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تحرير حلب...
وتعويم «الن�صرة»

التماهي ال�سعودي «الإ�سرائيلي» ...على �إيران �أن تقلق؟
} د .محمد بكر

} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
المتغيّرات التي حصلت وعصفت بالمنطقة بعد االنقالب
الفاشل في تركيا ،وما استتبعه من دخول لتركيا في حالة من
عدم اإلستقرار األمني والسياسي ،رغم أنه أحكم قبضة أردوغان
على تركيا لكي يفوز بالنقاط في جمهورية «إخوانية» من خالل
«أخونة» الدولة والحكومة والسلطة والمؤسسات وتصفية كل
القوى المعارضة ،عبر إعادة هيكلة الجيش والقضاء واإلعالم
والتعليم لضمان الوالء لجمهوريته «اإلخوانية» ،ولكن بالمقابل
سقطت إلى األبد وبالضربة القاضية أحالمه بإعادة بعث الخالفة
التركية على حساب الدم والجغرافيا العربية ،وبالتحديد الدم
والجغرافيا السورية والتي كان الرهان أن تكون حلب ساحتها
الرئيسية .ولذلك اإلنسحاب األردوغاني إلى الداخل حتما ً سيكون
على حساب دور تركيا اإلقليمي ،حيث كنا نلحظ التطورات
الحاصلة في تركيا في سياستها الخارجية من خالل المصالحة
مع روسيا واإلعتذار عن اسقاط السوخوي الروسية في خريف
العام الماضي ،والعودة بالعالقات مع «اسرائيل» إلى حالتها
الطبيعية لتحقيق غايات وأهداف اقتصادية وأمنية ،والتقارب
مع إيران وتدوير العالقة مع جبهة «النصرة» التي كانت تشكل
لها الحاضنة والممول ماليا ً وعسكريا ً وبشرياً ،والمشرف
والمخطط لكل ما يتصل بجرائمها وأنشطتها واعتداءاتها في
سورية وبالذات في حلب.
ولكن كل هذه التطورات والمتغيرات لم تكن العامل الحاسم
في تحقيق النصر في حلب وتحريرها،حيث أنّ عامل اإلرادة
والتصميم عند القيادة السورية وجيشها العقائدي وصمود
الشعب السوري والتفافه حول جيشه وقيادته ،وكذلك المشاركة
الفعلية والميدانية من قبل القوى الرديفة «حزب الله والقوى
القومية األخ��رى» باإلضافة إلى الدعم العسكري واللوجستي
«الروسي واالي��ران��ي» كلها من العوامل الحاسمة في صناعة
النصر في حلب ،وهي التي قال الرئيس األسد إنها ستكون مقبر ًة
للغزاة وبالذات التركي منهم .حلب كان يُراد منها إعادة انتاج
بنية وهوية الدولة السورية ،بما يحرفها عن مواقفها القومية
والعروبية ،ويجعل منها قاعدة متقدمة للمشروع األم��ري ـ
صهيوني واإلستعماري الغربي في المنطقة.
تداعيات اإلنتصار في حلب ستتجاوز الجغرافيا السورية
إلى اإلقليم والعالم ،وستعيد صياغة المعادالت والتحالفات
والتوازنات اإلقليمية والدولية ،وهي كذلك ترسم اقتراب نهاية
العدوان على سورية ،التي جهدت أميركا و»إسرائيل» وك ّل القوى
االستعمارية الغربية ،ومعهم األدوات التنفيذية والمشاركة
في العدوان عربية مشيخات النفط والكاز (السعودية وقطر)
والحالمين بالخالفة السلجوقية في انقرة ،والمعارضات الورقية
والفندقية (المعارضة العلمانية) والقوى اإلرهابية والتكفيرية
من «القاعدة» ومتفرعاتها من «داعش» و»النصرة» وغيرها من
األلوية والتشكيالت اإلرهابية التكفيرية ،لكي تح ّول سورية إلى
دولة فاشله ،مقسمة ومجزأة على أسس مذهبية وطائفية بدون
جيش وسلطة مركزية.
نستطيع القول بأنّ هذا المشروع يالقي الفشل الذريع ،حيث
كانت سورية ومعها حلفائها من ح��زب الله وإي��ران وروسيا
والصين وغيرها من القوى الرافضة للهيمنة والسيطرة األميركية
والصهيونية على المنطقة ،الحلقة المركزية في إفشاله ،كما
كان دور حزب الله حاسما ً في إفشال ما يس ّمى بمشروع الشرق
األوسط الكبير ،الذي بشرت به وزيرة الخارجية األميركية آنذاك
كونداليزا رايس ،حيث خاضت «إسرائيل» ألول مرة في تاريخها
حربا ً بالوكالة عن أميركا لتحقيق ذلك ،الحرب العدوانية في
تموز 2006/التي شنتها «إسرائيل» على حزب الله والمقاومة
اللبنانية.
ولكن نحن ندرك تماما ً بأنّ قوى العدوان لن تتخلى عن أطماعها
ومخططاتها بسهولة ،ولن تسلّم بالنصر السوري وحلفائه ،بل
هي ستبقى تواصل أعمالها العدوانية وطرح المشاريع الخبيثة
والمشبوهة ،لكي تضمن لها حصة من الجغرافيا والقرار والوالء
والسيطرة في سورية ،خدمة لمصالحها ولمشاريعها المشبوهة.
فمع تزامن تحرير حلب ودخ��ول الجيش السوري إلى وكر
الجماعات اإلرهابية حي بني زيد الذي أذاق المواطنين السوريين
كل الويالت ،وفي خطوة غير معزولة عن سياق إقليمي ودولي
يتصل بما هو مقبل ج��رى التنسيق له بين أميركا وحلفائها
من مشيخات النفط على وج��ه التحديد وبريطانيا وفرنسا
و»اسرائيل» ،أعلن أبا محمد البغدادي زعيم جبهة النصرة بناءا ً
على طلب من أيمن الظواهري زعيم «القاعدة» عن فك العالقة بين
«جبهة النصرة» و»القاعدة» وتغيير اسم جبهة «النصرة» إلى
«فتح الشام» ،هذا التغيير الشكلي المقصود والمنسق له ،رغم
أنه يشبه عملية تبييض األموال ونقلها من مصرف إلى آخر ،ورغم
قول وزارة الخارجية األميركية بأنّ هذا التغيير في االسم ال يعني
إلغاء تصنيف جبهة «النصرة» كتنظيم إرهابي ،إال أننا ندرك
ونعرف الخبث األميركي جيداً ،حيث كانت سابقا ً تشتغل الهدنة
التي يعلنها السوريين والروس ،من أجل فك العالقة والتشابك
الميداني ما بين الجماعات اإلرهابية من «داعش» و»النصرة»
وما يسمى بالمعارضات المعتدلة المنضوية تحت راية أميركيا
من أجل تدعيم وتحسين مواقع تلك الجماعات عبر إدخال السالح
المتطور واالحتياطي البشري اإلرهابي خدمة الستمرار في حرب
استنزاف الجيش السوري ،واآلن في ظل تقدم التفاهمات الروسية
– األميركية ومن أجل وضعها موضع التنفيذ ،فيما يتعلق
بالحرب على الجماعات اإلرهابية من «داعش» و»النصرة» أو
يخص التعاطي مع الجماعات السياسية والمسلحة ،التي
ما
ّ
تحمل لواء المعارضة وتعمل تحت مظلة واشنطن أو حلفائها،
وإع��ادة ترتيب ملفاتها وفقا ً للتفاهم الروسي األميركي ،حيث
الهدنة والعملية السياسية متاحتان فقط لمن يرتضي أولوية
الحرب على اإلرهاب ،وعلى ضوء ما تحقق من نصر سوري في
حلب ،وجدنا بأنّ جبهة «النصرة» سارعت إلى تغيير جلدها،
وقول اإلدارة األميركية بأنها ستراقب سلوك ومدى التغيير في
مسلك وممارسات االسم الجديد «فتح الشام» يعني بأن هناك
مشروعا ً خبيثا ً وشكالً جديدا ً من أشكال العدوان تخطط له أميركا
وحلفائها في وعلى سورية ،فبعد خسارة جبهة الشمال وحلب،
يأتي األن دور الشرق والجنوب السوري ،لكي توكل مهمة جديدة
لهذه الجماعة ،بالعنوان والمسمى الجديد.
واضح أنه في ذروة الحسم العسكري والسياسي ،نجد بأن
أميركا لن تتخلى عن مشروعها العدواني على سورية ،ولن
تسلم بالنصر السوري وال بالتفرد الروسي ـ اإليراني في المنطقة،
فأميركا همها األول واألخير ،هي وقوى اإلستعمار الغربي مصلحة
ووجود «اسرائيل» ،ولذلك اإلهتمام األميركي بجبهتي الجنوب
والشرق بدل الشمال ،يعني أن أميركا تعرض على روسيا تقاسما ً
جغرافيا وعسكرياً ،روسيا تتولى مسؤولية سحق الجماعات
اإلرهابية في الشمال ،وهي في الشرق والجنوب ،بحيث يتم
وضع هياكل وعناوين قوات جديدة تكون تحت سيطرة واشنطن
وإمرتها ،يناط بها السيطرة على الحدود العراقية – السورية،
ومنع قوى المقاومة والجيش السوري من االقتراب من حدود
الجوالن ،ضمان أمن «اسرائيل» االستراتيجي ،حيث خط العراق
سورية وحدود الجوالن هما عنوان األمن للمقاومة و»اسرائيل».
القيادة السورية تدرك جيدا ً ما يخطط له األميركي وأعوانه
في المنطقة وفي سورية ،ولذلك قبل أن يرتب األميركي أوراقه
وينفذ خططه ،ستكون القوات السورية وحلفاؤها جاهزون
إلسقاط هذا المخطط والقضاء عليه ،فاألسد مصمم على استعادة
كل ذرة تراب سوري ،والمقاومة اللبنانية ،لن تسمح بإنكشاف
ظهرها أو تطويقها ،واأليام واألسابيع القادمة حبلى بالمتغيرات
والتطورات.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

ت �ت��وال��ى ث� �م ��رات ال��ت��ع��اون ال��س��ع��ودي «االس��رائ �ي �ل��ي»
بالنضوج تباعاً ،نتل ّمس يقينا ً أنّ اللقاءات بين مسؤولين
�راغ
سعوديين ونظرائهم «اإلس��رائ�ي�ل�ي�ي��ن» ل��م ت��أتِ م��ن ف� ٍ
مطلقاً ،ال من حيث التوقيت وال حتى في المضمون .لن
يقنعنا ك ّل ما قدّمه السيد أنور عشقي من مب ّررات وذرائع
لجهة أنّ زيارته لألراضي المحتلة كانت بصفة شخصية
أو لحضور فرح البن م��روان البرغوثي كما قيل ،أو حتى
لمناقشة م �ب��ادرة ال �س�لام ال�ع��رب�ي��ة م��ع ال�س�ل�ط��ة ف��ي رام
الله ،فـ»الظاهر» أعظم ،وجملة الممارسات والسلوكيات
السياسية التي تبديها المملكة تشي بالضرورة عن سيل
من الخطوات ،ت ّمت المباشرة بها فعليا ً على األرض للذهاب
ب�ع�ي��دا ً إل��ى ح�ي��ث ج � ّر المنطقة إل��ى س�ي�ن��اري��وات خطيرة،
مساراتها ووجهتها الجغرافية اإليرانية تحديداً ،مصدر
مطلع كان قد كشف لصحيفة «المنار» المقدسية نقالً عن
تقارير أمنية بأنّ مناورات سعودية – «إسرائيلية» جرت
قرب الحدود األردنية بالتوازي مع مناورات «إسرائيلية»
أميركية في النقب ،وأنّ طائرات «إسرائيلية» تحط بالجملة
في قواعد عسكرية في السعودية ،ه��ذه ال�م�ن��اورات التي
أي قناعة أيضا ً ب��أنّ هدفها هو القضاء على
لن تجلب لنا ّ
تنظيم «الدولة اإلسالمية» أو حتى مواجهة اإلرهاب ،فكال
الطرفين يتحدثان بزخم ،وفي مناسبة وغير مناسبة عن
الخطر اإلي��ران��ي ون �ف��وذه المتغلغل ف��ي المنطقة ،وكيف
ترى العربية السعودية في الجمهورية اإلسالمية «داعما ً

لإلرهاب نتيجة تدخالتها في الشؤون العربية» ،وكذلك
أعلن المسؤولون «اإلسرائيليون» غير مرة أنّ إيران تشكل
تهديدا ً لـ«إسرائيل» أش ّد من تهديد «داعش» ،ال بل ذهبوا إلى
أي تهديد
أبعد من ذلك ،عندما وجدوا أنّ األخيرة ال تشكل ّ
حقيقي في المرحلة الحالية للمصالح «اإلسرائيلية».
في الملف السوري كانت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
أي نجاح سعودي على األرض،
العامل الرئيس في نسف ّ
وكذلك في الملف اليمني الذي بات كمسلسل الرعب الذي
يجثم على الصدر السعودي لجهة مآالته المحرجة جدا ً
للعربية ال�س�ع��ودي��ة وتحالفها ف��ي ال�ي�م��ن ،م��ن ه�ن��ا تق ّرر
السعودية ربما وعبر البوابة «اإلسرائيلية» نقل المعركة
إلى جبهة إيران ،وال سيما بعد الخذالن األميركي للرغبات
السعودية في توجيه ضربة عسكرية للدولة السورية خالل
أح��داث الغوطة والقصف الكيماوي للمنطقة ،وم��ا شكله
االتفاق النووي اإليراني من نكسة للسياسة السعودية،
وما استولده من تح ّول في لهجة الخطاب الغربي اتجاه
إي� ��ران ،ه��ذا ال �ق��رار ال ��ذي ي �ب��دو بالفعل بمثابة «ر ّد فعل
المهزوم» الذي غالبا ً ما يهرول أمام هزائمه باتجاه مطارح
خطرة جداً ،فالتح ّول في االستهداف وصوالً لجبهة إيران
يعني اشتعال المنطقة بر ّمتها وهي المشتعلة أصالً ،ولكن
نقصد امتدادات نيرانها وانتشارها ،ومن هنا نقرأ ونفهم
االت�ه��ام اإلي��ران��ي الرسمي للمملكة بأنها ترسل اإلرهاب
إلى إيران عبر إربيل ،وذلك خالل العملية األمنية األخيرة
لطهران ،التي أجهضت خاللها محاولة كبرى لتنفيذ سلسلة
تفجيرات في الداخل اإليراني ،وإنّ ك ّل األحداث والمشاهد
األم�ن�ي��ة ال�ت��ي ي�ت� ّم اإلع�ل�ان عنها داخ��ل إي ��ران ه��ي بمنزلة

اإليذان لنقل الفوضى إلى الداخل اإليراني ،وما سيشكله
من أرضية مم ّهدة في المستقبل الستهداف مباشر.
النقطة األه ّم في اعتقادنا في تلك الجزئية هو ما ستفرزه
االنتخابات األميركية ،ال سيما أنّ محللين ومراقبين كانوا
ق��د أك��دوا أنّ السعوديين ينتظرون ب�ف��ارغ الصبر انتهاء
والية أوباما.
نعتقد أنّ ن�ظ��ري��ة ت��رك��ي الفيصل ف��ي م��ا س �م��اه العقل
العربي والمال اليهودي قد بدأت تؤتي أُكلها ،وأنّ الحماسة
واالندفاعة التي أبداها الفيصل خ�لال مؤتمر المعارضة
اإليرانية في فرنسا ،والتي تجاوزت كثيرا ً في مستوياتها
ومعدالتها قيمة مثيالتها في نفوس المعارضين اإليرانيين
أنفسهم ،قد بدأت ترسم خطواتها قدماً.
ربما لن يطول الزمن حتى تمزق إيران االتفاق النووي،
كما أعلن سابقا ً مرشد ال�ث��ورة إذا م��ا أخ�لّ��ت ب��ه الواليات
المتحدة والتي يبقى هدفها ثابتا ً (أي أميركا) في إسقاط
النظام اإلي��ران��ي ،لكن التكتيك يختلف ،بحسب ما وجده
ممثل المرشد علي سعيدي ،فالحضور اإليراني القوي في
جبهة سورية والعراق ،قد ُيصرف ثمنا ً باهظا ً في الداخل
اإليراني غير البعيد عن العين األميركية لجهة استهدافه
وال �ع �ب��ث ب ��ه ،وب��رغ��م م�م��ا ت�ب��اه��ي ب��ه ط �ه��ران م��ن ق ��درات
ص��اروخ�ي��ة نوعية ل��ن تعرف ف��ي اعتقادنا ق��اع��دة المكان
والوقت المناسبين إذا ما تع ّرض الداخل اإليراني لهزات
كبيرة ،إال أنّ عليها أن تقلق.
*كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا.
Dr.mbkr83@gmail.com

جاوي�ش �أوغلو� :سن�ضطر للتراجع عن اتفاقنا مع الأوروبيين ب�ش�أن الهجرة

�ألمانيا :العالقات مع تركيا ت�سير على �أر�ض وعرة
قال وزير الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو ،إنّ تركيا ستضطر
للتراجع ع��ن اتفاقها م��ع االت��ح��اد
األوروب��ي بشأن المهاجرين ،إذا لم
يمنح االتحاد المواطنين األتراك حق
السفر إليه دون تأشيرة.
وق��ال جاويش أوغلو في مقابلة
مع صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه
تسايتونغ» األلمانية اليومية ،إنّ
االتفاق بشأن وقف تدفق الالجئين
ك��ان فعاال ً بسبب «إج���راءات مهمة
للغاية» اتخذتها أنقرة ،مضيفا ً «لكن
ك��ل ذل��ك يعتمد على إل��غ��اء شرط
التأشيرة لمواطنينا ال��ذي هو أحد
بنود اتفاق  18آذار».
وق��ال «إذا ل��م يتبع ذل��ك اإللغاء
للتأشيرة سنضطر للتراجع عن
االتفاق ..عن اتفاق  18آذار» ،مضيفا ً
أنّ الحكومة التركية بانتظار تحديد
موعد دقيق إللغاء شرط التأشيرة.
وأردف «ربما يكون ذل��ك في أوائ��ل
تشرين األول أو منتصفه  -لكننا
بانتظار موعد محدد».
وت��ع��رض تطبيق ب��ن��د السماح
ب��دخ��ول األت���راك إل��ى دول االت��ح��اد
دون تأشيرة للتأجيل أكثر من مرة،
بسبب خ�لاف بشأن تشريع تركي
لمكافحة اإلره����اب ،وحملة أنقرة
ضد المعارضين في أعقاب محاولة
االنقالب الفاشلة.
ف��ي غ��ض��ون ذل����ك ،ق���ال غونتر
أوتينغر مفوض االتحاد األوروب��ي
إن��ه ال يعتقد ب��أنّ االت��ح��اد سيمنح
األت��راك حق السفر دون تأشيرة هذا
العام ،بسبب حملة أنقرة التي تلت
المحاولة االنقالبية.
من جهته ،أ ّك��د زيجمار جابرييل
ن��ائ��ب المستشارة األل��م��ان��ي��ة ،إنّ
ألمانيا واالتحاد األوروب��ي يجب أال
يرضخان البتزاز تركيا في محادثات
بشأن إلغاء تأشيرات دخول األتراك
لالتحاد .وق��ال «األم��ر يرجع لتركيا
فيما إذا كان سيجري إلغاء تأشيرات
الدخول ...يتعين أال ترضخ ألمانيا
واالت��ح��اد األوروب���ي تحت أي ظرف
لالبتزاز».
ورح���ب ج��اب��ري��ي��ل ك��ذل��ك ب��ق��رار
المحكمة العليا األل��م��ان��ي��ة ،منع
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
من مخاطبة حشد في كولونيا عن
طريق دائرة تلفزيونية مغلقة األحد.
وفي السياق ،أشار المتحدث باسم
الخارجية األلمانية مارتن شيفر،
أمس ،إنّ العالقات بين ألمانيا وتركيا
تسير على أرض وعرة لكن التجارب

تقول مصادر على صلة
بمعارك حلب إنّ مساعي
سعودية جرت مع
تركيا لتزويد الجماعات
المسلحة بخطوط إمداد
استثنائية وتغطية نارية
نوعية لتمكينها من
إحداث تغيير في خارطة
القوى التي رسمتها
هجمات الجيش السوري
وحلفائه ،وانّ قطر دخلت
على خط الوساطة،
وانّ حدود التجاوب
التركي كانت متحفظة
سواء بسبب وضع
الجيش التركي الصعب
أو بسبب المتغيّرات في
العالقات التركية الروسية
ومراعاة مقتضياتها قبيل
لقاء الرئيسين بوتين
وأردوغان.

الكرملين� :أميركا تغطي على د�سائ�س
الحملة االنتخابية ب�شيطنة رو�سيا
قال الكرملين ،أمس ،إن مزاعم اختراق موسكو للبريد االلكتروني للحزب
الديمقراطي األميركي ،يعتبر جزء من حملة تهدف إلخفاء التالعب في الحملة
االنتخابية األميركية.
وقال ديمتري بيسكوف ،إن «اتهامات المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون
بتورط روسيا ،كالم سخيف وال يستند لحقائق .و من الخطأ اتهام موسكو قبل
التحقيق في االتهامات».
في غضون ذل��ك ،ذك��رت وكالة «إنترفاكس» لألنباء أنّ وزارة الخارجية
الروسية ،أ ّكدت أنّ االتهامات األميركية بأنّ موسكو هي المسؤولة عن اختراق
أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ،هي اتهامات
مهينة وال قيمة لها ،مضيف ًة «أنّ واشنطن لم تطرح هذه االتهامات على مسؤولين
رسميين».

باري�س توجه التهمة ل�شخ�صين
على �صلة بقتل الق�س
ف��ي ال��م��اض��ي تظهر أنّ ه���ذا يمكن
ت��ج��اوزه .وق��ال «مررنا في السابق
بمراحل كانت وع��رة ومراحل كانت
األمور تسير فيها بساللة مذهلة .اآلن
نحن في مرحلة وعرة إلى حد ما».
وت��اب��ع ق��ول��ه «ولكني أعتقد أنّ
العالقات بين ألمانيا وتركيا وثيقة
وعميقة ...لدرجة أنني واثق بشكل
كبير من أننا سنتمكن مرة أخرى من
ت��ج��اوز ه��ذه المرحلة الصعبة في
العالقات الثنائية مع تركيا».
ش��ي��ف��ر ،أش����ار أنّ ق����رار وزارة
الخارجية التركية استدعاء القائم
ب��أع��م��ال ال��س��ف��ارة األل��م��ان��ي��ة ،هو
تحرك طبيعي للغاية في العالقات
الدبلوماسية بين ال��دول .وق��ال «ال
يوجد ش��يء غير طبيعي» مضيفا ً
أنّ السفير األلماني في إج��ازة« .ال
أعتقد أنّ األمر كان يهدف ألن يكون
توبيخاً».
واس��ت��دع��ت الخارجية التركية
ال��ق��ائ��م ب��أع��م��ال ال��س��ف��ارة ،بعد أن
منعت السلطات األلمانية الرئيس
التركي رجب طيب إردوغان من إلقاء
كلمة عبر راب��ط فيديو أم��ام تجمع
مناهض لالنقالب في مدينة كولونيا
األلمانية.
وقد قضت المحكمة الدستورية في
ألمانيا بناء على توصيات الشرطة
بمنع ظهور أردوغ���ان عبر الجسر
التلفزيوني ،بسبب مخاوف أمنية،
ما أثار غضب أنقرة حيث أ ّكد الناطق

باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن
أنّ هذا المنع «غير مقبول» ،واعتبر
أنّ «محاولة منع تجمع جماهيري
ي��داف��ع ع��ن الديمقراطية والحرية
والقانون ضد المحاولة االنقالبية،
عوضا ً عن تشجيعه ،تعد مخالفة
لمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير
والتجمع».
وذكرت وكالة أنباء «األناضول»،
أنّ أكثر من  80ألف تركي وأوروبي
ش��ارك��وا ي��وم األح���د ال��م��اض��ي ،في
وقفة بمدينة كولونيا ،غرب ألمانيا،
تنديدا ً بمحاولة االنقالب الفاشلة
التي شهدتها تركيا منتصف تموز
الماضي.
إلى ذلك ،اعتقلت القوات الخاصة
التركية  11جنديا ً هاربا ً من قوات
ال��ك��وم��ان��دوس ،م��م��ن ش��ارك��وا في
محاولة اعتقال إردوغ��ان في أثناء
محاولة االنقالب.
وذكرت وكالة أنباء «األناضول»،
أنّ م��واط��ن��ي��ن ف��ي ق��ري��ة «شيرين
ك��وي» ببلدة «أوال» التابعة لوالية
موغال ،أبلغوا مساء األحد السلطات
برؤيتهم عددا ً من الجنود الهاربين،
وعلى إثرها أرسلت السلطات فرقة
من الوحدات الخاصة في الدرك إلى
المنطقة ال��م��ذك��ورة ،وقبضت على
 9منهم في عملية أمنية ،وواصلت
بحثها عن جنديين آخرين.
وتمكنت القوات التركية ،أمس،
من القبض على اإلثنين اآلخرين من

الجنود ،الذين اقتحموا الفندق الذي
كان يقيم فيه أردوغان بعيد مغادرته
العاجلة له ،ليصل عدد المقبوض
عليهم خالل العملية األمنية إلى 11
جندياً.
وج��اء اعتقال ه��ؤالء الجنود بعد
أن س ّرحت تركيا نحو  1400فرد
من قواتها المسلحة ،وضمت مؤخرا ً
وزراء بالحكومة إلى المجلس األعلى
ل��ل��ق��وات المسلحة ،ف��ي إج����راءات
إلحكام السيطرة على الجيش بعد
محاولة االنقالب.
وذك��رت «األن��اض��ول» ،أنّ الجنود
ال��ه��ارب��ي��ن اش��ت��ب��ك��وا م��ع ال��ق��وات
الخاصة ،قبل تسليم أنفسهم ،ولم
ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
وأفاد المصدر ذاته ،أنّ عدد الذين
شاركوا في محاولة اعتقال الرئيس
ال��ت��رك��ي رج��ب طيب أردوغ����ان 37
جنديا ً في المجمل ،ت�� ّم اعتقال 25
منهم في وقت سابق ،وبذلك يصل
عدد الجنود الذين تم القبض عليهم
إل��ى  ، 36فيما ال ي��زال عنصر واحد
فارا.
وف��ي ش��أن متصل ،ق��ال نعمان
قورتولموش نائب رئيس ال��وزراء
التركي ،أمس ،إنّ بالده تهدف لمنع
استخدام القوات المسلحة مرة أخرى
ف��ي تنفيذ ان��ق�لاب ،بعد أن أعلنت
الحكومة عن تغييرات شاملة في
هيكل الجيش خالل مطلع األسبوع.

ً
ً
قائال«قنبلة» على متن حافلة
رجال �صاح
هولندا تعتقل

بابا الفاتيكان :ال يمكن الربط بين الإ�سالم والإرهاب
قالت متحدثة باسم الشرطة الهولندية ،أنّ
سلطات البالد أعلنت حالة التأهب بسبب تهديدات
أمنية في مطار سخيبهول بالعاصمة أمستردام ،و
اعتقلت رجالً مضطربا ً صاح قائالً «قنبلة» على
متن حافلة ،دون وجود أدلة على إمكانية وقوع
خطر حقيقي.
واعتقل الرجل الذي خلع مالبسه تحت تهديد
السالح بينما جرى تفتيش الحافلة .وتسببت
الحادثة في توقف حركة المرور على أحد الطرق
السريعة الرئيسية في هولندا ،في حين شرعت
الشرطة بعمليات تفتيش للمركبات قرب المطار،
بعد أن تلقت معلومات عن خطر محتمل.
وبعد هجمات ن ّفذها إره��اب��ي��ون ف��ي فرنسا
وبلجيكا وألمانيا ،فإنّ هولندا تعتبر هدفا ً محتمالً
ألنها تدعم العمليات العسكرية التي تقودها
الواليات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في الشرق
األوسط.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أ ّك���د دم��ي��ت��ري بيسكوف،
المتحدث الرسمي باسم الرئيس ال��روس��ي ،أنّ
تهديدات «داع��ش» ضد روسيا لن تستطيع أن

تؤثر على موقف موسكو من مكافحة اإلره��اب
الدولي.
وكان التنظيم االرهابي قد دعا أعضاءه لشن
هجمات في روسيا ،في شريط مصور مدته تسع
دقائق بث يوم األحد  30تموز الماضي على موقع
«يوتيوب».
وأك��د بيسكوف أن��ه ت�� ّم إب�لاغ الرئيس بوتين
بمحتوى الشريط المصور ،مشيرا ً إلى أنه ال يجب
المبالغة في أهمية هذه التهديديات ،الفتا ً إلى أنّ
الجماعات اإلرهابية تستخدم على الدوام «تكتيك
التخويف» عندما تتعرض للضغوط.
و أضاف المسؤول الروسي في الوقت ذاته ،أنّ
السلطات الروسية تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة
لضمان أم��ن ال��ب�لاد ،وأن م��وض��وع ضبط األم��ن
يتصدر دائما اجتماعات الرئيس بوتين مع قادة
األجهزة األمنية.
إلى ذل��ك ،أعلن البابا فرانسيس ،أنه ال يمكن
الربط بين الدين اإلس�لام��ي واإلره���اب ،ألن هذا
األمر غير منصف وال يعكس الحقيقة ،مشيرا ً أنه
يرى ويسمع يوميا ً عن العنف ،الذي يمارسه ال

المسلمون فحسب ،بل والكاثوليك أيضاً ،وأضاف
«أعتقد أنه توجد ضمن كل طائفة مجموعة صغيرة
من المتطرفين».
البابا فرانسيس ،قال ردا ً على سؤال عن سبب
امتناعه عن ذك��ر اإلس�لام عند إدان��ت��ه الهجمات
اإلرهابية «كل يوم أجد في الصحف أنباء عن أعمال
عنف جديدة ،يقتل أح��د صديقته ،أو يقتل آخر
حماته ،وهؤالء كاثوليك معمدون» .وذ َّكر بلقائه
مع شيخ األزهر وغيره من رجال الدين اإلسالمي،
قائالً «أع��رف طريقة تفكيرهم ،إنهم يبحثون عن
السالم».
وش��دد فرانسيس على أن��ه ال يمكن القول إنّ
اإلسالم هو اإلرهاب ،موضحا ً أنّ اإلرهاب ال يترعرع
إال في حال غياب سبل أخ��رى ،وحين يسود في
صلب االقتصاد العالمي إله المال.
وح ّذر الحبر األعظم الدول األوروبية من أنها قد
تجعل عددا ً من شبابها طعما ً لإلرهابيين ،قائالً «كم
من الشباب األوروبيين الذين تركناهم دون مثال
أعلى ودون عمل ،كانوا قد لجؤوا إلى المخدرات
والكحول وانضموا إلى الجماعات المتطرفة؟».

أ ّمرت نيابة باريس ،بتوقيف شخصين بعد توجيه تهمة لهما بصلتهما بأحد
منفذي الهجوم على الكنيسة ،وجريمة قتل كاهنها الثالثاء الماضي في فرنسا.
فقد ت ّم اتهام وتوقيف (فريد ك) أحد أقرباء عبد المالك بوتيجان ،منفذ
االعتداء في كنيسة «سان اتيان دو روفريه» في شمال غرب فرنسا ،الذي ُقتل
خالله الكاهن جاك هاميل ( 86عاماً) نحرا ً بالسكين.
ً
ووجهت التهمة كذلك إلى (جان فيليب) البالغ من العمر  20عاما والذي
حاول التوجه إلى سورية في حزيران سوية مع عبد المالك بوتيجان ،الذي قتل
في الحادث بعد ارتكابه جريمة ذبح الكاهن العجوز .و أعلن تنظيم «داعش»
اإلرهابي في وقت الحق مسؤوليته عن الهجوم.

«طالبان» تهاجم فندق ًا في كابول
ومقتل المهاجمين
انتهى الهجوم الذي شنه مسلحون تابعون لحركة «طالبان» اإلرهابية على
فندق يقطن فيه أجانب في كابول ،ليلة أمس ،وت ّمت تصفية المهاجمين الثالثة
بعد حوالي سبع ساعات على بدء العملية.
وقال مسؤول في األجهزة األمنية األفغانية ،إنّ فندق « »North Gateهو
مجمع سكني مؤمن للمنظمات العسكريّة والمدنية األجنبية ،و يستخدم بشكل
أساسي كقاعدة عسكرية و لوجيستية.
قائد شرطة كابول ،عبد الرحمن رحيمي ،قال للصحفيين إنّ «العملية
انتهت» ،مضيفا ً أنّ «شرطي قتل وأصيب ثالثة آخرين بجروح ،لكن لم تسجل
أيّ إصابات بين نزالء الفندق وأفراد الطواقم العاملة فيه».
وقال مصدر أمني أفغاني «انفجرت شاحنة مليئة بالمتفجرات أمام مدخل
فندق « »North Gateالواقع على الطريق الجديدة المؤدية إلى قاعدة باغرام
العسكرية األمريكية شمال غرب العاصمة كابول».
وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم على الفندق ،مشير ًة إلى سقوط
عشرات الجرحى ،وأن التفجير «مهد الطريق أمام مقاتلين مزودين بأسلحة
خفيفة وقاذفات صواريخ مضادة للدروع للدخول إلى الفندق».
ويأتي الهجوم بعد أسبوع من إعالن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم
انتحاري على مظاهرة ألشخاص من أقلية الهزارة ،مما أدى إلى مقتل 80
شخصا ً على األقل.

�أرمينيا� ..أع�ضاء المجموعة
الم�سلحة ي�ست�سلمون لل�شرطة
أعلن المكتب الصحفي التابع لقوات األمن األرمينية ،عن إنهاء العملية الخاصة
التي كانت تهدف إلى تحرير مبنى فوج شرطة المرور في العاصمة يريفان والقبض
على جميع المسلحين العشرين.
و سبق لوسائل إعالم أرمينية أن أفادت ،في وقت سابق ،بأن أعضاء مجموعة
«شجعان ساسون» الذين احتلوا مبنى فوج شرطة المرور في يريفان منذ
أسبوعين ،قرروا تسليم أنفسهم للسلطات.
ونقلت وسائل إعالم عن فاروجان أفيتيسيان ،المتحدث باسم المجموعة ،قوله
إنّ األحداث التي شهدتها األيام األخيرة في محيط مبنى الشرطة ،واإلصابات التي
يعاني منها عدد من أعضاء المجموعة ،أدت إلى تقليص عددهم من نحو  30إلى
 .20ونظرا ً إلى أنّ قوات األمن تتواجد حاليا ً في محيط المبنى ،يبقى لديهم خياران
فقط إما القتال حتى الموت أو االستسالم.
كما أعلن المسلحون ،أنّ آخر الرهائن غادروا المبنى ،نافيا ً في الوقت نفسه ما
ورد من أنباء عن أنّ أعضاء المجموعة قتلوا شرطياً ،وقال «إنّ هذا المكان يقع خارج
مجال أنظارنا .ومما ال شك فيه أنه قتل بطلقة ناريــة عشوائية أطلقها قناص .ال أود
القول إن األمر نفذ بشكل مقصود ،لكنني أؤكد أن إطالق النار لم يأت من جانبنا».
وأضاف «سنواصل كفاحنا من السجن ،ونعتقد أننا أنجزنا مهمتنا :أصبحنا
الشرارة التي سمحت للشعب بالنهوض ،ال معنى إلراقة الدماء» ،وشدد على أنهم
لم يحتجزوا موظفي اإلسعاف كرهائن وأنهما غادرا المكان طوعاً.
يذكر أن المجموعة احتلت ،األحد  17تموز ،المبنى المذكور وسط يريفان وطالب
المسلحون باإلفراج عن زعيم حركة «البرلمان التأسيسي» ،جرير سيفيليان،
إضافة إلى إقالة رئيس الدولة الحالي سيرج سركسيان.

