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على العالم كله
�أن ُيعيد ح�ساباته مع الأ�سد
ولي�س «�إ�سرائيل» فقط
 سناء أسعد
لقلب م��وازي��ن ال �ق��وى وتغيير
ل��م تعد ال �م �ح��اوالت ال �م��وب��وءة ِ
المعادالت ُتجدي نفعاً ،مهما تغيّرت الزوايا واختلفت القواعد التي
تبنى عليها أو تنطلق منها .بل هي ال تخرج عن كونها مجرد اختبا ٍر
فاشل ورهانٍ خاسر ،أو يمكن القول إنها مخاطرة الربع الساعة
األخيرة التي تمشي عقاربها عكس ما توقع المعسكر المعادي.
وإنْ صار وفتحت تلك المحاوالت أبوابا ً للجدل والنقاش فذلك
لن يكون إال من ب��اب فضح النيات وكشف المستور ال��ذي طال
تمريقه زمنا ً طويالً من تحت الطاولة بحجج وذرائع واهية صار
اآلن مرفوضا ً طرحها وإثارتها من قبل الجميع.
من يسمع تصريحات الغرب اليوم يكتشف حجم التخبّط الذي
يعيشه ساسته ازاء األزمة السورية ،والتي يعترف أوباما أنها من
أكثر الخيبات التي تع ّرض لها طيلة فترة رئاسته.
أم��ا وزي��ر خارجيته ج��ون كيري فهو قلق ويخشى أن تكون
العملية اإلنسانية التي أعلنت عنها روسيا في األحياء الشرقية
لمدينة حلب هي مجرد خدعة لتمرير األسلحة ..ولذلك فهو يتو ّعد
يخص الملف السوري إذا
ويهدّد بإنهاء التعاون مع روسيا في ما
ّ
ما ثبتت صحة شكوكه وتوقعاته ...فجميع المؤشرات حسب رأيه
مقلقة ويأمل أن يكون بإمكانه تغيير المعادلة في األيام المقبلة..
لذلك فهو يدعو موسكو ودمشق على وقع االنتصارات الساحقة
إلى ضبط النفس ،ووقف الهجمات في المعارك الدائرة في حلب
وتحييد من يعتبرهم «معارضة معتدلة» من دائرة االستهداف في
تلك العمليات العسكرية...
ذل��ك التعاون ال��ذي ه��و ف��ي األس��اس ليس إال خدعة سياسية
أرادتها واشنطن للمماطلة وإلطالة عمر الحرب واستدامة عمليات
اإلستنزاف بغيَّ َة الحصول على أكب ِر قد ٍر ممكن من التنازالتِ في
العملية السياسية التي يستحيل أن تتقدّم خطوة إلى األمام مهما
كثر الحديث عن إحيائها من جديد.
عندما يقلق كيري ك ّل هذا القلق ال ألنه يخشى تداعيات الصدمة
بالثقة العمياء الممنوحة للروس ..بل ألنه ُيدرك تماما ً أنّ الخداع هو
أكثر ما ت ّمت ممارسته من قبل أميركا ومعها حلفائها اإلقليميين في
الحرب السورية؛ ابتدا ًء من تسميتها ربيعا ً وثورة وصوالً إلى ما
أسموه هدنة قتالية أو وقفا ً إلطالق النار بغيَّة وصول المساعدات
اإلنسانية إلى المناطق المحاصرة ..واتتها ًء بتسمي ِة جبهة النصرة
وحركة نور الدين الزنكي وغيرهما من فصائل إرهابية معارضة
معتدلة...
هذه هي ازدواجية المعايير المتبعة غربيا ً في كيفية التعامل مع
أي مفص ٍل سياسي أو عسكري ،فالمعايير التي ُتقاس و ُتقدر من
ّ
خاللها ما يجري داخل البالد تختلف كليا ً عن المعايير التي ُتقاس
بها مجريات األمور خارج البالد.
فاإلرهاب الذي يطال بالدهم هو اإلرهاب الذي يجب محاربته...
أما اإلره��اب ال��ذي يقطع ال��رؤوس ويأكل األكباد ويمتص الدماء
البشرية في سورية ..فهو «معارضة معتدلة» ،ال تزال أميركا حتى
اللحظة تبحث عن آلية معينة لفصلها عن المنظمات التي تعتبرها
إرهابية ،ولكن دون أية نتيجة تستحق الذكر.
أكثر ما ُيلفت النظر في تصريحات الساسة األميركيين مؤخرا ً
هو وع��ود هيالري كلينتون الواهمة باإلطاحة بحكومة الرئيس
بشار األسد فور تسلّمها الرئاسة ..ال نعلم إنْ كان بقي في جعبة
ق ��اد ِة دو ِل العالم م��ن خ�ط��طٍ أخ��رى ل��م ت��وض��ع م��وض��ع التطبيق
والتنفيذ ،للنيل من وحدة الدولة السورية وشرعية حكومتها..
فنحن لسنا على دراية بما ترسم كلينتون من خططٍ مستقبلية
لتدمير سورية ودع � ٍم للجماعات اإلرهابية المتطرفة لوجستيا ً
وعسكرياً ،والذي اعتبرته الطريق الوحيد لإلطاحة بحكومة األسد
منذ كانت وزيرة للخارجية .فقد كان لها دور ضليع آنذاك بتسليم
شحنات من السالح الكيمائي ال��ذي استخدم في غوطة دمشق
لتبرير الحرب على سورية..
واليوم كشفت المعركة الدائرة في الشمال السوري وال سيما
بعد سيطر ِة الجيش السوري على حي بني زيد عن وجود أسلح ٍة
متطورة مصنوعة في ال��والي��ات المتحدة بما في ذل��ك صورايخ
مضادة للطيران ،تركها مسلحو جبهة النصرة أثناء هروبهم من
الحي ،وهذا ما أثبته إسقاط الطوافة الروسية مؤخرا ً في الشمال
السوري ،حيث ُتشير المعلومات االستخبارية الروسية إلى دور
أميركا البارز في تزويد جبهة النصرة بالعتاد واألسلحة النوعية،
بما فيها األسلحة المضادة للطيران ..وأصابع اإلتهام إلى وزير
الدفاع آشتون كارتر ومن ورائه هيالري كلينتون..
يصح عليه إطالق اسم المرافق الشخصي ألوهام
كارتر الذي
ّ
هيالري كلينتون أو يمكن القول إنه شبيح كلينتون المطيع والمنفذ
لجميع مخططاتها...
نحن لسنا على دراية ولكن على ثق ٍة ويقينٍ بل متأكدون أنّ ما
عجزت عنه ال��دول المتآمرة على سورية طيلة السنوات السابقة
يستحيل أن يتحقق اليوم ،وال سيما وس��ط التفجيرات الموغلة
على كافة مفارق الطرق...
فمشهد المنطقة بر ّمته يتغير ومالمح جديدة بدأت ترسم آفاق
وأبعاد واستراتيجيات مختلفة انطالقا ً من مركز الصراع (األرض
السورية)...
ف��ال �غ��رب ص��اح��ب ال �خ �ط��وات ال �خ �ج��ول��ة وال� �ع ��روض الخفية
والمتردّدة على وش ِك االستدارة الكاملة باتجاه الدولة السورية
ورئيسها بشار األسد وجيشها ،باعتباره أقوى الجيوش وأكثرها
صالبة حيث أثبت للعالم كله قوته وبسالته وصموده في محاربة
اإلرهاب ،من خالل االنتصارات المذهلة التي يحققها على أرض
الميدان وفي طليعتها حلب أم المعارك...
حلب التي بكى عليها األحرار وتباكى عليها المنافقون ..ستكون
ال��رح��م ال��ذي ستولد منه جميع ال �م �ع��ادالت ،وستكون الميزان
الحاكم الذي سترجح كفته ألصحاب الحق واألرض وألصحاب
القيم والمبادئ ..فاالنتصار في حلب يعني االنتصار لسورية
بأكملها ..انتصارا ً لألسد ولبوتين وإلي��ران وحزب الله وهزيم ًة
لمشروع االمبراطورية العثمانية؛ وال يشكل فقط خيب ًة وانكسارا ً
للفصائ ِل اإلرهابية بل يشكل كسرا ً للهيمنة اإلميركية وخيبات
تلوح في األفق في العجز الواضح عن خلق شرق أوسط جديد..
ومخطط استبدال الجنوب بالشمال ليكون مسرحا ً لضربات
التحالف ال��دول��ي ض� ّد «داع��ش» حسب تصريحات وزي��ر الدفاع
االميركي آشتون كارتر لن ُتجدي نفعاً .ولن تكون طريقا ً جديدا ً
لتحقيق أحالم جديدة ..وبابا ً آخر لحماي ِة أمن «إسرائيل» ..مهما
حشد من أسلح ٍة ومسلحين في غرف ِة موك في األردن .فالجحافل
العسكرية التي قلبت الموازين والحسابات في الجنوب السوري
والتي فاجأت «إسرائيل» ودفعت نائب رئيس الشاباك السابق فيها
للتعليق على انتصاراتهم المذهلة قائالً :من أين جاء بشار األسد
مناطق
بك ّل ه��ذه الجحافل العسكرية التي اقتلعت النصرة من
ٍ
واسعة من الجنوب السوري وبعملي ٍة صاعقة؟ على جنراالتنا أن
يعيدوا حساباتهم دائما مع هذا الرجل...
ه��ذه الجحافل ستُعطي العدو وأذن��اب��ه دروس �ا ً بكيفية هزيمة
اإلره ��اب بكاف ِة أشكاله ومسمياته ف��ي ك � ّل ش�ب� ٍر م��ن األراض��ي
السورية ،وسيكون على العالم كله أن يعيد حساباته مع الرجل
العظيم الرئيس بشار األسد وليس «إسرائيل» فقط..
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كوالي�س
خفايا

ما بين القي�صر وال�سلطان وال�ساحرة ...كما بين ال�شمال والجنوب
 تماضر عباس
يبدو أنّ األحداث المتسارعة التي تصيب الشمال السوري
وتعلنه منطقة معارك وكسر عظم واألح ��داث التي أصابت
الجار الشمالي تجعل كل ما يحصل متشابكا ً صعبا ً ومبهما ً
إلى ح ٍد ما ،ويجعلنا نطرح الكثير من االسئل ِة االستفهامية
حول الكثير من األم��ور .فهل هناك راب��ط بين االنقالب على
أردوغ��ان وبين الهجوم الشرس على حلب وأسقاط الطائرة
الروسية في إدل��ب؟ يبدو اآلن واضحا ً أنّ مخطط االنقالب
ع�ل��ى أردوغ � ��ان ك ��ان أم �ي��رك �ي �ا ً وخ��اص � ًة م��رش�ح��ة الرئاس ِة
األميركية هيالري كلينتون ،والتي أصبحت مطمئنة لفوزها
أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب وتتصرف تصرفات
الرئيس األميركي المقبل ،ولكن بصالحياتٍ مؤجلة ،ويبدو أن
الوقت الذي بدأ فيه أردوغان بالتق ّرب إلى روسيا على الرغم
من تصريحات الرئيس التركي السلبية بشأن التعاون مع
أوكرانيا وبشأن شبه جزيرة القرم الروسية وتحركاته في
بعض الساحات السياسية المعادية لروسيا ،وخاصة سورية،
وكيل االتهامات لموسكو ،إال أنّ التفكير السليم قد انتصر في
نهاية المطاف وب��دأ بتصريح من رئيس ال��وزراء التركي بن
علي يلدريم عن رغبة في مناقشة الملفات بين روسيا وتركيا
ومنها سورية ،وهذا ما أزعج هيالري كلينتون وجعلها تفكر
بتنفيذ االنقالب على أردوغان ولكن هذا االنقالب كان أعرجا ً
تماشيا ً مع المرحلة العرجاء للقرار األميركي في هذه المرحلة
االنتخابية ،حيث ليس خافيا ً على أح��د أنّ فتح ال�ل��ه غولن
المعارض التركي وأكبر مخاوف أردوغ ��ان هو وكيل لدى
شركة المحاماة التي تديرها هيالري مع زوجها.
إذا ً هي كانت محاولة لإلبقاء على أردوغ��ان أو من سيح ّل

مكانه بعيدا ً عن روسيا ،وبالتالي إلبقائه في حالة الحرب مع
سورية مشكالً أه ّم جبهات الحرب عليها وهذا ما يب ّرر المكالمة
الهاتفية حسب موقع روس�ي��ا ال�ي��وم بين الرئيسين بوتين
وأردوغ ��ان التي ج��رت ي��وم السبت  16يوليو /تموز اليوم
التالي لالنقالب العسكري ،بمبادرة من الجانب الروسي،
بانقالب
وإنّ فالديمير بوتين أ ّكد على خلفي ِة محاولة اإلطاحة
ٍ
عسكري عبر القوة بالسلطات التركية المنتخبة ديمقراطياً،
نهج روس �ي��ا المبدئي ب��رف��ض اإلج� ��راءات غير الدستورية
والعنف في الدولة ،وعبّر بوتين ألردوغ��ان عن تمنياته في
استعادة النظام واالس�ت�ق��رار إل��ى تركيا حتى النهاية .وقد
وج��دت نفسها المجموعات المسلحة أم��ام ه�ج��وم الجيش
ال�س��وري وتحرير مناطق عديدة من حلب في حال ٍة حرج ٍة
وخاص ًة بعد تحرير منطق ِة بني زيد أكثر المناطق تحصينا ً
وأهمية وع��دائ�ي��ة ،ولكن على م��ا يبدو أن��ه بسبب ع��دم رغبة
أميركا في السماح لنصر في حلب وعدم نجاحها في إنجاز
وزج اإلرهابيين بأعدا ٍد
هدنة أخرى ،فكان ال ب ّد من التصعيد ّ
كبيرة لف ِك الحصار وعلت لهجات شيوخ الفتنة مثل يوسف
ال�ق��رض��اوي إل��ى عبدالله المحيسني إل��ى استذكار ابراهيم
اليوسف الرمز اإلخواني الذي غدر برفاقه في العام 1979
في حلب ،وتسمية الغزوة باسمه ولرفع معنويات اإلرهابيين
أكثر فأكثر ع��ادت الساحرة الشريرة كلينتون إل��ى الواجهة
مع السعودية ،وقبل قمة أردوغ��ان بوتين إلسقاط الطوافة
الروسية بصاروخ ح��راري من صناعة أميركية ،حسب ما
تقول «نيويورك تايمز» أنه سلّم من مستودعات السعودية
بموافقة أميركية لجماعات النصرة «فتح الشام» حالياً.
إذا ً ال تريد كلينتون في واليتها الجديدة أن تحمل عبئا ً كبيرا ً
اسمه خروج تركيا من الصف األميركي إلى الصف الروسي،
ولكنها اآلن َخسِ رت ورقة االنقالب العسكري وإحضار من
هو بعيد عن الروس عن طريق االنقالب العسكري بعد الغزل

التركي الروسي األخير ،وعجزت عن تحقي ِق نص ٍر حاسم
في حلب على الرغم من الضخ الشديد للمسلحين لتخفف من
حماسة أردوغ��ان اتجاه بوتين ،ولم تقدر على جعل الروس
يندفعون إل��ى ر ّد انتقامي سريع ع��ن ح��ادث��ة ال�ط��واف��ة التي
شهدت صمتا ً روسياً ،كي توحي بأنّ النصر في حلب روسي
محض يجعل من مستوى التفاوض في جنيف أعلى بالنسبة
لها
فما سيكون الح ّل اآلتي والجبهة المقبلة؟ يبدو أنّ األميركي
ال يوفر الوقت أبدا ً ويسرع لإلعداد دائما ً لخططه القادمة ،فبعد
المباشرة بتغيير اسم جبهة النصرة إلى فتح الشام بعد الوعود
التي قدّمها كيري إلى الف��روف بمحاربة «داع��ش والنصرة»
وتقديم ال�ل�ازم لتعويمها كمعارضة معتدلة وإدخ��ال�ه��ا في
العملية السياسية وإظهار الجوالني في عرض هوليوودي
مثير للضحك! ب��دأ الحديث عما يس ّمى جبهة الجنوب وهي
الجبهة التي لم تخسرها بعد أميركا وهي الحدود مع األردن،
وت�ش�ي��ر معطيات ال �م �ي��دان ف��ي درع ��ا إل��ى ت�ح� ّ
�ض��ر النصرة
وفصائل الموت للهجو ِم على اللواء  52االستراتيجي في بلدة
الحراك واللواء  68في خان الشيخ وبلدة سعسع والضغط
على ق��رى السويداء وبلدة حضر مقابل الجوالن السوري
المحت ّل.
يبقى ال�س��ؤال م��ا س�ت��ؤول إليه قمة القيصر والسلطان؟
وك�ي��ف سيكون ال ��ر ّد الدبلوماسي ال��روس��ي القاسي الذي
سيوجهه بوتين إلى الساحرة األميركة الشريرة جراء التو ّرط
بإسقاط الحوامة الروسية وقتل الجنود الخمسة؟ وبعد انتهاء
معارك الشمال واالنتصار المنتظر للجيش السوري ،كيف
ستكون معركة الجنوب؟ وهل ستكون المنطقة التي بدأت بها
الحرب على سورية هي ذات المنطقة التي سوف تنتهي بها؟
لن يطول األمر كثيرا ً قبل أن نعرف...

اعتقال � 26ألف �شخ�ص على عالقة باالنقالب الفا�شل

ب�سبب غولن
�أنقرة ُتحذر وا�شنطن من
ِ
الت�ضحية بعالقاتها ِ

ق��ال وزي��� ُر ال��ع��دل ال��ت��رك��ي بكير
بوزداج ،أمس ،إنَّ السلطات اعتقلت
أكثر من  26ألف شخص إجماال ً فيما
يتصل بمحاول ِة االنقالب التي وقعت
الشهر الماضي.
ه��ذا و ح��� ّذر ب����وزداج ،ال��والي��ات
المتحدة من التضحية بالعالقات
الثنائية بسبب الداعية اإلسالمي
فتح الله غولن ال��ذي تتهمه أنقرة
بالتخطيط لمحاول ِة االنقالب .وقال
«إذا ل��م ُتسلم ال��والي��ات المتحدة
غولن فإنها ستضحي بعالقاتها مع
تركيا من أجل إرهابي» ،مشيرا ً إلى
أنَّ المشاعر المعادية ألمريكا لدى
الشعب التركي بلغت ذروتها بسبب
الخالف بين الدولتين حول تسليم
خصم الرئيس رجب طيب أردوغان،
«يعود للطرف األمريكي أن يحوِّل
دون أن تتحول ه��ذه المشاعر إلى
كراهية» ،وتابع بوزداغ مشددا ً «إذا
لم يتم تسليم غولن ،فسيكون لذلك
انعكاس سلبي على العالقات بين
البلدين».
وأش���ار ب���وزداغ ف��ي تصريحاته
إل��ى أنَّ «ال��والي��ات المتحدة دول��ة
كبيرة ،وستتصرف في النهاية وفق
متطلبات ذل��ك» معربا ً عن أعتقاده
أنها «س ُتعيد اإلرهابي فتح الله غولن
إل��ى ت��رك��ي��ا»«....إنَّ فتح الله غولن
فقد صفته ك��أداة بالنسب ِة للواليات
المتحدة ،وغيرها من الدول».
وأ ّك��د الوزير التركي أنَّ الجميع
ي��درك المحاولة االنقالبية الفاشلة
ف��ي تركيا ُن� ِّ�ف��ذت ب��أوام�� ٍر م��ن فتح
الله غولن ،مشددا ً على أنَّ اإلدارة
األمريكية ،ووك��ال��ة استخباراتها،
وأوروبا تعلم بذلك.
بطلب
ول � َّف��ت إل��ى أن��ه��م ت��ق��دم��وا
ٍ
إل��ى ال��والي��ات المتحدة بخصوص
تسليم غولن ،مبينا ً أنَّ طلب التسليم

ت��ض��م��ن أرب���ع���ة م��ل��ف��ات مختلفة،
ومئات األضابير ،أرسلت إلكترونيا
وبالمراسالت الرسمية أيضاً.
وأض��اف وزي��ر العدل التركي أنَّ
السلطات األميركية طلبت زيارة وفد
تركي إلى واشنطن ،مبينا ً أنَّ الجانب
التركي وافق على الزيارة ،شريط َة
قيام وفد أميركي بزيار ِة تركيا أوالً،
يعقبها زي��ارة الوفد التركي ،مشيرا ً
أن��ه��م ل��م يتلقوا ج��واب��ا ب��ع��د على
المقترح التركي.
وأشار إلى أنَّ الـ 15تموز الماضي
كان درسا ً مهما ً بالنسب ِة لالنقالبيين،
وضمان ًة مهمة لديمقراطي ِة تركيا،
منوِّها ب��أنَّ الشعب والسياسيين،
والحزب الحاكم ،والبرلمان حافظوا
على الديمقراطية في البالد.
ه��ذا و كانت السلطات التركية
أصدرت ق��رارا ً باعتقال  77أكاديميا ً

وإداري���ا ً في جامعة دجلة في إطار
تحقيقات بمحاول ِة االنقالب الفاشلة
التي شهدتها البالد في الخامس عشر
من تموز الماضي.
وعِ قب ص��دو ِر القرار قامت قواتُ
بتفتيش مناز َل  77شخصاً.
األم��ن
ِ
يُذكر أنَّ رئيسة الجامعة السابقة
الدكتورة عائشة جول جاال ساراش
و 9آخرين ت َّم توقيفهم في وقتٍ سابق
في إطار التحقيقات نفسها.
نائب رئيس ال��وزراء
كذلك ،أعلن
ُ
ال��ت��رك��ي نعمان ق��ورت��ول��م��وش عن
اعتقال  10أجانب لعالقتهم بمحاول ِة
االنقالب .وقال «إن  186جنديا ً و30
من أف��راد ال��درك وجميعهم يُشتبه
بمشاركتهم ف��ي االن��ق�لاب الفاشل
الشهر الماضي ال يزالون طلقاء».
ٌ
مسؤول تركي
في غضونِ ذلك ،قال
كبير إنَّ وكال ُة المخابرات التركية

قائمة الإرهاب
االتحاد الأوروبي يُدرج رو�سيين على
ِ

شخص
ح����دَّدت ه��ويَّ��ات  56أل���ف
ٍ
على األقل من شبك ِة غولن من خالل
اختراق تطبيق رسائل غير معروف
كثيرا ً خ��اص بشبك ِة ك��ول��ن اسمه
«بايلوك» بدأ استخدامه في .2014
و أض��اف «تقديرنا أنَّ  150ألف
ع��ض��و م��م��ي��ز اس��ت��خ��دم��وا ب��اي��ل��وك
ل�لات��ص��ال ب��اآلخ��ري��ن» ،م��ش��ي��را ً أنَّ
الجماعة استخدمت أيضا ً تطبيقا ً
آخر اسمه «إيجل» يمكن أن يتستر
في هيئة تطبيقات الرسائل السريعة
الشعبية مثل «واتساب» و«تانجو».
المسؤول التركي الذي لم يكشف
عن اسم ِه ق��ال «تقديرنا أنَّ أعضاء
الشبكة استخدموا التطبيق إيجل
لنقل تفاصيل العمليات وكذلك خالل
التخطيط لمحاول ِة االن��ق�لاب التي
وقعت في  15تموز».

علقت مصادر
إعالمية روسية أنّ
قول الرئيس التركي
إنّ الوضع في سورية
لم يناقش قبل المؤتمر
الصحافي مع الرئيس
الروسي وتصديق
األخير على كالمه أمر
متفق عليه لإليحاء
بحجم التفاهمات
االقتصادية ،وعدم
ترك المجال لتصويرها
أثمانا ً لتبديل تركيا
لموقعها من الحرب في
سورية ،خصوصا ً أنّ
اللقاءات التي عقدت على
مستويات متع ّددة في
وزارة الخارجية قبل
القمة كانت لمناقشة
مسو ّدة التفاهم حول
سورية...

دعوى �ضد كلينتون
ب�سبب �إهمالها في هجوم بنغازي
رفعت أسرتا إثنين من ضحايا الهجوم على البعثة األميركية في
بنغازي في  2012دعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية األميركية
السابقة هيالري كلينتون ،متهمين إيَّاها باإلهمال في القضية وكذلك
القذف .وترى أسرتا الضحيتين أنَّ كلينتون ،وهي مرشحة الرئاسة
الديمقراطية ،تعاملت بشك ٍل غير الئق مع المعلومات السريَّة أثناء
ِ
شغلها حقيبة الخارجية وقت الحادث ،مما ساهم في مقتل األميركيين
اللذين عمال بالقنصلية حينئذ.
وذك��رت وثائق الدعوى القضائية التي ُرفعت في واشنطن أنَّ
استخدام كلينتون لبريدها اإللكتروني الشخصي تسبب في وفا ِة
ُ
حيث ادعت أوراق القضية أنَّ عناصر إرهابية تمكنت
األميركيين،
من الحصول على معلوماتٍ خاصة بمكان تواجد السفير األميركي
كريستوفر ستيفنس في بنغازي وكذلك معلومات عن الخارجية
األميركية ،وعمليات الحكومة األخرى في ليبيا ،مما ساهم في تدبير
وشن الهجوم على القنصلية في بنغازي.
وأضافت الوثائق أنَّ كلينتون استخدمت بريدها اإلليكتروني
الشخصي في التواصل مع السفير ستيفنس الذي ُقتل في الهجوم،
بشأن معلوماتٍ حكومي ٍة سرية ،مشير ًة إل��ى أنَّ بريد كلينتون
اإللكتروني قد تعرض على األرجح لالحتراق من قب ِل جهاتٍ معادية
مثل إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية ،بالتعاونِ مع تنظيمات
إرهابية ،وهو األمر الذي يوضح مدى اإلهمال وعدم الحفاظ على
المعلومات السر َّية.
كما وجهت األسرتان للوزيرة السابقة ُتهمة القذف وفقا ً لبعض
التصريحات اإلعالمية التي أدلت بها ضدهما.

رو�سيا ُت�سلم �إيران
ن�صف منظومات «�إ�س»300 -
أعلن دميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي ،أنَّ روسيا
سلَّمت إيران نصف صفقة منظومات الدفاع الجويِّ الصاروخي «إس
  »300الروسية.وفي إجاب ٍة عن سؤا ِل الصحفيين حول عد ِد المنظومات التي ُسلمت
عقب قِمة رؤساء روسيا وأذربيجان وإيران في باكو ،قال «النصف».
وكان رئيس شركة «روستيخ» الروسية ،سيرغي تشيميزوف ،أ َّكد
في  19تموز ،أنَّ روسيا تعتزم استكمال تسليم منظومة الدفاع الجوي
إلى إيران قبل نهاية العام الجاري ،مشيرا ً أنَّ العمل على تنفيذ العقد
المبرم يجري وفقا ً للوتير ِة المتوقعة.

كابول َتعد ب�إنقاذ الطيار الرو�سي الأ�سير

لعمل �إرهابي انفجار �شمال �أفغان�ستان وطالبان َّ
باري�س ..اعتقال فتاة
تتقدم جنوب ًا
ِ
بتهمة التح�ضير ٍ

اعتقلت السلطات في ضاحي ِة باريس فتاة في الـ 16من
عمرها إثر إعالنها في محادثاتٍ مشفرة عزمها شن هجوم
في فرنسا ،ووجه لها القضاء ُتهمة التحضير لش ِّن اعتدا ٍء
«جهادي» وأمر بحبسها احتياطياً.
إنَّ
وقال مصد ٌر ُمطلع على سير التحقيق الفتاة اعتقلت
خالل عملي ٍة لمكافح ِة اإلرهاب في مولون (سان ايه مارن)
ووجهت إليها ُتهم «التآمر اإلجرامي مع
في ضاحية باريسِ ،
إرهابيين» و»الحض على ارتكاب أعمال إرهابية باستخدا ِم
وسيل ِة تواصل عبر اإلنترنت» .وعلى ال ُرغ ِم من ِ
صغر س ِّنها إال
أنَّ الفتاة «المتطرفة للغاية» كانت ُتدير مجموعة على موق ِع
«تلغرام» حيث عمدت إلى «إعادة نشر العديد من الرسائل
الدعائية لتنظيم «داعش» وأعادت أيضا ً نشر دعواتٍ لش ِن
اعتداءات ،إضافة إلى إعالنها شن اعتداء بنفسها».
سوابق قضائية وقد وصل إليها
والفتاة ليست لها أيّ
ٍ
المحققون عن طريق تعقب رسالة «مقلقة للغاية» ُنشرت
ضمن هذه المجموعة ،حيث داهمت قوات النخبة في الشرطة
منزل ذوي الفتاة في مولون وأماكن أخرى في المنطقة نفسها
ولكن من دون أن تعثر على أسلحة أو ذخائر.

وال يزال المحققون يعملون على استخراج البيانات من
هاتف الفتاة النقال وجهاز الكومبيوتر خاصتها.
في غضون ذلك ،أدرج االتحاد األوروبي روسيين اثنين على
قائمة اإلرهابيين التابعة له ،ليصبحا مستهدفين بعقوبات
تتمثل في تجميد أصولهما المحتملة في الدول األوروبية.
و َتشمل القائمة األشخاص المشتبه بهم في ِ
صالتهم
بتنظيمي «داع��ش» و«القاعدة» .ونشرت التعديالت على
القائمة ،بما في ذلك إدراج الروسيين أص�لان بوتوكايف
وأي��رات وحيدوف ،في المجل ِة الرسمي ِة لالتحاد األوروب��ي،
أمس.
وسبق أن أعلنت الخارجية األميركية ،عن إدراج أسالن
بوتوكايف وهو من مواليد الشيشان ،وأيرات وحيدوف من
مواليد تتارستان ،على القائم ِة األميركية لإلرهابيين.
وحسب معلومات الخارجية ،فقد ت َّورط بوتوكايف في
تدبير أعما ٍل إرهابية في أراضي روسيا ،وهو يحارب حاليا ً
ِ
صفوف تنظيم «داعش» في سورية إضافة إلى وحيدوف.
في
وش��ددت على أنَّ الرجلين يمثالن خطرا ً على األمن القومي
األميركي واألميركيين.

ُقتل شخصان على األقل وأصيب
نحو  12آخرين ،أمس ،بانفجار ه َّز
سوقا ً في مدينة مزار شريف عاصمة
مقاطعة بلخ شمال أفغانستان.
وق����ال م���ص���د ٌر م��ح��ل��ي ل��وك��ال��ة
«شينخوا» الصينية أنَّ «الهجوم
وق��ع ف��ي ح��وال��ي ال��س��اع��ة 12:50
مسا ًء بالتوقيتِ المحلي .ومن الممكن
أن يكون االنفجار وقع بسبب تفجير
ان��ت��ح��اري .وحتى اآلن ليس لدينا
المزيد من التفاصيل ولكننا سنحاول
أن نحصل على مزيد من التفاصيل».
ب��دوره��ا ،ذ َّك��رت صحيفة «تولو
ن��ي��وز» المحليَّة أنَّ مدنيا ً واح���دا ً
والشخص االنتحاري قتال على الفور،
وأصيب  14آخرون باالنفجار الذي
وقع بالقرب من ميدان رئيسي في
المدينة ،في حين ط َّوقت قواتُ األمن

المنطقة التخاذ تدابير احترازية.
ولم ُتعلن أيَّة جماعة مسؤوليتها عن
الهجوم حتى اآلن.
على صعي ٍد آخ��ر ،اقترب عناص ُر
حرك ِة «طالبان» اإلرهابية الذين
ش َّنوا منذ نحو  10أيام هجوما ً قويا ً
جنوب أفغانستان من عاصم ِة
في
ِ
والية هلمند المنتجة للقنب.
وأق����� َّر ال��ج��ن��رال م��ح��م��د حبيب
ه��ي��س��اري ال���ذي ي��ق��ود العمليات
الميدانية للجيش األف��غ��ان��ي ،ب��أنَّ
«الوضع خطير فعالً في هلمند ،وتدور
معارك في عد ٍد كبي ٍر من األقاليم».
من جهته ،قال ُمتحدث عسكري
أميركي ،أمس ،إنَّ الجيش األفغاني
يحصل على دعم من الغارات الجويَّة
المنتظمة للقوات األميركية الموجودة
في أفغانستان ،مشيرا ً إلى أنَّ الغارة

األخيرة ش َّنت مساء اإلثنين.
إلى ذلك ،أعلن مستشار الرئيس
األفغاني لشؤون األمن حنيف اتمار
أنَّ بالده ستبذل كل الجهود الممكنة
في سبي ِل تحرير م�لاح الهليكوبتر
«مي »17 -الروسي الذي وقع قبل
فترة في قبضة «طالبان».
وثيق
وق��ال «نحن على ات��ص��ا ٍل
ٍ
مع السفار ِة الروسية في كابل حول
ه���ذا ال��م��وض��وع .روس��ي��ا صديقنا
المقرب وسنبذل كل الجهود الممكنة
لمساعدتها .قمنا باالتصاالت الالزمة
ونأمل بتحقيق تقدم».
وفي وقتٍ سابق أفادت الخارجية
الروسية بأنَّ الطيار الروسي بخير وال
شيء يهدد حياته وتجري مفاوضات
حول شروط إطالق سراحه.

