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عربيات  /دوليات

التحالف ال�سعودي
لمحاربة «الإرهاب»؟
 راسم عبيدات
هذا التحالف العسكري الذي ش ّكلته السعودية من ( )34دولة
إسالمية لمحاربة ما يسمى باإلرهاب ،لكون اإلره��اب حسب
البيان الصادر «يش ّكل انتهاكا ً خطيرا ً لكرامة اإلنسان وحقوقه،
وال سيّما الحق في الحياة والحق في األم��ن .وال يمكن تبرير
أعمال اإلفساد واإلره��اب بحال من األح��وال ،ومن ثم فتنبغي
محاربتها بالوسائل كافة».
ب��داي��ة معظم ،إنْ ل��م يكن جميع ال ��دول المتش ّكل منها هذا
التحالف ،تنتهك كرامة اإلن�س��ان وحقوقه ،وم�ج� ّرد شاعر أو
كاتب ُيلقي قصيدة أو يكتب مقالة ُيحكم باإلعدام أو الحبس مدّة
طويلة ال تق ّل عن عشرين عاماً ،والشاعر الفلسطيني أشرف
فياض المحكوم باإلعدام في السعودية على قصيدة أو ما ُيقال
سب الذات اإللهية خير مثال على
عن ترويجه ألفكار إلحادية أو ّ
ذلك ،ناهيك عن أنّ معظم تلك البلدان تمارس ك ّل أشكال القمع
والتنكيل وامتهان الكرامة بحق مواطنيها ،حيث غياب الحريات
العامة والشخصية وغياب التعدّدية الفكرية والسياسية ،ناهيك
عن البطش والتنكيل والسجن والنفي بحق المعارضين وحتى
تعليقهم على أع��واد المشانق ،وغ�ي��اب الشفافية والمساءلة
والمحاسبة ،فضالً عن أنّ بعض تلك البلدان ال تسمح بقيام
أو تشكيل أحزاب سياسية .أ ّما عن محاربة الفساد فهنا الكذبة
الكبرى ،فمن سيش ّكل هذا التحالف دولة كاملة على اسم أسرتها
وعائلتها ،وهي مزرعة وإقطاعية يتوارثها األبناء عن اآلباء ،وما
ينسحب على السعودية ينسحب على بقيّة مشيخات النفط
والكاز ،وبقيّة األقطار المتش ّكل منها هذا التحالف ،والتي هي
مرتع للعصابات والميليشيات والمافيات (الصومال نموذجاً).
في حين قضية محاربة اإلره��اب هنا تستدعي منّا التوقف
والتأ ّمل أمامها ،فهل التحالف المدعو باالسم عربيا ً ويمارس
ك ّل أشكال القتل والدمار واإلره��اب بحق أطفال اليمن إرهابا ً
أم ال؟ لمج ّرد كون اليمنيين يريدون نظاما ً سياسيا ً يعبّر عن
همومهم ومصالحهم وإرادت �ه��م ،ويحارب الفساد والتفاوت
الطبقي وغياب العدالة االجتماعية! وأن ينتشل اليمن من الجهل
والفقر والجوع ،و ُيحدِث نوعا ً من التنمية ُتسهم في التقليل
من نسب البطالة .فهذا النظام أو القيادة ال يمكن القبول بهما
من قِبل السعودية وما ُيس ّمى بالتحالف ،فهي تخرج من تحت
العباءة السعودية ،ونجاح التجربة اليمنية من شأنه تهديد
ح��ال��ة االس�ت�ق��رار ال�س��ائ��دة ف��ي المجتمعات الخليجية القائمة
على التوريث والنهب والتح ّكم في رق��اب الشعوب بالحديد
وال�ن��ار .وم��ا هو مطلوب سعوديا ً وخليجياً ،أن يكون النظام
ف��اس��دا ً ومغرقا ً بالفساد ،وكرتونيا ً ُي��دار من قِبل مشيخة آل
سعود ،عندها يكون نظاما ً ديمقراطيا ً ويعبّر عن إرادة اليمنيين
وتطلعاتهم؟!
وهل توفير البيئة الحاضنة التي ّ
ضخت و»ف ّقست» الجماعات
اإلرهابية بك ّل تشكيالتها من قاعدة ومتف ّرعاتها من «داعش»
و»نصرة» و»جند الشام» و»أحرار الشام» ،وغيرها من الكتائب
والتشكيالت اإلرهابية التي تمارس القتل والذبح بطرق وحشية
لم يعرفها التاريخ البشري حتى في عصر الظلمات والتدمير،
وال ��ذي ط��ال ح �ض��ارات عمرها آالف السنين كما حصل في
العراق وسورية وليبيا .محاربة لإلرهاب هذا ،أم هو اإلرهاب
بح ّد ذاته؟ وليس هذا فقط ،بل يجري ضخّ احتياط بشري وفتح
قنوات مالية على مصراعيها وشراء أحدث أنواع السالح لتلك
الجماعات لكي تد ّمر البلدان العربية ،و ُتطيح بقادتها وحكوماتها
رغما ً عن إرادتها خدمة لمشاريع وأهداف مشبوهة أقلّها تفكيك
أسس مذهبية وطائفية،
وإعادة تركيب الجغرافيا العربية على ُ
وه��ل ه��ذا أيضا ً محاربة ل�لإره��اب أم دع��م ل��ه؟ وه��ل احتضان
واستضافة الجماعات اإلره��اب�ي��ة تحت مس ّميات المعارضة
السورية أكثر من مرة في عواصم المشيخات الخليجية ،أليس
دعما ً وتشجيعا ً وجوائز مجانية ُتمنح لتلك الجماعات على ما
ترتكبه من جرائم في أكثر من بلد عربي ،وبالذات في سورية
والعراق؟
أنا ال أعرف هذا التحالف المتش ّكل من ( )34دولة إسالمية،
ألم يسمع بأنّ هناك قدسا ً محتلة ته ّود و ُتأسرل ،ناهيك عن أنّ
المسجد األقصى الذي يتع ّرض النتهاكات واقتحامات من قِبل
الجماعات االستيطانية والتلمودية والتوراتية يومياً ،والتهديد
العلني بهدمه وإقامة مكانه ،ما ُيس ّمى بالهيكل المزعوم .هل
هذا التحالف له عالقة بذلك؟ أم أنّ هناك من يفتون بعدم جواز
خوض الحرب أو الجهاد هنا من أجل حمايتها وتخليصها من
االحتالل ،ويمكن الجزم بأنّ هذا التحالف ال يضع فلسطين وال
القدس في أولوياته ،وليس واردا ً عند الذين أعلنوا عنه مساندة
شعب فلسطين وأهلها ،فهذا التحالف له أبعاد مذهبية ،وهناك
من يبثّون السموم من ق��ادة ه��ذا التحالف ح��ول أنّ أولويات
الصراع العربي ،هو وقف التمدّد الشيعي والفارسي ،وذلك
في تشويه وتزوير للحقائق وحرف للصراع عن أساسه ،من
ص��راع عربي ـ «إسرائيلي» إل��ى ص��راع عربي ـ ف��ارس��ي ،ولم
تعد القضية الفلسطينية أولوية عند أغلب دول هذا التحالف،
خصوصا ً أنّ جزءا ً غير قليل من دول هذا التحالف ُيقيم عالقات
علنية وسرية مع دولة االحتالل أمنيا ً وسياسيا ً ودبلوماسياً،
وه�ن��اك م��ن يسعى لنقل تلك العالقة م��ن الجانب ال�س��ري إلى
الجانب العلني ،كما هو حال اإلمارات العربية.
والطامة الكبرى ب��أنّ َمن أرض��ه محتلة ويتع ّرض لإلرهاب
من قِبل دولة االحتالل ،ينض ّم لمثل هذا التحالف ،هذا التحالف
الذي سيوظف جزءا ً من جيوشه في معارك وحروب ض ّد أنظمة
عربية ،أنظمة ترفض البقاء تحت مظلّة العباءة األميركية والغرب
االستعماري ،هي تريد أن ُتعيد تلك الدول إلى بيت الطاعة ،بعد
أن يجري تدميرها وتحويلها إل��ى دول فاشلة كما ه��و حال
الصومال وليبيا والسودان والمشهد ليس بالبعيد في العراق،
وبما يسهل تقسيمها على أس��س مذهبية وطائفية ،ويح ّولها
إلى كيانات اجتماعية ّ
هشة ،مرتبطة بأحالف أمنية مع أميركا
و»إس��رائ�ي��ل» وال�غ��رب االستعماري ،وال تمتلك سيطرة على
ثرواتها وقرارها ،و ُتدار اقتصاديا ً من قِبل المركز الرأسمالي
العالمي.
نحن نقول بأنّ توحيد الجهود في محاربة اإلرهاب بأشكاله
كافة ظاهرة إيجابية ،ولكن تشكيلة ه��ذا التحالف اإلسالمي
نتوجس ونتش ّكك بأنّ من
واستبعاد ايران والعراق منه ،يجعلنا
ّ
أهداف تشكيله قد يكون المشاركة في احتالل العراق وإعادة
تقسيمه مذهبيا ً وطائفياً ،وقد تواجه سورية ولبنان المصير
نفسه ،باإلضافة إل��ى محاصرة إي��ران وزي��ادة العداء ضدّها،
واأليام المقبلة ستكشف األهداف الحقيقية لهذا التحالف ،وكنّا
نتمنى على السلطة الفلسطينية أن تلتفت إلى واقعنا وقضيتنا
الزج بنا في محاور وتحالفات
وما يتع ّرض له شعبنا ،بعيدا ً عن ّ
من شأنها أن ال تخدم ال قضيتنا وال شعبنا وال وجودنا على
أرض الدول المجاورة.
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كوالي�س
خفايا

حرب الم�صطلحات وم�ؤتمر الريا�ض...
 سناء أسعد
تثير االشمئزاز تلك المؤتمرات التي ما انعقدت يوما ً وما
كانت لتُعقد اآلن إال لتكون امتدادا ً وإطالة لعمر تلك الحرب
الكونية ...التي أرادوا لنا بها ال�ه�لاك وال��دم��ار للتخلّي عن
مبادئنا وقيمنا وممانعتنا ومقاومتنا...
لقد ضاقت بنا ذرع �ا ً وأل�م�اً ...تلك العبارات الواهمة التي
دخلت أنفاق الظلمة إليجاد الحلول التي يمكن معها مكافحة
اإلره � ��اب ...وإذا بها ت�خ��رج إل��ى ح�يّ��ز اإلع �ج��از المستحيل
تفسيره...
خمس سنوات والمصطلحات تتناحر وتتصارع وتتذابح
وتتقاطع أوصالها على مفترقات وفوارق العقول واألدبيات
واألخالقيات ...حتى كادت األبجدبة تنهار مما تع ّرضت له
من غ��زوات لتحريف وتشويه مصطلحاتها ،وك��أنّ تسمية
األم��ور بغير مس ّمياتها ابتكار واختراع يفوق اختراع الذرة
بأهميته ،أو أنه إعجاز بح ّد ذاته...
ف��ال��دول جميعها ،كما ي � ّدع��ون ،متفقة وع��ن سابق قصد
وإصرار وتصميم للتعاون من أجل مكافحة اإلرهاب ،ولكنها
مختلفة على أمر بسيط جداً!! هو تسمية اإلرهاب وتصنيفه...
فقد ضاع حكام ال��دول المسيّسة ،وحكام ال��دول المتق ّمصة
للسيادة ولمبادئ الديمقراطية ،ضاعوا والتقوا في ك ّل شيء
إال في تسمية اإلرهاب ووصفه...
عجز عن تفسيرها وتعليل وجودها،
وكأنّ اإلرهاب ماهية ُي َ
أي تصرف
نسب له بع ُد ّ
وكأنّ اإلرهاب مخلوق فضائي ولم ُي َ
على األرض لتت ّم بموجبه تسميته وعنونته!
ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ...ال أرى إال م�ش�ه��دا ً قبليا ً عنتريا ً جاهالً
جاحدا ً متخلفاً ،ال أرى إال مشهدا ً لالقتتال البربري الهمجي،

فك ٌّل يريد أن يحمي جماعته و ُيخرجها من حيّز التصنيف
يخص
اإلرهابي ليحجز لها مقعدا ً على طاولة الحوار في ما
ّ
سيادة سورية...
وما مؤتمر ما ُس ّمي «المعارضة» في الرياض بعدم شرعيته
إال جزء من الك ّل في المشهدية الكوميدية والتراجيدية في
الوقت نفسه.
فما بعد القبلية والهمجية ف��ي ذل��ك المؤتمر ال ُي �ع � ّد إال
إعالنا ً رسميا ً من السعودية على استمرارية حربها العرجاء
ال�ع��وج��اء ض � ّد س��وري��ة ...وذل��ك باجتماعها العلني وداخل
أرضها مع َم��ن اعتبرتهم واعترفت بهم أنهم يمثلون جزءا ً
من السيادة ال�س��وري��ة ...التي حاولوا جاهدين التمثيل بها
وتقطيع أوصالها ،بائعو الوطن وبيّاعو الوطنية« ...قبّيضة»
ال � ��دوالرات ،قاطعو ال � ��رؤوس ...ال��ذي��ن ال ت��اري��خ وال هوية
تمثلهم ...فكيف لفاقد الشيء أن يعطيه؟
وذل��ك المؤتمر ما هو إال سلسلة من االنقياد والعبودية
واالستعباد...
فهم انقادوا إلى ذلك المؤتمر ال لمناقشة شيء ،وإنما تنفيذا ً
ألوام��ر السعودية ،للجعجعة اإلع�لام�ي��ة ال أك �ث��ر ...ولتبرز
السعودية نفسها كداعية للسالم ف��ي المنطقة ...دون أن
يخص أمر التسليح والتمويل
يتداخل هذا االدّعاء الكاذب في ما
ّ
والدعم لما تس ّميه «المعارضة المعتدلة» في سورية ...فك ّل له
شأنه لدى السعودية ...فهي تريد وترغب من جهة وتطمع
وتطمح من جهة أخرى...
تحج وتصبح
يريدون منا أن نصدّق أنّ السعودية ق ّررت أن ّ
َّ
المبطن بالخبث والغدر ...الذي لم
داعية للسالم بذلك المؤتمر
يصبح التباسا ً على أحد مالمسته في سياسة الدول الداعية
لالقتتال على محاور اإلنسانية والسيادة كافة؟ السعودية
تريد التفاوض من أجل ح ّل سياسي سلمي للدولة السورية،
ول �ك��ن ذل��ك م��رت�ب��ط ب��رح�ي��ل األس� ��د ...ف��ال�س�لام ك�م��ا ارت��أت

المملكة الوهابية يكون فقط برحيل األسد ال بوقف تسليحهم
وت�م��وي�ل�ه��م ل�لإره��اب �ي �ي��ن ...ف�ق��ط رح �ي��ل األس ��د ه��و الرؤيا
والنظرية والمعادلة التي يمكن طرحها ل�ل�ت�ف��اوض ...وإال
سوف تبقى تلك الحرب مستم ّرة وقائمة حتى يرحل األسد
بالقوة العسكرية ...كما يتوهّم صبية «إسرائيل»!
لنجد أننا أم��ام حرب مصطلحات ...وأم��ام دع��اة سالم ال
يجيدون إال اس�ت�خ��دام المصطلحات ال��واه�م��ة ال�م�ج� ّردة من
معناها الحقيقي ،ومن مسؤولية طرحها ،ومن أهمية دورها
وفعاليتها في حقيقة ما يدعون ،سواء من حيث إرادة السالم
ألي
ال�ك��اذب��ة ،أو م��ن حيث مكافحة اإلره ��اب التي يستحيل ّ
شخص أن يسلّم بجدّيتها كقرار حقيقي من صنّاع اإلرهاب
ذاته!
األف �ض��ل لهم أن ي��دف�ن��وا تلك المصطلحات ف��ي عقولهم
المبرمجة لخدمة ك � ّل ش��يء إال لخدمة ال �س�لام ...يمكن أن
يستفيدوا منها يوما ً لمواجهة ما سيجري داخ��ل أراضيهم
وحدودهم ،كنتيجة حتمية لتجاهلهم حقيقة ما صنعوه وكذب
ما يدّعون...
وليتوقفوا ع��ن عقد م��ؤت�م��رات ال ��ذ ّل وال �ع��ار والمسخرة
والمهزلة ...فنحن ال ننتظر السالم ول��ن نتوقعه من صبية
«إسرائيل» ،وال نريد التعاون مع صنّاع اإلرهاب لمكافحته،
نحن السوريين شعب أب��ي ،وج�ي��ش ب��اس��ل ،وق��ائ��د حكيم،
س ��وف ننتصر ع�ل��ى اإلره � ��اب ب��أش�ك��ال��ه ك��اف��ة ،بصمودنا
وتضحياتنا ،بشرعيتنا التي نستمدّها من أحقية الدفاع عن
أرض�ن��ا وح��دودن��ا وقضيتنا ،فهذا ال�ك� ّل ال�س��وري الحقيقي
المتكامل ال ينتظر شرعية من أحد.
فلن تكون هناك شرعية أق��وى من شرعية ما ندافع عنه
ونضحي ألجله بك ّل ما نملك ،لتحقيق االنتصار الذي أصبح
ّ
ق��اب قوسين أو أدن� ��ى ...ليس على اإلره ��اب فقط ب��ل على
المشروع الصهيو ـ أميركي بأكمله...

التق ّدم في مفاوضات
جنيف اليمنية
وصمودها رغم
التعقيدات التي تواجه
المتفاوضين تد ّل برأي
ديبلوماسي خليجي
على وجود قرار كبير
بالوصول إلى التسوية،
مهما كانت التعقيدات
والمتاعب ،وأنّ
التعقيدات تطال االنتقال
من مرحلة الصراع
الوجودي إلى التسوية،
وليس مضمون أحكامها
المتفق عليه سابقاً،
قائالً :إنّ اإلجراءات
االنتقالية متعبة
للحوثيين بينما التسوية
النهائية مقلقة لمنصور
هادي و َمن معه...

المخ�صب �إلى رو�سيا
في خطوة جريئة� ...إيران تر�سل � 9أطنان من اليورانيوم
ّ

�سيتم �إر�سال ّ
خطة ن�شاطات �إيران النووية �إلى الوكالة
�صالحي:
ّ

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية ،علي أكبر
صالحي ،أنّ إيران ا ّتفقت مع روسيا على تسليم  9أطنان
المخصب لها ،مضيفا ً أنّ اليورانيوم
من اليورانيوم
ّ
المخصب الذي يُن َتج بمحطة بوشهر الكهرذرية سيُستبدل
بمك ّثفات خام اليورانيوم في روسيا.
من جهته ،أ ّك��د مندوب روسيا ال��دائ��م ل��دى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،فالديمير فورونكوف ،أ ّنه سيتم
المخصب من إيران إلى روسيا خالل األيام
نقل اليورانيوم
ّ
القليلة المقبلة.
وفي وقتٍ سابق ،أعلن الرئيس اإليراني ،حسن روحاني،
أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعترفت بالطابع السلمي
للبرنامج النووي اإليراني ،م ّما أ ّك��د للعالم أنّ الشعب
اإليراني لم يكن يكذب ،وأنه يلتزم بالعهود التي أبرمها
للمجتمع الدولي.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت ،يوم
الثالثاء الماضي ،إغالق ملف التحقق من أنشطة إيران
النووية لألغراض العسكرية التي ا ّتهمت إيران بالقيام
بها سابقاً ،ووافقت الدول الكبرى في الوكالة الدولية على
قرار يُنهي التحقيق بمزاعم حول أنّ إيران عملت على إنتاج
أسلحة نووية.
من جهته ،وصف وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي
الف���روف ،غلق ملف أنشطة إي��ران النووية «بالخطوة
الكبيرة التي من شأنها المساعدة في تنمية المنطقة»،
مشيرا ً أنّ االتفاق من شأنه أن ينعكس إيجابا ً على حل
باقي القضايا والمشاكل اإلقليمية.
من ناحي ٍة أخ��رى ،أ ّك��د وزي��ر الدفاع اإليراني ،حسين
دهقان ،األربعاء ،أنّ إيران لن تقبل بفرض أي قيود على
برنامجها البالستي بعد انتقادات صدرت عن خبراء األمم

المتحدة.
وق��ال ال��ج��ن��رال ده��ق��ان ،ف��ي تصريح نشره الموقع
اإللكتروني ل��وزارة ال��دف��اع« ،على الرغم من الضغوط
واألجواء المس ّممة ،قمنا باختبار الصاروخ «عماد» وأعلنا
عن مداه .والهدف هو أن نقول للعالم إنّ جمهورية إيران
اإلسالمية تعمل وفق مصالحها القومية ،وال تقبل بأي قيد
في هذا المجال».

وفي السياق ،دعا  36عضوا ً جمهوريا ً بمجلس الشيوخ
األميركي ،أم��س ،الرئيس ب��اراك أوب��ام��ا إل��ى ع��دم رفع
العقوبات عن إيران بسبب مواصلتها إجراء تجارب إطالق
الصواريخ.
واعتبر المش ّرعون أنّ التجربة التي أجرتها طهران
على إطالق صاروخ باليستي في اآلونة األخيرة ،أظهرت
«تجاهالً صارخا ً اللتزاماتها الدولية».

وج��اء في الرسالة التي وقعها  36عضوا ً من أصل
 54عضوا ً جمهوريا ً بمجلس الشيوخ ،أنّ التجارب
الصاروخية تع ّزز قدرة طهران على استهداف «إسرائيل»
والقوات األميركية في المنطقة ،وأ ّنه من الخطأ التعامل مع
برنامج الصواريخ الباليستية اإليراني بمعزل عن برنامج
إيران النووي».
إل���ى ذل���ك ،ع � ّب��ر م��ش � ّرع��ون ج��م��ه��وري��ون وع���دد من
الديمقراطيين عن شكوك عميقة إزاء االتفاق النووي،
وزادت هواجسهم منذ التجربة الصاروخية التي أجرتها
إيران في  10تشرين األول.
إلى ذلك ،قال رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر
صالحي ،إنّ الخطة الطويلة األم��د لنشاطات المنظمة
سترسل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد تأييدها
من قِبل لجنة اإلش���راف على برنامج العمل المشترك
الشامل ،والمجلس األعلى لألمن القومي.
وقال صالحي ،إنّ هذه الخطة سترسل قريبا ً إلى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وحول موعد إرسال اليورانيوم
المخصب إلى روسيا ،أوضح قائالً «إنّ هذا العمل سيُنجز
ّ
خالل األيام القليلة القادمة ،وإن الوكالة ستشرف على
عملية االنتقال».
وحول إخراج قلب مفاعل أراك وحضور مف ّتشي الوكالة
خالل هذه العملية قال صالحي «إنّ هناك اتفاقا ً بين إيران
والوكالة في هذا المجال ،سيت ّم العمل بموجبه» ،مضيفا ً
أ ّنه بعد إغالق ملف  PMDسنبدأ بجمع قسم من هذه
األجهزة وفقا ً لبرنامج العمل المشترك الشامل.
وحول عملية بناء محطات نووية جديدة في بوشهر
قال «نأمل بأن تت ّم هذه العملية حتى نهاية العام اإليراني
الجاري (في  19آذار القادم).

تزود «قوات �سورية الديمقراطية» بال�سالح قبل معركة ال�شدادي المتوقعة
وا�شنطن
ّ

يقرر �سحب ن�صف مقاتالته من قاعدة �إنجرليك التركية
«البنتاغون» ّ
كشف مسؤولون أميركيون أمس ،أنّ اإلدارة
األميركية ز ّودت مسلحين سوريين باألسلحة
والذخيرة قبل بدء المعركة مع مقاتلي تنظيم
«داعش» ،وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وقال المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن
هوياتهم ،إنّ الواليات المتحدة مدّت المسلحين
في الجزء الشمالي الشرقي من سورية بالذخيرة
عن طريق الب ّر خالل األيام الماضية.
وه��ذه على م��ا يبدو ثالث شحنة ُترسلها
الواليات المتحدة إلى المسلحين منذ أن بدأت
تزويدهم بها من خالل إسقاط ذخائر جوا ً في
ّ
ويوضح المسؤولون أنّ عدد
شهر تشرين األول.
المسلحين السوريين يبلغ حوالي  5000مقاتل،
ويش ّكلون مع األكراد وآخرون ما يُس ّمى بـ»قوات
سورية الديمقراطية» التي تسعى الستعادة
أراض يسيطر عليها تنظيم «داعش» ،مشيرين
ٍ
إلى أنّ المسلحين يستعدّون للتح ّرك في نهاية
األمر نحو مدينة الشدادي الواقعة عند شبكة
استراتيجية من الطرق السريعة ،وقد يساعد
االستيالء عليها في ع��زل مدينة الرقة معقل
التنظيم ،على ح ّد قولهم .هذا وتو ّقع المسؤولون

مقتل  23من عنا�صر
الكرد�ستاني في عملية
�أمنية �شرق تركيا
أفادت مصادر إعالمية تركية ،أمس ،بمقتل
 23مسلحا ً ينتمون لحزب العمال الكردستاني
في عملية مشتركة للجيش والشرطة بوالية
شرناق جنوب شرقي تركيا.
وأطلقت عملية مشتركة ض ّد عناصر الحزب
في شرناق منذ يومين ،وأدّت إل��ى مقتل 22
مسلّحا ً في قضاء «جيزرة» ،وآخر في «سيلوبي»
بالوالية المحاذية لسورية والعراق ،في الوقت
الذي يستم ّر فيه حظر التجوال بالقضائين.
يُذكر في هذا السياق أنّ أكثر من  160من
عناصر الجيش والشرطة ُقتلوا في تركيا خالل
الشهور الثالثة الماضية على ي��د مسلحين
أك��راد ،ويقوم الطيران الحربي التركي منذ 24
تموز الماضي بقصف مواقع لحزب العمال
الكردستاني في جنوب شرقي تركيا ،وشمال
العراق.

مقاومة شرسة من جانب عناصر «داع��ش»
لالحتفاظ بمدينة ال��ش��دادي ن��ظ��را ً ألهميتها
اإلستراتيجية ،من ّوهين أيضا ً إلى أنّ التنظيم
ّ
بشق أنفاق
يستع ّد ب��دوره للمعركة المرتقبة
طويلة وإقامة سواتر ترابية.
على صعي ٍد م ّتصل ،أ ّكد الكولونيل األميركي
ستيف وارن المتحدث باسم التحالف ،أنّ
المتشدّدين استخدموا مدينة الشدادي لتجهيز
األسلحة والعتاد واألفراد لتوزيعهم على ساحات
القتال .كما رفض التعليق على أيّة عمليات إمداد
أميركية محدّدة ،مشدّدا على تعهّدات أميركية
سابقة بتنفيذ مثل هذه العمليات.
من جهتها ،رفضت وزارة الدفاع األميركية
التعليق على أ ّي��ة عمليات ،لكنها أش��ارت إلى
أنّ الرئيس باراك أوباما أوضح أنّ دعم القوات
السورية على األرض يم ّثل ج��زءا ً رئيسيا ً من
استراتيجيته لمكافحة «داعش».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أعلنت وزارة ال��دف��اع
األميركية أمس ،أ ّنها تعمل حاليا ً على سحب
 12طائرة مقاتلة تتمركز في قاعدة «إنجرليك»
جنوب تركيا ،التي ُتستخدم نقطة انطالق

لقصف مواقع في العراق وسورية.
وقالت المتحدثة باسم «البنتاغون» الورا
س��ي��ل ،إ ّن���ه «رغ���م ه��ذا السحب ف���إنّ ط��ائ��رات
التحالف ال��دول��ي بقيادة ال��والي��ات المتحدة
ستك ّثف خالل األشهر القليلة المقبلة غاراتها
انطالقا ً من قاعدة إنجرليك»ُ ،مضيف ًة أنّ «12
مقاتلة من ن��وع (إي )-10ال ت��زال حاليا ً في
إنجرليك ،إلى جانب طائرات أخرى تابعة لدول
أخرى في التحالف».
الالفت أنّ االعالن عن سحب هذه الطائرات
يأتي غداة زيارة قام بها وزير الدفاع األميركي
آشتون كارتر إلى القاعدة التركية ،وبعد أيام
من تكرار وعود الرئيس األميركي باراك أوباما
بأ ّنه «سيك ّثف الحرب على داع��ش» ،متعهّدا ً
«باستعادة األراضي التي يسيطر عليها التنظيم
في الشرق األوس��ط وقتل ق��ادت��ه» ،وذل��ك في
أعقاب هجوم سان برناردينو بكاليفورنيا ،الذي
تب ّناه «داعش» مطلع الشهر الجاري.
وكان أوباما كشف أنه طلب من وزير دفاعه
التوجه إلى الشرق األوسط للحصول على مزيد
ّ
من الدعم العسكري في محاربة التنظيم.

ال�صين ّ
تحذر من نفاد �صبرها ُ
وت ّ
هدد
بفر�ض عقوبات ّ
�ضد ال�شركات الأميركية
استدعى مساعد وزي��ر الخارجية الصيني،
تشيجين ت��س��وغ��ان ،أم���س ،ال��ق��ائ��م باألعمال
األميركي في الصين كاي لي ،لالحتجاج على
موافقة من الحكومة األميركية ،بيع أسلحة إلى
تايوان ،بقيمة  1.83مليار دوالر.
وق��ال تسوغان ،إنّ «ت��اي��وان ،ج��زء ال يتجزأ
من األراضي الصينية ،والصين تعارض بشدّة
اإلمدادات العسكرية األميركية لتايوان» .و ِوفقا ً
ل��ه ،ف��إنّ بيع األسلحة ينتهك القانون الدولي
ويض ّر بالمصالح األمنية للصين.
وأش��ار تسوغان ،أنّ بكين ،تخطط لفرض
عقوبات على الشركات التي تشارك في توريد
األس��ل��ح��ة إل���ى ت���اي���وان ،وأض����اف« ،لحماية
مصالحنا ال��وط��ن��ي��ة ،ق��� ّررت ال��ص��ي��ن ،ا ّت��خ��اذ

اإلجراءات الضرورية ،بما في ذلك فرض عقوبات
ض� ّد الشركات المشاركة في بيع األسلحة «.
ه��ذا وأخ��ط��رت ،إدارة الرئيس األميركي ب��اراك
أوب��ام��ا ،الكونغرس رسمياً ،على بيع أسلحة
إلى تايوان بقيمة  1.83مليار دوالر ،في صفقة
لبيع فرقاطتين ،وصواريخ مضادّة للدبابات
وطائرات هجومية وغيرها من المعدّات األخرى.
يُذكر ،أنّ الجانب الصيني ،قد أعلن في وقت
سابق ،أنّ توريد األسلحة إلى تايوان ،من طرف
ّ
تدخالً في الشؤون الداخلية
واشنطن ،يُعتبر
للصين و ُيعرقل عملية التنمية السلمية للعالقات
بين جانبي مضيق تايوان ،فضالً عن أ ّنه يض ّر
بالعالقات الثنائية للبلدين.

بريطانيا :االنتماء للإخوان الم�سلمين
م� ّؤ�شر على التط ّرف
خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة األخوان المسلمين
المحظورة في مصر ونشرت نتائجها أمس إلى أنّ االنتماء للجماعة السياسية أو
االرتباط بها ينبغي اعتباره ّ
مؤشرا ً محتمالً على التطرف.
و أ ّكد رئيس الوزراء البريطاني ،ديفيد كاميرون ،أمس ،أنّ هناك ارتباطا ً وثيقا ً
ّ
موضحاّ أنّ لندن تعتزم تكثيف المراقبة
بين جماعة األخوان المسلمين واإلرهاب،
على الجماعة .وأوضح كاميرون أنّ نتائج المراجعة على جماعة األخوان المسلمين
المصرية أثبتت أنّ االنتماء لجماعة األخوان أو االرتباط بها أو التأ ّثر فيها يُعتبَر
ّ
مؤشرا ً محتمالً للتطرف ،األمر الذي استدعى تكثيف المراقبة على اآلراء واألنشطة
التي ير ّوجها أعضاء «األخوان المسلمين» وحلفاؤهم في الخارج.
وتابع كاميرون في بيان مصاحِ ب للتقرير قوله إنّ هناك فروعا ً من «األخوان
المسلمين» لهم عالقة مشبوهة مع التط ّرف المشوب بالعنف ،ووصفها بنقطة
العبور لبعض األفراد والجماعات م ّمن انخرطوا في العنف واإلرهاب.
وكان رئيس ال��وزراء البريطاني قد أصدر توجيهاته في نيسان  2014ببدء
المراجعة بهدف تحديد إن كانت الجماعة تش ّكل خطرا ً على األمن القومي البريطاني.
يأتي هذا اإلعالن ،مع قرب نشر تقرير بخصوص جماعة األخوان المسلمين ،وكان
كاميرون قد أمر في نيسان  2014بإجراء تحقيق في نشاطات الحركة وما إذا كانت
تش ّكل تهديدا ً لألمن الوطني البريطاني.

