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مجزرة طوخان الكبرى
الخط�أ المق�صود
 العميد هيثم حسون
ل�م��اذا ُذب��ح أه��ل ط��وخ��ان الكبرى ف��ي ري��ف حلب الشمالي
التابعة لمدينة منبج وال ت��واج��د فيها ق��وات ل��داع��ش؟ لماذا
هاجمتها الطائرات الفرنسية العاملة ضمن تحالف القتلة؟
ل �ن��ر أوالً م �ق � ّدم��ات ال��ح��دث ف��رب �م��ا ن �ص��ل ل�م�ع��رف��ة سبب
الجريمة...
لقد ق ّرر تحالف واشنطن بعد الفشل الذريع لعمليته التي
أراد من خاللها احتالل الرقة البحث عن هدف سهل يحقق
م��ن خالله ن�ص��را ً عسكرياً ،ويمنع انهيار تلك المجموعات
التي تقاتل باسمه على األرض .فكانت مدينة منبج ،الواقعة
في ريف حلب الشمالي ،لقربها من قواعد ما يس ّمى «قوات
سورية الديمقراطية» ووجود مناطق تحت سيطرة مجموعات
تعمل بإمرة حلفاء واشنطن ،ولصغر مساحتها جغرافيا.
وب��دأت العملية العسكرية بضجيج إعالمي يفوق ضجيج
ال �س�لاح .وب ��دأت عمليات التمهيد ال �ج��وي الصاعقة بقوام
تحالف يتبع لحوإلى ستين دول��ة ،وال�ت��ي أدت إلي�ق��اع أكبر
الخسائر في صفوف المدنيين ،وألنّ القاتل أميركي فليس
مهما ً عدد من يقتل!
وتحت تلك التغطية الجو ّية بدأت القوات الكردية المطعمة
بمجموعات من «النصرة» النتمائهم العرقي التقدم البطيء
في أرياف منبج البعيدة.
ولكن المعركة الحقيقية بدأت عند وصول تلك المجموعات
إل��ى أط��راف المدينة ،وهنا ب��دأت الخسائر في ق��وات تحالف
واشنطن ت��زداد بشكل كبير وخسائرها لمكاسبها السابقة
نتيجة هجمات معاكسة ل��داع��ش ،داخ��ل المدينة وخارجها،
ف��زادت ط��ائ��رات التحالف من نشاطها وزادت معها خسائر
المدنيين.
وم��ع ازدي� ��اد زم��ن ال�م�ع��رك��ة وع ��دم تحقيقها ن�ت��ائ��ج على
األرض ،بل أصبحت بوادر الفشل أكبر من مؤشرات النجاح،
ظهر التوتر واالنفعال في تصريحات مصادر ذلك التحالف
وتصرفاتهم على األرض.
ك ّل ذلك حصل بينما كانت قوات الجيش العربي السوري
وحلفائه ،وبتغطية ج��و ّي��ة م��ؤث��رة م��ن ط��ائ��رات س�لاح الجو
الروسي ،تحقق انتصارات كبيرة في الميدان الحلبي القريب
م��ن منبج دون اإلك �ت��راث بحركتها ومجموعاتها ومطالبها
لعدم استهداف حلفائها ودعواتها لوقف العمليات الحربية،
وتجديد الهدنة بعد انهيار خطوط دفاع تلك المجموعات في
أكثر من خط تماس في حلب وريفها.
أيضا ً في ظ� ّل خسارة المجموعات الكردية ،للدعم الذي
حظيّت به خطواتهم الفدرالية في بدايتها ،وتكريسها واقعا ً
فعليا ً على األرض .وازدي���اد خسائرها البشرية وص��دور
دعوات شعبية كردية لوقف استنزاف قدراتهم العسكرية في
معركة منبج.
أيضا ً في ظ ّل الخالف األميركي التركي على خلفية اتهام
انقرة لواشنطن بالوقوف خلف المحاولة االنقالبية الفاشلة،
وتلميحات تركية بتغيير سياستها اإلقليمية.
في ك� ّل تلك األح��داث ارتكبت الطائرات الفرنسية العاملة
ض�م��ن ت�ح��ال��ف ال�ق�ت�ل��ة أك �ب��ر حلقة ف��ي سلسلة م �ج��ازر ذلك
الحلف منذ بدء عملياتها في سورية ،ربما ألنها بأيد فرنسية
متعطشة ل��دم أدمنت على االرت ��واء به ثم ُحرمت منه لزمن
فأرادت التعويض!
ف��ي جميع األح ��وال ه�ن��اك مجموعة م��ن ال�ت�س��اؤالت التي
تحتاج إلى إجابات ،وعندها فقط يمكن معرفة الحقيقة...
 - 1هل كانت هذه المجزرة كما ا ّدع��ت مصادر التحالف
نتيجة خطأ في تحديد اإلحداثيات التي أعطتها القوات الكردية
العاملة على األرض لطائرات التحالف؟ وهنا ال�س��ؤال ...إذا
كان ذلك صحيحا ً فماذا كانت تفعل القوات الخاصة األميركية
والفرنسية والبريطانية واأللمانية المتواجدة على األرض
وأح��د أهدافها المعلنة دالل��ة الطائرات على األه��داف؟ أم أنّ
الموضوع ه��و ت�ب� ّرؤ التحالف م��ن المسؤولية ع��ن الجريمة
وإلباسها لألكراد.
 - 2في ح��ال صدّقنا مصادر التحالف مع معرفة أكيدة
لألكراد بالمكان المستهدف ،فهل يعني هذا بدء مرحلة تطهير
عرقي لمصلحة الفدرالية الكردية التي أعلن ق��ادة أك��راد عن
وضعها على سكة التنفيذ؟ وما هذه المجزرة إال اشارة البداية
لالنطالق في مشروع تهجير التج ّمعات العربية لتأمين ربط
ال �ب �ل��دات ال �ك��ردي��ة ب ��دون ع��وائ��ق دي�م��وغ��راف�ي��ة ف��ي المساحة
الجغرافية المفترضة؟
وذلك َكر ّد أميركي وأوروبي على توجيه أردوغان االتهام
للواليات المتحدة ،بالوقوف وراء االنقالب الفاشل.
 3ـ هل حصلت تلك المجزرة نتيجة ظهور بوادر فشل العملية
العسكرية األميركية ،باتجاه منبج بعد ما يقارب الشهرين من
انطالقها ﻹيجاد مب ّرر ﻹيقاف تلك العملية ،فتكون الواليات
المتحدة من يكسب وهي صاحبة «اليد النظيفة» وعمالئها من
يحمل الوزر ويكون صاحب اليد القذرة؟
 - 4إنّ تلك المنطقة تقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة
تدّعي أنها تدافع عنها ض ّد الجيش السوري
وتحمل زورا ً وبهتانا ً إسم معتدلة فلماذا لم يحركوا ساكنا ً
للدفاع عن (رعاياهم) ولماذا لم تتحرك إعالميا ً للكشف عن
الجريمة ،أم أنه ليس مهما ً لديهم أن يقتل مئات المواطنين
األبرياء ،طالما أنهم ال يستطيعون إستغالله سياسيا ً وإعالميا ً
ض ّد الجيش السوري أو الروسي.
 - 5السؤال الهام هو أنّ تلك المجزرة التي راح ضحيتها
حوإلى مئتي شهيد مدني بين أطفال ورجال ونساء.
لم تؤ ّد إلى قلق بان كي مون أم أنه يحتفظ بقلقه ليشهره
ف��ي وجهنا عندما ت��واج��ه عصابات مشغليه خطر الهزيمة،
فيتح ّولون ب�ق��درة أوب��ام��ا إل��ى أط�ف��ال وأط �ب��اء ودع ��اة سالم
ومعتدلون.
بطبيعة ال�ح��ال ،ف��إنّ ه��ذه الحرب ستنتهي ولكن ال��ذي لن
ينتهي معها هو آثار تلك المجازر التي كان ضحيتها الشعب
ال�ع��رب��ي ال �س��وري .وم�ن�ه��ا م �ج��زرة ط��وخ��ان وت��أث�ي��ره��ا على
البنية الديموغرافية في تلك المنطقة .حيث سيكون الخاسر
األكبر فيها هو من ارتضى أن يكون عميالً للواليات المتحدة
األميركية .وصدّق ولو للحظة واحدة أنّ عمالته تلك يمكن أن
تؤدّي إلى تحقيق أهدافه الخاصة.
ّ
وتخلت عن عمالء برتبة رئيس
فالواليات المتحدة سبق
دولة ،وبالتالي هي لن تقاتل من أجل عميل برتبة أق ّل من ذلك
بكثير.
أخيرا ً
ّ
أي من تلك التساؤالت،
وبغض النظر عن اإلجابة على ّ
فإنّ ضحايا طوخان هم شهداء مدنيون سقطوا بقصف ج ّوي
متع ّمد لقرية ومساكن وليسوا ضحايا خطأ استخباراتي أو
فنّي جوي.
إ ّن��ه خطأ مقصود اعتادت الواليات المتحدة واتباعها من
دول االس�ت�ع�م��ار ال�ق��دي��م ،وخ��اص��ة فرنسا ارت�ك��اب��ه انتقاما ً
لفشل حصل .أو لتحقيق هدف لم تتم ّكن من تحقيقه بإسلوب
آخر!...
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كوالي�س
خفايا

النمر الجريح �أردوغان �إلى �أين؟
 غسان يوسف



يقول مؤيدو (الشرعية) في تركيا بأنّ الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان خرج أقوى من السابق بعد المحاولة االنقالبية
الفاشلة التي وقعت في الخامس عشر من الشهر الحالي ،ألنّ
الشعب وقف إلى جانبه ورفض انقالب العسكر ،قد يكون هذا
صحيح نسبياً ،لكن األص��ح أنّ ( السلطان أردوغ��ان) كزعيم
سياسي انتهى تماما ً وتزعزعت صورته أم��ام العالم ،وهو
ال��ذي ق��ال في خطابه األخير ب��أنّ البرلمان التركى يمكن أن
يبحث مسألة تطبيق عقوبة اإلعدام ،ما يعني أنّ الرئيس سيقوم
بحملة إعدامات وقمع دموية ض ّد من د ّبروا ونفذوا االنقالب،
وهو ال��ذي وعد بتنظيف وتطهير الجيش ،وبأنه سيالحقهم
إل��ى منازلهم ،ما دع��ا منظمة العفو الدولية إل��ى التحذير من
عودة عقوبة اإلعدام إلى تركيا ،األمر الذي سيستغله أردوغان
إلع��دام خصومه بتهمة التآمر ،وبالتالي سيخرج تلقائيا ً من
ع�ب��اءة الديمقراطية ال�ت��ي داف��ع عنها الشعب ال�ت��رك��ي ،وهنا
يحضرني قول شاب تركي في ساحة تقسيم «جئنا لندافع عن
الديمقراطية وليس عن أردوغان كشخص».
وهنا يحق لنا أن نسأل عن عالقة الجيش بالواليات المتحدة
وعالقته ب��أردوغ��ان ،فالجيش التركي ثاني أكبر جيش في
الناتو بعد نظيره األميركي يبلغ ع��دد قواته نحو  670ألفاً،
وتقدّر ميزانيته بنحو  18مليار دوالر ،ويحت ّل بذلك الرتبة 15
عالميا ً على مستوى اإلنفاق العسكري.
لكن عقيدته العسكرية تح ّولت جذريا ً بعد مجيء حكومة
رجب طيب أردوغان ،من حا ٍم للعلمانية إلى مداف ٍع عن شخص
أردوغان وحزب العدالة والتنمية ،لكن هذا ال يعني أنّ العديد
من قادة الجيش وأف��راده يكنّون العداء ألردوغ��ان ويعتبرون

أنفسهم محافظين على إرث أتاتورك.
وبالعودة إلى سياسة أردوغان المستقبلية ،فعقوبة اإلعدام
ستطال الداعية فتح الله غولن المقيم في الواليات المتحدة،
والمتهم بتدبيراالنقالب والتي أعلنت الواليات المتحدة عبر
وزير خارجيتها جون كيري ،أنها تنتظر من تركيا تقديم أدلة
مثبتة على تو ّرطه في االنقالب للبحث في تسليمه.
ما جرى في تركيا واتهامات أردوغان لغولن ،يعيدنا إلى ما
كان ص ّرح به السيناتور األميركي ميشيل روبين في شهر آذار
الماضي ،من أنّ جهات سياسية أميركية ،مستعدة لالعتراف
بأي انقالب يطيح بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان!
ّ
وهنا نعود للقول إنّ سياسة أردوغ��ان المستقبلية سوف
تتركز على الداخل التركي حيث ستالحقه (فوبيا) االنقالبات
خصوصا ً أنّ سياساته األخ�ي��رة ،اإلقليمية وال��دول�ي��ة ،باتت
تعطي نتائج عكسية ،وتشكل خ�ط��را ً على تركيا ،ول��ذل��ك قد
ي��واص��ل تراجعه ع��ن سياسته القديمة كما فعل م��ع روسيا
و»إس��رائ�ي��ل» ويتجه نحو سورية ومصر وال �ع��راق ،وه��و ما
كان ص ّرح به رئيس وزرائه بن علي يلدريم ،وبالتالي العودة
إل��ى نظرية (صفر مشاكل م��ع ال�ج�ي��ران) التي أطلقها أحمد
داوود أوغلو في كتابه العمق االستراتيجي المتصاص حالة
االحتقان ،وتجنّب الغضبين العسكري والشعبي ،لكن الغضب
حصل وكاد يطيح به ،لوال سوء التخطيط والتنفيذ الذي أحاط
بعملية االنقالب.
مسألة أخ��رى قد ت��ؤرق أردوغ ��ان وه��ي مسألة الالجئين
السوريين بعد وع��ده لهم بإعطائهم الجنسية ،األم��ر الذي
سيؤلّب الشارع التركي عليه من جديد ،ما يؤكد طموحاته
العثمانية ،ومن سمع نعمان قورتولمش ،نائب رئيس الحكومة
التركية يقول« :إنّ ك ّل مواطن يعيش في بلد كان تحت الحكم
العثماني يمكن له أن يأتي إلى تركيا ويحصل على الجنسية
التركية» ،يعرف أنّ تركيا اليوم هي عثمانية إخوانية ومن لم

ي�ص�دّق ليعود إل��ى دف��اع أردوغ ��ان المستميت ،ع��ن الرئيس
المصري السابق محمد مرسي وأحد قادة اإلخوان المسلمين
في بنغالدش موتيئور رحمان نظامي ،الذي اعتبره أردوغان
شهيدا ً بعد أن أع��دم لتو ّرطه ب��اإلب��ادة وبأعمال االغتصاب
وال�ت�ع��ذي��ب ع�ن��دم��ا أي��د ح��رب ب��اك�س�ت��ان ض � ّد ب�ن�غ�لادي��ش في
.1971
ومن هنا جاء دعم اإلخ��وان المسلمين الواضح ألردوغان
ليس ابتداء بالشيخ يوسف القرضاوي وليس انتهاء باسماعيل
هنية في غزة.
وبحسب صحيفة «ال �غ��اردي��ان» البريطانية ال�ت��ي نشرت
مقاالً للبروفيسور والباحث األميركى ديفيد جريبر ،طرح
فيه تساؤالً حول مدى جدية ق��ادة الغرب في تصفية تنظيم
«داعش» المسلح ،وشكك في مصداقية تلك الجدية المزعومة،
لما ي��راه من تقارب لهؤالء القادة مع الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ��ان ،الذي يعتبره جريبر السبب األول الستمرار
تواجد تنظيم «داع��ش» المسلح .ويقول جريبر إن��ه بمتابعة
األح ��داث ال�ج��اري��ة بمنطقة ال�ش��رق األوس ��ط ،وت��رك�ي��ا خالل
األع��وام األخيرة التي شهدت بزوغ نجم «داع��ش» ،سنرى أنّ
تركيا قدّمت «لداعش» ما يبقيها متواجدة بالساحة ،بل أيضا ً ما
يجعل أعمال ذلك التنظيم المتوحش تنتقل إلى أوروبا ،وأحدث
نتائجها كانت مذبحة باريس التي أودت بحياة  129مواطنا ً
فرنسياً.
إذن خطر أردوغ��ان ال ينحصر في الداخل التركي بل يمت ّد
من غرب الواليات المتحدة إلى شرق آسيا ،وهو الذي ادّعى
بأنّ فوزه في االنتخابات الرئاسية يوم  2014/3/31فوزا ً
ل�ك� ّل م��ن فلسطين وس��وري��ة وم�ص��ر وال�ب��وس�ن��ة والهرسك
وكوسوفو ومينمار إلخ...
 باحث في الشؤون التركية

قالت مصادر حقوقية
أوروبية إنّ قرار
الحكومة التركية بتعليق
العمل باتفاقية حقوق
اإلنسان مع االتحاد
األوروبي يعني وفقا ً
للقواعد المعمول بها في
االتحاد وقف مفاوضات
الشراكة وح ّل لجانها،
وفي حال التراجع
التركي ُيعاد النظر
بموجب طلب جديد في
قبول البحث بالعودة
إلى التفاوض ،وهذا
سيرتب وقف العمل بك ّل
االتفاقيات التي تحظى
بموجبها تركيا بمميزات
اقتصادية لدى دول
االتحاد.

�أنقرة توقف العمل باالتفاقية الأوروبية لحقوق الإن�سان مع بدء �سريان حالة الطوارئ في البالد

المعار�ضة تدعم �أردوغان !
أع��ل��ن��ت ن��ائ��ب رئ��ي��س ال��ح��ك��وم��ة ال��ت��رك��ي��ة ،نعمان
كورتولموش ،أم��س ،ايقاف العمل بالميثاق األوروب��ي
لحقوق اإلنسان لفترة مؤقتة كما فعلت فرنسا ،بالتزامن
مع اتخاذها خطوات عاجلة باتجاه إعادة هيكلة القوات
المسلحة التركية.
ب��دوره ،أش��ار نائب رئيس ال��وزراء التركي ،للشؤون
االق��ت��ص��ادي��ة ،محمد شيمشك ،إل��ى وج��ود فشل ف��ردي
ومؤسسي ف��ي االس��ت��خ��ب��ارات التركية أث��ن��اء محاولة
االنقالب ،مؤكدا ً أنّ حالة الطوارئ التي أعلنت لمدة  3أشهر
في البالد ،لن يكون لها تأثير على الشعب أو االقتصاد بل
ستعزز الديمقراطية واقتصاد السوق ومناخ االستثمار.
وأض���اف «أنّ االق��ت��ص��اد ال��ت��رك��ي مبني على أسس
راسخة ،وأنّ تأثير محاولة االنقالب على األس��واق ظ ّل
محدودا ً باستثناء بعض الهزات االرتدادية ،وذلك بفضل
االت��ص��االت وال��ح��وارات التي أج ّرتها الجهات المعنية
باألمور االقتصادية مع المستثمرين» ،مشيرا ً في الوقت
ذات��ه إل��ى ع��دم وج��ود أيّ خطة جديدة بخصوص عمل
األسواق والفعاليات واألنشطة االقتصادية في البالد.
وأردف قائالً «سنلتزم بقواعد األسواق ،وسيستمر عملها
بكل مؤسساتها بقوة ،وعلى الجميع االمتناع عن االنجرار
وراء اإلشاعات واالدع��اءات الفارغة ،ومن لديه خشية أو
قلق اتجاه أمر ما ،عليه مراجعتنا واالتصال بنا ،فقنوات
االتصال مفتوحة».
وغرد شيمشك على موقع «تويتر» ،بعد إعالن حالة
الطوارئ بالقول« :لن تتأثر حياة الناس العاديين أو
الشركات وسيستمر النشاط االقتصادي المعتاد .نحن
ملتزمون باقتصاد السوق» ،متعهدا ً بعدم حدوث انتهاكات
لحقوق اإلنسان.
نائب رئيس الوزراء التركي أشار إلى أنّ بالده لن تحيد
عن العمل بمبدأ دولة القانون ،وستطبق العدالة ،الفتا ً
في الوقت نفسه إلى أنّ االمتناع عن معاقبة المتورطين
مع منظمة «الكيان الموازري» وعدم مالحقتهم ،واستمرار
بقائهم داخل مؤسسات الدولة ،يعتبر من أكبر المخاطر
التي تهدد النظام الديمقراطي والحريات في تركيا.
جاء ذلك في وق��ت ،ب��دأ ،أم��س ،رسمياً ،سريان حالة
ال��ط��وارئ في تركيا ،التي أعلنها الرئيس رج��ب طيب
أردوغان لمدة ثالثة أشهر ،وذلك بعد نشرها في الجريدة

الرسمية.
وعرض مجلس الوزراء التركي على رئاسة البرلمان في
أنقرة مذكرة قرار إعالن حالة الطوارئ في البالد لمراجعتها
والمصادقة عليها ،فيما عم الهدوء في اسطنبول كبرى مدن
البالد.
وقال أحد سكان المدينة ،إن «كل شيء يبدو طبيعياً»
في شوارع اسطنبول ،حيث يتوجه المواطنون لعملهم أو
يتناولون القهوة في مقاهي المدينة.
وك��ان أردوغ��ان ال��ذي أطلق حملة تطهير واسعة في
مؤسسات الدولة بعد محاولة االنقالب الفاشلة في 15
تموز ،قال إنّ حالة الطوارئ تتفق تماما ً مع الدستور
التركي وال تنتهك حكم القانون أو الحقوق األساسية
للمواطنين.
وستسمح حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية ومجلس
الوزراء بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وتقييد
أو تعليق الحقوق والحريات عند الضرورة ،و ستمكنها من

رئي�سة كوريا الجنوبية تدعم ن�شر «ثاد»
ال�صاروخي الأميركي وتدعو لوحدة ال�صف
دافعت رئيسة كوريا الجنوبية
بارك كون هيه ،أمس ،مجددا ً عن قرار
سيئول وواشنطن حول نشر منظومة
«ثاد» للدفاع الصاروخي األميركية
المتقدمة في كوريا الجنوبية.
وأ ّك�����دت ب����ارك خ�ل�ال ت��رؤس��ه��ا
الج��ت��م��اع مجلس األم���ن ال��وط��ن��ي،
أنها لن تتراجع أم��ام «االنتقادات
والمقاومة» وذل��ك من أج��ل حماية
األم���ة ،كما تعهدت بتوظيف «كل
التدابير الضرورية» لحماية األمة
من التهديدات العسكرية المستمرة
من قبل كوريا الشمالية ،وأصدرت
تعليمات لحكومتها بأن تكون على
أهبّة االستعداد «لالنتقام بقوة» في
حال تعرضها الستفزاز.
وقد ت ّم عقد جلسة مجلس األمن
الوطني بعد يومين من إطالق كوريا
الشمالية لثالثة صواريخ بالستية،
في احتجاج ظاهر ضد قرار الحليفين
لنشر منظومة الدفاع الصاروخي
«ثاد» في بلدة سونغ جو التي تقع
في جنوب البالد.
ب���ارك ق��ال��ت خ�لال االج��ت��م��اع أنّ
الحكومة توصلت إل��ى ق���رار نشر
المنظومة الصاروخية األميركية
ألنها ترى أنّ أفضل وسيلة لحماية
األم����ة وال��ش��ع��ب م���ن ال��ت��ه��دي��دات
الكورية الشمالية ،مشير ّة إلى أنّ
ه��ن��اك دع���وات مستمرة م��ن بعض
السياسيين والمواطنين للتخلي عن
الخطة.
وأض��اف��ت أن��ه ف��ي «ح���ال وج��ود
سبيل آخ��ر خالفا نشر نظام «ث��اد»
لحماية شعبنا من هجمات صاروخية
محتملة من كوريا الشمالية  ،فإن
(أول��ئ��ك المعارضين لنشر «ث��اد»)

عليهم أن يأتوا بمقترح آخر».
وفي سياق دفاعها عن قرار نشر
المنظومة وجهت ب��ارك انتقادات
لبيونغ يانغ لسعيها شق الصف في
كوريا الجنوبية ،من خالل «تشويه
وإدان����ة ال��ق��رار وال��ت��ح��ري��ض على
المسيرات المناوئة في الجنوب».
كما أنها ح��ذرت أيضا من تسييس
القضية.
ون��ق��ل م��ك��ت��ب ب���اك ع��ن��ه��ا قولها
«إذا استمر انقسامنا وزاد االرتباك
المجتمعي بشأن قرار لم يكن أمامنا
سوى اتخاذه لحماية البالد وأرواح
شعبنا ،فهذا بالضبط هو المسار
ال���ذي تريدنا ك��وري��ا الشمالية أن
نسلكه».
تجدر اإلش��ارة إلى أ ّنه منذ إعالن
سيئول وواشنطن عن خطة «ثاد»
في هذا الشهر ،ظل هناك جدل مستمر
بين المؤيدين والمعارضين حول هذا
األمر.
وي���ع���ارض س��ك��ان س��ون��غ جو

القرار ويوجهون انتقادات شديدة
للحكومة التخاذها ق��رار النشر من
غير ممارسة عملية نزيهة وشفافة
لتلمس آرائ��ه��م .ويشعر الكثيرون
بالقلق من الشائعات التي تقول ،إنّ
نظام الرادار التابع للمنظومة يمكن
أن يسبب سرطانات وعقم ويضر
بمحاصيلهم الزراعية.
و كان سكان يحملون أعالم كوريا
الجنوبية والفتات معارضة قد نظموا
مسير ًة في وسط سول ،أمس ،وقالت
ال��ش��رط��ة إنّ نحو  2000شخص
شاركوا في المسيرة منهم محافظ
سونغجو ال��ذي ظهر حليق ال��رأس
اعتراضا ً على القرار.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من مواجهة
صاخبة بين السكان ورئيس وزراء
كوريا الجنوبية الذي تعرض للرشق
بالبيض والزجاجات البالستيكية،
وحوصر داخل حافلة لعدة ساعات
عندما زار سونغجو لشرح القرار
نشر منظومة «ثاد».

اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد أولئك المسؤولين عن
محاولة االنقالب.
وفي السياق ،بدأت رئاسة األرك��ان التركية ،تحقيقا ً
داخلياً ،حول محاولة االنقالب ،ويشمل التحقيق خصوصا ً
عناصر القوات المسلحة الذين كانوا مناوبين ليلة محاولة
االنقالب ،لمعرفة ما إذا كانت مناوبتهم وفق جدول رسمي
أم بناء على رغبتهم.
ويأتي هذا التحقيق بالتزامن مع تحقيق آخر أطلقته
نيابة أنقرة العامة ،للكشف عن المؤيدين لمحاولة االنقالب
بين عناصر القوات المسلحة ،وعما إذا كانت هناك وقائع
إهمال محتملة.
إلى ذلك ،أجرى رئيس الوزراء التركي ،بن علي يلدريم،
اتصالين هاتف ّيًين ،أم��س ،بزعيمي حزبي «الشعب
الجمهوري» ،كمال قليجدار أوغلو ،و»الحركة القومية»،
دولت باهجه لي ،وطلب منهما دعم قرار حالة الطوارئ.
وذك���رت م��ص��ادر رئ��اس��ة ال����وزراء ،أنّ يلدريم أطلع

الزعيمين على تفاصيل قرار حالة الطوارئ ،الذي اتخذ في
اجتماع مجلس الوزراء ،برئاسة رئيس الجمهورية ،رجب
طيب أردوغان.
وأشار المصدر إلى أنّ يلدريم أعرب عن شكره للزعيمين
لزيارتهما إيّاه وتقديمهما الدعم له ضد االنقالبيين ،وطلب
منهما الدعم في التصويت على قرار حالة الطوارئ ،المزمع
إجراؤه في الجمعية العامة للبرلمان.
بدوره ،دولت قال باهجه لي زعيم حزب الحركة القومية،
إنّ الحزب يدعم قرار الحكومة إعالن حالة الطوارئ أل ّنه
يخدم المصلحة الوطنية .وقال في بيان «سيقف حزب
الحركة القومية بكل قوة في صف الدولة والشعب في هذه
الفترة المظلمة والعصيبة مهما كان الثمن».
وفي شأنٍ متصل ،أعلنت قوات األمن التركية القائها
القبض على أحد المشاركين في الهجوم على الفندق ،الذي
كان يقيم فيه أردوغ��ان ،بمدينة مرمريس ،أثناء محاولة
االنقالب.
مصادر أمنية ،قالت أنّ قوات األمن ألقت القبض على
الضابط «علي ساري باي» برتبة مالزم ثاني في البحرية،
الذي شارك في الهجوم على الفندق ،خالل عمليات تفتيش
بالطرق في قضاء «أوالً» بوالية موغال ،و ضبطت بحوزته
سالح فردي.
هذا و أعلنت سلطات مدينة اسطنبول عن إنشاء «مقبرة
للخونة» تخصص لدفن األشخاص الذين شاركوا في
االنقالب العسكري ضد السلطات التركية الحالية.
و أفاد رئيس بلدية اسطنبول قادر توباش قائالً «أوعزت
بتخصيص مكان خاص وتسميته « بمقبرة الخونة « .وكل
من سيزور المقبرة يمكنه أن يلعنهم لكي ال يرتاحوا في
العالم اآلخر».
وفي شأنٍ متصل ،استغرب دميتري بيسكوف الناطق
الصحفي باسم الرئيس الروسي ،من أنباء تحدثت عن
إرسال روسيا إنذارا ً للقيادة التركية قبل ساعات من وقوع
محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا.
وقال بيسكوف للصحفيين ،أمس ،ردا ً على سؤال حول
الخبر الذي أوردته وكالة «فارس» اإليرانية «ليس لدي أيّ
معلومات بهذا الشأن ،وال أدري ما هي المصادر التي نقلت
عنها «فارس» الخبر» ،مؤكدا ً أنّ قرار القيادة التركية فرض
حالة الطوارئ في كافة األراضي البالد ،يعد شأنا ً داخلياً.

ال�شرطة البلغارية توقف� أكثر من  160مهاجراً خالل عملية خا�صة

ال�سويد ّ
ت�شدد قوانين الهجرة
أعلنت إدارة الهجرة السويدية،
أنّ السلطات ش��ددت قوانين منح
تصاريح اإلقامة ،مشير ًة إلى دخول
القانون حيز التنفيذ.
وق����ال ال��م��س��ؤول ع��ن القضايا
القانونية المتعلقة بالهجرة فريدريك
ب��اي��ر «ه���ذا يعني ت��غ��ي��ي��را ً كبيرا ً
لألفراد الذين يتوجهون إلى مكاتبنا
للحصول على بياناتهم الخاصة،
القوانين الجديدة تحمل تغييرا ً كبيرا ً
أيضا ً في عملنا».
وواف�����ق ال��ب��رل��م��ان ال��س��وي��دي
باألغلبية ،على القانون الذي طرح
الشهر الماضي ،وسيكون القانون
س���اري المفعول ل�لأع��وام الثالثة
القادمة .القواعد الجديدة وعلى وجه
الخصوص سينظر في تقييد عملية
إص��دار تصاريح اإلقامة الدائمة في

البالد ،باإلضافة إلى صعوبات في
عملية لم الشمل لألقارب.
وإص�����دار ال��ق��ان��ون أص��ب��ح أح��د
إج����راءات الحكومة لتقييد عملية
الهجرة بعد تدفق الالجئين القياسي
في عام  ،2015وإجراءات العمل مع
الالجئين الواصلين .إذ وصل عدد
الالجئين المسجلين من قبل سلطات
الهجرة في العام الماضي إلى 160
ألف الجئ.
في غضون ذل��ك ،قامت الشرطة
البلغارية بعملية خاصة ،استطاعت
خاللها إلقاء القبض على  162مهاجرا ً
غير شرعي في العاصمة البلغارية،
صوفيا.
وذك���رت وك��ال��ة «نوفينيتي» أنّ
ال��ش��رط��ة اس��ت��ط��اع��ت ال��ك��ش��ف عن
عشرات المهاجرين غير الشرعيين،

واعتقالهم .ولم يذكر مسؤولو الشرطة
البلغارية ،جنسيات الموقوفين.
ويشار إلى أنّ العملية ج ّرت وسط
مخاوف من زيادة تدفق المهاجرين
م��ن تركيا بعد األح����داث األخ��ي��رة،
وات��ه��ام��ات صربيا ب��أنّ بلغاريا ال
تستطيع السيطرة على الحدود ،مما
أدى إلى تدفق المئات من المهاجرين
غير الشرعيين إلى البالد.
هذا و كانت الشرطة قد اعتقلت 45
شخصاً ،حين حاولوا عبور الحدود
بطريقة غير مشروعة والدخول في
صربيا ،و أعلن وزير العمل الصربي،
ألكسندر ف��ول��ي��ن ،أنّ ب�ل�اده ب��دأت
اعتبارا ً من آذار الماضي ،بتطبيق
ن��ظ��ام ج��دي��د ل��ع��ب��ور المهاجرين،
يتجاوب مع اإلجراءات التي اتخذتها
الدول المجاورة.

اعتقال � 40شخ�ص ًا خططوا لهجمات �إرهابية �شرق �إيران
أفاد وزير الداخلية اإليراني عبد الرضا رحماني فضلي ،بأنه ت ّم اعتقال  40شخصا ً خططوا لهجمات إرهابية في شرق
إيران .مشيرا ً إلى أنّ قوات األمن التابعة للحرس الثوري هي من قامت بعملية االعتقال.
ونقلّت وكالة «مهر» اإليرانية عن الوزير قوله إنّ رجال األمن اكتشفوا منذ يومين وجود نفق بطول  40مترا ً وعمق 20
مترا ً شرق البالد ،كان يراد منه مركزان أحدهما عسكري واآلخر مدني في مدينة خاش في جنوب شرق البالد ،وت ّم خالل
ذلك اعتقال  40شخصاً .واكتشف رجال األمن في النفق بحسب المصدر عبوات ناسفة وصواعق لها ،وكميات من األسلحة
وأدوات حفر متطورة وخرائط تبين مسار الحفر نحو المواقع المستهدفة.
في غضون ذلك ،قال القائد العام للحرس الثوري اإليراني العميد محمد علي جعفري ،إن القوات المسلحة اإليرانية
باستعدادها وجهوزيتها ،احبطت المؤامرات الخبيثة إلعداء إيران حتى اآلن.
اللواء جعفري ،أ ّكد أمس ،في ملتقى لقادة القوات البحرية للحرس الثوري ،إن أعداء الجمهورية اإلسالمية يحاولون
وبشتى الوسائل والطرق ،زعزعة األمن في البالد .و أشار أن بعض دول المنطقة أمثال آل سعود ،أضيفوا أيضا ً إلى أعداء
إيران المكشوفين ،وسعوا من خالل دفع أموال طائلة ،إلى زعزعة األمن واالستقرار في البالد لكن القوات المسلحة كانت
لهم بالمرصاد واحبطت جميع مخططاتهم المقيتة.

