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الأزمة ال�سورية ومع�ضلة
ال�سيا�سة الخارجية التركية
 د .هدى رزق
انفجر البرلمان األلماني «البوندستاغ» بوجه ميركل
وسياستها التركية ،كان ال بد من ر ّد فعل عبّر عنه البرلمان
ن�ي��اب��ة ع��ن شعبه وع��ن األوروب �ي �ي��ن ال��ذي��ن ض��اق��وا ذرع��ا ً
بتهديدات اردوغان« ،ارسال باصات الالجئين إلى اإلتحاد
االوروبي إن لم يتقيّد بشروط االتفاق مع تركيا».
ي��ردّد الرئيس التركي هذه الالزمة تقريبا ً يوميا ً،على
مسامع األوروبيين الذين يشعرون بابتزازه لهم ،حتى
غدت سياسة المستشارة األلمانية انجيال ميركل موضع
انتقاد في ألمانيا .لم يكتف الرئيس التركي بذلك بل ذهب
إل��ى ط�ل��ب محاكمة أح��د م�ق��دم��ي ال �ب��رام��ج ف��ي التلفزيون
األل�م��ان��ي ،ال��ذي ع��رض عنه ت�ق��ري��را ً س��اخ��را ً م��ا أث��ار حنق
اإلعالميين بعد أن استجابت ميركل لطلب اردوغان الكف
عن بث البرنامج .صوت البرلمان األلماني باإلجماع على
التنديد باالبادة الجماعية لألرمن عام  ،1915باعتراض
ص��وت واح��د وام�ت�ن��اع أخ��ر بالرغم م��ن أن ال�م��وض��وع لم
يكن على أجندة ميركل وال البوندستاغ خالل عام 2015
فألمانيا لم تتخذ حتى اليوم خطوات في هذه المسألة ،على
الرغم من ال��دع��وات الملحة من كل الحكومات االوروبية
ومنظمات االرمن في الشتات وفي العالم.
ال يبدو الرئيس اردوغان بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية
لكنه استدعى السفير التركي في برلين للتشاور ،وسلمت
مذكرة احتجاج إل��ى القائم باألعمال األلماني في انقرة.
ف�ي�م��ا ص ��رح وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ج��اوي��ش اوغ �ل��و أن ��ه ليس
أي ب�ل��د تغطية ال�ص�ف�ح��ات المظلمة م��ن تاريخه
م��ن ح��ق ّ
واستهداف االخرين باتهامات ال أساس لها من الصحة .إال
أن األح��زاب في البرلمان التركي فشلت في اتخاذ موقف
موحد من الموضوع إذ جرى التنديد بالقرارمن قبل ثالثة
أحزاب،وسجل ع��دم التزام لحزب الشعوب الديمقراطي
الن��ه أك��د ف��ي ب��رن��ام�ج��ه اإلن�ت�خ��اب��ي ع�ل��ى ت��أي�ي��د اإلعتراف
باإلبادة الجماعية لألرمن عام .1915
لم تتأثر الحكومة األلمانية بتحذيرات انقره قبل اتخاذ
ه��ذا ال�ق��رار ال سيما أن  4ماليين ألماني م��ن أص��ل تركي
يعيشون في هذا البلد ،لكنهم لم يشكلوا ورقة ضغط بسبب
ت �ش��رذم م��واق�ف�ه��م ،األم��ر ال��ذي أض�ع��ف م��وق��ف الحكومة
التركية ،واحتفل أتراك من أصل كرديا ً للقرار أمام مبنى
البرلمان األلماني فيما ص ّوت على القرار أحد المش ّرعين
القانونيين من حزب الخضر ،وهو من أصل تركي .يمكن
القول أن التصويت هو تراكم متفاعل ضد كل من اردوغان
وميركل ،لذلك اختارت انقرة عدم التصعيد والمبالغة في
الموضوع.
لكنها تبدو عاجزة عن انتاج استراتيجية خارجية تالءم
واقعها ولم تنسق سياستها حتى مع حلفائها ،وهي تواجه
معضالت من غير المحتمل حلها قريبا .فليست المشكلة
اليوم مع البوندستاع االلماني سوى مسألة بسيطة أمام
ما يعتريها على الحدود مع سورية فمشاكلها تتراوج بين
حربها في الداخل مع حزب العمال الكردستاني وجهودها
لمنع حزب اإلتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الكردية
من توحيد أرض شمال شرق سورية( ،روج آفا) وإعالن
الحكم الذاتي.
ً
وه ��ذا م��ا ي��زي��د األم���ور ت�ع�ق�ي��دا وي�ع�ي��ق ت �ق �دّم التحالف
بقيادة الواليات المتحدة قي القتال ض ّد داعش .فواشنطن
تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين انقرة وحزب االتحاد
الديمقراطي ال��ذي ت��راه تركيا إرهابيا ً وتعتبره ج��زءا ً من
ح��زب ال�ع�م��ال ال�ك��ردس�ت��ان��ي .وف�ي�م��ا تعتبر واش�ن�ط��ن أن
حزب العمال الكردستاني هو منظمة إرهابية ،ترفض أخذ
نفس الموقف بما يخص حزب اإلتحاد الديمقراطي .إذ أن
نجاحات ق��وات سورية الديمقراطية واألميركيين متعلق
بالقوات الكردية التي تقاتل داعش.
تدعم تركيا ق��وات موالية لجبهة النصرة التي تضعها
ال��والي��ات المتحدة على الئحة األره ��اب .لكنها ال�ي��وم في
وض��ع المتفرج على تغطية ال�ط�ي��ران األم�ي��رك��ي لمعارك
ق��وات الحماية الكردية وق��وات سورية الديمقراطية في
معركة استعادة ال��رق��ة ،وه��ي تعتبر أن ح��دود ال�ـ  98كلم
على حدودها بين جرابلس إلى الشرق من إعزاز إلى الغرب
يجب أن تكون منطقة خالية من األك��راد وتخشى وقوعها
في أيديهم .فوصل هذه المنطقة من الشرق وغرب الفرات
يمكنه تشكيل كانتون كردي يمكنه اعالن حكم ذاتي على
حدودها ،وهذا يشكل خطر كبير على وحدتها الداخلية في
ظل الحرب مع حزب العمال الكردستاني ،وهي تخشى من
أن يعجل تحرير منطقة الرقة بهذا األمر .لذلك اقترح وزير
الخارجية مولود جاويش اوغلو على األميركيين أن تشارك
وحدات كومندوس أميركية وتركية بعمليات مشتركة في
شمال سورية من أجل إزاحة «داعش» عن المنطقة وإلغاء
التعاون مع وحدات الحماية الكردية.
ال يبدو أنّ هناك تأثير ما لتركيا على ق��رارت الواليات
المتحدة في هذا الشأن ،بالرغم من أن الطيران األميركية
يقلع من قاعدة انجرليك ليساند قوات الحماية الكردية .ال
تستطيع تركيا االعتراض على استعمال قاعدتها العسكرية
لئال تخسر آخر خيوط التأثير مع الواليات المتحدة.
فتقدم «داع ��ش» على خ��ط م��ارع – إع��زاز يجعل تركيا
في مواجهة مشكلة الالجئين ونقل هؤالءالالجئين إلى
المناطق التي تشغلها ق��وات الحماية ال�ك��ردي��ة ،سيحول
هذه المناطق إلى آمنة ويعطيها شرعية لذلك ال بد من أن
تتم مقاتلة التقدم الداعشي لكن من يقاتلها بشراسة هم
وح��دات الحماية الكردية .ال حل للمعضلة التركية سوى
في إنهاء األزمة السورية التي تؤثر عليها بشكل مباشر.
هي صنعت مأزقها عبّر اتباعها لهذه السياسة الخارجية؛
فهي أم��ام معضلة ك��ردي��ة أن ل��م تقاتل وح ��دات الحماية
الكردية داعش في الرقة فما عساه أن يكون الح ّل األنسب
للحكومة التركية ؟ هل ترك الرقة لداعش؟ تقول أنقرة إن
الرقة ليست لداعش .إذا هي للنظام السوري لكنها أيضا ً ال
توافق على هذا األمر .ال تستطيع تركيا التدخل عسكريا ً في
سورية نظرا ً للظروف الدولية والذاتية ايضا ً وال تستطيع
حماية حدودها وال لعب دور في الح ّل.
تعلو األص���وات ف��ي ال��داخ��ل ال سيما تلك المقربة من
الحكومة ،التي تدعو إلى ضرورة وضع حد لهذا العجز..
فكيف سيتم ذل��ك وه��ل فعالً م��ن سياسة ج��دي��دة يمكنها
إعادة عقارب الزمن التركي إلى الوراء؟

بعد ا�ستهداف ال�سعودية في الفلوجة ...هل ُت�ستهدف تركيا في �شمال حلب؟
 شارل أبي نادر



ل��م تكن المعركة الس�ت�ع��ادة سيطرة الجيش ال�ع��راق��ي على
مدينة الفلوجة قد إكتملت بعد ،حيثُ ما زالت تتركز على إكمال
الحصار النهائي قبل اقتحام وسط المدينة ،وعلى تأمين مخارج
آمنة للمدنيين الذين تحاول «داعش» استعمالهم كدروع بشرية،
حتى تم استهداف مراكز حيوية أخرى تابعة للتنظيم المذكور
في الشمال والشمال الشرقي السوري ،من قبل الجيش العربي
السوري وحلفائه للسيطرة على مدينة الطبقة في ريف الرقة
الغربي ،ومن قبل الوحدات الكردية بمختلف اتجاهاتها للسيطرة
على مدينة منبج وإمتدادا ً إلى شرقها باتجاه الحدود الشمالية مع
تركيا ما بين جرابلس وعفرين.
هذا التزامن في العمليات العسكرية والذي يستهدف في نفس
الوقت مواقع «ل��داع��ش» كانت حتى اآلن تشكل النقاط االكثر
حيوية وفعالية للتنظيم االرهابي في معاركه المفتوحة في كل
من العراق وسورية ،ال يمكن أن يكون على سبيل المصادفة
حيثُ أنّ انتهاء تلك المعارك على هزيمة وح��دات «داع��ش» في
المواقع المستهدفة س��وف يكون ل��ه تأثير كبير على قدرات
التنظيم ،ويمكن أن يشكل تداعيات دراماتيكية على وجوده
بشكل عام.
ف��ي الميدان ال�ع��راق��ي ،وبالنسبة لما تمثله عملية مهاجمة
«داعش» في الفلوجة ومحيطها خاصة في شمالها ما بين الكرمة
والصقألوية ،فقد كانت ولفترة ليست بعيدة من المحرمات
بالنسبة للطرف االقليمي الداعم والراعي لداعش في الظاهر
وفي الخفاء ،إال وهي المملكة العربية السعودية حيث كانت تطلق
العنان لديبلوماسيتها العنيفة والعالمها المسموم في إدعاءات
استهداف المدنيين ،كما وكانت أيضا ً تحرك أبواقها الداخلية

لرفع الصوت عاليا ً ضد اتخاذ القرار بمهاجمة الفلوجة ،لنرى
اليوم أن هذه األب��واق قد اختفت تقريبا ً وإن تلك الديبلوماسية
العنيفة واإلع�لام المسموم قد غابت عنه تلك المالحم المتعلقة
بحقوق اإلن�س��ان وبحماية المدنيين ال�ع��زل ،ولنرى إيضا ً إن
وح��دات الحشد العشائري تشترك وبفعالية في المعركة ضد
«داع ��ش» وال�ت��ي أصبحت تعتبرها بامتياز معركتها الوطنية
والقومية.
وف��ي م��وض��وع م�ع��رك��ة ال��وح��دات ال �ك��ردي��ة وحلفائها ضد
«داعش» في الشمال والشمال الشرقي السوري،حيث تستهدف
هذه الوحدات أوالً الريف الشمالي لمدينة الرقة المعقل الرئيسي
لداعش في سورية في معركة ما زالت غير واضحة المعالم .حيث
ما زالت العمليات العسكرية بعيدة نسبيا ً عن المحيط القريب
للمدينة المذكورة ،وحيثُ تستهدف أيضا ً مدينة منبج في عملية
جدية ،من الواضح أن التحالف األميركي يوفر لها كافة مقومات
النجاح ،من تغطية جوية مركزة ومن امكانيات تقنية متطورة
في الرصد والمراقبة وفي الخبرات العسكرية ،نالحظ غياب
الصراخ التركي والذي كان يعتبر أن أي تقدم لهذه الوحدات من
شأنه التقريب أو الربط أو اكمال التواصل بين األقاليم الكردية
في عين العرب شرق جرابلس أو في عفرين غرب اعزاز هو خط
أحمر ُيعتبر خرقه خرقا ً وتهديدا ً لألمن القومي التركي.
في الحقيقة ،ما يحدث من الناحية الميدانية ما بين العراق
وسورية حيثُ توحي المعطيات والوقائع على األرض أن فرص
نجاح هزيمة داعش متوفرة وبنسبة ليست ببسيطة ،إذ تظهر
بوضوح الجدية لدى التحالف الدولي في تغطيته الجوية الفعالة
التي تساند وتدعم المعركة المزدوجة في الميدانين المذكورين،
يقابله من الناحية الديبلوماسية حراك آخر ال يقل عنفا وشراسة
يستهدف كل من تركيا والمملكة العربية السعودية ويتمثل بما
يلي:
 -بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،فقد إكتملت مقومات

خامنئي :الثقة ببريطانيا الخبيثة وال�شيطان الأكبر خط�أ ج�سيم

�أميركا �ست�شتري الماء الثقيل من �إيران

نق ّل التلفزيون اإليراني عن المرشد األعلى للجمهورية
االسالمية ،السيد علي خامنئي ،قوله إنّ طهران ال تعتزم
التعاون في القضايا اإلقليمية مع عدوتيها اللدودتين،
الواليات المتحدة وبريطانيا الخبيثة.
واتهّم خامنئي واشنطن بعدم االلتزام باالتفاق النووي
ال��ذي أبرمته ط��ه��ران م��ع  6ق��وى عالمية ف��ي .2015
وبموجب هذا االتفاق ،ت ّم رفع العقوبات االقتصادية عن
إيران ،في كانون الثاني ،بعد أن أوقفت أنشطتها النووية
الحساسة التي يشتبه الغرب بأنها تهدف لتصنيع قنبلة
نووية .وتنفي إيران ذلك.
وقال خامنئي ،في كلمة على الهواء «أمريكا مستمرة
في عدائها إليران منذ الثورة ...الثقة ببريطانيا الخبيثة
والشيطان األكبر (ال��والي��ات المتحدة) خطأ جسيم»،
مضيفا ً «لن نتعاون مع أميركا في األزم��ة اإلقليمية...
أهدافها ف��ي المنطقة تختلف  180درج��ة ع��ن أه��داف
إيران».
ال��م��رش��د أض����اف «ي��س��ت��خ��دم��ون ح��ق��وق اإلن��س��ان
واإلره��اب ...كذريعة لعدم الوفاء بالتزاماتهم» ،و تابع
«إذا بقينا أقوياء متحدين وحافظنا على مبادئ الثورة ،لن
ينجح من يحاولون ترهيب إيران ويناصبوننا العداء».
كما ح ّذر قائد الثورة من تملقات األعداء ،وإذا تعاملت
إي��ران بسذاجة مع ه��ذا التملق فهذا يعني إنها أكملت
مخططهم ،مؤكدا ً على أن الذوبان في االقتصاد العالمي
هو خسارة لنا وعلينا أن نحقق استقاللنا االقتصادي من

خالل االقتصاد المقاوم فقط.
هذا و أكد أن من الخطأ االعتقاد بأنّ االقتصاد المقاوم
يتمثل في استقطاب االستثمارات الخارجية ،فالبعض
يقولون ليس لدينا أعداء ،لكن حتى اعتبار وجود العدو
توهما للمؤامرة فهذا هو بحد ذاته مؤامرة ،أل ّنهم يريدون
أن يقضوا على الحساسية اتجاه العدو.
في غضون ذلكّ ،
كشف المتحدث باسم منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي عن ش��راء الواليات
المتحدة للماء الثقيل اإليراني ،مشيرا ً إلى أنّ المفاوضات
جارية لبيع الماء الثقيل للدول األخرى.
و نقلّت وكالة «ارنا» أمس عن كمالوندي قوله «لقد
طالبنا ال��والي��ات المتحدة بتقديم إل��ت��زام��ات ف��ي هذا
الخصوص» ،مشيرا ً إلى أنّ هذه األمور سيتم إنجازها
وهي في مراحلها العملية.
وأكد أنّ ما هو مهم في هذه القضية هو إنّ البلد الذي
كان يسعى إلي إغالق مفاعل إنتاج الماء الثقيل اإليراني
ها هو اليوم يُريد شراء الماء الثقيل منها ،مشيرا ً إلى أنّ
هذه المسألة ذات أهمية كبيرة على الصعيد السياسي
والتقني والقانوني والدولي.
وكان رئيس لجنة متابعة تطبيق اإلتفاق النووي بين
إيران والسداسية الدولية عباس عراقجي أعلن في وقت
سابق إنّ الواليات المتحدة طلبت شراء  32طنا ً من الماء
الثقيل اإليراني ،مشيرا ً إلي أنّ إيران تجري مفاوضات مع
روسيا لبيعها نفس الحجم من الماء الثقيل.

كوالي�س
خفايا

معركة ال��رأي العام األميركي ضدها حيثُ تم توقيع القانون
الذي تأخر كثيرا ً والقاضي بالسماح باتهام وبمقاضاة المملكة
كحكومة وكدولة بدعم اإلره��اب وبتسهيل عملياته وباألخص
عملية 11
أيلول  ،2001األكثر دموية في تاريخ العمليات اإلرهابية،
كما وانتشرت وعلى نطاق واسع في اإلعالم األميركي والدولي
وفي األوساط الدولية الرسمية والخاصة اإلتهامات الصريحة
للنظام الوهابي السعودي ب��دوره األس��اس في نشر وتعميم
التحريض الطائفي المتشدد والذي يؤسس للعنف وللعمليات
اإلرهابية بشكل عام.
 بالنسبة لتركيا ،فقد جاء اإلعالن األلماني الرسمي اخيرا ًح��ول اعتبار ال�م�ج��ازر التركية التاريخية بحق األرم ��ن إبادة
جماعية ،والمضاف على خالفات عميقة بين تركيا وبين دول
اإلتحاد األوروبي حول استبعاد األولى عن اإلنضمام لالتحاد
على خلفية عدم تقيدها بشروط عدة ومنها ملفها الواسع في
التعرض لحقوق االنسان ،وأيضا ً حول مسؤوليتها في تسرب
اإلرهابيين إلى الداخل األوروبي عبّر أراضيها ومن خالل تغطية
خفية من أجهزة مخابراتها ،ليؤشر لمنازعة عنيفة وواسعة بين
تركيا وبين دول هذا اإلتحاد.
وأخيراً ...ما بين الضغط الجدي والواضح على «داعش» في
الميدان في كل من العراق أو سورية ،وما بين الضغط الجدي في
اإلعالم وفي الديبلوماسية على كل من المملكة العربية السعودية
على تركيا كرعاة وداعمين لهذا التنظيم في الخفاء وفي العلن،
هل نحن اآلن على الطريق نحو بداية هزيمته بعد أن اكتشف
الجميع وخاصة ال��والي��ات المتحدة األميركية ودول االتحاد
األوروب��ي إن لعبة استغالله واستعماله في تنفيذ مخططاتهم
المشبوهة أصبحت تشكل خطرا ً حقيقيا ً على مجتمعاتهم وعلى
أمنهم بحيث ال يمكن االستمرار فيها ومتابعتها ؟؟؟

توقعت مصادر
مواكبة لالنتخابات
الرئاسية األميركية
أن يضغط الناخبون
الكبار في مؤتمر
الحزب الديمقراطي
على المرشحة هيالري
كلينتون قبل تثبيت
ترشيحها لترشيح بيرني
ساندرز كنائب للرئيس
لضمان مشاركة الحزب
بك ّل قوته في االنتخابات
التي ُيخشى على
كلينتون فيها من خسارة
مدوية بوجه ما يحشده
المرشح الجمهوري
دونالد ترامب ،ما لم
يستبسل الديمقراطيون
للفوز ،وهو ما ال يحققه
ترشيح كلينتون بال
ساندرز...

اتهامات متبادلة بين كلينتون و ترامب
ورئي�س مجل�س النواب يقرر الت�صويت للأخير
قرر رئيس مجلس النواب األميركي
ال��ق��ي��ادي ال��ج��م��ه��وري ب���ول راي���ن،
التصويت لصالح ترشيح الحزب
الجمهوري لدونالد ترامب في السباق
إلى البيت االبيض ،بعد أن كان تردد
كثيرا ً قبل اتخاذ هذا القرار.
وق��ال راي��ن في مقالة كتبها على
م��وق��ع صحيفة «غ��ازي��ت��ا اكسترا»
المحلية« ،مما ال شك فيه أنّ لدينا
اختالفات ،وأنا ال أدعى العكس ،إال أنّ
الحقيقة هي أنّ لدينا قواسم مشتركة
حول المسائل األساسية لبرنامجنا
أكثر من نقاط الخالف».
في غضون ذلك أعلن ترامب ،أنّ
ِس ُته عن الحزب الديمقراطي
ُمناف َ
هيالري كلينتون يجب أن ُي��زج بها
في السجن بسبب فضيحة رسائل
بريدها اإللكتروني.
وق����ال ت��رام��ب أم����س ،ردا ً على
تصريحات كلينتون التي وص ّفت
فيها أفكار منافسها الجمهوري بأ ّنها
غير مترابطة وغريبة وك��اذب��ة ،إنّ
وزي���رة الخارجية السابقة أي��دت
الرئيس باراك أوباما في صفقته مع
إيران أل ّنها ال تريد أن ينتهي بها األمر
في السجن بسبب «رسائلها» ،في
إشارة إلى استخدام كلينتون حسابها
الخاص في البريد اإللكتروني إلرسال
معلومات قد تكون بينها معلومات
سرية.
وأك��� ّد ال��م��ل��ي��اردي��ر األم��ي��رك��ي أنّ
سماح السلطات الحالية لكلينتون
بالمشاركة في سباق االنتخابات
«ع��ار على ال��والي��ات المتحدة وعار
على أمتنا».
يُذكر أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي
األم��ري��ك��ي ل��م يبت بعد ف��ي مسألة
فتح قضية ض��د وزي���رة الخارجية
السابقة بسبب التسريبات المحتملة
للمعلومات السرية.
م��ن جهتها ،هاجمت كلينتون،
ترامب ،متهمة إياه بأ ّنه «يبحث عن
معركة مع حلفاء الواليات المتحدة
وأصدقائها» .وقالت «إ ّنه يسعى إلى

المعركة مع أصدقائنا ،من بينهم
رئيس ال���وزراء البريطاني وعمدة
لندن والمستشارة األلمانية ورئيس
المكسيك وبابا الفاتيكان .ويقول إ ّنه
يتمتع بخبرة في ش��ؤون السياسة
الخارجية لمجرد أ ّن��ه نظم مسابقة
«ملكة ج��م��ال ال��ك��ون» ف��ي روس��ي��ا.
و ُي��ض��اف على ذل��ك أ ّن���ه يعتبر أنّ
أميركا ضعيفة وهو آسف جدا لذلك».
بينما كلينتون ،وفقا ً لها ،على قناعة
تامة ب��أنّ الواليات المتحدة ليست
ببالد «قوية» فقط ،بل «استثنائية»
بفضل عالقاتها مع الحلفاء.
كما اعتبرت هيالري أنّ «موسكو
وبكين تشعران بغيرة عميقة إزاء
تحالفات أمريكية ،أل ّنه لم يكن لديهما
أيّ شيء من هذا القبيل» .وتابعت «إذا
اخترنا رئيسا ً لنا شخصا ً سيُعرض
مصدر قوتنا للخطر وفي حال تحقيق
دونالد ما يريده سيكون في الكرملين
حفل .علينا أال نسمح بحدوث ذلك».
كلينتون أضافت أنّ ترامب غير قادر
على القيام بعمل الرئيس األميركي،
قائلة «إ ّن��ه ليس فقط غيّر مستعد،
بل غيّر قادر على العمل في مثل هذا
المنصب أخالقياً» .كما وصفت أفكاره
بـ»هُ راء مستمر وهجمات شخصية

وكذب مباشر».
إل��ى ذل��ك ،أك�� ّد الكرملين مجددا ً
أ ّنه ال يتدخل في الشؤون الداخلية
للواليات المتحدة ولن يحتفل بفوز
أيّ من المرشحين في االنتخابات
الرئاسية األميركية.
الناطق الصحفي باسم الرئيس
الروسي دميتري بيسكوف أك� ّد في
م��ع��رض تعليقه على تصريحات
لوزيرة الخارجية السابقة هيالري
كلينتون التي قالت فيها إنّ الكرملين
سيحتفل بنجاح دونالد ترامب في
ح��ال ف��وز األخ��ي��ر ف��ي االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة .وق���ال «سنحتفل بأي
مناسبة؟ إنني ال أدرك في أيّ سياق
يأتي هذا السؤال ،ولذلك ال يمكنني أن
أجيب عنه».
وش��دد مجددا ً على أنّ موسكو ال
تتدخل في الشؤون الداخلية لدول
أخرى .واستطرد قائالً «ولذلك ،فنحن
نعتقد أنّ المرشح األف��ض��ل لتولي
رئاسة الواليات المتحدة هو الذي
سينال تأييد أغلبية األميركيين،
بغض النظر ع��ن ك��اف��ة خصائص
ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي ف��ي ال��والي��ات
المتحدة».

رو�سيا تنقل تعزيزات ع�سكرية� إلى خط مواجهة «الناتو»
الأمم المتحدة ُتدرج «التحالف العربي»
بولندا ت�ستعد للحرب بوحدات الدفاع المدني على القائمة ال�سوداء
في رد فعل على تكثيف حلف شمال
األطلسي نشاطه في شرق أوروب��ا،
ونقل روسيا تعزيزات عسكرية إلى
المحور االستراتيجي الغربي.
ّ
وكشف مصدر عسكري للصحفيين
أ ّنه في موازاة إنشاء ثالث فرق جديدة
يتم نقل لوائين للمشاة اآللية من
وسط روسيا إلى حدودها الغربية.
وأوض���ح أ ّن���ه ب���دأت عملية نقل
اللواء  28من مدينة يكاتيرينبورغ
إل��ى مدينة كلينتسي ف��ي مقاطعة
بريانسك ،وعملية نقل ال��ل��واء 23
من ري��ف مدينة سامارا إل��ى مدينة
فالويكي ف��ي مقاطعة ب��ل��غ��ورود،
مضيفا ً أنّ ه��ذا كله يأتي ردا ً على
تكثيف الناتو نشاطه العسكري عند
حدود روسيا.
من جهته ،قال ينس ستولتنبرغ،
األمين العام للناتو ،أنّ الحلف ال
يرى في روسيا تهديدا ً مباشراً ،لكنه
يخشى أن ُتقدم روسيا على استخدام
القوة العسكرية ،وق��ال «تتصرف
روسيا تصرف المزهو بالنفس .وال
نرى في هذا تهديدا ً مباشراً ،لكننا
رأي��ن��ا أنّ روس��ي��ا استثمرت الكثير
في قواتها المسلحة .ون��رى أيضا ً
أنّ روسيا مستعدة الستخدام القوة
العسكرية لتغيير الحدود القائمة في
أوروب��ا منذ انتهاء الحرب العالمية
الثانية».
في غضون ذلك ،أعلن وزير الدفاع

البولندي أنتوني ماتسيريفيتش،
أ ّنه سيكون لدى بولندا قريبا ً أولى
وحداتها للدفاع عن أراضيها تضم
مدنيين تلقوا تدريبات عسكرية،
مشيرا ً إلى القلق الذي يشعرون به
ُ
حيث ستضم الوحدة
اتجاه روسيا،
 35ألف شخص.
وقال الوزير في مؤتمر لمنظمات
ش��ب��ه ع��س��ك��ري��ة «ف���ي أي��ل��ول يبدأ
تجنيد أول عناصر مدنية للدفاع عن
األراض��ي» ،مضيفا ً أنّ ق��رارات حول
تعيين قيادات اتخذت في نيسان.
من جهته ،أعلن غريغور كفاسنياك
ال��م��س��ؤول ع��ن إن��ش��اء ال��وح��دات
المدنية ،أنّ «وحدات الدفاع المدني
ه��و ردن��ا على المخاطر المرتبطة
بحروب «تكتيك التسلل» التي تتهم
روسيا بتطبيقها في أوكرانيا ،بحسب
«فرانس برس».
إل��ى ذل���ك ،وص��ل��ت مجموعة من
ق���اذف���ات  B-52االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
األميركية إلى بريطانيا للمشاركة
ف���ي ت��دري��ب��ات ي��خ��ط��ط «ال��ن��ات��و»
إلجرائها في منطقة البلطيق القريبة
من حدود روسيا.
وأف��ادت وسائل إعالم غربية بأنّ
اثنتين من ث�لاث ق��اذف��ات من طراز
 B-52هبطتا في قاعدة «فيرفورد»
الجوية البريطانية ،وم��ن المنتظر
أن تنضم إليهما الطائرة الثالثة من
النوع نفسه.

وك��ان��ت ق��ي��ادة ال��ق��وات الجوية
األميركية قد أعلنت ،في وقت سابق،
أنّ ق��اذف��ات  B-52ال��ق��ادرة على
حمل القنابل ال��ن��ووي��ة ستشارك
في التدريبات « Baltops 2016
«البحرية و» Saber Strike 2016
« البرية للحلف المزمع إج��راؤه��ا
بالقرب من الحدود الشمالية الغربية
لروسيا.
وبحسب القيادة األوروبية للقوات
األميركية فإنّ تدريبات» Baltops
 « 2016ستجري في الفترة ما بين 3
  19من هذا الشهر وستشارك فيها 15دولة عضوا ً في الحلف ،إضافة
إلى السويد وفلندا.
وقالت القيادة إنّ فعالياتها ستشمل
أراض���ي ك��ل م��ن إستونيا وبولندا
وألمانيا والسويد وفلندا ،وكذلك مياه
بحر البلطيق .أما مهمة التدريبات
التي سيشارك فيها أكثر من  6آالف
ج��ن��دي ،فتتمثل ف��ي التنسيق بين
القوات البحرية والجوية والمضادة
للطائرات ،إلى جانب إجراء عمليات
مضادة للغواصات ولإلنزال الجوي.
أم��ا تدريبات» Saber Strike
 « 2016التي انطلقت أواخر الشهر
الماضي في أراضي التفيا وليتوانيا
وإستونيا ،فيشارك فيها زه��اء 10
آالف ج��ن��دي م��ن  13دول����ة ،وم��ن
المخطط أن تستمر حتى  22من
الشهر الجاري.

أدرجت األمم المتحدة أمس ،التحالف العسكري الذي
تقوده السعودية في اليمن ،في الالئحة السوداء للدول
والجماعات المسلحة التي تنتهك حقوق األط��ف��ال في
النزاعات والحروب ،في حين لم تعلق البعثة السعودية
في األمم المتحدة على التقرير الذي أصدرته المنظمة.
وورد في تقرير المنظمة األممية أنّ التحالف مسؤول
عن  % 60من وفيات وإصابات األطفال العام الماضي
وقتل  510وإصابة  667طفالً ،مضيفا ً في هذا الصدد ،أنّ
التحالف نف ّذ نصف الهجمات التي تعرضت لها مدارس
ومستشفيات.
وأفاد التقرير أنّ االنتهاكات الصارخة ضد األطفال زادت
بشكل كبير جراء احتدام الصراع في اليمن ،موضحا ً أنّ
معدل االنتهاكات المنسوبة لطرفي النزاع في اليمن قد
سجل ارتفاعاً ،ولهذا فقد اتخذت المنظمة ق��رارا ً بإدراج
جماعة أنصار الله والتحالف العسكري بقيادة الرياض
في القائمة السوداء بسبب القتل والتشويه والهجمات

على المدارس والمستشفيات.
ول ّفت التقرير أيضا ً إلى أنّ أنصار الله والقوات الحكومية
اليمنية والمسلحين الموالين للحكومة ،مدرجون بدورهم
في القائمة منذ  5أع��وام على األق��ل ،ويعتبرون «جناة
دائمين» القائمة مجددا ً تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
و ُي��درج التقرير في القائمة السوداء الجماعات التي
«تتورط في تجنيد واستغالل األطفال والعنف الجنسي
ضدهم ،وقتلهم وتشويههم والهجمات على م��دارس أو
مستشفيات ،ومهاجمة أو التهديد بمهاجمة األفراد ذوي
الحماية وخطف األطفال».
ومنذ  26آذار  ،2015يشن تحالف قوامه عدة دول
عربية بقيادة السعودية ع��دوان �ا ً على اليمن ،وأك �دّت
«هيومن رايتس ووت���ش» ،و»منظمة العفو الدولية»،
و»األمم المتحدة» ،ومقابالت مع الشهود والضحايا وصور
ومقاطع فيديو عديدة ،أنّ التحالف انتهك عدة بنود في
مجال حقوق اإلنسان واستهداف المدنيين واألطفال.

