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ال�شر في بغداد
�سفير
ّ
ّ
طردُ ...؟
متى ُي َ
 مصطفى حكمت العراقي
منذ أن وطأت قدمه مطار بغداد كان هو رمز الش ّر فيها ،فكان
سفيرا ً لعاصمتين ف��ي أن واح��د هما ال��ري��اض وت��ل أب�ي��ب ،وكان
متحدثا ً رسميا ً «ل��داع��ش» فيها فلم يخف ع��داءه الطائفي لطبقة
واسعة من الشعب العراقي ،وك��ان مق ّر إقامته ملجأ لك ّل عاهات
السياسة في العراق ،فالمفسدون واإلرهابيون والخائنون وبعض
هواة السياسة الذين خدعوا بابتسامته ،ك ّل هؤالء كان السبهان
سيدهم وموزع األدوار عليهم ،لجعل العراق مركزا ً لبث السموم
وخنجرا ً في جسد المقاومة الذي شكل الباب األخير المغلق بوجه
أي
«داعش» ،فلوال هذا المحور ألصبح العراق عرضة للسقوط في ّ
وقت ،في ظ ّل تآمر الرياض ومن معها من محور الش ّر في داخل
العراق وخارجه.
ك ّل هذا حصل وال يزال يحصل تحت أعيّن الحكومة العراقية
ووزارة خارجيتها المشغول ،وزي��ره��ا بالسفرات الفارغة من
محتواها والخالية م��ن مضمونها ،فلم ن � ّر م��ن وزي��ر الخارجية
العراقي سوى إعانة سعود الفيصل سابقا ً على المشي في باريس،
والتودّد إلى دول الخليج لكسب الرضا ،والتصريحات الرنانة في
بداية دخ��ول القوات التركية إلى شمال العراق ،والتي أصبحت
اليوم جسما ً اعتياديا ً وكائنا ً ال يجرؤ أحد على إخراجه من العراق،
في ظ ّل سياسة االنبطاح التي اشتهرت بها حكومة العبادي.
فاألخير ك� ُّث��رت تصريحاته ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة لجهة سعيه
لمقاضاة اإلع�لام ال��داع��م «ل��داع��ش» دول�ي�ا ً على ح� ّد قوله ،وكأنه
يتناسى ال��دع��م الرسمي لسفارة ال��ري��اض ف��ي ب�غ��داد «لداعش»
والتهجم الطائفي المتك ّرر م��ن السفير السبهان على فصائل
ّ
الحشد الشعبي ووصفها بالميليشيات الطائفية ،وعلى الجنرال
سليماني ومن معه من المستشاريين اإليرانيين الذين يدافعون
عن عروبة العراق بطلب رسمي حكومي ،بعد أن انشغل الجنراالت
العرب بقضاء الليالي الحمراء في مالهي أوروبا وجعلوا نصف
العراق بيد «داع��ش» ،وكاد النصف أن يضيع لوال وجود الحشد
الشعبي ومن خلفه األصدقاء من طهران وحزب الله الذين أوقفوا
اإلرهاب ومنعوا تمدّده في بغداد ودمشق وبيروت ،وهو ما فجر
في الرياض وحلفائها النار من غضب الهزيمة لربيبهم اإلرهاب،
فكالوا التهم كيف ما تشاء مصلحتهم ،وجعلوا القاتل مظلوماً،
والمدافع عن نفسه ظالما ً وإرهابيا ً ومنتهكا ً لحقوق اإلنسان ،وهم
ال يعرفون من اإلنسان إال اسمه.
ك ّل هذا عملوه واآلن نجد السبهان يغ ّرد علينا مجدّدا ً ليكشف
نوايا مملكته الخاوية العدائية اتجاه العراق ومن وقف معه من
حلفاء بقوله أنّ وجود شخصيات إرهابية إيرانية قرب الفلوجة
دليل واض��ح على أنهم ي��ري��دون ح��رق العراقيين العرب بنيران
الطائفية المقيتة وتأكيد توجههم بتغيير دي�م��وغ��راف��ي ...هذه
التصريحات الرديئة تن ّم عن حقد دفين وتفكير طائفي مريض،
فهل الجنرال سليماني أو باقي القادة العسكريين اإليرانيين الذين
افترشوا الصحراء والتحفوا السماء للدفاع عن بغداد وعروبتها
هم االره��اب�ي��ون؟ أم المفتي السعودي وباقي شيوخ الفتنة من
العريفي وغيره  ..والذين يتباكون يوميا ً على نساء سعوديات
اعترفوا بتواجدهن في األنبار للجهاد كما يدّعون؟ من اإلرهابي
سليماني الذي منّع ومن معه من المجاهدين وصول «داعش» إلى
عواصم الخليج وإسقاطها وصوالً إلى مكة المكرمة؟ أم دار االفتاء
السعودي الذي ح ّرم تشجيع نادي ريال مدريد اإلسباني لمجرد
تعاطف األخير ،وارتدائه الشارات السوداء حزنا ً على استشهاد
مشجعين له في العراق على أي��ادي اإلره��اب السعودي ،بحجة
تعاطفه مع الروافض كما يقولون؟ من اإلرهابي والمجرم قادة
الحشد الشعبي الذين حملوا نساء األنبار على ظهورهم وتح ّملوا
ما ال يطاق لتحرير األرض من داعش؟ أم من يجلس في مكان واحد
مع المصنّفين دوليا ً باإلرهاب ويدعمهم ماليا ً وإعالميا ً وسياسيا ً
في اليمن وسورية ولبنان وصوالً إلى العراق؟
ك� ّل ه��ذه المعطيات تجعل من المستحيل التفكير ب��أنّ لمملكة
ال�ق��رون الوسطى ال�ق��درة على تصحيح المسار لجهة االلتحاق
بركب االعتدال وعدم التفكير طائفيا ً ومذهبياً ،واتخاذ القرارات
على هذا النهج بالرغم من تكرار الفشل في مختلف الملفات ،ففي
اليمن انهزموا وكسرت أنوفهم بخناجر انصار الله ،وفي لبنان
سقط ابنهم البار سعد الحريري ،كذلك هو الحال في سورية حيث
احترقت ورقة علوش التفاوضية وذابت قبل اشتداد ح ّر الصيف
ومعها انتحر جسمهم العسكري في إدلب .أما في العراق فالواقع
الميداني انحسم لجبهة الحق المتمثلة بمحاربة اإلره��اب ،ولكن
السقوط السياسي ل��م يت ّم إل��ى اآلن ف��ي ظ � ّل ساسة ال يعرفون
العز وال يكتسبونه ،حتى من انتصارات الشعب في قلعة الرياض
اإلرهابية في العراق والمتمثلة بالفلوجة التي بدأت بالعودة إلى
حضن العراق ،في ظ ّل جهاد المرابطين في ساحاتها من القوات
األمنية والحشد الشعبي وباقي الفصائل الداعمة لتحريرها من
إرهاب الرياض ،فالر ّد الحكومي العراقي على حماقات السبهان
كان مخجالً كعادته ،إذ عبرت الخارجية العراقية عن استغرابها
من التصريحات الصادرة من بعض الشخصيات الدبلوماسية
والمتض ّمنة لموقف سلبي من العمليات العسكرية الجارية لتحرير
مدينة الفلوجة من سيطرة «داعش»...
هذا الكالم العاجز ين ّم عن حكومة هزيلة ال يرجى منها خيراً،
ف�ل��وال تضحيات الحشد الشعبي وال �ق��ادة االي��ران�يّ�ي��ن ل��م يصل
العبادي إلى السلطة ،ولم يصبح الجعفري وزيرا ً للخارجية ،فمتى
يخجل هؤالء ويحفظون للعراق وحلفائه كرامتهم ويطردون هذا
السفير من أرض العراق التي يد ّنسها بيديه الملطختين بالدماء،
ف�لا ه��دف م��ن وج ��وده ف��ي ب�غ��داد إال خلق الفتنة وليس التمثيل
الدبلوماسي ،لذلك فإنّ بقاء هذا السفير يبشر بالمزيد من اإلرهاب
والمشاكل في العراق ،فالعالم بدأ يرفض الرياض تدريجيا ً فهل
نكون نحن من يفتح لهم األبواب لنصب العداء لمن وقف معنا في
ذروة وقت الحرب؟ وهل من المنصف ذلك يا قادة العراق الغائبين
عن ك ّل شيء والمنشغلين بالفساد إال ما رحم ربي...

كوالي�س
خفايا

عملية البقعة جر�س �إنذار للأردن الر�سمي
 محمد شريف الجيوسي
من المؤكد أنّ العملية اإلرهابية اإلجرامية التي ُنفذت في
الساعات األول��ى من شهر رمضان ،هي مح ّل رفض وإدانة
واستنكار ك ّل أردني وعربي ومسلم شريف ،بل وك ّل إنسان
يؤمن باألمن واإلستقرار والسلم ،وهي مدانة سواء ُنفذت أول
رمضان أو آخره أو في أيّ ساعة ويوم ومكان على ح ٍّد سواء،
لكن تنفيذها مع إطالله شهر رمضان ،تعطي دليالً إضافيا ً
على همجية اإلرهاب ،وأنْ ال ذمة له وال اعتبار حتى لمكانة
الشهر الفضيل في نفوس المؤمنين ،الذين يزعم اإلرهابيون
االنتساب إليهم كذبا ً وبهتانا ً وزورا.
إنّ للمساجد حرمة ال يجوز معها لجوء الملوثة أيديهم
بالدم إليه ،فيما انتهك اإلرهابي حرمة المسجد وصلى وهو
ما زال يحمل سالح الغدر الذي ارتكب به جريمته اإلرهابية،
وعندما اك ُتشف أمره حاول قتل المزيد من المؤمنين ...ما
يدلل كم أنّ هذا اإلرهابي (كأيّ إرهابي آخر) قد ُمسح دماغه،
وج��رى تجهيله بدينه وعروبته ووطنه ،فأصبح مغايرا ً
وعدوا ً ابتداء بنفسه وانتهاء بك ّل شيء.
إنّ الحرب على اإلرهاب حرب فكرية عقائدية (في جملة
أشكال الحرب عليه) من وسائلها منابر المساجد وأماكن
الصالة والخطباء ،واألئمة ودور تحفيظ القرآن والجمعيات
الخيرية ذات الطابع الديني والطائفي ،فضالً عن مناهج
التعليم في ال��م��دارس والجامعات الخاص منها والعام،
وف��ي وسائل اإلع�لام دون استثناء ،حيث يح ّرض عبّرها
على الكراهية وتجري محاوالت تشويه مذاهب ،ويُستعدى
عليها علنا ً وعلى مجاورين عرب لألردن ،فيعتق ُد المغسولة
أدمغتهم إنْ ارتكبوا هذه الحماقات اإلرهابية الجهالية أنهم
يحسنون بذلك صنعاً ،ويتق ّربون بها إلى الله.
نحن في إقليم واحد قوانينه الرئيسة واحدة ،وأيّة أمراض
على اختالفها قد تصيب منطقة منه ال ب ّد ستنتقل إلى بقية

مناطقه بفوارق زمنية ليست طويلة ،لكن االنتقال المتأخر قد
يحمل كوارث أش ّد بما تراكم من ثارات وخبرات وإرهابيين
وجهاالت جرى تكثيفها إعالميا ً وعمليات غسيل أدمغمة
مدعومة بالمال والسالح والتدريب والتعريض بالمذاهب
والطوائف واألقوام األخرى ،لتتح ّول إلى رفض مطلق لآلخر
وتكفيره واستباحة دمه وعرضه وماله.
ب��وض��وح ...إنّ إت��اح��ة الفرصة لموتورين وجهاليين
ومتلقي أم��وال ،ليبثوا من على وسائل إعالم ومن مساجد،
الشتائم واالتهامات لمجاورين ع��رب ،هو المقدّمة األولى
النتقال التطرف إلينا وشرعنة االنتقال ،ودخول خط التكفير
لك ّل ما ال يتوافق (على مسطرة) التكفيريين.
كما أنّ انخراطنا في أحالف إقليمية ودولية ،يعطي فرصا ً
مجانية النخراط العصابات اإلرهابية في ش��ؤون األردن
المحلية ،في وقت أ ْول��ى بنا تركيز جهودنا وعيوننا على
حدودنا ،ورصد بطانات حاضنة ممكنة ،تزيدها األخطاء
وش��ؤون الفساد فرصا ً للتمدّد ،فضالً عن البطالة وشؤون
المعيشة الضنكة.
إنّ رف��ض وإدان���ة غالبية الشعب األردن���ي بمكوناته
السياسية الحزبية والنقابية والشعبية ال ُمعارض منها
والموالي وال��وس��ط ،للعملية اإلرهابية التي ت ّمت ي��وم 6
حزيران (وهو اليوم الثاني لحرب حزيران التي ش ّنها الكيان
الصهيوني على األردن وسورية ومصر ،وأدّت في ما أدّت
إليه إلى احتالل شطر األردن الغربي الذي ما زال يعاني من
االحتالل وما هو أسوأ) يدلل على وعي ووفاء واستشراف
للمخاطر التي يحملها اإلره��اب لهذا البلد ،كما حملها من
قبل لك ّل من لبنان وسورية والعراق واليمن ومصر وليبيا
وتونس والجزائر...
وم��ن جهة أخ��رى يُشكل اختيار العصابات اإلرهابية،
يوم العدوان الصهيوني موعدا ً لتنفيذ العملية اإلرهابية،
على نظرتها المكملة لمصالح العدو الصهيوني ض ّد أردننا
وأمتنا.

بكلمات ،إنّ شعبا ً رافضا ً لإلرهاب بقوة ،يستحق ثقة أكبر
من قبل حكومات األردن المتعاقبة ،ويستحق الثقة بجدوى
رفضه لسياسات التو ّرط في األحالف ،وهو رفض يمت ّد إلى
خمسنينات القرن الماضي وما ي��زال ...وبالثقة بتوجهاته
الرافضة لوصفات مؤسسات رأس المال العالمية ،التي لم
تزد األردن إال خرابا ً اقتصادياً ،وبالثقة برفضه استقبال
المزيد من الالجئين السوريين ألكثر من اعتبار ،ألنّ وطنهم
أ ْول���ى بهم وأق���در م��ن األردن ،وألنّ ت��س� ّرب غير سوريين
وإرهابيين ومه ّربي مخدرات وسالح وعمالت وب ّ
َشر بينهم
حدّث وقد يحدث المزيد ،ولكي ال نوسع الشقة مع دولتهم
الوطنية باالستمرار في استقبالهم بنا ًء لضغوط غربية،
فضالً عن نقص في وفاء المانحين باحتياجاتهم.
إنّ أمن األردن واستقراره يقوم على ك ّل ما سبق ،وبفهم
الذرائع التي دلف منها اإلرهاب إلى غير دولة عربية ،واغتنام
الطامعين األخ��ط��اء للتدخل ف��ي شؤونها وجلب سفهاء
اإلره��اب من بقاع األرض األرب��ع إليها ،لتدميرها بحجج ال
تميّز عصابات اإلره��اب وداعميهم بشيء عن ال��دول التي
صدّر إليها اإلرهاب ،بل هم متخلفون عنها بعقود ومسافات
بعيدة.
باختصار شديد ،العملية اإلرهابية التي ُن ّفذت مؤخراً،
هي بمثابة جرس إنذار لألردن الرسمي ،لإلقتراب من شعبه
ومجاوريه العرب المستهدفين باإلرهاب اإلقليمي والدولي
وللتنسيق معهم في محاربته ،وإع���ادة النظر في نهجه
السياسي واإلقتصادي واالجتماعي (أيّ في الحرب على
اإلرهاب باعتبارها حربا ً فكرية وعقدية ومعيشية فضالً عن
كونها أمنية) وألجل مساح ٍة ديمقراطية أرحب ،قادرة على
المجيء بمجلس نيابي حقيقي ال يتيح منح المزيد من المزايا
لـ»إسرائيل» على األق ّل.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

قالت مصادر إعالمية
روسية إنّ زيارة بنيامين
نتنياهو إلى موسكو
كانت لبحث فرص
الوصول إلى تسوية مع
الفريقين الفلسطينيين،
حركة حماس والسلطة
الوطنية ،على قاعدة
التزام «إسرائيلي»
علني بالمبادرة العربية
للسالم ،شرط وضع
بنودها للتفاوض الطويل
المدى ،واالكتفاء بتوفير
فرص قيام دويلة
فلسطينية في غزة،
وضمن ضمانات دولية
لفرض رقابة على المطار
والميناء طلب شراكة
موسكو في تقديمها.

كلينتون ت�ضمن تر�شيح الحزب الديمقراطي و تتقدَّ م على ترامب بع�شر نقاط

ويكيليك�س :غوغل �سالح كلينتون االنتخابي
احتفلت هيالري كلينتون بفوزها على منافسها بيرني
س��ان��درز ف��ي سباق الترشح ع��ن ال��ح��زب الديمقراطي
لالنتخابات الرئاسية ،وش ّنت هجوما ً الذعا ً على المرشح
المفترض للحزب الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت كلينتون ،إنها وصلت إلى نقطة فارقة في تاريخ
الواليات المتحدة كأول إمرأة تقود حزبا ً رئيسيا ً في سباق
إلى مقعد الرئاسة بالبيت األبيض.
وفي كلمة وجهتها إلى مؤيديها في حي بروكلين في
نيويورك ،قالت «أشكركم ..لقد وصلنا إلى نقطة فارقة...
نحن جميعا ً مدينون بالكثير لمن سبقونا» ،حيث اعتبرت
إنجازها صفحة جديدة في التاريخ الطويل لحركة حقوق
المرأة.
وكانت كلينتون تتحدث بعد قليل من فوزها على
س��ان��درز في االنتخابات التمهيدية للحزب في والية
نيوجيرسي ،م��ع��ززة تقدمها بعد ي��وم م��ن ضمانها
الحصول على العدد المطلوب من أص��وات المندوبين
ل��ك��ي تصبح م��رش��ح��ة ال��ح��زب الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة
األميركية.
ودعّ ��ت المرشحة الديمقراطية مؤيدي ساندرز إلى
االنضمام إليها وقالت إن الحزب الديمقراطي تلقى دعما ً
من حملته من أجل القضاء على عدم المساواة في الدخل،
والتي استحوذت على حشود ضخمة واستقطبت ناخبين
من الشبان.
وتعد والية نيوجيرسي إحدى  6واليات أجريت فيها
انتخابات تمهيدية في سباق الترشح ،من بينها والية
كاليفورنيا ،حيث ال تزال كلينتون تواجه خطر خسارة
محرجة أم��ام ساندرز .غير أنّ توقعات لمحطة «Fox
 »Newsأظهرت ،أم��س ،أنّ كلينتون تتجه للفوز في
االنتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا
أيضاً.
وفي السياق ،أفاد استطالع للرأي بأنّ كلينتون تتفوق
على منافسها الجمهوري المفترض دونالد ترامب بعشر
نقاط في السباق الرئاسي هذا العام ،وذلك في تغيير
طفيف عن األسبوع الماضي مما يشير إلى أن تصريحات
ترامب بشأن قاض أميركي من أبوين مكسيكيين لم تؤثر
بعد على موقفه في المنافسة.

وص���در أح���دث اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي أج��رت��ه «روي��ت��رز»
ومؤسسة «إبسوس» بعد أيام من توجيه انتقادات حادة
لترامب بسبب إص��راره على أن قاضيا ً اتحاديا ً ولد في
والية إنديانا ألبوين مكسيكيين منحاز ضده في قضية
ورد فيها اسمه.
وأشار االستطالع اإللكتروني إلى أنّ  44.3بالمئة من
الناخبين المرجحين قالوا إنهم سيصوتون لكلينتون
مقارنة بنسبة  34.7بالمئة سيدعمون ترامب .وقالت
نسبة  20.9بالمئة إنها لن تص ّوت ألي منهما ،ولم تتغير
النتائج كثيرا ً عن مسح األسبوع الماضي ،حيث شارك في
االستطالع  1261شخصا ً وبلغ هامش المصداقية فيه
 3.2نقطة مئوية.
ه��ذا وشنت كلينتون ،هجوما ً قاسيا ً على المرشح
المفترض للحزب الجمهوري دونالد ترامب الستخدامه
خطابا ً مثيرا ً لالنقسام يستهين بالنساء والمسلمين

قتلى و جرحى في تفجير �سيارة َّ
مفخخة �أمام
مقر للأمن جنوب �شرق تركيا

والمهاجرين .وقالت «المخاطر في ه��ذه االنتخابات
مرتفعة والخيار واضح .دونالد ترامب غير مؤهل فيما
يتعلق بالسيطرة على مشاعره وضبط النفس ألن يكون
رئيسا ً للبالد وقائدا ً أعلى للقوات المسلحة».
وكان الملياردير دونالد ترامب قد ّفاز في االنتخابات
التمهيدية للحزب الجمهوري في والي��ة كاليفورنيا،
وحصل على  74%من األص��وات ،بحسب محطة «Fox
 »Newsالتلفزيونية.
الى ذلك ،هنأ الرئيس األميركي ،باراك أوباما ،كلينتون
بحصولها على العدد المطلوب من المندوبين لترشيحها
النتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.
و جاء في بيان صادر عن البيت األبيض ،أنّ أوباما
اتصل بكلينتون وكذلك منافسها السيناتور عن والية
فيرمونت بيرني ساندرز ،و هنأ الرئيس كال السياسيين
بإجراء «حملتين انتخابيتين ملهمتين» وكذلك بظهور

«جيل جديد من األميركيين في العملية السياسية للبالد»،
وشكر كلينتون وساندرز على لفت انتباه األميركيين إلى
أفكار سياسية مهمة.
وقال أوباما ،في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية
السابقة ،إنّ حملتها التاريخية ألهمت الماليين وتمثل
امتدادا ً لنضالها على مدى حياتها من أجل مصالح الطبقة
الوسطى واألطفال.
من جهة أخ��رى ،شكر الرئيس األمريكي السيناتور
ساندرز على تشجيع ماليين األميركيين من خالل سعيّه
إلى معالجة قضيتي عدم المساواة وتأثير كبار رجال
األعمال على السياسة األميركية.
في غضون ذلك ،فضح مؤسس «ويكيليكس» ،جوليان
أسانج ،عالقة شركة غوغل ب��اإلدارة األميركية ،متهما ً
الشركة بالتورط في الحملة االنتخابية للمرشحة عن
الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون.
وجاء اتهام أسانج لغوغل ،خالل مداخلته عبّر الفيديو
للمشاركة بفعاليات المنتدى اإلعالمي الدولي «عصر
جديد للصحافة :وداع��ا ً للتيار السائد» ،ال��ذي نظمته
مؤسسة «روسيا سيفودنيا» ،بمناسبة مرور  75عاما ً
على تأسيسها.
وفي هذا الصدد ،قال مؤسس «ويكيليكس» إن شركة
غوغل دُمجت بشكل وثيق مع السلطة في واشنطن ،على
المستوى الشخصي والعملي والمؤسساتي ،فضالً على
تحكم غوغول بقنوات المعلومات.
وفي سياق حديثه ،اتهّم أسانج شركة غوغل األميركية
بمشاركتها في حملة كلينتون االنتخابية ،إذ أصبح أريك
شميت رئيس «غوغل» سابقاً ،رئيسا ً للشركة التي تقوم
بتوفير الدعم المعلوماتي الرقمي لحملة هيالري التي
ستجري في تشرين ثاني المقبل.
وأض��اف أسانج أنّ شميت يشغل في الوقت نفسه
منصب أح��د الرئيسين المناوبين للجنة التكنلوجيا
الحديثة بوزارة الدفاع األميركية ،مؤكدا ً أنّ شركة غوغل
تحولت إلى «سلطة أميركية تقليدية» ،مستحضرا ً إلى
األذه��ان إبرام الشركة صفقة مع إدارة أوباما ،حتى إن
رئيسها كان يتردد على البيت األبيض أسبوعيا ً على مدى
األعوام الـ 4الماضية.

تحتج على الطلعات التج�س�سية
بكين ّ
الأميركية قرب حدودها

ال�شرطة الألمانية :مهاجرون ارتكبوا
�أو حاولوا ارتكاب � 69ألف جريمة
أعلنت الشرطة األلمانية أنّ مهاجرين متواجدين في البالد ،ارتكبوا أو حاولوا
ارتكاب نحو  69ألف جريمة خالل الربع األول من العام الجاري.
وقال التقرير الصادر عن الشرطة إنّ عدد الجرائم ،التي ارتكبها المهاجرون،
من بينهم سوريين وأفغان والعراقين كان كبيراً ،وهم يشكلون أكبر التجمعات
بين طالبي اللجوء في ألمانيا  ،لكن بالنظر لنسبة عدد هؤالء إلى أعداد أفراد
المجموعات التي ينتمون إليها فإن «من الواضح أنها نسبة منخفضة».
ولم يحدد التقرير نسبة هذه الجرائم من إجمالي الجرائم الفعلية أو المحتملة
خالل األشهر الثالثة األولى من العام  ،2016مشيرا ً أنّ الغالبية العظمى من
المهاجرين لم يرتكبوا أي جرائم.
يُذكر أنّ هذه هي أول مرة تنشر فيها الشرطة االتحادية تقريرا ً عن الجرائم،
التي يرتكبها مهاجرون ،التي تشمل بيانات من جميع واليات ألمانيا الـ،16
ولهذا السبب ال تتوفر بيانات سابقة لعقد مقارنات.
وأظهر التقرير أنّ  29.2بالمئة من الجرائم التي ارتكبها مهاجرون أو حاولوا
ارتكابها في الربع األول من العام  2016كانت جرائم سرقة ،و 28.3بالمئة كانت
مخالفات تتعلق بالملكية أو التزوير ،و 23بالمئة لمخالفات كاإليذاء الجسدي
واالحتجاز غير القانوني ،في حين شكلت المخالفات المتعلقة بالمخدرات 6.6
بالمئة مقابل  1.1بالمئة للجرائم المرتبطة بالجنس.

قالت وكالة أنباء «دوغان» التركية
إنّ ضابطي شرطة قتال في انفجار
س��ي��ارة ملغومة اس��ت��ه��دف م��رك��زا ً
للشرطة في بلدة مديات بمحافظة
ماردين في جنوب شرق تركيا أمس.
بدوره أعلن رئيس الوزراء التركي،
بن علي يلدريم ،عن مقتل  3أشخاص
بينهم شرطي ومدنيان ،وإصابة 30
شخصا ً جراء التفجير ،في حين ذكرت
وسائل إع�لان تركية أنّ اشتباكات
ب��ي��ن ال��ج��ي��ش ال��ت��رك��ي ومسلحين
م��ن ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��ردس��ت��ان��ي
اندلعت في المدينة ذات األغلبية
الكردية.
من جهته ،اتهّم الرئيس التركي

رج��ب طيب أردوغ���ان ح��زب العمال
الكردستاني بالوقوف وراء التفجير
ال��ج��دي��د ،وق���ال إنّ «ال��ج��ه��ات التي
تحاول تلقين ال��دروس لتركيا (لم
يس ّمها) من خالل اإلرهاب والعمليات
اإلره��اب��ي��ة ،إنما يحاولون عبثاً»،
مشيرا ً أنّ «نيل الشهادة يعتبر هدفا ً
ساميا ً بالنسبة للشعب التركي».
أردوغان أوضح أنّ «تركيا تكافح
اإلره���اب بشكل ف��عّ ��ال ف��ي ع��دد من
المناطق وال��م��دن منذ  20تموز/
يوليو ال��م��اض��ي» ،م��ش��ي��را ً ال��ى أنّ
القوات التركية والعناصر األمنية،
تمكنت من القضاء على  7آالف و600
إرهابي في الداخل التركي وخارجها،

واستطاعت تدمير قسم كبير من
مالجئ ومخابئ اإلرهابيين ،وذلك
منذ بدء العمليات األمنية الموسعة
في  20تموز الماضي.
و أض���اف ،إنّ «ال��ش��ه��داء الذين
سقطوا دف��اع��ا ً ع��ن ت���راب ال��وط��ن،
رم ٌز لتاريخ تركيا العريق» ،مشيرا ً
أنّ تاريخ البالد ،مليء بالبطوالت
والشهداء العظام» ،و قال «لو كان
ه��ؤالء اإلرهابيون من أبناء شعبنا
لما اعتدوا على إخوانهم ،ولو كانوا
مسلمين ،لما أهدروا الدماء في شهر
رمضان المبارك ،ولو كانوا بشراً ،لما
فجروا القنابل وسط الشوارع بهذه
الطريقة».

دعّ ت وزارة الدفاع الصينية أمس ،الواليات المتحدة إلى
وقف الطلعات الجوية االستطالعية بالقرب من حدودها.
وأعلن المتحدث الرسمي بالوزارة الصينية «تواصل
الواليات المتحدة تنفيذ نشاطها االستطالعي قرب حدودنا،
ما يقوض بشكل ج��دي األم��ن الصيني في البحر .ه��ذا ما
يُعد سبب المشكلة .ندعو الواليات المتحدة إلى وقف هذه
األعمال وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل».
وأ ّكد المسؤول الصيني حق بكين في اتخاذ اإلجراءات للدفاع
عن النفس ،وامتنع في الوقت ذاته عن التعليق على تفاصيل
حادث اعتراض مقاتلة صينية لطائرة تجسس أميركية فوق
بحر الصين الشرقي.
هذا و كانت محطة « »cnnاألميركية قد أفادت سابقا ً نقالً
عن مصادر لم يكشف عنها ،بقيام مقاتلة صينية من طراز
« »J-10باعتراض طائرة استطالع أميركية من طراز «RC-
 »135في األجواء الدولية فوق بحر الصين الشرقي .وقد

وصف العسكريون األميركيون مناورات الطائرة الصينية
ّ
بالخطيرة ،غير أنّ وزارة الدفاع الصينية أعلنت أنّ طياريها
يتصرفون على الدوام بطريقة مهنية ومسؤولة .وأشار إلى
أنّ هذه العملية لم ُتسفر عن اصطدام الطائرتين ،لكنها ن ّفذت
«بسرعة عالية» عندما كانت المقاتلة الصينية على ارتفاع
واحد مع الطائرة األميركية ،األمر الذي جعل وزارة الدفاع
األميركية تعتبر «عملية االعتراض خطيرة».
ب��دوره��ا ،قالت ق��ي��ادة ال��ق��وات األميركية ف��ي المحيط
الهادي إنّ مقاتلة صينية نفذت اعتراضا ً «غير آمن» لطائرة
التجسس األميركية أثناء قيامها بدورية روتينية في المجال
الجوي الدولي فوق بحر الصين الشرقي.
وأضافت القيادة في بيان أن حادث االعتراض تضمن
مقاتلتين صينيتين من نوع « ،»j-10مشيرة أنّ إحدى
المقاتلتين الصينيتين اقتربت على نحو «غير آم��ن» من
الطائرة األميركية.

