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االنقالب في تركيا
يظ ّلل لقاء بوتين ـ �أردوغان
 د .هدى رزق
التنصل من
لن يستطيع الرئيس التركي رج��ب طيب أردوغ��ان
ّ
تبعات السياسة التي مارسها منذ توليه الحكم ف��ي تركيا ،فهو
�ؤس��س لسلطته ف��ي وج��ه الجيش
استعان بجماعة الخدمة لكي ي� ّ
التركي حامي العلمانية .وال يمكنه التب ّرؤ من محاوالت إضعاف
الجيش وسجن ضباط في قضيتي المطرقة وارغينيكون وإلصاق
ك� ّل مفاعيلها بجماعة غولن لوحدهم .فهو ك��ان شريكا ً َع َم َل على
تعزيز مكانت ِه عبر هذه الشراكة واستفاد منها .لن يستطيع اتهامهم
ومؤسساتهم بمعزل عنه هو يعلم أنّ الجماعة كانت
بتثبيت أقدامهم
ّ
تعمل منذ أكثر من أربعين عاما ً في الشأن االجتماعي والتربوي
وال�ت�ج��اري وال�م��ال��ي ،وتتبني المساكن الشعبية وتساعد الفقراء
خب
للتعلم في ارفع الجامعات ،األمر الذي أهّلها ُحكما ً لبنا ِء كواد ٍر و ُن ٍ
�أي مجموعة أو ح��زب غير
تعمل في مؤسساتٍ عامة وخ��اص��ة ،ك� ّ
لعب دو ٍر في تحديد سياسات الدولة أو إصالحها
معلن يطمح إلى ِ
أو وضع اليد على مسارها.
اعتذر أردوغان للشعب التركي بعد االنقالب في خطوة استيعابية
ألحزاب المعارضة ،فهو يبحث عن دعمها في قضية استرداد غولن
ومحاكمته ،وهذا كان مطلبه منذ سنتين عندما أدرج اسم الرجل على
الئحة اإلره��اب .ح ّمل الجماعة وزر سياساته الداخلية والخارجية
وكالعادة سعى لتطهير نفسه أمام الجمهور التركي وهو المعروف
ببراغماتيته التي تقارب االنتهازية ،بحيث يمكنه التخلي عن أقرب
شركائه وحرق اآلخرين من أجل البقاء .يتهم الجماعة بأنها تسلّلت
واخترقت مراكز في مؤسسات الدولة من قضاء وجيش وجامعات
ومراكز تربوية ،وينكر تف ّوق أفرادها علمياً ،اذ يتهمها بسرقة أسئلة
االمتحانات في الجيش والقضاء من أجل التم ّكن من مراكز القرار.
ب��دأ معركة كسر عظم ض� ّد مؤسسات غولن جميعها ،ع��ام 2014
فاجأته فضيحة الفساد والرشوة التي قادتها الجماعة ضدّه وض ّد
وزرائ��ه في الحكومة ،كذلك ض ّد ابنه الذي يواجه اليوم في ايطاليا
تهمة تبييض أموال.
انتقد أردوغان معظم وسائل اإلعالم الغربية ألنها لم تتعاطف معه
بعد االنقالب ،وألنها قدمت حركة غولن كمنظمة اجتماعية – مدنية
تدافع عن اإلسالم المعتدل ومنفتحة على الحوار وعلى ك ّل التيارات،
وألنها ط ّرحت اسئلة حيو ّية حول جد ّية االنقالب من جهة ،واتهمته
باالنقالب على نفسه ما أثار غضب حزب العدالة والتنمية وأنصار
أردوغان واإلعالم الموالي ،الذي اعتبر أنّ االتحاد االوروبي وقف
منتظرا ً ما سيؤول إليه االنقالب ليأخذ موقفاً ،وأن��ه راه��ن بشك ٍل
أو بآخر على ه��ذا االن�ق�لاب .لعب الغضب على سياسة أردوغ��ان
التسلطية دورا ً هاما ً في نظر ِة الغرب األوروب��ي إل��ى ما ح��دث في
تركيا ،ال بل انتقده المسؤولون األوروبيون إبان حركة التطهير التي
مارسها ويمارسها ،وانتقدت موغيريني ط ّرحه لموضوع استعادة
العمل بقانون اإلعدام.
ط ّرح اإلعالم الموالي لحزب العدالة والتنمية أسئلة حول جدوى
التحالف مع أوروب��ا والواليات المتحدة ،التي ذهب إليها نواب من
أحزاب تركية ،حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية
ثالث ِة
ِ
وحزب الشعب الجمهوري ،من أج ِل طلب تسليم غولن وشرح ماهية
االنقالب .واعتبر أنّ الواليات المتحدة لم ترسل مسؤوالً سياسيا ً
من أجل التضامن مع الحكومة والرئيس .لكن واشنطن راقبت ردود
الفعل وهي ت ّعي أنّ التعبئة السياسية ضدّها تسود أوساط إسالميي
حزب العدالة والتنمية وتطرح أسئلة لدى العلمانيين.
تح ّولت تركيا إلى نظرية المؤامرة وسرت شائعات حول مشاركة
الجنراالت األميركيين في انجرليك في االنقالب وأتت خطوة قطع
الكهرباء عن القاعدة ،والقاء القبض على طيارين وعسكريين أتراك
متو ّرطين في االنقالب كمؤشر قصدت القيادة السياسة التركية
إب��رازه كاتهام لواشنطن .التي ن ّفت تو ّرطها ال سيما أنها ال تتحكم
بقاعدة انجرليك ،وإنّ هذه القاعدة في األساس هي للقوات الجو ّية
التركية واألميركيون ال يتدخلون في نظام إق�لاع طائراتهم .لكن
أردوغ ��ان وجمهوره ال يعتقدون ذل��ك فالعالقات المتوترة أصالً
بينه وبين واشنطن تسمح له ولجمهوره بالتمسك باالتهامات.
بدأت الدعوات إلى فك التحالف مع الناتو ومع األميركيين والتخلي
عن طلب االنضمام إلى االتحاد األوروبي بسبب مماطلة هذا األخير
في ض ِّم تركيا إلى صفوفه .يئست بعد أن جرى ض ّم بلدان أوروبا
الشرقية إلى االتحاد في الوقت الذي كانت فيه ُتقدم طلب االنتساب
رسميا ً منذ عام  1987وبشك ٍل غير رسمي منذ .1963
في ظ ّل هذه األج��واء كثُرت التحليالت حول القمة التي ستجمع
أردوغان مع الرئيس الروسي بوتين .وحول التوجه الذي ستتخذه
تركيا نحو الشرق واالبتعاد عن التحالفات الغربية والتوجه نحو
القوى األوراسية.
ربما تصح هذه االفتراضات بعد األجواء التي أشاعها االنقالب
وتهديد تركيا بإنّ عدم تسليم غولن له عواقب وخيمة بعد أن اغضبها
ر ّد الواليات المتحدة بطلب أدل ٍة دامغة ،فواشنطن ال تقبل بالضغط
الذي يمارسه أردوغان ال سيما أنّ خالفاتها مع الحكم التركي كانت
مستعرة قبل االنقالب ،أدانته بعد تريث وأرسلت جنراالً رفيعا ً لكنها
أكدت زيارة وزير خارجيتها جون كيري في أواخر شهر آب.
ليس واضحا ً إلى أين ستتجه االمور ،فالعالقات الروسية التركية
اتسمت تاريخيا ً ب��ال�ع��داء واإلس�ت�ث�ن��اء ح��دث مرتين ف��ي التاريخ،
األولى مع مصطفى كمال أتاتورك إذ شهِدت هذه العالقة فترات من
الصداقة لكنها ساءت في أواخر عهده ،أما الثانية فكانت مع حزب
العدالة والتنمية وا ّتباعه لسياسة «صفر مشاكل» ،س��اءت العالقة
العام الماضي بسبب إسقاط طائرة السوخوي الروسية .لكن اعتذار
أردوغ��ان أعاد منذ شهر العالقات التجارية مع موسكو في انتظار
عجل االنقالب في انعقاده..
اللقاء المرتقب الذي َّ
ال يمكن بناء أوه ��ام ح��ول العالقة ال��روس�ي��ة التركية م��ن حيث
االستراتيجيا .لكن يمكن ال�ق��ول أنّ تقاربا ً حصل بعد االنقالب،
فروسيا لم تنتظر جالء أمر االنقالب بل سارعت إلى تأييد الحكومة
المنتخبة ديمقراطياً ،وال ب � ّد م��ن التذكير أنّ ال�ع�لاق��ات التجارية
واالستثمارية بين البلدين كانت قد ق ّربت بينهما فأصبحت تركيا
مركزا ً سياحيا ً بالنسبة للروس كذلك مركز تصدير زراعي وتجاري
وتوظيف استثماري بالنسبة إلى تركيا وإل��ى رج��ال أعمالها ،هذا
إضافة إلى مفاوضات السيل الجنوبي التي ستعود بالنفع للبلدين.
هل يمكن فصل السياسية عن التجارة بين البلدين؟ لقد برهنت
فترة الخالف بين البلدين أنّ األمر مستحيل.
بدّت تصريحات المسؤولين الروس وكأنها ترسم خارطة طريق
للعالقة بين الدولتين تبدأ بالموقف من الحرب في سورية ،وكان
أردوغان قد ص ّرح لوسائل اإلعالم بأن هذا الموضوع ال ب ّد أن يطرح
على بساط البحث عدا عن العالقات التجارية والغاز وك ّل المصالح
المشتركة من أجل تمتين أواصر هذه العالقة .يبقى أنّ تركيا تريد أن
تصبح عضوا ً فاعالً في قمة شانغهاي ،وتبقى المسألة االوكرانية
وض ّم القرم ،كذلك مق ّررات قمة وارسو ودعوة أردوغان قبل القمة
مع الناتو إلى الحذ ِر من تمدّد روسيا في البحر األس��ود ...مسائل
أساسية ستطرح في اللقاء من أجل عالقات سو ّية بين البلدين.
تركيا في حالة غضب وضعف اليوم بعد تصفيات طالت عمودها
أي الجيش لكنها تعي أهمية موقعها تل ّوح للغرب باالبتعاد
الفقريّ ،
عنه تعلم في ق��رار ِة نفسها أن��ه يمكنها أن تتقن لعب َة ال�ت��وازن بين
روسيا والناتو ..لكن هل هي مستعدة لالستغناء عن الغرب وعن
الواليات المتحدة .من الصعب تخيّل الموضوع استراتيجياً ،مع أنّ
هناك من يدعو في الداخل إلى تغيير المسار ،لكن تركيا بعلمانييها
واسالمييها ليست خارج الغرب .هي تريد اعترافا ً بأهميتها وتشتكي
من شوفينية الغرب ،الذي يرى أنّ مشكلة تركيا هي أردوغان الذي
أصبح عبئا ً عليها .لكن ال بدائل لديها في الوقت الحاضر.

كوالي�س
خفايا

نهاية «المعار�ضة المعتدلة» على �أ�سوار حلب
 سعد الله الخليل
لم تكتفِ حركة ن��ور الدين زنكي اإلرهابية المعتدلة وفق
القاموس األميركي بذبح األطفال ،وأبت إال أن تضفي «طابعا ً
م�ع�ت��دالً» على سلوكها ح �يّ��ال أب �ن��اء حلب فقصفتهم ب��ورو ِد
ّ
المخضب بنفحات كيماو ّية ف��ي ح� ّ�ي ص�لاح الدين
اعتدالها
حي السكري الخاضع لسيطرة
بحلب الشرقية ،انطالقا ً من ّ
الحركة ،فحصدت  7مدنيين فيما نقل أكثر من  20آخرين إلى
مستشفيات حلب.
يمض  15يوما ً على نحر الطفل عبد الله عيسى حتى
لم
ِ
ارتكبت الحركة جريم ًة ال ُتغتفر باستخدام م��ادة السارين
بحق المدنيين ،ما يضع الحركة في خان ِة التنظيمات الشديدة
اإلرهابية ،وإذا اعتبرت جريمتها األول��ى سلوكا ً فرديا ً فكيف
وأي سلوك فردي هذا الذي يشارك فيه كبار
ستب ّرر الثانية؟ ّ
قادة الحركة العسكريين دون أن ّ
يرف لهم جفن.
ليست ال �م��رة األول� ��ى ال �ت��ي ت��رت�ك��ب فيها ف�ص��ائ��ل مسماة
«معارضة معتدلة» حماقات ومجازر بحق السوريين ،تعادل
ورب�م��ا تفوق بشاعة خ�لال ال�س�ن��وات الست م��ن عمر األزمة
السورية ،ما ارتكبته تنظيمات «النصرة» و»داعش» على امتداد
الجغرافيا السورية.
حركة نور الدين زنكي والتي تشكلت بداية شهر تشرين
الثاني  2011في قرية قبتان الجبل في الريف الغربي لمدينة
حلب بقيادة الشيخ توفيق شهاب الدين المعروف بتوجهاته
السلفية ،تنقلت في الوالءات والعالقات فتق ّربت من «اإلخوان
المسلمين» ومن قطر عام  ،2012فأضافت كلمة اإلسالمية حين
انض ّمت إلى تج ّمع «ألوية فاستقم كما أُمرت» ثم انسحبت في
حزيران  2013لتنض ّم إلى جيش المجاهدين حتى أيار ،2014

حيث تخلّت عن كلمة اإلسالمية لرفع الشبهة عن الدعم القطري
للحركة ،وانتقالها إلى الرعاية األميركية عبر غرفة «الموك»
والذي س ّمح للحركة بزيادة أعداد المقاتلين والكتائب التابعة
لها ،فجمعت الحركة بين ال��والء األميركي والقطري التركي
ال�م��زدوج ،وم ّكنت عالقة الحركة بتنظيم اإلخ��وان المسلمين
بتسهي ِل دخو ِل األموال القطرية للحركة ،كما حصلت «الزنكي»
على دع ِم الهيئة الشعبية الكويتية التي يترأ ّ ُسها الشيخ السلفي
حجاج العجمي ،ومع اعتمادها على الدع ِم األميركي فقط عبر
ّ
غرفة «الموك» بدأت صبغة االعتدال تظهر على الحركة برفع
ما ُيسمى علم الثورة بشك ٍل كثيف في بياناتها اإلعالمية وفي
المقرات العسكرية التابعة للحركة وعلى سياراتها ،وبالتالي
ف��إنّ صفة االعتدال لم ت��أتِ إال ألسباب تمويلية ولضرورات
أميركية بحتة ،ف��ي حين بقيت الصبغة ال�م�ت�ش�دّدة مالزمة
للحركة وإنْ استطاعت إخفاءها خالل السنوات الفائتة والتي
تمدّدت الحركة نتيجة الدعم األميركي التركي ،وع��اد ليظهر
مع االن�ك�س��ارات التي تتلقاها الحركة وغيرها من الحركات
القاعدية الهوى والهو ّية المعتدلة المظهر خالل معركة حلب،
في محاولة يائسة إلظهار جبروتها وسطوتها وقدرتها على
الفعل والتأثير من جهة ،ولبث الرعب القلوب ونفوس السكان
المحليين لإلمساك بوالئهم في األزم��ات والمعارك الكبرى،
كتلك التي تشهدها حلب في ظ ّل فشل ما أسمته تلك الفصائل
معركة كسر الطوق عن المدينة من جهة أخرى.
مع استخدام حركة «نور الدين زنكي» السالح الكيماوي ث ّمة
تساؤالت ُتطرح عن مصدر «السارين» المستخدم؟ وما الذي
دفعها إلى خطوة انتحارية كهذه؟ ولماذا استخدمت سالحا ً
كيميائياً ،في حين تستطيع إح��داث أضعاف األث��ر التدميري
باستخدام قذائف صاروخية تقليدية؟ فما الرسائل التي أرادت
إيصالها من وراء استخدامها السالح الكيماوي؟
خ�لال س�ن��وات األزم��ة السورية دأب��ت فصائل المعارضة

بوتين يوجه تحذير ًا ل�سيا�سيي العالم

ح � ّذر الرئيس الروسي فالديمير
بوتين السياسيين في العالم بر ّمته
م��ن م��ح��اوالت اس��ت��غ�لال تنظيمات
إرهابية ومتشددة لتحقيق أهداف
سياسية ،باعتبار تلك المحاوالت
خطيرة للغاية.
وأوض���ح بوتين ف��ي مقابلة مع
وك��ال��ة «أذرت�����اج» الحكومية في
أذربيجان ،قبيل زيارت ِه إلى هذا البلد
المقررة ف��ي  8آب « ُت��ع��د محاوالت
اس��ت��غ�لال التنظيمات اإلره��اب��ي��ة
وال��م��ت��ش��ددة والمتطرفة لتحقيق
مصالح سياسية أو جيوسياسية،
أمرا ً مرفوضا ً وخطيرا ً للغاية».
ودان الرئيس ال��روس��ي سياسة
الكيل بمكيالين التي قال إنها خالل
اآلون��ة األخيرة ،انتشرت بقد ٍر كبير
فيما يخص جهود محاربة اإلرهاب.
و شدد قائالًَ «ال يجوز أن تكون هناك
أي معايير مزدوجة ،وال يجوز تقسيم
اإلرهابيين إلى أخ ّيار وأشرار».
و قال «أكدت العمليات اإلرهابية
التي وقعت في مختلف مناطق العالم
مؤخرا ً أنّ مواجهة اإلره��اب تتطلب
ت��ض��اف � ِر ال��ج��ه��ود ،واالس��ت��ن��اد إل��ى
أحكام ومبادئ القانون الدولي…

وال يجوز اعتماد معايير مختلفة في
التعامل مع اإلرهابيين لتقسيمهم
إل��ى جيدين وسيئين .كما ال يجوز
استخدام جماعات اإلرهاب والتطرف
في أغراض سياسية».
وذك���ر ب���أنّ روس��ي��ا وأذرب��ي��ج��ان
ت��داف��ع��ان ع��ن ه���ذه ال��م��ب��ادئ على
الساحة الدولية بنشاط ،باإلضافة
إل���ى ج��ه��وده��م��ا م��ن أج���ل توسيع
وتعزيز التعاون متعدد األطراف على
المستوى السياسي وعلى مستوى
أجهزة األمن واالستخبارات ،من أجل
التصدي لإلرهاب.
وأش��ار الرئيس الروسي في هذا
الخصوص إل��ى بؤرتين كبيرتين
لعدم االستقرار بالقرب من الحدود
ال��روس��ي��ة واألذرب��ي��ج��ان��ي��ة ،وهما
أف��غ��ان��س��ت��ان وال���ش���رق األوس����ط.
واستطرد قائالً «إنّ هاتين البؤرتين
مصدر لمخاطر فادحة ،وهي اإلرهاب
الدولي والجريمة العابرة للقارات،
ويدور الحديث بالدرجة األولى ،عن
تنامي تدفق المخدرات واألسلحة
المهربة ،وتحركات اإلرهابيين».
وأض�����اف ب��وت��ي��ن أنّ األع��م��ال
اإلرهابية األخيرة التي هزت مناطق

المسلحة وخاصة المصنّفة في خانة االعتدال على الترويج
بأنّ مصدر تسليحها الوحيد من غنائمها من الجيش السوري
وح�ل�ف��ائ��ه ،وب��ال��رغ��م م��ن س�ق��وط ه��ذه ال�ف�ك��رة بظهور أسلحة
أميركية وأوروبية ال يستخدمها محور المقاومة ،إال أنها نادرا ً
ما تعترف بالدعم الخارجي لها ،وبما يتعلق بالسالح الكيماوي
ف�ق��د أع�ل�ن��ت المنظمة ال��دول �ي��ة ب ��أنّ س��وري��ة س�ل ّ�م��ت سالحها
الكيمياوي للمنظمة ،بموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم
 2118الخاص بنزع السالح الكيماوي السوري ،فيما التقارير
التي انتشرت منذ سنوات تشير إل��ى امتالك جبهة النصرة
األسلحة الكيميائية عبر تركيا ،وإجرائها تجارب واختبارات
في هذا السياق ،وبالتالي فالمصدر المحتمل لمادة السارين
هو تركيا ،خاصة أنّ الحركة تربطها عالقات قوية بأنقرة،
وبالتالي تأتي الخطوة في توقيت االنكفاء التركي عن المشهد
السوري والذي يبدو بأنها راغبة بالعودة إليه ،من بواب ِة فرض
قوى على األرض من أمثال «الزنكي» ،وخطوة كهذه ال يمكن
أن تأتي إال من خال ِل حادثٍ كبير ُيعيد الهيبة للحركة ولتركيا،
وربما تشهد األيام المقبلة تصعيدا ً من حركات تدور في الفلك
التركي ،خاصة في ظ ّل الفشل الذريع لما أطل َق عليه معارك ف ّك
الحصار عن حلب ،وهو ما قد يستدعي إع��ادة الرباط العلني
لتلك التنظيمات م��ع «جبهة ال�ن�ص��رة» وال �م �ب � ّررات واألع ��ذار
ج��اه��زة بعد ف��ك ارت�ب��اط النصرة الشكلي م��ع تنظيم القاعدة
وتح ّولها إلى جبهة «فتح الشام» ،وسواء أعادت تلك التنظيمات
ارتباطها أم لم تفعل فإنّ معارك حلب أسقطت تلك التنظيمات
المسماة معتدلة بالضربة القاضية المزدوجة ،األولى عسكريا ً
عبر الخسائر التي تمنى بها والتي ال يمكن أن تحافظ على
كيانها دون اللجوء للنصرة ،وأخالقيا ً عبر ممارساتها التي ال
تق ّل إجراما ً عن ممارسات النصرة و»داعش» ،وظهر ذلك جليا ً
باستخدام الكيماوي والتعاطي مع جثة الطيار الروسي الذي
سقطت مروحيته في ريف إدلب.

يونكر� :إغالق باب االتحاد الأوروبي� أمام تركيا �سيكون «خط�أً كبيراً»

ت�صاعد �س ّيل االتهامات بين �أنقرة وفيينا

مختلفة بالعالم ،تؤ ّكد أ ّن��ه ال يمكن
التصدي لإلرهاب إال بجهود جماعية،
تعتمد على أحكام ومبادئ القانون
ال��دول��ي م��ع دور تنسيقي محوري
لألمم المتحدة.
ه���ذا وق����دّر ب��وت��ي��ن ع��ال��ي �ا ً آف��اق
تكثيف التعاون الثالثي بين روسيا
وأذرب���ي���ج���ان وإي������ران ،ف��ي مجال
محاربة اإلرهاب وتهريب المخدرات.
وأش��اد بالحوار المكثف بين الدول
ال��ث�لاث ف��ي ه��ذا المجال .وأوض��ح:
«إننا نتعاون مع باكو في إطا ٍر مركز
محاربة اإلرهاب التابع لرابطة الدول
المستقلة ،وكذلك بالصيغ الثنائية.
كما أنّ هناك تقاربا ً بين مقارباتنا
األساسية ومقاربات طهران».
كما أشار الرئيس إلى وجود فرص
إضافية لتعزيز ال��ت��ع��اون متعدد
األطراف في محاربة اإلرهاب في إطار
منظمة شنغهاي للتعاون ،معيدا ً إلى
األذه��ان أنّ روسيا ُتنفذ بالتعاون
مع الشركاء اإليرانيين عملية لقطع
قنوات تهريب المخدرات أطلق عليها
«ق��زوي��ن ال��ن��ق��ي» .وأش���اد الرئيس
ب��ق��درات منتدى «خماسي قزوين
لمحاربة المخدرات».

تبادلت تركيا والنمسا اتهامات
ساخنة مؤخراً ،حيث وصف وزير
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي فيينا بأنها
عاصمة العنصرية المتطرفة ،فيما
دع��ا وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة النمساوي
أنقرة إلى االعتدال في تصريحاتها
وأفعالها.
وقال مولود جاويش أوغلو ،أمس،
إنّ تعليقات المستشار النمساوي
كريستيان كيرن بخصوص إنهاء
محادثات انضمام تركيا لالتحاد
األوروب���ي« ،قبيحة» راف��ض�ا ً إيّاها
جمل ًة وتفصيال.
و كان كيرن قد دعّ ا في وقتٍ سابق
لمناقش ِة مستقبل المحادثات مع
أنقرة بشأن عضوية االتحاد ،مضيفا ً
أنه سيثير هذه القضية في قم ٍة غير
رسمية لالتحاد األوروبي مقررة يوم
 16أيلول المقبل.
وق����ال ل��ص��ح��ي��ف��ة «دي ب���رس»
النمساوية «نحن نعلم أنّ المعايير
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف��ي ت��رك��ي��ا ال ت��زال
بعيدة عن أن تكون كافية لتسمح

جيرينوف�سكي :كلينتون م�صابة ب�أخطر� أنواع الإدمان

ب��االن��ض��م��ام» .ك��م��ا ق���ال ف��ي وق��تٍ
سابق لمحطة «او آر إف» العامة
إنّ المفاوضات مع أنقرة هي «خيال
دبلوماسي».
من جهته ،دعّ ��ا وزي��ر الخارجية
النمساوي سيباستيان كورتس
ت��رك��ي��ا ،أم���س ،إل���ى االع���ت���دال في
تصريحاتها وأف��ع��ال��ه��ا ،ب��ع��د أن
وصف نظيره التركي النمسا بأنها
«عاصمة العنصرية المتطرفة»،
وق��ال «أرف���ض بشدة انتقاد وزي��ر
خارجية تركيا للنمسا .ندعو أنقرة
ألن تكون معتدلة في اختيار كلماتها
وتحركاتها (في الداخل) وأن تقوم
بواجباتها».
وت���ص���اع���د ال���خ�ل�اف ف���ي وق��ت
الح��ق عندما اتهمت تركيا النمسا
باستمالة المتطرفين اليمينيين
من خ�لال انتقاد البالد .وق��ال عمر
جليك وزير شؤون االتحاد األوروبي
ف��ي ت��رك��ي��ا ،إن ت��ص��ري��ح��ات كيرن
تقترب من خطاب اليمين المتطرف،
مضيفا ً «إنه ألم ٍر مزعج أن تتطابق

التصريحات م��ع تلك التي تصدر
عن اليمين المتطرف ...االنتقاد بال
شك حق ديمقراطي لكن هناك فرق
بين أن تنتقد تركيا وأن تكون ضد
تركيا».
ف��ي غ��ض��ون ذل����ك ،أ ّك����د رئ��ي��س
المفوضية األوروب��ي��ة ،ج��ان كلود
يونكر ،أن��ه يصعّ ب قبول انضمام
تركيا إلى االتحاد في الوقت الراهن.
وقال «إنه ال يمكن أن تصبح تركيا،
والحالة ه��ذه ،ع��ض��وا ً ف��ي االتحاد
األوروبي ،مشيرا ً إلى هذه الصعوبة
ستزداد إذا قامت أنقرة بإعادة عقوبة
اإلع���دام عقب االن��ق�لاب العسكري
الفاشل».
وأعلن يونكر ،مع ذلك معارضته
ل��وق��ف م��ف��اوض��ات ان��ض��م��ام تركيا
لالتحاد األوروبي .وقال «ال أعتقد أنّ
األمر سيساعد اآلن إذا أعلنا لتركيا
أنّ ال��م��ف��اوض��ات ت�� ّم وقفها بشكل
كامل ،مهما كان الوضع ،فسيكون
ذلك في رأيي خطأ ً كبيرا ً على صعيد
السياسة الخارجية».

دير �شبيغل :م�صدر هجمات �ألمانيا ..في ال�سعودية!

هيالري تتقدم على ترامب بفارق  9نقاط
تقدمت مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة
األميركية هيالري كلينتون على منافسها الجمهوري
دونالد ترامب بفارق  9%وفق استطالع أجرته قناة
« »nbcوصحيفة «وول ستريت جورنال».
وبحسب بيانات االستطالع ،فقد بلغت نسبة
الذين أيدوا كلينتون من الذين شملّهم االستطالع
 47%مقابل  38%من المؤيدين لترامب.
وبحسب آراء الناخبين ف��ي االستطالع ف��إنّ
كلينتون تدعم األميركيين األف��ارق��ة واألقليات
األخرى ،كما تميّل إلى إعطاء األفضلية للنساء وفئة
الشباب وتفعيل دورهم.
في حين أشارت بيانات االستطالع إلى أنّ قائمة
المؤيدين لترامب شملت جيالً من الفئة العمرية
الثالثة وفئة الذين ليس لديهم أيّ شهادات علمية
أو مستوى تعليمي عالي.
وأشاد المشاركون من المؤيدين لترامب بقدرته
على مواجهة التحديات في االقتصاد ،لكن النسبة
األكبر من المستطلعين ي��رون أنّ كلينتون تميّل
للدفاع عن قضايا الهجرة ،كما يرى الكثيرون ،بأنها
أكثر قدرة على قيادة البالدة والخروج من األزمة
وتوحيد السكان.
يُذكر أنّ استطالعا ً مماثالً أجري مؤخرا ً من قبل
صحيفة «وول ستريت جورنال» و « »nbcأظهرت
نتائجه تقدما ً طفيفا ً لكلينتون على ترامب بفارق
خمس نقاط.
في غضون ذل��ك ،قال رئيس الحزب الليبرالي
الديمقراطي الروسي فالديمير جيرينوفسكي ،أنه
يجد ،هيالري كلينتون ،مصابة بمرض خطير يالزم
مدمني الكحول ،وقال «كلينتون «مجنونة» أشبه
ما تكون بمدمنة الكحول» ،مشيرا ً إلى أنّ اإلدمان
النسائي أخطر أنواع اإلدمان.

قالت مصادر متابعة
للوضع العسكري
في شمال سورية انّ
الهدنة التي تحدث عنها
نائب المبعوث األممي
بعد زيارته دمشق لن
تجد لها فرصة ألنّ
الطرف المقابل للجيش
السوري هو جبهة
النصرة بتسميتها
الجديدة وتحت لوائها
جماعات مسلحة
والنصرة ووريثتها
جبهة فتح الشام خارج
أي هدنة ،عدا
أحكام ّ
عن كون الهدنة تعني
تثبيت سيطرة الجيش
السوري على مداخل
حلب ومعه الحصار،
وهذا ما لن تقبله
النصرة ومن معها.

ّ
كشف الموقع اإللكتروني لصحيفة «دي��ر شبيغل» األلمانية أنّ االستخبارات
األلمانية أ ّك��دت وجود ِ
صالت بين من ّفذي هجومي «داع��ش» األخيرين في البالد،
وعناصر للتنظيم مقيمين في السعودية ودول أخرى.
وأوضح الموقع ،أمس ،أنّ خبراء االستخبارات األلمانية توصلوا إلى هذا االستنتاج
بعد دراسة محتويات الهاتفين المحمولين لمنفذي الهجومين.
وحسب معلومات تلقتها «دير شبيغل» من مصادر مقربة من االستخبارات ،كان
الشاب على اتصال بعنصر «داعشي» عبر برنامج دردشة الكترونية .وأوضحت أنّ
هذا العميل المجهول اقترح على الشاب األفغاني تنفيذ هجوم على غرا ِر مذبح ِة نيس،
أي اقتحام حشد من الناس بسيارة ،لكن منفذ الهجوم رفض هذا الخيار مبررا ً ذلك
بعدم امتالكه رخصة القيادة ،واختار بدال ً من ذلك مهاجمة ركاب القطار .وكانت آخر
رسالة له إلى صديقه تقول «إلى اللقاء في الجنة».
كما تعتبر االستخبارات األلمانية أنّ الالجئ السوري الذي فجر نفسه في بلدة
أنسباخ يوم  25تموز ،لم يكن يخطط لالنتحار ،بل كان االنفجار ع ّرضياً .وتعتقد
االستخبارات أنه كان ينوي ترك الكيس الذي كانت بداخله العبوة الناسفة في منطقة
جرت فيها فعاليات مهرجان موسيقي ،وتفجيرها عن بعد.
كما و أثبتت محتويات هاتف الالجئ السوري أنه كان على اتصال بعنصر
«داعشي» في دولة أخرى ،طلب منه تصوير التفجير وإرسال التسجيل إليه.

مجل�س تايالند الع�سكري :االنتخابات في 2017
وقال جيرينوفسكي إنّ هيالري كلينتون أبدّت
تعصبها الجنوني عندما تهللت لظهور جثة معمر
القذافي الغارقة في الدماء.
إلى ذلك ،أكد الرئيس األميركي باراك أوباما ،أنّ
دونالد ترامب سيتلقى تقارير عن األمن القومي ،كما
يقتضي القانون قبل االنتخابات لكنه ح ّذره من أنّ
المعلومات التي يطلع عليها في تلك التقارير يجب
أن تبقى سريّة.
ورغم سخريته من ترامب قال أوباما إنّ المرشح
الجمهوري سيتلقى تقارير ومعلوماتٍ شديدة
السريَّة حول الكوارث العالمية والتهديدات األمنية،
والتي يحق له ولكلينتون ولنائبيهما المحتملين
االطالع عليها.
و قال «سنلتزم بالقانون ...إذا كان شخص ما

هو المرشح فإنه يحتاج ألن تصله التقارير األمنية
حتى يتسنى له إذا ما فاز أن يكون مستعدا ً لمهام
منصبه فال يبدأ من الصفر .إذا أراد أحدهم أن يصبح
رئيسا ً فيجب أن يبدأ في التصرف كرئيس وهذا
يعني أن يكون قادرا ً على تلقي تلك التقارير وعدم
نشرها».
ه��ذا ول��م يخف أوب��ام��ا ارتيابه بشأن ترامب،
وت��س��اءل ع��ن ع��دم سحب ال��ق��ادة الجمهوريين
تأييدهم له ،واصفا ً مزاعم ترامب بأنّ االنتخابات
ق��د ُت���ز ّور بأنها سخيفة ،وق��ال «قطعا ً ل��ن ُت��ز ّور
االنتخابات  ..إذا كان السيد ترامب متقدم عشر أو
خمس عشرة نقطة في يوم االنتخابات ،وانتهى
به الحال إلى خسارتها ،عندئذ ربما يمكنه أن يثير
بعض التساؤالت .ال يبدو أن ّ ذلك هو الحال اآلن».

أعلن برايوت تشان-أوتشا قائد المجلس العسكري في تايالند ،أنه تقرر إجراء
انتخابات عامة في  2017بغض النظر عن نتيجة االستفتاء الذي سيجرى بعد
يومين على دستور جديد .وقال برايوت ،أمس« ،سيتقرر مستقبل البالد في اليومين
المقبلين ...علينا أن ُنجري االنتخابات العامة في  ،2017ألنّ هذا وعد قطعناه»،
مؤكدا ً أنه سيص ّوت لصالح الدستور قائالً «ال توجد وثيقة ترضي الناس بنسبة 100
في المئة .سأشارك في االستفتاء كمواطن وأنا أختار القبول بالدستور».
وكان قائد المجلس العسكري في تايالند يتحدث للصحفيين في قاعدة عسكرية في
ّ
وحث التايالنديين
إقليم ناخون نايوك ،الذي يبعد  115كيلومترا ً شمال شرق بانكوك
على التصويت وشدد على إجراء انتخابات في عام .2017
وبعد عامين من إمساك الجيش بزمام السلطة في انقالب في أيار  ،2014سيص ّوت
التايالنديون عما إذا كانوا سيقبلون بدستور يدعمه العسكريون ،ويصفه معارضوه
من أكبر األح��زاب السياسية ،بأنه يضعف دور المسؤولين المنتخبين وي ّوسع
صالحيات الجيش لسنوات مقبلة .ويتيح إقرار الدستور للمجلس العسكري التحدث
عن شرعيّته والتخطيط لالنتخابات ،في حين قد يؤخر رفض الناخبين له العملية
الديمقراطية إذ سيّعكف المجلس العسكري على وضع مسودة دستور جديدة.

