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رو�سيا و�إيران يُكمالن ن�سج ال�شرنقة
نحو طريق الحرير الجديد

في الربع ال�ساعة الأخير...
} عبد الحكيم مرزوق

} تماضر عباس
ليس م��ن ال �ض��روري التم ّعن كثيرا ً ف��ي سياسية ه��ذا الدب
القطبي ال �ب��ارد ،ص��اح��ب الحجم الكبير واألن �ي��اب والمخالب
الحادّة التي ال تقهر ،لنعرف كم يملك من الحكم ِة التي تجعل
فرائس ُه تتق ّد ُم صوب ُه غير خائف ٍة وهو ساكنٌ وه��ادئٌ ومتزن.
الصعب التع ّرف على صانع السجاد األليف الصابر
وليس من
ِ
الهادئ ،الذي ُيحيك بهدوء لينهي ما بدأه وإن طال أمده.
بحيلة وحنكة وحكم ِة الدب الروسي ،وهدوء وصبر وبراعة
صانع السجاد اإلي��ران��ي ،ت ّمت حياكة الشرنقة ح��ول التركي
صاحب األحالم السلطانية ،السلطان السابع والثالثين رجب
طيب أردوغان ،الذي وجد نفسه بعد تخلي حلفائه عنه وتو ّرطه
في سورية ،قد تهدّمت أحالمه السلطانية أمام الجيش السوري.
وخ �س��ارات��ه االق �ت �ص��ادي��ة نتيجة ال�غ�ض��ب ال ��روس ��ي ،انتها ًء
باالنقالب العسكري عليه ،والذي تو ّرط فيه حلفاؤه أنفسهم.
ف��ي ل �ق��ا ٍء م �ش �ت��رك ج�م�ع��ه ب��ال��رئ �ي��س ال ��روس ��ي ف��ي مدينة
بطرسبورغ الثالثاء  9آب ،أكد الطرفان عزمهما التوصل إلى
بخصوص سورية .ونقالً عن موقع «روسيا
تفاه ٍم مشترك
ِ
اليوم» فإنَّ المحادثات الروسية -التركية استمرت ألكثر من
ث�لاث س��اع��ات .واستغرقت جلسة محادثات الق ّمة بمشاركة
بوتين وأردوغ��ان ،والتي جرت داخل قصر قسطنطين ،بعزبة
«ستريلنا» في سان بطرسبورغ .واستم ّر الحوار بين بوتين
وأردوغ��ان خ�لال االجتماع المصغر ،قرابة ساعتين ،وبدأت
بعد ذلك المحادثات بمشارك ِة أعضاء الوفدين ،إذ انضم إلى
ال�م�ح��ادث��ات ع��د ٌد م��ن المسؤولين العسكريين والسياسيين
واالقتصاديين الكبار في البلدين.
فهل أدت الزيارة نتائجها؟
م��ا أراده ال�ت��رك��ي م��ن ال��روس��ي ك��ان على شقين ،أحدهما
اقتصادي يتمثل بعودة السيَّاح والتعاون االقتصادي ،حيث
كان اسقاط الطائرة الروسية بمثاب ِة ضربة موجعة للعالقات
التجارية بين البلدين .وهبطت الصادرات التركية إلى روسيا
في النصف األول من العام الحالي ،حيث بلغت قيمتها نحو
بانخفاض نسبته  60.5في المئة،
 737مليون دوالر ،أي
ٍ
بالمقارن ِة بالفتر ِة نفسها من العام الماضي ،وفقا ً لصحيفة
ال�ص�ب��اح ال�ت��رك�ي��ة .كما تسبب ال �ن��زاع ف��ي تجميد مشروعين
ضخمين للطاقة ه�م��ا :تركستريم لنقل ال�غ��از الطبيعي عبر
البحر األس��ود و ُمفاعل أكويو ال�ن��ووي ،ال��ذي ُتشرف الوكالة
الفيدرالية للطاقة النووية الروسية (روزاتوم) على بنائه .وقبل
األزم��ة ،كانت روسيا المستورد الرئيسي للمنتجات التركية
من الخضروات والفاكهة ،وتسعى أنقرة جاهد ًة إلى أن ُتسهم
ال��زي��ارة ف��ي رف � ِع حظ ِر االس�ت�ي��راد .وه��ذا م��ا تعهد ب��ه الرئيس
الروسي فالديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان،
باستعادة العالقات االقتصادية القوية بين البلدين .وقال بوتين
إنَّ العقوبات التجارية التي فرضتها موسكو على تركيا «سترفع
تدريجياً» .وأوضح ـ لدى لقائ ِه أردوغان في سانت بطرسبرغ -
أنَّ األولو َّية تتركز على العودة لمستوى التعاون الذي كان قبل
األزمة حسب «بي بي سي».
والشق الثاني :كان يتعلق بمخاوف التواجد الكردي وتشكي ِل
ال��دول��ة الكردية ،وه��ذا ما لن ُيحققه إال التعاون مع الروسي
واألي��ران��ي ف��ي ال�ش��أن ال �س��وري ،وال��وق� ِ
�دق واحد
�وف ف��ي خ�ن� ٍ
يخص سورية .وبالرغ ِم من أنه لم تكن هناك تصريحات
بما
ّ
بخصوص ال�ش��أن ال �س��وري .لكن ي��وم الجمعة 12
واض�ح��ة
ِ
آب استقبل الرئيس التركي وزي��ر الخارجية االي��ران��ي محمد
ج��واد ظريف ،في العاصمة التركية أن�ق��ره .وذك��رت مصادر
في الرئاسة التركية أنّ أردوغ��ان استقبل ظريف في المجمع
الرئاسي ،وعقد الطرفان لقاء مغلقا ً استمر نحو ثالث ساعات،
أي تفاصيل أخ ��رى ع��ن ال �ل �ق��اء .وأك ��د موقع
م��ن دون ورود َّ
«روسيا اليوم» أنه بعد لقاء الرئيس التركي ،إلتقى ظريف نظير ُه
التركي مولود جاويش أوغلو ،وعقدا مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً
أعلنا فيه أنّ طهران وانقرة متفقتان على ضرور ِة الحفاظِ على
وحد ِة األراضي السورية .وأوضح وزير الخارجية التركي ،أنَّ
بالده ستتعاون مع أيران في مواضيع أهمها وحد ُة األراضي
السورية والتعاون في القضايا األمنية ،وض��رورة محاربة
المجموعات اإلرهابية معاً .وشكر جاويش أوغلو إيران حكوم ًة
وشعبا ً على وقوفها إل��ى جانب تركيا ض� ّد محاولة االنقالب
العسكري الفاشلة .تحقق للتركي ما أراده وبقي عليه إغالق
حدوده وتنفيذ تعهداته.
معالم العالم الجديد بدأت تتوضح ولو بشك ٍل غير رسمي،
والحرب ضد سورية ب��دأت تفقد مشغليها واح��دا ً تل َّو اآلخر.
روس�ي��ا تظهر كعمالق السياسة وال �ق��وة نتيجة ال�ح��رب على
سورية وموقفها منها ،واي��ران تنهي تسويات ملفاتها العالقة
مع الغرب ،وغدا ً سيكون موعد االتفاقات ومد خطوط النفط على
طريق الحرير الجديد ،القادم من أسيا إلى أوربا عبر سورية.
وصمود سورية التي شكلت معادلة العصر الجيوسياسية
ٍ
حليف جيد هو أمر بغاي ِة
األه��م لهذا القرن ،وأن تجيد اختيار
األهمية والذكاء ،وهذا ما فعلته سورية حين اختارت حلفائها
وخطها الثابت ،مهما كثُرت محاوالت التضليل وإظهار الحليف
ال��روس��ي واإلي ��ران ��ي ع�ل��ى أن ��ه ص��اح��ب مصلحة أو صاحب
اح�ت�لال أو م�ض��ارب ف��ي أس ��واق السياسة ،يبيع حلفائه في
بورص ِة التسويات ،فلن ُيصدّق أحد منا هذا ألنَّ ما يحدث هو
أكبر بكثير من مجر ِد مضاربة ومصالح ،هو بنا ٌء لعال ٍم جديد،
وكسرألحادية سادت لزمنٍ طويل ،وتغيير من خارطة الطريق
الخاص بهم إلى طريق الحرير الخاص بنا.

تحذير �أممي من عودة
«الدواع�ش» االجانب �إلى بلدانهم
كشفت منظمة األمم المتحدة في تقرير أصدرته هذا األسبوع ،عن تزايد عدد
األجانب المنتمين الى صفوف تنظيم «داعش» اإلرهابي ،الذين يغادرون مناطق
النزاعات في سوريا والعراق ويعودون الى بلدانهم.
وبحسب التقرير فإن نحو  30في المئة من هؤالء المسلحين األجانب عادوا
إلى بلدانهم ،وبدأوا يمثلون تهديدا ألمنها القومي ،وأن «البعض منهم مستعد
لتنفيذ أعمال إرهابية على غرار تلك التي جرى ارتكابها في فرنسا وبلجيكا
مؤخرا».
وأكد واضعو التقرير في الوقت ذاته ،زيادة عدد الدول التي تقدم معطيات
للشرطة الدولية (االنتربول) تتعلق بالمسلحين األجانب في صفوف «داعش»
والتنظيمات اإلرهابية األخرى ،حيث سجلت حاليا حوالى سبعة آالف إسم.

م�صادقة باك�ستانية على �إعدام � 11إرهابي ًا
وافق رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف ،على تنفيذ
أحكام اإلعدام بحق  11إرهابيا ،حسب ما أفادت لجنة خدمات العالقات العامة
التابعة للجيش الباكستاني.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها ،إن هؤالء األشخاص أدينوا بالتورط في
ارتكاب جرائم بشعة متعلقة باإلرهاب بما في ذلك اغتيال عدد من الشخصيات
األمنية البارزة.
اضافت :أن هؤالء المتهمين الذين تمت محاكمتهم أمام محاكم عسكرية،
شاركوا أيضا في تدمير مدارس وبنية تحتية في البالد ،وتورطوا في عمليات
قتل طائفي وخطف وذبح مدنيين وعناصر من شرطة الحدود .كما أنهم خططوا
ونفذوا عددا من الهجمات على وكاالت إنفاذ القانون والقوات المسلحة في
باكستان.

كوالي�س

على الرغ ِم من أن عجلة النشاط الدبلوماسي المتعلق
بحل األزم��ة السورية بات واضحا ً للعيان ،إال أنَّ ث ّمة
قريب لألزمة ،وإذا
مؤشرات وتحركات ال تشي بح ٍّل
ٍ
ً
حصل ،ف��إن ذل��ك سيكون ص��ادم�ا ل�لأط��راف الدولية،
التي تآمرت وحشدت ودعمت كل الحركات والعصابات
اإلرهابية على الساحة السورية.
فهل تبدو ال��والي��ات المتحدة األميركية راضية عن
التقارب ببعض وجهاتِ النظر بين روسيا وتركيا؟ وهل
فهمت اإلدارة األميركية الرسالة التي قدّمتها اللقاءات
بين الروسي والتركي؟ وماذا يمكن أن تفعل إزاء ذلك،
فيما إذا خسر الحليف التركي الذي كان كالمهرج يلعب
على ك��ل ال�ح�ب��ال ف��ي سبيل تحقيق مصالحه ،وربما
أدرك م�ت��أخ��را أنّ اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة ال تهت ّم ب��ه أب��داً،
وتقدم مصالحها هي بالدرجة األول��ى ،حيث يمكن أن
تدعس التركي والسعودي والقطري ،في سبيل تحقيق
أهدافها ،وهي ال ترى أيا منهم سوى أداة تحركها كيفما
تشاء ،وسبق أن تخلت عن شخصيات ربما انتهى دورها
في اللعبة كالرئيس السابق حسني مبارك ،الذي كان
خادما ً مطيعا ً لإلدارة األميركية ،وكذلك زين العابدين
بن علي ،الرئيس التونسي ،والرئيس اليمني علي عبد
الله صالح ،ويمكن أن نذكر أيضا ً معمر القذافي في
األي��ام األخيرة من عهده ،حين أعلن عن فتح المنشآت
الليبية أمام مفتشي الهيئة الدولية للطاقة الذرية ،وهذا
لم ينفعه ،إذ كان ق��رار إنهائه قد اتخذ ،ولم تفيده تلك

الحركات ،مع أنه كان يعادي اإلدارة األميركية في أيام
عهده ،التي كانت تعتبر ذهبية.
م��اذا يمكن أن تفعل اإلدارة األميركية بأردوغان،
الذي يبدو أنه سيشق عصا الطاعة ،ويخرج عن العباءة
األم�ي��رك�ي��ة ،فيما إذا ص��دق بتحالفه م��ع «األص��دق��اء»
ال��روس واإليرانيين ،واستطاع أن ين ِّفذ كل االتفاقات
التي يمكن أن يتوصل إليها معهم بشكلٍ نهائي ،على
ال��رغ��م م��ن أنَّ ب�ع��ض المحللين وال��دارس �ي��ن ال يرون
في أردوغ��ان مصدرا ً للمصداقية ،إذ ربما ينقلب على
العهود والمواثيق التي أبرمها ،وقد سبق أن فعل ذلك
في السابق ،وكانت مصالحه هي التي تحدد بوصلة
حركته؟ ماذا سيفعل بعد أن لفِظه االتحاد األوروبي،
وأع �ل��ن ع��ن ط�لاق��ه ال�ث�لاث��ي ألردوغ� ��ان ،وأن ��ه ال يمكن
أن يكون ضمن دول االتحاد األوروب��ي ،وكذلك تآمر
االنقالب الفاشل؟ وحدهم
عليه األميركي ،وساعد في
ِ
األصدقاء الروس هم الذين مدوا له يد المساعدة إلنقاذ ِه
المأزق الذي تو ّرط فيه مع حلفائه السابقين ،الذين
من
ِ
ال عهد لهم ،كما تبيّن األح��داث التاريخية ،ألن العالقة
بينهما ل��م ت �ك��ن ع�لاق��ة ص��داق��ة ،ب��ل ع�لاق��ة ترسمها
المصالح النفعية التآمرية العدوانية .فاإلدارة األميركية
لم تكن في يوم ما ذات نوايا صادقة مع العرب ودول
الشرق األوسط ،بل كانت نواياها تنبع من هدف واحد
هو إضعاف الدول العربية ،لصالح الكيان اإلسرائيلي
المحت ّل ،الذي يقتل ويد ّمر يوميا ً في فلسطين المحتلة،
من دون أن يتحرك لديه أي شعو ٍر بالخج ِل مما يرتكب
من مجازر وقتل وتدميرألهلنا الفلسطينيين وتهديم
بيوتهم.

ُ
سيتعظ أردوغ��ان من ال��دروس السابقة ،ويعود
هل
إل��ى رش��ده وي�ت�ع��اون ب�ص��دق ف��ي الملف ال �س��وري مع
األصدقاء الروس؟ وهل يفتح أذني ِه ليسمع الكالم الذي
قاله معاون وزي��ر الخارجية اإليراني حسين جابري
أن�ص��اري ،ب��أن استمرار األزم��ة السورية غير ممكن؟
ألن��ه سيتسبّب ب��أم��واج م��ن ان�ع��دام األم��ن ف��ي المنطقة
والعالم ،وهذا يض ّر بمصالح الجميع ،والجميع هنا من
ضمنهم الطرف التركي ،إذا لم يصح من سباته ،فإنه
سيكون أكثر الخاسرين.
هل فعالً سيقوم التركي باالتفاق مع ال��روس لح ّل
األزم� ��ة ال��س��وري��ة؟ وه ��ل س�ي�غ�ل��ق ال� �ح ��دود ف��ي وجه
العصابات اإلرهابية ،التي تدخل عبر البوابة التركية؟
وهل سيمتنع عن مد اإلمداد ويد العون «لداعش» ولتلك
العصابات المجرمة؟ أم انه لم يحسم أموره بعد؟!!
اعتقد أن اجتماع ال �ق��ادة ال ��روس م��ع األت���راك ،قدَّم
رسالة واضحة بأن ليس هناك «لعب أطفال» وال مجال
للتراجع أمام األتراك ،خصوصا بعد التصريح األخير
لوزير الدفاع التركي فكري ايشق ،الذي قال :أن بالد ُه
اتخذت وروسيا ق��رارا ً في ما يخص الشأن السوري.
وهذا يعني بالبنط العريض لمن ال يتقن فك األحرف،
أننا اآلن أصبحنا في الربع الساعة األخير من نهاية
الحرب على سورية ،وهذا يعني أيضاً ،أنَّ سورية قريبا ً
ستعلن انتصارها ،وأنَّ محور المقاومة في النهاية هو
الفائز..
* كاتب وصحافي سوري
Marzok.ab@gmail.com

توقفت مصادر
عسكرية غربية
أمام تزامن اإلعالن
الروسي عن
الصياغة المستقبلية
للتموضع العسكري
في سورية ،بما في
ذلك نشر قاذفات
نووية ،واإلعالن
الروسي  -اإليراني
الذي فتحت بموجبه
المطارات اإليرانية أمام
القاذفات الروسية.
وقالت إنّ الذي يجري
يعني والدة أ ّول حلف
عسكري في وجه
حلف األطلسي ،منذ
تفكك حلف وارسو،
الذي ض ّم االتحاد
السوفياتي وشركاءه
في أوروبا الشرقية.

« »FBIي�سلم الكونغر�س وثائق من التحقيق في بريد كلينتون

ترامب يدعو الأميركيين الأفارقة لدعمه في االنتخابات
أظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع ج��دي��د ل��ل��رأي أجرته
«روي���ت���رز  -إب���س���وس» ،ف��ي ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة ،أن المرشحة الديمقراطية
النتخابات الرئاسة ،هيالري كلينتون،
تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد
ترامب بـست نقاط مئوية.
وتراوح التأييد لكلينتون بين  41و44
بالمئة ،في أواخر تموز ،في حين بلغ نحو
 41بالمئة في االستطالع األخير ،الذي
أجري في الفترة من  11إلى  15آب.
وشهد التأييد لترامب تحوالت أكبر ،إذ
ت��راوح بين  33و 39بالمئة آن��ذاك ،بينما
عانت حملته االنتخابية من أمور مثيرة
للجدل في األسابيع األخيرة .وأشار أحدث
استطالع إلى أن معدل التأييد لترامب يبلغ
نحو  35بالمئة.
وت��س��ب��ب ت��رام��ب ب��ان��ق��س��ام��ات داخ��ل
الحزب الجمهوري ،بسبب تصريحاته ضد
المهاجرين والمسلمين .وواجه انتقادات
من الحزبين الجمهوري والديمقراطي،
في وقت سابق من هذا الشهر ،بعد خالف
مع أس��رة جندي أمريكي مسلم قتل في
العراق.
في غضون ذلك ،وجه ترامب أقوى نداء
من جانبه حتى اآلن ،للناخبين األميركيين
من أصل أفريقي لدعم حملته ،وقال« :أطلب
صوت كل مواطن أميركي من أصل أفريقي
يعاني في مجتمعنا اليوم ،ويريد مستقبال
مختلفا وأفضل بكثير».
وت��اب��ع «ال��وظ��ائ��ف ،األم���ان ،الفرصة،

التمثيل المنصف وال��م��ت��س��اوي ..نحن
نرفض تعصب ه��ي�لاري كلينتون التي
تتملق مجتمعات الملونين وتحتقرهم
وتتعامل معهم باعتبارهم مجرد أصوات
 -هذا كل ما يهتمون به  -وليسوا بشرا

يستحقون مستقبال أفضل».
أض���اف «أي ص��وت (لكلينتون) هو
صوت لجيل آخر من الفقر وارتفاع معدل
الجريمة وال��ف��رص المفقودة ،الجريمة
والعنف هما اع��ت��داء على ال��ف��ق��راء ،ولن

يكونا مقبولين تحت إدارة ترامب».
في شأن متصل ،قال مكتب التحقيقات
االت��ح��ادي األم��ي��رك��ي ( ،)FBIإن��ه سلم
الكونغرس ع��ددا من الوثائق المرتبطة
بتحقيقه في استخدام هيالري كلينتون

بلديات فرن�سية ُتحظر �إرتداء «المايوه ال�شرعي»

الحكومة التركية تعزل �آالف الأمنيين
والع�سكريين وتطلق  38الف �سجين عادي
تحت الرقابة

فال�س يدعم منع «البوركيني»
أعلن رئيس ال��وزراء الفرنسي مانويل فالس،
تأييده للقرارات التي اتخذها رؤس��اء بلديات
فرنسية ،بشأن حظر لباس السباحة الذي يغطي
كامل جسد المرأة (البوركيني) ،وقال «أنا أتفهم
رؤساء البلديات الذين يبحثون في هذه المرحلة
المتوترة عن حلول لتجنب اضطرابات في النظام
العام».
وأكد فالس في تصريح له ،أنه يؤيد قرارات
رؤس��اء البلديات ،إذا كانت مدفوعة برغبة في
تشجيع العيش المشترك ،ال��ذي ال مكان فيه
«لدوافع سياسية خفية» .مشددا ً على ضرورة
أن تكون الشواطئ خالية من المظاهر الدينية.
واعتبر أن «البوركيني» ترجمة لمشروع سياسي
ضد المجتمع ،مبني على استعباد المرأة .مشيرا

إلى أن فرنسا ال بد أن تدافع عن نفسها في مواجهة
االستفزازات.
وخ�لال األس��اب��ي��ع الماضيةّ ،
حظر ع��دد من
رؤس���اء البلديات الفرنسية سباحة النساء
بـ«البوركيني» ،ما أثار جدال ً بين مؤيدي تطبيق
العلمانية والمدافعين عن حرية التعبير.
وبدأ الجدل حول «لباس السباحة الشرعي»
في فرنسا ،عقب تحذير جمعية نسائية بمدينة
مارسيليا ،جنوبي ال��ب�لاد ،األس��ب��وع الماضي،
عضواتها بعدم القدوم بـ«المايوهات» إلى مسبح
استأجرته ليوم واح��د ،وذلك لحضور مدرسين
سباحة ذكور.
وصرحت إدارة جمعية «سمايل »13حينها،
بأنها واعضائها يتلقون تهديدات منذ أيام عدة،

ويتعرضون لهجمات لفظية وجسدية .مشيرة
إلى أن إح��دى الرسائل البريدية المرسلة ألحد
اإلداريين فيها ،كانت تحتوي على «الرصاص»
إضافة إلى تهديدات عنصرية.
وعقب حادثة المسبح في مارسيليا ،قررت
بلديتا «ك��ان» و«فيلينيوف لوبيت» الواقعتان
على السواحل الجنوبية للبالد؛ وكذلك إحدى
البلديات في جزيرة «كورسيكا» ،حظر ارت��داء
«المايوه الشرعي» على شواطئها.
في غضون ذلك ،فرضت السلطات الفرنسية
غ��رام��ات مالية على ث�لاث فتيات ،الرتدائهن
«البوركيني» بوالية كان جنوبي البالد ،في وقت
كثفت فيه إجراءات التفتيش في شواطئ المنطقة
بعد حظر لباس البحر اإلسالمي هناك.

�سنودن :اختراق وكالة الأمن القومي الأميركية..
ر�سالة رو�سية
رج��ح إدوارد س��ن��ودن وق��وف
«ه���اك���رز» روس وراء الهجوم
اإللكتروني األخير على موقع تابع
لوكالة األم��ن القومي األميركية،
معتبرا أن واش��ن��ط��ن ق��د تواجه
عواقب دبلوماسية كارثية بعد
تسريب أسرارها.
وكتب سنودن ،وهو عميل سابق
لوكالة األم��ن القومي األميركية،
ه��رب إل��ى روس��ي��ا ،أن «أدل��ة غير
مباشرة والعقل السليم» يدالن
على ضلوع «ه��اك��رز» روس في
اخ��ت��راق م��واق��ع «Equation
 »Groupالتابعة لوكالة األمن
القومي األميركية.
واعتبر سنودن في تغريدة على
حسابه ف��ي موقع «ت��وي��ت��ر» ،أن
موظفي االستخبارات هم الذين
يتحملون المسؤولية الرئيسية عن
سرقة هذه المعلومات السرية.
وك���ان���ت م��ج��م��وع��ة ه���اك���رز «
 « Shadow Brokersقد
طرحت للبيع ما قالت إنه «سالح
إل��ك��ت��رون��ي» اس��ت��خ��دم��ه عمالء
« « Equation Groupلدى شن

لمز ّود غير رسمي للبريد االلكتروني ،اثناء
عملها كوزيرة للخارجية.
واوضح بيان صدر عن المكتب ،إنه قدم
«م��واد ذات صلة» إلى لجان الكونغرس
التي تحقق ف��ي األم���ر .مضيفاً« :ال��م��واد
تحتوي على معلومات محظور نشرها،
وم��ع��ل��وم��ات أخ���رى ح��س��اس��ة ،وي��ج��ري
تقديمها بناء على توقعات بأنها لن تنشر
أو يكشف عنها من دون اتفاق مع «.»fbi
واعتبر بريان فالون ،المتحدث باسم
كلينتون ،في بيان «ه��ذه خطوة ن��ادرة
بشكل غير ع��ادي» .وقال« :نعتقد أنه إذا
جرى تداول هذه المواد خارج وزارة العدل،
فانها يجب أن تنشر بشكل موسع حتى
يمكن للجمهور أن يطلع عليها بنفسه ،بدال
من أن يسمح للجمهوريين بتوصيفها على
نحو خاطيء ،من خالل تسريبات انتقائية
ومن منطلق التحزب».
من جهته ،قال تشاك غراسلي رئيس
اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ،إن
مراجعة أولية للمواد ،أظهرت أن معظمها
ّ
وح���ث مكتب
مصنف ع��ل��ى أن���ه س���ري،
التحقيقات على جعل أكبر قدر ممكن منها
متاحا للجمهور.
ك��ذل��ك ،ق��ال��ت م��ت��ح��دث��ة ب��اس��م لجنة
االش��راف واالص�لاح الحكومي في مجلس
النواب« :إن اعضاء من اللجنة يراجعون
المعلومات المصنفة على أنها سرية،
وال يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت
الحالي».

أصدرت الحكومة التركية مرسومين يقضيان بعزل آالف العسكريين والموظفين،
في جهاز األمن والقوات المسلحة التركية والمؤسسات الحكومية ،على رأسها هيئة
تنظيم االتصاالت.
ونص المرسومان اللذان نشرا في الجريدة الرسمية ،أمس ،على عزل 2360
ّ
موظفا في المديرية العامة لألمن ،و 196عسكريا من القوات المسلحة و 196موظفا
من هيئة تنظيم االتصاالت.
كما قضى المرسومان بإغالق هيئة االتصاالت ،وعزل عدد من الموظفين في
الخارجية التركية ،ومنح رئيس الدولة صالحية تعيين رئيس لألركان العامة
للجيش.
في السياق ،أعلن وزير العدل التركي بكير ب��وزداغ ،أن السلطات ستفرج عن
حوالى  38ألفا من السجناء العاديين ،في إطار إصالح يرمي إلى تخفيض عددهم،
على خلفية حملة االعتقاالت بعد االنقالب.
وأوضح بوزداغ في حسابه الرسمي على موقع «تويتر» ،أن اإلجراء المذكور ال
يعتبر عفوا عاماً ،وسيشمل فقط األشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية،
بشأن جرائم ارتكبت قبل اول تموز الماضي  .وستفرض رقابة على جميع هؤالء
األشخاص بعد اإلفراج عنهم.
ولن تشمل الخطوة المذكورة ،السجناء الذين أدينوا في إطار القضايا المتعلقة
بالقتل المتعمد وإنتاج وتجارة المخدرات والنشاط اإلرهابي .وكذلك الجرائم ضد
أمن الدولة والنظام الدستوري ،والجرائم الخاصة بكشف أسرار الدولة.

المتهم بجريمة نيويورك ينفي ارتكابها
نفى المتهم بقتل اإلم��ام موالما أكونجي ومساعده ث��راء الدين بالرصاص ،في
نيويورك ،أن يكون هو من ارتكب هذه الجريمة ،طالبا اإلفراج عنه مقابل ضمانات.
وذكر ليونارد ريسلير ،محامي المشتبه به أوسكار موريل ،أنه قال أمام القاضي
«لم أرتكب أي شيء من هذا القبيل ...أطلقوا سراحي مقابل ضمانات!» ،في حين لم
يستجب القاضي لطلب موريل ،الذي ال يزال محتجزا.
ووجهت اتهامات ضد موريل ،واستجوبته الشرطة بعد القبض عليه بتهم تتعلق
بحادث مروري صدم فيه شخصا وفر هاربا ،يوم السبت ،وهو يوم إطالق النار على
اإلمام ومساعده.
وسبق للشرطة ان اعلنت عدم وجود دليل على أن استهداف الرجلين كان بسبب
معتقدهما الديني ،لكنها لم تستبعد أي من االحتماالت.
وقتل أكونجي وثراء الدين بإطالق الرصاص على رأاسيهما من مسافة قريبة ،بعد
الصالة بمسجد الفرقان ،في منطقة أوزون بارك في كوينز بنيويورك ،يوم الجمعة 12
آب.

اختطاف ناقلة نفط ماليزية
هجمات على خصوم واشنطن.
ولفت سنودن الى أن المجموعة
مرتبطة بروسيا ،وأن البرامج التي
سرقها «الهاكرز» قد تشكل أدلة
دامغة تثبت وقوف واشنطن وراء
نشر فيروس «  « Stuxnetالذي

ألحق أض���رارا هائلة بالبرنامج
النووي اإليراني عام .2010
وراى أن ال��ه��دف م��ن الهجوم
كان يحمل «طابعا دبلوماسيا»
ال ع�لاق��ة ل��ه بجمع المعلومات
االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة .وح���ذر م��ن أن

واش��ن��ط��ن ق���د ت���واج���ه ع��واق��ب
دبلوماسية وخيمة ،في حال تأكد
تورطها ف��ي هجمات إلكترونية
على بعض حلفائها والتدخل
ف��ي عمليات متعلقة بالسباق
االنتخابي في الواليات المتحدة.

أعلنت السلطات الماليزية ،أمس ،عن اختطاف ناقلة نفط تحمل  900ألف لتر
من وقود الديزل ،وان الخاطفين اقتادوها إلى المياه اإلقليمية االندونيسية.
ولفتت وكالة تنظيم المالحة البحرية الماليزية في بيان ،إنها تمكنت من تحديد
موقع الناقلة «فيير هارموني» في المياه الواقعة قبالة جزيرة باتام األندونيسية،
مشيرة إلى أنها لم تتأكد حتى اآلن من هوية الخاطفين.
وكانت الناقلة المخطوفة أبحرت من ميناء «تانجوج بيليباس» في ماليزيا يوم
االثنين ،حاملة شحنة من الديزل تقدر قيمتها بأكثر من  392ألف دوالر أميركي.

