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ر�سائل من اليمن،
بعد توقف مفاو�ضات الكويت

عودة رو�سيا في عيون المت�سابقين �إلى الرئا�سة الأميركية
} تماضر عباس

} جمال الكندي
توقفت المفاوضات اليمنية ـ اليمنية في دول��ة الكويت،
بعد جلسات حوارية نقدر أن نس ّميها ماراثونية إستم ّرت
ألك�ث��ر م��ن ث�لاث��ة أش�ه��ر ،ك��ان خاللها «ف��ري��ق ه ��ادي» يع ّول
على انتصار ميداني كبير يوظفه في السياسة ليكون ورقة
ضغط على الفريق اآلخر.
ولكن هل تحقق ذل��ك؟ وه��ل استطاعت القوى المساندة
للرئيس المنتهية واليته (هادي) وأنصاره ،أن يكسبوا في
يحصلوه في الميدان.
السياسة ما عجزوا أن
ّ
إنّ الوقائع والمعطيات ،على األرض ،تثبت أنّ المواجهة
العسكرية ال�ت��ي ت��دور ف��ي اليمن بين أن�ص��ار «ه ��ادي» من
جهة ،والجيش اليمني و«اللجان الشعبية» من جهة أخرى،
تعلّمنا أن��ه ال يوجد تغيّر ف��ي ق��واع��د اللعبة العسكرية في
اليمن؛ والزحف باتجاه العاصمة صنعاء ،من قبل أنصار
«ه��ادي» ،عن طريق محاولتهم السيطرة على «فرضة نهم»
أثبتت فشلها ،فالتحالف ال�س�ع��ودي أع�ط��ى ل�ه��ذه العملية
أهمية كبرى لتكون منطلقا ً له للسيطرة على صنعاء ،وإنهاء
دور «الحوثيين» وأنصار علي عبدالله صالح من الخارطة
السياسية اليمنية.
إنّ المعطيات العسكرية في الميدان اليمني تجعل من هذه
األمنية بعيدة المنال ،فما زالت الجبهات في اليمن مشتعلة
في تعز والجوف وميدي وغيرها .والمواقع التي يفقدها
أحد طرفي النزاع في اليمن يسترجعها بعد أيام .والعنوان
ال �ع �س �ك��ري ال��رئ �ي �س��ي ف��ي ح ��رب ال �ي �م��ن ه��و االس �ت �ن��زاف
�ح التعبير ،لكال الطرفين ،فال
والمراوحة المكانية ،إنْ ص� ّ
توجد إختراقات كبيرة في الساحة العسكرية للفريقين،
منذ خ��روج الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» من مناطق
الجنوب اليمني .لذلك ،كان ال ب ّد لصوت العقالء أن يجد له
طريقا ً في األزمة اليمنية ،يدعو جميع أطراف النزاع فيها،
وم��ن يدعمهم ،ل��وق��ف ال�ق�ت��ال وال �ت �ف��اوض ال �ج �دّي وإيجاد
أرضية مشتركة تحمي ما تبقى من اليمن.
إنّ فشل مفاوضات الكويت ترجم في الساحة اليمنية
بحدثين :أحدهما سياسي واآلخر عسكري .وكال الحدثين
ال ي��روق��ان ألن �ص��ار «ه���ادي» وال�ح�ل��ف ال �س �ع��ودي .األول:
هو إتفاق سياسي بين «الحوثيين» وأنصارهم و«المؤتمر
الشعبي اليمني» وأن �ص��اره ،بموجبه ت � ّم تشكيل مجلس
رئ��اس��ي ي �ق��ود ال �ب �ل��د .وه ��ذا ب� ��دوره ،س��وف يبعد «ه ��ادي»
وأن �ص��اره ع��ن المشهد ال�س�ي��اس��ي ال�ي�م�ن��ي ،إال إذا نجحت
مفاوضات الكويت ،بنسختها الثانية ،وتوافق الطرفان على
حكومة وحدة وطنية.
أما الحدث الثاني ،فهو إنتهاء االتفاق على تحييد إستهداف
العمق السعودي ،مقابل تحييد إستهداف الحدود اليمنية-
ال�س�ع��ودي��ة م��ن غ ��ارات ط��ائ��رات ال�ت�ح��ال��ف ال �س �ع��ودي .هذا
االتفاق ،بعد توقف مفاوضات الكويت ت ّم حله .والصورايخ
البالستية اليمنية وج��دت لها طريقا ً في جيزان ونجران.
وهذه كانت ورقة عسكرية قوية وظفت في السياسة ،فكانت
من أسباب مفاوضات الكويت.
أكثر من خمسمئة يوم مضت على بدء الحملة السعودية
على اليمن ،والنتائج على األرض ال غالب وال مغلوب .لذا،
ك��ان ال ب� ّد من وج��ود فكرة التشاركية السياسية في حكم
ال�ي�م��ن .وه ��ذه ك��ان��ت آل �ي��ة ممكنة التطبيق ف��ي مفاوضات
الكويت ،لكن هناك جهات في الداخل اليمني والخارج ،تريد
إفشال هذه المفاوضات ،فهي من أنصار الح ّل العسكري،
الذي ثبت بأنه عبثي وفاشل ويستنزف العامل البشري في
كال الطرفين.
ف��ي المقابل ،ف��إنّ م�ع��اودة إستهداف العمق السعودي،
غ�يّ��رت م��ن ق��واع��د اللعبة وأوج ��دت ورق��ة ضغط عسكرية
ق��دي�م��ة -ج��دي��دة س�ت�ك��ون ب��واب��ة م �ف��اوض��ات ج��دي��دة ،أكثر
جدية ف��ي اآلت��ي م��ن األي��ام ،ألنّ ف��ات��ورة استنزاف الجنود
السعوديين وضرب المواقع في الجنوب السعودي ،مكلفة
ومؤثرة على الشارع السعودي .وهذا بدوره سوف يسرع
من الح ّل السياسي.
أكثر من خمسمئة يوم على حرب اليمن والمعطيات على
األرض تقول إنّ هناك دم��ارا شامال في ك ّل اليمن ،جنوبه
وشماله ووسطه ،وأنّ الح ّل العسكري لك ّل الطرفين ،ومن
يؤيدهما ،فشل .ومن كان يقول بأنّ هذه الحرب حرب أيام
أو شهور وتحسم لطرف على طرف ،أخطأ الحساب .وها
هي الحرب تدخل عامها الثاني وال وجود لتغيّر جذري في
ساحات القتال ،بل على العكس ،من يقود الحملة الجوية على
اليمن هو ال��ذي يستنزف :مالياً ،عسكريا ً وبشريا ً وتحت ّل
بعض مواقعه العسكرية ف��ي عمقه الجغرافي؛ وصورته
اإلنسانية اهتزّت باستهدافه للطفولة في اليمن .والغارتان
األخ��ي��رت��ان ع �ل��ى م��درس��ة ل�ت�ح�ف�ي��ظ ال� �ق ��رآن ف��ي صعدة،
ومستشفى تابعة لمنظمة «أطباء بال حدود» ،ومقتل أطفال
ف��ي الغارتين ،س��وف يفتح ملف إستهداف األط �ف��ال ،مرة
أخرى ،من قبل الحلف السعودي ،ويهدّد بوضع السعودية،
مرة أخرى ،على القائمة السوداء ،بسبب استهدافها األطفال
في حرب اليمن.
ه��ذه المعطيات التي ذكرناها ،أعتقد بأنها ستس ّرع في
إيجاد الح ّل السلمي في اليمن ،وستبرز أكثر رع��اة ودعاة
هذا الح ّل في المنطقة.

كيري يدعو حكومة نيجيريا لنيل ثقة ال�شعب
�إ�صابة زعيم «بوكو حرام» بجروح قاتلة
أعلنت القوات الجوية النيجيرية ،أمس ،تصفية عدد من قيادات جماعة
«بوكو حرام» االرهابية .وأفادت أن زعيم الجماعة «أبو بكر شيكاو» أصيب
بجروح قاتلة ،ج ّراء الغارة التي شنتها القوات على مواقع الجماعة شرقي
البالد ،قرب الحدود مع الكاميرون.
وذكرت القوات الجوية في بيان لها ،أن الطائرات الحكومية هاجمت
االرهابيين في قرية تايي ،داخل غابة سامبيسا بوالية بورنو ،الجمعة
الماضية ،لكن تفاصيل نتائج الهجوم تم التأكد منها اآلن.
وكان مسؤول عسكري كاميروني أعلن في وقت سابق ،مقتل  27عنصرا ً
من «بوكو ح��رام» في منطقة أقصى شمال الكاميرون ،عند الحدود مع
نيجيريا ،في حين عزز الجيش الكاميروني تمركزه في منطقة أقصى البالد،
بعد إعالن تنظيم «داع��ش» تعيين «أبو مصعب البرناوي» قائدا جديدا
لـ«بوكو حرام» ،بدال من زعيمها المؤسس «أبو بكر شيكاو».
ويسعى زعيم «بوكو حرام» الجديد ،من خالل شن الهجمات المتكررة،
إلثبات قدراته القتالية ،رغم الضربات الموجعة التي تلقتها الجماعة
النيجيرية ،في الفترة األخيرة ،بحسب مراقبين.
في غضون ذلك ،قال وزير الخارجية األميركي جون كيري ،أن نيجيريا
لن تنجح في معركتها مع «بوكو حرام» إالّ إذا عالجت األسباب التي تدفع
الناس لالنضمام للجماعات اإلسالمية المتشددة ،وإذا كسبت الحكومة
والجيش ثقة الشعب.
وقال كيري في كلمة ألقاها في مدينة سوكوتو ،بشمال نيجيريا ،في
مستهل زيارته للبالد« :نعلم أن هزيمة «بوكو حرام» على أرض المعركة
هي مجرد بداية لما يتعين علينا القيام به» .وأضاف« :بناء ثقة الشعب في
الحكومة يتطلب كذلك ،تعاونا من الجيش وجهات إنفاذ القانون ،التطرف
ال يهزم عن طريق القمع أو الخوف».

كوالي�س

بعد الحرب العالمية الثالثة على سورية ،التي شكلت
ح��رب�ا ً بالوكالة بين مجموعات «ال��ق��اع��دة» واألص��ول
«اإلخ��وان��ي��ة» ،وم��ن خلفهم أميركا واالت��ح��اد األوروب��ي
والسعودية ودول الخليج وبيت العنكبوت (إسرائيل)،
وبين ال��ق��وى الوطنية ف��ي س��وري��ة وم��ن خلفها محور
روسيا ،إيران والمقاومة ،التي أظهرت روسيا كقوة عائدة
إلى الساحة السياسية العالمية ،وعامل ردع مهم ض ّد
الغطرسة األميركية ،التي أمتدّت لسنوات بعد سقوط
االتحاد السوفياتي .هناك من ال زال يؤمن بأنّ أميركا هي
ّ
الفك ،لكن هذه المعادلة
اآلمر الناهي والعقدة المستحيلة
تغيّرت اآلن لألبد ،ويكفي أن ننظر الى اإلنتخابات األميركية
بين المرشحين األبرز هيالري كلينتون ،مرشحة الحزب
الديمقراطي ،ودونالد ترامب ،مرشح الحزب الجمهوري،
لنالحظ أنّ الالفت ،في تلك الحرب االنتخابية ،هو ما يدور
بين هذين المرشحين من اتهامات حول روسيا ،حيث
أتهمت كلينتون المخابرات الروسية باختراق أجهزة
كمبيوتر اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي ،وكذلك،
أتهمت منافسها الجمهوري ترامب بإبداء تأييده للرئيس
الروسي فالديمير بوتين .وقالت كلينتون في مقابلة
مع برنامج «فوكس نيوز صنداي»« :نعرف أنّ أجهزة
المخابرات الروسية اخترقت (أجهزة الكمبيوتر) للجنة
الوطنية للحزب الديمقراطي ،ونعرف أنها رتبت إلطالق
الكثير من هذه الرسائل اإللكترونية ،ونعرف أنّ دونالد
ترامب أظهر استعدادا ً مثيرا ً للقلق لتأييد بوتين.
وسئلت كلينتون إنْ كانت تعتقد أنّ بوتين يريد

ف��وز ت��رام��ب ف��ي االنتخابات ،فقالت إنها ل��ن تقفز إلى
هذا االستنتاج .وقالت لقناة «فوكس» في مقابلة بثت
السبت الفائت« :لكنني أعتقد أنّ تحديد الحقائق يثير
أسئلة خطيرة بشأن التدخل الروسي في إنتخاباتنا وفي
ديمقراطيتنا» .وتابعت قولها« :إنّ الواليات المتحدة
لن تتقبّل ذلك من أي دولة أخرى ،ال سيما دولة تعتبرها
خصماً» .وقالت« :أنّ يشجع ترامب بوتين ويشيد به،
رغم ما يبدو أنه جهد متع ّمد في محاولة للتأثير على
االنتخابات ،يثير في رأيي قضايا تتعلق باألمن القومي».
بينما أشاد دونالد ترامب ببوتين قائالً« :إنه زعيم أقوى
من الرئيس باراك أوباما» .وقال في مؤتمر صحافي في
فلوريدا« :روسيا إن كنتم تسمعونني ،آمل في أن تكونوا
قادرين على العثور على الرسائل اإللكترونية الـ 30ألفا ً
المفقودة» ،في إشارة إلى البريد اإللكتروني الذي شطب
من الخادم الخاص لمنافسته الديمقراطية ،عندما كانت
وزي��رة للخارجية .ونشبت تكهّنات بشأن هوية مصدر
رسائل البريد االلكترونية ،التي كشفت تواطؤ أعضاء
ال��ح��زب الديمقراطي ض � ّد المرشح السابق للرئاسة
األميركية ،بيرني ساندرز ،مما يخالف الحيادية الشرعية
التجسس أسئلة
ضمن أعضاء الحزب .وتطرح إدّعاءات
ّ
شديدة التعقيد عن خيار روسيا لرئاسة أميركا المقبلة،
والمواجهات المتصاعدة بين قادة قوى الشرق والغرب
ذوي اآلراء المختلفة واألسلحة النووية .إضافة إلى
أنّ ترامب اعتبر أنّ السياسة الغبية لوزيرة الخارجية
األميركية السابقة هيالري كلينتون في الشرق االوسط،
هي سبب نشأة تنظيم «داع���ش» ،في مقابلة مع قناة
« »CBSت ّم بث جزء منها األحد  17تموز .كما أتهم الرئيس
باراك أوباما بالتو ّرط في هذا العمل.
ال يخفي بعض المراقبين األميركيين تخ ّوفهم من تأييد

ترامب لبوتين ،حيث كتب جيفري غولدبيرغ في مجلة
«أتالنتك» األميركية «أنّ ترامب فضح نفسه مثبتا ً أنه
عميل األمر الواقع للرئيس فالديمير بوتين ،وديكتاتور
م��د ّرب لـ«كي .جي .ب��ي ،».التي تسعى إلى إع��ادة بناء
االمبراطورية السوفياتية ،من خالل تقويض «األمم الحرة»
في أوروب���ا ،وتهميش حلف شمال األطلسي «الناتو»،
وإنهاء حكم أميركا كقوة عظمى وحيدة في العالم».
وق��ال غولدبيرغ :إنّ فهم ترامب للدور األميركي في
العالم يلتقي مع المصالح الجيوسياسية لروسيا ،ذلك
أنّ إنتقاده للديمقراطية األميركية ينسجم مع إنتقاد
الكرملين لها ،وهو يتشارك في ميوله مع إيديولوجية
بوتين بما فيها الهوس بنوع القوة التي يتشارك فيها
عادة الديكتاتوريون .ك ّل ما يقوله ترامب ،من تأييد ،يقف
حائالً بينه وبين الرئاسة األميركية ،ويجعل منه المرشح
األهوج ،ويجعل من هيالري كلينتون المرشحة المتوقعة،
بالرغم من ملفات الفساد المحيطة بها ،لكن سيكولوجيا
الفرد األميركي ال زالت تحمل تخ ّوفا ً من ال��روس ،الذين
كانوا األعداء الفطريين ألميركا لعقود طويلة ،واآلن إمساك
روسيا بملفات الشرق األوس��ط وال��ح��رب على سورية
وتشكيلها الحجر العثرة أمام المخطط األميركي ،جعلها
تعود الى الشعور الواعي بأنّ الخطر الروسي عاد...
اآلن سيحلم جميع من يسكن البيت األبيض بكابوس
يدعى ال��روس وبوتين ،وسيل ّوحون به وكأنه الخطر
الكبير ،فقد كشف الغطاء عن األميركي ،وأن��ه لم يعد
يستطيع أن يمتطي حصانه ويطلق صرخاته على طريقة
«الكاوبوي» القديمة ويغزو العالم ،كما كان يفعل منذ أن
عادت أساطيله مدحورة أمام الردع الروسي عن الشواطئ
السورية ...إستعدّوا اآلن روسيا عادت.

قالت مصادر عسكرية
متابعة لمعارك الحسكة
إنّ القبول السوري
بالصيغة التي تض ّمنتها
التسوية مع الميليشيات
الكردية لحفظ المواقع
العسكرية جاء بنتيجة
وضوح الدور األميركي
في محاولة استدراج
الجيش السوري إلى
معارك تجبره على نقل
أجزاء من قواته للفوز
بها والتأثير بالتالي
على جهوزيته في حلب
انطالقا من أولوية
إضعاف وضع الجيش
عسكريا ً في حلب بنظر
واشنطن واألولوية
المعاكسة للقيادة
العسكرية السورية.

قا�ض ي�أمر بمراجعة ر�سائل كلينتون الإلكترونية
وترامب يدعو للتحقيق في م�ؤ�س�ستها الخيرية �ألمانيا ُّ
تحث مواطنيها
على تخزين الطعام تح�سب ًا للطوارئ
ميركل تدعو الأوروبيين لزيادة �إجراءاتهم الأمنية

أمر قاض ،وزارة الخارجية األميركية ،بمراجعة نحو
 15ألف رسالة بريد إلكتروني ،ومرفقات تخص هيالري
كلينتون ،وجدها مكتب التحقيقات الفدرالي ،الذي يحقق
في إستخدام الوزيرة السابقة لبريد إلكتروني خاص غير
مصرح به.
وح��دد القاضي أيضاً ،جلسة في  23أيلول المقبل،
للكشف عن الرسائل اإللكترونية ،وهو موعد يثير احتمال
أن يصبح بعض ه��ذه الرسائل معلنا ً قبل إنتخابات
الرئاسة ،التي تتنافس فيها المرشحة الديمقراطية
كلينتون مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب ،والتي
ستجري في الـثامن من تشرين الثاني المقبل.
في السياق ،قال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية
للصحافيين «إن الوزارة ما زالت تراجع  14900وثيقة،
ولم يتضح كم من هذه الرسائل شخصي ،وكم كان المرتبط
بعملها».وتابع « :ليس واضحا ً أيضا كم من هذه الرسائل
قد يكون تكرارا ً لتلك الرسائل التي كشف عنها بالفعل».
في غضون ذلك ،دعا دونالد ترامب وزارة العدل لتعيين
ممثل ادعاء خاص ،للتحقيق فيما إذا كان المانحون ألذين
يتبرعون لمؤسسة كلينتون ،تلقوا معاملة خاصة من
وزارة الخارجية حينما كانت تتولى هيالري ادارتها.
ووجه ترامب الدعوة أمام تجمع آلالف من أنصاره ،في
أكرون بوالية أوهايو ،متهما ً الرئيس األسبق بيل كلينتون،
وزوجته ،بتحويل مؤسسة كلينتون الخيرية إلى مشروع
«للدفع مقابل الخدمة» ،تلقى من خالله المانحون األثرياء،
في الداخل والخارج ،إمتيازات من الخارجية األميركية
خالل الفترة من  2009إلى .2013
وانتقد ترامب وزارة العدل ومكتب التحقيقات االتحادي،
لعدم توجيه إتهام لكلينتون على استخدامها خادم بريد
إلكتروني خاص ،وهي وزيرة للخارجية .وقال« :مطلوب
من وزارة العدل تعيين ممثل إدعاء خاص ،ألنها أثبتت
لألسف ،أنها ذراع سياسية للبيت األبيض ...لم نشهد مثل
هذا من قبل على اإلطالق».
وجاء طلب ترامب في اليوم نفسه الذي أصدرت فيه
جماعة مراقبة محافظة تسمى «جاديكال ووتش» 725
صفحة من وثائق وزارة الخارجية األميركية ،تقول إن
بعضها يشمل أمثلة على معاملة مميزة لمانحين بطلب
من دوج�لاس باند ،المدير التنفيذي السابق لمؤسسة
كلينتون.

وجاء أيضا ً طلب ترامب إج��راء تحقيق مستقل ،عقب
إعالن مؤسسة كلينتون أنها لن تقبل منحا أجنبية إذا
فازت كلينتون في االنتخابات.
إلى ذلك ،أعلنت منظمة األمن والتعاون في أوروبا ،نيتها
إرسال خمسمئة مراقب دولي لمراقبة إنتخابات الرئاسة
األميركية ،المقررة في الثامن من تشرين الثاني ،أي بزيادة
عشرة أمثال عن عدد المراقبين الذين أرسلتهم المنظمة في
انتخابات .2012
لكن مجموعة «مؤتمر الزعامة للحقوق المدنية وحقوق
اإلنسان» التي تضم أكثر من مئتي منظمة أميركية للحقوق
المدنية ،حثت المنظمة األوروبية في خطاب ،على إرسال
أكثر من العدد الذي طلبته المنظمة ،إستنادا ً إلى تقييم
أجرته في أيار الماضي ،يؤكد أن وزارة العدل األميركية
سترسل مراقبين إلى عدد أقل من مراكز االقتراع هذا العام،
مقارنة باالنتخابات السابقة.
واعتبر خطاب المجموعة األميركية ،أن دور المنظمة
األوروبية أصبح أكثر أهمية ،حيث سيكون الناخبون،
على األرجح ،أكثر عرضة لمواجهة االنحياز العرقي في
االنتخابات المقبلة ،مقارنة مع ما كان الحال عليه قبل
 50عاماً ،بسبب قوانين االنتخاب التي أقرت في عدد
من الواليات ،بعدما ألغت المحكمة العليا األميركية ،قبل
ثالث سنوات ،جزءا من قانون حقوق االنتخاب المناهض
للتمييز والصادر عام .1965
ّ
وحث الخطاب المنظمة على تركيز مواردها على ثمان
والي��ات ،قالت إنها من المرجح أن تشهد «جهودا مكثفة
لترويع الناخبين» من بينها بنسلفانيا ونورث كاروالينا،
حيث يتوقع أن تحتدم المنافسة بين المرشح الجمهوري
ترامب ومنافسته الديمقراطية كلينتون.
م��ن جهته ،ق��ال واي��د هندرسون الرئيس التنفيذي
للمجموعة األميركية ،أن المراقبين الدوليين ال يمكنهم ملء
الفراغ الذي خلفه مراقبو وزارة العدل األميركية ،الذين
وصل عددهم إلى  840عام .2004
في حين قال توماس رايمر ،المتحدث باسم منظمة األمن
والتعاون في أوروبا ،أن عدد المراقبين الذين سترسلهم
المنظمة إلى الواليات المتحدة ثابت عند  500مراقب ،لكن
خطاب مجموعة الحقوقيين سيساهم في قرار المنظمة
بشأن األماكن التي سيرسلون إليها.

توجه كييف
بوتينُّ :
ال�ستخدام القوة يُ�ض ّر بالت�سوية
ح � ّذر الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين ،في مكالمة هاتفية أجراها مع
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
والرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند،
من أن ميول أوكرانيا نحو استخدام
القوة يضر بعملية التسوية.
وأوض��ح��ت ال���دائ���رة الصحافية
للكرملين ،في معرض تعليقها على
المكالمة التي جرت ،أمس ،أن بوتين
ل��ف��ت إن��ت��ب��اه م��ي��رك��ل وه��والن��د إل��ى
ّ
الفظ الذي حاول الجانب
االستفزاز
األوك��ران��ي تنفيذه في أوائ��ل الشهر
الحالي بالقرم ،إذ أرس��ل مجموعة
م��ن المخربين إل��ى داخ��ل األراض��ي
ال��روس��ي��ة ،بغية ت��دب��ي��ر عمليات
إرهابية.

ونقلت ال��دائ��رة عن بوتين قوله:
«يض ّر ميل كييف نحو شن مثل هذه
العمليات ،بعملية مينسك وبالتعاون
في إطار صيغة النورماندي».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أع���رب السفير
األوك��ران��ي ،ف��ي ال��والي��ات المتحدة
فاليري تشالي ،عن أمله في أن تحاط
واشنطن علما ً بفكرته ،حول تصنيع
األس��ل��ح��ة ال��ف��ت��اك��ة ع��ل��ى األراض���ي
األوكرانية ،بالتعاون مع واشنطن.
وقال تشالي« ،أنا أعلم ،أن مسألة
ت��وف��ي��ر األس��ل��ح��ة ال��ف��ت��اك��ة مسألة
ح��س��اس��ة .وف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ليست
اإلم��دادات هي األه��م ،بل اإلش��ارة…
ه��ذه ف��ك��رت��ي ،ال��ت��ي أم��ام��ه��ا فرصة
لتنفيذ إنتاج األسلحة بالتعاون مع

األميركيين على األراضي األوكرانية».
وأعرب عن أمله بأن الواليات المتحدة،
على األغ��ل��ب« ،ستعطي اإلش���ارة»
لتوفير السالح الفتاك ألوكرانيا.
وت���ق���دم واش��ن��ط��ن ال��م��س��اع��دة
العسكرية لكييف ،لكن رسميا ً فقط
بتأمين البزات العسكرية والمعدات،
وليس «األسلحة الفتاكة» .باإلضافة
إلى ذلك ،يقوم المدربون األميركيون،
ف��ي غ���رب ال���ب�ل�اد ،ب��ت��دري��ب جنود
الحرس الوطني .وق��ال تشالي ،في
وقت سابق ،أن مسألة توريد األسلحة
الفتاكة إلى أوكرانيا يمكن أن يعاد
النظر فيها من قبل الواليات المتحدة،
بعد انتهاء االنتخابات المحددة نهاية
العام.

ط��ال��ب��ت ال��م��س��ت��ش��ارة األلمانية
أنجيال ميركل ،دول االتحاد األوروبي
بتحسين األمن الداخلي والخارجي
لالتحاد .ودع��ت إلى توسيع نطاق
التعاون األوروبي في مجال الدفاع،
معربة عن تأييدها لمزيد من تبادل
المعلومات بين أجهزة االستخبارات
األوروبية.
وقالت ميركل في أعقاب محادثات
ثالثية مع رئيس ال��وزراء اإليطالي
ماتيو ري��ن��زي والرئيس الفرنسي
ف��ران��س��وا ه���والن���د ،ع��ق��دوه��ا على
متن سفينة حربية إيطالية ،قبالة
جزيرة فينتوتوني اإليطالية« :نظرا
(لتهديد) تنظيم «داع��ش» والحرب
األهلية ال��دائ��رة ف��ي س��وري��ا ،فإننا
نشعر أن علينا فعل المزيد من أجل
أمننا الداخلي والخارجي».
يذكر أن الزعماء الثالثة سبق أن
عقدوا لقاء من هذا النوع ،في نهاية
حزيران الماضي ،بعد ظهور نتيجة
استفتاء «البريكست» ،الذي أجراه
البريطانيون على مستقبل عضوية
بالدهم في االتحاد األوروبي.
من جهة ثانية ،أكد رئيس الحكومة
اإليطالية ماتيو رينزي ،أن أوروب��ا
لم تنته بعد «البريكست» ،وق��ال:
«كثيرون اعتقدوا بعد «البريكست»
أن أوروب����ا ان��ت��ه��ت ،ه��ذا األم���ر غير
صحيح» ،في حين اعتبر الرئيس
الفرنسي أن «الخطر في أوروبا اليوم
يكمن في التفتت والتقسيم».
ف���ي غ��ض��ون ذل����ك ،أع��ل��ن وزي���ر
الداخلية الفرنسية بيرنار كازنوف،
أن ق��وات األم��ن أوقفت خالل الـستة
أشهر األخيرة ،متورطين في اإلرهاب،
ما يعادل جميع من تم توقيفهم خالل

عام  2015بأكمله.
وأش��ار ك��ازن��وف ،في تصريحات
له عقب نهاية مباحثاته مع نظيره
األلماني ،توماس دي مايتسيري ،إلى
أن إدارة األمن الداخلي أوقفت خالل
شهر آب الحالي سبعة أشخاص
على عالقة بخاليا إرهابية ،وقبض
على ثالثة أشخاص كانوا يحضرون
للقيام بعمل إرهابي في البالد.
ه���ذا وت��ش��ه��د ف��رن��س��ا ح��ال��ة من
ع��دم االس��ت��ق��رار األم��ن��ي والعمليات
اإلرهابية ،التي كان أبرزها هجوم
نيس األخير ،الذي أسفر عن مقتل 84
شخصا ً وإصابة العشرات ،إثر دهس
إرهابي حشدا ً من الناس بشاحنته.
وفي سياق متصل ،حثت الحكومة
األلمانية مواطنيها على تخزين
كميات من الطعام والمياه تحسبا
للطوارئ التي قد تتعرض لها البالد،
وهو ما لم يحدث منذ الحرب الباردة.
وتضمنت توصيات الحكومة،
تخزين كمية م��ن الطعام والمياه
تكفي لعشرة أيام ،كاستعداد مبدئي
ألي ط��وارئ قد تمر بها ال��ب�لاد .كما
نصحت بتخزين لترين م��ن الماء
لالستهالك اليومي لكل فرد ،على مدار
األيام العشرة.
وذكر موقع صحيفة «فرانكفورت
ألغماينه» أن المفهوم الجديد للدفاع
المدني وضع في  69صفحة أعدتها
وزارة الداخلية األلمانية ،في وثيقة
للعرض على الحكومة.
وج���اء ف��ي ال��وث��ي��ق��ة أن���ه «ليس
من المتوقع أن تتعرض األراض��ي
األلمانية لهجوم يحتاج إل��ى دفاع
تقليدي» .وأضافت« :لكننا ال نستبعد
أن نتعرض لتهديدات أمنية جسيمة

ف��ي المستقبل ،ل��ذا ن��رى أن هناك
ض���رورة لتطبيق إج����راءات األم��ن
المدني».
وق��ال ت��وم��اس دي ميزير ،وزي��ر
الداخلية األلماني ،في حديث لبعض
أطفال المدارس ،أن ألمانيا البد أن
تكون مستعدة ألي عملية لتسميم
م��س��ت��ودع��ات ال��ط��ع��ام وال��م��ي��اه ،أو
انقطاع إمدادات الزيت والغاز.
وبدأاأللمانيونعلىالفور،فيكتابة
تعليقاتهم على الوثيقة التي تتضمن
المفهوم الجديد للدفاع المدني ،على
موقع التواصل االجتماعي «تويتر»
م��ن خ�ل�ال ال��ت��ف��اع��ل ع��ل��ى هاشتاغ
(.)Hamsterkaeufe
من جهتهم ،وصف أعضاء برلمان
محسوبون على المعارضة مفهوم
ال��دف��اع المدني ال��ج��دي��د ،ال��ذي من
المفترض أن يُعرض على ال��وزارة
(اليوم) األربعاء ،بأنه «مثير للذعر».
وانتقد ديتمار بارتش ،نائب رئيس
الكتلة البرلمانية للحزب اليساري
األلماني ،هذا التحرك ،قائال «ال يمكن
إث��ارة الفوضى بين الناس بجولة
أخ���رى م��ن المقترحات ،م��ن بينها
تكديس إمدادات الطعام».
ب����دوره ،ق���ال قنسطنطين ف��ون
ن��وت��س ،رئيس الكتلة البرلمانية
لحزب «الخضر» ،أن «من المنطقي أن
ُتحدّث توصيات الدفاع المدني ،التي
لم ُتمس منذ عام  .»1995لكنه حذر
من الخلط بين هذا التحديث وبين أي
سيناريو عسكري أو إرهابي ،قائال
«ال أرى في االُفق أي سيناريو لهجوم
يبرر تخزين المواطنين لإلمدادات».

