10

السنة الثامنة  /األربعاء  4 /أيار  / 2016العــدد 2069
Eighth year / Wednesday / 4 May 2016 / Issue No. 2069

عربيات  /دوليات

حلب ...خلفيات خرق الهدنة
و�سعي وا�شنطن �إلى �إحيائها

مَن وراء حملة �أنقذوا حلب؟
} جمال محسن العفلق

} حسن حردان
بات من الواضح أنّ األنظار كلها تتجه إلى الميدان الحلبي
حيث ت��دور المعركة بين قوى اإلره��اب المدعومة أميركيا ً
وتركيا ً وسعوديا ً من جهة ،وبين الجيش العربي السوري
وحلفائه من جهة ثانية.
ويبدو جليا ً أنّ واشنطن وحلفاءها خائفون وقلقون من
أن يبدأ الجيش السوري وحلفاؤه الهجوم المنتظر إلطباق
الحصار على الجماعات اإلره��اب�ي��ة المسلحة ف��ي األحياء
الشرقية من مدينة حلب ،وبالتالي إقفال ك ّل طرق اإلمداد
المتبقية لديهم ،والتي تقوم تركيا عبرها بمواصلة دعم
ه��ذه الجماعات بالسالح وال��ذخ�ي��رة وال �م��ال والمسلحين
الذين يجري تجنيدهم وتدريبهم في الخارج وإرسالهم إلى
سورية عبر الحدود التركية.
وم�ص��در قلق واش�ن�ط��ن وت��رك�ي��ا وال�س�ع��ودي��ة م��ن نجاح
الجيش السوري في تحقيق هذا اإلنجاز الميداني ينبع من
أنه سيضع المسلحين أمام ثالث خيارات أحالها م ّر:
الخيار األول :ال�ف��رار إل��ى المناطق الشمالية المحاذية
ل �ل �ح��دود م��ع ت��رك �ي��ا ،ت�ج�نّ�ب�ا ً ل �ل��وق��وع ف��ي دائ� ��رة الحصار
الخانق.
الخيار الثاني :استسالم هؤالء المسلحين لعدم القدرة
على االستمرار في تأمين إمداداتهم من السالح والذخيرة
والغذاء تماما ً كما حصل للمسلحين في بعض أحياء حمص
القديمة.
الخيار الثالث :القتال اليائس حتى الموت.
وب��ات معلوما ً أنّ هذه المعركة الفاصلة قاب قوسين أو
أدنى بعد أن خرقت الجماعات المسلحة باالتفاق مع جبهة
النصرة الهدنة وشنّت هجمات عديدة في محاولة الستعادة
ال �م �ن��اط��ق ال �ت��ي اس �ت �ع��اده��ا ال �ج �ي��ش وال� �س ��وري م��ؤخ��راً،
وبالتالي تعديل موازين القوى ،بما يم ّكن واشنطن وتركيا
والسعودية من تحسين الموقف التفاوض للقوى التابعة
لها في مؤتمر جنيف ،وفي هذا السياق يمكن تفسير أسباب
رفض هذه القوى االلتزام بمق ّررات فيينا ومجلس األمن،
والتي عقد المؤتمر على أساسها ،وبالتالي تعطيل محادثات
جنيف ألنّ هذه القوى تدرك جيدا ً أنّ السير في الح ّل بناء
على هذه المق ّررات سوف يؤدي إلى كشف هزالة تمثيلها
في الشارع السوري لدى إجراء االنتخابات النيابية ،وهو
ما ال تريد الوقوع فيه ،ولهذا تسعى بتحريض أميركي إلى
تعطيل الح ّل المذكور ،ومحاولة الرهان على تبدّل موازين
القوى في الميدان لفرض ح ّل بقوة الدعم الخارجي يمكنها
من االشتراك بالسلطة بوزن يتجاوز حجمها بكثير.
ولهذا فإنّ معركة حلب باتت معركة أساسية في الصراع
العسكري والسياسي في آن ،ألنه على ضوء نتائج المعركة
ف��ي ال�م�ي��دان س��وف ت�ت�ق� ّرر طبيعة ال�م�س��ار السياسي في
جنيف.
في المقابل فإنّ الجيش السوري وحلفاءه أصبحوا بح ّل
من اتفاق التهدئة وق ّرروا االستعداد الستكمال معركة حلب
التي توقفت في أعقاب التهدئة ،وبالتالي وضع ح ّد لمناورات
الجماعات المسلحة ومحاوالتها عبر جبهة النصرة تغيير
موازين القوى لمصلحتها ،بعد الدعم العسكري بالسالح
والمسلحين ،ال��ذي تلقته م��ن تركيا وب��إي�ع��از م��ن أميركا،
وبالتالي وضع نهاية البتزاز واشنطن ال��ذي مارسته من
خ�لال دف��ع ال�ف��ري��ق ال�ت��اب��ع لها ف��ي جنيف إل��ى التعنّت في
موافقة ورف��ع سقف الشروط ،ورف��ض الفصل بين جبهة
النصرة والجماعات المسلحة األخرى التي ادّعت موافقتها
على وقف العمليات العسكرية.
انطالقا ً م��ن ذل��ك ف��إنّ واشنطن ت�ح��اول الضغط إلحياء
اتفاق التهدئة في حلب لقطع الطريق على هجوم الجيش
السوري إلطباق الحصار على أحياء حلب الشرقية.
وفي المقابل فإنّ سورية وحلفاءها ،وال سيما روسيا،
ي �س �ع��ون إل ��ى ال �ت �ص �دّي ل�ه�ج�م��ات ال�م�س�ل�ح�ي��ن واالب��ت��زاز
أي تهدئة جديدة ،بالفصل بين الجماعات
األميركي عبر ربط ّ
المسلحة وجبهة النصرة ال�ت��ي ات�ف��ق على تصنيفها (مع
داع��ش) منظمة إرهابية ،وبالتالي رف��ع الغطاء عن ك� ّل من
يرفض االنسحاب م��ن مناطق سيطرة النصرة ،وتوفير
الغطاء الكامل لقيام الجيش السوري بالحسم العسكري
ض ّد النصرة في المناطق التي تسيطر عليها.
ط�ب�ع�ا ً ه��ذا األم ��ر ل�ي��س م��ن مصلحة أم �ي��رك��ا ألنّ حسم
المعركة مع النصرة سوف يؤدّي عمليا ً إلى جعل الجماعات
أي ق ��درة فعلية ع�ل��ى مواجهة
المسلحة المتبقية ف��اق��دة ّ
ال�ج�ي��ش ال� �س ��وري ،وب��ال �ت��ال��ي س�ي�ك��ون ه �ن��اك ال �م��زي��د من
التغيير الجذري في موازين القوى في الميدان ،لمحصلة
الدولة الوطنية السورية ،وما يعنيه ذلك من نهاية للحلم
التركي األردوغاني الذي ارتبط تحقيقه منذ بداية األزمة
السورية بالرهان على السيطرة على مدينة حلب وسلخ
الشمال السوري بالكامل عن الدولة المركزية السورية،
وك��ذل��ك نهاية سياسة االب �ت��زاز األميركية ال�ت��ي تستخدم
الخطر اإلرهابي وتسعى إلى منع الحسم ضدّه وإطالة أمد
استنزاف سورية بواسطة النصرة وداع��ش حتى تتم ّكن
من انتزاع مكاسب سياسية تنتقص من السيادة السورية،
يفسر سعي وزير الخارجية األميركي إلى إعادة
وهذا ما ّ
إحياء اتفاق التهدئة من دون أن يت ّم الفصل بين النصرة
وباقي المجموعات المسلحة التي تدين بالوالء لواشنطن
وتركيا والسعودية.
من هنا فإنّ القضاء على جبهة النصرة في حلب يجعل
الطريق مم ّهدة أيضا ً لتسريع المعركة النهائية مع داعش
في دي��ر ال��زور وال��رق��ة ،وعندها ف��إنّ اإلدارة األميركية ال
تستطيع االعتراض ،في وقت تزعم فيه محاربة داعش.
بموازاة ذلك ،فإنّ مثل هذا الحسم في حلب سوف يجعل
االستمرار بالمناورات السياسية وتعطيل الح ّل السياسي
وف��ق م �ق � ّررات فيينا ومجلس األم��ن غير ممكن ،وتصبح
واش�ن�ط��ن أم ��ام ،إم��ا التسليم ب��ال�ح� ّل ع�ل��ى ق��اع��دة احترام
السيادة السورية واالحتكام إلى قرار الشعب السوري في
اختيار من يمثله في البرلمان ومن يكون رئيس بالده ،أو
االمتناع عن ذل��ك ،وبالتالي الخروج مهزومة ب��دون حتى
حفظ ماء الوجه.
ويبدو أنّ كالم جون كيري باألمس بأنه على المعارضة
السورية أن تكون أكثر مسؤولية وتساهم في تثبيت وقف
العمليات القتالية مؤشر على أنّ واشنطن لم تعد قادرة على
االستمرار في سياسة محاباة الجماعات المسلحة التي
ترفض الفصل بينها وبين جبهة النصرة.
وإذا ما ت ّم ذلك فعالً على أرض الواقع هذا الفصل فإنّ
الطريق ستكون مفتوحة أم��ام الجيش ال�س��وري وحلفائه
للحسم العسكري في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو
النصرة األمر الذي سيس ّرع عندها مسار ح ّل األزمة.
أما إذا ما جرى اإلص��رار على عدم الفصل فإنّ الجيش
أي اتفاق للتهدئة
السوري وحلفاءه سيكونون في ح ّل من ّ
ولن يكون أمامهم من خيار سوى استئناف هجومهم في
حلب إلنهاء وجود الجماعات اإلرهابية المسلحة وتخليص
أهالي حلب من معاناتهم ومن المجازر التي ترتكبها هذه
الجماعات يوميا ً بحقهم.

كوالي�س

كما باقي المدن السورية تع ّرضت حلب خالل األيام الماضية
لحملة شرسة إعالمية وعسكرية ،كانت البداية مع انسحاب
وف��د ال��ري��اض من مباحثات جنيف ،مستندا ً إل��ى تعليمات
سعودية تركية ،وضوء أخضر أميركي لتنفيذ عمليات القصف
العشوائي على المدنيين.
ولكي نتع ّرف عن قرب على المستفيدين من عمليات القتل
العشوائي ال��ذي ط��اول اآلمنين في بيوتهم ،علينا ان نتابع
َم��ن يدير حملة أن��ق��ذوا حلب أو حلب تحترق .فما قامت به
قناة «الجزيرة» القطرية باإلضافة الى فاعليات سياسية في
العواصم العربية اتخذت من عنوان حلب تحترق وسيلة تعبير
عنها ،متهمة الجيش السوري بالقصف ،ولكنها لم تذكر القصف
العشوائي الذي تقوم به الجماعات اإلرهابية المدعومة من
لص حلب وتصريحاته الشهيرة حول منطقة
تركيا وأردوغانها ّ
آمنة يصل من خاللها الى العاصمة االقتصادية للسوريين!
ما يحدث اليوم ال يحتاج الى وق��وف قناة «الجزيرة» وال
فاعليات سياسية وحزبية ،مثل ما فعل وليد جنبالط في بيروت
رافعا ً عبارة «حلب تحترق» أمام مق ّر األسكوا ،إنما يحتاج الى
تفعيل القرارات الدولية حول اإلره��اب وداعمي اإلره��اب ،فما
يحدث اليوم إعالميا ً يذكرنا بالبدايات ،حيث اتخذت الجماعات
اإلرهابية قناة «الجزيرة» والقنوات المم ّولة من السعودية
وأميركا منصة إعالمية لها ،فلم تبق صورة وال حادث سير وال
مشفى في العالم اال وت ّم التالعب بها لتصبح صورة من احدى
المدن السورية ،وما تقدّمه اليوم هذه المحطات اإلعالمية
مخجل بحق ميثاق الصحافة والصحافيين ،حيث تنشر صورا ً
من غزة على أنها من حلب ،وتنتشر هذه الصورة على مواقع
التواصل وعبارات الشجب واإلدان��ة ال تنتهي ،ولكن من الذي

يقوم بالقصف ،ال أحد يذكر او يس ّمي الجماعات اإلرهابية،
فالهدف اليوم حماية الجماعات اإلرهابية من حملة تطهير
محتمله قد يبدأ فيها الجيش في أيّ وق��ت ،ولكن التبدّل في
التصريحات األميركية ومحاوالت اإلدارة األميركية التالعب
في القضية السورية بقصد المماطلة ،فما يريده أوباما اآلن هو
انقضاء الوقت المتبقي له في البيت األبيض دون ايّ قرارات
كبيره قد ينتج عنها فقدان اميركا لذيولها في المنطقة ،وبنفس
الوقت يحاول إرضاء الروس كقوة دولية من خالل االدّعاء انه
مع الخطة الروسية للح ّل في سورية.
ً
فما يحدث في حلب اليوم حدث منذ عام تقريبا في الجنوب
مع الهجمات المتك ّررة لفصائل اإلرهاب تحت مس ّمى «عاصفة
الجنوب ـ  »1حتى وصلوا الى «العاصفة ـ  »5دون ايّ تغيير
على الواقع الميداني ،ونتج عنه تجميد جبهة الجنوب رغم
الدعوات التي يرسلها ما يس ّمى ائتالف الدوحة الخائن للفصائل
العاملة هناك للقيام بأعمال تخريبية وقتل عشوائي للمدنيين
الموالين للوطن على ح ّد تعبيره.
ومن المضحك المبكي انّ جماعة «اإلخوان المسلمين» التي
تدّعي أنها سورية تنفذ أوامر الحالم العثماني بلقب «السلطان
الجديد» فتنفذ عمليات القتل العمياء وهدفها فقط ترويع اآلمنين
وقتل األبرياء ،ويس ّوق لهذا الدمار اإلع�لام االس��ود الذي كان
باألساس سببا ً وعامالً أساسيا ً في الحرب على سورية.
حلب ال تحتاج نفاقكم وأهل حلب ليسوا متس ّولين لعطفكم،
فقط يحتاج أهل حلب كما السوريين جميعا ً الى التزام المجتمع
الدولي في تنفذ القرارات الدولية ذات الصلة في تجفيف منابع
اإلرهاب وتمويله.
والمجتمع الدولي الذي يدّعي أنه يحارب اإلرهاب ال يتحدّث
عن أسلحة أميركية وصلت إلى الجماعات اإلرهابية وال يتحدّث
عن رفض أميركا تسمية «أح��رار الشام» و«جيش االس�لام»
بالجماعات اإلرهابية ،كما ال يالحق وزير خارجية السعودية

الذي يهدّد دولة ذات سيادة بالتدخل البري وال تتردّد الصحافه
السعودية بكتابة عبارات الفخر بدعم الحكومة السعودية
للجماعات اإلرهابية!
انّ ازدوجية المعايير الدولية غيّبت القضية الفلسطينية عن
المشهد الدولي ،كما تفعل اليوم في اليمن حيث يقتل األبرياء
وتد ّمر بيوت القرويين وتحرق المحاصيل والعنوان محاربة
اإلرهاب هناك! وفي العراق يمنع العراقيون من تحرير أرضهم
من «داعش» تحت حجة التوازن الطائفي! أما في سورية فيسمح
لـ«داعش» بأن يم ّرر النفط المسروق واآلث��ار المنهوبة عبر
تركيا ،وتقوم الدنيا وال تقعد اذا ما ح ّرر الجيش السوري مدينة
او منطقة من «داعش» ،فهذه هي سياسة الغرب الالأخالقية مع
ّ
الرق
قضايا المنطقة ،فالجميع في الغرب ومعهم ذيولهم في
يبكون على أمن ما يس ّمى «إسرائيل» ،وال يعنيهم هذا الك ّم الهائل
من الدماء البريئة التي يطالها اإلرهاب الحاقد ،والذي ال يحمل
ايّ هدف مستقبلي إال خدمة من يدفع له المال أكثر.
انّ حملة أنقذوا حلب او حلب تحترق هي مسرحية عدوانية
الهدف منها تكبيل إرادة الشعب السوري ومنع الجيش السوري
من توجية ايّ ضربة للفصائل اإلرهابية المبعثرة على الحدود
الشمالية ،والواضح انّ اميركا تسعى إلخ��راج حلب وريف
الالذقية الشمالي من المعادلة لتسليمها لجماعة «اإلخ��وان
المسلمين» تحت إدارة أردوغان سارق مصانع حلب والمستفيد
األول من تقوية شوكة الجماعات اإلرهابية لتكون عونا ً له في
محاربة األكراد ومنع وصول الشعب السوري الى اتفاق سالم.
وفي الختام للغرب مشاريعه االستعمارية وحلم عودة
السياسة االستعمارية عاد الى الفرنسيين كما البريطانيين،
ومصالح اميركا تلتقي مع ه��ذه األح�لام اآلن ،ولكن إرادة
الشعوب أقوى والمقاومة حق وتحرير األراضي المحتلة حق
شعبي ال يسقط بالتقادم وال بالسنوات.

«الناتو» يدر�س ن�شر �أربع كتائب في دول البلطيق لردع مو�سكو
ورو�سيا ت�ستحوذ على قاعدة �سرية لحلف الأطل�سي
أع��ل��ن��ت وس���ائ���ل إع��ل�ام غ��رب��ي��ة
استحواذ روسيا على قاعدة عسكرية
أنشأها حلف شمال األطلسي لمواجهة
االتحاد السوفياتي.
وتقع هذه القاعدة المعروفة باسم
«أوالفسفيرن» في النرويج .وشيدها
حلف شمال األطلسي كقاعدة للسفن
الحربية والغواصات .وانتهى الحلف
من تشييدها عام .1967
وفي عام  2009ق � ّررت السلطات
النرويجية التخلص من هذه القاعدة
التي تحتاج إلى نفقات كبيرة ،وطلبت
م��ن حلف شمال األطلسي السماح
بخصخصتها وحصلت على السماح،
حيث اشتراها عام  2012رجل األعمال
النرويجي غونار ويلغيلمسين.
وأخيرا ً أبلغت مجلة «نيوزويك»
األم��ي��رك��ي��ة ق��راءه��ا ب���أنّ «ال��ق��اع��دة
ال��ن��روي��ج��ي��ة ال��س��ري��ة ل��ل��غ��واص��ات
أصبحت ملكا ً ل��ل��روس» .وأعلنت
وس��ائ��ل اإلع��ل�ام «ت��م��ل��ي��ك» روس��ي��ا
القاعدة العسكرية السابقة التابعة
لحلف شمال األطلسي بعدما بدأت
سفن أبحاث روسية تتردّد عليها.
وذكرت صحيفة «كومسومولسكايا
ب��راف��دا» الروسية أنّ ويلغيلمسين
ك��ش��ف أن���ه وق���ع ع��ق��دا ً م��ع ال���روس
من دون أن يعلن تفاصيل الصفقة
التجارية.
في غضون ذلك ،أعلن وزير الدفاع
األميركي آشتون كارتر أنّ «الناتو»
يدرس تناوب أربع كتائب من القوات
على الدول األعضاء في شرق أوروبا
�ج��ة ال��ت��ص��دي ل��س��ل��وك روس��ي��ا
ب��ح� ّ
العدواني.
وك��ان��ت دول البلطيق (أستونيا
والتفيا وليتوانيا) التي انضمت إلى
الحلف عام  2004طالبت بوجود أكبر
للحلف في أراضيها.
وصرح كارتر بأنّ مناقشات الحلف
شملت نشر الكتائب األرب��ع في دول
البلطيق وبولندا ،وقال في بداية زيارة
تستغرق ثالثة أيام إلى ألمانيا «هذا
أحد الخيارات التي تجري مناقشتها»

تقول مصادر في الجيش
اليمني إنّ معسكر
العمالقة الواقع في منطقة
عمران القريبة من صنعاء
والذي انتقل من أيدي
جماعة منصور هادي إلى
اللجان الشعبية وأنصار
الله ،وتسبّب انتقاله
بوقف التفاوض المباشر
بين الوفدين اليمنيين
في الكويت ،لم يتع ّرض
لهجوم من الخارج ،بل
حدثت فيه انتفاضة على
جماعة علي محسن
األحمر لالنضمام إلى
اللجان الشعبية ،وتمكن
المنتفضون من السيطرة
على الموقف ،ولذلك لن
يكون المخرج للعودة الى
التفاوض بالحديث عن
انسحاب من المعسكر.

تجربة نووية خام�سة
لكوريا ال�شمالية على الأبواب
قالت وسائل إعالم إنّ كوريا الشمالية ستعقد يوم الجمعة المقبل أول مؤتمر
للحزب الحاكم منذ  36عاما ً في الوقت الذي أبدت فيه كوريا الجنوبية قلقها من
إمكانية إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية جديدة قبل المؤتمر أو خالله.
وأشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو إلى أنّ بيونغ يانغ قد
تجري خامس تجربة نووية قبل افتتاح المؤتمر أو خالله .وقال« :إنّ هدف
كوريا الشمالية االعتراف بها دوليا ً كدولة مالكة ألسلحة نووية .نعتقد أنّ
قدرتها النووية تتقدم».
ومن المتوقع أن يعلن كيم خالل المؤتمر الذي وجهت الدعوة إلى لمنظمات
إعالمية أجنبية لتغطيته أنّ كوريا الشمالية دولة تملك أسلحة نووية وأنها
ستطبق سياسة ما يسمى بالـ «بيونجين» ،وهي سياسة مزدوجة وتعني الدفع
في آن واحد لتحقيق تنمية اقتصادية وامتالك قدرات نووية.
وأج��رت كوريا الشمالية عدة تجارب بينها ثالث تجارب فاشلة إلطالق
صواريخ متوسطة المدى قبل بدء مؤتمر الحزب الحاكم.

ّ
يحل البرلمان ويدعو
ملك �إ�سبانيا
�إلى انتخابات في  26حزيران
رافضا ً الخوض في التفاصيل.
وكتبت صحيفة «وول ستريت
جورنال» أنّ عدد أف��راد الكتائب من
المرجح أن يصل إل��ى أرب��ع��ة آالف
مقسمة بين الواليات المتحدة
جندي ّ
وحلفائها.
وي��ق��ول مسؤولون أميركيون إنّ
الهدف في أوروب��ا هو االنتقال على
نحو متزايد من جهود طمأنة الحلفاء
إلى نشاط أوس��ع ل��ردع أي تحركات
«عدوانية» من قبل روسيا.
�ص��ص��ت ال���والي���ات المتحدة
وخ� ّ
ميزانية لزيادة كبيرة في التدريبات
والمناورات العسكرية وأعلنت الشهر
الماضي أنها سترسل ألوية قتالية
أمريكية مدرعة في تناوب مستمر إلى
أوروبا.
من جهة أخ��رى ،عبّر قائد القوات
البحرية األميركية األم��ي��رال جون
ريتشاردسون في مؤتمر صحافي
في «البنتاغون» عن األمل في تطبيع
الوضع مع روسيا في البلطيق بعد
ع��دة ح���وادث بين سفن أو طائرات
روس��ي��ة وأم��ي��رك��ي��ة ف��ي األس��اب��ي��ع
األخيرة.

وك��ان��ت ق��ي��ادة ال��ق��وات األميركية
احتجت مرات عدة على قيام مقاتالت
ّ
تجسس
روس��ي��ة باعتراض ط��ائ��رة
ُّ
أميركية أو التحليق ف��وق م��د ِّم��رة
أميركية في البلطيق بشكل «خطير
وغير مهني».
وي��رى ريتشاردسون أنّ ال��روس
يسعون «إل��ى إرس��ال إش��ارة» حيال
الوجود العسكري األميركي المتنامي
ف��ي البلطيق ال��ذي تعتبره موسكو
منطقة ن��ف��وذه��ا ،الف��ت �ا ً إل���ى «أن��ه��م
يحاولون إفهامنا أنهم يرصدون»
تحركاتنا في المنطقة.
وفي السياق ،انطلقت في جنوب
فنلندا ،مناورات عسكرية بمشاركة
 2300جندي وضابط من هذا البلد
المحايد رسمياً .وفي خطوة مفاجئة
لم يعلن عنها سابقاً ،انض ّمت إليهم
قوة أميركية مؤللة تتألف من 185
فردا ً يستقلون  20عربة مشاة مدرعة
من طراز «سترايكر».
وأعلنت قيادة الجيش الفنلندي أنّ
المناورات ستستم ّر حتى الثالث عشر
من أي��ار الحالي ،م��ش�دّدة على أنها
تحمل طابعا ً عاديا ً روتينياً.

إال أنّ بعص وسائل اإلعالم المحلية
ت��س��اءل��ت ح���ول ال��ه��دف السياسي
الكامن وراء هذه الفعالية وهل هي
ترمز إلى تقارب فنلندا مع حلف شمال
األطلسي أو ربما تحمل في طياتها
مؤشرات على تخلي هذا البلد المجاور
لروسيا عن حياده التقليدي قريبا ً
وانضمامه الالحق إلى «الناتو» في
نهاية الصعيد ،رغم نفي السلطات
الفنلندية وجود أي نية لديها من هذا
القبيل.
يأتي ذلك في وقت أشار السيناتور
ال���روس���ي وع��ض��و ل��ج��ن��ة ال��ش��ؤون
الخارجية في مجلس االتحاد الروسي
إيغور م���وروزوف ،إلى مؤشر جديد
على ت��أزم عالقات روسيا مع حلف
شمال األطلسي.
وعبر م��وروزوف عن اعتقاده بأنّ
«الناتو» سيواصل حملته العدائية
الشرسة ض ّد روسيا وسيستمر في
زي��ادة قوته العسكرية في أوروب��ا،
مستبعدا ً أن يغيّر الحلف سياسته،
مؤكدا ً أنّ نشر أربع كتائب من قوات
األطلسي ف��ي جمهوريات البلطيق
وبولندا مؤشر على ذلك.

وقع العاهل اإلسباني الملك فيليب السادس ،أمس ،مرسوما ً بح ّل البرلمان
والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة في  26حزيران ،وت ّم نشر صورة رسمية
لهذا القرار في القصر الملكي.
ويَمنح الدستور اإلسباني رئيس الحكومة سلطة ح ّل البرلمان والدعوة إلى
إجراء انتخابات جديدة ،وفي حال لم يتم اختيار رئيس للحكومة تنتقل هذه
الصالحية إلى الملك مع استشارة رئيس البرلمان.
وقال باتشي لوبيث رئيس البرلمان في مؤتمر صحافي« :نأمل أن نكون كلنا
تعلمنا الدرس وأن يتوصل البرلمان القادم إلى اتفاق (بشأن تشكيل حكومة)
بأسرع وقت ممكن» مؤكدا ً أنّ الملك وقع مرسوما ً بإجراء االنتخابات.
يُذكر أنّ قرارات كهذه (ح ّل البرلمان) كانت توقع من قبل رئيس الحكومة،
ّ
الحق ،بح ّل
إال أنّ األخيرة في وضع موقت حالياً ،وهو ما يمنح القصر الملكي
البرلمان واإلعالن عن انتخابات جديدة ،لتكون هذه الواقعة األولى من نوعها
في تاريخ إسبانيا الديمقراطية.
ومن المنتظر أن تنطلق الحمالت االنتخابية يوم  10حزيران المقبل ،وتستمر
حتى  24من نفس الشهر ،على أن يخصص يوم  25للصمت االنتخابي.
وفاز الحزب الشعبي «يمين وسط» في االنتخابات التي جرت في  20كانون
األول الماضي ،بحصوله على  123مقعداً ،يليه الحزب االشتراكي  90مقعدا ً
و«بوديموس» (يسار « ،)69وثيودادنوس» (ليبرالي .)40
ولم يتمكن زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي ،أو زعيم الحزب االشتراكي
سانشيز ،من الحصول على دعم كاف في البرلمان لتشكيل حكومة.
وتشير نتائج استطالعات الرأي إلى أنّ االنتخابات الجديدة قد تنتهي أيضا ً
بجمود .ويستع ّد السياسيون إلى تزايد عدد من يمتنعون عن التصويت وسط
الناخبين ال ُمحبطين.

�سوي�سرا تك�شف خاليا متط ِّرفة والمخابرات الألمانية تراقب الم�ساجد
أعلن ماركوس سيلر مدير وكالة االستخبارات
الفيدرالية السويسرية ( )SRCأنها اكتشفت من
خالل شبكات التواصل االجتماعية حوالي 400
شخص يُشتبه ف��ي أنهم أن��ص��ار للمتطرفين في
البالد.
وقال سيلر في حديث نقلته صحيفة Tribune
 De Geneveإنّ حوالي  70شخصا ً من هذه القائمة
ذهبوا إلى مناطق النزاعات للمشاركة في القتال إلى
جانب الجماعات اإلسالمية ،وعاد بعضهم بالفعل
إلى سويسرا ويجب مراقبتهم بشكل دقيق.
ختصة تمكنت
وأف��اد ب��أنّ الهيئات األمنية ال ُم ّ
في العام الماضي من كشف وضبط  300شخص
من مستخدمي الشبكات االجتماعية ،يُشتبه في
تورطهم باإلرهاب.

ونشرت المخابرات السويسرية كذلك تقريرها
السنوي الذي قال إنّ خطر اإلرهاب تعاظم في أوروبا،
خاصة على خلفية تزايد نشاط «داعش» الذي أرسل
إلى أوروبا مقاتلين مدربين بشكل خاص.
ويشير التقرير إلى أنّ «سويسرا ليست الهدف
الرئيس للمنظمات اإلرهابية ،ألنها ال تشارك في
مكافحة اإلرهاب عسكرياً» ،ولكن مع ذلك ،ظهر علم
سويسرا في أحد أشرطة الفيديو الترويجية التي
نشرها اإلرهابيون ،ظهر أمس ،بين أعالم  60دولة
هدّدها المتطرفون بالويل وبالهجمات اإلرهابية
ألنها تشارك في التحالف الدولي.
وف��ي السياق ،أش��ار رئيس المكتب الفيدرالي
األلماني لحماية الدستور هانز جورج ماسين ،إلى أنّ
المكتب يراقب حوالي  90مسجدا ً في البالد .وقال:

«نشعر بالقلق ألنه توجد في ألمانيا خاليا كثيرة
يجب علينا أن نبقيها تحت المراقبة».
وأوض��ح أنّ الحديث ي��دور عن المساجد التي
لها فناء داخلي إذ تجري فيها دع��وة الشباب إلى
المشاركة في النشاطات اإلرهابية وحيث يقوم
الدعاة اإلسالميون بتحريض أنصارهم على كراهية
اآلخرين وفقا ً النتماء عرقي وقومي ،بحسب تعبيره.
وأشار ماسين إلى أنّ المخابرات ليس لديها أي
خطط لفرض المراقبة على المسلمين المقيمين في
ألمانيا لكنها تراقب المتطرفين السياسيين والدينيين،
وتحتاج السلطات إلى التعاون مع الجالية المسلمة
من أجل «تشكيل تحالف ض ّد التطرف».
وش �دّد على أنّ خطر ارتكاب أعمال إرهابية في
ألمانيا ال يزال كبيراً .ولفت إلى أنّ «داعش» يسعى
إلى ارتكاب أعمال إرهابية عند ظهور فرصة للقيام
بذلك.
�وج��ه  800شخص مسلم
ووف��ق �ا ً لتقديراته ،ت� ّ
من ألمانيا إلى سورية والعراق للقتال إلى جانب
«داع����ش» ،وع��اد منهم حتى ال��ي��وم ح��وال��ي 260
شخصاً.
في غضون ذلك ،قالت وزارة الداخلية اإلسبانية
إنّ الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص على
مشارف مدريد أم��س متهمين بالترويج للتشدّد
اإلسالمي عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وأضافت الداخلية في بيان أنّ ثالثة من المقبوض
عليهم في العملية ،التي ما زالت جارية ،من المغرب
والرابع إسباني ،مشيرة إلى أنّ االتهامات المنسوبة
لهم هي أنهم استهدفوا مئات عبر الرسائل الفورية
وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي قبل اتصالهم
بشكل مباشر بمجموعات أصغر.
واح��ت��ج��زت إسبانيا  23ش��خ��ص�اً ،بمن فيهم
المقبوض عليهم ال��ي��وم ،حتى اآلن ه��ذا العام
لصالتهم المزعومة بـ«التشدُّد اإلسالمي».

تركيا ُتعفي القبار�صة اليونانيين
من ت�أ�شيرة الدخول بموجب اتفاق مع �أوروبا
قال مسؤول تركي أمس إنّ القبارصة اليونانيين لن يحتاجوا إلى استخراج
تأشيرة سفر إلى تركيا ،وذلك بموجب اتفاق بين أنقرة واالتحاد األوروبي ،لكنه
أكد أنّ هذا ال يعني اعتراف تركيا بقبرص.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا ً بموافقة الحكومة التركية على إعفاء مواطني
االتحاد األوروبي من تأشيرة الدخول بمجرد أن يخفف االتحاد من قيود التأشيرة
بالنسبة لألتراك.
وأكد المسؤول التركي أنّ االتفاق سينطبق أيضا ً على القبارصة اليونانيين.
وقال« :هذا ال يعني االعتراف بقبرص .وإذا ألغى االتحاد األوروب��ي تأشيرة
السفر للمواطنين األت��راك فإننا سنلغي أيضا ً تأشيرة السفر إلى بقية دول
االتحاد األوروبي».
وتابع« :يمكن اآلن للقبارصة اليونانيين أن يسافروا لتركيا بالفعل لكننا
نصدر تأشيرات لهم في وثيقة منفصلة .ولن يعودوا في حاجة إلى تأشيرة
بموجب اإلجراء الجديد».
وتمثل مسألة اعتراف تركيا بقبرص العضو في االتحاد األوروب��ي أحد
مقسمة منذ أربعة عقود
العراقيل الكبرى في عالقات أنقرة باالتحاد .وقبرص ّ
بين الشمال الذي يسيطر عليه القبارصة األتراك وتعترف به أنقرة والجنوب
الذي يسيطر عليه القبارصة اليونانيون وتحظى حكومته باعتراف دولي.
وتطالب بروكسل بهذه الخطوة ضمن  72معيارا ً في سبيل تح ّرر تركيا من
تأشيرة السفر .ومن المتوقع أن تقترح المفوضية األوروبية المضي قدما ً في
االتفاق سعيا ً إلى ضمان تعاون تركيا المستمر في اتفاق أوسع بشأن وقف
الهجرة غير الشرعية.

