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كوالي�س

مدخالت الميدان مخرجات ال�سيا�سة

الكابو�س ال�صهيوني...
خطر وجود
} طاهر محي الدين
وحده «اإلسرائيلي» يدرك معنى التناغم والتمازج والتماهي
المطلق الذي حدث وتطور إلى أرقى وأعلى مستوياته بين الجيش
العربي السوري وحزب الله .هذا التمازج الذي ساهم في رفع
سوية كلي الطرفين وزاد في خبراتهما التراكمية من حيث التخطيط
واستخدام أنواع األسلحة كافة وتطور عمل المقاتلين على األرض
بصيغة مشتركة ،األمر الذي ال تمتلكه كل جيوش العالم العظمى
في هذا النوع من الحروب التي جمعت بين القيادات الكالسيكية
والدعم اللوجستي والعالي التقنية والهائل في التمويل والتسليح،
باستخدام عناصر غير تقليدية على األرض ،وتعمل بشكل منظم
وموجه من غرف عمليات مشتركة استخباراتية عسكرية ،فكانت
هذه الحرب اإلرهابية المفتوحة على سورية أكثر وباال ً على أعدائها،
حيث فتحت األبواب مشرعة لهذا التمازج بعد أن أسقطت الحدود
كلها وفتحت ساحة الصراع على مصراعيها ،وأدرك «اإلسرائيلي»
قبل الجميع أن ما يحدث في سورية من عمل مشترك بين حزب الله
والجيش العربي السوري هو التجهيز األكبر لعمليات تحرير المدن
واألراضي المحتلة بدءا ً من الجليل والجوالن.
تدرك «إسرائيل» أن هذا الخطر داهمها منذ حرب تموز المباركة،
وكيف أن القيادة السورية بدأت بإعداد وتجهيز جيش رديف من
المقاومة التي تحاكي حزب الله في سورية في الجبهة الجنوبية
في المناطق المحاذية للقنيطرة والجوالن المحتل ،وكان هذا من أهم
أسباب الحرب على سورية ،ألن الكيان الصهيوني أدرك أنه يواجه
خطرا ً وجوديا ً سيرمي به في البحر ،فأنشأ المعسكرات التدريبية
ومناطق اإلقامة والمستسفيات الميدانية ومناطق تشويش تقنية
على شبكات االتصاالت للدولة السورية وغيره من كل أنواع الدعم
لتلك الجماعات اإلرهابية لتكون خط الدفاع األول عنه في مواجهة
الجيش العربي السوري وحزب الله وجماعات المقاومة السورية
في تلك المنطقة.
تعلم «إسرائيل» أن معادلة الجو ال تستطيع حسم المعارك،
وهي عاجزة عن الخوض في الحروب البرية بعد معادلة األمين
العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «بالدخول عموديا ً لجنود
الكيان وخروجهم أفقيا ً محملين على توابيتهم» هذا إن استطاعوا
إخراجهم أصالً ،كما أن سقوط وهم «ساعر  »5في حرب تموز أخرج
جيش االحتالل من المعادلة العسكرية والحروب المباشرة ،وأدرك
تماما ً وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الحرب على سورية
أنه أعجز من الدخول المباشر بجسده فيها ،ألنه يعلم أكثر من كل
أذنابه في المنطقة أن جاهزية الجيش العربي السوري في جسده
الكبير والمعد أصالً لمواجهة الكيان الصهيوني والجسد األساسي
في حزب الله المتخصص والذي مهمته الرئيسية الحرب مع كيان
العدو ،وإن لم يكونا بنفس الجاهزية قبل الحرب فربما هما أقوى
اآلن بكثير.
ولهذا يعلم المراقبون أن كل العمليات التي تدخل بها طيران
العدو الصهيوني إبان الحرب على سورية كانت تستهدف كل ما له
عالقة بهذا النوع من العمل التكنولوجي والدعم اللوحستي لحزب
الله عبر األراضي السورية.
إذاً ،ما الذي يستطيع أن يفعله كيان العدو ليحمي نفسه من هذا
الخطر بعد أن تم إخراجه بجسده العسكري المباشر من معادلة
الحرب؟
في الحقيقة ،إن أكثر ما يمكن للكيان فعله هو زي��ادة دعمه
للجماعات اإلرهابية من داعش والنصرة على األراضي السورية،
وتحريض ال���رؤوس الحامية ف��ي شبه الجزيرة العربية من
األعراب ،والضغط على الكونغرس األميركي عبر استخدام اللوبي
الصهيوني في الواليات المتحدة ،وتحريك وتحريض المسيحيين
الجدد من حكام أوروبا في مواجهة إيران وسورية ،وتسمين العجل
العثماني إلغراقه أكثر في المستنقعين السوري والعراقي وإلطالة
أمد النيران والحرب في المنطقة إلشغال دول محور المقاومة في
حروب ال تفيد إال وجود الكيان الصهيوني ،وهو يقوم باستجرار
الدعم العسكري والمالي األميركي واألوروب��ي تحت بند «الخطر
المحدق بأمن الكيان الصهيوني» ،إضاف ًة إلى تدخله عبر عمليات
محدودة بطائرات من دون طيار أو بطيار ،ليوهم فيها أدواته أنه
تدخل لحمايتها ولكنه في الحقيقة قام بها ألنها تمس أمن الكيان
ووجوده مباشر ًة ومداور ًة.
وهنا أسوق تصريحا ً واح��دا ً لطالما سقته في مقاالت سابقة
ألحد أعتى حاخامات الكيان الصهيوني التي تثبت هذه الكوابيس
لدى الكيان الصهيوني من هذا التطور الكبير والمتدحرج للجيش
العربي السوري وحليفه حزب الله ،ولنشرح من خالله لماذا
ترفض أدوات الكيان الصهيوني الوهابية والعثمانية إنهاء الحرب
على سورية ومحور المقاومة.
ق��ال إنيومي يتسحاقي رئيس منظمة شوفار لنشر تعاليم
الديانة اليهودية في «إسرائيل» وحول العالم في محاضرة ألقاها
في هرتزيليا شمال تل أبيب شارحا ً معنى احتالل ح��زب الله
لمستوطنات في الجليل ودالالته بحسب الشريعة اليهودية:
«إذا كنا قد انبطحنا أرضا ً خوفا ً مدة خمسين يوما ً جراء صواريخ
غزة على الطرقات وعلى ساللم المباني ،إال أن األمر سيكون مغايرا ً
عندما يبدأ األمر مع حزب الله ،وأضاف أن العام المقبل سيكون
حاسما ً وليس كأي عام ،إنه يوم الحساب يقبل إلينا ،فألف صاروخ
يطلق علينا في اليوم الواحد هو أم ٌر مختلف ،وإن بدأ األمر مع حزب
الله فعلينا أن نعلم مسبقا ً أنهم يتدربون في سورية للسيطرة على
الجليل ،ويا وياله على الجليل ،ها هم ينتظرون الحتاللك».
ولذلك نقول لكل السوريين الذين أصابهم بعض الخوف أو
دخل إلى قلوبهم بعض الشك إياكم أن يعبثوا بعقولكم ويوهموكم
بسقوط بعض الجغرافيا ،ألن الحرب في سورية أثبتت للجميع أن
سقوط الجغرافيا تكتيكيا ً ال يغير في معادالت نصرنا االستراتيجي،
ولم يغير في بوصلة وعقيدة جيشنا األسطوري وحلفائه من
طهران إلى الضاحية الجنوبية تجاه فلسطين ليس كجغرافيا أو
مساحة أرض ،بل ألنها رمز كل مقدسات شعوب العالم ،وعلى
اآلخرين أن يتذكروا كيف استرجعنا ما كانوا يسمونه هم عاصمة
الثورة في حمص ،وكيف قصمنا ظهورهم في القصير ،والقلمون
وغوطة دمشق ،وكيف أنهم يتهاوون في إدلب وريفها تباعاً ،وكيف
تحصدهم نيراننا في سهل الغاب بعد أن ظن الكثيرون أننا على
أبواب انكسار عظيم هناك وقبلها كسب ومعلوال والكثير من مناطق
ريف الالذقية وريف حلب وفتح طريق خناصر ،وأخيرا ً وليس
آخ��را ً سقوط أكبر معاقلهم االستراتيجية في الزبداني القريبة
من العاصمة السورية دمشق التي ظلوا يجهزونها ويدعمونها
بكل ما أتيح لهم من إمكانات ،فسقطت في ما يقارب الشهرين
من العمل المشترك بين المقاومة في حزب الله والجيش العربي
السوري وحلفائهم من نسور الزوبعة في الحزب السوري القومي
االجتماعي ،ما يجعل الكيان الصهيوني يدرك تماما ً أن سقوطه في
الزبداني هو بوابة سقوط «تل أبيب».

مقتل جنديين للناتو
جنوب غربي �أفغان�ستان
أعلن حلف شمال االطلسي أمس مقتل اثنين من جنوده برصاص رجلين
يرتديان البزة العسكرية للجيش األفغاني.
وأوضح «الناتو» في بيان أن رجلين أطلقا النار على آلية لجنود الحلف
في قاعدة للجيش األفغاني في والية هلمند معقل حركة طالبان ،جنوب
غربي أفغانستان ،ولم يكشف «الناتو» عن جنسية الجنود المقتولين.
وتشكل «الهجمات من الداخل» التي يوجه فيها جنود أفغان أسلحتهم
إلى القوات الدولية ،مشكلة كبرى للحكومة األفغانية إذ تكررت مثل هذه
العمليات في األشهر األخيرة وجرى تبادل إلطالق نار بين جنود أميركيين
وأفغان.
من جانب آخر ،أعلنت وزارة الدفاع األفغانية في بيان أمس تصفية 73
مسلحا ً نتيجة غارات جوية وعمليات تمشيط أجرتها القوات المسلحة
خالل الـ 24ساعة الماضية في مختلف أنحاء البالد.
وتابع البيان أنه بين المسلحين الذين تم توثيق تصفيتهم قيادي ميداني
يدعى مال مجيب ،كما أصيب  25أرهابيا ً وتم إلقاء القبض على  12آخرين.
كما ذكر البيان أن  4عسكريين لقوا مصرعهم في معارك مع مسلحي حركة
«طالبان».
يذكر أن وزارة الدفاع األفغانية أعلنت في بيان مماثل لها أمس تصفية
 74مسلحا ً ومقتل  14من عناصر القوات المسلحة.

} جمال الكندي
هي جملة تختزل األزمة السورية وتسيّرها بين م ّد وجز ،وتحكي
التجاذبات السياسية بين القوى الفاعلة في أزمتها بحسب مدخالت
الميدان ،فتعلو أصوات في فترات معينة وتخفت في فترات أخرى.
إنه الواقع السوري الجديد الذي أصبح ميدانه العسكري هو الحكم
والفيصل على مخرجات السياسة.
المعطيات الميدانية والتي كانت دائما ً متغيّرة في ظ ّل األزمة
السورية أجبرت القوى الداعمة للجماعات المسلحة على تغيير
مواقفها العدائية تجاة الحكومة السورية ،ولو بصورة نسبية قد
يرى البعض أنها بسيطة لكنها قد تكون فاعلة في بعض جوانبها.
إنها نظرية سياسية عسكرية أثبتت صدقيتها في األزمة السورية،
فمحور السياسة يتأثر تأثرا ً بالغا ً بمدخالت الميدان العسكري،
وهنا نستذكر انتصارات الجيش العربي السوري في مدينة القص ْير
وريفها وما تبع ذلك من انقالب سياسي كبير وتغيّر في لغة خطاب
الغرب تجاه الحكومة السورية ،وكانت من آثاره السياسية قبول
المحور المعادي للحكومة السورية بوجودها وتمثيلها في «جنيف
 ،»2والذي كان له الدور الكبير والفاعل في إبراز األزمة السورية من
خالل وجهة النظرة الحكومية لما يجري في سورية ،ألنّ «جنيف
 »2أعطى الفرصة للدولة السورية للتحدث وإلظهار ما تواجهه
على حقيقته ،أيّ أنها تواجه مؤامرة كونية يراد منها تدمير الدولة
السورية.
إنجاز «جنيف  »2المتمثل بوجود وفد الحكومة السورية كان
من بين أسبابه الرئيسية المعطى الميداني الجديد ،الذي وظف في
السياسة من خالل اإلطاللة األولى للحكومة السورية والتي حقق
فيها الوفد السوري أهدافا ً عدة.
التف ّوق على األرض إذن هو العامل األساسي الذي يق ّوي ورقة أيّ
مفاوض ،لذا طالبت بعض الدول الغربية قبل انعقاد مؤتمر «جنيف

 »2أن يكون هناك توازن في ميزان القوى لدى المسلحين والجيش
العربي السوري قبل أيّ حوار مع الحكومة السورية ،وهذا يدلنا
على أهمية مدخالت الميدان في التصريف السياسي.
اليوم وبعد دخ��ول األزم��ة السورية عامها الخامس نرى أنّ
مقدمات انعقاد «جنيف  »3قائمة وبقوة وبرغبة متسارعة من قبل
الغرب وأميركا ،فأزمات المنطقة التي جاءت بعد األزمة السورية
أثرت في مجريات األمور في سورية ،وأخذ اإلرهاب صفة العالمية
وتخطى الجغرافيا السورية وأصبح يهدد المصالح الغربية
والعربية.
فبعد ظهور الكيان الداعشي وانتشاره الكبير والذي يعتبر من
مدخالت الميدان الخاطئة للقوى المعادية للحكومة السورية ،والتي
جاءت عكسية على من أوجدها في الميدان السوري فانقلب السحر
على الساحر ،وارتفعت األصوات السياسية التي كانت باألمس ال
ترغب في وجود رأس الهرم السياسي في سورية ،الرئيس بشار
األسد ،ها هي اليوم تقول إنّ الضامن الستقرار سورية في الفترة
المقبلة القادرة على محاربة «داعش» هو وجود الرئيس بشار األسد
في الرئاسة خالل الفترة االنتقالية المقبلة ،وهذا المتغيّر السياسي
البارز كان بسبب سوء القراءة الغربية لألزمة السورية.
إن األيام المقبلة سوف تظهر لنا تنازالت في سقف المطالبات
الغرببة واألميركية لح ّل األزمة السورية ،والسقوف العالية التي
كانت في الماضي أنزلها «داع��ش» ،لذا نرى التقارب األميركي ـ
الروسي في الشأن السوري بات أق��رب من ذي قبل ،واستطاع
الروسي إنزال األميركي من على الشجرة العالية التي تسلقها وكان
ال يعرف كيف ينزل منها ،أو كان يريد مسوغا ً يحفظ ماء وجهه
لتكون استدارته أكثر واقعية.
وجود «داعش» بقوة على األرض هو الذي أجبر أميركا والغرب
على التغيير والتبديل تجاه سورية ،من إسقاط النظام إلى التعاون
معه ولو لمرحلة زمنية معينة ،وأعتقد أنها قد تطول ما دام اإلرهاب
يضرب المنطقة ،ومدخالت الميدان األخيرة وتقهقر داعش أمام
الجيش السوري في الحسكة والبادية السورية كانت عناوين

خالفات ب�ش�أن قيمة �صفقة «�أ�س ـ »300
بين �إيران ورو�سيا ت�ؤخر توقيع العقد

ذكر مصدر قريب من المفاوضات بين موسكو وطهران
بشأن توريدات منظومات «إس »-300الصاروخية ،أن
هناك خالفات بين الطرفين حول قيمة الصفقة تؤخر التوقيع
على العقد .وقال« :هناك قرار مبدئي ستشتري وفقه إيران
منظومات «إس .»-300وكل ما تبقى هناك هو تنسيق قيمة
العقد».
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن الخالفات
بشأن قيمة العقد تحول دون التوقيع عليه خالل معرض
«ماكس» الدولي للطيران ،كما كان من المخطط سابقاً ،لكنه
أكد أن عقد الصفقة قد يتم في غضون أسابيع أو حتى أيام،
كاشفا ً عن سعي طهران لشراء منظومات «إس »-300مقابل
المبلغ نفسه الذي حدده العقد السابق الموقع بين الطرفين
عام  ،2007لتبقى قيمة العقد في حدود المليار دوالر.
لكن موسكو تعرض على طهران شراء منظومات حديثة من
طراز «إس -300في ( »4أنتي ،)-2500بدال ً من منظومات
«إس -300بي إم أو» القديمة التي لم تعد ُتنتج في روسيا.
ولذلك يصر الجانب الروسي على رفع قيمة العقد ،علما ً بأن
مواصفات المنظومات الجديدة أقوى بكثير بالمقارنة مع
المنظومات القديمة التي نص العقد السابق على توريدها.
وكان وزير الدفاع اإليراني حسين دهقان قد رجح توقيع
االتفاق األسبوع الجاري ،على أن تتسلم اي��ران المنظومة
في وقت قصير بعد التوقيع ،مؤكدا ً أن بالده ستتخلى عن
الدعوى القضائية التي قد رفعتها ضد روسيا بسبب رفض
األخيرة تسليم المنظومات ،فور التوقيع على العقد الجديد.
وأكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية
أن تزويد إي��ران بمنظومات «إس »-300سيتم قبل نهاية
العام الحالي ،وقال إن عدد المنظومات سيبقى نفسه الذي

نص عليه العقد القديم.
وفي السياق ،أعربت وزارة الدفاع األميركية عن قلقها
من احتمال توقيع صفقة بين روسيا وإيران تقضي بتوريد
موسكو منظومات «إس »-300الصاروخية لطهران.
وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كووك في مؤتمر
صحافي« :نحن ال نرى في ذلك تطورا ً إيجابياً»»...لدى وزارة
الدفاع والرئيس ب��اراك أوباما إج��راءات للتصرف في حال
نشرت هذه المنظومات في إيران».
وتابع المتحدث قائالً« :نحن جادون بشأن أمن حلفائنا
في المنطقة وأنا لن أطيل في الحديث عن إجراءات الرد من
قبل وزارة الدفاع ،ولكننا نراقب (الوضع) ،وعموما ً نحن
نؤمن بقدراتنا» .من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
إلى ذلك ،أعلن مساعد الرئيس اإليراني للشؤون العلمية
والتقنية سورنا ستاري أنه تباحث مع المسؤولين الروس
حول مقاتلة سوخوي  30على هامش معرض ماكس 2015
الدولي للطيران والفضاء المقام في روسيا.
وأشار ستاري إلى االستقبال الحار الذي حظي به من قبل
الرئيس الروسي فالديمير بوتين وقال إننا تفقدنا على مدى
ثالث ساعات ونصف األجنحة المختلفة للمعرض بمعية
الرئيس الروسي وحضرنا االستعراض الجوي للمقاتالت
وه��ذا األم��ر يعد سابقة فريدة ،وج��رى التباحث حول هذه
الطائرة ولكن لم يدور الحديث حول صفقة للشراء مع بوتين
بل كان الحديث في المجال التكنولوجي.
وأوضح أن القضايا المتعلقة بصفقة الشراء يجب أن تتابع
من قبل وزارة الدفاع والمجموعات األخرى كالفرق التجارية.

مهمة للغرب لطوي صفحة في سورية وبدء صفحة جديدة عنوانها
محاربة داعش والنصرة وأخواتها في سورية والمنطقة.
في المقابل ،نرى أنّ بعض العرب المتو ّرطين في الحرب على
سورية ،والذين يوفرون الدعم الكبير للجماعات المسلحة ،لم تصل
إليهم المعلومة الجديدة بعد ،وهي أن األمور انتهت ...ومسألة إخراج
الرئيس السوري من المشهد السياسي المقبل في سورية باتت من
الماضي بسبب المعطيات الجديدة في الميدان السوري والمدخالت
تصب في صالح الدولة السورية في سلسلة جبال
العسكرية التي
ّ
القلمون ،ومدينة الزبداني ،وكذلك اإلخفاقات المتك ّررة لما يُس ّمى
عاصفة الجنوب في درعا ،والفشل في توظيف تقدّم المسلحين
في الشمال السوري إلنشاء منطقة عازلة وحصرهم في جغرافية
معينة تأخذ طبيعة الم ّد والجز بين المسلحين والجيش السوري.
إنّ تحرير مدينة الزبداني والذي بات قريبا ً سوف يغيّر واقع
المشهد العسكري في سورية ،وسيصرف إنجاز الزبداني ومحيطها
في «جنيف  »3في حالة انعقاده ،وهذا ما يُس ّمى تصريف المنجز
العسكري في السياسة كما حدث في القص ْير وريفها ،لذا نرى
هذه الهستيريا من قبل أعداء سورية والعمل على تشتيت الجيش
السوري وج ّره إلى معارك أخرى تستنزفه عسكريا ً ولوجستيا ً
لتأخير إعالن تطهير مدينة الزبداني.
الحكومة السورية والمعارضة الوطنية تتجهان بقوة وبرعاية
دولية إلى إيجاد التوافق السياسي بينهما ،لذا نرى أنّ الغرب بدأ
يه ّمش من احتضنه باألمس ،والمقصود هنا االئتالف السوري
المعارض ،لمصلحة إبراز المعارضة الداخلية ،فهي واقعية إلى ح ّد
ما ،وتستطيع قراءة المشهد السوري بعيون سورية ،وتدرك معنى
التشاركية السياسية وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة
الشخصية والحزبية ،فهل سنشهد نجاحا ً سياسيا ً يؤدي إلى ح ّل
األزمة السورية قريبا ً من البوابة الروسية والتي تحتضن معارضة
الداخل؟ وهل هنالك ضوء أخضر أميركي للروس لتهيئة الطريق
لـ«جنيف »3؟
abojmlah@gmail.com

�ألمانيا تلغي تطبيق معاهدة دبلن
بالن�سبة �إلى الالجئين ال�سوريين

قالت مصادر إعالمية أن برلين ألغت قانون إع��ادة
الالجئين السوريين إلى أول دولة أوربية دخلوها ،فيما
رجحت المفوضية األوروبية أن يزداد عددهم خالل األشهر
المقبلة.
ورجحت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين عبور ما يقارب  3000شخص يوميا ً إلى مقدونيا
خالل األشهر المقبلة وفي مقدمهم سوريون ف��ارون من
الحرب في بالدهم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ميليسا فليمنج« :ال
نرى نهاية لتدفق البشر خالل األشهر المقبلة» ،مشيرة
إلى استمرار العنف في العراق وسورية وتفاقم أوضاع
الالجئين السوريين في تركيا واألردن ولبنان.
وأف��ادت بأن دول االتحاد األوروب��ي البالغ عددها 28
دول��ة يجب أن تضمن توزيعا ً ع��ادال ً لطالبي اللجوء.
وتابعت« :نؤمن بقوة أن بمقدور أوروبا القيام بهذا األمر
إذا اتخذت اإلجراءات الصحيحة».
من ناحيتها ،دانت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
أعمال العنف التي دارت في مدينة هايدناو األلمانية
الصغيرة في نهاية األسبوع الماضي ،إثر اعتداء مئات
من مؤيدي الحزب اليميني المتطرف على مركز لالجئين،
يأتي ذلك قبل زيارتها للمركز ،فيما ندد رئيس البوندستاغ
باالحتجاجات وأعمال العنف ضد الالجئين ،واصفا ً إياها
بـ«العار» على الشعب األلماني.
وفي سياق متصل ذكر الموقع اإللكتروني لصحيفة
«تلغراف» أن السلطات األلمانية ألغت بصمت تطبيق
معاهدة دبلن بالنسبة لالجئين السوريين ،التي تنص
بنودها على إعادتهم إلى أول بلد أوروبي دخلوه ،بالتزامن

توقيع اتفاق تاريخي بين �صربيا وكو�سوفو
توصلت صربيا وكوسوفو إلى اتفاق
«تاريخي» في مجاالت ع��دة ،وذل��ك في
خطوة تشكل تقدما ً كبيرا ً على طريق
تطبيع العالقات بين البلدين منذ الحرب
وإع�ل�ان اس��ت��ق�لال ك��وس��وف��و م��ن جانب
واحد.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية
في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني
أن رئ��ي��س ال����وزراء ال��ص��رب��ي ألكسندر
فوتشيتش ونظيره الكوسوفي عيسى
مصطفى وقعا اتفاقا ً في أربعة مجاالت
بينها الطاقة واالتصاالت.
وأك��دت موغيريني أن «إن��ج��از اليوم
يمثل نجاحا ً تاريخيا ً في عملية التطبيع»،
مضيفة أن «الحلول التي تم التوصل إليها
اليوم تعود بالفائدة على السكان وتسمح
للبلدين ف��ي ال��وق��ت ذات��ه بالتقدم على
طريق أوروبا».
وينص االت��ف��اق ال��ذي ج��رى التوصل
إليه على إقامة نظام قضائي في شمال
كوسوفو يكون مقبوال ً من األقلية الصربية
والكوسوفيين ،كما اتفق الجانبان على
إنشاء رابطة المجتمعات الصربية في
ك��وس��وف��و م��ن أج��ل تعزيز دور األقلية
الصربية في شمال اإلقليم وفي غيره من
مناطق كوسوفو.
وأعلن فوتشيتش أن الرابطة ستحصل
على صالحيات واس��ع��ة وسيكون لها
رئيس ونواب له وبرلمان وشعار وعلم،
وستتلقى تمويالً مباشرة من صربيا،
إال أن مصطفى أش��ار في حديث لوسائل

اإلع�لام باللغة األلبانية إل��ى أن رابطة
المجتمعات الصربية لن تحصل على
صالحيات تنفيذية.
كما يشمل االتفاق شقا ً متعلقا ً بالطاقة
وخطة لتحديث نظام االتصاالت واتفاقا ً
حول جسر ميتروفيتسا المتنازع عليه
بين الصرب واأللبان الكوسوفيين.
ويسمح االت��ف��اق لشركة «تيليكوم»
الوطنية الصربية بالعمل في كوسوفو
ألول مرة منذ عام  ،1999بينما ستحصل
كوسوفو بموجب هذا االتفاق على كود
هاتفي دولي يتكون من ثالثة أرقام ،وهو
ما يعتبره الكوسوفيون دليالً جديدا ً على
تعزيز سيادتهم.

قال مصدر عسكري
يمني إنّ بيانات
الجيش اليمني عن
الصواريخ الباليستية
التي تستهدف العمق
السعودي ال تصدر إال
بعد سقوط الصواريخ
التي يطلقها الجيش
إلى األهداف المق ّررة،
وأنّ البيانات الصادرة
استثنت  7صواريخ من
 19نجحت الدفاعات
الجوية السعودية في
إسقاطها ،بينما البيانات
السعودية تلجأ إلى
إصدار بيانات متشابهة
عن إسقاط الصواريخ
وآخرها صباح أمس
رغم نجاح صاورخ
سكود بتدمير الهدف.

من جهة أخرى اتفقت صربيا وكوسوفو
على ترتيب ح��رك��ة ال��م��رور ف��ي مدينة
كوسوفسكا ميتروفيتسا وإزالة الحواجز
في الجسر المؤدي إلى القسم األلباني من
هذه المدينة الواقعة شمال كوسوفو.
وبشأن الطاقة ينص االتفاق على أن
تنشئ شركة الطاقة الكهربائية الوطنية
الصربية شركتين جديدتين لتزويد
ال��ب��ل��دي��ات الصربية األرب���ع ف��ي شمال
كوسوفو بالطاقة الكهربائية.
وي��أت��ي االت��ف��اق قبل قمة يفترض أن
يشارك فيها الخميس في فيينا قادة دول
غ��رب البلقان وموغيريني ،وتعقد في
أجواء من القلق بسبب أزمة المهاجرين

والتوتر مع روسيا.
وتقيم كوسوفو وصربيا عالقات صعبة
منذ النزاع بين قوات يوغوسالفيا السابقة
واالنفصاليين في كوسوفو في -1998
 ،1999الذي دفع حلف شمال األطلسي
إلى التدخل ربيع .1999
وأدت الضربات الجوية إلى انسحاب
القوات الصربية من إقليم كوسوفو الذي
أعلن استقالله في .2008
وانقسمت دول العالم بشأن االعتراف
باستقالل كوسوفو ،وفي وقت اعترفت
ال��والي��ات المتحدة والعديد م��ن ال��دول
الغربية بهذا البلد ،رفضت صربيا وروسيا
والصين وإسبانيا والعديد من غيرها من
الدول باستقالل كوسوفو.
وفي  ،2013وقعت بريشتينا وبلغراد
اتفاق تطبيع برعاية االتحاد األوروب��ي
مهد الطريق لبدء مفاوضات النضمام
صربيا إلى االتحاد بعد عام على ذلك.
وهنأ رئيس ال����وزراء الصربي عقب
ال��م��ف��اوض��ات ف��ي ب��روك��س��ي��ل ال��ث�لاث��اء
بالتوصل إلى االتفاق مع كوسوفو ،قائالً
إن��ه يفتح لبالد طريقا ً لالنضمام إلى
االت��ح��اد األوروب����ي ويضمن أم��ن صرب
كوسوفو.
أعلن رئيس حكومة كوسوفو أن االتفاق
يتطابق مع دستور وقوانين البالد ،مؤكدا ً
أن هذا االتفاق يعني أن بريشتينا تفرض
سيادتها على كافة مناطق كوسوفو ،بما
في ذلك المناطق الشمالية التي يقطنها
الصرب.

مع توافد اآلالف منهم ب��را ً من اليونان إلى مقدونيا في
طريقهم نحو ألمانيا ،ويأتي هذا القرار الذي دخل حيز
التنفيذ في الـ  21من آب الحالي ،نقالً عن تصريح مصدر
ألماني لم يس ّم.
وسبق أن نقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن
الحكومة األلمانية ،قولها إن كل أوامر الطرد بحق طالبي
اللجوء السوريين ستلغى ،وستصبح ألمانيا المسؤولة
عن طلباتهم.
وتعتبر إع���ادة الالجئين إل��ى ال���دول ال��ت��ي ت��م أخذ
بصماتهم فيها بالقوة كمقدونيا وبلغاريا وهنغاريا من
أبرز المشكالت التي تواجه الالجئين السوريين ،ودفعت
ببعضهم إلى محاولة االنتحار ،نظرا ً لسوء األوضاع في
الدول المذكورة.
وكانت الحكومة األلمانية رفعت بصورة كبيرة من
توقعاتها الخاصة بأعداد الالجئين لهذا العام ليصل إلى
 800ألف شخص ،رافقها ارتفاع كبير في عدد الهجمات
على الالجئين ودور استقبالهم إلى مستوى غير مسبوق.
وف��ي السياق ،نشب حريق ف��ي موقع ك��ان مخططا ً
استخدامه ف��ي إي���واء الجئين ف��ي مدينة ن��اون بوالية
براندنبورغ شرق ألمانيا ،ورجحت الشرطة األلمانية
بحسب المعلومات األولية أن يكون الحريق متعمداً،
مستبعدة فرضية العطل الفني الندالع الحريق.
يذكر أن مدينة ناون شهدت هذا العام تظاهرات عدة
مناهضة الستقبال طالبي اللجوء ،وفي شباط الماضي
تعرض المجلس المحلي للمدينة لمضايقات من متظاهرين
يمينيين متطرفين خالل اجتماع لمناقشة استقبال الجئين،
ما أدى إلى وقف االجتماع.

�أوباما يعتذر من �آبي
على خلفية ف�ضيحة تج�س�س
على �سيا�سيين يابانيين
اعتذر الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أمس للحكومة
اليابانية على خلفية نشر موقع «ويكيليكس» لمعلومات
تشير إلى تورط واشنطن بعملية تجسس على سياسيين
يابانيين.
وصرح متحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا ،في
مؤتمر صحافي ،أن أوباما أج��رى اتصاال ً هاتفيا ً صباح
أمس مع رئيس ال��وزراء الياباني شينزو آبي ،مبديا ً أسفه
عن المعلومات التي فجرها موقع «ويكيليكس» في الـ 31
تموز وكشف فيها عن فضيحة تجسس أميركية جديدة
على مسؤولين كبار في الحكومة اليابانية وشركات يابانية
والبنك المركزي الياباني.
وق��ال المتحدث إن أوباما أب��دى أسفه لما أثارته هذه
القضية من جدل واسع في األوساط السياسية اليابانية ،كما
نقل المتحدث رئيس الوزراء الياباني قوله ألوباما إنه إذا ما
تأكد تعرض األشخاص المذكورين لنشاطات تجسس ،فإن
ذلك قد يهدم روابط الثقة بين البلدين «الحليفين» ،مشيرا ً
إلى أن آبي كان قد عبر عن قلقه بشأن هذه القضية.
وبحسب المعلومات التي نشرها الموقع ،تعود عمليات
التنصت التي نفذتها وكالة األمن القومي األميركية ضد
كبرى الشركات ومسؤولين في الحكومة اليابانية والوزراء
وكبار المستشارين لرئيس الوزراء ،حساب أقل التقديرات،
إلى فترة الحكم األولى لرئيس ال��وزراء شينزو آبي والتي
امتدت من أيلول عام  2006حتى أيلول عام .2007
وكشف الموقع عن قائمة بـ 35هدفا ً سريا ً للتنصت داخل
اليابان ،إضافة إلى نشر تقارير بمعلومات تم جمعها عن
طريق عمليات التنصت ،بما فيها مواد تتعلق بالعالقات
األميركية-اليابانية ،وموقف طوكيو من مفاوضات منظمة
التجارة العالمية ،واستراتيجيتها المتعلقة بقضية التغير
المناخي.

