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مو�سكو :مزاعم الأطل�سي حول وجود ع�سكريين رو�س في �أوكرانيا حرب �إعالمية

موغيريني ال تتوقع فر�ض عقوبات على رو�سيا خالل القمة الأوروبية
اعتبر أليكسي ميشكوف ،نائب
وزير الخارجية الروسي أن مزاعم
حلف شمال األطلسي «الناتو» حول
وجود عسكريين روس في أوكرانيا
تندرج في نطاق الحرب اإلعالمية
التي يخوضها الغرب ضد موسكو.
وق��ال ميشكوف أم��س ،إن حلف
شمال األطلسي ال يملك أدل��ة تثبت
م��ش��ارك��ة ع��س��ك��ري��ي��ن روس في
النزاع في أوكرانيا ،مشيرا ً إلى أن
مثل ه��ذه التصريحات ص��درت عن
رئيس «منظمة ك��ان يتعين عليها
من حيث المبدأ أن تقدم معلومات
واضحة ودقيقة وأال تكون من أبواق
الدعاية».
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د ميشكوف
أن ت��زوي��د أوك��ران��ي��ا ب��ال��س�لاح ،في
حال اتخاذ الغرب مثل هذا القرار،
سيخالف التزاماته في إطار منظمة
األم��ن والتعاون في أوروب��ا واتفاق
تجارة األسلحة.
وفي السياق ،قال متحدث عسكري
أوكراني إن حوالى  50دبابة و40
وح��دة صواريخ و 40عربة مدرعة
ع��ب��رت ال��ح��دود م��ع روس��ي��ا خ�لال
ال��ل��ي��ل ودخ��ل��ت منطقة لوغانسك
ش��رق أوكرانيا عبر نقطة إزفارين
الحدودية.
وق��ال المتحدث آن��دري ليسينكو
في إفادة يومية «ال يزال العدو يعزز

ق��وات��ه ف��ي أك��ث��ر المناطق خطورة
وب��خ��اص��ة ف��ي منطقة لوغانسك
ب��ال��ش��م��ال ال��ش��رق��ي وف���ي ات��ج��اه
ديبالتسيف» وه��ي نقطة انتقال
استراتيجية شهدت ق��ت��اال ً عنيفا ًَ
ف��ي األس��اب��ي��ع األخ���ي���رة .وأض���اف
أن الدبابات والمعدات العسكرية

األخ���رى ع��ب��رت ال��ح��دود على رغم
تصريحات المسؤولين الروس عن
عدم وجود معدات عسكرية أو قوات
روسية على األراضي األوكرانية.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت ق���ال رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
إن العقوبات التي يفرضها االتحاد

األوروبي على روسيا بسبب الصراع
في أوكرانيا ال يجب رفعها إال في حال
غير الرئيس الروسي فالديمير بوتين
سلوكه.
وعلق كاميرون على اتفاق وقف
إلط�لاق النار في شرق أوكرانيا تم
التوصل إليه في مينسك حيث عقد

رؤس���اء ألمانيا وروس��ي��ا وفرنسا
وأوكرانيا لقاء قمة قائالً« :إذا كان
هذا اتفاقا ً حقيقيا ً لوقف إطالق النار
حينها بالطبع سيكون مرحبا ً به.
لكن ما يعنينا أكثر من أي شيء هو
في الواقع األعمال على األرض وليس
مجرد كلمات على قطعة ورق».
وقال للصحافيين لدى وصوله إلى
مؤتمر قمة لقادة االتحاد األوروب��ي
في بروكسيل« :أعتقد أننا يجب أن
نكون واضحين جدا ً في أن فالديمير
بوتين ينبغي أن يعرف أن��ه إذا لم
يتغير سلوكه فلن تتغير العقوبات
المفروضة».
م��ن جهة أخ���رى ،قالت مسؤولة
السياسة ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي االت��ح��اد
األوروب���ي فيدريكا موغيريني إنها
ال تتوقع أن يناقش رؤس��اء االتحاد
ف��رض عقوبات على روس��ي��ا خالل
قمتهم بعد االتفاق على وقف إطالق
النار في أوكرانيا خالل محادثات في
مينسك.
وذكرت موغيريني أن اتفاق مينسك
مهم لكنه ليس نهائياً .وقالت« :ال
أعتقد أننا سنناقش العقوبات اليوم»،
وأضافت أن المحادثات ستركز على
كيفية «تفعيل كل الوسائل الممكنة
لدى االتحاد األوروبي» للمساعدة في
الحفاظ على اتفاق وقف إطالق النار
بمجرد تنفيذه.

بعد اتفاق مين�سك ...باري�س قد ت�سلم «مي�سترال» لرو�سيا في �أيام
أف���اد م��ص��در ع��س��ك��ري دب��ل��وم��اس��ي أم��س
باحتمال اتخاذ باريس في األيام المقبل قرارا ً
بتسليم حاملة المروحيات «ميسترال» إلى
روسيا.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه
إن «أمر تسليم ميسترال سيصدر على األغلب
من قصر اإلليزيه بداية األسبوع المقبل .وفي
النصف األول من آذار يجب أن تكون السفينة
جاهزة بالكامل للتسليم إلى الجانب الروسي».
الجدير بالقول إن هذا التصريح ،ومع أنه غير
رسمي وغير مؤكد بعد ،إال أنه جاء بعد ساعات
من توصل «رباعية النورماندي» إلى اتفاق في
مينسك حول تسوية األزمة األوكرانية ،بمشاركة
رؤساء روسيا فالديمير بوتين وأوكرانيا بيترو
بوروشينكو وفرنسا فرنسوا هوالند باإلضافة
إلى المستشارة األلمانية أنغيال ميركل بعد
محادثات شاقة استمرت حوالى  16ساعة
متواصلة.
وك��ان��ت ف��رن��س��ا ق��د أج��ل��ت م����رارا ً تسليم
حاملة المروحيات لروسيا على خلفية األزمة
األوكرانية ،معلنة أن الوقت لم يحن بعد ،إال
أن الالفت بعد إع�لان اتفاق ال��ي��وم ،أن شكر
الرئيس الفرنسي نظيره الروسي على دوره

الكبير في إنجاح المفاوضات وتأثيره في قيادة
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا.
وبصرف النظر عن ذلك ،اعتبر مراقبون أن
محادثات مينسك شطبت أخيرا ً صورة «روسيا
العدوانية» التي كان الغرب ووسائل اإلعالم

يحاولون رسمها على مدار األزمة األوكرانية،
ومن الواضح أن هذا االتفاق ،عدا عن أهميته
في وقف معاناة الناس وإعادة االستقرار إلى
جنوب شرقي أوكرانيا ،فإنها قد يتحول إلى
نجاح شخصي لكل من أطراف الرباعية ينعكس
بالمحصلة على نجاح العالقات الدولية المبنية

م�س�ؤول �أميركي �سابق في اال�ستخبارات المركزية� :أفغان�ستان «الوكر الجديد» للتنظيم

ان�شقاقات في «داع�ش» والبغدادي معزول
ح���ذر ال��م��س��ؤول االس��ت��خ��ب��ارات��ي
األميركي السابق في الـ»السي آي
أي» ،روب����رت غ��ري��ن��ي��ه ،م��ن تحول
أفغانستان إل��ى وك��ر جديد لتنظيم
«داع���ش» اإلره��اب��ي ،بعد انسحاب
القوات األجنبية من البالد.
وص��رح المسؤول السابق بمكتب
وكالة المخابرات المركزية األميركية،
ب��أن جميع ال��ع��وام��ل مهيأة حاليا ً
لتحول أفغانستان إل��ى م�لاذ جديد
«للجهاديين» ال��ذي��ن يقاتلون في
سورية والعراق.
وقال غرينيه في حفل نظم بمعهد
«ن��ي��و أم��ي��رك��ا» ل�لأب��ح��اث لمناسبة
إص���داره ك��ت��اب م��ذك��رات « 88يوما ً
حتى قندهار» ،إن الخطر المستقبلي
المقبل يكمن في تكوين مالذ آمن في
أفغانستان قد يكون أكبر مما كان عليه
قبل اعتداءات  11أيلول.
ويرى المسؤول االستخباراتي أن
حركة طالبان األفغانية لن تمانع من
توفير مالذ للمسلحين في حال طلبت
تنظيمات متطرفة أخرى مساعدتها.
وأض��اف قائالً« :ال أعتقد أيضا ً أنهم
سيرفضون إرهابيين دول��ي��ي��ن في
حال ع��ادوا مجددا ً بأعداد كبيرة إلى
المنطقة».
وب��� ّي���ن غ��ري��ن��ي��ه ال����ذي ع��م��ل في
مناصب عدة داخل الوكالة المركزية
لالستخابرات األميركية قبل استقالته
عام  ،2006أن هناك مجموعات داخل
باكستان هدفها مهاجمة النظام في
إسالم آباد ،ولن تزول.
وي���روي كتابه «  88ي��وم �ا ً حتى
قندهار» تجربته الشخصية الصعبة

لإلطاحة بحكم حركة طالبان إبان
هجمات  11أيلول  ،2001كما تطرق
الكتاب إلى كيفية انتصار الواليات
المتحدة بسرعة فيما أسماه «أول حرب
أميركية ـ أفغانية «عام  ،2001وكيف
«خسرت أو بالتأكيد لم تربح الواليات
المتحدة حربها الثانية» .وح��ذر من
تكرار أخطاء الماضي لتجنب خوض
حرب أميركية  -أفغانية ثالثة».
ج��اء ذل��ك في وق��ت ،أك��دت تقارير
واردة من داخل مدينة الرقة السورية
أن تنظيم «داع��ش» االره��اب��ي يشهد
ن��ق��ص�ا ً ف��ي االن��ت��ح��اري��ي��ن ب��ع��د ف��رار
العشرات من عناصره أو انشقاقهم
إلى ميليشيات منافسة.
وقال متابعون لنشاط التنظيم إنه
لم يعد يمتلك الحجج التي تكسبه
الثقة م��ن قبل م��ن ي��ح��اول إقناعهم
بالقيام بالعمليات االنتحارية.
وأض��اف��ت ال��ت��ق��اري��ر ،إن التنظيم
يشهد تمردا ً في «كتيبة الشهداء» ،التي
تضم المختصين بتنفيذ بالعمليات
االنتحارية ،م��ا يعد ضربة قاضية
لقيادة «داعش» الذي جند المقاتلين
األجانب للقيام بعملياته االنتحارية،
وفقا ً لما نشرته صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية.
ونقلت الصحيفة ع��ن مصدر من
داخل الرقة يدعى أبو محمد «هناك توتر
كبير في الرقة ،حيث عانت الجماعة
م��ن االن��ش��ق��اق��ات ف��ي األي���ام القليلة
الماضية» ،مؤكدا أن معظم االنشقاقات
هي في صفوف االنتحاريين ،حيث
تعتبر هذه االنشقاقات ضربة موجعة
للمجموعة.

وأضاف أن أي شخص يقبض عليه
أثناء الفرار يواجه اإلع��دام من دون
محاكمة ،وذكر أن التنظيم أقام حواجز
على ال��ط��رق ،وف��رض نقاط تفتيش
صارمة لوقف تخلي االنتحاريين عن
مهامهم.
وأوضح أن قادة التنظيم يختارون
«الجهاديين» األجانب للقيام بمهمات
انتحارية ألنهم يصلون ع��ادة إلى
سورية دون أي خبرة عسكرية ،وأن
تنفيذ العمليات االنتحارية ال يتطلب
خبرة عسكرية.
ونقلت «دي��ل��ي ميل» ع��ن نشطاء
مناهضين أن التنظيم يعاني من مأزق
بعد فقدانه مساحة كبيرة من األراضي
في األسابيع األخيرة ،فضال عن إجباره
على التخلي عن مدينة عين العرب في
سورية.
وبحسب النشطاء ،ف��إن متزعم
التنظيم ،المدعو أب��و بكر البغدادي
م��ع��زول ح��ال��ي �اً ،وأن م��ق��ر قيادته
استهدف.
وك��ان م��س��ؤول أميركي كشف أن
مسلحي التنظيم تحدوا أوامر قادتهم،
وغامروا بأرواحهم داخل المدينة مع
وجود مخاوف تهديدهم بالقتل على
أي��دي المقاتلين االك���راد ،مشيرا ً أن
التردد في مواصلة القتال لالستيالء
على مدينة عين العرب أدى في نهاية
المطاف إلى انسحاب عناصر التنظيم
إل��ى ال��ق��رى ف��ي ال��ض��واح��ي ،قبل أن
تجبرهم القوات الكردية في النهاية
على التراجع إلى أبعد من ذلك نحو
معاقلهم في أماكن أخ��رى في شمال
سورية.

على الحوار والثقة.
يذكر أنه كان مقررا ً أن تتسلم روسيا أول
حاملتي المروحيات من نوع «ميسترال» في
أواخر عام  2014الماضي والحاملة الثانية في
عام  2015الحالي ،إال أن باريس حذرت موسكو
في أيلول الماضي من تعليق تسليم حاملتي
المروحيات بسبب الوضع في أوكرانيا.
إذ أكد هوالند أن الشرط الرئيسي لتسليم
روسيا السفينة يتعلق «ب��االل��ت��زام الكامل»
بنظام وقف إطالق النار في شرق أوكرانيا ،في
حين أعلن وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي
الفروف أن مسألة توريد سفن «ميسترال» هي
مسألة متعلقة بسمعة فرنسا.
وم��ع أن السلطات الفرنسية ل��م تكشف
رسميا ً عن قيمة صفقة «ميسترال» مع روسيا،
إال أن وسائل إع�لام فرنسية سبق أن قيمت
التعويضات التي قد تضطر فرنسا لدفعها في
حال فشل العقد ،بـ 10مليارات يورو.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في حال
رفض باريس تنفيذ التزاماتها بشأن تسليم
سفينتي «ميسترال» فعلى فرنسا دفع الغرامة
وإعادة السلفة التي دفعتها روسيا مقابل بناء
السفينتين.

محكمة �أميركية تقيم عمالء تدخلوا
في محاكمة متهمين بهجمات � 11أيلول
حاولت محكمة عسكرية أميركية تقييم ما إذا كان عمالء للحكومة تدخلوا في
محاكمة خمسة رجال متهمين بالمشاركة في هجمات  11أيلول  2001على الواليات
المتحدة من خالل التجسس على محامي الدفاع وموكليهم.
وأوق���ف القاضي جلسة م��ا قبل المحاكمة ف��ي السجن العسكري بخليج
«غوانتانامو» بكوبا بعد أن قال أحد المتهمين إن مترجمه عمل في سجن سري
للمخابرات المركزية األميركية.
وعندما استؤنفت الجلسة قال محامو الدفاع إن مكتب التحقيقات االتحادي
والمخابرات المركزية األميركية زرعوا مترجمين عربا ً في فريق الدفاع وتنصتوا
على محادثات بين المحامين وموكليهم.
وقال محامو الدفاع للقاضي جيمس بول الكولونيل بالجيش ‘ن التجسس
يتعارض مع الحقوق الدستورية للمتهمين في الحصول على محاكمة عادلة في
القضايا التي تسير بخطى بطيئة وتصل عقوبتها إلى اإلعدام.
وأوقف القاضي بول المحاكمة بعد أن قال اليمني رمزي بن الشيبة إنه تعرف
على المترجم بفريق الدفاع لؤي الناظر منذ أن كان في سجن سري للمخابرات
المركزية األميركية ،كما تعرف ثالثة سجناء آخرين على المترجم من سجن سري.
ومن بين المقترحات التي يبحثها القاضي فصل محاكمة بن الشيبة عن المحاكمة
المشتركة للمتهمين اآلخرين .وبن الشيبة متهم بأنه المسهل الرئيسي لهجمات 11
أيلول.
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ازدياد الأعمال المعادية للإ�سالم في فرن�سا
بن�سبة  70في المئة

ازدادت األعمال المعادية لإلسالم والمسلمين في فرنسا
بنسبة  70في المئة ،منذ الهجمات األخيرة التي قام بها
إرهابيون في باريس ومن ضمنها الهجوم على صحيفة
«شارلي إيبدو» الساخرة.
وأع��ل��ن��ت م��ؤس��س��ة «ال��ت��ص��دي ل��م��ع��اداة اإلس�ل�ام
(اإلسالموفوبيا)» المستقلة في فرنسا ،وقوع  153هجوما ً
معاديا ً لإلسالم بين  7كانون الثاني الماضي و 7شباط
الجاري ،أي بعد الهجوم على «شارلي إيبدو».
وقالت الجمعية في بيان إن «الوضع منذ االعتداءات
ليس سوى مرآة تكبر ما كان يحصل من قبل ،وأنها األنماط
نفسها من التصرفات التي نسجلها ،لكن االنتقال إلى الفعل
يتسم بمزيد من العنف والتوتر».
وأكدت حدوث  764عمالً معاديا ً لإلسالم عام ،2014
أي بارتفاع  10.6في المئة مقارنة بعام .2013
من جهة أخرى ،كشف «المرصد ضد معاداة اإلسالم»
في «المجلس الفرنسي للدين اإلسالمي» ،الذي تستند
أرقامه فقط إلى الشكاوى المقدمة إلى وزارة الداخلية ،عن
 133عمالً معاديا ً العام الماضي.
وك��ان  17شخصا ً قد قتلوا على أي��دي مسلحين في
فرنسا ،بينهم  12سقطوا في الهجوم على «شارلي إيبدو»
في  7كانون الثاني ،وشرطيان وشرطية قتلوا في اليوم
الالحق و 4يهود قتلوا بعد يومين في هجوم على متجر
أغذية يهودي.
يذكر أن الهجوم على الصحيفة الساخرة كان بسبب
رسم كاريكاتوري نسب للنبي محمد نشر قبل سنوات ،وقد
أعلن تنظيم «القاعدة» وقوفه وراء الهجوم.

وبعد الهجوم الدامي في باريس طبعت الصحيفة
ماليين النسخ من عددها الذي أعاد نشر الرسوم المسيئة
وج��اء بلغات عدة منها العربية واإلنكليزية والتركية،
ووزعت على  20بلداً.
وأث���ار ه��ذا ال��ع��دد ردود فعل مختلفة وت��ن��دي��دا ً من
مؤسسات دينية في دول عديدة ،إذ أكد األزهر في بيان
أصدره أن الرسوم الكاريكاتورية ستثير الكراهية ،ألنها
ال تخدم قضية التعايش السلمي بين الشعوب .وأكد بابا
الفاتيكان أن حرية التعبير ال تعطي الحق بإهانة معتقدات
اآلخرين.
وتباينت ردود الفعل على المستوى الشعبي في دول
العالم ،ففي وقت خرجت تظاهرات مليونية في العديد من
الدول الغربية لمساندة ضحايا «شارلي إيبدو» ،بدافع
«حرية التعبير» ،خرجت تظاهرات في دول ذات غالبية
مسلمة للدفاع عن اإلس�لام وللتنديد في نشر أي صور
مسيئة.
واتخذ القضاء الفرنسي  54إجراء جديدا ً ضد «تبرير
اإلره���اب» وتهديدات األع��م��ال اإلره��اب��ي��ة ،بعد الهجوم
ض��د الصحيفة الفرنسية الساخرة «ش��ارل��ي إي��ب��دو»،
حيث دانت محاكم فرنسية للمرة األولى أشخاصا ً بتهمة
تبرير اإلرهاب ،وهو جرم أدرج أخيرا ً في القانون الجنائي
الفرنسي ،وذلك إلعالن تضامنهم مع مهاجمي الصحيفة
الساخرة.
والهجمات التي انتهت بمقتل منفذي الهجوم يومين
بعد ذلك ،خلفت شرخا ً كبيرا ً لدى المجتمع الفرنسي الذي
طالما رفع شعار الحرية ،اإلخاء والمساواة.

ن�شطاء الإنترنت يغيرون معادلة الإعالم الغربي
المائلة لح�صر الإرهاب بـ«الم�سلمين»
أثار نبأ مقتل المسلمين الثالثة في «تشابل هيل» األميركية قرب جامعة كارولينا موجة تضامن هائلة مع الضحايا
وذويهم على شبكات التواصل االجتماعي ،إضافة إلى تعرية التغطية اإلعالمية الغربية للحدث.
تفاصيل الجريمة ال تختلف عن أحداث سابقة وصفت بكونها هجمات إرهابية ،وارتفع صداها عاليا ً في اإلعالم الغربي.
بينما قام هذا اإلعالم نفسه بتغطية جريمة مقتل المسلمين الثالثة بالرصاص على يد «ملحد» كحدث عابر.
حيث تهربت الصحف األميركية مثل «نيويورك تايمز» من ذكر هوية الضحايا في هذه الحادثة وتجنبت ذكر أنهم
مسلمون ،كما ابتعدت من التلميح بأنها جريمة كراهية ضد المسلمين ،متذرعة بضرورة التروي لتحري سبب الجريمة،
وطرحها أحيانا ً كمجرد شجار حول موقف سيارة.
وقد شهدت مواقع التواصل اإلجتماعي انتقادا ً حادا ً للتغطية اإلعالمية الغربية للحدث ،وتصدر وسم (هاشتاغ)
« »MuslimLivesMatters#موقع تويتر ،بما معناه «حياة المسلمين ليست رخيصة» .وذلك يقابل الوسم الذي انتشر
على خلفية احتجاجات فيرغسون «( »BlackLivesMatters#حياة السود ليست رخيصة) .ما يشكل إشارة مباشرة
بأن الجريمة تصب في خانة «العنصرية» الموجهة ضد المسلمين.
وكذلك انتشر وسم « »chapelhillshootingعلى غرار الوسم « »CharlieHebdoالذي انتشر على خلفية أحداث
صحيفة «شارلي إيبدو» ،لإلشارة إلى أن الجريمة المرتكبة بحق المسلمين الثالثة في تشابل هيل «إره��اب» أيضاً.
وانتشرت تغريدات عدة تقارن الحدثين وتتساءل عن الماليين الذين تضامنوا مع ضحايا الصحيفة الفرنسية الساخرة
ولم تتضامن مع جريمة قتل المسلمين.
واختصرت اإلعالمية والصحافية األميركية الشهيرة سالي كوهن التغطية اإلعالمية الغربية للحدث بتغريدة واحدة
مفادها :مطلق نار مسلم = إرهابي ،مطلق نار أسود = سفاح ،مطلق نار أبيض = مجرد شجار حول موقف سيارة!
عدا عن أن نشطاء اإلنترنت أثبتوا إدراكهم لدهاليز صناعة اإلعالم الغربي وتمكنوا من تسخير الشبكات االجتماعية في
تكوين منبر إعالمي مستقل ،فقد أثبتوا أيضا ً تضامنهم الفعلي مع ضحايا الجريمة عن طريق زيادة مساهمتم الملموسة
في حملة أحد الضحايا الثالثة الشاب ضياء شادي بركات لتقديم خدمات عالج األسنان لالجئين السوريين في المخيمات
التركية.
حيث كان ضياء بركات قبل مقتله قد أطلق حملة جمع تبرعات على موقع « »youcaring.comإلغاثة الالجئين
السوريين ،وكان الهدف جمع  20ألف دوالر ،بينما وصل مجموع التبرعات (بعد وفاته) إلى ما يقارب الـ 200ألف دوالر
حتى لحظة كتابة هذا التقرير .بينما كان المبلغ قبل وقوع الجريمة أقل من  20ألف دوالر.

طلبا � ً
�أوباما يدر�س ً
أفغانيا
ب�إبطاء وتيرة �سحب القوات الأميركية
يدرس الرئيس األميركي باراك أوباما طلبا ً من نظيره األفغاني أشرف عبد الغني
بإبطاء وتيرة سحب القوات األميركية من أفغانستان ،بحسب ما أعلنه مسؤول في
إدارة أوباما .ونقلت وكالة «رويترز» عن هذا المسؤول قوله« :طلب الرئيس عبد
الغني بعض المرونة في الجدول الزمني لسحب القوات وإغالق القواعد على مدار
العامين المقبلين ونحن ندرس هذا الطلب».
وفي الشهر الماضي تحدث الرئيس األفغاني الذي يستعد لزيارة واشنطن الشهر
المقبل ،عن خطة الواليات المتحدة لخفض قواتها في أفغانستان إلى النصف في
العام الحالي ثم خفضها مرة أخرى العام المقبل .وأوضح عبد الغني أنه يفضل
جدوال ً زمنيا ً أطول قائالً« :يجب أال تكون المواعيد النهائية أمرا ً مسلما ً به».
يذكر أن التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة في أفغانستان أنهى أواخر عام
 2014مهماته القتالية بعد حرب دامت  13سنة ،بينما بقي نحو  13ألف جندي
أجنبي ،معظمهم من األميركيين ،لتدريب القوات األفغانية.

ت�سيبرا�س يفوز بدعم البرلمان اليوناني
لإلغاء برنامج الإنقاذ المالي
تمكن رئيس وزراء اليونان الجديد ألكسيس تسيبراس من الفوز في اقتراع جرى
في البرلمان على خطته إللغاء برنامج اإلنقاذ المالي.
وحصل تسيبراس على تأييد  162نائبا ً في البرلمان المكون من  300مقعد،
علما ً أن حزب تسيبراس «سيريزا» (أقصى اليسار) يسيطر على  149مقعداً ،وقد
دعمه شريكه في االئتالف «حزب اليونانيين المستقلين» اليميني .وجاء االقتراع
قبل اجتماع مهم لوزراء مالية منطقة اليورو واجتماع آخر لزعماء االتحاد األوروبي
لبحث مستقبل اليونان وسط مخاوف من عواقب خروجها من منطقة اليورو.
يذكر أن رئيس وزراء اليونان الجديد حاز تأييدا ً شعبيا ً واسعا ً بعد أن وعد بعدم
السماح لبالده بالعودة إلى حقبة برامج التقشف وبرامج اإلنقاذ المالي الخاصة
باالتحاد األوروب��ي وصندوق النقد الدولي .وكشف وزير المال اليوناني يانيس
فاروفاكيس عن خطة لبالده للخروج من األزمة الراهنة ،تتضمن عدم مطالبة أثينا
صراحة بشطب الديون ،وتقترح في المقابل تحويلها إلى نوعين من السندات.

ال�سعودية في �صدارة الدول العربية
الأكثر �إنفاق ًا ع�سكري ًا
كشف المعهد الدولي للدراسات االستراتيجية أن
النفاق العسكري العالمي عام  2014ارتفع بنسبة 1.7
في المئة ،فيما حلت السعودية وكيان العدو «اإلسرائيلي»
في صدارة دول الشرق األوسط األكثر إنفاقا على الدفاع.
وف��ي مؤتمر صحافي بلندن ،أعلن ج��ون تشيبمان
المدير العام للمعهد الدولي للدراسات االستراتيجية (آي.
آي.إس.إس) إصدار كتاب «الميزان العسكري ،»2015
أظهر فيه أن مستوى اإلنفاق العسكري العالمي عام
 2014زاد بنسبة 1.7في المئة بعد  3سنوات من التراجع
الحقيقي على رغم بعض الصعوبات االقتصادية التي
تمر بها العديد من االقتصادات الناشئة ،وبخاصة آسيا
والشرق األوسط وروسيا.
وأوضح تقرير نشره المعهد على موقعه اإللكتروني
يلخص محتوى ال��ك��ت��اب ،أن أغلب دول حلف شمال
األطلسي وأوروبا أجرت منذ عام  2008مراجعات على

م��وازن��ات الدفاع بالخفض في مستواها وذل��ك نتيجة
لألزمة المالية التي اجتاحت العالم في ذلك الوقت.
ووفق التقرير فقد حافظت الواليات المتحدة األميركية
على صدارتها في قائمة  15دولة صاحبة أكبر موازنة
عسكرية في العالم بقيمة  581مليار دوالر ،متقدمة
بأربعة أضعاف ونصف على الصين التي احتلت المرتبة
الثانية بقيمة  129.4مليار دوالر ،تليها المملكة العربية
السعودية بقيمة  80.8مليار دوالر ،فاالتحاد الروسي
بقيمة  70مليار في المرتبة الرابعة ،لتحتل المملكة
المتحدة المرتبة الخامسة بقيمة  61.8مليار دوالر.
إلى ذلك ،صنف الكتاب الصادر بالنسخة اإلنكليزية
كيان العدو «اإلسرائيلي» كثاني دولة من حيث اإلنفاق
العسكري في الشرق األوس��ط بعد السعودية بقيمة
 23.2مليار دوالر ،احتلت بها المرتبة  13على المستوى
الدولي.

