
قررت السلطات التركية دفن جثث الجنود األتراك 
الذين شاركوا في عملية االنقالب في 15 من يوليو 
الماضي في بقعة جرداء تجاور موقعًا يجري فيه بناء 

مأوى للحيوانات الضالة..
"مقبرة الخونة" هي العبارة الوحيدة المكتوبة 
بحروف بيضاء على الفتة سوداء مغروزة في األرض 
تشير إلى ما تمثله هذه البقعة الجرداء التي تصطلي 
أرضها الحجرية بالشمس الحارقة خارج إسطنبول.
في ه��ذه البقعة تقرر دف��ن القتلى من الجنود 
األتراك الذين شاركوا في االنقالب الفاشل في 15 
يوليو على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغ��ان 
وال���ذي اودى بحياة 270 شخصًا وف��ق األرق��ام 

الرسمية.
ويظهر من طبيعة المكان أن ال��م��راد منه هو 
توفير أقل قدر من الهيبة للمقبرة التي تجاور 

موقعًا يجري فيه بناء مأوى للحيوانات الضالة.
ويمنع على المدنيين زي��ارة المقبرة ويرافق 
الصحفيين مسؤولون أمنيون إذا أرادوا التقاط صور 

أو تسجيل شريط فيديو.
ونقلت وسائل اإلعالم التركية عن رئيس بلدية 
إسطنبول ق��ادر طوباس أن فكرة إقامة "مقبرة 

للخونة" طرحت خالل اجتماع للمجلس البلدي.. 
وأضاف: "أولئك الذين يخونون بالدهم ال يمكنهم 

أن يرقدوا بسالم في قبورهم".
وق��ال��ت هيئة "دي��ان��ة" ل��ل��ش��ؤون الدينية بعد 
االنقالب: إنها منعت تنظيم جنازات والصالة على 

الجنود القتلى االنقالبيين معتبرة أنهم "داسوا على 
قانون أمة بأسرها" وأنهم "ال يستحقون الترحم 

والصالة عليهم".
لكن "ديانة" استبعدت من هذا العقاب رجال 
األمن الذين أرغموا أو تعرضوا للتهديد للمشاركة 

في محاولة االنقالب.وقال يشار- سائق سيارة 
األج���رة الخمسيني- مشيرًا إل��ى المقبرة: "ه��ذا 
انتقاص من كرامة الوطن واألم��ة والعلم. هذه 

خيانة. إنهم يستحقون نعتهم بالخونة".

  قرار متسرع 
لكن الفكرة ال تحظى باإلجماع. إذ يؤكد بعض 
الناشطين والفقهاء أن الحصول على دفن الئق حق 
إنساني أيا كان الفعل الذي ارتكبه المتوفى.. وقال 
النائب السابق من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم 
واألس��ت��اذ المتقاعد من كلية الفقه في جامعة 
مرمرة نجيب تيالن: "هذا القرار اتخذ على عجل 

في سياق لحظة محمومة".
وأضاف: "كلنا نعرف كم يشعر المجتمع باألذى 
مما حصل ولكن، هناك دائمًا خونة، ه��ذا ليس 
بجديد، ويمكن دفنهم في موقع منفصل... ال 

أعتقد أن إنشاء مثل هذه المقبرة فكرة سديدة".
 وأث��ارت المقبرة تعليقات غاضبة على مواقع 
ل أحد مستخدمي تويتر: "هل  التواصل.. وتساء
سُيدفن كنعان إفيرين وفريقه أيضًا في مقبرة 

الخونة؟"
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مخرج أمريكي يشرف على إخراج بيان لإلرهابيين في سوريا
ظهر فيديو جديد على مواقع التواصل االجتماعي يكشف الدور الحقيقي الذي تلعبه أمريكا في سوريا بدعمها لإلرهابيين والجماعات 

المسلحة، الذين يحاربون ضد الجيش السوري.
وشوهد في الفيديو أحد قادة الجماعات المسلحة المعروفة باسم "جيش سوريا الجديد"، وهو يحاول إلقاء بيان، ولكنه تلعثم ونسي كلمة 

على الرغم من كونه يقرأ من ورقة في يده.
ل المخرج من خلف الكاميرا حيث يسمع صوته، متحدثًا بطالقة باللغة اإلنجليزية، ولكن بلهجة أمريكية واضحة وهو 

َّ
وفي هذه اللحظة تدخ

يحاول تهدئته، طالبا منه أن يبدأ من جديد.

اخبار متفرقـة
موقع بريطاني: بصمات إماراتية

 في انقالب تركيا

نقل موقع "ميدل ايست آي" البريطاني اإلخباري عن مصدر مقرب من 
المخابرات التركية، أن اإلمارات ساهمت في تحضير محاولة االنقالب الفاشلة 
في تركيا، بوساطة القيادي الفلسطيني محمد دحالن. وأشار المصدر ل�"ميدل 
ايست آي" الى أن القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحالن 
حّول أموااًل إماراتية إلى االنقالبيين األتراك قبل أسابيع من إخفاق محاولة 
انقالبهم، وكان يؤدي أيضًا دور الوسيط بين الحكومة اإلماراتية والداعية 
فتح الله غولن المقيم في الواليات المتحدة، الذي تتهمه أنقرة بأنه المدبر 

الرئيسي لمحاولة االنقالب.
ووفقًا للموقع فإن المصدر أكد أن دحالن كان على اتصال مع غولن عبر 
رجل أعمال فلسطيني مقيم في الواليات المتحدة، راقبت المخابرات التركية 
أنشطته..من جهة أخرى، كانت وسائل اإلعالم العربية، التي تتخذ من دبي 
مقرًا لها، قد أفادت ليل 15/16 يوليو، بنجاح محاولة االنقالب، ولم تدن 
الحكومة اإلماراتية االنقالبيين إال بعد 16 ساعة )ساعة واحدة بعد إعالن 

السعودية إدانتها(، كما ورد في الموقع. 
وقالت مصادر للموقع: إن اإلمارات قامت بعد األحداث التركية باستبعاد 
دحالن، وبدأت تلّوح في وسائل إعالم باستيائها منه، وبعد وقت قليل أجبرت 

القيادي الفلسطيني على مغادرة البالد إلى مصر.

البرلمان التونسي يسحب الثقة من 
حكومة الحبيب الصيد

قرر البرلمان التونسي -السبت- سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد في 
جلسة تصويت عقدها بعد مواجهة استمرت أسابيع بين الحكومة والرئاسة.
وقال الصيد في خطاب ألقاه أمام النواب: "جئت ال ألتحصل على 109 
)أص��وات( حتى أظل )في الحكم(، بل جئت ألبسط الموضوع أمام الشعب 

وأمام النواب".
ويخضع الصيد المستقل البالغ من العمر 67 عامًا لضغوط منذ أن اقترح 
الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 يونيو الماضي تشكيل حكومة وحدة 

وطنية.
والحكومة الحالية التي تشكلت قبل عام ونصف وتم تعديلها في يونيو، 
متهمة بعدم التحرك بفاعلية في مرحلة حساسة تمر بها البالد. فرغم 
نجاح تونس في انتقالها السياسي بعد 2011م إال أن اقتصادها يواجه أزمة 
فيما تستهدفها هجمات متشددة عنيفة. وكان الصيد الذي لم يبلغ مسبقًا 
بمبادرة الرئيس، عبر أواًل عن استعداده لالستقالة إذا كانت مصلحة البالد 
تقتضي ذلك. لكنه دان بعد ذلك الضغوط وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب 

منه البرلمان الثقة.
وقال الصيد الذي قاطعه النواب مرارًا بالتصفيق: إنه تعرض لضغوط لحمله 
على االستقالة، منددًا بمناورة للتخلص منه. وأضاف: أن الهدف من مبادرة 
الرئيس بات "تغيير رئيس الحكومة.. مؤكدًا أن البعض كانوا يسألونه لماذا 

لم يستقل، ويحضونه على االستقالة.
وكانت أحزاب عدة بينها أحزاب االئتالف الحكومي األربعة: نداء تونس 
والنهضة وآفاق تونس واالتحاد الوطني الحر، قد أعلنت قبل التصويت أنها ال 
تعتزم تجديد ثقتها بالحكومة. من جهتها، انتقدت الجبهة الوطنية وهي 
تحالف يساري، األحزاب الحاكمة ألنها شكلت "فريقًا حكوميًا غير متجانس 

وال برنامج له".

أمريكا تعيد لليابان أراضيها

أعلن الجيش األمريكي استعداده إلعادة أكبر مساحة من أراضي جزيرة 
/أوكيناوا/ إلى اليابان بعد تزايد األصوات المطالبة بإنهاء تواجده هناك.

و/أوكيناوا/ هي القاعدة العسكرية األمريكية الرئيسية في آسيا منذ عام 
1972م، وتستضيف نحو 50 ألف مواطن أمريكي بما في ذلك 30 ألفا من 

مس مساحة الجزيرة.
ُ
العسكريين في قواعد تغطي خ

وقال الفريق لورانس دي نيكولسون، قائد القوات األمريكية بالجزيرة، في 
بيان: "نحترم شعور أبناء /أوكيناوا/ بأننا يجب أن نحد من وجودنا".

وستعيد القاعدة العسكرية األمريكية، مساحة تبلغ 40 كيلومترًا مربعًا 
إلى الحكومة اليابانية فور االنتهاء من بناء مهابط الطائرات الجديدة، وهو ما 
يساوي 17% من مساحة القاعدة. واتفقت اليابان مع الواليات المتحدة على 
استعادة هذه األراضي عام 1996م، لكن التنفيذ تعطل بسبب المظاهرات 
الرافضة لبناء مهابط الطائرات قبل أن تستأنف الحكومة اليابانية العمل 
على بنائها مؤخرًا.وتعالت األصوات المطالبة بإنهاء تواجد القاعدة بعد إلقاء 
القبض على مواطن أمريكي يدعى "كينيث فرانكلين" في مايو من هذا العام 

بتهمة قتل امرأة يابانية.

أعلن زعيم "جبهة النصرة" أبو محمد الجوالني- الخميس- فك ارتباط 
جماعته المقاتلة في سوريا عن تنظيم "القاعدة"، بعد نحو 3 سنوات 

من القتال تحت رايته. 
وتعليقًا على هذا االنفصال قال الصحفي والمحلل السياسي عبد الباري 
عطوان:هذه ليست إرادة أبو محمد الجوالني زعيم تنظيم "جبهة النصرة" 
وإنما هي نتيجة ضغط ال��دول التي تدعم "جبهة النصرة" وعلى وجه 
التحديد دول الخليج. فالداعمون يريدون اليوم تبرئة أنفسهم من تهمة 
اإلرهاب وتهمة دعم جماعة تنتمي لتنظيم "القاعدة" في سوريا. لكن 
التغيير في تقديري هو تغيير في االسم وليس تغييرا في الجوهر ولقد 
شاهدنا أبو محمد الجوالني في إطاللته األولى على التلفزيون وهو يرتدي 
نفس الزي العسكري الذي كان يرتديه بن الدن وفي ذلك إيحاء بأنه ما زال 
يسير على خطى "القاعدة" شكال ومضمونا. وربما لم يقنع هذا التغيير 
الكثيرين سواء األطراف التي تحارب اإلرهاب أو حتى األطراف في جبهة 

المعارضة السورية.
وقال عطوان: جبهة النصرة" استمدت أهميتها من كونها امتدادا 
"للقاعدة"، فهناك أكثر من ألف تنظيم مسلح على الساحة السورية منذ 
بدء األزم��ة تميز عنها »النصرة« بأنه تنظيم ظل يحمل اسم تنظيم 

"القاعدة" وإرثه الممتد على أكثر من 20 عامًا. 
وفك االرتباط مع القاعدة اليوم سيضعف "جبهة النصرة" ويقوي 
تنظيم "الدولة اإلسالمية" وسيجعل من "جبهة النصرة" واح��دة من 
التنظيمات المقاتلة المتعددة في الساحة السورية، و سيتخلى عنها 
الكثير من األنصار والداعمين وربما سيؤدي لحدوث انشقاقات فيها 
ورحيل العديد من مقاتليها نحو تنظيم "الدولة اإلسالمية" الذي يتزعمه 

أبو بكر البغدادي.
واشار عطوان إلى أن روسيا تعتبر "جبهة النصرة" جماعة إرهابية 
والواليات المتحدة وضعتها أيضا على قائمة التنظيمات اإلرهابية إال 
أن حلفاء "النصرة" في الخليج وبالذات في السعودية وقطر أصروا على 
أن "جبهة النصرة" ليست إرهابية وهم اليوم مستعدون لتغيير خطها 

اإليديولوجي إلثبات ذلك بحيث تعلن تخليها عن تنظيم "القاعدة" 
وانتمائها إليه.

مضيفًا: أن هذا التوجه يؤثر على الجانب األمريكي، ألن النصرة تعتبر 
أقوى التنظيمات على األرض بعد تنظيم "الدولة اإلسالمية" ما يسمح 
باستخدامها في الحرب ضد النظام السوري .. ويذكر أن "جبهة النصرة" 
انضمت سابقا إلى الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض ثم تراجع الجوالني 

في اللحظة األخيرة وانسحب من هذه المجموعة المعارضة وربما تكون 
وقتها قد رضخت لضغوط من الدعاة الذين يؤيدون تنظيم "القاعدة" 

وخاصة الشيخين أبو محمد المقدسي وأبو قتادة.
ويشير مراقبون إلى أن التغيير فرضه أيضًا التقدم الميداني الذي حققه 
الجيش السوري في حلب واستعادته معظم المدينة، وانشغال تركيا 

بأمورها الداخلية.

أسباب انفصال »جبهة النصرة« عن تنظيم »القاعدة«؟
عطوان: تغيير اسم "النصرة" إرادة الدول الداعمة لإلرهاب وعلى رأسها السعودية

 التحول فرضه التقدم الميداني الذي حققه الجيش السوري
 موسكو: جبهة النصرة ستبقى إرهابية رغم تغيير اسمها

عنصرية أردوغان:

تركيا: »مقبرة« لدفن الجنود االنقالبيين قرب مأوى للحيوانات الضالة

الحزب الديمقراطي يقبل ترشيحها للرئاسة

كلينتون تعد األمريكيين بالسعادة

أعلنت هيالري كلينتون -ليلة الخميس- قبولها ترشيح 
الحزب الديمقراطي األمريكي لها لالنتخابات الرئاسية المقبلة، 
وذلك في ختام أعمال المؤتمر الوطني للحزب الذي عقد في /

فيالدلفيا/ واستمر أربعة أيام.
وفي كلمة لها بالمناسبة، تعهدت هيالري كلينتون بالعمل 
مع األمريكيين، ومع حلفاء الواليات المتحدة، للقضاء على 
اإلرهاب.. مشيرة في هذا الصدد إلى أنها لن تقوم ببناء جدران 
أمام المهاجرين، بل ستقوم ببناء االقتصاد األمريكي، ولن تمنع 
أتباع أي دين من دخول الواليات المتحدة، مؤكدة أنها ستكون 
رئيسة لمن يصوت لها ولمن لن يفعل، وستعمل على خدمة 

جميع األمريكيين.
وأضافت أنها ستعمل مع حلفائها في حلف شمال األطلسي 
/الناتو/ لمواصلة الحرب على تنظيم "داع��ش" وهزيمته، 
وتوجيه ضربات جوية دقيقة تستهدف قادة التنظيم، كما 
ستحارب جهوده من أجل تجنيد اآلخرين في صفوفه. كما 
انتقدت كلينتون منافسها الجمهوري دونالد ترامب، قائلة 
إنه ال يصلح للرئاسة وال يمكن ائتمانه على األسلحة النووية 

األمريكية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن "الشخص ال��ذي ال 
يستطيع السيطرة على أعصابه عندما يقوم بالتغريد على 
شبكة تويتر هو شخص ال يمكن ائتمانه على زر السالح 

النووي".
وفي الشأن الداخلي، تعهدت المرشحة الديمقراطية بالعمل 
لجعل التعليم الجامعي الحكومي مجانيًا، وتخليص الطالب من 
ديونهم التعليمية الثقيلة، كما وعدت بالعمل على تقديم 
برنامج وظائف لألمريكيين هو األكبر من نوعه منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وشددت كلينتون على إيمانها بالعلم، وبالطاقة النظيفة، 
وبأهمية توفير رعاية صحية شاملة للجميع، وبأهمية التخلص 
من تأثير /وول ستريت/ على اقتصاد الطبقة الوسطى، وأهمية 
إصالح قوانين الهجرة، وأهمية تحقيق عدالة في األجور بين 
الرجال والنساء.. داعية جميع األمريكيين ممن يؤمنون بهذه 
القضايا إلى االنضمام إليها والتصويت لها، بغض النظر عن 

الحزب الذي ينتمون إليه.

النقد الدولي يتوقع تراجع 
االحتياطيات المالية السعودية

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام الجاري 2016م انخفاضًا آخر في 
صافي األصول األجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ولكنه لفت إلى أن وتيرة 

االنخفاض ستتباطأ على المدى المتوسط.
ووفقًا لتقرير ص��ادر عن الصندوق مؤخرًا فإن احتياطيات النقد األجنبي 
للسعودية ستواصل انخفاضها طالما يسجل النفط مستويات متدنية في األسعار، 

لكن االنخفاض سيتباطأ خالل العام الجاري.
وتراجعت األصول االحتياطية األجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي في 
يونيو الماضي بنسبة 1.9% إلى 2.14 ترليون ريال )570.1 مليار دوالر(، 
مقابل 2.18 ترليون ريال )581.3 مليار دوالر( في مايو، وفقًا لبيانات مؤسسة 

النقد العربي السعودي.
وتوقع الصندوق الدولي في التقرير تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
السعودي إلى 1.2% في العام الجاري، على أن يتعافى مسجاًل 2% في 
2017م، وسجل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي للسعودية 1.54% في 
الربع األول من العام الجاري، مقابل 3.27% خالل الربع األول من عام 2015م.
كما توقع الصندوق أن ينخفض عجز الميزانية المالية العامة إلى 13% من 
إجمالي الناتج المحلي في 2016م، وأن ترتفع اإليرادات غير النفطية، بينما 
يؤدي كبح اإلنفاق، وال سيما الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع 
تمويل عجز المالية العامة من خالل الجمع بين السحب من الودائع واالقتراض 

المحلي والدولي.
وقدرت السعودية نفقاتها في موازنة عام 2016م، بنحو 840 مليار ريال 
)224 مليار دوالر(، أقل من نفقاتها المقدرة لعام 2015م بنسبة %2، 

والبالغة )229 مليار دوالر(.
وتعاني السعودية في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج 
عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014م، تزامنًا مع إعالنها 

موازنة تتضمن عجزا بلغ 87 مليار دوالر أمريكي للسنة المالية الحالية.


