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جديد �أوباما ...تكذب الن ّيات
ولو كان الكالم مع�سو ًال

} جمال رابعة*

طالعنا الرئيس األميركي باراك أوباما بتصريحات لمجلة
«أت�لان�ت�ي��ك» بعناوين صاخبة استقطبت اإلع�ل�ام بمحاوره
وتوجهاته المختلفة ،وتباينت المواقف واآلراء والتحاليل
لجهة هذه التصريحات في ظرفها الزماني والمكاني.
ما هي األه��داف التي يريد أن يحققها أوباما من جراء تلك
التصريحات؟
ع� ّودت�ن��ا واشنطن أن ال ش��يء ينطق ع��ن ه��وى وارتجال،
ب��ل نقاط ارت�ك��ازه��ا ف��ي رس��م السياسات واستيالد الخطط
وال�ب��رام��ج وال�م��واق��ف وحتى التصريحات لكبار الرسميين
األم �ي��رك �ي �ي��ن م�ن�ب�ع�ه��ا م ��راك ��ز ال� ��دراس� ��ات االستراتيجية،
ويوجهها كبار السياسيين والخبراء
وال�ت��ي يشرف عليها
ّ
واالستراتيجيين ،بوصلتهم بذلك مصلحة من يدير اإلدارة
لتصب نتائج ك � ّل المعطيات بعد ذل��ك بما يخدم
األميركية
ّ
السياسات التي رسمتها واشنطن في المنطقة والعالم.
يقول أوب��ام��ا لمجلة «أت�لان�ت�ي��ك»« :إنّ السعودية وغيرها
من ال��دول الخليجية ترسل األم��وال وع��ددا ً كبيرا ً من األئمة
والمد ّرسين (المتطرفين) إلى البلد ،وفي عام  ،1990م ّولت
السعودية ال�م��دارس الوهّابية بشكل كبير ،وأقامت دورات
ّ
والمفضلة لدى العائلة
لتدريس الرؤية المتطرفة لإلسالم،
المالكة».
ف��ي م �ع��رض ق��ول��ه ه ��ذا ات �ه��م أوب��ام��ا ،ب�ش�ك��ل م �ب��اش��ر ،آل
س�ع��ود بنشرهم ال�ت�ط��رف ال��دي�ن��ي التكفيري واإلره���اب في
المنطقة وال�ع��ال��م ،عبر المذهب ال��و ّه��اب��ي وأع�ط��ى م�ث��االً على
ذلك باستخدامهم البترو ال��دوالر في تغيير طبيعة اإلسالم
المعتدل ،كما حصل في إندونيسيا.
وعند عن سؤاله إن كانت السعودية بلدا ً حليفا ً للواليات
المتحدة ،أجاب أوباما« :األمر معقد» .وأوضحت المجلة في
هذا الصدد أنّ المسؤولين األميركيين يقولون لزائريهم «إنّ
العدد األكبر من منفذي هجوم  11أيلول لم يكونوا إيرانيين»،
حتى أنّ أوباما نفسه يهاجم السعودية في الغرف المغلقة،
أي بلد يقمع نصف شعبه ،ال يمكنه أن يتص ّرف
ويقول« :إنّ ّ
بشكل جيّد في العالم الحديث».
هاجم الرئيس األميركي بشدة نظيره التركي رجب طيب
أردوغ��ان ووصفه بـ«الفاشل والديكتاتور» ،واعتبر أوباما
أنّ أردوغان أحد مصادر إحباطه ،فمن كان ينظر إليه أوباما
في البداية على أنه «قائد مسلم معتدل يمكن أن يكون جسرا ً
بين الشرق وال�غ��رب» ،يعتبره «فاشالً واستبدادياً ،يرفض
اس �ت �خ��دام ج�ي�ش��ه ال �ض �خ��م م��ن أج ��ل ال�م�س��اه�م��ة ف��ي إع ��ادة
االستقرار إلى سورية».
منذ بداية تأسيس ه��ذه المملكة اإلرهابية الوهّابية بتب ٍّن
ب��ري�ط��ان��ي أول ��ي ان�ت�ه��ى ب��اح�ت�ض��ان واش�ن�ط��ن ،للحفاظ على
استمرارية ع��رش آل سعود وحمايته أوالً م��ن شعب شبه
ال�ج��زي��رة العربية وث��ان�ي�ا ً م��ن محيطه ال�ع��رب��ي واإلسالمي،
واألمثلة كثيرة.
أل �ي��س ك�� ّل م��ا ي �ج��ري ع�ل��ى ه��ذه األم ��ة م��ن ب�ل�اء ومصائب
وكوراث منذ عشرينيات القرن الماضي وصوالً إلى ما يسمى
ب��ال �ث��ورات العربية وم��ا ج��رى ف��ي ال �ع��راق وليبيا وسورية
واليمن من دم��ار وقتل وانتشار اإلره��اب وح��روب باإلنابة
ب��أدوات تكفيرية إرهابية كـ»القاعدة» و«داع��ش» و«النصرة»
وما شابهها ،صنيعة المخابرات األميركية والبريطانية؟ ألم
يكن ك ّل ذلك بتمويل آل سعود ودعم أردوغ��ان وتحت أنظار
وحماية واشنطن والغرب األطلسي بتأمين الغطاء السياسي
في المحافل الدولية؟
باعتقادي أنّ رفع الغطاء عن آل سعود وأردوغان ومشايخ
الخليج هو في اإلع�لام فقط ،لك ّن الحقيقة والواقع مختلفين
ويعكسان أم��را ً آخ��ر ،ونحن نشاهد شعوب المنطقة تدفع
أثمانا ً باهظة لحريتها وسيادة قرارها الوطني.
أم��ا مبررات ذل��ك ودواف�ع��ه ل��دى واشنطن ،فهو من تمتين
العالقات والتطبيع مع الكيان الصهيوني وه��ذا ما شاهدنا
بوادره خالل الفترة الماضية حيث أعادت تركيا العالقات مع
الكيان الصهيوني بعد حادثة السفينة «مرمرة» ،كذلك استقبل
آل سعود ،منذ فترة ،وفدا ً من الكيان الصهيوني في الرياض
وفق القناة العاشرة «اإلسرائيلية».
ك � ّل ذل��ك يم ّهد لتمكين واش�ن�ط��ن م��ن إدارة أزم��ة الشرق
األوس� ��ط ،ب��اإلن��اب��ة ع�ب��ر ح�ل��ف يجمع ت��رك�ي��ا ودول الخليج
والكيان الصهيوني ،في مواجهة محور المقاومة الممتد من
إيران إلى العراق فسورية إلى لبنان ،وبذلك تتفرغ واشنطن
لمواجهة ال�م��ارد الصيني بعد أن نقلت ال�ع��ام الماضي مق ّر
قيادة القوات البحرية األميركية من البحرين إل��ى أستراليا
للتوجه نحو جنوب شرق آسيا.
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ب�ش�ك��ل ع ��ام ،إنّ ه ��ذه ال�ت�ص�
ّ
مصلحة شعوب المنطقة لكنها تخدم عقيدة أوباما الدموية
وعقيدة سلمان الطائفية.
في مقال نشرته صحيفة الشرق األوس��ط السعودية ر ّد
رئيس االستخبارات السعودية العامة األسبق تركي الفيصل
على أوباما مدونا ً اعترافا ً صريحا ً بأنّ آل سعود كانوا سبب
تدمير وخ ��راب دول المنطقة ،خصوصا ً س��وري��ة والعراق
وال�ي�م��ن وليبيا وأن�ه��م دع�م��وا ال��والي��ات المتحدة األميركية
بارتكاب أشنع المجازر بحقّ شعوب المنطقة في أفغانستان
احتج تركي الفيصل بعتاب رقيق على أسياده
والعراق وليبيا.
ّ
بقوله« :ال يا سيد أوباما ...هذا ما قمنا بدفنه سوية».
* عضو مجلس الشعب السوري

متظاهرون �أميركيون لترامب :ارحل
تظاهر مئات األش��خ��اص في
ّ
المرشح الجمهوري
نيويورك ض ّد
المحتمل دونالد ترامب ،وندّدوا
ّ
المرشح األوفر
بالعنصرية لدى
ّ
حظا ً بكسب ترشيح حزبه في
االنتخابات الرئاسية.
وه��ت��ف متظاهرون تج ّمعوا
في منطقة كولومبوس سيركل
بالقرب من أحد األبراج الشاهقة
التي يملكها ترامب في نيويورك،
«دونالد ترامب ،إرحل».
و ُك��ت��ب ع��ل��ى الف��ت��ات رفعها
ال��م��ت��ظ��اه��رون «اط�����ردوا ت��رام��ب»
و«ابنوا جسورا ً وليس ج��دران�اً» ،في إش��ارة الى الجدار ال��ذي يريد ترامب
تشييده على طول الحدود مع المكسيك لمنع قدوم مهاجرين غير شرعيّين من
هذا البلد.
وكان متظاهرون قد أغلقوا طريقا ً رئيسية في أريزونا في محاولة لمنع أنصار
ترامب من الوصول إلى تج ّمع انتخابي سيعقده في إطار حملته للفوز بترشيح
حزبه لسباق الرئاسة ،وهو ما يسلّط الضوء على أحداث العنف المحتملة التي
ّ
للمرشح الجمهوري.
يمكن أن تندلع بسبب التصريحات الجدليّة
من ناحي ٍة أخرى ،ا ّتهمت قناة «فوكس نيوز» ترامب ،بأنّ لديه هوس مرضي
حيال مذيعة األخبار البارزة ميغين كيلي ،التي يشنّ عليها حملة كالمية
حادّة.
ونشر ترامب ثالث تغريدات يصف فيها المذيعة اإلخبارية التي تجذب أكبر
عدد مشاهدين في الواليات المتحدة بأ ّنها «مجنونة» .و كان خالف حا ّد قد
اندلع في آب الماضي ،عندما أدارت كيلي أول مناظرة بين ّ
مرشحي الرئاسة.

كوالي�س

بعد خم�سة �أعوام من غزو «ناتو» ...هل ي�ستفيق الليبيون؟
} هشام الهبيشان
يبدو أنّ ما يجري في طرابلس من اشتباكات باألسلحة
الخفيفة والمتوسطة بين الميليشيات في شارع الجمهورية
وب��اب العزيزية ،هو خير شاهد على نتائج ع��دوان «ناتو»
الغربي والعربي على ليبيا قبل خمسة أعوام ،وها هي ليبيا
اليوم غارقة في الفوضى واإلره��اب المصطنع الهادف إلى
إع��ادة تفتيت الفسيفساء الليبية خدمة لمطامع ومشاريع
غربية ـ صهيونية في ليبيا.
يبدو واضحا ً للجميع حجم الكارثة التي لحقت بالليبيين
نتيجة ه��ذا الغزو المحسوب األه��داف والنتائج ،فاليوم
تحولت ليبيا لألسف ،وبتآمر من بعض من يدّعون أنهم
من أبنائها ،إلى بؤرة تطرف جاذبة لإلرهاب واإلرهابيين،
ويتزامن التوريد المستمر لإلرهاب إلى ليبيا مع استمرار
فصول الصراع العسكري على األرض والذي ترك ،بدوره،
ع��ش��رات اآلالف م��ن القتلى وال��ج��رح��ى وم��ئ��ات اآلالف من
المشردين والمهجرين والالجئين ودمارا ً واضحا ً وممنهجا ً
للبنى التحتية كافة.
على م��دار خمسة أع��وام وج��دت ليبيا نفسها في خضم
حرب عالمية بأشرس صورها ،حرب معقدة مركبة للغاية
أُسقطت فيها ك ّل المعايير اإلنسانية .آالف من اإلرهابيين
العابرين للقارات ،وماليين األطنان من األسلحة التي دُمرت
بها مدن ليبية بأكملها و ُقتل أهلها وضربت بها مقومات حياة
المواطنين فيها .حورب المواطن الليبي حتى في لقمة عيشه
اليومية ،ح��رب معقدة قوامها الكذب والنفاق والمصالح
الصهيو –أميركية .حرب ال عالقة لها بك ّل الشعارات المخادعة
التي تتستر بها ،ففي ليبيا ُجهزت تفاصيل الحرب على مراحل
وحلقات وبمشاركة دول عربية وإقليمية.
عكس غ��زو حلف «ناتو» الغربي ـ العربي لليبيا حجم
األه��داف والرهانات المتعلقة بك ّل ما ج��ري في ه��ذا البلد،

وهي أه��داف ورهانات تتداخل فيها الحسابات الدولية مع
الحسابات اإلقليمية ،كما تتداخل فيها ملفات المنطقة العربية
والثروات الطبيعية فيها وموقعها الجيوسياسي إلى أقصى
الحدود ،فاليوم نسمع عن مؤتمرات دولية ال تغني وال تسمن
من جوع الليبيين الت ّواقين إلى االستقرار ،كما نسمع عن
تشكيالت لحكومة وفاق ليبية ،وهذه المؤتمرات والحكومات
تت ّم في مناطق جغرافية خارج الوطن الليبي ،ما ّ
يدل على
حجم األزمة التي تعيشها الدولة الليبية المتمثلة بانعدام
األمن واالستقرار وتمدُّد اإلرهاب.
من هنا يمكن القول إنه بات من الواضح أنه ومنذ مطلع عام
 ،2011وتحديدا ً منذ  ،2011-3-19تح ّولت ليبيا ونتيجة
الغزو الذي ت ّم بتحالف بعض العرب مع «ناتو» ،إلى دولة
معدومة االستقرار ويبدو أنّ هذا الحال سيستمر لألعوام
المقبلة ،فقد شهدت الدولة الليبية منذ مطلع العام الحالي
تطورات دراماتيكية دموية من شمالها إلى جنوبها ،ومن
شرقها إلى غربها ،والواضح أنها ستمت ّد على امتداد أيام هذا
العام ،وقد اشتعلت جبهات عدة على امتداد الجغرافيا الليبية،
وفي شكل سريع ومفاجئ جداً ،في ظ ّل دخول متغيرات وعوامل
جديدة وفرض واقع وإيقاع جديدين على الخريطة العسكرية
الليبية ،خصوصا ً بعد تمدُّد القوى المتطرفة في شكل واسع
في مناطق شرق وجنوب شرقي ليبيا.
هذا الواقع الذي فرض نفسه على ليبيا عسكرياً ،وتحديدا ً
ف��ي العاصمة ط��راب��س ومدينة بنغازي ،وم��ؤخ��را ً مدينة
مصراته وبعض مدن الجنوب والشرق الغنية بالنفطّ ،
يدل
بشكل كارثي على الحالة الماسأوية للشعب الليبي ودولته
بكل أركانها ،فقد فرض الواقع العسكري نفسه وبقوة على
ك ّل التجليات المأساوية التي عاشتها ليبيا مؤخراً ،وشهدت
البالد خالل األشهر الثالثة الماضية ،صراعا ً دمويا ً محليا ً
كبيراً ،صراع مدعوم بأجندات خارجية ،وكانت أطراف هذا
الصراع متعدّدة الوالءات ،فمنها على سبيل المثال ال الحصر،
ميليشيات وكتائب عسكرية متعدّدة ومنها كتائب المدن

يكشف مصدر أممي
على صلة بالملف
اليمني في كواليس
محادثاته مع أعضاء
في مجلس األمن أنّ
السعوديين أبلغوه
مؤخرا ً رغبتهم
التوصل لفتح الطريق
إلى ح ّل سياسي قبل
مطلع أيار المقبل
وهو الموعد نفسه
يشدد األميركيون
عليه باعتباره المهلة
النهائية لفرض ح ّل
يمني يحفظ للسعودية
مكانتها الخليجية ،لكنه
يشكل األساس لمنع
تم ُّدد وانتشار تنظيمي
«القاعدة» و«داعش»
في جنوب اليمن خلف
السيطرة السعودية.

والقبائل وما يسمى بـ«أنصار الشريعة» و«كتائب فجر ليبيا»
ومجالس الثورة وميليشيات المدن الليبية و«داعش» إلخ...
وأفرز تعدُّد هذه المليشيات المسلحة على األراضي الليبية
حالة ص��راع دائ��م فيما بينها ،وارتبط هذا الصراع المحلي
بصراع إقليمي ـ دولي ،ما ينذر بالمزيد من الفوضى داخل الدولة
الليبية مستقبآل ،وهذا بمجموعه كان مخططا ً له من قبل حلف
«ناتو» عندما ق ّرر غزو ليبيا ،فهذا الحلف رسم مستقبالً قاتم
المعالم للدولة الليبية إلبقائها في حالة الالسلم والالحرب،
في ظ ّل غياب أي سلطة فعلية للدولة على األرض ،متزامنا ً مع
ظهور جماعات متط ّرفة في شرق وجنوب شرق ليبيا ،أعلنت
والءها ومبايعتها لتنظيم «داعش» اإلرهابي ،وهذا ما سيزيد
التعقيد المستقبلي للحالة الليبية المضطربة أص�لاً ،وهذا
الوضع قد يستمر ألعوام مقبلة قبل الحديث عن جراحة دولية
وعربية وإنشاء حلف دولي لمحاربة القوى المتطرفة ،وهذا
ما بدأت عالمات ظهوره تتضح مؤخراً ،والهدف هو اقتسام
الكعكة الليبية بين القوى الكبرى.
ختاماً ،وبعد مرور خمسة أعوام على غزو حلف «ناتو»،
بدعم عربي ،لألراضي الليبية ،يمكن القول إنّ المشهد الليبي
يزداد تعقيدا ً مع مرور األي��ام ،وهذا ما يستلزم وضع خطط
عمل فاعلة على األرض من قبل بعض القوى الليبية الوطنية،
لوضع ح ّد للفوضى وتنسيق حلول مقبولة إليقاف حالة
النزيف التي يتعرض لها الوطن الليبي ،وإال ستبقى ليبيا
الدولة بك ّل مكوناتها تدور في فلك فوضوي طويل عنوانه
العريض الفوضى والصراع الدائمين على األرض الليبية،
والخاسر الوحيد من هذه الفوضى هو الشعب ال��ذي يدفع
اليوم من دمه ومن مستقبله ومستقبل أجياله القادمة ضريبة
خطأ تاريخي كبير ارتكبه بعض أبنائه الذين شاركوا ،بوعي
أو الوعي ،بمشروع تدمير ليبيا؟

* كاتب وناشط سياسي ـ األردن

hesham.habeshan@yahoo.com

توجه تهمة القتل بداعي الإرهاب لعبد ال�سالم مد ّبر هجمات باري�س
بلجيكا ّ

فرن�سا� :صالح عبد ال�سالم �أبلغ ال�شرطة �أ ّنه ّ
خطط لتفجير نف�سه لكنه تراجع
وجه االدّع��اء البلجيكي رسم ّيا ً إلى صالح عبد السالم،
ّ
المشتبَه به الرئيسي في تدبير هجمات باريس ،تهمة القتل
بداعي اإلرهاب ،والمشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية مع
شخص آخر اع ُتقل معه قرب بروكسل.
ٍ
وكشف مم ّثلو االدّعاء في بلجيكا ،أنّ الرجل الثاني يُدعى
منير أحمد الحاج وكنيته أمين شكري ،فيما قال محققون إنّ
هذين االسمين ظهرا على وثائق مز ّورة.
وا ّتهم االدّعاء رجالً ثالثا ً اع ُتقل في نفس المنزل ويُدعى
عابد إي��ه ،بتهمة االنتماء لمنظمة إرهابية وتوفير الدّعم
لمجرمين والتحريض ،مضيفا ً في بيان أ ّن��ه ت � ّم إخالء
سبيل امرأة ُتدعى جميلة كانت اع ُتقلت بتهمة توفير الدّعم
والتحريض ،كما أُخلي سبيل امرأة أخرى من دون توجيه
ا ّتهام لها.
من جهته ،أعلن سفن ماري محامي صالح عبد السالم،
أنّ مو ّكله يتعاون مع الشرطة البلجيكية وسيرفض تسليمه
لفرنسا ،وق��ال« :صالح يتعاون مع العدالة البلجيكية...
فرنسا تسعى لتسلّمه .أستطيع أن أقول لكم إ ّننا سنرفض
تسليمه لفرنسا».
ويُع ّد عبد السالم المطلوب األول في أوروبا منذ أربعة
أشهر بسبب تو ّرطه في هجمات باريس وس��ان دون��ي،
التي أسفرت عن مقتل  130شخصاً ،وهو فرنسي من أصل
مغربي يبلغ من العمر  26عاماً ،اعتقلته الجمعة قوات
خاصة بلجيكية داخل شقة في حي مولينبيك في ضواحي
بروكسل ،على بعد مئات األمتار من المنزل الذي كان يسكن
فيه.
وبعد اعتقال صالح ،يُفترض أن تسلّمه بلجيكا لفرنسا
المضي في
كي يتم ّكن القضاء البلجيكي وكذلك الفرنسي من
ّ
التحقيق.

هذا ،و ُنقل عبد السالم الذي أُصيب في ساقه أثناء اعتقاله
إلى مستشفى القديس بطرس في بروكسل ،برفقة شريكه
الذي أُصيب بجروح خفيفة ،وفي صباح يوم السبت ُنقل
صالح ورفيقه من المستشفى ،وفقا ً لرئيس بلدية بروكسل
إيفان مايور.
من جهتها أرسلت الشرطة الدولية «اإلنتربول» مذ ّكرة
للدول األعضاء وعددهم  ،190تطلب فيها منهم ّ
توخي المزيد
من الحذر عند الحدود ،ألنّ اعتقال صالح عبد السالم يمكن أن
يشجع شركاءه على الهرب من أوروبا.
ّ
وص ّرح األمين العام لإلنتربول يورجن ستوك في بيان:
«على ال ّرغم من أ ّنه من ال ُمبكر تو ّقع في أيّ اتجاه سيأخذنا
التحقيق ،فإنّ أي شخص مرتبط بعبد السالم سيكون قلقا ً

من أنّ موقعه قد ي َ
ُكشف ويحاول الهرب لتج ّنب االعتقال».
وأض��اف ستوك« :م��ن الحيوي اآلن أن تواصل ال��دول
التعاون إلج��راء فحص دقيق بالمضاهاة مع المعلومات
المتاحة لهم ،لتج ّنب هروب المشتبه بهم».
هذا وأعلن وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف ،أنّ
ّ
مخطط هجمات باريس في تشرين
اعتقال عبد السالم،
الثاني الماضي يش ّكل ضربة مه ّمة لتنظيم «داع��ش» في
أوروب��ا ،وق��ال« :عمليات األسبوع الماضي أتاحت تحييد
عدد كبير من األشخاص الذين أثبتوا خطورتهم الشديدة
ُحاسب صالح عبد السالم
وتصميمهم التا ّم» ،و«يجب أن ي َ
على أفعاله أمام القضاء الفرنسي».
وكان صالح عبد السالم مالحَ ق منذ أربعة أشهر بموجب

قاض فرنسي في
مذ ّكرة توقيف أوروبية أصدرها بحقه
ٍ
الـ 24من تشرين الثاني من العام الماضي ،ما يسهّل تسليمه
إلى القضاء الفرنسي.
وتسهّل مذ ّكرة التوقيف األوروبية تجاوز آليات التسليم
العادية بين الدول ،والتي تستغرق المزيد من الوقت وتبقى
نتيجتها غير مضمونة.
في غضون ذلك ،قال فرانسوا مولين المدّعي العام في
باريس ،إنّ صالح عبد السالم أبلغ المح ّققين البلجيكيين
بأ ّنه كان ينوي تفجير نفسه في  13تشرين الثاني عند
ستاد فرنسا ،لك ّنه غيّر رأيه ،وقال« :أ ّكد صالح عبد السالم
خالل استجواب المح ّققين له أ ّنه أراد تفجير نفسه عند ستاد
فرنسا ،وغيّر رأيه».
وقال المدّعي ،إنّ تسليم عبد السالم لفرنسا قد يستغرق
ثالثة أشهر في أسوأ الظروف ،وذلك بعدما قال الشاب البالغ
من العمر  26عاماً ،إ ّن��ه سيقاوم طلب تسليمه للسلطات
الفرنسية.
وقال مولين ،إنّ عبد السالم أدّى دورا ًمحور ّيا ًفي التخطيط
والترتيب اللوجستي للهجمات التي ُن ّفذت بقنابل وبنادق
في باريس وأودت بحياة  130شخصاً ،مشيرا ً إلى عدد من
الرحالت الجويّة عبر أوروبا شملت نقل أشخاص آخرين لهم
صلة بالهجمات .وقال ،إنّ عبد السالم اشترى أدوات تفجير
المتفجرات.
وماء أوكسيجين اس ُتخدمت في تصنيع
ّ
و أضاف مولين« ،أقواله األولية التي ينبغي أن نتعامل
معها بحرص ال تقدّم إجابات لمجموعة من األسئلة عليه
وخاصة وجوده في الحي الـ  18بباريس ،يوم
تفسيرها،
ّ
 13تشرين الثاني في الساعة الـ  10مساءً»« ،عليه أيضا ً أن
يفسر األسباب التي جعلته يتخلّى في نهاية األمر عن حزامه
ّ
الناسف».

م�س�ؤولة في «العدالة والتنمية» تتم ّنى موت الجرحى «الإ�سرائيليين» في تفجير ا�سطنبول

�أنقرة« :داع�ش» م�س�ؤول عن تفجير ا�سطنبول ويوجد � 6إرهابيين ي ّ
ُعدون تفجيرات

قال وزير الداخلية التركي أفكان آال ،أمس،
إنّ اإلرهابي الذي ن ّفذ تفجير إسطنبول ينتمي
لتنظيم «داع��ش» ،وأعلن فرض حظر التجوال
داخل  7محافظات في إقليم شرناق التركي.
وأشار آال ،خالل مؤتمر صحفي ،إلى غياب
أيّ سج ّل جنائي لالنتحاري لكنه اع ُتقل 5
مرات سابقاً ،مضيفا ً أنّ حوالي  60ألف مف ّتش
ومراقب يتابعون ويراقبون اإلجراءات األمنية
ويقيّمونها.
ومن ّفذ الهجوم الذي راح ضحيته  4أشخاص
وأُصيب  36آخرون ،هو محمد أوزترك من مواليد
مدينة غازي عنتاب التركية عام  ،1992وينتمي
لتنظيم «داعش» اإلرهابي.
وش �دّد وزي��ر الداخلية التركي على أنّ «ما
يقوم به من إجراءات وتدابير أمنيّة هي لحماية
المواطنين ،متم ّنيا ًمن جميع المواطنين التعاون
مع قوى األمن» ،مؤ ّكدا ً أنّ احتفاالت عيد النيروز
ستؤ َّمن وسيضبط األمن في البالد بـ  10آالف

كاميرات مراقبة و 70ألف نقطة تفتيش لحماية
األت��راك ،إضافة إلى أكثر من  100ألف عنصر
أمن.
وأضاف الوزير التركي ،أنّ «الحكومة التركية
ستستمر في عملياتها ض ّد اإلرهاب ،ولن تتراجع
عن ذلك ..ويجب علينا كحكومة وكأحزاب أن
موحد ض ّد اإلره��اب .وكما
نقف سو ّيا ً وبشكل
ّ
ّ
تتخطى األزمات في السابق،
استطاعت تركيا أن
فإ ّننا سنعبر للمستقبل بوحدتنا وتالحمنا».
�اق م ّتصل ق��ال موقع «أو هاربر»
ف��ي س��ي� ٍ
التركي ،إنّ وحدات االستخبارات التركية ح ّذرت
من وجود  6انتحاريين ،بينهم امرأتان ،ينتمون
ّ
ويخططون
إل��ى ح��زب العمال الكردستاني
لعمليات إرهابية جديدة.
وتأتي هذه التحذيرات بعد ورود معلومات
حول مجموعة من اإلرهابيين المنتمين لمنظمة
الحزب الشيوعي تعهّدوا باالنتقام لزمالئهم
الذين ُقتلوا في عمليات تقوم بها قوات األمن ض ّد

المنظمة في مختلف البالد.
إلى ذلك ،نشرت قوات األمن التركيّة صور
خاصة باإلرهابيين في كل مراكز الشرطة،
ويجري حال ّيا ً البحث عنهم.
وأف��ادت وح��دات االستخبارات أنّ الهدف
الجديد للمنظمة اإلرهابية قد يكون مسؤولين أو
مخاتير أو صحفيّين ،ينتمون إلى «حزب العدالة
والتنمية» الحاكم.
كما أف��ادت االستخبارات أنّ ح��زب العمل
الكردستاني كان ّ
متوجهه
يخطط لخطف طائرة
ّ
من مدينة فان إلى إسطنبول للقيام بعمليات
إرهابيّة أخرى.
في غضون ذلك ،أوقفت السلطات التركية،
أمس 19 ،شخصا ً لالشتباه باعتزامهم تنفيذ
هجمات خالل احتفاالت عيد النيروز بوالية
متفجرات
إزم��ي��ر غ��رب��ي ال��ب�لاد ،باستخدام
ّ
مصنوعة يدو ّياً ،وقنابل مولوتوف ،وزجاجات
حارقة.

ون ّفذت فرق مكافحة اإلرهاب التابعة لمديرية
أمن إزمير ،عمليّات تفتيش في  32عنوانا ً في 8
أحياء من الوالية ،بينها  3جمعيات ،ومكتب
تابع لحزب الشعوب الديمقراطي (معارض)،
وضبطت ع��ددا ً من األسلحة ،ووثائق تابعة
لمنظمة «بي كا كا» اإلرهابية ،بحسب وكالة
األناضول.
وت��واص��ل ف��رق األم���ن ال��ت��رك��ي ،بمشاركة
شرطي ،عمليّاتها في الوالية بحثا ً عن
500
ّ
 10أش��خ��اص آخ��ري��ن ،يُشتبه بتخطيطهم
لتنفيذ هجمات في الوالية خالل احتفاالت عيد
النيروز.
سياق متصل ،أوصت سلطات العدو
وفي
ٍ
«اإلسرائيلي» رعاياها بعدم السفر إلى تركيا،
بعد مقتل  3من مواطنيها في تفجير شارع
االستقالل.
وأش���ار بيان «مكتب مكافحة اإلره���اب»،
التابع لمكتب رئيس وزراء كيان العدو بنيامين

نتنياهو إلى أ ّنه ،ت ّم رفع مستوى التحذيرات
المتعلّق بالسفر والتوصية بتج ّنب زي��ارة
تركيا ،تخ ّوفا ً من اعتداءات جديدة.
هذا وأث��ارت مسؤولة العالقات العامة في
ضجة إعالمية
حزب العدالة والتنمية في تركيا ّ
بسبب تغريدة تم ّنت فيها موت جميع الجرحى
«اإلسرائيليين» ال��ذي��ن أُصيبوا ف��ي تفجير
إسطنبول .وكتبت إيرام أكتاش المسؤولة في
الحزب« :أتم ّنى لو مات السيّاح «اإلسرائيليّون»
المصابون».
وكتبت أكتاش في تغريدة أخ��رى« :حين
كانت تهاجم «إسرائيل» إخوانكم المسلمين،
لم تقولوا أي شئ؟» ،حيث تسبّبت التغريدة
بغضب «إسرائيلي» وانتقادات شديدة اللهجة،
وس��رع��ان م��ا ت�� ّم مسح ح��س��اب المسؤولة
ال��ت��رك��ي��ة ،فيما ذك���رت م��ص��ادر ف��ي وسائل
التواصل االجتماعي التركيّة أنّ أكتاش ُفصلت
من منصبها.

انتهاء �أعمال البحث والإنقاذ في مكان ّ
تحطم الطائرة الإماراتية و �أ�ضرار ج�سيمة بال�صندوقين الأ�سودين

فالي دبي :ال تغيير في الرحالت بعد حادث رو�سيا
أعلن فالديمير ستيبانوف ،النائب األول لوزير الطوارئ الروسي انتهاء أعمال
ّ
تحطم الطائرة اإلماراتية في روستوف على الدون صباح أمس.
اإلنقاذ مكان
وجرت هذه األعمال على مساحة  11ألف متر مربع وقام بها  700رجل
إنقاذ ،وحسب وكالة «نوفوستي» فقد انتشر حطام الطائرة في مستطيل
بمقاس  250/450متراً ،وتراوح حجم قطع الحطام بين الصغير جدا ً والكبير
بطول  5أمتار.
من جه ٍة أخرى ،أفاد مصدر في أجهزة الطوارئ بروستوف على الدون بأنّ
فحص الصندوقين األسودين سيبدأ في القريب العاجل ،وكان الصندوقان ُنقال
إلى موسكو مساء السبت.
وحسب وزير المواصالت الروسي مكسيم سوكولوف ،سيستغرق فحص
أشالء جثامين الضحايا أسبوعين في أحسن األح��وال ،وكان مم ّثل سلطات
مقاطعة روستوف على الدون أعلن سابقا ً أنّ األشالء ُنقلت بالكامل إلى المكتب
اإلقليمي للطب ّ
الشرعي.
ووصل أكثر من  10مم ّثلين عن هيئة الطيران الدولية إلى مطار روستوف
على الدون للتحقيق في كارثة البوينغ.
على صعي ٍد آخر ،أعلنت سلطات مدينة روستوف على الدون إجراء مراسم
تأبين لضحايا الكارثة الجوية في مطار روستوف على الدون ،وقد بدأ أقارب
الضحايا بالتوافد إلى المطار منذ الصباح الباكر ،كما حضر أناس من سكان
المدينة ال أقارب لهم بين الضحايا يحملون زهورا ً ودُمى.
تجدر اإلشارة إلى أنّ سكان المدينة بدؤوا يتوافدون إلى المطار منذ مساء
السبت إلشعال الشموع عند مداخله ،ويُنتظر توافدهم طوال نهار اليوم حاملين
الزهور .وقد أُعلن يوم أمس في مقاطعة روستوف يوم حداد على أرواح ضحايا
كارثة طائرة «فالي دبي».

في غضون ذلك ،انتشرت في شبكة اإلنترنت تسجيالت للمحادثة األخيرة
التي جرت بين برج المراقبة الجوية في مطار روستوف على الدون الروسي
وقائد طائرة «بوينغ  »737اإلماراتية المنكوبة.
وقامت الوكالة االستشارية التحليلية الدولية «أمن الطيران» ّ
بفك وترجمة
الحديث الالسلكي بشكل كامل .وأفادت بأ ّنه في حال التأ ّكد من صحة هذه
التوصل إلى استنتاج بأنّ كل شيء على متن الطائرة كان على
المحادثة يمكن
ّ
ما يرام حتى لحظة الكارثة.
و تقول الوكالة إنّ قائد الطائرة كان يسأل عن الظروف الجوية فيما يح ّذره
المراقب الجوي من هبوب الرياح ،ويخبره بأنّ مدى النظر يبلغ  6كيلومترات،
وبتساقط مطر غزير ويح ّذره من إمكانية الوقوع في «تيار نفاث» ،فير ّد عليه
الطيار بأ ّنه «سين ّفذ محاولة ثانية» للهبوط.
من جانبه ذكر رئيس هيئة الطيران الدولية أنّ «الصندوقين األسودين»
للطائرة المنكوبة متض ّرران كثيرا ً لكن من الممكن تحليل محتوياتهما ،مع أنّ
ذلك سيتطلّب بعض الوقت.
وقال :إنّ «الصندوقين األسودين متض ّرران جداً ،ويجري اآلن عمل إضافي
إلعادة توصيل الكابالت ،وإخراج وحدات الذاكرة ،ما سيتطلّب بعض الوقت
لتحليل بياناتها».
وقد صدر تحذير تلك الليلة بإمكانية حدوث عاصفة في منطقة مدينة
روستوف على ال��دون ،وأ ّن��ه من المنتظر أن تصل سرعة الرياح الجنوبية
الغربية إلى  30-25مترا ً في الثانية ،وأنّ الرياح قوية حتى من دون العاصفة
والمطر غزير فوق المدينة .لذلكُ ،تعتبر األحوال الجوية السيّئة من األسباب
ّ
لتحطم الطائرة إلى جانب خطأ الطاقم.
المحتملة
ّ
ُ
لغ أو ُترجئ أي رحالت في
ت
لم
ها
ن
إ
أمس،
دبي»
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ِ

أعقاب حادث روستوف على دون بروسيا ،وأضافت الشركة أ ّنها ستستأنف
رحالتها إلى الوجهة الروسية بمج ّرد إعادة فتحها أمام حركة السفر.
وقال المدير التنفيذي للشركة غيث الغيث في مؤتمر صحفي ،إنّ الشركة
تتعاون عن كثب مع السلطات الروسية لتحديد سبب الحادث الذي وقع
السبت .ودعا الغيث إلى وضع ح ٍّد للتكهّنات حول الكارثة.
وأضاف أنّ الشركة تثق كثيرا ً في السلطات الروسية التي تستطيع إدارة
األوضاع المحليّة للرحالت الجوية.

