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بحزم بمحور المهزومين في الحرب على �سورية
«ويكيليك�سيات» تع�صف ٍ

غزوة القنيطرة خيوطها حيكت بدقة...
فكيف �أ�سقطها تكامل ال�صمود ال�سوري؟
*

} هشام الهبيشان

آالف المسلحين الراديكاليين مدججون بعشرات األطنان من األسلحة
الفتاكة كانوا هم النواة الرئيسية المحضرة لـ«غزوة القنيطرة» وما يتبعها،
وبدورها األجهزة االستخباراتية وعلى رأسها االستخبارات الصهيونية -
السعودية – األميركية ،جهزت األرضية والدعم العسكري لهذه المجاميع
الراديكالية لتتحرك بهذا الدعم العسكري والتسليحي واللوجستي بهدف
إسقاط محافظة القنيطرة ،استكماالً لمخطط إسقاط المنطقة الجنوبية
بعد سلسلة االنتكاسات التي تعرض لها الجيش العربي السوري بريف
درع��ا الشمالي والشمالي الشرقي وبمناطق محددة بريف القنيطرة
بالفترة األخيرة ،القيادة العسكرية السورية أيضا ً استشعرت خطورة ما
هو آت ويستهدف محافظة القنيطرة كجزء من مشروع أكبر يستهدف
المنطقة الجنوبية ككل ،والتي تعول عليها واشنطن وحلفاؤها في تل أبيب
والرياض كهدف أول يتيح لهم الوصول إلى مسار عسكري يضمن على
األقل تعديل مسار التوازنات العسكرية على األرض السورية.
وهنا ال يمكن إنكار حقيقة أن محافظة القنيطرة بموقعها االستراتيجي
بجنوب سورية تشكل أهمية استراتيجية بخريطة العمليات العسكرية
السورية ،وتحتل أهمية استراتيجية باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق
تمتد على طول الجغرافيا السورية ،فهي نقطة وصل بين مناطق جنوب
سورية ووس��ط سورية ،ام��ت��دادا ً على ط��ول شريط المناطق الحدودية
للجوالن السوري العربي المحتل ،وصوالً للمناطق المرتبطة بالجانب
ال��ح��دودي اللبناني إض��اف��ة إل��ى كونها تشكل نقطة رب��ط بين المناطق
الجغرافية السورية المرتبطة بالعاصمة دمشق جنوبا ً وغرباً ،وهذا ما
يعكس حجم األهمية االستراتيجية الكبرى لمحافظة القنيطرة بخريطة
المعارك المقبلة بالجنوب وال��وس��ط ال��س��وري بشكل ع��ام وبالجوالن
العربي السوري المحتل بشكل خاص.
القيادة العسكرية السورية وبعد أن استشعرت خطورة ما يحضر
للقنطيرة ،أوع��زت للوحدات العسكرية السورية المنتشرة على نقاط
االشتباك بريف القنيطرة باالستعداد لصد موجات هذه الغزوة ،وهذا
م��ا ظهر بشكل واض���ح بالفترة األخ��ي��رة وال��ت��ي سبقت ه��ذه المعركة
«المصيرية» ،المعركة بدورها كانت «مصيرية» بكل معنى الكلمة ،نظرا ًإلى
األهداف التي كانت تحملها هذه الغزوة ،فقد حملت هذه الغزوة مجموعة
أه��داف للقوى المسلحة الراديكالية وداعميها ،وك��ان الهدف الرئيسي
لهذه الغزوة التي قادتها القوى الراديكالية المسلحة نيابة عن المحور
الصهيوني – السعودي – األميركي ،هو وصل المناطق الممتدة ما بين
سلسلة جبال وتالل الحرمون بسلسلة جبال القلمون ،من خالل إسقاط
بلدة حضر االستراتيجية ،ما يعني تدفق آالف المقاتلين الراديكاليين
باتجاه جبل الشيخ ،وهذا ما يعني حكما ً تأمين إقامة منطقة آمنة وحزام
أمني سعى لتشكيلها الكيان الصهيوني على ط��ول ال��ح��دود الجنوبية
السورية ،وما يعني ذلك مستقبالً من استهداف لمناطق جبل العرب.
على المحور اآلخ��ر للمعركة تزامنا ً م��ع معركة حضر ،ك��ان هناك
مخطط من جهة التلول الحمر من قبل هذه القوى الراديكالية وداعميها
يسعى لاللتفاف بشكل عكسي على وح��دات الجيش العربي السوري
الموجودة بمدينة القنيطرة وخصوصا ً مناطق مدينة البعث وخان أرنبة،
وهذا ما يعني بحال حدوثه إسقاط مجموعة تالل استراتيجية لها أهميتها
العسكرية وتعتبر مفتاحا ً جغرافيا ً رئيسيا ً لسلسلة العمليات العسكرية
للجيش العربي السوري بمحافظة القنيطرة ،وهي تالل الشعار وكروم
جبا والبزاق االستراتيجية ،هذه التالل بمواقعها الحاكمة كانت ستشكل
بحال سقوطها متغيرا ً عسكريا ً استراتيجيا ً لمصلحة القوى الراديكالية
المسلحة وداعميها ،يتمثل بوصل مثلث ريف القنيطرة الشمالي الشرقي
بريف دمشق الغربي وري��ف درع��ا الجنوبي الشرقي ،وه��ذا ما يعني
تشكيل خاصرة رخوة من جهة الغوطة الغربية ومنها إلى الغوطة الشرقية
تستهدف العمق االستراتيجي للعاصمة دمشق.
وجهزت وحدات الجيش العربي السوري الموجودة بمحافظة القنيطرة
للتصدي لموجات هذه الغزوة ،مدعومة بقوى الدفاع الوطني وأهالي
المناطق المستهدفة بهذه الغزوة ،ومع انطالق الموجة األولى لهذه الغزوة
وما رافقها من حرب إعالمية ،كان الجيش العربي السوري قد استوعب
وتكيف مرحليا ً مع الضربة األولى لهذه المجاميع الراديكالية والمدعومة
من الجانب الصهيوني ،وبدأ فعليا ً برسم مالمح جديدة لطبيعة المعركة
بعموم مناطق محافظة القنيطرة ،من خ�لال توزيع ما يتوفر لديه من
إمكانات عسكرية على مختلف محاور المعركة ،ومع استمرار فصول
وموجات الزحف المسلح من قبل هذه المجاميع الراديكالية استطاعت
ال��وح��دات العسكرية التكيّف مع ظ��روف ه��ذه المعركة ،وق��د نفذت هذه
الوحدات مسنودة بسالح الجو السوري عمليات عسكرية تكتيكية نجحت
بضرب الخطوط الخلفية لهذه المجاميع الغازية ببلدات بيت جن وجباتا
الخشب وغيرها ،ما ساهم بوضع مجموعات ع��دة من ه��ذه المجاميع
الغازية بين فكي كماشة وضربها بضربات محكمة.
وهنا ال يمكن إنكار حقيقة أن الدعم من قبل ق��وات ال��دف��اع الوطني
وأهالي مناطق خان أرنبة ومدينة البعث وحضر وغيرها من البلدات ،قد
ساهمت إلى حد كبير ،بالتصدي لموجات هذه الغزوة ،فقد كان ألهالي
هذه المناطق دور كبير بالتصدي لهذه المجاميع المسلحة وخصوصا ً
على المحور الشمالي للتلول الحمر ،الذي شهد بدوره معركة طاحنة بين
الجيش العربي السوري ،مدعوما ً بعموم أهالي هذه المناطق من جهة
والمجاميع المسلحة الغازية من جهة أخرى ،وقد أثمر هذا الجهد والتعاون
بين الجيش والقوى الشعبية بالتصدي لهذه المجاميع الغازية ،وتحقيق
ضربات مباشرة بصفوف المجاميع الغازية ،ما دف��ع ه��ذه المجاميع
الغازية للتراجع بعد تلقيها ضربات قاسمة على هذا المحور تحديداً.
وم��ن هنا ،نقرأ وبناء على متغيرات الساعات األخ��ي��رة بمسار هذه
الغزوة ،والتطور الملموس والنوعي بعمليات الجيش العربي السوري
مدعوما ً بقوى المقاومة الشعبية بعموم مناطق محافظة القنيطرة ،أن
خطط ال��ق��ادة الميدانيين بالجيش العربي ال��س��وري قد اتجهت باتجاه
المنحى اإليجابي ،فخريطة العمليات العملياتية والتكتيكية واالستراتيجية
وتبادل األدوار واالنتقال من خطة إلى أخرى والتكيف مع ظروف المعركة
بسالسة ملحوظة ،هذه المتغيرات التي أدارتها بحرفية وحنكة ملحوظة
القيادة العسكرية الميدانية للجيش السوري بمحافظة القنيطرة بمجموعها
قد أثمرت وبعمليات نوعية وخاطفة ،في صد جميع موجات هذه الغزوة،
وتكبيد المجاميع المسلحة الغازية خسائر كبير ،تمثلت بمئات القتلى
والمصابين وتدميرعدد كبير من اآلليات واألسلحة التي استخدمتها
هذه المجاميع الراديكالية بغزوة القنيطرة ،واألهم من كل هذا وذاك ،أن
الجيش العربي السوري وبالتعاون مع قوى المقاومة الشعبية قد نجح
بإسقاط جميع أه��داف ومخططات هذه الغزوة مع العلم أن المعركة ما
زالت مستمرة ،وإن كانت بزخم أقل.
اختتاماً ،بات واضحا ً اليوم أن منظومة األه��داف التي حملتها غزوة
محافظة القنيطرة والتي حيكت بدقة من قبل شركاء الحرب على الدولة
السورية ،ستبدأ بالتهاوي ،واليوم نرى أنها تعيش بفترة ترنح ما قبل
السقوط مع استمرار سلسلة االنهيارات التي تتعرض لها المجاميع
الراديكالية الغازية لمحافظة القنيطرة ،استكماالً لفشل هذه المجاميع
بتحقيق أي إنجاز على األرض بالمنطقة الجنوبية عموما ً بعد فشلها
في تحقيق أي اختراق بريف السويداء الشرقي بعد فشلها بغزوة مطار
الثعلة ،ومن هنا نقرأ أن القيادة العسكرية السورية تتعامل بحرفية مع
مجمل م��ع��ارك وغ���زوات الجنوب ال��س��وري ،واأله���م م��ن ك��ل ه��ذا ه��و أن
الجيش العربي السوري بتكاملية عمله مع القوى الوطنية والشعبية نجح
بإسقاط منظومة األهداف الصهيونية الساعية إلقامة حزام أمني بالجنوب
السوري ،وأفشل كل المحاوالت الصهيونية الساعية كذلك الستهداف
أهالي جبل العرب بعموم المنطقة الجنوبية ،وه��ذا ما يؤكد ويثبت أن
تكاملية الصمود السوري ممثالً بالشعب والجيش والقيادة السياسية
هي القادرة اليوم على التصدي وردع أي مخطط يستهدف سورية الوطن
والتاريخ واإلنسان ،وهي بداية الطريق لرسم معالم النصر على كل هذا
المحور المعادي الذي يستهدف اليوم سورية الدولة بكل أركانها.
*كاتب وناشط سياسي – االردن
hesham.awamleh@yahoo.com

} طاهر محي الدين
ابتدأ مسلسل الفضائح والتسريبات العابر لحلف المهزومين
ف��ي س��وري��ة م��ن تركيا م��ع الفضائح التي نشرتها صحيفة
«جمهورييت» ،والتي تثبت بالدليل القاطع تو ّرط رجب أردوغان
بدعم وتسليح وتمويل اإلره��اب في المنطقة ،وخصوصا ً في
سورية ،وذلك قبيل االنتحابات البرلمانية التركية ،فتم إسقاطه
في هذه الجولة بالنقاط العالية ،تمهيدا ً للنزال النهائي في
االنتخابات المبكرة بعد فشله في تشكيل الحكومة االئتالفية،
وستكون خسارته أكبر بالضربة القاضية ،عندما ال يحصل حزبه
في االنتخابات المقبلة على أكثر من  25في المئة من نسبة المقاعد
البرلمانية ،وبالتالي تنتهي حقبة «اإلخ��وان المسلمين» ليس
فقط في تركيا وإنما في المنطقة بعد مصر وتونس ،وأيضا ً بعد
التسريبات التي توعّ دت حركة «فتح» بنشرها عن اتفاقات سرية
بين بعض قيادات حركة حماس اإلخوانية مع كيان العدو.
أما فضائح آل سعود ،والتي ت ّم الكشف عنها من خالل نشر
نحو نصف مليون وثيقة في موقع «ويكيليكس» تكشف بالدليل
الفاضح والواضح تو ّرط آل سعود في ملفات فساد وتآمر على
تخريب الكثير من الدول العربية واإلسالمية ،ومحاربة المقاومة
بأحزابها ودولها ووسائل إعالمها أينما وج��دت ،كما كشفت
بوضوح عن فساد مالي هائل داخل المملكة في العائلة الحاكمة
وإهدار أموال ومقدرات المملكة خدمة للمصالح الصهيو ـ أميركية
في المنطقة ،ومحاربة اإلس�لام المعتدل الوسطي في العالم
ونشر الفكر الوهابي اإلرهابي ،وشراء الذمم والضمائر في إعالم
الصفحات الصفراء ،وإنشاء محطات تحريض مذهبي وطائفي
لتفتيت األمة وتدميرها ،وربما من أه ّم الوثائق تلك التي تخص
العفو الملكي الصادر عن اإلرهابيين في السجون السعودية
للذهاب إل��ى الحرب في سورية وال��ع��راق مقابل إطالقهم من
السجون والتكفل بضمان عوائلهم في المملكة.

ومن خالل الكشف عن هذه الوثائق السعودية ،كان للبنان
النصيب األكبر من تلك الفضائح التي طاولت ك ّل رؤوس السيادة
واالستقالل من جماعة  14آذار وعلى رأسهم «تيار المستقبل»
و«القوات اللبنانية» ،حيث كان حزب القوات هو رأس الحربة
التي سيعتمد عليها في مواجهة حزب الله وإسقاط مشروع
المقاومة في لبنان ،كونه األكثر تنظيما ً ومقدرة على تحقيق هذا
الهدف ،نتيجة لخبرته السابقة في القتل والتعامل مع العدو
الصهيوني إبان الحرب األهلية اللبنانية ،وكذلك تو ّرط الكثير
من شخصيات  14آذار ومحطاتهم التلفزيونية وصحفهم بفساد
البترودوالر ،وفجأة وبنفس السياق ،يظهر «رومية ليكس» في
قلب معمعة الفساد ويت ّم تسريب فيديو يظهر تعذيب عدد من
الموقوفين اإلسالميين في سجن رومية ،للتغطية على الفضائح
التي عصفت بجماعة السيادة واالستقالل في مسرحية هزلية
لعب دور بطولتها رأس «العدلية» في لبنان أشرف ريفي ،المتهم
أصالً بتشكيل ودعم قادة المحاور في طرابلس إبان وجوده على
رأس جهاز قوى األم��ن الداخلي ،وفي سياق تلك المسرحية،
يدخل في مهاترات مع الوزير نهاد المشنوق ،وير ّد عليه الوزير
المشنوق ،ومن ثم يقوم ريفي بتوجيه االتهام لحزب الله بتسريب
وليصب نار المذهبية على
هذه التسجيالت ليعصف بالحكومة،
ّ
الموضوع ،وهذا فعالً ما حدث وسيحدث جراء تحركات قادة
المحاور في المناطق التي تتبع تماما ً لجماعة  14آذار انتخابيا ً
وفكريا ً وتمويليا ً ولوجستياً ،وهنا نقوم بطرح بعض األسئلة:
أليس وزير العدل من جماعة  14آذار ،ووزي��ر الداخلية من
جماعة  14آذار ،ورئيس جهاز قوى األمن الداخلي من  14آذار،
والمساجين المعذبون محسوبون أصالً على  14آذار ومن قام
بالتعذيب يأتمرون بقيادات  14آذار؟
أال يشبه مشهد التعذيب هذا مشهد أطفال درعا الذين كانوا
الذريعة الوهمية النطالق األحداث والحرب في سورية ،مع فارق
بسيط واحد هو أنه وحتى بعد مرور ما يقارب الخمسة أعوام
على الحرب وشاهدنا ك ّل القتل والتدمير والجرائم واإلرهابيين
في سورية إال أظافر أطفال درعا؟

هل تكون عملية نشر ه��ذه الفضائح في ه��ذا التوقيت هي
بداية النهاية لحلف الحرب في المنطقة بعد فشله في ك ّل ملفات
المنطقة؟
وهل نشهد قريبا ً وقريبا ً جدا ً وثائق قطرية وأردنية تعصف
بالجميع؟
ما هو سبب نشر تلك الوثائق اآلن تزامنا ً مع اقتراب موعد
توقيع االتفاق النووي اإليراني؟
وهل لالنتصارات التي تتحقق على الساحة السورية من
القلمون إلى البادية السورية والشمال السوري التي يقودها
الجيش العربي السوري وحزب الله سوية ودق رأس «النصرة»
واالنقضاض عليها بشكل شبه كامل واالندحار المتدحرج لتنظيم
«داعش» في سورية والعراق عالقة بتوقيت هذا النشر؟
ربما تكون اإلجابات تكمن في األسئلة نفسها ،حيث أنّ أميركا
تريد أن تأتي برأس أردوغان ضعيفا ً في ذلك الوقت وتملي عليه
االتفاق النووي والشروط وترغمه صاغرا ًعلى التوقيع والتسليم،
كما فعلت بآل سعود بتوريطهم بحرب اليمن لتأتي برؤوسهم
صاغرة في موعد التوقيع على االتفاق ،وفي السياق يأتي إعالن
انتهاء حقبة  14آذار في لبنان ،ويت ّم التوافق على إغالق الملف
الرئاسي ،وعندها ستت ّم لملمة أوراق المنطقة وترسم خرائطها من
جديد.
ومن المؤكد والمحتوم والطبيعي أن ال ننسى دور الكيان
الصهيوني الذي تلقى الهزائم مع حلفائه من أنقرة إلى الرياض،
ولكن مع اختالف أهميته للغرب وأميركا ،وال يستطيع أحد تح ّمل
كلفة هزيمته أو إعالنها بشكل علني ،فكانت الزيارات السرية
والعلنية لقيادات الجيش واالستخبارات األميركية المتواترة
لطمأنة حكومة الكيان الصهيوني بااللتزام بأمنه والحفاظ على
تف ّوقه العسكري في المنطقة ،على رغم توقيع االتفاق النووي مع
إيران.
أسئلة كلها مطروحة للتفكير واإلجابة ،وربما تحمل األيام
المقبلة الكثير من اإلجابات والتح ّوالت المفاجئة لمصلحة محور
المقاومة من سورية ولبنان إيران مرورا ً بالعراق!

طهران�:إذا بقي �إبهام �أو غمو�ض
�سنوافق علی تمدید المفاو�ضات النووية

الطبیعي أن نوافق علی هذا التمدید.
وق���ال نوبخت ،ح��ول م��وق��ف البیت األبیض
المتمثل بتمدید المفاوضات النوویة« :إذا اقتضی
األم��ر وإذا بقي لبس وغموض یمكن إزالتهما من
خالل تمدید المفاوضات فمن الطبیعي أن نوافق
علی هذا التمدید».
وأض��اف« :إننا نأمل أن ننهی المفاوضات في
موعدها المحدد ،لكن إن لم یتحقق االتفاق الجید
المرجو بالنسبة إلی���ران ویبقی غموض تمكن
معالجته من خالل تمدید المفاوضات فإنه من
الطبیعی بأن نوافق علی هذا التمدید» ،متابعاً:
«لكننا نأمل أن نتمكن م��ن إن��ه��اء المفاوضات
والتوافق المرجو في الموعد المقرر».
وح�����ذرت م��ج��م��وع��ة م���ن م��س��ت��ش��اري األم���ن
األميركيين الرئيس باراك أوباما من أن الواليات
المتحدة عرضة إلبرام اتفاق للحد من برنامج إيران
النووي يفتقر إلى الضمانات الكافية.
وفي خطاب مفتوح حذرت المجموعة التي تضم
مسؤولين أميركيين سابقين وخبراء في السياسة
الخارجية من أن االتفاق مع إيران «لن يلبي معايير

وصف مرجع
ديبلوماسي سابق ما قام
به وزير الدفاع السعودي
محمد بن سلمان في أسبوع
واحد بين موسكو وباريس
بتص ّرف المذعور الذي
يحمل صندوق ماله خارج
بالده ويوزع عطاءات بال
دراسة وال حسابات طلبا ً
لشعور بالقوة واألمان،
ودعا الديبلوماسي إلى
التم ّعن بعناوين العقود
الموقعة في روسيا وفرنسا
وقيمتها المالية ،وهي
عموما ً في المجاالت التي
تملك فيها الدولتان عقودا ً
جاهزة ال يوقعها معها أحد
وال تحتاجها السعودية
ابداً ،كالصعود إلى الفضاء
والبحوث في األمراض
الجذعية ،كأنه يقول :اعطونا
عقودا ًلنو ّقعها مقابل
دعمكم الستمرارنا...

بوتين :لي�ست لدينا خطط عدائية تجاه
�أحد �إال �أن تقوية جي�شنا ت�أمننا من المخاطر

ظريف وكيري وفابيو�س �إلى فيينا للم�شاركة في الجولة الأخيرة

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن نص االتفاق
النهائي بين إيران واللجنة السداسية صار جاهزا
بنسبة  90في المئة.
وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية
ال��روس��ي أم��س قبل توجهه إل��ى فيينا لحضور
الجولة النهائية من المفاوضات النووية الجارية
فيها« :أظن أن االتفاق جاهز بنسبة  90في المئة
تقريبا» ،موضحا ً أن هذا التقييم يأخذ في االعتبار
ليس حجم النص المتفق عليه ،بل أهمية المواضيع
التي تم تنسيقها.
ويتوجه وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف إلى فيينا ليل اليوم (الجمعة) لالنضمام
إل��ى المفاوضات مع ال��دول الست الكبرى حول
برنامج إيران النووي.
وسينضم ظريف إلى فريق المفاوضين الموجود
منذ أسبوع في العاصمة النمساوية سعيا ً إلى
التوصل بحلول  30حزيران إلى اتفاق نهائي حول
البرنامج النووي اإليراني.
ومن المقرر أن يضمن االتفاق النهائي ،الذي
يستند إل��ى اتفاق ل��وزان اإلط���اري المبرم في 2
نيسان ،الطابع السلمي لبرنامج طهران النووي
لقاء رف��ع العقوبات الدولية عن إي��ران ،غير أن
المفاوضات تجرى بصعوبة وسط خالفات في
وجهات النظر حول «مسائل أساسية» عدة.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال المتحدث باسم وزارة
الخارجية األميركية جون كيربي« :سيسافر وزير
الخارجية جون كيري إلى فيينا في النمسا يوم
 26من حزيران للمشاركة في المفاوضات النووية
الجارية لمجموعة « »1+5مع إيران والتي ينسقها
االتحاد األوروبي».
وفي السياق ،قال مصدر دبلوماسي فرنسي
أمس إن وزير الخارجية لوران فابيوس سيتوجه
إلى فيينا يوم السبت لينضم إلى االجتماعات.
وانطلقت في فيينا أمس جلسة مفاوضات إيران
والسداسية على مستوى المدراء السياسيين ،بين
عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي مساعدي
وزير الخارجية اإليراني وهيلغا اشميت مساعدة
منسقة السياسة الخارجية لالتحاد االوروبي.
إلى ذلك ،قال المتحدث باسم الحكومة اإلیرانیة،
محمد ب��اق��ر نوبخت ،إن��ه إذا بقی غ��م��وض في
المفاوضات تمكن معالجته من خالل تمدیدها ،فمن

كوالي�س

نفى الرئيس الروسي فالديمير بوتين وجود أي خطط عدائية لدى روسيا
تجاه أي دولة ،مشيرا ً مع ذلك إلى أن الجيش القوي سيكون ضمانة من
األخطار والتحديات.
وقال الرئيس بوتين في حفل تخرج طالب الكليات والمعاهد العسكرية
الروسية أمس إن «روسيا بلد منفتح على العالم يسعى لتعزيز التعاون
والشراكة مع جميع من يبدي استعدادا ً لذلك ،وال توجد لدينا وال يمكن
أن توجد أي خطط عدائية ،نحن ال نهدد أح��داً ،ونسعى إلى تسوية كل
الخالفات بالطرق السياسية فقط ،ونحترم القانون الدولي ومصالح الدول
األخرى».
وأضاف بوتين أنه ومع كل ذلك ستستمر السلطات الروسية في تطوير
القوات المسلحة ألن الجيش القوي المجهز بأحدث األسلحة يضمن سيادة
وأمن البالد ويضمن حياة هادئة وآمنة لماليين المواطنين في مثل هذه
الظروف الخطيرة من ضمنها تلك التي أصبحت على الحدود.
وأك��د بوتين أن السلطات الروسية ستكمل بالتدريج تطوير القوات
المسلحة لتنهي ما بدأته منذ سنوات من تغييرات هيكلية ترفع من فاعلية
اإلدارة والكفاءة العسكرية عند اتخاذ القرارات.
وأش��ار الرئيس الروسي إلى أنه يجري حاليا ً تعزيز القوة النووية
االستراتيجية ووحدات الدفاع الفضائي العسكري ،مؤكدا ً أن زيادة ملحوظة
في القدرة الهجومية لجميع أشكال وأنواع القوات ،وأنه وفقا ً للبرنامج
الحكومي للتسلح تجدد الترسانة العسكرية بأحدث أن��واع األسلحة
والمعدات والطائرات والغواصات والقوارب ،ورفعت أعداد األسلحة فائقة
الدقة والروبوتات القتالية والطائرات من دون طيار التي عرضت في منتدى
«الجيش.»2015 -
اإلدارة نفسها الخاصة باتفاق جيد» ما لم يشمل
نهجا ً أكثر صرامة بشأن عمليات التفتيش النووي
التابعة لألمم المتحدة وشروط تخفيف العقوبات.
ووق��ع على الخطاب دينيس روس ،مستشار
أوب��ام��ا إلي���ران وال��ش��رق األوس���ط خ�لال فترته
الرئاسية األول��ى ،وقال« :إن من المهم أال تنساق
المحادثات وراء المهلة بل فعل الصواب .يجب
أن يفهم اإليرانيون أننا سنمسك بهم إذا غشوا
وأن الثمن سيكون باهظا ً حتى على المخالفات
األصغر».
وأضاف روس« :عليهم أن يعرفوا أننا لن نسمح
لهم بامتالك ق��درة تسلح» ،مؤكدا ً أن مسؤولي
اإلدارة الذين تحدث معهم قالوا إن االتفاق األولي
الذي تم التوصل إليه مع إيران في نيسان تضمن
المبادئ الواردة في الخطاب.
وجاء في الخطاب الصادر عن معهد واشنطن
«كان معظمنا يفضل اتفاقا ً أقوى .لن يمنع االتفاق
إي��ران من امتالك قدرة تسلح ن��ووي .ولن يقضي
بتفكيك البنية األساسية النووية اإليرانية لكنه
سيحد منها خالل ما يتراوح بين  10و 15سنة».

تعليمات «البنتاغون»
تتيح للجنود قتل ال�صحافيين
وضعت وزارة الدفاع األميركية تعليمات جديدة ألمور التعامل خالل األعمال
القتالية تنص على أن العدو يمكن أن يتصرف بغطاء الصحافي ما يجعل األخير
عنصرا ً من المعركة من دون امتيازات.
ويرى خبراء أن التعليمات هذه تجعل الصحافيين يقفون على درجة واحدة
مع المقاتلين المشاركين في األعمال القتالية.
ويأتي في الصفحة الـ 1176الجديدة من تعليمات ال��وزارة حول «قواعد
خوض الحروب» أن الصحافيين في أرض المعركة هم أحد األطراف المشاركة
في األعمال القتالية.
وجاء في «واشنطن تايمز» التي نوهت إلى القضية في عددها أن بروفيسور
جامعة ج��ورج ت��اون قسم الصحافة قال إن هذه الخطوة تعني أن الجنود
األميركيين يستطيعون مهاجمة أو حتى قتل الصحافيين الذين ال يروقون لهم
وليس بالضرورة أن يكونوا مع العدو.
بينما قال المقدم مندوب «البنتاغون» جوزيف ساويرس إن التعليمات
الجديدة يجب أن ال ينظر إليها على أنها قانون.

�ستولتنبرغ :اتفاقات مين�سك تمثل �أف�ضل �أ�سا�س لت�سوية النزاع في �شرق �أوكرانيا
أكد األمين العام لحلف شمال األطلسي،
ي��ن��س ستولتنبرغ إن ات��ف��اق��ات مينسك
الخاصة بأوكرانيا ليست ميتة ،ووصفها
بأفضل أساس لتسوية النزاع ،وقال« :إنني
ال أرى أي بديل (التفاقات مينسك)».
وف��ي مؤتمر صحافي عقده أم��س عقب
اج��ت��م��اع لجنة «أوك��ران��ي��ا  -ال��ن��ات��و» في
بروكسيل ،أكد األمين العام للحلف أن طريقة
تطبيق االتفاقات السلمية ليست نموذجية،
علما ً أنه لم يجر سحب األسلحة الثقيلة من
منطقة النزاع بشكل كامل حتى اآلن ،وما
زال المراقبون الدوليون يواجهون عقبات
كبيرة لدى محاوالتهم الوصول إلى أماكن
معينة في منطقة دونباس« ،لكنني أخشى
من تدهور الوضع بقدر أكبر بكثير في حال
التخلي عن اتفاقات مينسك».
واعتبر ستولتنبرغ أن خطر استئناف
الحرب المدمرة في ش��رق أوكرانيا م��ازال
قائماً ،وق��ال« :تتواصل االنتهاكات لنظام
وقف إطالق النار ،وما زال خطر استئناف
المعارك الطاحنة قائما» ،داعيا ً طرفي النزاع
إلى االلتزام التام باتفاقات مينسك ،مضيفا ً
أن «روسيا تتحمل في هذا السياق مسؤولية
خاصة».
وفي ما يخص مساهمة كييف في تسوية
النزاع ،قال ستولتنبرغ« :على أوكرانيا أن
تنفذ قسطها من العمل ،وتقوم اإلصالحات
ب���دور م��ح��وري ف��ي ه���ذا ال��م��ج��ال» ،وأك��د
استعداد الحلف لمواصلة تقديم الدعم
لكييف في ما يخص إجراء تلك اإلصالحات،
ال��ت��ي م��ن ضمنها ال��ص��ن��ادي��ق االئتمانية
التي أسسها الناتو لتجهيز وإعداد القوات

المسلحة األوكرانية.
وك��ان وزي��ر ال��دف��اع األوك��ران��ي ستيبان
بولتاراك التقى األمين العام لحلف الناتو
الخميس وبحثا مجمل المسائل المتعلقة
ب��إص�لاح م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ي��ادة ف��ي ال��ق��وات
المسلحة األوكرانية لتتناسب مع معايير
«الناتو».
وق���ال ستولتنبرغ أي��ض �ا ً ف��ي المؤتمر
ال��ص��ح��اف��ي ف��ي ب��روك��س��ي��ل إن «ال��ن��ات��و»
وأوكرانيا سيتعاونان من أج��ل التصدي
«للدعاية الروسية» ،وذلك عن طريق تقديم
«الوقائع» وليس عن طريق االنخراط في
الدعاية الخاصة بهما على نطاق واسع،
فيما قال متحدث باسم وفد بريطانيا لدى
حلف األطلسي إن وزراء دفاع دول الحلف
اتفقوا خالل اجتماعاتهم في بروكسيل على
تكثيف الجهود من أجل التصدي لما تقوم به
روسيا من وسائل «الفبركة اإلعالمية».
كما أعلن ينس ستولتنبرغ أن أوكرانيا
وح��ل��ف «ال��ن��ات��و» س��ي��ق��وم��ان بتدريبات
عسكرية مشتركة الخريف المقبل ،من دون
أن يقدم م��زي��دا ً من التفاصيل عن طبيعة
تلك التدريبات ومكان إجرائها ..قائالً« :إن
الناتو سيواصل مساهمته في تجهيز أفراد
القوات المسلحة األوكرانية ،ولكن ليس عن
طريق تدريب الجنود مباشرة ،بل عبر دعم
كييف في إنشاء مراكز تدريب في األراضي
األوكرانية وفي الجهود الرامية إلى تأهيل
المدربين العسكريين األوكرانيين.
لكنه ذكر أن بريطانيا أعربت خالل اجتماع
لجنة «أوكرانيا  -الناتو» عن استعدادها
للمشاركة في تدريب الجيش األوكراني.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن بريطانيا ودوال ً
أخ��رى من حلف الناتو ستوسع توريدات
األسلحة غير الفتاكة إلى أوكرانيا ،وقال:
«ال��ي��وم وع��دت بريطانيا وع���ددا ً م��ن دول
الناتو بمواصلة وتوسيع توريدات األسلحة
غير الفتاكة للجيش األوكراني».
وبشأن احتمال انضمام أوكرانيا إلى
الحلف ،قال ستولتنبرغ إن الناتو في حال
تلقي طلب بهذا الشأن من أوكرانيا ،سينظر
فيه اعتمادا ً على القواعد العامة .وأردف:
«اليوم يتعين على أوكرانيا إجراء إصالحات
مكثفة لكي تستطيع تقديم الطلب لنيل
العضوية .وسيستمر النظر في هذا الطلب
على أساس القواعد نفسها التي تستخدم
لدى النظر في طلبات الدول األخرى» ،مؤكدا ً
أن الحلف اتخذ إج���راءات معينة لتعزيز
الدفاعات في حدوده الشرقية.
وك��ان��ت ال��ق��وات المسلحة ف��ي ليتوانيا
قد أعلنت الشهر الماضي أن دول البلطيق
الثالث (إستونيا والتفيا وليتوانيا) تنوي
التوجه إل��ى الناتو بطلب نشر ق��وة دائمة
بحجم لواء في أراضيها.
وق���ال األم��ي��ن ال��ع��ام تعليقا ً ع��ل��ى ه��ذا
الطلب« :اطلعت على هذا الطلب ،وأظن أننا
سنقيم كل الطلبات وك��ل االق��ت��راح��ات من
جانب الحلفاء ...لكن الناتو وبعض الدول
األعضاء فيه عززت وجودها العسكري في
الجزء الشرقي من أراض��ي الحلف ،وشمل
دول البلطيق».
وتجنب ستولتنبرغ اإلجابة مباشرة على
سؤال طرح ،ولم يعلق عليه بشأن احتمال
نشر قوة دائمة في الدول الثالث استجابة

لطلبها ،لكنه أك��د أن الحلف ي��راق��ب عن
كثب الوضع في هذه المنطقة ويقيم دائما ً
احتياجاتها الدفاعية.
وأضاف أن وزراء دفاع دول الناتو أقروا
خ�لال اجتماعهم ف��ي بروكسيل الخطط
المتعلقة بإنشاء  6هيئات أرك��ان لحلف
الناتو في شرق أوروبا ،وأوضح أن هيئات
أركان جديدة ستفتح في بلغاريا وإستونيا
والت��ف��ي��ا ول��ي��ت��وان��ي��ا وب��ول��ن��دا وروم��ان��ي��ا،
وستضم كل هيئة منها قرابة  40ضابطاً ،في
ما ستتعلق مهمتها بتنسيق عمل الوحدات

العسكرية التابعة للدول التي تستضيفها
مع القوات الدولية أثناء إج��راء تدريبات
مشتركة.
واتفق وزراء الدفاع خالل اجتماعهم على
منح صالحيات إضافية للجنرال فيليب
ب��ري��دالف القائد األعلى لقوات الحلف في
أوروب���ا ،إذ سيكون باستطاعته منذ اآلن
اتخاذ ق��رارات بصورة منفردة حول إعداد
العسكريين إلرسالهم إلى منطقة تجرى فيها
عملية عسكرية ،فور اتخاذ الحلف القرار
السياسي بإجراء هذه العملية.

