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ان�سحاب للقوات الرو�سية من �سورية
�أم تخفي�ضها ...لماذا القرار الآن؟

هل تف ّرط رو�سيا بالن�صر

} حسن حردان
من دون أدنى شك جاء قرار الرئيس الروسي فالديمير
بوتين سحب جزء رئيسي من أسراب طائرات السوخوي
الروسية التي شاركت على مدى األشهر الماضية في دعم
الجيش العربي السوري وحلفائه في محاربة قوى اإلرهاب
التكفيري ،مفاجئا ً للعالم ،ال سيما ال�غ��رب والجماعات
المعارضة الدائرة في فلكه ،تماما ً كما جاء ق��رار إرسال
هذه الطائرات ،ومن ثم منظومات الدفاع الجوي المتط ّورة
«أس  »300و«أس  »400صادما ً ومفاجئا ً لهم.
وف� ��ور اإلع �ل��ان ع��ن ه ��ذا ال� �ق ��رار ص� ��درت ال �ع��دي��د من
التعليقات وردود الفعل عليه:
فسر القرار على أنه انسحاب روسي من سورية
البعض ّ
وليس تخفيضا ً للوجود العسكري ال�ج��وي ،واعتبر أنّ
القرار يندرج في سياق الضغط السياسي على الرئيس
بشار األسد ،ويأتي نتيجة للخالف بين روسيا وسورية
حول شروط التسوية.
والبعض اآلخر رأى أنّ القرار يأتي في سياق تموضع
الرئيس بوتين في خيار التسوية بدالً من خيار السوخوي،
وأنه ترجمة التفاق روسي أميركي.
ل�ك��ن م��ن خ�ل�ال ق���راءة م��وض��وع�ي��ة ل�ل�ق��رار ومضمونه
وحيثياته ،بعيدا ً من األمنيات يمكن أن نخلص إلى اآلتي:
أوالً :إنّ ال�ق��رار لم ي��أت على ذك��ر انسحاب ك� ّل القوات
الروسية من سورية ،بل تحدّث عن سحب جزء من القوات
الجوية التي لم يعد هناك حاجة لبقائها في سورية نتيجة
تقلّص حجم العمليات الحربية التي كانت موكلة إليها ،بعد
خمسة أشهر من مشاركتها في مساندة الجيش السوري
في حربه ض ّد القوى اإلرهابية .ال سيما بعد نجاح هدنة
وق��ف العمليات العدائية واس�ت�م��راره��ا ،واقتصار الجهد
العسكري على محاربة «داعش» و«النصرة».
نص القرار على إبقاء القاعدتين الروسيتين في
ثانياً :لقد ّ
سورية ،القاعدة الجوية في حميميم في الالذقية ،والقاعدة
البحرية في طرطوس ،وكذلك أنظمة صورايخ «أس »400
و«أس  »300للدفاع الجوي ،وعدد من طائرات السوخوي
لمواصلة مهمات الحرب ض ّد قوى اإلرهاب التكفيري التي
ح�دّده��ا ق��رار مجلس األم��ن رق��م  2254بتنظيم «داعش»
وجبهة «النصرة» ومن يرفض من المجموعات المسلحة
ق��رار وق��ف العمليات ال�ع��دائ�ي��ة ،واالن �خ��راط بمفاوضات
تجسد في اليوم الثاني
الح ّل وفق القرار الدولي .وهو ما
ّ
للقرار عندما شنّت طائرات السوخوي الروسية عشرات
الغارت على مواقع «داعش» في مدينة تدمر مم ّهدة الطريق
أم��ام تقدّم الجيش السوري لتحريرها .كما أنّ القرار لم
يشمل سحب المستشارين الروس الذين يتولّون بموجب
اتفاقات التعاون العسكري بين روسيا وسورية تدريب
ضباط وجنود الجيش السوري على األسلحة الروسية
الحديثة.
ثالثاً :إنّ القرار ت ّم بالتنسيق مع الدولة السورية ،تماما ً
كما كان قرار إرسال القوات الجوية الى سورية ،وهو ما
أشار اليه وزير الدفاع الروسي لنظيره السوري ،وتأكيده
على استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين ومواصلة
القوات الجوية الروسية دعمها للجيش السوري في حربه
ض ّد قوى اإلرهاب.
راب�ع�اً :لقد ج��اء توقيت ال�ق��رار ال��روس��ي في لحظة بدء
المفاوضات بين وف��دي المعارضة والحكومة السورية
ف��ي ج�ن�ي��ف ،ل�ي�خ��دم ع�ل��ى ن�ح��و ذك��ي ه��دف ت�ع��زي��ز مسار
التفاوض على أساس القرار  2254ومق ّررات فيينا والتي
تلبّي وجهة النظر الروسية والسورية واإليرانية لمفهوم
ح ّل األزم��ة ،والتي تؤكد أنّ الشعب السوري هو صاحب
أي جهة
القرار في تقرير وانتخاب رئيس ب�لاده ،وليس ّ
خارجية ،وذلك عبر االنتخابات ،وهو أمر ال يناسب أطراف
المعارضة التي تدرك أنّ االنتخابات لن تؤدّي الى تحقيق
حلمها ف��ي ال��وص��ول ال��ى السلطة ،ول�ه��ذا تريد أن يجرى
فرض التغيير السياسي بقرار خارجي يأتي بها الى سدة
الحكم ،خصوصا ً أنّ االنتخابات الديمقراطية وبإشراف
هيئة دولية سوف تفضح أمر هذه األطراف المعارضة من
أنها تفتقد إلى الح ّد األدنى من التأييد الشعبي ،وبالتالي
تكشف زيف ادّعاءاتها بأنها تمثل الشعب السوري.
ول�ه��ذا ف��إنّ الحديث ع��ن أنّ ال�ق��رار ال��روس��ي يستهدف
ال �ض �غ��ط ع �ل��ى ال���دول���ة ال� �س ��وري ��ة ل �ت �ل �ي �ي��ن م��وق �ف �ه��ا في
�ت ال��ى ال��واق��ع بصلة ،ب��ل العكس هو
ال�م�ف��اوض��ات ال ي�م� ّ
الصحيح ،فالمطلوب من القرار الروسي هو أن تضغط
واشنطن على أط��راف المعارضة وكذلك على السعودية
وتركيا كي تتوقف عن وضع الشروط المسبقة وتدخل
العملية التفاوضية وف��ق ال�ش��روط التي نص عليها قرار
مجلس األمن والتفاهم الروسي األميركي على تنفيذها،
ولهذا ف��إنّ القرار بهذا المعنى جاء ليوفر الغطاء لإلدارة
األميركية إلل��زام حلفائها وأط��راف المعارضة بالدخول
في المفاوضات على القواعد التي اتفق عليها مع روسيا،
وبالتالي التوقف عن وضع العصي في الدواليب ،ال سيما
أنّ ذلك لم يعد يفيد ،وال يوجد بديل آخر.
راب� �ع� �اً :أنّ ال� �ق ��رار ال ي �ن �ت��اق��ض م��ع م �ص��ال��ح روسيا
االستراتيجية ف��ي ال�ح�ف��اظ على عالقتها التحالفية مع
سورية ،وبالتالي منع الخطر اإلرهابي من الوصول الى
الداخلي الروسي ،والعمل على القضاء عليه في سورية،
وتأمين أم��ن روسيا القومي ،وكذلك أم��ن س��وري��ة ،ومن
ال�م�ه��م ال�ت��ذك�ي��ر ه�ن��ا ب ��أنّ ال�ح�ض��ور ال��روس��ي العسكري
النوعي في سورية حقق هدفا ً مهما ً لروسيا ،الى جانب
ض��رب ال�خ�ط��ر اإلره ��اب ��ي ،أال وه��و ف��رض ت���وازن دولي
جديد مع الواليات المتحدة وال��دول الغربية ،ووضع ح ّد
طي مرحلة نظام
لهيمنتها على القرار الدولي ،وبالتالي ّ
هيمنة القطب األوحد ،والتمهيد لوالدة نظام دولي متعدد
األقطاب ،وهذا التوازن الجديد تم ّكنت روسيا من بلوغه
بعد قرارها إرسال طائرات السوخوي ومنظومات الدفاع
ال�ج��وي ال�م�ت�ط� ّورة ،األم��ر ال��ذي قطع الطريق على خطط
الغرب وحلفائه للتدخل في سورية وإقامة منطقة حظر
جوي أو منطقة عازلة لدعم الجماعات اإلرهابية وإدامة
حرب االستنزاف ض ّد الدولة الوطنية السورية.
خ��ام�س�اً :ان�ط�لاق�ا ً مما ت �ق �دّم ،ليس صحيحا ً أنّ القرار
الروسي جاء نتيجة صفقة روسية أميركية على حساب
س��وري��ة ،وإن�م��ا ج��اء ف��ي لحظة سياسية وعسكرية أراد
بوتين توظيفها في مصلحة روسيا وسورية بالسعي من
جهة الى إعطاء دفع للمفاوضات على أساس الشروط التي
تحقق مطلب الدولة السورية ،ومن جهة ثانية توفير المزيد
من ال�ظ��روف المواتية لتسريع عملية الحسم العسكري
ض ّد «داع��ش» و«النصرة» والقوى التي تدور في فلكهما،
وص��والً الى تمهيد الطريق أم��ام الح ّل السياسي الوطني
الديمقراطي ال��ذي يحفظ سيادة واستقالل سورية عبر
إجراء انتخابات نيابية ورئاسية يت ّم عبرها انتخاب رئيس
ومجلس نيابي منبثقين من إرادة الشعب السوري ،وليس
من إرادة أجنبية.

كوالي�س

} ناجي الزعبي
نعلم يقينا أن روس�ي��ا االت�ح��ادي��ة ت�خ��وض ال��ى جانب
الدولة الوطنية السورية معركة مصير وحدتها الوطنية
ومستقبلها وأفقها وفضائها الجيوسياسي ،وق��د بذلت
في هذا السياق جهودا ً مضنية وقدمت تضحيات وكلف
م��ادي��ة وب�ش��ري��ة واق�ت�ص��ادي��ة وصنعت تحالفات وقوى
ومؤسسات إقليمية ودولية مناهضة لمشروع الهيمنة
األميركية الراسمالية االقتصادية والعسكرية.
لقد ك��ان نهج االت �ح��اد ال��روس��ي وحلفائه مبنيا ً على
أس �ل��وب علمي وق� ��راءة م��وض��وع�ي��ة ل�ل�ت��اري��خ والحاضر
واس �ت �ش��راف �ا ً منهجيا ً للمستقبل وق��د س��اه��م النهوض
ال��روس��ي ف��ي تحقيق إن��ج��ازات اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة تاريخية
كاالتفاق ال�ن��ووي اإلي��ران��ي ورف��ع العقوبات ع��ن إي��ران،
وتكريس منظمة البريكس وشنغهاي والدول المطلة على
بحر قزوين ودول االلبا وسيالك في أميركا الالتينية،
وفتحت اآلفاق على مصراعيها لمقارعة الدوالر واإلجهاز
على هيمنته المستمرة منذ اتفاقية بريتن وودز عام 1944
ال��ى ه��ذه اللحظة وظهر بنك االستثمار اآلسيوي كبديل
م��ن ص�ن��دوق النقد وال�ت�ب��ادل التجاري ل�ل��دول المتحالفة
بالعمالت المحلية تمهيدا ً للتخلي أو زعزعة السوفت.
لقد كان نصر حزب الله في عام  2006إيذانا ً ببدء عهد
جديد من السياسة الجغرافية الروسية بعد أن أيقنت بأن
هزيمة اإلمبريالية ممكنة فاستعادت أفخازيا ،وأوسيتيا
الشمالية والجنوبية وجورجيا والقرم وفككت أوكرانيا

وأطاحت بمشروع الثورات البرتقالية الملونة.
وعقدت اتفاقيات توجتها اتفاقية غاز بروم مع الصين
بقيمة تناهز الـ  60مليار دوالر ومع إيران ودول أوراسيا.
تملك روسيا مع إي��ران والجزائر وقطر وفنزويال أكبر
احتياطي للغاز في العالم وتتطلع الى تزويد أوروب��ا به
عبر المتوسط ،كما تملك صناعات عسكرية وتقنيات
حديثة وتسعى لتصديرها لدول العالم.
ك�م��ا تتطلع ل�ت�ك��ري��س اس�ت�ق�لال�ه��ا ال��وط �ن��ي وال �ح��د من
الهيمنة األميركية األطلسية على العالم وإبعاد خطر الدرع
األميركية الصاروخية ع��ن ح��دوده��ا الغربية وتخوض
معركة المصير م��ن ال�ب��واب��ة ال�س��وري��ة ،األم��ر ال��ذي كمن
خلف كل الجهود والمواقف والتضحيات التي قدمتها في
هذا السياق.
لقد ردت روس �ي��ا االع�ت�ب��ار للدبلوماسية وللشرعية
والمؤسسات الدولية وللمؤسسة العسكرية الروسية

«الم�ساهمة الرو�سية الى
جانب الدولة الوطنية
ال�سورية في حربها على
الإرهاب حا�سمة على
ال�صعيدين الدبلوما�سي
والع�سكري والواقع �أننا الآن
على و�شك تحقيق الن�صر»

والدولية وقلبت بذلك موازين القوى الدولية التي طالما
كانت ف��ي صالح أم�ي��رك��ا ،وعمقت بهذه ال�ت�ح��والت أزمة
الرأسمالية وسرعت بأفولها وأجهزت أو كادت على حلف
الناتو الذي يعاني من شيخوخة بمؤسساته وأسلحته.
كما ع��ززت من استقالل دول أميركا الالتينية وإنهاء
الحصار على كوبا ،ثم اضطرت أوباما أن يعترف بأعباء
ش��رك��ائ��ه ال�س�ع��ودي�ي��ن واألت� ��راك وال�ص�ه��اي�ن��ة ووصفهم
بالطائفيين والمستبدين .وأعلن صراحة عدم نيته إرسال
قوات للقتال نيابة عنهم وكان في ذلك إعالن نعيهم ونهاية
مدة صالحيتهم.
لقد كانت المساهمة الروسية الى جانب الدولة الوطنية
السورية في حربها على اإلرهاب حاسمة على الصعيدين
الدبلوماسي والعسكري وه��م األن على وش��ك تحقيق
النصر وتعتبر محطة جنييف  3بنسخته الثانية أحد
المحطات والمراحل في أمر عمليات المعركة ،وقد اقتضت
المناورة التصرف ببعض القطعات غير الجوية في خطوة
تكتيكية لرفد الجهد الدبلوماسي ونحن نعلم أن الجهد
البري يقع على عاتق الجيش ال�س��وري وليس الروسي
وانتزاع مواقف وخطوات تركية سعودية ،ورد بالمناورة
على التصعيد الذي يسبق كل مفاوضات بقصد االبتزاز
وهي خطوة تدفع في اتجاه النصر.
وت��داف��ع روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة ع��ن وح��دت�ه��ا ومستقبلها
السياسي واالقتصادي واستقاللها الوطني في مساهمتها
الى جانب الدولة الوطنية في الحرب على اإلره��اب وقد
أوشك الحلفاء على تحقيق النصر.
فهل تفرط روسيا مع حلفائها بذلك؟

ترامب وكلينتون في �صدارة االنتخابات
التمهيدية الأميركية وكروز ين�سحب
سجلت الديمقراطية هيالري
كلينتون ان��ت��ص��ارا ً ف��ي  3والي��ات
ج��دي��دة ف��ي ان��ت��خ��اب��ات ال��ث�لاث��اء
العظيم الثاني ،فيما حقق المرشح
ال��ج��م��ه��وري دون��ال��د ت��رام��ب ف��وزه
في والية فلوريدا مطيحا ً بمنافسه
ماركو روبيو.
وحسمت نتائج «الثالثاء العظيم
الثاني» من االنتخابات التمهيدية
للسباق ال��رئ��اس��ي ف��ي ال��والي��ات
المتحدة األميركية لمصلحة هيالري
كلينتون المرشحة عن الديمقراطيين،
حيث ف���ازت ف��ي والي���ات فلوريدا
وأوهايو ونورث كاروالينا ،لتوسع
بذلك الفارق بينها وبين منافسها
األبرز في الحزب الديمقراطي بيرني
ساندرز.
ويزيد الفوز في الواليات الثالث
تفوق كلينتون على ساندرز (عضو
مجلس الشيوخ االميركي عن والية
فيرمونت) يزيد في عدد المندوبين
الذين ضمنت أصواتهم إلى أكثر من
 200مندوب ،مؤكدة أنها تقترب من
ضمان الفوز بالترشح عن الحزب
الديمقراطي.
وحصلت كلينتون على  64في
المئة من األصوات في فلوريدا مقابل
 34في المئة لمنافسها ساندرز،
مشيرة إل��ى أن االن��ت��ص��ارات التي
حققتها تؤكد ما تؤمن به من مبادئ
ترسخ العدالة االجتماعية وتحسن
األح������وال االق��ت��ص��ادي��ة لماليين
األميركيين ،وذل��ك خالل كلمة أمام
حشد من مؤيديها بفلوريدا.
وعلى الجانب الجمهوري ،فاز
دونالد ترامب باالنتخابات التمهيدية
في واليتي نورث كارولينا وإلينوي،
وذل���ك ب��ع��د اإلع��ل�ان ع��ن حصوله
على غالبية األص��وات في فلوريدا.

وأوردت مواقع إعالمية أميركية أن
ت��رام��ب حصل على نسبة  40في
المئة مقابل  36ف��ي المئة لكروز
في نورث كارولينا ،كما فاز ترامب
في إلينوي ،بفارق كبير عن كروز
بحصوله على  40في المئة مقابل
 27في المئة لسيناتور تكساس.
لكن ت��رام��ب خسر االنتخابات
التمهيدية في والي��ة أوه��اي��و أمام
جون كاسيتش في نتيجة متباينة
تشير إل��ى أن المنافسة ستكون
حامية وطويلة ،حيث فاز كاسيتش
بجميع المندوبين الستة والستين
لوالية أوهايو مما يعطي أمال جديدا
للمؤسسة الجمهورية التي تسعى
ج��اه��دة لحرمان ت��رام��ب م��ن الفوز
بترشيح الحزب ومنعه من الحصول
على أصوات  1237مندوبا يحتاجها
لنيل الترشيح في مؤتمر الحزب في
تموز.

باري�س على خلفية الجدل حول و�سام ال�شرف:
عالقتنا مع ال�سعودية ا�ستراتيجية
شدد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على «العالقة االستراتيجية»
مع السعودية ،وذلك ردا ً على الجدل الذي أثاره منح الرئيس الفرنسي ،ولي
العهد السعودي محمد بن نايف وسام جوقة الشرف.
وصرح فالس إلذاعة «راديو مونتي كارلو»« ،يجب أن نبتعد عن النفاق.
تربطنا عالقة استراتيجية مع السعودية ،لكن ليس معناها أننا ندعم
طبيعة النظام أو أفعاله» ،مضيفاً« :تنص التقاليد على تكريم المسؤولين،
وإال فلن تكون لنا محادثات أو عالقات مع أحد».
وأضاف فالس« :قبل بضعة أسابيع ،استقبلنا الذين ينظر إليهم على أنهم
منافسو وأعداء السعودية ،وأقصد الرئيس اإليراني .وقوة الدبلوماسية
الفرنسية م��رده��ا إل��ى قدرتنا على الحديث م��ع الجميع ،اإلي��ران��ي��ون
والسعوديون على حد سواء».
وأث��ار منح ولي العهد السعودي الوسام الفرنسي التكريمي الرفيع
إحراجا ً لإلدارة الفرنسية ،إذ ألمحت رسائل دبلوماسية الكترونية نشرتها
مجلة فرنسية إلى أن التكريم تم بناء على طلب من الرياض.
وتقيم فرنسا عالقات وثيقة مع السعودية التي تعتبرها حليفا ً مهماً،
وق��د وقعتا معا ً اتفاقيات تسليح ع��دي��دة .رسمياً ،يؤكد المسؤولون
الفرنسيون أنهم يثيرون قضايا حقوق اإلنسان في كل لقاءاتهم مع نظرائهم
السعوديين.
وولي العهد السعودي محمد نايف هو أيضا ً وزير الداخلية في السعودية
التي أعدم فيها  71شخصا ً منذ بداية السنة الحالية ،و 153في ،2015
بحسب إحصائية لـ«فرانس برس».

وف����ي ال���س���ي���اق ن��ف��س��ه ،أع��ل��ن
الجمهوري ماركو روبيو انسحابه
من سباق االنتخابات الرئاسية بعد
فشله ف��ي حصد ان��ت��ص��ارات خالل
االنتخابات التمهيدية ،وأعلن روبيو
أم��ام حشد من مؤيديه في مسقط
رأس���ه ب��والي��ة ف��ل��وري��دا ف��ي أعقاب
خسارته أمام منافسه دونالد ترامب،
أعلن انسحابه من السباق االنتخابي
وق��دم التهنئة لترامب على الفوز.
وق��ال« :لقد بذلنا كل ما في وسعنا
ويبدو أننا لسنا في الجانب الفائز».
و حتى اليوم ،ضمن الجمهوريين
دونالد ترامب تأييد  460مندوباً،
وتيد كروز —  ،370وماركو روبيو
—  ،163وج��ون كايسيك.63 -
بينما استمر ترامب في فوز المندوبين
ف��ي االنتخابات التمهيدية ،وبقي
ف��ي السباق ال��رئ��اس��ي ع��ن الحزب
ال��ج��م��ه��وري 3 ،مرشحين فقط هم

دون��ال��د ت��رام��ب ،وتيد ك��روز وجون
كايسيك.
وأدل���ى ماليين األميركيين ف��ي 5
والي��ات ،أوهايو وفلوريدا والينوي
وك��ارول��ي��ن��ا ال��ش��م��ال��ي��ة وم��ي��زوري
ب��أص��وات��ه��م ف��ي «ال��ث�لاث��اء العظيم
الثاني» في إطار االنتخابات التمهيدية
الرئاسية.
وستعطي ف��ل��وري��دا وك��ارول��ي��ن��ا
الشمالية وميزوري وأوهايو وايلينوي
مندوبيها إل��ى م��ؤت��م��ري الحزبين
الديموقراطي والجمهوري الختيار
مرشحيهما لخوض السباق الرئاسي،
فيما ي��أم��ل ك��ل م��رش��ح بالحصول
على عدد أكبر من المندوبين لبلوغ
الغالبية المطلقة المطلوبة (1237
ل���دى ال��ج��م��ه��وري��ي��ن و 2383ل��دى
الديموقراطيين) استعدادا ًلالنتخابات
الرئاسية المرتقب إجراؤها في تشرين
الثاني .2016

تركيا :اعتقال � 30شخ�ص ًا في �سل�سلة مداهمات ت�ستهدف
العمال الكرد�ستاني و� 3أكاديميين بتهمة «الدعاية للإرهاب»
اعتقلت السلطات التركية  3أكاديميين بتهم
«الدعاية لإلرهاب» بعد عقدهم مؤتمرا ً صحافيا ً
داف��ع��وا فيه ع��ن زم�لاء لهم ودع���وا إل��ى إنهاء
العمليات األمنية في جنوب شرق تركيا.
وكان أكثر من ألفي أكاديمي وقعوا بيانا ً في
كانون الثاني الماضي ينتقد إجراءات الجيش
التركي في جنوب ش��رق البالد ال��ذي تسكنه
غالبية كردية ،بما في ذلك فرض حظر تجول
بهدف اجتثاث مقاتلي حزب العمال الكردستاني
الذين يتحصنون في مناطق سكنية في مدن
جنوب شرق تركيا .وأثار البيان غضب الرئيس
رجب طيب إردوغ��ان الذي قال إن األكاديميين
سيدفعون ثمن «خيانتهم».
وب��ح��س��ب ت��ص��ري��ح��ات ال��م��ح��ام��ي��ن ال��ذي��ن
يدافعون عن المتهمين األكاديميين الثالثة،
إس��راء مونكان ومظفر كايا وكيفانج إرسوي،
فقد جرى احتجاز موكليهم بعد عقدهم مؤتمرا ً
صحافيا ً انتقدوا خالله الضغوط التي يتعرض
لها الموقعون على البيان والتي شملت إقالة
العشرات من وظائفهم في الجامعات.
وتلقي الحكومة بالمسؤولية على حزب
العمال الكردستاني في تفجير سيارة ملغومة
في العاصمة أنقرة يوم األح��د  13آذار ،الذي
أودى بحياة  37شخصاً ،وربطت السلطات
أيضا ً بين الحزب وتفجير آخ��ر في أنقرة في
شباط أوقع  29قتيالً .وتعتبر الحكومة التركية
كل من يدافع عن هذا الحزب إرهابياً.
وفي السياق ،ألقت الشرطة التركية القبض
على  30مشتبها ً بهم في االنتماء إل��ى حزب
العمال الكردستاني خ�لال سلسلة مداهمات
جرت باسطنبول ليل الثالثاء على األربعاء 16
آذار.
وأوض��ح��ت وس��ائ��ل إع�ل�ام تركية أم��س أن
المداهمات التي نفذتها مديرية أمن إسطنبول

قال مصدر إعالمي في
دولة اإلمارات ،على صلة
بمواكبة الحرب في اليمن،
إنّ عدد قتلى القوات
اإلماراتية تجاوز المئتين
وإنّ التساؤالت عن مستقبل
الحرب صار على مستوى
العائالت الكبرى في
اإلمارات مع سقوط أكثر من
خمسين ضابطا ً بين القتلى،
منهم ستة طيارين وينتمي
الضباط عموما ً إلى العائالت
المشاركة بمستويات الحكم
واالقتصاد وأصحاب
الحظوة والنفوذ .وأضاف
المصدر أنّ حكام اإلمارات
صارحوا السعوديين بهذا
الوضع الضاغط ،كما
ً
فتحوا نقاشا ً منفصال مع
األميركيين ،حول ضرورة
التدخل لوضع ح ّد للعناد
السعودي ومخاطر المزيد
من التورط.

بلجيكا :الم�سلح الذي قتل يوم الثالثاء
في بروك�سيل جزائري
اعتقلت الشرطة البلجيكية شخصين قد يكونان على صلة بعملة إطالق
النار التي جرت أول من أمس في العاصمة بروكسيل.
وذكرت قناة «في تي إم» التلفزيونية البلجيكية ،أمس ،أن الشرطة اعتقلت
المتهمين ،غير أنها لم توضح ما إذا كان المعتقالن هما من كانت الشرطة
تطاردهما خالل عمليات المداهمات التي قامت بها وحدات مكافحة اإلرهاب
الفرنسية والبلجيكية ،في إطار التحقيقات في هجمات باريس اإلرهابية أم
ال.
وشهدت العاصمة بروكسيل ،الثالثاء ،إطالق نار على الشرطة الفيدرالية
أثناء مداهمة أحد البيوت في حي فورست ،ما أسفر عن إصابة أربعة من
رجال الشرطة بأعيرة نارية.
في غضون ذلك ،قال االدعاء االتحادي في بلجيكا إن المسلح الذي قتل
بالرصاص يوم الثالثاء في بروكسيل في أعقاب مداهمة تتعلق بالتحقيقات
في هجمات باريس يدعى محمد بلقايد وهو جزائري يبلغ من العمر  35عاما ً
ويعيش بشكل غير مشروع في بلجيكا.
وذكر االدعاء أنه تم أيضا ً احتجاز شخصين أحدهما نقل إلى مستشفى قرب
بروكسيل بعد أن كسرت ساقه وأنه ال يزال يقيم عالقتهما بإطالق النار.
وقتل قناص من الشرطة الجزائري الذي كان يحمل بندقية بعد أن أصابه
أربعة من رجال الشرطة فيما كان يتوقع المحققون أن يكون عملية تفتيش
روتينية لشقة سكنية في جنوب العاصمة البلجيكية.

رئي�س الوزراء ال�صيني يعرب عن ثقته
في حكومة هونغ كونغ
أعرب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ عن ثقته في قدرة حكومة هونغ
كونغ على التصدي ألي قضية ،مضيفا ً أن العالقات بين الصين واليابان تظهر
عالمات على التحسن لكنها ما زالت هشة .في إشارة غير مباشرة لالضطرابات
السياسية األخيرة التي شهدتها المدينة.
وكانت احتجاجات كبيرة قد اندلعت في هونغ كونغ منذ عام  ،2014وال
تزال التوترات السياسية قائمة إلى اآلن ،بسبب رفض بكين منح المستعمرة
البريطانية السابقة التي أصبحت تحت الوصاية الصينية منذ عام ،1997
وتجددت هذه االحتجاجات خالل شهر شباط الماضي.

كوريا ال�شمالية :الحكم بال�سجن
 15عام ًا على طالب �أميركي
جرت بشكل متزامن في  16منطقة في المدينة،
بدعم من القوات الخاصة والمروحيات.
وذكرت وكالة «االناضول» الرسمية أن بين
المعتقلين مجموعة محامين «يعملون لصالح
منظمة أهلية» ،كما جرت عمليات مماثلة في 8
من محافظات البالد.
وجاءت المداهمات في الوقت الذي امتد في
القتال بين قوات األمن ومسلحي حزب العمال
الكردستاني لمناطق جديدة في جنوب شرق
تركيا م��ع نشر دب��اب��ات وط��ائ��رات هليكوبتر
وعربات مدرعة.
وقالت الوكالة إن شرطة مكافحة اإلره��اب
مدعومة بطائرات هليكوبتر نفذت المداهمات
بشكل متزامن في  32منطقة بالمدينة وإن

محامين بين المحتجزين ،وأن المشتبه بهم
نقلوا الى مركز شرطة اسطنبول الرئيسي بعد
إج��راء فحوصات طبية روتينية .وقالت إن
الشرطة احتجزت آخرين في عمليات بثمانية
أقاليم.
وح��س��ب وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ،ترتبط سلسلة
االعتقاالت األخيرة التي تستهدف مناصري
حزب العمال الكردستاني ،بالهجوم اإلرهابي
في أنقرة الذي وقع يوم  13آذار في قرب ساحة
قيزيالي ،وأسفر عن مقتل  37شخصا ً وإصابة
ما يربو عن  120آخرين.
وقالت وزارة الداخلية التركية أن انتحارية
من أعضاء ح��زب العمال الكردستاني نفذت
الهجوم بتفجير عبوة ناسفة داخل سيارتها.

أصدرت محكمة في كوريا الشمالية حكما ً بالسجن  15عاما ً بحق الطالب
األميركي أتو-فريدريك وارمبير بتهمة القيام بـ «أعمال عدائية» ،بحسب ما
نقلت وكالة «كيودو».
وفى الشهر الماضي ذكرت وسائل إعالم رسمية في كوريا الشمالية أن
السلطات احتجزت في كانون الثاني الطالب وارمبير ،وهو طالب بجامعة
فرجينيا ،لمحاولته سرقة شعار (يافطة) سياسي في فندق كان ينزل به
في بيونغ يانغ ،وإنه اعترف بارتكاب «جرائم خطيرة» ضد الدولة.
وذك��رت وكالة األنباء المركزية الكورية (الشمالية) بعد اعتقاله أن
الطالب األميركي وصل إلى كوريا الشمالية بأمر من الحكومة األميركية
للقيام بأعمال عدائية ضد الجمهورية من أجل «تقويض أسس وحدة
كوريا».
يذكر في هذا السياق أن السلطات الكورية الشمالية احتجزت على الحدود
مع الصين في عام  2009صحفيتين أميركيتين كانتا تقومان بتصوير فيلم
حول الالجئين من كوريا الشمالية ،إال أن واشنطن تمكنت من اإلفراج عن
الصحافيتين وإعادتهما إلى الوطن بعد إجراء مفاوضات في العام ذاته.

