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الدول المعادية ل�سورية
تقامر بورقتها الأخيرة؟
 جمال محسن العفلق
ت� � ّم تصنيع وف ��د ال��ري��اض وك��ان��ت ال �ض��وض��اء حوله
أكبر بكثير من حجمة وفعله ،فهذا الوفد ال��ذي تمنّع عن
الحضور ومن ثم أعلن أنه يفكر ليزيد اإلضاءة اإلعالنية
واإلعالمية حوله ،وصل الى جنيف وك ّل أمله بالحصول
على غ��رف واس�ع��ة ف��ي ال�ف�ن��ادق ،وتسهيالت تن ّقل تتيح
ألعضائه السياحة والتس ّوق قبل وبعد المحادثات التي
وض��ع عليها ش��روط �ا ً مسبقة لنسفها ،كما أنّ الرياض
وأن �ق��رة ل��م تستعجال إرس ��ال ال��وف��د بانتظار أخ �ب��ار من
الميدان تعزز موقف الوفد ،وتجعل أعضاءه أكثر قوة أمام
عدسات اإلعالميين ،ولكن ّ
فك الحصار الظالم عن مدينتي
�وس��ع رق�ع��ة سيطرة الجيش والقوات
ن�بّ��ل وال��زه��راء وت� ّ
الحليفة في حلب ودرعا دفع المشغلين إلى سحب الوفد
من التفاوض والمحادثات التي لم تبدأ أصالً.
أي عنوان
يحمل
ما قاله وفد الرياض تحديدا ً لم يكن
ّ
رئيسي أو فرعي ،إنما مجرد ك�لام ع��ام ال يعني الشعب
السوري بشيء ،أم��ا الحديث عن اإلره��اب فكان أبعد ما
يكون عن لغة الوفد ،وال يمكن للمرء أن يصدّق أنّ داعم
اإلرهاب والمستفيد منه يريد محاربته.
ف��ي وق��ت اش�ت�ع��ل ف�ي��ه ال �م �ي��دان ال�ش�م��ال��ي ،وتراجعت
الجماعات اإلره��اب�ي��ة وك��ان العجز واض�ح�ا ً ل��دى داعمي
اإلرهاب في م ّد يد العون للفصائل االرهابية ،وت ّم تحرير
ن �بّ��ل وال ��زه ��راء ،واس�ت�ك�م��ال ال�س�ي�ط��رة ال �ن��اري��ة للجيش
السوري والقوات الحليفة له على مدينة حلب.
توسع رقعة االنتصارات في الجنوب
تزامن ذلك مع
ّ
وإخراج المسلحين من الشيخ مسكين في درعا ،فق ّررت
دول تحالف العدوان على سورية كشف الورقة األخيرة
باإلعالن عن إرسال قوات برية ،أو االستعداد لفعل ذلك،
وت��رك��ت ت�ل��ك ال ��دول لنفسها م�س��اح��ة اس �ت��دارة صغيرة
بعبارة إذا توافق التحالف الدولي!
ه��ذا اإلع�لان الصريح للحرب على س��وري��ة والدخول
المباشر لم يكن وليد اللحظة ،إنما هو رغبة أعلنها تحالف
العدوان على سورية أكثر من مرة ،وعمليا ً تشير التقارير
األمنية إلى وقوع عدد ال بأس فيه من عناصر تلك الدول
في األسر ،وخصوصا ً في مناطق الشمال ،حيث كانت تلك
ال��دول ترسل ضباطا ً ومجموعات صغيرة الى الميدان.
حدث ذلك في معركة جسر الشغور حيث دفعت تلك الدول
بمجموعة متخصصة مح ّملة بصواريخ مضادّة للدروع،
كما س ّهلت تركيا حينها دخ��ول قطعان المرتزقة إلتمام
تدمير المنطقة وإع�لان السيطرة عليها ،وبالتعاون مع
البيئة الحاضنة لإلرهاب والتي تعيش اليوم على الحدود
التركية تنتظر السماح لها بالهرب واالختباء.
هنا يجمع المحللون على أنّ ما أعلنته تلك الدول ليس
أكثر من حرب نفسية ومحاولة رفع معنويات لمن تب ّقى
م��ن الجماعات اإلره��اب�ي��ة ،عبر إيهامها ب��أنّ ال�م��دد قادم
والمسألة هي مجرد وقت ال أكثر وال أق ّل.
ولكن م��اذا ل��و نفذت تلك ال��دول تهديدها ه��ذا ودخلت
بقواتها البرية؟ هنا تكون ال��والي��ات المتحده قد و ّرطت
هذه الدول بالفعل في حرب ال طاقة وال قدرة لها عليها،
ف��إش�ع��ال ال �ح��رب ممكن ول�ك��ن م��ن يضمن ع��دم انتشار
ال�ن��ار؟ وم��ن يضمن لتلك ال��دول االنتصار على أرض ال
تعرفها وال تستطيع البقاء فيها إنْ دخلتها.
إنّ ه��ذا ال��دف��ع ب��ات�ج��اه التصعيد يثبت للمرة المليون
أنّ داعمي الحرب على الشعب السوري ال يعملون وفق
برنامج سياسي وأهداف واضحة ،إنما ينفذون ما ُيطلب
اليهم من دون إدراك لحقيقة ما بعد التنفيذ ،فالحرب التي
تل ّوح بها تلك الدول لن تكون أش ّد ألما ً على الشعب السوري
ال��ذي أكمل عامة الخامس صامدا ً في ك ّل الميادين ،رغم
الحصار والعقوبات ،ورغم ك ّل أن��واع الدمار التي تحيط
به ،فالقضية اليوم ليست مسألة موالين ومعارضين كما
يريد البعض تصويرها ،إنما هي قضية وطن يكون أو ال
يكون...
ل�ق��د ت �ج��اوز ال�ش�ع��ب ال �س��وري ه��ذا ال �ن��وع م��ن الحرب
أي باحث الى الشارع وسأل الناس عن
النفسية ،فلو نزل ّ
تلك التهديدات الكتشف ما ال يمكن أن يتوقعه ،فقد تلقى
الناس التهديدات العسكرية تلك بالسخرية واالستهجان،
وه�ن��اك نسبة كبيرة ل��م تسمع بتلك التهديدات ألنّ هذا
األم��ر لم يعد يعنيهم ليس إهماالً ،إنما ثقة بالنفس وثقة
بانتصارات الجيش السوري الذي
ما زال يقدّم الشهداء والتضحيات ،ويحقق اإلنجازات
ويرسم خطوط عمل الموفد الدولي دي ميستورا الذي
وق ��ف ع��اج��زا ً أم ��ام ان �ت �ص��ارات ال�ج�ي��ش وت��ب��دّل الواقع
الميداني حيث وجد مخرجا له بإيقاف التفاوض وتأجيله
إلى وقت يعتقد أنه كاف للمعارضة لتحدث تغييرا ً ما على
األرض.
اليوم ...وبالرغم من الحاجة إلى الحوار السياسي ،إال
أنّ األولوية هي للميدان ،وال يمكن للحكومة الدخول في
مفاوضات مع جماعات إرهابية تسيطر على مر ّبع هنا أو
هناك ،وتفرض شروطا ً على دولة ذات سيادة .وإذا كان
السيد دي ميستورا خضع البتزاز أو ضغط ما إلقصاء
معارضين وتقريب آخرين ،فعليه أن يعيد الحسابات في
مسألة تحديد َمن يمثل الشعب السوري على األرض.
المسأله ليست استعراض عضالت أو تالعبا ً بالكلمات،
كما يريد إعالم ونشرات ما ُيس ّمى ائتالف الدوحة الخائن
تصويرها ،إنما هي ح��رب دف��اع عن وط��ن وحماية وطن
وإعادة بناء وطن ،فاختالف الدول المانحة وتردّدها في
صرف ما عليها من مستحقات للشعب السوري قضية
ليست ذات أهمية بالنسبة إلى السوريين ،إنما ما يعني
السوريين بالفعل تفعيل ال �ق��رارات الدولية وخصوصا ً
التي تتحدّث عن وقف دعم اإلرهاب والجماعات اإلرهابية
وتقديم المال والسالح لها ،ورف��ع الحصار الدولي عن
الشعب السوري ،أما تحديد َمن هي الجماعات اإلرهابية
فاألمر أصبح محسوما ً بالنسبة إلى الشعب السوري فهو
على علم كامل بالفصائل اإلرهابية ومن يم ّولها ولصالح
من تحارب.
ول �ه��ذا كله ق� � ّررت ال ��دول ال�م�ع��ادي��ة ل�س��وري��ة وشعبها
المقامرة بورقتها األخيرة وإع�لان فكرة التدخل البري
المباشر على األراض��ي السورية ،م�ص� ّورة نفسها أنها
أي
الالعب الوحيد في المنطقة ،وأنها ق��ادرة على اتخاذ ّ
أي وقت ،وبالتأكيد للتسويق لنفسها على أنها
قرار وفي ّ
ق��وة ضاربة م��وج��ودة على األرض ،وذل��ك للتغطية على
فشلها في أكثر من ميدان رغم المبالغ الطائلة التي تدفعها
لشراء والء البنادق والذخيرة ،واستئجار المرتزقة من
دول عدّة تحت اسم تحالف دولي أو إسالمي ،وهو بحقيقة
األمر شراء أرواح الناس ودفعهم الى الموت المحتوم.

«غزو» �سورية ...انتحار «طوعي» للغزاة
 محمد شريف الجيوسي
ال �ب �ع��ض ي��ري��د غ ��زو س��وري��ة م �ب��اش��رة ب� ��راً ،ب �ع��د 5
س�ن��وات م��ن الفشل ال��ذري��ع والتحشيد البشري ض ّد
الدولة الوطنية السورية من بقاع األرض األربع ،وبعد
ك ّل ما أه��دروه من أم��وال وأسلحة وتدريب وإعالم...
وماء وجوه (إنْ توفرت على شيء من كرامة أو حكمة
أو حصافة أو وطنية أو إيمان أو حسن تقدير).
أرادوا سورية قاعا ً صفصفاً ،أرض�ا ً محروقة ،ذلك
أن م��ن يريد االستيالء على نظام حكم م��ا أو تغييره
أي ات �ج��اه أف�ض��ل أو أس ��وأ ،ي�ح��رص ع�ل��ى اإلبقاء
ف��ي ّ
على اإلن �ج��ازات وال �م��وارد وال �م �ق �دّرات ليرثها ه��و أو
هم ،ويحرص على كسب الناس ولو زيفا ً والى حين،
والظهور ولو كذبا ً ونفاقا ً في حالة أفضل مما هو قائم،
ولكن أولئك أرادوا إسقاط سورية ،وتحويلها إلى حال
أس��وأ م��ن دول��ة فاشلة وإع��ادت�ه��ا ال��ى مجاهل التاريخ
بك ّل ما فيه من تخلّف وتذابح وتشرذم من دون أدنى
مق ّومات.
لكن الذي حدث أنّ سورية صمدت رغم ك ّل الجراح
ّ
والتف حول الدولة أغلب
واآلالم والضحايا والخسائر،
ً
ً
ّ
السوريين حتى من كان متردّدا أو مضلال ،فيما فقدت
العصابات اإلرهابية التكفيرية الوهابية واإلخوانية
أغلب البطانات الحاضنة ،وتوجه العديد ممن وقفوا
فترات ض� ّد ال��دول��ة مصالحين ومندمجين في بنيتها
ض ّد اإلرهاب ومصنّعيه ومم ّوليه.
ول��م يقتصر ال �ت �ح � ّول ع�ل��ى ال��داخ��ل ،ف�ق��د انتصرت
ج�ه��ات ع��دي��دة لصالح س��وري��ة بشكل أق��وى عما كان

كوالي�س
خفايا

عليه الحال في البدايات دوالً وقوى ،فيما انكفأت عنهم
جهات كانت تقف بقوة ش��دي��دة لصالح م��ن يفكرون
بغزو سورية اآلن ،وحرصت ال��دول الغربية الكبيرة
المتآمرة على س��وري��ة ،الظهور علنا ً بشكل مختلف،
ولكن م��راوغ ،تحت تأثير المتغيّرات على األرض في
سورية واإلقليم.
هؤالء المراوغون يضعون قدما ً مع الح ّل السياسي
ظ��اه��راً ،وال �ق��دم األخ��رى باتجاه تسعير ال�ح��رب على
م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة وس��اح�ت��ه ال��رئ�ي�س��ة س��وري��ة ،ودعم
أولئك المشهرين صفاقتهم ،ومضيّهم الطوعي نحو
نهايات أنظمتهم.
الواليات المتحدة األميركية ومعها عواصم أوروبية
غربية كبرى ،توصلت إلى قناعة مفادها أنّ التابعين
من الجهات المعادية لسورية ،ليسوا جديرين بشيء،
ال من حيث ال�ق��درة على تحقيق األه��داف النهائية في
س��وري��ة ،وال م��ن حيث إح��داث تغييرات جوهرية في
بناها السياسية واالجتماعية والثقافية على الطريقة
ال�غ��رب�ي��ة ...فهي م��ن وج�ه��ة نظر واش�ن�ط��ن وعواصم
الغرب الرئيسة باتت تشكل عبئا ً عليها غير محتمل ،وال
تريد في آن تح ّمل أكالف إسقاطها ،وال انتصار محور
المقاومة عليها (بالضربة القاضية).
فاألفضل بالنسبة للمحور الغربي بقيادة واشنطن،
زج أولئك المتباهين بتخلّفهم ،في حرب برية تسقطهم،
ّ
وتكبّد محور المقاومة أكبر قدر ممكن من الخسائر،
رغم علمها األكيد بأنّ هذا المحور هو المنتصر ،ولكن
إش�غ��ال��ه ف��ي ال �ح��رب ي�خ� ّف��ف م��ن اه�ت�م��ام��ات��ه األخ ��رى،
ك ّل في مجاله ،وهو انشغال مفيد ولو موقتا ً للغرب،
ري�ث�م��ا ي�خ��رج م��ن أزم��ات��ه ال�م�ت�ع��ددة ،ل�ك��ن الحسابات
االستراتيجية تشير إلى أنّ محور المقاومة سيكتسب

خ�ب��رات عسكرية وستجعله التحدّيات أق��وى (إي��ران
مثالً) ،فضالً عن ارت��دادات اإلره��اب الفا ّر من المنطقة
نحو الغرب ،والتي نرى مقدّماتها.
ي��ري��د ال��ذي��ن ي �ه �دّدون ب�غ��زو س��وري��ة ،ال �خ��روج من
أزم��ات �ه��م ب�ن�ق�ل�ه��ا إل ��ى خ� ��ارج ح ��دوده ��م ،ح �ي��ث ب��دأت
حروبهم الدونكيشوتية ترت ّد عليهم داخل أراضيهم،
وح �ي��ث ب��ات��ت (دول��ه��م) م �ه �دّدة بالتفكك ،و(فكرهم)
ّ
تكشف عداؤهم
الوهابي واإلخواني بالتع ّري ،وحيث
لإلسالم بذريعة اإلسالم ،وارتباطهم المشين بالغرب
وف��ي خ��دم�ت��ه ،وب�ه��ذا ف��إنْ ه��م أش�ع�ل��وا ال�ن��ار أك�ث��ر مما
أوقدوا ،فألنها سهامهم األخيرة ،علهم يقنعون أنفسهم
ويرجئون إلى حين اليقين بالزوال.
وال ب ّد أنهم سيدفعون قواعدهم البسيطة المضللة
المؤمنة ،للموت دف��اع�ا ً ع��ن قياداتهم اإلره��اب�ي��ة التي
مألها الرجس والغدر والعمالة والضالل ،تحت مس ّمى
الشهادة وحوريات العين والدفاع عن اإلس�لام ،فيما
ت�ل��ك ال �ق �ي��ادات اإلره��اب �ي��ة تختبئ ف��ي ج �ح��وره��ا ،وقد
انتفخت بطونها وأوداجها من مال حرام ،وقد انتهكت
الحرمات واغتصبت الحرائر من نساء المسلمين من
ك ّل المذاهب ومن أتباع الديانات األخرى.
بكلمات ،هل ستبلغ الجهالة والحماقة والصلف حدّها
عند من يهدّدون بغزو سورية براً ،ومن يح ّرضهم على
ذل��ك م��ن خ��ارج المنطقة ،الستكمال ال��درس ال��ذي لم
يقدروا على فهمه ،ول��م يسعوا للخروج من ورطتهم
ب��أق� ّل ق��در م��ن الخسائر ،ليس ل�ش��يء ،وإن�م��ا للحفاظ
على ما لديهم ،والتخلص اآلم��ن من لعب الغرب بهم
والضحك على ذقونهم؟

m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

توقعت مصادر في
سوق األسلحة العالمية
أن تزيد الصفقات
الروسية للعام 2016
عن ثالثمئة مليار دوالر
بعد الدور الذي لعبه
السالح الروسي في
الحرب السورية ،وأن
تتركز الصفقات على
الطائرة سوخوي 35
التي حصدت أولى
الصفقات من الصين
بملياري دوالر ،بينما
تحصد صواريخ األس
 300و 400النصيب
األكبر ماليا ً باعتبارها
الشبكات األه ّم ض ّد
الطائرات والصواريخ
عالمياً...

مو�سكو تنفي االتهامات بت�سليم بيونغ يانغ تكنولوجيا �صاروخية

الرد الأميركي على كوريا ال�شمالية ِّ
يهدد ال�صين
أعربت وزارة الخارجية الصينية ،أم��س ،عن قلقها
البالغ ج��راء إمكانية نشر منظومة دف��اع صاروخية
أميركية في كوريا الجنوبية.
وورد أنباء سابقة عن اتخاذ الواليات المتحدة وكوريا
الجنوبية ،قرارا ً ببدء محادثات رسمية ،حول آفاق نشر
منظومة « »thaadاألميركية ،المضادة للصواريخ،
على أراضي كوريا الجنوبية ،ردا ً على تصاعد التهديدات
ال��ص��ادرة عن كوريا الشمالية ،كما أف��ادت األن��ب��اء أن
سيول ،أبلغت موسكو وبكين ،عن قرار البدء بالمحادثات
م��ع ال��والي��ات المتحدة ،ح��ول نشر منظومة ال��دف��اع
الصاروخية.
وأعربت الخارجية الصينية في بيان نقلته وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية ،عن قلقها البالغ ردا ً على
قرار واشنطن وسيول .موضحة أن «الموقف الصيني من
مسألة منظومة الدفاع الصاروخية ،ثابت وواضح».
وأك��دت الخارجية الصينية «على ال��دول كافة التي
تطمح لتأمين أمنها ،أن تأخذ بعين االعتبار ،مصالح
الدول األخرى في مجال األمن ،وكذلك السالم واالستقرار
في المنطقة».
م��ن جهته ،ح��ذر م��ن��دوب روس��ي��ا ال��دائ��م ل��دى األم��م
المتحدة فيتالي تشوركين من إدراج أي إشارة على عمل
عسكري محتمل في قرار مجلس األمن الدولي كرد على
التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية.
وأش��ار تشوركين في تصريح للصحافيين إلى أنه
متفق على الحاجة الى قرار آخر لفرض عقوبات على
كوريا الشمالية ،لكنه حذر من أن هذا ال ينبغي أن يتسبب
بتدهور الوضع اإلنساني أو االقتصادي للبالد.
وقال في نهاية اجتماع طارئ لمجلس األمن« :نعتقد
أن القرار يجب أن يكون جديرا ً بمجلس األمن وله وزن،

ولكن ينبغي اعتماده بشكل ال يؤدي إلى تدهور الوضع
اإلنساني في كوريا الشمالية ،وال ينبغي أن يؤدي إلى
تدهور االقتصاد .وكذلك ال ينبغي أن يكون هناك أي
تلميح لعمل عسكري لحل هذه المشكلة».
ووفقا ً لتشوركين ،فإن روسيا خالل االجتماع حذرت
من اتخاذ خطوات أحادية الجانب بخصوص كوريا
الشمالية .وأعرب عن أسفه ألن السلطات في بيونغ يانغ
لم تستمع إلى نصيحة الشركاء ال��روس والصينيين،

و»قامت بمثل هذا اإلج��راء المتسرع ،وال��ذي في رأينا،
يضر بالمصالح القومية لكوريا الشمالية .وبطبيعة
الحال ،لن يعود بالفائدة على المنطقة والعالم» .وتابع:
«وهكذا ،لألسف ،علينا اتخاذ قرار آخر بفرض عقوبات
على كوريا الشمالية».
في غضون ذلك ،نفى دميتري روغوزين نائب رئيس
ال��وزراء الروسي ما نقل عن مصادر كورية جنوبية عن
«تكنولوجية روسية» اعتمدت عليها بيونغ يانغ إلطالق

صاروخها الباليستي األخير إلى الفضاء.
وف��ي مقابلة مع صحيفة «كوميرسانت» الروسية
وصف روغوزين تلك االتهامات بأنها «هراء وال تتوافق
مع الواقع ولو بنسبة نصف في المئة» ،وق��ال« :إننا
ن��ت��اب��ع ع��ن ك��ث��ب م��دى االل��ت��زام ب��ن��ظ��ام ع��دم انتشار
التكنولوجية الصاروخية .ولم تصدر اللجنة المعنية
بتصدير التكنولوجية والتي أترأسها ،أي تصاريح أبدا ً
لمنح كوريا الشمالية مثل هذه التكنولوجية».
وك��ان��ت وك��ال��ة «ي��ون��ه��اب» نقلت ع��ن م��ص��ادر في
االستخبارات الكورية الجنوبية قولها إنه هناك احتمال
ب��أن ك��وري��ا الشمالية حصلت على بعض العناصر
الضرورية لتجميع الصاروخ من روسيا.
الى ذلك ،قال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا
أم��س إن الحاجة إل��ى تشديد العقوبات على كوريا
الشمالية قد تزايدت بعد إطالقها صاروخا ً باليستيا ً
جديداً ،متحدية جميع التحذيرات.
وفي السياق ،بحث وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
الفروف ،مع كيسيدا ،تداعيات إطالق كوريا الشمالية،
صاروخا ً بالستياً ،ومخالفتها بذلك قرارات مجلس األمن
التابع لألمم المتحدة ،وذلك في اتصال هاتفي ،أول من
أمس ،بمبادرة من الجانب الياباني.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية «خالل الحديث،
ج��رى نقاش اط�لاق ك��وري��ا الشمالية ص��اروخ �ا ً ناقالً
بالستيا ،والذي جاء مخالفا ً لقرارات مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة ذات الصلة ،وأكد الجانب الروسي أهمية
الحل السياسي الدبلوماسي للوضع ،في إطار تخفيف
شامل «لحدة الوضع» السياسي العسكري شمال شرق
آسيا».

�أردوغان :الو�ضع في �سورية �سيتغير في لحظة معينة ولن نكرر ما ارتكبناه في العراق

وا�شنطن تعتبر موقف �أنقرة من �أكراد �سورية يعيق محاربة «داع�ش»
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية بأن
واشنطن تعتبر موقف أنقرة من األك��راد إحدى العقبات
الرئيسة في تسوية األزم��ة السورية ومحاربة تنظيم
«داعش» اإلرهابي.
وجاء في الصحيفة «بحسب مسؤولين أميركيين ،فإن
موقف تركيا العدائي من المقاتلين األك��راد في سوريا،
الذين يعتبرون من أكثر حلفاء واشنطن فعالية في مكافحة
«داعش» ،يقوض الجهود الرامية إلى القيام بأعمال قتالية
أكثر نشاطا ً ضد هذا التنظيم اإلرهابي».
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن أنقرة أبلغت
الواليات المتحدة أكثر من مرة أن أكراد سوريا يسلمون
أسلحة لحزب العمال الكردستاني ال��ذي يستعملها
في تركيا ،بينما تعتبر واشنطن هذه االتهامات عديمة
األساس.
وكان موضوع تهريب األسلحة مطروحا ً أثناء زيارة جو
بايدن نائب الرئيس األميركي إلى تركيا ،وأكد مسؤولون
أتراك بعد ذلك أن أنقرة مستعدة لقصف حلفاء واشنطن
في سورية في حال استمرار تهريب األسلحة.
وك��ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان قد حذر
السلطات األميركية مؤخرا ً من دع��م المقاتلين األك��راد
ف��ي س��وري��ة ،ودع��اه��ا إل��ى البت ف��ي أم��ر شراكتها وأن
تختار ما بين تركيا أو األك��راد الموالين لحزب «االتحاد
الديمقراطي».
وف��ي تعليق ألردوغ���ان نشر أول م��ن أم��س مخاطبا ً
الواليات المتحدة قال« :على السلطات األميركية االختيار

إذا م��ا كنت أن��ا شريكها ،أم أن إره��اب��ي��ي كوباني هم
شركاؤها».
ويأتي تعليق الرئيس التركي بعد أسبوع على زيارة
قام بها بريت ماكغورك مبعوث الرئيس األميركي لشؤون
التحالف الدولي لمكافحة «داعش» إلى مدينة عين العرب

السورية ،الخاضعة لسيطرة الجناح العسكري لحزب
«االتحاد الديمقراطي».
وم��م��ا أث���ار حفيظة ال��ج��ان��ب ال��ت��رك��ي ع��ل��ى خلفية
ال��زي��ارة ،المحادثات التي عقدها المبعوث األميركي
مع ممثلين عن «التحالف الكردي العربي» الذي يقاتل

«داعش» في سوريا.
وزارة الخارجية األميركية وف��ي تعليق على زي��ارة
مبعوثها ،أشارت إلى أنها استمرت ليومين ،وأنه خاللها
قام بجولة في «كردستان سورية» شملت مدينة كوباني.
كما ذك��ر مصدر ك��ردي مطلع أن «وف���دا ً عسكريا ً عن
التحالف الدولي التقى السبت الماضي قادة تحالف «قوى
سوريا الديمقراطية» ،مشيرا ً إلى أنه سوف يكون لهذه
اللقاءات أثرها في سير التطورات في المنطقة.
وسبق للرئيس التركي أن تعهد اتخاذ ب�لاده جميع
اإلج��راءات بما فيها العسكرية للحيلولة دون قيام كيان
ك��ردي شمال س��وري��ة ،و اعتبر الدعم الغربي بما فيه
األميركي للثوار األكراد تواطأوا مع اإلرهاب ،متهما ًَ األكراد
بارتكاب جرائم تطهير عرقي ضد األتراك في مناطقهم.
وف��ي السياق ،أعلن أردوغ���ان أن ب�لاده لن تكرر في
سورية الخطأ الذي ارتكبته في  2003بعدم اشتراكها
ضمن التحالف الدولي الذي أطاح بنظام صدام حسين
في العراق .وقال« :نحن ال نريد أن نكرر في سورية الخطأ
ذاته الذي ارتكبناه في العراق».
وذ ّكر الرئيس التركي أنه وفي عام  2003رفضت أنقرة
السماح للقوات األميركية باستخدام أراضيها ولم تدخل
ضمن التحالف الدولي الذي أطاح بنظام صدام آنذاك.
وأض��اف« :المهم هو رؤية اآلف��اق .ما يحدث في سورية
ال يمكن أن يستمر طويالً .الوضع سيتغير في لحظة
معينة» ،مشيرا ً إلى أن أنقرة مستعدة ألي تطور يطرأ على
الوضع في سورية.

اختبار مفاجئ للجي�ش الرو�سي جنوب البالد ي�شمل التدرب على مواجهة التهديدات الإرهابية

تفكيك خلية لـ«داع�ش» � َّ
أعدت لهجمات في مدن رو�سية كبرى
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن اختبارا ً مفاجئا ً لالستعداد
القتالي بدأ أمس االثنين في قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وكذلك في
بعض وحدات قوات اإلنزال الجوي وطيران النقل العسكري.
وقال شويغو ،إن االختبار المفاجئ لالستعداد القتالي للقوات على االتجاه
االستراتيجي الجنوبي الغربي بدأ بأمر من القائد األعلى للقوات المسلحة
الروسية في الساعة الخامسة صباحا ً يوم االثنين.
وأضاف وزير الدفاع الروسي« :يجب إتقان جميع المهمات التي تنفذها
ال��ق��وات وهيئات القيادة ،بما في ذل��ك تلك المتعلقة بمكافحة الهجمات
اإلرهابية وإزال���ة آث��ار ال��ك��وارث الطبيعية والتقنية» ،مشيرا ً كذلك إلى
ضرورة تقييم قدرات القوات على المناورة ،مشيرا ً إلى أن قوات أسطولي
البحر األسود وبحر قزوين ستقوم خالل االختبار المفاجئ بتنفيذ مختلف

المهمات العملية في البحر.
وقال شويغو إن قائد القوات الجوية الفضائية الروسية الجنرال فيكتور
بونديريف سيقوم بتفقد الجيش الرابع للقوات والدفاع الجويين للتأكد من
استعداد الطيران وقوات الدفاع الجوي للتصدي لضربات العدو وحماية
منشآت حكومية وعسكرية وسيراقب التدرب على نقل القوات وتوجيه
ضربات جوية.
في غضون ذلك ،أعلنت هيئة األمن الفدرالية الروسية تفكيك خلية لتنظيم
«داعش» في مدينة يكاتيرينبورغ واعتقال  7من أعضائها كانوا يخططون
لهجمات إرهابية في موسكو وسان بطرسبورغ ومدن أخرى.
وأوضح مركز العالقات العامة لهيئة األمن الفدرالية أمس ،أن العصابة
اإلرهابية تضم مواطنين روس ومتطرفين من آسيا الوسطى سبق لهم أن

انضووا تحت لواء تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وبحسب معلومات التحقيق ،كان أعضاء الخلية يعدون العدة لهجمات
إره��اب��ي��ة كبيرة باستخدام ع��ب��وات ناسفة ي��دوي��ة الصنع ف��ي موسكو
وبطرسبورغ ومقاطعة سفيردلوفسك (التي مركزها يكاتيرينبورغ) .ويقود
الخلية «داعشي» وصل من أراضي تركيا.
وأوضحت هيئة األمن الفدرالية أنه تم إلقاء القبض على أعضاء الخلية
يوم األحد .وفي أثناء تفتيش شققهم ،عثر على ورشة لتصنيع عبوات ناسفة،
ومواد متفجرة ،ومكونات عبوات ،وصواعق ،وأسلحة نارية ،ورمانات يدوية،
وكتب تروج أليديولوجية متطرفة.
وبعد تطبيق خططهم اإلرهابية ،كان المشتبه بهم ينوون التوجه إلى
سورية لالنضمام إلى صفوف مسلحي «داعش».

