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عربيات  /دوليات

ال�سعودية وتركيا
بين الترغيب والتهديد...
 سناء أسعد
هناك شخصيات رغ��م اعتالئها مناصب مهمة ،يستحيل لها أن
تصبح ذات شأن ووزن وقيمة حتى لو أنهم يستخدمون كأدوات
لتحقيق أغراض مهمة ،وال فرق إذا كان المنصب رئاسيا ً كما هو حال
أردوغان ...أو وزير خارجية مثل الجبير...
اللذين صارت اطالالتهما أقرب إلى التهريج والهلوسة .فدائما ً يت ّم
أي شأن ُيثار من شؤون
استخدام الوضع في سورية كواجهة أمام ّ
بالدهم ،بل وصل مكرهما إلى استخدام الورقة السورية كمفتاح
للخروج من أزمات بالدهم ...فها هو اردوغان يهدّد االتحاد األوربي
ويتو ّعد له بتدفق أعداد كبيرة من الالجئين السوريين إلى أوروبا إذا
لم تلغ تأشيرات السفر للمواطنين األتراك إليها...
كما إننا نجد العقل الجبيري العبقري حتى في اجتماعات القمم
والهيئات التي ُتعقد لمعالجة الشؤون الداخلية للخليج ،ال يتوقف عن
تقديم اطروحاته المميّزة في سوق الحلول السوداء للشعب السوري
للخروج من أزماته المتفاقمة...
ففي القمة الخليجية التشاورية السادسة عشرة التي ُعقدت في
مدينة جدة لتبني استراتيجية اقتصادية جديدة في منهجية آل سعود،
بقصد تنويع مصادر الدخل وعدم االعتماد فقط على النفط ...تط ّرق
الجبير إلى األزم��ة السورية الفتا ً كعادته إلى أنّ الح ّل في سورية
يكمن في إرسال قوات برية للتوغل في األراضي السورية ،معتبرا ً أنّ
التدخل الدولي البري هو الخيار األفضل والذي سيحسم الوضع في
سورية ،متغنّيا ً و مفتخرا ً بأنّ بالده كانت وال زالت من أوائل الدول
التي طالبت وتطالب وستبقى تطالب حتى اللحظة بذلك ،بل إنّ بالده
في جهوزية كاملة وعلى استعداد تام رغم تدهور اقتصادها ،ولن
أي عائق إذا ما كان هذا التحالف دوليا ً لمواجهة «داعش»
يكون هناك ّ
ويتبجح وأن يكون بقيادة الواليات المتحدة األميركية...
كما يدّعي
ّ
السعودية تواجه أزمات داخلية تتفاقم في الوضع االقتصادي إلى
ح ّد كبير بل إلى درجة االنتفاخ والتضخم.
حيثُ إ ّنها تعاني من انخفاض دخلها المعتمد على النفط ،والذي
يعود إلى انخفاض أسعار النفط واالرتفاع الهائل في عجز الميزانية،
وهذا ما قادتها إليه الحروب التي أشعلتها في المنطقة على أكثر من
محور وأكثر من جبهة ،ومحاولتها بتوجيه أميركي إلنهاك روسيا
وإيران وفنزويال اقتصادياً.
لكن السؤال لماذا ال تسحب السعودية أصولها الموجودة في
الخزائن األميركية ؟ ...بدالً من محاوالت االستدانة وعقد المؤتمرات
للبحث عن خطط بديلة باستثمارات ستبقى قيد التخطيط وسيكون
مصيرها الفشل كسابقاتها لسبب وح�ي��د ه��و أ ّن��ه ليس م��ن عادة
السعودية «التخطيط بل التنفيذ» لما يت ّم تخطيطه بخطوات متتالية
وحسب التعليمات األميركية.
فالسعودية منهمكة في معالجة شؤونها الداخلية بالطريقة التي
تحاول فيها معالجة شؤون سورية واليمن والعراق ومصر وغيرهم
من ال��دول العربية ...فيكون مفتاح الحلول في جيبها وتبدأ البحث
عنه تحت الطاولة ...وفي الزوايا المهجورة ...وفي أعماق البحار
تتحسس جيبها لمجرد
وأعالي الجبال ،دون أن تحاول ولو للحظة أن
ّ
مالمسته.
فهي حتى في معالجة أزماتها الداخلية ال تريد الخروج من تحت
العباءة األميركية .وال تحاول إثارة غضبها فهي تقبل االستدانة وقد
حصل ذلك بما يعادل  10مليارات دوالر ،وهذا ما لم يكن من المتوقع
حصوله في تاريخ المملكة وحاضرها البتة ...كما أ ّنها ترتضي
الضيق والعجز وال�ف�ق��ر ،وتقضي معظم وقتها ف��ي رس��م الخطط
للبحث عن حلول بديلة ...للنهوض مجددا ً أو عدم الوصول إلى حالة
اإلف�ل�اس ...دون أن تفكر ولو لحظة باللجوء للح ّل األمثل وهو أن
تسحب أصولها من خزينة أميركا.
السعودية كما تركيا في مأزق حرج ال تحسد عليه ،وهو حصاد
للبذور التي غرسوها في األراضي السورية ،بالرغم أنهم لم يبخلوا
عليها في شيء البتة .زرعوها وت ّمت سقايتها بأفضل الطرق وأكثرها
تطوراً ،ولكن الحصاد كان ثمرة وحيدة اسمها اللعنة السورية ،التي
سيأكلون منها حتى موتهم.
يبدو أنّ السعودية تريد أن توجه رسالة ودّية حميمية ألميركا...
تعلمها بأ ّنه على الرغم من تفاقم الوضع االقتصادي التي تم ّر به
أي بند يتض ّمن آلية معينة لكيفية
المملكة فجدول الحلول لم يدرج فيه ّ
سحب ملياراتها من الخزائن االميركية ،معتقدة أ ّنها بذلك تغري
أميركا إلغالق ملف أحداث أيلول /سبتمبر  ،2001ولكي تعدل عن
فكرة وضع قانون مقاضاة رع��اة اإلره��اب موضع التنفيذ ،والذي
سيكون بمثابة طلقة الرحمة لنظام آل سعود.
بمعنى آخر أنّ النقود نقودك يا واشنطن وال حاجة الستصدار
قوانين من جهة ،وال لتوجيه اتهامات من جهة أخ ��رى ...فالجيب
السعودي واالم�ي��رك��ي واح��د ،لكن ال�لاف��ت أن��ه بالرغم م��ن سياسة
الترغيب التي تتبعها السعودية مع أميركا ورغم المآزق الكبيرة التي
تحيط بها من كافة النواحي ،فهي ال تزال تهدّد سورية وتبدي عزيمتها
وتظهر نواياها الجدية للتدخل مباشرة في األراضي السورية...
وبالرغم من التهم الموجهة إليها بدعم اإلرهاب ونشر التطرف في
كافة البلدان سواء في الغرب أو في بالد العرب ،ممن اعتبرتها حليفة
لها وهي الواليات المتحدة االميركية .ال يزال الجبير يرمي قذائف
اتهاماته على طهران ويعتبرها العابث األكبر بأمن السعودية وباقي
التجسس في بالده...
دول المنطقة ،بدعمها لإلرهاب ونشر خاليا
ّ
بل وصل به الفجور إلى مطالبة إيران بالتوقف عما اتهمها به ليقبل
الوساطة الروسية بينهم وبينها ،في الوقت الذي تكون فيه جميع
السبل مدروسة وكافة الطرق مفتوحة ومعبّدة بل ومزينة بأكاليل
ال ��ورود لتجلس «إس��رائ�ي��ل» ف��ي حضن السعودية وحضن الدول
العربية كافة...
تشعر السعودية كما تشعر تركيا أنّ أميركا اآلن لم تعد أميركا التي
عهدوها سابقاً ،وأنه ال جدوى من سياسة الترغيب التي يتبعونها
ل�غ� ّ
�ض النظر ع��ن ال�س�ع��ودي��ة ف��ي أح ��داث اي �ل��ول .ول�لان�ت�ب��اه لتركيا
ل�لإدراك ب��أنّ أهميتها كحليف لها تفوق أهمية االك��راد على األرض
السورية بكثير ،حيثُ ال تتوقف تركيا عن تقديم عروضها لواشنطن
للقيام بعملية خاصة مشتركة في سورية دون قوات كردية ،والذي
يحتاج إلى أسس قانونية وقرار من مجلس األمن الدولي ،وواشنطن
بغنى عنها مقابل تحالفها مع األكراد للوصول إلى مبتغاها دون كل
هذه اإلجراءات ...بحجة محاربة داعش والتي صارت حجة الجميع
لتحقيق أطماعهم داخل االرض السورية.
ال�ج��دي��ر بالجبير أن ي�ت��وق��ف ع��ن س�ي��اس��ة إط�ل�اق التصريحات
والتهديدات بشأن التدخل العسكري في سورية ،ألنّ هذا الجانب
ب��ال��ذات ل��و ك��ان حسب التسريبات أ ّن��ه أح��د بنود الخطة الموعودة
إلى جانب تركيا واألردن ..ال يمكن أنّ يصير قيد التنفيذ،لترتيبات
وحسابات عديدة ال يمكن تجاهلها ،أه ّمها حتمية وقوع حرب عالمية
ثالثة حيثّ أنّ صناعة الغرب للربيع العربي وال�ث��ورات المزعومة
أي
 ،بدوافعها الواهمة الملغمة ال يوحي أنّ في نية أميركا خوض ّ
حرب مباشرة على االراضي السورية .ولما كانت النصرة وجيش
االسالم وأحرار الشام ،ولما كان وفد الرياض وال دي ميستورا وال
كانت الهدنة وجنيف وفيينا والمساعدات االنسانية وغير ذلك من
أمور كثيرة.
من الواضح أنّ مخاوف السعودية ستتح ّول إلى حقائق وستجد
قريبا ً أ ّنها على الئحة العقوبات االميركية أنْ لم يكن في عهد أوباما
ففي عهد رئيسها المقبل ،فالدالالت والمؤشرات جميعها ُتشير إلى
ذلك ،سواء كانت مقابلة أوباما مع مجلة «أتالنتيك» ،أو ما ص ّرح به
مجلس الشيوخ األميركي عن مدى توافق الفكر الوهابي مع الفكر
الداعشي .في مختلف الجوانب ،أو فشل السعودية كحليف ناجح
في المنطقة ،وعدم فائدة ما أنفقته من مبالغ طائلة لشراء األسلحة
وتسليح المجموعات اإلرهابية لتنفيذ مخططاتها.
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�سورية لن ت�سقط و� ْإن تمادى المجرمون...
 د .خيام الزعبي



إنّ ما يحدث لسورية اآلن حلقة في مسلسل كبير من اإلحباط
والمؤامرات ،ولكنها لن تسقط ولن ُتحبط ولن تيأس ،وهذه
التفجيرات اإلرهابية التي حصلت في طرطوس وجبلة ،والتي
أس ّفرت عن استشهاد المئات من المدنيين والعسكريين ،وإنْ
كانت تدمي القلوب ولكنها تزيدنا إصرارا ً على العبور بسورية
إلى ب ّر األمان والسالم ،وقد تحدّث الرئيس بشار األسد في لقائه
األخير حول هذه التحديات والجهود التي بذلت على األرض
وق��درة السوريين على مواجهتها ،وقد كانت كلماته واضحة
ومحدّدة ،إذ أك ّد «أنّ سورية بما لديها من قدرات وإمكانات وتالحم
مصيري بين أبنائها ،قادرة على إفشال ك ّل المؤامرات التي تحاك
ضدّها ،وستثبت األيام اآلتية أنّ ك ّل الرهانات على إسقاط الدولة
السورية هي رهانات خاسرة» ،وكلمات الرئيس األسد جاءت
لتح ّذر وتؤكد في نفس الوقت ،أنّ سورية قادرة على دحر المؤامرة
ومواجهة التحديات ،وفي إطار ذلك إنّ سورية لن تسقط مهما
حاول العمالء والمتآمرون أن يفعلوا والدولة السورية ستستم ّر
رغم أنف الحاقدين.
تتوإلى العمليات اإلرهابية من حين إلى آخر في سورية التي
شهدت أكبر موجة من اإلرهاب غير المسبوق في تاريخها الحديث
والمعاصر ،فقد ن ّفذت القوى المتطرفة عددا ً من التفجيرات التي
استهدفت المواطنين المدنيين ،وألنّ تلك الحرب التي تخوضها
سورية ض ّد اإلرهاب هي مسألة حياة أو موت ،فقد كان الجيش
ّ
وكشف القناع عن أميركا
السوري بالمرصاد لتلك الجماعات،
و»إسرائيل» وحلفائهم في صناعة األح��داث وتعقيد األزمة في
سورية ،ويسعيان منذ زمن طويل لزعزعة األم��ن واالستقرار
هناك ،وتعمل وفق مخطط مدروس ومع ّد مسبقا ً لتقسيم وتجزئة
سورية ،وفي الطرف اآلخر أصبح الجميع على علم بأنّ الغرب
وحلفاءه يريدون لسورية أن تبقى ضعيفة ومجزأة ،وأصبح
الشعب ال��س��وري على دراي���ة تامة ب��أنّ السياسة األميركية
«اإلسرائيلية» اتجاه سورية تقوم على إذكاء الصراعات المذهبية

كوالي�س
خفايا

والطائفية إللغاء دورها في المنطقة.
اليوم يواصل الجيش السوري وحلفائه استهداف وسحق
القوى المتطرفة بشكل يومي في مختلف المناطق السورية ،لذلك
تجد أميركا و»إسرائيل» نفسيهما أمام مأزق كبير في مواصلة
العدوان على سورية ،فبعد أكثر من خمس سنوات من بداية إعالن
حربها على سورية ،لم تستطيع أميركا وذيولها االنتصار النهائي
في هذه الحرب الشرسة وحسمها ،وإنما أصبحت تواجه العديد
من المشاكل الكبيرة التي وقفت عائقا ً أساسيا ً أمامها في إدارة
دفة هذه الحرب لصالحها ،وبالرغم أنّ أميركا تعاونت إلى أبعد
الحدود مع القوى المتطرفة في إعطائها السالح والوقت الكافي
لكي تقوم بعملية الحسم لهذه الحرب ،إال أنها لم تستطع إنهاء
الحرب لصالحها ،وفشلت في االنتصار على خصومها السوريين،
فلم تستطيع أن تص ّد التقدّم للجيش السوري في مناطق الغوطة
الشرقية بريف دمشق ،ولم تستطيع هذه المجموعات أن تستعيد
مواقعها التي خسرتها هناك بالرغم من عشرات المحاوالت
الهجومية وتدفق المزيد من المقاتلين األجانب واألسلحة إليها.
ترسخت لدى الشعب
بعد عدة سنوات من الحرب على سورية ّ
السوري جملة من الحقائق والمعطيات تتلخص بدروس تاريخية
لصمود هذا الشعب أه ّمها:
ـ تجلت من خالل هذا العدوان أصالة الشعب السوري وصموده
األسطوري وبسالته في مواجهة المجموعات المتطرفة التي تنشر
الذعر في المنطقة.
ـ كشفت حقيقة التحالف األميركي الصهيوني وكيفية التنسيق
بينهما لتقسيم سورية والمنطقة.
ّ
توضحت طبيعة التحالف العضوي بين ثالثي الش ّر
ـ
والتنظيمات اإلرهابية التكفيرية ،فقد كانت سورية الساحة التي
توحدت فيها جرائم التحالف والكيانات اإلرهابية.
ّ
ـ كشفت وحدة الجيش السوري وق ّوته مصيبة المراهنين على
اإلنشقاقات واإلنكسارات في صفوفه بخيبات أمل كبيرة ،ألنه
يدرك جيدا ً دوره في المنطقة لمواجهة ك ّل المشاريع اإلمبريالية
الرامية إلى تجزئة سورية.
ـ كشفت ت��و ّرط بعض ال��دول في تمويل وت��دري��ب وتهريب

الجماعات الجهادية المسلحة إلى سورية ،ك ّل هذه الحقائق تمثل
نماذج من صمود الشعب السوري األسطوري في ظ ّل الحرب
على سورية ،كما تؤكد على أنّ الشعب السوري وجيشه قادر
على مواجهة العصابات اإلرهابية وقادر على صنع التحوالت
وتحقيق النصر.
في هذا السياق ستظ ّل سورية صامدة شامخة ،فالجيش
ال��س��وري ل��ن يتراجع ع��ن حماية وطننا الكبير «س��وري��ة»،
فنحن شعب عندما ُنقتل ن��زداد عزيمة وإص���راراً ،سيأتي يوم
وسننتصر حتى وإنْ شيّعنا ف��ي ك � ّل ي��و ٍم ش��ه��داء ،فالوطن
أغلى وأبقى من الجميع ،سنستكمل مسيرة التنمية والتقدم،
فسورية ه��ي الحضارة وال��ع��روب��ة وال��ت��اري��خ فلن نعود إلى
الخلف أب��دا ً مهما كانت الخسائر ،ف��األم السورية تبكي على
أبنائها وهي تقول تحيا سورية وحفظ الله جنودنا األبطال.
صحيح أنّ قوى التآمر متعدّدة في الداخل والخارج ،وأنها تسعي
إلى إنهاك الدولة السورية وج ّرها إلى الصدام ،إال أنّ الرهان على
والمضي في
الجيش السوري هو الكفيل بإسقاط المخطط بل
ّ
خطة بناء الدولة من جديد ،هنا يمكنني القول إنّ المشروع أو
المخطط األميركي والذي كان يهدف إلى احتالل أو إعادة رسم
خارطة للشرق األوس��ط الجديد سياسيا ً وجغرافياً ،أق��ول :إنّ
ذلك المخطط لن يكتب له النجاح ،وها هي األيام قد كشفت لنا أنّ
سورية أفشلت تلك اللعبة وأفشلت المخطط الخبيث الذي كان
يهدف باألساس إلى إضعاف الجيش السوري وتجزئة سورية
والمنطقة بر ّمتها.
خالصة القول ...على أبواب سورية ستتحطم الخطط األميركية
ولن يصل أع��داء سورية لهدفهم ،ف��إذا تص ّوروا أنّ لديهم القوة
والسالح والمال ،وما يسمح لهم بالعبث في وطننا ،فإننا نقول لهم
عندنا إيمانا ً قويا ً بالله وبجيشنا العظيم ،ونحن جميعا ً على قلب
رجل واحد ،وسوف يفشلون كما فشلوا في أفغانستان والعراق.
ه��ذه سورية شعب التحدّي والصمود والكرامة والبسالة
عقيدتها القتالية «هيهات منا الذلة».
 كاتب سياسي
khaym1979@yahoo.com

قالت مصادر إعالمية
تركية إنّ الغارات التي
استهدفت معقل «أحرار
الشام» في إدلب قد أ ّدت
إلى سقوط أكثر من
خمسين قتيالً بينهم أغلب
القادة العسكريين للحركة
وإصابة أكثر من مئة
وخمسين بجراح بينهم
عدد من القادة الكبار في
التنظيم ،وقالت المصادر
إنّ طوافات تركية تحركت
إلى منطقة الحدود التركية
مع سورية لنقل بعض
المصابين من القادة إلى
المستشفيات التركية بعد
نقلهم من منطقة المعسكر
وأنّ بعض هؤالء في حال
الخطر ما يضع مصير
الحركة كلها في المجهول.

ترحب و تركيا ت�سحب �سفيرها من برلين
البرلمان الألماني يعترف ب�إبادة الأرمن� ...أرمينيا ِّ
تب ّنى البرلمان األلماني ،أمس ،ق��رارا ً وصف الجرائم
التي ارتكبت بحق األرمن في الحقبة العثمانية باإلبادة
الجماعية.
وشارك في إعداد مشروع القرار ،ك ّل من حزب االتحاد
الديمقراطي المسيحي ،وح���زب االت��ح��اد االجتماعي
المسيحي ،وحزب الديمقراطي االجتماعي ،وهي أحزاب
الحكومة اإلئتالفية ،إضافة إلى حزب الخضر المعارض،
والحزب اليساري.
وقبيل بدء عملية التصويت قال ،نوربرت المرت ،رئيس
البرلمان األلماني «البرلمان األلماني ليس محكم ًة ،إال
أ ّنه من غير الممكن أنّ يتهرب من مسؤولياته ،والحكومة
التركية ليست مسؤولة ع ّما حدث قبل مئة عام ،إال أنها
مسؤولة ع ّما سيحدث في المستقبل».
ّ
وأوض���ح ن���واب البرلمان األل��م��ان��ي ،ال��ذي��ن سنحت
لهم فرصة الخطاب في قاعة التصويت ،أنّ هدفهم من
التصويت لهذا المشروع ،ليس تجريم تركيا ،إنما تشجيع
أنقرة ويريفان على متابعة مسيرة السالم بينهما ،فيما
أجمع ال��ن��واب على وج��وب إلقاء اللوم لإلمبراطورية
األلمانية القديمة ،بسبب تقاعسها عن منع وقوع المجازر
في تلك الحقبة الزمنية».
وفي أول رد فعل من الجانب التركي ،اعتبر الرئيس
رجب طيب أردوغ��ان أنّ مصادقة البرلمان األلماني على
القرار ،ستؤثر بشكل جدي على العالقات بين البلدين.
هذا و استدعت تركيا سفيرها لدى برلين للتشاور بعد
ساعات من قرار البرلمان األلماني ،في حين قال رئيس
الوزراء التركي بن علي يلدريم إنّ أنقرة استدعت سفيرها

من ألمانيا للتشاور ،مشيرا ً أنّ «جماعات الضغط األرمينية
العنصرية» تقف وراء القرار البرلماني األلماني الذي
وصفه بالخاطئ.
يلدريم أضاف في كلمة وجهها لمسؤولي حزب العدالة
والتنمية الحاكم ،أ ّن��ه سيكون من غير المنطقي أن يقر

البرلمان األلماني قرارا ً رمزيا ً باعتبار مذبحة األرمن التي
ارتكبتها القوات العثمانية في عام  1915إبادة جماعية،
مؤكدا ً أنّ إجراء التصويت سيمثل اختبارا ً للصداقة بين
البلدين الحليفين.
ال��ى ذل��ك ،ق��ال نائب رئيس ال���وزراء التركي ،نعمان

قورتولموش ،إنّ موافقة البرلمان األلماني على المشروع،
تعتبر في حكم العدم بالنسبة لتركيا ،مؤكدا ً أنّ اإلبادة
الجماعية ،استنادا ً إلى ادعاءات أرمنية «مزيفة» تفتقر إلى
أدلة ومستندات ،يُع ّد خطأ ً تاريخياً ،الفتا ً أنّ تركيا سترد
على هذا القرار بالشكل المناسب في جميع المحافل.
وأض���اف قورتولموش ،أنّ مصادقة البرلمان على
مشروع القرار ،ال يتالءم مع عالقات الصداقة القائمة بين
أنقرة وبرلين ،مشيرا ً أنّ البحث في هذه المسألة ،من
اختصاص المؤرخين ،وال يمكن للسياسيين والبرلمانيين،
التباحث في شأنها.
وف��ي السياق ،ق��ال وزي��ر الخارجية التركي مولود
جاويش أوغلو ،أ ّنه «ينبغي عدم تشويه تاريخ دول أخرى
عبّر إصدار قرارات برلمانية غير مسؤولة وال أساس لها من
الصحة».
جاويش أوغلو أض��اف في تغريدة له على حسابه
الرسمي في موقع تويتر «إنّ التستر على الصفحات
المظلمة في تاريخهم  -يقصد األلمان  -لن تتم عبّر تشويه
تاريخ دول أخرى ،بإصدار قرارات برلمانية غير مسؤولة
وال أساس لها من الصحة».
من جهتها ،رحبّت أرمينيا بالقرار األلماني ،وقال وزير
خارجية أرمينيا إدوارد نالبانديان في بيان إ ّنه «مازالت
السلطات التركية ترفض بعناد حقيقة اإلبادة الجماعية
التي ارتكبتها اإلمبراطورية العثمانية ،في حين أنّ ألمانيا
والنمسا الحليفتين السابقتين لإلمبراطورية العثمانية
أقرتا بتحمل مسؤوليتهما عما اقترفتاه فيما يتصل باإلبادة
الجماعية لألرمن».

وار�سو تطلق �صواريخ لأول مرة منذ فترة طويلة

بروك�سل ِّ
تهدد بولندا بعقوبات
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة البولندية،
أنّ البالد أج ّرت ألول مرة منذ فترة طويلة عملية إطالق
صواريخ.
وقال مفتش القوات البحرية البولندية ،ميروسالف
م��وردر ،إنّ عملية اإلطالق هذه كانت األولى منذ سنوات
طويلة ،مشيرا ً إلى أنّ عمليات اإلطالق كانت تجري من قبل
باستخدام معدات سوفيتية قديمة.
وأك ّد موردر أنّ القوات البحرية البولندية اآلن قادرة
على إصابة أه��داف على مسافات ك��ان من المستحيل
إصابتها من قبل.
وأطلق عسكريون بولنديون صاروخين نرويجيين من
نوع « »NSMقرب جزيرة أندويا ،وج ّرت إحدى عمليتي
اإلطالق بالتعاون مع عسكريين نرويجيين.
وعلى الرغم من أنّ صواريخ « »NSMمضادة للسفن إال
أ ّنها قادرة كذلك على إصابة أهداف على األرض على بعد
 200كيلومتر.
جاء ذلك في وق��ت ،اعتبرت بروكسل أنّ اإلصالحات
الدستورية الجارية في بولندا تعرض سيادة القانون
في البالد للخطر ،ول ّوحت بإمكانية فرض عقوبات على
وارسو.
وذك��� ّرت صحيفة «فايننشال تايمز» أنّ المفوضية
األوروبية أعربت عن قلقها من إصالح المحكمة الدستورية
في بولندا ،التي ترى بروكسل أ ّنه ال يتوافق مع المبادئ
الديمقراطية .وجاء ذلك في نتائج تحقيق ،بشأن اإلصالح
المثير للجدل ،نشرته المفوضية ،وأوضحت الصحيفة أنّ

االتحاد األوروبي ،ألول مرة في تاريخه ،يتهم أحد أعضائه
بزعزعة المبادئ الديمقراطية.
«فايننشال تايمز» أضافت أنّ بروكسل أصدرت تحذيرا ً
رسميا ً لوارسو ،وذلك ألول مرة منذ اندالع الخالف بشأن

اإلصالحات البولندية قبل  5أشهر.
ويتعين على الحكومة البولندية حالياً ،أنّ ترد على
نتائج تحقيق المفوضية األوروبية التي يمكنها ،في حال
عدم استجابة وارسو لمطالبها ،أن تلجأ إلى فرض عقوبات

والمت�ضررون بالآالف
الأمطار ُتغرق باري�س
ِّ
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية ،أم��س ،عن إج�لاء أكثر
من  5500شخص نتيجة فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة
هطلت في مناطق مختلفة بفرنسا ،من بينها العاصمة باريس،
مؤخراً.
وقالت ال��وزارة ،في بيان «أجلي في البالد أكثر من  5آالف
وخمسمئة شخص بسبب الفيضانات .ويشارك في عمليات
اإلنقاذ  885عامالً من الهيئات المختلفة ،فيما نفذت فرق إطفاء
الحريق والبحث  10537طلعة ،منذ  29أيار الماضي».
وأك��دّت ال��وزارة أنّ الوضع غرب باريس وجنوب شرقها
ال ي��زال معقداً ،وأنّ منسوب المياه في ش��وارع بعض المدن
الفرنسية ارتفع إلى مترين ،في حين توقعت هيئة األرصاد
الجوية الفرنسية موجة جديدة من األمطار في القريب العاجل.
في غضون ذلكُ ،قتلت امرأة وأجلي األلوف من منازلهم في
مناطق وسط فرنسا على ضفاف نهري لوار والسين بسبب
السيول.
و قالت وزارة الداخلية إ ّنه ع ّثر على المرأة التي تبلغ من
العمر  86عاماً ،ميتة في منزلها الذي غمرته مياه الفيضان
على مسافة نحو  85ميال جنوبي العاصمة الفرنسية .وقتلت
الفيضانات أربعة أشخاص على األقل في ألمانيا المجاورة.
وأعلنت فرنسا حالة تأهب للفيضانات في اليومين الماضيين

عندما فاض نهر السين مجتاحا ً الطرق السريعة على ضفتيه
مما أدى كذلك إلى توقف جميع أشكال المرور النهري بما فيها
رحالت السفينة السياحية الشهيرة «باتو موش».
من جهته ،قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس
إنّ الحكومة تتوقع صعوبات كبيرة في بعض المناطق في
الساعات المقبلة ،و أضاف «مازلنا قلقين للغاية».
وفي باريس قال المسؤولون إنّ منسوب المياه في نهر
السين من المتوقع أن يرتفع إلى ذروة جديدة عند  5.60متر
اليوم الجمعة ،أيّ أقل من منسوب ستة أمتار الذي قد يغمر نفق
قطارات المترو السريع « »rorوأقل أيضا ً من منسوب 8.60
متر المسجل عام .1910
وفي سياق متصل ،تعرض حوالي  120ألف منزل في منطقة
لوار أتالنتيك الفرنسية ألزمة مفاجئة في التيار الكهربائي الذي
يغذيها.
وأعلنت مفوضية الشرطة في المنطقة الواقعة شمال غربي
فرنسا أن المنازل الواقعة في منطقة سان نازير تعرضت لقطع
مفاجئ في التيار الكهربائي.
وعلى الرغم من عدم وجود تأكيدات رسمية ،إال أنّ المسؤولين
عن شبكة الكهرباء في المنطقة يشيرون بأصابع االتهام إلى
جماعة من الناشطين النقابيين المعارضين لقانون العمل.

ضد وارسو تتمثل في غرامة مالية وتجريد بولندا من حق
التصويت على القوانين األوروبية الجديدة.
وذك���� ّرت الصحيفة أي��ض �ا ً أنّ ال��خ�لاف بين وارس��و
وبروكسل ّ
بات يثير شكوكا ً حول قدرة االتحاد األوروبي
على التأثير في أعضائه ،بخصوص مدى تناسب القوانين
الداخلية لتلك الدول مع المعايير األوروبية.
وذك��� ّرت الصحيفة ب��أنّ ح��زب «ال��ق��ان��ون والعدالة»
القومي ،المتشكك اتجاه االتحاد األوروب��ي والذي وصل
إلى قمة هرم السلطة في بولندا ،في تشرين األول الماضي،
بادر إلى إجراء تغييرات واسعة في مؤسسات الدولة ،في
محاولة لتعزيز قبضته على السلطة.
وفي  7كانون الثاني الماضي ،وقع الرئيس البولندي
أندجي دودا على تعديالت أقرها البرلمان سابقا على
نصت على إلغاء مسابقات تعيين
قانون وسائل اإلعالمّ ،
المسؤولين في مجلسي المدراء والمراقبين لهيئة اإلذاعة
والتلفزيون العامة ،وعلى تكليف وزير المالية بتعيين
أعضاء هذين المجلسين.
وف��ي أواخ���ر ك��ان��ون األول الماضي ،وق��ع دودا على
تعديالت برلمانية على قانون المحكمة الدستورية،
ج��ردت المحكمة من حق إيقاف صالحيات القضاء إال
باقتراح الرئيس أو وزير العدالة .وأدت التعديالت إلى
ان��دالع أزمة دستورية ،إذ أصيبت المحكمة الدستورية
بالشلل .ويصر الحزب الحاكم على أ ّنه ينطلق من مبادئ
القانون البولندي ،ويرفض االنتقادات األوروبية بشأن
مدى تناسب التعديالت القانونية مع مبادئ الديمقراطية.

