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تركيا بين ف َّك ْي كما�شة

اله ّبات ال�شعبية...
تخلق الإبداعات

 د .هدى رزق
 راسم عبيدات

الهبّة الشعبية الحالية مضى على انطالقتها أكثر من
مئة ي��وم ...وعدد الشهداء فيها وصل الى  157شهيداً...
واألس��رى ف��اق عدهم الثالثة ...وف��ي ه��ذه الهبّة الشعبية
تحققت إنجازات سياسية ومعنوية ،وإنْ كانت لم تصل إلى
ح ّد التح ّول االستراتيجي بانكفاء االحتالل عن األراضي
أي من أشكاله
الفلسطينية المحتلة عام  ،1967أو تفكيك ّ
وتمظهراته العسكرية والسياسية واألمنية واالقتصادية
وغيرها.
ومن أجل السيطرة على هذه الهبّة ومحاصرة مفاعيلها
وتأثيراتها وتداعياتها ،ومنع تط ّورها وتواصلها استخدم
االحتالل ك ّل أشكال وأن��واع العقوبات ،بما فيها القوانين
والتشريعات العنصرية ،وبما يشمل قوانين الطوارئ
االنتدابية ،وك��ذل��ك كانت العقوبات الجماعية ،م��ن خالل
إغالق مداخل وداخل القرى والبلدات المقدسية بالمكعبات
اإلسمنتية ،بهدف ش ّل مظاهر الحياة الطبيعية كافة فيها
م��ن ح��ري��ة ال �ح��رك��ة وال�ت�ن�ق��ل ال��ى ص�ع��وب��ة ال��وص��ول الى
المؤسسات التعليمية والمدارس والمراكز الطبية ،وكذلك
تقييد ح��رك��ة ال�م��واص�لات بشكل كبير ،بما يعيق سكان
تلك القرى من الوصول الى مركز مدينة القدس وأعمالهم
ووظائفهم ومدارسهم وجامعاتهم وحتى المستشفيات
وغ �ي��ره��ا ،واالح� �ت�ل�ال ل��م ي�ك�ت��ف ب��ذل��ك ،ب��ل ع ��دم نجاحه
ف��ي كسر إرادة المنتفضين وتطويعهم ب�ه��ذه األساليب
واإلج� � ��راءات وال �ع �ق��وب��ات ،دف��ع ب��ه ال��ى س�� ّن ال �م��زي��د من
القوانين والتشريعات العنصرية والقمعية ،واتخاذ المزيد
م��ن ال��ق��رارات م��ن قبل «الكابينيت اإلس��رائ �ي �ل��ي» ووزي��ر
ال�ج�ي��ش وال �ش��رط��ة وال��داخ �ل �ي��ة «اإلس��رائ �ي �ل �ي �ي��ن» ،وكذلك
المحاكم الصهيونية بمختلف درجاتها ومستوياتها ،حيث
كانت ال�ق��رارات بهدم بيوت الشهداء ،ومنفذي العمليات
التي يقتل ويجرح فيها «إسرائيليون» ،وف��ي ه��ذا اإلطار
جرى هدم وإغ�لاق العديد من منازل الشهداء واألسرى،
كما جرى مع الشهداء عالء أبو جمل وبهاء عليان ومهند
الحلبي ومعتز قاسم وابراهيم العكاري ،ومنفذي عملية
مستوطنة إيتمار المعتقلين في سجون االحتالل ،واألسير
محمد أبو شاهين وغيرهم من الشهداء واألس��رى ،ومن
قبلهم ج��رى ه��دم وإغ�لاق م�ن��ازل الشهداء ع��دي وغسان
أبو جمل ومحمد جعابيص ومعتز حجازي وعبد الرحمن
الشلودي.
االحتالل كان يراهن بأن تلك العقوبات الجائرة والظالمة
واالإنسانية والالأخالقية والمتعارضة مع ّك��ل القوانين
والتشريعات والمواثيق الدولية ،قد تشكل عقوبة رادعة
وض��اغ�ط��ة ع�ل��ى أه��ال��ي ال �ش �ه��داء وم�ح�ي�ط�ه��م ،لثني أبناء
أسرهم وعائالتهم ،من السير على هدي من سبقوهم من
شهداء وأسرى ومقاومين ،وبأنّ أسر هؤالء لن تكون لهم
أية حاضنة تقف الى جانبهم ترعاهم ،تساندهم وتدعمهم،
أي دعم قد يقدّم لهم ماديا ً أو معنويا ً عن
على اعتبار أنّ ّ
طريق السلطة أو القوى واألح ��زاب ،قد يع ّرض مقدّميها
الى االعتقال والسجن تحت حجج وذرائع دعم «اإلرهاب»
المقاومة.
ه�ن��ا ك��ان ق ��رار وخ �ي��ار ال�ش�ع��ب وال �ح��راك��ات الشبابية
والشعبية ،عبر مبادرات يشارك فيها أوسع طيف من أبناء
شعبنا ،بشكل علني واس��ع ،فكانت التجربة األول��ى بهذا
الزخم والحجم الكبير في مخيم شعفاط ،وإعادة بناء بيت
الشهيد العكاري ،وتوفير بيت بديل له في زمن قياسي،
ولتتدحرج وتطور تلك التجربة ،ومن المخيم امتدت الى
نابلس ،والجمع والتبرع إلع��ادة بناء بيوت أس��رى عملية
«إيتمار» ومنها ال��ى العيزرية ومخيم قلنديا وغيرها من
القرى والمدن الفلسطينية ،ولتكن تجربة إعادة بناء منزل
الشهيد مهند الحلبي ،والتي منها توسعت المبادرات لكي
تصل وتمتد الى الجامعات والمؤسسات التعليمية ،وحتى
وج��دن��ا ب��أن األط �ف��ال أص�ب�ح��وا ج ��زءا ً م��ن تلك المبادرات
والتبرع بمصروفهم اليومي.
سياسات وع�ق��وب��ات االح �ت�لال الجماعية أع�ط��ت نتائج
وردود فعل عكسية ،بحيث أنّ تلك العقوبات الجماعية،
ووسعت من دائ��رة التضامن والتعاطف مع أهالي
زادت
ّ
ال�ش�ه��داء واألس ��رى ،بحيث ل��م يبق ذل��ك ف��ي إط��ار النخب
الفوقية والفصائل واألحزاب ،بل أضحى ذلك يحفر جذوره
عميقا ً في أوساط الجماهير والحراكات الشبابية.
ول��م تكن م�ب��ادرة أو إب��داع إع��ادة إعمار بيوت الشهداء
واألس��رى أو توفير بيوت بديلة لهم ،أو مساعدتهم في
ت��د ّب��ر أم��ور حياتهم بعزة وك��رام��ة ،ه��ي الوحيدة ف��ي هذه
الهبّة الشعبية المستمرة والمتصاعدة ،ب��ل كانت هناك
مبادرة رائعة أخ��رى برفض ق��رارات االحتالل وأوام��ره،
والخضوع ألوامر إبعاده ،حيث تم ّرد األسيران سامر أبو
أمري إبعادهما
عيشه وحجازي أبو صبيح من القدس على
ْ
ع��ن مدينة ال �ق��دس ل�م��دة خمسة وس�ت��ة أش �ه��ر ،الصادرة
ع�م��ا ي�س� ّم��ى ب�ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ال��ى خ ��ارج ح ��دود م��ا يس ّمى
بلدية القدس ،تحت ذريعة أنهما يشكالن خطرا ً على أمن
االحتالل وجمهوره ،وقد لجآ الى مقر الصليب األحمر في
القدس بتاريخ  ،2015/12/25وليجرى اعتقالهما من
داخل مقر الصليب األحمر ،من قبل وحدة خاصة من قوات
االحتالل في السادس من كانون الثاني  ،2016وقد رفضا
إطالق سراحهما مقابل الموافقة على اإلبعاد.
مبادرة تحويل التضامن مع أهالي الشهداء واألسرى
م��ن عمل نخبوي وف��وق��ي ال��ى عمل شعبي وجماهيري،
شكل ويشكل حاضنة شعبية مهمة وض��روري��ة ونقلة
نوعية في إطار التالحم والتكاتف بين أبناء شعبنا ،وكذلك
هي مبادرة «مش طالع» التي بادر اليها األسيران سامر أبو
عيشه وحجازي أبو صبيح ،والتي شكلت تحديا ً وتمردا ً
ع�ل��ى ق��وان�ي��ن وإج� ��راءات وق� ��رارات االح �ت�لال العنصرية
والظالمة.
في هذه الهبّة الشعبية المتواصلة ،أنا واثق من أنّ شعبنا
وجماهيرنا وشبابنا يجترحون الكثير م��ن المبادرات
واإلب��داع��ات الخالقة في سياق ومعمعات العمل والفعل،
م� �ب ��ادرات م��ن ش��أن�ه��ا م��ع ت��واص�ل�ه��ا أن ت�ع� ّم��ق م��ن أزم��ة
ال �ع��دو الصهيوني ،وت��زي��د م��ن خ�س��ائ��ره م��ن ج�ه��ة ،ومن
جهة أخرى ستنجح في أن تشكل عامل ضغط قوي على
فصائلنا وأح��زاب�ن��ا م��ن أج��ل أن تنخرط بشكل ق��وي في
هذه الهبّة الشعبية ،لكي ترسم لها هدفا ً محددا ً وواضحا ً
إن�ه��اء االح�ت�لال ل�لأراض��ي المحتلة ع��ام  1967والحرية
واالستقالل ،عبر توحيد الركائز الوطنية العامة ،وبالذات
الركيزتين السياسية والتنظيمية ،وكذلك هذه الهبّة ستدفع
طرفي االنقسام (فتح وحماس) ال��ى إع��ادة ترتيب البيت
الفلسطيني وإنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الوطنية من
خالل استراتيجية موحدة.

Quds.45@gmail.com

ال تمر تركيا اليوم بأفضل أيامها ،إذ يبدو أنها دخلت مرحلة
خطرة ربما لم تم ّر بها الجمهورية التركية منذ تأسيسها .هي اليوم
محاطة بخصوم صنعتهم بنفسها على الصعيدين الخارجي
والداخلي.
يحفر االنقسام في ك ّل مفاصل البالد بدأ من الخالفات السياسية
انتهاء بالتفجير االنتحاري ال��ذي قامت به داع��ش في منطقة
السلطان أحمد السياحية .وصلت الخالفات وليس التباينات في
تركيا الى حدودها القصوى بعد أن قام المجلس األعلى للراديو
والتلفزيون بطلب من رئاسة ال���وزراء بعدم بث خبر التفجير
االنتحاري .أصدرت محكمة اسطنبول حظر شامل على كل األخبار
واالنتقادات والمنشورات المماثلة في وسائل اإلع�لام المرئية
والمكتوبة والمسموعة وااللكترونية .هي نفس الصيغة التي
اتبعت إثر تفجير أنقرة في  10تشرين األول الماضي والذي أودى
بحياة  100من نشطاء السالم .تختبئ السلطة السياسية خلف
القضاء الذي وضعت يدها عليه وتقمع حرية التعبير من خالله.
التزمت المحاكم سريعا ً بأوامر الحكومة التي أرادت التعتيم على
هذا التفجير تماما ً كما عتمت وما زال��ت على العمليات األمنية
والعسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في مناطق جنوب
شرق تركيا حيث استمرت أسابيع بفرض منع التجول وعتمت
على انتهاكات مسؤولي األمن وال يزال يمنع الحديث عن العمليات
لعدم إثارة غضب الرئيس ومؤيديه.
أعلنت الحكومة أن داعش هو من يقف وراء التفجير هو نفسه
داع��ش ال��ذي وصفه أحمد داوود أوغلو في  7آب  2014بأنه
مجموعة من أهل السنة الغاضبين والمضطهدين واعتبرهم نتيجة
للسياسات الطائفية في العراق .لماذا يضرب داعش اليوم في
تركيا؟ ال سيما في قلب اسطنبول وفي المنطقة السياحية في الوقت
الذي تخوض فيه الحكومة حربا ً مع حزب العمال الكردستاني؟ هل
تريد الحكومة القول إن داعش يضرب في تركيا ألنها تخوض حربا ً

كوالي�س
خفايا
ضدّه وإنّ داعش أصبح مالحقا ً في تركيا بعدما دخلت األخيرة في
التحالف وبدأت باالعتقاالت بضغط من االستخبارات الغربية.
تطرح هذه األسئلة في الداخل التركي الذي يشهد استقطابا حادا ً
لم يدع فرصة ألي قوة سياسية بلعب دور الوساطة بين الخصوم
في الداخل ،الذي يذكر حزب العدالة والتنمية بوعوده بالعمل على
االستقرار بعد فوزه في االنتخابات .فالحكومة ال تخدم البالد اليوم
بقدر ما تخدم طموحات القائمين بها .كما أن أردوغان يتصرف بعد
كل حدث أمني يقع في الداخل التركي وكأنه ليس رئيس كل االتراك
بل كرئيس يمثل فقط من ص ّوتوا له فهو يطارد اليوم  1000أكاديمي
محلي ودولي وقعوا عريضة انتقدوا من خاللها العمليات األمنية
في جنوب شرق تركيا ،انتقدهم بشدة واعتبرهم حشدا ً يطلق على
نفسه صفة األكاديمية وبأنهم يدعمون ذهنية االستعمار لوجود
بعض األكاديميين األجانب بينهم ،وقال إن البالد تواجه خيانة
ممن يسموا نفسهم مثقفين والذين يمثلون الجهل والظالم .اعتبر
هذا النقد بمثابة إش��ارة لمؤيدي أردوغ��ان بالهجوم على هؤالء
األكاديميين كما فعلوا منذ أشهر بهجومهم على جريدة حريات
بعدما انتقدها الرئيس .ليست الصحافة وحدها في خطر اليوم،
حتى المحللين الذي يستقبلهم اإلع�لام أصبحوا متهمين بنشر
اإلرهاب.
يعجز كل من داوود أوغلو وأردوغ���ان عن إيقاف التطورات
الدراماتيكية التي تحدث في الداخل بعد ما سمحا بحدوثها .وأطلقا
منطق القوة في جنوب شرق البالد األمر الذي أظهر نتائج عكسية
لما كانا يتوقعانه .فهل اعتقدا بأنه يمكنهما لملمة أثار التحريض
القومي التركي على األكراد وإعالن انتهاء التفاوض معهم والنفي
بوجود مسألة كردية ألسباب انتخابية والعودة الى االستقرار بعد
انتهاء العملية االنتخابية؟
نجحت سياسة حزب العدالة والتنمية بتطويق تركيا بخصوم
على الصعيدين المحلي اإلقليمي ،فأوغلو وأردوغان عاجزان عن
رؤية الوقائع وتحديد السياسات الواجب اتباعها .وعلى الرغم
من التحالف مع الواليات المتحدة ،بدأ التباين في ما خص العراق
وسورية يطفوا على السطح .تحاول واشنطن عبر مبعوثيها الى

أنقرة إذابة الجليد بين الطرفين تمهيدا ً لزيارة جو بايدن في 23
الشهر الحالي ،تريد تهدئة تركيا ودعم مساهمتها في القتال ضد
داعش ،كذلك دعم حهودها لمساعدة الالجئين السوريين ،وشكرها
بسبب سماحها لها باستعمال قاعدة انجرليك االستراتيجية .كل
هذا ال يخفي موقف وزير الدفاع االميركي اشتون كارتر في شهر
كانون األول الماضي الذي شدّد على وجوب أن تعمل تركيا المزيد
ضد داع��ش وتراقب حدودها مع سورية حيث ال ي��زال اإلره��اب
يتس ّرب.
تركيا الغاضبة من دعوة أوباما لها باالنسحاب من بعشيقا
بالقرب من الموصل اتهمت إيران بالضغط على العبادي من أجل
سحب أنقره لجنودها ،لكن أوباما طالب أردوغان باحترام سيادة
العراق.
باتت القيادة التركية مشككة من الموقف األميركي الداعم
لوحدات الحماية الكردية ،الجناح العسكري لحزب االتحاد
الديمقراطي وهي تعتبره جزءا ً من حزب العمال الكردستاني،
فالقوات األميركية تدعم قوات الحماية الكردية تحت غطاء قوات
سورية الديمقراطية وتقدم لها الغطاء الجوي .لقد ستولت هذه
القوات على جسر تشرين ووصلت غرب الفرات ،تحدت الخط
األحمر الذي وضعته تركيا التي تخشى إعالن أكراد سورية حكم
ذاتي ،على طول الحدود التركية السورية .تخشى أنقره من أن
يعزز هذا األمر النزعة االنفصالية الكردية في تركيا .وفي الوقت
الذي تشتكي فيه تركيا من دعم واشنطن لألكراد في سورية .جرى
وضع المجموعات المدعومة من تركيا على الئحة اإلرهاب.
تشعر تركيا بأن مواقف واشنطن أضعفها كما أضعفت نفسها
عندما أسقطت طائرة السوخوي الروسية التي كانت تقصف جبل
التركمان ،وأسفر الحادث عن زيادة الدعم الروسي لقوات الحماية
الكردية في شمال شرق سورية وغرب نهر الفرات.
ماذا تنتظر تركيا من واشنطن في  25كانون الثاني أي عند
بدء المحادثات بشأن سورية؟ بعدما اتضح أنه ال تأثير لها على
الواليات المتحدة .أصبح جليا ً أن الحكومة التركية تعيش ضياع
وتبدو عاجزة عن تحديد مصالحها ومصالح بالدها بعد خسارتها
لمشروعها.

سخرت مصادر
عسكرية يمنية من
حديث قادة عسكريين
سعوديين عن مهلة
خمسة إلى ستة أشهر
لحسم الوضع العسكري
في اليمن ،وقالت إنه
إذا إستم ّرت الحرب
فساحتها قبل هذه
األشهر ستكون األراضي
السعودية ،وكلما اقترب
جماعة السعودية شبرا ً
من صنعاء سيتق ّدم
اليمنيون مثله باتجاه جدة
والرياض ،وأما القتال
في صنعاء فسيكون
قتال خمس سنوات
وليس خمسة أشهر ،وما
سينتظر العمق السعودي
من صواريخ مد ّمرة
سيتكفل بجعل القيادة
السعودية تندم لتفويتها
فرص الحلول السياسية.

اعتقال ثالثة �أ�شخا�ص على �صلة بالهجمات وال�شرطة تبحث عن م�شاركين �آخرين

الأندوني�سي بحرون نعيم العقل المدبر لهجمات جاكرتا
أكدت الشرطة اإلندونيسية أن جميع منفذي هجوم
جاكرتا إندونيسيون ،وشنت حملة مداهمات واعتقاالت
ضد عناصر مرتبطة بتنظيم «داعش» اإلرهابي في مدينة
ديبوك بالضاحية الجنوبية لجاكارتا ،أسفرت عن اعتقال
 3أشخاص يعتقد أنهم على صلة بالجماعة اإلرهابية.
ووصفت وسائل إعالم المشتبه بهم الثالثة بأن أحدهم
خبير في صنع المتفجرات ،والثاني خبير في مجال
األسلحة النارية ،والثالث داعية إسالمي ،إال أنها شككت
في أن يكونوا مرتبطين فعالً بالهجوم.
وفي وقت سابق أكدت شرطة جاكارتا أن الحصيلة
النهائية للهجوم الذي وقع أول من أمس ،بلغت  7قتلى،
بينهم  5من المهاجمين ،و 26جريحاً.
وباإلضافة إلى تصفية المهاجمين الخمسة ،أسفر
الهجوم عن مقتل شخصين آخرين ،أحدهما إندونيسي
والثاني يحمل جنسية جزائرية كندية مزدوجة ،كما
أصيب مواطن نمساوي وآخر ألماني وثالث هولندي.
وما زال بعض المصابين يرقدون في المستشفيات في
حالة خطيرة.
وفي السياق ،قال قائد شرطة جاكارتا تيتو كارنافيان
للصحفيين إنه من غير الواضح حتى اآلن ما إذا تمكن
بعض المهاجمين من الفرار ،مشيرا ً إلى أن المهاجمين
الخمسة الذين قضوا بالتفجيرات أو برصاص الشرطة
كانوا جميعهم يحملون الجنسية اإلندونيسية.
بدوره قال قائد الشرطة الوطنية بدر الدين هايتي إن
التحقيقات أظهرت أن تمويل االستعدادات للهجوم جرى
من أراضي سورية.
وكانت سلسلة التفجيرات قد وقعت بالقرب من مركز
«سارينا» التجاري في وس��ط جاكارتا وال��ذي تحيط
به فنادق فاخرة وسفارات ومكاتب .وفي البداية فجر
انتحاري نفسه ف��ي مقهى «ستاربكس» ،فيما أطلق

المهاجمون اآلخ��رون النار على الناس الذين ف��روا من
المقهى .وبعد دقائق فجر انتحاري آخر حزامه الناسف
عند نقطة أمنية قريبة من المركز التجاري .وم��ن ثم
اندلعت معركة بين المهاجمين ورجال الشرطة استمرت
لفترة طويلة نسبياً .وتبنى تنظيم «داعش» مسؤولية
الهجوم.
الى ذلك ،قالت وكالة «رويترز» إن مدبر هجوم جاكرتا
هو األندونيسي بحرون نعيم ،ال��ذي ك��ان يدير مقهى
لإلنترنت في مدينة سولو اإلندونيسية الصغيرة ،بإقليم

جاوه الوسطى ،قبل أن تعتقله الشرطة التهامه بحيازة
أسلحة مخالفة للقانون ،وسجن لـ 3سنوات ،ليبرز
بعدها كعضو أساسي في شبكات المتشددين التي نمت
في محيط سولو.
كما أكد تيتو كارنافيان قائد شرطة جاكرتا مسؤولية
«داعش» عن الهجوم وقال إن متشددا ً إندونيسيا يدعى
بحرون نعيم يقود شبكة متشددة تعرف باسم كتيبة
نوسانتارا يقوم بتحريكها من مدينة الرقة السورية هو
العقل المدبر للهجوم ،وقال« :أبلغتنا المخابرات بأن

فردا ً يدعى بحرون نعيم ...أصدر أوامر للخاليا التابعة
له في إندونيسيا لشن هجوم».
وأكد كارنافيان أن بحرون كان يخطط للهجوم منذ
فترة ،مضيفا ً أن��ه يطمح ليصبح زعيم «داع���ش» في
جنوب شرق آسيا ،وقال« :هدفه هو توحيد كل العناصر
الداعمة للدولة اإلسالمية في جنوب شرق آسيا بما في
ذلك إندونيسيا وماليزيا والفيليبين».
من جهتها ،أشارت سيدني جونز الخبيرة في شؤون
الجماعات المتشددة بمعهد تحليل سياسات النزاعات
في جاكرتا إلى أن نعيم حث أتباعه األندونيسيين في
تدوينة بعنوان «دروس من هجمات باريس» على دراسة
التخطيط واختيار األهداف والتوقيت والتنسيق واألمن،
وكذلك الشجاعة التي تحلى بها منفذو هجمات باريس.
فبعد الهجمات المنسقة في باريس نشر نعيم مدونة
شرح فيها ألتباعه مدى سهولة نقل «التطرف» من مرحلة
«حرب العصابات» في غابات إندونيسيا االستوائية إلى
المدن ،مستغالً بذلك األعداد المتزايدة للمتشددين في
أندونيسيا.
ف��ارت��ف��اع ع��دد الموالين والمتعاطفين م��ع تنظيم
«داع��ش» أكده نعيم في أحد الرسائل التي نشرها عبر
تطبيق تيليغرام إذ قال إنه يوجد بإندونيسيا عدد أكثر
من كاف من أتباع الدولة اإلسالمية «لتنفيذ عملية ،وفقط
نحن بانتظار الفرصة المناسبة».
وأك��د مستشار أمني أن «م��ح��ادث��ات ال��دردش��ة بين
اإلسالميين غدت أكثر تنظيما ً في الشهر الماضي ودارت
المناقشات للمرة األولى عن هجوم متعدد» ،مشيرا ً إلى
أن التنصت على المحادثات ساعد الشرطة في إلقاء
القبض على أكثر من  12رجالً في جزيرة جاوه لالشتباه
في تخطيطهم لهجمات خالل عطالت عيد الميالد ورأس
السنة.

بو�ش منتقد ًا كلينتون ..ويطالب بنقل ال�سفارة الأميركية �إلى القد�س
اعتبر جيب بوش الطامح لنيل الترشيح عن الجمهوريين
النتخابات الرئاسة األميركية أنه يتعين على واشنطن نقل
سفارتها في كيان العدو «اإلسرائيلي» من تل أبيب إلى
القدس وإعادة فرض العقوبات على إيران.
وفي مناظرة تلفزيونية انتخابية قال« :سوف نتمكن في
ظل رئاسة جيب بوش من إحياء قدراتنا العسكرية» ،مشيرا ً
إلى أن المعدات واألسلحة التي بحوزة الجيش األميركي
بعيدة عن أن تكون عصرية.
وأضاف« :طائراتنا صارت تكبر طيارينا سناً ،فالكثير
منها ج��رى تصنيعه قبل عشرات السنين ،فيما تسبقنا
الصين وروسيا وإيران والكثير من الدول التي لم تعد تنظر
إلينا على النحو المطلوب ،ما يحتم علينا إحياء قدراتنا
العسكرية».
وفي معرض التعليق على إي��ران والعالقات معها في
حال وصوله إلى كرسي الرئاسة ،اعتبر جيب بوش أنه «ال
بد من إعادة فرض العقوبات على طهران» ،مشيرا ً إلى أن
«اإليرانيين قد انتهكوا نظام الحظر عندما اختبروا الصواريخ
بعد التوقيع على االتفاق النووي معهم».

وعلى صعيد العالقات م��ع «إس��رائ��ي��ل»« ،ش��دد على
ضرورة نقل مقر السفارة األميركية لدى إسرائيل من تل أبيب
إلى القدس» ،بحيث «نرسل بذلك إشارة قوية تؤكد عودتنا
إلى اللعب من جديد ،واستئناف اللعب مع الدول العربية».
واستطرد قائالً« :ما قام به جون كيري يجعل من الصعوبة
بمكان على أي رئيس مقبل للواليات المتحدة تبني القرارات،
فيما نحن بحاجة للبت بالقرارات واتخاذها ،بما يخدم بعث
منظومة تهدف إلى حماية أمن الواليات المتحدة».
وأعلن بوش أن انتخاب ممثلة الحزب الديمقراطي هيالري
كلينتون في منصب الرئاسة سيصبح كارثة للواليات
المتحدة ،وق��ال« :كلينتون هي الكارثة لألمن الوطني»،
وح ّمل إياها مسؤولية الهجوم اإلرهابي على القنصلية
األميركية في بنغازي الليبية و»إعادة إطالق» العالقات مع
روسيا .وأكد المرشح الجمهوري أنه في حالة تولي كلينتون
منصب الرئاسة فإنها «ستكون كابوسا ً للواليات المتحدة».
وأي��د المرشح اآلخ��ر السيناتور عن والي��ة فلوريدا ماركو
روبيو هذا الرأي ،قائالً« :كلينتون ال تصلح لتصبح القائد
األعلى» في البالد.

كمالوندي� :إعادة ت�صميم مفاعل �آراك �سيتم بح�ضور ال�صينيين حتم ًا

االتحاد الأوروبي ِّ
يمدد تعليق العقوبات على �إيران
م���دد االت��ح��اد األوروب�����ي تعليق
العقوبات االقتصادية على إي��ران
حتى الـ 28م��ن ك��ان��ون الثاني في
إجراء تقني يتيح الوقت لتنفيذ االتفاق
النووي بين طهران والقوى العالمية.
وق��ال المجلس األوروب��ي ال��ذي يمثل
ح��ك��وم��ات االت���ح���اد األوروب������ي في
بروكسيل في بيان« :إن القرار برفع
كامل للعقوبات على إيران سيتخذ فور
أن تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية
إن إي��ران اتخذت الخطوات الالزمة،
مضيفا ً أنه ال يوجد موعد محدد لما
يطلق عليه اسم «يوم التنفيذ» لخطة
العمل المشتركة الشاملة التي اتفق
عليها في  14تموز.
فيما طبقت إيران بنود ما ت ّم االتفاق
عليه في فيينا وسبق أن طبّقت العديد
من بنود االتفاق وأكدت أنها سحبت
قلب مفاعل المياه الثقيلة في موقع
«آراك» ال��ن��ووي ،م��ا يش ّكل مرحلة
أساسية في تنفيذ االتفاق.

وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية بهروز
كمالوندي ،عن إنجاز المرحلة األخيرة
من تفكيك مفاعل «أراك» ،وقال« :لقد
أتممنا العمل بشكل كامل وسيتفقد

مفتشو الوكالة عصر اليوم للتحقق
من ذلك» ،منوها ً إلى «أن الثقوب التي
توضع فيها قضبان الوقود ستجرى
تعبئتها بالخرسانة ول��ي��س قلب
المفاعل» .وأضاف كمالوندي« :نحن

نقضي المراحل األخيرة وسينتهي
العمل اليوم أو غدا ً وسندخل مرحلة
مهمة وه��ي مرحلة ستتمكن فيها
الجمهورية اإلسالمية في إي��ران من
تنفيذ وتطوير جميع أنشطتها النووية
وصوال ً إلى المرحلة الصناعية».
وأشار المسؤول اإليراني إلى «أن
ظروفنا مثالية ج��دا ً من حيث بلوغ
مرحلة إن��ت��اج ال��وق��ود ال��ن��ووي في
مختلف الحقول ونحن نعيش ظروفا ً
متميزة واألهم من ذلك أنه مع تنفيذ
برنامج العمل المشترك الشامل فإن
الحظر المجحف سيرفع عن البالد
وسيشهد االقتصاد آفاقا ً جيدة».
وأشار إلى أن إعادة تصميم المفاعل
ستجرى حتما ً بحضور الصينيين وقد
جرى التوقيع على وثيقة محكمة حول
إعادة التصميم ،وقال« :المهم أن إرادة
أصدقائنا ذاهبة إلى أن ينجزوا العمل
بأنفسهم ألنهم يمتلكون القدرة على
ذلك».

التعرف �إلى جثة االنتحاري الذي فجر
نف�سه في �شقة في �ضاحية ال�سان دوني
أعلن المدعي العام في باريس أن االنتحاري الذي فجر نفسه في
الـ 18من تشرين الثاني خالل مداهمة الشرطة لشقة في سان دوني
بلجيكي من أصل مغربي.
وقال االدعاء العام الفرنسي إن االنتحاري الذي فجر نفسه خالل
مداهمة الشرطة لشقة في سان دون��ي ،شمال باريس ،بعد أيام
قليلة من أحداث باريس ،بلجيكي من أصل مغربي اسمه شكيب
عكروه يبلغ من العمر  25سنة.
وولد االنتحاري في الـ  27من آب  1990في بلجيكا ،وقد تم
تحديد ذلك إثر مقارنة الحمض النووي لمنفذ الهجوم مع حمض
والدته ،بحسب ما صرح به المدعي العام فرانسوا موالن في بيان.
ويعتقد المحققون أن االنتحاري كان متورطا ً في هجمات الـ13
تشرين الثاني التي شهدتها العاصمة الفرنسية وقتل فيها 130
شخصاً ،والذي شارك فيه عبد الحميد أباعود الذي لقي مصرعه
خ�لال مداهمة القوات الفرنسية الخاصة إلح��دى الشقق بسان
دوني.
وال يزال واحد على األقل ممن هاجموا حفالً موسيقيا ً ومقاهي
واستاد دي فرانس ،غير معروف ،فيما ال يزال أحد المهاجمين ،وهو
صالح عبدالسالم ،طليقا ً إلى جانب المتواطئين المشتبه بهم.

