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تفجيرات مطار �أتاتورك...
ماذا يجري بالداخل التركي؟
 هشام الهبيشان
في هذه المرحلة ،يبدو واضحا ً لجميع المتابعين لتداخالت
الفوضى ف��ي الحالة التركية أنّ النظام التركي أصبح يعاني
من حالة فوضى وتخبّط وأزمة داخلية يصعب تجاوزها اآلن،
وخصوصا ً بعد تفجيرات مطار أتاتورك في مدينة اسطنبول.
داخ�ل�ي�اً ،وف��ي ه��ذه المرحلة ت�ح��دي��داً ،يؤكد بعض معارضي
النظام التركي أنّ ال��دول��ة التركية تعاني أزم��ة اجتماعية أمنية
اقتصادية ثقافية سياسية مركبة ،فهي اليوم تعيش كدولة على
وق��ع أزم��ة أمنية عاصفة تتزامن معها أزم��ة اقتصادية خانقة،
خصوصا ً بعد األرق��ام االقتصادية السلبية التي ظهرت أخيراً،
وال �ت��ي راف�ق�ت�ه��ا س�ي��اس��ة قمعية ينتهجها ال�ن�ظ��ام ال�ت��رك��ي ض ّد
معارضيه ،وه��ذه ال�م��ؤش��رات تؤكد بحسب معارضي النظام
التركي أنه بات يم ّر بأزمة ثقة خارجية وداخلية ،خصوصا ً بعد
أن ّ
تبخرت أح�لام تركيا في أن تكون واح��دة من دول االتحاد
األوروبي ،وعلينا أال ننسى هنا أنّ تركيا بدأت تعاني في الفترة
األخ�ي��رة عزلة إقليمية وضغوطا ً دولية بعد فشل ال��ره��ان على
«اإلخ��وان» في مصر ،وعدم حدوث اختراق ملموس في الملف
السوري الذي كانت لها فيه مساحة نفوذ كبيرة ودور بارز في
تطور أحداثه المتالحقة على األرض السورية من خالل نفوذها
في دعم المجموعات اإلرهابية.
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ك � ّل ذل��ك ،يعاني الشعب التركي م��ن أوضاع
اقتصادية صعبة ،فبعض مكونات الشعب التركي تعيش أوضاعا ً
اقتصادية صعبة جداً ،فال يغ ّر البعض إنْ شاهد حجم العمران
وات �س��اع��ه ون �ش��اط االق �ت �ص��اد المحتكر ال �ض �يّ��ق ،وي�ع�ل��م أغلب
المطلعين على الخفايا ،وخصوصا ً االقتصادية ،ويدرك الخبراء
االقتصاديون حجم األزمة االقتصادية في الداخل التركي والتي
تحاول الحكومة التركية ومن أمامها الرئيس التركي أردوغان
إخفاء حقيقتها عن الشعب التركي ال��ذي ب��ات يشعر بنتائجها
ف��ي شكل ملموس ف��ي الفترة األخ�ي��رة ت�ح��دي��داً ،فهناك تقارير
غير رسمية تشير اليوم إلى وص��ول ما مجموعه  31في المئة
من أصل مواطني المجتمع التركي إلى ح��دود معدالت خطوط
الفقر و 12في المئة إلى ما دون معدالت خطوط الفقر في بعض
المدن التركية ،وخصوصا ً المدن التي يقطنها األكراد في شرق
وجنوب شرقي تركيا ديار بكر  -موش – بينغول أورفة عنتاب
بطمان ،ففي هذه المدن يظهر في شكل واضح ارتفاعا ً في عدد
مناطق جيوب الفقر فيها ،وعلى هذا يت ّم قياس معدالت البطالة
والتضخم ونمو االقتصاد وحجم األزمات االقتصادية مجتمعة
المتولدة ع��ن ه��ذه األرق ��ام ف��ي عموم ه��ذه ال�م��دن والمحافظات
التركية الـ 81األخرى.
داخليا ً أيضاً ،أصبح واضحا ً في الفترة األخيرة أنّ الكثير من
المؤسسات والجمعيات واألحزاب ووسائل اإلعالم المعارضة
ف��ي ال ��داخ ��ل ال �ت��رك��ي ب��ات��ت ت�ف�ت�ق��د أدن� ��ى ح�ق��وق�ه��ا السياسية
واإلعالمية وحقها في التعبير عن آرائها وامتالك حريتها ،وك ّل
ذل��ك يت ّم بحجج واه�ي��ة ،وال�ه��دف م��ن وراء ذل��ك ه��و ك � ّم األف��واه
المعارضة ،والتشديد على عمل وسائل اإلعالم المعارضة التي
بدأت في الفترة األخيرة بالكشف عن الكثير من ملفات الفساد
المتعلقة بالحكومات التركية المتعاقبة والتي يقودها أو يشرف
عليها منذ سنوات حزب العدالة والتنمية والذي وصل إلى الحكم
في تركيا عام .2002
إنّ مجموع هذه الملفات في هذه المرحلة االقتصادية واألمنية
وال�س�ي��اس�ي��ة وال�ق�ب�ض��ة البوليسية وم��ص��ادرة ح��ري��ة الشعب
التركي ،بحجج واهية ،باإلضافة إلى االتهامات العالمية للنظام
التركي بتمويل اإلره ��اب ف��ي س��وري��ة وال �ع��راق ت�ح��دي��داً ،فهذه
بمجموعها ،باإلضافة إلى األحكام الجائرة في حقّ المعارضين
للنظام التركي ،تطرح مجموعة تساؤالت عن المصير المستقبلي
للدولة التركية ككل ،وإنْ كان هذا النظام سيأخذ البالد بكاملها
مستقبالً إل��ى حالة ال�ف��وض��ى ،وإل��ى المزيد م��ن تعميق حاالت
االنقسامات المجتمعية في الداخل التركي عرقيا ً وطائفياً ،وإلى
المزيد من التضييق على معارضي هذا النظام.
ختاماً ،إنّ المرحلة المقبلة في ال��داخ��ل التركي تنبئ بمزيد
من التعقيدات الشائكة في الحالة التركية ،وخصوصا ً بعد أخذ
النظام لوسيلة القمع وتشديد القبضة البوليسية على معارضيه،
كخيار مستقبلي قابل للتطبيق في جميع المراحل ،ما سيع ّمق
حالة الشرخ بين النظام التركي وبين مكونات كثيرة من عموم
الشعب التركي ،وخصوصا ً مع األك��راد الذين باتوا يضيقون
ذرع�ا ً من سياسة النظام التركي نحوهم وهي سياسة تهميش
وإقصاء كما يتحدثون ،ومن جهة أخرى بات واضحاً ،أنّ النظام
التركي ب��دأ بمعاقبة حلفائه قبل أع��دائ��ه ف��ي ال��داخ��ل والخارج
التركيين ،م��ا يثبت أنّ النظام التركي ب��ات ف�ع�لاً ،يم ّر بمرحلة
صعبة ،فهل سيستطيع أن يعبرها بأمان؟ وهنا سأترك اإلجابة
لأليام المقبلة ،لعلها تعطينا إجابات واضحة عن طبيعة المسار
المقبل للنظام التركي الستيضاح معالم المرحلة المقبلة في
ال��داخ��ل التركي وأث��ره��ا المستقبلي على النظام التركي وعلى
الدولة التركية كك ّل.

بوتين يجتمع ب�أوباما
خالل قمة مجموعة الع�شرين
نقلّت وكالة اإلع�لام الروسية لألنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي
سيرغي ريابكوف ،قوله إنّ وزارة الخارجية الروسية ال تستبعد عقد اجتماع
ثنائي بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره األميركي باراك أوباما ،على
هامش قمة مجموعة العشرين في أيلول المقبل.

تفجير مزدوج في كابل
و«طالبان» تتبنى
قتل  27شخصا ً على األقل وأصيب قرابة  40آخرين ،جراء تفجير مزدوج
استهدف حافالت كانت تقل خريجي أكاديمية الشرطة األفغانية في ضواحي
كابل الغربية.
وأوضح مصدر في الشرطة أنّ الهجوم االنتحاري المزدوج استهدف أمس،
 3حافالت للشرطة كانت في طريقها من والية وردك إلى كابل .وأضاف «حسب
المعلومات األولية ،كان هناك انتحاريان ،وأدى الهجوم إلى سقوط عدد كبير
من القتلى والجرحى».
وأ ّكدت وزارة الداخلية األفغانية أنّ التفجيرين أسفرا ً عن مقتل  27شخصا ً
وإصابة  40آخرين على األقل.
بدورها تبنت حركة «طالبان» اإلرهابية الهجوم المزدوج .وقال ذبيح الله
مجاهد الناطق باسم الحركة أن التفجير األول استهدف حافة للشرطة ،وبعد
وصول سيارات اإلسعاف والطوارئ إلى المكان ،هاجم انتحاري ثان األطباء
ورجال اإلنقاذ بسيارة مفخخة .
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كوالي�س
خفايا

العالقات التركية ــ الإ�سرائيلية في �إطار الإ�ستراتيجية الأميركية
 د .ميادة رزوق
تمت ّد العالقات التركية – اإلسرائيلية بجذورها في أعماق
التاريخ ،وم��ا يؤكد على ق��وة ه��ذه العالقة ،ما أعلنه الرئيس
اإلسرائيلي السابق عيزرا وايزمان ،إبان زيارته الرسمية لتركيا
عام  ،1994حينما قال« :إنّ «إسرائيل» لم تنسى مطل ًقا ما فعلته
اإلمبراطورية العثمانية حينما احتضنت اليهود قبل خمسمائة
عام ،بعدما طردوا من أوروبا» .وفي أعقاب هذه الزيارة ،تعاقبت
الزيارات الرسمية بين الوفود التركية واإلسرائيلية واألميركية،
وبنا ًء عليها تم تأسيس مركز أطلق عليه مركز الـ 500عام،
إحياء لذكرى توطين اليهود في تركيا ،فقبل خمسمائة عام وافق
السلطان بايزيد ( ،)1512-1481على توطين اليهود المطرودين
من أوروبا ،خاصة من شبه جزيرة ايبري الواقعة بين البرتغال
ّ
وبغض النظر عن أنّ العالقات بين الدول ال تقوم على
وإسبانيا.
أنّ
هذا النحو ،إال استدعاء العالقات التاريخية اإليجابية بين
البلدين يمكن أن يسهّل التقارب بين أنقرة وتل أبيب ،لكن هذا ال
يعني أنّ غاية السياسة التركية هي إقامة عالقات مع «إسرائيل»
فقط ،إنما هي وسيلة للوصول إلى المحور الغربي ،والدوران في
محور االستراتيجية األميركية في المنطقة.
قامت ال��والي��ات المتحدة األميركية منذ خمسينيات القرن
الماضي بدور الراعي للعالقات التركية ـ اإلسرائيلية وكان لها
على الدوام الدور البارز في توثيق هذه العالقات حتى وصلت إلى
مستوى التحالف اإلقليمي الذي له وظائف سياسية اتجاه دول
المنطقة ،باإلضافة إلى أ ّنها شكلت السياسة األميركية بعالقاتها
القوية مع ك ّل من أنقرة وتل أبيب ما يشبه المثلث الذي تتكامل
أضالعه ويقوم ك� ّل ضلع بوظيفته ،ول��و اختلفت طبيعة هذه
وتصب في النهاية في اإلستراتيجية
الوظيفة ،ولكنها تتكامل
ّ
األميركية اتجاه منطقة الشرق األوسط.
فالجانبان اإلسرائيلي والتركي هما حليفان تاريخيان للواليات
المتحدة األميركية في المنطقة ،وهنا ينبغي التذكير بأنّ تركيا

كانت أول دولة إسالمية تعترف بالكيان اإلسرائيلي في آذار عام
 ،1949وهي أول دولة إسالمية انض ّمت مبكرا ً إلى عضوية الحلف
األطلسي عام  ،1952كما أنها أول دولة إسالمية وقعت اتفاقية
أمنية في عام  1958مع الكيان اإلسرائيلي للتعاون األمني ض ّد
دول الجوار العربي واإلسالمي.
تدهورت العالقات التركية – اإلسرائيلية مؤخرا ً بسبب هجوم
قوات إسرائيلية على مجموعة سفن تركية تنقل مساعدات إلى غزة
في العام  ،2010ولم يت ّم اإلعالن عن عودة هذه العالقة إال خالل
زيارة أوباما للمنطقة في عام  ،2013مما يؤكد أهمية الدولتين
ودوره��م��ا التكاملي في االستراتيجية األميركية إزاء الشرق
األوس��ط ،وال��دور الوظيفي المعهود لهما في هذه االستراتيجية
لرسم المعالم اإلقليمية في الشرق األوس��ط في ظ ّل التطورات
المرجوة في سورية واحتمالية سقوط النظام السوري وتداعيات
هذا السقوط على أمن الجانبين والمنطقة.
ال��دالالت السياسية اإلقليمية للعالقة التركية  -اإلسرائيلية
حاضرة بقوة في صفقة االع��ت��ذار اإلسرائيلي ،وإذا ك��ان األمر
بالنسبة للكيان اإلسرائيلي طبيعيا ً وبمثابة سياسة مدروسة لها
أهداف واضحة تتعلق باستخدام الدور التركي في المنطقة لصالح
المخططات اإلسرائيلية ،فإنه بالنسبة للجانب التركي كشف ألزمة
السياسة التركية وازدواجية هذه السياسة ،فمن جهة انتهجت
هذه السياسة خطابا ً إسالميا ً موجها ً للشارع العربي واإلسالمي
بغيّة كسب المزيد من الشعبية في هذا الشارع ،والمساهمة في
دعم حركات إسالمية من لون محدّد وتحديدا ً حركات اإلخوان
المسلمين ،بغية إيصالها إلى سدة المشهد السياسي أمالً في رسم
مالمح سياسية محدّدة للمنطقة .ومن جهة ثانية ّ
كشفت عن حقيقة
الدور الوظيفي لتركيا في منظومة االستراتيجية األميركية اتجاه
منطقة الشرق األوسط وممارسات هذه السياسة على األرض.
قد يبدو للبعض أنّ العالقات التركية – اإلسرائيلية كانت في
قطيعة تامة قبل االعتذار اإلسرائيلي .واإلعالن الرسمي عن عودة
العالقات بين الجانبين ،وصفقة التطبيع مؤخرا ً وفقا ً للشروط
اإلسرائيلية ،ولع ّل مفاد ه��ذا االعتقاد تلك الحمالت اإلعالمية

والمواقف التي كان بطلها بامتياز رجب طيب أردوغان الذي كان
رئيس الوزراء التركي في حينها ،بدءا ً من حادثة دافوس الشهيرة
ومرورا ًبأحاديثه الكثيرة عن غزة والقدس وفلسطين ،وليس انتها ًء
بتصريحاته عن أنّ الصهيونية معادية للسالم ومقارنتها بالنازية
والتي أضطر إلى تقديم االعتذار عنها ،عندما قال إنّ تصريحاته عن
الصهيونية فهمت بطريقة خاطئة .إال أنّ الحقيقة أنه في زحمة هذه
الحمالت والمواقف اإلعالمية ظلّت العالقات بين الجانبين جيدة،
وذلك على المستوى االقتصادي واألمني والعسكري إلى جانب
عدم انقطاع الزيارات السريّة العالية المستوى بين الجانبين
والتي كان هدفها إعادة الدفء للعالقات وعدم الشرود من فلك
االستراتيجية الصهيو أميركية ،فقد جعلت الواليات المتحدة كالً
من تركيا والكيان اإلسرائيلي في حاجة دائمة لبعضهما بحكم
الموقع الجغرافي وتكامل األدوار في الصراع الجاري في منطقة
الشرق األوسط منذ عقود وإلى اليوم ،وما ظهر من دور ألردوغان
من دور البطل المدافع عن القضية الفلسطينية والقدس والقضايا
اإلسالمية ،لم يخرج عما هو مرسوم أميركياً ،وهذا الدور التركي
مدروس بدقة ويخدم السياسة األميركية ،التي تقول ليالً نهارا ً أنّ
أمن الكيان اإلسرائيلي قضية ثابتة وهي فوق ك ّل نقاش وأولوية.
وفي المقابل ث ّمة رغبة إسرائيلية باالستفادة من الدور التركي
وخاصة في ملف م ّد أنبوب لتصدير الغاز الطبيعي عبر البحر إلى
تركيا ومنه إلى أوروبا ،ومما ال شك فيه أنّ صفقة عالقات التطبيع
ليست إال دخول مرحلة جديدة ،تطمح فيها تركيا لحجز دور إقليمي
جديد بعد الفشل المتتالي والمتك ّرر من جراء الدور السابق الذي
لعبته ،والذي أدّى من تركيا صفر مشاكل إلى تركيا صفر عالقات
مع دول الجوار ،باإلضافة إلى الخشية من ملف األكراد وتنامي
اإلرهاب والتطرف في داخلها ،والبدء بتصدع جدرانها الداخلية،
لكن بك ّل األحوال الدور السابق أو الحالي حتى مع أحاديث التطبيع
مع روسيا االتحادية في إط��ار المصالح االقتصادية واألمنية
المتبادلة ،ليس إال في إطار الدور الوظيفي في فلك االستراتيجية
األميركية اتجاه منطقة الشرق األوسط وصوال ً إلى أقصى الشرق.

تقول مصادر على
صلة بالعالقات التركية
الروسية إنّ نية تسريع
إجراءات التطبيع
السياسي واألمني
خصوصا ً في ملف
اإلرهاب في سورية
يفرضها الوجود المتقابل
عسكريا ً لجيشي البلدين
على الحدود السورية
التركية في ظ ّل حرب
محتدمة ال يمكن للعالقات
بينهما أن تنجح وهما
على ضفتين متعاكستين
إضافة لملف أمني
حساس لكليهما يمثله
الشيشانيون المنضوون
في داعش والنصرة
وتهديدهم لألمن الروسي
والتركي وهم الذين قاموا
بعملية مطار اسطنبول
ردا ً على تقارب موسكو
وأنقرة.

ترحيب �أميركي – �ألماني بالتقارب الرو�سي – التركي

الكرملين ال ي�ستبعد عقد لقاء بين بوتين و�أردوغان قبل �أيلول المقبل
أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أ ّنه ال يستبعد عقد لقاء بين رئيسي روسيا فالديمير بوتين
وتركيا رجب طيب أردوغ��ان ،قبل انعقاد قمة مجموعة
العشرين في أيلول المقبل.
بيسكوف أضاف أمس ،إ ّنه ال يمكن اآلن تحديد موعد
لقاء الرئيسين ،مشيرا ً إلى أنّ مثل هذا اللقاء قد يعقد في
قمة مجموعة العشرين بمدينة هانغتشو الصينية في
مطلع أيلول ،أو قبل هذه القمة.
وأ ّك��د المتحدث أنّ الجانبين الروسي والتركي يجب
عليهما ب��ذل جهود مشتركة كبيرة ،مضيفا ً أنّ وزي��ري
الخارجية للبلدين سيبدآن هذا العمل في سوتشي من أجل
تحضير لقاء الرئيسين.
وق��ال بيسكوف تعليقا ً على س��ؤال ح��ول ما إذا كان
الجانبان قد بحثا موضوع التعويضات عن إسقاط تركيا
القاذفة الروسية في سورية ،قال إنّ الكرملين ال يريد تقديم
أيّ معلومات إضافية.
في ذات السياق ،أفاد المتحدث الروسي ،بأ ّنه «يجري
اآلن تحضير الوثائق الالزم توقيعها إللغاء القيود بحق
تركيا بما في ذلك مرسوم الرئيس» ،مضيفا ً أنّ روسيا تأمل
في تغير الوضع األمني في تركيا لألفضل».
وفيما يتعلق بأمن السياح ال��روس بعد عودتهم إلى
المنتجعات التركية ،قال «مع أخذ الوضع الفعلي للتهديد
اإلرهابي بعين االعتبار ،وه��ذه الظاهرة ال تقتصر على
تركيا ،فإن هذا الخطر يالحقنا ،لألسف ،وفي دول كثيرة
والجغرافيا غير قابلة تماما ً للتنبؤ .لكن في هذه الحالة،
على كل سائح روس��ي أن يقيم المخاطر بنفسه التخاذ
القرار وتحمل المسؤولية عن أمانه».
في غضون ذل��ك ،أعلنت ماريا زاخ��اروف��ا ،المتحدثة
الرسمية باسم الخارجية الروسية ،أنّ موسكو تعمل حاليا ً
على تطبيع العالقات الروسية التركية ،مشير ًة إلى «أهمية
استعادتها».

وقالت زاخاروفا لدى تعليقها على قرار تطبيع العالقات
بين موسكو وأنقرة ،إنها ترى في ذلك ليس عامالً ذا بعد
ثنائي ،بل وعامالً مهما ً لالستقرار اإلقليمي والدولي.
وف��ي السياق نفسه أعلنت الخارجية ،أنّ روسيا
مستعدة الستئناف العالقات السياحية مع تركيا ،وأنها
تنتظر من أنقرة تدابير حاسمة لتوفير األمن للمواطنين
ال���روس .وقالت «الجانب ال��روس��ي مستعد الستئناف
العالقات السياحية مع الجمهورية التركية بشكل كامل،
وننتظر من السلطات التركية اتخاذ تدابير حاسمة لتوفير
أم��ن المواطنين ال��روس الذين ي��زورون تركيا ألغ��راض

السياحة» .في الوقت نفسه ،دعّ ت الخارجية الروسية
منظمي الرحالت السياحية ،للتحلي بالمسؤولية ،وتقييم
التهديد اإلرهابي الحالي في تركيا .وأضافت «في الوقت
نفسه ،ينبغي على منظمي الرحالت السياحية الروسية
والسياح الروس ،تحمل المسؤولية ،عند تخطيط رحالتهم
إلى تركيا ،والنظر بموضوعية الستمرار مخاطر التهديدات
اإلرهابية في البالد».
إلى ذلك ،أعلن ديوان الرئاسة الكازاخستاني أنّ الرئيس
أردوغ��ان أعرب عن شكره لنظيره الكازاخي نورسلطان
نزاربايف على الدور الذي لعبته بالده في المصالحة بين

موسكو وأنقرة.
وذك����ر ال��م��ك��ت��ب ال��ص��ح��ف��ي ل���دى دي�����وان ال��رئ��اس��ة
الكازاخستاني في بيان صادر عنه ،أنّ الرئيس التركي قد
توجه لنظيره الكازاخستاني بالشكر في مكالمة هاتفية
دارت بين الجانبين ،وذلك «على إسهامه الذي ال يقدر بثمن
وعلى الجهود الجبارة» التي بذلها في إطار مساعي تطبيع
العالقات بالكامل بين تركيا وروسيا.
وأشير في البيان الكازاخستاني إلى أنّ «الزعيم التركي،
أطلع نظيره الكازاخي على ما خلصت إليه المكالمة
الهاتفية التي دارت بينه والرئيس الروسي فالديمير
بوتين ،معربا ًَ في هذه المناسبة عن أمله في تطبيق كافة
الخطوات المطلوبة إلعادة المياه إلى مجاريها بين أنقرة
وموسكو».
وفي السياق ،أشاد الرئيس األميركي باراك أوباما في
مكالمة هاتفية مع نظيره التركي بالخطوات التي اتخذتها
الحكومة التركية مؤخرا ً في اتجاه تطبيع العالقات مع
روسيا.
وج��اء في بيان ص��ادر عن البيت األبيض أنّ الرئيس
أوباما ،أشاد بجهود أردوغان وحكومته الرامية إلى الحد
من التوتر ال��ذي شاب العالقات بين روسيا وتركيا في
اآلونة األخيرة.
ب��دوره ،رحب وزير الخارجية األلماني فرانك فالتير
شتاينماير بالتقارب التركي  -الروسي ،مشيرا ً إلى أنّ من
شأن ذلك اإلسهام في إزالة التوتر الذي شاب عالقاتهما.
وقال شتاينماير خالل مؤتمر صحفي مشترك عقده مع
نظيره األرمني أدوارد نالبنديان في العاصمة األرمنية
يريفان «نعيش اليوم في عالم يعج بآثار النزاعات،
وبما يفرزه النزاع في سورية ،األمر الذي يحتم العمل مع
تركيا» ،و شدد على «ضرورة الترحيب بتحسن العالقات
بين روسيا وتركيا ،بما يتيح تركيز الجهود على تسوية
النزاع في سورية».

�صحف :الأمن التركي حذر من تفجير المطار قبل  20يوم ًا

طاجيك�ستان ت�ستبعد تو ّرط مواطنيها في هجوم «�أتاتورك»
شك ّكت وزارة الخارجية الطاجيكية ،أمس،
ف��ي تقارير إعالمية تركية ح��ول مشاركة
مواطنين طاجيك في العملية التي استهدفت
مطار «اتاتورك» في اسطنبول.
ونقلّت وكالة «انترفاكس» ،عن مصادر في
الخارجية الطاجيكية ،أنّ هذه األنباء نشرتها
صحيفة «ميالد» التركية ،مشير ًة إلى أ ّنه لم
يصدر حتى اآلن تعليقا ً رسميا ً من السلطات
التركية.
وأشارت المصادر ذاتها ،إلى أنّ الصحيفة
بنت استنتاجاتها في تقريرها اإلعالمي ،على
مجرد أنّ األشخاص الذين ظهروا في الصور
لهم مالمح طاجيكية.
في غضون ذلكّ ،
كشفت مواقع تركية ،أنّ
جهاز االستخبارات التركي ح ّذر من هجوم
محتمل لتنظيم «داع��ش» قبل  20يوما ً من
وق��وع سلسلة التفجيرات التي استهدفت
مطار «أتاتورك».
وذك����رت صحيفة «دي��ل��ي ص��ب��اح» أنّ
المخابرات التركية بعثت برسالة تحذيرية
إل��ى م��ؤس��س��ات ال��دول��ة قبل  20ي��وم �ا ً من
وقوع التفجيرات ،لتنبه من مخطط محتمل
لتنظيم «داعش» للقيام بأعمال إرهابية في

اسطنبول ،ومن ضمنها في المطار.
وف��ي حقيقة األم��ر ،ف��إنّ ه��ذه المعلومات
صدرت عن الصحفية «هاندا فيرات» ،حيث
ّ
كشفت على الهواء مباشرة هذه الحقائق التي
أثارت اهتمام الصحافة التركية ،في الوقت
الذي لم تكشف فيه بعد نتائج التحقيقات
بشأن الهجوم اإلرهابي الذي استهدف المطار
أتاتورك.
وفي السياق ،أعلن رئيس الوزراء التركي
بن علي يلدريم ،أنّ التحقيقات بشأن الهجوم
اإلرهابي ستنتهي خالل يوم أو يومين على
األغلب ،وستنشر التفاصيل كاملة.
وق��ال يلدريم في مؤتمر صحفي مشترك
مع نظيره األلباني أيدي راما ،في أنقرة ،إنّ
«االمتناع عن انتهاج مواقف مختلفة حيّال
مكافحة التنظيمات اإلرهابية ،مثل داعش
وغيره ،يعد أم��را ً هاما ً للغاية من أجل أمن
ومستقبل الدول».
وأ ّكد يلدريم أنّ أهداف المنظمات اإلرهابية
ه��ي القتل وإط��اع��ة األوام���ر التي تتلقاها،
معتبرا ً أنّ تلك المنظمات أدوات بيد جهات،
لم يسمها ،الفتا ً إلى أنّ الهجوم أظهر مدى
الحاجة إل��ى اتخاذ تدابير أمنية إضافية

داخل المطارات ،مضيفا ً أنّ الحكومة قررت
زيادة عدد عناصر األمن ،ممن تلقوا تدريبات
خاصة ،في مداخل المطارات.
وف��ي رده على س��ؤال ح��ول تصريحاته
بوجود مؤشرات حول تورط تنظيم «داعش»
في الهجوم ،أوضح يلدريم أنّ التحقيقات ال

تزال متواصلة ،مستطردا ً بالقول إنّ األدلة
تشير بشكل كبير إلى احتمال تورط التنظيم
باالعتداء.
إل��ى ذل���ك ،عثر عناصر إدارة مكافحة
اإلرهاب التركية على كمية كبيرة من الملفات
المشفرة التي تعود لمنظمة معيّنة وقاموا

بمصادرتها ،وذلك خالل أعمال تفتيش في
شقتين سكنيتين.
وأش�����ارت ص��ح��ي��ف��ة «ح���ري���ة» إل���ى أنّ
األجهزة األمنية التركية صادرت كذلك عددا ً
من الملفات اإللكترونية ،كما نشرت إدارة
مكافحة اإلره���اب ص��ورة أح��د اإلرهابيين
المحتملين ت ّم التقاطها من كاميرات مراقبة
مطار «اتاتورك».
هذا و ذكرت وكالة «األناضول» الرسمية
التركية أم��س ،أنّ الشرطة داه��م��ت خاليّا
يشتبه أ ّن��ه��ا تابعة لتنظيم «داع���ش» في
اسطنبول و أزمير ،مشير ًة أ ّن��ه ت ّم احتجاز
تسعة -يشتبه في أنّ لهم صالت بالتنظيم
في سورية -وجهت إليهم تهّم تمويل وتقديم
الدعم اللوجيستي وتجنيد مقاتلين لصالح
«داعش».
وف��ي ش��أن متصل ،ق��ال وزي��ر الخارجية
التركي مولود تشاووش أوغلو أمس ،إنّ إبداء
التضامن كرد فعل على هجمات اسطنبول
ليس كافياً ،مشيرا ً أ ّنه يتوقع وفاء االتحاد
األوروب���ي بالتزاماته المتعلقة بالسماح
للمواطنين األتراك بدخول دول االتحاد دون
الحاجة إلصدار تأشيرات.

وزيرا العدل و الداخلية البريطانيان يقدمان تر�شيحيهما لخالفة كاميرون
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية ،تيريزا ماي ،أمس،
ترشحها إلى منصب رئاسة الحكومة ،لتنضم بدورها إلى
سباق خالفة ديفيد كاميرون الذي ينوي تقديم استقالته
قريباً.
وكتبت ماي ،بعد استفتاء جرى األسبوع الماضي،
في رسالة نشرتها صحيفة «تايمز» تقول إن «بريطانيا
تحتاج إلى قائد قوي ومعترف بمؤهالته الجتياز هذه
الفترة من الغموض االقتصادي والسياسي ،وإج��راء
م��ف��اوض��ات ح��ول أفضل ال��ط��رق للخروج م��ن االتحاد
األوروبي».
وأعلنت «مارغريت تاتشر الجديدة» ،أ ّنها ستسعى
إل��ى تطبيق برنامج ج��ذري لالصالحات االجتماعية

لجعل بريطانيا «بلدا ً في خدمة الجميع».
ت��أت��ي ه���ذه ال��ت��ط��ورات ع��ل��ى ال��س��اح��ة السياسية
البريطانية ،بعد أن تعهد ديفيد كاميرون بتقديم استقالته
من رئاسة الحكومة وح��زب المحافظين الحاكم ،بعد
تصويت الناخبين لصالح خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي في االستفتاء الذي ج ّرى يوم  23حزيران.
ومن المنتظر أن يعرف اسم رئيس الوزراء البريطاني
الجديد في الـ 9من أيلول بعد تصويت أعضاء حزب
المحافظين البالغ عددهم  150ألفا ،الختيار خليفة
لكاميرون من بين نواب الحزب في البرلمان.
و ماي من مواليد  ،1956تشغل منصب وزيرة الداخلية
منذ  6سنوات ،عينها كاميرون في هذا المنصب في عام

 ،2010وبقيت بمنصبها بعد إعادة انتخاب كاميرون عام
.2015
ومنذ توليها المنصب ،أب��دت السيدة التي توصف
بأ ّنها «مارغريت تاتشر الجديدة» قدرا ً كبيرا ً من الحزم
في مواجهة مرتكبي الجرائم والمهاجرين غير الشرعيين
والدعاة الراديكاليين.
وكانت م��اي في السابق من المشككين في جدوى
االتحاد االوروبي ،لكنها ساندت منذ بداية العام الجاري
ديفيد كاميرون في الدفاع عن بقاء المملكة المتحدة في
االتحاد ،لكنها دعّ ت في الوقت نفسه إلى الحد من الهجرة
إلى بريطانيا ،وهو موضوع محوري لدى مؤيدي الخروج
من االتحاد االوروبي.

ب��دوره ،أعلن مايكل ج��وف وزي��ر العدل البريطاني
ترشحه بصورة مفاجئة أمس ،لقيادة حزب المحافظين
الحاكم ومنصب رئيس الوزراء المقبل.
وكان يعتقد على نطاق واسع أن ّجوف سيدعم رئيس
بلدية لندن السابق بوريس جونسون ،حيث في مقال
نشر بموقع مجلة «سبكتيتور»« ،كنت أرغب في بناء
فريق يقف وراء بوريس جونسون  -الذي دعم خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي  -ويمكنه من قيادتنا نحو
مستقبل أفضل».
وأضاف «لكني توصلت على مضض لنتيجة مفادها
أنّ بوريس ليس بمقدوره القيام بدور القائد أو بناء فريق
(مؤهل) للوفاء بالمهمة التي ستكون بانتظاره».

