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عربيات  /دوليات

تعويم «الن�صرة»...
حاجة �إ�سرائيلية وم�صلحة
تركية �سعودية ومك�سب �أميركي!
 هشام الهبيشان
ت��زام�ن�ا ً م��ع ح��دي��ث بعض ال�ق��وى اإلقليمية وال��دول �ي��ة ،من
تصريحات لبعض القوى في واشنطن والنظام التركي وفرنسا
وال�ك�ي��ان الصهيوني وال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي وال�ن�ظ��ام القطري،
والرامية إلى تبييض صورة «جبهة النصرة» المتطرفة ،عبر
أدوات�ه��ا اإلعالمية والمتزامنة مع أخ�ب�اٍر تؤك ُد ع��زم الجبه ِة
اإلرهابية ،إع�لان انفصالها عن تنظيم القاعدة ال��دول��ي ،وما
صاحبها من حرب إعالمية تسعى إلى تبييض صورة الجبهة
المتطرفة ،وإظهارها كقوة عسكرية على األرض السورية،
خصوصا ً في الشمال السوري ،وهنا يقرأ معظم المتابعين أنّ
هذه الضجة اإلعالمية ،هي نقطة البداية لتعويم جبهة النصرة
من جديد ،هكذا يقرأ معظم المتابعين.
ف �ب �ع��ض ال� �ق ��وى ف ��ي واش �ن �ط��ن وت��رك �ي��ا وف��رن �س��ا وقطر
والسعودية والكيان الصهيوني ،تسعى اليوم إل��ى تبييض
ص��ورة جبهة النصرة «ف��رع تنظيم القاعدة في سورية» من
خ�لال إظ�ه��اره��ا ك�ط��رف «م�ع�ت��دل» يحمل م�ش��روع�ا ً إسالميا ً
معتدالً ،و»يمثل» طيفا ً من الشعب السوري ،وذلك من خالل
دمجها كقوة مسيطرة مع ما يس ّمى بـ«جيش الفتح» ،وجيش
الفتح لمن ال يعلم ،هو عبارة عن مزيج من منظمات متطرفة
الكثير من مقاتليها ليسوا سوريين« ...النصرة ،أحرار الشام،
أي فصيل مما
الجبهة اإلسالمية وغيرها» ،وال يض ّم بالمطلق ّ
يس ّمى أميركيا ً «الجيش الحر» ،ألنّ جبهة النصرة قبل أشهر
عدة قامت بتصفية جميع الحركات المنضوية ضمن صفوف
ما يسمى بـ«الجيش الحر» جبهة ثوار سورية ،حركة حزم في
مناطق إدلب كاملة وبعض مناطق ريف حلب.
اليوم من الواضح أنّ الهدف من وراء محاولة تعويم الجبهة
اإلرهابية ،هو إتاحة الفرصة أمام بعض أجهزة االستخبارات
عسكريا ً وأجهزة اإلع�لام سياسيا ً وإعالميا ً،إلع��ادة تبييض
وتعويم جبهة النصرة من جديد وترتيب أوراقها في الداخل
ال �س��وري وت�ج�م�ي��ع ق��واه��ا ف��ي ال�ش�م��ال ال��س��وري ،إلسقاط
مفاهيم جديدة على دور الجبهة بسورية ،والسعي إلى إعادة
إحياء وشرعنة دوره��ا كممثل للمجاميع المتطرفة المسلحة
بسورية ،ليت ّم الحقا ً جمع جميع هذه القوى وإسقاط مفاهيم
االعتدال عليها ،وهذا ما أكدته أحاديث المسؤولين األميركيين
وغيرهم أخيراً.
اليوم ،من الواضح أنّ مسعى بعض الدول أميركا وتركيا
وفرنسا وقطر والكيان الصهيوني والسعودية إلعادة تعويم
جبهة النصرة من جديد ،قد نجح مرحليا ً في بعض المناطق
في شمال سورية وبعض مناطق جنوبها ،وه��ذا النجاح ال
تسقط مفاهيمه بمعظم مناطق جنوب ووسط سورية ،فبعد
المعارك الكبرى التي نجح بها الجيش العربي السوري في
تحرير مساحات واس�ع��ة م��ن مناطق ري�ف��ي ح�م��اة الشمالي
والغربي بمطلع شهر تشرين األول الماضي  ،2015والتي
كانت بمعظمها تخضع لسيطرة جبهة النصرة ،وبعد معارك
وإن �ج��ازات الجيش بالقلمون ،يمكن ال�ق��ول إنّ حركة جبهة
النصرة بوسط سورية أصبحت محدودة ،وهذا األمر ينطبق
إلى ح ّد ما على أجزاء من الجنوب السوري.
وعند الحديث عن الجنوب السوري ،فهذه الجبهة شهدت
ب�ف�ت��رات ماضية م �ع��ارك ك �ب��رى ،خ�ص��وص�ا ً ف��ي م��دن تتصل
جغرافيا ً بالعاصمة دمشق وريفها ،فهناك في مدينتي درعا
والقنيطرة وريفيهما دارت م�ع��ارك ك�ب��رى ،وي�ب��دو واضحا ً
من خالل الحديث عن تصعيد المعارك مستقبالً في الجنوب
ال �س��وري ،أن��ه ف��ي ه��ذه ال�م��رح�ل��ة ب��دت ظ��اه��رة للجميع قوة
التحالف بين جبهة النصرة كبرى الفصائل المسلحة بالجنوب
ال �س��وري وال�ك�ي��ان الصهيوني .والصهاينة ال��ذي��ن يديرون
ويتح ّكمون ويدعمون وي�م� ّول��ون ويسلحون م�ع��ارك معظم
المجموعات المسلحة ،ومن ضمنها جبهة النصرة بالجنوب
ال �س��وري وخ�ص��وص�ا ً بمدينة القنيطرة وري�ف�ه��ا ،وذل��ك بدا
واض�ح�ا ً م��ن خ�لال م�ع��ارك ب�ل��دات حضر وت��ل ك��روم والبعث
وخ��ان أرنبة بمدينة القنيطرة ،فمع تجدّد هذه المعارك بين
الحين واآلخ��ر يبرز إلى الواجهة عمق التحالف بين النصرة
والكيان الصهيوني.
ختاماً ،إنّ عملية تعويم جبهة النصرة ترتبط بمجريات
معارك واسعة وشاملة تسعى الجبهة وبدعم أميركي تركي
 فرنسي -قطري صهيوني – س�ع��ودي ،إل��ى إنجازها فيالمراحل المقبلة ،مع العلم أنّ هذه المعارك التي تسعى الجبهة
إلنجازها لها مجموعة م�ح�دّدات ظرفية وزمانية ومكانية،
وليس م��ن السهل التنبّؤ بمسار حركتها أو طبيعة وكيفية
الحسم فيها ،خصوصا ً مع سعي جبهة النصرة وتحت غطاء
جيش الفتح وبدعم تركي سعودي – فرنسي – صهيوني
أميركي ،لفتح م�ع��ارك واس�ع��ة ف��ي عموم المنطقة الجنوبية
والشمالية والغربية لسورية ،والهدف من هذه المعارك كما
أي فرصة تسمح باختراق ما ينجزه الجيش
يتحدثون هو منع ّ
العربي السوري ،يعطي القيادة السياسية السورية أوراق
ق��وة جديدة ،وم��ن هنا سننتظر مسار المعارك على األرض
خصوصا ً في األسابيع األربعة المقبلة ،التي ستسبق على
األغلب انعقاد جولة جديدة من مؤتمرات وجوالت «جنيف»،
لنقرأ مسار المعارك بوضوح بعيدا ً من التك ّهنات ،مع تأكيد
أنّ الجيش العربي ال�س��وري ما زال يمسك بزمام المبادرة
بمحيط محافظة إدل��ب وبداخل مدينة حلب وبعض أريافها،
وهو اآلن يخوض معارك على مشارف بلدات ريف المحافظة،
حصن الجيش العربي السوري ريف حماة
وفي اإلطار ذاتهّ ،
الشمالي والشمالي الغربي وخصوصا ً محيط بلدة مورك
أي اختراق لما
ومعسكر جورين ومحيطه عسكرياً ،خشية ّ
بعد محيط بلدة مورك أو المعسكر االستراتيجي مستقبالً ،مع
االستمرار بتوجيه ضربات محكمة وبحرفية عالية لتحركات
جبهة النصرة بمحافظتي القنيطرة ودرعا وأريافهما جنوب
سورية.

العثور على �آثار مخدرات
في منزل ال�سفاح الياباني
ع ّثرت أجهزة األمن اليابانية في منزل الشاب الذي ُقتل بسكين  19شخصا ً
في مركز لذوي االحتياجات الخاصة ،على آثار مخدرات خالل عملية تفتيش
في منزله.
وأفادت وكالة األنباء «كيوديو» ،أمس ،أنّ الشرطة ع ّثرت في منزل ساتوشي
يوماتسو البالغ من العمر  26عاماً ،على عدد من العلب وفيها آثار مواد نباتية،
رجح المحققون أنها مادة الماريجوانا.
ّ
وذ ّك���رت قناة « ،»NHKاليابانية أنّ الشرطة ع ّثرت في المنزل على
قصاصات من رسالة كتبها مرتكب المجزرة إلى رئيس البرلمان الياباني .وقد
ص ّرحت األجهزة األمنية في البداية أنّ محتواها غير واضح نظرا ً ألنها ممزقة ،إال
أنه ت ّم الكشف في وقت الحق أنّ الرسالة تحدثت عن إمكانية الهجوم على ذوي
االحتياجات الخاصة ،وهو ما حدث فعالً مساء الثالثاء  26تموز.
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�سقوط بني زيد حيث ترتاح �أرواح �شهداء حلب وتفتح طرق جنيف
 سعد الله الخليل
�ي بني زي��د الحلبي يتن ّفس
بدخول الجيش ال�س��وري ح� ّ
أه��ال��ي ال�م��دي�ن��ة ب�ش�ك��ل خ ��اص ،وال �س��وري��ون ب�ش�ك��ل عام
الصعداء بسقوط أكبر معاقل اإلرهاب في المدينة ،ومصدر
رعب القذائف التي حملت إليهم رائحة الموت قبل بارودها
المدوي ،والتي حاولت أن تجعل من أهل حلب رهينة الموت،
وهم الذين اشتهروا عبر العصور بأنهم أبناء الحياة رغم ك ّل
الظروف.
خرجت المجموعات المسلحة من بني زيد تاركة وراءها
اسطوانات الغاز التي استخدمت لقتل المدنيين عبر ما ُيعرف
«بمدفع جهنم» وآلياتهم وأسلحتهم الثقيلة ،بعد ف��رار من
تم ّكن من المجموعات المسلحة ليالً باتجاه حريتان منها إلى
ريف إدلب ،فمنذ إكمال الجيش الطوق على األحياء الشرقية
لحلب ب��دا واضحا ً أنّ مصير بني زي��د واألح�ي��اء المجاورة
السقوط بيد الجيش والوحدات الرديفة والخروج من دائرة
الفعل اإلرهابي المسلح ،وبالتالي ف��إنّ عملية الدخول إلى
الحي لم تكن مفاجئة ،فقد ب��دأت منذ أي��ام بخطوات متأنية
ّ
وم��دروس��ة ،س ّعت لضمان تأمين م�خ��ارج آمنة للمدنيّين
الحي وهو ما ضمنه الجيش عبر أربع ممرات إنسانية،
في
ّ
وكشفت المنشورات التي رماها الطيران السوري والتي
أبلغ عبرها المدنيين باتجاهاتها ،دقة التحضير للعملية التي
الحي والتي تأتي كمرحلة تالية إلطباق
أطلقها الجيش في
ّ
الطوق على المجموعات المسلحة في المدينة.
لم يسعف الحظ قيادات المجموعات الهاربة إل��ى إدلب
بنجاح مشروعها بعد استهدافها في مخيم حندرات ،حيث
نجح الجيش والقوى الرديفة وخاصة لواء القدس بإحكام

الطوق على المخيم ،فقتل هناك أبرز قادة حركة نور الدين
زنكي عمار شعبان القائد العسكري في الحركة ،إضافة
إل��ى عمر سلخو أح��د المشاركين ف��ي ذب��ح الطفل عبد الله
العيسى ،وهو ما يكشف عمق األزمة التي وصلت إليها أبرز
الحركات المتواجدة ف��ي المدينة ،ف��ي حين سلّم ج��زء من
القيادات أنفسهم للجيش دون قتال مقابل عدم عرضهم على
اإلعالم كي ال تنتقم باقي الفصائل وخاصة جبهة النصرة
من ذويهم.
وبحسب المعلومات فإنّ حزب الله رفض منح مسلحي
حلب طريقا ً آمنا ً إلى إدلب ،وهو ما يعني أنّ المعركة في حلب
تتجه إلى الحسم في حلب ،عبر السعي لقتل وأسر أكبر عدد
ممكن من المقاتلين ،وزيادة الضغط على المسلحين لتسليم
سالحهم وبقائهم في المدينة كي ال يضطر إلى قتالهم م ّرة
ثانية في إدلب.
وفي هذا السياق يأتي تزامن العمليات العسكرية في حلب
مع مرسوم العفو الرئاسي والقاضي بمنح عفو لك ّل من
حمل السالح وكان فا ّرا ً من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم
نفسه وسالحه ،وهو ما يؤكد بأنّ المسلحين أمامهم خيار
من اثنين ...إما التسليم للدولة ونيل العفو وإما القتال حتى
الموت ،ما يمنح المقاتلين السوريين طوق النجاة كفرصة
لفصلهم ع��ن المقاتلين األج��ان��ب ال��ذي��ن يقاتلون بخيارات
صعبة ،فإما الهرب أو القتل ،وهما خ�ي��اران أحالهما م ّر،
حيث أدرك ��ت تلك ال�ج�م��اع��ات أنّ طريقها ب��ات�ج��اه واح��د ال
مجال فيه للعودة باتجاه الحدود التركية كما جرت العادة،
وال بإمكانية دعم وتنسيق لوجستي تركي بعد أن كشفت
التطورات الميدانية االنكفاء التركي عن المشهد السوري،
دون أن تحسم التطورات األسباب الكامنة وراء هذا االنكفاء
إنْ كانت كتبعات لمحاولة االنقالب الفاشلة في تركيا أم ناتج
للتعاون المصالحة الروسية التركية ،وفي كال الحالين فإنّ

االنحسار التركي أثبت النظرية السورية بأنّ القضاء على
التنظيمات المسلحة ليس ب��األم��ر الصعب ،شريطة توفر
اإلرادة السياسية الغربية ووق��ف الدعم اللوجستي لتلك
الجماعات على األرض السورية كأق ّل تقدير ،وهو ما كشفته
معركة حلب التي يبدو أنها لن تتوقف حتى إنهاء التواجد
المسلح في المحافظة.
سياسيا ً ثمة من يترقب معارك حلب بفارغ الصبر إلدراكه
منذ سنوات بأنّ معركة حلب ستحسم الحرب في سورية،
حيث عمل المستحيل ك��ي ال يحسمها الجيش السوري،
فكيف سيتعاطى م��ع حلول ال�ك��ارث��ة بالنسبة ل��ه وسقوط
ورقة الحرب لصالح الدولة السوري؟ سيلجأ إلى الحلول
البديلة حيث المبعوث األممي إلى سورية جاهز ألداء المهمة
بإطالق الجولة الجديدة من مباحثات جنيف ،وما يتردّد عن
السعي إلطالقها خالل الشهر المقبل ،وهو ما يعني بالمطلق
انتظار قراءة نتائج معركة حلب وما ستؤول إليه التطورات
الميدانية على جبهة الحدود التركية ،وقياس مدى االلتزام
التركي بقطع اإلم��داد عن الجماعات المسلحة في الداخل
السوري لتحسم األطراف خياراتها.
قبل ث�لاث سنوات أطلق اإلره��اب معركة حلب إلسقاط
دم�ش��ق ،وال�ي��وم بعد إس�ق��اط دمشق م�ش��روع تدمير حلب
ونزعها من قلب الدولة السورية ،فإنها تع ّد بوابة النصر
ال �س��وري على ال�م�ش��روع الغربي ف��ي س��وري��ة ،وع�ل��ى من
وض��ع الخطط وص��اغ المعادالت أن يلتزم بنتائجها ،فكما
بسقوط بني زيد كانت بداية النهاية لحركة نور الدين زنكي،
والتي ثأر الجيش لدماء شهداء حلب ودماء الطفل عبد الله
العيسى فإنّ نتائج األيام المقبلة ستحسم مصير مباحثات
جنيف.

ا�ستقالة �إثنين من كبار �ضباط الجي�ش بالتزامن مع اجتماع مجل�س ال�شورى الع�سكري برئا�سة يلدريم

�أنباء عن مغادرة غولن �أميركا والقاهرة تنفي ت�س ُّلم �أي طلب لجوء

أف��ادت محطة «،»CNN Turk
أمس ،بأنّ إثنين من كبار الضباط
في القوات المسلحة التركية قدما
استقالتهما من الجيش.
وبحسب المحطة ف��إنّ الحديث
ي���دور ح���ول ال��ج��ن��رال ك��ام��ل ب��اس
أوغلو ،والجنرال إحسان أوي��اري
اللذين ك��ان��ا يخدمان ف��ي ال��ق��وات
البريّة التركية ،من دون ذكر سبب
استقالتهما.
و تأتي هذه االستقاالت في وقت
انطلق فيه اجتماع مجلس الشورى
العسكري األع��ل��ى ال��ت��رك��ي ،للمرة
األولى في مقر رئاسة الوزراء بقصر
جانقايا في العاصمة أنقرة ،بدل
الغرفة السريّة ال��م��وج��ودة داخ��ل
مبنى رئاسة هيئة األركان.
ويشهد االجتماع ،حد ًثا جديدا ً
آخ��ر ،إذ ُي��ش��ارك فيه فكري إيشك
ألول مرة ،بصفته وزيرا ً للدفاع ،إلى
جانب مشاركة رئيس هيئة األركان
خلوصي أكار ،وقائد القوات البرية
صالح زكي ج��والق ،وقائد القوات
البحرية بولنت بستان أوغلو ،وقائد
القوات الجوية عابدين أونال ،وعدد
من كبار الضباط في الجيش.
وي���ت���ن���اول ال���م���ش���ارك���ون ف��ي
االجتماع ،كافة التفاصيل المتعلقة
بمحاولة االنقالب التي جرت مساء
 15ت��م��وز ال���ج���اري ،إض��اف��ة إل��ى
ال��ت��رق��ي��ات والتعيينات الجديدة
داخل القوات المسلحة ،والضباط
الذين سيحالون إلى التقاعد.
وب��ح��س��ب ت��ص��ري��ح��ات سابقة
لرئيس ال����وزراء ال��ت��رك��ي ب��ن علي
ي��ل��دري��م ،ف����إنّ م��ج��ل��س ال��ش��ورى
العسكري سينهي أعماله في يوم
واحد ،على عكس السنوات السابقة،
التي ك��ان يتواصل فيها اإلجتماع
على مدى ثالثة أيام.
في غضون ذلك ،أعلنت الخارجية
التركية عن إقالة  88موظفا ً لديها
على خلفية محاولة االنقالب الفاشلة

التي شهدتها البالد ،في حين أ ّكدت
وسائل إعالمية أنّ السلطات أقالت
 1684عسكريا ً من مناصبهم ،بمن
فيهم  87جنراالً ،و 32أميراالً ،إضافة
إلى  726ضابطاً.
إل���ى ذل���ك ،أص����درت السلطات
التركية مذكرات اعتقال بحق 47
موظفا ً سابقا ً في صحيفة «زم��ان»
ال��م��ع��ارض��ة ،م��ع��ت��ب��رة الصحيفة
المذكورة أنها كانت «بوقا ً إعالمياً»
للمعارض فتح ال��ل��ه غ��ول��ن إب��ان
االنقالب.
وذ ّك��رت وكالة «األن��اض��ول» ،أنّ
شرطة مكافحة اإلره���اب التركية
ش ّرعت في أعقاب ص��دور مذكرات
التوقيف ،في تنظيم حمالت دهم
وتفتيش طالت منازل الصحفيين
«المرتبطين بتنظيم غولن» ،وذلك
بعد أن اعتقلت السلطات اإلثنين
ال��م��اض��ي  42ص��ح��ف��ي�ا ً ف��ي إط��ار
اتهامات مشابهة.
وك��ال��ة «ن��وف��وس��ت��ي» الروسية

م��ن جهتها ،أف���ادت ب��أنّ السلطات
التركية أغلقت  3وكاالت أنباء ،و16
قناة تلفزيونية و 23محطة راديو،
و 45ص��ح��ي��ف��ة ،ك��م��ا ع��زل��ت حتى
اآلن ،زهاء  45ألف موظف حكومي
م��ن م��ن��اص��ب��ه��م ،واع��ت��ق��ل��ت مئات
العسكريين على اختالف رتبهم،
وأوقفت  200قاض ونائب عام.
وذك��رت مجلة «رسمي غازيتي»
الرسمية ،أنّ هذا القرار اتخذ في إطار
حالة الطوارئ المعلنة في البالد.
وم��ن بين وس��ائ��ل اإلع�لام التي ت ّم
إغالقها ،قنوات التلفزيون «باريش»
و»ب���وغ���ون» و»ج���ان أرزي��ن��ج��ان»
و»دنيا» و»كانال ت��ورك» و»أس أر
تي» ووك��االت «جيهان» و»مخابر»
و»أس يه أم» لألنباء.
إلى ذلك ،قال وزير العدل التركي
ب��ك��ي��ر ب������وزداغ ،أم����س ،إنّ هناك
معلومات عن احتمال هروب غولن
من أميركا إلى أستراليا أو المكسيك
أو كندا أو جنوب أفريقيا أو مصر،

م��ؤك��دا ً أنّ ب�ل�اده ق��دم��ت  4ملفات
إل��ى واشنطن تحثها على توقيف
غولن وإع��ادت��ه إل��ى تركيا ،مشيرا ً
إلى أنّ المسؤولين األميركان أبدوا
استعدادهم للتعاون في هذا اإلطار.
وأشار بوزداغ إلى أنّ غولن يدعو
واشنطن إلى عدم تسليمه لتركيا،
رغم أنّ ضلوعه في محاولة اإلنقالب
واضح ج��داً ،حيث حاول غولن بث
الحماسة في نفوس االنقالبيين في
خطابه األخير ،داعيا ً إياهم للصمود
وم��ت��وع��دا ً ب���أنّ ال��ت��اري��خ سيسجل
أسماءهم .وفي السياق ،ن ّفى رئيس
الحكومة المصرية شريف إسماعيل
تلقي القاهرة أيّ طلبات لجوء من
فتح الله غولن.
يُ��ذك��ر أنّ ن��ائ��ب �ا ً ف��ي ال��ب��رل��م��ان
المصري قد ق��ال ،في وق��ت سابق،
إنه قدم بيانا ً عاجالً للحكومة يطالب
فيه بمنح اللجوء السياسي لغولن،
ردا ً على استضافة تركيا لمعارضين
مصريين.

توقعت مصادر
عسكرية متابعة للوضع
في سورية والعراق أن
يجري التعاون الروسي
األميركي على تمتين
إغالق الحدود مع تركيا
واألردن من الجهتين
السورية والعراقية
بوجه تنظيم «داعش»
قبل البدء بعمليات
التق ّدم على معاقل
التنظيم وخصوصا ً
بدء معركتي الموصل
والرقة ،وقالت إنّ غرفة
عمليات ع ّمان بمشاركة
ضباط روس ستهتم
بجبهة الحدود األردنية
بينما غرفة حميميم
دون شراكة أميركية
ستتولى الحدود التركية
بالتنسيق مع غرفة
جنيف.

�أوباما :ال يوجد مر�شح ي�ستحق الو�صول
للبيت الأبي�ض مثل هيالري كلينتون
امتدح الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا ،أم��س ،المرشحة الرسمية للحزب
الديمقراطي في الواليات المتحدة لخوض االنتخابات الرئاسية المقبلة ،هيالري
كلينتون ،قائالً إنه «ال يوجد مرشح ،ذكرا ً كان أم أنثى ،يستحق الوصول إلى البيت
األبيض ،مثل كلينتون».
وأع��رب أوب��ام��ا ،في خطاب أم��ام أعضاء مؤتمر الحزب الديمقراطي ،بوالية
فالديلفيا ،عن اعتقاده بأنّ «الواليات المتحدة ،ستكون في وضع أفضل ،إذا تمكنت
كلينتون من الوصول إلى البيت األبيض» ،الفتا ً إلى الخبرات والتجارب التي تمتلكها
المرشحة الديمقراطية ،في العديد من المجاالت.
وفي معرض انتقاده لمرشح الحزب الجمهوري ،دونالد ترامب ،الذي أطلق شعار
«لنعيد أميركا إلى ق ّوتها» قال أوباما إنّ «الواليات المتحدة قوية باألصل ولم تفقد
قوتها» ،مؤ ّكدا ً أنّ «قوة الواليات المتحدة وعظمتها ليست مرتبطة بترامب».
وبث الرعب في النفوس» ،داعيا ً
وأشار إلى أنّ «ترامب يكتفي بإطالق الشعارات ّ
في هذا الصدد إلى «التصويت لصالح كلينتون التي تحظى باحترام كافة زعماء
العالم» ،حسب تعبيره .من جهته أبدى نائب الرئيس األميركي ،جو بايدن ،دعمه
المطلق لمرشحة الحزب الديمقراطي ،منتقدًا مرشح الجمهوريين ترامب ،معتبرا ً
أنّ الواليات المتحدة «ستكون ضعيفة وسيغيب عنها األمن في حال تم ّكن المرشح
الجمهوري من الوصول إلى سدّة الحكم».
جدير بالذكر أنّ كلينتون حصدت أصوات مندوبي الحزب من مدينة فيالدلفيا،
ووالية داكوتا الجنوبية ،خالل المؤتمر العام للحزب الديمقراطي ،اإلثنين الفائت،
حيث حصلت على ألفين و 383صوتا ً لتتخطى بذلك عتبة الحد األدنى من األصوات
لنيل ترشيح الحزب من أجل خوض غمار االنتخابات الرئاسة.
وبذلك أصبحت كلينتون المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي لسباق
االنتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في الثامن من تشرين األول المقبل.

فرن�سا تك�شف هوية المهاجم الثاني
في اعتداء الكني�سة
أعلنت النيابة العامة الفرنسية ،أمس ،أنّ الشخص الثاني الذي شارك في
االعتداء على الكنيسة في مدينة سانت إتيان دو روفري هو عبد المالك نبيل ،وكان
مدرجا ً على الئحة المتطرفين منذ حزيران الماضي.
وكانت النيابة الفرنسية قد تع ّرفت على المنفذ األول قبل يومين ،وهو عادل
كرميش من مواليد فرنسا ،ويبلغ من العمر  19عاما ً وهو معروف لدى أجهزة األمن،
حيث حاول السفر إلى سوريا عام  2015واعتقل في ألمانيا ،وكان يستخدم بطاقة
هوية أخيه .كذلك اعتقل مرة أخرى في تركيا وكان يستخدم بطاقة أحد أقربائه.
وكان عادل وعبد الملك قد هاجما كنيسة في منطقة نورماندي الثالثاء الماضي،
وذبحا القس جاك هامل ( 86عاماً) ،وأصابا أحد المصلين ،وتمكنت الشرطة ،من
قتلهما بعد أن احتجزا رهائن داخل الكنيسة شمال فرنسا.
هذا وكان تنظيم «داعش» اإلرهابي قد بث شريط فيديو ،في وقت سابق ،يظهر
شابين ،قدمهما الشريط على أنهما منفذا الهجوم على الكنيسة الفرنسية مؤخراً،
وهما يبايعان أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم ،وعرفا بنفسيهما على أنهما أبو عمر
وأبو جليل الحنفي.

القب�ض على �شاب في فلوريدا
لتهديده بقتل رجال �شرطة

ميركل تع ِّلق عطلتها لمواجهة
عا�صفة االنتقادات ل�سيا�ستها اتجاه الالجئين
قطعت ال��م��س��ت��ش��ارة األلمانية
أنجيال ميركل عطلتها ،أم��س ،للرد
على اتهامات في الداخل والخارج
ب��أنّ سياسة الباب المفتوح التي
تنتهجها اتجاه الالجئين أتاحت
لإلرهاب الترسخ في ألمانيا.
وكانت ميركل في عطلة في شمال
ألمانيا منذ ترأست اجتماعا ً أمنيا
ي��وم ال��س��ب��ت ال��م��اض��ي ،وأس��ن �دّت
إل��ى وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ت��وم��اس دي
مايتسيره مهمة رد الحكومة على
الهجمات اإلرهابية.
ومن المقرر أن تعود المستشارة
األلمانية إل��ى برلين لعقد مؤتمر
صحفي ،بعد موجة من الهجمات
االرهابية التي ضربت البالد منذ 18
تموز ،و أس ّفرت عن مقتل  15شخصا ً
بينهم أربعة مهاجمين باإلضافة
إلى عشرات المصابين.
وأع��ل��ن ن��ائ��ب ال��م��ت��ح��دث باسم
مجلس ال����وزراء األل��م��ان��ي غيورغ
شترايتر ،أنّ ميركل ستصل األحد 31
تموز إلى ميونيخ ،حيث ستحضر
ص�لاة تذكارية لضحايا الهجوم،
الذي شهدته المدينة.
ه��ذا و انتقد ساسة م��ن اليسار
وال��ي��م��ي��ن س��ي��اس��ة م��ي��رك��ل بشأن
الالجئين ،و اعتبروها خاطئة بعد
دخ��ول أكثر من مليون مهاجر إلى
ألمانيا العام المنصرم الكثير منهم
ف���روا م��ن ال��ح��رب ف��ي أفغانستان
وسورية والعراق.

كوالي�س
خفايا

قالت وسائل إعالم أميركية إنه ت ّم إلقاء القبض على مراهق من فلوريدا اتهم
بالتهديد بقتل رجال شرطة في مدينة نيويورك.
وقالت شبكة « »ABCإنّ الشاب الذي لم يتم الكشف عن هويته ويبلغ من العمر
 18عاماً ،اعتقل في محطة للحافالت بميدان تايمز سكوير ،بعد أن سأل رجالً آخر إن
كان يريد أن «يقتل بعض رجال الشرطة» وأضاف أن معه مسدسا ً في حقيبته.
وأبلغ الرجل الثاني الشرطة بالتهديد وقال ضباط إنهم عثروا على مسدس من
عيار  .38في حقيبة الشاب ،في حين قالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرزي إنّ
الشاب الذي ألقي القبض عليه اتهم بتوجيه تهديد إرهابي وحيازة سالح ناري
بدون ترخيص وحيازة الماريوانا.
وأعلنت الشرطة في مختلف أنحاء الواليات المتحدة حالة التأهب منذ قتل ثمانية
رجال شرطة في كمائن في داالس وباتون روج بلويزيانا األسبوع الماضي.

ظريف ي�ؤكد بدء ف�صل جديد للعالقات
بين �إيران وغرب �أفريقيا

ه��ورس��ت زيهوفر رئيس وزراء
والي���ة ب��اف��اري��ا وأح���د المنتقدين
لسياسة ميركل منذ فترة طويلة،
ق��ال إنّ «ك��ل توقعاتنا ثبت أنها
صحيحة..اإلرهاب اإلسالمي وصل
إلى ألمانيا» ،وطالب حكومة ميركل
باتخاذ إجراءات أمنية أشد صرامة
وت��ش��دي��د ال��س��ي��اس��ات المتعلقة
بالهجرة.
في غضون ذلك ،اعتقلت الشرطة
األل��م��ان��ي��ة ،الج��ئ��ا ج��زائ��ري �ا ً عمره

 19عاما ً فر من مصحة لألمراض
النفسية في وقت سابق ،وهو يهتف
قائالً «سأفجركم» في أحدث حلقة
من سلسلة حوادث أثارت توترا ً في
البالد.
ال��ش��رط��ة ف��ي والي���ة سكسونيا
السفلى المجاورة لبريمن ،أكدت
اعتقال ط��ال��ب اللجوء ف��ي محطة
القطارات الرئيسية في بريمن ،بعد
مطاردة استمرت ساعات ت ّم خاللها
إخالء مركز تجاري بالمدينة.

وبحسب الشرطة ،فقد عبر الرجل
 عندما كان قيد االحتجاز األسبوعالماضي الرتكابه عددا ً من السرقات
 عن تعاطفه مع تنظيم «داعش»وم���ع رج���ل ق��ت��ل تسعة أش��خ��اص
في مركز تجاري في ميونيخ يوم
الجمعة .وكان الرجل نقل إلى مصحة
نفسية بعدما حاول أن يؤذي نفسه
مراراً ،وقررت السلطات أنه تعاطى
المخدرات ومثل خطرا ً محتمالً على
نفسه وعلى اآلخرين.

اعتبر وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف زيارته والوفد المرافق له إلى
غرب افريقيا ،بداية لفصل جديد من العالقات بين الجمهورية اإلسالمية ودول هذه
المنطقة .وخالل لقائه رئيس وزراء غينيا كوناكري مامادي بوال ،قال ظريف ،إنّ
«العالقات بين البلدين هي في مستوي ممتاز ،وإنّ زيارتي والوفد التجاري الكبير
المرافق لي تشكل بداية لفصل جديد من العالقات بين البلدين ،خاصة في المجاالت
االقتصادية والتجارية» .وأ ّكد وزير الخارجية اإليراني بأن التعاون مع غينيا
يعد بمثابة فرصة متاحة وأضاف« ،إن تعاوننا االقتصادي إلى جانب التعاون
والتنسيق السياسي بين البلدين في مختلف المجاالت الدولية ،جيد وواسع».
من جانبه قال رئيس وزراء غينيا كوناكري خالل اللقاء« ،إنّ غينيا دولة ذات فرص
كثيرة ،وإن الحكومة الغينية تدعم تعزيز العالقات الثنائية في جميع المجاالت»،
و أضاف «إن وزير المعادن الغيني الذي زار ايران أخيراً ،قدم لي تقريرا ً مذهالً
جداً ،ونحن نرحب وندعم حضور الشركات اإليرانية من القطاع الخاص لمزاولة
انشطتها في بلدنا» .وكان الوزير ظريف قد استهل جولته اإلفريقية من نيجيريا
ّ
حيث بحث مع كبار المسؤولين في
ومن ثم زار غانا ،قبل أن يزور غينيا كوناكري،
هذه الدول بشأن سبل تطوير العالقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول أهم
القضايا اإلقليمية والدولية.

