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ا�ستدارة �أردوغان نحو رو�سيا...
ال�ضرورة والمناورة
محمد شريف الجيوسي
اغتنم الرئيس التركي اإلخواني أردوغان ورئيس وزرائه
ب��ن ع�ل��ي ي �ل��درم ،ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي ل��روس �ي��ا ،لتهنئة الرئيس
ال��روس��ي فالديمير بوتين ورئ �ي��س ال� ��وزراء ميدفيديف،
وأع��رب��ا ف��ي برقيتيهما ع��ن أملهما باستعادة العالقات مع
روسيا.
وتزامنت التهنئة م��ع توقيع تركيا؛ اتفاقيات أمنية مع
الكيان الصهيوني يوم  28حزيران  2016المنصرم في
العاصمة اإليطالية؛ روما ،وهي اتفاقيات تستهدف سورية
والعراق وإيران.
وال شك في أن االس�ت��دارة التركية نحو روسيا تختلف
ح � ّد التناقض ف��ي الشكل وال�ج��وه��ر والنتائج ع��ن (ظاهر)
استعادة العالقات التركية مع «إسرائيل»؛ التي لم تنقطع
م �ن��ذ اع� �ت ��راف ت��رك �ي��ا ب��ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي س �ن��ة ،1949
قصد
والحديث التركي الرسمي عن (انقطاع في العالقات) ُي َ
به استثمار استشهاد  9أت��راك على متن السفينة مرمرة
وربطه بتمثيلية (نصف الدقيقة) المتفق عليها مع الواليات
المتحدة ،التي أتقن فيها أردوغ��ان دوره ،وم��ا راف��ق ذلك،
الكثير من الضجيج والبهلوانيات السياسية واالستثمار
اإلخواني اإلسالموي.
نفصل في حقيقة تمثيلية نصف الدقيقة ،التي ص ّممت
لن ّ
لسحب ال��رص�ي��د ال�س�ي��اس��ي ال�ش�ع�ب��ي ال ��ذي حصلت عليه
المقاومة اللبنانية ،المدعومة من إي��ران وسورية ،كمقدمة
ل �ح��رف ال �ص��راع ع��ن وج�ه�ت��ه م��ن ص ��راع وج� ��ودي عربي
صهيوني ،إل��ى ص��راع سني شيعي وعربي فارسي ليس
مكانه وال زمانه وال مبرراتٍ حقيقية له ،وليس هو صراع
وجودي وانما هو خالف حدود ومصالح وتفاصيل في أداء
العقيدة ،ال في جوهرها ،ولها حلول..
إنّ استعادة العالقات العلنية التركية اإلسرائيلية في هذا
الظرف ،يحمل أبعادا ً خطيرة ،رغم أن العالقات السرية لم
تنقطع أبدا ً بينهما ،في حين تتمادى (إسرائيل) في انتهاك
المقدسات التي يفترض بحسب حكام تركيا اإلخوانيين
أن�ه��م على ق��در م��ن ال�ح��رص عليها ،وع�ل��ى إخوانييهم في
حماس بغزة ،حيث جاء االتفاق صادما ً لحماس ،يعبر عنه
في الغرف المغلقة بمرارة.
و ُيعتبر االتفاق التركي اإلسرائيلي بمثابة التزام معلن
بعدم عالقة أنقرة بالقضية الفلسطينية ،على نقيض مزاعمها
في سنوات مضت ،حيث تبني تل أبيب جدار عزل جديدا ً هذه
المرة مع األردن ،بكل ارتياح ،وتواصل االستيطان وتجريف
األراض��ي الزراعية ،والعمل على تغيير البنية الديمغرافية
في القدس الشرقية بخاصة وغيرها ،والتضييق على عرب
الداخل  ..1948واعتقال وقتل األطفال والنساء والمسنين
والرجال ،وشرعنة يهودية الكيان الصهيوني ،ورفضها أي
حل سياسي ُيفضي إلى إقامة دولة فلسطينية حتى على ما
تبقى من أرض فلسطين.
وم��ن جهة أخ��رى ،لم ت ُعد تركيا معنية باجتراح تمثيلية
جديدة ،كتمثيلية نصف الدقيقة تلك ،العتبارات ثالثة ،أولها
أن مناكفة إي��ران لم ت ُعد ذات ج��دوى بعد االتفاق النووي،
وب��اع�ت�ب��ار أن ت�ل��ك التمثيلية أدّت غايتها ب �ح��رف بوصلة
الصراع ،وباعتبار أن تركيا في هذه المرة معنية بتقليص
حجم الخصومات والعداوات التي أغرقت نفسها فيها.
مما سبق نجد أن حكام تركيا اإلخوانيين دخلوا مرحلة
أكثر تقدما ً في عالقاتهم مع (إسرائيل) واعتمادهم ممارسة
التوجه إل��ى تنفيذ مشاريع
العلنية مجددا ً معها ،ويحتمل
ّ
تفكيك وتركيب جديدة على صعيد اإلقليم ،تحدّثت عنها
بعض التقارير ،وعن دورها فيها باالشتراك.
وال شك في أن تنفيذ مخططات كهذه تستوجب تحييد
أط ��راف دول �ي��ة فاعلة ف��ي المنطقة ،ك �ـ روس �ي��ا االتحادية،
ف�ض�لاً ع��ن المصالح االق�ت�ص��ادي��ة وال�ت�ج��اري��ة والسياحية
واالستثمارية معها ،والتي تميل غالبا ً لصالح تركيا لدى
روسيا ،وال ينبغي تجاهل المصالح األمنية أيضاً ،فروسيا
قادرة إن أرادت فتح أبواب جهنم على تركيا.
وحيث إن االتحاد األوروب��ي آي��ل للسقوط أو التهميش،
فضالً عن كونه ليس شريكا ً حقيقيا ً لتركيا وال ينظر إليها
بأدنى احترام ،رغم مطواعيتها المفرطة مع الغرب ،وحيث
إن عالقات تركيا مع جاراتها الجنوبيات في أسوأ حاالتها
جراء حماقات ارتكبها الـ أردوغان ،وهي ليست مع اليونان
ف��ي أح �س��ن ح��االت �ه��ا ف �ض�لاً ع��ن أن ال �ي��ون��ان ه��ي األخ ��رى
تعاني ،وال يبدو من أفق لحل معضلة أوكرانيا بما ُيرضي
أنقرة ..كل ذلك تزامن ويتزامن مع تردي األوضاع األمنية
واالقتصادية التركية ،وتكشف مقدمات ازمات داخل حزب
اردوغان الحاكم.
حيث ذل��ك ك�ل��ه ،ال ب��د م��ن اس �ت��دارة تركية حقيقية نحو
روسيا (إن كانت أدمغة حكامها تعمل ج�ي��داً) ..وق��د تكون
ال�ع�لاق��ات م��ع روس�ي��ا م��دخ�لاً للخروج م��ن ال��ورط��ات التي
دخلتها تركيا باختيارها في المنطقة ،وتآمرها على جاراتها
وسوء تقديرها..
إن قبول روسيا المبدئي بإعادة العالقات مع تركيا ،لن
يكون قبوالً مجانياً ،فقد أعلنت موسكو بوضوح أن هناك
ما ينبغي على تركيا أن تفعله ..فقبل أيام من برقيتي التهنئة
التركيتين ،بثت موسكو صورا ً التقطتها من الفضاء ألسلحة
متطورة أدخلتها تركيا إلى سورية ،وبالتأكيد فإن روسيا
ليست تركيا لتتخلى عن حليفتها سورية ،كما تخلّت أنقرة
عن إخوانيي غزة وعن مقدسات الضفة الفلسطينية ،ألجل
مشروع كيان إسالمي وهمي يقوم في أج��زاء من العراق
وبالد الشام ومناطق أخرى يهيمن عليه عثمانيون جدد ،ما
(يبرر) قيام إسرائيل يهودية صهيونية كبرى في المنطقة.
وقبول روسيا (السريع نسبياً) إلع��ادة العالقات ليس
قبوالً ساذجاً ،بل إن حماقة النظام التركي اإلخواني بإسقاط
الطائرة وقتل الطيار ،قدّم لموسكو مبررا ً كافيا ً لهز العصا
امام عيني أردوغ��ان الذي أصيب بالحول السياسي ،فأخذ
بالتخبط ب��دالً من معالجة الحماقة ،فج ّر على ب�لاده أزمة
سياسية واقتصادية.
تعلم روس �ي��ا ج �ي��دا ً أن معركتها ال�م�ت��اح��ة ف��ي سورية،
هي معركتها بقدر ما هي معركة أط��راف محور المقاومة،
وضمنه سورية ذاتها ،وليس أق��ل ،كما هي ح��رب صياغة
يحجم
م�ع��ادالت نظام عالمي جديد من األرض السورية،
ّ
ق��وى الطغيان وال�ح��روب والنهب ومؤسسات راس المال
العالمية.
وتعلم روس �ي��ا ب�ق�ي��ادة بوتين أن أي��ة ح�س��اب��ات خاطئة،
ستكون كارثية ،ولن تخدعها بهلوانيات النظام السياسي
التركي ،الذي لم يستطع إخفاء سوأة انغماسه في مستنقع
اإلره ��اب ال�ظ�لام��ي ،ومتابعة عالقاته المتميزة م��ع العدو
اإلسرائيلي ،الذي أثخن جراح الشعب الفلسطيني.
اس� �ت ��دارة أردوغ � ��ان ن�ح��و روس �ي��ا اس� �ت ��دارة ال �ض��رورة
والمناورة والتحييد وكسب الوقت والتعمية (إن استطاع).
وهي استدارة لن تنطلي على روسيا وقيادتها متمثلة في
بوتين ومدفيديف ،أما عالقات تركيا بإسرائيل فهي عالقات
االس�ت�م��رار واالستراتيجيا المبينة على ال �ع��داء المتماثل
للجوار ،وتقاسم المنطقة دينيا ً باالشتراك واالتفاق.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

الكيان ال�سعودي والكيان «الإ�سرائيلي» �صنوان في خدمة الم�شروع ال�صهيوني...
} د .ميادة رزوق
«أري��د أن أرى اب��ن سعود س�ي��دا ً على ال�ش��رق األوسط
وكبيرا ً كبر هذا الشرق ،على أن يتفق معكم أوالً يا مستر
حاييم ،ومتى ت ّم ذلك يجب عليكم أن تأخذوا منه ما تريدون
أخذه»؛ هذا ما قاله تشرشل رئيس وزراء بريطانيا.
أسسوا
وقال وايزمن ،وهو أحد كبار الصهاينة الذين ّ
الكيان الصهيوني« :إنشاء الكيان السعودي هو مشروع
بريطانيا األول ...والمشروع الثاني من بعده إنشاء الكيان
الصهيوني بواسطته» .وحاييم واي��زم��ن هو أول رئيس
للكيان الصهيوني في فلسطين ،وبالتالي يمكننا القول بأنّ
االنكليز قاموا بتأسيس العرش السعودي كمشروع أولي
إلنشاء كيان اليهود ،وكما ت ّم البدء بالمشروع السعودي
باسم اإلس�لام والعروبة ،استم ّروا بضحكهم ومهازلهم
من خالل السيطرة على اإلع�لام وتشويه الحقائق وقلب
الصورة لتعميم المفاهيم التي أرادوها أن تدخل إلى خض ّم
العقل العربي لمصادرته وسهولة االستيالء عليه.
وبذلك يمكننا التأكيد ب��أنّ الكيان السعودي والكيان
اإلسرائيلي هما صنوان يملكان األهداف ذاتها ،ويتناوبان
ويتكامالن في إدارة مشروع نظام عالمي جديد يبدأ من
صنع بيئة يتسيّدها الكيان الصهيوني واإلسالم الوهابي
ال��وص �ف��ة األن �ج��ع ل�ت�ق��وي��ض اإلس �ل�ام وال �ف �ت��ك ب��ه بهدف
التقسيم والتفتيت واإلن �ه��اك لتطويق ال��دول المناهضة
للسياسة الصهيو ـ أميركية في منطقة الشرق األوسط،
وذل��ك م��ن خ�لال س�ي�ن��اري��وات ع��دة أب��رزه��ا تغذية الفتنة
الطائفية لتحويل الصراع العربي ـ الصهيوني إلى صراع

عربي ـ إيراني خدمة للمشروع الصهيوني ،واالنخراط
المباشر في الحرب على سورية ودعم الفصائل المسلحة
للتيارات اإلرهابية واإلسالمية والوهابية ،من دون أن
ننسى ما قامت به من إدخ��ال ق��وات «درع الجزيرة» إلى
البحرين لحماية األس��رة الحاكمة فيها ،وال �ع��دوان على
اليمن لحماية المالحة «اإلسرائيلية» ،والتآمر على حزب
الله واعتباره حزبا ً إرهابياً ،باإلضافة إلى تخفيض سعر
النفط ورف��ع سعر صرف ال��دوالر مقابل العملة المحلية
ل�ض��رب االق�ت�ص��اد الوطني ل��دول م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة .كما
س�خ��رت اإلع�ل�ام ال�م��رئ��ي وإع�ل�ام ال�ت��واص��ل االجتماعي
ل�ت�ض�ل�ي��ل ال � ��رأي ال� �ع ��ام خ��دم��ة ل�ل�ت�ن�ظ�ي�م��ات اإلره��اب �ي��ة
وداع �م �ي �ه��ا ،واس��ت��م�� ّرت ب��ان �خ��راط �ه��ا ب �ه��ذا السيناريو
الصهيوني من خالل شرائها جزير َت ْي تيران وصنافير
من مصر بداية إلع�لان التطبيع بشكل علني مع الكيان
الصهيوني واس�ت�م��رارا ً للهدف م��ن ال �ع��دوان على اليمن
في حماية المالحة اإلسرائيلية وخدمة الستكمال تحقيق
أهداف المشروع الصهيوني في المنطقة بشقه التجاري
واالق�ت�ص��ادي .ول��م يتوقف السيناريو بتفاصيله ضمن
المنطقة ال�ع��رب�ي��ة ب��ل ت �ع��داه إل��ى ال� ��دول اإلس�لام �ي��ة في
آسيا الوسطى« :تركمانستان ،أوزبكستان ،أذربيجان،
أفغانستان ،باكستان ،طاجكستان ،قرغيزستان» بعقد
مجموعة من االتفاقيات والمشاريع االقتصادية والنفطية
معها بهدف محاصرة وتطويق روسيا وإيران والصين،
كما عمدت إل��ى بناء العديد من المساجد في ه��ذه الدول
وإن �ش��اء ال�ع��دي��د م��ن الجمعيات وال�م�ن�ظ�م��ات اإلسالمية
بفكر إرهابي متط ّرف ودعمتها ماليا ً بحجة نشر الدعوة
اإلس�لام �ي��ة ،لتشكل خ �ط��را ً ك�ب�ي��را ً ع�ل��ى روس �ي��ا وإي ��ران

وال�ص�ي��ن وس��وري��ة وال �ع��راق ،وتكاملت م��ع (إسرائيل)
في ال��دور من خالل اإلع�لان عن تشكيل ميليشيا جديدة
ف��ي ال �ج �ن��وب ال��س��وري وت �ح��دي��دا ً ف��ي درع ��ا ت�ح��ت اسم
«جيش خالد بن الوليد» بضوء أخضر أميركي ،وتعزيز
األميركيين وحلفائهم الغربيين وب��أي � ٍد صهيونية من
وجود الضباط والمستشارين العسكريين «األميركيين
والبريطانيين والفرنسيين واأللمان» في الشمال السوري
دعما ً لـ «قوات سورية الديمقراطية» بحجة مساعدتهم في
محاربة «داع��ش» ،ليكون هؤالء الضباط والمستشارون
بمثابة النواة التدريبية والمشرفة على تشكيل ميليشيا
جديدة قد ُيعلن عنها قريبا ً بحيث تكون أساسا ً لما كانت
«أي جيش معارضة معتدلة»،
واشنطن تبحث عنه سابقا ً ّ
أمال بتكريس الخطة «ب» التي تك ّرس التقسيم ،واستمرارا ً
الستنزاف الدولة السورية بهدف إسقاطها ،وكانت آخر
تفاصيل هذا المشروع حفلة التآمر التي قادتها األيدي
الصهيونية ف��ي دول غ��رب أوروب ��ا ب�ت��رؤس «إسرائيل»
(الدولة األولى الراعية لإلرهاب) للجنة القانونية في األمم
المتحدة التي ُتعنى بمكافحة اإلرهاب بموافقة أربع دول
وح�ك��وم��ات أع��راب�ي��ة ،للسيطرة بشكل واض��ح وصريح
على قرارات المحافل الدولية ،وتمهيدا ً إلدراج حزب الله
على قائمة اإلرهاب ...بالتزامن مع وحدة القرار الروسي
اإليراني السوري العراقي بمكافحة اإلرهاب ،ولع ّل زيارة
وزي��ر ال��دف��اع ال��روس��ي سيرغي شويغو ولقائه الرئيس
بشار األس��د تجديدا ً لعاصفة السوخوي ردا ً على نفاد
الصبر الروسي من التباطؤ األميركي...
فهل ه��ي ب��داي��ة النهايات لتبلور عالم جديد ضريبته
المزيد من زهق األرواح وسفك الدماء...؟

كوالي�س
قالت مصادر أمنية
غربية متابعة لملف
اإلرهاب إنّ التركيز على
متابعة خطوط السفر
والتنقل بين الشرق
والغرب تبدو عديمة
الفائدة في محاربة
اإلرهاب ألنّ الخاليا
التي تقوم بأعمال
إرهابية مقيمة ومستقرة
في مكان أهدافها ،أو من
سكان البلد األصليين
وتجنّدها طوعي يت ّم
غالبا ً بتح ّوالت ثقافية
وفكرية ودينية تطرأ
على تفكيرها وليست
جماعات منتدبة
ومرسلة للقيام بعملية،
وأغلب األحيان تعلم
التنظيمات اإلرهابية
بالعمليات قبيل تنفيذها
وليست هي من يق ّررها.

ت�صعد التوتر في «البلطيق»
القوى التي �أ ّيدت االنقالب في �أوكرانيا
ّ

تو�سعه با ّتجاه حدودنا
بوتين� :سنحاور الناتو رغم ّ
أعلن الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين ،أنّ روسيا
ستحاول بدء الحوار مع الناتو على الرغم من اقتراب
الحلف نحو حدودها.
وفي ختام محادثات أجراها مع نظيره الفنلندي ساولي
نيينيستو في مدينة نانتالي يوم الجمعة الماضي ،ذكر
بوتين أنّ الرئيس الفنلندي صاغ اقتراحاته الرامية إلى
توطيد الثقة المتبادلة بين روسيا والحلف ،وأنّ موسكو
ستحاول بدء الحوار مع حلف شمال األطلسي أثناء ق ّمته
المرتقبة في بروكسل.
وذكر بوتين ،أنّ القوى التي أيّدت االنقالب في أوكرانيا،
الذي أدّى في نهاية المطاف إلى انضمام القرم إلى روسيا،
هي التي «ا ّتخذت خطوات أخ��رى ،بما في ذلك خطوات
تصعّ د التوتر في مناطق أخرى من العالم ومنها منطقة
بحر البلطيق».
وشدّد بوتين على أنّ روسيا ال تسبّب تصعيد األوضاع
أب��داً ،وذل��ك تعليقا ً على س��ؤال حول الوضع في منطقة
خاصة بعد
البلطيق ،حيث يُزعم أنّ روسيا تع ّزز وجودها،
ّ
انضمام شبه جزيرة القرم إليها.
وقال الرئيس الروسي« :بدأتم من موضوع القرم ،لكن
روسيا ليست هي من سبّب االنقالب في أوكرانيا ،وليست
وصحة وأمن سكان شبه جزيرة
روسيا من جعل حياة
ّ
القرم عرضة للخطر».
وأ ّكد بوتين مجدّداً ،أنّ «ل ّم شمل القرم مع روسيا حدث
من دون إراقة قطرة واحدة من الدماء ،من دون إطالق نار
وسقوط ضحايا ،بنا ًء على إرادة الناس الذين يعيشون في
شبه الجزيرة ،وبامتثال كامل للقانون الدولي».

وأعلن الرئيس بوتين أنّ دول مختلفة ،من بينها دول
البلطيق ،تشهد تفاقم األوض���اع على غ��رار ما شهدته
أوكرانيا.
وأش���ار الرئيس ال��روس��ي إل��ى أنّ البُنية التحتيّة
العسكريّة للحلف تزحف نحو الحدود الروسيّة ،وتنشر
ال��درع الصاروخية هناك «بذريعة مصطنعة هي درء

التهديد النووي اإليراني» ،وذلك على الرغم من زوال هذا
التهديد منذ زمن طويل.
وتابع الرئيس الروسي قائالً ،إنّ تحركات الناتو ،مثل
الموجهة لتحييد القدرات
نشر أجهزة الرادار والصواريخ
ّ
النوويّة الروسيّة ،تش ّكل «تهديدات معيّنة علينا ال يريد
أحد أن يلحظها ،وال أن يحاورنا حول هذا الموضوع».

�صوتوا للبقاء في االتحاد
تقترح منح جن�س ّيتها للبريطان ّيين الذين ّ

برلين ت�ؤ ّكد موا�صلتها التن�سيق الأمني مع لندن
قال وزير الداخلية األلماني ،أول أمس ،إنّ على
االتحاد األوروب��ي أن يتح ّقق خالل مفاوضاته مع
بريطانيا من أنّ الوضع األمني داخ��ل التك ّتل لن
يتأ ّثر سلبا ً بخروج بريطانيا.
وص ّرح الوزير توماس دي مايتسيره في مقابلة
مع راديو «دويتش الندفونك» ،عندما ُسئل ع ّما إذا
كان كالم وزير الماليّة األلماني فولفغانغ شيوبله
«البقاء يعني البقاء وال��خ��روج يعني الخروج»
سيطبّق أيضا ً على األمن الداخلي لالتحاد األوروبي،

قال الوزير األلماني« :من حيث المبدأ نعم ،لكن
ت��ب��ادل المعلومات ال��ذي ك��ان عنصرا ً ه��ا ّم �ا ً من
محادثاتنا ،يسري أيضا ً على بريطانيا العظمى».
وأض��اف توماس دي مايتسيره ،أنّ بريطانيا
تم ّثل إل��ى جانب فرنسا أه��م شريك أللمانيا في
محاربة اإلرهاب.
وأ ّك��د الوزير األلماني أ ّن��ه ينبغي التأ ّكد خالل
المفاوضات من ضمان تبادل المعلومات ،وعدم
إضعاف أمن االتحاد بسبب خروج بريطانيا.

هذا ،وكان البريطانيّون قد ص ّوتوا بالموافقة
 52%على الخروج من االتحاد في االستفتاء الذي
أُجري يوم  23حزيران.
إلى ذلك ،اقترح زيغمار غابرييل نائب المستشارة
األلمانيّة ووزير االقتصاد ،منح الجنسيّة األلمانيّة
للشباب البريطانيّين الذين ص ّوتوا لصالح بقاء
بريطانيا في االتحاد األوروبي.
وأ ّك��د غابرييل في خطاب ألقاه خ�لال مؤتمر
الحزب االشتراكي الديمقراطي الذي يترأّسه في
برلين ،أنّ تصويت أكثر من  % 70من مواطني
بريطانيا الذين تتراوح أعمارهم بين  18و24
لصالح البقاء مع أوروبا ،في الوقت الذي بلغت فيه
نسبة مؤيّدي خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
 52%من إجمالي عدد المشاركين في االستفتاء،
يجب أن يع ّزز مساعي االشتراكيّين الديمقراطيّين
إلى تسهيل اإلجراءات لمنح الجنسيّة المزدوجة.
وتابع قائالً« :لنعرضها (الجنسيّة) على الشباب
البريطانيّين الذين يعيشون في ألمانيا أو فرنسا أو
إيطاليا ،ليبقوا مواطني االتحاد األوروبي».
وأضاف غابريل« ،أ ّنهم (الشباب) يريدون البقاء
في أوروبا أل ّنهم يعلمون أنّ العالم يتغيّر ،وأ ّنه دليل
جيد على أنّ الشباب في بريطانيا أكثر ذكاء من
نخبتهم السياسيّة الغريبة» ،مشيرا ً إلى أنّ المملكة
المتحدة ال تستطيع المرور بالتغيّرات بوحدها.
وأضاف نائب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل:
«علينا أن نفكر حال ّيا ً في ما يمكن أن نعرضه على
الشباب البريطانيّين».

�أفغان�ستان :مقتل � 9أ�شخا�ص في هجومين منف�صلين
لقي ما ال يق ّل عن تسعة مدنيّين مصرعهم إثر تفجير
َ
انتحاريّ وعمليّة إطالق نار كثيفة في أفغانستان ،حسبما
قال مسؤولون أفغان أ ّول أمس.
وف��ي التفاصيل ،فقد ُقتل مدنيّان على األق��ل بعدما
استهدف انتحاريّ يستق ّل دراجة ناريّة شيخ قبيلة محليّة
في والية نانغارهار شرق البالد ،بحسب نائب المتحدّث
باسم حاكم الوالية.
وقال نور أحمد حبيبي ،إنّ  11شخصا ً آخرين أصيبوا
في الهجوم الذي وقع في جالل آباد ،العاصمة اإلقليميّة
للوالية.
وأضاف المصدر أنّ االنتحاري كان يستهدف زعيما ً قبل ّيا ً
يُدعى حياة الله خان ،لك ّنه نجا من الهجوم.
وفي والية قندهار جنوب أفغانستان ،أطلق مسلّحون
مجهولون النار ،وقتلوا  7مدنيين ،حسبما ق��ال ضياء
دوراني المتحدّث باسم قائد شرطة الوالية.
وأض��اف دوران��ي أنّ الضحايا هم أربعة رجال وثالثة
نساء ،مشيرا ً إلى أنّ تحقيقات الشرطة جارية.
ولم ُتعلن أيّة جهة مسؤوليّتها عن الهجومين.

ولفتَ إلى أنّ روسيا ستضطر للر ّد على هذه التهديدات،
كما انتقد نيّة الناتو تعزيز ق ّواته في دول البلطيق .ولفتَ
بهذا الصدد إلى أنّ الحلف يصف قيام روسيا بتحريك
قواتها داخ���ل أراض��ي��ه��ا ب��أ ّن��ه دل��ي��ل على «تص ّرفاتها
العدوانية» ،في الوقت الذي يعتبر فيه الناتو تدريباته
قرب الحدود الروسية أم��را ً طبيع ّياً ،وهو «موقف ظالم
ويناقض الواقع».
من جانبه ،قال الرئيس الفنلندي ،ساولي نينيستو ،إ ّنه
ينبغي ا ّتخاذ خطوات لتعزيز الثقة والتغلّب على القلق من
روسيا في دول البلطيق.
وأض��اف« :سيم ّثل تفادي الحاالت التي من شأنها
إل��ح��اق أض���رار خ��ط��وة ص��غ��ي��رة .على سبيل المثال،
إحداها تحليق الطيران بوضعيّة إغالق أجهزة اإلشارة.
اقترحت أن ن ّتفق على استخدام أجهزة اإلشارة في أثناء
التحليقات دائماً».
وقال بوتين ،إنّ روسيا تدعم اقتراح فنلندا منع تحليق
طائرات في وضعيّة إغالق أجهزة اإلشارة في أجواء منطقة
البلطيق .وأضاف بوتين أنّ مسائل األمن في منطقة بحر
البلطيق كانت محور المباحثات الروس ّية الفنلند ّية،
مؤ ّكدا ً ضرورة تعزيز األمن في البلطيق بما في ذلك سالمة
الطيران.
وأشار بوتين إلى أنّ طائرات تابعة لحلف الناتو أيضاً،
وليست الطائرات الروسيّة وحدها ،تقوم برحالت في
وضعيّة إغالق أجهزة اإلشارة ،قائالً« :عدد طائرات الناتو
التي تحلّق فوق منطقة البلطيق يتجاوز عدد الطائرات
الروسيّة بضعفين .إنّ ذلك ليس خرافة ،إ ّنما إحصاء».

ي�شارك فيها  1800فرد يم ّثلون  14بلداً

مناورات �أميرك ّية �أوكرانية

بدأت في محافظة لفوف في غرب أوكرانيا مناورات أميركيّة أوكرانيّة مشتركة
واسعة النطاق «.« Rapid Trident – 2016
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع األوكرانية ألكسي تشيرتوباي ،إنّ المناورات
ستستمر لغاية  8تموز ،ويشارك فيها ما يزيد عن  1800فرد يم ّثلون  14بلداً.
وتشارك في المناورات أيضا ً المد ّرعات والطائرات الحربية ،ناهيك عن إجراء
الرماية بالذخائر الحيّة من األسلحة الخفيفة.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع األوكرانيّة ،أنّ جنود وضباط الدول األعضاء
في حلف الناتو سيتبادلون الخبرة مع زمالئهم األوكرانيّين.
وكانت وزارة الدفاع األوكرانية قد أفادت في وقت سابق بأنّ وحدات الجيش
األوكراني ستشارك عام  2016في  10مناورات وتدريبات متعدّدة القوميات ،بما فيها
 4تدريبات س ُتجرى في األراضي األوكرانيّة ،و 6تدريبات منها س ُتجرى خارجها.
وقال الناطق ،إنّ بين تلك المناورات تدريبات القيادة واألرك��ان «قوس
القيقب  .»2016 -أ ّما ميناء أوديسا األوكراني فسيشهد إجراء تدريبات القيادة
واألركان األميركيّة األوكرانية «سي بريز –  »2016بمشاركة القوات البحريّة.

اليونان :نعم لالتحاد الأوروبي
وال لال�ستفتاء
أظهر استطالع للرأي ُنشرت نتائجه أول أمس ،أنّ غالبيّة اليونانيّين يؤيّدون بقاء
بالدهم في االتحاد األوروبي ،وال يرغبون في إجراء استفتاء على غرار بريطانيا.
ور ّدا ً على سؤال هل يؤيّدون إجراء استفتاء ،أجاب  54في المئة من المستطلعين
بـ«ال» ،و 38في المئة بـ«نعم» ،فيما امتنع  8في المئة عن التصويت ،بحسب ما
مؤسسة «ألكو» وشمل ألف شخص بين  27و30
أظهر االستطالع الذي أجرته
ّ
يونيو ونشرته صحيفة «بارابوليتيكا».
وأشار االستطالع إلى أنّ  48,3في المئة من المستطلعين يؤيّدون بقاء بالدهم
في االتحاد األوروبي ،وأنّ  39,4في المئة يؤيّدون الخروج منه ،فيما امتنع 12,3
عن اإلجابة.
وفقد كثير من اليونانيّين ،الذين يُعتبرون عاد ًة مؤيّدين لالتحاد األوروبي ،الثقة
ّ
التقشف القاسية التي فرضها دائنو اليونان،
باالتحاد بعد  7سنوات من إجراءات
االتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي.
وجاء االستطالع الذي أجرته «ألكو» ،بعد عام من استفتاء ّ
نظمه في  5تموز
ّ
التقشف التي اقترحها
 2015حزب «سيريزا» اليساري الحاكم في شأن إجراءات
آنذاك دائنو اليونان .وص ّوت  62في المئة من اليونانيّين آنذاك ض ّد اإلجراءات
المقترحة ،وذلك استجابة منهم لطلب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس،
الذي أوضح أنّ «التصويت بـ«ال» ال يعني انفصاال ً عن أوروبا ،بل عودة إلى أوروبا
ال ِقيَم والديمقراطية.
ّ
التقشف ألنّ
وبعد أسبوع ،اضطر تسيبراس إلى الموافقة على السير بإجراءات
اليونان كانت على شفير االنهيار.

