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ريف الالذقية خارج ال�صراع...
والأحالم التركية في خبر كان
 عبير األيوبي
منذ إطالق العملية العسكرية الروسية في سورية في  30أيلول
الماضي ،ومراقبو الملف السوري يتتبعون آف��اق التدخل الروسي
وم��دى نجاحه في تغيير الواقع الميداني بسورية لمصلحة الدولة
السورية.
وس��ائ��ل إع�ل�ام عربية ودول �ي��ة ك��ان��ت بثت ت�ق��اري��ر أك��دت فيها أن
اإلن�ج��ازات الميدانية القليلة للجيش السوري ال تعكس حجم الدعم
ال��روس��ي الكبير ،لكن األس��اب�ي��ع القليلة الماضية بيّنت خطأ هذه
التقديرات ،بعد النجاحات الكبيرة للجيش في ريف الالذقية الشمالي
وريف حلب الشرقي وريف حمص الجنوبي الشرقي وريف درعا
الشمالي ،كما كشفت األسابيع الماضية أنّ الخطة الروسية كانت
بعيدة المدى ،وال تبحث عن انتصارات سريعة وضعيفة هنا وهناك،
وإنما هدفها تغيير المعادلة العسكرية بشكل كبير.
إنجاز استراتيجي الفت حققه الجيش السوري بسيطرته الكاملة
على بلدة «ربيعة» ،التي تشكل خزانا ً حيويا ً للجماعات المسلحة ،لما
تحوي من مخازن أسلحة ،إضافة إلى إشرافها على طرق وخطوط
اإلم ��داد اآلت�ي��ة م��ن ال �ح��دود التركية ،وال�ت��ي ت�ع� ّد أي�ض�ا ً أك�ب��ر معاقل
المجموعات اإلره��اب�ي��ة ،بعد بلدة «سلمى» ف��ي جبل األك ��راد والتي
سيطر عليها الجيش قبل أيام ،في المعركة التي أطلقها لتأمين كامل
الريف الشمالي لالذقية ،وصوالً نحو الحدود التركية.
منسقة ودقيقة مترافقة مع غطاء جوي روسي ،على
عمليات ليلية ّ
مدار الساعات الـ 24الماضية سبقت هذا اإلنجاز.
وأوضح مصدر عسكري سوري« :أنّ وحدات المشاة تقدمت من
قرية الروضة باتجاه ربيعة… وت� ّم دخ��ول ربيعة من دون وجود
خسائر بشرية ،وذل��ك على خلفية التأسيس الميداني ال��ذي ت� ّم من
خالل تطويق القرى المحيطة بربيعة ،األمر الذي منح الجيش السوري
والزج بقوات المشاة في المسارات الميدانية
إمكانية التحكم الناري
ّ
المطلوبة لالقتحام ،من دون أن تكون عرضة لخطر الكمائن».
العملية العسكرية نحو «ربيعة» بدأها الجيش السوري بالسيطرة
على ك � ّل م��ن «دروش� ��ان» و»ال��روض��ة» و»ط� ��وروز» و»ب�ي��ت عيوش»
و»الشاكرية» و»كركير» «بيت عوان» و»الريان» وجميعها قرى وتالل
تشرف مباشرة على البلدة ،حيث تقدّمت القوات البرية عبر ثالثة
الحي
محاور ،الشرقي والجنوبي والغربي ،وتمكن من السيطرة على ّ
الغربي ،وسط تغطية نارية من الطيران الحربي الروسي والسوري،
الذي ش ّن عشرات الغارات على مواقع اإلرهابيين في المنطقة ،األمر
الذي أدّى إلى مقتل العديد منهم وتدمير خطوطهم الدفاعية.
نجح الجيش في تثبيت نقاطه داخ��ل الحي الغربي ،وتابع تقدّمه
باتجاه باقي مناطق البلدة ،وسط حالة من الخوف والهلع أصابت
اإلرهابيين ،نتيجة المباغتة التي حصل عليها الجيش ،حيث سمعت
عبر أجهزة الالسلكي ن��داءات استغاثة ،وح��االت هرب نحو الحدود
التركية القريبة ،وفق مصادر عسكرية.
وتقدّمت بعد ذلك وحدات النخبة في الجيش ،وأحكمت سيطرتها
على كامل البلدة ،فيما عملت وح��دات الهندسة على تمشيطها من
العبوات الناسفة واأللغام ،التي خلفتها المجموعات اإلرهابية.
وأفادت مصادر خاصة أنّ عددا ً من المقاتلين الشيشانيين ف ّر نحو
الشريط الحدودي مع تركيا ،عند شعورهم بالخطر نتيجة السيطرة
على بلدة ربيعة ،م��ا يحتم أنّ تركيا ستكون أم��ام مشكلة انتشار
الميليشيات المسلحة داخل أراضيها ،خاصة من الميليشيات التابعة
للحزب القومي التركي كميليشيا «السلطان عبد الحميد» وميليشيا
«السلطان م��راد» وميليشيا «المعتصم بالله» ،هذه الميليشيات التي
تحظى بدعم القوميين األت��راك وح��زب العدالة والتنمية الحاكم في
أن �ق��رة ،ت��دار أص�ل ً�ا م��ن قبل قياديين سابقين ف��ي ال �ح��زب القومي
التركي.
ليست خفية األهداف التركية في الشمال السوري ُبعيد التصريحات
التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان الشهر الماضي،
وألول م ��رة ،ب ��أنّ ب�ل�اده س�ت��رس��ل م �س��اع��دات عسكرية للمقاتلين
التركمان ،وش �دّد مع رئيس وزرائ��ه أحمد داود أوغلو في أكثر من
تصريح على أنّ بالده لن تترك التركمان لوحدهم في مواجهة الغارات
الروسية وهجوم الجيش السوري.
وس��ادت حينها تك ّهنات ح��ول ت�ط��ورات سير ه��ذه ال�م�ع��ارك ،مع
ورود أنباء غير مؤكدة عن نية أنقرة إمداد المقاتلين التركمان بأسلحة
متط ّورة وربما صواريخ مضادّة للطائرات لتعديل موازين القوى
المدعومة بغطاء جوي كثيف وغير مسبوق من الغارات الروسية،
وهو األمر الذي يمكن أن يؤدّي إلى مزيد من التدهور في العالقات
الروسية التركية في حال حصوله.
فصيل مسلح في الساحل السوري ك��ان أعلن امتالكه لمنظومة
دف��اع جوي أرض  -جو جديدة ت ّم تصنيعها محلياً ،لتتمتع بكامل
الصفات التقنية المطلوبة إلس�ق��اط ال�ط��ائ��رات العسكرية ،على ح ّد
تعبيره ،مشيرا ً إل��ى أنّ المنظومة ق��ادرة على إط�لاق ع��دة صواريخ
بسرعات كبيرة للمناورة مع الطائرات الحربية والمروحية.
ومما ال شك فيه أنّ عملية السيطرة على «ربيعة» ،ج��اءت لتم ّهد
الطريق أم��ام الجيش السوري لفتح معركة ريف إدل��ب ،انطالقا ً من
بلدة «جسر الشغور» ،المتاخمة جغرافيا ً لريف الالذقية ،وبالتالي
الجيش السوري أمام معركة حاسمة ،في مدينة إدلب التي تسيطر
عليها «جبهة النصرة» والتي باتت اآلن بين المطرقة الغربية المؤمنة
من الجيش السوري في كامل ريف الالذقية ،ومن سندان الشمال
الشرقي ،في ريف حلب الجنوبي والذي يحقق الجيش فيها إنجازات
نوعية.
كذلك فالواقع العسكري في ري��ف حلب الشرقي ال يختلف عن
ال��واق��ع ف��ي ري��ف الالذقية الشمالي ،ف��ي ه��ذه اآلون��ة ،حيث يستغ ّل
الجيش ال�س��وري ال�ض��رب��ات ال��روس�ي��ة التي أدّت إل��ى خلخلة القوة
العسكرية لتنظيم «داعش» ،ولذلك يقترب شيئا ً فشيئا ً من مدينة الباب
االستراتيجية ومعقل تنظيم «داعش» في حلب.
في ريف حلب الجنوبي ،نجح الجيش في استعادة السيطرة على
بقعة واسعة من كامل هذا الريف تقريبا ً بعد ربطها بمناطق حيوية في
ريف حلب الشرقي تحضن مطار كويرس ومحيطه الذي فك الحصار
عنه منذ فترة ليست ببعيدة ،من خ�لال عملية خ��رق نوعية ناجحة
والفتة في طريقة تنفيذها ،وهو اآلن بصدد استكمال السيطرة على
آخر أكبر معقلين للمسلحين في الريف الجنوبي المذكور وهما مدينتا
خان طومان والزربة ،إذ يؤسس بذلك بعد إنهاء هذه السيطرة الى خلق
قاعدة تج ّمع عسكرية ميدانية واسعة تفصل حلب المدينة وأريافها
الغربي والشرقي والجنوبي عن محافظتي إدلب وحماة أريافا ً ومدنا ً
أي اتجاه
بالكامل ،وتشكل بقعة التجمع هذه قاعدة قوية لالنطالق في ّ
تفرضه معطيات المعركة أو أهداف المناورات الكبرى الحقاً.
وال شك في أنّ العمليات العسكرية ستصرف على طاولة السياسة،
فداعمو الميليشيات المسلحة في مناطق الشمال السوري وخاصة ك ّل
من تركيا وقطر والسعودية ،يعرفون تماما ً ماذا يعني سقوط معاقل
المسلحين في ريف الالذقية ،والتي كانت ك ّل التقارير التحليلة عن
طبيعة المعارك فيها ترجح استمرارية المعركة أكثر من شهر ،إال أنّ
سرعة تقدّم القوات البرية باالستفادة من الوسائط النارية المناسبة
كافة ،والغطاء الجوي ،جعلت العملية تنجز سريعاً ،وهذا يشير إلى
تط ّور كبير في ابتكار التكتيكات العسكرية من قبل الجيش السوري
بما يتناسب وطبيعة ك� ّل معركة ،فاإلنجاز االستراتيجي في ريف
الالذقية الشمالي سيؤ ّمن بوابة الحماية للجيش السوري لضبط
الحدود مع تركيا.
تكثيف الجهود السورية الروسية للسيطرة على المناطق في جبل
التركمان أفشل حتميا ً مخطط أنقرة إلقامة منطقة عازلة على الشريط
ال�ح��دودي مع سورية ،وأنهى الحلم التركي من جهة ،والتنظيمات
المسلحة من جهة أخ��رى ،ال��ذي دام على م��دى خمس سنوات ،بأن
تكون جغرافيا الريف الشمالي لمدينة الالذقية ،المنطقة المنشودة
لتركيا.
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كوالي�س
خفايا

�سنة على حكم �سلمان ...تخ ّبط وحروب وجرائم و�إرهاب
 سيف اليماني
ال ُيحسد النظام السعودي على ما هو عليه ،فبعد مرور
سنة على تولي سلمان بن عبد العزيز الحكم ،دخل النظام
ال�س�ع��ودي ف��ي كثير م��ن ال�م�ت��اه��ات ،ل��م يعد ي�ع��رف كيفية
الخروج منها.
أسدل سلمان عامه األول على كثير من األزمات الداخلية
والخارجية ،سنة سوداء من عهده كانت كالسكين الجارحة
التي مزقت ما تبقى من أواص��ر بين دول العالمين العربي
واإلسالمي ،فبدأ عامه األول بالدم وختمه بالدم.
النظام السعودي وكعادته يحاول دوما ً حرف الرأي العام
عن مشاكله ،وإلبعاد الصورة القاتمة عنه تولت الصحف
الموالية والتابعة له م�ح��اوالت تبييض صفحته وسيرته،
وبدالً من إجراء مراجعة نقدية لسياسة عهد سلمان ،صدرت
األوامر «الملكية» للصحف التابعة والموالية من أجل إشهار
كلمات المدح والثناء على سلمان وتسليط الضوء على ما
يس ّمونه «إنجازات».

داخل العائلة المالكة

برهنت سنة سلمان األول��ى أنّ النظام السعودي يعيش
أزمة حكم ،فبعد مرور  3أشهر على تعيين أخيه مقرن بن
عبد العزيز وليا ً للعهد ،انقلب سلمان على قرارته ،وأبعد أخاه
مقرن عن السلطة وعيّن ابن أخيه محمد بن نايف وليا ً للعهد
وابنه محمد بن سلمان وليا ً لولي العهد ،في خطوة لم يسبقه
إليه أحد ،وخروجا ً على تقاليد وعرف العائلة الحاكمة ،من
أجل تمهيد الطريق أمام نجله محمد لتولي السلطة.
أزمات اقتصادية ومالية

أ ّثر انخفاض سعر النفط على الوضع المالي واالقتصادي
آلل سعود ،فبعدما كان يتباهى النظام بوفرة السيولة المالية
لديه ،بدأ هذا النظام بإجراءات تقشف لم يسبق لها مثيل ،تمثل
برفع الدعم عن الكثير من السلع ومنها المحروقات حيث رفع
سعر البنزين على المواطنين ،ما أدّى الى حالة من التململ
وسط الناس .تقلّب أسعار النفط أدخل ميزانية آل سعود في
عجز مالي فاق الـ 80مليار دوالر عن سنة  ،2015مع توقع
بعجز يفوق الـ 100مليار دوالر في سنة  .2016ووصل األمر
بالنظام السعودي إلى ح ّد أن يفكر ببيع جزء من شركة أرامكو
النفطية.

العدوان على اليمن

وصفت صحف آل سعود الحرب العدوانية التي شنّها
سلمان على اليمن وشعبه ب �ـ»ال �ق��رار ال�ت��اري�خ��ي» ،وتحت
ذريعة «إعادة الشرعية الى أصحابها» ش ّن النظام السعودي
ح��رب إب��ادة ض� ّد شعب بكامله ،فكانت النتيجة استشهاد
وجرح وتشريد مئات اآلالف من أبناء الشعب اليمني ،فضالً
عن تدمير البنى التحتية في البالد ،إضافة الى فرض حصار
ظالم على شعب رفض الخضوع لإلرادة السعودية.

كارثة الحج

تعتبر كارثة منى العام الماضي ( )2015من أس��وأ ما
حصل في عهد سلمان .النظام السعودي الذي يتفاخر دوما ً
ب��إج��راءات السالمة التي يتخذها في مواسم الحج ،سجل
عليه وقوع مجزرة رهيبة باستشهاد آالف الحجاج ،أغلبهم
من الحجاج اإليرانيين في منى ،نتيجة سوء تص ّرف أو تع ّمد
مسؤولي النظام .فالنظام طوى هذه الصفحة من دون نشر
تحقيق مقنع وموثق بالصور.

التفجيرات االنتحارية

سلمان بن عبد العزيز الذي يدّعي أنه يحارب اإلرهاب،
غ� ّ
�ض ال �ط��رف ع��ن األع �م��ال اإلج��رام �ي��ة ال�ت��ي ن�ف��ذه��ا تنظيم
«داع� ��ش» ض � ّد أب �ن��اء المنطقة الشرقية حيث نفذ التنظيم
عمليات انتحارية داخل عدد من المساحد والحسينيات في
اإلحساء والقطيف والدمام ،أسفرت ع استشهاد عشرات
األشخاص.

مجزرة اإلعدام

لم يكد سلمان ينهي سنته األولى إال وقد اختتمها بمجزرة
رهيبة تمثلت ب��إع��دام  46شخصا ً بقطع رؤوس �ه��م ،ومن
بينهم آية الله الشهيد الشيخ نمر باقر النمر ،فسجل سلمان
على نفسه نقطة سوداء ال يمكن محوها.
اس�ت�غ� ّل س�ل�م��ان ردود ال�ف�ع��ل اإلي��ران �ي��ة ال�غ��اض�ب��ة على
إع��دام الشيخ النمر ،فقطع عالقاته الدبلوماسية مع إيران
على خلفية إح��راق السفارة السعودية في طهران ،وقامت
السعودية بتحريض ال��دول العربية واإلس�لام�ي��ة مذهبيا ً
وسياسيا ً ض ّد طهران.

دعم االرهاب

يتفق الجميع ع�ل��ى أنّ ال�ن�ظ��ام ال �س �ع��ودي مستم ّر في
دع��م الجماعات اإلرهابية في س��وري��ة ،حيث ارتكبت هذه
ال�ج�م��اع��ات ال �م �ج��ازر ب�ح��ق ال�ش�ع��ب ال �س��وري والعراقي،
ويتفاخر النظام السعودي بدعمه لهذه الجماعات بالمال
والسالح ويستضيفهم في الرياض كما عمل مع ما ُيس ّمى
بالمعارضة السورية حين استضاف مؤتمرها الذي جرى
وس ّمي اإلرهابي محمد
خالله تشكيل وفد إلى «جنيف ُ »3
علوش كبيرا ً للمفاوضين في هذا الوفد.

تقول مصادر إنّ بحثا ً
مفصالً جرى للوضعين
العسكري والسياسي في
اليمن أثناء زيارة وزير
الخارجية األميركي جون
كيري إلى الرياض ،حيث
أبلغ كيري السعوديين بأنّ
المعلومات التي تتج ّمع لدى
واشنطن تقول إنّ جماعات
«القاعدة» بك ّل مفرداتها
تزداد قوة في المناطق
التي تعتبرها الرياض
أي
تابعة لمناصريها ،وأنّ ّ
تسوية تتأخر ستجعل هذه
الجماعات شريكا ً موازيا ً
للحوثيين ،وتفرض على
الغرب االختيار بينهما ،بعد
تالشي جماعة منصور
هادي بوقف الغارات
السعودية ،وعليه دعا
كيري السعوديين لإلسراع
بالتسوية ضمانا ً لمنع ما
هو أسوأ...

موغيريني ت�ؤكد �أن �أوروبا �ست�سلم تركيا  3مليارات يورو للتعامل مع الالجئين

متجمدة داخل �شاحنة
�ألمانيا :العثور على عائلة الجئين
ِّ
قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية
باالتحاد األوروب��ي أمس إنها واثقة ج��دا ً من أن االتحاد
سيسلم تركيا ثالثة مليارات يورو تعهد بها في مقابل أن
تكبح أنقرة تدفق المهاجرين على أوروبا.
وأضافت موغيريني في مؤتمر صحافي في أنقرة بعد
اجتماعات مع مسؤولين أت��راك «أنا واثقة تماما من أن
المبلغ المقرر سيكون متاحا ً في وقت مناسب جداً».
جاء ذلك في وقت قال يوهانس هان المفوض المسؤول
عن توسعة االتحاد األوروب��ي إن االتحاد يتابع عن كثب
ما إذا كانت اإلجراءات التركية تؤثر في التدفق القياسي
لالجئين على أوروب��ا بعد التوصل التفاق حجمه ثالثة
مليارات دوالر مع أنقرة لكبح التدفق.
وأضاف المسؤول األوروبي في مؤتمر صحافي مشترك
بعد محادثات مع المسؤولين األتراك إن تركيبة الالجئين
الذين يفرون عبر تركيا تغيرت حيث يمثل اآلن السوريون
الفارون من الحرب األهلية أقل من  40في المئة ،بعد أن
كان السوريون يمثلون أكبر مجموعة من المهاجرين في
عام .2015
وأش��ار ه��ان ال��ى أن االت��ح��اد األوروب���ي يعتبر حرية
التعبير نقطة أساسية في مساعي تركيا لالنضمام إلى
الكتلة األوروبية مع تزايد االنتقادات بأن الحكومة تكبح
االنتقادات ،مضيفا ً أن االتحاد األوروبي مستعد للعمل مع
تركيا في ما يتعلق بعملية سالم مع المقاتلين األكراد بعد
تأجج أعمال العنف في تموز.
في غضون ذل��ك ،عثرت الشرطة األلمانية ،على 10
الجئين متجمدين من البرد بعد أن وضعهم مهربون في
ثالجة شاحنة كانت تنقل بضاعة من فرنسا إلى ألمانيا.
واستغل مهربون ف��ي العاصمة الفرنسية باريس
غفلة سائق شاحنة ووضعوا عائلة الجئين داخل ثالجة
شاحنة متجهة إل��ى ألمانيا ،ما أدى إل��ى تجمدهم بعد
بقائهم ساعات عدة داخل الثالجة في درجة حرارة لم تزد
عن ثالث درجات مئوية.
ولم يتم اكتشاف أمر الالجئين العشرة ،وبينهم  5أطفال
تراوحت أعمارهم بين  8أشهر و 15عاماً ،إال عند تفريغ
محتويات الثالجة بعد رحلة استغرقت  8ساعات في
مدينة كيمبن غربي ألمانيا.

وقالت الشرطة األلمانية إن الالجئين العشرة كانوا
متجمدين تماماً ،مضيفة أن بينهم عراقي ،ولكنها لم
تكشف عن جنسيات اآلخرين فيما من المتوقع أن يكونوا
سوريين.
الى ذلك ،أعلنت السلطات البريطانية ،أنها ستستقبل
أطفال المهاجرين الذين فروا من الحرب الدائرة في سورية،
ولكن من دون ذويهم.
وقالت وزيرة التنمية الدولية ،جاستين جرينينج ،إن
«الحكومة تدرس ما إذا كان بإمكانها بذل المزيد لمساعدة
نحو ثالثة آالف طفل فروا من الصراع ،من دون أسرهم،
وهم اآلن في أوروبا».
وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة أوشكت على
الموافقة على دع��وة من جماعات اإلغاثة إلى استقبال
األطفال ،قالت جرينينج «هذا ما نقوم به ،وأعتقد هذا هو

التصرف الصحيح».
وكان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قال في وقت سابق
إن «بريطانيا ستقبل  20ألف الجئ على مدى السنوات
الخمس المقبلة من مخيمات في الشرق األوسط».
ويقول المنتقدون إن استجابة بريطانيا ألزمة المهاجرين
كانت ضعيفة مقارنة مع ألمانيا التي استقبلت  1.1مليون
شخص من طالبي اللجوء العام الماضي ،وكان ناشطون
وأكثر من  80أسقفا بالكنيسة البريطانية قد دعوا كاميرون
لبذل مزيد من الجهد في هذا المجال.
وف��ي س��ي��اق متصل ،اق��ت��رح��ت م��س��ؤول��ة كبيرة في
حزب االتحاد الديمقراطي المسيحي ،الذي تنتمي إليه
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل ،إقامة مراكز حدودية
على حدود البالد مع النمسا.
وحرصت جوليا كلوكنر زعيمة الحزب في والية راينالند

تظاهرات حا�شدة في مولدوفا تطالب بتخلي
وا�شنطن وبروك�سيل عن دعم الحكومة
اح��ت��ش��د آالف ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن ف��ي العاصمة
المولدوفية كيشيناو مطالبين باستقالة الحكومة
التي منحها البرلمان ثقته خالل ست دقائق وسط
تغيب عدد من الوزراء الجدد.
وت��ب��ن��ت ال��م��ع��ارض��ة ال��م��ول��دوف��ي��ة ف��ي ختام
االعتصام الذي حشد آالف المواطنين في الساحة
المركزية في كيشيناو اليوم بيانا ً أعلنت فيه
تأسيس مجلس إنقاذ وطني للخروج بالبالد من
أزمتها السياسية الخانقة.
وفي مقدمة المطالب التي نادى بها المحتجون،
تخلي الواليات المتحدة ،واالتحاد األوروب��ي عن
دعم الحكومة المولدوفية الفاسدة.
وقال إيغور دودون ،زعيم حزب «االشتراكيين»
في كلمة ألقاها في جموع مناصريه« :أري��د في
هذه المناسبة مخاطبة شركاء بالدنا الخارجيين،
ومناشدتهم الكف عن دعم األليجارشيين الذين
يمسكون بالسلطة ،وينهبون أموالنا .شعبنا ومنذ
 25سنة مضت على االستقالل ،استطاع وللمرة
األولى توحيد صفوفه في وجه الفساد واللصوص
والسلطة المولدوفية المجرمة .الجميع اآلن صاروا
يدا ً بيد من دون أي فرق بين مولدوفي وجورجي
وروسي وبلغاري ،فنحن أقوياء بوحدتنا».
وتبنى أقطاب المعارضة على اختالف مشاربها
والممثلة بـ»حزب االشتراكيين» ،و»حزبنا» وحزب
«الكرامة والحقيقة» بيانا ً طالبوا فيه بحل البرلمان
واالنتقال إلى الحكم الرئاسي وإج��راء انتخابات
رئاسية مباشرة في البالد.
ب��دوره ،دعا زعيم حركة «حزبنا» المعارضة
ريناتو أوساتي إلى تشكيل محكمة خاصة تعمل
على مقاضاة أقطاب السلطة الحالية .وأضاف:
«نحن احتشدنا اليوم صفا ً واح���داً ،وأفخر بأن
أعدادنا هنا وصلت إلى عشرات اآلالف .لقد راجت
في األيام األخيرة الكثير من اإلشاعات حول أننا
قررنا القيام بأعمال استفزازية والتحريض ،فيما
أننا ال نضمر في صدورنا إال النوايا الحسنة .ال
نريد شيئا ً سوى إنقاذ بالدنا وخ�لاص مولدوفا
من النظام الحاكم .ال بد من تشكيل محكمة خاصة
تقاضي أقطاب السلطة الحالية .بالدنا في خطر».

وفي ختام التظاهرات ،توجه آالف المحتجين
عبر الشارع المركزي في المدينة قاصدين مقر
النيابة العامة ،ومبنى المركز الوطني لمكافحة
ال��ف��س��اد ،فيما ط��وق��ت الشرطة معظم المباني
الحكومية ،ولم تسجل أي صدامات مع الشرطة،
خالفا ً ليوم األربعاء الماضي الذي سجل عشرات
اإلص���اب���ات خ�ل�ال ص��دام��ات ب��ي��ن المتظاهرين
والشرطة.
من جهتها ،أعلنت الشرطة أن زه��اء  11ألف
شخص احتشدوا وس��ط كيشيناو ،فيما يؤكد
القائمون على االحتجاجات أنها جمعت أكثر من
 40ألف شخص.
وناشدت السلطات نشطاء المعارضة والقائمين
على تنظيم التظاهرات التقيد بالنظام العام ومنع
وقوع أي صدامات ال تحمد عقباها.
وفي خطوة وقائية لتفادي الصدامات ،ألغيت
تظاهرة أخرى مؤيدة للحكومة الجديدة والبرلمان
في واح��دة من ساحات المدينة المركزية ،كما
اتخذت شرطة العاصمة إج��راءات أمنية مشددة

وسيرت الدوريات الراجلة وفرضت طوقا ً أمنيا ً
حول دار الحكومة والساحة المحاذية.
وال ت���زال االح��ت��ج��اج��ات تعصف بالعاصمة
المولدوفية منذ األربعاء الماضي ،حيث حشدت
المعارضة آالف المؤيدين لها لتعطيل عمل الغالبية
البرلمانية التي التفت حول «الحزب الديمقراطي»
بما يخدم الحيلولة دون تشكيل الحكومة برئاسة
بافل فيليب.
فرغم االحتجاجات والغضب الشعبي الكبير،
منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة في غضون
ست دقائق من دون أن يتاح لرئيسها ولو حتى
اإلع�لان عن برنامجه أو خططه إلنقاذ البالد من
أزمتها السياسية الخانقة.
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ليالً
وعلى عجل ،فيما تغيب بعض أعضائها عن أداء
القسم األمر الذي أدهش المعارضة وأجج غضبها،
وحمل حشود الموالين لها على اقتحام البرلمان،
ما أسفر عن إصابة أكثر من  30شخصا ً خالل
صدامات مع الشرطة التي كانت تطوق المبنى.

بالتنيت على وصف اقتراحها «بالخطة إيه  »2وليس
«الخطة بي» مضيفة أن مساعي المستشارة األلمانية
للتوصل لحل أوروبي للتدفق الكبير لطالبي اللجوء على
القارة األوروبية ال تزال صحيحة.
ويسلط االقتراح ال��ذي يدعمه األمين العام للحزب،
الضوء على االحباط في حزب ميركل إزاء بطء التقدم في
التوصل لحل على نطاق االتحاد األوروبي ألزمة الالجئين،
التي تثقل كاهل البنية التحتية في كثير من البلديات
بألمانيا.
وتدفق  1.1مليون من طالبي اللجوء على ألمانيا العام
الماضي ،األمر الذي أدى إلى دعوات من مختلف االتجاهات
السياسية في البالد لتغيير في تعامل ألمانيا مع عدد
الالجئين ،الذين يتدفقون على أوروب��ا ف��رارا ً من الحرب
والفقر في سوريا وأفغانستان وأماكن أخرى.
ويؤثر القلق المتزايد إزاء قدرة ألمانيا على التعامل مع
تدفق الالجئين والقلق إزاء الجريمة واألوضاع األمنية بعد
االعتداءات ،التي تعرضت لها نساء في رأس السنة في
كولونيا ،على التأييد لحزب االتحاد الديمقراطي المسيحي
وشريكه في االئتالف حزب االتحاد االجتماعي المسيحي.
وأوضحت نتيجة استطالع للرأي أجرته صحيفة «فيلت
ام زونتاج» تراجع التأييد لحزبي االتحاد الديمقراطي
المسيحي واالتحاد االجتماعي المسيحي نقطتين مئويتين
ليبلغ  36في المئة في حين تقدم حزب البديل من أجل
ألمانيا اليميني نقطة مئوية ليبلغ  10بالمئة ،كما اكتسب
الحزب الديمقراطي االشتراكي شريك حزب ميركل في
االئتالف نقطة مئوية ليبلغ  25في المئة.
وتقاوم ميركل الضغط من بعض المحافظين لكبح تدفق
الالجئين أو إغالق حدود ألمانيا وتحاول بدال من ذلك اقناع
دول أوروبية أخرى بأخذ حصص من الالجئين ،وحثت
على بناء مراكز استقبال على الحدود الخارجية ألوروبا
وقادت حملة لالتحاد األوروب��ي إلقناع تركيا بالحيلولة
دون تدفق الالجئين على أوروبا ،إال أن التقدم كان بطيئاً.
وقالت النمسا المجاورة األسبوع الماضي إنها ستضع
حدا ً لعدد الالجئين الذين ستسمح بدخولهم هذا العام عند
 ،37500وقد تواجه زيادة هذا العدد خالل أشهر.

هوالند :ت�سجيل «داع�ش» لن يخيف فرن�سا
نشر تنظيم «داعش» اإلرهابي تسجيالً مصورا ً لتسعة أشخاص قال إنهم
شاركوا في اعتداءات باريس العام الماضي التي راح ضحيتها  130شخصاً.
ويظهر في الفيديو الذي حذف من مواقع التواصل االجتماعي العناصر
وهم يرتدون مالبس مموهة في موقع صحراوي ،قبل تنفيذ اعتداءات باريس،
ووضعت عبارة على الفيديو تقول« :هذه هي الرسائل األخيرة ألسود الخالفة
التسعة الذين تحركوا من عرينهم».
وكان التنظيم نشر ،الثالثاء الماضي ،عبر مجلّته المس ّماة «دابق» صورا ً
لمن ّفذي اعتداءات باريس مع تفاصيل عن جنسياتهم وألقابهم.
وتصدّرت غالف المجلّة ،التي يستخدمها «داعش» لترويج أفكاره ونشر
دعايته ،صور لالرهابيين الـ ،9أتت على خلفيّة لمدينة باريس مرفقة بعنوان،
«فقط إرهاب ،دعوا باريس تكون عبرة لباقي األمم التي تريد أن تأخذ حذرها».
وتعليقا ً على شريط الفيديو أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،أمس،
أن بالده لن تتراجع عن هدفها في مكافحة إرهاب «داعش» ،وقال« :لن يخيفنا
شيء ،ال يمكن ألي تهديد أن يزرع الشك لدى فرنسا حول ما عليها فعله في
المعركة ضد اإلرهاب».
وأشار هوالند في ثاني أيام زيارته للهند إلى أنه اتخذ اجراءات لتمديد حالة
الطوارئ ألنه يعلم بأن «هذا التهديد ماثل ،وأننا لن نتراجع في أي شيء ،ال في
وسائل الدفاع عن بالدنا ،وال في الحريات».
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف من جهته ،الحاجة إلى تمديد
حالة الطوارئ السارية في فرنسا بسبب التهديد األمني الحالي ،مشيرا ً إلى أن
حالة الطوارئ ستبقى في حال وجود تهديد ارهابي ،وبما يكفي لضمان حماية
الشعب الفرنسي.
وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات الطوارئ شهر شباط المقبل ،لكن الرئيس
الفرنسي أعلن أنه سيطلب تمديدها ثالثة أشهر إضافية.

دي �سوزا يفوز
في االنتخابات الرئا�سية البرتغالية
فاز المرشح المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا باالنتخابات الرئاسية في
البرتغال التي أجريت أول من أمس ،من الدورة األولى ،بحسب النتائج األولية
غير الرسمية.
وحصل أستاذ القانون البالغ من العمر  67سنة على  52,97في المئة من
األصوات ،متقدما ً بوضوح عن منافسه الرئيسي اليساري االشتراكي انطونيو
سامبايو دا نوفوا الذي حصل على  22,03في المئة ،بعد فرز أكثر من  95في
المئة من أصوات الناخبين.
يذكر أن الرئيس في البرتغال يلعب دورا ً مهما ً في أوقات الغموض السياسي،
ومن حقه حل البرلمان وعزل رئيس الوزراء.
ويتوقع محللون كثيرون أال تكمل الحكومة التي يقودها االشتراكيون فترتها
كاملة لمدة أربع سنوات وأن يلعب الرئيس الجديد دورا ً رئيسيا ً سواء كوسيط
بين األحزاب أو باستخدام سلطته لحل البرلمان والدعوة إلجراء انتخابات
جديدة.

