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الجي�ش ال�سوري يح�سم الحرب...
و�شركاء العدوان يعي�شون �صدمة الهزيمة

} هشام الهبيشان *

يبدو واضحا ً لجميع المتابعين أن الجيش العربي السوري
وح �ل �ف��اءه ق��د اس�ت�ط��اع��وا أخ �ي��را ً اس �ت �ع��ادة زم ��ام ال �م �ب��ادرة في
الكثير م��ن س��اح��ات ال�م�ع��ارك الممتدة على م�س��اح��ات واسعة
من الجغرافيا السورية ،وبهذه المرحلة التي يت ّم بها االطباق
على باقي حصون المسلحين في الزبداني والقلمون الشمالي
الغربي وريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي وأرياف إدلب
الجنوبي والجنوبي الغربي والغربي والشمالي الغربي وريفي
حمص الشمالي والشرقي وريف الالذقية الشمالي ،ومجموع
هذه العمليات تتم بعمليات نوعية وخاطفة ،أما في حلب فالجيش
السوري يستكمل اليوم مخطط عملياته من جديد لإلطباق على
بعض األحياء بالمدينة التي تتحصن بها الميليشيات المسلحة،
وبالريف الحلبي هناك أيضا ً تقدم ملحوظ للجيش السوري في
ريفي حلب الشمالي والشرقي ،وفي ريف القنيطرة الشمالي
والشمالي الغربي هناك عمليات نوعية وخاطفة للجيش العربي
السوري وقوى المقاومة الشعبية ،وهذا األمر ينسحب كذلك
على أري ��اف درع��ا الشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية
الغربية وريف السويداء الشرقي ،وهذا األمر ينطبق كذلك على
التصدي للمجاميع المسلحة والتقدم للجيش بمدينتي الحسكة
ودير الزور.
وال��واض��ح ال �ي��وم أن ت �ط��ورات ال �م �ي��دان األخ �ي��رة ب�ع��د فشل
عاصفة ال�ج�ن��وب ب��درع��ا والقنيطرة وف�ش��ل غ��زوة السويداء،
وان�ه�ي��ار م �ش��روع ومخطط م�ح��اص��رة دم�ش��ق م��ن خاصرتها
الشمالية والشمالية الغربية «القلمون» ومن جهتي الغوطتين
الغربية والشرقية ،وفشل مخطط استكمال غزة ـ إدلب بإكمال
مراحلها بحمص وحماه وحلب ،وانهيار منظومة غرفة عمليات
فتح حلب وأن�ص��ار الشريعة وفشلها ع��ن تحقيق أي اختراق
بمدينة ومحافظة حلب ،والصمود األسطوري للجيش العربي
السوري وقوى المقاومة الشعبية بدير الزور والحسكة ،هذه
ال�ع��وام��ل بمجموعها ت��ؤك��د أن ال��دول��ة ال�س��وري��ة استطاعت أن
تستوعب وتتكيّف م��ع ال �غ��زوة األخ �ي��رة للمجاميع المسلحة
المتطرفة وداعميها ،وهذا االستيعاب والتكيف مع هذه الموجة
وم��ا سبقها من موجات ل�غ��زوات سابقة تعرضت لها سورية
هو مستمر منذ أرب��ع سنوات مضت ،فسورية الدولة صمدت
أمام موجات أكثر صعوبة من الموجة التي نعيشها اليوم ،فقد
كانت الموجات السابقة متعددة الوجوه واألشكال والفصول
«عسكرية اقتصادية اجتماعية – ثقافية إعالمية – دموية»،
وم �ج �م��وع ه ��ذه األن� �م ��اط ه ��زم وك �س��ر ع �ل��ى أب� ��واب الصخرة
الدمشقية والسورية الصامدة.
وهنا يجب عدم إنكار أن الحرب على سورية التي كانت رأس
الحربة فيها ال��والي��ات المتحدة األميركية وربيبتها بالمنطقة
«إس��رائ �ي��ل» الصهيونية وف��رن�س��ا وبريطانيا وش��رك��اؤه��ا من
األت��راك وبعض القوى الصغيرة واألدوات األخ��رى بالمنطقة،
ساهمت بشكل كبير بمرحلة ما في إضعاف الدولة السورية،
وق��د ك��ادت كثافة الضغط على ال��دول��ة السورية أن ت��ؤدي إلى
إس �ق��اط ال��دول��ة ال �س��وري��ة ك�ك��ل ب�ح��ال��ة ال �ف��وض��ى ،ل��وال حكمة
العقالء الوطنيين من الشعب السوري بغض النظر عن مواقفهم
السياسية ،وقوة وتماسك الجيش العقائدي العربي السوري،
وقوة ومتانة التحالفات اإلقليمية والدولية للدولة السورية مع
«روسيا – إيران» ،فهذه العوامل بمجموعها ساهمت «مرحلياً»
ف��ي ص��د أج�ن��دة وم��وج��ات ه��ذه ال�ح��رب ال�ه��ادف��ة إل��ى إغ��راق كل
الجغرافيا السورية بحالة الفوضى.
وكما أن��ه ال يمكن إن�ك��ار دور وحجم الهجمة األخ�ي��رة على
س��وري��ة بالتأثير ف��ي مجمل ال��وض��ع ال�ع��ام للمعادلة الداخلية
السورية ،وهنا ال يمكن كذلك إنكار حجم ودور الرد السوري
ال�ع�س�ك��ري واإلع�ل�ام��ي ال�س��ري��ع وب�ح��رف�ي��ة ع�ل��ى ه��ذه الهجمة
للتخفيف من آثارها في المعادلة الداخلية السورية ،فتسارع
هذه األح��داث وتعدد جبهات القتال على األرض واالنتصارات
ال�م�ت�لاح�ق��ة ل�ل�ج�ي��ش ال �ع��رب��ي ال� �س ��وري ب�م�ح�ي��ط دم �ش��ق وما
يصاحبها من هزائم وانكسارات وتهاوي بعض قالع المسلحين
«المعارضين بحسب التصنيف األميركي» ،سيزيد بشكل واسع
من ثقة المواطن السوري بدولته ونظامه وجيشه.
إنّ ت�س��ارع األح��داث وال�ت�ط��ورات الميدانية ،وت�ع�دّد جبهات
القتال على األرض واالنتصارات المتالحقة للجيش السوري
وم��ا يصاحبها م��ن ه��زائ��م وان�ك�س��ارات وت�ه��او ف��ي بعض قالع
المسلحين« ،المعارضين بحسب التصنيف األميركي» ،سيجبر
الكثير من القوى الشريكة في الحرب على سورية على تغيير
موقفها من هذه الحرب واالستدارة نحو التفاوض مع الدولة
ال�س��وري��ة ،ف��ي محاولة لتحقيق وك�س��ب بعض ال�ت�ن��ازالت عن
المبادئ السورية الثابتة ،لعلها تحقق ما عجزت عن تحقيقه
في الميدان ،وهذا ما ترفضه الدولة السورية اليوم وفي شكل
قاطع ،حيث تؤكد القيادة السورية والمسؤولون جميعاً ،أنهم
لن يقدموا ألميركا وحلفائها أي ت�ن��ازالت ،ويقولون بصريح
العبارة «إنّ ما عجزت أميركا عن تحقيقه في الميدان السوري،
لن تحققه على طاولة المفاوضات».
ً
إن صمود سورية اليوم عسكريا ،ودع��م حلفاء سورية لها
عسكريا ً واقتصاديا ً وسياسياً ،وتوسع الجيش العربي السوري
بعملياته لتحرير األرض مدعوما ً ومسنودا ً من قاعدة شعبية
تمثل أكثرية الشعب السوري ،هذه العوامل بمجموعها ستكون
هي الضربة األولى إلسقاط أهداف ورهانات الشركاء بالهجمة
األخيرة على سورية ،وبحسب ك ّل المؤشرات والمعطيات التي
أمامنا فاليوم ليس أم��ام االميركيين وحلفائهم ومهما طالت
معركتهم وحربهم على سورية إال اإلقرار بحقيقة األمر الواقع،
وهي فشل وهزيمة حربهم على سورية ،والمطلوب منهم اليوم
ه��و االس�ت�ع��داد والتحضير لتحمل ك��ل ت��داع�ي��ات ه��ذه الهزيمة
وتأثيرات هذا الفشل عليهم مستقبالً.
خ�ت��ام�اً ،وف��ي ه��ذه المرحلة ال يمكن إن�ك��ار حقيقة أنّ حرب
أميركا وحلفائها على سورية ما زالت مستمرة ،ولكن مع ك ّل
ساعة تمضي من عمر هذه الحرب تخسر أميركا ومعها حلفاؤها
أك�ث��ر مما تخسر س��وري��ة ،وي ��درك األم�ي��رك�ي��ون ه��ذه الحقيقة
ويعرفون أنّ هزيمتهم ستكون لها مجموعة تداعيات ،فأميركا
اليوم مجبرة على االستمرار في حربها على سورية إلى أمد
معين ،ولكن لن يطول هذا األمد ،هي اليوم تقف أمام خيارين
ال ثالث لهما ،إما الحرب العسكرية المباشرة في سورية ،أو
االس �ت��دراة ف��ي شكل ك��ام��ل نحو ال�ت�ف��اوض العلني م��ع الدولة
السورية .وف��ي كلي الخيارين أميركا خاسرة ،وه��ذا ما يؤكد
أنّ الصمود السوري على مدى أربع سنوات قد وضع أميركا
في أزمة حقيقية وحالة غير مسبوقة من اإلرباك في سياستها
الخارجية ،وهي أزمة ستكون لها تداعيات مستقبلية تطيح بك ّل
المشاريع الصهيوأميركية الساعية إلى تجزئة المنطقة ليقام
على أنقاضها مشروع دول��ة «إسرائيل» اليهودية التي تتحكم
وتدير مجموعة من الكانتونات الطائفية والعرقية والدينية التي
ستحيط بها ،بحسب المشروع األميركي.
إنّ صمود سورية هو الضربة األولى إلسقاط هذا المشروع
الذي يستهدف المنطقة كلها ،وبحسب ك ّل المؤشرات والمعطيات
التي أمامنا ليس أمام األميركيين وحلفائهم اليوم سوى اإلقرار
بحقيقة األمر الواقع ،وهي فشل وهزيمة حربهم على سورية
واالستعداد لتح ّمل التداعيات.
* كاتب وناشط سياسي – األردن

hesham.awamleh@yahoo.com

كوالي�س

«داع�ش» في فل�سطين مَن الم�ستهدف؟
} جمال العفلق
ليست عملية عابرة وال مجرد صدفة أن تنفذ عملية تفجير
تطاول خمس سيارات تابعة لقيادات في حماس والجهاد
اإلسالمي في قطاع غزة ،وبعيدا ً من دور حماس في الحرب على
سورية وتصريحات قادتها من الدوحة وأنقره ،فهذه العمليات
والتي سبقها نشر شريط فيديو يكفر الحركة ويتوعدها بسبب
ما قيل إنه عملية تضييق على أنصار تنظيم داعش في القطاع
المحتل .وعلى رغم وجود أعالم داعش مرسومة على جدران
قرب أماكن التفجير ،إال أن بيان حماس تحدث عن أيد آثمة ولم
يتحدث عن داع��ش .فاألجهزة األمنية للحركة والتي تتحكم
بالوضع األمني لسكان القطاع على ما يبدو ال تملك معلومات
دقيقة عن الذين نفذوا هذه العملية ربما ألنها منشغلة بأشياء
أخرى أو ألنها لم تتوقع أن تنفذ مثل هذه العمليات في مربعها
األمني ،خصوصا ً أن داعش ليس لديه في فلسطين المحتلة ما
يعنيه.
ومن يتابع جرائم داعش في سورية والعراق وفي ما بعد
في ليبيا ،يستطيع ببساطة أن يعرف المدرسة التي ينتمي
تجسدت على
إليها هذا التنظيم ،وهي مدرسة الصهيونية التي
ّ
أرض فلسطين بعصابات مثل الهاغانا والبالماخ واألرجون،
فسياسة الترويع والقتل والخطف وحرق األحياء هي الصفة
المشتركة بين هذه التنظيمات ،ولكن يبقى الفرق أن تلك
العصابات الصهيونية كان هدفها معلنا ً ومعروفاً ،أما داعش
فالواضح أنه اتخذ الهدف اإلجرامي وليس له هدف آخر ،لهذا
كان الربط بين التنظيم اإلرهابي وتلك العصابات ربطا ً منطقيا ً
وطبيعيا ً إذا ما علمنا مصادر التمويل وأماكن التدريب ومن
يقدّم التسهيالت لهذا التنظيم.
ولن تكون مفاجأة لنا إذا وجدنا أنّ أحد المخططين لتلك
العملية التي استهدفت السيارات الخمس هو فلسطيني شارك

في الحرب على سورية ،وك��ان ضمن الذين قتلوا الشعب
السوري وتد ّرب في سورية والعراق على يد تنظيم «داعش»،
ولن تكون مفاجأة أن يكون المنفذ قد عَ بَر الحدود من فلسطين
إلى مصر فتركيا ،وعاد من الطريق نفسها وعبر الدول نفسها
وبالتسهيالت نفسها التي دفعته للجهاد في سورية.
قد ال يعجب الكثيرين وأنا منهم ال��دور الفلسطيني تجاه
الحرب على سورية ،ولكننا في النهاية ال نحتمل أن نرى
الشعب الفلسطيني يذبح من جديد على يد «داعش» وأن ُتن ّفذ
المجازر كما في أربعينات القرن الماضي ولكن هذه المرة على
يد عصابة داعش.
فما الذي يريده داعش من فلسطين المحتلة وشعبها؟
بالتأكيد اإلجابة ليست معقدة ولكنها ليست بسيطة،
فالتنظيم المزعوم يدعي أنه يرفع راية ما يسمى دولة الخالفة،
وهذا بحد ذاته هو اليوم شيء مخالف لخط سير العالم بأسره،
وما قدمه هذا اإلرهاب ال يقدم لتأسيس دولة وال لنشر فكر غير
القتل والخراب ،وقد تكون هذه العملية بسيطة خصوصا ً
أن االه��داف مادية ،ولكنها بالواقع تدل على وجود التنظيم
واتخاذه موقع الهجوم بانتظار الساعة الصفر والتي أعتقد أن
الموساد من يملكها ويحددها .فما يريده مرتزقة اإلرهاب اليوم
من فلسطين وشعبها ال يختلف عن الذي يريده من سورية
والعراق ،فالنهج واحد قتل الناس وتكفيرهم وتهجيرهم وأخذ
السبايا وضرب مقومات الدوله المدنية واستعباد من يبقى في
أرضه ليكون وقود عمليات الترهيب التي ينتهجها التنظيم.
ولكن األكيد باإلجابة أن الهدف ليس محاربة الكيان
الصهيوني وال المساس بأمنه .وهذا يؤكد دور «إسرائيل»
والواليات المتحدة في صناعة المنظمات اإلرهابية ويؤكد
الدور المخابراتي في كل العمليات التي ينفذها هذا التنظيم
وأهدافها .فما تريده «إسرائيل» أن يقتل سكان المنطقة
بعضهم بعضا ً وأن تستمر هذه العمليات اإلرهابية ليبقى
النزيف البشري واالقتصادي في المنطقة ،وبعيدا ً من حرب

مباشرة تشارك هي فيها وتكبدها خسائر ،فالواضح أن تجربة
عدوان تموز  2006على لبنان دفعت بصانع القرار الصهيوني
بهذا االتجاه ،فإنشاء تنظيمات مثل داعش والنصرة وجيش
االسالم وقريبا ً سيولد «خرسان» يثبت أن ما يحدث في بالد
الشام وشمال افريقيا هو معركة كبرى تخوضها الحركة
الصهيونية وبدعم المال العربي الذي لم يتوقف عن تغذية
هذه الجماعات وبتسهيالت من دول عربية وإسالمية مثل
تركيا وقطر والسعودية واألردن ،وهذا األخير بدأ يستشعر
الخطر بتقاطع معلومات تنذر بعمليات إرهابية تشبه ما
يحدث في بغداد ودمشق وليبيا ،ولسنا بصدد تبادل االتهامات
أو تخوين الناس ،ولكن الواضح أننا اليوم في المنطقة ننتمي
لواحد من اثنين ،إما داعمي إره��اب وهذا حال بعض الدول
وبعض السياسيين واألح��زاب السياسية وإما مقاومة وهذا
يتمثل بالمدافعين عن اإلنسان في المنطقة والواقفين خلف
الجيش السوري والمقاومة والحشد الشعبي في العراق .وهذا
التقسيم فرض نفسه فال يمكن اليوم تبرير أي عمل إرهابي
يطاول شعبا ً عربيا ً أو غير عربي بحجة االختالف السياسي
مع قياده هنا أو حكومة هناك.
فما تعانيه القضية الفلسطينية في اآلونة األخيرة نتيجة
سياسة التدليس والتالعب بالمواقف واللعب على حبل سياسة
التظليل والكذب التي اتبعها بعض القوى الغارقة بفساد المال
العربي ،ال ينقصها داعش الذي أعتقد انه إذا تمكن من العبث
بأمن الشعب الفلسطيني فإن هذا الشعب سيعاني من سنوات
أخرى عجاف ال تقل ألما ً عن العقود السابقة والتي أدار فيها
الكيان الصهيوني حرب االبادة والتنكيل وكسر العظم.
ويبقى األمل في شعوب المنطقة بأن تنتفض على اإلرهاب
وت��دع��م ق��وى المقاومة التي م��ا زال��ت تعطل م��ش��روع ال��دم
الصهيوني في المنطقة وتحقق انتصارات تحسب لها على
على رغم التعتيم اإلعالمي وتجاهل المجتمع الدولي لهذه
الحرب التي تخوضها هذه القوى بالنيابة عن العالم بأسره.

تساءل مصدر
عسكري يمني عن
مدى عالقة الطلبات
التي يوجهها قادة
الوحدات التي
تخوض معارك عدن
من «درع الجزيرة»
بالحاجة إلى مقاتلين
محترفين في القنص
والتفخيخ ،والموجهة
إلى الرياض ،باستقبال
الملك سلمان تباعا ً
لك ّل من سمير جعجع
وخالد مشعل ،بعد
طلب المخابرات
السعودية منهما فتح
المجال لمن يرغب
من عناصر التنظيمين
حاملي هذه الخبرات
بالمشاركة لقاء بدالت
عالية في معارك عدن!

مجل�س الأمن يتبنى اتفاق فيينا النووي ويم ّهد الطريق �أمام تنفيذه

ظريف :ت�صريحات كارتر عن �إمكان ا�ستخدام القوة �ضد �إيران خطيرة
أصدر مجلس األمن الدولي أمس باإلجماع قرارا ً يتبنى
االتفاق النووي بين السداسية وإيران تحت رقم ،2231
ممهدا ً بذلك الطريق أمام تنفيذه ورفع العقوبات المفروضة
على إيران.
ويكلف مجلس األمن طبقا ً للقرار الذي أعدت مسودته
الدول األعضاء في السداسية ،والوكالة الدولية للطاقة
ال��ذري��ة بمهمة «ال��ق��ي��ام بعمليات التحقق والمراقبة
الضرورية لاللتزامات النووية التي اتخذتها إيران» ،مثل
تقليص طهران لمخزونها من اليورانيوم ومن أجهزة الطرد
المركزي ،وإدخال التعديالت الالزمة على مفاعل أراك للماء
الثقيل ومنشأة فوردو ،ويطالب إيران بالتعاون التام مع
الوكالة في هذا الصدد.
وسيتم إلغاء قرارات مجلس األمن «رقم  1696لعام
 ،2006و 1737لعام  ،2006و 1747لعام 2007
و 1803لعام  ،2008و 1835لعام  ،2008و1929
لعام  ،2010و 2224لعام  ،»2015وذلك بعد أن يتلقى
مجلس األمن تقريرا ً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي اإليراني بات سلميا ً
بشكل تام.
وسيصبح القرار الجديد بذلك بديالً من القرارات الدولية
السابقة ذات العالقة بالعقوبات التي فرضها مجلس األمن
على إيران منذ عام . 2006
وتحظر هذه القرارات السبعة التي صدرت عن مجلس
األمن بيع إي��ران معدات أو خدمات لها عالقة باألنشطة
النووية اإليرانية وتنص على تجميد أموال لشخصيات
وشركات إيرانية ،وتفرض حظرا ً على األسلحة التقليدية
والصواريخ البالستية.
وسيبقى الحظر على بيع السالح إليران ،طبقا ً لالتفاق
النووي وقرار مجلس األمن ،قائما ً لمدة  5سنوات ،فيما
يظل حظر تكنولوجيا الصواريخ البالستية ساريا ً لمدة 8
سنوات.
وإذا خالفت إيران أيا ً من التزاماتها المنصوص عليها
في اتفاق فيينا النووي ،فسيكون في مقدور مجلس األمن

إعادة فرض كامل العقوبات طيلة مدة سريان االتفاق وهي
 10سنوات مع إمكان تمديدها  5سنوات أخرى.
يذكر أن اتفاق فيينا النووي الموقع في الـ 14من تموز
 2015ينص على رفع تدريجي مشروط لجميع العقوبات
المفروضة على إيران بما في ذلك األحادية التي فرضتها
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي الذي صدق هو اآلخر
على اتفاق فيينا النووي مع إيران االثنين  20تموز.
ويدخل االتفاق النووي بين السداسية وإي��ران حيز
التنفيذ بعد  90يوما ً من تصديق مجلس األمن عليه ،كما
سيعكف الكونغرس على دراس��ة االتفاق النووية التي
أحالها الرئيس األميركي ب��اراك أوباما إليه األحد الـ19
تموز لمدة  60يوماً.
وأش��ار وزير الخارجية األميركي جون كيري في هذا
الصدد إلى أن الكونغرس تسلم االتفاق الشامل والوثائق

الملحقة به ،إضافة إلى ملحق سري ص��ادر عن أجهزة
االستخبارات األميركية بشأن تقييم عملية التحقق من
البرنامج النووي اإليراني.
وفي المقابل ،يعرض وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الوطنية علي
أكبر صالحي أم��ام البرلمان اإليراني اليوم (الثالثاء)
تقريرا ً لهما بشأن االتفاق النووي مع السداسية الدولية
تمهيدا ً للبت فيه.
ويسمح االتفاق لمفتشي المنظمة الدولية للطاقة الذرية
بتفتيش ومراقبة بعض المواقع العسكرية ،ويجيز إليران
مواصلة عمليات تخصيب اليورانيوم بكميات محددة،
وينص على إعادة العقوبات المفروضة سابقا ً على طهران
في غضون  65يوماً ،إذا حدث أي انتهاك لبنود االتفاق.
جاء ذلك في وقت انتقد وزیر الخارجیة اإلیراني محمد

جواد ظریف تصريحات وزير الدفاع األميركي التي أشار
فيها األخير إلى أن االتفاق النووي مع إي��ران ال يقصي
الخيار العسكري.
ونقل عن ظريف قوله أمس «من المؤسف أنه ما زال
هناك من یتحدث عن االستخدام غير المشروع للقوة
لتحقیق أهدافه الباطلة ویصر بشكل عبثي على التمسك
بخیار واحد غیر فاعل حتماً».
ووص��ف تصريحات كارتر بأنها خطيرة ،مؤكدا ً أن
االتفاق النووي ال��ذي توصلت إليه إي��ران والسداسية
األسبوع الماضي ،مثل «انتصار الدبلوماسية على الحرب
والعنف».
وك���ان ك��ارت��ر ق��د أك���د خ�ل�ال زي��ارت��ه ل��ك��ي��ان ال��ع��دو
«اإلسرائيلي» ،األح��د الماضي ،أن االتفاق النووي مع
إيران ال يقصي الخيار العسكري لمنعها من حيازة القنبلة
الذرية.
وصرح كارتر الذي يزور الكيان المحتل ،وهي المحطة
األول��ى في جولة شرق أوسطية تشمل أيضا السعودية
واألردن قائالً «ترمي زيارتي خصوصا ً إلى طمأنة حلفاء
الواليات المتحدة في المنطقة القلقين من تبعات االتفاق
الذي توصلت إليه إيران والدول الكبرى» .مضيفاً« :أحد
األسباب التي تجعل هذا االتفاق اتفاقا ً جيدا ً هو أنه ال
يحول بتاتا ً دون إبقاء الخيار العسكري األميركي على
الطاولة إذا ما سعت إيران إلى حيازة السالح ال��ذري...
الواليات المتحدة ستواصل تعميق تعاونها العسكري
مع حلفائها التقليديين في المنطقة مثل «إسرائيل»
والسعودية ...بسبب عدوان إيران المحتمل وأنشطتها
الخبيثة فإننا نبحث دائما ً عن طرق لتعزيز موقعنا هناك..
وبالطبع لدينا سبب آخر كبير ألن يكون لدينا موقع قوي
في المنطقة وهو مكافحة التطرف» ..مضيفاً« :نحن نعمل
مع «إسرائيل» على تحسين قدراتها العسكرية النوعية
ودفاعها الصاروخي البالستي وأنشطة مكافحة اإلرهاب.
هناك حزمة كاملة من األمور التي نقوم بها مع «إسرائيل»
وسنقوم بالمزيد».

الناتو يطلق تدريبات لقواته في غرب �أوكرانيا
عودة العالقات الدبلوما�سية
دونيت�سك ولوغان�سك توا�صالن �سحب الأ�سلحة بين الواليات المتحدة وكوبا
بعيار �أقل من  100ملم
عند خ��ط التماس ف��ي دونباس
تتناقض التحركات ،ففيما تواصل
ق���وات ال��دف��اع الشعبي التابعة
لدونيتسك ولوغانسك ف��ي شرق
أوكرانيا سحب قواتها ،تجري قوات
كييف تدريبات مكثفة في منطقة
النزاع.
وأعلن إدوارد باسورين المتحدث
باسم قوات الدفاع الشعبي التابعة
لجمهورية دونيتسك ،أن عملية
سحب األسلحة التي يقل عيارها عن
 100ملم تواصلت يوم أمس ،وذلك
بعد أن سحب نحو  50ف��ي المئة
م��ن األس��ل��ح��ة أول م��ن أم��س تحت
رقابة ممثلي منظمة األمن والتعاون
األوروبي.
وت����أت����ي خ���ط���وة دون��ي��ت��س��ك
ولوغانسك أحادية الجانب ،كبادرة
حسن نية ،علما ً بأن الطرفين أعدّا
منذ أس��اب��ي��ع ات��ف��اق �ا ً ح��ول سحب
األسلحة من عيار أقل من  100ملم،
ع��ن خ��ط التماس ،إال أن كييف ما
زالت ترفض التوقيع عليه ،من دون
أن تقدم أي مبرر للماطلة في هذا
المجال.
وأعلن متحدث باسم جمهورية
لوغانسك خ�لال مؤتمر صحافي
األحد أن القوات األوكرانية لم تبدأ
بعد في سحب أسلحتها من عيار أقل
من  100ملم ،حيث قال« :لألسف لم
نسجل حتى اليوم إجراءات مشابهة
من طرف قوات كييف ،أسلحتهم من
عيار أق��ل من  100ملم ال ت��زال في
مواقعها السابقة».
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،أع��ل��ن متحدث
باسم القوات األوكرانية في مدينة
ماريوبول ،أن القوات األوكرانية في
المدينة ستجري تدريبات مدفعية
مكثفة تستغرق أياما ً عدة.
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ف���ي تصريح
صحافي« :خالل التدريبات ستجرى
إصابة أهداف بواسطة حزمة كبيرة

من األسلحة التي تملكها قوات عملية
مكافحة اإلره��اب» (وه��ي التسمية
ال��ت��ي تطلقها كييف على حملتها
العسكرية في جنوب شرقي أوكرانيا
المستمرة منذ نيسان عام .)2014
ك��ذل��ك انطلقت أم��س ف��ي ميدان
ي��اف��وروف العسكري ف��ي مقاطعة
ل��ف��وف غ���رب أوك��ران��ي��ا ت��دري��ب��ات
«Saber Guardian/Rapid
بمشاركة
»Trident-2015
 6م��ن ال���دول األع��ض��اء ف��ي حلف
«ال��ن��ات��و» ،وستستمر حتى الـ31
تموز الجاري.
وك��ش��ف إي��غ��ور دول��غ��وف نائب
وزي��ر ال��دف��اع األوك��ران��ي ،أن معظم
المشاركين األجانب في التدريبات
أميركيون ،وال���دول األخ���رى التي
تشارك في التدريبات هي بريطانيا
وبولندا وبلغاريا ورومانيا وليتوانيا
(األعضاء في الناتو) وجورجيا.
وم���ن ال��م��ت��وق��ع أن ي��ب��ل��غ ع��دد
العسكريين األج��ان��ب المشاركين

في التدريبات حوالى  800جندي،
وسيشارك العدد نفسه من الجنود
من الجانب األوكراني.
وأوض����ح����ت وزارة ال���دف���اع
األوكرانية أن التدريبات تستهدف
تعزيز التنسيق وال��ت��ع��اون بين
القوات المسلحة في أوكرانيا وفي
دول أخرى.
ت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أن خ��ب��راء
ع��س��ك��ري��ي��ن م��ن ك��ن��دا وال���والي���ات
المتحدة زاروا أوك��ران��ي��ا األسبوع
الماضي لتقييم اإلمكانيات المتوافرة
لتدريب العسكريين األوكرانيين في
سياق التدريبات المخطط لها.
ي��ذك��ر أن ت��دري��ب��ات «Saber
»Guardian/Rapid Trident
ف��ي األراض����ي األوك��ران��ي��ة تجرى
سنويا ً بمشاركة الواليات المتحدة
ودول أخ���رى م��ن حلف «ال��ن��ات��و»
وجمهوريات سوفياتية سابقة ،وفي
العام الماضي ،شارك في التدريبات
 1300عسكري من  15دولة.

رفع العلم الكوبي في وزارة الخارجية األميركية مع
إعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين ،بعد قطيعة
استمرت نحو نصف قرن.
حيث ت ّم رفع العلم في بهو وزارة الخارجية جنبا ً
إلى جنب مع أع�لام البلدان األخ��رى ،التي لها عالقات
دبلوماسية مع الواليات المتحدة للمرة األولى ،منذ قطع
البلدان العالقات بينهما عام .1961
وف��ي هافانا سيتحول المبنى ال��ذي يضم الممثلية
الدبلوماسية األميركية إلى سفارة .لكن من دون حفل
رس��م��ي ،ف��ي انتظار زي��ارة متوقعة ل��وزي��ر الخارجية
االم��ي��رك��ي��ة ج���ون ك���ي���ري .ف���ي ال��م��ق��اب��ل ،سيصبح
الدبلوماسيون األميركيون أحرارا ً في تنقالتهم ،وسيكون
بإمكانهم التقاء من يشاؤون في المجتمع الكوبي ،من
دون إذن من الحكومة ،واألمر سيان بالنسبة للكوبيين
في الواليات المتحدة.
وللمرة األولى منذ  ،1961سيرتفع العلم الكوبي في
سماء الواليات المتحدة األميركية ،خالل حفل يشارك فيه
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في أول زيارة
رسمية لوزير خارجية كوبي إل��ى واشنطن ،منذ عام
.1959
وفي السياق ،اعتبر الرئيس الكوبي راوول كاسترو أن
إعادة فتح السفارتين هي بمثابة «ختام المرحلة األولى»
من عملية تطبيع العالقات ،حيث ال تزال هناك مسألة
عالقة حول الحصار التجاري األميركي على الجزيرة،
والذي يعود إلى عام  ،1961ويعود للكونغرس األميركي،

الذي يسيطر عليه الجمهوريون ،اتخاذ قرار رفعه.
خطوة فتح السفارات تشرع األبواب أمام البحث في
قضايا التعاون الثنائي ،والتي تشمل الطيران المدني
والبيئة ،ومكافحة تهريب المخدرات ،ودخول الشركات
األميركية إلى السوق الكوبية.
وفي االقتصاد ،فإن التقارب الدبلوماسي سيحفز الثقة
تجاه الشركات األميركية التي لن يكون لديها االنطباع
بأنها «في أرض مجهولة» ،من دون حماية قانونية.
وفي المقابل خففت القيود عن السفر إلى كوبا ،مع أن
السياح األميركيين ال يمكنهم السفر إلى الجزيرة بصفة
فردية.

تفجير انتحاري في بلدة تركية وترجيحات
بوقوف «داع�ش» خلف العملية
أدى تفجير قوي هز أمس مدينة
سروج التركية الواقعة عند الحدود
مع سورية إل��ى مقتل  28شخصا ً
على األقل وإصابة نحو .100
وك��ش��ف��ت م��ص��ادر إع�لام��ي��ة أن
التفجير نفذه انتحاري في الساعة
الثانية عشرة وخمس دق��ائ��ق في
حديقة المركز الثقافي بالمدينة،
م��ؤك��دة أن انتحاريا ً آخ��ر ك��ان في
م��وق��ع ال��ح��ادث ،وتمكنت عناصر
األم��ن من السيطرة عليه واعتقاله

قبل أن يفجر نفسه.
وذك��رت وسائل إع�لام تركية أن
التفجير ،استهدف متطوعين في
المدينة كانوا ينوون العبور إلى عين
العرب (كوباني) غ��رب كردستان
للمشاركة في نشاطات إعادة إعمار
المدينة ،وتجمع المتطوعون في
حديقة المركز للمشاركة في فعالية
نظمها اتحاد الشباب االشتراكي.
وف����ي ال���س���ي���اق ،أك����دت وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��رك��ي��ة ارت���ف���اع ع��دد

القتلى في االنفجار ،ووضعته في
خ��ان��ة العمل اإلره��اب��ي ،ف��ي حين
أك��د م��س��ؤول��ون أت���راك وج��ود أدل��ة
تؤكد وقوف تنظيم «داع��ش» خلف
التفجير.
وف��ي شباط الماضي استهدفت
سيارة مفخخة نقطة تفتيش للجيش
التركي على طريق س��روج – علي
كور بتركيا ،ما أدى إلى وقوع عدد
من القتلى بين الجنود الموجودين
عند الحاجز.

