10

السنة السابعة  /الثالثاء  2 /شباط  / 2016العــدد 1995
Seventh year / Tuesday / 2 February 2016 / Issue No. 1995

عربيات  /دوليات
الف�شل هو قدر البرزاني!

بين «عا�صفة الحزم»
و»التحالف الإ�سالمي»...
ق�صة ف�شل
 صهيب خزار

 مصطفى حكمت العراقي



منذ إعالن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بداية التدخل
في اليمن تحت تسمية «عاصفة الحزم» ،والذي شاركت فيه دول
عدة من مجلس التعاون الخليجي ودول أخ��رى خ��ارج المجلس
كالمغرب ومصر وال�س��ودان وغيرها ...وال��ذي كان الهدف منه
إرج ��اع ال��رئ�ي��س المخلوع عبد رب��ه منصور ه��ادي للحكم بعد
االنقالب األبيض الذي نفذه الجيش اليمني وحركة أنصار الله،
لتقع السعودية بعد ذلك أمام تناقض رهيب .فبإعالنها وقوفها مع
«الشرعية» في اليمن يتساءل ال ُمتابع عن وقوفها ض ّد الشرعية في
مصر ،وهنا سيكتشف الجميع بأنّ ما تقوم به المملكة في اليمن
ليس حربا ً إلعادة الشرعية ،بل حرب إلرجاع الهيمنة التي لطالما
مارستها المملكة على اليمن طوال سنوات ،قبل أن يتحرك الجيش
اليمني وحركة «أنصار الله» في مسار «التصحيح الثوري» لتفادي
سقوط اليمن في قبضة السعودية مرة أخرى بعد الثورة األولى
التي قام بها الشعب اليمني ض ّد السلطة السابقة سنة .2011
وهو ما لم يرق للسعوديين الذين أعلنوا حملتهم األولى للقضاء
على جماعة أنصار الله وسيطرتها في الداخل وتنصيب سلطة
حليفة تتولى زمام الحكم.
ه��ذا ال �ه��دف ال ��ذي ل��م يتحقق ب��ال��رغ��م م��ن الحملة العسكرية
والقصف اليومي للمدن اليمنية ،بداية من المحافظات الشمالية
التي تخضع لسيطرة الحوثيين والعاصمة السياسية صنعاء
وبعض المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن ،وهي الحملة التي
ركزت فيها السعودية وحلفاؤها على القصف الجوي العشوائي
ال��ذي قتل اآلالف م��ن المدنيين ال �ع �زَّل وت�ه��دي��م البنى التحتية
للدولة والشعب اليمني والمطارات المدنية والعسكرية ،وهي
أي هدف من األهداف
الحملة التي فشلت فشالً ذريعا ً عن تحقيق ّ
المسطرة ،ما استدعى الطرف السعودي لتوسيع الحملة بض ّم
دول أخ��رى تحت ُمس ّمى جديد سماه ولي ولي العهد محمد بن
سلمان «بالتحالف اإلس�لام��ي» ،وج��اء ه��ذا المسعى في ظروف
إقليمية خاصة للغاية بعد األح��داث التي أعقبت إع��دام السلطات
السعودية لرجل الدين السعودي الشيخ نمر باقر النمر ،وتدهور
العالقات السعودية ـ اإليرانية ،وقد جاء هذا المسعى من خالل
ض ّمها لبعض ال ��دول األخ ��رى للتحالف ،وال�ت��ي ليس لها وزن
على المستوى االستراتيجي العسكري الدولي كنيجيريا ،ليبيا،
تونس وبعض الدول األفريقية األخرى ،في حين رفضت الجزائر
المشاركة في هذا التحالف نظرا ً للعقيدة الثابتة للدولة الجزائرية
والجيش الجزائري بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،
وكذلك التناقض الذي تحمله السعودية التي تغذي اإلره��اب في
العديد من ال��دول كسورية وال�ع��راق ،وتدَّعي محاربته من جهة
أخرى ،وهو األمر الذي لم يشجع الدولة الجزائرية لالنضمام إلى
هذه الحملة ،ليمضي هذا التحالف بنفس أهداف عاصفة الحزم من
أي مكسب على األرض ،بل فقدت السعودية السيطرة
دون تحقيق ّ
على العديد من المعابر الحدودية مع اليمن في محافظات نجران
وجازان تحديداً ،وفقدت مئات المقاتلين سواء من الضباط والقادة
أو من الجنود ،وكذا الحال بالنسبة للقوات الحليفة كاإلمارات التي
فقدت عددا ً كبيرا ً من جنودها وضباطها ،والمغرب التي قام بعض
المقاتلين في حركة أنصار الله اليمنية بإسقاط طائرة عسكرية
لها ،والعديد من الضربات الموجعة األخرى التي تلقتها السعودية
في حملتيها العسكريتين.
ولو نلقي نظرة على التغطية اإلعالمية لهذه الحمالت سنكتشف
م��دى التضليل اإلع�لام��ي الكبير ال� ُم�م��ارس لتلميع ه��ذه الحملة
العسكرية من طرف وسائل اإلعالم التابعة للسعودية والخليج
عموما ً وبعض الدول الحليفة للسعودية من خالل تغاضيها عن
تغطية المجازر الكبيرة التي نفذها سالح الجو الخاص بالتحالف
في المحافظات اليمنية ،وعلى النقيض من ذلك نجد المؤسسات
والمنظمات وال�م��راص��د الحقوقية غير الحكومية ت�ق�دّم تقارير
مر ّوعة عن حجم الخسائر المادية والبشرية المسجلة على إثر
القصف الجوي اليومي على المدنيين والبنى التحتية اليمنية...
لكن المنظمات ال��دول�ي��ة المختصة ل��م تسجل م��وق�ف�ا ً ج��دي�ا ً في
القضية ،فهذه ال �غ��ارات ج��اءت بمباركة أميركية و»إسرائيلية»
وغربية عموما ً ال يتجرأ أحد على مخالفتها.
ّ
وف��ي المقابل ،نجد التيار ال��وه��اب��ي السلفي ف��ي ك �ل البلدان
العربية واإلسالمية ،بما فيها الجزائرُ ،ي َس ِّوق للحمالت العسكرية
ال �س �ع��ودي��ة ع�ل��ى ال�ي�م��ن ب�ش�ك��ل ُم��رب��ك ،ول �ك��م أن ت� َّ�ط �ل ِ�ع��وا على
الصفحات الخاصة بهم في مواقع التواصل االجتماعي وكالمهم
عن الحملة «المقدّسة على الروافض» في سعيهم لتقديس ما تقوم
به السعودية في اليمن بغطاء ديني «مذهبي» ،وك��أنّ فلسطين
المحتلة طوال سبعين سنة من االحتالل والتدمير والقتل للعرب
والمسلمين «السنة» هناك غير معنية بحشد التحالفات اإلسالمية
ودعم حركاتها المقاومة كما تدعم سعوديتهم الحركات المسلحة
«اإلرهابية» في العراق وسورية ،وهو ما يؤكد في الوقت نفسه
استعمال السعودية للحركة الوهابية بعد تصديرها للمجتمعات
العربية واإلسالمية في تسويق أفكارها ومحاولة بناء شرعية
دينية للمملكة في الخارج كما بناها محمد ابن عبد الوهاب في
ال��داخ��ل ُب َعيْد تأسيس المملكة العائلية على دم��اء أه��ل الحجاز
لتسعى إل��ى ترسيخ سيطرتها على اليمن ب��إراق��ة دم��اء الشعب
اليمني أيضا ً من دون تمييز رفقة بعض الحركات اإلرهابية في
الداخل اليمني وهي الحركات المنتمية إلى «داع��ش» و»القاعدة»
وحركات أخ��رى من نفس الفكر الوهابي السلفي ،والتي تتكفل
بالمعارك البرية للسيطرة على العاصمة صنعاء في مواجهة
اللِّجان الشعبية والجيش اليمني بعد فشل السعودية في العديد
من الم َّرات من التو ُّغل بر ّيا ً في الداخل اليمني من الشمال ومن
المعابر البحرية من خالل البوارج البحرية «التي اشترتها المملكة
من الواليات المتحدة األميركية» لهذا الغرض ،وقد شاهدنا كيف
ت ّم إغ��راق العديد من السفن الحربية للسعودية وحلفائها تحت
ضربات الجيش اليمني والحوثيين...
كما يجدر بنا أن نذكر ب��أنّ الموقف المصري بالمشاركة في
صحي لجيش
التحالف السعودي لضرب اليمن هو موقف غير
ِّ
ش��ارك في ال�ح��روب العربية «اإلسرائيلية» وخ� َّ
�ط أروع مالحم
النصر في تاريخ األمة ض ّد العدو الصهيوني ،لتت ّم إهانته مؤخرا ً
بشرائه «ب�م��ال األرز» كما وصفته بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام عقب
تسريب صوتي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي
وصف األموال التي ُمنحت له من السعودية بأنها أموال كاألرز
«ل�ك�ث��رت�ه��ا» ...ليصبح الجيش المصري جيشا ً «م��رت��زق �اً» لدى
السعودية لألسف على شاكلة الجيش ال�س��ودان��ي والسنغالي
والجيوش األخرى التي اشترتها السعودية بأموال البترودوالر،
الحج والعمرة التي يدفعها المسلمون لتأدية مناسكهم
وأم��وال
ّ
الدينية ...مقابل الفشل الذريع على الميدان أم��ام تنظيم شعبي
يمني يدافع عن أرضه بأسلحة متواضعة وإمكانيات بسيطة...

 باحث جزائري ـ المركز الدولي
للدراسات األمنية والجيوسياسية
www.cgsgs.com

لم يعد خافيا ً على أحد حجم التو ّرط الكبير لمسعود البرزاني
وحزبه في ما يجري في العراق من أزمات ،وباألخص مؤامرة
سقوط الموصل قبل أكثر من عام حيث قال البرزاني مباشرة
بعد سقوط المحافظة إنّ ما قبل هذا التاريخ يختلف عما بعده،
كما اعتبر أنّ الحدود رسمت بالدم على ح ّد قوله ،فقد تعدّدت
الروايات والمصادر التي كشفت ما حصل من لقاءات في أربيل
واسطنبول بين قيادات كردية مدعومة من البرزاني مع بعض
شيوخ العشائر وبعض قيادات النظام السابق للوصول الى
نتيجة مفادها إسقاط المحافظات تباعا ً حتى الوصول الى بغداد
وإسقاطها كما هو معلن في العديد من المنابر في ذلك الوقت،
وبعد ك� ّل ما ح��دث من تداعيات ت� ّم إج��راء تحقيق برلماني في
أسباب سقوط الموصل وكشفت وثيقة سرية تبيّن إصدار أمر
من مسعود البرزاني للبيشمركة يطلب فيها عدم التع ّرض لقتال
عصابات «داعش» بدعوى أنها ال تستهدف الكرد ،وهو ما يؤكد
وجود اتفاق مسبق بين الطرفين الى أن خرقت «داعش» االتفاق
وه��اج�م��ت البيشمركة وج ��اءت ال �ط��ائ��رات األم�ي��رك�ي��ة لتحمي
أربيل قبل بغداد كذلك استمرار األكراد ببيع النفط خارج اطار
الحكومة االتحادية حيث كشفت العديد من الوثائق التي وصول
النفط العراقي ال��ى «إسرائيل» عبر كردستان كذلك التنسيق
العالي بين البرزاني وقاتل الكرد األول في المنطقة الرئيس
التركي أردوغان لالستقواء به على خصومه السياسيين حتى
وص��ل ال�ح��ال ال��ى دخ��ول ق��وات تركية ال��ى الموصل بموافقة
ال�ب��رزان��ي وآل النجيفي .ك��ل ه��ذه المعطيات وغيرها يفعلها
البرزاني للوصول ال��ى ه��دف واح��د وه��و استقالل كردستان
وتربعه على زعامة األك��راد في المنطقة حيث حاول استغالل

كوالي�س
خفايا

اوضاع المنطقة بشكل عام والعراق بشكل خاص للوصول الى
هذه الغاية فطلب علنا ً من القيادات العالمية بالعمل على إجراء
ترسيم جديد لحدود دول المنطقة واالعتراف بكردستان دولة
مستقلة.
التصريحات الكثيرة ال �ص��ادرة م��ن إقليم كردستان حول
االس�ت�ق�لال واالن �ف �ص��ال ع��ن ال �ع��راق ل��م ت�ت��رج��م إل��ى خطوات
عملية ط��وال األع��وام الماضية فقد كانت موجهة لخارج إقليم
كوردستان أكثر من الداخل ولها أبعاد سياسية ورغم أن اإلقليم
يؤكد دائما ً أنّ قرارا ً هكذا هو قرار كردي ال يحق ألحد التدخل
فيه والتأثير عليه ،غير أن��ه وحسب ما هو معلن من األسباب
فإنّ عدم نضوج الظروف الدولية واإلقليمية هو السبب الرئيس
الذي يحول دون الذهاب بجدية نحو هذا الخيار.
أما الر ّد على دعوات البرزاني األخيرة جاء سريعا ً من الخارج
والداخل برفض استقالل اإلقليم فقد أكد الرئيس العراقي فؤاد
معصوم بأنه ال يوجد مشروع متفق عليه بين الكرد إلعالن
استقالل إقليم كردستان ،كما أعلن أمير الجماعة االسالمية في
إقليم كردستان علي بابير رفضه لفكرة إجراء استفتاء شعبي
لتقرير المصير في إقليم كردستان ،وقال إن االتحاد األوروبي
أكد وحدة األراض��ي العراقية والتعامل مع اإلقليم ضمن إطار
الدولة العراقية ،مشيرا ً الى أن االتحاد االورب��ي ال يؤيد إجراء
االستفتاء على استقالل اإلقليم في الوقت الحالي.
وق ��ال ب��اب�ي��ر ف��ي م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ع �ق��ده ف��ي أرب �ي��ل عقب
اجتماعه مع وف��د من االت�ح��اد األوروب ��ي ،إن الوفد األوروب��ي
كان يحمل رسالة تتض ّمن أن أوروبا تهتم باألوضاع السياسية
واالقتصادية في إقليم كردستان ،مبيّنا ً أنّ األوروبيين أبدوا
استعدادهم لمساعدة اإلقليم لتجاوز الوضع السياسي غير
المستقر.
ال�ت�ط��ورات السياسية الخارجية وال��داخ�ل�ي��ة أي �ض �اً ،وعلى
رأسها ملف رئاسة اإلقليم ال��ذي لم يحل إلى اآلن ،فالبرزاني

متمسك بكرسي الحكم واألحزاب الكردية ترفض هذا وغالبية
الشعب ال�ك��ردي تتظاهر يوميا ً لعدم تسلمه ال��روات��ب منذ 4
أش�ه��ر بسبب س��رق��ة ال�ب��رزان��ي وعائلته للنفط ال �ك��ردي ،وتم
إنهاء االتفاق االستراتيجي مع االتحاد الوطني بزعامة جالل
طالباني والذي ينذر بعودة زمن السلطتين في اإلقليم كل هذه
المعطيات ال تسمح بشكل مؤكد لتنفيذ نوايا البرزاني وحزبه
بالوصول إلى االستقالل ،وهو ما جعل رئيس حكومة اإلقليم
نيجرفان البرزاني يحط رحاله في بغداد للتوسل بح ّل ملف
النفط بين بغداد وأربيل ،بعد أن أصبح حكم عائلة البرزاني في
أربيل مهدّدا ً بالسقوط .كما استعرض وفد إقليم كردستان مع
السفيرين األميركي ستوارت جونز والبريطاني فرانك بيكر في
بغداد ك ّل على حدة نتائج محادثاته مع الحكومة المركزية.

مخاطر اإلرهاب بشكل عام

إن ه��ذا التحول في موقف اإلقليم وباألخص من البرزاني
وحزبه يوحي بأنّ األخير قد أيقن أنّ إنقاذ رأسه من السقوط
يتطلب العودة الى بغداد وعدم االستمرار في سياسة التعالي
والتكبّر على سلطة الدولة ،فالمحور الذي راهن عليه البرزاني
سابقا ً أصبح خاسرا ً في ك ّل مكان ،واألج��در به أن يحاول ل ّم
شتات حزبه وحكمه والتهيئة لما بعد «داع��ش» والتي ستكون
مغايرة تماما ً لما خطط له البرزاني مع أردوغ ��ان والنجيفي
وحكام البترودوالر ومن خلفهم الواليات المتحدة ،أما التعامل
األف �ض��ل م��ن ب �غ��داد ت�ج��اه أرب �ي��ل فهو االس�ت�ن��اد على القانون
والتعامل بالمثل وعدم االستمرار بسياسة االنبطاح لشخص
مرفوض سياسيا ً ومجتمعيا ً ودول�ي�اً ،فمن استعمل اإلرهاب
واستغله لتنفيذ مصالح شخصية وحزبية ضيّقة ال تتالءم مع
الواقع ال يمكنه أن يكون حمامة سالم في المستقبل ،وأنّ الفشل
الذي مني به البرزاني ومشروعه في العراق ال ب ّد أن يستغ ّل
للح ّد من تصرفات هذا الرجل.

بريطانيا تعتزم عدم دفع المعونات االجتماعية للمهاجرين

ترحل الالجئين المدانين بجرائم �إلى بلدان العبور
برلين ِّ
أع��ل��ن��ت ال��ح��ك��وم��ة النمساوية،
اعتزامها ترحيل  50ألف الجئ إلى
أوط��ان��ه��م خ�لال ال��س��ن��وات الثالث
المقبلة ،بحسب م��ا أف���ادت وكالة
األنباء النمساوية.
وجاء في وثيقة صادرة عن وزارة
الداخلية النمساوية أنها اتخذت
إجراءات لتسريع تسليم المجرمين
وعمليات الترحيل.
وص���رح���ت وزي������رة ال��داخ��ل��ي��ة
النمساوية يوهانا بكل اليتنر بأن
بلدها ماضية في تدابير الترحيل
وبشكل متصاعد ،مبينة أنه قد تم
خالل العام الماضي ترحيل 8365
شخصاً.
وات��خ��ذت الحكومة النمساوية
ح��زم��ة م��ن اإلج����راءات م��ن ضمنها
ترحيل  50ألف شخص إلى حدود
ع��ام  ،2019ولبلوغ ه��ذا الرقم تم
توسيع الئحة البلدان اآلمنة لتشمل
المغرب والجزائر وتونس وجورجيا
ومنغوليا وغانا.
جدير باإلشارة أنه سيترتب على
هذه الخطوة تسريع البت في طلبات
اللجوء التي يتقدم بها مواطنون من
هذه البلدان إلى أجل ال يتجاوز 10
أي��ام ،كما سيتم تخصيص رحالت
ط��ي��ران إضافية بما فيها طائرات
عسكرية من أجل ترحيل األشخاص
ال��ذي��ن ترفض طلبات لجوئهم ،أو
الذين يريدون العودة بشكل طوعي،
حيث ق��ررت السلطات النمساوية
قبول  37500طالب لجوء فقط لعام
.2016
وف���ي ال��س��ي��اق ،ص���رح منسق
الحكومة األلمانية لشؤون الالجئين
بأن حكومته تعتزم ترحيل الالجئين
المدانين في جرائم إلى بلدان العبور
التي وفدوا منها إلى ألمانيا ،وذلك في

حال تعذر إعادتهم إلى أوطانهم.
وك��ش��ف ب��ي��ت��ر أل��ت��م��اي��ر ال��وزي��ر
المنسق لشؤون الالجئين بالحكومة
األلمانية ،بأن برلين تفاوض أنقرة
وع��واص��م أخ��رى م��ن أج��ل إقناعها
باستقبال الجئين مدانين في جرائم
بألمانيا.
وأشار ألتماير إلى أن ترحيل هؤالء
الالجئين ل��ن يتم ب��ال��ض��رورة إلى
بلدانهم األصلية خاصة عندما تكون
بالدهم في حالة حرب ،مضيفا ً أنه
يمكن ترحيل الالجئين إلى البلد الذي
وفدوا منه إلى االتحاد األوروبي.
وبحسب المسؤول األلماني فإن
أعداد الالجئين الذين سيتم ترحيلهم
أو العائدين عن طواعية ،تضاعف
في ألمانيا ،قائالً إن حوالى  50ألف
الجئ غادروا ألمانيا منذ بداية عام

 ،2015سواء بشكل طوعي أو عبر
الترحيل.
وشدد منسق الحكومة األلمانية
لشؤون الالجئين على أن «الذين
ليس لهم حق البقاء في ألمانيا ،عليهم
أن يغادروا البلد في الوقت المناسب،
وسوف نقوم بإرسال إشارات ال لبس
فيها إلى دول البلقان» ،مضيفا ً في
السياق أنه ال مكان لمن هو جزائري
أو تونسي أو مغربي في إشارة منه
إلى المهاجرين غير الشرعيين الذين
يتسللون ضمن الالجئين الفارين من
مناطق النزاعات.
وأضاف العضو في حزب ميركل
أن عدد الالجئين الوافدين من تركيا
إلى تراجع بأكثر من  60في المئة،
وأن ع��دد الالجئين ال��واف��دي��ن من
منطقة البلقان انخفض بأكثر من 90

في المئة منذ صيف .2015
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ط��ال��ب رئيس
ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
إع��ط��اء ب�ل�اده ال��ح��ق ف��ي ع��دم دفع
المعونات االجتماعية للمهاجرين من
دول االتحاد األوروبي خالل السنوات
األربع األولى بعد وصولهم.
ورغم أن االتحاد األوروبي ال يتفق
مع ش��رط المملكة المتحدة ،إال أنه
مستعد لتقديم تنازالت ،في إطار ما
يسمى «نظام كبح لين».
وق���د اش��ت��رط��ت ل��ن��دن م��ث��ل ه��ذا
اإلج��راء ،لتجنب العبء الزائد على
النظام االجتماعي للمملكة المتحدة،
حيث تجرى ه��ذه المفاوضات في
إط���ار مناقشة ال��ظ��روف الجديدة
لعضوية ب��ري��ط��ان��ي��ا ف��ي االت��ح��اد
األوروبي.

رو�سيا تبد�أ طلعات مراقبة في الأجواء التركية وفق ًا التفاقية ال�سماء المفتوحة

بي�سكوف� :أبلغنا الرئي�س بوتين برغبة� أردوغان في عقد لقاء معه
ق��ال دميتري بيسكوف ،السكرتير الصحافي
للرئيس الروسي ،أمس ،بأن الكرملين ينطلق من
حقيقة أنه لم يكن هناك انتهاك للمجال الجوي
التركي من قبل طائرة مقاتلة روسية مؤخراً ،مؤكدا ً
أنه تم إبالغ الرئيس بوتين برغبة نظيره التركي،
رجب طيب أردوغان ،بعقد لقاء بينهما.
وأضاف بيسكوف للصحافيين« :نحن على كل
حال ننطلق من المعلومات التي أعلنتها وزارة
الدفاع لدينا .وأود أن أذكركم بأن ممثلي وزارة
الدفاع نفوا تأكيدات الجانب التركي بأنه كان هناك
انتهاك من قبل إح��دى طائراتنا للمجال الجوي
التركي».
من جهته ،قال وزير الخارجية التركي ،مولود
جاويش أوغلو ،إن «تأكيد انتهاك مقاتلة روسية
مجالنا ال��ج��وي قبل يومين ،ل��م يتم م��ن طرفنا
فحسب ،بل من قبل مركز حلف شمال األطلسي
(ناتو) في إسبانيا أيضاً».
وأضاف جاويش أوغلو« :نحن بدورنا أعربنا
عن احتجاجنا حيال االنتهاك ،من خالل استدعاء
السفير الروسي إلى مقر الوزارة ،وأبلغناه بشكل
واض��ح أنهم سيضطرون لتحمل مسؤولية ما
سيحصل في حال حدوث اختراق آخر بعد اليوم،
ألننا أبلغنا روس��ي��ا ف��ي وق��ت سابق ع��ن قواعد
االشتباك الموجودة لدينا».
وأعرب الوزير التركي عن أمله ،بأن تكف روسيا
عن تصرفات من هذا القبيل ،وإبداء موقف إيجابي
أكثر ألجل تحقيق االستقرار واالنتقال السياسي
ف��ي س��وري��ة ،م��ش��ددا ً على ض���رورة «استهداف
موسكو للعدو المشترك داعش ،بدلاً من المعارضة
ال��س��وري��ة ،وال��ت��ص��رف بمسؤولية أك��ث��ر ،وق��ول
الحقائق».
وأوضح أن «روسيا ليست دولة جارة فقط ،بل
تعد شريكة مهمة بالنسبة لنا ،ونرغب بتطبيع
عالقاتنا معها ولكن ال يمكن تحقيق هذا األمر من
خالل طرف واح��د ،لذلك ينبغي عليها أن تتحرك
بنفس النهج».

قال مصدر في الوفد
األممي المعاون لستيفان
دي ميستورا إنّ جوالت
المحادثات الحقيقية
ستبدأ مطلع الشهر
المقبل ،بعدما يضع لقاء
ميونيخ المرتقب للدول
المشاركة في مسار فيينا
تصنيفا ً معتمدا ً للتنظيمات
اإلرهابية ،وتت ّم إعادة
تشكيل وفد المعارضة
أو وفودها وفقا ً لمعايير
ميونيخ ،وعندها يمكن
البدء بأول جلسة تفاوض
مباشرة يوضع فيها
وقف النار بين الجيش
السوري والتنظيمات التي
ال تصنّف إرهابية ،ومعه
خطة إغاثة تنفذها األمم
المتحدة ،ليبدأ التفاوض
السياسي تحت سقف
القرار  2254نحو حكومة
جديدة...

انطالق االنتخابات التمهيدية
ل�سباق الرئا�سة الأميركية
بدأ الناخبون في والية أيوا أمس عملية االقتراع الختيار مرشح من الحزبين
الجمهوري والديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة المقررة يوم الـ 8من تشرين
الثاني المقبل.
وبدأت العملية في والية آيوا التي تضم نحو ربع مليون ناخب عبر مجالس
انتخابية أو اجتماعات داخلية للحزبين يختار خاللها مرشح من كل حزب يراه
الناخبون مناسبا ً لتمثيلهم أمام منافسه من الحزب اآلخر.
وفي السياق ،دعا كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الناخبين إلى
التوجه إلى  1681مركزا ً للتصويت ،حيث يصوت الجمهوريون عن طريق
االقتراع السري بينما يشكل الديموقراطيون مجموعات تبعا ً لمرشحيهم قصد
تحديد مندوبين.
وبعد انتخابات والية إيوا ستنظم األسبوع المقبل االنتخابات التمهيدية في
والية نيوهامشير ثم الواليات األخرى حتى حزيران.
في غضون ذلك ،تراجعت المرشحة الديموقراطية هيالري كلينتون (68
سنة) في والية أيوا عام  2008في مواجهة الرئيس الحالي ب��اراك أوباما،
وتنافس هذه المرة خصمها بيرني ساندرز الذي أشارت استطالعات الرأي
األخيرة إلى تقدمه على كلينتون.
من جهته ،ينتقد ساندرز سجل كلينتون المرشحة الديمقراطية الحافل
بـ«األخطاء» ،حسب قوله ،مشيرا ً إلى أنها صوتت لصالح التدخل العسكري
األميركي في العراق عام  2002عندما كانت تشغل مقعدا ً في مجلس الشيوخ.
وكانت نتائج استطالع للرأي أجرته شبكة «إن بي سي» األميركية أظهرت
قبل ساعات من بدء التصويت في الوالية تقدم المرشح الجمهوري دونالد
ترامب بنسبة  28في المئة مقابل  23في المئة للسيناتور تيد كروز ،بينما احتل
السيناتور ماركو روبيو المركز الثالث بنسبة  15في المئة.
كما أظهر استطالع الرأي تأييد  45في المئة من الناخبين المحتملين في إيوا
هيالري كلينتون ،مقابل  42في المئة لمنافسها السيناتور بيرني ساندرز.
وبينما يحرص المرشحون من الحزبين الحصول على تأييد أص��وات
الناخبين في الوالية ،يتوقع خبراء األرصاد أن تشهد أيوا عاصفة ثلجية وهو
ما قد يؤثر على نسبة إقبال الناخبين على التصويت ،األمر الذي قد يثير قلق
المرشحين الجمهوريين والديموقراطيين على حد سواء.

«الذئاب الرمادية» قد تكون متورطة
في �إ�سقاط الطائرة الرو�سية في �سيناء
أفادت صحيفة «كوميرسانت» الروسية نقالً عن مصادر استخباراتية بأن
جماعة «الذئاب الرمادية» التركية اليمينية المتطرفة قد تكون على صلة بتحطم
طائرة « »A321الروسية في سيناء.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد قياديي «الذئاب الرمادية» المرتبطة بتنظيم
«داعش» اإلرهابي ألب أرسالن تشيليك ( 32سنة) قد أعلن مؤخرا ً أنه شارك
في قتل طيار القاذفة الروسية «سو– »24التي أسقطتها يوم الـ 24من تشرين
الثاني الماضي مقاتلة تركية من طراز «إف– »16فوق األراضي السورية.
وت��رى االستخبارات الروسية أن جماعة «ال��ذئ��اب ال��رم��ادي��ة» ساعدت
االنفصاليين الشيشانيين أثناء الحرب هناك.
من جهته امتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أمس
عن التعليق على ورود أنباء حول وجود أثر تركي في قضية تحطم الطائرة
الروسية في سيناء.
وكانت قناة «اليف نيوز» الروسية قد ذكرت مؤخرا ً أن االستخبارات الروسية
والمصرية تبحث عن  6مشتبه بهم في تفجير الطائرة التابعة لشركة «كوغالي
آفيا» الروسية يوم الـ 31من تشرين الثاني الماضي ،ناقلة عن مصادر قريبة من
التحقيق ،أن من بين المشتبه بهم عامالً من خدمة نقل األمتعة في المطار ،تعتقد
االستخبارات أنه وضع القنبلة على متن الطائرة وأخفاها قبل إقالعها.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت السبت  30كانون الثاني ما تداولته
بعض وسائل اإلعالم الغربية حول توقيف مشتبه بهم في إطار التحقيق في
كارثة الطائرة الروسية في سيناء.
وقد علقت موسكو رحالت الطيران من وإلى مصر ،بعد تحطم طائرة «»A321
التابعة لشركة «كوغالي آفيا» الروسية فوق سيناء في نهاية شهر تشرين األول
الماضي ،والذي أودى بحياة  224شخصا كانوا على متنها ،وأثبتت التحقيقات
فيما بعد أنها تحطمت جراء عمل إرهابي.

الحكومة ال�سوي�سرية تخ�ص�ص مبلغ ًا
�شهري ًا لكل �سوي�سري من دون �شروط
جاء ذلك في وقت يعتزم مجموعة من المراقبين
الروس إجراء رحلة مراقبة على متن طائرة «AN-
 »30Bفي أج��واء تركيا وذلك في إطار معاهدة
السماء المفتوحة.
وأع��ل��ن ذل��ك رئيس المركز الوطني للحد من
الخطر ال��ن��ووي سيرغي ريجكوف ،مشيرا ً إلى
أن رحلة المراقبة ستجرى من األول إلى الـ 5من
شباط الداخل ،مشيرا ً أن الطائرة الروسية ستقوم
بالرحلة باالتفاق مع الجهة التي ستراقب.
وأش��ار ريجكوف إل��ى أن المختصين األت��راك
سيكونون على متن الطائرة وسيتأكدون من
االلتزام بمسار الرحلة وكيفية استخدام المعدات
المنصوص عليها في االتفاقية.
كما أوضح أن تنفيذ رحالت المراقبة يتم بموجب
معاهدة وبالتعاون ولالتزام باالنفتاح والشفافية
في مجال األنشطة العسكرية للدول المشاركة.

في غضون ذلك ،أعلنت رئاسة األركان التركية،
أمس ،أن روسيا ستقوم بطلعات مراقبة في األجواء
التركية ،خالل الفترة الممتدة من  1إلى  5شباط
الحالي ،وذلك تطبيقا ً لمعاهدة «السماء المفتوحة»
الدولية ،التي أُبرمت عام  ،1994بين  34دولة،
منها تركيا وروسيا.
وبحسب بيان ُنشر على الموقع الرسمي لرئاسة
األرك���ان التركية ،ف��إنّ طلعات المراقبة ستتم
بواسطة طائرة من نوع ( ،)AN-30ومن المقرر
أن يتواجد عدد من المسؤولين األتراك في الطائرة،
إلى جانب الخبراء الروس الذين سيشرفون على
عمليات المراقبة ،طوال الفترة المحددة.
واستنادا ً إلى االتفاقية ،فإنّ المعدل الوسطي
للطلعات التي تجريها تركيا في األجواء الروسية،
تصل إلى  4طلعات مراقبة سنوياً ،فيما تجري
روسيا طلعتين سنويا ً في األجواء التركية.

تعتزم سويسرا التصويت على مقترح لمنح كل مواطن  2500فرنك سويسري
( 2450دوالراً) شهرياً ،بغض النظر عما إذا كان موظفا ًَ أم عاطالً عن العمل.
ونقلت صحيفة «اأندبندنت» البريطانية أنه في حال أقر المقترح ستصبح
سويسرا الدولة األولى في العالم التي توفر دخالً شهريا ً لمواطنيها ،من دون قيد
أو شرط ،إضافة إلى أنها أول دولة تصوت على هذه المسألة.
وطرحت هذه الفكرة مجموعة من المثقفين والمفكرين الذين أصروا على
أن السويسريين ستتملكهم الرغبة في العمل والحصول على وظائف ،بغض
النظر عن هذا المرتب ،لكن الفكرة لم تلق اهتماما ً إيجابيا ً من السياسيين ،إال
أن الحكومة االتحادية وافقت على التصويت على هذه المبادرة ،في حزيران
المقبل ،وتهدف الخطة إلى عدم الربط بين التوظيف والعمالة من جانب،
والدخل من جانب آخر.
وج��اء مقترح النخبة المثقفة بناء على استطالع ل��ل��رأي ،أج��راه معهد
«ديموسكوب» ،أظهر أن أغلبية سكان سويسرا سيستمرون في وظائفهم ،أو
سيبحثون عن وظائف ،بالرغم من ضمان دخل شهري لهم.
وذكر االستطالع أيضا أن  2في المئة فقط هم من سيتوقفون عن العمل ،في
حين يرى  8في المئة« ،أنه يمكن تصور هذا االحتمال بناء على الظروف».
وذكرت صحيفة محلية أن الخطة ستكلف الحكومة حوالى  208مليارات
فرنك سويسري في السنة ،إذ ستحتاج إلى  150مليون فرنك من الضرائب.

