10

عربيات  /دوليات

ا�ستراتيجية بني �سعود وبني عثمان
من العمق �إلى العمى اال�ستراتيجي
 د .سليم حربا
ال ش��ك ف��ي أنّ ب��دي�ه�ي��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة العسكرية هي
نظرية وتطبيق أو علم وف ّن البناء واالستخدام البارع للقوات
المسلحة ،كأحد عناصر قوى الدولة الشاملة بما يحقق األمن
ألي دولة.
واالستقرار والتطور والرفاه ّ
ودائ �م �ا ً ه�ن��اك ف��رق بين م��ن يضعون استراتيجية ومن
يفهمون ويطبقون االستراتيجية ،واالستراتيجية كالسياسة
هي فن الممكن ولكن الذين يستطيعون تمييز الممكن قليلون
جداً ،لذلك نرى أنّ الذين ينطلقون من وضع استراتيجيات
دول ��ة ت��وظ��ف إم�ك��ان��ات�ه��ا ال �م��ادي��ة وال�ع�س�ك��ري��ة وموقعها،
وال ي�م�يّ��زون بين االستراتيجية العسكرية واستراتيجية
المناسف ،إنما ينسفون مصيرهم ويضعون بلدانهم في
مهب العواصف الحازمة بسوء تدبيرهم وأميّة تقديرهم.
ّ
يقول الخبير االستراتيجي ت��وم��اس ك��ارل�ي��ل« :ال شيء
أك�ث��ر ض ��ررا ً م��ن ال�ع�م��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي م��ن دون بصيرة».
وي �ق��ول ال�م�ن�ظ��ر االس �ت��رات �ي �ج��ي «ك�لاوزف �ي �ت��ز» :ك� � ّل شيء
ف��ي االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة بسيط ج ��دا ً ول�ك��ن ه��ذا ال يعني أنّ ك ّل
ش��يء سهل ج��داً ،وتؤكد مبادئ وص�ي��رورة نشوء وتطور
االستراتيجية عموما ً أنّ النجاح فيها يقوم على اإلجابة حول
تحقيق األه��داف من عدمه ،وجلب أو درء المخاطر للواقع
الحالي والمستقبل ،وتعزيز أو ه��در اإلمكانات ،وأل��ف باء
االستراتيجي أن يكون مستشرفا ً ال متنبّئا ً ومفكرا ً وخبيرا ً
ال ج��اه�لاً ب��ال�ت��اري��خ والجغرافيا وح ��روب ال�ت��اري��خ قديمها
وجديدها لالستفادة من دروس�ه��ا ،وأقربها مثالً العدوان
الصهيوني على لبنان ومقاومته عام  ،2006وعلى غزة عام
 2009 - 2008وعام  ،2012والعدوان اإلرهابي الوهابي
منذ أكثر من أربع سنوات على سورية ،وهزيمة العدوان في
ك ّل مرة وكرة وانتصار إرادة الحق والشعوب في ك ّل مرة.
ومن سخرية االستراتيجية وسخفها أن يتصدّى لها أو
يدخل عالمها الجهلة الذين يتوهّمون أنهم بألعاب األتاري
والبالي ستيشن وشذوذ المراهقة قادرون على ترويض ما
فات وما هو آتٍ من استراتيجيات ،كما يحصل مع مراهقي
بني س�ع��ود ال��ذي ل��م يسعفهم ماضيهم ال��وه��اب��ي الدموي
وطيشهم وغ��روره��م وحقدهم على العروبة واإلس�لام من
التعلّم ب��أنّ األخ�ط��اء االستراتيجية ال يمكن ترميمها ألنها
ت��ؤدّي إل��ى ك��ارث��ة مصير ووج��ود ب��دت عالئمها التكتيكية
واالستراتيجية بادية بالبصر التكتيكي البشري والبصيرة
االستراتيجية.
فبعد نيّف وشهر من العدوان السعودي اآلثم على اليمن
�ي ،والنتيجة صفر أه��داف ،ك��أن ملوك
وشعبه العربي األب� ّ
االلزهايمر لم يتعلموا من مشكلة استراتيجية صفر مشاكل
العثمانية ال�ت��ي استحضرت ك � ّل أوب�ئ��ة ال�م��اض��ي العثماني
وعلل الرجل المريض وحقد وإحباط وانتكاسات اإلخونجية
وأق �ط��اب �ه��م م ��ن س �ي��د ق �ط��ب إل ��ى أردوغ� � ��ان وال��ق��رض��اوي
وال�ب�غ��دادي وال�ج��والن��ي ،تلك الشجرة اإلخونجية السامة،
كما وصفها معهد جيت ستون األميركي التي أف��رزت من
رحمها ك ّل تلك التنظيمات الوهابية المتطرفة ،وراح ش ّرها
المستطير ي�ط��اول العالم العربي واإلس�لام��ي ف��ي صحراء
الربيع اإلرهابي ،وباتت عبقرية التخطيط االستراتيجي في
معادالت مهندسي األصفار تلملم البرابرة الجدد من «داعش»
و»ج�ب�ه��ة ال�ن�ص��رة» وتدفعهم إل��ى مسقط رأس أب��ي العالء
المعري ليبقى رهين المحابس ،وباتجاه أفاميا وأوغاريت
وإيبال إلقامة إمارة الظالم على ركام أعمدة النور في الثغور
وجسر الشغور ،ولع ّل العثمانيين والصهاينة والوهابيين
ال�ج��دد ل��م ي�ق��رأوا ول��م يعتبروا م��ن دروس الماضي القديم
والجديد والمتجدّد ،ومن عظام الغزاة وهي رميم ،ومن عبرة
ستالينغراد التي لم يبق منها خارج سيطرة النازية إال 10
في المئة وانتصرت وغيّرت مجرى الحرب العالمية الثانية
ورسمت مصير العالم ألكثر من نصف ق��رن ،ولم يعتبروا
من تطهير القصيْر وبابا عمرو والخالدية وحمص القديمة
والقلمون ويبرود ومعلوال والمليحة وخناصر وبنت جبيل
وغيرها الكثير.
وبأميّتهم االستراتيجية لم يتعلّموا أنّ الحرب تتك ّون من
عمليات والعمليات من مواقع والمواقع من معارك والمعارك
م��ن أع�م��ال قتال وك � ّر وف�� ّر ،وق��د نخسر معركة هنا ولكننا
كسبنا مواقع الحرب وعملياتها ،وكسبنا الحرب ولم ولن
نخسرها ،ولم يتم ّعنوا في قول الرئيس بوتين ب��أنّ النظام
العالمي الجديد سيخرج ويتحدّد في سورية ،ولم يسمعوا
ق��رار محور المقاومة ال��ذي ال رجعة فيه أو عنه ب��أنّ هزيمة
سورية ممنوعة ومستحيلة ،وربما أصابهم الصمم عن هدير
الشعب السوري ال��ذي عقد العزم وقطع الوعد والعهد مع
جيشه وقيادته بشعار هيهات منا الهزيمة .والمؤكد أنّ داء
العمى االستراتيجي قد أصابهم ما دفعهم لعدم القدرة على
التمييز بين الممكن والمستحيل ،إنها استراتيجية األغبياء
التي تترنح وتتألم وال تتعلم ونحن في المرحلة الختامية
التي نقبض فيها على مفاتيح وأبواب النصر لنصحح التاريخ
ونرسم الجغرافيا ونصنع المستقبل.

�إنقاذ �أكثر من  3400مهاجر غير �شرعي
في المتو�سط خالل � 24ساعة
في حصيلة تكاد تكون قياسية ليوم واحد من عمليات اإلنقاذ ،أعلنت البحرية
اإليطالية أمس ،أن خفر السواحل أنقذ مساء يوم السبت أكثر من  3400مهاجر
غير شرعي قبالة سواحل ليبيا.
وأجريت عمليات اإلنقاذ خالل النهار بمشاركة سفينة دورية فرنسية أرسلتها
باريس لتعزيز عملية االتحاد األوروبي الجارية في عرض المتوسط.
وأف��ادت البحرية اإليطالية أن العمليات البحرية أفضت إلى إنقاذ 3427
مهاجرا ً كانوا على متن  16مركباً ،مؤكدة أنه قد تم التنسيق من المقر العام
للبحرية في روما.
وكانت باريس أعلنت في وقت سابق أن سفينة الدورية الفرنسية «قومندان
بيرو» أنقذت  217مهاجرا ً قرب السواحل الليبية ،علما ً أن البحرية اإليطالية
أوضحت أن أربع سفن لخفر السواحل اإليطالية وسفينتين للبحرية وسفينتي
شحن وسفينتين للجمارك وقاطرتين شاركت في عملية اإلنقاذ.
وأشارت البحرية إلى أن هذه الحصيلة هي األعلى واألكبر التي تسجل خالل
السنوات األخيرة للهجرة غير الشرعية نحو السواحل الجنوبية للقارة العجوز.
وفي تغريدة على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ،أعلنت البحرية
اإليطالية أن فرقاطتها «برسالييري» أنقذت  778مهاجراً ،بينما أنقذت سفينة
الدورية «فيغا» التابعة لها أيضا ً  675مهاجرا ً آخرين.
يذكر أنه سينقل قسم من الناجين إلى الجزيرة اإليطالية المبيدوزا ،فيما
سينقل القسم األكبر إلى صقلية ،جنوب إيطاليا ،أما بخصوص السفينة
الفرنسية فستنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مرفأ كاالبريا.
وك��ان االت��ح��اد األوروب���ي ق��رر في ال��ـ  23من نيسان تعزيز حضوره في
المتوسط بهدف تفادي «أي خسارة جديدة في األرواح البشرية» ،وذلك بعد
الكارثة البحرية التي جدت منذ أسبوعين وراح ضحيتها حوالى  700مهاجر
غير شرعي.
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انك�سارعا�صفة الإ�شاعات المجنونة ّ
�ضد �سورية
 د .تركي صقر
اتخذت أطراف العدوان على سورية من
وصول مجموعات إرهابية دفعتها حكومة
أردوغ��ان إلى إدلب وجسر الشغور منصة
إلط�لاق عاصفة هستيرية من اإلشاعات
المفبركة والمسبقة الصنع لزعزعة ثقة
السوريين بك ّل ما ت ّم إنجازه خالل السنوات
األربع الماضية .ولع ّل أخبث ما قذفته هذه
العاصفة المجنونة ،أنّ حلفاء سورية
وشركاءها والمقصود إي��ران وح��زب الله
من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى،
ق��د تخلوا عنها وص��ار ظهرها مكشوفاً.
ولوال ذلك لما كانت خسارتها فادحة أمام
المجموعات المسلحة جنوبا ً في بصرى
الشام ومعبر نصيب الحدودي وشماال ً في
إدلب وجسر الشغور وصوال ً إلى محيط قمة
جبل النبي يونس أعلى القمم في الجبال
الساحلية .
من س��وء حظ من ر ّوج لهذه اإلشاعة،
أنها لم تع ّمر طويالً فسرعان ما دحضتها
زيارة وزير الدفاع السوري إلى طهران وما
نتج منها من توثيق التحالف االستراتيجي
بين البلدين وت��واص��ل ال��دع��م العسكري
واللوجستي ل��س��وري��ة وب��ك � ّل اإلم��ك��ان��ات
للقضاء على العصابات اإلرهابية ،وأعلن
إبان الزيارة بدء إيران بتنفيذ خط ائتمان
ب��ح��ري بمليار دوالر ل��س��وري��ة لتعزيز
صمودها االقتصادي وأع��اد كبار القادة
اإليرانيين على مسامع الجميع أنها لن

تتخلى ع��ن س��وري��ة تحت أي ظ��رف من
الظروف وأن سورية بالنسبة لها أه ّم من
الملف النووي.
وف��ي عز انطالق اإلش��اع��ات ح��ول تبدّل
المواقف الروسية من النظام السوري وأنّ
هناك صفقات مع السعودية لتغيير سياسة
الكرملين تجاه األزمة السورية ،كان وزير
الداخلية السوري في زيارة عمل لموسكو
ت ّم بنتيجتها التوقيع على اتفاقات أمنية
مهمة ،في وقت ش�دّد المسؤولون الروس
على دعمهم ال��ق��ي��ادة ال��س��وري��ة ،وزادت
تصريحاتهم بخصوص ال��ت��زام موسكو
تنفيذ ب��رام��ج تسليح ال��ج��ي��ش العربي
ال��س��وري م��ن دون ت��وق��ف ،وزادت حركة
المد ّمرات الروسية نحو القاعدة البحرية في
طرطوس ،وعلى خالف اإلشاعات المغرضة
كانت هناك مراجعة إيرانية روسية لوضع
ال��خ��ط��ط لمجابهة ال��ف��ص��ل ال��ج��دي��د من
ال��ع��دوان على س��وري��ة المتمثل بتنسيق
سعودي تركي قطري «إسرائيلي» وتوجيه
أميركي مباشر بهدف تغيير موازيين القوى
على األرض لمصلحة التنظيمات اإلرهابية،
وكان من نتيجته العدوان التركي للسيطرة
على إدل��ب وجسر الشغور وإمطار أحياء
حلب بالقذائف لتفريغها من سكانها تمهيدا ً
الجتياحها.
وعلى رغم ذلك تواصلت زوابع الحرب
النفسية ض ّد سورية وأخ��ذت مناحي غير
مسبوقةُ ،
فض ّخت أخبار كاذبة على مدار
الساعة ،مثل انقالب عسكري وسط دمشق
وتفجيرات تقضي على عشرات الضباط

السوريين ،وأسر ضباط إيرانيين في جسر
الشغور.
ثم تح ّولوا بإشاعاتهم نحو الشخصيات
فزعموا أنّ الرئيس بشار األس��د ت��رك مق ّر
عمله في العاصمة وانتقل إلى الساحل ،وأن
اللواء علي مملوك أصيب بمرض خطير،
ون��ق��ل إل��ى المستشفى ،وت��ت��وال��ى فبركة
ال��رواي��ات حول وف��اة اللواء رستم غزالة،
وأنّ التصفيات مستمرة داخل النظام حتى
أنّ سعد الحريري دخل على خط الفبركات
وادّعى من واشنطن أنّ اللواء غزالة اتصل
بشخص مق ّرب منه قبل وفاته بأيام قليلة
يطلب الظهور على تلفزيون «المستقبل»
إلع�لان معلومات تعلن ألول م��رة ،وكذبة
الحريري مكشوفة جدا ً ألنّ غزالة كان في
حالة سبات تا ّم في المستشفى ألكثر من
ثالثة أسابيع وال يستطيع الكالم مما يع ّري
الواقعة ويجعلها في سياق الكذب على
لسان الميت سهل وليس له حدود.
وف��ي السياق ذات��ه ر ّوج��وا الستعراض
زهران علوش العسكري الذي قيل إنه «على
أبواب دمشق» ،وهي كذبة كبرى أخرى ت ّم
تسويقها وف��ق خطة م��دروس��ة لزعزعة
صمود الدمشقيين ،في حين إنه فيلم مفبرك
ص � ّور بعيدا ً من العاصمة وعلى الطرف
اآلخر من الغوطة الشرقية ،واأله ّم أنه ص ّور
قبل أشهر في فصل الشتاء وهو ما دلت عليه
األلبسة التي ارت��داه��ا علوش وس��واه من
الذين كانوا يجلسون إلى جانبه ،وعرضوه
هذه األيام بالتزامن مع زيارة علوش إلى
تركيا تحديدا ً ليقبض عليه المبلغ المرقوم.

كوالي�س
خفايا
لقد ظهر تماما ً أنّ هذه الحرب النفسية
الغشوم تهدف إلى إنعاش الروح المعنوية
المنهارة لشراذم المعارضة بعد الهزائم
ال��ك��ب��ي��رة واإلف��ل�اس ع��ل��ى ك��� ّل األص��ع��دة،
ول��ذل��ك رك���ز ص��ان��ع��و ه���ذه ال��ح��رب على
التحضير لصراع طائفي عملوا من أجله
منذ م��ا قبل وق��وع األح���داث ف��ي سورية،
يبدأ بالتشكيك في قدرات الجيش العربي
السوري وتأجيج الفتنة الطائفية وتضخيم
مجريات المعركة في إدلب وجسر الشغور،
وإظهار تف ّوق وتقدّم المجموعات اإلرهابية،
ليشعر الجيش والشعب السوري بشكل
عام بالهزيمة وتنهار معنوياته ،وهذا أمر
سبق أن اشتغلوا عليه نهاية  2011ومطلع
 2012وفشلوا ،وها هي عاصفة اإلشاعات
واألكاذيب الجديدة تنكسر وتتحطم على
صخرة وعي السوريين الذين م ّروا بعواصف
محصنين ويعرفون
شديدة سابقة وباتوا
ّ
أنّ حربهم النفسية عاجزة عن تغيير واقع
األمر على األرض على رغم قيادتها من قبل
خبراء في اإلع�لام وقنوات فضائية ودول
عديدة تم ّول بمليارات الدوالرات ،فالجيش
السوري ليس منهكا ً كما يص ّورون ،بل بات
أكثر تم ّرسا ً في ح��رب العصابات وأكثر
قدرة على خنق اإلرهابيين وهو على طريق
تحقيق انتصارات استثنائية في مواجهة
أش��رس إرهابيّي العالم من السعوديين
والتونسيين واألتراك والشيشان ،والنصر
مكتوب له في نهاية المطاف ال محالة.

خط ات�صال �ساخن بين رو�سيا و«الناتو»
قالت صحيفة ألمانية أم��س إن قيادة حلف
شمال األطلسي ووزارة الدفاع الروسية أقامتا
خط اتصال سريع متبادل استجابة منهما للتوتر
المتصاعد في أوروبا.
وأش���������ارت ص��ح��ي��ف��ة frankfurter
 allgemeine zeitungإل��ى أن ال��ه��دف من
هذه الخطوة ،األولى منذ نهاية الحرب الباردة،
تمكين القيادات العسكرية من معالجة القضايا
الناشئة على الفور ،الفتة إلى أن قناة االتصال
المقامة مماثلة لتلك التي استعين بها عقب أزمة
الصواريخ الكوبية عام .1962
وقالت الصحيفة نقالً عن مصادر في مقر الحلف
إن «الناتو والقيادة العسكرية الروسية تربطهما
قناة اتصال من جديد .القائد األعلى لقوات الناتو
في أوروبا ورئيس اللجنة العسكرية في الحلف
منحا إمكان التباحث مع الزمالء الروس».
ولم يحدد الحلف ،بحسب الصحيفة األلمانية،
زم��ن تفعيل قناة االت��ص��ال ول��م يعط معلومات
إضافية عن «الخط الساخن» ألن هذه العملية
تجرى بسرية ،إال أنها أفادت بأن الجانب الروسي
تسلم بالفعل أرقاما ً محددة لالتصال.
وكانت مجلة « »der spiegelاأللمانية ذكرت
في نهاية كانون الثاني الماضي أن حلف شمال
األطلسي يرغب في إقامة «خط اتصال ساخن»
دائ��م مع الجانب ال��روس��ي ،مشيرة إل��ى أن هذه
جسدت على أرض الواقع في نيسان عام
الفكرة ّ
 ،2003إال أن هذا الخط توقف عن العمل بسبب
األزمة األوكرانية.
وأشارت « »der spiegelإلى أن المبادرة في

ه��ذا الشأن تعود إل��ى وزي��ر الخارجية األلماني
فرانك شتاينماير الذي قال مطلع كانون األول عام
 2014في اجتماع مع نظرائه من أعضاء الحلف
وروسيا« :يجب علينا أن نملك إمكان أن نكون
على اتصال بسرعة ومباشرة».

كييف تق�صف دونيت�سك والفروف
يطالبها بوقف انتهاك اتفاقات مين�سك

وأكدت المجلة أن قيادة حلف األطلسي لديها
الرأي ذاته ،الفتة إلى أن األمين العام للحلف ينس
ستولتنبرغ أصدر أمرا ً بعد اجتماع وزراء خارجية
دول الناتو ،بإعادة االتصال الدائم مع الجانب
الروسي.

�سياري :الخليج الفار�سي �آمن وعلى �أميركا حماية �سفنها في خليج عدن
ق���ال ق��ائ��د ال��ب��ح��ري��ة اإلي��ران��ي��ة
األدم��ي��رال حبيب ال��ل��ه س��ي��اري إن
الخليج الفارسي آم��ن تماما ً إال أن
مستوى األمن في خليج عدن وباب
ال��م��ن��دب غ��ي��ر ك���اف ل��ذل��ك ينبغي
لألميركيين حماية سفنهم في هذه
المنطقة.
وأك���د س��ي��اري ،ف��ي تصريحات
للصحافيين في كلية القيادة واألركان
اإلي��ران��ي��ة ،إن األم���ن ف��ي الخليج
الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان
راسخ تماما ً بفضل الحضور المستدام
لبحريتي الجيش وح��رس الثورة
اإلسالمية ،لذلك ال حاجة لألميركيين
لحماية سفنهم في هذه المنطقة.
ولفت إلى احتجاز البحرية اإليرانية
سفينة ترفع علم ج��زر مارشال في
الخليج الفارسي قبل أي��ام ،ووصف
هذا العمل بالقانوني تماماً ،مشيرا ً
إلى نجاح البحرية اإليرانية أخيرا ً في

إنقاذ سفينة تحمل علم هونغ كونغ
من القرصنة وقال« :إن هذه السفينة
تعرضت للهجوم ليالً ما اضطرها
إلطالق نداءات االستغاثة عبر جهاز

الالسلكي إال أن أيا من السفن الحربية
الموجودة في المنطقة لم تستجب لها
سوى مدمرة البرز التابعة للبحرية
اإليرانية والتي كانت على مسافة

أب��ع��د م��ن غ��ي��ره��ا ،ح��ي��ث س��ارع��ت
للوصول قربها وإنقاذها من هجوم
القراصنة الذين الذوا بالفرار».
وأوض��ح قائد البحرية اإليرانية،
إنه بعد إنقاذ السفينة التجارية هذه
التي تعرضت للقرصنة ومواصلة
إب��ح��اره��ا بفضل م��ب��ادرة ال��م��دم��رة
اإليرانية وشجاعة طاقمها وجهت
السفن الحربية األخرى الموجودة في
المنطقة رسائل عبر أجهزة الالسلكي
تحمل ت��س��اؤالت ع��ن السفينة التي
تحتاج إلى مساعدة.
وفي سياق آخر لفت سياري إلى
جهود البحرية اإليرانية الرامية إلى
رفع مستوى كفاءة كوادرها ومعداتها
وتقنياتها وأساليبها القتاليةن مشيرا ً
إلى إقامة مناورات بحرية في النصف
الثاني م��ن ال��ع��ام ال��ح��ال��ي ،وكذلك
بذل الجهود الرامية لرفع دقة سالح
الصواريخ ومدياتها.

لقاء تاريخي بين رئي�سي الحزبين
الحاكمين بال�صين وتايوان منذ � 60سنة
يجتمع اليوم رئيس الحزب القومي التايواني
إريك تشو مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في
أول لقاء بين رئيسي الحزبين الحاكمين في الصين
وتايوان منذ أكثر من ستين سنة.
ويستضيف شي بصفته رئيس الحزب الشيوعي
الحاكم تشو في أول اجتماع من نوعه منذ انسحبت
القوات القومية المهزومة إلى تايوان في نهاية
الحرب األهلية الصينية عام .1949

وفي السياق ،قال تشو خالل مراسم افتتاحية
في شنغهاي أمس إن العالقات عبر مضيق تايوان
ينبغي التعامل معها بشكل إيجابي ،وأض��اف:
«ال��ق��رن ال��ح��ادي والعشرون هو حقبة التعاون
وليس حقبة المقاومة» ،مشيرا ًَ إلى أنه «ينبغي أن
نتبنى نهجا ً صحياً .نهجا ً إيجابيا ً للترحيب بعصر
التعاون بين جانبينا».
وتعتبر الصين تايوان إقليما ً منشقا ً عنها ينبغي

أن يكون تحت سيطرة بكين بالقوة إذا لزم األمر.
وينظر إلى القوميين الذين يترأسهم تشو على أنهم
موالون للصين بينما ينظر إلى الحزب التقدمي
الديمقراطي المعارض على نطاق واسع على أنه
يميل لالستقالل.
ووصلت العالقات التجارية بين تايوان والصين
إلى أفضل مستوياتها منذ ستة عقود منذ تولى
الرئيس التايواني ما ينج جيو منصبه في .2008

�أولویة دول عدم االنحیاز تدمیر جمیع الأ�سلحة النووية
شدد مندوب إیران لدی الوكالة
الدولیة للطاقة الذریة رضا نجفي
وهو یتلو بیان حركة عدم االنحیاز
علی ضرورة نزع السالح النووي
بوصفه أحد المواد المهمة لمعاهدة
حظر االنتشار ال��ن��ووي ،وق��ال إن
تدمیر جمیع األسلحة النووية في
العالم یشكل األولویة لدى بلدان
األعضاء في حركة عدم االنحیاز.

وقد تال نجفي بیان حركة عدم
االن��ح��ی��از أم���ام م��ؤت��م��ر مراجعة
معاهدة حظر االنتشار النووي
المنعقد في فیینا وذل��ك بالنیابة
ع��ن  120ب��ل��دا ً ع��ض��وا ً ف��ي ه��ذه
الحركة.
وجاء في هذا البیان أن معاهدة
حظر االنتشار النووي ال تقتصر
علی حظر االنتشار النووي وإنما

tu.saqr@gmail.com

تساءل ديبلوماسي
عربي :إذا كان مقرن
وسعود الفيصل
يستقيالن ألسباب
صحية ،فماذا عدا مما
بدا ولم يفعال قبل موت
الملك عبدالله ليتسنّى
له اختيار كان معلوما ً
يؤيدانه ،فيصير ولداه
متعب وليا ً لولي العهد
وعبد العزيز وزيرا ً
للخارجية ،إال إذا كان
سعود ّ
يفضل عادل
الجبير ومقرن يفضل
محمد بن سلمان وهذا
بعيد عن العقل ،فالمنطق
أنهما راحا عزالً بسيف
الملك سلمان ،وها
هو اإلعالم يقول إنها
تغييرات مؤسساتية
لرشاقة الدولة ،والمدهش
أنّ الملك الذي أقالهما
أتبعهما برسالة مط ّولة
عن أسى الفراق!

ت��ل��زم ال����دول ال��ن��ووي��ة ب��ص��ورة
ح��اس��م��ة بتدمیر ه���ذه األسلحة
بالكامل ،مؤكدا ً أن استخدام هذا
النوع من السالح یعد جریمة ضد
اإلن��س��ان��ی��ة ،وأن ت��دم��ی��ره یشكل
الضمان الوحید لعدم استخدامه.
وأبدت الدول األعضاء في حركة
عدم االنحیاز في هذا البیان قلقها
البالغ من العقیدة الدفاعیة للدول

النووية وحلف شمال األطلسي
والقائمة علی استخدام السالح
النووي.
وق��ال��ت ه��ذه ال���دول إن��ه حتی
ال��وص��ول إل���ی ال��ت��دم��ی��ر الكامل
لألسلحة ال��ن��ووي��ة ،ف��إن ال��دول
النووية یجب أن ال تهدد ال��دول
غیر النووية إطالقا ً باستخدام هذه
األسلحة.

عقب قصف مدفعي تعرضت له دونيتسك ،دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي
الفروف أمس منظمة األمن والتعاون في أوروبا إلى مطالبة كييف بالتوقف عن
انتهاك اتفاقيات مينسك.
وقال بيان ل��وزارة الخارجية الروسية« :على خلفية أنباء عن بدء القوات
المسلحة األوكرانية بقصف دونيتسك باألسلحة الثقيلة ،أجرى وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف اتصاال ً هاتفيا ً مع الرئيس الحالي لمنظمة األمن والتعاون
في أوروب��ا ،وزير الخارجية الصربي إيفيتس داتشيتش وحثه على استخدام
صالحياته كي تطالب بعثة المتابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوكرانيا من
سلطات األخيرة وقف انتهاكاتها الصارخة التفاقات مينسك».
وذك��ر بيان الخارجية نشر على موقعي التواصل االجتماعي «فايسبوك»
و»تويتر» أن رئيس منظمة األمن والتعاون في أوروب��ا أكد خالل االتصال أنه
سيتخذ كل اإلجراءات الضرورية بهذا الشأن.
وكانت قوات الدفاع الشعبي أعلنت السبت  2أيار أن العسكريين األوكرانيين
فتحوا نيران مدافعهم على مطار دونيتسك وعدد من األحياء السكنية المحيطة به،
مشيرين إلى أن القصف يجرى باستخدام مدافع من عياري  120و 152ملم.
وأعلن الحقا ً إدوارد باسورين المتحدث باسم ق��وات جمهورية دونيتسك
التوصل منتصف ليل األحد إلى اتفاق لوقف قصف مطار دونيتسك الذي بدأته
القوات األوكرانية مساء السبت ،مضيفا ً أن القصف المدفعي من قبل القوات
المسلحة األوكرانية تواصل بعد برهة من توقفه وإن بوتيرة أخف.
وكان رئيس بعثة مراقبي منظمة األمن والتعاون في أوروبا أرتوغرول أباكان
قد أفاد في وقت سابق ،بتعرض المراقبين للقصف المباشر في منطقة دونباس
شرق أوكرانيا ،في يومي  1و 2أيار ،مشيرا ً إلى أن القصف لم يؤد إلى وقوع قتلى
أو جرحى .وسبق أن أعلنت المنظمة ،أن  7عناصر من كتيبة «آزوف» للمتطوعين
األوكرانيين أحكموا ،يوم الجمعة الماضي ،سيطرتهم على إحدى نقاط التفتيش
التابعة لبعثة المراقبين.
وأضاف في تقرير أن هؤالء العناصر رفضوا مغادرة المكان ،على رغم إنذارهم
بأن هذه المنشأة مستخدمة من قبل المراقبين بانتظام ،وعلى رغم محاوالت
الضباط األوكرانيين منعهم من ذلك.
وفي وقت الحق ،ذكر مصدر في وحدات الدفاع الشعبي التابعة لجمهورية
«دونيتسك الشعبية» ،أن عناصر الجيش األوكراني استخدموا مدفعية من عيار
 155ميليمتراً ،و»هو عيار تستعمله دول حلف الناتو».
وأضاف المصدر أن عناصر الجيش األوكراني يواصلون قصفهم العنيف لمدينة
دونيتسك و بلدات عدة في منطقة دونباس ،منها سبارتاك وياسينوفاتايا.

نيبال :العثور على جثث
 50من مت�سلقي «�إيفر�ست»
قال مسؤولون أمنيون من نيبال أمس ،إن فريقا ً من الشرطة سحب جثث حوالى
 50شخصا ً بعضها ألجانب لقوا مصرعهم في انهيار ثلجي سببه الزلزال الذي
ضرب البالد منذ أسبوع.
وصرح نائب مفتش الشرطة في منطقة شمال «راسوا» ،برافين بوخاريل ،أنه
لم يتم التعرف إلى اآلن على هوية الضحايا الذين تم انتشالهم ،مضيفا ً أن الجثث
عثر عليها بعد أسبوع من وقوع الكارثة.
وأكد بوخاريل أن فرق اإلنقاذ ستعود إلى المنطقة النائية ،جبل إفرست ،األحد
لمواصلة البحث عن جثث الضحايا.
وفي السياق نفسه ،أشار أودهاف بهاتاراي ،رئيس شرطة منطقة راسوا إلى
أنه ال يزال ما يقارب  200شخص في عداد المفقودين في المنطقة ،بما في ذلك
سكان القرى والمتنزهين ،وقال« :لم نكن قادرين على الوصول إلى المنطقة في
وقت سابق بسبب األمطار والطقس الغائم».
ومن جانب آخر ،طلبت األمم المتحدة السلطات النيبالية التخفيف من القيود
الجمركية على مواد اإلغاثة التي أرسلت إلى ضحايا الزلزال ،وقالت منسقة
الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة فاليري آم��وس إن كثيرين بانتظار تلقي
المساعدات التي تتراكم في مطار كاتماندو بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب
البالد بقوة  7.9درجة على مقياس ريختر.
وأشارت آموس إلى أنها ذ ّكرت رئيس الوزراء النيبالي سوشيل كورياال ،بأن
نيبال وقعت اتفاقا ً مع األمم المتحدة عام  2007لإلسراع في إجراءات الجمارك
وتبسيطها في ما يتعلق بمواد اإلغاثة ،مضيفة أن رئيس الوزراء تعهد تنفيذ ذلك.
وقال مندوب األمم المتحدة في البالد جيمي ماغولدرك« :على الحكومة النيبالية
أال تستخدم اإلجراءات العادية في الجمارك».
يذكر أن العوامل الجوية واالنهيارات األرضية واألجواء السيئة أعاقت عمليات
اإلنقاذ وإيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة ،مع النقص اللوجستي الكبير،
إذ ال توجد سوى  20مروحية تعمل في مجال اإلنقاذ ونقل المؤن.
وحذرت منظمة األمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» من تفشي األمراض مع
اقتراب موسم األمطار في نيبال ،مؤكدة أن المستشفيات ممتلئة وتعاني من نقص
المياه وال تزال الجثث مدفونة تحت األنقاض إضافة إلى عدم وجود مآو للناجين.
ولقي إلى حد اآلن حوالى  7000شخص مصرعهم وأصيب أكثر من  14ألف
آخرين ،ويمكن أن تزداد حصيلة القتلى مع استمرار عمليات البحث واإلنقاذ في
العديد من المناطق الجبلية ،فيما تستبعد السلطات العثور على أحياء.

