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 لؤي خليل


من تدمر العائدة للت ّو إلى سيطرة الجيش السوري زأر
األسد معلنا ً ثباته وقدرته وتماسك حلفائه على األرض،
مشيدا ً بنجاعة االستراتيجية التي ينتهجها وحلفاؤه في
محاربة خصومهم ،وليطعن م �ج �دّدا ً ف��ي ق��درة التحالف
األم �ي��رك��ي الستيني ال ��ذي ب��دا ع�ل��ى وق��ع اس �ت �ع��ادة تدمر
«محشوراً» في زاوية االنتصار األول بعد اإلعالن الروسي
سحب ال�ق��وة الرئيسة م��ن س��وري��ة .رب�م��ا ل��ن ي�ع��ود جون
برينان رئيس االستخبارات األميركية مرة أخرى لزيارة
موسكو كما فعل في مطلع آذار ليضغط على بوتين للدفع
تنحي األس��د ،إذ لن تجدي الضغوط نفعاً ،لطالما
باتجاه ّ
تأتي م �ف��رزات ال�م�ي��دان لتكون ال�ع�ن��وان األوح��د والعامل
أي مناورات أو استثمارات أميركية
الرئيس في الح ّد من ّ
في الساحة السورية.
هنّأ بوتين نظيره السوري على اإلنجاز النوعي ،وكذلك
فعل مستشار األمن القومي اإليراني علي شمخاني مؤكدين
دعمهم المستم ّر للرئيس األس��د ف��ي م�ح��ارب��ة اإلره ��اب،
وليعزز ذلك بطبيعة الحال من لهجة الوفد المفاوض الذي
تنبّأ رئيسه السفير بشار الجعفري باالنتصار قبل يوم
واحد من العودة من جنيف ،معلنا ً أنه قد أخبر ذلك لبعض
الشخصيات الدبلوماسية ،مؤكدا ً أنّ ذلك األمر ترك عامالً
نفسيا ً مهما ً حتى في نفوس األع��داء والخصوم بحسب
تعبير الجعفري ،فكان لزاما ً على دي ميستورا نفسه أن
يثني على ما قدّمه الوفد الحكومي من عناصر أساسية
(أي دي ميستورا) بحسب الجعفري
وأفكار توافقية معلنا ً ّ
أيضا ً أنه ال يمكن تجنّب هذه العناصر ،بعكس المعارضة
التي تبدو في ذروة أزمتها وص��ور اهتزازها فال ميدان
تملكه وال أوراق تستثمر فيها ت�ف��اوض�ي�اً ،حتى الجبل
السعودي الذي يعتقدون أنه السند المتين بدا متصدّعاً،
والصمت حيال جزئية رحيل األس��د قد طغى على حديث
الجبير خالل لقاء نظيرته الجنوب أفريقية ،والذي لم يجد
إال باب م ّد اليد إليران (إنْ غيرت من سلوكها) ليطرقه وال
سيما بعد اتهامات أوباما للمملكة بأنها راعية اإلرهاب في
المنطقة.
م��ا ي��ؤك��د اعتقادنا أنّ المشهد السياسي ال�ع��ام للملف
السوري يسير وبقوة لصالح الدولة السورية ينطلق من
ثالث نقاط رئيسة:
 اإلدارة الروسية النوعية لتطورات الملف السوريالمعتمدة في سير عملها على جبهتين وبالتوازي ،األولى:
تماسك وث�ب��ات الحلفاء على األرض ،فكانت تدمر أولى
ث�م��رات ذل��ك .والثانية :السعي ال��روس��ي لتكريس األسد
كشريك للغرب واألوفر حظا ً من بين ك ّل األسماء األخرى،
ومن هنا نفهم دعوة المتحدثة باسم الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا الغرب لعدم تناسي أنّ األسد كان صديقا ً
للغرب ،وأنّ بالدها دعمته إلدراكها أنّ رحيله يعني انهيار
الحكومة وال��دول��ة ،وتاليا ً ف��إنّ الوضع في ليبيا سيكون
نزهة إذا ما قورن بالوضع السوري من دون األسد.
 النقمة على سلوك تركيا ل��درج��ة باتت تتحدّث عنه«إسرائيل» نفسها لجهة أنّ طباخ الس ّم ال ب� ّد أن يتذ ّوقه،
وك��ذل��ك م��ا س � ّرب ع��ن الملك األردن ��ي ال�لاع��ب الرئيس في
مرحلة بعينها م��ن ال�ح��رب على ال��دول��ة ال�س��وري��ة (غرفة
الموك) من تصريحات ع ّد فيها تركيا العامل األساس في
تصدير اإلرهاب إلى أوروبا ،واأله ّم من هذا وذاك الخالف
األميركي التركي في ه��ذا الخصوص وص��ف فيه أوباما
نظيره أردوغان بالفاشل والديكتاتور وأنه لن يلتقي به في
قمة واشنطن المقبلة حول األمن النووي.
 ما أعلنه وزير الدفاع األميركي لجهة أنّ هذا األسبوعسيكون حاسما ً في مواجهة «داع��ش» وال��ذي سرعان ما
انعكس على اجتماع دول التحالف اإلسالمي في الرياض
لجهة العمل على تجفيف منابع اإلرهاب وأنّ استراتيجية
من أربعة محاور قد ت ّم االتفاق عليها لمحاربة اإلرهاب قد
وضعت من دون التط ّرق مطلقا ً لجزئية اعتبار دول مجلس
التعاون الخليجي حزب الله منظمة إرهابية.
ال نجزم بصدقية النيات األميركية لكن ك ّل تلك المؤشرات
تترك انطباعا ً وميالً لدينا نحو حلحلة باتت تلوح في األفق
في ما يتعلق بالملف ال�س��وري ،وال سيما بعد تفجيرات
بروكسل.
الثابت أنّ زئير األسد سيستم ّر في جغرافيا عديدة في
سورية ،وأنّ انتصار تدمر سيمنحه حفنة معنوية كبيرة
بحسب ما كتب يوسي ملمان في صحيفة «معاريف»...
لع ّل األيام المقبلة ستحمل معها صوابية تلك التحليالت
من عدمها والتي تنطلق من البوابة التركية بشكل رئيس،
إذ تبدو فيها صورة األسد أكثر ثباتا ً في حين تهتز بشدّة
صورة المعارضة المأزومة والمأزومة جداً.
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

محكمة الرنكا تعتقل خاطف
الطائرة الم�صرية لمدة � 8أيام
قررت النيابة القبرصية تمديد اعتقال خاطف الطائرة المصرية سيف الدين
مصطفى  8أيام الستكمال التحقيق معه.
وأوضحت النيابة العامة في بيان صدر أم��س ،أن مصطفى يواجه تهم
القرصنة ،واالختطاف ،وحيازة متفجرات بشكل غير شرعي ،والتصرف بشكل
متهور وعدم احتراس ،وانتهاك القوانين الخاصة بمحاربة اإلرهاب.
يذكر أن طائرة «أيرباص  »320تابعة لشركة مصر للطيران كانت تقوم
برحلة من مطار برج العرب باإلسكندرية إلى مطار القاهرة ،اضطرت لالنحراف
عن مسارها والهبوط في مطار الرنكا القبرصي ،بعد أن هدد أحد ركابها الطاقم
بتفجير حزام قال إنه ناسف.
وكان خاطف الطائرة يريد مقابلة طليقته القبرصية ،وطلب من المسؤولين
القبرصيين إيصال رسالة من  4صفحات لهذه المرأة .وبعد مفاوضات استمرت
لساعات وافق الخاطف على اإلفراج عن جميع الركاب وأفراد الطاقم واالستسالم
للسلطات القبرصية.

ال�صين تحكم بال�سجن  12عام ًا
على م�س�ؤول كبير في البالد
قالت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية ،أمس ،إن جي ويلين ،النائب السابق
لمحافظ إقليم هاينان في جنوب الصين ،حكم عليه بالسجن  12عاماً ،بعد
إدانته بالفساد.
وكان جي ويلين حليفا ً لتشو يونغ كانغ ،رئيس جهاز األمن الداخلي الصيني
المعزول الذي سقط في حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس شي جين
بينغ.
وحذر الرئيس الصيني من أن الفساد المستشري يهدد بقاء الحزب الشيوعي
الحاكم ،وشن حربا ً على الفساد في األعوام الثالثة الماضية ،أطاحت بعشرات
من كبار المسؤولين في الحزب ،والحكومة ،والجيش ،والشركات المملوكة
للدولة.

ّ
سطرته ملكة
يبدو أنّ هذا العشق التاريخي ال��ذي
تدمر زنوبيا لهذه المساحات الشاسعة من الصحاري
المتزينة بآثار حضارتها ،وإن كتب عليها أن تعاني
عبر العصور من آالم عبر تاريخها وبأياد هي ذاتها،
لك ّن ما يميز هذه األرض الطاهرة في تدمر وفي أنحاء
األراضي السورية أنّ لذاكرتها لحنا ً جميالً ومعزوفة
أحبتها ملكة هذه الصحاري وخلّدتها آثار تتكلم عنها
األمم ،ويصدح صداها بين جدران آالمها التي شهدت
بغبارها على حقد الظالمين وتكالب المعتوهين من
الوهّ ابيين.
معزوفة النصر الساطع التي تعلمتها تلك التحف
ورحبت بأجيال
واآلث��ار لو أنّ لديها أصواتا ً لتكلمت
ّ
الجدد ،معلنة نصرا ً لن يستكين في تدمر وال
زنوبيا ُ
في الرقة.
تخصصت بها
ه��ذه المقدمة ليست أب �ي��ات شعر
ّ
السياسة بل هي أح��رف تتكلم عن نصر ه��ذا الحلف
المقاوم .نصر يخطه صناع القرار ورجال ال يعرفون
الهوان على هذه األرض التي مهما تكالبت عليها أنياب
أعدائها فلديها أصوات تصدح وأيا ٍد تفعل.
نعم ،فالسياسة العسكرية التي ترافق مفاوضات
جنيف ترسم انتصارات ترتب طاولة المفاوضات،
ه��ذه السياسة التي تتنتهج «ال�ط��رق المفتوحة «من
ج��دي��د إل��ى دي��ر ال ��زور وال��رق��ة ق��ري �ب �اً .ه��ي الرسالة
الحقيقية التي ستحسم معادالت الطيف الجديد للوفد
�وح��دة ،ال
ال �س��وري ال�م�ف��اوض ،ف��ال��دول��ة ال�س��وري��ة م� ّ

كوالي�س
خفايا

فيدرالية وال مناطقية.
إنّ تحرير تدمر الحضارة سيعيد إلى أذهان الجميع
نقطة صفر معينة ما قبل تدمر إلى ما قبل معابر ت ّل
أبيض مع تركيا والتنف العراقية ،هذه المعادالت التي
وجه
يرسمها الحلفاء والرسائل غير المعلنة التي ُت َّ
إلى اإلرهابيين أوالً وداعميهم ثانياً ،بأنّ النصر اآلتي
بأيادي الجيش العربي السوري سيطال جميع منافذ
تهريب حقدكم ،وسيعيدكم إلى نقاط ستصعب عليكم
أي مراحل مقبلة تطالبون بها عبر االنتقال أو الحكم
الذاتي وغيرهما.
ال م �س��اوم��ات ع �ل��ى ق ��وة دع ��م ال�ح�ل�ي��ف ال��روس��ي
لسورية ،وال تراجع عن وجود المقاومة حيث يجب
أن تكون ،وال إره��اب�ا ً غير إرهابكم فالجميع أصبح
ت �ح��ت ن �ي��ران ال �ج �ي��ش ال �ع��رب��ي ال��س��وري وحلفائه،
مهما اش�ت��دت األزم ��ات المفترضة للتدخل التركي ـ
السعودي ال��ذي قد يحرك الجبهة الجنوبية مجدّداً،
بحثا ً عن آمال تبعثرت في رمال الصحراء التدمرية،
وال استثناءات بعد هزيمتهم القريبة في الرقة معقل
إرهابهم اللقيط.
هي معادالت ترسمها قدرات الحلف المقاوم الذي
رس��م ت��ردّدات��ه م��ن موسكو إل��ى الضاحية الجنوبية
وش �دّد على تحقيق مخارج سياسية ترضي جميع
األطراف في ك ّل جولة تفاوضية ،لك ّن وقاحة الطلبات
الوهابية باستهداف قلب الحلف وانتزاعه ومساومة
موسكو عليه أي ح��زب الله والمقاومة ،أك��دت بما ال
يدع للشك مكانا ً أنّ المشكلة التي يحاول الوهّ ابيون
ابتداعها باستهداف قيادة الدولة السورية ،هي أن
ي��دف��ع الشعب ال �س��وري ثمن دع�م��ه للمقاومة وهذا
طلب «إسرائيلي» بامتياز ،والثاني قطع امتداد القوة

اإليرانية في المنطقة وهذا طلب سعودي بقوة تركية
تسابق إلي�ج��اد موطئ ق��دم اق�ت�ص��ادي ت��داف��ع ب��ه عن
مصالحها أمام المجتمع األوروبي.
ي��درك الحليف ال��روس��ي أنّ صياغة ق��ان��ون دولي
على مقاس بعض الدول لن يغير في تصميم موسكو
ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة ك�س��ر اإلره� ��اب وت�ف�ك�ي��ك رم� ��وزه على
األرض السورية ،كبداية لتجفيف منابعه الحدودية،
والتشديد ال��روس��ي ال�ج��دي��د على ال�ت�ح��رك األح��ادي
وج��ه تحذيرا ً شديد اللهجة إلى
ض ّد منتهكي الهدنة ّ
اإلدارة األميركية بأنّ الحلول التي نطرحها معكم غير
صالحة لك ّل التصرفات السعودية ـ التركية .فالجميع
بات يعلم أنّ مفاتيح الح ّل السياسي والعسكري باتت
في يد المحرك القوي النتصارات الميدان السوري
وه��و موسكو التي ل��ن تنكفئ ي��وم�ا ً ع��ن تأكيد أنّ ما
لم ت��أخ��ذوه بالحرب والتدمير واإلره��اب من الدولة
السورية لن نسمح به سياسياً ،وهنا المقصود أكثر
من أبعاد الدولة السورية ليشمل أنابيب النفط القطرية
والتركية .فالرئيس الروسي فالديمير بوتين كان في
مقدمة صانعي نصر تدمر وال��ذي هو بداية اقتالع
معاقل اإلره��اب من المنطقة الشرقية ،ورسالة إلى
جميع المحاور الشمالية والجنوبية ،بأننا ماضون
في تحالفنا وصنع النصر القريب.
ليست موسكو من تتخلى عن حلفائها وليس الرئيس
ّ
يتأخر في صنع خياراته
بوتين من يغير توجهاته أو
ال�ق��وي��ة ،واأله ��م أن��ه ليس ممن يضعون انتصارات
قواتهم جانبا ً وليسوا من يديرون دفة السفن للعودة
قبل قطف الثمار .فهل يدرك هذه الرسائل من يتأخر
في ركب أمواج البحار؟

قالت مصادر عراقية
متابعة لتشكيل الحكومة
الجديدة إنّ األحزاب
قامت بتسمية ممثليها
من التكنوقراط بتقديم
ثالثة أسماء لك ّل منصب
وزاري وتركت لرئيس
الحكومة حيدر العبادي
اختيار المناسب منها وفقا ً
للتوازنات التي يريد الحفاظ
عليها ،وتوقعت أن ال يرضي
هذا التشكيل السيد مقتدى
الصدر لكن دون مواصلة
الحركة االحتجاجية بل
بمنح الحكومة الجديدة
مهلة لنهاية العام حتى
تثبت أهليتها وإال صار
تغيير رئيس الحكومة
مطروحاً ،وقالت المصادر
إنّ المرجعية في النجف
تدعم تحرك العبادي لتغيير
ال يسقط التحالف السياسي
الذي يتمثل في الحكومة...

خامنئي :من يقول �إن الم�ستقبل هو المفاو�ضات ولي�س ال�صواريخ �إما جهالء �أو خونة

�إرهابيو بروك�سيل ربما خططوا ال�ستهداف رئي�س الوزراء

رو�سيا :تجارب �إيران ال�صاروخية
ال تنتهك قرار الأمم المتحدة

بلجيكا توا�صل مطاردة الم�شتبه به الثالث
في تفجيرات مطار بروك�سيل

أكد المرشد االيراني السيد علي
خامنئي أم��س إن الصواريخ مهمة
لمستقبل الجمهورية اإلسالمية،
وقال« :من يقولون إن المستقبل هو
المفاوضات وليس الصواريخ إما
جهالء أو خونة».
وأض��اف خامنئي أنه «إذا سعت
الجمهورية اإلسالمية للمفاوضات
من دون أن تملك قوة دفاعية فإنها
ستضطر للرضوخ أمام تهديدات أي
دولة ضعيفة» .وأيد االتفاق النووي
الذي أبرم العام الماضي مع القوى
العالمية لكنه دع��ا إي��ران منذ ذلك
الوقت إلى تجنب أي تقارب أكبر مع
الواليات المتحدة وحلفائها والحفاظ
على قوتها االقتصادية والعسكرية.
وت���أت���ي ت��ص��ري��ح��ات ال��م��رش��د
االي��ران��ي بعد االن��ت��ق��ادات الغربية
للتجارب الصاروخية اإليرانية التي
أطلقها الحرس الثوري قبل أسابيع،
بالتزامن م��ع تصريحات الرئيس
االي���ران���ي ال��س��اب��ق أك��ب��ر هاشمي
رفسنجاني ،ال��ذي ق��ال في تغريدة
على موقع «تويتر» األسبوع الماضي
إن «المستقبل ف��ي ال��ح��وار وليس
الصواريخ».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،نقلت وكالة
«انترفاكس» الروسية لألنباء أمس
عن ميخائيل أوليانوف رئيس قسم
منع االنتشار والحد من التسلح في

وزارة الخارجية الروسية قوله إن
تجارب إط�لاق الصواريخ القادرة
على حمل أسلحة نووية في إيران
ليست انتهاكا ً لقرار صادر عن مجلس
األمن الدولي ،مؤكدا ً أن القرار ال يحظر
التجارب الصاروخية.
وأوضح أوليانوف ،أن قرار مجلس
األمن ال يمنع ،بل «يحتوي فقط على
دعوة» ،مشيرا ً إلى أن «الدعوة ،ليس
لالمتناع عن تجارب كل الصواريخ
البالستية ،بل االمتناع عن تجارب
الصواريخ المصممة لحمل رؤوس
نووية» ،مشيرا ً الى أن موسكو ال ترى
جدوى من إثارة مسألة إطالق إيران
لصواريخ بالستية ،في مجلس األمن،
نظرا ً ألنه ال يوجد أساس لذلك.
من جهته ،قال بان كي مون األمين
العام لألمم المتحدة إن الصواريخ
الباليستية ال��ت��ي أطلقتها إي��ران
سببت قلقا ً وأن األمر يرجع إلى القوى
الكبرى التخاذ قرار بشأن ما إذا كان
يجب فرض عقوبات جديدة.
وأضاف بان متحدثا ً للصحافيين
في جنيف على هامش مؤتمر يبحث
قضية الالجئين السوريين «أطلق
اإليرانيون اآلن صواريخ باليستية...
سبب ذلك إزعاجا ً وقلقاً .لكن ما هي
العقوبات وأي ن��وع من اإلج��راءات
يجب أن يتخذ أم��ر يرجع ألعضاء
مجلس األمن».

وك���ان���ت ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد دعت
مجلس األمن الدولي قبل يومين إلى
االجتماع ،لبحث التجارب اإليرانية
األخيرة على الصواريخ البالستية.
وأك���دت واشنطن وحلفاؤها في
رسالة مشتركة ،أن تجارب إي��ران
تنتهك قرارات مجلس األمن الصادرة
ب��م��وج��ب االت��ف��اق ال��ت��اري��خ��ي بين
المجتمع الدولي وإيراني على تسوية
ملف برنامجها النووي.
واعتبرت ال��دول الغربية األرب��ع،
في رسالة حررتها لسفير إسبانيا
رومان اويارزون مارشيزي لدى األمم
المكلف أم��ام مجلس األم��ن بتابعة
ملف إي���ران ال��ن��ووي ،أن التجارب
الصاروخية اإليرانية «تمثل استفزازا ً
وعامالً يزعزع االستقرار ،كما تتناقض
مع قرار مجلس األمن رقم  2231األمر
الذي يستدعي الرد المناسب».
وأكدت الدول األربع أن صواريخ
«شهاب »-3و»قيام »-1التي
أطلقتها إي��ران في آذار الجاري هي
«بطبيعتها قادرة على حمل رؤوس
ن��ووي��ة» ،داع��ي��ة مجلس األم��ن إلى
االجتماع وفقا ً لآللية التي اعتمدها
في ق��راره ذي الشأن للوقوف على
األنشطة العسكرية اإليرانية بعدما
حلّت لجنة العقوبات ورف��ع القيود
عن طهران.

ت��واص��ل السلطات البجليكية جهودها للقبض على
الشخص الثالث المشتبه بضلوعه في تفجيرات مطار
بروكسيل الدولي ،الذي أعلن أنه لن يستأنف أعماله بشكل
كامل قبل عدة أشهر.
وفيما تبذل بروكسيل جهودا ً للوقوف على أقدامها مرة
أخرى ،تزايدت االنتقادات للطريقة التي تعاملت بها بروكسيل
مع القضية بعد أن تبين أنه تم اإلف��راج عن الشخص الذي
يشتبه بأنه شارك في تنفيذ تفجيرات القطار والمطار بسبب
غياب األدلة التي تربطه باالعتداءات.
ووجه االدع��اء إلى المشتبه به ويدعى فيصل شفو (30
عاماً) تهمة «القتل اإلرهابي» وحقق فيما إذا كان هو الشخص
الثالث ال��ذي ح��اول تفجير قنبلة معه إال أن��ه فر عندما لم
تنفجر.
وب��اإلف��راج عن شفو ،ع��ادت عملية البحث عمن يسمى
«الرجل ال��ذي يعتمر القبعة» ال��ذي شوهدت ص��وره على
كاميرات المراقبة في المطار وهو يقف إلى جانب االنتحاريين
اللذين قتال في التفجيرات.
وفيما سارعت السلطات البلجيكية إل��ى تحديد هوية
المشتبه بهم ،إال أن االنتقادات وجهت إلى السلطات بأنها
تجاهلت مجموعة من األدلة أثناء تفكيك شبكة جهادية ترتبط
بتفجيرات بروكسيل واعتداءات باريس في تشرين الثاني
التي أدت إلى مقتل  130شخصاً.
وأعرب رئيس بلدية بروكسيل أيفان مايور عن أسفه إلفراج
القضاء البلجيكي عن فيصل شفو ،بعد القبض عليه عقب
الهجمات .وكان أولفييه مارتينز محامي شفو قال لتلفزيون
«ار تي بي اف» إنه تم اإلفراج عن موكله ألنه كان لديه دليل
براءته وهو تحليل مكالمة هاتفية أثبتت أنه كان في منزله
وقت وقوع الهجمات.
وألمح مايور إلى شبهات بأن شفو يجند إرهابيين ،وقال
لإلعالم الفرنسي« :هناك خيط رفيع بين متطرف غاضب
ومتطرف يجند إرهابيين ،وفي هذه القضية لم يرد القاضي

أن يتخطى الحدود».
في غضون ذلك ،اعترفت الحكومة البلجيكية بارتكاب
أخطاء وسط ضغوط من الداخل والخارج على تفويتها عددا ً
من المؤشرات أثناء متابعتها للمجرمين المرتبطين بشبكات
«جهادية».
وفي مثال صارخ على ذلك اتهمت تركيا بلجيكا األسبوع
الماضي بتجاهل خطر واض��ح بعد أن كشفت أنها رحلت
إبراهيم البكراوي الذي نفذ أحد التفجيرات االنتحارية في
المطار العام الماضي ألنه مقاتل إرهابي بعد اعتقاله قرب
الحدود السورية.
وفي محاولة للكشف عن هوية المشتبه به الثالث في
تفجيرات المطار ،نشرت الشرطة تسجيل فيديو لرجل يعتمر
قبعة ويرتدي سترة بيضاء يدفع أمامه عربة تحمل حقيبة
ضخمة في مبنى المغادرين إلى جانب االنتحاريين إبراهيم
البكراوي ونجم العشراوي.
الى ذلك ،أفادت تقارير إعالمية بأن اإلرهابيين الذين نفذوا
هجمات بروكسيل ،ربما خططوا الستهداف رئيس الوزراء
البلجيكي شارل ميشيل.
وذكرت هيئة « »RTBFلإلذاعة والتلفزيون البلجيكية
نقالً عن مصادر موثوقة ،أن كومبيوتر أحد اإلرهابيين احتوى
على معلومات مفصلة حول مقر رئيس الحكومة البلجيكية
في شارع دي ال لوا .16
كما ذ ّكرت المحطة بأن الشرطة عثرت في شقة اإلرهابيين
التي توجهوا منها إلى مطار بروكسيل على كمية كبيرة من
المتفجرات.
يذكر ،أن خبراء مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي
الذين يساعدون الجانب البلجيكي في التحقيق ،سيدرسون
المعلومات التي يحتوي عليها الكومبيوتر المذكور.
كما أشارت « »RTBFإلى تبني إج��راءات أمنية مشددة
في محيط المقرات الحكومية وبرلمان البالد بعد الكشف عن
المعلومات الجديدة.

ترامب يتراجع عن تعهده بت�أييد مقتل �شرطي في تفجير ا�ستهدف رت ًال �أمني ًا
�أي مر�شح جمهوري غيره للرئا�سة في داغ�ستان الرو�سية و«داع�ش» يتب َّنى
تراجع دونالد ترامب المنافس األوفر حظا ً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري
النتخابات الرئاسة األميركية عن تعهد سابق بتأييد أي مرشح آخر غيره قد
يختاره الحزب وذلك في عالمة على توتر متزايد بينه وبين منافسه الرئيسي
تيد كروز.
وفي لقاء نظمته محطة تلفزيون « »cnnسئل ترامب عما إذا كان يؤيد
تعهدا ً قدمه العام الماضي بتأييد أي مرشح جمهوري النتخابات الرئاسة التي
ستجرى في الثامن من تشرين الثاني القادم فأجاب قائال« :ال  ..لم أعد أؤيد
ذلك».
وكان توقيع ترامب على تعهد بالوالء في أيلول الماضي مهما ً لمساعدته في
كسب مصداقية داخل اللجنة القومية للحزب الجمهوري .ووقع على التعهد
أيضا ً جميع منافسي ترامب الذين يسعون للفوز بترشيح الحزب.
وجاء تراجعه بينما يحاول التصدي لتحد من كروز وهو سناتور جمهوري
من تكساس يأتي في المرتبة الثانية بعد ملياردير نيويورك في السباق على
كسب أصوات  1237مندوبا ً مطلوبين للفوز بترشيح الحزب.
وكان كروز امتنع عن تقديم إجابة مباشرة عندما سئل خالل اللقاء في وقت
سابق عما إذا كان ال يزال ملتزما ً بالتعهد بتأييد مرشح الحزب الجمهوري
للرئاسة إذا لم يفز بترشيح الحزب .وقال« :دعوني أخبركم بالحل الذي أقدمه
لهذا السؤال .دونالد لن يكون مرشح الحزب الجمهوري ...سنهزمه».
وأب��دى جون كيسيك حاكم والي��ة أوهايو ال��ذي ينافس أيضا ً على الفوز
بترشيح الحزب الجمهوري ت��رددا بشأن احترام التعهد .وق��ال في اللقاء:
«تزعجني بعض األمور التي رأيتها» أثناء الحملة ،مضيفاً« :أريد أن أرى كيف
سينتهي هذا األمر».

لقي شرطي مصرعه وأصيب آخ��ران أول من
أمس جراء تفجير استهدف رتالً أمنيا ً في جمهورية
داغستان جنوب روسيا ،فيما تبنى تنظيم «داعش»
اإلرهابي العملية.
وكشفت وزارة الداخلية في الجمهورية عن أن
الهجوم وقع في الساعة  20.30مساء الثالثاء في
محيط بلدة نوفي خورشيت على الطريق المؤدية
إلى مطار «أويتاش» العاصمة الداغستانية محج
قلعة ،واستهدف سيارتين للشرطة.
وأوضحت الوزارة أن ضحايا الهجوم يتبعون
لقوات األمن الداخلي الفدرالية الروسية المرابطة
بصورة موقتة في الجمهورية ،وأن رجال الشرطة
وصلوا إلى داغستان من مدينة كراسنويارسك
جنوب سيبيريا ،وأن التفجير استهدفهم بعد
مغادرتهم إحدى النقاط األمنية في محج قلعة إلى
مكان مرابطتهم الموقتة في مدينة كاسبيسك.
من جهتها ،ذك��رت وكالة «روي��ت��رز» أن تنظيم
«داعش» تبنى الهجوم في داغستان ،وزعم منتمون
إليه بأن العملية أسفرت عن مقتل  10من عناصر
األمن الروسي.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت ال��ش��رط��ة ال��روس��ي��ة إن
شرطيا ً قتل وأصيب اثنان في التفجير ،وقالت
المتحدثة باسم شرطة داغستان فاتنة عبيداتوفا:

«انفجرت سيارتان ونوع العبوة الناسفة لم يتحدد
بعد».
من جهتها ،نشرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم
«داع���ش» بيانا ً على اإلنترنت يعلن مسؤولية
الجماعة المحلية التابعة للتنظيم عن الهجوم،
مشيرة إلى أن االنفجار أسفر عن مقتل عشرة من

رجال األمن .وأعلن «داعش» مسؤوليته في السابق
عن هجمات عنيفة على قوات األمن في منطقة شمال
القوقاز الروسية المضطربة التي تقطنها غالبية
مسلمة وتقع داغستان فيها ،حيث أعلن بعض
المتشددين في داغستان التي تقع على حدود
الشيشان مبايعتهم للتنظيم اإلرهابي.

