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التحالف الدولي ( ...تتمة �ص)1

وأمل النائب زياد القادري «أن يكون هناك
ت��وازن بين اإلج���راءات األمنية التي يقوم بها
الجيش بين البلدة وجردها وبين المصالح
الحيوية ألبناء عرسال».
وفي السياق أكد النائب عاطف مجدالني بعد
زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان
مع نواب بيروت في دار الفتوى ،أنه «يجب على
األهالي أن يسمعوا صوت الجيش وأن اإلجراءات
التي يقوم بها هي لمصلحة أهالي عرسال قبل أي
مواطن آخر».
إال أن حركة االحتجاج على ه��ذه اإلج���راءات
استمرت من قبل بعض الشبان العرساليين ،فيما
أش��اع رئيس البلدية أن قيادة الجيش تراجعت
عن قرارها بضرورة استحصال كل مواطن ينوي
االنتقال إل��ى ال��ج��رود على تصريح م��ن مديرية
المخابرات ،علما ً بأن القيادة لم تصدر بيانا ً رسميا ً

عن هذا التراجع.
وشككت مصادر مطلعة لـ«البناء» في الحديث
عن تراجع الجيش عن ق��رار التشدد اتجاه جرد
عرسال ،مشيرة إل��ى أن ه��ذه اإلج���راءات تحمي
أهالي عرسال وتريح المنطقة المحيطة ،وتشكل
نوعا ً من أوراق القوة في المفاوضات بخصوص
العسكريين األسرى .وأشارت المعلومات إلى «أن
تخفيف اإلجراءات في حال حصل ،سيتناول فقط
المواطنين الذين لديهم مؤسسات خارج الطوق
األمني».

اشتباك بين الجيش
ومتسللين في شبعا

إلى ذلك ،استمرت محاوالت الجماعات اإلرهابية
التسلل إلى األراضي اللبنانية .وفي هذا السياق،

أطلق الجيش النار على مجموعة مسلحة مؤلفة
من  4سوريين حاولت الدخول إلى بلدة شبعا ولم
تمتثل ألوامره ،ما أدى إلى إصابة مسلح نقل على
األثر إلى المستشفى واعتقل آخر ،أما السوريان
اآلخران فقد فرا إلى جهة مجهولة.
من جهة أخرى ،واصلت األجهزة األمنية مالحقة
اإلرهابيين وتوقيفهم .وأمس ،أوقف الجيش المدعو
يوسف الغمراوي ال��ذي ش��ارك باعتداءات على
الجيش بحوادث طرابلس األخيرة وضبط كمية من
األسلحة.
وأوقفت شعبة المعلومات في األمن العام في
الشمال ،فلسطينيا ً من آل الرفاعي ،متهما ً بنقل
متفجرات إلى مخيم عين الحلوة .كما أوقفت شعبة
المعلومات في قوى األمن الداخلي ،بين أنفه وشكا،
اللبناني ش.م .وهو من التبانة في طرابلس ،بتهمة
نقله أسلحة وذخيرة.

مو�سكو تدعو ( ...تتمة �ص)1
يذكر أن أعداد العوائل التي نزحت عن مناطق
االشتباك في الغوطة الشرقية بلغت لحد اآلن 300
عائلة ،أما المسلحون فبلغ عددهم  250مسلحا ً
خرجوا ضمن اتفاقات المصالحة ،وهم يتبعون لما
يعرف بـ«جيش اإلسالم» ،وكذلك لعدد من الفصائل
المسلحة.
ويقترب مهندسو المصالحات في سورية ،من
تغيير خريطة الواقع المتأزم في البالد ،فالجهود
الحثيثة للدولة السورية وانفتاحها على خيارات
الحل السلمي الداخلي ،أفضت إلى كسب المزيد
من األجنحة المسلحة لمصلحتها وتفكيك بنيتها
المعارضة ،لتتحول كجزء من النسيج الوطني
المناهض للجسد اإلرهابي.
وتتجاوز أعداد العوائل المئات ،التي كانت في
السابق مكونا ً وحاضنا ً للمجاميع المسلحة في
بلدات غوطة دمشق الشرقية ،وباتت اليوم في
مأمن من ساحة االشتباك وصوت الحرب.
ونجحت المفاوضات في تجديد دماء السلم
األهلي ،وتحييد الكثير من السوريين من طريق
توفير أماكن إيواء آمنة لهم في العاصمة وبعض
مناطق األري����اف ،لتكون ه��ذه األم��اك��ن سكنا ً
موقتاً ،حتى الوصول إلنهاء النزاع في مناطقهم
األصلية.
الى ذلك ،أعلن نائب مبعوث األمم المتحدة إلى

سورية رمزي عز الدين ،عن تكثيف االتصاالت مع
السوريين واألطراف الدولية المؤثرة لتطبيق خطة
«دي مستورا» لوقف أعمال العنف في البالد.
وأكد عز الدين أنه «ال يمكن أن نفقد األمل بشأن
التوصل لحل سلمي لألزمة السورية التي تعد
األسوأ واألكبر في تاريخ البشرية وال يمكن قبول
ما يتعرض له الشعب السوري بعد نزوح  7ماليين
سوري في الداخل وأكثر من ثالثة ماليين الجئ في
الخارج ،يعيشون في ظروف غير آدمية».
وأضاف المسؤول األممي «التقيت بالقاهرة مع
عدد من ممثلي وقيادات المعارضة السورية في
إطار تحركات تشمل كل األطراف الدولية واإلقليمية
المؤثرة في األزمة لدفع الجهود نحو تطبيق الخطة
التي تبدأ بتجميد القتال في حلب إلعطاء الفرصة
للسوريين العودة لحياتهم الطبيعية والبدء في
الحل السياسي».
وأض��اف نائب المبعوث األممي أن «خطة دي
مستورا تعتمد على بيان جنيف  1 -وهي الوثيقة
الوحيدة المقبولة من معظم األطراف سواء السورية
أم الدولية».
جاء ذلك في وقت دعت موسكو أمس دول العالم
إل��ى الحذو حذوها في اعتبار تنظيمي «الدولة
اإلسالمية» و«جبهة النصرة» تنظيمين إرهابيين.
وجاء في بيان ل��وزارة الخارجية الروسية أن

إدراج التنظيمين المذكورين في قائمة للمنظمات
اإلرهابية من قبل المحكمة العليا الروسية كان
«خطوة مبدئية في سياق تنفيذ ق��رارات مجلس
األم��ن الدولي» ،كما أش��ار البيان إلى أن «روسيا
شاركت بفعالية في إعداد هذه القرارات وتنفيذها
وهي تصر على االلتزام بها».
وبعد سريان هذا القرار ،سيدرج تنظيما «الدولة
اإلسالمية» و«جبهة النصرة» في قائمة المحكمة
للمنظمات اإلرهابية ،ما يعني أن أية مشاركة في
نشاطاتهما ستعد وفق القانون الروسي جريمة
جنائية.
وأي��دت المحكمة العليا الروسية بذلك دعوى
من النائب العام رفعت بالخصوص ،وج��اء في
نص الحكم «قررت المحكمة العليا عقب االستماع
لممثلي النيابة العامة وجهاز األمن الفيديرالي في
روسيا ،وبعد دراسة حيثياث القضية ،تلبية طلب
النائب العام ،واعتبار تنظيمي «الدولة اإلسالمية»
و«جبهة النصرة» إرهابيين وحظر نشاطاتهما في
البالد.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليقا ً على
قرار المحكمة أن «اعتبار المحكمة العليا تنظيمي
«الدولة اإلسالمية» و«جبهة النصرة» تنظيمين
إرهابيين ،خطوة في إط��ار تنفيذ روسيا لقراري
مجلس األمن الرقمين  2170و.»2178

طيران التحالف ( ...تتمة �ص)1
وسبق للمصادر المطلعة من داخل العراق ،أن
نقلت عن متطوع في الحشد الشعبي قوله بأن
«طيران التحالف الدولي يغيب في أوقات المعركة،
لكنه سرعان ما يظهر في اإلعالم» .مشيرا ً إلى انه
«القوات األمنية ال تعول عليه أب��دا ً في المعارك
الجارية الستعادة األراضي المغتصبة».
لكن مقاتالً آخر ينتسب للواء  52المرابط حاليا ً
في الخطوط األمامية لجبهات القتال بقضاء بيجي
في محافظة صالح الدين ي��روي قصة الضربات
الجوية للتحالف الدولي التي قصمت ظهر القوة
العسكرية التي ينتمي إليها .وأشار إلى أن «األمر
الذي فتك باللواء ،هو الضربة الجوية التي وجهها
لنا الطيران الدولي ،وخصوصا ً سرية المغاوير،
حيث استشهد فيها أكثر من  50جندياً ،بما في
ذلك آمر السرية ،وما زال العديد من الشهداء تحت
األن��ق��اض» .وأوض���ح الجندي ذات���ه أن «قصف
التحالف أجبرنا على التراجع الى أطراف منطقة
(المالحة)» ،الفتا ً إل��ى أن��ه «ف��ي المقابل تسقط
الطائرات األميركية إم��دادات على (داع��ش) بين
الحين واآلخر».
وب��إع�لان موقفها من «المهزلة» ،قالت حنان
الفتالوي النائب في البرلمان« :ننتظر من الحكومة

العراقية إعالن موقفها من قيام طيران التحالف
الدولي بقصف مقار اللواء  52في بيجي والتسبب
بسقوط مجموعة من الشهداء» ،مؤكدة أنه «مازال
حوالى  80منتسبا ً تحت األنقاض».
وأعربت الفتالوي عن «استغرابها إزاء هذا الصمت
من قبل القائد العام للقوات المسلحة والصمت
المطبق لوزارة الدفاع العراقية التي لم يصدر منها
أي بيان وما هي طبيعة اإلجراءات التي من األجدر
أن تتخذ تجاه قوات التحالف الدولي» ،متسائلة:
«هل سنصدق مجددا ً أن الفعل غير مقصود وحصل
خطأ وه��ل الخطأ يحصل فقط من ق��وات الجيش
والحشد الشعبي وهل إيصال أسلحة للدواعش في
قضاء بلد خطأ نحتاج إجابات واضحة؟».
ب��دوره ،اتهم رئيس كتلة ب��در النيابية قاسم
األعرجي ،الواليات المتحدة األميركية بدعم وتمويل
تنظيم «داعش» في العراق ،مؤكدا ً أن أميركا تحاول
إطالة المعركة وإنزال قوات برية بالعراق.
وقال األعرجي إن «الواليات المتحدة األميركية
ب��األم��س كانت تدعم تنظيم داع��ش ف��ي سورية
واليوم بالعراق» ،مبينا ً أن «أميركا غير جادة
في محاربة التنظيم» .وأضاف أن «أميركا تعمل
ب��ازدواج��ي��ة واض��ح��ة تجاه محاربة «داع���ش»،

فعندما يكون الخطر على إقليم كردستان تقف
مع اإلقليم ضد «داع��ش» ،وهي ال تقف مع القوات
األمنية لمحاربة «داعش»» ،مبديا ً «استغرابه من
التصرف بازدواجية من دول تدعي الديمقراطية
ومكافحة اإلرهاب» .وأشار األعرجي إلى أن «أميركا
تحاول إطالة المعركة ضد «داعش» وإنزال قوات
برية بالعراق» ،رافضا ً «وج��ود أية قوة أجنبية
داخل األراضي العراقية».
يذكر أن عددا ً من وسائل اإلعالم المحلية نشرت،
الجمعة الماضي ،مقطع فيديو يعرض قيام إحدى
طائرات التحالف الدولي بإسقاط بالون لم يعرف
لغاية اآلن محتواه على منطقة الخضيرة الشرقية
جنوب ص�لاح ال��دي��ن .وك��ان عضو لجنة األم��ن
والدفاع النيابية ماجد الغراوي اتهم ،في وقت
سابق ،الواليات المتحدة األميركية وبعض دول
التحالف الدولي بدعم وتمويل تنظيم «داع��ش»،
فيما اعتبر أن إسقاط بالون على منطقة يستولي
عليها «داعش» يؤكد تورط أميركا بدعم التنظيم.
وكانت طهران قد أكدت في وقت سابق أنها وثقتّ
عمليات إسقاط عتاد عسكري ومؤن قام بها سالح
الجو الغربي للتنظيم اإلرهابي في مناطق عديدة
من العراق.

اعت�صامات وتظاهرات في البحرين
وا�ستنكار دولي العتقال ال�شيخ �سلمان
ال ي���زال األم��ي��ن ال��ع��ام لجمعية «ال��وف��اق»
البحرينية الشيخ علي سلمان في النيابة العامة
منذ ساعات الصباح حيث يخضع للتحقيق في
مكتب المحامي العام ،غير أن أي نبأ جديد لم
يرشح ع ّما يدور داخل غرفة التحقيق.
وعُ لم بحسب مواقع المعارضة أن السلطات
األمنية منعت شخصيات سياسية وحقوقية من
دخول مبنى النيابة العامة للتضامن مع الشيخ
سلمان.
وانتشرت قوات مدججة بالسالح حول مبنى
النيابة العامة.
ول��م تهدأ ش��وارع البحرين منذ إع�لان نبأ
اعتقال الشيخ سلمان ،فقد نفذ عدد كبير من
علماء الدين اعتصاما ً احتجاجا ً على توقيف
األمين العام لجمعية ال��وف��اق ،مح ّذرين من
استمرار الحماقات غير المحسوبة من قبل
النظام في استهداف الرموز العلمائية والدينية
والسياسية.

وطالب المعتصمون ب��اإلف��راج سريعا ً عن
الشيخ سلمان وجميع ال��رم��وز المسجونين
ومعتقلي الرأي في المملكة.
وأكد العلماء المعتصمون أن اعتقال الشيخ
سلمان يعكس عقلية االستبداد ،منبّهين من
العواقب الوخيمة العتقاله .كذلك دعا العلماء
ال��ى تجنيب البحرين شبح النفق المظلم
وض���رورة اإلف���راج ال��ف��وري ع��ن الشيخ علي
سلمان.
ب��دورهّ ،
حث ائتالف شباب ثورة  14شباط
جماهير الشعب البحريني للنزول الغاضب
إل��ى بلدة البالد القديم (مسقط رأس الشيخ
سلمان) .وأوض��ح أن ه��ذه الدعوة تأتي بعد
الجريمة الحمقاء التي ارتكبها النظام الخليفي
باعتقاله لسماحة الشيخ علي سلمان.
ه��ذا وي��س��ود غضب شعبي ف��ي البحرين
احتجاجا ً على اعتقال السلطات االمين العام
لـ«الوفاق» الذي قوبل بتنديد واسع من قوى

االنتقال من الحرب ( ...تتمة �ص)1
ظهرت حدود القوة في صناعة السياسة مع حروب أميركا في
آسيا ،وتوجتها الهزيمة «اإلسرائيلية» في ع��ام  2006في لبنان،
وسقط الرهان على مقايضة حكم إيراني يخرج من قضية فلسطين
بمنحه الميزات اإلمبراطورية عام  2008مع فوز الرئيس أحمدي
ن�ج��اد م��رة ث��ان�ي��ة ،وس�ق�ط��ت م�ح��اول��ة إخ���راج ح�ل��ف ال�م�ق��اوم��ة من
فلسطين في حرب غزة عام  ،2009-2008وفشل رهان هيالري
كلينتون على سالم فلسطيني « -إسرائيلي» بثمن يتحمله الطرفان،
ويفتح الباب لحلف «إسرائيلي»  -عربي بوجه إي��ران يعزل قوى
المقاومة ،وانتصر التطرف على العقالنية «إسرائيلياً» ،فكان الرهان
األخير على إسقاط سورية وحشدت للحرب بصفتها أم الحروب
وآخر الحروب كل وسائل النصر من مال وسالح وتحالفات وأوهام
وأحالم ومحرمات ومغامرات ومقامرات ومؤامرات.
معادلة ح��دود القوة في صناعة السياسة هي العامل الحاسم
باالنتقال األم�ي��رك��ي بعد ح��رب ت�م��وز  2006إل��ى مرحلة جديدة
سقفها  2014كموعد رسم من حينه لالنسحاب األميركي من البر
اآلسيوي ،إلى الممرات المائية والمحيطات ،ورسم سقف ثان للعودة
للتدخل العسكري هو  ،2022وقد حسم أركان الجيوش األميركية
والنخب الفكرية األميركية في الحزبين الجمهوري والديمقراطي
هذه السقوف بعقل بارد ،جرت صياغته في رسالة أميراالت الحرب
السبعة عشر نهاية عام  2007للرئيس بوش عندما لوح بالحرب
على إي��ران وما تضمنته الرسالة أق��رب إلع�لان التمرد ،كما جرت
الصياغة األدق في تقرير لجنة العراق التي شكلها الكونغرس عام
 2006وعرفت توصياتها بتقرير بايكر هاملتون نسبة لرئيسيها
الديمقراطي لي هاملتون والجمهوري جيمس بيكر ،والتي رسمت
إستراتيجية للخروج من الحرب إلى السياسة على قاعدة اإلقرار
بأن للقوة ح��دوداً ،وأن العالم يعود لمعادالت القرن الثامن عشر
حيث القوى اإلقليمية قوى عظمى في مداها الحيوي.
تكشف وقائع ما بعد رسالة العسكر وصدور التقرير ،أن السقوف
ال�ت��ي رس�م��ت للسياسة األميركية ال�ج��دي��دة ،ق��د شكلت موضوع
انقالب أبيض قاده العسكر وأوصلوا بموجبه باراك أوباما إلى البيت
األبيض ،ومحورها ست سنوات للحرب الذكية أو الحرب الناعمة،
ال محرمات فيها لتحقيق السيطرة إال الذهاب للحرب العسكرية
المباشرة م��رة أخ��رى ،ش��رط اإلنجاز قبل ع��ام  ،2014وف��ي حال
الفشل ،العودة لبايكر هاملتون ،لصياغة شرق أوسط جديد ،يضمن
المصالح األميركية عبر االنخراط مع القوى الصاعدة في العالم
والمنطقة ،وال ينشئ فراغا ً إستراتيجيا ً بمغادرة الجيوش األميركية
للبر اآلسيوي يملؤه خصوم واشنطن ،خصوصا ً روسيا والصين
وإيران التي سيجمعها البر األفغاني ما بعد الخروج األميركي.
خيار الحرب ال يناسب أميركا أمر حسم في عام  ،2006وخيار
الفوضى والتقسيم وال �ح��روب األهلية ال يناسبها أم��ر حسم في
عام  ،2010في قمة الناتو في فرانكفورت ،عندما تبين أن النتيجة
ستكون نمو التطرف في البيئة اإلسالمية ،وأن التقسيم سينشئ
كيانات تابعة إلي��ران في ساحل المتوسط من حدود فلسطين إلى
حدود اليونان وعلى ضفتي الخليج ،ويمنح إيران مكانة إمبراطورية
تتحكم بأمن أوروب��ا عبر المتوسط من جهة وبسوق النفط عبر
عشرين مليون برميل نفط تخرج من مضيق هرمو كل يوم ستكون
ملكا ً لدويالت مساندة إليران من موقع هويتها المذهبية ،من جهة
أخرى.
المعادلة ص��ارت واض�ح��ة ،فلتفتح أب��واب جهنم على المنطقة،
وتسقط ك��ل ال�م�ح��رم��ات ،دون �م��ا ال�م�خ��اط��رة بالتقسيم ،والحرب
الشاملة ،وما بينهما فليحلم القطري بالزعامة والتركي بالسلطنة
والسعودي باالنتقام« ،اإلسرائيلي» بشراء الوقت ،وليكن لـ«القاعدة»
دور وللمال أدوار ولالستخبارات ولكل الموبقات ،لكن في نهاية
المطاف إما أن تسقط سورية كاملة في القبضة األميركية ،أو أن
تحل نهاية عام  2014ويصير أوان الترجل عن حصان الحروب قد
حان وال بد من العودة ولو تدريجا ً ولو بخفر إلى توصيات بايكر
هاملتون.
حلقة الغد عن بايكر هاملتون والعودة إلى السياسة ولكن على
صفيح حروب صغيرة.
ناصر قنديل

«وثيقة المعار�ضة» ( ...تتمة �ص)1
سمي «باالئتالف» اعتبر نفسه يوما ً وحيدا ً «ممثالً للشعب
إنّ ما
ّ
السوري» ،ك ّل الشعب السوري ،ولم يعترف بأي «معارضة» أخرى،
وادعى أنّ كل المعارضات األخرى إنما هي معارضات وهمية تشكلت
من قبل «النظام» ،وهي بالتالي ال ترقى لمستوى «الثورة السورية»
وأهداف وتطلعات هذه «الثورة» ،وهو ما ت ّم االشتغال عليه فصالً طويالً
من عمر العدوان على سورية ،لك ّنه بعد حين يتط ّور «اإلتالف» كي يكون
في مواجهة الدولة وقياداتها وحيدا ً يمثل «المعارضة» في «جنيف ،»2
لم يعترف بأي أطراف أخرى لمن أطلقوا على أنفسهم «معارضة» ،فقد
ذهب وحيدا ً إلى «جنيف  »2من أجل «استالم السلطة من النظام».
واليوم يتط ّور خطاب «االئتالف» باتجاه أنّ هناك «طرفاً» يمكن له
أن يتوافق معه على «خريطة طريق» يواجهون بها «النظام» لتخليصه
السلطة ،لكنها «خريطة» تتجاوز ظاهريا ً «الشعب يريد إسقاط النظام»،
ومحسن ،وهو« :أننا نريد تفتيت الدولة»،
باتجاه آخر جديد ومتط ّور
َّ
لكن بالطريقة التي تناسب المرحلة الجديدة والحالة التي تحدّد معادلة
التراجعات واالنكماشات التي ُمنيت بها قوى إقليمية ودولية.
ال يمكن أن يغيب عن بال أحد أبدا ً أنّ ما يسمى بـ «هيئة التنسيق» هي
التي شرعنت لما سمي بالـ «جيش الح ّر» ،واعتبرته الجيش الذي يدافع
عن أولويات السوريين ،وهو الذي يم ّثل في الحقيقة رأس الحربة في
العدوان المباشر على مؤسسات الدولة السورية ،وال يغيب عن أذهاننا
أن ما سمي «باالئتالف» إنما هو من طالب وشرعن لإلدارة األميركية أن
تضرب وتقصف سورية تحت ذرائع متعددة ،وعلينا أال ننسى أيضا ً
أنّ أسماء من الطرفين ما زال��وا يدافعون عن «جبهة النصرة» ،وما
زالوا يعتبرون وجود «داعش» إنما هو وجود موضوعي ومشروع لما
أسموه بعناد ورفض «النظام» أن يسلّم السلطة إلى «الثوار» ،وهي
سابقة تاريخية لم تحصل أبداً ،أن تعتب قوى سياسية تعتبر نفسها
«معارضة» على دولتها ومؤسساتها أنها لم تسقط ولم تسلّم مفاتيح
أبواب عاصمتها لمرتزقة الدنيا وهم يحاولون دخولها عنوة!.
نعتقد أنّ ما قدّمة «االئتالف» مع «هيئة التنسيق» لجهة «وثيقة
تفاهم» ،تتحدث عن خريطة طريق «لح ّل األزمة» في سورية ،إنما هي
محطة جديدة ال تستند أو تقوم على واقع موضوعي حقيقي ،وإنما هي
رؤى افتراضية معزولة عن مجريات وحقيقة ما يحصل في الواقع ،وهي
ال يمكن لها أن تحسب إال في سياق التحوالت التي أصابت مواقف قوى
العدوان ذاتها ،والتي نالت من مشروع العدوان أخيراً ،وأخذته إلى
مكان آخر تماماً.
لن نقول لهؤالء الذين أرادوا أن يس ّوقوا مشروع العدوان ،وأن يكونوا
أدوات في سياق تفتيت الدولة السورية ،تحت عناوين ليست بعيدة
ع ّما رفعها الكثيرون إبان مشروع «حلف بغداد» ،لن نقول لهم إال ما
قلناه منذ اللحظات األولى ،أنتم واهمون في أنّ « :الشعب يريد إسقاط
النظام» ،وواهمون أيضا ً بأ ّنكم قادرون على تمرير مقولتكم الملتوية:
«نحن نريد تفتيت الدولة»!.

خالد الع ّبود

 41قتي ًال من «بوكو حرام»
في غارات �شمال نيجيريا
شن الجيش الكاميروني أمس للمرة األولى غارات جوية ضد عناصر
لجماعة «بوكو حرام» كانوا قد استولوا على ثكنة عسكرية شمال البالد
وأوقع  41قتيالً من المسلحين.
وقال وزير االتصال الكاميروني تشيروما باكاري في بيان إن رئيس
الجمهورية ،بول بيا ،أمر باستخدام الطيران الحربي الكاميروني للمرة
األولى منذ بداية النزاع مع بوكو حرام.
وأش��ار تشيروما إلى أن  34متشددا ً على األقل قتلوا بعد أن حاصر
الجيش قاعدة يستخدمها المقاتلون في شوجوري ،مضيفا ً أن سبعة
آخرين قتلوا ،إضافة إلى جندي على مقربة من بلدة وازا.
وأكد البيان أن مجموعة «من مسلحي بوكو حرام قامت في وقت مبكر
من صباح أول من أمس بمهاجمة معسكر اسيغاسيا الخاضع لسيطرة
قوات الدفاع الكاميرونية ،ما اضطر القوات الكاميرونية إلى التراجع».
وأض��اف أن الطيران الحربي الكاميروني شن غارتين وأطلق نيران
كثيفة ما دفع مسلحي بوكو حرام الى الفرار ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى
«وقوع إصابات مباشرة بين عناصر الجماعة».
وأكد بيان الحكومة الكاميرونية أن «دخول طيراننا إلى هذا النزاع
يشكل تصعيدا ً في ال��رد العسكري الكاميروني على تزايد الهجمات
المعادية المقبلة من جماعة بوكو حرام».
ويذكر أن بوكو حرام قتلت أكثر من  40جنديا ً وجندت مئات الشبان
خالل هجمات شنتها على أقصى شمال الكاميرون هذا العام.

اليونان �إلى انتخابات برلمانية مبكرة و�سط تفاقم الأزمة االقت�صادية
المعارضة والعديد من المنظمات الحقوقية في
الداخل والخارج مطالبة باالفراج الفوري عنه.
وفي سياق متصل ،طالبت  37منظمة حقوقية
باإلفراج الفوري عن الشيخ سلمان ،ولفتت في
بيان لها ال��ى أن احتجاز حرية األمين العام
لـ«الوفاق» يأتي على خلفية ممارسته لحق
التعبير عن الرأي في العمل السياسي ،وهو أمر
مدان ومستنكر بشدة.
وأضافت المنظمات :لقد وجهت السلطات
األمنية  9تهم إلى األمين العام للوفاق ،وهي
تهم سبق وأن اعتبرت المفوضية السامية
أغلبها بأنّ األحكام الصادرة وفقها هي تشكل
اضطهادا ً سياسيا ً فيما وصفتها منظمة العفو
الدولية بأ ّنها العدالة الزائفة ،وهي من ذات
المنظومة القضائية التي وصف أدائها تقرير
«هيومن رايتس ووتش» باإلنتقائي في تطبيق
القانون ،فيما دعا لإلفراج عمن حوكموا بسببها
وإعادة محاكمات أفرادها تقرير بسيوني.

بعد فشل البرلمان اليوناني في محاولته الثالثة
واألخيرة انتخاب رئيس للبالد بدأ شبح األزمة يخيم
على البالد مع إع�لان صندوق النقد الدولي تعليق
الحزمة المقبلة من مساعداته بانتظار تشكيل حكومة
جديدة وتراجع بورصة اثينا بنسبة  3.91في المئة.
وأخفق النواب اليونانيون في انتخاب رئيس جديد
من خالل جولة تصويت أخيرة لتصبح البالد امام
إجراء انتخابات مبكرة .وأخفق ستافروس ديماس
المفوض األوروب���ي السابق والمرشح الوحيد في
السباق وللمرة الثالثة في جمع  180صوتا ً يجب
الحصول عليها لتولي منصب الرئيس.
وينص القانون اليوناني على ض��رورة الدعوة
النتخابات برلمانية في هذه الحالة ،حيث من المتوقع
اآلن إج���راء انتخابات عامة بحلول مطلع شباط
المقبل.
وكان رئيس ال��وزراء أنتونيوس ساماراس حض
ال��ن��واب ف��ي مطلع األس��ب��وع على انتخاب ديماس
لخالفة الرئيس كارولوس بابولياس ( 85سنة) حتى
تستكمل الجولة األخيرة من مفاوضات اإلنقاذ المالي.
وتعهد م��ن جديد ح��زب «س��ي��ري��زا» المتقدم في
استطالعات ال��رأي بإعادة التفاوض على برنامج

اإلنقاذ المقدم من االتحاد األوروب��ي وصندوق النقد
الدولي والذي تحتاجه اليونان لدفع فواتيرها ومد
أجل دينها.

تعليق مساعدات صندوق النقد الدولي

من جهته ،أعلن صندوق النقد ال��دول��ي تعليق
الحزمة المقبلة من المساعدات لليونان بانتظار
تشكيل حكومة جديدة بعد االنتخابات التشريعية
المتوقعة اواخر كانون الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس ان
«المحادثات مع السلطات اليونانية ح��ول اكمال
المراجعة السادسة للبرنامج ستستأنف فور تشكيل
حكومة جديدة بالتشاور مع المفوضية االوروبية
والبنك المركزي االوروبي».
ومع ذلك ،أكد رايس ان تعليق برنامح المساعدات
لن يؤثر في االوضاع المالية في هذا البلد على المدى
القصير قائالً إن «اليونان ال تواجه احتياجات مالية
على الفور».
وتهدف المراجعة السادسة لبرنامج مساعدات
صندوق النقد الدولي ومدته ارب��ع سنوات بحجم
 35مليار دوالر ،ويشكل جزءا ً من مشروع اكبر مع

المفوضية االوروبية والبنك المركزي االوروبي ،الى
التأكد من ان الحكومة تقوم بإصالحات محددة في
الموازنة وغيرها قبل تلقي الدفعة التالية من القرض.
وغ��داة ذل��ك ،ح ّ
��ض المفوض االوروب���ي للشؤون
الخارجية بيار موسكوفيسي الناخبين اليونانيين
على دعم االصالحات التي تؤمن أجواء مناسبة للنمو
خ�لال االنتخابات المبكرة التي ستنظم في أواخ��ر
كانون الثاني المقبل.
وق���ال ال��م��ف��وض ف��ي ب��ي��ان ان «االل���ت���زام القوي
إزاء أوروب��ا والتأييد القوي من الناخبين والقادة
السياسيين اليونانيين لعملية االصالحات الضرورية
من اجل النمو اساسيان لكي تعرف اليونان االزدهار
مجددا ً داخل منطقة اليورو».
وقال وزير المالية االلماني ولفغانغ شويبله ان
على اليونان مواصلة طريق االصالحات اي ً��ا كانت
نتيجة االنتخابات التشريعية المبكرة.
وقال في تصريح مكتوب بعد االعالن عن تنظيم
انتخابات مبكرة« :االصالحات الصعبة (التي بدأتها
اليونان منذ االزم��ة المالية) ات��ت ثمارها وال بديل
عنها .االنتخابات الجديدة ال تغير شيئا ً في االتفاقات
الموقعة مع الحكومة اليونانية».

