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�أردوغان يغازل رو�سيا
وعينه على �أوروبا والغرب
 د .هدى رزق
أث� ��ارت زي� ��ارة ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي رج ��ب ط�ي��ب اردوغ� ��ان
ال��ى روس�ي��ا ت�س��اؤالت كثيرة ح��ول مصير عالقته بالناتو
وب��ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة .ف��ال��رج��ل ت�ع� ّم��د إث���ارة اس�ئ�ل��ة حول
تصريحاته وتودّده للرئيس الروسي بوتين ،الذي استطاع
خالل الزيارة ان يضع االمور في نصابها ،وان يذ ًكر انّ هذا
اللقاء يأتي بعد العقوبات التي فرضتها روسيا على تركيا.
وكان الفتا ً فصل الملفات عن بعضها ،فلم يرد لالقتصاد
ان يتأثر بالخالفات السياسية ،مع العلم انّ روسيا ترى انّ
دوام العالقات ال يعززه اال االتفاق السياسي .وجرى تناول
الملف السياسي واألم�ن��ي المتعلق بسورية في إط��ار آلية
مختلفة عن الملف االقتصادي الحيوي بالنسبة للطرفين.
مثلت قمة س��ان بطرسبورغ ف�ص�لاً ج��دي��دا ً ف��ي العالقة
بين أنقرة وموسكو ،بعد أشهر طويلة من القطيعة .كما اتت
زيارة أردوغان إلى روسيا في لحظة خالف تركيا مع الكتلة
الغربية بعد االنقالب الفاشل ،األمر الذي أثار تك ّهنات حول
تحالف جديد بين البلدين ،ال سيما حول المسائل اإلقليمية.
وأع��رب أردوغ��ان عن امتنانه لمضيفه على دعمه الفوري
وغير المشروط ،على عكس البلدان األوروب�ي��ة ،التي يرى
انها لم تتعاطف مع الحكومة التركية .يحتاج أردوغان قبل
ك� ّل ش��يء ال��ى األص��دق��اء بعد محاولة اإلطاحة ب��ه ،فصورة
االمن واالستقرار اهتزت .لذلك استعان بالوجود الشعبي
في الشارع ،ليثبت للقاصي والداني انّ شعبه يلتف ّحوله
وي��دع�م��ه .ك��ان ال��داف��ع االق �ت �ص��ادي ح��اض��را ً ب�ق��وة ف��ي هذه
الزيارة ،أما نتائج االجتماع فستظهر تباعا ً في األيام المقبلة،
ال سيما في ميدان التجارة والتعاون في مجال الطاقة ،فكال
الجانبين ك��ان حريصا ً ج��دا ً على تطويرهما .وق��د وصفت
محطة الطاقة النووية الكهروذرية كاستثمار استراتيجي.
وتمثلت النتائج ال�ف��وري��ة ب��إزال��ة ال�ق�ي��ود ال�م�ف��روض��ة على
المنتجات ال��زراع �ي��ة ال�ت��رك�ي��ة ،وع�ل��ى ش��رك��ات المقاوالت
التركية في روسيا ،وإعادة الرحالت الجوية وكذلك اعتماد
خطة عمل لتعزيز العالقات.
رك��ز الزعيمان أي�ض�ا ً إل��ى ح � ّد كبير على س��وري��ة .وكان
أردوغان قد قال قبل زيارته «إنّ روسيا أساسية وفاعلة في
إحالل السالم في سورية» .وأكد «أنّ تركيا وروسيا ينبغي
أن تتخذا الخطوات معا ً لحل هذه المشكلة» .واقترح إنشاء
آلية جديدة بمشاركة بعض البلدان االقليمية لح ّل األزمة
السورية .هذا التصريح ومناقشة التطورات في سورية بديا
كرسالة لحلفائه الغربيين ،ال سيما إلى الواليات المتحدة،
ب��ان��ه ال يعني ب��ال �ض��رورة أنّ تركيا ل��ن ت�ك��ون شريكة في
التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة لمكافحة «داعش»،
بل هو إنذار بتغيير في أولويات أنقرة ،من اجل البحث عن
حلول للمشكلة السورية .نتج عن االجتماع بشأن الملف
السوري اعتماد آلية يجتمع بموجبها أمنيون وسياسيون
ودب �ل��وم��اس �ي��ون م��ن ال �ط��رف �ي��ن ،ل�ل�ت�ن�س�ي��ق ح ��ول الوضع
وتبادل المعلومات .اص ّرت تركيا على ضرورة الفصل بين
«المعارضة المعتدلة» والمدنيين «وداع��ش» .كما ت ّم االتفاق
على استئناف تركيا ضرباتها الجوية ض ّد أهداف «داعش»
في سورية .وطلب المسؤولون االت��راك من روسيا القيام
بعمليات مشتركة ض ّد «عدوهما المشترك» ،بعدما توقفت
أنقرة قسرا ً عن الضربات اثر إسقاط الطائرة الروسية .لم
تلبث الواليات المتحدة ان رحبت بهذه الخطوة التنسيقية
بين البلدين ،فيما اك��دت تركيا على لسان وزي��ر خارجيتها
مولود جاويش اوغلو أنها ملتزمة مع التحالف الذي ينطلق
من قاعدة «انجيرليك».
ت��رى ان�ق��رة انّ ال��والي��ات المتحدة ل��م تقف ال��ى جانبها،
بالرغم من انّ الرئيس اوب��ام��ا اتصل ب��أردوغ��ان مستنكرا ً
االنقالب ،ومشدّدا ً على الديمقراطية ،لكن الحكومة التركية
تريد من الواليات المتحدة تسليمها محمد فتح الله غولن.
وهي ترى انّ تحالفها مع الواليات المتحدة ،وتعاونها الوثيق
يعتمد على كيفية ر ّد واشنطن لهذا الطلب ،وتبدو زيارة وزير
الخارجية األميركي جون كيري المق ّررة لتركيا في  24آب
الحالي مهمة في هذا الصدد .وهي ستأتي قبل عشرة أيام
فقط من لقاء أردوغان وأوباما في الصين ،خالل مؤتمر قمة
 G-20ال��ذي يبدو أنه سيشهد ح��وارا ً مكثفا ً ودبلوماسية
مكوكية بين الطرفين ،حتى يت ّم ح ّل االمور العالقة..
اما «الناتو» فقد ص ّرح بانّ العالقة مع تركيا كإحدى دول
الحلف ،هي عالقة ثابتة بالرغم من الحرب الكالمية ،التي
استعرت بين ال�ق��ادة األت��راك ورج��ال السياسة في ك� ّل من
ألمانيا والنمسا وايطاليا والسويد وفرنسا .التصدّع في
العالقة مع الغرب االوروبي له أسبابه الكامنة ض ّد األسلوب
االب��ت��زازي ال��ذي اع�ت�م��ده اردوغ� ��ان ف��ي مسألة الالجئين،
والذي أدّى الى هجوم الصحافة االوروبية على حكوماتها
واعتبارها رضخت البتزاز اردوغ��ان ،ال��ذي تتهمه أوروبا
باعادة تصدير االره��اب الداعشي اليها عوضا ً عن تشكيل
حاجز ض ّد اإلرهاب.
يعلم الغرب االوروبي أن تركيا لن تكون دولة ديمقراطية
حسب ش��روط��ه ،ألنّ الناس في «ال�غ��رب» تعرف أنّ العجز
الديمقراطي في تركيا لن يختفي بمجرد فشل االنقالب،
وه��م ان�ت�ق��دوا خ�ط��وة الحكومة ف��ي إق��ام��ة «م�ق�ب��رة الخونة»
لمد ّبري االنقالب الفاشل .وهو موقف غير إسالمي لدولة
ال ينفك رئيسها عن ذكر الله في خطبه الموجهة للجمهور
التركي.
لم يثن الغربيون على حركة مناهضة االنقالب التركي
بعدما اتهم السياسيون األتراك الغرب برسمه.
كذلك أظهرت دراسة استقصائية أجريت مؤخرا ً أنّ  54في
المائة من النرويجيون و 81في المائة من االلمان يرفضون
عضوية تركيا ف��ي االت�ح��اد األوروب���ي .وي��رى كثيرون انّ
خص الضغط
اردوغان يعتقد انّ ايطاليا هي كتركيا ،في ما
ّ
على القضاء واع�ط��اء «أوام ��ر» إل��ى القضاء ال��ذي يحقق في
أنشطة ابنه المالية في إيطاليا ،فأردوغان يعلم انه يتناقض
مع شروط العضوية حين يهدّد بإعادة عقوبة اإلعدام .كما
يعلم الغرب انّ الديمقراطية التركية هي ديمقراطية صناديق
االقتراع ...وهي لن تكون قادرة على اتباع المبادئ العالمية
المتمثلة في سيادة القانون وحقوق اإلنسان ،وليست قادرة
على الوفاء بالتزاماتها بمقتضى االتفاقيات الدولية ومعايير
االتحاد األوروبي.
لكن الشجار بين العواصم األوروب�ي��ة وأنقرة غير كاف
إلث�ب��ات ت��ده��ور ال�ع�لاق��ات ،فألمانيا رحبت ب��إع��ادة العالقة
التركية ال��روس�ي��ة ،أم��ا تركيا فهي ستستم ّر بمفاوضات
االنضمام ال��ى االتحاد االوروب��ي ،وألمانيا ال زال��ت ترحب
بإكمال إب��رام صفقة الالجئين بين الجانبين .تعرف تركيا
انّ ك�� ّل ت�ن��اق��ض او ت��وت��ر ب�ي��ن ب��روك�س��ل وان �ق��رة سيشجع
«القبارصة اليونانيين» على التراجع عن محادثات إعادة
توحيد الجزيرة مع «القبارصة األتراك ،عدا عن مشاكلها مع
المسألة األرمنية.
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القد�س ...حربٌ في ّ
كل الإتجاهات
 راسم عبيدات
اإلحتالل يشنّ حربا ً شاملة على المدينة المقدسة بشكل غير
مسبوق ،وهذه الحرب تطال في إستهدافها المقدسيين ،في كل
مناحي ومستويات وجودهم وش��ؤون حياتهم .وواض��ح بان
اإلحتالل أصبح يخوض مع المقدسيين معركة كسر عظم ،معركة
يريد منها تحطيم إرادة المقدسيين وقدرتهم على الصمود والتحدي
والبقاء ،وشعار الحرب التي تشن على المقدسيين ،من ال يخضع
منكم بالقوة ،يخضع بالمزيد منها ،وان على المقدسيين ان يدركوا
بأن ال وجود لهم في هذه المدينة وال سيادة وال حقوق .وفي هذا
اإلطار والسياق ،نجد أن اإلستيطان «يتوحش» و«يتغ ّول» في
كل المدينة وقراها وأزقتها وحواريها ،وهو ال يشمل فقط إحاطة
القدس بأحزمة إستيطانية تعزل القدس عن محيطها وواقعها
الفلسطيني الجغرافي والديمغرافي فقط ،بل المخططات تشمل
إقامة األبنية واألحياء اإلستيطانية في قلب األحياء العربية،
ومصادرة األراض��ي الفلسطينية الخاصة لصالح اإلستيطان
والمستوطنين ،و«تسمين» المستوطنات على حساب الوجود
العربي الفلسطيني ،فالحديث عن إقامة  2500وحدة إستيطانية
تمتد من منطقة مستوطنة «جيلو» حتى شارع األنفاق ،على أراضي
بيت جاال وبيت لحم ومن قبل مستثمرين وقطاع خاص صهيوني،
ال يمكن ان يت ّم بمعزل عن مشاركة وتواطؤ بلدية اإلحتالل مع هؤالء
المستثمرين ،حيث ان  30في المئة من األراضي التي ستقام عليها
الوحدات اإلستيطانية ،هي امالك فلسطينية خاصة .وكذلك الحال
في بلدة كجبل المكبر تعاني من نقص شديد في الغرف الصفية
والمدارس ،وتفتقر الى البنية التحتية والخدمات ،شوارع ومالعب
وحدائق ومتنزهات لألطفال وشبكات مجاري ،تجري مصادرة
قطعة أرض تعتبر امالكا خاصة فلسطينية بمساحة دونم ومائتي
متر ،لصالح مستوطنة «نوف زهاف» المقامة في قلب بلدة جبل
المكبر ،من اجل إقامة كنيس ومغطس لسكان تلك المستوطنة .وما
يجري في بلدة بيت حنينا في شمال القدس ،ليس بالبعيد عما
يحدث في المكبر ،حيث تجري مصادرة أراض فلسطينية لتوسيع

كوالي�س
خفايا

مستوطنة «بسجات زئيف» بإقامة بنايتين استيطانيتين تضمان
 62شقة سكنية ،ومجمع دوائر حكومية وحدائق عامة.
والحرب والصراع على األرض هو الحلقة المركزية في المجابهة
والمواجهة بين المحتل وبين المقدسيين ،واإلحتالل حتى يدعم
هذه الحلقة ،ويضمن عدم مقاومة المقدسيين لتلك المشاريع
وامن المستوطنين ،الذي أصبح مهتزاً ،والذي جعل المستوطنين
يدخلون في حالة من الخوف والهستيريا ،وتص ّور المستوطن بانّ
ظله يحمل سكينا ً ويريد ذبحه ،بفعل إنتفاضة القدس .يسعى
اإلحتالل لتعزيز وجوده األمني والشرطي في مدينة القدس ،من
خالل نصب المزيد من «الكاميرات» المنتشرة في كل ازقة وحواري
القدس وشوارعها ،حيث هناك « 400كاميرا» سيضاف لها 193
«كاميرا» جديدة للمراقبة مرتبطة بمراكز شرطة اإلحتالل واجهزته
األمنية ،وأيضا يضاف لها « 60كاميرا» تقوم بتسجيل أرقام
السيارات.
كل هذه اإلج���راءات ليست كافية لضمان أمن المستوطنين
ووجودهم في المدينة ،والسيطرة على المقدسيين ،ومالحقة
المقاومين ومن يقومون بعمليات ضد جنود اإلحتالل وشرطته
ومستوطنيه ،حيث اصدر مدير شرطة اإلحتالل الميجر يورام
هليفي ق���رارا ً بإقامة خمسة م��راك��ز شرطة ج��دي��دة ف��ي القرى
العربية ،التي تعتبر بؤرا لإلنتفاضة والمقاومة ،وهي جبل المكبر
والعيسوية وصورباهر ورأس العامود وسلوان .كما قال وزير
األمن الداخلي لدولة اإلحتالل «جلعاد أردان» بأنه سيعزز الوجود
األمني في المدينة بحوالي ألفي عنصر شرطة جديد.
على صعيد آخر ،نشهد هجمة غير مسبوقة على المسجد األقصى
الهدف منها إنهاء دور األوق��اف اإلسالمية باإلشراف والسيادة
على المسجد  ،وهذا ال يقتصر فقط على زيادة أعداد المقتحميين
وتصاعد وتيرتها ،بل نلحظ التدخل السافر في شؤون األوقاف من
حيث تصاعد اإلعتداءات على حراس وموظفي المسجد ،واعتقال
وإبعاد العديد منهم عن المسجد األقصى والبلدة القديمة ،ومنع
لجنة اإلعمار من القيام بأية عملية إعمار او ترميم في المسجد
األقصى من دون إذن مسبق من بلدية اإلحتالل .وقد شهد الشهر
الماضي اكثر من  1120عملية إقتحام لألقصى ،وأكثر من  52امر

إبعاد عن األقصى والبلدة القديمة .وكذلك ما يجري من خطوات
مريبة من دخول وتصوير لعلماء أثار اسرائيليين للمسجد األقصى
وقبة الصخرة ،والحفريات المستمرة أسفل وحول المسجد ،والتي
تهدد أساساته بإنهيارات محتملة ،ناهيك عن المجزرة المرتكبة
بحق الحجر الفلسطيني بهدم  25بيتا ومنشأة سكنية في الشهر
الماضي ،وعدد آخر مع بداية هذا الشهر ،حيث ارتفعت وتيرة
هدم المنازل والمنشئات السكنية في النصف األول من هذا العام،
مقارنة بالعام الماضي بنسبة اربعين في المئة.
واإلح��ت�لال ال يصعد وال يشن حربه على المقدسيين على
صعيد تهويد المدينة فقط ،بل ما يهمه ب��األس��اس« ،أسرلة»
الوعي ،فاألسرلة للوعي تتيح له السيطرة على الذاكرة الجمعية
لشعبنا ،من خالل «كي» و«تقزيم» وتشويه هذا الوعي والسطو
على التاريخ و«تقزيم» الجغرافيا ،وفرض الرواية الصهيونية
على المسار التاريخي وليس التعليمي فقط ،حيث وجدنا وزير
التعليم الصهيوني المتطرف «بينت» يصعد حربه على المنهاج
الفلسطيني في المدينة ،بإشتراط ترميم المدارس العربية في
القدس ،لمن تلتزم بالتعليم وفق المنهاج اإلسرائيلي ،وسبق ذلك
قراره بزياد التمويل للمدارس التي تد ّرس المنهاج اإلسرائيلي،
ايّ مقايضة المال بالمنهاج اإلسرائيلي ،وكذلك دعا لجعل العام
الدراسي المقبل ،عام «توحيد القدس».
هي ح��رب شاملة يش ّنها اإلحتالل على المقدسيين في كل
اإلتجاهات ،ح��رب ي��راد منها تحطيم اإلرادة المقدسية وكسر
صمودها ،حرب ليس امام المقدسيين في التصدي لها ومقاومتها
ومجابهتها سوى المزيد من الوحدة والتكاتف والتالحم ،والمزيد
من الصمود بقدراتهم وإمكانياتهم الذاتية وتفعيل عامل اإلرادة
الشعبية ،وخيار المجابهة الشعبية الجماهيرية ،واإلستمرار في
فضح وتعرية المخططات الصهيونية بحق المدينة ،والضغط
المتواصل على المؤسسات الحقوقية واإلنسانية والدولية  ،من
اجل القيام بواجبها تجاه حماية السكان المقدسيين وحقوقهم
ووجودهم ضد هذا «التغول» و»التوحش» الصهيوني عليهم.
Quds.45@gmail.com
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الجماعات المسلحة
بالظهور اعتراضا ً
على اإلجراءات التي
اتخذتها السلطات
التركية في المناطق
الحدودية والتي
تتمثل بطلب مستندات
وأوراق ومراجعات لك ّل
السيارات التي كانت
تنال تسهيالت بالتنقل
جنوب تركيا؛ وقد جرى
إلغاء أوراقها بداعي
ترتيبات ما بعد محاولة
االنقالب والحاجة
لمراجعة أنقرة للبت
بأمرها.

تفجيرات ت�ضرب تايالند بفعل «مجرمين محليين»
َقتل اربعة أشخاص وجرح أكثر من ثالثين آخرين في
ٌ
مناطق سياحية
تايالند ،جراء سلسل َة انفجارات ه َّزت
مختلفة في ال��ب�لاد ،يومي الخميس والجمعة ،وفقا ً
لوسائل إعال ٍم محلية.
واستهدفت انفجاراتٍ مزدوجة ،صباح أم��س ،في
أعقاب تأدية مراسم رفع العلم التقليدية ،ثالث مناطق
ِ
سياحية جنوب تايالند ،بما فيها عاصمة محافظة
سورات ثاني وحي باتونغ بيتش في جزيرة فوكيت،
فضالً عن مدينة هواهين ،التي شهدت انفجارين ليلة
أول من أمس.
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم الشرطة الوطنية
التايالندية العقيد كريسان بخاتخاناتشارين ،في
خطاب متلفز ،أنَّ سلسلة االنفجارات التي هزت البالد
ال صل َة لها باإلرهاب الدولي ،موجها ً أصابع االتهام إلى
الذين يصفهم بـ»المجرمين المحليين».
وقال بخاتخاناتشارين إنَّ السلطات تلقت معلومات
في األي��ام القليلة الماضية عن هجمات وشيكة ،قبل
وقوع سلسلة تفجيرات في جنوب تايالند ،لكن لم تكن
ِ
لديها معلومات دقيقة عن موعدها أو موقعها المحتمل.
وأوضح أنَّ الشرطة كانت اعتقلت أول مشتب ٍه به في
إعداد وتنظيم االنفجارات ،من دون إعطاء أي تفاصيل
أخرى .في حين نقلت وكالة « نوفوستي» الروسية عن
مصد ٍر مطلع أنَّ النتائج األولية للتحقيقات الجارية في
الهجماتُ ،تشير إلى ضلوع «االنفصاليين اإلسالميين»،
الذين ينشطون في أقصى جنوب تايالند ،خصوصا في

مقاطعات ناراتيوات وياال وباتاني.
وف��ي التفاصيل ،أ َّك��دت وسائل إع�لام محليَّة وفاة
واحد من أربعة جرحى جراء انفجارين وقعا قرب مقر

الشرطة في مدينة هواهين ،بعد نقل ِه إلى المستشفى.
وأوضحت قناة «تاي بي بي أس» أنَّ العبوة الناسفة
انفجرت داجل برج الساعة.

كما وقع انفجاران قرب مقر الشرطة البحرية في
مدينة سورات ثاني ،األول منهما وقع في أعقاب مراسم
احتفالية بعيد األم التايالندي ،وأس َّفر عن مقت ِل امرأة
من سكان المدينة وإصابة شخصين.
إلى ذلك ،أفادت وسائل إعالم عن إصابة شخص جراء
حي باتونغ بيتش بجزيرة فوكيت ،بينما
انفجا ٍر في ِ
أعلنت شرطة الجزيرة أنها تمكنت من إبطال مفعول
عبوة ناسفة أخرى في شاطئ لوما السياحي.
كما نقلت قناة «سبرينغ ن��ي��وز» التايالندية أنَّ
انفجارين أخرين وقعا في محيط سوق بمحافظة فانغ
نغا ،من دون إلحاق خسائر بشرية.
وسبق أن أف���ادت وس��ائ��ل إع�لام محليَّة ع��ن مقتل
شخص وإصابة  23آخرين جراء انفجارين هزا ،مساء
الخميس الماضي ،منتجع هواهين الواقع على بعد
 200كم .شمالي العاصمة التايالندية بانكوك.
وقع االنفجار األول عند الساعة  22.35بالتوقيت
المحلي ،قرب حانة في منطقة سياحية؛ فيما حصل
االنفجار الثاني بعد ساعة ،بالقرب من حانة أخرى تقع
على بعد  100متر من مكان االنفجار األول.
ونقل عن الشرطة المحلية ،أنَّ االنفجارين نجما
عن قنبلتين كانتا مزروعتين في حاوية زه��ور ،وأنه
ٍ
هاتف محمول .وذكرت
ت َّم تفجيرهما عن بعد بواسطة
صحيفة «ك��خ��اس��ود» المحلية أنَّ القتيل مواطنة
تايالندية ،وأنَّ عشرة سيَّاح أجانب من بين المصابين،
بينهم اربعة في حال ٍة حرجة.

دميرطا�ش يواجه عقوبة بال�سجن ت�صل �إلى � 5أعوام

مو�سكو :ممثليتنا تلتزم بمعايير «الناتو»

غولن� :أتعهَّد بالعودة �إلى تركيا �إذا �أدانتني هيئة م�ستقلة

أعلن مدير قسم التعاون األوروب��ي في وزارة الخارجية الروسية أندريه
كيلين ،أمس ،أنَّ الممثلية الروسية الدائمة لدى «الناتو» تلتزم بجميع المعايير
المفروضة داخل مقر الحلف.
وأ َّكد كيلين في حديثٍ إلى وكالة «إنترفاكس» الروسية ،ردا ً على سؤال حول
بتقليص عدد الموظفين المعتمدين في
ما إذا كانت روسيا لبت طلب «الناتو»
ِ
ممثليتها لدى الحلف إلى  30شخصاً ،أنَّ القيود المتبادلة بشأن الممثليات
الدبلوماسية كانت ُتشكل أحد مكونات الحرب الباردة ،وهذا المبدأ كان وال يزال
ٍ
واسع من الدول الغربية ،رغم اختالف
طيف
معموال ً به في عالقات موسكو مع
ٍ
طرق تنفيذه .وقال الدبلوماسي الروسي «لقد أق َّر الناتو فرض بعض القيود،
وبطبيعة الحال ستلتزم الممثلية الروسية ،التي يكمن هدف إنشائها في الحفاظ
على العالقات مع الحلف ،بهذه المعايير التي فرضها الحلف».
وأضاف ردا ً على سؤال حول ردود فعل مفترضة سيقوم بها الجانب الروسي،
أنَّ روسيا لم تغلق رسميا ً مكتب المعلومات التابع للحلف في موسكو ،لكن
الحلف ال يجري أيَّ تعاونٍ ملحوظ عبر هذا المكتب ،أو عبر ممثليته العسكرية.
يُذكر أنَّ حلف شمال األطلسي وج��ه ،في نيسان من العام الماضي ،إلى
جميع شركائه ،بمن فيهم روسيا ،بالغات تطالبهم بتقليص عدد الموظفين في
ممثلياتهم إلى  30شخصا ً بحلول تسعة أشهر.

قال رجل الدين التركي فتح الله غولن ،الذي
تتهمه أنقرة بتدبير محاولة االنقالب األخيرة ،إنه
سيسلم نفسه للسلطات التركية إذا أدانته هيئة
تحقيق دوليَّة مستقلة.
ٍ
غولن أ َّكد في مقال نشرته صحيفة «لوموند»
الفرنسية ،أم���س« ،إذا ثبت عشر االت��ه��ام��ات
المنسوبة إلي فأتعهد بالعودة إلى تركيا وقضاء
أشد عقوبة».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق���ت ،أ َّك���دت المتحدثة باسم
الخارجية األميركية ،إليزابيث ترودو ،أنَّ الواليات
المتحدة ال ترى ضرورة لالختيار بين التعاون مع
أنقرة وتسليم غولن للسلطات التركية.
وقالت ترودو ،في مؤتم ٍر صحافي ،تعليقا ً على
التصريحات األخيرة للرئيس التركي رجب طيب
أردوغ��ان ،التي دعا فيها واشنطن لالختيار بين
التعاون مع بالده اوطرد غولن« :ال نرى ضرور ًة
لذلك» ،مشير ًة إلى أنَّ الواليات المتحدة «ستنفذ
جميع التزاماتها في إط��ار أي اتفاقاتٍ خاصة
بالطرد» .في غضون ذلك ،أعلن وزير الخارجية
التركي م��ول��ود ج��اوي��ش أوغ��ل��و ،أم��س ،أنَّ 32
من جملة  208دبلوماسيين استدعتهم تركيا
بعد محاولة االنقالب الفاشلة ،منتصف الشهر
الماضي ،ما زالوا هاربين.
وقال اوغلو في مؤتم ٍر صحافي في أنقرة ،إنَّ
بالده تلقت معلومات بأنَّ هؤالء الدبلوماسيين
إلى دول عدة .مشيرا ً الى أنَّ الجانب
الـ 32فروا ِ
التركي يتلقى «إش��ارات إيجابية» من واشنطن
يخص طلب بالده تسليم غولن.
فيما
ُ

إلى ذل��ك ،أعربت النيابة العامة التركية عن
�ق زع��ي��م حزب
اس��ت��ع��داده��ا لتوجي ِه تهم ٍة ب��ح� ِ
الشعوب الديمقراطي صالح الدين دميرطاش،
على «ترويجه للتنظيم اإلرهابي» ،حسبما نقلت
وكالة «دوغان» أمس.
وبحسب الوكالة ،ف��إنَّ دميرطاش قد يواجه
ِ
عقوبة سجن تصل إل��ى  5سنوات ،على أساس
قضي ٍة جنائية ُمتعلقة بدعواته إلى دعم زعيم
حزب العمال الكردستاني عبد الله أوج�لان عام
 .2013وذك��رت «دوغ��ان» أ َّنه إضافة إلى زعيم
حزب الشعوب الديمقراطي ،الذي يعد حزبا ً مواليا ً
لألكراد ،تنوي النيابة العامة التركية توجيه تهمة

مجهولون يحرقون �سيارات في ال�سويد
تتعرض مدينة مالمو السويدية لموج ِة
أعمال تخريبية مستمرة لليوم الخامس
على التوالي ،إذ يحرق مجهولون تحت
غطاء الليل ،سيارات األهالي المركونة في
الشوارع.
وذك��رت قناة «سي بي تي» السويدية
بأنَّ مجهولين أحرقوا  16سيارة في تسعة
مواقع ،وذلك خالل خمس ساعات فقط.
وأ ّك���د المتحدث باسم قسم الحرائق
في المنطقة ،أنَّ العديد من رجال اإلطفاء
في المدينة يشاركون في إخماد الحرائق
المستمرة ،التي ُتشكل عبئا ثقيالً على
محطات اإلطفاء ،فيما لم تتمكن الشرطة
المحلية من اعتقال المذنبين.
وأعلنت الشرطة أنَّ أكثر من سبعين
سيارة أحرقت في المدينة منذ اول حزيران،

بينما تتحدث وسائل إعالم محليَّة عما ال
يقل عن تسعين سيارة.
تجدر اإلش��ارة إلى أنَّ مالمو هي ثالث
أكبر المدن السويدية ،وتقع في الجنوب
بالقرب من الحدود مع الدنمارك ،ويشكل
الالجئون والمهاجرون نحو اربعين في
المئة من سكانها .وحدثت أعمال الحرق
المتعمد ،في كثير من األحيان ،في األحياء
التي يقطنها الالجئون ،على خلفية تشديد
السلطات السويدية سياساتها اتجاههم ،إذ
أق َّرت في أواخر تموز ،تعديل قانون الهجرة
منح اإلقامة والجنسية
باتجاه التشدد في ِ
والتضييق من فرص «لم الشمل» ،أي حق
الالجئين في استدعاء ذويِّهم أو أبنائِهم
للعيش معهم والحصول على اإلقامة في
السويد.

إلى سري ثريا أوندر نائب دميرطاش .
وت��ع��ت��ب��ر أن���ق���رة وواش��ن��ط��ن ح���زب ال��ع��م��ال
الكردستاني تنظيما ً إرهابياً .كما ك��ان االتحاد
األوروبي قد أدرج ُه بدوره على قائم ِة التنظيمات
اإلرهابية عام  .2002إال أنَّ المحكمة األوروبية
ألغت هذا القرار الحقا.
أما مؤسس الحزب عبد الله أوج�لان ،فحوكم
بتهم ِة الخيان ِة العظمى لتركيا في  28نيسان
وحكم عليه باإلعدام في  29حزيران عام
ُ .1999
 1999لقيام ِه بتأسيس وإدارة تنظيم إرهابي
مسلح .ويمضي أوج�ل�ان عقوبة السجن مدى
الحياة بعد إلغاء عقوبة اإلعدام في آب .2002

فنزويال وكولومبيا تعيدان فتح حدودهما
أعلن الرئيسان الفنزويلي نيكوالس م��ادورو والكولومبي خوان مانويل
سانتوس ،عن اعادة فتح الحدود بين البلدين بشك ٍل تدريجي ،في تعبير عن
تحسن العالقات بين البلدين الجارين ،بعد أن أغلق مادورو رسميا ً الحدود في
مثل هذا الوقت قبل عام ،فيما وصفه بحمل ٍة على المهربين والجماعات شبه
العسكرية.
وقال مادورو ،وكان يجلس بجوار سانتوس في والية بوليفار بجنوب شرق
فنزويال« :إننا مهتمون ببداي ٍة جديدة في العالقات االقتصادية والتجارية مع
كل قطاعات كولومبيا اإلنتاجية» .في حين َّ
كشف سانتوس عن أنَّ المحادثات
الثنائية بين البلدين كانت تجري منذ أشهر استعدادا ً لفتح الحدود ،وإنَّ فنزويال
و كولومبيا سيضمنان األمن ويساعدان في الح ِد من التهريب.

الفلبين :ن�أخذ بجدية تهديد «داع�ش»
لم�سابقة ملكة جمال الكون
اكد الجيش الفلبيني ،أمس ،إنه يتعامل بجديَّة مع ما يُعتقد أنه تحريض
من تنظيم «داع��ش» على ِّ
شن هجو ٍم على مسابق ِة ملكة جمال الكون ،التي
تستضيفها الفلبين في كانون الثاني المقبل .مضيفا :أنَّ تسجيالً مصورا ً ُنشر
في اآلون ِة األخيرة على مواقع التواصل االجتماعي ،من قبل عناصر من التنظيم،
يصوِّرعملية إعداد قنبلة ورسالة بالعربية ُتهدد بتفجي ِر ملكة جمال الكون.
وقال الكولونيل إدجارد أريفالو المتحدث باسم الجيش الفلبيني للصحافيين
«نأخذ التهديد على محمل الجد» .لكنه أضاف ،أنَّ السلطات لم تتحقق حتى اآلن
من مصداقية الفيديو ولم ُتحدد مصدره .وتابع« :نجدد التأكيد أن ال وجود
«لداعش» في الفلبين ...ما لدينا هو جماعات تزعم ارتباطها «بداعش» في
محاول ٍة للحصو ِل على تمويل .ليس بعيدا ً على تنظيم «داعش» أن يزعم وجود
خاليَّا في الفلبين إلظهار انتشاره عالمياً».
من جهتهِا ،قالت إينا زارا لويوال المتحدثة باسم وزارة السياحة ،إنَّ الوزارة
قلق من التهديد.
التي ُتساعد في تنظي ِم مسابق ِة ملكة جمال الكون ال تشعر بأي ٍ
وأضافت« :نعتبره أمرا ً جادا ً مثله مثل مشكلة المرور التي تؤثر على حياتنا
اليومية» .واكدت أنَّ الحكومة واثقة من «قدرة الجيش والشرطة على ضمانِ
سالم ِة الشعب وأمنه».

