد مواجهات
عسكرية ،على أن تلي
ذلك روزنامة متكاملة
لموجبات ك ّل فريق في
تطبيق وقف إطالق النار
بالتوازي مع الحوار
المتو ّقع نهاية الشهر.

 صحافي لبناني

«داع�ش» ي�ستهدف �أندوني�سيا بهجمات م�شابهة لهجمات باري�س
تبنى تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
سلسلة العمليات اإلره��اب��ي��ة التي
ضربت العاصمة اإلندونيسية جاكرتا
أمس ،وقالت وكالة أعماق لألنباء:
«مقاتلون من الدولة اإلسالمية نفذوا
صباح اليوم هجوما ً مسلحا ً استهدف
رعايا أجانب والقوات األمنية المكلفة
بحمايتهم في العاصمة اإلندونيسية
جاكرتا».
ول��ق��ي  8أش��خ��اص ع��ل��ى األق��ل
مصرعهم وأصيب آخ��رون بجروح
في الهجمات ،وأوض��ح��ت الشرطة
االندونيسية أن هذه الحصيلة تشمل
خمسة من منفذي الهجمات بينهم
أجنبي ،مشيرة إلى أن  6انفجارات
على األقل وقعت في العاصمة قرب
مكتب األمم المتحدة ومناطق أخرى.
وع��رض التلفزيون األندونيسي
لقطات للمواجهات التي دارت في
الشوارع وشملت ستة انفجارات على
األق��ل ومعركة باألسلحة الرشاشة
بين المهاجمين والشرطة جرت في
دار للسينما ،وأمام مركز تسوق في
منطقة تحوي فنادق ومبان حكومية

وس���ف���ارات وم��ك��ات��ب ت��اب��ع��ة لألمم
المتحدة.
وأف���اد شهود عيان أن االنفجار
األول وقع بمقهى «ستاربكس» في
مركز المدينة ،ج��راء تفجير ثالثة
انتحاريين أح��زم��ة ناسفة كانوا
يرتدونها ،ما أسفر عن مقتل أربعة
أشخاص بينهم شرطي ،إلى جانب
االنتحاريين الثالثة.
وأض���اف ال��ش��ه��ود أن مسلحين
اثنين ن ّفذا هجوما ً على نقطة للشرطة
ب��ال��ق��رب م��ن م��رك��ز ال��ت��س��وق ال��ذي
يقع فيه المقهى ،الفتين إلى وقوع
اشتباكات بين قوات األمن ومنف ّذي
الهجوم جراء ذلك.
من جهة أخ��رى ،قال شهود عيان
إن انفجارا ً ثانيا ً وق��ع بالقرب من
مكان الحادث بعد نحو ساعتين من
االنفجار األول ،أعقبه انفجار آخر
وقع بعد خمس دقائق من وصول 25
شرطيا ً إلى المكان.
من جانبه ،قال وزير األمن العام
األن��دون��ي��س��ي ل��وه��وت بانجايتان
ل��ل��ص��ح��اف��ي��ي��ن« :ك���ل ش���يء تحت

السيطرة اآلن .نتمنى أن يحتفظ
الناس بهدوئهم ويتوخون الحذر
م��ن أي تهديدات محتملة .أح��داث
مماثلة وقعت في باريس ومومباي
ون��ي��وي��ورك ويمكن أن ت��ح��دث هنا
أيضاً».
وأض��اف« :ال نعرف حتى اآلن ما
إذا كان لتنظيم الدولة اإلسالمية أي
دور في هذا .من السابق ألوانه الجزم
بذلك .نجري تحقيقات» ،موضحا ً أن
أحد المهاجمين أجنبي.
وف��ي وق��ت الح��ق أعلنت الشرطة
القبض على أربعة أشخاص يعتقد
أنهم متورطون في التفجيرات .وقال
بانجايتان إن خمسة «متشددين»
بينهم أجنبي قتلوا في هجوم بقنبلة
وإطالق نار في وسط جاكرتا.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،نقلت وك��ال��ة
«رويترز» عن رئيس وكالة المخابرات
الوطنية في إندونيسيا سوتيوسو
ق��ول��ه ،إن��ه ال توجد م��ؤش��رات على
تورط تنظيم «داعش» في التفجيرات،
وق��ال« :ه��ذا إره��اب بالتأكيد لكن ال
توجد مؤشرات بعد على صلة تنظيم

الدولة اإلسالمية بذلك».
ال�����ى ذل������ك ،وص�����ف ال��رئ��ي��س
اإلن���دون���ي���س���ي ،ج��وك��و ف���ي���دودو،
التفجيرات بالعمل اإلره��اب��ي وقال

إن «هذه العملية تسعى إلى اإلخالل
بالنظام ال��ع��ام وزرع ال��خ��وف بين
الناس» ،مشيرا ً إلى أنه «ينبغي على
دولتنا وشعبنا أن ال يخافوا من هذه

العمليات اإلرهابية ،علينا أن نكافح
اإلره��اب بعزم» ،ودع��ا الشعب إلى
الهدوء مؤكدا ً أن «األم��ر ب��ات تحت
السيطرة».

مو�سكو :التقرير الهولندي حول كارثة «الماليزية» يعتمد على معلومات غير دقيقة

هولندا ت�ؤكد �سعيها ال�ستحداث محكمة دولية معنية ب�إ�سقاط الماليزية
جددت هولندا سعيها الستحداث محكمة
دولية لمالحقة المسؤولين عن إسقاط طائرة
الركاب الماليزية في أجواء أوكرانيا يوم 17
تموز عام .2014
وق��ال وزي��ر الخارجية الهولندي بيرت
كوندرز أمس في كلمة ألقاها أمام البرلمان
األوروب�����ي« :إن��ن��ا سنعمل خ�ل�ال األش��ه��ر
القليلة المقبلة مع ال��دول المعنية من أجل
إيجاد أفضل آلية لمالحقة المسؤولين على
المستوى القومي أو عن طريق إنشاء محكمة
دولية».
يذكر أن روسيا استخدمت حق «الفيتو»
ف��ي مجلس األم���ن ال��دول��ي ي��وم  29تموز
الماضي ،ضد مشروع ق��رار كان يدعو إلى
قيام محكمة دولية لمالحقة المسؤولين
ع��ن إس��ق��اط ال��ط��ائ��رة .ول��م ت��واف��ق موسكو
مع ما جاء في المشروع من وصف الكارثة
بأنها «خطر يهدد السالم واألمن الدوليين»،
واعتبرت أنه من السابق ألوانه الحديث عن
استحداث أي محكمة قبل استكمال التحقيق
في أسباب سقوط الطائرة.
ويتولى مجلس األمن الهولندي التحقيق
الفني في الكارثة ،والذي يجرى في موازاة
تحقيق يجريه فريق دول��ي .ولقد تم نقل
حطام الطائرة التي سقطت ف��ي مقاطعة
دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا يوم 17
ت��م��وز ع��ام  ،2014وج��ث��ث الضحايا إلى
هولندا.

يذكر أن معظم ركاب الطائرة التي كانت
تقوم برحلة من أمستردام إلى كواال المبور،
كانوا هولنديين .ولقي جميع الركاب الـ 283
حتفهم ،باإلضافة إلى أفراد الطاقم الـ 15بعد
تحطم الطائرة التي يعتقد أنه تم إسقاطها
بصاروخ أرض-جو.
وف���ي  13ت��ش��ري��ن األول ق���دم مجلس
األم���ن ال��ه��ول��ن��دي ت��ق��ري��ره ال��ن��ه��ائ��ي ح��ول
التحقيق الفني في الكارثة .واعتبر الخبراء
الهولنديون أن تحطم الطائرة جاء بسبب
انفجار عند الجانب األيسر للطائرة نتج من
رأس قتالي من ط��راز « »9Н314Мتابع
ل��ص��اروخ « »9М38ال���ذي يمكن إطالقه
بواسطة منظومة «بوك».
وف��ي ه��ذا السياق ،بعثت وكالة «روس
أفياتسيا» (وكالة النقل الجوي في روسيا)
برسالة رسمية إلى مجلس األمن الهولندي،
انتقدت فيها بشدة التقرير الفني النهائي
الذي أعده الخبراء الهولنديون حول كارثة
ط��ائ��رة ال��رك��اب الماليزية ف��ي أوك��ران��ي��ا،
وق��دم��ت معلومات ج��دي��دة ح��ول الكارثة
واالستنتاجات التي توصل إليها الخبراء
الروس بعد إجرائهم عملية محاكاة لتفجير
ط��ائ��رة رك��اب بواسطة ص���اروخ أطلق من
منظومة «بوك».
وج���اء ف��ي ال��رس��ال��ة أن االستنتاجات
األخ��ي��رة ل��ل��خ��ب��راء ال���روس تشير إل��ى أن
نظراءهم الهولنديين أخطأوا لدى تحديد

نوع الصاروخ ال��ذي أص��اب الطائرة ونوع
رأسه القتالي.
كما شكك الخبراء ال��روس بعد إجرائهم
االختبار المذكور ،في أن تكون أجزاء معدنية
عثر عليها ف��ي م��ك��ان ال��ك��ارث��ة ،واعتبرها
مجلس األم��ن الهولندي كبقايا للصاروخ،
ت��ع��ود ل��ل��ص��اروخ ال���ذي أس��ق��ط ال��ط��ائ��رة
الماليزية فعالً.
م��ن جهته ،ق��ال أول��ي��غ ستورتشيفوي

نائب رئيس وكالة «روس افياتسيا» إن
استنتاجات الخبراء الروس تشير بوضوح
إل���ى أن ال��ت��ق��ري��ر ال��ه��ول��ن��دي يعتمد على
معلومات غير كاملة وغير دقيقية أو عديمة
األساس ،مركزا ً على  5بنود أساسية في ما
يخص عيوب التقرير.
وذكر ستورتشيفوي أن التقرير الهولندي
يذكر أنه كان على أوكرانيا اتخاذ إجراءات
لضمان أمن التحليقات في مجالها الجوي،

تركيا تتهم «الكرد�ستاني» بم�س�ؤولية الهجوم على مركز �شرطة ديار بكر

داوود �أوغلو� :سننفذ �ضربات جوية و�سنحافظ على موقفنا الحازم
قتل م��ا ال يقل ع��ن خمسة أش��خ��اص ،وج��رح
العشرات فجر الخميس في هجوم بسيارة مفخخة
على مركز للشرطة جنوب شرق تركيا ،بحسب ما
ذكرت وكالة دوغان لألنباء.
وذكرت الوكالة أن الهجوم الذي ش ّنه عناصر من
حزب العمال الكردستاني وقع أمام مركز للشرطة
في مدينة سينار بمحافظة ديار بكر ،ما أسفر عن
تضرر واجهة المبنى ،ومساكن الشرطة بالقرب
من المركز ،في حين لم يعلن الحزب مسؤوليته عن
الهجوم.
من جهته ،قال مكتب حاكم إقليم ديار بكر في
بيان «إن متشددين من حزب العمال الكردستاني
نفذوا الهجوم على مركز للشرطة وثكنة مجاورة
في شنار الى الجنوب من مدينة ديار بكر حوالى
الساعة  11.30مساء».
وتشهد المنطقة التي تعيش فيها غالبية كردية
تصاعدا ً في أعمال العنف منذ شهر تموز الماضي

حينما انهار وقف إلطالق النار الذي دام عامين بين
السلطات التركية وحزب العمال الكردستاني.
ومنذ أكثر م��ن شهر فرضت السلطات حظر
التجول في البلدات الواقعة على حدود سورية
والعراق وأيضا ً في ديار بكر مع تواصل العمليات
األمنية ضد المسلحين هناك.
وحوصر المدنيون في المنتصف .وأظهرت
بيانات حزب الشعوب الديمقراطي الموالي لألكراد
أن  87مدنيا ً قتلوا في بلدة س��ور في دي��ار بكر
وبلدتين أخريين قرب الحدود الجنوبية منذ فرض
حظر التجول فيها الشهر الماضي.
وي��أت��ي ال��ه��ج��وم ب��ع��د أي���ام ف��ق��ط م��ن تفجير
انتحاري يشتبه في أنه من تدبير تنظيم «داعش»
االرهابي أسفر عن مقتل عشرة سائحين ألمان في
اسطنبول.
وفي السياق ،أوقفت السلطات التركية أربعة
أشخاص على صلة بتفجير اسطنبول ،بحسب ما

أعلن رئيس ال��وزراء التركي ،أحمد داوود أوغلو،
ليرتفع عدد األشخاص الذين ألقت تركيا القبض
عليهم على خلفية التفجير إلى  5أشخاص.
داوود أوغلو أكد في مؤتمر صحافي ،أن القوات
التركية ستتخذ «تدابير أمنية إضافية لحماية
اسطنبول من اإلرهاب واإلرهابيين ومن أجل تثبيت
األم��ن والسالم فيها» ،وق��ال« :سنقوم بعمليات
عسكرية ضد تنظيم «داعش» اإلرهابي في الزمان
والمكان الذين نراهما مناسبين».
وأكد رئيس ال��وزراء التركي أن القوات البرية
التركية أطلقت النار  500مرة على أهداف لتنظيم
«داع��ش» في سورية والعراق ما أدى إلى مقتل
نحو  200من عناصر التنظيم ردا ً على تفجير
اسطنبول.
و أضاف «إن تركيا ستنفذ ضربات جوية إذا
اقتضت الضرورة وستحافظ على موقفها الحازم
حتى يغادر التنظيم المناطق الحدودية».

لكنه ال يقدم صورة كاملة لتصرفات أوكرانيا
التي تجاهلت المخاطر على الطيران المدني
بعد اندالع النزاع المسلح في شرق البالد في
نيسان عام .2014
واعتبر المسؤول الروسي أنه كان على
كييف إغ�لاق المجال الجوي ف��وق منطقة
ال��ن��زاع ف��ور ص��دور المرسوم الرئاسي في
أوك��ران��ي��ا ح���ول إط�ل�اق عملية «مكافحة
اإلره���اب» ضد المعارضين في مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك.
كما انتقد الجانب ال��روس��ي م��ا تضمنه
التقرير من التصريحات الكاذبة لمسؤولين
م��ن ال��والي��ات المتحدة وح��ل��ف «ال��ن��ات��و»
ح��ول وج��ود وح��دات من القوات المسلحة
الروسية أو أسلحة روسية في جنوب شرقي
أوكرانيا.
وش��دد ستورتشيفوي على أن التقرير
النهائي ال يشير على اإلط�لاق إل��ى وجود
م��ن��ظ��وم��ات «ب���وك» م��ض��ادة للجو تابعة
للجيش األوك��ران��ي في المنطقة التي وقع
فيها الهجوم على الطائرة ،وحول استخدام
الجيش األوكراني لتلك األسلحة.
وذكر أن التقرير يحمل السلطات األوكرانية
مسؤولية عدم إغالق المجال الجوي فقط في
الفترة الزمنية القصيرة الممتدة بين 14
و 17تموز «بعد إرسال إلى المنطقة أسلحة
مضادة للجو ثقيلة غير خاضعة لسيطرة
السلطات األوكرانية».

منظمة ال�صحة العالمية تعلن ر�سمي ًا
الق�ضاء على وباء �إيبوال
أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس انتهاء وباء إيبوال في غرب إفريقيا،
مع توقف انتقال المرض إلى ليبيريا ،مؤكدة أن كل القنوات المعروفة النتقال
المرض بالمنطقة قد أوقفت.
ويأتي هذا اإلعالن الرسمي بعد  42يوما ًَ من ثاني تحليل أثبت شفاء مريض،
أو ما يعادل فترتي حضانة للفيروس ،وذلك بعد إعالن غينيا انتهاء الوباء في
 29كانون األول ،وقبل ذلك في سيراليون في  7تشرين الثاني.
وكان انتشار إيبوال هو األخطر منذ كشف الفيروس قبل  40عاماً ،وأودى
تفشي المرض بحياة  11315شخصاً .وكان الوباء قد تفشى في كانون األول
 2013في جنوب غينيا ،وانتشر بسرعة في ليبيريا وسيراليون المجاورتين
لتكون هذه الدول الثالث األكثر تضرراً ،وانتقل بعد ذلك إلى نيجيريا ومالي.
وأصيب  28ألفا ً و 637شخصا ً بالفيروس ،توفي  11315منهم في  10دول،
بينها إسبانيا والواليات المتحدة ،وذلك وفق أرقام يرجح أنها أدنى من الواقع.
وأثنى األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عشية إعالن منظمة الصحة
العالمية على جهود المجتمع الدولي والقطاعات المحلية التي ساعدت في
القضاء على تفشي إيبوال في غرب أفريقيا.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أول من أمس
إنتاج روسيا لعقار مضاد لوباء إيبوال أفضل بكثير من نظائره في دول العالم
األخرى.

