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عربيات  /دوليات
ت�صنيف الإرهاب بين م�صالح الدول والواقع ال�سوري...

«قوات �سورية الديمقراطية»...
مخطط �أميركي لتق�سيم �سورية
 غسان يوسف

كوالي�س
خفايا

 جمال محسن العفلق


في الحادي عشر من تشرين األول  2015ت ّم تشكيل ما
ُع��رف ب�ـ(ق��وات س��وري��ة الديمقراطية) وال�ت��ي تض ّم مقاتلين
من أبناء المناطق الشمالية والشمالية الشرقية السورية من
عرب وكرد وسريان ،وجاء في البيان الذي أصدرته (وحدات
حماية الشعب) وفصائل أخرى «إنّ المرحلة الحساسة التي
تم ّر بالدنا بها على الساحتين العسكرية والسياسة تحتم أن
تكون هناك قوة عسكرية وطنية موحدة لك ّل السوريين تجمع
بين الكرد والعرب والسريان والمك ّونات األخرى كافة على
الجغرافية السورية».
البيان أكد أنّ القوة تهدف إلى إنشاء (سورية ديمقراطية)
ليتمتع في ظلها المواطنون السوريون في الحرية والعدالة
والكرامة ومن دون إقصاء ألحد وعلى هذا األساس ت ّم إعالن
التشكيالت العسكرية التالية:
التحالف ال�ع��رب��ي ال �س��وري المتض ّمن« :ج�ي��ش ال �ث��وار –
غرفة عمليات بركان الفرات – قوات الصناديد – تجمع ألوية
ال�ج��زي��رة» ،المجلس العسكري السرياني ،وح��دات حماية
الشعب ،وحدات حماية المرأة.
م��ا ي �ج��در االن �ت �ب��اه إل �ي��ه ه��و أن ت�ش�ك�ي��ل «ق� ��وات سورية
الديمقراطية» جاء بالتنسيق مع التحالف الدولي الذي تقوده
الواليات المتحدة تمهيدا ً للسيطرة على مدينة الرقة السورية،
ومناطق أخرى في محافظات حلب والحسكة ودير الزور بعد
الحمالت التي تع ّرضت لها وح��دات حماية الشعب الكردية،
حيث اتهمها البعض بالقيام بعمليات تطهير عرقي شملت
العديد من القرى العربية في المحافظات المذكورة.
ومن هنا يمكن القول إنّ هذه القوات لن تستطيع أن تبسط
سيطرتها بشكل ك��ام��ل على األرض ال�س��وري��ة أو حتى أن
تواصل تقدّمها في المحافظات التي ذكرناها ،والسبب أنّ
األكراد لن يقاتلوا في مناطق ال تشكل بعدا ً قوميا ً لهم ،وهم
الذين يتطلعون إلقامة حكم ذاتي في المناطق الكردية على
غرار كردستان العراق.
لكن حسين ك��وج��ر ال�ق�ي��ادي ف��ي وح ��دات حماية الشعب
« »YPGالتابعة لـ»اإلدارة الذاتية» يؤكد أنه بات من الضروري
تشكيل ق��وة عسكرية على أس��اس تحرير جميع األراض��ي
السورية وال�ب��دء بحمالت عسكرية من أج��ل تغيير «النظام
السوري المهترئ».
الخطير في تصريح كوجر أنه كشف عن مخطط مع ّد سلفا ً
مع اإلدارة األميركية ،خصوصا ً أنه ذكر أنّ الكثير من الكتائب
والجماعات حاربت إلى جانب وحدات حماية الشعب في عين
العرب (كوباني) ،ولذا فمن الضروري لهذه القوات والكتائب
أن تتكاتف لتحرير محافظة الحسكة بما فيها الريف ...األمر
ال��ذي يحتاج إل��ى التحاق جميع مكونات المنطقة بـ»قوات
سورية الديمقراطية».
ويبدو أنّ ك�لام كوجر عن الحسكة ترافق مع ب��دء «قوات
س��وري��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة» سيطرتها ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن القرى
وال�م��زارع قرب بلدة الهول شرق الحسكة ،بعد بدء حملتها
العسكرية بمساندة التحالف الدولي بقيادة الواليات المتحدة
األميركية ،ما يؤكد أنّ ثمة مخططا ً أميركيا ً للسيطرة على
أي األراض��ي التي تقع تحت
المنطقة الشرقية من سوريةّ ،
سيطرة «داع��ش» ،وبالتالي يكون مخطط التقسيم قد أصبح
واق�ع�ا ً على األرض حيث الجيش ال�س��وري يحقق تقدّما ً في
الشمال والغرب والجنوب مدعوما ً من روسيا وإيران وحزب
ال �ل��ه ،ف��ي حين تعمد ال��والي��ات المتحدة إل��ى السيطرة على
المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية من البالد.
ال��س��ؤال :ه��ل ستنجح ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة ف��ي مخططها
التقسيمي ه��ذا؟ ق��د ي�ك��ون م��ن الصعب اإلج��اب��ة ح��ال�ي�ا ً على
ه��ذا ال�س��ؤال ،لكن ال��والي��ات المتحدة التي وقفت إل��ى جانب
وحدات حماية الشعب الكردي في معركة تحرير عين العرب
ودعمتها لض ّم تل أبيض إلى اإلدارة الذاتية ال تقول صراحة
إنها تريد إنشاء «كانتون» كردي على غرار كردستان العراق.
على الرغم من أنّ األمر أصبح شبه مؤكد ،لكن البعض يرى
أنّ ذلك الدعم لن يتخطى المناطق الكردية على الرغم من أنّ
الواليات المتحدة واستعدادا ً لتنفيذ مخططها قامت بأفعال
استعراضية ع��دة حيث أعلنت ق�ي��ادة ال�ق��وات األميركية في
الشرق األوسط (سنتكوم) أنّ الواليات المتحدة ألقت أسلحة
من الج ّو في شمال سورية لمقاتلين من المعارضة السورية
يتصدّون لتنظيم «ال��دول��ة اإلسالمية ـ داع��ش» ،بعد ي��وم من
إعالن التشكيل الجديد.
ال�م��راق�ب��ون ي��ؤك��دون أنّ ال��والي��ات المتحدة ب��دأت بإجراء
تغيير جزئي في أجندتها ُبعيْد التدخل العسكري الروسي
ف��ي س��وري��ة ،وال��ذي ف��رض وق��ائ��ع ج��دي��دة على األرض ،لذا
تحاول واشنطن استباق موسكو بإحراز نصر على «داعش»
بغية استثماره سياسيا ً م��ن جهة ،والحيلولة دون خروج
أراض سورية من تحت سيطرة عصابات «داع��ش» لصالح
الجيش السوري في المستقبل ،لذا فالخطة األميركية تهدف
التوسع في ريف الحسكة ومن ثم
في المرحلة األول��ى إلى
ّ
االستيالء على الرقة من دون تسليمها لألكراد وحدهم خشية
من أن ي��ؤدّي ذلك إلى توتر في العالقات مع تركيا ،لذا فهي
تص ّرح في أكثر من مناسبة أنّ الكيان الجديد يشكل خليطا ً
إثنيا ً واسعا ً يحقق حالة من التوازن بين األك��راد واألتراك،
كما أنها ترى بأنّ وجود قوات وعشائر عربية في التشكيل
العسكري (ق ��وات ال�ص�ن��ادي��د) يطمئن أن �ق��رة م��ن أنّ منطقة
الشمال السوري لن تكون ذات سيطرة كردية خالصة.
ال��دول��ة ال�س��وري��ة ت��ؤك��د على ل�س��ان أك�ث��ر م��ن م �س��ؤول أنّ
الخطوة األميركية تصطدم برفض روسي حيث أعلن وزير
الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف��روف أنّ ج��زءا ً م��ن «قوات
س��وري��ة الديمقراطية» سبق لهم أن ت�ع��اون��وا م��ع عصابات
«داعش» كما أنّ الرئيس الروسي فالديمير بوتين أكد في أكثر
من مناسبة وحدة وسيادة أراضي الدولة السورية.
وهذا ما أكده بيان لقاء فيينا الذي عقد في الحادي والثالثين
من تشرين األول  2015حيث اتفق المشاركون على اإلبقاء
على سورية موحدة ،حتى أنّ وزير الخارجية السوري وليد
المعلم ق��ال إنّ سورية تعترف بأهمية ع��دد من النقاط التي
جاءت في بيان فيينا.
أما إيران التي وصفها الرئيس األسد بالشقيقة فقد وقفت
إلى جانب الدولة السورية منذ إعالن الحرب عليها ،وبالتالي
لن تسمح بتمرير مخطط التقسيم.
ال�م��ؤك��د أنّ م�ش��روع ال��والي��ات المتحدة سيفشل ألنّ من
سيحسم ال�ص��راع على األرض في النهاية سيكون الجيش
ال�ع��رب��ي ال �س��وري ال�م��ؤل��ف م��ن جميع ال�م�ك��ون��ات السورية
والذي ما زال يسيطر على مراكز المدن في ك ّل من الحسكة
والقامشلي ودير الزور ما سيضع قوات «داع��ش» في الرقة
بين فكي كماشة الجيش السوري ،خصوصا ً أن ال الواليات
المتحدة ،وال ال��دول العربية – كما يتشدّق ع��ادل الجبير -
وال تركيا تستطيع أن تغامر وترسل قوات برية إلى األرض
السورية خوفا ً من االصطدام مع الجيش السوري المدعوم
إيرانيا ً وروسياً ،كما أنّ الشعب السوري سيعتبر ذلك احتالالً
وسيتوحد مع النظام لمقاتلة الغزاة.
ّ

 كاتب سوري

ينشغل العالم اليوم بالحديث عن تحضيرات لمؤتمر عمان
يضم خبراء اإلرهاب والجماعات اإلرهابية ليت ّم تصنف الجماعات
العاملة في سورية وتحديد اإلرهابية منها والمسالمة والوطنية،
وقد يكون اختيار عمان له أسبابه الموجبة ففي عمان كان غرفة
موك التي كانت تدير المعارك في القطاع الجنوبي وتخطط
للوصول الى دمشق وشلت أكثر من مرة ،كما أن بداية الحرب على
سورية بدأت من الحدود الجنوبية حيث كان معبر األردن المعبر
المهم إلدخ��ال المال والسالح للمسلحين وتوفير الغطاء لهم
في الهروب أو التنقل .واليوم ال يمكن الوقوف كثيرا ً على خمس
سنوات مضت ولكن للتذكير في عمان التي سيعقد فيها المؤتمر أو
االجتماع كان تفتح مجالس العزاء النتحاريين فجروا أنفسهم في
المدن السورية وقتلوا أطفال سورية ،وهذا ليس بالسر ،فمحطات
األخبار التي كانت تبحث عن أي خبر يخدم مشروع المعادين
للشعب السوري كانت تنقل تلك الصور وفي أحيان كثيرة نقل
مباشر.
ال نعلم بالتحديد من هم المشاركون في المؤتمر ومن هم
الخبراء الذين سيحدّدون لنا األسماء التي يجب أن نقول عنها
إرهابية واألسماء التي سوف توصف بالمالئكة .ولكن بالتأكيد
روسيا صاحبة المشروع والحاملة للملف السياسي السوري
ستكون حاضرة بقوة ومعها كل الوثائق التي جمعتها ومز ّودة بكل
ما أمكن من تقارير لجماعات قد ترفض أميركا وصفها باإلرهاب،
ليس ألن هذه الجماعات بريئة من دم السوريين بل ألنها تخدم
المشروع األميركي في الحرب على سورية .وليس سرا ً أن لكل
دول العدوان على سورية فصائل على األرض ،فـ»إسرائيل» لديها
جبهة النصرة طبعا ً بالتعاون مع السعودية وقطر وتركيا لها
كذلك األمر فصائل تحمي ملفها السياسي ومصالحها باإلضافة
الى داعش الذي لم يعد هناك أي مجال لتبرير أعماله أو عدم
وضعه في قوائم اإلرهاب.
فهل بالفعل سيتمكن المؤتمر من الخروج بأسماء يتفق عليها

الجميع (ما عدا الشعب السوري) ألنه هو الذي انكوى باإلرهاب
كيف يمكن الحديث عن النصرة التي أعلنت وما زالت أن األقليات
ال يمكن اإلبقاء عليها في سورية ،إال وفق شروط ابتدعها الجوالني
ومن خلفه من أصحاب النهج الوهابي الذين قالوا إن قتل ثلث
الشعب السوري حالل ليعيش الثلثان.
ولكي ال نكون متشائمين سنفترض أن لوائح اإلرهاب تلك أتت
وفق ما يراه السوريون ،فما هي اآلليات التي ستستخدم لمحاربة
اإلرهاب؟
منذ بداية األحداث ومع أول مؤتمر ،قال السوريون ومن معهم
إن الحل في سورية يبدأ بوقف دعم اإلرهاب من الدول المعادية
للشعب السوري ،ولكن الطرف اآلخر الممثل بالغرب وأميركا ومن
يتحدث باسمهم في اإلعالم مثل السعودية وقطر وتركيا وفصائل
سياسية في لبنان كما «إسرائيل» كانوا يضعون شرطا ً واحدا ً
أال وهو رحيل األسد لوقف الدعم لإلرهابيين ،وهم يريدون بذلك
إدخ��ال سورية في فراغ سياسي وإخ��راج الجيش السوري من
المعادلة تماماً ،فال أحد يعلم إذا ما ت ّم تنفيذ هذا المطلب كيف
سيكون الواقع؟ وهل بالفعل ستكون الحكومة االنتقالية المقترحة
قادرة على إعادة األمن واألمان وإدارة البالد؟ أم أن تجربة ليبيا
ستك ّرر في سورية مع األخذ بعين االعتبار أن سورية لديها أكثر
من ثماني عشرة طائفة ومذهبا ً وأن الحكومة المقترحة من قبل
أع��داء سورية سيتم ادخالها على ظهر دبابات أميركية ،فهي
بالنتيجة ستكمل مشروع تدمير سورية وتشريد أهلها وإدخال
السوريين في نفق أكثر ظلمة من نفق الحرب الحالية.
وجاء اجتماع عمان المرتقب مقدّمة الجتماع الرياض الذي
أعلنته الرياض وسوف يض ّم فصائل تقول عنها الرياض إنها
الفصائل المعارضة السورية وال نعلم مدى صواب هذا الوصف،
فكيف ستقترح علينا الرياض شكل المعارضة؟ وهل سيكون
اجتماع الرياض المرتقب صورة عن اجتماع الدوحة الذي أنتج
لنا ما يسمى ائتالف الدوحة؟ حيث جمع السوريون وأعطوا أوراقا ً
وقيل لهم حينها و ّقعوا وعودوا الى فنادقكم ونحن نتكفل بالباقي!
أم أن الرياض تعلمت من التجربة وستدعو من يقبل فيهم على
األقل جزءا ً من الشعب السوري ال أقول كل الشعب السوري.

الواضح من إعالن الرياض هذا أن الدول المعادية لسورية
لم تفهم الرسالة الروسية بعد ،وأن تقدم الجيش السوري على
األرض وعلى أكثر من محور لم يصل إلى أسماع من في الرياض
والدوحة وباريس وواشنطن أو أنه وصل ويحاول تحالف العدوان
على سورية خلق فقاعة إعالمية جديدة توحي أن في سورية
معارضة وأن اإلرهاب فقط محصور بداعش الذي انتهى دوره كما
انتهى في السابق دور القاعدة في أفغانستان ،وجاء الوقت لنقل
البندقية من كتف الى كتف ،حيث ال ضامن أن من يقاتل في داعش
اليوم سيكون غدا ً تحت اسم فصيل يساري أو علماني تقول عنه
الرياض إنه معارض؟ أو فصيل شكله معارضة وجوهره جماعة
اإلخ���وان المسلمين المسيطرة على تجمعات المعارضة في
اسطنبول والرياض والدوحة.
وما يدفعنا اليوم للشك بنوايا المجتمع الدولي أن األصوات
التي خرجت مع بداية الحرب على سورية ع��ادت من جديد
لتشعل نار الفتنة اليوم يعارض جنبالط ومن خلفة السعودية
وهو الداعم لجبهة النصرة التدخل الروسي في سورية ويطلب أن
يتوقف هذا التدخل وهو العارف بطبيعة األمور ويعلم أن الروس
يدكون تجمعات اإلرهابيين ،وهذا على ما يبدو ال يرضي أعداء
الشعب السوري وهو منهم .فبعد الفشل في الجنوب السوري
وانحسار الخطر نوعا ً ما عن جنوب دمشق ،لم يجد أعداء سورية
ما يتحدثون عنه فكان مهاجمة التدخل الروسي في وقت يذكر لهم
التاريخ القريب أنهم طلبوا من الناتو وأميركا قصف سورية وكأن
طائرات الناتو تقصف الورود ال الصواريخ؟
وفي الختام على أعداء سورية أن يفهموا أنّ الجيش الصامد
في الميدان خلفة شعب صامد وأنّ حرب السوريين والمقاومة
هي حرب مقدّسة تت ّوج بالنصر وليس باتفاق على النصر فهناك
فرق بين التسويات واالنتصار ،واليوم غير االمس فبعد انكشاف
حقيقة العالم أمام السوريين وق��رارات المجتمع الدولي التي
وضعت ك ّل السوريين في سلة اإلرهاب بعد أحداث باريس ،فقد
تأكد أكثر السوريين أنّ كذبة حمايتهم هي كذبة كبرى وأنّ دفعهم
للهرب هو لإلتجار فيهم وليس خوفا ً عليهم.

ّ
للكف عن ا�ستقبال الالجئين وكندا ت�ؤجله � 3أ�شهر
باري�س تدعو �أوروبا

ميركل :اتفاقية «�شينغن» بحاجة للتطوير
دع��ا رئيس الحكومة الفرنسية
م��ان��وي��ل ف��ال��س االت��ح��اد األوروب���ي
إل��ى الكف عن استقبال المزيد من
المهاجرين والبحث عن حلول أخرى،
فيما أعلنت كندا تأجيل استقبالهم 3
أشهر أخرى.
وق��ال رئيس الحكومة الفرنسية
ف��ي ت��ص��ري��ح��ات ص��ح��اف��ي��ة أم��س،
إنه «يجب أن تقول أوروب��ا إنها لم
تعد قادرة على استقبال المزيد من
المهاجرين ه��ذا أم��ر غير ممكن»،
مضيفا ً أن «مراقبة الحدود الخارجية
لالتحاد األوروبي أمر مهم لمستقبل
االتحاد األوروب��ي .في حال لم نفعل
ذل���ك ف���إن ال��ش��ع��وب س��ت��ق��ول كفى
أوروبا».
وأوضح فالس أنه «يجب أن تجد
أوروبا حلوال ً للمهاجرين إلى الدول
المجاورة لسوريا .وإذا لم يتم ذلك،
ف��إن أوروب���ا ل��ن ت��ك��ون ق���ادرة على
المراقبة الفعالة لحدودها».
ون��ش��رت تصريحات فالس قبل
ساعات من لقاء المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل ال��رئ��ي��س الفرنسي
فرانسوا أولوند في باريس.
والق��ت م��واق��ف ميركل المرحبة
بالالجئين  -وكثير منهم هاربون
من الصراعات في الشرق األوسط-
ت��رح��ي��ب�ا ً ف��ي ب���ادئ األم���ر داخ��ل��ي�ا ً
وخارجيا ً ولكن مع استمرار تدفق
ال��م��ه��اج��ري��ن ب����دأت ال��م��س��ت��ش��ارة
األل��م��ان��ي��ة ت��ت��ع��رض الن��ت��ق��ادات
متزايدة.
وتجنب فالس توجيه انتقادات
م��ب��اش��رة ل��م��ي��رك��ل ع��ل��ى تعليقها
قوانين اللجوء المعتمدة في االتحاد
األوروبي للسماح بدخول الالجئين
السوريين العالقين في المجر معتبرا ً
أن ألمانيا «اتخذت خيارا ً نبيالً هنا».
لكنه أش��ار إل��ى أن باريس فوجئت
بقرار ميركل «ولم تكن فرنسا التي
قالت لهم :تعالوا».
واقترح وزير االقتصاد الفرنسي
ايمانويل ماكرون ونظيره األلماني
زيغمار غابرييل تأسيس صندوق
من  10مليارات يورو ( 10.7مليار
دوالر) لتمويل اإلج���راءات األمنية
المشددة وضبط الحدود الخارجية
واالهتمام بالالجئين.

من ناحيتها ،قالت المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل إن اتفاقية
«شينغن» ال��ت��ي تلغي تأشيرات
السفر بين الدول األعضاء في االتحاد
األوروب��ي بحاجة إلى التطوير وإن
خطط ت��وزي��ع الالجئين على دول
االتحاد وفقا ً لنظام الحصص ستحدد
قدرة االتفاقية على البقاء.
وأض��اف��ت« :ل��دي��ن��ا هنا اتفاقية
شينغن والحقيقة هي أننا وثقنا في
بعضنا البعض لسنوات ووضعنا
قيودا ً على الحدود الخارجية لالتحاد
األوروبي».
وتبنت المفوضية األوروبية إطارا ً
قانونيا ً لتمويل مساعدة من االتحاد
األوروبي إلى تركيا ،تهدف إلى لجم
تدفق المهاجرين إلى أوروب��ا ولكن
المحادثات بين ال���دول األوروب��ي��ة
كانت صعبة لجمع  3مليارات يورو
ك��ان��ت وع���دت بتقديمها ،بحسب
مصادر أوروبية.
إل��ى ذل��ك ،أج��رت لجنة التنسيق
الكندية المعنية باستقبال الالجئين
ت��غ��ي��ي��رات ف���ي خ��ط��ت��ه��ا ال��خ��اص��ة
باستقبال الالجئين السوريين على
أراضيها .وصرحت وزي��رة الصحة
الكندية جين فيلبوت التي تتولى
رئاسة اللجنة ،بأنهم م��ددوا فترة

استقبال  25ألف الجئ سوري ،حتى
بداية شهر آذار  ،2016بدال ً من نهاية
العام الحالي ،بحسب ما كان مخططا ً
من قبل.
وأض��اف��ت فيلبوت ق��ائ��ل��ة إنهم
سيستقبلون  15أل��ف الج��ئ حتى
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام ال��ح��ال��ي و 10آالف
آخرين ،ابتداء من عام  ،2016وحتى
بداية آذار من العام ذاته.
من جانبه أوضح وزير المواطنة
والهجرة الكندية ج��ون ماكاليوم
أنهم يعملون م��ع حكومات تركيا
واألردن ولبنان من أج��ل استقبال
الالجئين ،وأنهم سيعطون أولوية
اختيار الالجئين للنساء واألس��ر
واألطفال والمثليين جنسياً.
وك���ان رئ��ي��س ال�����وزراء الكندي
الجديد جاستين ت��رودو قد أكد في
وقت سابق تعهده الذي قطعه على
نفسه في حملته االنتخابية األخيرة،
بخصوص استقبال  25ألف الجئ
سوري حتى نهاية العام الحالي.
وبحسب روي��ت��رز ،ف��إن األعمال
المرتبطة بنقل الالجئين وتوزيعهم
على أراض���ي ال��ب�لاد ستتطلب من
السلطات الكندية تخصيص ما يزيد
عن نصف مليار دوالر خالل السنوات
الست المقبلة.

وأفغانستان ،مشيرا ً إلى أن وكالة
ال��ت��ع��اون األم��ن��ي ال��دف��اع��ي تواكب
الزيادة في طلبات مبيعات األسلحة
بتحسين عملية النظر فيها وتحسين
التدريب لكنه ح��ذر من أن الخفض
المحتمل في ميزانية «البنتاغون» قد
يمثل مشكلة.
وق��ال ريكسي إن الوكالة تنسق
عن كثب أكبر مع وزارتي الخارجية
والتجارة األميركيتين ووكاالت أخرى
في وزارة الدفاع للترويج لمبيعات
السالح األميركية ك��أداة مهمة من
أدوات السياسة الخارجية.

وأضاف أن النظر في طلبات الدول
«المهذبة» والتكنولوجيا األميركية
التي تحظى بالحماية يتم بسرعة
لكن الحكومة تستغرق وقتا ً أطول
في بحث مبيعات السالح للدول التي
تملك سجالً أضعف في مجال حقوق
اإلنسان والتكنولوجيا.
وتابع أن الوكالة زادت من برامج
التدريب وتعمل على مجموعة من
المبادرات إلج��راء مراجعات ما قبل
النظر في الطلبات وتوفير مخزون
من بعض الذخائر واألسلحة األخرى
التي يتزايد عليها الطلب ،مؤكدا ً أن

القوات الخا�صة الهندية تقتل م�سلحين
اقتحموا قاعدة للجي�ش في ك�شمير
قال ضابط كبير في الجيش الهندي إن القوات الخاصة قتلت ثالثة مسلحين
تحصنوا في قاعة طعام للضباط بعد اقتحامهم قاعدة للجيش في منطقة
كشمير الهندية المتنازع عليها أمس ،مشيرا ً إلى أن شخصا ً رابعا ً قتل في
معركة باألسلحة النارية استمرت ست ساعات.
وقال الضابط الذي طلب عدم نشر اسمه «يبدو أن الهجوم كان ُمعدا ً له
بعناية» ،مضيفا ً أن جثث المسلحين الثالثة وشخص رابع مجهول الهوية -
يعتقد أنه يعمل في القاعدة  -قد نقلت من المكان ،مشيرا ً إلى أن المهاجمين
كانوا مسلحين برشاشات كالشنيكوف تحصنوا داخل قاعدة طعام الضباط
وفجروا خزانا ً للوقود ما أسفر عن جرح شخص.
وأحدث المهاجمون فجوة في السياج الخارجي وتسللوا إلى مقر كتيبة من
الجيش الهندي في تانجدار في شمال كشمير وهي منطقة في جبال الهيمااليا
في قلب نزاع قديم بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان.
وأش��ار الضابط إل��ى أن المهاجمين اقتحموا القاعدة حوالى الساعة
السادسة صباحا ً بالتوقيت المحلي ( 0030بتوقيت غرينتش) وبدأ إطالق
النار بعد نحو ساعة .وتتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح المقاتلين
المتطرفين وتهريبهم عبر خط السيطرة الذي يقسم كشمير إلى شطرين .وتنفي
باكستان هذا .وتحول اللجوء إلى مجموعات صغيرة من المقاتلين المتطرفين
المستعدين للقتال حتى الموت إلى سمة تكتيكية لجماعات تتخذ من باكستان
مقرا ً لها مثل عسكر طيبة خالل فترة التمرد التي بدأت قبل ربع قرن من الزمن
في الشطر الهندي من كشمير .وتمثل أعمال العنف التي ينفذها المسلحون
مشكلة في كشمير على الرغم من انخفاض معدالت العنف من المستويات التي
وصلت إليها في التسعينيات عندما اندلعت ثورة مسلحة ضد الحكم الهندي.

على صعيد آخر ،قتل  18مهاجرا ً
أف��ري��ق��ي�ا ً ف��ي ال��ج��زائ��ر ،ف��ي حريق
عرضي اندلع ليالً في مخيمهم ،في
حدث نادر في هذا البلد الذي يجذب
الكثير م��ن س��ك��ان إفريقيا جنوب
الصحراء منذ غرقت ليبيا المجاورة
في الفوضى.
ولم تعرف جنسيات الضحايا بعد
فيما تحدث مصدر في الدفاع المدني
عن إصابة  50شخصا ً بجروح.
وأق��ي��م مخيم ال�لاج��ئ��ي��ن ال��ع��ام
ال��ف��ائ��ت إلي���واء المهاجرين الذين
توافدوا باآلالف في السنوات األخيرة
وال سيما من مالي والنيجر البلدين
اللذين يتقاسمان حدودا ً طويلة مع
الجزائر.
وكان هناك أكثر من  650شخصا ً
في مركز االستقبال وه��و مستودع
ض��خ��م مجهز وض��ع��ت��ه السلطات
ال��م��ح��ل��ي��ة ف���ي ت��ص��رف��ه��م وإدارة
المهاجرين.
وارتفع مؤخرا ً عدد المهاجرين من
دول أفريقيا جنوب الصحراء الذين
يستقرون في الجزائر في مدن الشمال
الكبرى ،بعدما تعودوا المكوث في
مدينة تمنراست الصحراوية الكبرى
القريبة من مالي والنيجر أو حاولوا
عبور الجزائر للوصول إلى أوروبا.

البنتاغون� :أميركا جادة في تلبية الطلب المتزايد على �أ�سلحتها
ق��ال م��س��ؤول ف��ي وزارة ال��دف��اع
األميركية «البنتاغون» إن الحكومة
تعمل بجد لتسريع وتيرة مبيعات
السالح األجنبية التي ارتفعت  36في
المئة إلى  46.6مليار دوالر في السنة
والمرجح أن تظل قوية
المالية 2015
ّ
خالل السنوات المقبلة.
وق��ال ج��و ريكسي رئيس وكالة
ال���ت���ع���اون األم���ن���ي ال���دف���اع���ي في
«البنتاغون» «م��ازال��ت التوقعات
قوية» ،مضيفا ً أن الوكالة تحاول
معرفة تأثير الربع األخير واألق��وى
ك��ث��ي��را ً م��ن ال��م��ت��وق��ع وه���ي تضع
توقعاتها لمبيعات السالح في السنة
المالية  2016التي بدأت أول تشرين
األول.
وت��اب��ع ال��م��س��ؤول األم��ي��رك��ي أن
محاربة تنظيم «داعش» والصراعات
المسلحة األخ��رى في العالم تزيد
الطلب على ال��ص��واري��خ الدفاعية
وط���ائ���رات الهليكوبتر وال��ذخ��ائ��ر
األميركية في تغير عما ك��ان عليه
ال��وض��ع قبل عشر س��ن��وات عندما
كان التركيز ينصب على الطائرات
المقاتلة.
وق��ال «إن��ه اتجاه عالمي .يظهر
مؤشر الطلب في أوروبا وفي المحيط
الهادي ومنطقة القيادة المركزية»
األميركية التي تضم الشرق األوسط

قال جنرال أوروبي
يخدم في القوات الدولية
في إحدى الدول العربية
في وصف العملية
التركية ض ّد الطائرة
الروسية بأنها لن تكون
أكثر من حافز لتوسيع
الحضور العسكري
الروسي في البحر
المتوسط وسورية كما ً
ونوعاً ،وإن أول الغيث
كان شبكة صواريخ
أس  400ومعها السفن
الحربية المتتابعة نحو
الساحل السوري ،إضافة
إلى تسريع العمليات
العسكرية السورية قرب
الحدود التركية بغطاء
جوي روسي أش ّد قسوة
وصوالً إلى الحسم
الكامل لهذه الجبهة.

بعض ذخ��ائ��ر م��خ��زون��ات الجيش
األم��ي��رك��ي بيعت لضمان توفيرها
للحلفاء بسرعة أكبر.
وخ�لال األشهر القليلة الماضية
ع��ب��رت ش��رك��ات أم��ي��رك��ي��ة وبعض
الدول عن إحباطها المتنامي لتأخير
الموافقة على مبيعات األسلحة.
وت��ق��ول إن الحكومة األميركية لم
توسع قدرتها على النظر في صفقات
السالح رغم الزيادة الكبيرة في هذه
التعامالت.
م��ن ن��اح��ي��ت��ه ،ق���ال ج��ي��ف كولر
نائب رئيس شركة «بوينغ» لتنمية
العمليات الدولية ه��ذا الشهر إنه
وزبائن شركته في الخليج يشعرون
«ببعض اإلح��ب��اط» بسبب تأخر
الموافقة األميركية على مبيعات
المقاتالت.
وت��أخ��رت لبعض ال��وق��ت صفقة
بقيمة ثالثة مليارات دوالر لبيع 28
مقاتلة بوينغ اف/ايه 18 -للكويت
وصفقة بيع مقاتالت اف 15 -لقطر.
وتنظر الوكالة في  13500طلب
في المجمل بقيمة إجمالية تصل إلى
 461مليار دوالر .وك��ان اإلجمالي
العام الماضي هو األكبر حتى اآلن
بخالف زي��ادة ترجع لبيع مقاتالت
للسعودية في .2012

َ
المنتخب يختار
رئي�س الأرجنتين
م�ست�شارة لبان كي مون للخارجية
اختار الرئيس األرجنتيني المنتخب ماوريسيو ماكري كبيرة مستشاري
األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون لمنصب وزير الخارجية في الحكومة
الجديدة وذلك في مؤشر على االبتعاد كثيرا ً عن دبلوماسية الرئيسة المنتهية
واليتها كريستينا فرنانديز.
وأشار ماكري يوم إن سوزانا مالكورا ستكون كبيرة دبلوماسيي األرجنتين
بعد تنصيبه رئيسا ً في العاشر من كانون األول ،وقال« :لديها معرفة واسعة
ومفصلة بجدول األعمال الذي يحرك العالم».
ووصف دبلوماسيون ومسؤولون باألمم المتحدة مالكورا بأنها ثاني أقوى
شخصية في هيكل المنظمة الدولية .ويعتمد بان على مالكورا في مسائل شتى
من الحرب في سورية إلى قضايا تعد حقول ألغام دبلوماسية مثل الصراع بين
كيان العدو «إسرائيل» والفلسطينيين.
وستخلف مالكورا وزير الخارجية هيكتور تيمرمان المعروف على الساحة
العالمية بمناشداته بشأن جزر فوكالند وحملته ضد حاملي السندات الذين
يصفهم بأنهم «انتهازيون» ألنهم يقاضون األرجنتين بسبب تخلفها عن سداد
الدين السيادي .وق��ال ايجناسيو الباكوي وهو محلل سياسي يعيش في
بوينس ايرس «كانت السياسة الخارجية لألرجنتين في عهد فرنانديز تتجه
إلى الداخل في األغلب ...إن إعالن ماكري يمثل تغييرا ً واضحاً».

ال�شرطة الفرن�سية تقتل محتجز الرهائن
في روبيه ب�شمال فرن�سا
قتلت الشرطة الفرنسية مسلحا ً احتجز رهائن في منزل بمدينة روبيه
الواقعة شمال فرنسا على الحدود مع بلجيكا كما تمكنت الشرطة من القبض
على اآلخرين ،مرجحة أن يكون ذلك عملية سطو.
وكانت وسائل إعالم نقلت في وقت سابق عن مصادر أمنية أن مسلحين
متحصنين مع الرهائن عددهم بين  2و 3أشخاص وليس لهم عالقة بأحداث
باريس األخيرة ،وهم كانوا بصدد تنفيذ عملية سطو.
وكانت وسائل إعالم قد نقلت وقت سابق عن مصدر أمني أن األجهزة األمنية
الفرنسية بصدد التدخل وأن هناك تبادال ً إلطالق النار ووقوع إصابات ،وأن
الشرطة تحاصر المكان .وأضاف المصدر نفسه أن من بين المختطفين مدير
بنك وأقربائه.
كما أكدت الشرطة في روبيه وأجهزة الطوارئ المحلية انطالق عملية كبيرة
في حي الضواحي ،حيث أشارت األنباء أن الحادث وقع بعد أن أقدمت دورية
تابعة لشرطة المرور المحلية على إيقاف المجهولين لفحص هوياتهم.
وتقع البلدة على مقربة من حدود بلجيكا التي شهدت في األيام األخيرة
عمليات واسعة النطاق للبحث عن مجرمين لهم صلة بمرتكبي الجرائم
اإلرهابية في فرنسا والتي راح ضحيتها أكثر من  130قتيالً إلى جانب سقوط
 350جريحاً.

كيم جونغ �أون يوا�صل
معاقبة الم�س�ؤولين في بالده
قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنفي أحد أهم مستشاريه إلى
مزرعة نائية «إلعادة تأهيله» بعد بروز خالف سياسي معه.
وعوقب شو ريونج هاي البالغ من العمر  65سنة ،الختالفه مع سياسة كيم
بشأن تعزيز دور الشباب في المجتمع ،باإلضافة إلى سوء بناء محطة لتوليد
الطاقة تقع بالقرب من الحدود الصينية.
وه��ذه ليست المرة األول��ى التي تتم فيها معاقبة المسؤولين الكوريين
الشماليين بإرسالهم إلى المزارع والمصانع في المناطق النائية ألداء وظائف
وضعية ،وكان من أهمهم المستشار جانغ سونغ تيك الذي أعدم عام 2013
بتهمة الكسب غير المشروع وأنه معاد للثورة الكورية .ويعتبر شو ريونج
هاي ،وهو عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الوحيد في كوريا
الشمالية ،الذي يتمتع بثقة الزعيم الكوري الشمالي ،حيث كان مبعوثه إلى
موسكو في نهاية عام  ،2014وقد استقبله حينها الرئيس الروسي فالديمير
بوتين .وتشير بعض التقارير إلى أن األمر متعلق بعملية تطهير خاصة بعد
غياب شو ريونج هاي عن مراسم تأبينية شارك فيها الزعيم الكوري الشمالي
وضباط كبار في الجيش ،في وقت سابق من هذا الشهر.

