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أميركا لالرهابيين :

 انضمامكم لـ "داعش" يحطم قلوب أمهاتكم ويمزق أسركم

روسيا : جبهة النصرة ستبقى تنظيما ارهابيا 

اأج��رت الإدارة الأمريكي��ة تعدي��ات عل��ى برنام��ج 
م�ض��مم لثن��ي املقاتل��ن الأجان��ب عن الن�ض��مام 
للمجموع��ات املتطرف��ة كتنظيم الدولة الإ�ض��امية 
)داع�ش(، ويركز على �ضل�ضلة من الإعانات اجلديدة 
واملقاط��ع املتداول��ة عل��ى ال�ض��بكات الجتماعي��ة 
الت��ي تخاط��ب العواط��ف وحترك امل�ض��اعر بدًل من 

املحاججة العقلية.
التفاع��ل  "مرك��ز  يدي��ره  ال��ذي  الربنام��ج  متوي��ل 
العامل��ي"، التاب��ع ل��وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة، 
ت�ض��اعف 3 مرات لي�ض��ل اإىل 16 مليون دولر هذا 
العام، بعدما خل�ش القائمون عليه اإىل اأن امل�ضاعي 
واجلهود ال�ض��ابقة لثني "اجلهادين" عن النخراط 
يف �ض��فوف التنظيم��ات الإرهابية ب��اءت جميعها 

بالف�ضل.
الربنام��ج يع��د اأح��دث حلقة يف �ضل�ض��لة امل�ض��اعي 
الت��ي بذلته��ا اإدارة اأوبام��ا يف اإط��ار م��ا يف�ض��ل 
الدبلوما�ض��يون وامل�ضوؤولون ت�ض��ميته "التفاعل مع 
اجلمهور"، بدًل من الإ�ضارة املبا�رشة اإىل "مكافحة 
الإره��اب"، اإذ اإن جمي��ع الربام��ج ال�ض��ابقة اأثبت��ت 
ف�ض��لها يف جذب اجلمهور امل�ضتهدف )اجلهادين(. 
فالعت��داءات الأخ��رية يف كل م��ن تركي��ا والعراق 
وفرن�ض��ا وبنغادي�ش تظهر اأن التطرف يف انت�ض��ار 

متزايد.
لك��ن �ض��يئًا واح��داً تغري مقارن��ة بجميع امل�ض��اعي 
ال�ض��ابقة امل�ض��ابهة؛ املب��ادرات اجلدي��دة ل ُتظه��ر 
انخ��راط احلكوم��ة الأمريكية فيها، حت��ى اأن عاقة 
ال�ض��لطات يف وا�ضنطن ببع�ش هذه املبادرات تكون 
مبثابة �رش دفن، وال�ضبب وراء كل ذلك هو اأن الدعم 
الأمريك��ي ال�رشي��ح لتلك املب��ادرات ج��اء بنتائج 

عك�ضية متامًا لدى اجلمهور امل�ضتهدف.
املب��ادرة اجلدي��دة تق��وم عل��ى مقاط��ع فيدي��و يف 
في�ض��بوك واإعانات اإن�ضتغرام وغريها من ال�ضبكات 
ب��اأن  ال�ض��باب  لإقن��اع  حماول��ة  يف  الجتماعي��ة 
ان�ض��مامهم للجهادي��ن �ض��يحطم قل��وب اأمهاته��م 
وميزق اأ�رشهم و�ضيرتك ح�رشة لدى املقربن منهم.

كان��ت امل�ض��اعي ال�ض��ابقة م��ن الإدارة الأمريكي��ة 
ته��دف اإىل ردع "اجلهادي��ن" بالرتهيب والتحذير 
من اأن �ضن حرب على الغرب �ضتبوء مبقتلهم جميعًا، 
لكن امل�ض��وؤولن ا�ض��تنتجوا لحق��ًا اأن هذا املحتوى 

التحذيري اأ�ضهم عك�ضيًا يف تغذية الروح القتالية.
كم��ا كان��ت العدي��د م��ن الربام��ج ال�ض��ابقة معلن��ة 
الرتب��اط بحكوم��ة الولي��ات املتح��دة الأمريكية، 

منه��ا مقط��ع فيدي��و يحم��ل خت��م وزارة اخلارجية 
الأمريكية من �ض��من برنامج "فك��ر ثانية، تراجع" 
وا�ض��م ذل��ك املقط��ع "اأهًا بك��م يف اأرا�ض��ي الدولة 
الإ�ض��امية"، حيث يظهر املقطع الذي ي�ض��م �ضوراً 
ولقطات مروعة م�ض��اهد ذبح و�ض��لب واإعدام رميًا 
بالر�ض��ا�ش، مع مو�ض��يقى تن��ذر بال�ض��وؤم وتعليق 
�ض��اخر يقول بالإنكليزية: "ارك�ش رك�ضًا، ل م�ضيًا، 
نحو دولة داع�ش"، حيث �ضيتعلم املقاتلون مهارات 

مفيدة لهم، ح�ضب ما يقول املقطع.
الت��ي  اإن امله��ارات  اأي�ض��ًا  الفيدي��و  يق��ول مقط��ع 
�ض��يتلقنها املقاتلون ت�ضم اأي�ض��ًا "تفجري امل�ضاجد، 
�ض��لب واإع��دام امل�ض��لمن، نه��ب الأم��وال العام��ة، 
ال�ض��فر  امل�ض��اجد،  داخ��ل  النتحاري��ة  التفج��ريات 

تكلفته زهيدة لأنك لن حتتاج لتذكرة عودة".
ث��م ينتهي الفيدي��و بعب��ارة: "فكر ثاني��ة، تراجع"، 
عل��ى  الأمريكي��ة  اخلارجي��ة  وزارة  خت��م  ويظه��ر 

ال�ضا�ضة.
وكان ماي��كل ملبك��ن ع�ض��واً �ض��ابقًا يف الوحدات 
الع�ض��كرية التابع��ة للبحرية الأمريكي��ة، ثم بعث به 
اأوبام��ا م��ن البنتاغ��ون اإىل وزارة اخلارجي��ة بغية 

اإ�ضاح الربنامج. 
وي�ض��تدير ملبكن بعد انتهاء عر�ش املقطع امل�ضور 
املرا�ض��ل  فيب��ادره  وراءه،  �ض��حفي  مرا�ض��ل  اإىل 
بال�ض��وؤال: "ما ال�ض��عور الذي انتابك بعد م�ضاهدته؟ 
فيجيب��ه ملبكن ب��اأن الفيدي��و يرتك لدى امل�ض��اهد 
�ض��عوراً بال�ضيق من غطر�ضة �ض��خريته الناقدة بدًل 
من اأن ي�ضعر باجلزع لل�ضور املروعة على ال�ضا�ضة". 
كذلك ي�ضيف ملبكن اأن كون العمل اإنتاجًا اأمريكيًا 
يحم��ل اللم�ض��ات والأخت��ام الأمريكي��ة علي��ه اأم��ٌر 
يق�ض��ي متام��ًا عل��ى اأي فر�ض��ة لإقن��اع املقاتلن 
للجماع��ات  الن�ض��مام  ع��ن  بالرتاج��ع  الأجان��ب 
الإرهابية، "فنحن ل�ضنا خري من يحمل هذه الر�ضالة 

م�ضداقيًة".
فف��ي ال�ض��ابق كان ملبكن عل��ى راأ�ش فري��ق وزارة 
الدفاع يف ال�ض��تجابة لأزم��ة الإيبول عام 2014، 
ث��م جاء تعيينه هذه امل��رة هنا يف وزارة اخلارجية 
بغية توحيد اجلهود ب�ض��كل اأف�ض��ل؛ بيد اأنها لي�ض��ت 
وظيفة �ض��هلة، حيث اإنه يف دي�ض��مرب/كانون الأول 
املا�ض��ي قال��ت جمموع��ة �ض��وفان لا�ضت�ض��ارات 
ال�ضتخبارية اإن اأعداد املقاتلن الأجانب القادمن 

م��ن غ��رب اأوروب��ا واملن�ض��من اإىل تنظي��م الدولة 
الإ�ض��امية يف العراق وال�ضام )داع�ش( قد ت�ضاعفت 
من��ذ يونيو/حزيران 2014، يف ح��ن اأن اأعدادهم 

من اأمريكا ال�ضمالية ظلت كما هي ن�ضبيًا.
اأطلق��ت وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة حمل��ة "فك��ر 
ثانية، تراجع" يف دي�ض��مرب 2013، بيد اأن حملتها 
ه��ذه �رشعان ما طالتها النتقادات احلادة من قبل 
خرباء الإرهاب الذين قالوا اإنها ل تزيد املجموعات 
الإرهابي��ة جراأة وحتديًا فح�ض��ب بل تلمع كذلك من 

وجودهم على في�ضبوك وتويرت وتزيدهم تاألقًا.
كما قال ريت�ضارد �ضتينجيل م�ضاعد وزير اخلارجية 
يف ال�ضوؤون الدبلوما�ضية والعاقات العامة: "مل تكن 
الر�ضالة مقنعة، ف�ضًا عن اأن احلكومة الأمريكية ل 
يجدر به��ا تبني نغمة النقد الهجومي، فنحن ل�ض��نا 
خ��ري ول اأكف��اأ م��ن ي��وؤدي ه��ذه الر�ض��الة، وما من 
تغريدة ت�ض��درها اخلارجية الأمريكية �ضتثني �ضابًا 
عن اللتحاق بداع�ش". لكن ملبكن كان اأكرث و�ضفًا 
يف تعبريه حينما قال عن تغريدات تويرت هذه اإنها 
"مثل م�ض��ارعة خنزير، فاخلنزي��ر يروق له الأمر، 

اأما اأنت فا ينوبك �ضوى الت�ضاخ بالقذارة".

اع��ربت الولي��ات املتح��دة، عن قلقها ب�ض��اأن الأو�ض��اع يف 
حلب ال�ض��ورية التي بات��ت القوات النظامي��ة حتا�رش اأحياء 
املدين��ة اخلا�ض��عة ل�ض��يطرة املعار�ض��ة، فيم��ا اأب��دى وزير 
اخلارجي��ة جون ك��ريي تخوفه من احتمال وج��ود "خدعة" 
رو�ض��ية وراء "املمرات الإن�ض��انية" يف حلب. وقال املتحدث 
با�ضم البيت الأبي�ش اأريك �ضولتز: "نحن نبحث يف ما اأعلنته 
رو�ض��يا ب�ضاأن املمرات الإن�ضانية ولكن بالنظر اإىل ح�ضيلتها 
فنح��ن باحل��د الأدن��ى مت�ض��ككون"، وف��ق م��ا اأوردت وكالة 
"فران�ش بر�ش". واأ�ض��اف �ضولتز اأن فتح الطرقات يف حلب 
يج��ب اأن "يتيح للمدنين ال�ض��ورين اأن يح�ض��لوا، حيث هم، 
على م�ضاعدة اإن�ض��انية واأن يجروا تبادلت جتارية من دون 
عائ��ق". ومن ناحيته، قال كريي: "لقد حتادثت مع مو�ض��كو 
مرت��ن، والتقيت وزي��ر اخلارجية لف��روف منذ 3 اأي��ام. اإذا 
كانت هذه خدعة فهناك خطر باأن تن�ض��ف بالكامل م�ض��توى 

التعاون" القائم بن وا�ضنطن ومو�ضكو".

 اأك��دت وزارة اخلارجية الرو�ض��ية اأن تنظيم “جبهة 
الن���رشة” الإرهابي �ض��يبقى تنظيم��ا اإرهابيا غري 
�رشعي مهما اأطلق على نف�ض��ه من ت�ضميات م�ضددة 
على موا�ض��لة مكافحة هوؤلء “املتع�ض��بن” حتى 

الق�ضاء عليهم متاما.
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة الرو�ض��ية يف بي��ان لها .. 
اإن��ه “ل توج��د حاج��ة اإىل تاأكي��د اأن كل حماولت 
الإرهابين لتغيري �ض��ورتهم �ضتف�ض��ل” م�ضرية اإىل 
اأن “جبهة الن�رشة” �ضتبقى اإرهابية وهي ل تهدف 
اإل لإقامة ما ي�ض��مى “اخلافة” من خال و�ض��ائل 

همجية.
ودعت الوزارة ملوا�ضلة مكافحة هوؤلء الإرهابين 
بدع��م املجتم��ع ال��دويل وبانتظ��ام حتى الق�ض��اء 
عليه��م متاما مذكرة باأن تنظي��م “جبهة الن�رشة” 
الإرهابي ن�ضاأ يف كانون الثاين عام 2012 كوحدة 
قتالية تابعة ملا ي�ض��مى تنظيم “داع�ش” الإرهابي 
املحظ��ور هو الآخر يف رو�ض��يا وغريه��ا من الدول 
ث��م حتول اإىل ف��رع تنظي��م القاع��دة الإرهابي بعد 

مبايعته لهذا التنظيم.
واأ�ض��ارت اخلارجي��ة الرو�ض��ية اإىل اأن الإرهابي اأبو 
حممد اجل��ولين متزعم “جبهة الن�رشة” �ض��كر يف 
بيان��ه متزعم��ي تنظي��م القاع��دة عل��ى “تفهمهم” 
وكذلك تعليماتهم اخلا�ضة باأف�ضل طرق “اجلهاد” 

يف الظروف اجلديدة.
فيم��ا اأك��د اإيغور م��وروزوف ع�ض��و جلنة ال�ض��وؤون 
اخلارجي��ة يف جمل���ش الحت��اد الرو�ض��ي اأن تغيري 
تنظي��م “جبهة الن�رشة” الإرهابي ل�ض��مه لن يغري 

�ضيئا واأن العمليات الع�ضكرية �ضده �ضتتوا�ضل.
وقال موروزوف ..  اإن "القوات امل�ض��لحة ال�ض��ورية 
ووح��دات م��ن الق��وات اجلوي��ة الرو�ض��ية توا�ض��ل 
عملياتها �ض��د هذه املجموعة الإرهابية يف �ض��ائر 
الأرا�ض��ي ال�ض��ورية.. ومهما حاولوا ت�ضمية اأنف�ضهم 

فاإن هذا لن يغري �ضيئا”.
ا�ض��تبق  اجل��ولين  حمم��د  اأب��و  الإرهاب��ي  وكان 
اخل��رباء  ب��ن  حا�ض��م  اجتم��اع  لعق��د  الرتتيب��ات 

الرو�ضين والأمريكين يف جنيف لف�ضل جمموعات 
ما ي�ضمى “املعار�ضة املعتدلة” عن تنظيم “جبهة 
الن�رشة” الإرهابي بتغيري ا�ضم التنظيم واإعان فك 

ارتباطه بتنظيم القاعدة.
وردا على مراوغة التنظيم املك�ض��وفة اأكد املتحدث 
اأن  قا�ض��مي  به��رام  الإيراني��ة  اخلارجي��ة  با�ض��م 
“ماهي��ة الإره��اب ل تتغري باجراء كالذى قام به 
تنظي��م “جبهة الن�رشة” مو�ض��حا اأن تغيري ا�ض��مه 

اإىل “جبهة فتح ال�ض��ام” لي�ش �ضوى لعب بالكلمات 
اله��دف منه اإخ��راج التنظيم من لئح��ة الإرهاب”. 
فيم��ا اأعل��ن البي��ت الأبي�ش عل��ى ل�ض��ان املتحدث 
با�ض��مه جو�ش ارن�ضت اأن تقييمه للتنظيم الإرهابي 
مل يتغري على الرغم من اأنباء قطع �ض��اته بتنظيم 
القاعدة وقال” ما زالت لدينا خماوف متزايدة من 
قدرة جبهة الن�رشة على �ض��ن عمليات خارجية قد 

تهدد الوليات املتحدة واأوروبا.

مقتل جنديين صينيين في جنوب السودان 
وبكين تطالب بمعاقبة الجناة

قلق أميركي بشأن حلب وكيري 
متخوف من "خدعة" روسية

واشنطن تسمح بهبوط الطائرات األميركية 
الصنع في إيران

ال�ضن_ وكالت
 طلب��ت بكن من �ض��لطات دولة جنوب ال�ض��ودان حتديد ومعاقبة امل�ض��وؤولن عن قتل 

جندين �ضينين تابعن لقوات حفظ ال�ضام الأممية.
وج��اء يف بي��ان ن���رش عل��ى موق��ع وزارة اخلارجية ال�ض��ينية يف النرتن��ت، اأن وزير 
اخلارجية ال�ض��يني وانغ يي، التقى مع نظريه من جنوب ال�ض��ودان وطلب منه حتديد 

ومعاقبة امل�ضوؤولن عن قتل جندين �ضينين يف العا�ضمة جوبا.
ولق��ي اجلندي��ان م�رشعهما جراء �ض��قوط قذيفة مورتر، واأ�ض��يب عدد اآخ��ر، يف اأثناء 
القتال بن اأن�ضار الرئي�ش �ضلفا كري واأن�ضار ريك م�ضار زعيم املتمردين ال�ضابق الذي 

�ضار نائبا للرئي�ش وفقا لتفاق اأبرم لإنهاء احلرب الأهلية.
وقال بيان وزارة اخلارجية ال�ضينية اإن "الوزير ال�ضوداين دينج األور كول اأبدى حزنه 

ب�ضاأن مقتل اجلندين ووعد باإجراء حتقيق �رشيع ومعاقبة اجلناة."
واأبلغ وزير اخلارجية ال�ض��يني نظريه من جنوب ال�ض��ودان، باأن ال�ضام �رشط اأ�ضا�ضي 
للتنمية، واأعرب عن اأمله يف اأن يتمكن اجلانبان املتحاربان يف جنوب ال�ض��ودان من 
اإعط��اء الأولوية للم�ض��لحة العامة وحماي��ة الأرواح واملمتلكات، مب��ا يف ذلك اأرواح 

وممتلكات ال�ضينين.
اإذ مت اعادة جثتا اجلندين القتيلن اإىل ال�ض��ن. وح�ض��ب و�ض��ائل اإعام �ض��ينية فاإن 
هناك 30 األف �ض��ابط وجندي �ض��ينين ي�ضاركون يف 24 مهمة اأممية حلفظ ال�ضام، 

واأن 13 منهم قتلوا حتى الآن.

اإيران_ وكالت
ا�ضدرت ال�ضلطات الأمريكية، اأمرا ت�ضمح مبوجبه ل�رشكات الطريان الأجنبية با�ضتخدام 

الطائرات الأمريكية ال�ضنع يف الرحات اإىل اإيران.
وح�ض��ب ما ورد من انباء، فاإن مكتب مراقبة الأ�ض��ول الأجنبية التابع لوزارة اخلزانة 

الأمريكية اأ�ضدر اإذنا ي�ضمح للطائرات الأمريكية ال�ضنع "بالنزول املوؤقت" يف اإيران.
ويعن��ي القرار ال�ض��ماح �رشاح��ة ل�رشكات طريان مث��ل "لوفتهان��زا" واخلطوط اجلوية 
الرتكية، اأو �رشكات طريان اأخرى ت�ض��يري رحات اإىل اإيران با�ضتخدام طائرات اأمريكية 

ال�ضنع اأو طائرات بها قطع غيار اأمريكية للطريان اإىل اإيران.
واأرفق��ت وزارة اخلزان��ة الأمريكية الإذن بع��دة �رشوط، من بينها ع��دم بقاء الطائرات 
يف اإيران اأكرث من 72 �ض��اعة يف كل مرة. ول يغطي الإذن اأي�ض��ا �ض��وى الطائرات ذات 
الأجنح��ة الثابتة ولي�ش الطائ��رات املروحية، ويحظر على ال�رشكات تخزين قطع غيار 

يف اإيران.
وق��ال حمام �رشكة "هولند اآند نايت" يف وا�ض��نطن جوناثان اإب�ض��تاين: "من الناحية 
العملي��ة كان��ت �رشكات ط��ريان كثرية ت�ض��تخدم طائ��رات اأمريكية ال�ض��نع اأو طائرات 
ت�ض��تخدم ق��درا كب��ريا من قطع الغي��ار الأمريكية يف الط��ريان اإىل اإي��ران، لكن التفاق 
اجلديد حل بع�ضا من اللتبا�ش املحيط مبثل تلك الرحات". و تو�ضلت طهران والقوى 
الدولية اإىل اتفاق ب�ضاأن الربنامج النووي الإيراين يف يوليو 2015، �ضمح برفع معظم 

العقوبات عن اإيران، لكن عقوبات اأمريكية عديدة ظلت م�ضتمرة.

 

هافنغتون بوست- وكاالت

وكاالت

موسكو  _ وكاالت 

اخرتق��ت احلمل��ة النتخابي��ة للمر�ض��حة 
الدميقراطية للرئا�ض��ة الأمريكية هياري 
كلينت��ون �ض��من هج��وم الك��رتوين اأكرب 
�ضد موؤ�ض�ضات احلزب الدميقراطي، ح�ضب 

و�ضائل اإعام اأمريكية.
ياأت��ي هذا بعد اخرتاقن للبيانات �ض��ما 
اللجنة الوطنية الدميقراطية وجلنة حملة 

الكونغر�ش الدميقراطية.
ويعتقد م�ض��وؤولون اأمريكيون على نطاق 
وا�ض��ع اأن الهجم��ات اللكرتونية ارتكبت 
من قبل وكاء يعملون حل�ض��اب احلكومة 

الرو�ضية.
ويخ�ض��ى البع�ش م��ن اأن حتاول رو�ض��يا 

التاأثري على النتخابات الرئا�ضية.
ونفت احلكومة الرو�ضية انخراطها يف هذا 
الأمر ونددت بالت�رشيحات "امل�ض��مومة 

�ضد رو�ضيا" القادمة من وا�ضنطن.
برناجم��ا  اإن  كلينت��ون  حمل��ة  وقال��ت 
لتحلي��ل البيانات، تت�ض��اركه مع كيانات 

اأخرى، قد اخرتق من قبل قرا�ضنة.
وق��ال ني��ك مرييل، ال�ض��كرتري ال�ض��حفي 
عل��ى  دلي��ل  يوج��د  "ل  اإن��ه  لكلينت��ون، 

اخرتاق اأنظمتنا الداخلية".
وق��ال مكت��ب التحقيق��ات الفي��درايل اإنه 
يحق��ق يف تلك املزاعم وم��دى وقوع اأية 

اأعمال قر�ضنة.
وق��د ت�رشب��ت ر�ض��ائل الربي��د الإلكرتوين 

اخلا�ض��ة باللجنة الوطني��ة الدميقراطية 
الأ�ضبوع املا�ضي ع�ضية موؤمتر احلزب.

واأظه��رت ر�ض��ائل الربي��د الإلك��رتوين اأن 
م�ض��وؤويل احلزب الدميقراط��ي منحازون 
النتخاب��ات  يف  �ض��اندرز  ب��ريين  �ض��د 

التمهيدية ل�ضالح هياري كلينتون.
واأدى هذا الخرتاق اإىل ا�ض��تقالة رئي�ض��ة 
احل��زب ديب��ي وا�رشم��ان �ض��ولتز، واأثار 
يف  احل��زب  موؤمت��ر  يف  احتجاج��ات 

فيادلفيا.
حمل��ة  عل��ى  الهج��وم  اإىل  وبالإ�ض��افة 
احل�ض��اب  اأي�ض��ا  اخ��رتق  كلينت��ون، 
حمل��ة  بلجن��ة  اخلا���ش  اللك��رتوين 

الكونغر�ش الدميقراطية.
الكونغر���ش  حمل��ة  جلن��ة  وتعم��ل 
الدميقراطي��ة على جمع اأموال ملر�ض��حي 
الكونغر���ش.  يف  الدميقراط��ي  احل��زب 
واأ�ض��درت اللجن��ة بيان��ا قالت في��ه اإنها 
"ا�ضتعانت ب�رشكة "كراود �ضرتيك" لاأمن 

ال�ضيرباين للم�ضاعدة يف التحقيق".
ورمب��ا متك��ن القرا�ض��نة م��ن الو�ض��ول 
�ضيا�ض��ية  ا�ض��رتاتيجية  وثائ��ق  اإىل 
للدميقراطين، ف�ض��ا ع��ن الأبحاث التي 

اأجريت �ضد مر�ضحي احلزب اجلمهوري.
وقال��ت اللجن��ة: "اأتخذنا ول ن��زال نتخذ 
اخلط��وات الازم��ة لتعزيز اأمن �ض��بكتنا. 
الفيدرالي��ة  ال�ض��لطات  م��ع  ونتع��اون 
لإنفاذ القانون فيم��ا يتعلق بتحقيقاتها 

امل�ضتمرة."

 اأعلن الرئي�ش الرتكي رجب طيب اردوغان عزمه التنازل 
عن كافة الق�ضايا املرفوعة �ضد اأفراد اتهموا باإهانته.

وكان��ت ال�ض��لطات ق��د وافق��ت عل��ى قرابة األف��ي دعوى 
ق�ضائية ب�ض��اأن اتهامات بالإ�ض��اءة اإىل اردوغان خال 

العامن املا�ضين.
وقال اردوغان اإنه "ي�ض��حب كافة الدعاوى بحق كل من 

اأ�ضاء ل�ضخ�ضه" مو�ضحا اأن عفو "ملرة واحدة فقط".
كم��ا هاج��م ب�ض��دة دول انتق��دت اإج��راءات تركي��ا عقب 

حماولة النقاب الفا�ضلة، قائا "اهتموا ب�ضوؤونكم".
وكان اردوغ��ان قد انتقد اجلرنال جوزي��ف فوتيل، قائد 
القيادة الو�ض��طى الأمريكية، قائ��ا اإنه يقف "اإىل جانب 

النقابين".
وق��ال فوتي��ل اإن "�ض��جن بع���ش القادة الع�ض��كرين يف 

تركيا قد ي�رش التعاون الع�ضكري الأمريكي الرتكي ."
وكان��ت ال�ض��لطات يف تركي��ا ق��د اأعلن��ت اأن ع��دد الذين 

اعتقل��وا على خلفي��ة حماولة النقاب جت��اوز 18 األف 
معتقل.

واأُنهي��ت خدم��ة اأك��رث م��ن مئ��ة ج��رنال، واأعُتق��ل اآلف 
ال�ض��باط من��ذ حماول��ة النق��اب يف 15 يوليو/مت��وز 

احلايل.
ورف���ش اردوغ��ان ب�ض��دة اأي انتق��ادات مل��ا قام��ت ب��ه 

احلكومة منذ حماولة النقاب.
وق��ال: "البع���ش يقدم ن�ض��ائح، ويقولون اإنه��م قلقون، 

اهتموا ب�ضوؤونكم انظروا اإىل ما فعلتم".
واأ�ض��اف: "مل ي��اأت اأحد لتقدمي العزاء �ض��واء من الحتاد 
الأوروب��ي...اأو م��ن الغرب...ه��ذه الدول اأو ه��وؤلء القادة 
الذي��ن ل يقلقون ب�ض��اأن الدميقراطية يف تركي��ا واأرواح 
مواطنين��ا وم�ض��تقبلها - بينم��ا يقلقون ب�ض��اأن م�ض��ري 

النقابين - ل ميكن اأن يكونوا اأ�ضدقاء لنا".
وق��ال رئي���ش الوزراء بن علي يلدي��رم اإن "تركيا جنحت 
الآن يف اإزال��ة كاف��ة العنا���رش املرتبط��ة برج��ل الدين 

املقيم يف الوليات املتحدة فتح اهلل غولن".

وتتهم ال�ض��لطات الرتكية غولن بامل�ضوؤولية عن حماولة 
النق��اب الفا�ض��لة. لك��ن غولن، الذي يعي���ش يف املنفى 
الختياري يف الوليات املتحدة منذ عام 1999، ينفي 

هذه التهامات باأ�ضتمرار.

قراصنة "يخترقون" حملة هيالري كلينتون

اردوغان يتنازل عن دعاوى قضائية ضد المتهمين بـ "إهانته"

واشنطن _ وكاالت

تركيا _وكاالت


