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تركيا تح�صل على منطقة خالية
من داع�ش وتر ّمم اقت�صادها
 د .هدى رزق
اعترفت وزارة الخارجية التركية بوجود تعاون عسكري ثنائي
مع ال��والي��ات المتحدة بشأن العملية على منبج ،معقل «داعش»
لكنها أع��رض��ت ع��ن إع�ط��اء تفاصيل ع��ن العملية التي يخوضها
األك��راد والعرب ،بدعم من واشنطن في محافظة حلب المجاورة
للسيطرة على منبج منذ أكثر من شهر.
وفيما قامت تركيا ببناء جدار على جزء من الحدود السورية،
ادّعت أنه من أجل حماية حدودها من اإلره��اب ،ت ّم تأكيد االتفاق
على خطة عسكرية بينها وبين ال��والي��ات المتحدة ،بهدف إزالة
اإلرهابيين من ال�ح��دود التركية – السورية ،وإح�ي��اء المشروع
القديم – الجديد أي منطقة «خالية من داعش».
تأتي خطة العمل ه��ذه كجزء من صفقة شاملة بين الدولتين
الحليفتين ،بحيث ت � ّم «تغيير ق��واع��د لعبة» ف��ي م�ج��ال مكافحة
«داعش» ،إذ ت ّم االتفاق على اخالء المنطقة من «داعش» على مسافة
 98كم وبعد  40كيلومتراً ،وهي المنطقة التي تقع تحت سيطرة
«داع��ش» وتقع على خط مارع – جرابلس .وتع ّهدت تركيا بعدم
ألي من اإلرهابيين بدخولها بعد تحريرها .وت ّم التأكيد
السماح ّ
على تسميتها «منطقة خالية من داعش» بدالً من «المنطقة اآلمنة»
بعدما أك��دت واشنطن أ ّنها ال تريد اعطاء إش��ارات خاطئة للنظام
في سورية فضالً عن روسيا وإي��ران وأنّ الهدف الرئيسي من
المعركة المشتركة التركية  -األميركية هو القضاء على «داعش»
وليس قتال الجيش السوري.
كما ات�ف��ق على أن تنفذ ال �ط��ائ��رات األم�ي��رك�ي��ة ض��رب��ات جو ّية
ترافقها ال�ط��ائ��رات التركية ف�ق��ط ،عند اقتضاء األم��ر كما سيت ّم
استخدام وح��دات المدفعية التركية البعيدة المدى ،وم��ع ذل��ك ال
يمكن تصنيف هذه العملية كمحاولة لبناء منطقة حظر الطيران
فوق المجال الجوي السوري.
وهكذا عززت تركيا وجودها العسكري على طول الحدود عبر
خط مارع  -جارابلس ،بعد أن بدأت «داعش» تهدّد «الجيش الحر»
شمال غربي البالد ودرءا ً لتدفق الالجئين إليها.
وتتوقع الخطة التي وضعت م��ن قبل أن�ق��رة وواشنطن نشر
وح��دات هيئة للرقابة في ه��ذا المجال ،بعد أن يت ّم القضاء على
«داعش» حيث بدأ الكثير من أفرادها بالتس ّرب والعودة إلى بالدهم
أو إلى مناطقهم في تركيا.
وهكذا سيت ّم منع حزب االتحاد الديمقراطي السوري الكردي
من مواصلة توسيع نفوذه نحو الغرب من الفرات؛ كما سيت ّم خلق
بيئة آمنة للسوريين حسب األت��راك ،أو أولئك الذين يرغبون في
العودة إلى سورية.
وفيما كانت تركيا تنتظر من قمة األطلسي ثالثة بنود هامة.
أولها التعاون والتنسيق في سورية وبناء منطقة آمنة بين إعزاز
وج��اراب�ل��س ف��ي ش�م��ال س��وري��ة ،وزي ��ادة تعاونها م��ع الواليات
المتحدة في هذه العملية بدت األمور سائرة نحو التنفيذ.
أما البند الثاني فهو يتصل بسورية أيضاً ،وفحواه مد نشر
أنظمة الدفاع الصاروخي إلى تركيا ،التي من شأنها تعزيز الدفاع
عن المجال الجوي التركي .ولهذا بالضبط قام وزير الخارجية
التركي مولود جاويش اوغلو بالقول األسبوع الماضي أنّ الناتو
بحاجة إل��ى الوفاء بوعوده لتركيا بعدما سحبت كل من ألمانيا
وال��والي��ات المتحدة صواريخ باتريوت من تركيا م��ؤخ��راً ،إذ لم
يبق سوى بطاريات صواريخ باتريوت (إسبانيا وايطاليا) للدفاع
عن الحدود الجنوبية لتركيا .ال سيما في أعقاب األزمة مع روسيا
وتزايد التهديدات القادمة من الجنوب ،وكانت الواليات المتحدة
قد وعدت بنشر نظام الدفاع الصاروخي (هيمارس) في جنوب
تركيا ،المتوقع في منتصف آب ،بالنتيجة اتفق قادة الناتو  9في
القمة على مجموعة من القرارات المتعلقة بحماية حدود التحالف،
بما في ذلك بدء التدريبات الجديدة في العراق ،ودعم بناء القدرات
فيها واستخدام طائرة المراقبة أواكس في السماء التركية ،من أجل
حماية ضربات التحالف ضد «داعش».
وفيما يتعلق بالبند األخير في ال�ج��دول وال��ذي يتعلق بمهمة
الناتو ف��ي بحر إيجة ال��ذي ب��دأ منذ شباط م��ن أج��ل ردع العبور
غير الشرعي إلى أوروب��ا .ورغبة الناتو في توسيع البعثة التي
تقوم بمطاردة المافيات التي تتاجر بالمهاجرين؛ قالت تركيا إنّ
بإمكانها القيام بهذه الدوريات ألنّ هذا األمر قد خلق صورة أنّ
أنقرة ال يمكنها إدارة هذا الموضوع بنفسها.
تكتسب تركيا اليوم أهمية كما في زم��ن الحرب ال�ب��اردة بعد
م�ق� ّررات الناتو بالنسبة إل��ى روسيا إذ تواصل لعب دور نشط
في الحلف ،وإنْ كان ال يخلو من التحديات ،تحت حكم الرئيس
أردوغان ،حيث تظ ّل تركيا شريكا ً مثيرا ً للجدل في الغرب ،ولكنه
يظ ّل هو شريك المه ّم والعضو في الناتو ويبقى لتركيا أهمية
حيو ّية في أوروب��ا ،وبالتالي حلف شمال األطلسي ،بدأ من أمن
الطاقة .فهي المدخل إل��ى القوقاز وح��وض بحر ق��زوي��ن الغنية
ب��ال�م��وارد ويتحكم مضيق البوسفور ،ب��واح��د م��ن أه � ّم مضائق
الشحن في العالم .ويت ّم من خ�لال تركيا .تشغيل ع��دة خطوط
أنابيب النفط والغاز الرئيسية كما أنّ حقول نفط جديدة وضعت
في دول آسيا الوسطى ،ويمكن توقع أن تلعب تركيا دورا ً متزايد
األهمية في مجال أمن الطاقة في أوروبا ،التي تراهن على التخلص
من سلطة الغاز الروسي.
لكن إع�لان الحرب ال�ب��اردة على روسيا أت��ى في الوقت الذي
تعيد فيه تركيا عالقاتها مع روسيا وتعززها بغرض تطبيعها
ومناقشة المواضيع المتعلقة بالتجارة الحرة بين موسكو وأنقرة.
فيما يتع ّهد وزير االقتصاد التركي بعقد سلسلة من االجتماعات
الوزارية في المستقبل القريب مع روسيا ،على مستوى وزراء
االقتصاد ،والمالية ،والسياحة ،والزراعة ووزيري طاقة البلدين
بشأن مشروع «السيل التركي».
تحاول تركيا في استدارتها في السياسة الخارجية العودة إلى
صفر مشاكل ،وارس��ال بعثة إلى مصر لكي تناقش سبل إعادة
العالقات كذلك تحاول تمكين اقتصادها الداخلي ال��ذي تراجع
رغ��م األرق ��ام ال�ت��ي ت��ورده��ا ال�ن�ش��رات الرسمية ال ينسى حزب
العدالة والتنمية أنّ االقتصاد هو السبب األساسي في كونه ال
زال يحكم تركيا .فتراجع الليرة التركية وتضاءل حجم العمالت
األجنبية ،من ج��راء تراجع ثقة المستثمرين فجعلت االقتصاد
التركي ي��واج��ه أزم��ة سيولة خطيرة ،مما حفز ان�ق��رة على بذل
مزيد من الجهود لجذب رؤوس األموال األجنبية ،ومنح الجنسية
للمتم ّولين األجانب الذين يضعون أموالهم في البنوك التركية
ويحنفظون بعقاراتهم دون بيعها لمدة خمس سنوات .ويجلبون
العمالت األجنبية ويتع ّهدون بإبقائها في البنوك لمدة سنتين على
األق � ّل ،كذلك ألصحاب الشركات الذين يساهمون بخلق فرص
عمل شرط أن تكون قيمة هذه االستثمارات عالية .ووفقا ً للبيانات
الرسمية ،يملك المتمولون السوريون شركات ت ّم انشاؤها برأس
مال أجنبي في عام  ،2015باإلضافة إلى ذلك أودع رجال األعمال
السوريون ما يقرب من  2بليون ليرة تركية في البنوك في الربع
األول من عام  ،2016وبذلك تقوم تركيا بتجنيس العائالت الثرية
من جهة ،والمتعلمة من جهة أخرى ،واليد العاملة السورية التي
تحتاجها هذه المصانع وقدرت بـ 300الف شخص .فالعديد من
رجال األعمال السوريين ،قاموا باستثمارات في غازي عينتاب،
منذ بدء الحرب في سورية عام  ،2011أما في ما يتعلق بالشأن
العقاري فلقد تصدّر العراقيون قائمة المشترين األج��ان��ب إلى
جانب ال��روس واألفغان والكويتيين ،أما السعوديون فقد بلغت
حجم استثماراتهم حاليا ً  6مليارات دوالر...
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كوالي�س
خفايا

تعاي�ش �أم تن�سيق مع الأ�سد؟!
 سعد الله الخليل
ل��م ت��أت ال�ت�ص��ري�ح��ات ال�م�س� ّرب��ة للرئيس التركي
رج��ب طيب أردوغ ��ان ع��ن قبوله بفترة انتقالية في
سورية بقيادة الرئيس بشار األسد عن عبث ،وال نتاج
صحوة ضمير سياسية مفاجئة عصفت بـ»سلطان
ال �ق��رن» ،وال وف��ق رؤي��ة ثاقبة لمجريات التطورات
ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة وال��م��ع��ادالت ال �ج��دي��دة ال �ت��ي فرضها
توقيع االت�ف��اق ال�ن��ووي ،وصالبة ال��دخ��ول الروسي
المباشر على خط األزم��ة السورية ،واستنفاذ آمال
المراهنة على عامل ال��زم��ن ،لضمان تراجع روسي
ع��ن دع��م ال�ق�ي��ادة ال�س��وري��ة ف��ي م��واج�ه��ة التنظيمات
اإلره��اب �ي��ة ال�ت��ي دعمتها أن �ق��رة بالتنسيق المباشر
مع واشنطن ،عبر بوابات عدة أبرزها فتح حدودها
ومستودعات ذخيرتها لدعم تنظيمات قاعدية الهوى
والهوية.
الخطوة التركية وبالرغم من تناقضها مع جملة
التصريحات التركية؛ ل��م تكن مفاجئة بالنظر إلى
جملة المعطيات وال �ظ��روف ال�ت��ي ي�م� ّر بها الرئيس
التركي ،ال��ذي لم يكن يقدم على خطوة االعتذار من
روس�ي��ا ل��وال إدراك��ه استحالة اإلم�س��اك بطوق نجاة
بعيدا ً عن موسكو ،بعد خسارته ال��ورق��ة األوروبية
واألميركية ،ول��و ك��ان الثمن اس�ت��دارة ص��وب دمشق
بثمن التطبيع ال��روس��ي ال�ي��وم ،أفضل م��ن أن تكون
مجانية ف��ي ق��ادم��ات األي���ام ،حين تستكمل القوات
السورية وحلفاؤها إحكام الطوق على حلب آخر آمال

أردوغان ببناء أحالم في سورية.
من بوابة الحرب على تنظيم «داع��ش» والتنسيق
مع ال��روس دخلت اإلدارة األميركية مرحلة جديدة
من التعاطي مع األزم��ة السورية ،عنوانها الرئيسي
االستثمار في محاربة اإلره��اب والح ّد من مخاطره
وت �ب �ع��ات��ه ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة وان �ع �ك��اس��ات��ه خ� ��ارج نطاق
الجغرافية ال�س��وري��ة واالقليمية ،وب�ن��اء عليه أ ّمنت
األرض� �ي ��ة ال�ل�ازم ��ة ل�ت�غ�ي�ي��ر س �ل��وك �ه��ا ف ��ي المشهد
ال �س��وري ،بما يقتضي تحليل مضمون سياساتها
ونتائج دعمها مشروع إسقاط سورية على األرض،
وعجز من ع ّولت عليهم في إحداث اختراقات ميدانية
قادرة على تغيير موازين القوى ،بما يسمح ألصدقاء
واشنطن باالستحواذ على مساحات جغرافية تسمح
بالضغط ع�ل��ى ال �ق �ي��ادة ال �س��وري��ة لتقديم تنازالت،
فالدعم األميركي لألكراد وبقناعة األميركي يتوقف
عند حدود منبج بعد فشله بالوصول إلى الرقة ،فيما
عجزت ق��وات ما يس ّمى بـ»الجيش السوري الجديد»
من إثبات ج��دوى رغ��م الدعم الجوي الكبير من قبل
قوات التحالف األميركي ومشاركة أفراد من القوات
البريطانية واألردنية بين صفوفه بصفة استشارية،
وع��ج��زت ع��ن إق��ن��اع م��وس �ك��و ودم��ش��ق بتحييدها
الضربات الجوية ،وهو ما يعني إبقاء المواجهة في
حدودها الدنيا بانتظار فرصة سانحة إليجاد ظروف
للمضي في الحرب على سورية ،وفي
أكثر مالءمة
ّ
ه��ذا السياق تأتي التسريبات األميركية عن تنسيق
روس ��ي أم�ي��رك��ي ل�م��واج�ه��ة تنظيم «ج�ب�ه��ة النصرة»
ذراع تنظيم «القاعدة» في سورية والحصان التركي
ف��ي ال�م�ي��دان ،مقابل تحييد جماعات أخ��رى تصفها

واشنطن بالثورية وال تعتبرها ال��والي��ات المتحدة
جماعات إرهابية.
الخطوة وإنْ بدت في ظاهرها تعاونا ً في الحرب على
اإلرهاب ،إال أنّ التفاصيل تكشف المخطط األميركي،
فالجيش األميركي لن يز ّود القوات الروسية بالمواقع
المحدّدة لهذه الجماعات بل سيحدّد مواقع جغرافية
آمنة لن تطالها الغارات الجوية التي يشنّها الطيران
الروسي والسوري ،وبالتالي تأتي الخطوة كعودة
إلى نغمة المناطق العازلة إنما بالتراضي هذه المرة
م��ع م��وس�ك��و ،وه��و م��ا ال يمكن أن تقبل ب��ه روسيا
ودمشق ،في ظ ّل القناعة التامة بأنّ واشنطن ال تبدو
مستعدّة للدخول في ح ّل اآلن لألزمة السورية ،بل
تترك لتداخالت الميدان أن تحدّد ما إذا كانت ستدخل
ه��ذا االس�ت�ح�ق��اق أو ستتركه إلدارة الح�ق��ة ف��ي ظ ّل
االس�ت�ث�م��ار األم�ي��رك��ي األم �ث��ل للتنظيمات اإلرهابية
في المنطقة ،وبناء عليه تفضل إدارة أوب��ام��ا البقاء
في حالة ال ح��رب وال سلم البيئة األمثل للسياسات
األميركية ،وهو ما أبعد مقام الرئاسة السورية عن
المداوالت الجدية المتعلقة بالشأن السوري.
ت���ر ّوج ال��دوائ��ر ال�م�ق� ّرب��ة م��ن م��راك��ز ص�ن��ع القرار
األميركي ووسائل اإلعالم التركية عن تعايش تركي
أميركي مع بقاء الرئيس األس��د على س��دة الرئاسة،
وهو ما يطرح تساؤل متى خرجت العالقات األميركية
السورية والتركية السورية خارج نطاق التعايش؟!
وهل وصلت في يوم من األي��ام على مدى عقود إلى
أي من الملفات؟
التنسيق المباشر في ّ

تقول مصادر واكبت
مؤتمر المعارضة
اإليرانية في فرنسا
وحجم الحشد العربي
الذي رعته السعودية
وتوجه رئيس
مخابراتها السابق تركي
الفيصل بخطاب واضح
عن التبني إنّ هذه
الرعاية ومثلها الحضور
األميركي العلني لفريق
المحافظين الجدد الداعم
علنا ً لـ«إسرائيل» برمزية
حضور جون بولتون
وتح ّدثه في المؤتمر
يضعفان هذه المعارضة
وال يقويانها من جهة،
ويكشفان طبيعة الخطة
السعودية «اإلسرائيلية»
للمرحلة المقبلة تجاه
إيران...

رو�سيا :ننتظر تو�ضيحات من «الناتو» حول خططه التو�سعية
أعلنت الناطقة ب��اس��م الخارجية ال��روس��ي��ة ماريا
زاخاروفا ،أنّ تركيز حلف شمال األطلسي جهوده على
ردع ما يسمى «التهديدات من الشرق» هي مزاعم ال أساس
وال وجود لها.
وذكرت الدبلوماسية الروسية في مجال تعليقها على
نتائج قمة «الناتو» التي عقدت في وارس��و يومي 8و9
تموز ،أنّ التحليل األولي لنتائج القمة المذكورة يدل على
أنّ الحلف يواصل التواجد في مجال سياسي – عسكري
ما ،بلغ فيه األمر حد السخافة.
وقالت «خ�لاف�ا ً لمصلحة موضوعية لحفظ السالم
واالستقرار في أوروبا ،وخالفا ً لضرورة توحيد إمكانيات
وقدرات كل الالعبين الدوليين المتحلين بالمسؤولية ،من
أجل التصدي للتحديات الحقيقية وليس المفتعلة ،يركز
الناتو جهوده على ردع تهديدات من الشرق مزعومة ال
وجود لها».
وي��دل ع��دم ال��ت��وازن الواضح في تصرفات «الناتو»
المتمثل في تعزيزه ألجنحته على خلفية وجود مخاطر
إرهابية هائلة الحجم قادمة من الجنوب ،على حدوث
انفصام أكثر فأكثر لسياسة الحلف وابتعاده عن الواقع
واالحتياجات الملحة حقا ً لحماية مواطني الدول األعضاء
في الحلف وضمان أمنهم.
وش��ددت زاخ��اروف��ا على أنّ الجانب الروسي يدرس
باهتمام قرار القمة ،وينتظر توضيحات مفصلة لها خالل
جلسة مجلس « روسيا – الناتو» ،مضيففة «ننتظر شرحا ً
مفصالً من ممثلي الحلف حول تعزيزات «الناتو» في
مختلف االتجاهات وذلك خالل الجلسة الدورية لمجلس
«روسيا – الناتو» يوم  13تموز الجاري على مستوى
المندوبين الدائمين.
وفي سياق «المساعي والتطلعات المحبة للسالم»
المعلنة من جانب الحلف يثير االهتمام موقف بروكسل

م��ن م��ب��ادرة شركائنا الفنلنديين وب��ال��ذات م��ا يسمى
بـ»خطة نينيستو» لتحسين وزيادة أمن الطيران في بحر
البلطيق».
وذكرت زاخاروفا أنّ محاوالت «شيطنة» روسيا بهدف
تبرير الخطوات المتخذة في مجال البناء العسكري ،تهدف
لصرف االنتباه عن الدور الهدام للحلف وبعض حلفائه في
إثارة األزمات والحفاظ على بؤر التوتر في أنحاء مختلفة
من العالم  ،واتخذت أشكاال ً مبالغة فيها تماماً.
وأضافت الناطقة الروسية «وخالل ذلك ال يزال الحلف

وكالسابق يتجاهل عمدا ً العواقب والمخاطر السلبية
طويلة األم��د لكل منظومة األم��ن األوروب���ي األطلسي،
والناجمة عن األعمال المتعمدة من واشنطن وبروكسل
لتغيير توازن القوى ،بما في ذلك عن طريق تسريع تنفيذ
خطط الناتو والواليات في مجال الدرع الصاروخي».
ه���ذا و ك���ان األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف األط��ل��س��ي ،ينس
ستولتنبرغ ،أعلن في وقت سابق ،أنّ زعماء دول الحلف
ات��خ��ذوا ق���راراً ،بتشكيل أربعة كتائب جديدة متعددة
الجنسيات ف��ي دول البلطيق وب��ول��ن��دا على أس��اس

التناوب.
وقال ستولتنبرغ للصحفيين «قررنا توسيع التواجد
العسكري في شرق الناتو عبّر نشر أربعة كتائب هناك»،
مؤكدا ً أنّ القوات ستنشر «على أساس المناوبة» ،كما
أوض��ح أنّ « كندا سترسل قواتها إل��ى التفيا ،وألمانيا
— إلى لتوانيا ،وبريطانيا — إلى استونيا ،والواليات
المتحدة — إلى بولندا».
ستولتنبرغ أ ّكد أنّ «الناتو» سيبدأ بنشر كتائبه في
البلطيق وبولندا في العام  ،2017مشيرا ً أنّ منظومة
الدرع الصاروخي للحلف ال تشكل تهديداًعلى قوات الردع
االستراتيجية الروسية ،و أنها «منظومة دفاعية بحتة».
ورحب ستولتنبرغ ،بتزايد اهتمام الجانب الروسي
بمناقشة سبل تقليل المخاطر في منطق بحر البلطيق،
معبرا ً عن أمله في مناقشة مقترحات محددة في هذا
الصدد.
ب��دوره ،أعلّن الرئيس الفرنسي ،فرانسوا هوالند ،أنّ
منظومة «الناتو» للدفاع الصاروخي غير موجهة ضد
روسيا ،وقال «تتعلق هذه القدرات للدفاع الصاروخي
فقط بالرد على التهديد من خارج المجال األوروأطلنطي.
حتى يكون واضحا ً أنّ هذه المنظومة للدفاع الصاروخي
ال تتعلق بروسيا».
وأض��اف «أتحدث باسم فرنسا حين أق��ول إ ّن��ه يجب
علينا إبداء حزم في العالقات مع روسيا عند الضرورة،
وكان ذلك ضرورياً ،مع الحوار في آن معا .يسمح الحزم
بإجراء الحوار ،ويسمح الحوار بإيجاد حلول».
وتابع قائالً «موقف الناتو دفاعي تماماً .الناتو ال يبحث
عن أع��داء ،وال يتخذ موقفا ً عدوانياً ،ويتخذ اإلج��راءات
الالزمة لتأمين الحلفاء .لذلك ،أعتقد أ ّن��ه من المهم أن
نبحث هذه المسائل في االجتماع المرتقب لمجلس روسيا
— الناتو».

ا�ستمرار االحتجاجات الجماهيرية على عنف ال�شرطة الأميركية
ش� ِه��دت ال��والي��ات المتحدة احتجاجات
جماهيرية جديدة ،في اليوم الثالث على
التوالي للمظاهرات الواسعة النطاق ضد
استخدام الشرطة للقوة المفرطة.
وانطلق هذا الحراك بسبب مقتل رجلين
من السود وهما فيالندو كاستيل ( 32عاماً)
قرب سانت بول بوالية مينيسوتا ،وألتون
سترلينغ ( 37عاماً) في باتون روج بوالية
لويزيانا.
وأث��ار الحادثان التوترات العرقية التي
كانت اندلعت مرارا ً في مختلف أنحاء البالد
عام  ،2014في أعقاب مقتل مايكل براون
وقتذاك ،وهو مراهق أسود غير مسلح على
يد ضابط شرطة أبيض في فيرغسون بوالية
ميزوري.
وأغلقت االح��ت��ج��اج��ات الحالية ،طرقا ً
رئيسية في عدد من المدن األميركية وأدت
إلى اعتقاالت وسط المتظاهرين ،حيث قام
مئات المتظاهرين بمسيرة من مبنى البلدية
إلى «يونيون سكوير» في نيويورك .وارتفع
ع��دد المتظاهرين إل��ى أل��ف وأغلقوا طريقا ً
رئيسياً .وقالت شرطة نيويورك إنها اعتقلت
نحو  12محتجا ً بسبب إغالق طريق رئيسي
في المدينة.

كما أغلق مئات المتظاهرين طريقا ً يربط
مينيابوليس بإسنت بول ،مما أدى إلى عرقلة
حركة ال��م��رور لنحو ساعتين ،كما جرت
احتجاجات في ناشفيل و في إنديانابوليس،
و سان فرانسيسكو.
ه��ذا وش��ه��دت م��س��ي��رة ف��ي ب��ات��ون روج
م��ص��ادم��ات بين ش��رط��ة مكافحة الشغب
ونشطاء وحمل بعضهم البنادق ،إذ يسمح
القانون في لويزيانا بحمل السالح علناً.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه ت ّم اعتقال
عدد من األشخاص ومصادرة سالحين خالل
المواجهات.
وبعد مواجهات قصيرة في المساء ،ألقت
شرطة مكافحة الشغب القبض على نحو 30
محتجاً .وكان من بين المعتقلين ،بحسب
«روي��ت��رز» ،الناشط األس��ود البارز ورئيس
بلدية بالتيمور السابق ديراي ماكسون.
وفي سانت بول رشق المتظاهرون رجال
الشرطة بالزجاجات والحجارة ،مما أدى
إلى إصابة ثالثة على األقل .وبعد ذلك بدأت
الشرطة في االعتقاالت واستخدمت قنابل
الدخان لتفريق الحشد.
هذا و كان اآلالف قد خرجوا إلى الشوارع
في عدة مدن أميركية ،يوم الجمعة الماضي،

للتنديد بقتل الشرطة لرجلين ذوي بشرة
سوداء بالرصاص ،بعد يوم من قيام مسلح
بقتل خمسة من ضباط الشرطة في مظاهرة
مماثلة في داالس.
وأظ��ه��ر فيديو نشر على م��واق��ع وسائل
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي آالف المتظاهرين
في أتالنتا فيما ب��دت أكبر مظاهرة ،وردد
ال��م��ت��ظ��اه��رون ه��ت��اف��ات ول��وح��وا بالفتات
تطالب بالعدالة .وأظهرت لقطات لمحطات
تلفزيونية محلية حشدا ً هائالً في مواجهة
عشرات من سيارات الشرطة التي ت ّم إيقافها
على طريق سريع محلي.
جاء ذلك في وق��تّ ،
حث الرئيس أوباما،
األميركيين على أال ينظروا إلى البالد وكأ ّنها
تتمزق إل��ى مجموعات متعارضة ،ساعيا ً
لتهدئة المشاعر المحتقنة بعد هجوم
داالس ،وقال في مستهل مؤتمر صحفي أثناء
زيارته لبولندا «بقدر ما كان هذا األسبوع
مؤلما ً فإنني أعتقد جازما ً بأنّ أميركا ليست
منقسمة مثلما يعتقد البعض».
أوباما أض��اف «علينا أال ندع أفعال قلة
تصمنا جميعاً» .مشيرا ً إلى أ ّنه ال يعتقد أنّ
البالد تنزلق إلى االستقطاب الذي حدث في
الستينيات من القرن الماضي ،مؤكدا ً أنه

«بقدر ما كان إزهاق أرواح أناس هذا األسبوع
أمرا ً قاسيا ً وعصيبا ً ومحبطا ً إال أننا وضعنا
أساسا ً للبناء عليه».
الرئيس االميركي اعتبر أنّ «الشخص
المعتوه الذي ن ّفذ هذه الهجمات في داالس

�إيران تتهم ال�سعودية بدعم «مجاهدي خلق»
اتهم مستشار الخارجية اإليرانية حسين أمير عبداللهيان أمس ،السعودية
بتقديم الدعم المالي واألمني لمنظمة «مجاهدي خلق» اإليرانية المعارضة.
وذ ّكرت وكالة «فارس» اإليرانية أنّ عبداللهيان اعتبر «التصريحات األخيرة
لرئيس جهاز االستخبارات السعودي األسبق تركي الفيصل حول زعيم زمرة
خلق اإلرهابية مسعود رجوي ،تأكيدا ً على الدعم المالي واألمني السعودي
لإلرهاب».
ونقلّت الوكالة عن عبداللهيان قوله« ،إنّ هذه التصريحات تؤ ّكد بأنّ الدعم
المالي واألمني السعودي لإلرهاب في جميع أشكاله كان مدرجا ً على الدوام في
جدول أعمال الرياض».
وأضاف «أنني وخالل آخر لقاء لي مع وزير الخارجية السعودي السابق
سعود الفيصل قبل وفاته ،وفي أول لقاء لي مع الوزير الجديد عادل الجبير ،على
هامش اجتماع وزراء الخارجية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
في جدة ،ط ّرحت قضية اإلرهاب بلغة دبلوماسية وقلت إنّ األمن قضية مترابطة
ومتعلقة بالمنطقة كلها وال يمكن استخدام اإلرهابيين أداة لزعزعة أمن دول
المنطقة واإلبقاء على السعودية آمنة».
وقال إنّ «خطأ الرياض االستراتيجي في استخدام اإلره��اب في تطورات
المنطقة سيكبد الرياض وك � ّل من في المنطقة أض���رارا ً ال تعوض» ،داعيا ً
السعودية لتغيير نهجها العسكري واألمني.

وكان الفيصل قد أ ّكد في المؤتمر السن ّوي للمعارضة اإليرانية في باريس في
وقت سابق دعم االنتفاضات التي اشتعلت في جميع أنحاء إيران ضد النظام
في طهران ،مشددا ً على أنّ مطلب المعارضة اإليرانية سيتحقق.
وفي السياق ،نقلّت وكالة األنباء اإليرانية الرسميّة «ارنا» عن مصدر مطلع
في وزارة الخارجية قوله «إنّ اإلرهابيين باتوا أداة لتمرير أهداف السعودية
ضد الدول اإلسالمية بالمنطقة».
وبحسب المصدر وفي معرض رده على اجتماع للمدافعين عن زمرة «خلق»
عقد في باريس ،وعلى الجهات الراعية لهم من الغرب والسعودية «إ ّنه ليس
مستبعدا ً من الراعي لطالبان والقاعدة وشريك الصهاين،ة والذي ّ
كشف عن
عجز وفشل حكومته بنموذج جديد من الصالفة والغباء السياسي ،بمشاركته
في اجتماع للفاشلين العمالء لإلرهابيين».
وأشار المصدر إلى أنّ «ذروة فشل وعجز اإلرهابيين والجهات الراعية لهم في
العلن والخفاء في هذه المسرحية التي اجتمعوا فيها ليعزوا أنفسهم ،تجلّى في
الوقت الذي تحدثوا عن أحالمهم الوهمية».
المصدر أضاف أنّ «فشل السعوديين وتمسكهم باإلرهابيين المكشوفين
للجميع في هذا االستعراض الهزلي يظهر وكما انكشف في العراق وسورية
واليمن ،أنّ اإلرهاب واإلرهابيين أداة لتمرير أهدافهم ضد الدول اإلسالمية في
المنطقة».

ال يمثل األميركيين م��ن أص��ل أفريقي ،وال
مطلق ال��رص��اص ف��ي ش��ارل��س��ت��ون يمثل
األميركيين البيض ،وكذلك من أطلق النار
في أورالندو أو سان دييجو ال يمثل المسلمين
األميركيين».

