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 3دول بـ«الناتو» تمتلك صواريخ «إس »300

وضعت الدعوى في قائمة الوثائق السرية ومنعت المحامين من الوصول إليها

تركيا :الواليات المتحدة تكيل بمكيالين

محكمة أوروبية تتجاهل دعاوى أقرباء ضحايا

• منظومة الصواريخ الروسية

قال تقرير لوكالة �أنباء الأنا�ضول �إن الواليات
املتحدة تغ�ض الطرف على امتالك  3دول يف حلف
الناتو �صواريخ «�إ�س »300-الرو�سية ،وتنتقد تركيا
فقط على �صفقة �رشاء منظومة «�إ�س.»400-
و�أو�ضحت الوكالة الرتكية �أن  3دول �أع�ضاء يف حلف
�شمال الأطل�سي»الناتو» متتلك منظومة �صواريخ
«�إ�س ،»300-وهي اليونان وبلغاريا و�سلوفاكيا.
ولفتت «الأنا�ضول» �إلى �أن منظومة �صواريخ «�إ�س-
 »300كانت �أنتجت يف عهد االحتاد ال�سوفييتي عام
 ،1978وهي الن�سخة الأق��دم لـ»�إ�س »400-التي
تعتزم تركيا �رشاءها.
وب�ش�أن اليونان ،ذكرت الوكالة �أن �أثينا ا�شرتت
املنظومة ال�صاروخية «�إ�س »300-بعد �أن رغب
ال�شطر اليوناين من قرب�ص ب�رشاء هذا النوع من
ال�سالح عام  ،1998وا�ستلمتها بدال عنه ،نتيجة
اعرتا�ض �أنقرة ال�شديد على ن�صبها يف اجلانب
القرب�صي اليوناين من اجل��زي��رة ،ح�سب و�صف
امل�صدر.
وقال التقرير �إن اليونان ا�ستلمت  4بطاريات من
منظومة �صواريخ «�إ�س ،»300-و 16من�صة �إطالق
�صاروخي ،و� 80صاروخا ،م�ضيفة �أن ال�سلطات
اليونانية و�ضعتها يف م�ستودع بجزيرة كريت،

معللة ذلك بعدم درايتها بكيفية ا�ستخدامها.
ورغم �إعالن اليونان �آنذاك �أنها لن تخرج املنظومة
من م�ستودعاتها ،ملنع اندالع �أزمة بني «الناتو»
ووا�شنطن� ،إال �أنها قررت الحقا دمج املنظومة يف
نظامها اجلوي الدفاعي.
وتابعت قائلة �إن القوات اجلوية اليونانية �أجرت
اختبارات على هذه املنظومة ال�صاروخية يف قواعد
«الناتو» يف كريت ،وذلك �أثناء تدريبات «ال�صقر
الأبي�ض» ،من دون مواجهة �أي اعرتا�ض من قبل
«الناتو».
و�أفاد التقرير كذلك ب�أن بلغاريا ،الدولة الع�ضو يف
حلف الناتو ،متتلك وحدتني من منظومة �صواريخ
«�إ�س ،»300-ت�ضم كل منهما  5قاذفات �صاروخية.
�أما �سلوفاكيا الدولة الثالثة الع�ضو يف الناتو،
فتقول الوكالة �إنها ورثت بطارية �صواريخ «�إ�س-
 »300مع � 48صاروخا ،من ت�شيكو�سلوفاكيا ال�سابقة
بعد انف�صالهما �إلى دولتني.
ونقلت «الأنا�ضول» عن حلف «الناتو» �أن منظومة
�صواريخ «�إ�س »300-امل�ضادة للطائرات ولل�صواريخ
البالي�ستية املتو�سطة وق�صرية املدى هي «�إحدى
�أك�ثر الأنظمة الدفاعية اجلوية متو�سطة املدى
فعالية يف العامل».

فرنسا 4 :دبابات و 20مدرعة
و 300جندي إلى إستونيا
تدفع فرن�سا بـ 4دبابات وع�رشين
م��درع��ة م�شاة « »IFVم��ع 300
ج��ن��دي� ،إل���ى دول���ة �إ�ستونيا
البلطيقية � 23أب��ري��ل احل��ايل،
للم�ساهمة يف جهود حلف الناتو
قرب احلدود الغربية لرو�سيا.
وق���ال���ت اخل���دم���ة ال�صحافية
لل�سفارة الفرن�سية يف جمهوريات
البلطيق ال�سوفييتية �سابقا�،إنه
�سيتم ن�رش اجلي�ش والتكنولوجيا
يف مدينة تابا ،التي تبعد نحو
 140كيلومرتا فقط عن احلدود
الرو�سية.
وي�أتي انت�شار وحدة من اجلي�ش
الفرن�سي يف �إ�ستونيا يف �إطار
مهمة الناتو لتعزيز الوجود
الع�سكري للتحالف يف دول
البلطيق وبولندا بحجة احتواء
�أي هجوم رو�سي حمتمل.
وتتكون ال��وح��دة الفرن�سية التي �ستنت�رش يف
�إ�ستونيا ،من جنود اللواء الثاين باجلي�ش الفرن�سي
ومرتزقة من الفيلق الأجنبي ،و�سيتم نقل املعدات
الع�سكرية املزودة بها بوا�سطة ال�سكك احلديدية.

• دبابات فرنسية

و�أو�ضحت البعثة الدبلوما�سية الفرن�سية يف
البلطيق� ،أن هذه الوحدة من اجلي�ش �ستبقى يف
جمهوريات البلطيق حتى نهاية �أغ�سط�س من هذا
العام.

الطائرة الماليزية
كتب �صحايف �أملاين �أن املحكمة
الأوروب��ي��ة حلقوق الإن�����س��ان مل
تتخذ �أي قرار حول دعوى �أقرباء
�ضحايا حتطم طائرة «بوينغ»
امل��ال��ي��زي��ة ��ش�رق �أوك��ران��ي��ا،
والتي تتهم ال�سلطات الأوكرانية
بالإهمال اجلنائي.
وذكر فلورين ريت�سري ،ال�صحايف
يف جملة « »Telepolisالأملانية،
�أن احلقوقي الأمل���اين يف جمال
القانون اجلوي� ،إيلمار غيموال،
ال����ذي مي��ث��ل م�����ص��ال��ح �أق��رب��اء
ال�ضحايا ،رفع عام  2014دعوى
ق�ضائية �إلى املحكمة الأوروبية
حلقوق الإن�سان حمل فيها كييف
م�����س���ؤول��ي��ة ال��ك��ارث��ة وطالبها
بدفع تعوي�ضات كبرية لذوي
ال�ضحايا.
و�أفاد ريت�سري ب�أن املحكمة بعد
ت�سلمها الدعوى ت�رصفت ب�شكل
غريب للغاية وو�ضعتها يف قائمة
الوثائق ال�رسية ومنعت اجلمهور
واملدعني واملحامني من الو�صول
�إليها .و�أ���ض��اف �أن غيموال قدم
للمحكمة عام  2015وثائق �إ�ضافية
ودالئ��ل جديدة من جمل�س الأمن
الهولندي ،غري �أن ذلك مل ي�ؤثر
على الو�ضع .فا�ستمرت املحكمة
يف التم�سك بال�صمت دون تقدمي
معلومات حول من طالب بجعل
هذه الق�ضية �رسية.
وكتب ال�صحايف �أي�ضا �أن �أوكرانيا
تتحمل م�س�ؤولية حتطم الطائرة
املاليزية «الرحلة  »MH17فوق
�أرا�ضيها عام � ،2014إذ �أنها مل
تغلق �أجواءها فوق �رشق �أوكرانيا
«منطقة دون��ب��ا���س» .وع�بر عن
اعتقاده ب�أن �سبب ذلك يعود �إلى
خوف كييف من فقدان �أرباحها من

الرتانزيت والتي تقدر بنحو 200
مليون دوالر �سنويا.
و�أو�ضح �أن جمل�س الأمن الهولندي
الذي يجري التحقيق يف مالب�سات
الكارثة ،هو �أي�ضا انتقد موقف
ال�سلطات الأوكرانية ،وخا�صة �أنها
مل تتخذ �إجراءات �رضورية ل�ضمان
�أم��ن �أجوائها ،م�شريا يف الوقت
نف�سه �إلى �أن املجل�س �أعلن �أي�ضا
�أن م�س�ؤولية الكارثة يتحملها عدد
من الدول الأخرى.
وي��رى ال�صحايف �أن ه��ذا الإعالن
بالذات هو ال��ذي جعل �أوكرانيا
تتجنب حتمل م�س�ؤوليتها وفتح
حتقيق بحقها ،فيما مت توجيه
االتهامات �إلى رو�سيا وذلك ب�سبب
�أن ال��دول الغربية كانت ت�ؤيد
�أع��م��ال ال�سلطات الأوك��ران��ي��ة يف
�رشق �أوكرانيا.
ودق��ق �أن الدعوى �ضد ال�سلطات

• جلسة استماع في هولندا

الأوكرانية مت رفعها منذ � 5سنوات،
غري �أن��ه لي�س من الوا�ضح حتى
الآن ،فيما �إذا قبلتها املحكمة �أم
ال .ويظن �أن املحكمة تنتظر عندما
�سين�سى العامل عن هذه الوثيقة.
وحتطمت طائرة «بوينغ» املاليزية
التي كانت يف طريقها من �أم�سرتدام
�إلى كواالملبور يف  17يوليو عام
 2014يف �ضواحي مدينة دونيت�سك
�رشق �أوكرانيا «منطقة دونبا�س»،
الأم��ر ال��ذي �أ�سفر عن مقتل 298
�شخ�صا .واتهمت كييف املحاربني
يف �رشق �أوكرانيا ب�إ�سقاط الطائرة،
غري �أنهم قالوا �إنه ال تتوفر لديهم
و�سائل ع�سكرية ت�سمح ب�إ�سقاط
هدف جوي على مثل هذا االرتفاع
الكبري.
وف��ي��م��ا ب��ع��د ق���دم���ت جمموعة
التحقيق امل�شرتكة نتائج متهيدية
لتحقيقها ،حيث �أكدت �أن طائرة

«بوينغ» مت �إ�سقاطها من منظومة
«ب��وك» ال�صاروخية التي متلكها
الكتيبة ال�صاروخية الـ 53التابعة
للقوات الرو�سية واملرابطة يف
مدينة كور�سك الرو�سية .ومل
يجب املحققون عن ال�س�ؤال حول
املحكمة التي �سرت�سل �إليها نتائج
حتقيقهم.
من جهتها �أعلنت وزارة اخلارجية
الرو�سية �أن كل االتهامات بتورط
مو�سكو ب�إ�سقاط الطائرة املاليزية
فارغة وتثري �أ�سفا ،وا�صفة نتائج
التحقيق ب�أنها متحيزة.
وفيما بعد �رصح الرئي�س الرو�سي،
ف�لادمي�ير ب��وت�ين� ،أن رو�سيا
حرمت من امل�شاركة يف التحقيق
مبالب�سات الكارثة ،م�شددا على
�أن مو�سكو ل��ن تعرتف بنتائج
التحقيق �إال ب�رشط م�شاركتها يف
هذا العمل.

األكثر مبيع ًا في موقع «أمازون»

موسكو :تقرير مولر لم يتضمن أي دليل على تدخل
روسيا في االنتخابات األميركية
�أعلن مدير دائرة �شمال �أمريكا بوزارة
اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة ،غيورغي
بوري�سينكو� ،أن تقرير املدعي
الأمريكي اخلا�ص ،روبرت مولر ،ال
يت�ضمن �شيئا قد يثري انتباها لدى
مو�سكو.
ويف تعليقه على تقرير مولر ،الذي
مت ن�رش ملخ�صه اخلمي�س ،قال
بوري�سينكو« :ال يوجد هناك �شيء
يجلب انتباهنا� ،إنه ي�ؤكد بالفعل
غياب �أي �أدل��ة على تدخل رو�سيا
يف االنتخابات الأمريكية .ال يوجد
هناك ولو دليل واحد .و�أكد م�ؤلفو
التقرير بالفعل �أنه ال يوجد لديهم
�أي دالئل».
ومت يف الواليات املتحدة اخلمي�س
ن����شر ت��ق��ري��ر امل��دع��ي الأم�يرك��ي
اخلا�ص ،روب��رت مولر ،حول ما
ي�سمى ب��ـ «التدخل ال��رو���س��ي» يف
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية
لعام  .2016وينفي التقرير وجود
«م����ؤام���رة» ب�ين ف��ري��ق الرئي�س
الأمريكي احلايل ،دونالد ترامب،
وال�سلطات الرو�سية ،وكذلك عرقلة

ترامب للتحقيق.
وتو�صل مولر �إلى ا�ستنتاج مفاده
�أن رو�سيا كانت حتاول التدخل يف
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية
ل���ع���ام  ،2016وف��ي��م��ا يخ�ص
ا�ستنتاجه الثاين ف�إنه ي�ؤكد على �أنه
مل تكن هناك �أي م�ؤامرة بني ترامب
وال�سلطات الرو�سية� .أما ال�س�ؤال
ح��ول عرقلة ت��رام��ب للق�ضاء فلم
يتو�صل مولر �إلى ا�ستنتاج وا�ضح
بهذا اخل�صو�ص.
من ناحية �أخ��رى �أ�صبح الكتاب
اجلديد ال��ذي ي�ضم تقرير املدعي
الأمريكي اخلا�ص ،روبرت مولر،
حول ما ي�سمى بـ «التدخل الرو�سي»
يف االنتخابات الأمريكية ،ثالث �أكرث
املواد مبيعا يف موقع «�أمازون».
وك��ت��ب��ت �صحيفة «New York
� »Timesأن الكثري من النا�رشين
يحاولون �إ�صدار هذا الكتاب ب�أ�رسع
م��ا ميكن .فمثال تعد دار الن�رش
« »Skyhorseقراءها ب�أن «االنتظار
قد انتهى».
وبالإ�ضافة �إليها من املتوقع �أن

ي�صدر هذا الكتاب عن دار الن�رش
« »Washington Postودار الن�رش
« »Simon&Schusterالتي تعد
بتقدمي «حتليل ن��ادر» للكتاب من
الفائزين بجائزة بوليتزر� .أما دار
الن�رش « »Barnes&Nobleفتقرتح
فر�صة لتحميل الن�سخة الإلكرتونية
للتقرير جمانا ،يف حني تنوي دار
الن�رش «»Melville House Books
ن�رش ال��ك��ت��اب دون �أي تعليقات
وحتاليل ،وتريد دار «»Times
�إ�صدار ن�سخة مكونة من � 16صفحة
ت�ضم ا�ستنتاجات وتفا�صيل هامة
جدا من هذا الكتاب.
وحت��اول دور الن�رش �إ�صدار كتاب
ي�ضم تقرير مولر بغ�ض النظر عن
�أنه من املمكن التعرف على التقرير
جم��ان��ا على م��وق��ع وزارة العدل
الأمريكية.
وت�شري و�سائل �إع�لام �أمريكية �إلى
�أن مولر نف�سه لن ي�ستفيد ماليا
من ن�رش هذا الكتاب� ،إذ �أن القانون
الفيدرايل الأمريكي ين�ص على �أن
ال��وث��ائ��ق التي �أع��دت��ه��ا احلكومة

الأمريكية متاحة للجميع.
ومت يف الواليات املتحدة اخلمي�س
ن����شر ت��ق��ري��ر امل��دع��ي الأم�يرك��ي
اخلا�ص ،روب��رت مولر ،حول ما
ي�سمى ب��ـ «التدخل ال��رو���س��ي» يف
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية
لعام  .2016وينفي التقرير وجود
«م���ؤام��رة» بني جمموعة الرئي�س
الأمريكي احلايل ،دونالد ترامب،
وال�سلطات الرو�سية ،وكذلك عرقلة
ترامب للعدل.
وتو�صل مولر �إلى ا�ستنتاج مفاده
�أن رو�سيا كانت حتاول التدخل يف
االنتخابات الرئا�سية الأمريكية
لعام  ،2016وفيما يخ�ص ا�ستنتاجه
الثاين ف�إنه ي�ؤكد على �أنه مل تكن هناك
�أي م�ؤامرة بني ترامب وال�سلطات
الرو�سية� .أما ال�س�ؤال حول عرقلة
ترامب للعدل فلم يتو�صل مولر �إلى
ا�ستنتاج وا�ضح بهذا اخل�صو�ص.
ون�رش تقرير مولر مع اخت�صارات
كبرية.من جهتها ترف�ض رو�سيا كل
االتهامات الأمريكية بـ «تدخلها» يف
االنتخابات الأمريكية.

مسؤول أميركي سابق يدعو ألمانيا لترويع روسيا
اع��ت�بر �إل�بري��دج ك��ول��ب��ي ،نائب
وزي��ر الدفاع الأمريكي ال�سابق،
�أن �أمل��ان��ي��ا تت�رصف ب�شكل غري
�صحيح جتاه حلف الناتو ،ويجب
�أن ت�ستثمر امل��زي��د م��ن امل��وارد
«لرتويع» رو�سيا.
وقال كولبي ،الذي ي�شغل حاليا
من�صب مدير برنامج ال��دف��اع يف
مركز الأم��ن الأمريكي اجلديد ،يف
مقابلة مع جملة فوك�س الأملانية،
�إن �أملانيا هي �أغنى بلد يف �أوروبا
ويجب �أن تنفق على دفاعها وعلى
الدفاع عن حلفائها يف الناتو .ويف
الوقت نف�سه �شدد على �أن اجلي�ش
الأملاين يف الوقت احلايل هو «الظل
الباهت» ملا مثله يف نهاية احلرب
الباردة.
وقال كولبي�« :أملانيا غنية ب�شكل
ال ي�صدق وميكن �أن تنفق �أكرث على
دفاعها وعلى الدفاع عن حلفائها».
و�أ�ضاف ،يف الوقت نف�سه ،ميكن
لأملانيا �أن تقدم م�ساهمة كبرية
يف حل امل�شاكل الرئي�سية حللف
الناتو �إذا حققت جزءا �صغريا على
الأقل مما فعلت يف عام � ،1988إي
عندما �أ�سهمت يف اندثار كتلة الدول
اال���ش�تراك��ي��ة وان�����س��ح��اب اجلي�ش
ال�سوفيتي من �أملانيا ال�رشقية لقاء
وع��ود كالمية بعدم مت��دد الناتو

• مدرعات تابعة للجي�ش الأملاين

�رشقا ،وت�صفية حلف وار�سو.
و�أو����ض���ح ك��ول��ب��ي �أن امل�شاكل
الرئي�سية للناتو ترتكز الآن على
اجلهة ال�رشقية ،وخا�صة على
ح��دود احللف مع رو�سيا ،وميكن
�أن تلعب �أملانيا دورا حا�سما يف
احلرب �ضد مو�سكو.
وق��ال نائب وزي��ر الدفاع ال�سابق
للواليات املتحدة« :هناك �إمكانية

لأن ت�ساهم �أملانيا �أكرث يف تخويف
الرو�س».
ويف الوقت نف�سه ،قال امل�س�ؤول
ال�سابق يف البنتاغون �إن الواليات
املتحدة متورطة يف ن��زاع�ين -
مع رو�سيا وال�صني  ،لذا يتعني
على �أوروب��ا ككل �أن تفعل املزيد
للم�ساعدة يف ح��ال��ة «ال��ع��دوان
الرو�سي» .ويف هذا ال�صدد ،حذر

• الجئون يف �أملانيا

من �أنه يف حالة وجود �أي �رصاع مع
مو�سكو ،قد ت�ضطر �أملانيا وحلفاء
الواليات املتحدة الأوروبيني يف
الناتو �إلى مواجهة رو�سيا لوحدهم
ودون م�ساعدة �أمريكية.
من جهة �أخ��رى اق�ترح النائب يف
ال�برمل��ان الأمل���اين وع�ضو حزب
«البديل من �أجل �أملانيا» اليميني،
فالدمري غريدت ،تدري�س الالجئني

ال�سوريني يف �شبه جزيرة القرم
الرو�سية ا�ستعدادا لعودتهم �إلى
بالدهم.
وق���ال ال�برمل��اين الأمل����اين على
هام�ش منتدى يالطا االقت�صادي
الدويل�« :أحتاج �إلى لقاء مع الوفد
ال�سوري ،لأبحث م�س�ألة تكوين
الالجئني ال�سوريني ،املتواجدين
يف �أملانيا ،وتلقيهم تعليما يف

القرم ،بهدف حت�ضريهم للعودة
�إلى ديارهم».
و�أو�ضح غريدت �أن عددا كبريا من
الالجئني ال�سوريني م�ستعدون
لتلقي تكوينا من �ش�أنه �أن يفتح
�أمامهم �آفاقا لتحقيق ذواتهم ،م�ضيفا
�أنه «يجب �أن يكون هذا التكوين يف
القرم نظرا لأن تكلفته �ستكون �أقل
و�أك�ثر جناعة ،وهذه اخلطوة هي

ر�سالة ذات بعد �إن�ساين».
جت��در الإ���ش��ارة �إل���ى �أن �أملانيا
ا�ستقبلت خالل احلرب التي �شهدتها
�سوريا �أكرث من مليون الجئ ،وقد
ت�سبب ذلك يف خالفات �سيا�سية بني
امل�ست�شارة �أنغيال مريكل والأحزاب
اليمينية ،التي ر�أت يف هذه اخلطوة
عبئا اقت�صاديا ،كما قد تكون لها
تبعات �أمنية.

