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تركيا في �سورية :ال يمكن
اللعب في ملعب الكبار
 د .هدى رزق
في خطابه عبر منصة األمم المتحدة أعرب الرئيس التركي رجب
طيب أردوغ��ان عن استيائه من ظلم النظام الدولي .لم يحاول أن
يكون دبلوماسياً .كان شعبويا ً كما هي الحال في أدائه السياسي
المحلي .كانت معظم المقاعد الفارغة عندما ق�دّم خطابه الناري
وتبيّن أنّ معظم زعماء العالم ليسوا مهت ّمين بمضمون الخطاب
ال��ذي أل�ق��اه وال��ذي اتسق م��ع رس��ال��ة سبق ووجهها إل��ى اإلدارة
اي حول الهدف من االستيالء
األميركية في طريقه الى نيويوركّ .
على تل ابيض من يد داعش وتسليمها الى وحدات الحماية الكردية
وربطها مع عفرين ،حيث إن��ه يمكن أن تصل إل��ى منطقة البحر
األبيض المتوسط.
ت�ح��دث ال��رئ�ي��س ال�ت��رك��ي ع��ن األك ��راد وال �ه��دف م��ن رب��ط ثالثة
كانتونات :القامشلي وكوباني وعفرين ،لتشكيل منطقة تمت ّد
من الحدود السورية مع العراق وتركيا في الشرق إلى الحدود
ال�س��وري��ة التركية ف��ي ال �غ��رب ..وق��ال إنّ منبج ه��ي للعرب .اما
الواليات المتحدة وشركاؤها في التحالف فتصرفوا كما لو انّ
منبج تنتمي الى وحدات الحماية الكردية وهذا خطأ بالرغم من هذا
الخطاب.
تستع ّد تركيا اآلن للمرحلة المقبلة من عملية “درع الفرات”،
التي تتض ّمن االنتقال جنوبا ً ض ّد معقل داعش في الباب .لن يكون
تحرير ال�ب��اب سهالً ب��ل سيكون أكثر صعوبة م��ن جرابلس من
أجل القضاء على داعش ،لذلك سيتطلب األمر تعاونا ً مع الواليات
المتحدة وإرس� ��ال خ �ب��راء على األرض وال �ت �ع��اون ف��ي القصف
الجوي.
احتج بعض
برزت مؤشرات التعاون األسبوع الماضي ،عندما
ّ
عناصر من “الجيش الح ّر” على وجود القوات األميركية الخاصة
ووج �ه��وا لهم الشتائم
م��ع ال �ق��وات التركية ف��ي “مدينة الراي”
ّ
وطالبوهم باالنسحاب.
كان الحادث محرجا ً لتركيا ألنها كانت تعلن “انّ الجيش الحر
يعتبر م��ن ال�ق��وى المعتدلة ،لكن تصرف ه��ؤالء أعطى انطباعا ً
معاكسا ً” .تراجع الجنود االميركيون الذين ال يتجاوز عددهم 30
جندياً ،لكنهم ما لبثوا ان عادوا في وقت الحق بعد تدخل الجيش
احتج قسم منه وانسحب من
التركي ما أزعج “الجيش الحر” الذي
ّ
أجل االنضمام إلى جبهة النصرة ،التي أصبح اسمها فتح الشام،
التي تعتبرها ك ّل من واشنطن وأنقرة منظمة إرهابية.
اورد الجيش التركي في بيان له بعد الحادث أنّ القوات األميركية
هي ضمن قوات التحالف التي تساعد القوات التركية في العمليات
التي تجري بين اعزاز والراي شمال سورية.
وعلّق المتحدث باسم البنتاغون على الحادثة أنّ تركيا هي
من طلب ال�ق��وات الخاصة األميركية لـ “كون ال��والي��ات المتحدة
تعمل مع القوات التركية والمعارضة السورية تقدم المشورة
والمساعدة”.
وكان الرئيس التركي قد اعتبر بعد الحادث انّ موقف الواليات
المتحدة من “الجيش الحر” هو الذي أدّى الى هذه الحادثة ،وذلك
قبل توجهه إل��ى ن�ي��وي��ورك ،ف��ي اش ��ارة ال��ى ال�خ�لاف بين تركيا
والواليات المتحدة حول األكراد في سورية ،لكن مع ذلك تعتمد
تركيا على دعم الواليات المتحدة في توجهها جنوبا ً نحو الباب.
الواليات المتحدة ليست متح ّمسة تجاه فكرة إنشاء المنطقة
اآلمنة .ويقول المحللون العسكريون إنّ تركيا ال يمكنها تأمين
ه��ذه المنطقة حسب رؤي��ة أردوغ ��ان ألنّ األم��ر “سيتطلّب نشر
اآلالف من الجنود األتراك في سورية لسنوات عدة .وهذا سيكون
متعذرا ً”.
كذلك ال يمكن ألنقرة أن تقوم بعملية عسكرية في الباب من دون
دعم الواليات المتحدة ،لهذا السبب طلبت من القوات األميركية
المساعدة ،ال سيما أنها معركة محفوفة بالخطر وذات تكلفة
عالية.
أم��ا الجيش الحر غير القادر على القيام بأية معركة من دون
دعم تركيا – فال يمكن االعتماد عليه كقوة قادرة على الصمود في
معركة الباب من دون أن تدعمه الواليات المتحدة وقوات سورية
الديمقراطية والتي تتألّف بمعظمها من مقاتلي وح��دات الحماية
الكردية التي أعربت عن عزمها على القتال في الباب ،لكن ال يبدو
أنّ الواليات المتحدة متح ّمسة لذلك.
فالعملية العسكرية التركية في سورية تت ّم بموافقة واشنطن.
أما فرص المواجهة بين وحدات الحماية الكردية والجيش التركي،
فهي غير محتملة وتقلّصت إلى ح ّد كبير ،فتركيا تريد من القوات
األميركية أن تكون ضمن قواتها الخاصة في سورية من أجل
منع االحتكاك والمواجهة بين وحدات الحماية الكردية والجيش
التركي.
يبدو أنّ تركيا ،قد تخلّت عن قتال األكراد والمطالبة بانسحابهم
من منبج االستراتيجية التي ح ّررها األكراد من داعش هذا الصيف،
وألنّ معركة طردهم من منبج يمكن أن تأتي بنتائج عكسية لتركيا،
نظرا ً ألنه من الواضح أنّ الواليات المتحدة في هذه المرحلة لن
تتخلى عن دعمها لهذه المجموعة ،التي تتمتع أيضا ً بقدر من الدعم
من روسيا.
وعليه ،يمكن للدعم الدولي الذي تل ّقاه “درع الفرات” أن يسقط
مما يوحي بأنّ التركيز على تحرير الباب له األولوية ،وهذا يم ّهد
الطريق إلى حلب ،ويمكن أن يشكل هدفا ً استراتيجيا ً لتركيا أكثر
بكثير من حلفائها.
وفيما كانت تركيا وروسيا قد ق ّررتا إقامة خط ساخن بعدما
ت� ّم تطبيع العالقات بينهما ،ج��اء االجتماع في أنقرة بين القادة
العسكريين غيراسيموف وخلوصي عكر لكي ينشط الموضوع
من جهة وليطرح مالحظات .فالروس يعتقدون أنّ تركيا ،بعد
دخولها سورية بضوء أخضر من موسكو ،قد تجاوزت الحدود
المتفق عليها للعملية .وكان الجنرال الروسي غيراسيموف قد أبلغ
رئيس األرك��ان العامة التركي خلوصي عكر أنّ عمليات الجيش
التركي في سورية قد انتهكت القانون ال��دول��ي .وه��و ح � ّذر من
أنّ التوسع في ه��ذه العملية يمكن أن تكون له مخاطر سياسية
وعسكرية .جاء التحذير الروسي في أعقاب االقتراح األميركي
الرئيس باراك أوباما إلى أردوغان من أجل القيام بعملية مشتركة
ض ّد الرقة.
أراد الجنرال الروسي معرفة األبعاد التنفيذية للعملية ،لكن
الجنرال خلوصي قد أبلغه أنّ تركيا تفضل السالمة اإلقليمية
ل�س��وري��ة ،وأنّ “عملية ال ��درع الفرات” ت�ه��دف إل��ى ض�م��ان أمن
الحدود التركية.
أبلغت روسيا تركيا أنّ جميع العمليات التي تقوم بها من دون
علم وموافقة الحكومة السورية ستعتبر بوصفها انتهاكا ً للقانون
الدولي.
ال يمكن لروسيا أن تعدّل موقفها الراسخ لصالح العالقات
مع تركيا ،وال يحتمل أن تقف موسكو وتشاهد تركيا وهي تدعم
المجموعات المسلحة ض ّد الجيش السوري ،الذي يكسب بدعم
روسيا في جميع أنحاء حلب.
فالتقارب بين تركيا وروسيا بحاجة الى أكثر من خط ساخن،
إذ يتطلب من أنقرة تغيير موقفها تجاه بعض جماعات المعارضة
السورية .لكن ال دليل على هذا األم��ر لغاية اليوم .لكن يبدو انّ
المحادثات طالت موضوع البحر االسود الذي يشغل الروس في
حين أنّ االمور أوضح بالنسبة الى سورية ،حيث تعي تركيا أنّ
اللعب في الملعب السوري لم يعد متاحاً ،ومهمتها اليوم المشاركة
في التخلص من داع��ش وليس صنع السياسات التي تقوم بها
الدول الكبرى بالرغم من خطاب التظلّم...
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هل ُتق ِبل م�صر على تغيير �سريع و�شامل قريب ًا؟
 محمد شريف الجيوسي
تؤشر مجريات متالحقة ف��ي مصر على أنها ُمقبلة
على تغيير واسع وشامل خالل (أقل من سنة بكثير) تبدأ
باستقالة أو إعفاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ودخ��ول مصر ف��ي حالة م��ن الفوضى المؤقتة فترة قد
تستمر نحو ش�ه��ري��ن ،ريثما تستقر األم���ور ،ويتسلّم
زم��ام الحكم مجلس سياسي لمعارض ٍة مصرية؛ آخذة
في التشكل خارج معادالت ك ّل القوى والوجوه السياسية
التقليدية الحالية والسابقة.
ويقول عادل السامولي أحد أبرز وجوه تلك المعارضة،
الذي يقود حراكها خارج مصر ،وقد تكون له عودة قريبة
إليها ،إنّ العنصر الشبابي ه��و أح��د سمات المعارضة
ال �ج��دي��دة ،ف �ض�لاً ع��ن ك��ون �ه��ا خ� ��ارج م �ع��ادل��ة اإلخ� ��وان
والجماعات اإلسالمية ،تماماً ،من ّوها ً بأنّ عودة مرسي أو
اإلخوان للحكم ليست واردة وقد أصبحت من الماضي،
وال مكان لألخونة في المعادالت الجديدة بمصر ،تحت
أي شعار أو مس ّمى ديني أو مذهبي ،وعلى من يرغب
ّ
منهم ممارسة السياسة االن��دم��اج في األح��زاب المدنية
والديمقراطية القائمة والقبول بمبادئها.
ومن المؤكد أنه لن يكون لما يس ّمى المجلس الثوري
المصطبغ باللون اإلخواني المقيم في تركيا ،فرصة في
المرحلة المقبلة من الحكم.
وبحسب مصادر المعارضة المصرية ،فإنها ترفض
استمرار العسكر في تصدّر الحكم ،بقدر رفضها وعلى
المستوى ذاته رفضها األخونة وخلط السياسة بالدين.

كوالي�س
خفايا

وي��رى القائلون بالتغيير من العسكر ض��رورة أن يبقوا
خ ��ارج ال�س�ل�ط��ة ،ح �ف��اظ �ا ً ع�ل��ى ال��دول��ة ال�م�ص��ري��ة وعلى
المؤسسة العسكرية من ضمنها.
وسيطالب مجلس الدفاع الوطني بإعفاء الرئيس عبد
الفتاح السيسي من الحكم في حال لم يستقل أو لم يجد
المجلس صيغة تحفظ للسيسي ماء الوجه وتحول دون
ردود فعل غير محسوبة.
ً
وتؤكد المجريات أنّ وجوها كعمرو موسى ،شاركت
ف��ي ال�ح�ك��م ف��ي ف �ت��رات س��اب�ق��ة ،ل��ن ي �ك��ون ل�ه��ا مستقبل
سياسي الح �ق �اً ،وإنْ ك��ان بعضها ق��د ي�ك��ون ب���ارزا ً في
مرحلة ال�ف��وض��ى بعد رح�ي��ل السيسي ،حيث ق��د تدفع
جهات؛ البعض لتحريك األوضاع كرؤوس حربات ،لكنها
لن تكون مؤثرة في الختام ،وسيتيح عدم اتضاح الجهة
الحقيقية المحركة ل�لأح��داث ،ب��روز غير مؤثرين وقد
يرتكب القادمون من (العشوائيات) جرائم.
ولمجلس المعارضة المصري رؤية مختلفة في طريقة
محاربة اإلرهاب وداعش بخاصة ،والحيلولة دون انتقالها
لمصر ،من مؤشراتها ،عدم التعاون مع خليفة حفتر (في
ليبيا)!؟ وقد يدفع المجلس لمشارك ٍة مصرية (فاعلة) في
الحرب على اإلره��اب خ��ارج ح��دود مصر ،بالتعاون مع
دول ال�ج��وار ف��ي ح��ال رغ�ب��ت ،وضبط ح��دوده��ا ،وربما
تشكيل قوات مشتركة ولكن ليست على طريقة المشروع
الذي طرح عربيا ً قبل فترة.
وستعمل المعارضة المصرية ،بحسب مصادرها على
محاربة داعش على األرض السورية ولكن ليسن كـ (قوة
احتالل) معتبرة أنّ األزمة في سورية معقدة ،وال ب ّد أن
تكون مشاركة مصر في الحرب على اإلرهاب بالتعاون.
ولدى المجلس برنامج زيارات للدول العربية كافة ،وهي

أي المعارضة ترفض التدخل في الشؤون العربية وتدعو
اآلخرين للنأي بأنفسهم عن التدخل في شؤون مصر.
وتعتبر المعارضة أنّ الجزر لن تكون إال مصرية مهما
كلف ذلك من ثمن ..ومهما كانت الضغوط ،مشدّدة على
أنّ السعودية لن تنج ّر إلى مواجهة مع مصر.
بكلمات تبدو المعارضة المصرية أكثر من واثقة بقدرتها
على التغيير ..وتعتقد أنّ ك ّل تقييماتها اعتبارا ً من سنة
 2008ثبتت صحتها ،وأنها تمتلك برنامجا ً شامالً للتغيير
السلمي وأدوات هذا التغيير ،وأن التغيير آتٍ وسريع أكثر
مما ُيتخيّل ،وأنها على قدر واسع من التحالفات ما يمكنها
من امتالك الزمام ،ووضع مصر على السكة.
وف��ي ت�ق��دي��رن��ا ،أنّ على ق��وى ال��داخ��ل ف��ي مصر أخذ
م��ا ُي �ق��ال على محمل ال �ج �دّ ،وال�ب�ح��ث ف�ي��ه ،وال�ع�م��ل على
تجنيب مصر والمنطقة ويالت جديدة ،وإح��داث التغيير
الذي يط ّهر مصر من األخونة والعسكرة ،وإقامة مصر
الديمقراطية المدنية المنتمية ألمتها ،ويجنّبها األحالف
األجنبية واإلقليمية ،وتلك التي ُتدخل مصر في عداوات
مع األشقاء أو تقطع صالتها األخوية بهم ،وإقامة التنمية
التي تحقق لمصر األم��ن الغذائي والسيطرة على موارد
الغذاء والثروات الطبيعية وال تسمح بهيمنة مؤسسات
رأس المال األجنبي على مقدراتها االقتصادية وبالتالي
ق��راره��ا ال�س�ي��اس��ي ال �س �ي��ادي المستقل ،وإع� ��ادة النظر
باتفاقية كامب ديفيد التي لم تأت لمصر باألمن والسلم
والعدل واالستقرار ،بل زادتها بالتزامن أزم��ات وفقراً،
التجسس والغش
ول��م تبخل «إسرائيل» عليها بشبكات
ّ
المستور والمعلن.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

تساءلت مصادر
دبلوماسية غربية عن
مدى صحة كالم الداعية
التركي فتح الله غولن
أي من
عن عدم بقاء ّ
القيادات العسكرية
القيادية المتهمة بتدبير
اإلنقالب في تركيا على
قيد الحياة ،وقالت :إذا
ثبتت صحة هذا الكالم
فسيكون طبيعيا ً أخذ
اتهامات غولن ألردوغان
بتدبير انقالب كمسرحية
دموية جرى التخلص من
رموزها بعد استعمالهم
لتبرير حملة تطهير
طاولت ك ّل خصوم
أردوغان بصورة ال
يمكن تخيّل عفويتها
وال عالقتها بمالحقات
تتصل بانقالب ،حتى
أنها وصلت إلى القطاع
التعليمي.

تراجع حدّ ة االحتجاجات في ت�شارلوت بعد �إلغاء تنفيذ حظر التجوال

مقتل � 3أ�شخا�ص في �إطالق نار بوالية تيني�سي الأميرك ّية
تراجعت ،أم��س ،ح �دّة االحتجاجات التي شهدتها
مدينة تشارلوت بوالية نورث كاروالينا األميركية ،بعد
أن اختارت الشرطة عدم تنفيذ حظر للتجوال فرضته
السلطات بعد ليلتين من أعمال الشغب التي اندلعت
في المدينة بعد مقتل رجل أس��ود يُدعى كيث سكوت
برصاص أحد عناصر الشرطة.
و كانت سلطات مدينة تشارلوت قد أق ّرت فرض حظر
التج ّول ليالً على خلفية موجة الشغب ،وأوضحت عمدة
المدينة جنيفر روبرتس ،أنّ حظر التجوال يفرض من
منتصف الليل حتى الساعة الـ 6صباحاً ،وسيظ ّل ساريا ً
لحين رفع حالة الطوارئ في المدينة ،أو لحين إلغائه
رسم ّياً.
هذا ،وكانت عائلة سكوت قد عرضت لقطات مص ّورة
للحادثة ،حيث ظهر كيث هادئا ً ويتص ّرف بطريقة ليست
عدوانيّة ،ويسير ببطء للخلف ويداه إلى جانبه عندما
أطلقت الشرطة النار عليه ،دون أن ي ّتضح إذا ما كان
يحمل مسدّسا ً كما تقول الشرطة أم ال.
وعلى النقيض من التوتر في تشارلوت ،ساد الهدوء
في مدينة تولسا بوالية أوكالهوما ،حيث نشرت الشرطة
لقطات لمقتل تيرينس كراتشر ب��رص��اص الشرطة
األسبوع الماضي بعد ّ
تعطل سيارته على طريق سريع.
وا ُّتهمت الشرطيّة التي أطلقت النار عليه بالقتل غير
العمد من الدرجة األولى.
وشهدت الواليات المتحدة ،خالل العامين 2014
و ،2015جرائم قتل ناجمة عن دوافع عنصريّة أو جرميّة
فاق عدد ضحاياها بكثير عدد الضحايا الذين سقطوا
نتيجة هجمات إرهابيّة في البالد.

إذ أفادت إحصائ ّيات ُنشرت ّ
مؤخراً ،بأنّ أميركا شهدت
منذ مطلع العام  2014وحتى مطلع كانون األول الحالي،
ورج��ح مكتب التحقيقات
نحو  700عملية إطالق نار،
ّ
الفدرالي بأنّ واح��دة منها فقط تحمل «فرضيّة العمل
اإلرهابي» ،وهي حادثة سان برناردينو.
وتؤ ّكد اإلحصائيّات أنّ التهديد األكبر يتم ّثل بحاالت

انتشار السالح والعنصرية وعنف الشرطة التي حصدت
أرواح عدد من األميركيّين األبرياء.
فجر قيام الشرطي األبيض دارين
ففي آب ّ ،2014
ويلسون بقتل الشاب ذي البشرة السوداء األعزل مايكل
براون في مدينة فيرغسون بوالية ميزوري ،احتجاجاتٍ
شعب ّية تح ّول بعضها إلى اضطرابات.

رئي�س وزراء اليابان يثير برنامج كوريا ال�شمال ّية النووي مع فيدل كا�سترو

وشهد شهر شباط م��ن ال��ع��ام نفسه أس��وأ جريمة
كراهية عنصريّة ،راح ضحيّتها الطالب المسلمون
الثالثة من األصول العربيّة ،ضياء شادي بركات (23
ع��ام�اً) ،وزوجته يسر محمد أب��و صالحة ( 21عاماً)
وشقيقتها رزان محمد أبو صالحة في تشابل هيل بنورث
كارولينا.
في غضون ذل��ك ،فتح رج��ل مسلّح النار في معمل
بوالية تينيسي جنوب شرقي الواليات المتحدة ،ما
أسفر عن مقتل شخصين ،وبعد اقترافه الجريمة أقدم
المسلح على االنتحار ،حيث ص ّرحت مصادر أمنيّة
وإعالميّة محليّة أنّ حادث إطالق النار حدث في معمل
لإللكترونيّات.
ويكاد ال يم ّر أسبوع من دون تسجيل حوادث إطالق نار
وسقوط ضحايا في الواليات المتحدة ،ما دفع السلطات
إلى النظر في مسألة حيازة األفراد لألسلحة الشخصيّة.
وتودي حوادث إطالق النار بحياة  68%من مجموع
من يُقتلون باألسحة في أميركا الشمالية والجنوبيّة
سنوياً .وكانت هذه النسبة في حدود  66%فقط سنة
 ،2013حسب تقرير لألمم المتحدة ،حيث يمتلك حوالى
 90%من مواطني الواليات أسلحة ناريّة ،بينما ال
تتجاوز هذه النسبة في البلدان األوروبية مثالً  .40%وال
تتجاوز  28%في أفريقيا وآسيا ،وتنخفض حتى 13%
في البلدان األوروبية.
ورغ��م أنّ أوب��ام��ا يدفع بشكل ق��وي باتجاه إص��دار
تشريع ينظم حيازة وبيع السالح ،إلاّ أنّ هناك جمعيّات
تعارض بقوة هذا المسعى ،وتتذ ّرع بكون دستور البالد
يكفل للمواطنين ّ
حق حيازة السالح.

بالتحرك لمنع «كارثة» في تركيا
غولن يطالب االتحاد الأوروبي
ّ

تهدد بالنووي ّ
بيونغ يانغ ّ
�ضد �سيول وقاعدة غوام الأميرك ّية

الق�ضاء الإيطالي يطلب
�إنهاء التحقيق مع نجل �أردوغان

هدّدت بيونغ يانغ باستخدام أسلحة نوويّة ض ّد
سيول وقاعدة أميرك ّية في المحيط الهادئ ،حسبما
نقلته وكالة األنباء المركزيّة لكوريا الشمالية،
أمس.
وأوضحت الوكالة في بيان لها ،أنّ «استفزازات
الواليات المتحدة وكوريا الجنوبيّة وضعت شبه
الجزيرة الكوريّة في حالة ال يمكن التح ّكم فيها،
تهدّد بوقوع حرب نووية» ،مشيرة إلى أنّ «الرؤوس
النوويّة للجيش الشعبي الكوري ستح ّول سيول
إلى رماد ،عقابا ً لها» .كما أعلن مصدر في الجيش
الكوري الشمالي ،أ ّن��ه «سيمحي من الخريطة»
القاعدة العسكريّة األميركيّة الواقعة في جزيرة
غ��وام بالمحيط ال��ه��ادئ ،وذل��ك في ح��ال تصعيد
التو ّتر واستمرار تحليقات القاذفات االستراتيجيّة
األميركيّة فوق شبه الجزيرة الكوريّة.
و كانت القيادة األميركيّة في المحيط الهادئ
أ ّك��دت في وقت سابق ،قيام قاذفتين أميركيّتين
من ط��راز « »B-1Bبالتحليق ق��رب الحدود مع
كوريا الشمالية ،وأنّ إحداهما هبطت على بعد 70
كيلومترا ً جنوب سيول.
من جهته ،ا ّتهم وزير خارجية كوريا الجنوبيّة
يون بيونغ سيه كوريا الشمالية بأ ّنها «تهزأ تماماً»
بسلطة األم��م المتحدة من خ�لال استمرارها في
تجاربها النوويّة والصاروخية ،وقال« :إنّ الوقت
ح��ان إلع��ادة النظر في عضويّتها بهذه المنظمة
الدولية».
وت��اب��ع الدبلوماسي ال��ك��وري الجنوبي ،أنّ
«انتهاكات كوريا الشمالية المتك ّررة وعدم امتثالها
لقرارات مجلس األمن واألع��راف الدوليّة أمر غير
مسبوق ،وليس له مثيل في تاريخ األمم المتحدة».

أعلن محامي بالل ،النجل األكبر للرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،أنّ
النيابة العامة في مدينة بولونيا شمال إيطاليا ،طلبت إنهاء التحقيقات في
قضيّة تبييض أموال تتعلّق ببالل أردوغان.
ونقلت وكالة «فرانس برس» ،أمس ،عن المحامي جيوفاني تروميبني قوله،
إنّ القرار يعود إلى قاضي التحقيق في القضيّة ،الذي يمكن أن ي ّتخذ قراره في
األسابيع المقبلة ،مشيرا ً إلى أ ّنه متفائل إلى ح ّد كبير.
وتعود حيثيّات القضيّة إلى شكوى تقدّم بها رجل أعمال تركي ،معارض
في المنفى ،أ ّكد فيها أنّ بالل كان قد هرب إلى إيطاليا «مع مبلغ كبير من المال»
وفريق من الح ّراس الشخصيّين المسلّحين الذين استخدموا ج��وازات سفر
دبلوماسيّة.
وكان بالل أردوغان ،الذي سافر إلى بولونيا إلكمال دراسته للحصول على
شهادة الدكتوراه ،أحد المشتبه بهم الرئيسيين في فضيحة فساد كبرى انكشفت
في كانون األول عام  2013في تركيا ،حيث ت ّم وقف جميع التحقيقات.
وفي مطلع آب الماضي ،أثارت هذه القضيّة مواجهة كالميّة بين الرئيس
التركي ورئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي .وقد قال أردوغان في مقابلة مع
التلفزيون اإليطالي« :ليهت ّم القضاة اإليطاليّون بشؤون المافيا وليس بابني».
ور ّد رينزي على «تويتر» قائالً« :في هذا البلد (إيطاليا) ،يتبع القضاة القانون
والدستور اإليطالي ،وليس الرئيس التركي .وهذا ما يسمى دولة القانون».
في غضون ذلك ،قال رجل الدين التركي المعارض والمقيم في الواليات
المتحدة فتح الله غولن ،إنّ الرئيس التركي يستغ ّل محاولة االنقالب الفاشلة
ّ
بالتدخل لمنع وقوع «كارثة» في
للترويج لنفسه كبطل قومي .وطالب أوروبا
تركيا مع استمرار عمليّات تطهير تشمل الجيش والسلطة القضائيّة.
وأشار غولن في مقابلة مع صحيفة «ال ستامبا» اإليطاليّة اليوميّة إلى أنّ
الزعماء في أوروبا لم يفعلوا شيئا ً يُذكر في ما يتعلّق بانتقاد أردوغان العتقال
عشرات اآلالف من صفوف الجيش والعاملين في الصحافة والقضاء ،وحتى في
مجال الفنون وإيقاف نحو  100ألف شخص عن العمل.
وأضاف« :الضغط الداخلي من الالجئين وتزايد نشاط الجماعات المتط ّرفة
والمالحقة القضائيّة لعشرات اآلالف من المدنيّين وتس ّرع أردوغان إلعالن نفسه
بطالً قومياً ،يجب أن يلزم الزعماء األوروبيّين بالتص ّرف بشكل فعّ ال لوقف
تح ّرك الحكومة نحو االستبداد».

وق��ال ي��ون بيونغ سيه ف��ي أث��ن��اء كلمة أم��ام
االجتماع السنوي للجمعيّة العامة لألمم المتحدة،
إنّ على مجلس األمن الدولي ا ّتخاذ إجراءات «أقوى
وشاملة» اتجاه كوريا الشمالية بعد أن أجرت
تجربتها النوويّة الخامسة يوم  9أيلول الحالي،
مضيفا ً أنّ بيونغ يانغ ليست فقط تط ّور قدرتها
النوو ّية والصاروخ ّية ،بل وتهدّد عالنية باستخدام
تلك األسلحة كإجراء وقائي أيضاً.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ق��ال ياسوهيسا ك��اوام��ورا
المتحدّث باسم وزارة الخارجية اليابانيّة ،إنّ
رئيس ال��وزراء شينزو آبي دعا إلى ر ٍّد
دولي قويّ
ّ
وموحد على برنامج كوريا الشماليّة النووي في
ّ

محادثات مع زعيم كوبا السابق فيدل كاسترو.
كاوامورا قال للصحافيين ،بعد اجتماع آبي الذي
استغرق  70دقيقة مع فيدل كاسترو زعيم كوبا
السابق واألخ األكبر للرئيس راؤول كاسترو« :أشار
رئيس الوزراء إلى ضرورة أن ير ّد المجتمع الدولي
موحد» ،مضيفا ً أنّ فيدل
على هذا األمر بقوة وبشكل ّ
كاسترو أبلغ آبي أنّ مسألة برنامج كوريا الشمالية
النووي يجب حلّها سلم ّيا ً من خالل الحوار.
و ُتعتبر ك��وب��ا أح��د حلفاء ك��وري��ا الشماليّة
الدبلوماسيّين القليلين هي والصين ،إلى جانب
تأسست
عضويّتها في حركة عدم االنحياز التي ّ
عام .1961

ريابكوف ينتقد ت�صريحات كالبر حول ّ
تدخل مو�سكو في انتخابات الرئا�سة الأميرك ّية
أعلنت موسكو أنّ التصريحات األخيرة التي أدلى بها مدير االستخبارات
الوطنيّة األميركيّة جيمس كالبر حول ّ
تدخل روسيا المزعوم في انتخابات
الرئاسة األميركيّة ،تم ّثل مستوى غير مسبوق من العبث.
و قال سيرغي ريابكوف ،نائب وزير الخارجية الروسي ،أمس« ،هذه
ليست المرة األول��ى التي نسمع فيها تصريحات كهذه ،ولكن ألول مرة،
باعتقادي ،يخلط الطرف األميركي انتخابات مجلس الدوما الروسي مع
االنتخابات الرئاسيّة األميركيّة».
تجدر اإلش��ارة إل��ى أنّ كالبر أعلن قبل أي��ام ،في حديث إل��ى صحيفة
ّ
للتدخل «بطريقة أو بأخرى» في
«واشنطن بوست» ،أنّ محاوالت موسكو

انتخابات الرئاسة األميركيّة بهدف التأثير على نتائجها تعود إلى ستينات
ّ
للتدخل في سير عمليّة
القرن الماضي ،مضيفاً« :ث ّمة تقليد في روسيا
االنتخابات داخل البالد وفي دول أخرى».
وأعرب ريابكوف ،تعليقا ً على هذه االتهامات ،عن بالغ استغرابه من
تصريحات كهذه «تأتي ال��واح��دة تلو األخ��رى من قِبل أشخاص ،كانوا
ّ
يتدخلون على م��دى عقود وبشكل مباشر في الشؤون الداخليّة لدول
أخرى».
ووص��ف نائب رئيس الدبلوماسيّة الروسيّة تصريحات كالبر بأ ّنها
«ثرثرة» ال تستحق االهتمام ،مشيرا ً إلى تقديرات المراقبين الدوليّين

المستقلين النتخابات مجلس ال��دوم��ا ال��روس��ي ،ال��ت��ي أج��ري��ت األح��د
الماضي.
ّ
ّ
التدخل
تغض النظر مبدئ ّيا ً عن
وأ ّك��د ريابكوف ،أنّ اإلدارة األميركيّة
ال��ص��ارخ المستمر ف��ي ال��ص��راع االنتخابي األم��ي��رك��ي م��ن قِبل حلفائها
األوروبيّين .واستطرد قائالً« :ال يتو ّرع قادة دول غرب أوروبا والعديد من
الشخصيّات السياسيّة األخ��رى عن اللجوء ألساليب «اإلع�لام األس��ود»،
ويتحدّثون دائما ً عن أفضليّاتهم في الصراع االنتخابي الجاري في الواليات
ترحب به اإلدارة األميركيّة بكل وضوح ،حسب اعتقادنا.
المتحدة ،وهو ما ّ
وهذه هي المرة األولى التي يت ّم فيها أمر كهذا في الواليات المتحدة».

