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كوالي�س

خرج فرن�سا ر� َأ�سها من الرمال؟
بعد عملية ني�س ...هل َ�س ُت ِ

تركيا :تج ّن�س الالجئين
وتتح�صن ّ
�ضد �إرهابيين
ّ
�ساهمت في �صناعتهم

} شارل أبي نادر
} د .هدى رزق

اتخذت ردود األف��ع��ال على اق��ت��راح الرئيس أردوغ���ان تجنيس
الالجئين السوريين الطابع العنصري الصريح في الداخل التركي.
بلغ خطاب الكراهية ذروته على وسائل التواصل االجتماعي.
ركزت التساؤالت على السبب الذي يدفع أردوغان الذي كان باألمس
يبت ّز أوروبا بمسألة الالجئين إلى إقرار منح الجنسية للالجئين ،في
وقت رفض إعطاء الجنسية ألتراك من القوقاز والبلقان .اقترح البعض
إعطاء تركيا لالجئين حق التعليم الالئق والسكن والعمالة والحماية
القانونية عوضا ً عن الجنسية ،فعدد الالجئين الذين يسكنون
المخيمات الرسمية هو  256.000فقط من أصل  2مليون يعيشون
في مساكن اإليجار من مالهم الخاص .ولم يتقدّم للتعلم سوى  38في
المائة فقط من أطفال الالجئين وفقا ً «لمنظمة العمل الدولية».
يعتقد حزب الشعب الجمهوري أنّ أفضل ما يمكن أن تفعله تركيا
هو التخلي عن سياساتها التي تح ّرض على الحرب في سورية ،ودعم
الجهود للتوصل إلى ح ّل ،ألن عودة الالجئين إلى ديارهم تتطلب وضع
ح ّد للحرب .وبالرغم من أنّ هناك بعض األخبار عن تليين أردوغان
موقفه بشأن سورية ،إال أنه ال توجد مؤشرات على جديّة الموضوع
بل بالونات اختبارية لغاية اآلن ،لكن ما هي العوامل التي شجعت
أردوغان على اتخاذ مثل هذه الخطوة؟
تقول بعض األوس��اط المعارضة إنّ أردوغ��ان يرى في الالجئين
السوريين كتلة من المص ّوتين المحتملين هناك أكثر من مليون من
المؤهلين للتصويت وهذا األمر يمكنه تغيير التوازن السياسي في
البلد .ويعتقد البعض أنّ معظم هؤالء الالجئين ،سيص ّوتون لصالح
الحزب الحاكم الذي يعطي لهم الحق في الجنسية بدال ً من دعم أحزاب
المعارضة التي ترفض تجنيسهم.
هو يحاول أن يصطفي المتعلمين والمتم ّولين والمعارضين
اإلسالميين الذين لن يعودوا إلى سورية ،في حال لم تكن التسوية
لصالحهم مئة بالمئة وهذا مستحيل ،ألنّ أيّ تسوية لن تراعي حقوق
أيّ طرف كما يشتهي .ليس من الواضح حتى اآلن إذا كان يمكن
ألردوغان تحقيق النتائج المرجوة فيما تقف جميع أحزاب المعارضة
ضد هذا االقتراح ،ألنها ترى إنّ الشواغل اإلنسانية بعيدة عن اقتراح
أردوغان ،وترى أنّ لدى الحكومة اعتبارات سياسية ألنّ استطالعات
الرأي األخيرة ،أظهرت انخفاضا ً شامالً في األصوات المؤيدة لحزب
العدالة والتنمية ،على الرغم من أنّ اردوغان بحاجة إلى الناخبين
الجدد من أجل تحقيق طموحاته الرئاسية.
فشعبيته تناقصت بما يزيد الـ ،4%وهو يريد إضعاف خصومه ال
سيما حزب الشعوب الديمقراطي الذي زادت شعبيته.
ترى ك ّل من المعارضة التركية والناخبين في حزب العدالة والتنمية
إنّ الالجئين السوريين يشكلون حمالً ثقيالً على الميزانية الوطنية ،إذ
تتفاقم بوجودهم مشكلة البطالة الحادة في تركيا.
لكن أردوغان ال يبدو قلقاً .بل أعلن أنّ المساكن التي بنتها «إدارة
تنمية اإلسكان في» الحكومة قادرة على استيعاب الالجئين ،وهو
يحاول تهدئة اإلسالميين والمحافظين بعد استئناف عالقاته مع
«إسرائيل» وروسيا بإعطاء األول��وي��ة الحتياجات الالجئين لكن
األمر يلهب غضب معظم األتراك .وفيما تنشغل األوساط السياسية
والشعبية في هذا الموضوع .تبدو استعادة العالقة مع مصر ما دونها
صعوبات ،ال سيما أنّ المطلب الرئيسي لمصر السيسي هو تغيير
سياسة تركيا اتجاه اإلخوان ،مع أنّ الحكومة التركية أغلقت بعض
المحطات اإلعالمية لجماعة اإلخوان المسلمين .وهناك مصادر تراهن
على أنّ تخفيف األحكام على اإلخ��وان المسلمين في مصر يمكن أن
يقترن بتخفيف حدة التوتر مع تركيا ،وبالرغم من أنّ الحركة التجارية
ناشطة بين الطرفين تبقى عقدة الرئيس السيسي هي التدخل السافر
لتركيا في الشأن المصري واعتباره من قبل أردوغان انقالبيا ً وغير
شرعي .بيد أنّ انخراط تركيا في الحرب على «داعش» يمكنه أن يعيد
التنسيق بين البلدين لمحاربة اإلرهاب ،فأنقرة اآلن مشغولة التفكير
في طرق التعامل مع عمليات التوغل «الداعشي» في قلب العاصمة
بعد الهجوم على مطار أتاتورك .وهي بدال ً من وضع استراتيجية
شاملة ومتكاملة للتعامل مع التطرف السلفي تقارب المسألة فقط
من منظور األمن الجنائي لمكافحة اإلرهاب .فبعد هجوم المطار 28
حزيران ،اعترفت أنقرة بالخطر المحدق بها .لكن السؤال هو حول
ما إذا كانت قد تأخرت .لكنها وضعت أهدافا ً للح ّد من تنقل مقاتلي
السلفية اإلرهابية األجانب في تركيا وهي تتعقبهم .فاإلرهابيون في
تركيا ال يعتمدون اليوم على الشبكات المحلية ،كالتي استخدمت في
انقرة قرب محطة القطار في هجوم  10تشرين األول /أكتوبر2015
الذي أسفر عن مقتل  107أشخاص ،أو تفجير سروش االنتحاري
في تموز عام  2015الذي قتل  34شابا ً وشابة من نشطاء السالم ،أو
الهجوم الذي طال تجمع لحزب الشعوب الديمقراطي في ديار بكر في
 5حزيران  ،2015وأدّى إلى مقتل خمسة أشخاص .ألنّ «داعش»
يدرك اليوم أنّ السياسة التركية قد تغيّرت وأنّ الحكومة ق ّررت القتال
ضدّه وض ّد التطرف السلفي الجهادي الذي استعمل في الحرب على
حسنت المراقبة والتتبّع
سورية والعراق ،وأنّ أجهزة األمن التركية ّ
لشبكاتها في تركيا ،وتح ّولت إلى قتال اإلرهابيين األجانب.
لم يكن أحد في تركيا يولي اهتماما ً كبيرا ً لما كان يقوم به االوزبكيون
أو الشيشانيون في تركيا ،فهم لم يتأثروا بـ«الهجرة الجهادية» إلى
سورية والعراق حتى هجوم المطار ،طالما أنّ هؤالء كانوا يقاتلون
ض ّد النظام وض� ّد وح��دات حماية الشعب في سورية ،وك��ان هناك
تسامح وتسهيل من أجهزة األمن التركية.
تعمل تركيا اليوم جاهدة للح ّد من تنقل اإلرهابيين األجانب
والقبض عليهم ،ألنهم اليوم في هجرة عكسية يسعون إلى العودة
مع أسرهم إلى تركيا ،فهي اآلن أصبحت البلد األول المهدّد جد ّيا ً بهذه
الهجرة العكسية .أدركت أنقرة متأخرة أنها ستصبح هدفاً .في الوقت
الذي يت ّم فيه النقاش حول ضرورة إنهاء الحرب في سورية نهاية
العام .2016
لذلك ت ّم التصديق على االقتراح الرامي إلى توفير الحماية القانونية
للجنود الذين يشاركون في عمليات مكافحة اإلرهاب لتمكين القوات
المسلحة التركية من المشاركة في عمليات في المدن ،مما سيزيد
من سلطة الجنود المشاركين في العمليات األمنية ض ّد المجموعات
المدرجة ضمن قائمة المنظمات اإلرهابية.

بعد العملية اإلرهابية األخيرة التي استهدفت عددا ً كبيرا ً
من السياح والمواطنين الفرنسيين ،حيث ُقتل ما ال يق ّل عن
 84شخصاً ،مساء الخميس  14يوليو /تموز  ،2016على
الكورنيش البحري في نيس (جنوب شرق فرنسا) ،حين
اندفعت شاحنة اتجاه الحشود المتج ّمعة لحضور عرض
األلعاب النارية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي ،وإعالن
الرئيس فرنسوا هوالند أ ّنه اعتداء «إرهابي» ،يمكن الذهاب
باتجاه التساؤالت التالية:
هل فرنسا هي من الحلقات األضعف في هذه الحرب الكونية
ض ّد اإلره��اب لتكون العمليات اإلرهابية التي تطالها أعنف
وأقسى وأش ّد إيالما ً من تلك التي تطال غيرها من الدول ،وذلك
لناحية عدد العمليات أو عدد اإلصابات أو طريقة وغرابة هذه
العمليات؟ أم أنها مستهدفة أكثر من غيرها حيث يركز عليها
اإلره��اب ،وخاصة «داع��ش» الذي أصبح يمتهن عملياته في
فرنسا ،و«يتلذذ» في تنفيذها من خالل التحدّي الوقح للحكومة
وللمجتمع ولألجهزة األمنية والعسكرية في فرنسا؟
عملياً ،ال يمكن أن نعتبر أنّ السبب في ذلك هو أنّ فرنسا هي
ضعيفة بأجهزتها وبإدارتها وبسلطتها في مواجهة اإلرهاب،
فتاريخ السلطة الفرنسية وأجهزتها األمنية والعسكرية
معروف بقدراتها في هذا المجال من ناحية اإلمكانيات الفنية
والبشرية والتنظيمية ،وهي في الحقيقة من أكثر الدول التي
تتصف إجراءاتها بالجدية والثبات ،كما أنها من الدول األوروبية
القليلة التي حافظت على نسبة جهوزية مرتفعة ألكثر وقت
ممكن ،كما أنّ أجهزتها تعمل ضمن نظام طوارئ متشدّد وفاعل،
وقد استطاعت األخيرة إحباط الكثير من العمليات اإلرهابية في
بدايات التحضير لها ،أو على مقربة زمنية قصيرة من تنفيذها،

منفذ هجمات ني�س فرن�سي من �أ�صل تون�سي لم يكن على قائمة المراقبة

ّ
الت�صدي للإرهاب
كيري :الهجوم ي�ؤكد الحاجة لت�سريع وتيرة جهود
الفروف :حوارنا مع وا�شنطن يزداد �أهمية بعد هجوم فرن�سا
أعلنت فرنسا،أمس ،حدادا ً وطنيا ً لمدة  3أيام ابتداءا ً
من اليوم السبت على أرواح ضحايا هجوم نيس اإلرهابي
الذي أودى بحياة  84شخصا ً ومئات الجرحى.
و أكد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس بعد
خروجه من اجتماع مجلس الدفاع الذي عقد في اإلليزيه،
بأنّ بالده تواجه حربا ً بعد هجوم نيس ،مشيرا ً إلى أنّ
اإلرهابيين يعملون على نشر الرعب فى فرنسا.
هذا وترأس الرئيس الفرنسي ،فرانسوا هوالند ،خلية
أزمة بوزارة الداخلية إثر االعتداء الذي شهدته مدينة نيس
مساء الخميس وقتل فيه  84شخصاً.
يشار إلى أنّ هذا الهجوم جاء بعد ساعات قليلة من
إع�لان هوالند رف��ع حالة ال��ط��وارئ (المعمول بها منذ
اعتداءات باريس  13تشرين الثاني  )2015في الـ26
تموز الجاري ،إال أنّ الهجوم على نيس قد غير الحسابات
الفرنسية ،ومددت حالة الطوارئ في البالد إلى  3أشهر
أخرى.
جاء ذلك في وقت ،أفادت وسائل إعالم فرنسية ،بأنّ
السلطات المحلية في مدينة نيس عثرت على هويّة منفذ
الهجوم داخل الشاحنة ،وتبين أ ّنه مواطن فرنسي من
أصل تونسي.
وفي التفاصيل ،ذكر موقع « »bmtvأنّ سائق الشاحنة
من مواليد ع��ام  1985ويحمل الجنسيتين الفرنسية
والتونسية ،و هو «محمد الحويج بو هالل» ،وأ ّنه استأجر
الشاحنة ،التي استخدمها في الهجوم اإلرهابي ،من منطقة
بروفنس ألب كوت دازور ،قبل أيام قليلة من الهجوم.
وذك��ر مصدر أمني فرنسي أن منفذ هجوم نيس هو
فرنسي ولد في تونس ،مضيفا ً أ ّن��ه لم يكن على قائمة
المراقبة ألجهزة المخابرات الفرنسية ،لكنه كان معروفا ً
لدى الشرطة فيما يتصل بالجرائم الواقعة تحت القانون
العام ،مثل السرقة والعنف.
من جانبها ،كشفت صحيفة «نيس ماتان» المحلية أنّ
منفذ العملية يدعى محمد لحويج بوهالل أصيل مدينة
مساكن التابعة لوالية سوسة الساحلية ،فيما تستمر
عمليات التحقيق واالستجواب مع مقربين منه.
وفي نفس السياق ،عثرت السلطات األمنية على بطاقة
بنكية وهاتف جوال داخل الشاحنة ،مؤكد ًة تعرفها بشكل
رسمي على هوية السائق الذي نفذ الهجوم ،من دون أن
تكشف عن اسمه حتى اآلن.
وكان شهود عيان قد ص ّرحوا بأنّ مسلحين كانوا على
متن الشاحنة ،وأطلقوا الرصاص باتجاه الحشد ،فيما
أوضح صحفي في وكالة «فرانس برس» كان في المكان
أنّ شاحنة تبريد بيضاء اتجهت بأقصى سرعتها صوب
الحشد ودهست أشخاصا ً كثيرين ما تسبب بحالة هلع
وفوضى عارمة ،قبل أن تقوم عناصر األمن بقتل سائقها
بعدة عيارات نارية.
ف��ي غضون ذل��ك ،تمكنت وح���دات ال��ق��وات الخاصة
الفرنسية من إيقاف شاحنة أخرى مفخخة ،كانت متوقفة
على الطريق السريع ،على بعد  100متر فقط من الشقة
التي أقام فيها منفذ الهجوم في نيس.
ه��ذا و ك��ان ال��ه��ج��وم المباغت ف��ي الشاحنة ال��ذي
استهدف حشدا ً من المحتفلين بالعيد الوطني الفرنسي
(يوم الباستيل) في شارع بروميناد ديز أنغليه ،طغت

حلفاء وا�شنطن يعار�ضون ت�شريع ًا
ي�سمح بمقا�ضاة ال�سعودية عن هجمات � 11أيلول
أبلغ مسؤولون في الخارجية األميركية أعضاء في
الكونغرس ،بأنّ حلفاء مهمين لواشنطن يعارضون سن
تشريع يسمح ألسر ضحايا هجمات  11أيلول بمقاضاة
السعودية وأنه يمثل خطرا ً على األمن القومي.
واع��ت��ب��رت آن ب��ات��رس��ون ،مساعدة وزي���ر الخارجية
األميركي لشؤون الشرق األدنى ،وبريان إيجان ،مستشار
الوزير القانوني ،أنّ اإلج��راء قد ي��ؤدي إلى رفع دعاوى
ضد الواليات المتحدة ويضعف التعاون األمني وتبادل
معلومات المخابرات بين السلطات األميركية وحكومات
دول أخ��رى .وقالت باترسون «ل��ن نتمكن من الفوز في
الحرب على «داعش» دون تعاون دولي كامل».
لكن كثيرا ً من أعضاء لجنة فرعية تابعة للجنة القضائية
في مجلس النواب عبروا عن تأييدهم القوي في جلسة
بشأن تشريع «العدالة ضد رع��اة اإلره���اب» ،ال��ذي أقره
مجلس الشيوخ في أي��ار باإلجماع ،رغم تهديد الرئيس
أوباما بنقضه.
ويعتقد مؤيدو القانون إ ّنه سيحقق العدالة لمن فقدوا
ذويهم في الهجمات التي وقعت قبل  15عاماً ،معتبرين أ ّنه
إذا لم تكن السعودية مسؤولة عنها فإنها لن تتضرر من أي
دعوى قضائية.

كما أنه ال يمكن اعتبار أنّ اإلرهاب وخاصة «داعش» يستهدفها
بالذات ،ألنه ق��ادر على ذلك أكثر من قدرته على استهداف
ساحات أخرى ،فالتنظيمات اإلرهابية مهما كانت تسميتها،
كـ»داعش» أو «القاعدة» أو غيرها ،من التنظيمات المتشدّدة
األخرى تمتلك ذات العناصر والقدرات واإلمكانيات في الكثير
من الميادين األوروبية ،ولها حضور وشبكات ومؤيدون وخاليا
نائمة في أغلب دول االتحاد األوروبي.
في الحقيقة ،ومن خالل استبعاد عجز السلطة الفرنسية عن
لفرص
المواجهة الفعّ الة ،أو من خالل استبعاد امتالك اإلرهاب
ٍ
وإمكانيات في فرنسا أكثر من غيرها ،يمكن القول إنّ هذه
الدولة المستهدفة من قبل اإلرهاب كانت وما تزل تضع رأسها
في الرمال وهي تذهب إلى اإلجراءات النصفية والمبتورة التي
تعالج النتيجة والحادثة والعملية اإلرهابية ،دون أن تسمح
لنفسها بأن تذهب بعيدا ً نحو مصدر هذا اإلره��اب ،نحو من
يم ّول ه��ذا اإلره��اب ويدفع أم��واال ً لرعاية شبكاته وخالياه
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،نحو من يح ّرض عناصره
ودعاته ومناصريه ،نحو من يج ّند تلك األعداد الكبيرة ويخلق
وتتحضر دينيا ً
ّ
لها القدرة والفرصة لتنتقل بعيدا ً وتتد ّرب
ونفسيا ً وعملياً ،ألن تكون انتحارية وجاهزة لتفجير أنفسها.
فرنسا كحكومة أو كسلطة ال تسمح لنفسها بأن تتوجه
ّ
ويغض النظر ويتواطأ ويساهم في خلق
نحو من يخدع العالم
ً
قاعدة أساسية لإلرهاب ،وهي أيضا ال تحاول أن تالحظ أو ترى
كيف أنّ أبطال اإلره��اب ورفاقهم يعيشون في دولة معروفة
تسمح لهم بتداول أفالم االنتحاريين على وسائل التواصل
االجتماعي ،قبل انطالقهم نحو «المهمة المقدسة» كما يس ّمونها،
دون أن تالحقهم على خلفية ذلك ،أو كيف تسمح لهم تلك الدولة
بنشر بذرة اإلرهاب عبر التعاليم الوهابية المتشدّدة من خالل
جمعيات ّ
ص لها في أغلب دول أوروبا والعالم.
مرخ ٌ
لن ينفع فرنسا شيئا ً حين تقول :إ ّنها لن تستسلم وإ ّنها في

عصر جديد يجب أن تتعايش فيه مع اإلرهاب ،ويجب أن تتحد
ضدّه ،ولن ينفعها شيئا ً حين تقول  -أو حتى تنفذ –أنها سوف
تزيد من تدخلها في سورية وفي العراق ض ّد اإلره��اب ،فهذا
التدخل الفرنسي لن يغيّر شيئا ً من فعالية المواجهة من قبل
جميع هؤالء الذين يتدخلون بحذر وبخجل وبمراضاة وبنصف
قرار أو بنصف حسم أو بعبارات خفية وغير واضحة ومن دون
تسمية األشياء بأسمائها.
ما ينفع فرنسا جيدا ً ليس التوجه إلى العراق أو إلى سورية،
فاألخيرتان مستهدفتان من اإلره��اب ،وقد عاث األخير على
أراضيهما دمارا ً وخرابا ً وقتالً وتشريدا ً وتهجيراً ،ما ينفع فرنسا
جيدا ً هو التوجه نحو من أرسل إرهابيّيه إلى العراق وإلى
سورية ،نحو من يغمض عينيه عن العدد الضخم من مواطنيه
الذين اختاروا أن يكونوا أصحاب الرقم األكبر من االنتحاريين
منفذي العمليات اإلرهابية ،األكثر دموية في ك ّل أصقاع األرض،
وخاصة في سورية وفي العراق.
ما ينفع فرنسا جيدا ً هو أن ُتخرج رأسها من الرمال وتنظر
جيدا ً وبعيداً ،وال تخلق لنفسها حجة واهية وتبريرا ً ال يمكن
هضمه ،حين تتحدّث عن السوابق الجنائية لمنفذي العمليات
اإلرهابية من دون أن تعترف أنّ جميع خلفيات تلك العمليات
اإلرهابية هي بطبيعتها وبأهدافها تكفيرية متشدّدة ،وما يمكن
أن يساعدها ويُخرجها من دوامة العنف واإلرهاب هو عندما
َتخ ُرج من ذهنية االرتهان لدول ترعى اإلرهاب ،ولكنها من التي
تستثمر في اقتصادها وفي شراء أسلحتها وفي تجارة النفط
معها ،وفي تنفيذ عقود تجارية ومالية مشتركة معها ،وعندما
تتوقف عن إغماض أعينها عن تقارير مخابراتها وأجهزتها
األمنية ،أو عن تقارير أوروبية وحتى أميركية حول الشبهات
والشكوك شبه األكيدة ،لوجود ارتباط جدّي بين اإلرهابيين
وبين بعض رجال الوهابية من أصحاب المكانة والحصانة
السياسية والخاصة لدى حكومة فرنسا!

قال دبلوماسي فرنسي
سابق إنّ تسريع وتيرة
التواصل بين الحكومة
الفرنسية وحزب الله
سيكون الطريق األمثل
لتعاون معلوماتي
في مكافحة اإلرهاب
في ظ ّل غياب عالقة
سياسية ودبلوماسية
مع الحكومة السورية،
وأنّ العالقة بحزب
الله تس ّرع الطريق الى
دمشق وتفي بحاجات
الحرب على اإلرهاب
كبنك معلومات وخبرة،
وأنّ الثمن الفرنسي هو
العودة الى المر ّبع الذي
كانت فيه فرنسا تقف
بوجه تصنيف حزب
الله وجناحه العسكري
على لوائح اإلرهاب...

من جهته ،قال النائب الديمقراطي عن نيويورك ،جيرالد
نادلر ،إ ّنه ال ينبغي أن يحول القلق من أي فعل انتقامي دون
المضي قدما ً بالمشروع حتى يصبح قانوناً ،مضيفا ً أ ّنه «ال
يوجد سبب إلنكار العدالة لضحايا  11أيلول وأسرهم».
وفي حال أصبح المشروع قانونا ً فإ ّنه سيلغي الحصانة
التي تحول دون رفع دعاوى قضائية ضد حكومات الدول
التي يثبت ضلوعها في هجمات إرهابية على األراض��ي
األميركية ،األمر الذي سيسمح للناجين من الهجمات وأقارب
القتلى بالسعي للحصول على تعويضات من دول أخرى.
وفي هذه الحالة ،سيسمح برفع دعاوى أمام المحاكم
االتحادية في نيويورك وسيحاول المحامون إثبات تورط
السعودية في الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة
الدفاع األميركية.
هذا ويعارض السعوديون بقوة التشريع وينفون أي
مسؤولية لهم في الهجمات التي وقعت سنة  ،2001فيما
أعربت حكومات أخرى عن اعتراضها.
ولم يصدر أي تصريح بشأن موعد طرح مجلس النواب
المشروع للتصويت .ومن المقرر أن يرفع المجلس جلساته
في وقت الحق من يوم الخميس لبدء عطلة صيفية ولن
يستأنف نشاطه حتى أيلول القادم.

عليه بصمات «داع��ش» ،وفقا ً لصحيفة «لو باريسيان»
الفرنسية.
و أش����ارت الصحيفة إل���ى أنّ ال��ه��ج��وم ه��و تطبيق
الستراتيجية «أبو محمد العدناني» ،المعروف لدى أجهزة
االستخبارات الغربية بـ«وزير الهجمات» لدى تنظيم
«داعش» ،حيث أوصى «جنود الخالفة» منذ عام 2014
بتنفيذ هجمات إرهابية بجميع الوسائل المتاحة.
ونقلت «لو باريسيان» وصية العدناني ألنصار التنظيم
بقوله «إذا لم تنجح في إلقاء قنبلة ،أو فشلت في فتح النار
على «مشرك» من الفرنسيين أو األمريكيين ،يمكنك طعنه
بسكين أو ضربه بالحجر أو دهسه بسيارة».
وفي سياق متصل ،أفادت وسائل إعالم بأنّ قوات األمن
الفرنسية قامت بإخالء منطقة استالم األمتعة بمطار نيس
جنوب فرنسا ،وذلك على خلفية الهجوم اإلرهابي الذي
ضرب المدينة.
وأوضحت الوسائل استنادا ً إلى شهود عيان أنّ عملية
اإلخالء جاءت بسبب االشتباه بحقيبة كانت موجودة في
منطقة استالم األمتعة ،وظن أنها تحتوي متفجرات.
هذا و دان مسجد باريس الكبير في بيان له ،بشدة

هجوم نيس ،واصفا هذا االعتداء بـ«الرهيب والحقود».
وقال مدير المسجد دليل أبو بكر «مسجد باريس يعبر
عن حزنه الشديد بما حدث أمس ،ويدين بأشد العبارات
هذه الجريمة البشعة والحقودة ،التي استهدفت جموع
الناس» ،ودعا «إلى وحدة المواطنين خالل هذه المحنة
الرهيبة التي تستدعي من جميع العالم إعالن الحداد».
إلى ذلك ،أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين عن
تعازيه لنظيره الفرنسي بشأن سقوط العديد من الضحايا
نتيجة هجوم نيس اإلرهابي ،داعيا ً إلى توحيد الجهود
الدولية من أجل مكافحة اإلرهاب.
وج��اء في بيان ص��ادر عن المكتب اإلعالمي للرئاسة
الروسية،أمس« ،أكد رئيس الدولة الروسية أن االنتصار
على ه��ذا الشر البشع يتطلب توحيد جهود البشرية
المتحضرة ومكافحة كافة مظاهر وأشكال اإلرهاب بحزم،
وتصفية أو تحييد المسلحين والعقول المدبرة لهم أينما
وج��دوا ،وتدمير البنى التحتية لإلرهاب بشكل منتظم
ووقف تمويله».
هذا و أشار بوتين إلى استعداد موسكو للتعاون الوثيق
مع باريس وغيرها من الشركاء الدوليين في كافة مجاالت

مكافحة اإلرهاب ،معربا ً عن صدمته لشراسة هذه الجريمة
وسخريتها البالغة بسبب ارتكابها في العيد الوطني
الفرنسي ،مضيفا ً أنّ هذا العمل يؤكد من جديد أنّ اإلرهاب
ال أخالق إنسانية له.
وأوض��ح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف أنّ الرئيس بوتين علم بوقوع هجوم نيس في
أثناء مباحثاته مع وزير الخارجية األميركي جون كيري
التي انتهت بعد منتصف الليلة الماضية.
ب��دوره ،أكد وزي��ر الخارجية األميركي،أمس ،لنظيره
الروسي سيرغي الفروف في موسكو إنّ هجوم نيس يظهر
الحاجة إلى تسريع الجهود الدولية للتصدي لإلرهاب
خاصة في سورية.
وفي إشارة إلى ما وصفه «بمذبحة ال تصدق» في نيس
ذكر كيري أنه ال توجد بؤرة لإلرهابيين أكبر من سورية ،و
أضاف «أعتقد أنّ الناس في مختلف أنحاء العالم يتطلعون
إلينا ،وينتظرون منا أن نجد وسيلة أسرع وأكثر واقعية
كي يشعروا أنه تم فعل كل شيء ممكن للقضاء على آفة
اإلرهاب تلك».
من جهتها ،أدانت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
هجوم نيس ،وقالت على هامش قمة لزعماء آسيا وأوروبا
ف��ي منغوليا «جميع م��ن ش��ارك��وا ف��ي القمة اآلسيوية
األوروبية يشعرون بنفس الصدمة بسبب القتل الجماعي
في نيس».
وتابعت قولها «ألمانيا تقف بجانب فرنسا في المعركة
ضد اإلره��اب وتتكاتف مع دول كثيرة أخ��رى .أن��ا على
قناعة بأنه على الرغم من كل الصعوبات سنفوز في تلك
المعركة».
أم��ا الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا ،فندد بالهجوم
الدموي وعرض تقديم أي مساعدة تحتاجها فرنسا خالل
التحقيقات ،وأضاف «بالنيابة عن الشعب األمريكي أندد
بأقوى العبارات ما يبدو أنه هجوم إرهابي مروع في نيس
بفرنسا ،والذي قتل وأصاب عشرات المدنيين األبرياء».
وفي السياق ،أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا
ماي ،وقوف بالدها كتفا ً بكتف مع فرنسا بعد هجوم نيس
وستدرس ما إذا كانت بالدها بحاجة لبذل المزيد من
الجهد لتعزيز أمنها ،و أضافت أن «مستوى التهديد هنا
في بريطانيا عند خطير هذا يعني أن احتمال وقوع هجوم
إرهابي كبير جدا».
ماي أكدت أنّ «مسؤولون كبار سيراجعون ما الذي
يمكن أن نفعله للتأكد مما إذا كنا بحاجة التخاذ المزيد من
اإلجراءات في الخطط األمنية للمناسبات العامة الكبرى»،
وأضافت «تبحث الشرطة الموقف األمني وتراجع إجراءات
األمن المتعلقة بمناسبات عامة كبرى تقام في بريطانيا
على مدار األيام السبعة القادمة».
إلى ذلك ،أكدت الشرطة االلمانية إنّ السلطات ستعزز
اإلجراءات الحدودية في المطارات والطرق البريّة والسكك
الحديدية المؤدية لفرنسا.
بدوره ،أشار وزير الداخلية اإليطالي أنجلينو ألفانو ،إنّ
بالده ستعزز اإلجراءات عند معابرها البريّة الثالثة إلى
فرنسا ،وقال على حسابه على تويتر «جهازنا األمني ال
يألو جهدا».

�إيطاليا تنت�شل بقايا
 450مهاجراً
غريق ًا العام الما�ضي

ِّ
بالكف
بكين تطالب طوكيو
عن التدخل في ق�ضية بحر ال�صين

أعلنت البحرية اإليطالية انتشال بقايا
جثث أكثر من  450مهاجراً ،من مركب صيد
تم انتشاله مؤخرا ً بعد أكثر من عام على
غرقهِ ،وكان يحمل مئات المهاجرين ،عثر
على جثث  675منهم حتى اآلن.
وحسب ما أعلنته البحرية اإليطالية ،فقد
جرى انتشال هذه المرة  458جثة أو بقايا
جثث من قاع مركب الصيد الغارق ،باإلضافة
إلى  169جثة انتشلت في األشهر األخيرة
من هيكل المركب ومحيطه ،و 48جثة طافية
انتشلتها مؤخرا ً سفينة عسكرية.
وكان المركب الذي انطلق من ليبيا غرق
ف��ي  19نيسان السنة الماضية ،بعد أن
اص��ط��دم بسفينة شحن برتغالية قدمت
لنجدته .ولم ينج من الحادث إال  28شخصا ً
قالوا إنّ المركب المنكوب كان على متنه نحو
 800شخص لدى انطالقه.
وانتشلت البحرية اإليطالية هيكل المركب
من عمق  370متراً ،وتعد حادثة الغرق هذه
من أسوأ الحوادث من هذا النوع في البحر
المتوسط منذ عقود.

أوردت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية ،أنّ رئيس الوزراء
الصيني لي كه تشيانغ أبلغ نظيره الياباني شينزو آبي ،أمس ،على
هامش مؤتمر إقليمي في مدينة أوالن باتور عاصمة منغوليا ،بضرورة
الكف عن التحريض والتدخل في مسألة بحر الصين الجنوبي.
من جهتها ،نقلت وكالة «كيودو» اليابانية الرسمية عن آبي دعوته
لنظيره الصيني وضرورة احترام النظام الدولي المستند إلى قواعد
البالد  .و ذلك بعد أن أصدرت محكمة التحكيم الدولية الدائمة في الهاي
هذا األسبوع حكما ً يقضي بأنّ الصين ليس لها حق تاريخي في السيادة
على معظم بحر الصين الجنوبي ،وأنها انتهكت حقوق الفلبين السيادية
بأنشطتها هناك.
في غضون ذلك ،أ ّكد وزير الخارجية الفلبيني بيرفكتو ياساي احترام
ب�لاده بشدة لحكم محكمة اله��اي بشأن السيادة على بحر الصين
الجنوبي داعيا ً جميع األطراف إلى ضبط النفس.
ياساي أضاف في كلمته خالل المؤتمر ،أنّ الفلبين ملتزمة بحل سلمي
وستستمر في التواصل مع األطراف المعنية لتخفيف التوتر اإلقليمي.
إلى ذل��ك ،وصف خوسيه كاليدا المحامي العام الفلبيني ،أمس،
ق��رار محكمة اله��اي بأ ّنه «وس��ام يتوج» القانون الدولي ،مشيرا ً أنّ
الحكم «يؤكد أ ّنه ال يمكن ألي دولة منفردة أن تزعم سيادتها فعليا ً على
بحر بأكمله .الحكم نصر تاريخي ليس فقط للفلبين ...إنه يجدد ثقة
اإلنسانية في نظام عالمي يرتكز على قواعد».وأضاف «إنّ الحكم يفتح
أفق االحتماالت لجميع المعنيين .الحكم وسام يتوج القانون الدولي».

