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واشنطن تتهم موسكو بـ"دعم نظام قاتل"..
والثانية ترفض أي خطوات أحادية الجانب في سوريا

التحالف العربي يدعو إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن 

اليمن يقدم وثائق وأدلة لمجلس األمن تثبت انتهاكات طهران

 ارتفع��ت ح��دة التوت��ر ب��ن الوالي��ات املتحدة 
ورو�سيا ب�ساأن الو�سع يف �سوريا خالل اجتماع 
وا�سنط��ن  ووجه��ت  االأم��ن،  ملجل���س  ط��ارئ 
انتق��ادات حادة ملو�سكو، حيث اتهمتها ب�"دعم 
الع�سكري��ة  العملي��ات  نظ��ام قات��ل"، وا�سف��ة 
الرو�سية ب�"الوح�سي��ة" فيما رف�ست رو�سيا اأي 
خطوات اأحادية اجلانب يف �سوريا، ب�سبب جلوء 
وا�سنط��ن اىل حيل مكنت االرهابين من تعزيز 

قدراتهم.
 ووجه��ت �سف��رة الوالي��ات املتح��دة �سامنث��ا 
ب��اور انتقادات حادة جدا لرو�سيا التي تتقا�سم 
م��ع الوالي��ات املتح��دة مهم��ة االإ���راف على 

املحادثات اخلا�سة بامللف ال�سوري.
 وقال��ت ال�سف��رة االأمريكي��ة اإن مو�سكو "تدعم 
نظام��ا قات��ال وتتم��ادى يف اال�ستف��ادة" م��ن 
كونه��ا تتمتع بالفيت��و يف جمل���س االأمن، قبل 
اأن ت�سي��ف "اإن التاري��خ ل��ن يرح��م رو�سي��ا". 
واأو�سح��ت بلهج��ة ح��ادة اأي�س��ا "نع��م هن��اك 
جمموعات اإرهابي��ة يف �سوريا اإال اأن ما تفعله 
رو�سي��ا )يف حلب( لي�س مكافح��ة لالإرهاب بل 

هو وح�سية".
 يف املقاب��ل، ق��ال ال�سف��ر الرو�س��ي ت�سوركن 
يف كلمت��ه التي القاها اثن��اء اجلل�سة اإن رو�سيا 
ا�ستجاب��ت م��رارا لطلب��ات الوالي��ات املتح��دة 
باإع��الن ه��دن ت��راوح مدتها م��ن 48 اإىل 72 
�ساع��ة، لك��ن ذلك كان ي��وؤدي دائم��ا اإىل اإعادة 
متو�سع امل�سلحن وح�سولهم على تعزيزات. ثم 
مت ط��رح طلب اآخر هو تخل��ي احلكومة ال�سورية 
عن طلعات طائراتها احلربية ملدة 3 ثم 7 اأيام.  

وتاب��ع الدبلوما�سي "ال ميك��ن اأن ت�ستمر كهذه 
حيل تكتيكي��ة بال نهاية، فاإننا ل��ن نوافق بعد 

االآن على اأي خطوات اأحادية اجلانب".
اإحي��اء  ع��ن  احلدي��ث  اأن  الدبلوما�س��ي  واأك��د   

الهدن��ة يف �سوري��ا يج��ب اأن يدور عل��ى اأ�سا�س 
متع��دد االأطراف ح�را، "عندم��ا ال ن�سطر اإىل 
اإثب��ات �س��يء الأح��د ما م��ن جانب واح��د، اإمنا 
عليه��م اإقناعنا ب��اأن لديهم رغب��ة �ريحة يف 

ف�س��ل املعار�س��ن املتعاون��ن م��ع التحالف 
االأمريك��ي عن جبهة الن�رة، ث��م الق�ساء على 
"الن�رة" وجعل املعار�سن جزءا من العملية 

ال�سيا�سية".

 دعا التحالف العربي بقيادة ال�سعودية، لدعم القوات احلكومية 
يف اليمن ام�س االثنن، اىل ت�سوية �سيا�سية �ساملة يف هذا البلد، 

ولي�س جمرد هدنة كما اقرح م�سوؤول كبر من احلوثين.
 وكان �سال��ح ال�سم��اد رئي���س املجل�س ال�سيا�س��ي االأعلى الذي 
�سكل��ه احلوثيون يف اآب، اقرح هدنة على احلدود مع ال�سعودية 
مقاب��ل وق��ف للغ��ارات اجلوي��ة الت��ي ي�سنه��ا التحال��ف عل��ى 

املتمردين.
 وق��ال الناطق ال�سعودي با�سم التحالف الع�سكري العربي اللواء 
الرك��ن احمد ع�س��ري، اعتق��د ان االمر ال يتعل��ق باقراح وقف 
الإطالق النار، م�سيفا ان ال�سبب هو ان املتمردين يرف�سون الرد 
ب�س��كل ايجابي على مبادرة ال�سالم التي اعلنها وزير اخلارجية 

االمركي جون كري يف 25 اآب.
 وتن���س املبادرة التي اقرحها كري عل��ى م�ساركة احلوثين 
املتحالف��ن م��ع ان�س��ار الرئي���س ال�سابق علي عب��د اهلل �سالح 
واملتهم��ن بتلق��ي دعم من اي��ران يف "حكومة وح��دة وطنية" 
مقاب��ل ان�سحابهم م��ن العا�سم��ة �سنعاء ومناط��ق وا�سعة يف 

�سمال اليمن وت�سليمهم اال�سلحة الثقيلة.
 وتكثفت املعارك يف اليمن خ�سو�سًا على احلدود مع ال�سعودية، 
يف اأعق��اب تعليق حمادثات ال�سالم التي ترعاها االأمم املتحدة 

يف ال�ساد�س من اآب، يف الكويت من دون اأن ت�سفر عن نتائج.
 وي�سهد اليمن منذ 18 �سهراً حربًا اهلية بن املتمردين والقوات 

املوالية للرئي�س عبد ربه من�سور هادي.
 ويف عر�س��ه، طلب ال�سماد من الريا���س "اإيقاف العدوان على 
بالدن��ا براً وبحراً وجواً واإيقاف الطلعات اجلوية ورفع احل�سار 
املفرو���س على بالدنا، وذلك مقابل اإيق��اف العمليات القتالية 
يف احل��دود واإيق��اف اإط��الق ال�سواري��خ على احل��دود واإيقاف 

اإطالق ال�سواريخ على العمق ال�سعودي".
 وق��ال اللواء ع�سري، اذا كان احلوثي��ون يريدون وقفًا الطالق 
الن��ار، فه��م يعرفون ماذا عليهم ان يفعل��وا، يف ا�سارة اىل خطة 
ك��ري لل�سالم. وا�س��اف ان التحالف العرب��ي، يرحب بكل جهد 
لت�سوي��ة �سيا�سية حقيقية �ساملة ب��داًل من، وقف ق�سر الإطالق 
الن��ار بال مراقب��ة وال مراقب��ن.  ودعا امل�س��وؤول احلوثي االأمم 
املتح��دة وكل ال��دول احلري�سة عل��ى ال�سالم وحق��ن الدماء اىل 

ال�سغط على النظام ال�سعودي اللتقاط هذه الفر�سة.

 عل��ى خلفي��ة ت�ريح��ات وزي��ر اخلارجي��ة 
اليمن��ي عب��د املل��ك املخ��اليف يف نيوي��ورك 
ال�سب��ت املا�سي، التي و�س��ح فيها عزم اليمن 
عل��ى تق��دمي �سك��وى ملجل���س االم��ن ال��دويل 
ب�ساأن نق��ل ايران ا�سلح��ة حللفائها احلوثين، 
اأك��د املن��دوب الدائم لليم��ن يف االأمم املتحدة 
ال�سف��ر خالد اليم��اين، يوم ام���س االثنن، اأنه 
مت تق��دمي اأدل��ة ووثائ��ق ملجل���س االأم��ن على 
انته��اكات اإي��ران لل�سيادة اليمني��ة من خالل 
ر�س��د عدة �سف��ن حتمل اأعالمها تق��وم بتزويد 

جماعة احلوثي باالأ�سلحة والذخائر.
 وق��ال اليم��اين اإن التحال��ف العرب��ي بقيادة 
ال�سعودي��ة ق��دم اأي�س��ًا اأدل��ة ل��الأمم املتح��دة 
وجمل�س االأمن على االنته��اكات التي تعر�س 

لها يف البحر االأحمر.
 واأ�ساف اأن "احلكومة اليمنية تعمل على جمع 
كل التقاري��ر وتقدميها كحزم��ة اأدلة وبراهن 
للمجتمع الدويل"، م�سراً اإىل اأن �سكوت طهران 

عن كل هذه االتهامات اأبرز دليل على تورطها 
يف االنتهاكات، وموؤكدا اأن طهران مل تقدم اأي 

اأدلة تنايف هذه االتهامات لعلمها بتورطها.
بتزوي��د  تق��وم  "اإن طه��ران  اليم��اين  وق��ال   
االنقالبين بالذخرة وال�سواريخ واملخدرات 
والتدري��ب من قبل حزب اهلل واحلر�س الثوري، 
داعيا جمل�س االأمن اإىل حتمل كامل م�سوؤولياته 
بع��د اأن يطلع عل��ى االأدلة والرباه��ن املثبتة 
لالنته��اكات"، م�سيفا "كلما زاد ال�سغط على 
طهران كلم��ا زادت عزلتها وهي دولة منبوذة 

من االأ�سا�س الأنها ال حترم دول اجلوار".
 م��ن جهت��ه اعلن وزي��ر اخلارجية عب��د امللك 
املخ��اليف من نيويورك، حي��ث ح�ر التجمع 
ال�سن��وي لزعماء الع��امل يف االأمم املتحدة، اأن 
ب��الده قدم��ت �سك��وى اإىل جمل�س االأم��ن �سد 
احلكوم��ة االإيراني��ة متهم��ا اإياه��ا با�ستم��رار 
تهريب االأ�سلحة اىل احلوثين وقائال اإن هناك 
اأ�سلح��ة جدي��دة و�سلت هوؤالء و�سبط��ت اأثناء 

املواجهات يف احلدود مع ال�سعودية. 
 وج��زم املخاليف باأنه ال ميك��ن اإخفاء حقيقة 

اأن تهريب ال�سالح ال يزال قائما من اإيران. 

 ورغ��م اأن التحالف بقي��ادة ال�سعودية يفر�س 
حظرا عل��ى ال�سواحل اليمنية اإىل جانب احلظر 
اجل��وي وال��ربي، اإال اأن الوزي��ر اليمني وا�سل 

اته��ام اي��ران بتهري��ب االأ�سلح��ة للحوثي��ن، 
واأك��د اأن �سواري��خ اإيرانية ال�سن��ع ا�ستخدمت 
يف مهاجم��ة االرا�س��ي ال�سعودي��ة، م��ن دون 

ان يو�س��ح الكيفي��ة الت��ي متك��ن م��ن خاللها 
االإيراني��ة  االأ�سلح��ة  ادخ��ال  م��ن  احلوثي��ون 
وجت��اوز الرقاب��ة ال�سدي��دة املفرو�س��ة عل��ى 

ال�سواحل واالأجواء اليمنية.
 وبا�ستثن��اء ال�سفين��ة التي �سبطته��ا البحرية 
االأمريكي��ة بالقرب من �سواح��ل �سلطنة عمان 
وقال��ت انها حتم��ل اأ�سلحة كان��ت يف طريقها 
اإىل اليم��ن مل تعلن اأي جهة اأخرى اعرا�س اأي 
�سحن��ة مماثلة، اإال ما تردد عن ا�ستخدام اجلزر 
النائي��ة ومناطق التهريب امل�سهورة، �سواء يف 
�سواحل البحر االأحمر اخلا�سع جزء كبر منها 
ل�سيط��رة احلوثي��ن، اأو �سواح��ل وبح��ر العرب 
اخلا�سع��ة بالكام��ل ل�سيطرة احلكوم��ة، لنقل 

تلك االأ�سلحة اإىل داخل اليمن.
 وم��ع ذل��ك، ف��اإن ال�سلط��ات اليمني��ة وقب��ل 
�سيطرة احلوثي��ن على العا�سم��ة كانت األقت 
القب���س على �سفينت��ن اإيرانيتن هما جيهان 
2 بتهم��ة تهري��ب االأ�سلح��ة اإىل  1 وجيه��ان 
اليم��ن و�سبط��ت بداخلهما كمي��ات كبرة من 
االأ�سلحة واملتفج��رات ومتت حماكمة طاقمي 
ال�سفينت��ن قب��ل اأن يقوم احلوثي��ون باالإفراج 

عنهم��ا عن��د اجتياحهم �سنع��اء يف �سبتمرب/ 
اأيلول  2014.

ه��ي  مواجه��ات  القت��ال  جبه��ات  و�سه��دت   
االأعنف خالل االأ�سبوع اجلاري اأعلنت خاللها 
القوات املوالي��ة للرئي�س هادي ع��ن ا�ستعادة 
خم�سة مواقع يف منطقة كر�س بجنوبي البالد 
كان امل�سلحون احلوثي��ون امل�سنودون بقوات 
الرئي�س اليمني ال�سابق علي �سالح قد ا�ستولوا 
عليها، فيما هاج��م احلوثيون مواقع ع�سكرية 
عل��ى اجلان��ب ال�سع��ودي من احل��دود بعد يوم 
عل��ى مقتل اب��رز قادته��م الع�سكري��ن العميد 
ح�س��ن املل�سي قائ��د الوح��دات اخلا�سة، يف 

غارة �سعودية.
 ط��ران التحالف بدوره �س��ن ع�رات الغارات 
عل��ى مواق��ع ع�سكري��ة مفر�س��ة للمقاتل��ن 
يف  ال�ساب��ق  الرئي���س  وق��وات  احلوثي��ن 
حمافظات �سعدة و�سنع��اء وماأرب واحلديدة 
وتعز واإب التي قتل فيها ت�سعة مدنين نتيجة 
اإط��الق �س��اروخ عل��ى مبنى �سكن��ي يف غرب 
املدين��ة، بينه��م عائل��ة باأكمله��ا مكون��ة من 

خم�سة اأفراد، كما اأ�سيب ت�سعة اآخرون.

إصابة 8 جنود في انفجار عبوة ناسفة في تركيا 

خامنئي يأمر نجاد بعدم ترشيحه لالنتخابات 

أمير داعش في لبنان خطط الغتيال الحريري 
وخلق بيئة حاضنة للتنظيم

ماردي��ن - متابع��ة :  اأف��ادت وكال��ة "االأنا�س��ول" الركية لالأنب��اء يوم ام�س 
االثنن باأن عبوة نا�سفة انفجرت عند مرور �سيارة تقل ع�سكرين يف حمافظة 
ماردي��ن جنوبي الب��الد.  واتهمت الوكالة منظمة "ح��زب العمال الكرد�ستاين" 

بتنفيذ العملية، م�سيفة اأن "�سيارات االإ�سعاف هرعت اإىل موقع االنفجار".
 وقال��ت م�س��ادر اأمنية "اإن انفجاراً ا�ستهدف حافل��ة تقل ع�سكرين يف جنوب 
�رق��ي تركيا ال��ذي تقطنه اأغلبية كردية ام�س االثنن مم��ا اأ�سفر عن اإ�سابة 8 
جن��ود".  واأف��ادت امل�سادر اأن م��ن ي�ستبه باأنه��م م�سلحون من ح��زب العمال 
الكرد�ست��اين فجروا عبوة نا�سفة زرعوها على الطريق اأثناء مرور احلافلة التي 

كانت حتمل لوحات مدنية على طريق �ريع.
 ومل يرد على الفور اإعالن للم�سوؤولية عن االنفجار الذي وقع يف طريق مزدحم 
يرب��ط بلدتي ديريك ودني�ر )تل اأرمن( يف اإقلي��م ماردين الواقع على احلدود 
م��ع �سوري��ا.   وكان ح��زب العم��ال الكرد�ستاين اأعل��ن من قب��ل م�سوؤوليته عن 

هجمات م�سابهة على ال�رطة واجلنود.

طهران - متابعة :  اأمر مر�سد اإيران االأعلى علي خامنئي الرئي�س االإيراين االأ�سبق 
حمم��ود اأحمدي جناد، ب�رف النظر ع��ن الر�سح لالنتخابات الرئا�سية املقررة 
يف اأي��ار 2017، وف��ق ما اأكدت وكالة ت�سنيم االإيراني��ة نقاًل عن خامنئي نف�سه.  
وق��ال خامنئ��ي يف در�س فقهي ح�س��ب الوكالة األقاه �سباح االثن��ن اإن �سخ�سًا 
ق�س��ده وطل��ب راأيه فيه��ا، واأ�س��اف: "ال اأرى امل�سلحة يف اأن يخو���س الق�سية 
الفالنية، )دون اإ�سارة اإىل االنتخابات الرئا�سية(، مل�سلحته ال�سخ�سية وم�سلحة 
الب��الد".  ومل يذك��ر املر�سد االإيراين، ا�سم جناد، ومل يتعر�س مل�ساألة االنتخابات، 
ولك��ن الوكال��ة اأكدت اأن املق�سود هو جن��اد، واأن الق�سية، تتعل��ق باالنتخابات 
الرئا�سي��ة، ما يوؤكد اأن �راع االأجنحة يف طه��ران دخل مرحلًة حا�سمًة، وبداية 
ال�سباق لنيل "بركة املر�سد" وتاأييده قبل التقدم للمن�سب، علمًا اأن اأحمدي جناد، 
كان مر�س��ح املر�سد �سخ�سي��ًا يف االنتخابات التي اأو�سلت��ه اإىل الرئا�سة لي�سغل 
املن�س��ب مدتن متتاليتن ب��ن 2005 و2013، بع��د اأن كان �سيا�سيًا مغموراً 
وجمرد عمدة يف بلدية طهران الكربى.  وقال خامنئي "نحن على علم باأو�ساع 
الب��الد اأكرث من معظم النا�س، ونعرف االأ�سخا�س الذين التقيناهم مئات املرات، 
ونظراً الأو�ساع البالد، ُيو�سي املرء �سخ�سًا ما، باأنه اذا دخل هذا املعرك، فاإن 

ذلك �سُيحدث �رخًا يف البالد.. �رخًا �ساراً بالبالد".
 اأف��اد ن��ادي االأ�س��ر الفل�سطين��ي يوم ام���س االثن��ن اأن االأ���رى ال�سحافين 
يف �سج��ون االحت��الل االإ�رائيل��ي خا�س��وا اإ�راب��ًا ع��ن الطعام لي��وم لواحد 
احتجاجًا على ا�ستمرار االحتالل يف اعتقالهم، وذلك تزامنًا مع يوم ال�سحايف 

الفل�سطيني.
 واأو�س��ح ن��ادي االأ�س��ر اأن 24 اأ�س��راً �سحفيًا، يقبعون يف �سج��ون االحتالل، 
اأقدمه��م واأعالهم حكم��ًا االأ�سر ال�سحفي حممود عي�س��ى مو�سى واملعتقل منذ 

العام 1993، واملحكوم بال�سجن ملدى احلياة.
 كم��ا يق�سي عدد من االأ���رى اأحكامًا متفاوتة يف ال�ّسجون، وهم االأ�سر اأحمد 
ح�س��ن ال�سيفي واملحك��وم بال�ّسجن ل�)17( عامًا، اأم�سى منه��ا �سبعة، اإ�سافة 
اإىل االأ���رى: �س��الح الدين عواد، حمم��د منر ع�سيدة، وليد عل��ي، قتيبة قا�سم، 
�سام��ي ال�ساعي وحازم نا���ر، والذين يق�سون اأحكامًا تتفاوت بن 7 �سنوات 

و8 �سهور.
 وب��ن نادي االأ�س��ر اأن االحتالل يعتق��ل يف �سجونه �سبع��ة �سحافين اإداريًا 
ب��ال ته��م حم��ددة اأو حماكم��ة، كاالأ�سري��ن ن�س��ال اأبو عك��ر واأ�سام��ة �ساهن 
اللذي��ن اأم�سيا �سنوات طويلة قيد االعتقال االإداري، عالوة على االأ�رى: ح�سن 

ال�سفدي، حممد ح�سن قدومي، عمر نزال، علي العويوي واأديب االأطر�س.
 واأ�س��ار ن��ادي االأ�س��ر اإىل اأن ت�سعة اأ�رى �سحفين يقبع��ون يف ال�ّسجون منذ 
ف��رات متفاوتة وما زالوا موقوفن ويخ�سعون للمحاكمة، منهم االأ�سر ب�ّسام 
ال�ساي��ح واملعتق��ل من��ذ الثامن م��ن ت�ري��ن االأول 2015، وتوا�س��ل �سلطات 
االحت��الل اعتقال��ه رغم اإ�سابت��ه بال�رط��ان و�سعف يف ع�سل��ة القلب وعدم 
مقدرت��ه على امل�سي والكالم، اإ�ساف��ة اإىل االأ�رى املوقوفن: �سامر اأبو عي�سة، 
م�سعب زي��ود، اأحمد الدراوي�س، حمم��د ال�سو�س، ن�سال عم��ر، حامد النمورة، 

املنت�ر باهلل ن�سار وهمام عتيلي.

ب��روت - متابع��ة :  قالت م�س��ادر اأمني��ة، اإن مديرية املخاب��رات يف اجلي�س 
اللبن��اين كان��ت متلك معلوم��ات عن اأه��داف يا�سن قبل القب���س عليه، م�سرة 
اإىل اأن "بي��ان اجلي�س اللبناين قبل ثالث��ة اأ�سهر عن اإحباط عمليتن اإرهابيتن 
كان تنظي��م داع�س خط��ط لتنفيذهما با�ستهداف موق��ع �سياحي كبر ومنطقة 

مزدحمة ياأتي يف هذا ال�سياق".
 وك�سف��ت امل�س��ادر ع��ن معلومات جدي��دة مل تكن لديه��ا، اإذ "اع��رف يا�سن 
بالتخطي��ط الغتي��ال زعيم تيار امل�ستقبل �سعد احلري��ري"، الفتة اإىل اأن "فكرة 
اغتي��ال احلري��ري طرح��ت بعد ع��ودة زعي��م امل�ستقب��ل لال�ستق��رار يف لبنان، 
وظه��وره العلن��ي املتك��رر يف بروت، م��ا قد ي�سهل م��ن الو�س��ول اإليه الإجناز 

املهمة".
 وقالت اإن "م�سوؤول داع�س يف الرقة ال�سورية اأبو خالد العراقي طلب من يا�سن 
التفك��ر يف العملية، وكيفية الو�س��ول اإىل احلريري الإجناز االغتيال"، م�سيفة 
اأن "اأب��و خالد العراقي ق��ال ليا�سن اإنه م�ستعد لتاأمن كل احتياجاته الب�رية 

واللوج�ستية يف حال و�سع خطة حمكمة تنال موافقة قيادة داع�س".

 

نبراس احمد - بغداد 

نيويورك - متابعة

الجورنال  -متابعة 

 القدس - متابعة

 ا�ستدت ال�سغ��وط املالية والقانوني��ة على �سبكة ت�سم 
اأكرث من 150 مدر�س��ة اأمريكية تربطها �سالت باأتباع 
رجل الدي��ن الركي فتح اهلل غولن املقيم يف بن�سلفانيا 
وتتهم��ه احلكومة الركي��ة بالتحري�س عل��ى االنقالب 

الفا�سل الذي وقع يف متوز املا�سي.
 ه��ذا م��ا ك�سف��ت عن��ه اأق��وال م�سوؤول��ن يف املدار���س 
واأع�ساء حالي��ن و�سابقن يف حركة غولن، باالإ�سافة 

اإىل ما اطلعت عليه رويرز من �سجالت عامة.
 وت�س��ر ال�سج��الت العام��ة اإىل اأن املدار���س التي متول 
بامل��ال العام وتعد م�س��دراً رئي�سي��ًا للوظائف وفر�س 
االأعم��ال الأع�س��اء حرك��ة غولن العاملي��ة يف الواليات 
املتح��دة، �سه��دت تباطوؤاً ح��اداً يف النم��و يف ال�سنوات 
م��ن  �سل�سل��ة  و�س��ط  التباط��وؤ  ه��ذا  وياأت��ي  االأخ��رة.  
التحقيق��ات احلكومي��ة يف اأك��رث م��ن ع���ر واليات يف 
ادع��اءات ت��راوح من �س��وء ا�ستخ��دام املال الع��ام اإىل 

التحايل على نظام تاأ�سرات الدخول للبالد.
 ومل ت�سف��ر التحقيق��ات الت��ي يجريه��ا م�سوؤول��ون على 
م�ست��وى الواليات وعلى امل�ستوى االحتادي عن توجيه 
اتهامات جنائية الأحد اأو توريط غولن الذي ال حتمل اأي 

مدر�سة من املدار�س ا�سمه توريطًا مبا�راً.
 كم��ا ياأت��ي ال�سغ��ط املتزاي��د عل��ى املدار���س يف وقت 
ت�سيق فيه احلكوم��ة الركية اخلناق على اأن�سار غولن 
يف الداخ��ل وتب��ذل جهداً حثيث��ًا من اأج��ل ت�سليم غولن 

اإليها.
 ومل تفتت��ح �س��وى ث��الث مدار���س جدي��دة يف الع��ام 
املا�س��ي وثالث مدار�س خالل العام اجلاري باملقارنة 
م��ع افتتاح 23 مدر�سة جدي��دة يف ذروة تو�سع ال�سبكة 
خ��الل عام 2010 وفقًا لل�سج��الت العامة التي اطلعت 
عليها روي��رز اخلا�سة بع��دد 153 مدر�سة وال�ركات 

التي تديرها يف خمتلف اأنحاء البالد.
 ويتعار���س ه��ذا الراج��ع م��ع النم��و املط��رد خ��الل 
ال�سن��وات ال�س��ت املا�سي��ة ل��كل املدار���س املماثلة يف 

الوالي��ات املتحدة التي حت�س��ل على اأموال عامة لكنها 
معف��اة من بع���س القواع��د الت��ي تنظم عم��ل املدار�س 

العامة التي تديرها الواليات.
 ويف الوقت نف�سه مت منذ عام 2010 اإغالق 15 مدر�سة 

اأو نقل ملكيتها اإىل مالك ال �سلة لهم بحركة غولن. 
 وعلم��ت روي��رز اأن ���ركات اإدارة اأو مدار���س بعينها 
واجه��ت حتقيق��ات ر�سمي��ة يف 11 على االأق��ل من تلك 
احلاالت يف والي��ات جورجيا وكاليفورنيا وبن�سلفانيا 

واأوهايو.
 وق��ال القائم باأعمال املدي��ر التنفيذي ملوؤ�س�سة نياغرا 
فاوندي�س��ن خاق��ان بربر اأوغل��و، وه��ي موؤ�س�سة تهدف 
للروي��ج للح��وار ب��ن االأديان ال��ذي ينادي ب��ه غولن 
رئي�سها ال�ريف "منذ ب��داأت هذه التحقيقات وال�سغوط 
من التغطي��ة االإعالمية اأ�سبحت املدار���س اأكرث حر�سا 
رمبا بخم�س��ة اأمثال حر�سه��ا فيما يتعل��ق باأو�ساعها 

املالية وكيفية تغير املتعاقدين".
 واأ�س��اف لروي��رز "اأ�سبح��ت اأك��رث حر�س��ًا بكثر يف 

كيفي��ة تو�سعه��ا".  وق��ال برب��ر اأوغل��و "اإن املدار�س ال 
تربطه��ا �سلة ر�سمي��ة بغولن ولي�س��ت خا�سعة ل�سيطرة 

مركزية من اأحد".
 ويف موؤ���ر اآخ��ر عل��ى تباطوؤ من��و املدار���س انخف�س 
ع��دد طلبات التاأ�سرات التي تقدمها املدار�س ال�ستقدام 
عاملن من تركيا ودول اأخرى اإىل 360 طلبا يف العام 
املا�س��ي من اأكرث من األف ع��ام 2010 ح�سبما تو�سح 

�سجالت الهجرة.
 وق��ال اأع�ساء حاليون و�سابق��ون يف حركة غولن "اإن 
ه��ذا يعك�س رغب��ة املدار�س املرتبط��ة باأتباع غولن يف 
تفادي اخل�سوع ملزيد من اإجراءات الفح�س احلكومية".
 ويف اأعق��اب االنقالب الفا�سل �سع��د حمامون يعملون 
حل�س��اب اأنق��ره يف الوالي��ات املتح��دة حمل��ة �ر�س��ة 
ملحاول��ة اإقن��اع ال�سلط��ات عل��ى م�ست��وى املحلي��ات 
والوالي��ات وامل�ستوى االحتادي لب��دء حتقيقات جديدة 
وت�سويه �سمعة املدار�س وغرها من االأن�سطة االأمريكية 

املرتبطة بغولن.

واشنطن - متابعة 

24 صحفيًا فلسطينيًا يخوضون إضرابًا 
عن الطعام في سجون االحتالل ليوم واحد

مدارس غولن في أمريكا تتعرض لمزيد من الضغوط


