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الغزل العربي
ال�ساخن لـ«�إ�سرائيل»
تجاوز حدود الخجل...
 سناء أسعد
ل��م تعد ال �ل �ق��اءات العربية العبرية بين المسؤولين العرب
والمسؤولين «اإلسرائيليين» تتميّز بطابعها السري ،كما كانت
منذ عقود طويلة من خلف الستار وتحت الطاولة ...سواء كانت
زي��ارة وزي��ر الخارجية المصري سامح شكري لـ»إسرائيل»،
والتي تعتبر أكبر إهانة لمصر بعد عملية التنازل عن السيادة
على تيران وصنافير للرياض كمسا ٍر سابق لهذا التطبيع...
وزيارة المسؤول األمني السعودي المتقاعد أنور عشقي ومعه
وفد سعودي إلى «إسرائيل»...
بل صار الميل إلى اإلفصاح عنها وتوثيقها إعالميا ً أقرب إلى
توثيق التنظيمات اإلرهابية لجرائمها البشعة ض ّد اإلنسانية،
وال�ت�ب��اه��ي ب�ه��ا ع�ل��ى ال �م�لأ .ت�ل��ك التنظيمات ال�ت��ي تتلقى الدعم
وت�ص�نّ��ف م��ن قبل ج�ه��ات غربية وع��رب�ي��ة على أن�ه��ا «معارضة
معتدلة»!
فال االع�ت��دال المنسوب لتلك التنظيمات غربيا ً وعربياً ،وال
إعالن التب ّرؤ من قادتها ينفي صفة اإلجرام واإلرهاب عن مجمل
ما تقوم به من انتهاكات يندى لها الجبين ...األم��ر ذات��ه في ما
يتعلق بتغطية «الزيارة الميمونة» التي قام بها الوفد السعودي
لـ»إسرائيل» ،فال صفة الوفد السعودي الغير الرسمية وال التذ ّرع
ب��أنّ ال��زي��ارة كانت لفلسطين وألجلها ،وليست إل��ى «إسرائيل»
للتنصل ولفتح األبواب لتقديم الحجج
تب ّرئ السعودية وتفيدها
ّ
ال��واه�ي��ة وال�ت�ب��ري��رات ،فيما البراهين القوية التي تدحض تلك
الحجج كثيرة وكافية وموثقة صوتا ً وصورة ،ومنها:
أوالً :ال يمكن للوفد السعودي زي��ارة «إسرائيل» دون تلقي
األمر بذلك من قبل أصحاب القرار ،وإعطاء الضوء األخضر لهم
إلتمام تلك للزيارة...
ثانياً :أح��د أعضاء البرلمان «اإلسرائيلي» ال��ذي التقاه أنور
عشقي الجنرال عومر بارليف ،الذي قاد «وحدة سيير تمتكال»
المسؤولة عن تنفيذ عمليات االغتيال في قلب ال��دول العربية،
ك�م��ا يتباهى ب��أن��ه ق�ت��ل ال �ع��دد األك �ب��ر م��ن ال �ع��رب خ�لال خدمته
العسكرية ...وهو الذي طالب مؤخرا ً بش ّن حملة عسكرية على
قطاع غزة بعد اكتشاف بعض األنفاق...
ث��ال �ث �اً :ب� � ّرر ع�ش�ق��ي زي��ارت��ه إل ��ى «إس��رائ �ي��ل» إلث� ��ارة نقاش
«إسرائيلي» داخلي حول المبادرة العربية للتسوية ،فيما أعلن
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو رسميا ً أنّ المبادرة العربية
ال تصلح أساسا ً للمفاوضات...
راب �ع �اً :كشفت تقارير «إسرائيلية» خ�لال األش�ه��ر الماضية
عن زيارة سر ّية لوفد «إسرائيلي» إلى السعودية دون أن ينفي
أي من الطرفين ذلك ...كما أنّ زيارة عشقي لـ»إسرائيل» ليست
ّ
األولى...
وف��ي ه��ذا ال�ص��دد ص� ّرح��ت وزي��رة الخارجية «اإلسرائيلية»
السابقة تسيبي ليفني ،خالل ندوة أقيمت في كفار سابا «أنّ دوالً
معتدلة في المنطقة تسعى إلى التحالف مع إسرائيل لمواجهة
محور إيران ـ حزب الله».
خامساً :أكد عضو الكنيست عن حزب ميرتس عيساوي فريج
لإلذاعة «االسرائيلية» ،أن هناك استعدادات لتشكيل بعثة من
أعضاء الكنيست من المعارضة لزيارة السعودية ألنهم معنيون
بتلبية دعوة عشقي لتلك الزيارة»...
في الحقيقة أنّ الخطورة ال تكمن في تلك الزيارة بقدر ما تكمن
في التصريحات التي أفصح عنها عشقي في لقاء أجراه مع إذاعة
الجيش «اإلسرائيلي» التي ت ّم بثها األحد الفائت ،وقال فيها «إنّ
السعودية و»إسرائيل» تتشاركان أفكارا ً ض ّد إيران واإلرهاب»!
وحسب رؤيته أنه «ال يمكن للدول العربية أن تشهد سالما ً في ما
بينها قبل التوصل إلى سالم بين «إسرائيل» والفلسطينيين»!
يريد عشقي ال�س�لام ألن��ه يشعر بالقلق واألس��ى م��ن مناظر
الحروب وإراقة الدماء !...والتي تعود بالدرجة األولى وحسب
رؤيته أيضا ً إلى ما يخلفه الصراع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني من
صراعات متتالية في المنطقة ،مح ّمالً المسؤولية بالكامل في
ذل��ك إلي��ران ،معتبرا ً أنّ لها أطماعا ً ف��ي السيطرة على الشرق
األوس ��ط وال��وص��ول إل��ى البحر ال�م�ت��وس��ط ،م��وج�ه�ا ً لها التهم
بممارسة اإلرهاب بغية تحقيق أطماعها»...
لذلك يجب إح�لال ال�س�لام م��ع «الصديق اإلسرائيلي» لقطع
الطريق على «العدو اإليراني» وتوقيفه عن المتاجرة بالقضية
الفلسطينة حسب زعمه...
كما يظهر عشقي امتعاضه الواضح من التمسك بما يسمى
«الحقوق والمبادئ» ،كمبدأ «األرض مقابل السالم» وحق العودة
وغيرهما ...فهو يرتعب من إرهاب االنتفاضة وإرهاب المقاومة،
التي يعتبرها المسبّب األول في إث��ارة الحروب وإراق��ة الدماء،
أي حركة مقاومة ض ّد
وتقلقه رؤية اليد اإليرانية الممتدّة لدعم ّ
العدو «االسرائيلي» ...لذلك فهو يدعو إلى بترها بكافة الوسائل
واألساليب ومهما كان الثمن!...
«إس��رائ �ي��ل» ت��ري��د استغالل ال�ص��راع��ات ال��دائ��رة ف��ي المنطقة
وبرمجتها لصالحها ،وال سيما أن�ه��ا تلتمس ال �ب��رود العربي
اتجاه القضية الفلسطينية من خ�لال اإلق�ب��ال المنقطع النظير،
وتهافت الوفود العربية لزيارتها بحجة مناقشة ملف القضية
الفلسطينية الذي غابت أولويته وحضر فقط لتغطية التطبيع مع
العدو والتمهيد لظهوره بشكل علني...
مستفيدة أيضا ً من األه��داف والمصالح التي تجمعها ببعض
ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة وف��ي مقدّمتها ال�س�ع��ودي��ة ،م��ن ح�ي��ث العداوة
المشتركة بينهما ض ّد إيران وحزب الله وسورية...
وما زي��ارة عشقي لـ»إسرائيل» إال لسلخ الشعب الفلسطيني
ع ��ن أرض� ��ه واغ��ت��ي��ال ح �ق��ه ف ��ي ت �ق��ري��ر م� �ص� �ي ��ره ...وإلف� ��راغ
المبادرة العربية للسالم من مضمونها ...واالنصياع للشروط
«اإلسرائيلية» واعتبار أنّ ما تفرضه وما ترفضه هو الشرعية
الوحيدة الذي يجب على جميع العرب تقبلها ...وال سيما وسط
هذا التشرذم والتفكك والضعف ال��ذي يسود المشهد العربي،
سواء في المواقف أو االستراتيجيات أو السياسات السوداوية
المخزية المتبعة في كافة الجوانب واالتجاهات.
ص��ار العرب في زم��ن الضياع واالن�ح��دار وص��ارت الوحدة
العربية م��ن ال��ذك��ري��ات المؤرشفة وال�ح��دي��ث عنها ص��ار خياالً
وسرابا ً حتى في المحافل الدولية.
ففي أقرب مشهد تمثيلي معتاد لها في القمة العربية الـ 27غاب
عن الحضور العديد من قادة الدول العربية ،هذا ليس بمفاجئ
بعد أن غيّبت سورية عن سابق تخطيط وإصرار...
ومن غير المتوقع أن تكون قمة ذات قيمة ...ألنّ ك ّل ما تطرحه
ليس فقط مجرد قرارات روتينية مج ّمدة بل إنها مضيعة للوقت
ومجرد أقاويل ...فعند غياب التنفيذ ما من حاجة للقرارات وما
من داع��ي لالجتماعات العقيمة ...المفاجئ وس��ط ه��ذا الغياب
وال�لاف��ت للنظر ه��و الحجة ال�ت��ي ت ��ذ ّرع بها ال��رئ�ي��س المصري
عبد الفتاح السيسي بأنّ الذي منع حضوره هو كشفه مخططا ً
الغ�ت�ي��ال��ه ...ف��ي حين أنّ وزي��ر خارجيته س��ام��ح ش�ك��ري زار
أي معوقات تذكر!...
«إسرائيل» قبل ذلك دون ّ
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كوالي�س
خفايا

هل الجنوب ال�سوري على موعد مع عوا�صف جنوب جديدة؟
 هشام الهبيشان



ت��زام�ن�ا ً م��ع ال �ع��دوان الصهيوني األخ �ي��ر على محافظة
القنيطرة «ج�ن��وب س��وري��ة» ،تؤكد تقارير محلية ودولية
أن ��ه ي �ت � ّم التحضير ل�ح�ش��د آالف المسلحين المتطرفين
مدججين
و»ال�م�ع�ت��دل�ي��ن»  -حسب التصنيف األم�ي��رك��ي ـ
ّ
بعشرات األطنان من األسلحة الفتاكة ،والذين سيكونون
هم النواة الرئيسية لـ»غزوة» القنيطرة ودرعا ،هذه المجاميع
المسلحة تسعى من جديد للتحضير لـ»غزوة جديدة لدرعا
ّ
يحضر لها من قبل أجهزة
والقنيطرة» ،طبعا ً هذه الغزوات
االستخبارات الصهيونية – السعودية – األميركية إلخ...
وه��ذه األج�ه��زة من ال��واض��ح أنها ج ّهزت األرض�ي��ة والدعم
العسكري لهذه المجاميع المسلحة المتطرفة لتتحرك بهذا
الدعم العسكري والتسليحي واللوجستي بهدف إسقاط
مدينة القنيطرة بالتحديد ،في محاولة جديدة لتنفيذ مخطط
إسقاط المنطقة الجنوبية...
القيادة العسكرية السورية بدورها استشعرت خطورة
ما هو قادم ويستهدف القنيطرة ودرعا منذ الموجة األولى
لـ«غزوة القنيطرة» كجزء من مشروع أكبر يستهدف المنطقة
الجنوبية كك ّل ،والتي تع ّول عليها واشنطن وحلفاؤها في تل
أبيب والرياض وأنقرة ،كهدف أول يتيح لهم الوصول إلى
مسار عسكري يضمن على األق� ّل تعديل مسار التوازنات
العسكرية على األرض السورية.
وهنا ال يمكن إنكار حقيقة أنّ محافظتي القنيطرة ودرعا
ب�م��وق�ع�ه�م��ا االس �ت��رات �ي �ج��ي ف��ي ج �ن��وب س��وري��ة تشكالن
أهمية استراتيجية بخريطة العمليات العسكرية السورية،
وتحتالن أهمية استراتيجية باعتبارهما مفتاحا ً لسلسلة

مناطق تمت ّد على طول الجغرافيا السورية ،فهما نقطة وصل
بين مناطق جنوب سورية ووسط سورية ،امتدادا ً على طول
شريط المناطق الحدودية األردنية – السورية – الفلسطينية
– اللبنانية ،إضافة إلى كونهما تشكالن نقطة ربط بين
المناطق الجغرافية السورية المرتبطة بالعاصمة دمشق
غ��رب�ا ً وال �ح��دود األردن �ي��ة والفلسطينية واللبنانية جنوباً،
وهذا ما يعكس حجم األهمية االستراتيجية الكبرى لدرعا
والقنيطرة بخارطة المعارك المقبلة في الجنوب والوسط
السوري بشكل عام وبغوطتي دمشق بشكل خاص.
اليوم يراقب العالم كك ّل مسار العمليات المتوقعة بالجنوب
السوري وأسلوب ر ّد الدولة السورية وحلفائها عليها ،ألنها
تعتبر ف��ي توقيتها ونتائجها المستقبلية ع�ن��وان�ا ً لمرحلة
جديدة من عمر الحرب على الدولة السورية ،وخصوصا ً
مع الحديث عن استعدادات كبرى يجريها الجيش العربي
السوري استعدادا ًلمعركة كبرى لتحرير ريفي درعا الشرقي
والشمالي الشرقي ،فاليوم بات ال خيار أمام الدولة السورية
إال االستمرار بالحسم العسكري لتطهير أرض سورية من
رج��س اإلره��اب ومتز ّعميه وداعميه ومم ّوليه ،وأنّ تق ّرر
سورية مصيرها بنفسها بعيدا ً عن تقاطع مصالح المشروع
األميركي –الصهيوني وأدواته من األنظمة الرجعية العربية
والمتأسلمة في اإلقليم ،وج��زء من ه��ذا الحسم هو حسم
معركة «القنيطرة ودرعا».
ألي متابع إنكار حقيقة الدعم االسرائيلي
اليوم ال يمكن ّ
–السعودي  -األميركي ،للمجاميع المسلحة المتطرفة أو
المعتدلة حسب التصنيف األميركي في الجنوب السوري،
ألي متابع أن ينكر أنّ االعتداءات الصهيونية
وكذلك ال يمكن ّ
المتك ّررة على الجنوب السوري ،قد ت ّمت وستت ّم بتعليمات
من غ��رف عمليات إقليمية وعربية ،وال يمكن كذلك إنكار
حقيقة أنّ الغارة اإلسرائيلية األخيرة على القنيطرة ما هي إال

رسالة تأكيد لهذه المجاميع المسلحة المتطرفة ومضمونها
«أنّ االس��رائ �ي �ل��ي م ��وج ��ود وه���و ف ��ي ص �ف �ك��م وسيحمي
أي
ظهوركم» ،وهنا ال أستبعد نهائيا ً أن تتدخل «إسرائيل» في ّ
وقت بمجريات المعركة بالجنوب السوري بشكل مباشر،
لدعم وإسناد المتطرفين الذين تدعمهم «إسرائيل» بدءا ً من
سلسلة جبال حرمون وانتهاء بسلسلة جبال القلمون ،الذين
راهنت عليهم «إسرائيل» طويالً على أمل أن يشكلوا للكيان
الصهيوني حزاما ً أمنيا ً «جدارا ً طيباً» يعزل الجوالن العربي
السوري المحت ّل عن عمقه الجغرافي ال�س��وري ،وبالطبع
ينسحب هذا الدعم «االسرائيلي» للمجاميع المتطرفة بدرعا
على السعوديين واألميركيين وغيرهم.
ختاماً ،اليوم من المؤكد ،أننا بانتظار «عواصف جنوب
جديدة» على غرار عواصف العام الماضي ،الموجة الجديدة
يصفها البعض بـ»الهستيرية« ،ألنها على األغلب ستكون
عبارة عن هجمات انغماسية كبرى ،وسيصاحبها اندفاع
أي خرق
كبير للمجاميع المسلحة المتطرفة بهدف تحقيق ّ
أو إنجاز استراتيجي تحديدا ً في محافظة القنيطرة ،وعلى
المحور اآلخر تؤكد معلومات واردة من القيادة العسكرية
السورية ،انّ هذه الهجمة وهذه الموجة ،سيكون مصيرها
كمصير الغزوات التي سبقتها ،وسيكون الفشل هو عنوانها،
مع تأكيد القيادة العسكرية السورية ،على وجوب التحرك
لتحرير الجنوب السوري التي انطلقت بمطلع ربيع العام
الحالي وعلى مراحل ،ألنّ بعض مناطق محافظة القنيطرة
ت �ح��دي��دا ً أص�ب�ح��ت ول�لأس��ف م��رك��زا ً ورأس ح��رب��ة ألع��داء
سورية ،يديرون منها عملياتهم التي تستهدف سورية ك ّل
سورية.
 كاتب وناشط سياسي  -األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

ذكرت إحدى شركات
استطالعات الرأي
التي تواكب االنتخابات
الرئاسية األميركية أنّ
أسوأ نتائج تحصل عليها
المرشحة الديمقراطية
هيالري كلينتون في
االستطالعات تأتي
عقب تقارير ديمقراطية
تتح ّدث عن رغبة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين
بفوز المرشح دونالد
ترامب ،وأضافت انّ
الناخبين ينظرون إلى
هذه التقارير كدعاية
رخيصة من جهة سيّئة،
ومن جهة مقابلة فهم
ينتظرون أن يكون
عنوان حملة كلينتون
«أنا األفضل للعالقة مع
بوتين وليس ترامب»...

�سوي�سرا ت�شدد �إجراءاتها الأمنية في مطار جنيف و بريطانيا تحذر من هجمات محتملة

باري�س تحدد هوية �أحد مهاجمي الكني�سة وترف�ض تعديل قوانين الإرهاب
رف��ض الرئيس الفرنسي فرنسوا ه��والن��د ،دع��وات
المعارضة من اليمين المتطرف إلى تشديد قوانين مكافحة
اإلرهاب بعد االعتداء على كنيسة شمالي فرنسا.
واعتبر هوالند أنّ القوانين التي ص ّوت عليها منذ عام
 ،2015تمنح السلطات «القدرة على التحرك» ،مضيفا ً
أنّ «التضييق على حرياتنا لن يعطي فاعلية في مكافحة
اإلرهاب».
و كانت المعارضة من اليمين قد سارعت إلى مهاجمة
الحكومة االشتراكية بعد االعتداء على كنيسة في «سانت
إت��ي��ان دو روف��ري��ه» شمال غ��رب فرنسا ،متهمة إياها
بالتراخي وعدم الكفاءة في مكافحة اإلرهاب.
وفي السياق ،أشار فرانسوا موالن ممثل اإلدعاء المعني
بمكافحة اإلرهاب في فرنسا أنّ «أحد الرجلين اللذين هاجما
كنيسة بسكاكين شمالي فرنسا اسمه عادل كرميش (19
عاماً)» ،مؤكدا ً أنّ كرميش كان يخضع لرقابة مشددة بعد
محاولتين فاشلتين للوصول إلى سورية العام الماضي».
موالن أضاف أنه «بعد المحاولة الثانية لكرميش في
أيار عام  2015ت ّم اعتقاله ،وهو من مدينة نورماندي
حيث وقع الهجوم ،حتى آذار عام  ،»2016موضحا ً أنّ
السلطات أطلقت سراحه بعد ذلك لكن فرضت عليه ارتداء
جهاز تعقب إلكتروني لمعرفة األماكن التي يتردد عليها،
وسمحت له بمغادرة منزله لبضع ساعات يومياً.
وأبلغ موالن الصحفيين ،أنّ الشرطة تواصل البحث
لتحديد هوية المهاجم الثاني وتنفذ مداهمات ،مضيفا ً
إن تنظيم «داعش» اإلرهابي أصبح يضرب في كل زمان
ومكان من أجل نشر الرعب كما تكلم عن التهديد الذي
يحدق بفرنسا ،حيث اعتبر ب��أنّ «بعض األشخاص
المتطرفين يحاولون تقليد أعمال «داعش» واالنصياع
ألوامره ،فيما يحاول البعض اآلخر الذهاب لسورية ومن
يفشل منهم يحاول تنفيذ اعتداءات إرهابية».
وأضاف موالن ،أنّ وحدات التدخل الخاصة حاولت
التفاوض مع اإلرهابيين قبل قتلهما مضيفا ً أنّ «أحد
اإلرهابيين ك��ان يحمل ثالثة سكاكين وعبوة ناسفة
مزيفة واآلخر كان يحمل حقيبة فيها عبوة ناسفة مزيفة
أيضاً».
في غضون ذلك ،ت��داول نشطاء على مواقع التواصل
االجتماعي صورا للقس جاك هامل الذي قام المسلحان

بنحره في كنيسة «سانت إتيان دو روفراي».
وأ ّكدت الشرطة الفرنسية ،أنّ كاهن الكنيسة المختطف
قتل ذبحاً ،وأضافت صحيفة «لو بوان» أنّ أحد المصليين
أيضا ً قد ذبح ،في حين ذكرت راهبة كانت ضمن الرهائن
بعد تحريرها ،أنّ المجرمين صورا عملية القتل بالفيديو.
وقالت «لقد أجبروه على الركوع على ركبتيه ..حاول
الدفاع عن نفسه وهكذا بدأت المأساة».
إلى ذلك ،دعت األمم المتحدة إلى توحيد الجهود الدولية
في مكافح اإلرهاب،على خلفية هجوم فرنسا ،الذي وصفته
بـ»المروع».
نائب المتحدث الرسمي باسم األم��ي��ن ال��ع��ام لألمم
المتحدة ،فرحان حق ،قال إن األمين العام ،كان «مندهشا ً
عندما سمع عن مقتل كاهن أعزل في فرنسا» .مشيرا ً إلى
سلسلة أعمال اإلرهاب في فرنسا وألمانيا ،قائالً «اإلرهابيين
لجأوا إلى أساليب قاسية للغاية»»...هذه االعتداءات تدل

على ض��رورة أن تأخذ حكومات جميع ال��دول الموضوع
على محمل الجد»« ...األمم المتحدة تأمل بأن تشارك دول
أكثر في خطة لمكافحة التطرف العنيف».
وفي شأن متصل ،شدد مطار جنيف اإلجراءات األمنية
بعد تهديد أمني إث��ر ات��ص��ال م��ن مجهول ،حيث أف��اد
مسؤولون بالمطار بأن حالة التأهب القصوى حدثت
بعد تلقي مكالمة من مجهول ،دون إبداء أي تفاصيل حول
المكالمة أو مضمونها.
وقالت شرطة جنيف إن اإلج��راءات األمنية الوقائية
ستستمر في جميع أنحاء المطار لفترة غير محدودة ،حيث
انتشر أف��راد من الشرطة يحملون األسلحة اآللية حول
المطار الذي يقع بالقرب من الحدود بين سويسرا وفرنسا،
بعدما استجابت شرطة جنيف لمعلومات غير محددة من
نظيرتها الفرنسية.
من جهته ،قال المتحدث باسم شرطة جنيف جيام

جنتي «سيتوصل التحقيق إلى الحقائق لكنها ليست في
أيدينا  ...المحققون الفرنسيون سيطلعونا على الجديد أوال ً
بأول» ،مضيفا ً أنّ «الموقف في المطار يتسم بالهدوء».
جاء ذلك في وقت ،حذرت أجهزة األمن البريطانية من أنّ
احتماالت تعرض البالد لهجمات إرهابية أصبحت عالي ًة
جداً ،عقب الهجمات التي وقعت في دول أوروبية أخرى.
وقالت األجهزة األمنية في مذكرة مشتركة قدمتها للهيئة
القضائية إنّ مستوى التهديد األمني في البالد حاليا ً ما زال
عند مستوى «حاد» ،ما يعني أن وقوع هجوم في المملكة
المتحدة احتمال كبير ،مشير ًة إلى أنّ التهديد األكبر يأتي
من «المتشددين المتطرفين» كما يبدو واضحا ً من الهجمات
التي وقعت في تونس وباريس وبروكسل.
وك��ان عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بحماية
خصوصية المواطنين في بريطانيا ،انتقد المادة رقم
 94من قانون االتصاالت لعام  84والتي تسمح لألجهزة
األمنية بالمراقبة وجمع البيانات العشوائية.
لكن السلطات البريطانية أ ّك���دت أن��ه��ا تستخدم
صالحياتها بشكل قانوني ،مؤكدة أنّ ه��ذه اإلج��راءات
ضرورية لتمكين أجهزة األم��ن من صد التهديدات التي
تواجه بريطانيا.
م��ن جهتها ح��ذرت السلطات الكنائس ف��ي المملكة
المتحدة من هجمات إرهابية مماثلة لحادثة الهجوم شمال
فرنسا ،حيث قال مسؤول في الشرطة البريطانية «ليس
هناك معلومات استخباراتية محددة تتعلق بهجمات ضد
المسيحيين في المملكة المتحدة» »....بعد األحداث األخيرة
في فرنسا ،يتوجب علينا تقديم النصيحة للكنائس ودور
العبادة ،والتأكيد على ضرورة الحذر واتخاذ ومراجعة
التدابير األمنية كإجراء وقائي»»....نحث الجمهور على
توخي الحذر».
إلى ذل��ك ،قالت وزارة الداخلية اإلسبانية ،أم��س ،إن
الشرطة اعتقلت شقيقين مغربيين في مدينة جيرونا
الشمالية بعد اتهامهما بالمساعدة في تمويل عمليات
تنظيم «داعش» في سورية والعراق.
وذك��رت ال��وزارة أنّ المغربيين ( 22عاما و 32عاماً)
قاما بتحويل أموال من أوروبا لدفع نفقات نقل أعضاء من
التنظيم إلى مناطق الصراع ،مشير ًة إلى أنّ شقيقا ً ثالثا ً
سافر إلى سورية مع زوجته وابنيه قد توفي.

الفلبين� :إغفال حكم التحكيم في بيان «�آ�سيان» لي�س ن�صراً لبكين الجي�ش التركي 8651 :ع�سكري ًا
كيري :نريد تجنب المواجهة في بحر ال�صين �شاركوا في محاولة االنقالب الفا�شلة
أعلن الجيش التركي ،أمس ،أنّ  8651عسكريا ً شاركوا
في محاولة االنقالب الفاشلة ،أيّ ما يمثل نحو  1.5بالمئة
من ق��وة الجيش التركي .وف��ي بيان نشرته قناة «إن.
تي.في» التلفزيونية أ ًكد الجيش أنّ العسكريين ينتمون
إلى شبكة «إرهابية» بزعامة فتح الله غولن رجل الدين
المقيم في الواليات المتحدة .وذكر أنّ  35طائرة بينها 24
مقاتلة و 37هليكوبتر و  37دبابة و 246مركبة مدرعة
استخدمت في محاولة االنقالب في  15تموز ،والتي قتل
فيها  246شخصا ً وأصيب أكثر من .2000
ف��ي غضون ذل��ك ،قالت قناة «س����ي.إن.إن ت��رك» إنّ
السلطات التركية أص��درت أوام��ر باعتقال  47صحفيا ً
بينهم الصحفية الشهيرة وعضو البرلمان السابقة نازلي
إليجاق ،في أحدث خطوة ضمن حملة آخذة في االتساع
بعد محاولة االنقالب .وذك��رت وكالة «دوج��ان» لألنباء

ق��ال وزي��ر الخارجية األميركي
ج��ون ك��ي��ري ،أم��س ،ب��أن واشنطن
ترغب في تجنب المواجهة في بحر
الصين الجنوبي ،بعد أن رفضت
محكمة التحكيم ال��دول��ي��ة مطالب
بكين.
وأك���د ك��ي��ري ف��ي خ��ت��ام ل��ق��اء مع
وزي��ر الخارجية الفلبيني بيرفكتو
ياساي ،أن بكين ومانيال يجب أن
تجريا ح��واراً ،وقال إن «القرار بحد
ذاته ملزم لكننا ال نسعى إلى إثارة
مواجهة» ،مضيفا ً «نحاول التوصل
إلى حل عبر أخذ حقوق السكان التي
ينص عليها القانون في االعتبار».
ك��ي��ري ق���ال أي���ض���ا ً إن���ه يشعر
بالرضا التام إزاء إصدار دول جنوب
شرق آسيا ،لبيان مشترك يدافع عن
حكم القانون وإن إغفاله اإلش��ارة
إلى قضية التحكيم في بحر الصين

الجنوبي ال ينتقص من أهميته.
في غضون ذلك ،قال ياساي ،إنّ
قرار «آسيان» عدم ذكر الحكم ليس
نصرا ً دبلوماسيا للصين ،مضيفا ً أنّ
بالده لم تطلب قط دعما ً من الرابطة
وال المجتمع ال��دول��ي ف��ي قضية
التحكيم ضد بكين.
ياساي أش��ار إلى أن الفلبين لم
ترغب في الضغط في هذه المسألة
وال��م��ج��ازف��ة ب��ح��دوث ان��ق��س��ام في
الرابطة أو استفزاز الصين ،وقال
«أقول ذلك فقط لتبديد تقارير قالت
إن ال��ص��ي��ن خ��رج��ت منتصرة في
اجتماع آسيان ،ألننا لم نذكر على
وجه التحديد حكم التحكيم»« ،لكن
هذا لم يكن موضوع اجتماعنا في
آسيان .إن حكم التحكيم مسألة بين
الصين والفلبين».
هذا وأرادت الفلبين وفيتنام أن

يشير البيان المشترك إل��ى الحكم
وي��دع��و الح��ت��رام القانون البحري
الدولي ،لكن دبلوماسيين قالوا إن
كمبوديا  -حليفة الصين الوحيدة
ف��ي ال��راب��ط��ة  -رف��ض��ت صياغة
الحكم ،ودعمت دعوة صينية إلجراء
مناقشات ثنائية.
و كانت محكمة التحكيم الدائمة
ف��ي اله��اي ق��د ق��ررت ف��ي  12تموز
إسقاط مطالب الصين بالسيادة على
هذه المنطقة البحرية االستراتيجية
بالكامل تقريباً ،حيث ينفي هذا
الحكم وجود «أي أساس قانوني»
لمطالبة بكين بالسيادة على مجمل
بحر الصين الجنوبي.
من جهتها ،رفضت الصين على
ال��ف��ور ه��ذا ال��ق��رار ووص��ف��ت��ه بأنه
«مجرد حبر على ورق» تقف وراءه
واشنطن.

أن الشرطة داهمت منزل صحفي يدعى شاهين ألباي
حوالي الساعة السادسة صباحا ً أمس ،واعتقلته بعد
عملية تفتيش للمنزل الذي يقع في حي بوسط اسطنبول
استمرت ساعتين ونصف الساعة.
إلى ذلك ،أعرب رئيس الوزراء التركي ،بن علي يلدريم،
عن خيبة أمل تركيا من تعامل واشنطن مع قضية تسليم
غولن ،الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة االنقالب.
وق��ال يلدريم ف��ي تصريح لصحيفة «وول ستريت
جورنال» إنّ «األدلة واضحة تماماً .نحن نعرف أن هذه
الجماعة اإلرهابية مسؤولة عن الهجمات اإلرهابية األثيمة
ضدنا وضد الشعب التركي».
وأض���اف «نحن حزينون لطريقة تعامل ال��والي��ات
المتحدة مع هذه القضية .ونحن ال نستطيع أن نفهم ،لماذا
ال تستطيع الواليات المتحدة تسليم هذا الشخص».

«الناتو» ي�سجل تحليق طائرات حربية رو�سية بدون� إ�شارات تمييز
زعّ مت وزارة الدفاع البلغارية ،العضو في حلف شمال األطلسي ،أنّ طائرات حربية روسية أخلّت بقواعد الطيران
فوق البحر األسود .وقالت الوزارة في بيان «إنّ القوات الجوية البلغارية ودفاعات الناتو الجوية سجلت تحليق طائرات
روسية تحجم عن تشغيل مرسالت إشارات التمييز».
ولم توجه الدفاع البلغارية ،مع ذلك ،مذكرة احتجاج رسمية إلى روسيا ألنّ المعلومات التي ّ
كشف عنها حلف األطلسي
«ال تتعلق بانتهاك أجواء بلغاريا» .من جهته ،قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ،إيغور كوناشينكوف ،إنّ الدفاع
الروسية لم تتلق أيّ بالغ عن اإلخالل المزعوم بقواعد الطيران في مجال «الناتو» الجوي من قبل الطائرات العسكرية
الروسية من وزارة الدفاع البلغارية.

تقديم موعد االنتخابات الرئا�سية في �إيران
أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران موافقته على اقتراح وزارة الداخلية بتقديم موعد االنتخابات الرئاسية القادمة
بتاريخ  19أيار من العام المقبل  .2017وعقد مجلس صيانة الدستور ،أمس ،اجتماعا ً درس خالله رسالة وزارة الداخلية،
ليعلن بعد ذلك موافقته على االقتراح .وكانت وزارة الداخلية اقترحت تقديم موعد إجراء االنتخابات الرئاسية اإليرانية
القادمة في  19أيار  ،2017على أن تجري مرحلتها الثانية في  26من الشهر نفسه ،نظرا ً لحلول شهر رمضان في
الموعد المعتاد لالنتخابات .يذكر أنّ االنتخابات الرئاسية اإليرانية في دورتها السابقة في عام  2013جرت بتاريخ 14
حزيران.

