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كوالي�س

لماذا طهران الآن؟

�سورية الدولة...
ت�سقط خطط �أعدائها

} راسم عبيدات
} هشام الهبيشان

تزامنا ً مع وقت تستم ّر انتفاضة الجيش العربي السوري في
وجه كل البؤر المسلحة على مختلف بقاع الجغرافيا السورية،
ومع وجود مؤشرات ومعطيات ميدانية تؤكد قرب حسم الجيش
العربي السوري معركة الزبداني خالل األيام القليلة المقبلة ،يتوقع
أن تزيد حدة وكثافة هذه االنتفاضة خالل أيام معدودة ويتوقع أن
تنتقل إلى شمال وشمال غربي سورية وتحديدا ً إلى محافظة إدلب
وتحديدا ً إلى ريفها الغربي المحاذي لريف حماة الشمالي الغربي
«سهل الغاب» ،إليقاف حالة النزيف واالنتكاسات التي تعرض لها
ّ
وللتحضير
الجيش العربي السوري بعموم هذه المناطق أخيراً،
لعملية شاملة توقف تمدّد المجاميع المسلحة المتطرفة «جيش
ال�ف�ت��ح» وب �ن��اء م�س��ار عسكري واض��ح يم ّهد ال�ط��ري��ق السترداد
المناطق ال�ت��ي خسرها الجيش أخ �ي��را ً وع�ل��ى رأس�ه��ا ب�ل��دة جسر
الشغور االستراتيجية ،هذه االنتفاضة المتوقعة شماالً ،يتوقع
أن ترافقها عمليات نوعية وكبرى بمناطق ريف حمص الشرقي
والجنوبي الشرقي تدمر والقريتين ،فالقيادة العسكرية السورية
تضع عموم هذه المناطق االستراتيجبة على رأس أولويات عملها
في لمرحلة المقبلة.
هذه االنتفاضة الحاصلة اليوم والمتوقعة بزخم أكبر مستقبالً
ستشكل حالة واس�ع��ة م��ن اإلح�ب��اط والتذمر عند الشركاء بهذه
ال�ح��رب المفروضة على ال��دول��ة ال�س��وري��ة ،م��ا سيخلط أوراقهم
وحساباتهم لحجم المعركة من جديد ،ومن هنا نستطيع أن نقرأ
أن هذه الحرب على الدولة السورية ومع تبدّل أدوارها وخططها
المرسومة ،بعد انهيار الكثير من خططها ،وآخر هذه الخطط والتي
ما زال��ت حتى اآلن تعمل بفاعلية نوعا ً ما على األرض السورية
وهي «حرب االستنزاف» ،ومن هنا إنْ استطاعت الدولة السورية
أن تصمد وب �ق��وة ك�م��ا ص �م��دت أم ��ام خ�ط��ط س��اب�ق��ة أم ��ام «حرب
االس�ت�ن��زاف» ،فهي ستستطيع أن تحسم المعركة بفترة زمنية
متوسطة األجل ،والسبب أن خطة ومنهجية حرب االستنزاف التي
تنتهجها واشنطن وحلفاؤها في سورية لها أمد معيّن وستنتهي
بانتهاء مدة صالحيتها ،ومن هنا ستكون الدولة السورية بحال
استمرار صمودها أم��ام آخ��ر الخطط في الحرب غير المباشرة
عليها ،قد أعلنت حسمها باكرا ً لهذه الحرب المفروضة عليها.
اليوم يمكن القول إنه وعلى رغم اشتداد فصول الحرب غير
المباشرة على ال��دول��ة ال�س��وري��ة وب�ع��د مضي أرب��ع س�ن��وات من
التدمير الممنهج وال�خ��راب والقتل والتهجير ،وم��ع ه��ذا صمدت
سورية الوطن واإلنسان ،ومع استمرار فصول الصمود السوري
أمام موجات الزحف المسلح إلى العاصمة دمشق ومدينة حلب
وانكسار معظم هذه الموجات على مشارف دمشق وحلب ،ومع
عجز ال��دول الشريكة في الحرب على الدولة السورية عن إحراز
أي اختراق يهيّئ إلسقاط الدولة السورية ،على رغم ك ّل ما جرى
في سهل الغاب وبلدة القريتين.
وهنا يجب عدم إنكار أنّ الحرب على سورية التي كانت رأس
الحربة لها ال��والي��ات المتحدة األميركية وربيبتها ف��ي المنطقة
«إسرائيل» الصهيونية وفرنسا وبريطانيا وشركاؤها من األتراك
وبعض القوى الصغيرة واألدوات األخرى في المنطقة ،قد ساهمت
في مرحلة ما في إضعاف الدولة السورية ،لكن العقالء الوطنيين
ّ
بغض النظر عن مواقفهم السياسية ،وقوة
من الشعب السوري
وتماسك الجيش ال �س��وري ،وحكمة ال�ق�ي��ادة وشجاعتها ،وقوة
ومتانة التحالفات اإلقليمية والدولية للدولة السورية مع روسيا
وإي � ��ران ،ف �ه��ذه ال �ع��وام��ل ب�م�ج�م��وع�ه��ا س��اه �م��ت ف��ي ص� � ّد أجندة
وموجات هذه الحرب الهادفة إلى إغ��راق ك ّل الجغرافيا السورية
في الفوضى.
كذلك ال يمكن كذلك إنكار حجم ودور الر ّد السوري العسكري
واإلعالمي السريع وبحرفية على هذه الهجمة للتخفيف من آثارها
ف��ي المعادلة الداخلية ال�س��وري��ة ،فتسارع ه��ذه األح ��داث وتعدّد
ج�ب�ه��ات ال�ق�ت��ال ع�ل��ى األرض واالن �ت �ص��ارات المتالحقة للجيش
السوري في محيط دمشق وما يصاحبها من هزائم وانكسارات
وتها ٍو لبعض قالع المسلحين «المعارضين» ،بحسب التصنيف
األم �ي��رك��ي ،س�ت��رس��خ ث�ق��ة ال �م��واط��ن ال��س��وري ب��دول �ت��ه ونظامه
وجيشه.
اليوم وعلى رغ��م صعوبة المعركة تزامنا ً مع تكالب والتقاء
أه ��داف وره��ان��ات وأج �ن��دة ق��وى إقليمية ودول �ي��ة 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 زالت ق��ادرة على الصمود ،والدليل على
ذل��ك ق��وة وحجم التضحيات واالن�ت�ص��ارات التي يقدمها الجيش
ال�ع��رب��ي ال �س��وري بعقيدته الوطنية وال�ق��وم�ي��ة ال�ج��ام�ع��ة ،والتي
انعكست أخيرا ً بظهور حالة واسعة من التشرذم لما ُيسمى بقوى
المعارضة المسلحة المتطرفة بمناطق عدة ،منها القلمون وتدمر
ودرعا وحلب والحسكة وريف الالذقية الشمالي إلخ ...ما انعكس
على تشظيها ،وم��ن هنا نقرأ أن حالة التشرذم لهذه المجاميع
المسلحة ،والتي تقابلها حالة صمود وصعود لقوة الجيش العربي
السوري على األرض ،فهذا التطور الالفت إنْ استمر من شأنه أن
يضعف الجبهة الدولية الساعية إلى إسقاط الدولة السورية بكل
الوسائل والسبل.
وعلى محور الحلول السياسية للحرب على سورية ،يبدو واضحا ً
أنّ التصعيد الميداني الكبير على األرض ومسار المعارك ال يوحيان
أبدا ً بإمكان الوصول إلى ح ّل سلمي أو سياسي للحرب على الدولة
السورية بسهولة ،فما زالت المعارك تدور وبقوة وزخم أكبر ،ومع
دوي وارتفاع صوت هذه المعارك ،يمكن القول إنه بهذه المرحلة
وأي حديث عن
ال صوت يعلو على صوت المعارك ودوي المدافعّ ،
مؤتمرات هدفها الوصول إلى ح ّل سياسي لألزمة السورية ما هو
بالنهاية إال أمنيات وكالم فارغ من أي مضمون يمكن تطبيقه على
أرض الواقع ،فأميركا وحلفاؤها في الغرب وفي المنطقة كانوا وما
زالوا يمارسون دورهم القذر الساعي إلى إسقاط الدولة السورية
ونظامها في أتون الفوضى ،وال��روس واإليرانيون يدركون ذلك،
والدولة السورية تعلم ذلك جيداً ،وإلى حين اقتناع أميركا وحلفائها
بحلول وقت الحلول لألزمة السورية ،ستبقى سورية تدور بفلك
الصراع الدموي المدعوم بأجندة ومشاريع خارجية ،إلى أن تقتنع
أميركا وحلفاؤها ب��أنّ مشروعهم الساعي إل��ى تدمير سورية قد
حقق جميع أهدافه أو أن تقتنع بانهزام مشروعها فوق األراضي
السورية ،ولهذا تعمل الدولة السورية اليوم ضمن سياق واضح
داخلي وخارجي ،بهدف التخفيف من حدة هذه الحرب واحتواء
تداعياتها داخليا ً وخارجياً ،وما انتفاضة الجيش العربي السوري
الحاصلة اليوم ،والمتوقعة بزخم وكثافة أكبر مستقبالً ،والمترافقة
مع الحديث عن مسارات الحلول السياسية ،ما هي إال دليل واضح
على عمل منهجي تتبعه الدولة السورية على كل المحاور ،بهدف
هزيمة هذه الحرب وهذه الغزوة التي تتعرض لها سورية منذ أربع
سنوات وأكثر.
ختاماً ،إن التطورات األخيرة ،التي شهدتها الساحة السورية
عسكرياً ،وسياسيا ً إلى حد ما ،تؤكد بما ال يقبل الشك أن الدولة
العربية السورية تدير حربها باحترافية ومنهجية عمل متكاملة
لهزيمة وص��د أج �ن��دة وخ�ط��ط ق��وى ال �ع��دوان ال�غ��ازي��ة لألراضي
السورية عبر وكالئها وأدواتها على األرض السورية .ومن هنا،
فالمؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ً ملموسا ً ستثبت من
خالله الدولة السورية وبدعم من حلفائها قدرتها على الصمود
وهزيمة كل مشاريع المتامرين وخططهم الطارئة على سورية
الوطن والتاريخ واإلنسان.
* كاتب وناشط سياسي – األردن

hesham.awamleh@yahoo.com

لم يقم الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ توليه الرئاسة
في كانون الثاني  2005بأية زيارة لطهران ،باستثناء حضوره
قمة ع��دم االنحياز فيها ع��ام  .2012وكانت عالقة السلطة
الفلسطينية مع طهران فاترة على خلفية دعم إيران للفصائل
المعارضة لعباس (حماس والجهاد اإلس�لام��ي) ،ووقوفها
ضد النهج والخيار السياسي للرئيس الفلسطيني ،والسلطة
الفلسطينية هي ج��زء من محور مصر السعودية ،ووثقت
عالقاتها مع النظام المصري الجديد (السيسي) بعد سقوط حكم
«اإلخوان» ،وكذلك مع السعودية في عهد الملك الراحل عبدالله،
ولكن ثمة عدد من المتغيّرات جعلت السلطة الفلسطينية تتجه
إلى تعزيز عالقاتها في هذه الفترة بالذات مع طهران ،فالسلطة
الفلسطينية تعيش أزمة اقتصادية ودورها ونفوذها في أوساط
الشعب الفلسطيني يتراجع ،حيث انسداد األف��ق السياسي
و«تغ ّول» و«توحش» االحتالل وعربدة وبلطجة مستوطنيه
وما قاموا به من عمليات حرق متعمدة بحق عائلة الدوابشة في
دوما ،وما سبقها من خطف وتعذيب وحرق للشهيد الفتى أبو
خضير ،ناهيك عن جرائمهم المتواصلة من دون أي رادع ،وما
يمر به الشعب الفلسطيني من أزمة اقتصادية خانقة ،والمتغير
األبرز الذي دفع بعباس للتوجه إلى طهران وإرسال أحد أعضاء
لجنته التنفيذية أحمد مجدالني لهناك من أجل استكشاف آفاق
التعاون والحصول على دعم ليس سياسيا ً من طهران ،بل
الحصول على مساعدات اقتصادية بعد توقيع االتفاق النووي
اإليراني ،وما يتوقع من تحرير ألكثر من  150مليار دوالر أميركي
محتجزة لطهران في البنوك األميركية واألوروب��ي��ة الغربية،
وإرسال رسائل سياسية للسعودية ومشيخات النفط الخليجية
األخرى وبالذات السعودية بأن سعيها إلى توثيق عالقاتها مع
خصمه السياسي حركة حماس ،من خالل اللقاءات التي تمت
بين قيادة حركة حماس وعلى رأسها خالد مشعل والقيادة

السعودية في الرياض ،وما يجرى من حديث عن لقاء آخر ما
بين مشعل والقيادة السعودية ،سيجعل الرئيس الفلسطيني
يتجه إلى طهران التي كانت الداعم الرئيسي لحماس ،قبل أن
تفتر عالقتها بها بشكل كبير ،ليس فقط على خلفية الموقف من
األزمة السورية ،بل تأييد حماس لـ«عاصفة الحزم» السعودية
ضد فقراء اليمن ،وما تبع ذلك من لقاءات سعودية  -حمساوية،
أي البديل السياسي والمالي من الحاضنة السعودية جاهز،
فالسعودية بتوثيقها لعالقاتها مع حماس قد تسيطر على قطاع
غزة ،وتستبدل الالفتات التي كانت ترفع في كل ساحات ومداخل
القطاع مرحبة باألمير القطري والخليفة العثماني أردوغ��ان
بالالفتات واليافطات المثمنة للمواقف «القومية» و«الوطنية»
للسعودية ودوره��ا «العروبي و«الوطني» في دعم الشعب
الفلسطيني وقضيته .ولكن ستدفع السعودية ثمن ذلك خسران
نفوذها ودورها في الضفة الغربية.
وليس هذا فحسب من يدفع الرئيس الفلسطيني للتوجه
نحو تدعيم عالقاته بطهران ،فطهران بعد توقيعها على االتفاق
النووي مع المجموعة الدولية ( ،)1 + 5باتت قوة إقليمية كبرى
في المنطقة ،لها دورها وفعلها ومصالحها في المنطقة ،المعترف
بها من قبل أميركا والغرب االستعماري ،وربما تشارك أميركا
وروسيا في فكفكة وحلحة العديد من أزمات المنطقة من األزمة
السورية ،والتي تقوم إيران مع روسيا بدور نشط وفعال من
أجل حلها ،فطهران طرحت مبادرة لحل األزمة السورية من أربع
نقاط تشاورت بشأنها مع مصر وتركيا وقطر ،وعقدت لقاءات
مع القيادتين السورية والروسية ،وهي تأمل التصديق على
مبادرتها من قبل مجلس األمن الدولي ،وهي كذلك العب فعال في
األزمات العراقية واللبنانية واليمنية ونفوذها وتأثيرها يطاول
أفغانستانوفلسطين.
الرئيس عباس قد يستفيد من إيران في القضية الفلسطينية،
من خالل تشكيلها موقفا ًداعما ًصلبا ًللشعب الفلسطيني وقضيته
العادلة ،وإي��ران يمكن لها أن تستثمر الورقة الفلسطينية في
طرحها لشرق أوسط خا ٍل من األسلحة النووية ،وكذلك الورقة

الفلسطينية مهمة جدا ًفي قضايا الصراع العربي –«اإلسرائيلي»،
وخصوصا ً أن «اسرائيل» تنظر لطهران على أنها عدوها المركزي
في هذه المرحلة ،بعد تفكك وانهيار الحاضنة العربية والقومية
للقضية الفلسطينية على ضوء حروب التدمير الذاتي.
نحن مع تصحيح السلطة الفلسطينية لعالقاتها مع طهران،
فطهران دائما ً كانت لجانب شعبنا وقضيتنا ،كيف وهي اآلن
أصبحت ق��وة إقليمية كبرى م��ؤث��رة وفاعلة ف��ي ك��ل قضايا
المنطقة؟ ولكن نحن ال نريد أن تكون تلك العالقات قائمة على
أساس المصالح والصراعات والمناكفات الداخلية بين طرفي
االنقسام (فتح وحماس) ،فالعالقات مع الدول المحيطة عربية
وإسالمية ،يجب أن تستثمر وتوثق وتدعم خدمة للمشروع
الوطني والفلسطيني والمصالح العليا لشعبنا ،وليس نكاية
أو لممارسة الضغط على هذا الطرف العربي أو ذاك ،فطهران
اآلن هي محطة من المحطات اإلقليمية التي يجب أن نستثمرها
بما يمكننا من الصمود في وجه المبادرات والحلول السياسية
المشبوهة المدعومة عربيا ً وإقليميا ً ودوليا ً لتصفية القضية
الفلسطينية ومشروعها الوطني ،وخصوصا ً أن ما هو مطروح
اآلن من مشاريع تقوم على إيجاد حالة كيانية محدودة االستقالل
في قطاع غزة ،وتقاسم مدني وظيفي في الضفة الغربية وابتالع
القدس.
وتصحيح العالقة ليس مطلوبا ً مع طهران لوحدها ،فعلينا
أن نلتقط المتغيرات الجيواستراتيجية المتبلورة في المنطقة
بعد توقيع االتفاق النووي اإليراني ،فمسيرة التدحرج نحو
الحلول السياسية في المنطقة يبدو أنها بدأت ،ونحن جزء من
هذه المنطقة ،ولكي ال تكون تلك الحلول على حساب قضيتنا
ومشروعنا الوطني ،فال ب ّد من استكمال تصحيح العالقة مع
سوريا وحزب الله ،فهذا الحلف طهران -دمشق والضاحية
الجنوبية ،سيمتلك الكثير من أوراق القوة والتأثير في المنطقة،
وقضيتنا بحاجة إلى حلفاء وأصدقاء موثوقين ،وليس كمن هم
يستخدمون قضيتنا للمتاجرة وخدمة ألجنداتهم ومصالحهم.
Quds.45@gmail.com

حلف الأطل�سي يرد على تقرير
في �ش�أن احتمال وقوع حرب مع رو�سيا
ذك��رت كارمن روميرو المتحدثة
ب��اس��م ح��ل��ف ش��م��ال األط��ل��س��ي أن
روسيا خططت لتدريبات في عام
 2015تفوق ما خطط له «الناتو» من
التدريبات بـ 10مرات.
وج������اءت ه����ذه ال��ت��ص��ري��ح��ات
للمتحدثة ب��اس��م حلف «ال��ن��ات��و»
في معرض تعليقها على تقرير لـ
«شبكة ال��ق��ي��ادة األوروب���ي���ة» حمل
عنوان «االستعداد لألسوأ هل تزيد
التدريبات العسكرية لروسيا وحلف
شمال األطلسي من احتمال وقوع
حرب في أوروب���ا؟» ،قالت فيه هذه
المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا ً لها
إن «روسيا تستعد لنزاع مع حلف
شمال األطلسي ،والحلف يستعد
لمواجهة محتملة مع روسيا».
وانتقدت روميرو تقرير المنظمة
البريطانية قائلة« :إن تقرير شبكة
ال��ق��ي��ادة األوروب���ي���ة ال��ي��وم وض��ع
خطأ تدريبات الناتو وروسيا على
مستوى واح��د .وال��واق��ع أن وزارة
ال��دف��اع ال��روس��ي��ة أعلنت أك��ث��ر من
 4000تدريب في العام الحالي ،أي
أكثر بـ  10مرات من عدد التدريبات
التي خطط لها «الناتو» وحلفاؤه في
العام نفسه.
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع الروسية
أعلنت في الـ 31من تموز الماضي
أن حلف شمال األطلسي رف��ع عدد
تدريباته قرب حدودها من  95في
ال��ع��ام إل���ى  ،150فيما تضاعفت
طلعات ط��ائ��رات��ه االستطالعية 9
مرات.
وكان رئيس هيئة األركان العامة

الروسية فاليري غيراسيموف أعلن
في نيسان الماضي «زي��ادة حادة»
ف��ي نشاطات «ال��ن��ات��و» العسكرية
ق���رب ال���ح���دود ال��روس��ي��ة ،مشيرا ً
إل��ى أن ع��دد ت��دري��ب��ات الحلف في
العام الماضي زاد  1.8مرة مقارنة
بمؤشرات السنوات الماضية ،كما
زادت كثافة طلعات الطيران التكتيكي
واالس��ت��ط�لاع��ي على ط��ول ال��ح��دود
الروسية مرتين ،وتضاعفت طلعات
طائرات اإلنذار المبكر  9مرات.
وزعمت المتحدثة باسم الحلف في
بيان أن «تدريبات الناتو العسكرية ال
تؤدي ،بحسب ما تشير التقارير ،إلى

كشف مصدر أمني
جزائري أنّ زيارة
الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال
ساركوزي إلى
تونس كانت في إطار
مسعى لخلق قواعد
تابعة لحلف «الناتو»
في جنوب تونس،
بهدف الضغط على
األمن الجزائري،
وربط التعاون
التونسي الجزائري
بشراكة «الناتو»،
وأضاف المصدر انّ
ر ّد الفعل السلبي في
األوساط الشعبية
التونسية هو الذي
تسبّب بإفشال هذا
المشروع.

بيونغيانغ� :سنرد بق�سوة �إذا �أجريت
المناورات بين كوريا والواليات المتحدة

زي��ادة احتمال الحرب في أوروب��ا»،
مضيفة أن التدريبات «تقام ليكون
لها تأثير معاكس تماماً ،لتعزيز األمن
واالستقرار في أوروب��ا في مواجهة
تصاعد العدوان الروسي».
ور ّكز هذا التقرير على مناورتين
كبيرتين ،األولى مناورة التحقق من
جاهزية القوات المسلحة الروسية
في آذار ،والثانية سلسلة تدريبات
الحلفاء في درع الناتو في حزيران،
وخلص إلى أن «هذه وتلك التدريبات
أظهرتا أن الجانبين درسا اإلمكانات
المحتملة ل��دى بعضهما البعض،
وبحثا نظريا ً خططا ً للحرب».

ودعت «شبكة القيادة األوروبية»
في تقريرها حلف «الناتو» وروسيا
إلى تعزيز االتصاالت بينهما بشأن
التدريبات ،إضافة إلى مناقشة فوائد
ومخاطر تزايد أعدادها ،حاثة إياهما
على بدء عمل نظري في أقرب وقت
تمهيدا ً لتوقيع معاهدة تضع حدا ً
لنشر أنواع محددة من األسلحة.
وقالت المتحدثة في هذا الشأن ،إن
«الناتو» قام بأكثر مما ورد في تقرير
المنظمة األوروبية من توصيات وذلك
من خالل مبادرة جديدة تنص على
إبقاء القنوات السياسية والعسكرية
مفتوحة مع روسيا.

ارتفاع ح�صيلة �ضحايا االنفجار ال�ضخم �شمال ال�صين
وتوقف عمل الحا�سوب الآلي ال�ضخم

وصفت كوريا الشمالية أمس المناورات العسكرية المشتركة المزمعة بين
سيول وواشنطن بأنها «إعالن حرب» عليها ،قائلة إنها قادرة على الرد في حال
أجريت المناورات.
وطالبت وزارة خارجية كوريا الشمالية بإلغاء المناورات العسكرية التي تعرف
باسم «يولشي فريدوم» فوراً ،مهددة واشنطن بتحمل كل النتائج إذا ما أجريت هذه
المناورات ،فيما نقلت وكالة األنباء الكورية الشمالية عن المتحدث باسم الخارجية
قوله« :بيونغيانغ ستتخذ كل اإلجراءات الضرورية أمام هذه االستفزازات النووية
األميركية.
من جهة أخرى ،وصفت اللجنة الكورية الشمالية من أجل إعادة توحيد كوريا
مناورات «يولشي فريدوم» بأنها «تدريب على حرب نووية مفاجئة» ضد كوريا
الشمالية ،وأن مثل هذه التدريبات المشتركة يرتقي إلى إعالن حرب ،وذكرت أن أي
مناوشات عسكرية عرضية قد تؤدي إلى نزاع شامل».
ومن المقرر أن تبدأ االثنين الـ 17آب تدريبات مشتركة بين كوريا الجنوبية
والواليات المتحدة على نطاق واسع ،لمدة أسبوعين ،وسيشارك في هذه التدريبات
عشرات آالف الجنود ،وتحاكي غزوة من طرف كوريا الشمالية للجارة الجنوبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ،في وقت سابق ،خططا ً إلجراء سلسلة
تدريبات عسكرية مشتركة مع الجيش األميركي للحد مما اعتبرته «استفزازات»
بيونغيانغ.
وأوضحت الوزارة أنه من المخطط إجراء  4تدريبات قبل نهاية الشهر الجاري
في إقليم كيونغكي قرب الحدود بين الكوريتين.
وسيشارك في التدريبات نحو ألفي جندي من  47كتيبة للقوات األميركية
 الكورية المشتركة مع نشر دبابات ومروحيات ومدافع وغيرها من األسلحةالحديثة.

النيابة العامة ال�سويدية
ت�سقط تهمتين عن جوليان �أ�سانغ
أعلنت النيابة العامة السويدية أنها أسقطت تهمتين من أصل التهم األربع
الخاصة بارتكاب جرائم جنسية عن مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ
الذي يقيم منذ  3سنوات في سفارة اإلكوادور بلندن.
وأوضحت النيابة أن إسقاط التهمتين يتعلق بتقادم التهمتين بعد انقضاء مدة 5
سنوات وفقا ً للقانون السويدي ،مضيفة أن التهمة الثالثة ستسقط في الـ 18آب.
يذكر في هذا السياق أن الشرطة البريطانية قد أنفقت أكثر من  18مليون دوالر
على حماية البعثة الدبلوماسية اإلكوادورية في محاولة إلقاء القبض على أسانغ
بطلب من السويد.
وكانت السلطات السويدية قد وجهت إلى أسانج تهمة ارتكاب جرائم جنسية،
واضطر األخير لطلب اللجوء في بعثة اإلك��وادور الدبلوماسية في لندن ،رافضا ً
جميع االتهامات الموجهة إليه وواصفا ً إياها بأنها وجهت بدوافع سياسية ،ولم
يتمكن حتى اللحظة من مغادرة السفارة ألن السلطات البريطانية تحول دون ذلك.
ويخاف مؤسس «ويكيليكس» من أن تنتهي رحلته من بريطانيا إلى السويد في
الواليات المتحدة حيث يمكن محاكمته بسبب تسريبه أكبر معلومات في التاريخ
األميركي.
من جهة أخرى ،تشتبه واشنطن بتجسس أسانغ بعد نشره وثائق تابعة لوزارة
الخارجية األميركية ،وقد يواجه أسانغ عقوبة السجن المؤبد أو اإلعدام في الواليات
المتحدة ،حال سلمته السلطات السويدية.
وتفجرت فضيحة صاخبة بشأن شخصية جوليان أسانغ بعد قيامه بنشر
ّ
وثائق سرية خاصة بالدبلوماسية األميركية على موقع «ويكيليكس» عام .2009

ماريا زاخاروفا بد ًال من لوكا�شيفيت�ش
في الخارجية الرو�سية

ارتفع ع��دد ضحايا االنفجار ال��ذي هز مدينة
تيانجين شمال الصين أول م��ن أم��س إل��ى 50
قتيالً ،بينما جرح  701آخرون منهم  71إصابتهم
خ��ط��ي��رة ،بحسب م��ا ذك���رت وك��ال��ة «شينخوا»
الصينية أمس.
وأوض��ح��ت ال��وك��ال��ة أن م��ن بين القتلى 12
م��ن رج���ال اإلط��ف��اء ال��ذي��ن ك��ان��وا يعملون في
مكان الحادث ،فيما اعتبر  36آخ��رون في أعداد
المفقودين.
وفي وقت سابق ،أفادت تقارير إعالمية محلية
بمصرع  44شخصا ً وجرح  520آخرين على األقل،
منهم  66في حالة خطرة بسبب االنفجار ،مشيرة
إلى أنه وقع في مخزن للمتفجرات عند الساعة
 11:30مساء األربعاء بالتوقيت المحلي.
وأضافت أن حوالى ألفي شخص يشاركون
في عملية إخماد الحريق ال��ذي خلفه االنفجار،
واف��ت��رض��ت تقارير إعالمية أن ي��ك��ون المخزن
المذكور يحتوي على م��واد كيماوية خطيرة،
مشيرة إلى إمكان تكرار وقوع انفجارات في مكان
الحادث.
وأظهرت مقاطع فيديو ألسنة اللهب تتصاعد
في السماء بينما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة

«شينخوا» عن األهالي في المناطق المجاورة
قولهم إن االنفجار كسر زج��اج النوافذ ،وألحق
أضرارا ً بالمنازل المجاورة.
وي��ق��در خ��ب��راء صينيون أن ال��ق��وة اإلجمالية
لالنفجارات بلغت  20طنا ً من م��ادة التروتيل،
في حين أرسلت وزارة البيئة الصينية فريق عمل
خاصا ً إلى «تيانجين» لدراسة الوضع البيئي
على األرض وتقدير مدى وجود خطر تلوث الجو
والتراب.
وط��ال��ب ال��رئ��ي��س ال��ص��ي��ن��ي ب��ات��خ��اذ جميع
اإلج����راءات م��ن أج��ل إن��ق��اذ المواطنين وتقديم
المساعدات المطلوبة للمتضررين.
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن تيانجين
هو أكبر ميناء تجاري دول��ي في شمال شرقي
الصين ،يستخدم لنقل مختلف السلع من المعادن
وال��ف��ح��م وال��ن��ف��ط وال��س��ي��ارات ،وأش���ار المكتب
اإلعالمي للميناء إلى أن االنفجارات ستؤثر سلبا ً
في حركة السلع عبر الميناء.
وف��ي السياق ،أف��ادت وكالة «شينخوا» بأن
عمل الحاسوب اآللي «تيانهي-1آي» ذو القدرات
الخارقة توقف عن العمل أم��س بسبب سلسلة
االنفجارات الضخمة.

وأوضحت الوكالة أن مبنى مركز المعلومات
الذي يوجد فيه الحاسوب اآللي الصيني الضخم
يقع على بعد كيلومترين فقط من مكان وقوع
االنفجارات ،مشيرة إلى أن موجة االنفجارات
ألحقت أضرارا ً بمبنى المركز.
وقال العاملون في المركز إنهم قرروا إيقاف
عمل الحاسوب اآلل��ي الضخم ألسباب أمنية،
مؤكدين أن «تيانهي-1آي» ك��ان يعمل بشكل
عادي بعد وقوع االنفجارات ألنه يوجد بمكان
مؤمن.
تجدر اإلش��ارة إلى أن «تيانهي-1آي» يحتل
المركز الـ 26من الحاسبات اآللية الـ 500األكثر
قدرة في العالم.
من جهة أخرى ،ذكر المكتب اإلعالمي للكرملين
أمس أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أرسل
برقية إلى نظيره الصيني أعرب فيها عن تعازيه
بسبب س��ق��وط ال��ع��دي��د م��ن الضحايا نتيجة
االنفجارات في تيانجين.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الروسية أن
«فالديمير بوتين نقل كلمات التعاطف والدعم
أله��ال��ي وذوي القتلى ،وتمنى ش��ف��اء عاجالً
للمصابين».

أع��ل��ن��ت وزارة ال��خ��ارج��ي��ة
الروسية تعيين أول ام���رأة هي
م���اري���ا زاخ����اروف����ا ف���ي منصب
المتحدث باسم الوزارة.
وج����اء ف��ي ب��ي��ان ص����ادر عن
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة« :عينت
في  10آب عام  2015في وزارة
ال��خ��ارج��ي��ة ال��روس��ي��ة م��دي��رة
جديدة لدائرة الصحافة واإلعالم.
وأصبحت ماريا زاخ��اروف��ا التي
شغلت سابقا ً منصب نائب مدير
المكتب اإلعالمي لوزارة الخارجية،
أول امرأة تتولى منصب المتحدث
الرسمي باسم مؤسسة السياسة الخارجية الوطنية».
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين أصدر األسبوع الماضي مرسوما ً
يقضي بتعيين الدبلوماسي ألكسندر لوكاشيفيتش ،ال��ذي شغل منصب
المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ،في منصب مندوب روسيا الدائم
لدى منظمة األمن والتعاون األوروبي.
تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن ماريا زاخاروفا تخ ّرجت عام  1998في
كلية اإلعالم الدولي التابعة لمعهد العالقات الدولية في موسكو والتحق بالعمل
السياسي في وزارة الخارجية الروسية.
وعملت زاخاروفا في الفترة بين  2005و 2008مديرة للمكتب اإلعالمي
للممثلية الروسية الدائمة لدى األمم المتحدة في نيويورك ،ثم تولت مناصب
مختلفة في الجهاز المركزي للخارجية الروسية ،وعينت نائبا ً لمدير قسم
الصحافة واإلعالم في الوزارة في عام .2011
وحصلت زاخاروفا على درج��ة دكتوراه فلسفة في علم التاريخ ،وتتقن
إلى جانب الروسية اللغتين اإلنكليزية والصينية ،وهي من أعضاء المجلس
الروسي للسياسة الخارجية والدفاع.

