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االنعطافة الأردوغانية
في تعويم الجي�ش التركي
 د .هدى رزق
استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قلب الطاولة على
الجميع منذ  7حزيران  ،2015وأدخل تركيا في أتون الحرب مع
حزب العمال الكردستاني .انسحب من مجمل السياسات التي
اتبعها بعد انفتاحه على الحوار مع عبدالله أوج�لان ،عن طريق
االستخبارات التركية واالتصال بقيادات جبال قنديل بواسطة
حزب الشعوب الديمقراطي ،حيث مق ّر حزب العمال الكردستاني.
كانت الجولة األولى من الحوار قد ُعقدت من  2008إلى ،2010
والثانية من  2012إلى  ،2015ولكن قبل بدء ك ّل عملية حوار كان
هناك تصعيد من حزب العمال الكردستاني وعمليات أمنية واسعة
النطاق ضدّهم.
اعتبر أنّ عدم تجاوب األكراد مع انفتاحه عليهم إلنهاء الحرب
التي دامت أكثر من  40عاما ً ستكون وباالً عليهم ،وقال إ ّنه الرئيس
الوحيد ال��ذي بإمكانه إعطاءهم بعض الحقوق وال�ح��وار معهم،
أي مقايضة النظام الرئاسي القوي
وهم أضاعوا هذه الفرصةّ ،
بالحقوق سياسية.
أزمة ثقة أدّت إلى انفراط عقد الحوار واعتبر أردوغان أنّ حزب
الشعوب الديمقراطي ال��ذي تحدّاه في إح��دى حمالته االنتخابية
ح��زي��ران  2015وه �دّد بالوقوف ض� ّد النظام رئاسي هو عد ّوه
الرئيسي في البرلمان.
م��ع استعادة ح��زب العدالة والتنمية أكثريته البرلمانية بعد
انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر  2015بعد خضات أمنية طالت
األكراد ومنظماتهم الشبابية والمجموعات اليسارية في العاصمة
أنقرةُ .فتحت الحرب على مصراعيها واستطاع أردوغان أن يقلب
صورة الداخل التركي بر ّمته ،إذ أعلّن الحرب على إرهاب «داعش»
وح��زب العمال الكردستاني ،واعتبر غولن وجماعته إرهابيّين.
ولم يتأخر في اإلعالن منذ أيام أنه ت ّم القضاء على  7600مسلح،
منهم من قتل في االشتباكات ومن أصيب بجروح أو اعتقل ،ولم
ُيذكر وق��وع أكثر من  600من ق��وات األم��ن في اشتباكات وفي
العمليات العسكرية .ووفقا ً لألرقام الحكومية فلقد د ّمر 11,000
منزل في المدن وفي المقاطعات الكردية حيث حاول حزب العمال
الكردستاني القيام بانتفاضة مسلحة بهدف فرض الحكم الذاتي
في الشرق وجنوب شرقي تركيا.
استطاع حزب العدالة والتنمية رفع الحصانة عن  152نائبا ً
في البرلمان التركي ،بمشاركة بعض نواب حزب الحركة القومية
وبعض نواب حزب الشعب الجمهوري .لم يتأخر الرئيس أردوغان
في الموافقة يوم  8حزيران /يونيو على مشروع قانون يسمح
بمحاكمة  117نائبا ً في البرلمان انطالقا ً من  799ملفا ً أعدّت
ضدّهم ،وق��ال إنّ بعض البرلمانيين دعموا أفعال ح��زب العمال
الكردستاني ،ال سيما ن��واب من «ح��زب الشعوب الديمقراطي»،
لذلك ينبغي محاكمتهم فيما ت ّمت الموافقة عمليا ً من قبل المحكمة
على إحالة  117منهم إلى المحاكمة .لكن معظم الملفات المتعلقة
بزعيم حزب الشعب كمال كليتشيدار أوغلو هي تهم «إهانة الرئيس
حيثُ أصبحت التهمة واحدة من الحاالت األكثر شيوعا ً التي فتحت
في تركيا منذ انتخب أردوغان في آب /أغسطس .2014
ج��اءت موافقة أردوغ��ان بعدما ت ّم تغيير مواقع عدد كبير من
القضاة والمدّعين العامين بموجب مرسوم صدر في  5حزيران/
يونيو  .2016ويعتقد حزب الشعوب الديمقراطي أنّ أردوغان لم
يصدّق على مشروع القانون إال بعدما اتخذ الترتيبات الالزمة في
السلطة القضائية ،ألنه يمكن السيطرة على العملية القانونية في
ما يتعلق بمحاكمة أعضاء البرلمان ،بمساعدة القضاة والمدّعين
العامين المتعاطفين مع الرئيس و حزب العدالة والتنمية» ،فيما
يعتبر أنّ رفع الحصانات البرلمانية هو ق��رار سياسي وانتهاك
للدستور.
ً
ً
ً
لعبّت القوات المسلحة التركية دورا هاما في القتال جنبا إلى
جنب مع الشرطة وال��درك ،حيث استخدمت الدبابات والمدفعية
في المراكز المدنية كما هي الحال في جزرى وشرناق ونصيبين.
كانت القوانين العسكرية في الماضي تسمح باستعمال قوة الجيش
في عمليات األمن الداخلي ،في حال وجهت لها الدعوات من الحكام
المحليين أو من الحكومة نفسها ،إضافة إلى مبادرة العسكريين في
حال وجود تهديد وشيك أو غير مباشر لكن ت ّم تعديل هذا القانون
عام  ،2013من أجل منع التدخالت العسكرية في السياسة بل
حدّدت مهامه في حماية البالد من التدخالت الخارجية ،في حين
أوكلت للشرطة وال��درك عمليات مكافحة اإلره��اب .أما اليوم فقد
ج ّرى إسقاط هذا القانون حيثُ دُعي الجيش لقمع تحركات حزب
العمال الكردستاني ،أطاع الجيش األوامر لكن الجنرال خلوصي
ع ّكر طالب بتعديل القانون ألنّ ما يقوم به الجيش غير قانوني .ت ّم
إرسال التعديل إلى البرلمان ،بعد تشاور رئيس ال��وزراء يلدريم
مع الرئيس التركي في أعقاب اجتماع مجلس ال��وزراء .التعديل
ال ُيعطي القيادة العسكرية صالحيات مطلقة فقط ،إنما يعطيها
صالحية الحماية في مسائل األمن الداخلي لذلك ستكون القيادة
مشتركة مع الشرطة لمكافحة اإلره��اب .وهكذا يستعيد الجيش
صالحيات كان فقدها مع حزب العدالة والتنمية.
ُيعيد أردوغ��ان العالقة تدريجيا ً مع الجيش منذ اإلف��راج عن
الجنرال التركي «الكر باشبوغ «  2014شكلت هذا األمر إشارة
أول��ى ملموسة إل��ى هدنة بين المؤسسة العسكرية والحكومة،
عندما كان رئيسها رجب طيب أردوغان والذي الحقته في حينها
فضائح الفساد ،بعد إجراء محاكمات جديدة لمئات الضباط الذين
صدرت بحقهم أحكام قاسية بالسجن بتهمة التآمر ض ّد الحكومة.
ومؤخرا ً ت ّم إلغاء اإلدانات في قضية أركينغون أو مؤامرة اإلنقالب
على حكومة العدالة والتنمية  .2007وعزت المحكمة سبب اإللغاء
إلى عدم كفاية األدلة بشأن وجود تنظيم إرهابي .وعلى الرغم من
تعاطي القوات المسلحة مع التطورات في سورية وقضايا الحدود
والحرب مع داع��ش إال إنّ األم��ر لم يعقها للمشاركة بفعالية في
المناورات العسكرية مع دول التحالف الواليات المتحدة بريطانيا
السعودية اذربيجان قطر باكستان وبولندا في عملية مختلطة
تشمل مكافحة اإلرهاب والحرب النفسية.
انتقد الجنرال التركي خلوصي عكر الواليات المتحدة ،أثناء
القائه كلمة بعد اختتام هذه المناورات قائالً :أنّ القوات المسلحة
التركية لجأت دوم �ا ً إلى ح ّل المشاكل من خالل الحوار ،لكن ال
يتوقع منا أحد أن نتجاهل االنتهاكات التي تطال األمن والسالم
في بالدنا وفي المنطقة .إشارة إلى التعاون األميركي مع حزب
االتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الكردية والطلب األميركي
بالعودة إلى الحوار الداخلي مع حزب العمال.
اس�ت�ط��اع اردوغ� ��ان أن يجعل م��ن ال �ح��رب على ح��زب العمال
ّ
يلتف الجيش والمواطنون
الكردستاني مسألة وطنية ،بحيث
األت��راك حوله ما يجعله «بطالً قومياً» يحافظ على وح��دة البالد
بعدما استغ ّل أخطاء قيادة جبال قنديل التي اعتبرت أنّ إلغاء نتائج
االنتخابات البرلمانية من قبله تعني عدم قبوله بشراكة األكراد ،ما
دفعهم إلى إعالن حكم ذاتي وعدهم به إنْ أعطوه أصواتهم من أجل
الحصول على نظام رئاسي .ح ّمل أردوغان ك ّل تركيا ثمن سياساته
التي يتراجع عنها بشكل تكتيكي ،ويسدّد للمعارضة البرلمانية
الضربة تلو األخرى من أجل استكمال مشروعه الرئاسي ،متهما ً
زعيم المعارضة بالخيانة بسبب زي��ارة قام بها هذا األخير إلى
السجناء والمرضى «ب��دون تمييز» ،وبأنه «سيترك األمر لألمة»
إلعطائه درساً ،حدث األمر بعد تع ّرض كليتشيدار أوغلو لهجوم
من مجموعة ألقت عليه رصاصة ،عندما قدم للمشاركة بجنازة
العسكريين الذين قتلوا في التفجير األخير.

السنة الثامنة  /السبت  11 /حزيران  / 2016العــدد 2100
Eighth year / Saturday / 11 June 2016 / Issue No. 2100

كوالي�س
خفايا

الأردن�« :أول الرق�ص حنجلة»!
 مايا زهرالدين
هناك َمن تد ّربه وتقضي له بعض مصالحه وتنفذ له طلباته،
سرعان ما ينكر معروفك معه وينسى دعمك ،وإذا سنحت له
فرصة لإلنقضاض عليك أو النيل منك فإنه ال يتوانى عن ذلك
ويفتك ب��ك ،متناسيا ً بذلك ك� ّل ما قدّمته إليه من م��ال وسالح
وشرعية!
أم��ا «الحنجلة» فهي طريقة مشي طائر الحجل ،والتي هي
أق��رب م��ا تكون للرقص منها للمشي ،ويستخدم المثل عند
ظهور بوادر ال يحبّها القائل وال يرتاح لها وحكما ً «سيتحنجل»
األرادنة بعد قراءة ما نو ّد قوله...
ط��وال الحرب العدوانية على سورية ك��ان األردن منخرطا ً
بالمؤامرة على سورية وشعبهاـ بل داعما ً لإلرهاب فيها بك ّل
أش �ك��ال ال��دع��م وال �ت��دري��ب والتسليح تلبية للرغبة الخليجية
والصهيوـ أميركية.
آالف الشهداء ف��ي س��وري��ة بفعل اإلره ��اب ول��م ي� ّ
�رف جفن
األردن الرسمي ،ولم يعترف كنظام على لسان الناطق باسمه
ب��اإلره��اب إال بعد أن اع �ت��رف س �يّ��ده األم�ي��رك��ي ب��وج��وده في
سورية ،وقد كان اإلرهاب نفسه وإلى اليوم على إعالم النظام
الرسمي وقنواته التابعة الخاصة معارضة معتدلة وثوار حرية
وحمائم س�لام ومجاهدين ،ض� ّد «نظام األس��د» كما يجهدون
بتعميمه نقالً عن الراعي الرسمي «جزيرة» قطر وأخواتها.
وف��ي ال �ي��وم األول م��ن شهر رم �ض��ان يعلن ال�ن��اط��ق باسم
الحكومة األردنية أنّ األيدي اآلثمة «االرهابية» استهدفت مقرا ً
لجهاز المخابرات (المنخرط بمؤامرة تدمير سورية والعراق)،
مما أسفر عن استشهاد خمسة عناصر بينهم ضباط في داخل
مق ّرهم ،الواقع على تخوم مخيم الالجئين الفلسطيني «البقعة»

التابع لمنطقة «عين الباشا» شمال العاصمة األردن�ي��ة ع ّمان،
وختم الناطق بيانه بالتهديد والوعيد ،وبأنّ اإلرهاب سيعاقب
عقابا ً شديداً ،وأنّ األردن واحة أمن وأمان واستقرار  -وكان
متأثرا ً جدا ً كعادته «التأثرية» على الشعب السوري!
ً
ً
هنا بدأت ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة شعبيا ،علما أنّ
ما من أحد استنكر يوما ً ما يفعله النظام وأئمته في المساجد من
تحريض ودعم واضح فاضح للمجموعات اإلرهابية «المعتدلة»
في سورية  -يا للهول ،صار الثوار إرهابيّين وعادت مسرحية
«العنترية» بمس ّمى جديد غير الكساسبة وال�ث��أر له وعواظم
األمور.
س��اع��ات وي�ع��ود الناطق ليظهر م �ج �دّدا ً مخاطبا ً شعبه بأنّ
الحادث ف��ردي ،وأن��ه بالتعاون مع العشائر الشريفة ت� ّم إلقاء
القبض على المشتبه به قاتل عناصر المخابرات االرهابي،
لتثور ثائرة الشعب وكيف للناطق أنّ يتحدث عن حادث فردي
فيما العناصر الخمسة الذين قتلوا نال ك ّل منهم أربع رصاصات
على األق ّل؟
وتقول الرواية أنّ شابا ً عمره  21سنة دخل مق ّر أه ّم جهاز
أمني في البلد وهو يحمل مسدسا ً من عيار  7ملم وقتل  5من
منتسبي الجهاز ب  4طلقات لك ّل منهم مما يعني أنه أعاد تعبئة
مسدسه  3مرات على األق ّل دون أن يدافعوا عن أنفسهم!
وقامت بالتحليل  -المصادر نفسها :البيان األول��ي قال إنّ
المختبر الجنائي جمع فوارغ من أسلحة أوتوماتيكية  -هرب
الجاني بسيارة حسب شاهد عيان لكنه هرب لمسافة  7كلم
فقط ،ثم اختبأ في جامع ظ ّن أنه مهجور مع أنّ الصور توضح
وجود سجاد نظيف!
الفيديو ال��ذي ن�ش��ره ال�م�ق� ّرب م��ن ال�ن�ظ��ام اإلع�لام��ي محمد
الوكيل يوضح أنّ شباب «العدوان» من أكبر العشائر األردنية
صاحبة النفوذ المطلق  -ألقوا القبض عليه في حين تال وزير
اإلعالم المومني بيانا ً قال فيه إنّ األجهزة األمنية هي من ألقت

القبض على القاتل ،وأنّ الحادث يبدو فردياً! هذا كله إضافة
للجدل على جنسية اإلرهابي المزعوم ،وتبيّن الحقا ً أنه أردني
وليس سورياً.
أال يستحق الشعب المكلوم والقلق بيانا ً متماسكا ً قابالً
للتصديق لقطع داب��ر الشائعات  -إل��ى متى يستم ّر الغباء و
االستهتار اإلعالمي الرسمي؟
ه��ذا وك��ان الملك األردن��ي غ��ادر إل��ى أوروب��ا كالعادة لقضاء
شهر رمضان الكريم وه��و ال��ذي ال يتواجد في بلده إال نادرا ً
كما كان يفعل الرئيس سعد الحريري سابقا ً حتى عاد إلى لبنان
بعد انتهاء صالحيته ،لتكون خسارته مزدوجة من الداعمين
وحاضنته بدليل االنتخابات البلدية األخيرة  -فهل ستكون
خسارة ملك األردن كصديقه سعد؟
وأخ �ي��را ً وج��ه ال��داع�ي��ة «ال�ت�ك�ف�ي��ري» األس �ت��اذ الجامعي في
الجامعة األردنية التي تعتبر صرحا ً تعليميا ً بارزا ً في المملكة
المدعو أمجد قورشة  -رسالة إلى قيادة الجيش والمخابرات
بالتر ّوي ألنّ استهداف اإلرهاب يودي بحياة المدنيين ،وبنظره
ه��م «جبهة ال�ن�ص��رة» و»ال�ج�ي��ش ال �ح��ر» ك��ون كما نشر بعض
الناشطين أن عمليات عسكرية بدأت في منطقة جرش ض ّد بؤر
اإلرهاب ذهابا ً إيابا ً إلى سورية ومق ّرها مدينة جرش القريبة من
اربد عاصمة الرمثا المحاذية لسورية...
من أمثال األرادن��ة الشهيرة« :اللي بتر ّكبه وراك بيحط إيده
في جيبتك» فهل فهموا أخيرا ً أنّ اإلره��اب ال ب� ّد أن يرت ّد على
داعميه عاجالً أم آجالً؟ وهل سيخجلون نظاما ً وحكومة وشعبا ً
إال ما رحم ربي  -ويتوقفون عن سفك الدماء السورية العراقية
بدعمهم المطلق لها على كافة الصعد؟
أش��ك في ذل��ك ،ألنّ صديقي المناضل من األردن ق��ال لي:
«م��ا تندهي» نحن غارقون في العنتريات ورأسنا كبير بما ال
يتناسب مع حجمنا وستكون نهايتنا أليمة وخيمة مأساوية
وسندفع الثمن وحدنا.

تساءلت جهات أمنية
معنية بمكافحة اإلرهاب
عن س ّر اإلصرار
الفرنسي على البطولة
األوروبية بتظاهرات
حشود في مناخ تصعيد
الحرب مع داعش
وتزايد التهديدات عما
إذا كان هناك استدراج
لعملية إرهابية تحتاجها
فرنسا لتبرير الخروج
إلى حرب في ليبيا
بعد التفويض األممي
بصورة تشبه ما جرى
بعد الحادي عشر
من أيلول  2001مع
األميركيين وحربي
العراق وأفغانستان...

دعوات �أوروبية لـ«الناتو» لإيجاد حلول و�سط مع رو�سيا و �آمال �أميركية بتنفيذ «مين�سك» قبل رحيل �أوباما

وا�شنطن تعر�ض ع�ضالتها في المتو�سط والأ�سود لكن مو�سكو ترد
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أنّ دخول
حاملة الطائرات األميركية «ه��اري ترومان»
البحر األبيض المتوسط ليس إال استعراضا
للعضالت.
وق��ال أن��دري��ه كيلين مدير قسم التعاون
األوروب��ي التابع ل��وزارة الخارجية الروسية
أم��س« ،ليس هناك شيء جديد فيما يتعلق
بتحركات السفن الحربية األمريكية .ونحن
ع��ل��ى ع��ل��م ب��ت��ح��رك��ات ح��ام�لات ال��ط��ائ��رات
األميركية في المتوسط وفي البحور األخرى،
وهو أمر يتوافق مع حرية المالحة والحق في
العبور السلمي».
لكن الدبلوماسي الروسي ل ّفت االنتباه إلى
الخلفية العامة التي تجري تحركات السفن
الحربية الروسية عليها .واستطرد قائالً «فيما
يخص ال��وض��ع بشكل ع��ام ،ف�لا ش��ك ف��ي أنّ
التوتر في العالقات يزداد بقدر ما ،ويأتي كل
ذلك قبيل انعقاد قمة الناتو في وارسو ،ويدور
الحديث عن استعراض للعضالت».
كما علّق كيلين على دخول المدمرة األميركية
«  « USS Porterإلى البحر األسود ،مؤكدا ً أنّ
روسيا ستتخذ إج���راءات جوابية في مجال
التخطيط ،وقال «من وقت آلخر ،تدخل سفن
أميركية إلى البحر األسود .ومن الطبيعي أن
هذا األمر ال يحظى بترحيبنا ،وهو سيؤدي،
ب�لا ش��ك ،إل��ى إج����راءات جوابية ف��ي مجال
التخطيط».
هذا و أكد مسؤولون في البحرية األميركية
أنّ الجيش األميركي سينشر أيضا ً حاملتي
ط��ائ��رات هليكوبتر ه��ذا الشهر ف��ي البحر
المتوسط قبل قمة حلف شمال األطلسي التي
ستعقد في وارسو في تموز المقبل.
وف��ي السياق ،أش��ار كيلين إل��ى أنّ نشر
حاملتي ال��ط��ائ��رات األميركيتين ف��ي البحر
المتوسط ه��و استعراض للقوة يعمق من
وجهة نظره الفتور في العالقات الروسية
األميركية الناجمة عن تصرفات موسكو في
سوريا وأوكرانيا».
و أضاف «فيما يتعلق بالوضع ككل بالطبع
هناك زيادة واضحة في التوترات في عالقتنا.
كل شيء يحدث عشية قمة الحلف في وارسو.
أنه استعراض للقوة».
في غضون ذلك ،أعلن المدير العام لوكالة
الطاقة ال��ن��ووي��ة ال��روس��ي��ة «روس أت���وم»،
سيرغي كيريينكو ،أمس ،أنّ المجمع النووي
لـ»روس أتوم» سيضمن أمن روسيا بحيث ال
يفكر أحد في اختبار قوتها.
وقال كيريينكو ،في حديث عن حالة الدرع
ال��ن��ووي ال��روس��ي« ،ال��ي��وم ،ولسنوات عدة
مقبلة ،مع األخذ بعين االعتبار القرارات التي
اتخذتها قيادة الدولة ،فإنه سيتم ضمان أمن
روسيا بحيث ال يفكر أحد في اختبار قوتها».

الجدير بالذكر أنّ المجمع النووي التابع
لـ»روس أتوم» هو الذي يضمن تنفيذ سياسة
ال���ردع النووية ال��روس��ي��ة ،وتنفيذ أنشطته
بالتعاون مع مؤسسات المجمع الصناعي
العسكري في روسيا.
إلى ذلك ،ح ّذرت «دي تسايت» األلمانية من
أنّ حلف شمال األطلسي سيرتكب خطأ هائالّ
قد يصبح األكبر في تاريخه ،حال إقدامه على
استكمال بناء منظومة الدرع الصاروخية في
ُ
حيث سبق للحلف أن دشن أول قاعدة
أوروبا،
أميركية لمنظومة الدرع في أوروبا.
وتقع القاعدة المزودة بمجمع «إيجيس»
للدفاع الصاروخي داخل موقع ديفيسيلو في
رومانيا ،ومن المق ّرر تزويد المجمع بصواريخ
اعتراض من طراز» »StandardSM-3تطلق
من منصات مشابهة للمنظومات الصاروخية
التي تستخدم على متن السفن العسكرية
األميركية إلطالق صواريخ اعتراض متوسطة
المدى من طراز «توماهوك».
كما أعلن «الناتو» أ ّنه يخطط الستكمال بناء
قاعدة ثانية لمنظومة الدرع الصاروخية في
بولندا بحلول نهاية عام .2017
وذك�� ّرت الصحيفة األلمانية ب��أنّ موسكو
تعتبر خطط األطلسي لنشر عناصر من الدرع
الصاروخية األميركية العالمية ،بالقرب من
حدودها خطرا ّ على االستقرار االستراتيجي
على ال��ق��ارة ،وتل ّوح بإمكانية خروجها من

معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة
المدى الموقعة مع واشنطن في عام ، 1987
باعتبار أنّ هذه المعاهدة لم تعد تتوافق مع
مصالح األمن القومي الروسي.
وتابعت الصحيفة أنّ مصير المعاهدة
بات مهدداً .وأش��ارت إلى ق��رار روسيا بنشر
منظومات «إسكندر» العملياتية التكتيكية في
مقاطعة كالينينغراد (وهي جيب روسي يحد
ليتوانيا وبولندا) ،معتبرة أنّ هذه الخطوة
التي لم تنتهك نص المعاهدة ،تعد في الوقت
نفسه اختراقا ً لروحها .لكن موسكو تصر على
أنّ نشر قاعدة الدرع الصاروخية في رومانيا
يعد انتهاكا مباشرا ً للمعاهدة ،علما ً بأ ّنه يمكن
تزويد منصات اإلطالق التي زودت بها القاعدة،
بصواريخ قصيرة المدى بسهولة.
ودعّ ت الصحيفة حلف «الناتو» إلى تعليق
خططه المتعلقة بالدفاع المضاد للصواريخ
فوراً ،والتوجه إليجاد حل وسط مع روسيا،
حيث لفتت في هذا الخصوص إلى أنّ منظومات
الصواريخ االعتراضية التي يعتمد «الناتو»
عليها لبناء المنظومة المضادة للصواريخ،
غير قادرة على اعتراض الصواريخ الروسية
الحديثة ،التي تحمل رؤوسا قتالية عدة.
وفيما يخص الصواريخ اإليرانية أو الكورية
الشمالية ،ذك��رت «دي تسايت» أنّ احتمال
ت��ع��رض أوروب����ا لمثل ه��ذا ال��ه��ج��وم ضئيل
ج��داً .وقالت «ولذلك ليس غريبا ً أن تعتبّر

روسيا منظومة الدفاع المضاد للصواريخ
موجهة ض��ده��ا .وم��ن يعرف ف��ي أيّ اتجاه
ستتطور تكنولوجيا الدفاع الصاروخي في
المستقبل؟».
واستطردت الصحيفة «يعني ذلك أنّ الناتو
يعمل على حماية نفسه من الخطر الضئيل
للغاية الذي مصدره إيران وكوريا الشمالية،
وهو بالتزامن مع ذل��ك ،يعرض نفسه ألكبر
قدر ممكن من الخطر الناجم عن تعزيز روسيا
لقدراتها النووية».
جاء ذلك في وقت ،طالبت بولندا جورجيا
رس��م��ي��ا ً بتقديم ت��وض��ي��ح��ات ب��ش��أن رف��ض
األخيرة المشاركة في تدريبات حلف األطلسي
«أناكوندا .»2016
وقال المتحدث باسم قيادة القوات المسلحة
ال��ب��ول��ن��دي��ة بيتر ف��االت��ي��ك إن العسكريين
الجورجيين لم يصلوا إلى بولندا رغم توجيه
دعوة رسمية لهم للمشاركة في التدريبات.
وكانت سلطات جورجيا قد قررت في وقت
سابق عدم المشاركة في مناورات حلف الناتو
في بولندا بسبب مرض «جدري الماء» ،و بعد
تسجيل عدة إصابات بهذا المرض في سرية
مشاة تابعة للجيش الجورجي وذل��ك قبيل
توجهها إلى بولندا للمشاركة في المناورات.
وذكرت وزارة الدفاع الجورجية أنها قررت
ع��دم المشاركة في الفعالية لكي ال تعرض
جنود الحلف ل��ل��ع��دوى .وسيتوجه رئيس

أركان الجيش الجورجي إلى بولندا لحضور
هذه المناورات.
وك��ان المتحدث باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف قد أعلن سابقا ً أنّ التدريبات
ف��ي بولندا التي تضع ف��ي أساسها «قصة
واضحة» (روسيا خصم محتمل) ال تساعد
على خلق أجواء الثقة واألمن في العالقات بين
الجانبين.
هذا و أعلن السفير الروسي لدى مينسك
ألكسندر سوريكوف أنّ ّ
نشر روسيا قوات
في مناطق متاخمة لحدود بيالروس إجراء
وقائي ،ويأتي على خلفية تنامي الرادكالية في
أوكرانيا.
وقال السفير الروسي في مؤتمر صحفي في
مينسك «بدأت الراديكالية في أوكرانيا تصعد
من جديد ،ويتمثل ذلك بتشكيل جماعات من
أقصى اليمين ،أكثر تطرفا ً من «القطاع األيمن»..
تعود أوكرانيا إلى نقطة الحرب ،وذلك أمر ال
نرغب فيه بتاتاً».
وش��دّد السفير ال��روس��ي على أنّ موسكو
تتخذ إجراءات وقائية ،مضيفا ً أنه ال ينبغي أن
تخشى بيالروس من هذا التطور ،مشيرا ً إلى أنّ
روسيا وبيالروس تؤكدان السعي المشترك
إلى تعزيز عالقاتهما في المستقبل.
وفي شأنٍ متصل ،أعربّت الواليات المتحدة
عن أملها بأن اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية
األزم��ة األوكرانية ،ستنفذ قبل انتهاء والية
الرئيس األميركي الحالي باراك أوباما.
و ُنقل عن سوزان رايس مستشارة الرئيس
األميركي لألمن القومي قولها «هذه المسألة
يمكن حلها قبل انتهاء صالحيات اإلدارة
الحالية ،إذا أب��دى ال���روس إرادة سياسية
كافية».
وأضافت أنّ هناك ما يسمح باالعتقاد بأنّ
موسكو تسعى إل��ى تنفيذ اتفاقات مينسك،
معربة عن أملّها بأنّ هناك ما يكفي من القدرات
وال��وق��ت للحل ،م��ؤك��دة أنّ واشنطن تربط
بين تنفيذ اتفاقات مينسك ورف��ع العقوبات
المفروضة على روسيا ،مشيرة إلى أنّ تنفيذ
«مينسك» يسمح بتسوية األزم��ة في شرق
أوكرانيا مع الحفاظ على سيادتها ووح��دة
أراضيها.
م��ن جهتها ،قالت المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل أمس ،إنّ العقوبات المفروضة
على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا ليست هدفا ً
في حد ذاتها وإن تطبيق اتفاق مينسك للسالم
في أوكرانيا مسألة أساسية إللغاء العقوبات.
ميركل أضافت أيضا ً إنّ االتحاد األوروبي
يجب أنّ يستهدف على المدى الطويل إقامة
منطقة اقتصادية مع موسكو تمتد من ميناء
فالديفوستك الروسي الواقع على المحيط
الهادي إلى لشبونة.

باري�س تن�شر �شاحنات قمامة خا�صة لمواجهة الإ�ضراب و ُتحقق مع فرن�سي في �أوكرانيا َّ
خطط لعمل �إرهابي

يورو  2016تنطلق بتعزيزات �أمنية و م�شاغبات �أنجليزية

ت ّوجه أمس وفد عن النيابة العامة الفرنسية إلى أوكرانيا ،للتحقيق مع
فرنسي يشتبه بتخطيطه لتنفيذ أعمال إرهابية أثناء كأس أوروبا لكرة القدم
التي انطلقت في فرنسا أمس.
وقال رئيس جهاز األمن األوكراني فاسيلي غريتساك ،أنّ «محققون فرنسيون
يريدون االطالع على وثائق القضية الجنائية ،والمشاركة في التحقيق مع
المواطن الفرنسي المعتقل».
وك��ان غريتساك قد أعلن في وق��ت سابق خ�لال مؤتمر صحفي أنّ األمن
األوكراني بدأ بمراقبة نشاط الفرنسي غريغوار موتو منذ بداية العام ،2015
حينما عرف أ ّنه وصل إلى األراضي األوكرانية وأبدى اهتماما ً بشراء أسلحة
ومتفجرات ومعدات أخرى ،من عسكريين أوكرانيين ومناطق في شرق البالد
على حد سواء.
وأوقف المواطن الفرنسي عند الحدود األوكرانية البولندية االثنين 21 ،أيار
الماضي ،حينما حاول نقل ترسانة من األسلحة فى سيارته من أوكرانيا إلى
فرنسا.
كما وضبط رجال مراقبة الحدود األوكرانيون قاذفتي قنابل يدوية وأكثر من
 100كيلوغرام من المتفجرات ،و 100جهاز تفجير وخمس بنادق كالشنيكوف
و 5آالف طلقة ومعدات أخرى.
ونشرت أجهزة األمن األوكرانية على موقع «اليوتيوب» تسجيال صوتيا ً
لمحادثات قالت إ ّنها لمواطن فرنسي أوقف لالشتباه بتخطيطه لتفجيرات خالل
مباريات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم  2016في فرنسا.
وقال الفرنسي المعتقل موتو في التسجيل «هدفي هو تنفيذ عملية ستضر كل
الفرنسيين .سننفذ عملية محلية صغيرة ،ألن لدينا مجموعة صغيرة».
وفي السياق ،دعّ ت الخارجية التركية ،رعاياها الراغبين بالسفر إلى فرنسا
لحضور منافسات بطولة كأس األمم األوروبية لكرة القدم «يورو  ،»2016إلى

ّ
توخي الح ّذر الشديد في وسائل النقل الجماعي واألماكن المزدحمة.
وأك��دت الخارجية أنّ السلطات الفرنسية اتخذت تدابير أمنية مكثفة
في المالعب والمناطق التي ستشهد حضو ًرا كبي ًرا من قبل الجماهير خالل
المنافسات المرتقبة ،الفتة في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يتخذ المواطنون
األتراك التدابير حيال المخاطر األمنية الراهنة في فرنسا.
وطلبت من رعاياها االلتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في
الحاالت الطارئة ،ومراقبة وسائل اإلعالم واإلذاعة المحلية عن كثب ،فضالً عن
متابعة البيانات والتحذيرات الصادرة عن السفارة والقنصليات التركية لدى
فرنسا.
وكانت السلطات الفرنسية ق��ررت ،نشر المزيد من ق��وات األم��ن لتعزيز
اإلجراءات األمنية خالل فعاليات «النسخة الخامسة عشر من بطولة كأس األمم
األوروبية لكرة القدم» (يورو  ،)2016الذي من المنتظر أن يزور فرنسا خاللها
نحو  2.5مليون شخص من عشاق كرة القدم.
وتأتي البطولة في وقت ،تشهد فيه فرنسا احتجاجات وإضرابات منذ 3
أشهر ،زادت حدتها مؤخ ًرا ،بعد تلبية أعداد كبيرة من عمال مصافي تكرير النفط
ومستودعات الوقود والمرافئ بالبالد ،دعوة النقابات العمالية بالتوقف عن
العمل وعرقلة التز ّود بالبنزين والوقود ،احتجاجا ً على مشروع قانون العمل
الجديد ،الذي رأت النقابات العمالية أ ّنه يتضمن بنودا ً «تنتقص من حقوق
العمال».
هذا و أرسلت السلطات الفرنسية شاحنات خاصة لجمع القمامة إلزالة أكوام
من النفايات المتعفنة من شوارع العاصمة باريس أمس ،وأبلغت عمال القطاع
العام المضربين أنه لن يسمح لهم بتعطيل بطولة أوروبا.
وقالت رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو «كل القمامة ستزال اعتبارا ً من اليوم»
مضيفة أنّ نحو  50شاحنة ُنشرت مساء الخميس ،كما ُنشرت  30شاحنة

إضافية في الصباح إلزالة القمامة المتراكمة في ظل إضراب عمال معالجة
النفايات ،و أضافت «بالطبع سيستغرق األمر عدة أيام».
وخوفا ً على صورة فرنسا الدولية قال وزير النقل أالن فيدالييه ،إنّ سائقي
القطارات سيجبرون على ضمان توفير وسائل النقل العام للمشجعين إذا
اقتضت الضرورة ،وقال «إذا تطلب األمر استصدار أمر رسمي  ..فسنقوم بذلك..
لن يكون هناك تفاوض بعد اآلن .لم يعد هناك أي سبب لمواصلة اإلضراب إذا لم
تكن هناك أسباب سياسية».
وكان فيدالييه وإيدالغو يتحدثان قبل ساعات من المباراة االفتتاحية للبطولة
والتي من المفترض أن تؤكد قدرة البالد -التي ال تزال تعاني من تداعيات
هجمات ارهابية في تشرين الثاني -على إدارة حدث دولي كبير بسالسة.
في غضون ذلك ،أطلقت الشرطة الفرنسية غازات مسيلة للدموع لتفريق
أنصار المنتخب اإلنكليزي بمدينة مرسيليا ،جنوبي البالد ،بعدما أخذوا
يرددون شعار «أين داعش».
كما واحتدمت المواجهات ،قرب حانتين ،قصدهما المئات من المشجعين
اإلنكليز ،وفق ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
هذا و رجحت المصادر أن يكون شبان فرنسيون من أبناء المدينة قد هاجموا،
في البداية ،المشجعين البريطانيين مما أدى إلى توتر الوضع.
واضطر عدد من المحالت التجارية والمطاعم في منطقة المواجهات إلى
إغالق األبواب خشية حدوث أضرار ،فيما شوهد مشجع إنكليزي مضرجا ً بدمه
عقب المواجهة مع الشرطة.
وقال مسؤول بالشرطة الفرنسية إنّ اثنين من المشجعين البريطانيين
أصيبا ،بينما لحقت إصابات طفيفة بأربعة من ضباط الشرطة ،مشيرا ً أنّ
الحوادث في مارسيليا تضمنت مشاجرات بين نحو مئة بريطاني ونحو
خمسين من السكان.

