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هدنة يمنية( ...تتمة �ص)9

الجي�ش يُ�ض ّيق ( ...تتمة �ص)9

ويطالب القرار الدول األعضاء «بالتحرك بشكل نشط وحاسم
لقطع التمويالت وباقي الموارد االقتصادية لتنظيم داعش ولمعاقبة
الداعمين الماليين للمجموعة بشكل أقوى».
كما دُعيت الدول إلى أن تجعل من تمويل اإلرهاب «جريمة خطرة
في قوانينها الوطنية» ،حتى في غياب أي صلة بعمل إرهابي
محدد ،وإلى تكثيف تبادل المعلومات بهذا الشأن بما في ذلك بين
الحكومات والقطاع الخاص.
وأشار وزير المالية األميركي جاكوب لو ،الذي ترأس الجلسة،
إلى أن هذا القرار «يكمل إجراءات سابقة ويعزز األدوات الموجودة»،
مضيفا ً «أنها خطوة مهمة ،لكن االختبار الحقيقي سيكون التحرك
بتصميم لتنفيذه» ،داعيا ً بالخصوص إلى «تعميق التعاون مع
الشركاء في القطاع الخاص».
من جهته ،ذك��ر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية
دميتري بيسكوف ،أن الرئيس فالديمير بوتين بحث مع أعضاء
مجلس األم��ن الروسي سبل تسوية األزم��ة السورية ومكافحة
اإلرهاب وقطع قنوات تمويله.
إلى ذلك ،أعلن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري
أنه ال يستبعد إمكانية انضمام الجيش الحر إلى القوات السورية
في مكافحة «داعش» إذا غيّر طبيعته وأوقف توجيه السالح ضد
المدنيين.

وقال المقداد أمس« ،إذا كان الجيش الحر قادرا ًعلى تغير طبيعته
والتعاون مع القوى التي تناضل ضد اإلرهاب ،فهذا يجب أن يكون
أمرا ً معلناً ،ويجب أن يتوقف هذا الطرف عن توجيه السالح على
المدنيين واألبرياء وتدمير المدن وإعادة المختطفين ،علما ً أن هذا
التنظيم لم يعد له وجود على األرض».
ورفض المسؤول السوري إمكانية مشاركة دمشق في «تحالفات
وهمية (التحالف اإلس�لام��ي) ذات طابع طائفي أو ديني ،ألن
اإلرهاب ال دين له وال لون» ،مضيفا ً «ال أعتقد أن هناك فرقا ً بين ما
يفعله تنظيم داعش والحكومة السعودية التي تقف خلف تمويل
الجماعات اإلرهابية وتسليحها ودعمها في سوريا ،وبالتالي ال
يمكن أن تكون جزءا ً من الحرب ضد اإلرهاب».
وق��ال المقداد إن دمشق تابعت لقاء ال��ري��اض للمعارضة
السورية ،وتبين لها أن السعودية سمحت بتواجد وجوه فيه ال
تمثل المعارضة السورية ،فضالً عن أنه ض ّم مجموعات إرهابية،
مشددا ًعلى أن الحكومة السورية ال تلتقي مع المجموعات اإلرهابية
إال على أرض المعركة.
وأَضاف «هؤالء ال يمكن اللقاء معهم إال في ساحات القتال ،نحن
مع الحوار مع قوى معارضة حقيقية موجودة على الساحة ولها
تأثير وال نعتقد أن السعودية كانت مؤهلة لعقد مثل هذه اللقاءات،
ألنها تدعم بشكل مكشوف المجموعات اإلرهابية المسلحة

وتتناقض بشكل واضح للجميع مع قرارات جنيف  1و .»2
وأكد المقداد أن سورية لم ولن تشتري النفط من «داع��ش»،
مشيرا ً إلى أن دمشق تستورد النفط من الدول الصديقة وعلى وجه
الخصوص من إيران ،وقال «بصراحة نحن نقوم باستيراد النفط
من الدول الصديقة وبشكل خاص من جمهورية إيران اإلسالمية،
التي تقوم بنقل  3بواخر شهرياً» ،مؤكدا «لم نقم على اإلطالق بشراء
أي نفط من داعش ،ألن ذلك سيكون إهانة لنا كسوريين ،فكيف نقوم
بمحاربة داعش وشراء نفط منه ،هذا ال منطقي ودعاية رخيصة من
تركيا وأميركا».
ميدانياً ،يتابع الجيش السوري تقدّمه في المحور األوسط
لريف الالذقية الشمالي ،حيث سيطرت وحداته أمس على جبل
السيد المشرف على قريتي المريج والكوم والمقابل لسلمى ،وسط
قصف مدفعي وصاروخي تمهيدي ينفذه الجيش باتجاه قرية
المارونيات.
كما سيطر الجيش على المرتفع  5.754وبرج السيريتل وجبل
األسود الكبير وقرية عطيرة في الريف الشمالي الغربي لالذقية،
وأحكمت وحدات الجيش السوري سيطرتها النارية على بلدات بيت
ملك والقنطرة وبيت شروق والخضراء وزاهية والكبير والصواف
وقلعة بوجاك ،ما يعني اقتراب الجيش من ربيعة والتي تعد معقالً
أساسيا ً للمجموعات المسلحة في المنطقة.

«قاهر »1 -يق�صف( ...تتمة �ص)9
وأفاد مراقب بأن المواجهات ال تزال مستمرة بين ك ّر وف ّر في
منطقة الحزم ،ومحيط معسكر لبنات في الجوف شرق البالد،
حيث أعلنت القوات الموالية للرئيس ه��ادي تقدّمها في تلك
المنطقة .وأضاف بأن التحالف السعودي شنّ غارات جوية
وقصفا ً مدفعيا ً على مديريتي حرض وميدي الحدوديتين في
محافظة حجة ،مشيرا ً إلى سقوط أكثر من خمسة عشر شهيدا ً
بقصف للتحالف السعودي على مديرية كتاف بصعدة.
أما في صنعاء ،وفي رد على محادثات جنيف ،فقد نظم أبناء
مديرية بني الحارث وقفة احتجاجية على استمرار التحالف
في قصف أبناء الشعب اليمني وقتلهم ،مؤكدين دعمهم للجيش
واللجان الشعبية ورفدهم بالقوافل الغذائية.
وقال رماح هبة من قبائل بني الحارث «إن عادوا إلى موقفهم
المعادي لليمن عدنا إلى موقفنا بالدفاع عن أرضنا وشعبنا».
ه��ذه التحركات وإن كانت محدودة إال أنها ج��اءت لتم ّثل
مقدمة مهمة لتحركات شعبية وقبلية واسعة قد تمت ّد إلى أغلب
المناطق اليمنية.
قصفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الثورية
بصاروخ من نوع قاهر واحد تجمعا ً عسكريا ً في منطقة الخباش

بنجران السعودية .
وج��اء ال��ص��اروخ البالستي ردا ً على خ��رق دول العدوان
ومرتزقتها للهدنة ،استهدف موقعا ً عسكريا ً يضم عسكريين
من جنسيات مختلفة استقدمتهم السعودية مؤخرا لحماية
حدودها ومناطقها الداخلية.
وأف��ادت مصادر الجيش واللجان بوقوع خسائر كبيرة في
صفوف المرتزقة  .كذلك ه��دد الجيش واللجان بالمزيد من
عمليات الرد إذا لم تلتزم السعودية بالهدنة وتوقف عدوانها
المستمر.
على الصعيد ذاته قتل أربعة من شركة بالك ووتر االمنية
االميركية اثناء محاولة التقدم باتجاه المرور وحبيل سلمان
في تعز ،والقتلى هم أميركي من اصل باكستاني يُدعى جاويد
الطاف خان وايطالي يدعى ابيتي كاربوني وجنوب افريقي
يدعى مازولو كنياتي ورواندي يدعى صموئيل بريبوتاتانا.
كما اطلق الجيش واللجان الشعبية سراح ثالثمئة مسلح
من مرتزقة السعودية من جماعة هادي في اطار مساع قامت
بها لجان قبلية وحقوقية ب��دأت منذ اشهر وليس لها عالقة
بالمفاوضات الجارية في سويسرا .

ترحب باتفاق ال�صخيرات بكونه بداية لإحياء الدولة
مو�سكو ّ

لغز هبوط كوماندوز �أميركي
في قاعدة جوية ليبية!
الكوماندوز األميركي ،وأن أفراده سلّموا أنفسهم
وتذرعوا بوجود تنسيق مع أطراف في الجيش
الليبي ،مضيفة أن قوة حماية القاعدة أجبرت
الجنود األميركيين على المغادرة بعد حجز جميع
معداتهم.
وفي شأن اتفاق الصخيرات المغربية ،رحبت
موسكو بتوقيعه من الفرقاء الليبيين ،معربة عن
أملها بأن يصبح هذا الحدث نقطة انطالق في
عملية إحياء الدولة الليبية.
ودعا بيان صادر عن الخارجية الروسية أمس،
السياسيين الليبيين الذين لم يحددوا بعد موقفهم،
االنضمام إلى اتفاق الصخيرات.
وجاء في البيان« :من المهم أن يقدم كل المجتمع
الليبي للسلطات الجديدة الدعم المطلوب .إن ذلك
سيسمح لمؤسسات الدولة التي تجري إقامتها من
جديد القيام بتحقيق مهماتها بشكل فعال ،وقبل
كل شيء في مجال ضمان األمن وحفظ النظام في
أنحاء البالد كافة وإعمار اقتصاد ليبيا».
كما دعت الخارجية الروسية في بيانها المجتمع
الدولي لالعتراف بالحكومة التي ستعتمد على
الفئات الواسعة والقوى السياسية والقبائل كافة
وتقديم المساعدة لها.
وأك��د البيان أن موسكو معنية بقيام ليبيا
كدولة ديمقراطية مستقرة تعتمد على مؤسسات
حكومية مؤهلة ،بما في ذلك الجيش وقوات األمن،
مضيفا ً أن ذلك يتفق ليس فقط مع تطلعات الشعب
الليبي ،بل مع مصالح منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا والمجتمع الدولي بأكمله.

نقل موقع قناة « « NBCعن مسؤولين رفيعي
المستوى في البنتاغون أن مجموعة من القوات
الخاصة األميركية هبطت االثنين الماضي في
قاعدة «الوطية» ،جنوب غرب طرابلس ،أُمرت
بالمغادرة فور وصولها.
وذك��ر مسؤول أميركي ،بحسب الموقع ،أن
كوماندوز أميركي كان لبعض الوقت «داخل ليبيا
وخارجها» ،في مهمة لتقديم المشورة للقوات
الليبية ،وليس للقيام بعمليات قتالية أو للتدريب.
ورجح المصدر أن الطلب من أفراد فريق القوات
الخاصة األميركية مغادرة البالد ج��اء بسبب
عدم وجود اتصاالت كافية بين قاعدة «الوطية»،
حيث حطت طائرة الكوماندوز األميركي ،والقوات
المسلحة الليبية التي تتعامل مع المستشارين
األميركيين.
وكانت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية
كشفت على حسابها في موقع التواصل االجتماعي
«فيسبوك» أن طائرة أميركية حطت صباح االثنين
الماضي على مهبط قاعدة الوطية وعلى متنها 20
من جنود القوات الخاصة األميركية.
ولفت الموقع إل��ى أن أف��راد القوات الخاصة
األميركية ترجلوا من الطائرة في وضعية قتالية،
وأنهم كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص
وم��ز ّودي��ن بأسلحة حديثة وبكواتم للصوت
ومسدسات وأجهزة رؤية ليلية وأجهزة «جي بي
إس».
وأوضحت الصفحة التابعة للقوات الجوية
الليبية أن ق��وة حماية ال��ق��اع��دة تعاملت مع

واالس��رى المفرج عنهم هم من ابناء محافظتي لحج وعدن
الجنوبيتين وقد تم اسرهم خالل المعارك في االشهراالخيرة.
بدوره رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي وخالل
حفل في صنعاء اعد الستقبال االسرى المحررين من الجيش
واللجان الشعبية الذين اطلقوا في عملية التبادل ،اشاد
ببطوالتهم وتضحياتهم  ،وشدد على مواصلة النضال من جل
النصر ودحر الغزاة.
وحول المفاضات الجارية في سويسرا اكد رئيس المجلس
السياسي لحركة ان��ص��ار ال��ل��ه ص��ال��ح الصماد ان التفاؤل
بخصوص هذه المفاوضات ،ما هو اال خداع للشعب وللجيش.
وانتقد الصماد في بيان الموقف الدولي تجاه خروق دول
العدوان لهدنة وقف النار ،ووصفه بالمتواطئ محذرا من النهج
السعودي العدواني وعدم التزامه بالعهود .وقال ان استمرار
الغارات لم يدع مجاال ً للشك أن العدوان يستغل هذه المحطات
لتنفيذ مخططاته لتحقيق مكاسب ميدانية عجز عن تحقيقها
سابقا.
وختم الصماد بان السعودية ستكتوي بنار عدوانها وان
النصر حليف الشعب اليمني.

التحالف الأميركي( ...تتمة �ص)9
وتشهد مدينة الرمادي عمليات عسكرية
واسعة لتحريرها من تنظيم «داعش» ،ويشارك
الطيران الحربي للتحالف الدولي والعراقي في
تلك العمليات.
فيما أعلن مسؤول محور قضاء الدبس
بقوات البيشمركة كمال كركوكي ،عن إحباط
هجوم لـ«داعش» وقتل  61عنصرا ً منهم بعد
محاولتهم التقدم باتجاه قريتين شمال غربي
المحافظة ،فيما أكد أن طيران التحالف الدولي
نفذ ضربات جوية دقيقة قتلت العشرات
منهم.
وق���ال ك��رك��وك��ي إن «ق����وات البيشمركة
أحبطت ،هجوما ً كبيرا ً لـ«داعش» على قرى
ك��راو وكبة في محيط قضاء ال��دب��س45( ،
كم شمال غربي كركوك) ،ما أسفر عن مقتل
 11عنصرا ً من التنظيم جرى التحفظ على
جثثهم ،فيما قتل  50آخرين بقصف للتحالف
الدولي».
وأض���اف كركوكي ،أن «داع���ش استخدم
سيارات وانتحاريين ،لكن لم تحصل أي إصابة
في صفوف البيشمركة ،التي كانت تمتلك
معلومات عن تحركات اإلرهابيين».
تصدت قوات البيشمركة الكردية مدعومة
بضربات التحالف الدولي الذي تقوده الواليات
المتحدة ،ألكبر هجوم يش ّنه مسلحو تنظيم
«ال��دول��ة اإلسالمية» في العراق منذ خمسة
أشهر ،حسبما ص��رح مسؤولون عسكريون
أميركيون.
وأفاد مصدر في قوات البيشمركة ،الجمعة،
بمقتل  40عنصرا ً مسلحا ً من تنظيم «الدولة»
الذي يُعرف في المنطقة باسم تنظيم «داعش»
في قرية تقع جنوب شرقي الموصل ،شمالي
البالد.
وق��ال المصدر لـ«بي بي س��ي» ،إن قوات
البيشمركة تمكنت في ساعات الجمعة األولى،

من ص ّد هجوم لتنظيم داعش استخدمت فيه
األسلحة المتوسطة والخفيفة على قرية روالة،
ما أسفر عن سقوط قتلى ،فضالً عن إصابة
خمسة من البيشمركة .وأضاف المصدر الذي
طلب عدم الكشف عن اسمه ،أن قوات البيشمركة
تسيطر على الوضع بالمنطقة.
وهاجم مسلحو تنظيم «داعش» مواقع عدة
بالقرب من مدينة الموصل شمالي العراق.
وأف���اد المسؤولون األميركيون بمقتل نحو
 180مسلحا ً من التنظيم في الهجمات التي
بدأت األربعاء الماضي واستمرت حتى صباح
الخميس.
وق���ال م��س��ؤول��ون أم��ي��رك��ي��ون وأك����راد إن
«المسلحين ش��ن��وا الهجمات مستخدمين
األسلحة ال��رش��اش��ة وال��س��ي��ارات المفخخة
والصواريخ والبلدوزرات المصفحة».
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث
عسكري أميركي قوله «هذا كان أعنف هجوم
لمسلحي تنظيم الدولة منذ الصيف الماضي
وقد هزمتهم قوات البيشمركة».
وقال الجنرال مارك أودوم ،وهو أكبر مسؤول
عسكري أميركي في العراق ،إن الهجوم ربما
كان «هجوما ًفاشالً» ،حسب صحيفة النيويورك
تايمز .وأضاف المسؤول العسكري األميركي أن
األمر محاولة لعرقلة الخطط الرامية الستعادة
مدينة الموصل.
ومن ضمن المواقع التي استهدفها تنظيم
الدولة اإلسالمية بلدة بعشيقة ،حيث كانت
القوات التركية مؤخرا ً تدرب القوات الكردية،
األم���ر ال���ذي أدى إل���ى ص���دام م��ع الحكومة
العراقية.
وأصدر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
ق����رارا ً ن��ص على «ض����رورة ال��ت��ح��رك القوي
والحاسم لقطع تدفق الموارد» إلى تنظيم الدولة
اإلسالمية مثل منع تهريب النفط واآلثار.

الهدنة التي أعلنت لمدة أسبوع اعتبارا ً من الثالثاء
الماضي ،ت ّم خرقها بعد ساعات عن إع�لان سريانها
ومتزامنة مع بدء محادثات السالم بين األطراف اليمنية
في سويسرا ،حيث قامت طائرات العدوان السعودي
بشنّ سلسلة غارات على محافظة شبوة مخلفة ضحايا
بشرية وأضرارا ً مادية ،فيما قامت عناصر من مرتزقة
ال��ع��دوان ف��ي تعز بقصف م��واق��ع الجيش واللجان
الشعبية ف��ي الشريجة بلحج والجحملية بتعز،
بالتزامن مع غ��ارات جوية مكثفة ،الجيش اليمني لم
يقف مكتوف األيدي أمام العدوان فكان الرد ،حيث تمكن
من استهداف بارجة عسكرية لدول التحالف بصاروخ
موجه أصابها بدقة وأدى إلى اشتعال النيران فيها ومن
ّ
ثم إغراقها قبالة سواحل المخاء األربعاء الماضي.
العدوان السعودي يأتي للقضاء على أي مبادرة للحل
السياسي في اليمن ،فالجماعات التي تدعمها السعودية
للقتال على األرض أعلنت قبل بدء المفاوضات أنها غير

معنية بوقف إطالق النار الذي كان الشرط األساسي
لبدء المفاوضات ،مما يدعو لتأكيد عدم قبولها ألي حل
سياسي ال يتوافق مع مصالحها.
السعودية التي جعلت من نفسها عرابة الحروب
في المنطقة والمسؤولة الرئيسية عن الجماعات
اإلرهابية ماليا ً وعقائديا ً تحاول االلتفاف ولملمة
هزائمها بتحالف «شكلي» ،أعلن عنه لمكافحة داعش
الهدف الرئيسي منه هو التدخل في شؤون العراق
وس��وري��ة وتنفيذ مخطط تقسيم ه��ذه ال���دول إلى
مناطق صغيرة ،وتأجيج الحروب األهلية فيها .وهذا
التحالف هدفه ملء الفراغات التي يتركها عناصر
داعش بعد انهيارها المحتوم وذلك بتوكيل أميركي
وغطاء جوي من طائرات التحالف وكل ذلك بذريعة
مكشوفة وهي محاربة اإلرهاب.

بشرى الفروي

�أية �أهداف( ...تتمة �ص)9
فهذا االئتالف العسكري اإلسالمي أثار الشبهة ،بحسب
ما أكد بيان صادر من حزب الله اللبناني أول من أمس،
مشككا ً في جدارة الرياض في قيادته ،التي ربما تحاول
لعب دور في المشهد السوري المتوتر الذي يحقق جيشه
العديد من االنتصارات على اإلرهاب بمساعدة حلفائه
من الطيران الروسي إلى رجال المقاومة اللبنانية العدو
األكبر لـ «إسرائيل» والتي تعتبرها المملكة منظمة
إرهابية ،حيث اعتمدت وزارة الداخلية السعودية في 7
آذار  2014قائمة تضم داعش والنصرة واإلخوان وحزب
الله والحوثيين على أنها جميعها تنظيمات إرهابية.
ما يؤكده المراقبون هو ان السعودية التي تقاوم كل
المحاوالت الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في العالمين
العربي واإلسالمي تطالب بمحاربة اإلرهاب إذ كان مطلبها
جديا ً يجب أن يبدأ من ترتيب البيت السعودي أوال ً وإلغاء
التحالف بين العائلة السعودية والوهابيين الذي عقد عام
 1744ونص على تقاسم النفوذ بين العائلتين فال يمكن
إقناع أي عاقل بالمحاربة الجدية لإلرهاب مادامت وسائل

اإلعالم السعودية تتنافس في نشر األفكار الوهابية التي
تستلهم منها التنظيمات اإلرهابية أعمالها ،ويؤكد الخبراء
االستراتيجيين ان ما تحاول القيام به السعودية جراء
هذا التحالف اإلسالمي ال يصب سوى في مصلحة الكيان
«اإلسرائيلي» الذي لم يذكر مطلقا ً ال في المؤتمر الصحافي
الذي القاه االمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي
وأعلن فيه عن قيام تحالف عسكري إسالمي للتصدي
لإلرهاب وكذلك لم يذكر ايضا ً في تصريحات مستشار
وزير الدفاع السعودي ،ليبقى بذلك السؤال :هل السعودية
تسعى من خالل هذا التحالف لضرب حركات المقاومة أو
الجيش السوري وإلى إضعاف حزب الله الذي بات يملك
قدرات متطورة تسمح له بإصابة كل نقطة في «إسرائيل»
بصواريخ بعيدة المدى ويعتبر من منظور الحكومة
الصهيونية أنه اخطر التحديات في الساحة السورية،
حسب مركز ابحاث االمن القومي في «تل ابيب»؟

ناديا شحادة

تركيا ...وفقدان( ...تتمة �ص)9
المتقدم وتداعياته في أزم��ات سورية والعراق ،في ظل
دور تركي فاعل تجاه مهددات األمن القومي اإلقليمي ،وفي
حال كانت تركيا ذات إفادة بالتزامها تسريع التخلص من
اإلرهاب باالستناد للخصائص الجيوسياسية التي تتمتع
بها والتي ُتعتبر ركنا ً أساسيا ً في األمن اإلقليمي المستقر.
ٍ
تعاط روسي
فالمشهد المعقد للقطيعة ينم إما عن
مباشر م��ع ال��والي��ات المتحدة التي ب��دوره��ا تترك لها
التصرف مع حلفائها لوضع تركيا عند حدها وتحجيم
دوره��ا اإلستراتيجي في مصنفات دور القوى اإلقليمي
س��واء من خ�لال عالقاتها مع ال��دول العربية أو الكيان
الصهيوني الذي كشفت تسريبات صحافية عن اتفاقات
سرية تركية ـ صهيونية مؤخرا ً في سويسرا ،أو في إطار
توازن القوى أمام عالقة أميركية ـ إيرانية بدأت تشت ّد نواة
الندية فيها ،في وجه يثبت لتركيا أردوغ��ان أن الموقف
األميركي هو وح��ده ال��ذي يحسم مع حلفائه تأثيرات
إط��ار ت��وازن القوى في النظام اإلقليمي وال��دول��ي ،لذلك
كان ال��درس الروسي لألردوغانية على شكل تداعيات
مرعبة على مستوى محددات داخلية تركية وبمحاذاتها
محددات إقليمية ودولية في مناطق بحرية متوسطية
مقابلة ألوروب��ا ،وبشكل يترك النيات الروسية مفتوحة
والتي رسم بعضها المؤتمر السنوي الصحافي للرئيس
بوتين في أعقاب تحليل بيانات الصندوق األسود للطائرة
الروسية التي أسقطتها تركيا مؤخراً ،والتي امتدت اليد
التركية فيها لخطوط حمراء تمس خطط وإجراءات أمنية

على المدى القصير والبعيد من أجل تنفيذ أهداف سياسية
ملقاة على أجندتها من الخارج بعد الخطوات التركية
بإرسال قوات عسكرية إلى شمال العراق والتعنت في
موضوع إخراجها رغم األخطار المحيطة باإلقليم العربي
عموما ً وما يسخن تحت أشعة شمس العام المقبل وتوافر
قدرة القوات العراقية في مواجهة التهديدات الخارجية
والداخلية المرتبطة بالسيادة وقدرة استعادة االستقالل
على خطى متغيرات داخلية وإقليمية ودولية.
تركيا التي ت��م��ددت ب��دال ً م��ن اإلذع���ان لصوت األم��ن
اإلقليمي تتجه نحو ترتيبات سياسية وعسكرية خطرة
في محيط مشتعل أصالً وبشكل أطماع مرتكزة على أطماع
قوى كبرى وتنظيمات إرهابية تحاول دفع ر ُقع الجغرافية
العربية نحو بيئة محيطية تحمل آثارا ً مدمرة على الهيكل
العظمي التركي أوالً ،والجوار الجغرافي اآلسيوي ثانياً،
في ملخص تحوالت ربما يرسم «تركيا جديدة» بقلم
الجليد الروسي ال��ذي يتجه للعمق االستراتيجي نحو
قلب العثمانية التي كانت أعلنت سابقا ً أنها على ضفة
سياسة «صفر مشاكل» مع الجيران ليتبين أنها سياسة ال
تخضع الفتراضية المجموع الصفري ،فهل السلوك التركي
«األتاتوركي» سيستطيع إنقاذ نفسه من جليد شتاء لن
ينجح فيه االنسحاب على غ��رار منتدى «داف��وس» عام
 2009مرة أخرى أمام أميركا؟

فاديا مطر

َمن هو دونالد( ...تتمة �ص)9
سورية واستراتيجية بوتين في محاربة اإلرهاب؛ وقال
انه يفتخر بمدح بوتين له وال��ذي وصفه خالل المؤتمر
الصحافي السنوي بأنه المرشح األفضل ب��دون منازع
في السباق الرئاسي األميركي .وقال أيضا إنه في حال
انتخابه رئيسا ً للبالد فإنه سيجعل الصين تتوقف عن
خفض قيمة عملتها ويجبرها على تحسين معاييرها
البيئية والعمالية .وأضاف انه يجب توجيه اللوم للصين
بشأن عدد من القضايا حتى تكون التجارة مع الواليات
المتحدة أكثر إنصافاً.
يذكر أن ترامب أرجأ في وقت سابق زيارته المقررة إلى
«إسرائيل» ،وقرر تأجيل لقائه مع نتنياهو إلى ان يصبح

رئيسا ً للواليات المتحدة ،حسب قوله.
أم��ا م��ن جانب حظوظه وإمكانيات ف���وزه ،فكشفت
استطالعات الرأي تقدّم رجل االعمال وصاحب امبراطورية
ال��ع��ق��ار دون��ال��د ت��رام��ب أم���ام ب��اق��ي م��رش��ح��ي ال��ح��زب
الجمهوري ،حيث تظهر النتائج الشعبية االستثنائية
لترامب بين جميع المرشحين الجمهوريين ...لكن أغلب
التوقعات تشير إل��ى ان��ه سيواجه منافسة شرسة من
المرشحة الديمقراطية األب���رز ه��ي�لاري كلينتون قبل
الوصول إلى سدّة الرئاسة.
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