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من «الن�صرة» �إلى «فتح ال�شام»
والأ�سا�س �إرهاب القاعدة…
 جمال محسن العفلق
سبق إع�لان الجوالني عن تغيير اسم «جبهة النصرة»
اإلرهابية إلى اسم جديد وهو «جبهة فتح الشام» ،وجاء
ذلك اإلع�لان بعد خبر أوردت��ه وكالة «رويترز» عن تنظيم
أي
«القاعدة» يقول لـ«جبهة النصرة» (أنّ بوسعها اتخاذ ّ
خطوات الزمة للحفاظ على المعركة في سورية) ،وإعالن
«القاعدة» هذا جاء إلبقاء االستقرار في «النصرة» ولضمان
ع��دم ح��دوث انشقاقات عنها ،وه��و بنفس ال��وق��ت رسالة
إلنقاذ المفاوض األميركي الذي يحاول التملص من قرار
محاربة اإلره��اب ،وبهذا سيقول األميركي اليوم تريدون
قصف «النصرة» وهي لم تعد موجودة و«فتح الشام» لم
تدرج على قوائم اإلرهاب ،إذا ً هي «معارضة معتدلة».
لم تكن مشكلة السوريين مع األسماء التي أطلقها المش ّغل
ومم ّول اإلرهاب على الجماعات اإلرهابية التي تعمل على
قتل الشعب ال�س��وري ليل نهار ،فمشكلة السوريين هي
م��ع أف�ع��ال تلك ال�ج�م��اع��ات ،وال يعني تبديل االس��م شيئا ً
أمام تاريخ حافل بالجرائم ،فهل يعتقد الجوالني أنّ تغيير
اسم جماعته سيعفيه من المالحقة القانونية على جرائم
طالت ك� ّل أطياف الشعب ال�س��وري؟ وه��ل إعالنه أنّ اسم
�أي جبهة
جبهته الجديدة الغير مرتبطة حسب تعبيره ب� ّ
أخ��رى ف��ي ال�خ��ارج ،يعني إع�ف��اء الجوالني م��ن المحاكمة
على جريمة جلب قطعان المرتزقة من األردن والسعودية
وتركيا وتونس وباكستان إل��خ ...من ال��دول التي دفعت
بالمحكومين بالمؤبد واإلعدام إلى الجبهة السورية.
أي
وإذا ك��ان الجوالني صادقا ً (وه��و لم يكن كذلك في ّ
يوم ولن يكون) فهل سيكون ق��ادرا ً على إخراج المرتزقة
من غير السوريين وإعادتهم إلى بلدانهم بما انّ جبهته غير
بأي جبهة في الخارج؟ ال أعتقد أنّ هذا سيحدث،
مرتبطة ّ
فجميعنا يعلم أنّ أغلب القادة الميدانين لـ»النصرة» ومن
ُي�ق��ال عنهم إنهم «ق�ض��اة شرعيون» م��ن غير السوريين،
فجريمة جبل السماق في إدلب ما زالت حاضرة ومنفذها
ال �ت��ون �س��ي ال� ��ذي ق �ت��ل ع �ش��ري��ن ش �خ �ص �ا ً ه��و م��ن «جبهة
النصرة» ،وفي الجنوب حيث يقود «جبهة النصرة» أمراء
اإلرهاب من الجنسية األردنية ،ويتح ّكمون بأهالي القرى
في مدينة درعا ومحيطها ،وحدث أن هدّد أم��راء اإلرهاب
أي
وجهاء القرى في درعا بالموت إذا ما فكروا أن يعقدوا ّ
اتفاق مع الدولة ،فكيف يقول الجوالني أنّ جبهتة الجديدة
�أي جبهة في الخارج؟ هل سيتوقف عن
ليست مرتبطة ب� ّ
أخذ التمويل من قطر والسعودية و«إسرائيل»؟ أم أنه وجد
مصادر تمويل ذاتي تبقي جبهته الجديدة عامل قتل على
األرض السورية؟
إذا كان صانع «النصرة» والجماعات اإلرهابية يعتقد أنه
قادر على خداع الشعب السوري بمجرد تغيير اسم جماعة
هنا وجماعة ه�ن��اك ،فهو واه��م وغ ��ارق ب��ال��وه��م ،الشعب
السوري يقف خلف جيش يحارب اإلرهاب ويحارب فكرا ً
ظالميا ً يريد الش ّر بالعالم بأسره ،ومجرد تغيير االسم ال
يعفي أصحاب الجرائم من العقاب.
فهناك مئات العمليات اإلرهابية بالمفخخات ،وهناك
عمليات خطف بالجملة وقتل بالجملة ،وهذا بح ّد ذاته يكفي
إلبادة هذه الجماعة وسحقها .قد يكون ما حدث هو إلعفاء
األميركيين م��ن ال �ح��رج وإخ��راج �ه��م م��ن دائ ��رة المناورة
الضيقة التي وقعوا فيها نتيجه دعمهم العلني لإلرهاب
ال��دول��ي ،ب��داي��ة م��ن تنظيم «ال �ق��اع��دة» و«ط��ال �ب��ان» واليوم
«النصرة» و«داع��ش» و«جيش اإلس�لام» و«الزنكي» وك ّل
من له عالقة بالقتل والتخريب والتدمير ،ولكن «النصرة»
تزيد على تلك الجماعات أنها على عالقة علنية مع قطعان
الصهيونية ف��ي فلسطين المحتلة ،وم��ا زال جرحى تلك
الجماعة يتلقون العالج في مشافي العدو الصهيوني.
إنّ الحرب اليوم في سورية بين اإلنسانية واإلرهاب،
بين النور والظالم ،بين الحق والباطل ،وليست حربا ً على
األسماء ،فقد ج ّرب أصحاب مشروع تدمير سورية تغيير
العلم السوري ونشره تحت اسم «علم ال�ث��ورة» ،فتمسك
السوريون بعلم بالدهم ورم��ز دم��اء الشهداء والسيادة
الوطنية .ج � ّرب أع��داء سورية ع��زل سورية من المحافل
الدولية بتقديم مجموعة م��ن المارقين ت � ّم تصنيعها في
الخارج ،فكانت النتيجة أنّ العالم اليوم وبعد ست سنوات
ال يعترف إال بالشرعية ال�س��وري��ة ال�ت��ي يدعمها الشعب
السوري ،حتى الجامعة العربية فشلت في إبقاء ما يس ّمى
ائتالف الدوحة الخائن حاضرا ً في القمة العربية األخيرة
ورف��ع العلم ال�س��وري برمزيتة في مؤتمر القمة ،فكانت
س��وري��ة ال�ح��اض��ر ال�غ��ائ��ب ف��ي ق�م��ة ل��م ُي�ك�ت��ب ل�ه��ا النجاح
كسابقاتها من القمم.
إنّ ما فعلتة أميركا اليوم رغم قباحتة بتغيير اسم «جبهة
النصرة» إلى «جبهة فتح الشام» هو دليل على دور أميركا
في صنع وتشغيل الجماعات اإلرهابية في العالم ،ولن
يكون غريبا ً أن نسمع البغدادي غدا ً يعلن عن تغيير اسم
جماعته ليصبح اسمها (عصافير ال�ج�ن��ة) بعد بحر من
ال��دم��اء ام�ت� ّد م��ن ال �ع��راق حتى ب��اري��س .وسيقوم اإلعالم
بتلميعها وتلوينها لتصبح مقبولة ،ويطلب إلينا نسيان
الضحايا والمخطوفين واليتامى.
ول�ك��ي ن��ري��ح م��ن ي��دي��ر اللعبة ويعتقد أن��ه بتغيير اسم
ج �م��اع��ة س�ي�غ�يّ��ر ال �ت��اري��خ ،ن �ق��ول س�ن�ن�س��ى ك� � ّل األسماء
وسنكتفي بإطالق اسم قطعان اإلرهاب على ك ّل من يقتل
الشعب السوري ويعتدي عليه وعلى ممتلكاته وأرضه،
وسنبقى متمسكين ببنادقنا ما دامت تلك القطعان تعبث
بأمن السوريين وممتلكاتهم .فغيّروا كما تحبّون وبدّلوا ال
يه ّم فلعبة الموت أنتم من اختارها وليس نحن...
ك��م ه��و سخيف ه��ذا اإلع�ل�ان وك��م ه��و م��ؤل��م أن يعتقد
خصومنا أننا نحمل ه��ذا الك ّم الكبير من السذاجة لنقبل
بهذا ال��واق��ع الجديد ،وك��م سيكون العالم بك ّل ما فيه من
عبارات إنسانية وقلق واستهجان غبياً ،إذا قبل أن يشاهد
أي جماعة إرهابية في مطار جنيف
ممثل عن «النصرة» أو ّ
أي تصريح رسمي
ُيشارك في المفاوضات ،لم نسمع بعد ّ
حول هذا التبديل والتغيير ولكننا مص ّممون على محاربة
اإلره��اب وليحلم الجوالني بدخول الشام فقد عاش قبله
كثيرون على هذا الحلم ،فمنهم من أراد الصالة في الجامع
األموي ،وها هو اليوم يعاني وال يستطيع الصالة خارج
منزله ،ومنهم من رف��ض العودة إل��ى ب�لاده إال عبر مطار
دمشق وع��اد مجبرا ً عبر مطار آخ��ر ،حتى م��ن يعتقد أنه
سيكون ضيفا ً في دمشق عليه أن يأخذ اإلذن بالدخول
فدمشق ال يدخل إليها معت ًد وإنْ دخ��ل فمسألة وجوده
هي مسألة وق��ت ،فمهما طال هو قصير ج��دا ً قياسا ً بعمر
دمشق.
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كوالي�س
خفايا

لم يعودوا يطالبون برحيل الأ�سد ...ولكن؟؟
 د محمد بكر



لم تعد واشنطن تطالب باستقالة الرئيس األسد
ف��وراً ،وب��ات محط اقتناع ،ب��أنّ رحيل األس��د حاليا ً
سيقود سورية إلى سيناريو شبيه بليبيا أو العراق،
وص��ف م�ن��دوب روس�ي��ا ال��دائ��م لدى
بهذه الكلمات ّ
األمم المتحدة بورودافكين التح ّول ال ُمتل ّمس روسيا ً
حيال السلوك األميركي في الملف ال�س��وري ،هذا
التوصيف وإنْ بات مدعوما ً بما أفرزته جملة الحراك
السياسي ال��ذي ق��ام ب��ه ك�ي��ري ف��ي موسكو لجهة
اإلي��ذان ببدء مرحلة ت�ع��اون عسكري بين البلدين
لمحاربة اإلرهاب ،إال أنّ المحطات الذي اصطدم بها
كانت متعدّدة ،كما هي العادة دوما ً في التكوين الذي
تقوم عليه السياسة األميركية ،المحطة األولى كانت
مع أشتون كارتر وزير الدفاع األميركي الذي باتت
ج ّل ما تصوغه «عبقريته» العسكرية هو (البحث في
فرص الضغط) على «داعش» من الجنوب ،إذ وجد
ف��ي ح��راك كيري سبيالً إلق�ن��اع ال��روس الت�خ��اذ ما
سماه بالموقف الصائب في سورية ال��ذي يفضي
إلى انتقال سياسي يتخلى فيه األسد عن السلطة،
اي ات�ف��اق ال يلغي أنّ ال��روس م��ا زالوا
مضيفا ً أنّ ّ
بعيدين ك ّل البعد عن مواقفنا ،المحطة الثانية كان
بطلها م��دي��ر االس�ت�خ�ب��ارات األميركية ال��ذي أبدى
تحفظا ً لتقاسم المعلومات االستخبارية مع الروس،
ب��دوره كان رئيس أرك��ان الجيوش األميركية سيد
المحطة الثالثة ،واألك �ث��ر ص��راح � ًة عندما أعلن أنّ
أي
االت�ف��اق مع ال��روس يقوم على ع��دم الثقة ،وأنّ ّ

شيء من التعاون سيقتصر على إج��راءات محدّدة
فقط تحفظ األمن األميركي.
نعلم ب��أنّ ال �م��راد األم�ي��رك��ي ف��ي س��وري��ة أصيب
في محطات كثيرة بالفشل ،إذ لم تتوقع الواليات
المتحدة ذلك التنامي فوق العادة للسلوك الروسي
في جبهة سورية ،وإذا سلّمنا بأنّ ك ّل التصريحات
األميركية تلك ،هي من باب التغطية على االنتكاسات
األم �ي��رك �ي��ة ال�م�ت�ت��ال�ي��ة ،وع ��دم ال��ق��درة ع�ل��ى فرملة
اإلطاحات الروسية للمشروعات األميركية ،سياسيا ً
وعسكرياً ،لكننا نقف لنسأل؟ هل كان طلب دولة
عربية من جبهة النصرة إخالء مواقعها في الجنوب
تحسبا ً لعملية عسكرية واسعة هناك من قبل قوات
ّ
التحالف الدولي ،بعيدا ً عن العين األميركية ،أو حتى
عن الضوء األخضر األميركي ،ول�م��اذا لم ُتوضع
استراتيجية أميركية حاسمة وواض �ح��ة المعالم
ح�ت��ى اآلن ،لمحاسبة أو ب��ال�ح� ّد األدن ��ى ممارسة
ضغوط حقيقية على دول بعينها جاء ذكرها على
لسان ساسة أميركيين كبار ،عدّوها الداعم الرسمي
والمولد الرئيس للجماعات المتطرفة ،هل كان حراك
السيد أنور عشقي للقاء مسؤولين «إسرائيليين»،
وإنْ ج��رت م �ح��اوالت لتجميله ب��أنّ ال��زي��ارة كانت
لفلسطين ول �ي��س ل �ـ«إس��رائ �ي��ل» وان ��ه ي�م�ث��ل نفسه
وال يمثل الحكومة السعودية ،هل ك��ان ذل��ك بعيدا ً
ع��ن األن �ظ��ار األميركية ،إذ ي��درك الجميع وه��ذا ما
ت�� ّم إع�لان��ه ب��ال�ف��م ال �م�لآن وخ�ل�ال ل �ق��اء س��اب��ق بين
عشقي ووكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري
غولد ب��أنّ ه��دف ال�ل�ق��اءات ه��و لوضع استراتيجية
لمواجهة أع��داء مشتركين ووق��ف النفوذ اإليراني

في المنطقة ،وكذلك أيضا ً االنتصار منقطع النظير
ال��ذي رس�م��ه األم �ي��ر ت��رك��ي الفيصل خ�لال مؤتمر
ل�ل�م�ع��ارض��ة اإلي��ران��ي��ة ف��ي ف��رن �س��ا ل�ج�ه��ة اإلرادة
والمساندة السعودية إلسقاط النظام اإليراني ،هذا
االنتصار ال��ذي ج��اء ربما كترجمة أول��ى لمناظرة
األمير السعودي مع عميدرور الجنرال اإلسرائيلي
المتقاعد على قاعدة ما سماه تركي الفيصل العقل
العربي وال�م��ال اليهودي ،وربما األح��داث األمنية
األخ�ي��رة ف��ي ال��داخ��ل اإلي��ران��ي تشي بالكثير حول
ذل��ك ،أال يشكل ك ّل ذلك أساسا ً لبناء ه �دّام تشرف
في هندسته اإلدارة األميركية نفسها (غير المكلومة
والمأزومة بخالف خصومها الذين يطول مسلسل
إطفائهم للنيران األميركية اإلسرائيلية ف��ي عقر
داره���م) ه��ذا ال�ب�ن��اء ال��ذي ل��ن يجلب إال ال�م��زي��د من
الحروب والفوضى وال��دم��اء ،تتجاوز في أبعادها
مسألة المطالبة بجزئية رحيل األس��د من عدمها،
وال �ت��ي ب��ات فيها ب�ق��اء األس��د أو حتى رف�ع��ه لراية
النصر ،أنما سيكون فوق الركام والخراب والكوارث
اإلنسانية المصنوعة على العين األميركية.
ن�ع��م نعتقد أنّ جملة م��ن ال �ت �ط��ورات السياسية
والميدانية طفت على السطح خ�لال الفترة القليلة
تصب في صالح الدولة السورية،
الماضية ،كلها
ّ
ولكن يبقى الكالم األميركي المعسول يخفي الكثير
من المكر والسوء.
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا.
Dr.mbkr83@gmail.com
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وا�شنطن :عملية تطهير الجي�ش التركي تجعل التعاون مع �أنقرة �أكثر �صعوبة

يلدريم يعلن اغالق قاعدة «انجرليك» و�أردوغان يبد�أ ت�شكيل جي�ش تركيا الجديد
ف��ي خطوة غير مسبوقة ،ق��رر المجلس العسكري
األعلى في تركيا ترقية  99عقيدا ً لرتبة جنرال أو أميرال،
بالتزامن مع إحالة  48جنراال ً إلى التقاعد.
وحسب التقييمات ،كان عدد الضباط الكبار في تركيا
يبلغ قبل محاولة االنقالب نحو  360جنراال ً وأميراالً ،لكن
ت ّم توقيف نحو  120منهم بعد إحباط محاولة االنقالب
ليلة  15على  16يوليو/تموز .وحسب التقييمات ،أقال
الجيش نحو  1700من ضباطه لالشتباه بتورطهم في
محاولة االنقالب.
وأعلن الجيش التركي في بيانٍ أم��س ،تعليقا ً على
نتائج اجتماع المجلس العسكري األعلى في تركيا ،وقرر
المجلس إحالة  48جنراال ً إلى التقاعد ،باإلضافة إلى
تمديد فترة خدمة  20جنراال ً وأميراال ً لعام آخر.
وسبق للرئيس رج��ب طيب أردوغ��ان أن واف��ق على
ال��ق��رارات الرئيسية ال��ص��ادرة ع��ن اجتماع المجلس
العسكري األعلى ،بما في ذلك إبقاء قادة القوات البرية
والبحرية والجوية ،وكذلك رئيس هيئة األركان العامة
للجيش ،في مناصبهم.
وف��ي تصريح صحفي ق��ال الناطق باسم الرئاسة
التركية إبراهيم قالين إنّ رئيس هيئة األركان خلوصي
أك��ار ،وقائد القوات البر ّية صالح زكي ج��والق ،وقائد
القوات الجوية عابدين أون��ال ،وقائد القوات البحرية
بولنت بستان أوغلو سيواصلون العمل في مناصبهم.
هذا وذكرت وسائل اإلعالم التركية ،أنّ أردوغان يرغب
حاليا ً في وضع القوات المسلحة ووكالة االستخبارات
تحت سيطرته .ومن المتوقع أن تعلن السلطات التركية
تفاصيل هذه الخطط في وقت الحق.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ق��ال م��دي��ر ال��م��خ��اب��رات الوطنية
األميركية جيمس كالبر إنّ عملية التطهير التي تقوم بها
تركيا داخل صفوف الجيش ،تعرقل التعاون في الحرب

التي تقودها أميركا ضد «داعش».
كالبر أ ّكد أنّ عملية التطهير شملت الكثير من الضباط
األت��راك الذين تعاملوا مع ال��والي��ات المتحدة ،وألقت
بالبعض منهم في السجون .وأضاف «الكثير من الذين
كنا نتعامل معهم تم استبعادهم أو اعتقالهم ..ما من
شك في أن ذلك سيحدث انتكاسة ويجعل التعاون أكثر
صعوبة مع األتراك».

م��ن جهته ،اعتبر وزي��ر الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو أنّ الجيش التركي بعد عمليات «التطهير»
سيصبح أكثر فعالية في محاربة «داعش» ،مشيرا ً «أنه
لوال عمليات التطهير في صفوف رجال الشرطة األتراك
التي أج ّرتها السلطات على مدى األشهر الماضية ،لكانت
محاولة االنقالب في تركيا ناجحة» .جاويش أوغلو قال
للصحفيين «إذا كانوا يسألون إن كانت المعركة ضد

«داعش» قد ضعفت بسبب تطهير الجيش فإننا نقول:
على العكس ..عندما يتم تطهير الجيش ...سيصبح أجدر
بالثقة وأكثر فاعلية في المعركة».
إل��ى ذل��ك ،أف���ادت وس��ائ��ل إع�لام تركية ،أم��س ،ب��أنّ
مشاركين في مسير ٍة حاشد ٍة معارضة للوجود العسكري
األميركي في تركيا ،توجهوا نحو قاعدة «إنجرليك»
بالقرب من مدينة أضنة جنوبي البالد.
وطلب المتظاهرون الذين (وفقا ً لبعض التقديرات)
تجاوز عددهم ألف شخص ،إغ�لاق القاعدة ،في حين
فرضت الشرطة طوقا ً أمنيا ً أمام مدخل القاعدة تفاديا ً
القتحامهم إياها.
ووف��ق��ا ً ل��وك��ال��ة «ن��وف��وس��ت��ي» ،ن��ق�لاً ع��ن صحيفة
«شفق» التركية ،ف��إنّ قائد القوات األميركية السابق
في أفغانستان ونائب رئيس هيئة األرك��ان األميركية
المشتركة ج��ون كامبل ،ح��اول مساعدة االنقالبيين
وأجرى معهم محادثات سريّة في القاعدة.
وتمثل قاعدة «إنجرليك» العسكرية الجويّة إحدى
قواعد حلف شمال األطلسي ال��ـ  6الواقعة في القارة
األوروبية ،التي تخزن فيها األسلحة النووية التكتيكية.
االحتجاجات أعقبها ،تصريحات لرئيس ال��وزراء
التركي بن علي يلدريم ،أ ّكد فيها عزم تركيا على اغالق
«إنجرليك» ،حيث كان يتمركز مؤيدو محاولة االنقالب.
بحسب قوله.
يلدريم ق��ال أم��ام حشد جماهيري «سنغلق قاعدة
إنجرليك الجوية التي ك��ان يتمركز فيها الخونة»،
مضيفاً« ،سنغلق جميع الثكنات العسكرية التي خرجت
منها ال��دب��اب��ات وأقلعت منها المروحيات ف��ي أنقرة
وإسطنبول».

مهاجر في �أوروبا ال يعرف الم�س�ؤولون الأمنيون �شيئ ًا عن خلفياتهم
رئي�س وزراء �سلوفاكيا :هناك � 300ألف
ٍ

اتهام � 190إ�سالمي ًا في �ألمانيا بالتطرف
فتحت النيابة العامة األلمانية حوالي  130قضية جنائية بحق إسالميين،
ووجهت اتهامات إل��ى  190من اإلسالميين المتشددين المحتملين ،في
وقتٍ أشارت معطيات الدائرة الفدرالية األلمانية للشرطة الجنائية إلى أنّ
االستخبارات األلمانية تتابع حاليا ً نحو  450إسالميا ً يمثلون خطرا ً إرهابيا ً
محتمالً.
وأفاد موقع «فوكوس أونالين» األلماني ،أمس ،بأنّ عدد المتهمين باالنتماء
إلى اإلسالميين المتشددين ارتفع خالل سنتين من  8إلى  190شخصاً ،في
حين كانت قد صدرت سابقا ً أحكام إدانة في  15حالة للمشاركة في نشاط
منظمات إرهابية في الخارج.
هذا وال تشمل هذه المعطيات القضايا التي فتحت على مستوى الواليات
األلمانية وليس على المستوى الفدرالي .وبين المتهمين كذلك مواطنون ألمان
يشتبه بهم بالمشاركة في القتال في صفوف اإلرهابيين بسورية والعراق.
في غضون ذلك ،أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل ،أنّ بالدها ال تزال
قادرة على التعامل مع تدفق الالجئين المستمر وتجاوز تحديات اإلرهاب.
وقالت ،في إشارة إلى قرارها استقبال  1.1مليون الجئ «قبل  11شهرا ً أعلنت
في غرفة البرلمان نفسها أنّ ألمانيا قوية ،ونحن نستطيع تحقيق ذلك .واليوم
أبقى على اليقين بأننا ال نزال قادرين على تحمل هذه المهمة التأريخية في
عصر العولمة».

وط ّرحت ميركل خطة لمواجهة الهجمات اإلرهابية في أوروب��ا ،تتضمن
 9نقاط ،بما فيها تشكيل المركز المعلوماتي المشترك لشؤون الهجرة داخل
االتحاد األوروب��ي ،وإدخ��ال نظام اإلن��ذار المبكر لمنع العمليات اإلرهابية،
وإصدار قانون يسمح في إشراك الجيش األلماني في عمليات مكافحة اإلرهاب
داخل البالد.
وتعهدت المستشارة بإجراء التحقيق الشامل في سلسلة الهجمات التي
شهدتها ألمانيا في األيام األخيرة ،واتخاذ إجراءات ضد اإلرهاب على المستوى
األوروبيُ ،مذكر ًة بضرور ِة إصدار قانون تجارة األسلحة األوروبي ،وتكثيف
الجهود الرامية إلى إدماج الالجئين في المجتمع األوروبي.
إلى ذلك ،أ ّكدت المستشارة ضرورة التعاون مع دول شمال إفريقيا ،بما فيها
ليبيا ،للسيطرة على سيل الالجئين إلى أوروبا ،و أشارت بأنّ المفاوضات بين
ليبيا وأوروب��ا لم تسفر بعد عن التوصل إلى اتفاق مثل ذلك الذي أبرم بين
االتحاد األوروبي وتركيا في أذار الماضي ،مضيف ًة أنّ ألمانيا وإيطاليا وفرنسا
تجري محادثات مع النيجر ومالي.
وذكرت ميركل أنّ التطرف اإلسالمي يشكل تحديا ً جديدا ً أمام ألمانيا ،ولكنها
قادرة على مواجهته .وقالت «سوف نظهر لمواطنينا أننا نستطيع ضمان
سالمتهم ،بالتزامن مع إدماج الالجئين في مجتمعنا».
وشددّت على أنّ منفذي الهجمات ،التي شهدتها ألمانيا خالل الفترة األخيرة،

استهدفوا قيم ألمانيا ،في مسعى إلى دفع شعبها إلى عدم استقبال الالجئين
المحتاجين ،مضيف ًة أنّ هذه االعتداءات تمثل اختبارا ً لتعاطف الشعب األلماني
مع األشخاص الفارين من الحروب ،التي تعاني منها سورية ودول أخرى في
الشرق األوسط.
من جهته ،قال روبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا ،أمس ،إنّ أوروبا تواجه
خطر وقوع المزيد من الهجمات اإلرهابية بسبب موجة الهجرة التي سهّلت
دخ��ول مهاجمين وأسلحة بصورة غير مشروعة عبر ح��دود دول االتحاد
األوروبي.
فيكو أكد في مؤتمر صحفي وجود صلة مباشرة بين الهجرة واإلره��اب،
وأضاف «من الواضح أنّ إرهابيين قد يكونون استغلوا الهجرة الخارجة عن
السيطرة ليس فقط للمرور ولكن أيضا ً لجلب أسلحة ومتفجرات ...ولذلك
فاحتماالت وقوع المزيد من الهجمات اإلرهابية الفردية مرتفعة جداً».
رئيس الوزراء السلوفاكي قال إنّ بعض الخبراء األمنيين يقدرون أنّ هناك
نحو  300ألف مهاجر في أوروبا -أغلبهم في ألمانيا -ال يعرف المسؤولون
األمنيون شيئا ً عن خلفياتهم ونواياهم.
وأض��اف «ربما يكون أي شخص قد تمكن من عبور الحدود خالل موجة
التدفق الكبيرة للمهاجرين غير الشرعيين .الرب وحده يعلم ما كانوا يحملونه
في الحقائب على ظهورهم مع الغذاء والمالبس».

باري�س ت�ؤيد تعليق التمويل الخارجي لبناء الم�ساجد و «جبهة تحرير كور�سيكا» تتوعد ال�سلفيين

�أحد منفذي اعتداء كني�سة «�إتيان دو روفراي» دعا �إلى مذابح في �أوروبا
ّ
نشر تنظيم «داع���ش» تسجيالً م��ص��ورا ً ج��دي��دا ً ألحد
منفذي االعتداء على كنيسة بلدة سانت إتيان دو روفراي
الفرنسية ،يدعو فيه المتعاطفين مع التنظيم إلى ارتكاب
مجازر جماعية في فرنسا ودول أخرى.
وق��ال التنظيم اإلره��اب��ي إنّ ال��ش��اب ه��و عبد المالك
بوتيجان .وسبق للسلطات الفرنسية أن أ ّك��دت أنّ اسم
المهاجم الثاني القتيل عبد المالك نبيل ،ويبلغ من العمر
 19عاماً ،مثل المهاجم األول القتيل عادل كرميش الذي ت ّم
التعرف على جثته في غضون ساعات بعد تنفيذ الهجوم.
وفي رسالته المصورة يتوجه بوتيجان برسالة إلى
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ورئيس وزرائه مانويل
فالس ،قائالً إنّ «شبابا ً عازمين سيدمرون فرنسا ودول
التحالف األخ��رى» .كما أنه يتوجه إلى المتعاطفين مع
«داع��ش» بالدعوة إلى تنفيذ عمليات قتل جماعية في
الغرب ،باستخدام السكاكين وأيّ أسلحة أخرى ،يمكنهم

أن يحصلوا عليها.
جاء ذلك في وقت ،أشار رئيس وزراء فرنسا مانويل
فالس ،أم��س ،إنه يؤيد فكرة التعليق المؤقت للتمويل
الخارجي لبناء المساجد في فرنسا  ،وقال «علينا العودة
إلى البداية وبناء عالقة جديدة مع مسلمي فرنسا» ،وأعرب
عن «تأييده لوقف التمويل الخارجي لبناء المساجد لفترة
من الزمن» ،داعيا إلى «إع��داد أئمة المساجد في فرنسا
وليس في مكان أخر».
فالس أضاف «إنّ الحرب ضد اإلرهاب التي تخوضها
فرنسا ستكون طويلة ،وسنشهد هجمات أخ��رى ،لكننا
سننتصر في هذه الحرب ،ألنّ فرنسا تملك استراتيجية
تسمح لها باالنتصار على العدو ،المتمثل في اإلسالم
الشمولي» ،مؤكدا ً أنّ اإلسالم الشمولي يمثل العدو الحقيقي
األول ،وفرنسا تشن حربا ً ضده في العراق وسورية وعلى
أرضها.

هذا وك��ان البرلمان المحلي في كورسيكا قد أصدر،
في وق��ت سابق ،ق���رارا ً طالب فيه السلطات الفرنسية
بغلق أماكن العبادة التي « ُتشكل بؤر تطرف إسالمي في
الجزيرة» ،بعد ساعات من تحذير وجهته حركة كورسيكية
قومية سريّة للمتطرفين اإلسالميين في كورسيكا.
وحصل القرار على شبه إجماع حيث صوت لصالحه
ن��واب األغلبية القومية الذين استمالوا اليهم زمالءهم
من اليمين واليسار ،باستثناء ثالثة نواب شيوعيين لم
يشاركوا في التصويت.
وطالب القرار بـ»الغلق الفوري في كورسيكا «ألماكن
العبادة أو االجتماعات التي تشكل بؤر تطرف ،أو التي
تلقى فيها خطابات كراهية تخلق مناخا ً مؤاتيا ً للعنف».
كما دعا البرلمان إلى تعزيز األمن في أهم األماكن التي
يرتادها السياح في الجزيرة.
وكانت الحركة القومية الكورسيكية السريّة هذه ح ّذرت

في وقت سابق «اإلسالميين المتطرفين في كورسيكا» من
أنّ أيّ أعتداء يمكن أن ينفذوه في الجزيرة سيؤدي إلى
«رد حازم ال رحمة فيه» .وهذه الحركة التي ُتدعى «جبهة
التحرير الوطني لكورسيكا» نشرت تحذيرها في بيان على
صحيفة «كورس ماتن» المحلية.
وقالت الحركة «إنّ ما يريده السلفيون هو بوضوح أن
يرسخوا هنا سياسة «داع��ش» ،ونحن سنواجه ذلك»،
وأضافت «أنّ سياستكم التي تعود إلى القرون الوسطى ال
تخيفنا ( )..ولتعلموا أن كل هجوم على شعبنا سيكون له
من جانبنا رد حازم وبال رحمة».
وتوجهت الحركة أيضا ً إلى «مسلمي كورسيكا» بشكل
عام ودعتهم إلى «اتخاذ موقف» عبر التنديد بالتطرف
اإلسالمي .كما طالبتهم باإلبالغ عن «االنحرافات لدى
الشبان الضائعين الذين يستميلهم التطرف» وإلى عدم
«إبراز عالمات دينية ظاهرة».

