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�سورية غير قابلة للتق�سيم
اقر�أوا درو�س التاريخ وتع ّلّموا...
} هشام الهبيشان
تزامنا ً مع الوقت ال��ذي يحقق فيه الجيش العربي السوري
مدعوما ً بسالح الجو الروسي ـ السوري ،إنجازات كبرى في
الميدان ال�س��وري بحربه الشاملة على التنظيمات اإلرهابية
العابرة للقارات ،أصبحنا اليوم نسمع كثيرا ً جملة «تقسيم
سورية» التي يردّدها الكثير من المحللين على شاشات ومنابر
اإلع�ل�ام على ت�ع�دّد مرجعياتها وتوجهاتها ،وي��أت��ي ك � ّل ذلك
في الوقت ال��ذي يستكمل فيه الجيش العربي السوري حسم
المرحلة قبل األخيرة من تطهير محيط مدينتي حلب وإدلب،
تمهيدا ً النطالق المرحلة األخيرة لتحرير محافظة إدلب بشكل
كامل ،وتطهير أجزاء واسعة من محافظة حلب ،فاليوم يجري
أي ضجيج إعالمي التحضير لمعارك
وبك ّل ه��دوء ومن دون ّ
تحرير جسر الشغور في ريف إدل��ب الغربي وخ��ان شيخون
في ريف إدلب الجنوبي ،ومناطق أخرى في محافظة إدلب ،التي
ما زال الجيش السوري يحافظ على وجود وإنْ كان محدودا ً
في داخلها ،وخصوصا ً في ريف إدل��ب الشمالي وري��ف إدلب
الجنوبي.
وعلى محور موازٍ ،يتزامن التحضير لمعركة محافظة إدلب
الكبرى مع التحضير لنقل زخم عمليات الجيش العسكرية من
ريف حلب الجنوبي الغربي بعد االنتهاء من حسم معركته الى
محيط ريف حلب الشمالي الشرقي والشمالي والغربي لحسم
جملة معارك في عمق هذه األرياف لتأمين عبور آمن لتطويق
أحياء مدينة حلب الشرقية والمساهمة بتطهير أج��زاء واسعة
من محافظة حلب ،تمهيدا ً إلطباق السيطرة الكاملة على ريف
حلب الشمالي ال��ذي يعتبر الخزان والمعبر الرئيسي للسالح
والمسلحين من الحدود التركية الجنوبية الى شمال سورية،
ويتزامن ك � ّل ه��ذا ال�ح��راك العسكري بالشمال ال �س��وري ،مع
استعدادات إلطالق المرحلة الثانية من عمليات تحرير بعض
المناطق االستراتيجية ف��ي الجنوب ال �س��وري ،وال�ت��ي بدأت
بتحرير مناطق متعدّدة بمحيط مدينة درع��ا وريفا القنيطرة
الشمالي الغربي والجنوبي الغربي.
وي �ت��زام��ن التحضير لمجموع ه��ذه ال �م �ع��ارك ال�ك�ب��رى مع
المعارك الكبرى التي يخوضها الجيش ال�س��وري وبحرفية
عالية دف��اع�ا ً عن مناطق سيطرته في مدينتي الحسكة ودير
ال��زور شمال شرقي وشرق سورية ،والتي أسقط من خالل
دفاعه المستميت عنهما في وجه المجاميع اإلرهابية الغازية
للمدينتين ،مخططا ً ت��آم��ري�ا ً ك��ان م �ع � ّدا ً لتشكيل واق��ع عرقي
تقسيمي جديد للشمال الشرقي لسورية ،لك ّن صمود الجيش
وتكامل هذا الصمود بدعم أهالي المدينتين ،أسقط مرحليا ً هذا
المخطط ،فصمود حامية مطار دير الزور العسكري وصمود
وح� ��دات ال�ج�ي��ش ال�ع�س�ك��ري��ة بمدينة الحسكة أم ��ام غ��زوات
متعدّدة ،استهدفت أماكن سيطرة الجيش العربي السوري،
يؤكد أنّ سورية من شمالها إلى شرقها ومن غربها إلى جنوبها
ما زالت وستبقى واحدة موحدة بتصدّيها وهزيمتها للمجاميع
اإلرهابية العابرة للقارات وداعميها.
كذلك يستكمل الجيش العربي السوري اليوم مخططا ً محكما ً
وضعه لتحرير مناطق استراتيجية في أرياف شرق وجنوب
شرقي وشمال محافظة حمص ،ونجح من خالله في تحرير
مرافق اقتصادية ونفطية مهمة في عموم هذه المناطق في ريف
حمص الشرقي ،أما في ريف الالذقية الشمالي فهناك عمليات
نوعية وخ��اط�ف��ة وض��رب��ات محكمة يوجهها ال��ى التنظيمات
المسلحة الموجودة في بعض بؤر إرهابية مبعثرة في الريف
الشمالي ،وهذا األمر ينطبق كذلك على تطهير مناطق سيطرة
المسلحين في أرياف حماة الشمالي والشمالي الغربي والغربي
والشمالي الشرقي.
اليوم وبعيدا ً من تطورات الميدان ،فإنّ ما يه ّمنا من ك ّل هذا
هو واقع سورية المعاش في هذه المرحلة ،وبعيدا ً من حروب
اإلعالم وكالم المتآمرين وشركاء الحرب على سورية ،ومع
م��رور نحو خمس سنوات على ح��رب أميركا وحلفائها على
سورية ،يتضح للمتابع في أحيان كثيرة أنّ األحداث والمواقف
المتالحقة لوقائع الحرب «المفروضة» على الدولة السورية،
بأنّ الدولة السورية استطاعت منذ مطلع النصف الثاني من
ه��ذا العام وبدعم من حلفائها أن تبني مسارا ً جديدا ً للحسم
وإسقاط ك ّل مخططات أعدائها التقسيمية التدميرية لسورية.
أم��ا بالنسبة إل��ى التدخل الروسي في سورية لدعم الدولة
السورية في حربها على اإلرهاب ،فنحن نعلم جيدا ً أنّ للروس
مصالح كما لألميركيين ،ولكن الفرق هنا أنّ ألميركا مصالح
في تدمير سورية الدولة ،أما الروس فلهم مصالح مع سورية
الدولة ويسعون اليوم لدعمها والوقوف معها» ،ولكن أن يأتي
البعض اليوم ليتحدّث أنّ التدخل الروسي مع سورية الدولة
هو تأمين لجغرافيا معيّنة تسعى روسيا إلى تأمين مصالحها
فيها ،تمهيدا ً لتقسيم سورية ...هذا األمر خاطئ جداً ،وليس من
العقالنية والصواب الحديث فيه ،فالروس جاؤوا إلى سورية
الستعجال الحلول السياسية ولحسم معركة سورية العسكرية
مع قوى العدوان ،ولهم مصالحهم القومية والدولية في ذلك...
وعلى المحور اآلخر من يقرأ دروس التاريخ وتاريخ سورية
تحديدا ً سيتي ّقن بشكل كامل من أنّ سورية ،لن تقبل القسمة
ال على اثنين وال على ثالثة ،فسورية ستبقى سورية الواحدة
الموحدة القابلة للتمدّد لجمع شمل وشتات األمة به ّمة وعزيمة
أبنائها المخلصين وعلى رأس�ه��م ب��واس��ل ومجاهدو الجيش
العربي السوري.
ختاماً ،إنّ صمود سورية اليوم عسكرياً ،ودع��م حلفائها
وتوسع الجيش العربي السوري بعملياته لتحرير األرض
لها،
ّ
م��دع��وم�ا ً وم �س �ن��ودا ً م��ن ق��اع��دة شعبية تمثل أك�ث��ري��ة الشعب
السوري ،هذه العوامل بمجموعها ستكون هي الضربة األولى
إلسقاط أه��داف وره��ان��ات الشركاء في الهجمة األخيرة على
سورية ،وبحسب ك ّل المؤشرات والمعطيات الماثلة ليس أمام
قوى العدوان على سورية ،ومهما طالت معركتهم وحربهم على
سورية ،إال اإلق��رار بحقيقة األمر الواقع ،وهي فشل وهزيمة
حربهم على س��وري��ة ،والمطلوب منهم ال�ي��وم ه��و االستعداد
والتحضير لتح ّمل ك � ّل تداعيات ه��ذه الهزيمة وت��أث�ي��رات هذا
الفشل عليهم مستقبالً.
* كاتب وناشط سياسي ـ االردن
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اعتقال � 30شخ�ص ًا ي�شتبه بارتباطهم
بـ«داع�ش» في تركيا
اعتقلت الشرطة التركية أمس 30 ،شخصا ً على األقل يشتبه بتورطهم في
نشاطات مرتبطة بتنظيم «داعش» اإلرهابي ،وذلك خالل عملية أمنية في مدينة
قونية بوسط تركيا.
وتأتي الغارة بعد يوم من شن الشرطة سلسلة من العمليات ضد مجموعات
تابعة للتنظيم اإلرهابي بينها مداهمة ألكثر من عشرة منازل في مدينة دياربكر
بجنوب شرقي البالد ،أسفرت عن مقتل  7واعتقال  12آخرين.
ووسعت السلطات التركية عملياتها لتشمل خاليا يشتبه في أنها تابعة
لـ«داعش» بعد تفجيرين انتحاريين في أنقرة أسفرا عن سقوط أكثر من مئة
قتيل في أسوأ هجوم من نوعه تشهده تركيا في تاريخها الحديث.
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان األسبوع الماضي بأن المخابرات
السورية ومتشددين أكرادا ً وليس فقط تنظيم «داعش» يقفون وراء الهجوم
الذي استهدف تجمعا ً حاشدا ً لنشطاء موالين لألكراد وجماعات مدنية.

كوالي�س

�سورية� ...صراع المعرو�ض الرو�سي والإ�شباع الأميركي
} د .محمد بكر*
بعد جوالتٍ وصوالتٍ أق ّل ما يمكن أن توصف بالحامية
لطائرات السوخوي الروسية في السماء السورية د ّكت
خاللها معاقل لتنظيم «داعش» وغير «داعش» مما يص ّنف
أميركيا ً بأنه معتدل ،وبعد سلسلة من الطلعات و«البالءات»
الحسنة ،التي تبدو «كجرعة» دوائ��ي��ة مبدئية لتقليل
الهيجان في جسد الواليات المتحدة وحلفائها ،تدخل روسيا
في «فاصل» سياسي إلعطاء قسط من التشاور والبحث
السياسي ،تصدر خالله جملة من الرسائل السياسية
لتك ّرس فيها نظرتها الثابتة السياسية منها والعسكرية
حيال األزم��ة السورية ،لم يجد الرئيس فالديمير بوتين
أيّ حرج في أن يقولها للرئيس بشار األسد :كما دعمناكم
في العملية العسكرية سندعمكم في العملية السياسية،
ٌ
كلمات ك��ان ي��درك األس��د ويتل ّمس سماعها ،كيف ال وهو
ال��ذي سافر إل��ى موسكو كما يقول ي��ارون شنايدر محلل
الشؤون العربية في القناة «اإلسرائيلية» الثانية ليضع
مفاتيح المفاوضات السياسية في يدي بوتين ،مضيفاً« :إنّ
األسد حصل على الحصانة» ،هذه المفاتيح التي صنعتها
المؤسسة العسكرية السورية وحلفاؤها من خالل يوميات
الميدان السوري ،بالتزامن مع الطلعات الجوية الروسية
التي وجدت وتل ّمست من خاللها وزارة الدفاع الروسية ما
س ّمته التغيّر الجذري على األرض ،ومن هنا نفهم المعروض
الروسي الحاضر في ساحة الكباش السياسي مع أميركا
وحلفائها لناحية االتصاالت التي أجراها بوتين بعد لقائه
األسد مباشرة ،م��رورا ً بمؤتمر فالداي ،ثم محادثات فيينا
التي دعا فيها الفروف إلى ضرورة توسيع دائرة المشاركة
لتشمل كالً من إيران ومصر واإلمارات وقطر ،هذا المعروض
الذي رسم قوامه وموجوداته التدخل الروسي بالطبع لجهة
ماهية الح ّل السياسي الذي سيصاغ خالل المرحلة المقبلة

وف��ق المعايير الروسية وبمشاركة أميركية ،لكن وفق
محدّدات روسية أولها بقاء األسد.
وح��ده الصراخ والزعيق والسقف العالي للسعودية
وفرنسا وتركيا يبقى األكثر حضورا ً في المشهد السياسي
الحاصل ،وبالطبع هو انعكاس بشكل أو بآخر ل�لإرادة
األميركية التي ال تزال عينها تبحث عن موقع مؤثر في بحث
العملية السياسية كما أعلن كيري.
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب وال��م��ح��ل��ل ال��س��ي��اس��ي ف���ي صحيفة
«كوميرسانت» الروسية سيرغي ستروكان« :إنّ التدخل
الروسي في سورية ج��اء ليحدّد من يضع قواعد اللعبة
الدولية ومن يدير المسرح ،مضيفا ً أنه بعد «إذالل» االتحاد
السوفياتي وانهياره على يد الواليات المتحدة ،ونجاحها
في تظهيره كقوة ضعيفة آنذاك هو ما يشكل الدافع لموسكو
اليوم في لعب دور دول��ي أساسي في ملفات ومشكالت
المنطقة» ،وهذا القول يشكل في اعتقادنا توصيفا ً دقيقا ً
لماهية التحرك الروسي الحاصل في الساحة السورية ،فما
أسس بطبيعة الحال لتحالف متين بين روسيا وسورية
ّ
والذي هو موجود سابقا ً منذ عقود ،لكن ما أكسبه الزخم
الحاصل هو ما أفرزته الحرب السورية من مشاهد شكلت
في حيثياتها الفرصة الذهبية إلعادة األيام الخوالي لالتحاد
السوفياتي ،واالنتقام من الخصم اللدود الحاضر بقوة في
الساحة السورية عبر األدوات القاعدية التي تج ّرع من
خاللها السوفيات ك��أس العلقم في أفغانستان ،وه��و ما
يدركه األميركي جيدا ً وتصل خالله فحوى الرسائل الروسية
جراء التدخل العسكري في سورية ،وهو يتل ّمس كذلك (أي
األميركي) جدية الروسي في طريقة تعاطيه مع «داعش»
وأخواتها ،على قاعدة «القضاء المبرم والنسف الكلي لتلك
المجاميع».
من هذه الزاوية نفهم ونقرأ توقيت ومدلوالت ما أعلنه
وزير الدفاع األميركي أشتون كارتر في اليوم نفسه الذي
انتهى فيه لقاء فيينا لجهة أنّ التحالف أسقط أطنانا ً

من األسلحة والذخيرة لمن س ّماهم السوريين العرب من
المعارضة ،إذ ال ي��زال األميركي يص ّر على عدم االنخراط
في المعروض والرؤى الروسية التي تحقق «منفعة» دون
مستوى اإلشباع السياسي األميركي منها تحقيقا ً لتوصيف
كيري لجهة البحث عن موقع مؤثر في الح ّل السياسي.
صحيح أنّ واشنطن قد ف ّوتت على نفسها فرصة قيادة
الحرب على اإلره���اب باالشتراك مع ال��روس��ي ،لكنها لن
تخلي المكان لروسيا في سورية بحسب طلب السيناتور
الجمهوري تيد كروز ،وفي اعتقادنا أنّ استمرار السياسة
األميركية بهذا العناد السياسي وعدم التسليم بنصيحة
ثعلبها هنري كسينجر لجهة أنّ التدخل الروسي قد غيّر
الهيكل الجيوسياسي للمنطقة الذي بقي ثابتا ً منذ حرب
تشرين ،وأنّ على أوباما االتفاق مع بوتين ،لن يف ّوت على
أميركا فقط فرصة قيادة الحرب على اإلرهاب بل سيج ّرها
إلى مطارح أكثر انهزامية ،وال سيما بعد ما أعلنه بوتين لجهة
أنّ األسد يرحب بمشاركة المعارضة المسلحة في الحرب
على اإلرهاب ،وذلك الستقطاب ما قد تع ّول عليه أميركا في
المرحلة المقبلة على األرض ،إضافة إلى توحد رؤى ونظرة
المجتمعين في قمة فالداي لجهة التسليم بعدم وجود جهد
دولي لمكافحة اإلرهاب ،واإلجماع على عقيدة وعزم إيران
الراسخ في محاربة هذا اإلرهاب ،ما يؤ ّمن بالضرورة مفاعيل
وازنة سياسيا ً وعسكريا ً للحراك الروسي.
معروض روس��ي يقدّم صيغة تشاركية للح ّل
ما بين
ٍ
السياسي في سورية وجملة من المنافع السياسية لكي
يتقاسمها الجميع تظهيرا ً وتدعيما ً لمعادلة رابح ـ رابح،
وبين مماطلة أميركية ال ُتشبع فيها الرغبات السياسية
إال باستمرار ن��زي��ف ال���دم وتكثيف الفوضى األميركية
في المنطقة ،يمضي الروسي قدما ً في تفصيل مقاساته
العسكرية والسياسية واالقتصادية في المنطقة ولسان
حاله يردّد :شاء من شاء وأبى من أبى.
* كاتب فلسطيني

قال ديبلوماسي
أوروبي إنّ مشكلة
فرنسا هي في محاولة
فرض دورها داخل
منتديات التفاوض حول
سورية ،فهي تريد
احتالل مقعد باسم
أوروبا ،وفي داخل
المنتديات األوروبية
تص ّر على موقفها
المختلف عن مواقف
شركائها األوروبيين،
وعندما يكون هناك
مطلب أوروبي بالشراكة
في حدث ما ،كما في
الرباعية الخاصة
بفلسطين أو الخمسة
زائدا ً واحدا ً فيكون
لمفوضية التعاون
الخارجي واألمن في
االتحاد األوروبي مقعد
يمثل أوروبا ال واحدة من
دوله...

البحرية الأميركية تر�سل �سفينة حربية في دورية قرب جزر �سبراتلي ال�صينية

بكين ّ
تحذر وا�شنطن من �إثارة الم�شاكل في بحر ال�صين الجنوبي
أعلنت الصين أمس أنها الحقت سفينة حربية أميركية
دخلت «بطريقة غير مشروعة» إلى مياه قرب جزر متنازع
عليها في بحر الصين الجنوبي.
من جهة أخرى ،حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي،
أمس ،الواليات المتحدة من «إثارة المشكالت من ال شيء».
وأوضح في معرض تعليقه على سؤال حول عزم البحرية
األميركية إرسال سفينة حربية لمسافة تبعد  12ميالً بحريا ً
من جزر صينية في بحر الصين الجنوبي ،أن بالده ما زالت
تتحقق من األمر ،وإذا كان ذلك صحيحاً ،فننصح الواليات
المتحدة بأن تفكر مليا ً قبل اتخاذ تلك الخطوة» ،داعيا ً
الواليات المتحدة إلى عدم التصرف على نحو طائش وعدم
إثارة المشكالت من ال شيء».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية،
هوا تشون يينغ ،قد أكدت معارضة بالدها قيام أي دولة
بتقويض سيادة دول��ة أخ��رى وأمنها تحت ذريعة حرية
المالحة والعبور الجوي.
في غضون ذلك ،قال المتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية جون كيربي« :ال نحتاج إلى التشاور مع أي دولة
عندما نمارس حق حرية المالحة في المياه الدولية».
وفي سياق متصل ،اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز»
األميركية إرس��ال الواليات المتحدة لمدمرة بحرية قرب
جزر «سبراتلي» في بحر الصين الجنوبي تحديا ً مباشرا ً
للصين.
وف��ي ال��س��ي��اق ،قالت وزارة الخارجية الصينية إن
السلطات الصينية راقبت والحقت وحذرت السفينة الحربية
األميركية «يو إس إس السن» أثناء دخولها مياها ً تعتبرها
بكين إقليمية لها باعتبار أنها تمتد لمسافة  12ميالً بحريا ً
من الشريط الساحلي الصيني.
وأضافت الوزارة في بيان نشر في موقعها اإللكتروني:

ّ
«تحث الصين بقوة الجانب األميركي ،على أن يصحح على
الفور خطأه ،وأال يتخذ أي إجراءات خطيرة أو استفزازية
تهدد سيادة الصين ومصالحها األمنية».
وأعلنت ال���وزارة أنها قدمت احتجاجا ً شديد اللهجة
لواشنطن ،باعتبار أن تصرفات السفينة الحربية األميركية
تهدد سيادة الصين وأمنها ،باإلضافة إلى الخطر الذي
ينطوي عليه مرور المدمرة األميركية بالنسبة ألمن سكان
جزر سبراتلي.
وشددت الوزارة على أن المدمرة األميركية مرت بالمنطقة
رغ��م إن���ذارات عديدة من جانب بكين ،مؤكدة السيادة

الصينية المطلقة على الجزر.
وكان مرور المدمرة األميركية بالقرب من الجزر المتنازع
عليها خطوة متعمدة ،إذ سبق لمسؤولين في «البنتاغون»
أن تحدثوا عن نية واشنطن إرسال سفينة حربية إلى محيط
الجزر االصطناعية التي شيدتها الصين قرب جزر سبارتلي
من أجل التأكيد سيادتها على المنطقة .وكشف المسؤولون
أن طائرات استطالع من طراز «إر -8آ» سترافق السفينة.
يذكر أن الصين بدأت بتشييد جزر اصطناعية شكلت
ام��ت��دادا ً لجزر سبارتلي في ح��زي��ران ع��ام  ،2014علما ً
بأن تلك المنطقة تعد متنازع عليها بين الصين واليابان

المفو�ضية الأوروبية لمرونة في موازنة دول تك َّبدت تكاليف على الالجئين

تظاهرة مناه�ضة للإ�سالم والالجئين في دري�سدن الألمانية
ق��ال رئيس المفوضية األوروب��ي��ة ج��ان كلود
يونكر أمس إن المفوضية التي تشرف على ماليات
حكومات منطقة اليورو ستسمح بمزيد من المرونة
في الموازنة للدول التي تثبت أنها تكبدت تكاليف
استثنائية في مواجهة أزمة الالجئين.
وقال يونكر خالل مناقشة ألزمة المهاجرين في
البرلمان األوروبي في ستراسبورغ« :نحن نواجه
مشكلة تمثل خطورة استثنائية» ،وأض��اف« :إذا
بذلت دول��ة جهدا ً استثنائيا ً ال بد من اإلق��رار لها
بذلك» ،مشيرا ً الى أن «ال��دول التي ال تبذل جهدا ً
استثنائيا ً أو ال يمكنها أن تثبت ذلك لن تحصل على
تفسير أكثر مرونة للمعاهدة».
وأكد يونكر أن المفوضية ستقوم بتحليل لكل
دول��ة لتقدير األث��ر الفعلي ألزم��ة المهاجرين على
موازنتها الوطنية لكنه لم يوضح أي ال��دول في
منطقة اليورو ستستفيد من مزيد من المرونة.
وتحلل المفوضية مسودات خطط الموازنات
لعام  2016وستصدر تقييماتها بنهاية تشرين
الثاني .وطلبت حكومات عدة في منطقة اليورو
م��زي��دا ً من المرونة في القواعد المالية لالتحاد
األوروب��ي (معاهدة االستقرار والنمو) لمواجهة
تكاليف إيواء وإدارة أكبر تدفق للمهاجرين تشهده
القارة منذ الحرب العالمية الثانية.
الى ذلك ،تظاهر مجددا ً قرابة  12ألفا ً من أنصار
حركة «بيغيدا» المناهضة لإلسالم والمستاءة من

وتيوان وماليزيا والفيليبين وبروناي وفيتنام .ويعتقد أن
جزر سبارتلي غنية بالنفط والغاز ،باإلضافة إلى األهمية
االستراتيجية التي تكتسبها ،خصوصا ً في ظل الجهود
الصينية لبناء مطارات في تلك الجزر.
كما أعلنت بكين نيتها نشر منظومة للدفاع الجوي في
تلك المنطقة ،إذ ستمثل مثل هذه الخطوة ترسيخا ً نهائيا ً
للسيطرة الصينية على المنطقة.
أما واشنطن ،فتصر على أن الموقف الصيني من قضية
المناطق المتنازع عليها ،يزيد من خطر نشوب نزاع مسلح
ويهدد األمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ برمته.
وكانت مقاتالت صينية قد قامت باعتراض طائرات
استطالع أميركية في بحر الصين الجنوبي أكثر من مرة،
ما دف��ع بواشنطن إل��ى وص��ف مثل ه��ذه ال��ح��وادث بأنها
«استفزازات».
بدورها ،ذكرت الصحيفة الرسمية للجيش الصيني أمس
أن قوى معادية في الغرب تحاول تزوير تاريخ «الحزب
الشيوعي» الحاكم الجيش الصيني ،وفرض «ثورة ملونة»
على الجنود األكثر عرضة للتأثيرات الخارجية.
وأوضحت الصحيفة أن «القوى الغربية المعادية ال
تألو جهدا ً للتقليل من شأن تقاليدنا النبيلة وتشويه سمعة
أبطالنا وتزوير تاريخ حزبنا وجيشنا» ،مضيفة« :تحاول
تلك الدول من دون جدوى ،دفع ثورة ملونة لحملنا على
تغيير مساراتنا».
وتابعت الصحيفة أن الصين تواصل تحديث قدرات
ج��ن��وده��ا ال��ذي��ن ول��د معظمهم ف��ي ع��ق��دي الثمانينات
والتسعينات ،إذ يتعرضون بشكل متزايد لقيم وآراء متعددة
ومختلفة .وأضافت« :جنودنا أمام تح ٍّد ضخم لقدرتهم على
التمييز بين الصواب والخطأ ،وإدراكهم لتقاليدنا النبيلة
ليس عميقا ً ومعرفتهم غير كافية».

كييف ت�ست�أنف �سحب الأ�سلحة
الأقل من  100ملم في دونبا�س
أعلن الجيش األوكراني أن قواته ستستأنف سحب األسلحة من عيار
أقل من  100ملم من خطوط التماس في دونباس بشرق البالد( ،اليوم)
األربعاء.
وجاء في بيان الجيش أنه لم تسجل أي خروقات لوقف إطالق النار في
المنطقة بين قواته ووحدات الدفاع الشعبي المحلية خالل الساعات الـ24
الماضية.
يذكر أن اتفاق وقف إطالق النار بين طرفي المواجهة في دونباس ،والذي
دخل حيز التنفيذ في األول من أيلول الماضي ،يجرى احترامه على وجه
العموم رغم حدوث خروقات فردية غير خطيرة يتهم أحد الجانبين اآلخر
بارتكابها ،كالعادة.
وينص االتفاق أيضا ً على سحب الدبابات والمدفعية ومدافع الهاون من
عيار أقل من  100ملم من خطوط التماس في اإلقليم على مرحلتين خالل
أسابيع عدة.
فقد انتهت المرحلة األول��ى بتاريخ  15تشرين األول ،بسحب األسلحة
اآلنفة الذكر من خطوط التماس بمنطقة لوغانسك من قبل الجيش األوكراني
ووحدات الدفاع الشعبي على حد سواء.

تدفق المهاجرين إلى ألمانيا ،في دريسدن شرق
البالد.
وق��ال��ت مؤسسة ف��ي المدينة متخصصة في
اإلحصاءات أن ما بين  10آالف و 12ألف شخص
تجمعوا في ساحة وسط دريسدن تلبية لدعوة
حركة «الوطنيين األوروبيين ضد أسلمة الغرب»
(بيغيدا) التي أنشئت في الـ  20من تشرين األول

 2014في المكان نفسه ،إال أن الحشد الذي اجتمع
هذه المرة لم يتجاوز نصف من تظاهروا األسبوع
الماضي لمناسبة مرور سنة على إنشائها.
إلى ذلك ،تظاهر ما بين  1100و 1300شخص
ضد «بيغيدا» داعين إلى التسامح في المدينة التي
يقيم فيها عدد محدود من األجانب ،ولكنها تحولت
رغم ذلك إلى رمز للتمييز العنصري في ألمانيا.

ويكيليك�س :دفعة جديدة من ر�سائل مدير «»cia
سرب موقع «ويكيليكس» وثيقتين جديدتين من البريد اإللكتروني الخاص
لمدير  CIAجون برينان ،حيث تضمنت أحد الوثيقتين ملفا ً يعود إلى 2008
يخص العميل الخاص المشرف دونوفان اليتون ،المدرج في قائمة المكتب
الفيدرالي للتحقيقات كمدير لبرنامج التحقيقات بشبه الجزيرة العربية في
شعبة مكافحة اإلرهاب بالمكتب.
ليتون وظف في وقت الحق خبرته التي اكتسبها في المكتب الفيدرالي
للتحقيقات ،وظفها لخدمة شركتي «لوكهيد مارتن» و«أن بي سي يونيفرسال»،
وال يوجد في البريد اإللكتروني الشخصي لبرينان ما يفسر لماذا انتهت مسيرة
العميل الخاص.
كما سرب «ويكيليكس» وثيقة أخرى وهي عبارة عن قائمة من  22شخصاً،
تتضمن أسماء وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم اإللكتروني ،وأماكن عملهم،
ومعلومات حول التصاريح األمنية وأرق��ام الضمان االجتماعي وتواريخ
الميالد.
وتبدو للوهلة األولى أنها اقتراحات للفريق االنتقالي الرئاسي الذي كان
يجري تجميعه من قبل برينان كجزء من عقد  TACلحملة أوباما.
وبعد انتخاب أوباما رئيسا ً للواليات المتحدة ،تم تعيين برينان مساعدا ً
للرئيس لشؤون األمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب ،ومن ثمة أصبح مديرا ً لوكالة

االستخبارات المركزية في آذار  ،2013بعد أن استقال الجنرال ديفيد بتريوس
بسبب فضيحة إفشاء معلومات سرية لعشيقته.
واالس��م األكثر شهرة على الئحة «مجموعة برينان» هو جيه جونسون،
الرئيس الحالي لألمن الداخلي ،وكان يعمل في مكتب محاماة خاصة عام
 ،2008إلى ذلك عين أوباما جونسون مستشارا ً عاما ً لـ«البنتاغون» عام
 .2009كما تضمنت القائمة العديد من األسماء الفاعلة في الساحة السياسية
واألمنية بالواليات المتحدة.
كما نشر «ويكيليكس» سلسلة من رسائل البريد اإللكتروني الخاص بمدير
وكالة االستخبارات المركزية األميركية جون برينان تعود إلى ما بين 2007
و 2009قبل تسلمه منصبه ،حيث جاء في القسم األول من هذه الرسائل مذكرة
قصيرة بشأن إيران مرفقة بتوصيات موجهة في تلك الفترة إلى نائب الرئيس
المنتخب الذي كان سيتولى مهماته في كانون الثاني .2009
ومن بين الوثائق أيضاً ،توجد وثيقتان تعودان إلى عام  2008تتعلقان
بخطاب من أحد أعضاء مجلس الشيوخ حول استخدام التعذيب ضد من يشتبه
في كونهم إرهابيين.
وتعهد ويكيليكس بنشر وثائق إضافية تتعلق بالخطط االستراتيجية
للواليات المتحدة في كل من أفغانستان وباكستان.

عدد �ضحايا زلزال باك�ستان و�أفغان�ستان
والهند وطاجيك�ستان يرتفع �إلى 300
ازدادت ح��ص��ي��ل��ة ضحايا
ال��زل��زال العنيف ال���ذي ضرب
مناطق في باكستان وأفغانستان
وطاجيكستان والهند االثنين
 26تشرين األول إلى قرابة 300
قتيل ،إضافة إلى مئات الجرحى،
بحسب مصادر رسمية.
ونقل عن مصادر محلية في
باكستان أن  167شخصا ً قتلوا
نتيجة ال��زل��زال ه��ن��اك ،بينما
أصيب حوالى  1000آخرين،
ب��ح��س��ب ج���ن���رال ف���ي الجيش
الباكستاني.
وفي أفغانستان ،أفادت تقارير بسقوط  52قتيالً على األقل إثر الكارثة
الطبيعية ،بينهم  12تلميذة لقين مصرعهن في تدافع خالل محاولتهن
الهروب من المدرسة بمدينة «تاخار» ،فيما أصيب أكثر من  1000آخرين
بجروح.
وفي الهند ،لم تسجل السلطات أية حالة وفاة جراء الزلزال ،لكن حالة
من الذعر والخوف تسود في مدينة سريناغار المدينة الرئيسية بكشمير
المتنازع عليها ،من تكرار مأساة الزلزال الذي وقع عام  2005وأسفر عن
مقتل  75ألف شخص.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي األميركية إن زل��زاال ً بقوة  7.7درجة
ضرب شمال شرقي أفغانستان على عمق  196كلم وكان مركزه على بعد
 82كلم جنوب شرقي فيض آباد في منطقة نائية بأفغانستان ،في منطقة
هندو كوش الجبلية.

