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ــبها

أنقرة لموسكو« :لصبرنا حدود»!
تواصل أنقرة المكابرة
على الصعيدين الداخلي
والخارجي .فهي تدعو
روسيا إلى «التهدئة»،
وترفض في اآلن نفسه
مجرد االعتذار عن إسقاط
القاذفة الروسية في
السماء السورية؛ أما داخليًا،
فتواصل حمالت القمع
ضد معارضيها كافة
«ن ـ ــدع ـ ــو روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وه ـ ـ ــي أح ـ ـ ــد أك ـب ــر
شــركــائ ـنــا ال ـت ـج ــاري ــن ،إل ــى ال ـه ــدوء؛
ولـ ـكـ ـنـ ـن ــا ن ـ ـقـ ــول كـ ــذلـ ــك إن ل ـص ـبــرنــا
حـ ـ ـ ــدودًا ...إذا ل ــم ن ـقــم ب ــال ــرد ب ـعــد ما
ف ـع ـل ـت ـم ــوه ،ف ـل ـي ــس ألنـ ـن ــا نـ ـخ ــاف أو
يعترينا أدنــى شـعــور بــالــذنــب» ،هذا
ال ـت ـص ــري ــح ل ــوزي ــر خ ــارج ـي ــة تــرك ـيــا،
مــولــود جــاويــش أوغ ـل ــو ،ال ــذي أشــار
إلــى إج ــراء ات موسكو الجوابية ،ردًا
ع ـل ــى إس ـ ـقـ ــاط س ـ ــاح الـ ـج ــو ال ـت ــرك ــي
الـشـهــر املــاضــي قــاذفــة روس ـيــة كانت
تـ ـحـ ـل ــق ف ـ ـ ــوق األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــة،
بـ ــال ـ ـقـ ــرب م ـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود م ـ ــع ت ــركـ ـي ــا.
وأض ــاف جــاويــش أوغـلــو ،يــوم أمــس،
ً
أن حكومته «صــابــرة أم ــا فــي عــودة

عالقاتنا إلى سابق عهدها».
ونـقـلــت صـحـيـفــة «حــري ـيــت» الـتــركـيــة
عن جاويش أوغلو ،قوله إن «الخطاب
ال ـس ـل ـبــي» و«ال ـ ـحـ ــرب ال ـك ــام ـي ــة» بني
الـ ـط ــرف ــن قـ ــد ه ـ ـ ــدأت راهـ ـ ـن ـ ــا .وأشـ ـ ــار
الوزير ،في هذا السياق ،إلى لقائه مع
نظيره الروسي ،سيرغي الفروف ،في
بـلـغــراد ،مطلع الشهر ال ـجــاري ،حيث
طلب «إب ـقــاء قـنــوات ال ـحــوار مفتوحة
مع روسـيــا ،دون أن يعترض الفــروف
ع ـل ــى ذلـ ـ ـ ــك» ،م ـض ـي ـفــا أن امل ـس ــؤول ــن
الــروس كانوا «عاطفيني» إثر إسقاط
القاذفة فوق سوريا ،وكانوا «يقذفون
تــركـيــا بــاالت ـهــامــات» .ورأى جــاويــش
أوغـلــو أن «ال ــروس يــريــدون استغالل
كــل ال ـفــرص ضــد تــركـيــا؛ لـكــن صبرنا
ل ـي ــس بـ ــا حـ ـ ـ ـ ــدود» ،داع ـ ـيـ ــا مــوس ـكــو
إل ــى إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ق ــراره ــا فــرض
العقوبات على أنقرة.
ف ــي ال ـش ــأن ال ــداخ ـل ــي ،ي ــواص ــل الحكم
ال ـت ــرك ــي حـ ـم ــات ال ـق ـم ــع مل ـعــارض ـيــه؛
وي ــوم أم ــس ،شنت السلطات التركية
ع ـم ـل ـي ــة واس ـ ـع ـ ــة ال ـ ـن ـ ـطـ ــاق العـ ـتـ ـق ــال
عـ ـش ــرات املـ ـس ــؤول ــن امل ـف ـت ــرض ــن فــي
شبكة الــداعـيــة فـتــح الـلــه غــولــن ،التي
تـصـفـهــا أنـ ـق ــرة ب ــ«ال ـك ـي ــان امل ـ ـ ــوازي».
فنيابة أنقرة ،املسؤولة عن التحقيق
فــي قضية «الشبكة اإلرهــابـيــة» التي
يــديــرهــا غــولــن ،وال ـتــي يتهمها حــزب
«الـعــدالــة والتنمية» الـحــاكــم بالتآمر
لــان ـقــاب عـلــى سـلـطـتــه ،أص ـ ــدرت 65
م ـ ــذك ـ ــرة تـ ــوقـ ـيـ ــف ،شـ ـن ــت ب ـمــوج ـب ـهــا
الـ ـش ــرط ــة ع ـم ـل ـي ــات ده ـ ــم فـ ــي  10مــن

مناطق البالد ،منها أنقرة واسطنبول
وإزم ـ ـي ـ ــر وش ــانـ ـل ــي وأورفـ ـ ـ ـ ـ ــة .ووف ـ ــق
اإلعالم الرسمي التركي ،جرى توقيف
 5مـشـتـبــه بـهــم ف ـقــط ،حـتــى منتصف
نـهــار أم ــس ،منهم بــرملــانــي ســابــق عن
الـ ـح ــزب الـ ـح ــاك ــم ،اي ـل ـه ــان ايـسـبـيـلــن.
ّ
ورجـحــت املـصــادر الرسمية أن يكون
 43من املشتبه بهم موجودين خارج
ال ـب ــاد ،م ــن بـيـنـهــم امل ـس ــؤول الـســابــق
فــي صحيفة «زم ــان» ،أكــرم دومانلي،
ومسؤول جامعي.
وبـ ــات الــرئ ـيــس ال ـت ــرك ــي ،رج ــب طيب
أردوغ ــان ،يعد غولن ،حليفه السابق،
«ال ـ ـعـ ــدو رق ـ ــم واح ـ ـ ـ ــد» ،م ـن ــذ ف ـضــائــح
الـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد الـ ـ ـت ـ ــي طـ ـ ــاولـ ـ ــت أردوغـ ـ ـ ـ ـ ــان
ً
وم ـقــربــن م ـنــه أواخ ـ ــر  ،2013مـحـمــا
إيــاه املسؤولية عن تلك «اإلشــاعــات»،
ومتهمًا إياه بالسعي إلطاحة حكمه،
وذلك عبر أنصاره في جهازي القضاء
وال ـش ــرط ــة؛ عـلـمــا أن غــولــن ي ــدي ــر ،من

رفعت السلطات
التركية حالة
التأهب األمني إلى
أعلى درجاته

ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،شـبـكــة كـبـيــرة من
املـ ـ ــدارس وال ـج ـم ـع ـيــات وامل ــؤس ـس ــات.
ومـ ـن ــذ سـ ـنـ ـت ــن ،صـ ـ ّـعـ ــدت ال ـس ـل ـط ــات
ال ـتــرك ـيــة حـمـلـتـهــا لـتـطـهـيــر مختلف
أجـهــزة الــدولــة مــن املقربني مــن غولن،
وسـ ـع ــت لـ ـض ــرب م ـص ــال ـح ــه امل ــالـ ـي ــة.
وسـ ُـيـحــاكــم غــولــن نفسه ،غيابيا ،في
كانون الثاني املقبل ،بتهمة «محاولة
القيام بانقالب».
ف ـ ـ ــي س ـ ـي ـ ــاق م ـ ـت ـ ـصـ ــل ،رف ـ ـع ـ ــت أمـ ــس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ح ــال ــة
التأهب األمني إلى أعلى درجاته ،بعد
تـحــذيــرات مــن وكــالـتــي االسـتـخـبــارات
التركية واألمـيــركـيــة مــن شــن «هجوم
إرهابي محتمل» ضد مصالح أميركية
في البالد ،من جانب تنظيم «داعش».
وتحدثت قناة «ســي ان ان» املتحدثة
بالتركية عــن معلومات استخبارية
تـفـيــد ب ــأن ــه جـ ــرى تــوج ـيــه تـحــذيــريــن
م ـك ـتــوبــن ي ــوم ــي ال ـث ــان ــي وال ـخــامــس
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،يـحـمــان أسـمــاء
خمسة من عناصر التنظيمُ ،
«يعتقد
بأنهم تسللوا» إلى داخل البالد.
وأش ــارت القناة إلــى أن إدارة الشرطة
التركية أرسـلــت إلــى مديرياتها كافة
تحذيرا مكتوبا ،نتيجة عمل مشترك
من االستخبارات األميركية والتركية،
يفيد بأن  3فلسطينيني دخلوا البالد
أخيرا ،قد ينفذون «هجوما إرهابيا»،
وأن عـ ـن ــاص ــر «داع ـ ـ ـ ـ ــش» ي ـع ـت ــزم ــون
اس ـت ـه ــداف م ـنــاطــق س ـيــاح ـيــة ي ـتــردد
عليها خصوصًا سياح من روسيا.
(األخبار ،أ ف ب)
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للقوات العراقية املشتركة.
ك ــذل ــك ،أع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع مـقـتــل
قـ ـي ــادات بـ ـ ــارزة ف ــي تـنـظـيــم «داع ـ ــش»
ف ــي ق ـصــف ج ــوي ع ـلــى ح ــي نـ ــزال في
ال ـف ـلــوجــة .وذكـ ــر ب ـيــان رس ـمــي ص ــادر
عن ال ــوزارة أن «مــن بني القتلى وزير
الـحــرب فــي داع ــش ،املـكـنــى بــأبــو زيــاد
الحميري ،ووالــي األنبار املكنى بأبو
أسعد ،ومسؤول االتصال املكنى بأبو
زيـنــب وامل ـســؤول األمـنــي املكنى بأبو
فــاط ـمــة ومـ ـس ــؤول االن ـت ـح ــاري ــن أبــو
نادية».

«دول ـ ـ ــة الـ ـق ــان ــون» ن ـ ــوري امل ــال ـك ــي،
ف ــي بـ ـي ــان ،ت ــأي ـي ــده لـلـتـظــاهــر ضد
«احتالل املوصل».
ودعـ ــا امل ــال ـك ــي «ال ـح ـش ــد الـشـعـبــي»
إلــى االسـتـعــداد واالنـتـبــاه ملــا سماه
«مخططات األع ــداء» ،متهمًا تركيا
ب ـم ـمــارســة «الـ ـنـ ـف ــاق» ف ــي م ـحــاربــة
جـمــاعــة «داع ـ ــش» اإلره ــاب ـي ــة .وقــال
خـ ـ ـ ــال ل ـ ـقـ ــائـ ــه تـ ـشـ ـكـ ـي ــات ت ــاب ـع ــة
للجناح العسكري ملنظمة «بدر» إن
الـقــوات التركية «هــي ق ــوات غــازيــة،
وعليها املـغــادرة فــورًا وإال ستكون
خيارات املواجهة على األرض كثيرة
وم ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،ألن ال ـش ـع ــب ال ـع ــراق ــي
ب ـج ـم ـيــع م ـك ــون ــات ــه ي ــرف ــض وج ــود
القوات األجنبية على أراضيه».
فـ ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ذات ـ ـ ـ ـ ــه ،أك ـ ـ ـ ــدت ع ـضــو
االئتالف نهلة الهبابي أن «الشعب
ال ـع ــراق ــي م ــن أق ـص ــى ال ـش ـم ــال إلــى
أق ـصــى ال ـج ـنــوب ،م ــع الـسـيــاسـيــن
الـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــارى ،س ـ ـ ـي ـ ـ ـخـ ـ ــرجـ ـ ــون ف ــي
تظاهرات مليونية ضد التدخالت
األجنبية» .وأضافت لـ»األخبار» إن
«التظاهرات املليونية غدًا (اليوم)،
س ـت ـع ـطــي ال ـح ـك ــوم ــة ق ـ ــوة ودع ـم ــا
جماهيريًا مــن أجــل اتـخــاذ موقف
ضد التدخالت األجنبية والتوغل
التركي».

باريس :سنضرب «داعش» في ليبيا
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي ،مانويل
فـ ــالـ ــس ،وج ـ ــوب «مـ ـح ــارب ــة وس ـح ــق»
ّ
تـنـظـيــم «داعـ ـ ـ ــش» ،م ــؤكـ ـدًا أن فــرنـســا
ستضم ليبيا إلى «بنك» أهدافها ،إلى
جــانــب س ــوري ــا .وعـ ــزا فــالــس تــوسـيــع
رقعة ضرباته الـجــويــة ،إلــى «ضــرورة
م ـحــاربــة الـتـنـظـيــم ،ألن آالف الـشـبــاب
سقطوا في هذا التطرف» ،مشيرًا إلى
أن «التهديد اإلرهابي ال يزال قائمًا».
وبعد هجمات بــاريــس ،أواخ ــر الشهر
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ش ـ ـ ــرح ف ـ ــال ـ ــس ،أن «ل ـي ـب ـيــا
ه ــي امل ـل ــف األب ـ ـ ــرز ل ــأش ـه ــر امل ـق ـب ـلــة».
وسبقت إشــاراتــه طلعات استطالعية
ل ـس ــاح ال ـج ــو ال ـفــرن ـســي ،ف ــوق معقل
بيان للرئاسة
«داعش» في سرت ،وفق
ٍ
الفرنسية.
ورغ ــم مـســاعــي ال ـغــرب لتوسيع رقعة
اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف «داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،إلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
العراق وسوريا ،أعاد وزير الخارجية
الـ ــروسـ ــي ،س ـي ــرغ ــي الفـ ـ ـ ــروف ،مــوقــف
ب ــاده مــن اس ـت ـهــداف الـتـنـظـيــم بطلب
رس ـمــي .وق ــال إن ــه لـيــس ل ــدى موسكو
خطط لشن ضربات على «داعش» في

ليبيا ،ألن حكومته «لم تتلق طلبًا من
الحكومة الليبية».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أع ـلــن وفـ ــدا ال ـحــوار
الوطني الليبي ،املجتمعان في تونس،
توقيع اتفاق نهائي ،لتشكيل حكومة
«وفــاق وطني» في الـســادس عشر من
كانون ّ
األول الجاري.
ّ
وأكـ ـ ـ ــد م ـم ـث ــل بـ ــرملـ ــان ط ـ ـبـ ــرق ،مـحـمــد
ش ـع ـيــب ،ف ــي م ــؤت ـم ـ ٍـر اع ـت ـم ــاد املــوعــد
املـ ــذكـ ــور« ،ت ــاريـ ـخ ــا ل ـتــوق ـيــع االت ـف ــاق
الـ ـنـ ـه ــائ ــي ل ـت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة وف ـ ــاق
وط ـنــي ف ــي لـيـبـيــا ،بـعــد  14ش ـه ـرًا من
امل ـفــاوضــات» ،الفـتــا إلــى أنــه «ال عــودة
إلى املاضي ،وال عودة عن هذا الحوار».
ويــأتــي تـحــديــد تــاريــخ الـتــوقـيــع ،بعد
أقل من أسبوع ،من إعالن طرفي النزاع
الـلـيـبــي ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق مـبــدئــي،
إلنهاء النزاع القائم بينهما.
في املقابل ،ذكر نائب رئيس «املؤتمر
الــوطـنــي ال ـع ــام» ،صــالــح امل ـخ ــزوم ،في
ّ
املؤتمر نفسه ،أن «الحوار الذي ترعاه
األمم املتحدة هو األفضل ،كي نضمن
م ـس ـت ـق ـبــل ل ـي ـب ـي ــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ه ــذا

سينعكس بــالـفــرح وال ـســرور
االت ـفــاق
ّ
على الليبيني كافة ».
ليبيا،
كذلك ،رأى املبعوث الدولي إلى
ّ
مــارتــن كــوبـلــر ،فــي املــؤتـمــر أيـضــا ،أنــه
«حـ ــان ال ــوق ــت لـلـعـمــل م ــن أج ــل وضــع
حـ ــد لـ ــأزمـ ــة اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي ل ـي ـب ـيــا،
وخصوصًا مع التنامي الكبير للخطر

اإلرهابي وتوسع داعش».
ـاق آخ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة
فـ ــي س ـ ـيـ ـ ٍ
التونسية ،أمــس ،إعــادة فتح حدودها
الـبــريــة مــع ليبيا ،بـعــدمــا أغلقتها 15
ي ــوم ــا إثـ ــر هـ ـج ــوم «داعـ ـ ـ ــش» األخـ ـي ــر،
الشهر املاضي .وأعلن املكلف باإلعالم،
فــي وزارة اّلــدا ُخـلـيــة الـتــونـسـيــة ،وليد
الوقيني ،أنــه «أع ـيـ َـد فتح الـحــدود مع
ليبيا منتصف ليل الخميس».
وذك ـ ـ ــرت وك ــال ــة «فـ ــرانـ ــس ب ـ ـ ــرس» ،أن
«ال ـحــركــة اسـتــؤنـفــت ب ـبــطء عـبــر راس
الـ ـج ــدي ــر ،وذه ـي ـب ــة وازن» ،امل ـع ـبــريــن
البريني الرئيسيني بني تونس وليبيا.
لـكــن الـسـلـطــات الـتــونـسـيــة أب ـقــت على
إجراءاتها األمنية املعززة ،بالقرب من
«راس الجدير».
إلــى ذل ــك ،أغـلــق محتجون تونسيون،
أمس ،الطريق أمام الشاحنات الليبية،
ع ـن ــد م ـع ـبــر رأس ج ــدي ــر ،ف ــي مــديـنــة
بنقردان التونسية ،وذلــك «احتجاجًا
عـلــى تضييقات مــارسـتـهــا السلطات
الليبية».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

تقرير

الواليات المتحدة تنشر  200قنبلة نووية في أوروبا
أك ــد وزي ــر ال ــدف ــاع ال ــروس ــي ،سيرغي
شــويـغــو ،فــي اجـتـمــاع مــوســع ألرك ــان
وزارة الــدفــاع الروسية ،يــوم أمـ ُـس ،أن
قرابة  200قنبلة نووية أميركية نشرت
في كل من بلجيكا وإيطاليا وهولندا
وأملــان ـيــا وتــرك ـيــا .وش ــرح شــويـغــو أن
«حـلــف شـمــال األطـلـســي» قــد ضاعف،
خ ــال ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،ع ــدد طــائــراتــه
امل ـقــات ـلــة ف ــي دول الـبـلـطـيــق وبــول ـنــدا
ورومانيا  8مرات ،وأنه ضاعف عديد
قواته في هذه املنطقة  13مرة.
أتـ ــى ت ـص ــري ــح ش ــوي ـغ ــو ع ـل ــى خـلـفـيــة

أنباء قد وردت ،قبل أشهر ،عن عملية
لنشر قنابل نــوويــة أميركية جديدة
في قاعدة عسكرية أملانية .كما صرح
قـبــل بـضـعــة أي ــام نــائــب وزي ــر الــدفــاع
البولندي ،توماس شاتكوفسكي ،أن
وزارته تدرس تقديم طلب إلى الحلف
األطلسي لنشر قنابل نووية أميركية
فــي بـ ــاده ،ضـمــن بــرنــامـجــه امل ـعــروف
باسم «البعثات النووية املشتركة».
وك ــان ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة
قــد أعـلـنــت فــي وق ــت ســابــق أن ــه يجب
إيـ ـ ـق ـ ــاف ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج املـ ـ ــذكـ ـ ــور ف ـ ـ ــورًا،

ً
معتبرة إيــاه انتهاكًا مباشرًا التفاق
منع انتشار األسلحة النووية ،الذي
الـ ـت ــزم ــت ب ـم ــوج ـب ــه الـ ـ ـ ــدول ال ـن ــووي ــة
االمتناع عن منح الدول غير النووية
ه ـ ــذه األسـ ـلـ ـح ــة ،والـ ـت ــزم ــت األخـ ـي ــرة
ب ـعــدم اس ـت ــام األس ـل ـحــة ال ـنــوويــة أو
ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ،بـشـكــل م ـبــاشــر أو
غير مباشر.
وح ـ ـ ـ ـ ــول نـ ـقـ ـط ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ع ـ ـلـ ــى «خـ ــط
ال ـت ـمــاس» بــن روس ـيــا و«األط ـل ـســي»،
فــي مسألة التوغل العسكري التركي
ف ــي ش ـم ــال ال ـ ـعـ ــراق ،ه ــاج ــم امل ـت ـحــدث

ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة،
ج ـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــربـ ــي ،مـ ــراس ـ ـلـ ــة ت ـل ـف ــزي ــون
«روسيا اليوم» في واشنطن ،غاياني
ش ـي ـشــاك ـيــان ،مـتـهـمــا إي ــاه ــا ب ــ«ط ــرح
أسـئـلــة سـخـيـفــة ج ـ ـدًا» ،بـعــدمــا ألـ ّـحــت
ب ــالـ ـس ــؤال عـ ــن م ــوق ــف واشـ ـنـ ـط ــن مــن
املسألة املذكورة .وقال كيربي« ،فريقك
ن ـ ــادرا م ــا ي ـطــرح أس ـئ ـلــة صـعـبــة على
عليك أن تنظري إلى هذه
حكومتكم...
ِ
األسـئـلــة وتـسـخــري مــن نفسك ،أليس
كذلك؟ إنه أمر مزعج»!
(األخبار ،سبوتنيك ،أ ف ب)

