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تحت وقع حرب اال�ستنزاف
وغزوة ادلب و�سقوط تدمر...
هل ت�صمد �سورية؟
} هشام الهبيشان
م��ع اس �ت �م��رار ف �ص��ول غ� ��زوات ال �ق��وى ال��رادي �ك��ال �ي��ة المدعومة
بأجندة إقليمية ودولية لألراضي السورية ،يبدو واضحا ً في هذه
المرحلة ت�ح��دي��داً ،أن مسار الحلول السياسية حتى اآلن م��ا زال
مغلقا ً في ما يخص الحرب المفروضة على الدولة السورية ،وهنا
لنعترف جميعا ً أنّ استراتيجية ال�ح��رب التي تنتهجها واشنطن
وحلفاؤها على الدولة السورية بدأت تفرض واقعا ً جديدا ً وإيقاعا ً
جديدا ًَ لطريقة عملها ومخطط سيرها ،فال مجال هنا للحديث عن
الحلول السياسية ،فما يجري اآلن على األرض السورية ما هو
إال حرب استنزاف لسورية ودور سورية بالمنطقة وقوة سورية
االقتصادية والعسكرية واإلقليمية وتضارب مصالحها القومية مع
تحالف التآمر على سورية «أميركا و«إسرائيل» وفرنسا ووكالؤها
من العرب والمتأسلمين الجدد» وحلف تآمري بدا بما يقارب نصف
دول العالم».
فهنا يبدو واضحا ً وتزامنا ً مع استمرار تقدم المجاميع الراديكالية
في إدلب وتدمر ،مدى وحجم الحرب التي تخوضها هذه التنظيمات
الراديكالية بالوكالة عن بعض القوى اإلقليمية والدولية على األرض
السورية ،فهناك حقائق موثقة بهذه المرحلة تحديدا ً تقول إن الدولة
السورية بكل أركانها تعصف بها بهذه المرحلة عاصفة إرهابية
دموية هوجاء ،وهذه الحقائق نفسها تقول إن هناك اليوم ما بين 22
و 18إلف مسلح راديكالي غربي وشرق آسيوي وشمال أفريقي،
وم��ن نجد والحجاز وغيرهما من البلدان والمنظمات المتطرفة،
بشكل كيانات مستقلة «داعش» أو «النصرة» أو صفوف ما يسمى
بـ«قوات المعارضة السورية» وهدفها الرئيسي هو استنزاف قدرات
الجيش العربي السوري ،وهؤالء أنفسهم هم عبارة عن مجموعة
أدوات ولدت من رحم أجهزة مخابرات واستخبارات غربية وعربية
وإقليمية ،إضافة لكل ه��ذا فهناك اليوم ما بين  78و 86دول��ة ما
زال��ت إلى اآلن تصدر إلى سورية مجموعات هائلة من مواطنيها
الراديكاليين أصحاب الفكر المتطرف ليتخلصوا منهم.
وهذه الحقائق نفسها تقول إن هناك اليوم ما بين  76و 85ألف
مسلح سوري يقاتلون الجيش العربي السوري ،وهؤالء بمعظمهم
هم عبارة عن أدوات في أيدي أجهزة مخابرات واستخبارات الدول
الشريكة بهذه الحرب على الدولة السورية ،وإن هناك ما بين 20
و 18جهازا ً استخباراتيا ً غربيا ً وعربيا ً وإقليميا ً يعمل اليوم داخل
الجغرافيا السورية.
أدوات الحرب المذكورة أعاله ما زالت تعمل بكفاءة وتقود حرب
بالوكالة بسورية نيابة عن أعداء سورية بفاعلية عالية ،وهنا يجدر
التنبيه إلى أن هذه األدوات كادت في فترة ما أن تنجح بأن تسقط
الدولة السورية ككل بالفوضى العارمة ،لوال يقظة الدولة السورية
منذ اللحظة األول��ى النطالق الحرب على سورية ،ولكن لألسف
في تلك الفترة وإلى اآلن برزت إلى الواجهة فئات من أبناء الشعب
ال�س��وري استغلت ه��ذا الظرف الصعب من عمر ال��دول��ة السورية
والتقت أهدافهم وحقدهم وكراهيتهم مع أه��داف وحقد وكراهية
أع ��داء س��وري��ة لتدميرها وتخريبها ونشر فكر اإلره ��اب والقتل
والتدمير بسورية.
اليوم يمكن القول إن��ه وعلى رغ��م اشتداد فصول الحرب غير
المباشرة على الدولة السورية وبعد مضي أربعة أعوام من التدمير
الممنهج وال �خ��راب والقتل والتهجير ،وم��ع ه��ذا صمدت سورية
الوطن واإلن�س��ان ،وم��ع استمرار فصول الصمود السوري أمام
موجات الزحف المسلح إلى العاصمة دمشق ومدينة حلب وانكسار
معظم هذه الموجات على مشارف دمشق وحلب ،ومع عجز الدول
الشريكة بالحرب على الدولة السورية عن إحراز أي اختراق يهيئ
إلسقاط الدولة السورية ،على رغم كل ما جرى في إدل��ب وتدمر
أخ�ي��راً ،وه��ذا ب��دوره دف��ع ال��دول الشريكة في الحرب على الدولة
السورية إلى االنتقال إلى حرب االستنزاف لكل م��وارد وقطاعات
الدولة السورية بمحاولة أخيرة إلسقاطها.
وم��ن هنا ،فمن الطبيعي أن نجد اآلن كما هائالً من المسلحين
العابرين للقارات والمدججين بالسالح قد أدخ�ل��وا لسورية في
اآلونة األخيرة ،والبعض منهم ينتظر دوره بدخول معسكرات تركيا
«أورفا  -العثمانية  -كرمان -غازي عنتاب» ،والهدف من هذا التوريد
المستمر للقوى الرديكالية داخل سورية والعابر للقارات باتجاه
سورية ،هو ضرب منظومة الصمود السورية ،وضرب المنظومة
العقائدية للجيش العربي السوري واستنزاف قدراته اللوجيستية
والبشرية كهدف تتبعه أهداف أخرى في المنظومة االستراتيجية
للمؤامرة الكبرى على سورية ،ألن تفكيك الدولة السورية وجيشها
الوطني هو الشرط األساس الستكمال تفكيك األرض والمجتمع.
اليوم وعلى رغم صعوبة المعركة تزامنا ً مع تكالب والتقاء أهداف
ورهانات وأجندة قوى إقليمية ودولية بحربها على سورية ،ومع كل
هذا وذاك فما زالت الدولة السورية بكل أركانها وعلى رغم حرب
االستنزاف التي تستهدفها ،قادرة على أن تبرهن للجميع أنها إلى
اآلن ما زال��ت ق��ادرة على الصمود ،والدليل على ذل��ك ق��وة وحجم
التضحيات واالن�ت�ص��ارات التي يقدمها الجيش العربي السوري
بعقيدته الوطنية والقومية الجامعة ،والتي انعكست أخيرا ً بظهور
حالة واسعة من التشرذم لما يسمى بقوى المعارضة المسلحة
الراديكالية بمناطق عدة منها «القلمون» ما انعكس على تشظيها ،ومن
هنا نقرأ أن حالة التشرذم لهذه المجاميع المسلحة ،والتي تقابلها
حالة صمود وصعود دراماتيكي لقوة الجيش العربي السوري على
األرض ،فهذا التطور الالفت إن استمر من شأنه أن يضعف الجبهة
الدولية الساعية إلى إسقاط الدولة السورية بكل الوسائل والسبل.
وم��ع استمرار انتفاضة الجيش العربي ال�س��وري األخ�ي��رة في
وجه كل البؤر المسلحة بالقلمون ،والتي من المتوقع أن تنتقل هذه
االنتفاضة خالل أي��ام معدودة وفق زخمها وكثافتها التي تجري
بالقلمون إلى شمال سورية وتحديدا ً إلى محافظة إدلب وريف حلب
الشمالي ،فهذه االنتفاضة المتوقعة شماالً بدورها ستشكل حالة
واسعة من اإلحباط والتذمر عند الشركاء بهذه الحرب المفروضة
على ال��دول��ة ال�س��وري��ة ،م��ا سيخلط أوراق �ه��م وحساباتهم لحجم
المعركة من جديد ،ومن هنا نستطيع أن نقرأ أن هذه الحرب على
الدولة السورية ومع تبدل أدوارها وخططها المرسومة ،بعد انهيار
الكثير من خططها ،وآخر هذه الخطط والتي ما زالت حتى اآلن تعمل
بفاعلية نوعا ً ما على األرض السورية وهي «ح��رب االستنزاف»،
ومن هنا إن استطاعت الدولة السورية أن تصمد وبقوة كما صمدت
أم��ام خطط سابقة أم��ام «ح��رب االس�ت�ن��زاف» ،فهي ستستطيع أن
تحسم المعركة بفترة زمنية متوسطة األج��ل ،والسبب أن خطة
ومنهجية حرب االستنزاف التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها في
سورية لها أمد معين وستنتهي بانتهاء مدة صالحيتها ،ومن هنا
ستكون الدولة السورية بحال استمرار صمودها أمام آخر الخطط
بالحرب غير المباشرة عليها ،وستكون قد أعلنت حسمها باكرا ً لهذه
الحرب المفروضة عليها.
اختتاماً ،على ال��دول��ة السورية اليوم وبكل أركانها ،وتحديدا ً
سلطتها السياسية أن تعمل على تمتين الجبهة الداخلية أكثر وأكثر،
وحتى وإن ك��ان ذل��ك على حساب تنازالت مجتمعية «مصالحات
وطنية كبرى» عقالنية تقوم بها الدولة السورية ،للتخفيف من وطأة
هذه الغزوة األخيرة ،وإن نجحت الدولة السورية بذلك واستطاعت
بناء تحالفات جديدة مع ق��وى مجتمعية سورية كبرى بالداخل
السوري من خالل تنازالت عقالنية ومهيكلة تقدم لهذه القوى ،فهي
ستكون بال شك قد قطعت شوطا ً كبيرا ً من إنجاز مشروع االنتصار
األك�ب��ر على حلف دول��ي ك��ان وم��ا زال يطمح للوصول إل��ى هدف
إسقاط الدولة العربية السورية بكل أركانها.

كوالي�س

ر�سائل الجوالني من مق ّر عمليات الإرهاب� ...إلى الأ�صحاب
} د .سليم حربا
سبعون عاما ً على قصف المستعمر الفرنسي البرلمان
السوري واستشهاد حاميته دفاعا ً عن راية وقيم ووحدة
س��وري��ة وح �ت��ى اآلن م��ا زال ��ت روائ���ح ال��ب��ارود والحقد
والدخان الفرنسي تزكم أنوف التاريخ من البرلمان إلى
الحريقة ومن دمشق إلى بيروت.
وما زال القانون الدولي مختطفا ً ومكبّالً تحت أقدام
تمثال الحرية في واشنطن وفي زنزانات األمم المتحدة
وم �ج �ل��س أم �ن �ه��ا ،ال���ذي ي�ح�ش��و م��داف��ع ج�ه�ن��م «داع���ش»
و«جبهة النصرة» بالبارود الفرنسي العثماني الوهابي
الصهيوني نفسه لتقصف وتد ّمر تدمر وإدل��ب وجسر
ال�ش�غ��ور وأري �ح��ا ،وي�س�ق��ط ال �ش �ه��داء دف��اع �ا ً ع��ن الراية
والقيم نفسها ،وه��ا هو فابيوس وهوالند ينفثان السم
وال��دخ��ان نفسهما ،وه��ا ه��و ل��وران��س م��ا يسمى الربيع
العربي اإلرهابي أبو محمد الجوالني ممثالً غير حصري
الب��ن تيمية وب��ن الدن والظواهري ومتخفيا ً بقناع على
قناة ومحطة تنظيم القاعدة التي كانت وال ت��زال غرفة
عمليات مركبة ل�لإره��اب ومتزعميه وق��ادت��ه وإعالمييه
وم�ح�ل�ل�ي��ه وم��روج �ي��ه وات �ج��اه��ات��ه ال�م�ت�لاق�ي��ة م��ع كيان
العدو والمتعاكسة مع العروبة واإلس�ل�ام والمسيحية
واإلنسانية والتي تستحق بحق ليس جائزة نوبل للسالم
بل جائزة «داعش» للقتل.
ي�ك�ش��ف ال �ج��والن��ي ال �ق �ن��اع وي �ق��دم أوراق اعتماده
ويعلنها تحالفا ً عضويا ً مع أميركا وكيان العدو ،ليأخذ
ت��أش �ي��رة م ��رور إل ��ى ق�ل��ب أوب��ام��ا ون�ت�ن�ي��اه��و بمناوشة

«داع��ش» ومحاربة الدولة السورية والمقاومة ،وينشر
تفاصيل العقد مع مشيخات البترودوالر كشهود العيان
وتسقط األقنعة وأوراق التوت الملوثة ليعلقها أردوغان
نياشين على ص��دره وجبينه ،وت�ت�ك��رم أب�ج��دي��ة القتل
وحروف علتها بحل الخالف بين السعودية أم «داعش»
وبين تركيا أبو «اإلخونجية» وأم «جبهة النصرة» حول
ما يسمى جيش الفاتح أم جيش الفتح ليتح ّول بلوغاريتم
أميركي صهيوني إلى جيش ال ُقبح وقطيع القتل للشعب
السوري وتنعق وتنهق قنواته وتطلق التهديد والتهويل
والوعيد من الجنوب والشمال والشرق وتحاول هزيمتنا
النفسية والمعنوية ألنها عجزت عن هزيمتنا الميدانية.
نعم ما حصل في تدمر وإدلب وجسر الشغور وأريحا
أخ �ي��را ً عندما ترجمت مرتزقة «ال�ن�ص��رة» عقد االتفاق
األردوغ��ان��ي السعودي ودفعت آالف القطعان وخلقت
تفوق كبير باألعداد والعتاد ما اضطر قواتنا المحدودة
ف��ي أري �ح��ا إل��ى ال �م �ن��اورة إل��ى م �ش��ارف أري �ح��ا الغربية
والجنوبية الغربية لكي ال تقع في التطويق وتفقد خطوط
إم��داده��ا ،ه��و م��زع��ج وم��ؤل��م وق��د ي�ك��ون خ �س��ارة جولة
ف��ي ن��زال وح��رب المصير التي م��ا زلنا نمسك مفاتيح
خواتيمها االستراتيجية وبابها العريض في القلمون
ال��ذي فتح ب��اب جهنم على اإلره��اب وداعميه وه��ذه هي
طبيعة الحروب في الميادين العسكرية ك ّر وف ّر وخسارة
ورب� ��ح ،وح �ت��ى طبيعة ال �ح��روب ب�ي��ن ال �ح��ق والباطل،
فللباطل جولة وللحق ج��والت وص��والت .وفي الميدان
السوري ،الكثير من المتغيرات لكن الثابت الوحيد هو
أن المعركة مستمرة وأننا لم ول��ن نخسر الحرب وأن
بلدا ً كسورية ح ّول عشرات الغزوات البربرية إلى مزابل

تحذر دولة غربية ذات
تأثير كبير في المنطقة
من أنّ عناصر «داعش»
الذين قاموا بالتحضير
لتفجيرات القطيف
والدمام قد جرت
استضافتهم من شيوخ
ووجهاء محسوبين
على الدولة السعودية،
وأنّ توزيع الحلوى
كان يعقب ك ّل عملية
في مناطق سعودية،
ما يستدعي القلق من
اختراق كبير ينجح تنظيم
«داعش» في إحداثه
سعودياً ،ونجاحه في
ج ّر السعودية إلى حمام
دم أهلي يه ّدد وحدة
السعودية وانفصال
المنطقة الشرقية في
النهاية...

التاريخ من العثمانيين إل��ى الفرنسيين والبريطانيين
والصهاينة والوهابية ،ه��ذا ال��وط��ن ال�س��وري ال يخاف
وال يهن وال ُيهزم وشعاره دائما ً هيهات منّا الهزيمة،
نعم نحن نخوض الحرب الوطنية العظمى بل اإلنسانية
العظمى متسلحين باستراتيجية ال�ق�ت��ال ف��ي مواجهة
استراتيجية القتل وقيمة الشهادة في مواجهة غريزة
االنتحار ،ولم نكن يوما ً قط معتدين بل ندافع عن أنفسنا
وعن أرضنا ومقدساتنا وعروبتنا وإسالمنا ومسيحيتنا
القتل والتدمير ،وفي بدهيات الحروب الوطنية العظمى
أن ك��ل م��واط��ن مقاتل وك��ل مقاتل يمثل منظومة قتال
ومنظومة مقاتل ومنظومة وط��ن وق�ي��م وقيمة يمثلها
ويتمثلها المقاوم ف��ي ح��زب الله والمقاتل ف��ي الجيش
العربي السوري والتي ستبقى تكتب التاريخ وتصون
الجغرافيا والديمغرافيا ،وإذا كانت رسائل الجوالني إلى
أوباما والكيان اإلسرائيلي مناقصة في مزادات وبازارات
أردوغان وأميركا ومعارضتها المعتدلة والمعتلّة بالبريد
القطري اإلخونجي المضمون ،فإن هناك رسائل بالنار
واإلص��رار واالنتصار من بوابة القلمون تذ ّكر من تنفع
م�ع��ه ال��ذك��رى م��ن ال�ق�ص�ي��ر إل��ى ب��اب��ا ع �م��رو والخالدية
والمليحة وخناصر وغيرها.
ول�م��ن يفتح دف��ات��ر ال�ت��اري��خ ليقرأ ويعتبر أن الدولة
الوهابية التي قامت ث�لاث م��رات بكل أركانها في مطلع
ال�ق��رن التاسع عشر تقبع اآلن ف��ي م��زاب��ل ال�ت��اري��خ ،فال
دخان فرنسا وال نيكوتين أردوغان وال قطران قطر وال
سموم السعودية وال أمبالج أميركا وسيجار معارضتها
المعتدلة بما فيها «جبهة النصرة» وخراساناتها سيجعلنا
نغير هويتنا وخياراتنا بالنصر قرار والشهادة قدر.

وكالة الطاقة الذرية� :إيران قدمت بع�ض المعلومات حول التحقيق لت�صنيع قنبلة ذرية

عراقجي وروانجي �إلى جنيف لموا�صلة المفاو�ضات وظريف يلتقي كيري اليوم
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إن إيران
قدمت بعض المعلومات عن نقطة من نقطتين عالقتين في
تحقيق تجريه الوكالة التابعة لألمم المتحدة بشأن ما إذا
كانت طهران أجرت بحثا ً لتصنيع قنبلة ذرية.
وجاء في التقرير السري الذي نشرت وكالة «رويترز»
أج��زاءا ً منه أن طهران «قدمت بعض المعلومات بشأن
واحد من هذين اإلجراءين .واتفقت الوكالة وإي��ران على
استمرار الحوار بشأن هذين اإلجراءين العمليين وعلى أن
تلتقيا مجددا ً في المستقبل القريب».
من جهته ،قلل دبلوماسي مطلع على هذا التطور من
أهميته .ووصف المعلومات التي قدمتها إيران حول طرز
أجهزة الكمبيوتر التي يمكن أن تستخدم في أبحاث القنابل
بأنها «مفيدة» و«ذات صلة» .لكنه قال إن ذلك لم يذهب إلى
المدى الكافي.
وأض��اف« :ه��ي عالمة إيجابية لكنها محدودة ألنها
بعض المعلومات فقط .ال أخرج باستنتاجات كبيرة اآلن»،
وأضاف أن التقدم بشأن هذا الموضوع أصبح في الحقيقة
بطيئا ً لكنه لم يتوقف.
وف��ي السياق ،قالت الوكالة الدولية إن��ه ال ي��زال من
الضروري أن تقدم إيران أجوبة على أسئلتها عن قاعدة
بارشين العسكرية وأن تسمح لها بدخول القاعدة التي
يشتبه مسؤولون غربيون بأن إيران أجرت فيها اختبارات
متفجرات تتصل بالقنابل النووية.
وجاء في التقرير« :ال تزال الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مستعدة لتسريع حسم كل القضايا القائمة بمقتضى إطار
التعاون .يمكن تحقيق هذا بتعاون متزايد من جانب إيران
ومن خالل السماح في الوقت المناسب بالوصول إلى كل
ما يتصل (بتلك القضايا) من معلومات ووثائق ومواقع
ومواد وأفراد في إيران كما طلبت الوكالة».
وفي سياق متصل ،نفى مسؤول في السفارة اإليرانية

في فرنسا بشدة المزاعم التي أوردتها وكالة «رويترز»
حول التعاون النووي والصاروخي بين إي��ران وكوريا
الشمالية.
وأكد المسؤول أن هذا الخبر بني على أساس معلومات
مغلوطة وأكاذيب لفقتها «زم��رة خلق» اإلرهابية سيئة
السمعة والعميلة.
ووصف بث مثل هذه األخبار من قبل «رويترز» بأنه
مثير لالستغراب ،وأض���اف أن��ه وم��ع اق��ت��راب الموعد
النهائي للمفاوضات النووية وتعزيز فرص التوصل إلى
اتفاق شامل فإن من المتوقع أن يتم بث مثل هذه األخبار
الملفقة.

ال��ى ذل��ك ،غ��ادر مساعدا وزي��ر الخارجية اإليرانية
عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي صباح أمس فيينا
متوجهين إلى جنيف لاللتحاق بوزير الخارجية محمد
ج��واد ظريف في إط��ار المحادثات الجارية مع الوفد
األميركي هناك.
يأتي ذل��ك في وق��ت واصلت فيه أم��س ف��رق الخبراء
التقنيين والقانونيين اجتماعاتهم الثنائية ومتعددة
األط��راف في فيينا ،فيما يجتمع ظريف صباح (اليوم)
السبت بنظيره األميركي جون كيري إلجراء محادثات
معه حول مسار المفاوضات المتعلقة بصياغة نص
االتفاق الشامل ورسم مستقبل المفاوضات.

وقد أعلنت وزارة الطاقة األميركية أن وزي��ر الطاقة
إرنست مونيز سيشارك في مفاوضات جنيف أيضاً ،على
أن يعود مونيز إلى واشنطن األحد.
وفي السياق ،أكد عباس عراقجي أن تعليمات قائد
ال��ث��ورة اإلس�لام��ي��ة ح��ول المفاوضات ال��ن��ووي��ة ج��ادة
وحازمة .مشيرا ً إلى أن المفاوضات ستتواصل حتى
التوصل إلى حل يقبله الجانبان.
عراقجي ق��ال« :إننا أكدنا أن تعليمات قائد الثورة
اإلسالمية بشأن عدم الوصول إلى األشخاص إلجراء
مقابالت معهم وعدم التفتيش أو تفقد المراكز العسكرية
جادة و حازمة ،وأبلغنا الجانب اآلخر أن ذلك غير مدرج
على جدول أعمالنا».
وأضاف« :إن هناك حلوال ً بديلة تبدد المخاوف األمنية
والهواجس الموجودة ونعمل عليها حالياً ،وإن توصلنا
إلى نتيجة فسنضعها موضع التنفيذ ،وإال سنواصل
المفاوضات حتى نتوصل الى حل مقبول».
وأشار كبير المفاوضين االيرانيين إلى أن تزامن رفع
الحظر وتنفيذ إيران التزاماتها هو من القضايا الخالفية
التي لم يتم التوصل إلى حل نهائي بشأنها ،الفتا ً إلى
أنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن على الجانب اآلخر
أن يتخذ إجراءات إلزالة الحظر وإن االجراءات التي علينا
تنفيذها ستكون محددة.
ووصف المفاوضات النووية بالصعبة ،قائالً« :إن
المفاوضات تتسم بالصعوبة وكلما اقتربنا من المراحل
األخيرة منها كلما ازدادت تفاصيل القضايا وصارت أكثر
تعقيداً» ،مشددا ً على أن «االتفاق الجيد هو ذلك االتفاق
الذي يلبي مطالبنا وفي حال توصل إلى مثل هذا االتفاق
ف��إن المفاوضات ستصل إل��ى نهايتها وإال سنواصل
المفاوضات حتى التوصل إل��ى النتيجة التي نتطلع
إليها».

تدريبات مكثفة للجي�ش الرو�سي في �إطار اختبار مفاجئ لجاهزية القوات الم�سلحة

مو�سكو تحذر من تدريبات «الناتو» على اعترا�ض �صواريخها
أكدت موسكو أنها سترد على عزم حلف
شمال األطلسي إجراء تدريبات عسكرية
تهدف الى اعتراض الصواريخ البالستية
الروسية ،ال سيما في ظل سعي واشنطن
لنشر منظومة ال��دف��اع ال��ص��اروخ��ي في
أوروبا الشرقية.
وأعرب أناتولي أنطونوف نائب وزير
ال��دف��اع ال��روس��ي ع��ن قلق ال����وزارة من
تمرينات At Sea Demonstration
 - 2015ال��م��زم��ع إج���راؤه���ا ،بحسب
وسائل إعالم ،خريف هذا العام بمشاركة
الواليات المتحدة ،مؤكدا ً أن الهدف منها
ه��و ال��ت��درب على اع��ت��راض ال��ص��واري��خ
البالستية الروسية ،وقال إن «التدريبات
ستجرى في الجزء الشمالي  -الشرقي من
األطلسي ما يمكن أن يدل على شيء واحد،
ه��و ال��ت��درب على اع��ت��راض ال��ص��واري��خ
البالستية الروسية ،ومثل هذه التدريبات
ال يمكن أن ال تقلقنا».
وأكد أنطونوف أن األه��داف األساسية
للتدريبات ،التي ستشارك فيها عدا عن
الواليات المتحدة والنروج ألول مرة ،كل
من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا
وكندا ،هي تعزيز خبرة منظومتي الدفاع
الصاروخي وال��ج��وي فضالً عن اختبار
الصاروخ األميركي المضاد للصواريخ
.SM-3
وق���ال ال��م��س��ؤول العسكري ال��روس��ي
للصحافيين أمس إن زي��ادة قدرة أنظمة
السفن الخاصة باعتراض الصواريخ
البالستية يجرى ب��ال��ت��وازي م��ع إقامة
منظومات الدفاع الصاروخي الثابتة في
أوروب��ا ،مشيرا ً في الوقت نفسه إلى أن
تنفيذ خطط «الناتو» في مجال الدفاع
الصاروخي مستمرة بغض النظر على
الديناميكية اإليجابية لتسوية برنامج
إيران النووي.
واع��ت��ب��ر ف��ي ه���ذا ال��ص��دد أن «تأكيد
سياسيي وعسكريي دول الناتو تعديل
ه���ذا ال��م��ش��روع م��ن��س��ي ،بينما يستمر
تجاهل القلق الروسي» ،مذكرا ً أنه «جرى
بمبادرة الحلف وقف الحوار في المسائل
العسكرية  -السياسية بما فيها مشكلة
منظومة الدفاع الصاروخي ،وهذا يسمح
بالتصرف من دون ش��رح األسباب ومن
دون االلتفات إل��ى القلق ال��روس��ي ،وفي
الوقت نفسه لم يجر نفي معطيات وزارة
الدفاع الروسية حول التوجه المعادي

لروسيا في منظومة الدفاع الصاروخي
األوروب��ي��ة ،والمقدمة م��رارا ً لقادة الناتو
قبل وقف االتصاالت».
يذكر أن روسيا كانت قد أعربت مرارا ً عن
رفضها لنشر الواليات المتحدة منظومة
الدفاع الصاروخي في أوروبا تحت مبرر
حمايتها من الصواريخ اإليرانية ،مؤكدة
أن المنظومة موجهة إلى روسيا.
وتؤكد تدريبات اعتراض الصواريخ
بالقرب م��ن ح��دود روس��ي��ا أن مخاوفها
في محلها ،مع أن المتحدثة باسم وزارة
الخارجية األميركية ماري هارف جددت
يوم  20أيار موقف واشنطن بأن «منظومة
ال��درع الصاروخية ليست موجهة إلى
روس��ي��ا» ،وعلى حد قولها ف��إن الحديث
يدور عن «التهديدات المنطلقة من الشرق
األوس���ط» ،وقبلها بيوم أعلن األدميرال
جيمس وينفيلد نائب رئيس هيئة األركان
األميركية المشتركة أن خطط نشر نظام
الدرع الصاروخي األميركية في أوروبا ال
تستهدف روسيا ،ألن منظومات األسلحة
الروسية يمكنها التغلب عليها.
لكن وينفيلد برر نشر الدرع الصاروخية
في أوروبا بأنه لمواجهة التهديد اإليراني
أو تهديدات أخ��رى في المنطقة ،مشيرا ً
إل��ى أن «سياسة ال��والي��ات المتحدة في
نشر الدرع الصاروخية ليست لمواجهة
الصواريخ البالستية الروسية في أوروبا،
إنما تنشرها في بولندا ورومانيا بهدف
مواجهة ال��ص��واري��خ البالستية بعيدة
المدى التي يمكن إطالقها من دول أخرى،
خ��ارج المنطقة األوروأط��ل��س��ي��ة باتجاه
شركائنا في حلف الناتو في أوروبا».
كما أشار المسؤول العسكري األميركي
إل��ى أن��ه م��ن األف��ض��ل ل��روس��ي��ا ب���دال ً من
الشعور بالقلق بسبب الدرع الصاروخية
ف��ي أوروب����ا ،أن تقنع إي���ران بالحد من
برنامجها ال��ص��اروخ��ي ،ب��ل وذه��ب إلى
ت��ص��ري��ح أك��ث��ر إث����ارة ل��ل��ده��ش��ة ،عندما
ق��ال« :أفضل ما يمكن أن تفعله روسيا
والصين في هذا المجال هو إقناع كوريا
الشمالية وإيران بالتخلي عن برامجهما
لتطوير ال��ص��واري��خ البالستية ،ونحن
لألسف ال ن��رى ذل��ك إل��ى اآلن» ،وأك��د أن
الواليات المتحدة وشركاءها األوروبيين
سيواصلون نشر الدرع الصاروخية في
أوروبا ،وسيتم نشر صواريخ االعتراض
«إيجيس» في رومانيا بنهاية عام 2015

الحالي ،بدوره أعلن األمين العام للناتو
ينس ستولتنبرغ يوم  14أيار أن الحلف
سيبحث في «تعزيز غير مسبوق لقدراته
العسكرية منذ انتهاء الحرب الباردة».
واختتم نائب وزي��ر ال��دف��اع الروسي
حديثه معلنا ً أنه في ظل التطور الالمحدود
لمنظومة الدفاع الصاروخي القادرة على
اعتراض الصواريخ البالستية الروسية
«يتطلب ذلك ،كما أكدنا مرارا ً ردا ً باتخاذ
إج����راءات ض���ده» ،وك���ان مجلس األم��ن
الروسي قد حذر بدوره من المخاطر التي
ينطوي عليها تكثيف النشاط العسكري
لحلف الناتو قرب حدود روسيا ،معتبرا ً
أنها ال تهدد روسيا فحسب ،بل وحلفاءها.
وف���ي س��ي��اق م��ت��ص��ل ،ب���دأت وح���دات
المظليين ووح����دات ال��ق��وات الخاصة
ف��ي الجيش ال��روس��ي ت��دري��ب��ات مكثفة
تحاكي االستيالء على م��ط��ارات العدو
االفتراضي في مهمة جديدة طرحت أمام
القوات المشاركة في فعاليات االختبار
المفاجئ لجاهزية الجيش الروسي ،وهو
ثاني اختبـار مـن هـذا القبيل يجرى هذا
الربيع.
ال��وح��دات استدعيت بصورة مفاجئة
أم��س لتنفيذ مهمة طرحها وزي��ر الدفاع
الروسي سيرغي شويغو تتمثل في بسط
السيطرة على م��ط��ارات تابعة للعدو
االفتراضي وال��دف��اع عنها حتى وصول
تعزيزات من القوات األساسية.
ولسالح الجو دور أساسي في تنفيذ
المهمة ،إذ يتعين عليه القيام بعمليات
اس��ت��ط�لاع ف��ي محيط م��ط��ارات ال��ع��دو،
وتوجيه ضربات بالصواريخ والقنابل
إل���ى وس��ائ��ل ال��دف��اع ال��ج��وي وال��ق��وات
المدافعة عن تلك المطارات ،قبل أن يتم
إنزال المظليين.
أما وحدات الدفاع الجوي فتكمن مهمتها
في توفير التغطية للقوات من ضربات
طيران العدو االفتراضي ،حيث أتي هذا
االختبار في إط��ار التحضير لتدريبات
«الوسط »-2015االستراتيجية في
أيلول المقبل.
وكان سالح الجو وقوات الدفاع الجوي
قد نفذت المهمات المطروحة كافة في
المرحلة السابقة من االختبار ،إذ نجحت
ف��ي التصدي لضربة صاروخية جوية
مكثفة من قبل العدو االفتراضي.
وج��رت الفعاليات في ميدان أشولوك

بمقاطعة أستراخان ،حيث قامت أطقم
منظومات «إس »-300و«بوك» المضادة
للجو ،بإطالق صواريخ موجهة أصابت
بنجاح أه��داف��ا كانت تحاكي صواريخ
مجنحة وباليستية.
ك��م��ا ج���رت عمليات مماثلة ناجحة
في ميادين الرماية األخ��رى المشمولة
باالختبار ،بما في ذل��ك ميدان بيمبوي
في جمهورية كومي ،حيث أطلق صاروخ
أص���اب بنجاح ص��اروخ��ا ً مجنحا ً آخر
أطلقته قاذفة «تو -95إم إس».
يذكر أن القيادة االستراتجية لقوات
المنطقة العسكرية الوسطى ،والقيادة
الثانية ل��س�لاح ال��ج��و وال��دف��اع الجوي
ُوضعتا في حالة تأهب قتالي قصوى،
بدءا ً من الساعة الواحدة بعد ظهر االثنين
 25أيار ،إضافة إلى جزء من تشكيالت
قوات الجو والوحدات العسكرية التابعة
لقيادة الطيران بعيد المدى في المنطقتين
الغربية والجنوبية العسكريتين ،وذلك
في إط��ار االختبار المفاجئ ال��ذي أمر به
القائد العام للقوات المسلحة الرئيس
الروسي فالديمير بوتين.
وحسب بيانات وزارة الدفاع الروسية،
ي��ش��ارك ف��ي االخ��ت��ب��ار ح��وال��ى  12أل��ف
جندي ،باإلضافة إلى قرابة  250طائرة
ومروحية ونحو  700وحدة من مختلف
أنواع األسلحة والمعدات العسكرية.
وك��ان آخ��ر اختبار مفاجئ لجاهزية
القوات المسلحة الروسية قد جرى في
الفترة بين  21-16آذار الماضي ،وجرت
التدريبات األساسية خالله في منطقة
القطب الشمالي ،وشاركت ق��وات تابعة
ألس��ط��ول الشمال والمنطقة العسكرية
الغربية وق���وات اإلن����زال ف��ي فعاليات
االختبار.
تجدر اإلشارة إلى أن الجيش الروسي
استأنف االختبارات المفاجئة لجاهزية
وحداته في عام  ،2013وذلك بعد انقطاع
دام قرابة  20سنة ،حيث أجرى الجيش
في العام الماضي أكثر من  3500تدريب
على مختلف المستويات.
وقيم ال��خ��ب��راء ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي جاء
بمبادرة من وزير الدفاع شويغو ،إيجابياً،
باعتبار أنه كفيل بإظهار الحالة الحقيقية
للقوات المسلحة وتدريب العسكريين من
المستويات كافة على الرد على المخاطر
بشكل فوري.

كاميرون يدعو �شركاءه
الأوروبيين �إلى المرونة
من �أجل �إ�صالح
االتحاد الأوروبي
دع��ا رئ��ي��س وزراء بريطانيا ديفيد
كاميرون شركاءه األوروبيين إلى إبداء
مرونة وإب���داع من أج��ل إص�لاح االتحاد
األوروبي ،بعد طرح مشروع قانون بشأن
استفتـاء حـول بقـاء بريطانيـا في االتحاد.
وق��ال كاميرون إثر مشاورات أجراها
مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند إن
«أولويتي هي إص�لاح االتحاد األوروب��ي
لجعله أك��ث��ر تنافسية ول��ت��ب��دي��د قلق
البريطانيين من انتمائنا (لالتحاد)»،
مضيفا ً أن «الحفاظ على الوضع القائم
ليس كافياً .يمكن القيام بتغييرات واإلفادة
ليس فقط م��ن بريطانيا ب��ل وم��ن بقية
أوروبا».
وت��اب��ع كاميرون م��ؤك��داً« :أن��ن��ا نريد
مساعدة منطقة اليورو في تحسين أدائها
وال نريد أن نكون عائقا ً أمام اندماج أكبر.
المهم أن يكون االتحاد األوروبي وأعضاؤه
الـ 28مرنين وخالقين لمواجهة هذه
التحديات».
من جهة أخرى ،جدد هوالند تأكيده أن
«من مصلحة أوروبا والمملكة المتحدة أن
تكونا معاً» ،مبديا ً «احترامه» لما سيقرره
الشعب البريطاني.
وك���ان وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة البريطاني
فيليب هاموند قد ش��دد في وق��ت سابق
على أن «رئ��ي��س ال����وزراء ح���ازم بقوله
لشركائنا األوروبيين إنه إذا لم نكن قادرين
على طمأنة الهواجس الكبيرة للشعب
البريطاني ،فإننا لن نفوز في االستفتاء».
ويقوم كاميرون بحملته الدبلوماسية
بعد تقديم مشروع قانون بصورة رسمية
إل��ى البرلمان يتضمن تفاصيل إج��راء
االستفتاء ،لكن ليس من المقرر إجراء أي
نقاش في الوقت الراهن.
وسيجرى االستفتاء في موعد أقصاه
أواخر  ،2017لكن يمكن إجراؤه ابتداء من
العام المقبل .والسؤال الذي يتعين على
البريطانيين الرد عليه بـ «نعم» أو «ال»
هو «هل يتعين على بريطانيا البقاء في
االتحاد األوروبي؟»
وانضم حزب العمال المعارض ،الذي
رفض االستفتاء فترة طويلة ،إلى المبادرة،
موضحا ً أنه سيقوم بحملة من أجل بقاء
البالد في االتحاد األوروبي.

