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البرلمان الإيراني يدر�س تفعيل عمليات التخ�صيب رداً على الم�ساعي الأميركية لفر�ض عقوبات

ظريف يلتقي كيري وفابيو�س في باري�س لمناق�شة البرنامج النووي
عقد وزي���ر الخارجية اإلي��ران��ي
محمد جواد ظريف جولة محادثات
جديدة مع نظيره األميركي جون
كيري في باريس أمس ،وهي الرابعة
بينهما خالل األيام الثالثة األخيرة،
حيث كان ظريف وكيري قد عقدا في
جنيف األربعاء الماضي  3جوالت
اس��ت��غ��رق��ت  7س��اع��ات ب��اإلج��م��ال
للبحث في القضايا العالقة حول
القضية النووية اإليرانية.
وفي السياق ،قال مسؤول أميركي
إن وزير الخارجية جون كيري التقى
نظيره اإلي��ران��ي في باريس لبحث
الملف ال��ن��ووي اإلي��ران��ي ،في حين
أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأنه
ف��ور انتهاء م��ح��ادث��ات ظ��ري��ف مع
كيري بدأ الوزير اإليراني لقاء مع
نظيره الفرنسي لوران فابيوس.
و تأتي ه��ذه ال��ل��ق��اءات ف��ي وقت
دخ��ل��ت ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووی��ة في
جنيف أم���س ی��وم��ه��ا ال��ث��ان��ي بین
مساعدي وزیري الخارجیة اإلیراني
م��ج��ی��د ت��خ��ت روان���ج���ي وع��ب��اس
عراقجي ونظیریهما األميركیین
ويليام برنز ووندي شرمن.
واس��ت��م��رت ه���ذه ال��م��ف��اوض��ات،
لساعة ثم عقد الفریقان مفاوضات
أخری علی مستوی الخبراء ،في ظل
وج��ود قضایا عالقة تلقي بظاللها
علی طاولة االجتماعات ومنها نسبة
التخصیب وال��ج��دول الزمني لرفع

الحظر المفروض علی إیران وكیفیة
رفعه.
وف��ي السياق ،ي��درس البرلمان
اإليراني مشروعا ً لتفعيل عمليات
ال��ت��خ��ص��ي��ب ردا ً ع��ل��ى م��س��اع��ي
ال��ك��ون��غ��رس األم���ي���رك���ي ل��ف��رض

إج��راءات حظر جديدة على طهران
التي اعتبرت أن أي حظر يعني وقفا ً
لمسار المفاوضات.
وأك���د رئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى
اإليراني علي الريجاني أن النواب
يدرسون مشروعا ً لتفعيل عمليات

التخصيب بنسب مختلفة ،في حال
ف��رض ال��غ��رب ح��ظ��را ً ج��دي��دا ً على
إيران.
وخ�ل�ال خ��ط��اب ل��ه ب��م��دي��ن��ة قم
ج��ن��وب ال��ع��اص��م��ة ط���ه���ران ،ق��ال
الري��ج��ان��ي إن ال��ن��ش��اط ال��ن��ووي

إلي���ران ه��و م��ج��رد ذري��ع��ة للغرب،
مشيرا ً إلى أن أطرافا ً غربية صرحت
ل��ه أن المشكلة الرئيسية تتعلق
ب��ت��ص��دي إي����ران لسياساتهم في
المنطقة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���دت وزارة
الخارجية اإليرانية أن المفاوضات
النووية تتابع مسارها المستقل
وال توجد قضية أخ��رى في جدول
األعمال .وقالت المتحدثة باسمها
مرضية أفخم ردا ً على س��ؤال فيما
إذا كانت قضية جيسون رضائيان
ق���د ط��رح��ت ف���ي ال��م��ف��اوض��ات أو
خ�ل�ال ال��م��ح��ادث��ات ب��ي��ن وزي���ري
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي���ران���ي واألم��ي��رك��ي
«إن قضية السجناء اإليرانيين
وألسباب إنسانية طرحت أحيانا
على هامش المحادثات مع الجانب
األميركي ،ولقد أجريت أيضا ً متابعة
قضية رضائيان من قبل الجانب
األميركي».
وأضافت أفخم« :لقد رد الطرف
اإليراني في جميع الحاالت بوضوح
ب��أن ه��ذه القضية تتابع مسارها
المستقل ف��ي الجهاز القضائي».
وأش������ارت ف���ي ال���وق���ت ذات����ه إل��ى
أن��ه «بطبيعة ال��ح��ال ،ف��إن وزارة
الخارجية وألسباب إنسانية قامت
وتقوم بالمساعدة في تسهيل األمور
حد اإلمكان».

مو�سكو :ال موعد محدداً لعقد قمة «نورماندي» حول �أوكرانيا

قوات الدفاع ال�شعبي تعلن �سيطرتها على مطار دونيت�سك
أعلن وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف أن الرئيس فالديمير
بوتين والمستشارة األلمانية أنغيال
ميركل بحثا ف��ي مكالمة هاتفية
الوضع في جنوب شرقي أوكرانيا،
مشيرا ً إلى أنه حال ما تتطلب هذه
المناقشات مشاركة وزراء الخارجية،
فسيكونون مستعدين لمثل هذا
اللقاء.
وأوضح الفروف أنه «إضافة إلى
المسائل ذات العالقة بوقف إطالق
النار ،من الضروري االتفاق بشأن
إعادة إعمار اقتصاد دونباس ،وإعادة
تأهيل ج��وان��ب ال��ح��ي��اة الطبيعية
في تلك األراض��ي ،وربط االتصاالت
االق��ت��ص��ادي��ة ب��ي��ن الجمهوريتين
المعلنتين م��ن ط��رف واح��د وبقية
األراضي األوكرانية وتوفير الظروف
المناسبة للعملية السياسية».
ولفت رئيس الدبلوماسية الروسية
إل���ى أن���ه «ت��ق��ام ات���ص���االت وثيقة
بشأن جميع ه��ذه المواضيع ،بما
في ذلك بين المشاركين في رباعية
النورماندي .عدد من هذه المسائل
بُحث الخميس في مكالمة هاتفية
للرئيس بوتين والمستشارة ميركل.
حال ما تتطلب هذه المناقشات بما
فيها ف��ي مجموعة االت��ص��ال وبين
العواصم مشاركة وزراء الشؤون
الخارجية ،نحن سنكون مستعدين
إلجراء مثل هذا االجتماع».
وفي السياق ،أع��رب الف��روف عن
أمله في أال يخضع الرئيس األوكراني
بيترو بوروشينكو لدعوات «فريق
ال��ح��رب» ف��ي كييف إل��ى إجهاض
اتفاقات مينسك .وق��ال تعليقا ً على
إع�لان كييف عن خطة تعبئة أكثر
م��ن  100أل���ف ش��خ��ص ف��ي ال��ع��ام
الحالي ،إن هناك تقاريرا ً يتحدث عن
استبدال القوات األوكرانية بكتائب
متطوعين ،مشيرا ً إلى أن سمعة هذه
الكتائب سيئة في ما يتعلق بقواعد
االنضباط.
وأكد الوزير الروسي أن أية خطوات
متعلقة بالتحضيرات العسكرية ال
تساعد في العملية في إطار مجموعة
االت��ص��ال وكذلك في إط��ار «رباعية

نورماندي» ،مشيرا ً إلى أن الرئيس
بوتين أكد لنظيره األوكراني أكثر من
مرة أن خطط «فريق الحرب» مضرة
للغاية.
وأك���د الف���روف أن ه��ذا «الموقف
الخاطئ» يق ّوض اتفاقات مينسك
«روح��ا ً ونصاً» وكذلك بيان برلين
ال��ذي أق��ره وزراء خارجية روسيا
وألمانيا وأوكرانيا وفرنسا في 12
كانون الثاني.
وق��ال إن آف��اق عقد قمة رباعية
روسية أوكرانية فرنسية ألمانية
تتوقف إلى حد كبير على قدرة طرفي
النزاع على التزام وقف إطالق النار،
مشيرا ً إلى أنه يجرى حاليا ً العمل
على تحقيق ه��ذا الهدف بمشاركة
منظمة األم��ن والتعاون في أوروب��ا.
كما أش��ار إلى إمكان إج��راء اجتماع
وزاري تمهيدا ً لعقد القمة.
وت���رأس الرئيس ال��روس��ي أمس
اجتماعا ً لمجلس األمن الروسي بحث
فيه جملة من القضايا أبرزها الوضع
في شرق أوكرانيا والتحضيرات للقمة
المتوقعة لـ»رباعية نورماندي».

وق���ال المتحدث الرسمي باسم
الكرملين دم��ي��ت��ري بيسكوف ،إن
مجلس األم���ن ال��روس��ي ت��ط��رق في
اجتماعه إل��ى وض��ع س��وق الطاقة
العالمية وتأثيره في االقتصاد في
روسيا والعالم.
وأعلن غريغوري كاراسين ،نائب
وزي��ر الخارجية ال��روس��ي أم��س أن
موعد عقد اجتماع قمة لمجموعة
«نورماندي» حول األزمة األوكرانية
لم يحدد بعد ،مشيرا ً إلى أن تحديد
هذا الموعد سيرتبط بنتائج «العمل
الذي جرى الحديث عنه».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ب��ح��ث ال��رئ��ي��س
األوك���ران���ي ال��وض��ع ف��ي دون��ب��اس
خالل مكالمة هاتفية مع المستشارة
األلمانية واتفقا على ضرورة إجراء
اج��ت��م��اع ع��اج��ل ألط���راف مجموعة
االتصال الثالثة.
وتحدث موقع الرئيس األوكراني
ف��ي شبكة االن��ت��رن��ت أم��س ع��ن أن
«بوروشينكو وميركل اتفقا على
ض����رورة إج����راء اج��ت��م��اع ألط���راف
مجموعة االتصال الثالثة».

كما عبّر الجانبان ع��ن ض��رورة
وقف تصعيد الوضع في دونباس،
وال��وق��ف ال��ف��وري إلط�لاق ال��ن��ار من
قبل قوات الدفاع الشعبي ،وفي هذا
السياق ،شددا على أهمية دور بعثة
المتابعة لمنظمة األمن والتعاون في
أوروب���ا .ودع��ا باروشينكو وميركل
أيضا ً جميع األطراف إلى بذل الجهود
من أجل منع تفاقم النزاع.
من جهة أخرى ،نقل عن المتحدث
باسم خارجية ب��ي�لاروس دميتري
ميرونتشيك قوله إن اجتماع مجموعة
االتصال الخاصة بتسوية الوضع في
دونباس لن يلتئم في مينسك.
وت���ض���م ه����ذه ال��م��ج��م��وع��ة في
عضويتها ،سفير روسيا االتحادية
في كييف ميخائيل زورابوف ،ورئيس
أوك��ران��ي��ا االس��ب��ق ليونيد كوتشما
ممثالً لكييف ،والمبعوثة الخاصة
لرئيس منظمة األم��ن والتعاون في
أوروبا هايدي تاليافيني وممثلين عن
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
ميدانياً ،أعلنت وزارة الدفاع في
جمهورية دونيتسك الشعبية أمس

أن القوات التابعة لها سيطرت على
مطار دونيتسك ،وأضافت أن نحو 10
جنود أوكرانيين ال يزالون موجودين
بين أنقاض المطار الجديد ،الفتة إلى
أنهم توقفوا عن إطالق النار.
وكان رئيس جمهورية دونيتسك
أعلن أول من أم��س أن العسكريين
األوكرانيين غ���ادروا المطار ،وأن��ه
سيخضع قريبا ً لسيطرة قوات الدفاع
الشعبي.
وأعلنت رئاسة أركان قوات الدفاع
الشعبي في دونيتسك «مقتل أكثر
م��ن  10ج��ن��ود أوك��ران��ي��ي��ن إضافة
إل��ى العثور على  6جثث متفحمة
في المطار» ،ومقتل أحد أفراد قوات
الدفاع الشعبي وإصابة  8آخرين.
وك���ان المتحدث ب��اس��م الجيش
األوك��ران��ي ليونيد ماتيوخين قال
ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي إن ال��ق��وات
األوكرانية ألحقت بها خسائر في مطار
دونيتسك ،لكنه لم يحدد حصيلتها.
وأع��ل��ن ال��رئ��ي��س األوك���ران���ي أن
الجيش سيعيد تجميع ق��وات��ه في
«المناطق الساخنة» في دونباس،
ويعززها ب��وح��دات إضافية ،وقال
خ�لال اجتماعه ب��رؤس��اء الكتل في
البرلمان األوكراني «تجرى اآلن إعادة
تجميع للقوات و ُتستقدم وح��دات
إضافية من أجل إحالل األمن في أكثر
النقاط خطراً».
وأف��اد المكتب الصحافي للرئيس
األوك��ران��ي أن بوروشينكو أك��د أن
جيش البالد تعزز بشكل كبير في
األش��ه��ر األرب��ع��ة األخ��ي��رة .وأك��د أن
«هذه العملية تأتي لتؤكد بوضوح أن
الهدنة ليست ضعفا ً وأن من يحاول
االستخفاف بها سيدفع حياته ثمناً».
وأعرب بوروشينكو خالل اللقاء عن
شكره لرؤساء الكتل البرلمانية الذين
س��ان��دوا مرسومه بشأن التعبئة،
مضيفاً« :هذه التعبئة تعطي إمكانا ً
لتقوية قواتنا المسلحة .وفي الوقت
ذات���ه ل��ه��ا ع�لاق��ة ب��ت��ن��اوب قواتنا
المسلحة ال��م��وج��ودة ف��ي الجبهة.
هذا ضروري حتى يتوافر لهم إمكان
زيارة أسرهم وإحالل األمن».

يهود �أوروبا يطالبون بت�سليحهم لـ«حماية �أنف�سهم»
دع��ت أك��ب��ر جمعية ي��ه��ودي��ة في
أوروب����ا المشرعين ف��ي بروكسيل
للسماح للمواطنين اليهود بحمل
السالح «للحماية الذاتية» في أعقاب
هجوم باريس األخير.
وقال الحاخام مناخيم مورغولين،
ال��م��دي��ر ال��ع��ام للرابطة األوروب��ي��ة
اليهودية ،وهو أكبر اتحاد للمنظمات
اليهودية في جميع أنحاء أوروب��ا
«ه��ج��وم ب��اري��س األخ��ي��ر ،وأي��ض �ا ً
العديد من األخطار والتهديدات التي
تعرض لها اليهود في أوروب��ا خالل
ال��س��ن��وات ال��م��اض��ي��ة ،كلها كشفت
الحاجة الملحة للتوقف عن مجرد
الكالم والبدء باألفعال».
مورغولين وفي مقابلة مع صحيفة
أميركية دعا بروكسيل لألخذ في عين
االعتبار «عالمات معاداة السامية
وال��ع��ن��ص��ري��ة وال��ت��ع��ص��ب وغيرها
من األم��ور التي تهدد المثل العليا
األوروبية».
وأوضح أن الخطر اآلن « يتعاظم
مع سفر الكثير من األوروبيين لخارج
حدود القارة وانخراطهم مع جماعات
المتطرفين اإلسالميين قبل عودتهم
إلى موطنهم بأوروبا واستخدامهم
لخبراتهم القتالية في آثار مدمرة».
وقالتالجمعية()EJAفيتعليقها
على حادث المتجر بباريس األسبوع

الماضي «إن  4من الجالية اليهودية
قتلوا بدم بارد ليس إال بسبب كونهم
يهوداً» ،وأضافت الجمعية« :نحن
هنا نطالب بتشريع منح رخص
لناس معينين من الجالية اليهودية
لحمل ال��س�لاح بغية تمكينهم من
الحماية الذاتية وحماية التجمعات

اليهودية» .وش��ددت الجمعية على
أن��ه��ا تضمن أن «جميع األسلحة
ستصدر للدفاع عن النفس حصراً،
وأن األف���راد المنتقين سيخضعون
لتحقيقات شاملة وتدريب من جانب
السلطات المحلية».
وكان رئيس كيان العدو اليهودي

رؤوف��ي��ن ريفلين ،ق��ال إن��ه م��ن غير
المقبول أن يعتري اليهود الخوف
حين يسيرون في شوارع أوروبا وهم
يضعون إشارات تدل على انتمائهم
الديني.
وأض����اف خ�ل�ال م��راس��م تشييع
اليهود األربعة الذين قتلوا في باريس

خالل هجوم على متجر يهودي «في
ع��ام  ،2015وب��ع��د  70ع��ام �ا ً على
انتهاء الحرب العالمية الثانية ال
يمكننا السماح ب��أن يخاف اليهود
من السير في الشارع بأوروبا وهم
يضعون القلنسوة».
وم��ع ق��ي��ام السلطات الفرنسية
ب��ت��ش��دي��د ال��ح��م��اي��ة ع��ل��ى ال��م��راف��ق
اليهودية ج��اءت رس��ال��ة نتنياهو
لليهود الفرنسيين بأن «»إسرائيل»
هي وطنكم أي��ض�اً» .وق��ال نتنياهو
إن لجنة حكومية ستجتمع خالل
األسبوع الحالي لبحث سبل تعزيز
ه��ج��رة ال��ي��ه��ود م��ن ف��رن��س��ا ودول
أوروبية أخرى «تشهد أعماال ً مروعة
مناهضة للسامية» .وقال« :إلى كل
يهود فرنسا وكل يهود أوروبا أريد أن
أقول :دولة «إسرائيل» ليست مكانا ً
فقط تصلون من أجله ولكنها وطنكم
أيضاً».
ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ال��م��دارس
والمعابد اليهودية في فرنسا حصلت
ع��ل��ى ت��ع��ه��دات ب��ت��وف��ي��ر م��زي��د من
الحماية لها من الجيش إذا لزم األمر
بعد الهجمات في باريس ،بحسب ما
قال روجيه كوكيرمان رئيس المجلس
التمثيلي للمؤسسات اليهودية في
فرنسا «كريف» بعد لقائه بالرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند.
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مدارات
حلف �شمال الأطل�سي «ي�شدّ الأحزمة»...
جدلية الإنجازات والإخفاقات
} خضر سعاده خ ّروبي
ك����ان الف���ت���ا ً أنّ ي��ط��ل��ق ال��م��ح��ل��ل االق���ت���ص���ادي
األميركي لدى االستخبارات المركزية األميركية
جيم ريكاردز العنان لتوقعات سوداوية بشأن
اقتصاد ب�لاده ال��ذي توقع انهياره بحلول آذار
المقبل.
توقعات ري��ك��اردز ال ش��ك ف��ي أنها تنطلق من
مؤشرات االقتصاد األميركي الذي دخل مرحلة
من االنكماش والركود خالل السنوات الماضية،
وتحديدا ً منذ نشوء األزمة المالية العالمية .الفارق
أنّ العام الماضي شهد انفراجات ع��دة كارتفاع
معدل النمو والصادرات ،إضافة إلى ما تحقق في
سوق األسهم لسبب أساسي يتمثل في انخفاض
أسعار النفط وبسبب ما يتوقف عنده محللون
أميركيون ،وهو غلبة األجندة الداخلية للرئيس
األميركي على ما عداها من ملفات خارجية .ومع
ذل��ك ف��إنّ االقتصاد األميركي القابع تحت دين
خارجي تخطى حاجز الـ 20تريليون دوالر لم
َّ
يتخط مرحلة الخطر على اعتبار أنّ خطط الرئيس
أوباما االقتصادية التي بدأت تعطي آثارها ببطء
في المشهد االقتصادي األميركي العام تحتاج
إلى استكمالها بمزيد من خطوات ترشيد اإلنفاق
وش���� ّد «أح���زم���ة ب��ط��ون» ال��م��وازن��ة ال س��ي��م��ا تلك
العسكرية.
م��ا تعيشه أميركا ه��ذه األي���ام ،إن��م��ا ه��و أزمة
اقتصادية ف��ي ظ�لال سياسية ستعكس نفسها
بالتالي على دورها العالمي والتزاماتها الخارجية،
وال سيما تجاه دول حلف «الناتو» .وما تض ّمنه
البيان االختتامي لقمة «الناتو» األخيرة في إمارة
ويلز البريطانية يحمل دالالت في ه��ذا الصدد،
إذ ش��دّد على أهمية عنصري االقتصاد واألمن
وض���رورة تكاملهما ف��ي خطط ال���دول األعضاء
في الحلف كجزء من االل��ت��زام الجماعي بها في
إط��ار المنظمة بالعمل على االستمرار في تقوية
االقتصادات في موازاة تحديث القوات المسلحة
للنهوض بأعباء الحفاظ على «األمن المشترك»،
وذلك للوصول إلى معدّل إنفاق عسكري يشكل 2
في المئة من حجم الناتج المحلي للدول األعضاء.
ومع افتراض أنّ ما أتى به البيان االختتامي لقمة
«الناتو» ليس شكلياً ،فإنّ خطوة تقليص النفقات
العسكرية األميركية تلقى اهتماما ً في وقت تسعى
الواليات المتحدة إلى دفع «الحلفاء األطلسيين»
مخصصاتهم الدفاعية لتخفيف األعباء
نحو زيادة
ّ
المادية والعسكرية عنها ،مع لحظ إخالء قاعدة
عسكرية لها في بريطانيا أخيراً ،وتركيز اهتمامها
االستراتيجي نحو الباسيفيك ال��ذي تبحث فيه
واشنطن عن طريقة الستثمار القوة العسكرية
اليابانية عبر تشجيع طوكيو على اتخاذ خطوات
جديدة بعيدا ً من سياستها السلمية التي اتخذتها
بعد الحرب العالمية الثانية ،إذ أنهت األخيرة قبل
أشهر حظرا ً فرض منذ عام  1945يمنع جيشها
من المشاركة في أي حرب في الخارج .بيد أنه
ليس من اليسير توقع تقليص دراماتيكي لنفقات

واشنطن العسكرية ،خصوصا ً بعد بروز تحديات
اإلرهاب وتأزم الوضع في أوكرانيا ،فإن االتجاه
العام لخيارات األخيرة هو تعميق التعاون وحث
الدول األعضاء في «الناتو» على المشاركة بنحو
أكبر وتح ّمل مسؤوليات أكثر ضمن الحلف الذي
كشفت عمليته في ليبيا نقص قدراته بعيدا ً من
واشنطن حيث وفرت األخيرة ،على رغم ما قيل
ع��ن قيامها ب��ـ»ال��ق��ي��ادة م��ن ال��خ��ل��ف» ،ك��ل عمليات
االس��ت��خ��ب��ارات والمراقبة واالس��ت��ط�لاع تقريباً،
إضافة إلى قدرات التزويد بالوقود في الجو.
كما أنّ المنظمة «األط��ل��س��ي��ة» ت��ول��ي اهتماما ً
بالشراكات ومع تحذير وزي��ر الدفاع األميركي
ال��س��اب��ق روب�����رت غ��ي��ت��س م���ن م��س��ت��ق��ب��ل محزن
لـ»الناتو» في حال لم يوقف الحلفاء األوروبيون
سنوات من خفض اإلنفاق على القطاع الدفاعي،
فإن «مائدة األطلسي» شهدت جداالً واسعا ً خالل
السنوات الماضية ح��ول م��ا أطلقه األم��ي��ن العام
السابق للحلف عن مقاربة «الدفاع الذكي» التي
تستهدف عمليا ً ضمان محافظة التحالف على
القدرات الالزمة حتى عندما تقوم بلدان أعضاء
في الحلف بخفض كبير لإلنفاق العسكري.
وفي ظل غياب أية رغبة حقيقية لدى «أعضاء
أطلسيين» كثر تساعد في التوصل إل��ى مقاربة
منسجمة وشاملة بهذا الخصوص ،ال سيما بعد
مطالبة األمين العام للحلف األطلسي قبل أيام
لبرلين بزيادة اإلنفاق الدفاعي بما ينسجم مع
دوره���ا ك��ـ»زع��ي��م��ة» ف��ي ض��وء اق��ت��ص��اده��ا القوي
ون��ف��وذه��ا ف��ي ال���ش���ؤون ال��خ��ارج��ي��ة ،ت��ظ��ه��ر في
المقابل مالمح صراع أطلسي  -أطلسي يلتقي في
قليل أو في كثير منه حول أطروحة الديبلوماسي
األم��ي��رك��ي السابق جيفري غ��ارت��ن ع��ن «السالم
البارد» بين برلين وطوكيو وواشنطن المتمحورة
حول التنافس على مق ّومات التف ّوق االقتصادي،
خصوصا ً إذا ما أشرنا إلى التساؤل الحرج الذي
يطرحه كثيرون ح��ول حقيقة ارت��ب��اط األح��داث
األوكرانية بتنامي العالقات األلمانية مع روسيا،
ال��خ��ص��م االس��ت��رات��ي��ج��ي ل��واش��ن��ط��ن .ي��م�� ّر الوقت
ويكبر التحدي الذي بات يهدّد مستقبل التحالف
العسكري الغربي «الناتو» على نحو ما حذرت منه
صحيفة «غ��اردي��ان» البريطانية أخيراً ،وفي هذا
الصدد تخلص دراسة أعدّها مدير برنامج األمن
ال��دول��ي ف��ي «المجلس األط��ل��س��ي» ف��ي واشنطن
باالشتراك مع مدير تحرير «المركز األطلسي»
أنه «يتعيّن على إدارة أوباما أن تضغط على قادة
«ال��ن��ات��و» م��ن أج��ل تطوير بنية واض��ح��ة لتنسيق
الموارد والقرارات المتعلقة بالموازنات الوطنية،
كما يتعيّن عليها أن تكون مستعدة لمساعدتها في
المضي قدما ً بخصوص
القيام بذلك» مع تأكيد «أنّ
ّ
ً
أي القدرات
حول
ا
اتفاق
«الدفاع الذكي» يقتضي
ّ
وأي القدرات
يجب على ك ّل الحلفاء الحفاظ عليها ّ
يمكن أن تكون مسؤوليات مشتركة بحيث يقوم
البعض بتوفير قدرات يستطيع الجميع االعتماد
عليها إذا دعت الحاجة إلى ذلك».

الجي�ش البلجيكي يت�أهب و�سط تهديدات جدية بهجمات �إرهابية

 20خلية نائمة في �أوروبا و�أكثر من  120م�شتبه ًا

التأهب والحذر يسودان عددا ً من دول أوروبا في ظل
التخوف من وقوع هجمات ،فيما تشن هذه الدول حملة
اعتقاالت واسعة وجديدها في بلجيكا حيث أوق��ف 15
شخصا ً بعد عملية أدت إلى مقتل شرطيين ،والعملية
ال راب��ط مباشرا ً لها بأحداث باريس بحسب السلطات
الفرنسية.
وتجري أجهزة األمن في عدد من الدول األوروبية عمليات
تهدف إلى إحباط نشاط الجماعات المرتبطة بتنظيمات
إرهابية وسط ورود أنباء حول تهديدات بهجمات إرهابية
وشيكة.
فقد أعلن رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال أمس أنه
سيفعّ ل دور الجيش لحفظ األمن في األماكن العامة ،مشيرا ً
خالل جلسة للهيئة العليا للوزراء إلى أن إشراك الجيش
سيرفع من المستوى األمني ،فيما تمت الموافقة على
مجموعة من اإلجراءات في سبيل تقوية التدابير األمنية
في بلجيكا.
ومن بين اإلج���راءات التي تمت الموافقة عليها لرفع
مستوى األم���ان ،ح��رم��ان األش��خ��اص ال��ذي��ن يتوجهون
للمحاربة في صفوف «المقاتلين اإلسالميين» من الجنسية
البلجيكية.
من جهة أخرى ،قال المدعي العام في بلجيكا أن أجهزة
الشرطة أوقفت  13شخصاً ،في حين أوق��ف شخصان
آخ���ران ف��ي فرنسا ب��ن��اء على طلب بروكسيل وج��رى
ترحيلهما إلى بلجيكا.
وذكر محامي االدعاء تيري ورتس أن هذه المجموعة
كانت على وشك القيام بهجمات إرهابية تستهدف قتل
ضباط الشرطة في الشارع.
وفي وقت سابق ،ذكرت وسائل اإلعالم البلجيكية أن
الهيئة الوطنية لمكافحة غسيل األموال سلمت إلى النيابة
في العام الماضي  36ملفا ً بخصوص تمويل النشاط
اإلره��اب��ي .ويقدر حجم التمويل بما يقارب  6,8مليون

يورو.
وفي هذا السياق ،ألقت الشرطة الفرنسية القبض على
نحو  10أشخاص لالشتباه بتورطهم في تدبير الهجمات
اإلرهابية في باريس األسبوع الماضي ،حيث أفادت وسائل
اإلعالم الفرنسية أمس بأن المعتقلين يشتبهون بمساعدة
اإلرهابيين في تزويدهم بالسالح ونقلهم.
من جهة أخرى ،قال ممثل النيابة العامة األلمانية في
العاصمة برلين أن الشرطة اعتقلت شخصين خالل عملية
أمنية كبيرة ،بتهمة اإلع��داد لعملية إرهابية كبيرة في
سورية وتجنيد أعضاء جدد في صفوف جماعة «الدولة
اإلسالمية» اإلرهابية.
والمشتبه بهما كالهما يحمالن الجنسية التركية
أحدهما يدعى «عصمت د» ( 41سنة) واآلخر يدعى «أمين
ف» ( 43سنة) .ويتهم عصمت بأنه يترأس إحدى الخاليا
النائمة في برلين.
وبحسب المعلومات المقدمة من الجهات المعنية ،فإن
المشتبه بهما نظما وقدما دعما ً ماليا ً لمن جندوا وأرسلوا
إلى سورية ،في حين لم تذكر النيابة إذا ما كان قد خطط
المتهمان الرتكاب عمليات إرهابية في ألمانيا.
وكانت أجهزة األمن في بلجيكا قد أعلنت في وقت سابق
أن شخصين قتال في عملية أمنية شنتها الشرطة ضد
مجموعة متطرفة خططت لهجوم إرهابي في مدينة فيفيير
شرق البالد.
من جهة أخرى ،أكد مسؤول استخباراتي غربي أن هناك
ما ال يقل عن « 20خلية نائمة» تابعة لجماعات ومنظمات
إرهابية ،تضم ما بين  120و 180مشتبهاً ،مستعدة
بالفعل لشن هجمات في عدد من الدول األوروبية.
وق��ال المصدر إن أجهزة االستخبارات في االتحاد
األوروبي والشرق األوسط توصلت إلى أن هناك «تهديدات
بهجمات وشيكة» في عدد من الدول األوروبية ،من بينها
بلجيكا ،وربما في هولندا.

