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بين جنيف ولوزان ...حلف
ميديا و�آخر ي�صنع ن�صر الميدان
لؤي خليل
تأخذنا تأويالت وإسقاطات الميديا اإلعالمية الوهابية وفراخها
المتنقلة بين بقاع األراض ��ي العربية ،إل��ى حجم الخوف والهوان
الذي يعاني منه أصحاب هذه القنوات وداعميهم من رعب االتفاقات
مكب التاريخ،
والتبادالت التي قد ترمي بأصحابها وأسيادهم إلى ّ
محاولين تارة دخول أزقة وشوارع كل منطقة في سورية لينشروا
الرعب والهوان في نفوس ظنوا أنها ضعفت أو هانت لهول التهويل
الذي يتقاسمونه مع من رهنوا أنفسهم وباعوا دماء أهلهم ووطنهم
وبين خونة مأجورين نشروا اإلره��اب والفساد في عقولهم قبل
عقول من يحارب معهم .فالتهويل التركي السعودي األخير والدفع
المستميت باتجاه تكبير الكارثة ورميها في كل زواي��ا األراضي
والقلوب السورية بقصد النيل من صمود قادتها وشعبها ،تارة
بإشاعات تخلي الحلف وتفكيكه وتارة بجحافل قواتهم نفسها التي
تستميت ألخذ قرية باألصل هي تحمل سالحا ً ضد الدولة ،وإسقاط
مناطق أخرى نفسيا وإعالمياً ،ليس هذا موجها ً فقط لنا في الداخل
ال �س��وري ،ب��ل ه��و بدعة حلف الميديا المساوم ومنذ أول لحظات
المؤامرة لكسب أسياده والتهويل على حلفاء المقاومة ظنا ً أن هناك
شيئا ً سيتغير أو دعما ً سيتوقف أو كرامة ستهان أو سيادة ستنتقص
مهما تغيرت وقائع وزاد اإلرهاب.
والعاقل المتدبر ألم��ره يشك بعقالنية ه��ؤﻻء وعروبتهم ومدى
بعدهم من كرامة شعوب هذه المنطقة منذ سنوات القضية الفلسطينية
إلى حرب تشرين إلى مقاومة الجنوب ،وأوه��ام إعالمهم تكبر مع
مساوماتهم الخبيثة ودم��اء األبرياء التي تسفك بحقدهم الوهابي
الصهيوني ،وسعيهم إلى أخذ مكاسب ترضي أسيادهم أو باألحرى
يساوم بها أسيادهم من جنيف والملف السوري إلى لوزان والنووي
اإليراني إلى أوكرانيا واألطلسي الغربي ،كلها حروب متنقلة يلهث
خلفها الغربي بحثا ً عن مكاسب تحرق أوراق الحلف المقاوم الذي
عزز نقاطه في اليمن ،ولكن نسي ه��ؤﻻء أن صمود هذا الحلف لم
يقف عند أشخاص وﻻ بطوﻻت إعالمية هنا وهناك وميديا أنهكت
ببدع الكذب ،وﻻ بالضرب بعرض الحائط صمود شعب تجذرت في
تاريخه أصالة وطن لن تترك لهم أي سطور مباحة إلعالمهم المقيت،
ال��ذي سيأتيه ي��وم يتحول فيه بالكامل ال��ى إع�ل�ام إب��اح��ة وهابي،
يستبيح الدين وأعراض الناس من دون أي رقيب ،أُوجد بمشرعيه
وأمواله لغرض الكذب وتحريض وتقسيم هذه الشعوب ،فأهدافهم
باتت واضحة كلما خمدت عادوا وضخوا حقدهم التكفيري وحتى
جيوشهم التي ستسقط تحت أق��دام شعب المقاومة ،ولكن هذا كله
يتطلب الصبر.
من حلف تعود الجهاد وحب األرض في مواجهة جميع الحروب
اإلعالمية المتنقلة التي ابتليت بها شعوب المنطقة من غرف العمليات
الغربية وأدواتها المسخرة لخدمة الصهيونية العالمية ومشاريعها
اﻻستخباراتية الكبرى .ف��ي لعبة الميديا التي تتعمد السياسات
األميركية اﻻنسياق بشكل مستمر خلف ميديا الحروب التي تصنعها
هي واستخباراتها.
فاللعبة التي دأب��ت أميركة على أدائها هي صنع الضحية لخلق
النيران وذرائع التدخل المترافق مع أفكار تقسيمية مرعبة تحفظ الحلم
اليهودي الهم األول واألخير للصهيونية العالمية .هذه السياسات
الخفية المتلطية خلف ميديا إعالمية وبراغماتية مقنعة بأفكار
الديمقراطية التقسيمية والتي لطالما انساقت وراءه��ا السياسات
الغربية .هي بحد ذاتها أصبحت الصورة الواضحة لشعوب المنطقة
التي أصبحت تقود نصرها على أرض الواقع الحاضر ﻻ اإلعالمي
الساقط أصالً بين تفاصيل ديمغرافيا المنطقة فال مكان للمشاريع
التقسيمية حتى في أذهان أصحاب القوميات األصلية.
هذا الوعي الذي يسقط المشاريع المنهكة دائما ً أميركا وحلفائها،
الوعي المرتبط بصحوة كبرى لهذه الشعوب التي أسقطت مشروع
اإلس�لام المتأمرك ال��ذي باتت واضحة عمالته للمستعمر التركي
القديم الذي لم يكن يوفر ما يقوم به حليفه الصهيوني .هذه الذاكرة
الحاضرة لديموغرافيا الشعوب لم تعد تراقب بقدر ما أصبحت هي
من يصنع الميديا الحقيقية من أرض التحرر في فلسطين ولبنان
وسورية الديموغرافية التي تصنع اإلنسان العربي الحقيقي من
كنانة مصر إلى الشام والرافدين .اإلنسان الحقيقي المقاوم الصانع
الحقيقي لتاريخ المنطقة .فأصبحت هذه الشعوب تدرك حقيقة من
يدمر الجيوش العربية من اليمن إلى لبنان وسورية وأصحاب التفكير
الحق الحلف المقاوم وتعرف داعميه الحقيقيين من روسيا وإيران،
ومن هم أصحاب الدعم اإلعالمي المقيت والسياسات المتبدلة بين
المصالح اﻻقتصادية والتقسيمية أصحاب التهافت وراء األولويات
والربط العسكري بواقع األرض.
أصحاب إرهاب الورق الذي صنع بأيدي استخبارات اتخذت من
اإلع�لام حقيقة لتمزيق األرض والمجتمع من دون دراس��ة حقيقية
لهذه الشعوب التي عاجالً أم آج ً�لا ستتمكن بل تمكنت من البداية
من صنع تاريخ واضح مستفيدة من أخطاء حلف الميديا المتلطي
خلف اإلرهاب المتأسلم لصنع األولويات األميركية .وبدأت تصنع
النصر الحقيقي مع أصحاب الحلف المقاوم الذي باتت واضحة ثقته
بكل خطواته ودعمه ونجاحه ألنه من أصل هذه الشعوب .هذه هي
الشعوب دائما ً الديموغرافية تصنع نصر التاريخ وتسقط إرهاب
الميديا اإلعالمية.

كاميرون� :س�أخو�ض مفاو�ضات
�صعبة مع الأوروبيين
قال رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون ،الذي أعيد انتخاب حزبه
حزب المحافظين بغالبية في االنتخابات العامة األسبوع الماضي ،إن لديه
اآلن تفويضا ً قويا ً لخوض مفاوضات صعبة مع االتحاد األوروبي حول عالقة
بريطانيا باالتحاد.
وقال كاميرون للصحافيين« :لدينا تفويض ،وعلى رغم أن المفاوضات
ستكون صعبة بال شك ،ولكن لدينا تفويض».
وكان كاميرون ،الذي فاز بغالبية في االنتخابات العامة في تطور مفاجئ،
قد وعد بالتفاوض حول بعض شروط عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي
قبل إجراء استفتاء حول ما إذا كان ينبغي أن تخرج البالد من االتحاد قبل نهاية
عام .2017

ال�سويد :ت�أييد �أمر اعتقال
م�ؤ�س�س «ويكيليك�س»
رفضت المحكمة العليا في السويد ،أمس ،طعنا ً من مؤسس موقع ويكيليكس،
جوليان أسانغ ،إللغاء أمر باعتقاله.
وقالت المحكمة في بيان إن قرار المدعين باستجواب أسانغ في لندن ،بسبب
اتهامه بارتكاب اعتداء جنسي ،يعزز قرار تأييد أمر االعتقال.
وأصر المدعون في بداية األمر على أن أسانغ يجب أن يأتي إلى السويد الستجوابه
لكن في تحول كبير في آذار الماضي وافقوا على مقابلته في لندن.
وقال بير سامولسن محامي أسانج« :خاب أملنا بالقطع وال نتفق مع طريقة تعامل
المحكمة العليا مع القضية .هذا القرار اتخذ من دون السماح لنا بإنهاء مرافعتنا».
وال يزال أسانغ األسترالي البالغ من العمر  43سنة يقيم في سفارة اإلكوادور
في لندن منذ حزيران  2012لتفادي ترحيله من بريطانيا إلى السويد التي تريد
استجوابه.
وينفي أسانغ االتهامات المنسوبة إليه ويؤكد خشيته من أن رحلته من بريطانيا
إلى السويد تنتهي به في الواليات المتحدة حيث يمكن محاكمته بسبب أكبر تسريب
للمعلومات في التاريخ األميركي.

كوالي�س
خفايا

معركة القلمون ...لماذا ّ
كل هذا ال�ضجيج؟
 هشام الهبيشان
ال �ي��وم ي��راق��ب ال�ع��ال��م ك�ك��ل م�س��ار م�ع��رك��ة القلمون
التي تعتبر في توقيتها ونتائجها المستقبلية عنوانا ً
ل�م��رح�ل��ة ج��دي��دة م��ن ع�م��ر ال �ح��رب ال �م �ف��روض��ة على
الدولة السورية ،فاليوم بات من الواضح أنه ال خيار
أم��ام ال��دول��ة ال�س��وري��ة وق��وى المقاومة اللبنانية إال
االستمرار بالحسم العسكري لتطهير أرض سورية
ولبنان من بعض الميليشيات والمجاميع المسلحة
الرديكالية التي تنتشر على جانبي ح��دود البلدين،
فاليوم على السوريين أن يحسموا معركتهم هكذا
يجمع معظم ال�ق��ادة العسكريين السوريين وجميع
قادة المقاومة بلبنان ،وجزء من هذا الحسم هو حسم
معركة القلمون التي بدأت رياح حسمها تهب سريعا ً
من سلسلة الجرود الشرقية من جرود عسال الورد
مرورا ً وانتقاالً إلى مختلف مناطق الجرود القلمونية
السورية القريبة من الحدود اللبنانية التي تقابلها
جرود بريتال ،مرورا ً بمناطق واسعة ستشهد معارك
واس �ع��ة وم�ع�ق��دة ف��ي مقبل م��ن األي���ام ،وه��ي مناطق
الجبة وج��رود عرسال وفليطا وج��رود رأس بعلبك،
وال�ت��ي تحتل أهمية استراتيجية باعتبارها مفتاحا ً
لسلسلة جبال القلمون التي تمتد على ط��ول جانبي
الحدود السورية ـ اللبنانية.
اليوم بدأت تأثيرات هذه المعركة تظهر على أرض
الواقع خارج حدود سورية ولبنان ،وفي تصريحات
وتحليالت واهتمامات األط��راف الدولية المنخرطة
بالحرب على سورية ،وبدا ذلك واضحا ً في تصريحات

وتحليالت «اإلسرائيليين» خصوصا ً باهتمام ملحوظ
منهم بمجريات معركة القلمون ،وقد يتساءل البعض
وم��ا ع�لاق��ة «إس��رائ �ي��ل» ب�م�ج��ري��ات م�ع��رك��ة القلمون؟
ولماذا القلمون وما مصلحتها بالتدخل فيها؟ وما هي
مكاسب الدولة السورية منها؟ وم��ا عالقة األطراف
المنخرطة ب��األزم��ة السورية بمجريات ونتائج هذه
المعركة؟ وهل فعالً ستتحدد بعد حسم هذه المعركة
بداية النهاية ألزمة دامية طالت في سورية أم ستكون
نهاية البداية األكثر عنفا ً وإره��اب �ا ً ودم��وي��ة ليتوسع
ال��ص��راع ب �ع��ده��ا وي�ت�خ�ط��ى ح���دود س��وري��ة ويشمل
«إسرائيل» وحزب الله وليتسع أكثر وأكثر في المنطقة
ونعود بعدها لنسمع عن احتماالت اشتعال المنطقة
بحرب كبرى من جديد ،ولإلجابة عن كل ذلك سنقرأه
قراءة متأنية.
في سورية اليوم يساوي تحرير القلمون للدولة
ال �س��وري��ة م�ك�س�ب�ا ً ك �ب �ي��را ً وورق���ة راب �ح��ة ج��دي��دة في
مفاوضاتها مع كبار الالعبين الدوليين المنخرطين
ب��ال �ح��رب ع�ل��ى س��وري��ة ،وم��ن خ�ل�ال ورق ��ة القلمون
ستفرض ال��دول��ة ال�س��وري��ة ش��روط�ه��ا على الجميع،
وعندها ال يمكن أن تحصل أي تسوية إال بموافقة
النظام ،ووف��ق ما ي��راه من مصلحة لسورية الشعب
وال ��دول ��ة ،ب �ع��د ك��ل م��ا ل �ح��ق ب �ه��ذا ال �ش �ع��ب م��ن أذى،
وال �س��ؤال هنا ه��ل ستعطي ه��ذه ال��دول ال��راع�ي��ة لهذه
المجاميع المسلحة على ارض سورية ورقة القلمون
للدولة السورية وحزب الله هكذا من دون أي حراك؟
ال أظن ذلك ولنبدأ بـ «إسرائيل» وعالقتها بمجريات
معركة القلمون ولماذا اليوم نرى ونسمع استعدادات
بالخفاء والعلن للتدخل بأي وقت بمجريات المعركة؟

وعلى األغلب سيكون التدخل خارج الحدود السورية
وأقصد هنا ضربة استباقية لحزب الله داخل قواعده
في لبنان ،وال أستبعد هنا أن تتدخل «إسرائيل» بشكل
مباشر بمعركة «القلمون» وبغطاء أميركي – ومن
بعض قوى اإلقليم المنغمسة باألزمة السورية والتي
ال تريد أن تتلقى هزيمة جديدة ،وقد تكررت هزائمها
في اآلون��ة األخيرة بسورية ،فسقوط القلمون يعني
ل�ب�ع��ض ال �ق��وى اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال�م�ن�خ��رط��ة ب��ال �ح��رب على
س��وري��ة س �ق��وط ك��ل م��ا ي�ل�ي�ه��ا ك��أح �ج��ار الدومينو،
وبالتالي خسارة جديدة وكبيرة لهذه القوى وهذا ما
ال تريده هذه القوى اليوم ولذلك اليوم نرى هناك حالة
هلع وهستيريا في صفوف هذه القوى .
ام��ا بالنسبة إل��ى واش�ن�ط��ن وب��اري��س ول �ن��دن فهي
اآلن كما يتحدث الكثير من التقارير والتحليالت تقرأ
بعناية تفاصيل معركة القلمون التي تأخذ المساحة
ال�ك�ب��رى م��ن المناقشات والتحليالت لنتائجها على
الصعيدين السياسي والعسكري لجميع األط��راف،
فتحرير القلمون على أيدي الجيش العربي السوري
ومقاتلي ح��زب ال�ل��ه م��ن ش��أن��ه إح��داث تغيير جذري
في الخريطة العسكرية ألطراف الصراع ،هكذا تقول
التقارير والتحليالت الواردة من هذه العواصم ،وهذا
ما ال تريده هذه العواصم على أقل تقدير في الوقت
الراهن.
اختتاماً ،على الجميع أن يدرك أن معركة القلمون
بشكل خاص ستكون لها الكلمة الفصل وفق نتائجها
ال�م�ن�ت�ظ��رة ب ��أي ح��دي��ث م�ق�ب��ل ي�ت�ح��دث ع��ن تسويات
ب��األزم��ة ال �س��وري��ة وت�غ�ي�ي��ر ك��ام��ل وم�ط�ل��ق بشروط
التفاوض المقبلة بين جميع األطراف.

تساءلت مصادر
ديبلوماسية غربية
ما إذا كان استهداف
مركز شركة
«آرامكو» السعودية
األميركية للنفط في
الظهران بصواريخ
قبائلية يمنية رسالة
تحمل مضامين
بقدرة الحوثيين
على التأثير على
سوق النفط
العالمية باستعمال
الضغط على النفط
السعودي كورقة
في الصراع القائم
في اليمن؟ وهل
الرسالة يمنية أم
هي أبعد من ذلك؟

لمناق�شة ملفات �إيران و�سورية و�أوكرانيا

توا�صل «القنفذ» في �إ�ستونيا �أثناء عيد الن�صر

الفروف وكيري يجريان محادثات في �سوت�شي اليوم

مناورات لأع�ضاء في «الناتو»
قبالة �سواحل ليتوانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ،أم��س ،أن
وزير الخارجية األميركي جون كيري سيصل إلى
مدينة سوتشي في زيارة عمل إلجراء محادثات
مع نظيره الروسي سيرغي الفروف.
وأضافت الخارجية أن االجتماع سيتطرق إلى
تبادل اآلراء حول المسائل العالقة بين موسكو
وواشنطن وكذلك القضايا الدولية الملحة.
وأعادت وزارة الخارجية الروسية إلى األذهان
أن العالقات الروسية ـ األميركية تعيش حاليا ً
ف��ت��رة صعبة أث��ارت��ه��ا تصرفات غير ودي���ة من
واشنطن ،من بينها فرض العقوبات ،وتحركات
حلف الناتو ال��ذي يكثف من وج��وده في أوروب��ا
الشرقية ،بما في ذلك نشر عناصر منظومة الدرع
الصاروخية األميركية في المنطقة ،باإلضافة إلى
الظهور المنتظم لسفن تابعة للقوات البحرية
األميركية في البحر األسود.
بهذا الصدد ،أشارت الخارجية الروسية إلى أن
موسكو اضطرت إلى الرد على خطوات واشنطن
واتخاذ إجراءات ترمي إلى ضمان أمنها.
وأك��د البيان أن روسيا تواصل تعاملها مع
الواليات المتحدة في اتجاهات تخدم التعاون
ومصالح البلدين.
في هذا السياق ،لفتت الخارجية الروسية إلى
جهود موسكو وواشنطن ،الموثقة في ق��رارات

مجلس األمن الدولي بشأن إخراج جميع مكونات
األسلحة الكيماوية من سورية.
كما أشار البيان إلى التعاون المتين بين البلدين
في ما يتعلق بتسوية الوضع حول برنامج إيران
النووي.
وفي ما يخص أوكرانيا ،ذكرت وزارة الخارجية
الروسية أن األزمة هناك تسببت بتوتر العالقات
بين البلدين بعد تحميل واشنطن مسؤولية
اندالعها لموسكو على رغم أن الواليات المتحدة
هي التي أثارت األزمة حيث وجهت الدول الحليفة

لها تقليديا ً التباع عزلة روسيا.
وش��ددت الخارجية على أن روسيا منفتحة
أم��ام التعاون ال��ذي يرتكز إلى المساواة وعدم
التدخل في الشؤون الداخلية واألخذ في االعتبار
وبالشكل المناسب المصالح الروسية ،ورفض
تام ألية محاوالت لممارسة الضغط على موسكو.
وأضافت« :نعول على أن زيارة وزير الخارجية
األميركي جون كيري ستصب في مصلحة تحسين
العالقات الثنائية بين البلدين ،األمر الذي يساعد
في االستقرار العالمي بشكل كبير».
وكان الفروف وكيري اتفقا في اتصال هاتفي
بينهما ،يوم األح��د ،على عقد لقاء قريب بينهما
لمناقشة الخطوات المشتركة الممكنة بين البلدين
لحل النزاعات المختلفة.
من جهة أخرى ،قالت وزارة الخارجية األميركية
إن وزير الخارجية األميركي جون كيري سيجتمع
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين في منتجع
سوتشي الروسي لمناقشة ملفات إيران وسورية
وأوكرانيا وقضايا أخرى.
وق��ال��ت المتحدثة ب��اس��م ال��خ��ارج��ي��ة م��اري
هارف في بيان« :هذه الزيارة جزء من مساعينا
المتواصلة للحفاظ على خطوط اتصال مباشرة
مع كبار المسؤولين الروس ولضمان نقل وجهات
النظر األميركية بشكل واضح».

قافلة الم�ساعدات الإن�سانية الرو�سية الـ 26تنطلق �إلى �شرق �أوكرانيا

دونيت�سك ولوغان�سك ...عام على ا�ستفتاء اال�ستقالل
مرت أمس الذكرى األولى الستفتاء سكان منطقة
دونباس لمصلحة استقالل جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك ،تعبيرا ً ع��ن رفضهم لالنقالب في
كييف.
وتواصلت خ�لال العام في مناطق دونباس
عملية العسكرية التي تشنها القوات األوكرانية
ضد المنطقة دافعة إياها إلى حافة كارثة إنسانية.
وعلى الرغم ذلك ،تمكنت جمهوريتا دونيتسك
ولوغانسك المعلنتان من طرف واح��د من إقامة
مؤسساتهما الحكومية الخاصة ،وإجراء انتخابات
والبدء في دفع المعاشات التقاعدية والرواتب
والمعونات االجتماعية.
وأفرزت هذه الخطوة في الجمهوريتين قيادتين
قانونيتين منتخبتين وبرلمانين مستقلين ،كما
أقر التعامل بعملتين (الروبل الروسي والغريفنا
األوك���ران���ي���ة) ،فيما ُوج���ه اإلن��ت��اج وال��خ��دم��ات
اللوجستية للتعاون مع روسيا.
ويؤكد قادة الجمهوريتين المعلنتين من طرف
واح��د أنهم تمكنوا خ�لال ع��ام من تحقيق أقصى
النجاحات.
ويحتفل س��ك��ان الجمهوريتين ب��ه��ذا الحدث
باعتباره عيدا ً مميزاً ،حيث ينتظر أن تشهد شوارع
دونيتسك الرئيسة مسيرات بهذه المناسبة يشارك
فيها نحو  30ألفا ً من ممثلي جميع مدن المنطقة.
يذكر أن البرلمان األوكراني أزاح في  25شباط
ع��ام  2014الرئيس فيكتور يانوكوفيتش عن
السلطة في إج��راء مخالف للدستور ودع��ا إلى
انتخابات رئاسية مبكرة في  25أيار ،إال أن سكان
منطقة دونباس لم يعترفوا بالسلطات الجديدة
في كييف خصوصا ً وأن األخيرة جردتهم من حق
استخدام اللغة الروسية األم ،فعمت تظاهرات
رافضة لالنقالب في أقاليم عدة من جنوب شرق
البالد ،وتركزت االحتجاجات التي ش��ارك فيها
مئات اآلالف في أقاليم خاركوفسك ودونيتسك
ولوغانسك.
وفي ما بعد ،تشكلت قوات «الدفاع الذاتي» في

المنطقة لمنع وص��ول العناصر الراديكالية من
أنصار السلطات الجديدة في كييف التي حاولت
إخماد احتجاجات سكان منطقة دونباس.
وشكل السكان «مجموعات مبادرة» طالبت قادة
المنطقة بإجراء استفتاء ،إال أن المبعوثين فشلوا
في تحقيق نتائج ،وغادرت النخبة السياسية في
المجالس المحلية في لوغانسك ودونيتسك المدن،
وش��رع المحتجون عقب ذل��ك في السيطرة على
المقرات الحكومية.
وبعد اعتماد قانون إلعالن استقالل جمهورية
دونيتسك الشعبية من طرف واحد في  7نيسان
عام  2014وإقرار قانون بشأن سيادة جمهورية
دونيتسك الذي أرسى أسس الدولة هناك ،تقرر
إجراء استفتاء في  11أيار من العام ذاته.
في المقابل ،طالبت كييف المحتجين بإخالء
المباني اإلداري���ة ،وتمكنت السلطات من إخماد
االحتجاجات بقوة السالح في مدينة خاركوف.

وردا ً على التطورات التي حصلت في دونيتسك
ولوغانسك ،بدأت كييف في شهر نيسان عملية
عسكرية خاصة استخدمت خاللها الطائرات
الحربية والمدفعية والعربات المدرعة ،وامتنعت
عن االتصال بممثلي الجمهوريتين واصفة إياهم
بـ«اإلرهابيين».
م��ن جهة أخ���رى ،انطلقت قافلة مساعدات
إنسانية روسية جديدة من مدينة ناغينسك قرب
موسكو متجهة إلى روستوف جنوبا ً حيث ينضم
إليها مزيد من المركبات لتكمل طريقها إلى مدينتي
دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا.
ومن المخطط للقافلة رقم  26أن تتوجه من مدينة
روستوف لتصل إلى أهالي دونيتسك ولوغانسك
في  14أيار محملة باألغذية والمستلزمات األولية
واألدوية.
ونقلت جميع قوافل المساعدات الـ 25السابقة
ما مجموعه  32ألف طن من المساعدات اإلنسانية.

وزارة الأمن الداخلي الأميركية
تحذر من «مرحلة جديدة» للإرهاب
أكد وزير األمن الداخلي األميركي
جيه جونسون من دخول اإلرهاب في
«مرحلة جديدة» مستخدما ً اإلعالم
لتجنيد المقاتلين المتطوعين.
وق����ال ج��ون��س��ون ،ف���ي مقابلة
تلفزيونية م��ع «إي���ه ب��ي س��ي» إن
تأثير تنظيم داعش آخذ في االنتشار
متجاوزا ً بذلك ساحات القتال في
الشرق األوسط.

وحذر جونسون من خطر استخدام
التنظيم لوسائل التواصل االجتماعي،
وه���و م��ا يمكنه م��ن ال��وص��ول إل��ى
الواليات المتحدة أو إلهام آخرين».
وت��اب��ع ق��ائ�لاً« :نحن بكل تأكيد
في بداية مرحلة جديدة من تهديد
اإلره���اب العالمي ،التي يمكن أن
ي��ض��رب ف��ي��ه��ا م��ا ي��س��م��ى «ال��ذئ��ب
ال��م��ن��ف��رد» ف��ي أي ل��ح��ظ��ة» ،داع��ي �ا ً

قادة العالم اإلسالمي إلى مواجهة
التطرف.
وأع���رب مدير مكتب التحقيقات
ال��ف��درال��ي جيمس ك��وم��ي ع��ن قلق
السلطات ب��ش��أن تشجيع تنظيم
«داع����ش» ع��ل��ى ش��ن ه��ج��م��ات ضد
«عناصر من الجيش وأجهزة تطبيق
القانون» عبر الدعاية على اإلنترنت.
وألمح مدير»أف بي أي» إلى أنه

هناك مئات بل ربما آالف األشخاص
في ال��والي��ات المتحدة الذين تلقوا
رسائل تجنيد من جهاديين.
وك����ان ال��ب��ن��ت��اغ��ون أع��ل��ن ه��ذا
األس��ب��وع تعزيز األم���ن ف��ي قواعد
الجيش األم��ي��رك��ي داخ��ل ال��والي��ات
المتحدة ،للمرة األولى منذ  4سنوات
بسبب تهديدات عامة داخ��ل البالد
وخارجها.

انطلقت قبالة سواحل ليتوانيا أمس المناورات البحرية «القلعة البلطيقية –
 »2015بمشاركة عدد من دول المنطقة ودول أخرى أعضاء في حلف الناتو.
وكان عسكريون من إستونيا وحلف الناتو واصلوا تدريباتهم ضمن المرحلة
الجديدة من مناورات «( »Siil-2015القنفذ) في شمال شرقي إستونيا صباح
أول من أمس.
تعتبر هذه التدريبات أكبر مناورات في تاريخ البلد .وشاركت طائرات الدعم
المباشر فيها إلى جانب معدات عسكرية متنوعة للقوات البرية.
بدأت هذه التدريبات يوم  5أيار ومن المخطط أن تستمر حتى الـ  15من هذا
الشهر .ويشارك فيها أكثر من  13ألف عسكري بينهم  7آالف احتياطي وعسكري
من إستونيا والواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والتفيا وليتوانيا وبلجيكا
وبولندا وهولندا .وتجرى هذه التدريبات على ثالث مراحل بمشاركة دبابات
وغيرها من المعدات واألسلحة األميركية وعدد من الطائرات القتالية لحلف الناتو
ووحدات قتالية بريطانية وبلجيكية وألمانية.
وفي سياق آخر ،كشف حلف شمال األطلسي أمس أن مقاتالته رصدت طائرة
روسية في األجواء الدولية فوق بحر البلطيق.
وأعلنت القوات المسلحة الوطنية في التفيا على حسابها في موقع التواصل
االجتماعي تويتر أن طائرات «الشرطة الجوية» لحلف الناتو انطلقت العتراض
طائرة عسكرية روسية من طراز «إي إن  « -22فوق بحر البلطيق.
وكان حلف الناتو قد أشار سابقا ً إلى أن طائراته انطلقت مرات عديدة في األشهر
األخيرة في مهمات لمتابعة طائرات روسية في األجواء الدولية فوق البلطيق.

هزيمة جديدة لحزب ميركل
في انتخابات الواليات
فاز حزب البديل من ألمانيا للمرة الخامسة على التوالي في انتخابات برلمانات
الواليات بمدينة بريمن فيما مني حزب المستشارة األلمانية أنغيال ميركل بهزيمة
ساحقة.
وقبل فوزه بمقاعد بمدينة بريمن ،فاز الحزب المتشكك في الوحدة األوروبية،
بمقاعدفيأربعةبرلماناتمتتاليةهيساكسونياوبراندنبرجوثورينياوهامبورج،
وتوقعت استطالعات رأي فوز الحزب البديل من ألمانيا بما بين  5في المئة و 5.2
في المئة متجاوزا ً النسبة الالزمة حتى يحصل على مقاعد في البرلمان.
وتكبّد حزب المحافظين بقيادة ميركل هزيمة أخرى على رغم الحملة الدعائية
القوية في المدينة الشمالية الغربية.
ومن المتوقع أن يفوز االشتراكيون الديمقراطيون بأصغر والية من واليات
ألمانيا وعددها  16بنسبة  32.5في المئة .ومن المنتظر أن يجدد االشتراكيون
الديمقراطيون الذين حكموا مدينة بريمن منذ عام  1946ائتالفهم مع حزب الخضر
الذي من المتوقع أن يحصل على  15.5في المئة.
وينتزع الحزب أصواتا ً من المحافظين منذ تأسيسه عام  2013لمعارضة حزم
اإلنقاذ في منطقة اليورو لدول مثل اليونان لكن شعبيته تراجعت في اآلونة األخيرة
بسبب المشاكل الداخلية وانقسام بين الشرق والغرب.

�سيول« :بيونغ يانغ» قادرة على �صنع
غوا�صات مزودة ب�صواريخ بالي�ستية
اعتبر مسؤول في وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية ،أمس ،أن بإمكان كوريا
الشمالية بناء غواصة مزودة بصواريخ باليستية تعمل بشكل كامل في ظرف
عامين أو ثالثة.
وقال المسؤول الكوري الجنوبي ،إن صور التجربة التي أجرتها كوريا
الشمالية إلطالق صاروخ باليستي تبدو حقيقية ،مضيفا ً أنه إذا ما تأكد حدوث
مثل هذا التطور فإنه سيمثل إنجازا ً تكنولوجيا ً جديدا ً مهما ً لـ«بيونغ يانغ».
وعبرت كوريا الجنوبية عن قلقها بخصوص التجربة التي أجرتها كوريا
الشمالية في اآلونة األخيرة بإطالقها صاروخا ً باليستيا ً من غواصة ،مؤكدة أن
المسألة غاية في الخطورة ومقلقة.
ّ
وحث المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية كيم مينغ سيوك،
في تصريح صحافي ،كوريا الشمالية على «الكف فورا ً عن تطوير صواريخ
باليستية تطلق من الغواصات» ،معتبرا ً أنه يعرقل استقرار شبه الجزيرة
الكورية وشمال شرقي آسيا».
وأشار في سياق حديثه إلى أن كوريا الشمالية ما زالت بحاجة إلى وقت لكي
تصنع معدات إضافية لتشغيل نظامها إلطالق الصواريخ من الغواصات بشكل
كامل.
وكانت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية أعلنت في وقت سابق
أن بيونغ يانغ أجرت تجربة ناجحة إلطالق صواريخ باليستية من إحدى
الغواصات ،وأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شهد تجربة اإلطالق
من موقع قبالة الساحل.

