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الردّ جاء من جرود القلمون

الحليف ال�سري للتحالف الدولي ّ
�ضد الإرهاب...

} جمال الكندي
تشهد الجغرافيا السورية هذه األيام معارك كبرى تحت عنوان
م�ع��ارك م��ا قبل اجتماع «جنيف »-3ومحاولة ص��رف نتائج هذه
المعارك في السياسة ،بمعنى تحويل أي منجز ميداني إلى ورقة
ضغط سياسة تقوي الجانب الحكومي أو المعارضة وقد شهد مثل
هذا التصعيد في «جنيف »-1و«جنيف.»-2
ومن أجل هذه الغاية فتحت جبهات معينة في الساحة السورية
مؤخراً ،وأنشأت لها غرف عمليات تديرها استخبارات دول إقليمية
وعالمية وعربية تتوحد في غاية واح��دة هي تفتيت كيان الدولة
السورية مهما كلف األمر.
ه��ذه المعارك ُ
ضخت لها أع��داد كبيرة ج��دا ً م��ن المسلحين في
الجنوب والشمال السوري عبر دول الجوار السوري ،فعين المحور
المعادي لسورية هو تحقيق نصر ميداني معين ،وإب��رازه لسيدته
أميركا قبل صدور أوامرها العليا بالتوقف وأعطاء الحلول السياسية
المجال عبر «جنيف ،»-3وذلك بالتوافق السياسي مع الروس ،وهذا
اليوم يقترب بعد إحساس كل القوى الداعمة للمعارضة والحكومة
في الشأن السوري انه وبعد أربع سنوات من القتل والدمار كانت
النتيجة التي وصلوا إليها انه ال غالب وال مغلوب في األزمة السورية،
ونلحظ ذلك من خالل ما تصرح به الخارجية األميركية ان ال حل
عسكريا ً في سورية ،وإجتماع جنيف المقبل سوف يضع حدا ً لهذه
المغامرات من قبل حلفاء اميركا في المنطقة.
ل��ذا ن��رى ه��ذه اإلستماتة اليوم من قبل أع��داء سورية للحصول
على اوراق ضغط من خالل التقدم في الميدان السوري يفاوضون
فيها الحكومة السورية عبر أدواتهم السياسة وأعني هنا األحزاب
المعارضة التي تأتمر ب��أوام��ر تركيا ودول الخليج ،والتي باتت
معروفة لدى الشارع السوري .ان فتح جبهة الشمال السوري عبر
سيطرة المسلحين لمدينة إدلب وجسر الشغور لم يتم استثمارها
من قبل المحور المعادي لسورية حسب ما خطط له ،فال منطقة
عازلة كما كان يحلم أردوغان صباح مساء تحققت على األرض وال
تمكين لمسلحين كجغرافيا ثابتة في المنطقة ،فالجيش السوري
يقوم بعمليات استنزاف كبيرة للمسلحين وقطع جميع خطوط
إمداهم وحصرهم في مواقع معينة يسهل االنقضاض عليهم وهذا
أدى الى منع تقدمهم الى الساحل السوري .
وه�ن��ا ي��أت��ي ال��رد ال �س��وري سريعا ً لقطع م��ا ك��ان ي��دب��ر لها قبل
«جنيف »-3في الغرف السوداء ،فكان العنوان السوري الجديد هو
فتح معركة جرود القلمون مع المقاومة اللبنانية ضد جبهة النصر
المدعومة من تركيا والخليج ،والتي باعتقادي كانت الرد الحاسم
والمدمر لمشروع الحلف المعادي لسورية .عملية جبال القلمون
كانت سريعة ومفاجئة وصاعقة على المسلحين ومموليهم وذلك
لدقتها وتحقيقها األهداف المرسومة لها بعزل المسلحين في هذه
ال�ج��رود وقطع التواصل مع مسلحي الزبداني ومسلحي جرود
عرسال اللبنانية ،وهذا تحقق في زمن قياسي حيّر الرؤوس التي تدير
غرف عمليات خراب سورية ،فجرود القلمون لها أهمية استراتيجية
كبيرة بالنسبة الى العاصمة دمشق فهي تعتبر خاصرتها الرخوة
ومنها يأتي التهديد المستمر للعاصمة دمشق من قبل المسلحين،
وبالقضاء عليهم يتم تأمين دمشق بنسبة كبيرة جدا ًويصبح اسقاط
العاصمة وحصارها من الماضي الذي لم ولن يتحقق بفضل سواعد
رجال الجيش العربي السوري وقوى المقاومة اللبنانية.
هذا هو رد سورية السريع لما تم االتفاق عليه بين األتراك وبعض
ال��دول الخليجية في مرحلة ما قبل «جنيف ،»-3وه��ي رسالة من
محور المقاومة مفادها أن للجيش ال�س��وري حلفاء لن يسمحوا
بسقوط سورية لقمة سائغة بيد اإلره��اب وداعميه ،وزي��ارة وزير
الدفاع السوري األخيرة ألطهران بعد سقوط مدينة إدلب وجسر
الشغور غيرت المعادلة على األرض وجاء الرد من سلسلة جبال
القلمون ،والتي نرى سيطرة الجيش السوري وقوى المقاومة لها
حقيقة على األرض لطالما تبجح المسلحون وداعموهم بعدم قدرة
الجيش السوري وحلفائه من تحقيق اي إنجاز في قلعة المسلحين
حسب زعمهم.
ال��رد ال�س��وري مع المقاومة في القلمون ك��ان م��زل��زالً ،فالتقدم
الكبير ف��ي سلسلتها الجبلية ك��ان��ت صفعة ق��وي��ة ل�ل��دول الداعمة
للمعارضة المسلحة ،فتطهير هذه الجرود الممتدة الى جبال عرسال
اللبنانية سوف ينهي مشروع كسر المقاومة في المنطقة ،والتهديد
الحاصل لمدينة دمشق وهذا بدوره يفشل مشروع استثمار سيطرة
المسلحين في الشمال السوري ألن التقدم الحاصل في القلمون
وهو أهم من الناحية االستراتيجية والعسكرية مقارنة بسيطرة
المسلحين لمدينة إدلب وجسر الشغور ذات المساحة البسيطة مع
ما تم تحريره من مساحات واسعة في جبال القلمون والتي كانت
تشرف على اكثر من  30معبرا ً ح��دودي�ا ً غير شرعي كانت تحت
سيطرة جبهة النصر.
إن هذه المعطيات الجديدة ترجح كفة الجيش السوري والمقاومة
وتعوض ما خسره في الشمال السوري مع األخ��ذ بالحسبان ان
المسلحين يستنزفون في جسر الشغور والجيش السوري مسيطر
ن��اري�ا ً على جميع مداخل المدينة وه��ذا يعني بالعرف العسكري
سقوط المدينة ناريا ً بسبب السيطرة على طرق اإلم��داد الرئيسية
للمسلحين .ما حصل في جبال القلمون سوف تظهر نتائجه في
«جنيف »-3من خالل المعطيات الميدانية الجديدة التي ترجح
كفة الحكومة السورية بسب السيطرة الميدانية وه��ذا ما تدركه
ق��وى ال�ع��دوان على س��وري��ة .أع��داء سورية يعملون ويخططون
عبر غرف عملياتهم السوداء والجيش السوري مع المقاومة تحبط
هذه الخطط ،ومسألة فتح جبهات عدة في وجه هذا الجيش لتشتيت
جهده العسكري لن تنفع في شيء ،فإنجازاته الميدانية األخيرة في
سلسلة جبال القلمون أصبحت كلمة الفصل في «جنيف.»-3
abojmlah@gmail.com

نا�شطات يعبرن المنطقة
المنزوعة ال�سالح بين الكوريتين
عبرت مجموعة من الناشطات الدوليات المنطقة المنزوعة السالح شديدة
التحصين بين الكوريتين أمس فيما وصفنه بأنه تحرك من أجل السالم.
وقالت الناشطة األميركية غلوريا ستاينم إح��دى مؤسسات (منظمة
وومان كروس دي.إم.زد) التي تدعو الى أن تحل معاهدة سالم دائمة محل
الهدنة التي انهت الصراع «نشعر بالبهجة واإليجابية ألننا قمنا برحلة عبر
المنطقة المنزوعة السالح بسالم وتصالح».
وكان من المقرر أن تقوم المجموعة بمسيرة رمزية عبر المنطقة المنزوعة
السالح في قرية بانمونجوم المعروفة باسم (قرية الهدنة) لكنها بدال ً
من ذلك عبرت من كوريا الشمالية في حافلة أحاطت بها سيارات الجيش
والشرطة الكورية الجنوبية في منطقة جمركية تتصل بمنطقة كايسونج
الصناعية التي تديرها الكوريتان.
وال تزال كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في حالة حرب من الناحية
الفنية بعد انتهاء الحرب الكورية بين عامي  1950و 1953بهدنة وليس
بمعاهدة سالم .وعلى رغم اسمها فإن المنطقة المنزوعة السالح هي واحدة
من أكثر المناطق الحدودية شديدة التسليح والتحصين في العالم.
وقالتىلع ةزئاحلا رياوغام ديريام ةيلامشلا ةيدنلريألا ةطشانلا 
دودحلا نم يبونجلا رطشلا يف يفاحص رمتؤم لالخ مالسلل لبون ةزئاج
انتيؤرب قلعتي رمألا .ةيناسنإلا تاقالعلاب قلعتي رمألا« ةكرتشملا ةيروكلا
».انم لك يف ةكرتشملا انتيناسنإل
وفي الشطر الكوري الجنوبي انضمت المجموعة إلى مجموعة أكبر
من النشطاء الكوريين الجنوبيين في تجمع في س��رداق جنوب المنطقة
المنزوعة السالح.
لكن على بعد مئات األمتار وبين صفوف من الشرطة الكورية الجنوبية
كان االستقبال للناشطات سيئا ً حيث تجمع نحو  500من المتظاهرين
المحافظين وحملوا الفتات للناشطات كتب عليها «اذهبن إلى الجحيم» أو
«اخرجن» أو «عدن إلى كوريا الشمالية».

كوالي�س

} جمال العفلق
طالما تحدثت أميركا عن محاربتها اإلره��اب وطالما نفخ
اإلعالم العربي العامل تحت المظله األميركية بهذا التحالف
ودوره في محاربة اإلرهاب ولكن واقع الحال يقول عكس ك ّل
هذه الترهات والبيانات الفارغة التي تأخذ من وقتنا الكثير
ليس ألهميتها بل لكثرتها.
إن ما يس ّمى «داع��ش» وهو مجموعات مدربة على القتل
صنعتها اإلدارة األميركية وأقصد هنا اإلدارة التي تعمل
بالخفاء وال نراها في وسائل اإلعالم ،على عكس تلك التي تطل
علينا بمعدل تصريح واحد كل يوم تدعي فيه أنها تحارب
اإلره��اب وأنها أقامت تحالفا ً دوليا ً ضم ستين دولة لضرب
«داعش» مستبعدا ً هذا التحالف اصحاب الحرب الحقيقين
من سوريين وجزء من العراقيين .خوفا ً من تحقيق أي انتصار
على «داعش» يعطل المشروع األميركي المستمر حتى اللحظة
في إنشاء دويلة جديده متطرفة تشبه الى حد كبير المنطقة
التي أعطيت لطالبان في افغانستان.
فإغفال التقارير المؤكدة عن نوعية األسلحة التي يستخدمها
هذا التنظيم والتي لم تكن اصالً موجودة في المخازن التي
استولى عليها في العراق أو سورية ،يثبت ان اإلدارة األميركية
تظلل الرأي العام وتعمل على تقوية هذا التنظيم بكل السبل،
وطبعا ً هذا ليس بالبعيد من ال��دور العربي الغارق بالدعم
المالي لهذا التنظيم أو غيره وما معركة أدلب إال واحده من
األمثلة التي تؤكد أن هذه التنظيمات والجماعات المسلحة
ومن فيها من قطعان مرتزقة تأخذ تعليماتها من غرف عمليات
واحده كما أن مصدر تمويلها واحد وال يمكن التشكيك بهذا األمر
من قبل احد إال من أراد المزاودة على عقول الناس وإقناعها ان
الشمس ال تشرق من الغرب.

وليس مصادفة ان تسقط ال��رم��ادي في وق��ت أدع��ت فيه
قوات النخبة األميركية أنها قامت بعملية نوعية في األراضي
السورية قتلت فيها ما يسمى أمير النفط الداعشي .وليس
مصادفة ايضا ً أن تعبر قوافل «داعش» في البادية السورية
وتصل الى مدينة تدمر السورية في وقت يدعي التحالف
الدولي انه يقوم بطلعات جوية نوعية فوق األراضي السورية،
فعبور تلك األرتال وعلى مسافة ال تقل عن سبعين كيلومترا ً وال
ُترى اال بعد دخول تدمر هو شيء خارج عن أي منطق بالعلم
العسكري ...وقد يقول قائل وأين القوات السورية التي كان
يجب ان ترى هذه القوافل ...وهذا سؤال مشروع في زمن غير
هذا الزمن وفي وقت لم يكن الجيش السوري منتشرا ً على كل
مساحة الجغرافيا السورية ويقاتل جيوب قطعان المرتزقة
المنتشره بفعل التعاون األميركي  -العربي باالضافه الى
تركيا و«إسرائيل» على كامل جغرافيا البالد هذا عدا عن الخاليا
النائمة التي يتم تفعيلها في اوقات محددة إما إلشعال معركة
أو إلشغال الجيش عن معركة رئيسية كما يفعل ما يسمى
جيش اإلسالم في الغوطة وكما يفعل «دواعش النصرة» في
مخيم اليرموك.
فما تقوم به اإلدارة االميركية «المرئية» هو خلط أوراق
السياسة بناء على معطيات األرض ولكي تفرض أميركا ما
تريد او تجبر المنطقة على ان تطلب ما يرضي أميركا وتقوم
الواليات المتحده بدعم قطعان المرتزقة أيا ً كان اسمهم أو
انتمائهم لتحديد هوية النص الذي يجب ان يخرج به جون
كيري في مؤتمر صحافي ،فالقضايا بالنسبة الى أميركا ليست
منفصلة وأي لقاء دبلوماسي مع القوى االخرى يجب ان يضم
جميع القضايا الدولية .وهنا يأتي دور المنفذين من اليمن الى
سورية.
فالعملية اإلرهابية التي طاولت مسجدا ً في منطقة القطيف
ليست موجهة للداخل السعودي بقدر ما هي موجهة للخارج
وفي شكل مذهبي محدد عنونها ان المملكة سوف تتخلص

من خصومها السياسيين بالداخل من طريق «داعش» الذي
باألصل يتلقى دعما ً ماليا ً وعسكريا ً يمر عبر أراضي عربية من
ضمنها المملكه السعودية وما االستنظار الدولي والعربي لهذا
العمل االرهابي إال نوع من انواع االستعراض الذي اصبحنا
ندركه ونحفظه عن ظهر قلب وعلى رغم االستنكار السريع اال
ان وسائل االعالم والمستنكرين لم يستطيعوا تحديد هوية
الضحايا فهل هم شهداء أم قتلى؟
فهذا التصعيد جاء الحتواء نتائج معارك القلمون ومحاولة
إرسال رسائل الترهيب من جديد لشعوب المنطقة بهدف زرع
الخوف والرعب في نفوسها وإجبار األقليات على التفكير
مليا ً بصف مَن عليهم الوقوف ،فمحاولة «داع��ش» مهاجمة
الريف الشمالي لمدينة السويداء في سورية هو بالون اختبار
ورسالة تخويف اعتقد مرسلها انها ستغير من واقع واحدة من
المدن السورية التي ما زالت خارج دائرة القصف أو التدمير
الممنهج ال��ذي تتبعه قطعان المرتزقة منذ بداية الحرب
الكونية على سورية.
وب��ع��ي��دا ً م��ن االدوار ال��ت��ي يلعبها السياسيون العرب
«االستعراضية» والتي بجوهرها تخدم مشروع التقسيم
االميركي الذي يخدم أمن ما يسمى «إسرائيل» – فإن المعركة
لم تنت ِه وان الحرب لم تضع أوزاره��ا بعد ،فال يعتقدنَّ اح ٌد
خصوصا ً من الذين يحجون الى البيت األبيض والى باريس
ان ما يقولونه للصحف الغربية هو الحقيقه وانهم بمعزل عن
نتائج هذه الحرب ان كانوا امراء حرب سابقين او من تجار
السياسة الحاليين.
وان كان هناك حسنة لسنوات الحرب هذه فهي انها كشفت
الكثير الكثير من األس��رار التي طالما كان البعض يخفيها،
فالديمقراطية التي يحاضرون فيها تتحول الى ديمقراطية
اقطاعية في مكان وألسباب تتعلق باإلرث التاريخي الذي ال
يجوز التنازل عنه او المساومه عليه.

توقع سفير أوروبي
في عاصمة خليجية
أن تخسر بالده
صفقات السالح التي
كانت قد شارفت على
التوقيع ،بعدما تع ّهد
القادة الخليجيون
في قمة كامب ديفيد
للرئيس األميركي
باراك أوباما بإخضاع
ك ّل مشترياتهم
من السالح للجنة
العسكرية المشتركة،
التي اتفق على قيامها
بوضع خطة دفاع
طالب بها القادة
الخليجيون وعرضوها
ثمنا ً للتع ّهد بالحماية
األميركية التي طلبوها
ألنظمتهم.

الريجاني :من دون �إذن من المجل�س ال يمكن تطبيق البروتوكول الإ�ضافي

طهران :االتفاق مع ال�سدا�سية �سيتزامن مع رفع العقوبات المفرو�ضة
ق����ال رئ���ي���س م��ج��ل��س ال���ش���ورى
االيراني علي الريجاني خالل جلسة
مغلقة للمجلس عقدت أمس بحضور
وزي��ر الخارجية محمد ج��واد ظريف
وم��س��اع��ده ع��ب��اس ع��راق��ج��ي ،ان
المجلس ي��درس بدقة البروتوكول
اإلضافي وإنه من دون إذن المجلس ال
يمكن قانونيا ً تطبيق البروتوكول.
وق��ال كريمي قدوسي النائب في
مجلس ال��ش��ورى االس�لام��ي ال��ذي
حضر الجلسة ان رئيس المجلس
أبدى في شكل حازم دعمه لمشروع
ال��ن��واب ل��ص��ون ال��ح��ق��وق ال��ن��ووي��ة
االيرانية ،وقال ان إقرار المشروع من
المسؤوليات المهمة التي سيعمل بها
المجلس وانه بعد دراسته واقراره في
لجنة األمن القومي التابعة للمجلس
سيدعمه النواب في الجلسة العلنية.
وأضاف قدوسي «ان الريجاني وفي
الجلسة المغلقة أكد ان على الفريق
النووي االيراني المفاوض أن يقدم
في كل مرحلة من المفاوضات تقريرا ً
خطيا ً الى النواب حول تفاصيل هذه
المفاوضات» ،مشيرا ً الى ان الوزير
ظريف والرئيس الريجاني اكدا «انهما
ليسا متفائلين تجاه إبرام الكونغرس
ومجلس الشيوخ االميركيين ،اتفاقا ً
نوويا ً محتمالً».
وصرح قدوسي ان المجلس سيعمل

ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه ح���ول ال��م��ف��اوض��ات
ال��ن��ووي��ة ،وان ال��م��ش��روع المذكور
سيتحول خالل االسابيع المقبلة الى
قانون ،وان احد بنود المشروع ينص
على ضرورة اقرار المجلس اي اتفاق
نووي وفي غير هذه الحالة فال يمكن
تطبيقه.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أك���د ال���وزي���ر ظريف
وم���س���اع���ده ع���ب���اس ع��راق��ج��ي أن
المفاوضين االيرانيين تمكنوا من
تثبيت ح��ق ط��ه��ران ف��ي تخصيب
اليورانيوم.
جاء ذلك خالل الجلسة البرلمانية
المغلقة أمس ،حول سير المفاوضات
النووية بين اي��ران وال��دول الست،
حيث اوض��ح��ا ان��ه ت��م التوصل الى
اتفاق ح��ول تثبيت حق التخصيب
في حين أن الطرف المقابل كان يدعو
ال��ى سلب ه��ذا ال��ح��ق ف��ي السنوات
الماضية.
وأك��د ظريف وعراقجي التزامات
الطرف اآلخ��ر ام��ام جمهورية اي��ران
االسالمية الحفاظ على منشأة آراك
للماء الثقيل ومفاعل فوردو لألبحاث
واإلب��ق��اء على  1444ج��ه��ازا ً للطرد
المركزي والغاء الحظر االقتصادي
والمالي.
وكان النائب في البرلمان اإليراني
كمال الدين بير م��ؤذن قد أعلن في

وق��ت سابق أن ب�لاده والسداسية
ال��دول��ي��ة توصلتا ف��ي المفاوضات
الجارية إلى اتفاق متزامن مع ر فع
للعقوبات المفروضة عليها .
وق����ال ب��ي��ر م����ؤذن ف���ي تصريح
للصحافيين ن��ق�لاً ع��ن تصريحات
للوزير ظريف ونائبه عراقجي في
الجلسة البرلمانية المغلقة ،إن قسما ً
من االتفاقية المرتقبة بشأن البرنامج
النووي اإليراني ال��ذي وافقت عليه
دول السداسية ينص على «الحفاظ
على مفاعل الماء الثقيل في أراك،
وإل���غ���اء ال��ع��ق��وب��ات االق��ت��ص��ادي��ة
والمالية السارية على طهران في
شكل متزامن مع االتفاق ،والحفاظ
على منشأة «ف��وردو» التي سيعمل
فيها  1444جهاز طرد مركزي» مقابل
التزام إيران بعدم السعي الى إنتاج
القنبلة النووية.
وكان جدول رفع العقوبات إحدى
المسائل الخالفية في جميع جوالت
ال��م��ف��اوض��ات ب��ي��ن إي����ران وأع��ض��اء
السداسية الدولية التي تضم الدول
الخمس الدائمة العضوية في مجلس
األمن زائد ألمانيا.
وس��ي��واص��ل ال��وف��د اإلي��ران��ي في
فيينا غدا ً المشاورات مع وفد االتحاد
األوروب������ي ب��ش��أن إع����داد م��ش��روع
االتفاقية المرتقبة.

وف��ي ال��س��ي��اق ،أظ��ه��ر االستطالع
ال�����ذي ك��ش��ف ن��ت��ائ��ج��ه ت��ل��ف��زي��ون
«إيريب» اإليراني ،أن  70في المئة
من اإليرانيين ال يثقون بواشنطن في
المسائل المتعلقة بالمفاوضات حول
برنامج طهران النووي.
وأض��اف��ت أن  73ف��ي ال��م��ئ��ة من
المستطلعين يرون أنه على إيران ،في
حال فشل المفاوضات ،أن تستأنف

�إيفانوف :خطة الإعالم الغربي ت�شويه
�صورة القيادة الرو�سية
أع��رب رئيس دي���وان الرئاسة الروسية
سيرغي إيفانوف في مقابلة تلفزيونية عن
قناعته ب��أن خطة وسائل اإلع�لام الغربية
لتشويه القيادة الروسية من خالل االفتراءات
ستفشل.
وأش���ار إي��ف��ان��وف إل��ى االف���ت���راءات التي
يتعرض لها ف��ي أح��ي��ان كثيرة األشخاص
المقربون من الرئيس فالديمير بوتين ،على
صفحات وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الغربية ،سيما
البريطانية واألميركية ،معربا ً عن ثقته بأن
خطتها الهادفة لتخييب آم��ال المواطنين
الروس في السلطات الروسية من طريق هذه
االفتراءات لن تتحقق.
ك��م��ا أش���ار ال��م��س��ؤول ال��روس��ي إل���ى أن
الصحافيين الغربيين ال��ذي��ن يوجهون
االت��ه��ام��ات ال��ب��اط��ل��ة للصحافة ال��روس��ي��ة
بممارسة ال��دع��اي��ة ،ي��ق��وم��ون ه��م أنفسهم
بهذه الدعاية ،وهم ال يستحقون الثقة وال
االحترام.
وأش��ار إلى أنه يقرأ الصحف البريطانية
واألميركية ،منذ ثالثين ع��ام�ا ً على األق��ل،
قائالً« :إن السنتين األخيرتين شهدتا إطالق
وسائل إع�لام غربية حملة تهدف إل��ى نزع
الثقة من «خصومها» في الرأي ،وإدراج هؤالء
الخصوم على القوائم السوداء» ،مؤكدا ً «أن
ذلك األمر يخص ،بالدرجة األولى ،الصحف
البريطانية واألميركية ،التي  -حسب قوله -
حظيت خالل وقت طويل باحترامه».
وأوضح السياسي الروسي أنه «كثيرا ً ما
أق��رأ المقاالت التي تقول إن الرئيس بوتين
وأع��وان��ه ،حسب تعبير الصحافيين ،ذوي
عالقة بفساد كبير ويرتبطون بعالم اإلجرام،
ويمتلكون مبالغ كبيرة من األموال وينجحون
ف��ي إخفائها ...ويقولون إن م��ن المقربين
لبوتين أشخاص ينحدرون من مدينة سان
بطرسبورغ ،وأن بعضهم ك��ان��وا موظفين
ف��ي «ك��ي ج��ي ب��ي» (ج��ه��از االس��ت��خ��ب��ارات
السوفياتي) ف��ي السابق ،وأن��ه��م جميعاً،
بطبيعة ال��ح��ال ،ذوو ص�ل�ات متينة مع
بوتين».
وأش���ار إي��ف��ان��وف إل��ى أن��ه يعتبر مثاال ً
جيدا ج��دا ً في ه��ذا السياق ،ق��ائ�لاً« :ول��دت
في سان بطرسبورغ وتعرفت الى فالديمير
فالديميروفيتش بوتين منذ أربعين عاماً،
وخدمت في «كي جي بي» األم��ر ال��ذي أعتز

به ،وبالطبع ،أنا مقرب جدا ً من الرئيس...
كنت سكرتيرا ً لمجلس األمن الروسي ووزيرا ً
للدفاع ونائبا ً أول لرئيس الحكومة ،وحاليا ً
أتولى رئاسة الديوان الرئاسي .ويكمن جوهر
األم��ر ف��ي أن��ه إذا كانت هناك أي��ة اتهامات
�ي شخصياً ،فدعها ُتعلن :في أي
موجهة إل� ّ
مجال يتجلى فسادي ،وأين دخولي الضخمة
وأي��ن منازلي في ال��والي��ات المتحدة أو في
بريطانيا؟ ...إن مثل هذه األشياء ،لو كانت
صحيحة ،من السهل البرهنة على وجودها».
وذكر أن هناك أشخاصا ً كثيرين مقربين
م��ن ب��وت��ي��ن ،وم��ن��ه��م ،ح��س��ب ق��ول��ه ،وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الف��روف ووزير
الدفاع سيرغي شويغو ومدير جهاز األمن
الفيديرالي ألكساندر بورتنيكوف ،وسكرتير
مجلس األمن الروسي نيكوالي باتروشيف.
وأكد إيفانوف أن هؤالء األشخاص «أعرفهم
منذ أعوام طويلة ،كما أعرف الرئيس بوتين،
وإنني على قناعة ب��أن كافة التصريحات
االفترائية الموجهة إلينا تستهدف شيئا ً
وحيداً ،وهو إقناع المواطنين ال��روس بأن
الدوائر الحاكمة في روسيا ليست على حق.
لكنني على ثقة تامة ب��أن ه��ذه الخطة لن
تتحقق».
وش��دد على أن «الهدف الرئيسي لحملة

يقودها عدد من وسائل اإلع�لام الغربية هو
الرئيس الروسي ،غير أنها تحاول ،بسبب
غياب البراهين ،توسيع دائ��رة المتهمين
ويقولون إن كل من ولد في سان بطرسبورغ
وخ���دم ف��ي «ك��ي ج��ي ب��ي» ث��م أص��ب��ح أحد
المقربين من بوتين ،مذنب بالفساد».
وأوض����ح أن وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ال��روس��ي��ة
تتعرض ف��ي أح��ي��ان كثيرة لالتهامات في
مباشرة دعاية سوداء ،أو ما يسمى بالدعاية
الوقحة .فأعتقد أن الدعاية ،في هذه الحالة،
تتوالها وسائل اإلعالم البريطانية واألميركية،
أو على األقل ،بعض الصحف في البلدين».
وأش��ار ايفانوف إلى أنه يتحدث في هذا
السياق عن وسائل اإلعالم تلك فقط« ،والتي
كتبت مثل ه��ذا ال��ه��راء» ،مردفا ً أن��ه من غير
الممكن أن تحظى تلك الوسائل باحترام الناس
الواعيين القادرين على تحليل المعلومات.
وق��ال« :إنني على ثقة تامة ب��أن غالبية
ال�����دول ال��غ��رب��ي��ة ،وف���ي م��ق��دم��ه��ا ال���دول
األنكلوسكسونية ،غير راضية عن كيفية
تطور روسيا واالت��ج��اه ال��ذي تسير نحوه.
وهم غير راضيين عما تشهده أوكرانيا ،وعلى
رغم أن ذلك لم نبادر إليه ،وأنا أشدد عليه ،لم
نفعل سوى الرد على ما بدأه الجانب اآلخر».

تخصيب اليورانيوم بالحجم نفسه
الذي كان قبل توقيع اتفاقية اإلطار
بين إي���ران ومجموعة « »5+1في
 24تشرين الثاني عام  ،2013في
جنيف.
وحسب معطيات «إي��ري��ب» ،فإن
 75في المئة من المواطنين يعتقدون
أن المفاوضات النووية ،إذا فشلت،
فسيتم ذلك بسبب المطالب األميركية

المفرطة( ،وه��و دخ��ول المفتشين
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
المنشآت العسكرية اإليرانية ،بشكل
غير منضبط).
كما ظهرت نتائج االستطالع أن
 70في المئة من سكان إيران يرون
أنه سينبغي لطهران وقف واردات ما
سماه التلفزيون بـ«الدول العدائية»،
كالمعاقبة على موقفها.

تزايد �أعداد البريطانيين المتوجهين
�إلى تنظيم «داع�ش» في ليبيا
تحدثت مصادر استخباراتية بريطانية عن تزايد أعداد البريطانيين المتوجهين عبر
الطريق البري جنوبا ً نحو ليبيا من خالل إيطاليا وتونس لالنضمام إلى تنظيم «داعش»
االرهابي.
وأضافت المصادر أنه في الوقت الذي يحاول عشرات اآلالف من المهاجرين غير الشرعيين
عبور المتوسط في اتجاه إيطاليا ،يتوجه «جهاديون» بريطانيون عكس هذا الطريق نحو
ليبيا ويفلتون من الرقابة األمنية.
هذا وأكدت المصادر أن ليبيا تعد هدفا ً مفضالً للبريطانيين المجندين من قبل تنظيم
«داع��ش» والراغبين في االلتحاق به في سورية ،وذلك لتزايد نفوذ التنظيم في هذا البلد
المضطرب الذي وصفته بأنه ثالث أكبر معقل للتنظيم ،الفتة إلى أن عناصر هذا التنظيم
تمكنوا مؤخرا ً من السيطرة على مدينة سرت ،مسقط رأس العقيد القذافي بعد أن هزموا
القوات التابعة لحكومة طرابلس.
ونقلت صحيفة « »the guardianعن مصدر استخباراتي قوله« :نشاهد في شكل متزايد
طريقا ً عبر البحر المتوسط إلى ليبيا ،وهو يترسخ ،وهم حين يصلون إلى هناك يجدون
الرعاية ،ويمكنك تتبع بعضهم من خالل  Facebookوهم في طريقهم عبر إيطاليا».
وتطرقت الصحيفة إلى استخدام اإلرهابيين لتطبيقات مجانية للرسائل عبر الهاتف
المحمول تتيح لهم تبادل رسائل مشفرة يصعب رصدها.
ونقلت « »the guardianفي هذا الصدد عن الحكومة البريطانية قولها« :إن هذه
التطورات تؤكد أن الشرطة وأجهزة األمن «عاجزة عن» تعقب اإلرهابيين ،مشيرة إلى قول
وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي« :إن التغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا ،وفي
شكل خاص األهمية المتزايدة لالتصاالت عبر اإلنترنت ،تعني أن بيانات االتصاالت غير
متاحة دائما ً عند الضرورة».

نا�شطات يعبرن المنطقة
المنزوعة ال�سالح بين الكوريتين
عبرت مجموعة من الناشطات الدوليات المنطقة المنزوعة السالح شديدة التحصين بين
الكوريتين أمس فيما وصفنه بأنه تحرك من أجل السالم.
وقالت الناشطة األميركية غلوريا ستاينم إحدى مؤسسات (منظمة وومان كروس دي.إم.
زد) التي تدعو الى أن تحل معاهدة سالم دائمة محل الهدنة التي انهت الصراع «نشعر
بالبهجة واإليجابية ألننا قمنا برحلة عبر المنطقة المنزوعة السالح بسالم وتصالح».
وكان من المقرر أن تقوم المجموعة بمسيرة رمزية عبر المنطقة المنزوعة السالح في قرية
بانمونجوم المعروفة باسم (قرية الهدنة) لكنها بدال ً من ذلك عبرت من كوريا الشمالية في
حافلة أحاطت بها سيارات الجيش والشرطة الكورية الجنوبية في منطقة جمركية تتصل
بمنطقة كايسونج الصناعية التي تديرها الكوريتان.
وال تزال كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في حالة حرب من الناحية الفنية بعد انتهاء
الحرب الكورية بين عامي  1950و 1953بهدنة وليس بمعاهدة سالم .وعلى رغم اسمها فإن
المنطقة المنزوعة السالح هي واحدة من أكثر المناطق الحدودية شديدة التسليح والتحصين
في العالم.
وقالتمالسلل لبون ةزئاج ىلع ةزئاحلا رياوغام ديريام ةيلامشلا ةيدنلريألا ةطشانلا 
قلعتي ��رمألا« ةكرتشملا ةيروكلا دودحلا نم يبونجلا رطشلا يف يفاحص رمتؤم لالخ
».انم لك يف ةكرتشملا انتيناسنإل انتيؤرب قلعتي رمألا .ةيناسنإلا تاقالعلاب
وفي الشطر الكوري الجنوبي انضمت المجموعة إلى مجموعة أكبر من النشطاء الكوريين
الجنوبيين في تجمع في سرداق جنوب المنطقة المنزوعة السالح.
لكن على بعد مئات األمتار وبين صفوف من الشرطة الكورية الجنوبية كان االستقبال
للناشطات سيئا ً حيث تجمع نحو  500من المتظاهرين المحافظين وحملوا الفتات للناشطات
كتب عليها «اذهبن إلى الجحيم» أو «اخرجن» أو «عدن إلى كوريا الشمالية».

