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ِف َخاخ م�ؤتمر «جنيف !»3

 ناجي الزعبي

 محمد علي القايدي

تحشد السعودية  150ألف مقاتل من دول عدة لتخوض معركة
البقاء األخ �ي��رة ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي ل��م تفلح  68سنة م��ن االحتالل،
وك ّل المجازر واالنتهاكات والقتل والتدمير من قبل العدو الفاشي
العنصري اإلحاللي الصهيوني لفلسطين في اسفتزاز السعودية
وال النظام العربي الرسمي لحشد قوة لقتاله ،بل على العكس فقد
ساهمت األنظمة العربية في تكريس االحتالل وفي بسط سيطرته
وتمدّده على مساحات وفضاء جيوسياسي يتخطى العالم العربي،
وما يطلق عليه العالم اإلسالمي ،ليمت ّد إلى أفريقيا ،وأوروبا ،وأميركا
الالتينية ،وج�ن��وب ش��رق آس�ي��ا ،وم��ا زال الكيان الصهيوني العبا ً
رئيسيا ً محوريا ً وداعما ً لإلرهاب وللمؤامرات في مسرح األحداث
في العالم العربي والعالم.
كما لم يفلح احتالل العدو الصهيوني للجزر السعودية تيران
وصنافير منذ عام  ،1967وتكريس البحر األحمر بحيرة صهيونية
في المطلق في دف��ع السعودية للعب دور مناهض لهذا الوجود أو
لتحرير الجزر المحتلة.
رسف أبناء العالم العربي في ذ ّل العبودية واالضطهاد والقهر
والفقر والجوع ،فقد التهم أطفال الصومال التراب ،وأقام أبناء مصر
في العشوائيات والمقابر والمباني التي تنهار فوق ساكنيها ،وتف ّرقوا
في أنحاء العالم كله سعيا ً إلى طلب ال��رزق ،ولم تتحرك السعودية
أي ش��يء باستثناء ش��راء ذم��م الفاسدين م��ن رج��ال األعمال
لفعل ّ
والمتنفذين لكسب والءاتهم ورهن االقتصاد المصري بالمعونات
المشروطة بالمواقف السياسية ،وشراء المرتزقة لش ّن الحروب على
من تراه السعودية هدفا ً مقبالً.
قدّمت السعودية الدعم المطلق لتدمير العراق وف ّككته وأدخلته
أت ��ون ح��رب أهلية طائفية مذهبية ،وأخ��رج�ت��ه م��ن العمق العربي
االستراتيجي ،ودعمت العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006
وك ّرسته دولة طائفية يصعب إخراجها من هذا المعتقل المذهبي تحت
أي عنوان.
ّ
تحالفت السعودية مع تركيا ومع ك ّل األنظمة المرتهنة لواشنطن
في مقدّمتها العدو الصهيوني تاريخيا ً ولعبت دورا ً في إجهاض
الثورات وحركات التح ّرر العربية وكان في مقدّمها الزعيم القومي
عبد الناصر ،كما دعمت االقتصاد األميركي ال�م��أزوم ع��ام 1973
عندما أوق��ف الملك فيصل بإيعاز من واشنطن ضخ النفط بذريعة
دعم المجهود الحربي وأنقذ بذلك االقتصاد األميركي الذي استفاد
من رفع سعر النفط مليارات صبّت في خزائنه ،كما قدّمت السعودية
دعما ً لالقتصاد االوروبي األميركي بعقد صفقات أسلحة بالمليارات
لم تستخدم س��وى لش ّن الحروب على وطننا العربي ،ثم خفضت
بإيعاز من واشنطن أسعار النفط لإلطاحة باالقتصادات اإليرانية
والروسية والفنزويلية.
وما زالت تؤدّي األدوار والوظائف نفسها ،فهي من وقف ويقف
خلف اإلرهاب الوهابي في أفغانستان ،وسورية ،واليمن ،والعراق،
وتحت ّل البحرين وتقمع ثورة شعبه السلمية ،ولم تحرك ساكنا ً عند
استباحة الجيش التركي للعراق كما فعلت عند االحتالل األميركي
للعراق حيث دعمته وم ّولته وقدّمت التسهيالت اللوجستية والقواعد
العسكرية ،وما زالت تقيم القواعد األميركية على أراضيها.
�ص��ب العائلة
ورغ��م أنها دول��ة أقامها االستعمار البريطاني ون� ّ
الحاكمة ال�ت��ي وظ�ف��ت ال��وه��اب�ي��ة للقضاء على خصومها بالسيف
وبالحديد والنار وقطع ال��رؤوس و ُتس ّمى الجزيرة العربية باسمها
وي�ت��وارث ،أبناؤها الحكم ،إذ يعيّن ول��ي لولي العهد ويمكث وزير
الخارجية لمدة  40سنة وتقطع بها ال��رؤوس ويجلد أبناؤها في
الشوارع ،وتفوح رائحة فضائح أمرائها وشيوخها في العالم حيث
يهدرون المليارات على ملذاتهم وعلى تمويل اإلرهاب.
هذه الدولة تلعب ورقتها األخيرة كأداة أميركية لحشد الجيوش
لألنظمة المرتزقة ،ولتكون رأس الحربة في طعن الجسد السوري
مباشرة بعد هزيمة أدواتها وإرهابييها وهي بذلك تطيح بجيشها
وبالجيوش العربية وتهدّد الوطن العربي كله باالنهيار ،وتضع العالم
بر ّمته أمام خيار حرائق قد تعيده قرونا ً وتعيد إنتاج جنون النازية
حامية االحتكارات الرأسمالية.
سيضع فانتازيا الحلم السعودي التركي العالم على حافة الجنون
والهاوية وهو مشروع محكوم بالحقائق التالية:
ـ إنّ العدوان على سورية سيدفع محور المقاومة وحلفاءه إلى
مزيد من التكاتف ويؤدّي دور الطائرة الروسية نفسه التي أسقطتها
تركيا.
ـ ستخوض هذه القوات التي تفتقر للتجانس والخبرات والعقيدة
القتالية وال�م�ش��روع وال �ه��دف معركة بعيدة ع��ن ق��واع��ده��ا وتجابه
جغرافيا وأهدافا ً مجهولة في ظ ّل تف ّوق جوي مطلق ألعدائها.
ـ سيترتب على طول خطوط اإلمداد واالبتعاد عن قواعدها صعوبة
إخالء الخسائر وتعويضها وصعوبة التز ّود بالمعدات والتجهيزات
والذخائر.
ـ كما ستواجه القوات الغازية صعوبة في القيادة والسيطرة وفي
الحشد وتحديد األهداف والقيام بالعمليات التعرضية.
ـ تحتاج هذه القوات إلى أموال طائلة ستستنزف المزيد من األموال
وت�ف��اق��م وت�ع� ّم��ق األزم ��ة ال�س�ع��ودي��ة االق�ت�ص��ادي��ة ،ف��ي ال��وق��ت الذي
ستواصل أسعار النفط انخفاضها بحيث يصبح التمويل رهانا ً يهدّد
مستقبل الكيان السعودي باإلطاحة.
ـ في حالة إرسال هذه القوات ستخلي الساحة السعودية الداخلية
الملتهبة وستفسح المجال للجيش واللجان الشعبية اليمنية للقيام
بالعمليات في العمق السعودي ،وتتيح لألسرة الحاكمة لالنقضاض
على بعضها البعض مدفوعة ب��األط�م��اع وال�خ�لاف��ات على الحكم،
كما ستدفع المناطق الشرقية الملتهبة إلشعال الحرائق في العمق
السعودي.
ـ س�ي�ض��ع ال �ت �ط��رف ال �س �ع��ودي ال �ت��رك��ي ال � ��روس واإليرانيين
والصينيين م��ن خلفهم أم ��ام خ �ي��ار ه��زي�م��ة م �ش��روع محاربتهم
اإلرهاب أو انتصار التحالف األميركي الصهيوني التركي اإلرهابي،
األمر الذي سيهدّد أمنهم واستقاللهم ويعيدهم الى حظيرة التبعية
وهيمنة القطب األوحد ،وقد س ّربت روسيا معلومات عن نيتها القيام
بخطوات حاسمة في حالة قيام تركيا بهجوم عسكري على سورية
وبنيتها مواجهة الناتو العدو الحقيقي الذي يقف خلف القوة المعتدية
إذا اقتضى األم��ر ذل��ك ...إذا ستعمل على الجبهة التركية المحتملة
للعدوان:
ـ ضرب أهداف عسكرية تركية بقنابل نووية تكتيكية.
ـ تعطيل شبكة االتصال التركية في خالل بضع دقائق.
وعلى الجبهة األردنية المحتملة:
ـ سيجد األردن الرسمي نفسه في مواجهة مع القوات اإليرانية
التي ستتمركز على الحدود السورية الجنوبية.
ـ سيكون بنك األهداف األردنية تحت مرمى الصواريخ والطائرات
المدافعة.
لو كانت موازين القوى تسمح منذ بداية ال�ع��دوان على سورية
بالقيام العدوان األميركي المباشر لما تردّدت واشنطن للحظة واحدة
أي إنّ موازين القوى تميل للكفة المناهضة وتشي بهزيمة
بالقيام بهّ ،
العدوان وتبشر بعالم جديد برغم المكاسب اآلنية التي ستحققها
واشنطن موقتاً.
ثم وفي نهاية المطاف ستتو ّرط السعودية وتركيا واألردن ومصر
وباقي ال��دول المشاركة في حرب تستنزف بها قدراتها والقدرات
السورية وستجد نفسها في خندق العدو الصهيوني منخرطة في
عدوان عربي على شعب عربي ،مم ّول بالمال العربي المنهوب ،وهي
من دون شك مصلحة أميركية صهيونية.
كل ه��ذا الصخب السعودي التركي لن يعيد عقارب الساعة إلى
الخلف ،ولن يوقف عجلة الزمن السورية الروسية ومحور المقاومة،
سيتط ّهر التراب السوري قريبا ً وقريبا ً جداً ،لكننا ال ننكر أنّ المساعي
السعودية التركية الصهيونية تفلح في إيقاع المزيد من الضحايا
وال��دم��ار في عالمنا العربي ،وتضخ المليارات في خزائن شركات
األسلحة واالح �ت �ك��ارات ال�ك�ب��رى ،وتبعث ال��دف��ئ ف��ي صقيع العدو
الصهيوني ولو الى حين أن تسطع شمس النصر.

ل��م ي�ك��ن أح ��د ي �ت �ص � ّور أنّ ب��وت�ي��ن سيتخذ ق���رارا ً
ّ
بالتدخل ج��و ّي�ا ً في الحرب
بهذه ال�ج��رأة والسرعة،
ال �م �س �ت �ع��رة ع �ل��ى أرض ال � �ش� ��ام ،ل� �ض ��رب معاقل
التنظيمات اإلرهابية التي تهدّد الشرعيّة والمتمثّلة
في «داع��ش» و»جبهة النصرة» و»جيش اإلسالم»...
والتي تسيطر على أكثر من نصف مساحة سورية
غربي
وس �ع��ت م��ن رق �ع��ة سيطرتها ب��دع��م
ب�ع��د أن ّ
ّ
ّ
التدخل الروسي فاجأ
وعربي وتركي مفضوح ،نعم
ّ
الغرب عامة وتركيا الجارة والمتآمرة التي لم يحترم
حكامها المسلمون بين ظفرين مبدأ حسن الجوار،
وكذلك ح ّكام الخليج العرب ،وم��ا هم بعرب ،ألنهم
هم المم ّولون الرئيسيون للحرب بالمال والرجال
وال �ع �ت��اد ل�ت��دم�ي��ر ك� � ّل م��ن ال��ع��راق وس ��وري ��ة ،حتى
يستفرد الكيان الصهيوني الغاصب بالفلسطينيين،
وي���زداد ت��وس�ع�ا ً ف��ي الضفة وح �ص��ارا ً ألهالينا في
غزّة.
ن �ع��م ه ��ذا ال �ت��دخ��ل ال ��روس ��ي ق �ل��ب ك� � ّل ال �م��وازي��ن
رأس �ا ً على عقب ،فبعثر أوراق المتآمرين ،وأفشل
ّ
مخططاتهم وأفسد مشاريعهم جملة وتفصيالً .نعم
تدخل سالح الجوى الروسي ميدانيّا ً كان حاسماً،
وح� � ّول م�س��ار ال �ح��رب لصالح ال�ن�ظ��ام ،إذ أرب��ك ك ّل
القوى الداعمة التي كان هدفها إسقاط حكم الرئيس
ّ
بشار األسد.
لكن بسالة وصمود الجيش العربي السوري الذي
تميّز بروح وطنيّة عالية وشعور بالمسؤوليّة ووالء

كوالي�س
خفايا
مطلق ل�س��وري��ة األرض وال �ت��اري��خ ال�ت��ي استباحها
الخونة وال�م��رت��زق��ة ،ووق��وف ك � ّل م��ن إي��ران الثورة
وح ��زب ال�ل��ه م��اد ّي �ا ً ول��وج�س�ت�يّ�اً ،أف�ش��ل ق��وى الش ّر
ومنعها من تحقيق أهداف تآمرها.
ل �ك��ن ص �ل��ف وع �ن �ج �ه �يّ��ة ال� �غ ��رب ال �ح��اق��د بقيادة
أميركا وال�ع��د ّو الصهيوني ،وع��داء ال��دول الخليجيّة
ال�م�س�ت�ش��ري وع �ل��ى رأس �ه��ا ال �س �ع��ود ّي��ة واإلم� ��ارات
والبحرين لسور ّية ،وعزمها على ش ّن حرب بالوكالة
لتدمير سورية تدميرا ً ممنهجاً ،وذل��ك باستجالب
�ص العالمين
المرتزقة م��ن ك � ّل دول العالم ،وب��األخ� ّ
ال �ع��رب��ي واإلس�ل�ام ��ي ،ل�لإط��اح��ة ب��ال�ن�ظ��ام السوري
العلماني واق �ت �ط��اع ج��زء كبير م��ن أراض ��ي ك � ّل من
أي
س��وري��ة وال �ع��راق إلق��ام��ة دول��ة إسالمية عليهاّ ،
تفكيك ال�م�ن�ط�ق��ة وتقسيمها إل ��ى دوي �ل�ات قزميّة،
أي أنّ «س��اي��س بيكو» جديد ي�ه�دّد المنطقة العربيّة
ّ
واإلسالمية بر ّمتها.
وع�ن��دم��ا ب��اء «م �ش��روع ال �ش��رق األوس���ط الكبير»
بالفشل غ �يّ��رت أم�ي��رك��ا م��ن تكتيكاتها وف � ّك��رت في
البديل ،أال وهو نشر «الفوضى الخالّقة» في بعض
البلدان العربيّة ،فظهرت انتفاضات شعبيّة في بعض
البلدان العربيّة...
بعد الضربات الجو ّية الموجعة التي د ّمرت مواقع
اإلره��اب �ي �ي��ن وم��راك��ز ق�ي��ادات�ه��م وم � ّزق��ت أوصالهم
وق� ّ
�ط�ع��ت خ�ط��وط إم��دادات �ه��م وتموينهم إل��ى جانب
التقدّم الكاسح الذي حققه ويح ّققه الجيش السوري
الباسل على األرض وتحريره لعديد البلدات والقرى
االستراتيجية ،مكبّدا ً اإلرهابيين خسائر فادحة في
األرواح وال�ع�ت��اد وأج �ب��ر الكثيرين منهم على ترك
مواقعهم والفرار عبر الحدود التركيّة واألردنية ،ألنّ

النصر بإذن الله بات وشيكاً.
هنا استشعر الغرب وتركيا والسعود ّية «التي تل ّوح
بالتدخل ال �ب � ّري» بالخطر ،فدعا ك � ّل أط��راف النزاع
للجلوس إلى طاولة المفاوضات ،واختاروا كالعادة
«جنيف» م�ق� ّرا ً لها بعد أن فشل مؤتمر «جنيف ،»2
وذلك لتحقيق مكاسب سياسيّة عجزوا عن تحقيقها
عسكر ّيا ً بتقديم جملة م��ن ال �ش��روط والمقترحات
المهينة ل�ع� ّل الجانب الحكومي ال �س��وري يقبل بها
ل��وض��ع ح � ّد ل�لاق�ت�ت��ال ف��ي س��وري��ة ،ب�ش��رط تشريك
المعارضة في الحكم ،ولو كانت م ّمن حمل مقاتلوها
السالح وأياديهم ملطخة بدماء السوريين.
ف��ال�غ��رب ف��ي عجلة م��ن أم ��ره ل��وق��ف إط�ل�اق النار
حتى يكون للمعارضة مواقع جغرافيّة على األرض
يمكن أن ت�ت�ح� ّول إل��ى «إم� ��ارات» أو «دوي �ل�ات» تجد
الدعم واالعتراف من قبل أميركا والكيان الصهيوني
ودول الخليج .فمؤتمر جنيف المقبل بعد أن فشل
مؤتمر «جنيف  »3على إثر النجاحات التي حققها
الجيش السوري في «حلب» وضواحيها بالتنسيق
م��ع ال �ط �ي��ران ال��روس��ي .ه��و ف��خّ أو مجموعة فخاخ
الهدف منها تحويل هزيمة «داعش» و»جبهة النصرة»
فعلي على األرض.
و»جيش اإلسالم» إلى نصر
ّ
م ��ا ت �ح �ق��ق م ��ن ان� �ت� �ص ��ارات ع �ل��ى األرض ي �ع �زّز
الموقف الحكومي السوري التفاوضي الذي وضع
محاربة اإلره��اب م��ن أول��وي��ات��ه ف�لا ت�ف��اوض م��ع من
يحمل السالح ض ّد النظام وال وقفا ً إلطالق النار مع
منظمات إرهابية تخريبيّة مدعومة من األعداء الذين
ال ي��ري��دون خ�ي��را ً ل�س��وري��ة ال�ع��روب��ة س��وري��ة المجد
والتضحية واإلباء.

قال مصدر عسكري
إنّ حشد  150ألف
مقاتل من قبل السعودية
وتجهيزهم لالنتقال إلى
سورية تستدعي بين
ستة أشهر وسنة على
األق ّل ،ورأى أنّ نقل القوة
غير ممكن إال بحرا ً وانّ
وصولها وتموضعها في
مناطق قريبة من مهامها
يحتاجان ستة أشهر
أخرى وبدء دخولها
خط االشتباك وتف ّهمها
للجغرافيا العسكرية
يحتاج على األق ّل ستة
أشهر ثالثة ،ما يعني
انّ الفعالية العسكرية
لن تظهر قبل سنتين،
متسائالً عن نسبة
الملتحقين بـ«داعش» من
هذه القوة في سنتين؟

الناتو ين�ضم ر�سمي ًا �إلى التحالف الدولي �ضد «داع�ش»
ويوافق على خطط لالنت�شار ال�سريع لقواته من دون قواعد ع�سكرية
ص��رح األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف ش��م��ال األط��ل��س��ي ينس
ستولتنبرغ بأن  28وزي��ر دف��اع من ال��دول األعضاء في
الحلف وافقوا على توسيع الوجود العسكري في شمال
البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود ،وقال ستولتنبرغ:
«اتفقنا على توسيع الوجود البحري لحلف شمال األطلسي
في شمال البحر األبيض المتوسطوالبحر األسود».
وأض��اف ستولتنبرغ أن الحلف ليس لديه بعد خطة
لتعزيز مراقبة الحدود التركية من أجل مكافحة الهجرة
غير الشرعية ،موضحا ً أنه «من السابق ألوانه اإلجابة
على هذا السؤال».
وفي السياق ،أكد أمين عام حلف «الناتو» أن أعضاء
الحلف وافقوا على إرسال طائرات إنذار مبكر» أواكس»
إلى سورية لتقديم المساعدة في محاربة تنظيم «داعش»،
مشيرا ً إلى أن الحلف سيعمل على تشديد الرقابة عند
الحدود السورية التركية.
ستولتنبرغ أك��د أن الحلف بقراره إرس��ال «طائرات
أواك���س» ،ينضم رسميا ً إل��ى عمليات التحالف الدولي
في سورية ،مؤكدا ً أن القرار سيسمح للواليات المتحدة
بسحب طائرات «أواك��س» الخاصة بها وبعض وسائل
المراقبة األخرى من العمليات الجارية في سورية.
تجدر اإلش��ارة إل��ى أن «الناتو» في الوقت الراهن ال
يشارك في الحرب ضد «داع��ش» بصورة مباشرة ،لكن
العديد من أعضائه انضموا إلى التحالف الدولي المناهض
للتنظيم والذي تقوده واشنطن.
يذكر أن طائرات « أواك��س» تستطيع مراقبة المجال
الجوي على مسافات تتجاوز  400كيلومتر بفضل رادارات
قوية على متنها ،باإلضافة إلى تقديمها المساعدة في
ضمان االتصاالت الالسلكية بين القيادات الموجودة في
الجو والبحر واألرض.
وفي وقت سابق وافق الحلف على نشر طائرات من هذا
الطراز في تركيا لتعزيز دفاعات المجال الجوي لتركيا عند
حدودها مع سورية .ومن غير الواضح حتى اآلن ،ما إذا

كانت هذه الطائرات ستشارك في الحرب ضد «داعش» أم
سترسل طائرات أخرى.
وبشأن اإلجراءات األخرى التي يمكن أن يلعب «الناتو»
دورا ً بواسطتها في محاربة «داعش» ،كشف ستولتنبرغ
أن الحلف سيطلق قريبا ً برنامجا ً لتدريب ضباط عراقيين
في أراضي األردن ،مضيفاً« :سيمثل هذا البرنامج مساهمة
جديدة من جانبنا في محاربة تنظيم «داعش» ،من دون
أن يشير إلى أعداد محددة للضباط الذين سيشاركون في
التدريب.
في غضون ذل��ك ،قال وزي��ر الدفاع البولندي أنتوني
ماتشيرفيتش إن «بالده ستشارك في قتال داعش» ،مشيرا ً

إلى أن مستوى المشاركة سيتوقف على رد حلف «الناتو»
على تهديدات روسيا المتكررة للحدود الشرقية للحلف.
وأكد اإلعالن الذي أصدره ماتشيرفيتش بعد اجتماع مع
نظيره األميركي آشتون كارتر في بروكسل ما ورد في تقرير
سابق لوكالة «رويترز» بأن بولندا ستعزز مشاركتها في
الشرق األوسط في محاولة إلقناع حلفائها بتحريك قوات
الحلف شرقاً.
وق��ال ماتشيرفيتش للصحافيين «بولندا ستنضم
للعمليات ،وهي اآلن مهمة للغاية على الجبهة الجنوبية»،
مضيفاً« :بالنسبة إلى التفاصيل سنواصل مناقشتها
خصوصا ً ونحن ندرسها في سياق دراسة شاملة لوضع

حلف األطلسي .على أم��ل أن تدعم ال��والي��ات المتحدة
والحلف بشكل ع��ام بولندا ودوال ً أخ��رى على الطرف
الشرقي ..بوجود دائم».
وف��ي أكثر خطواته ج��رأة واف��ق الحلف على خطط
لالنتشار السريع لقوات جوية وبحرية وبرية من دون
الحاجة لقواعد عسكرية من حقبة الحرب الباردة.
الى ذلك ،قام خبراء أميركيون بتحليل ماذا سيحدث في
حال وقوع الحرب بين «الناتو» وروسيا بعد أن عرضت
قناة « »bbcم��وض��وع ع��ن هجوم روس��ي��ا على التفيا،
وتطورت األحداث إلى وقوع كارثة نووية.
وجذب خبراء من مركز «راند» لألبحاث االستراتيجية
األميركية الموظفين السابقين والحاليين في «البنتاغون»
ووزارة الخارجية وخ��ب��راء خارجيين لتنفيذ لعبة
استراتيجية ،ووفقا ً للعبة ،روسيا تغزو دول البلطيق.
وكانت النتائج مخيبة لآلمال — نظرا ً إلى الحالة الراهنة،
قوات حلف شمال االطلسي لن تكون قادرة على الصمود
في وجه الهجوم الروسي لمدة طويلة.
إذا دخلت الدبابات والمشاة الروسية دول البلطيق غدًا،
فإن قوات «الناتو» ،أقل قوة من القوات الروسية في األرقام
والقوة النارية ،وبالتالي ستهزم في أقل من ثالثة أيام.
وجميع المحاوالت السابقة في وضع سيناريو كهذا أدت
إلى النتيجة نفسها.
وأظهرت األلعاب العسكرية التي لعبت على الطاولة،
التي أجريت في  2015-2014أن القوات الروسية بعد
 60-36ساعة ستتواجد على أب��واب تالين أو ريجا،
والقوات األميركية ودول البلطيق ،وكذلك القوات الجوية
األميركية لم يتمكنوا من كبح هجوم القوات الروسية بل
تكبدوا خسائر فادحة.
وخلص المحللون الغربيون إلى أن تحسين هذا الوضع
يمكن فقط عن طريق زي��ادة في التمويل لزيادة الوجود
العسكري األميركي في المقام األول ،في المنطقة.

بيونغ يانغ تبث فيديو لعملية �إطالق القمر ال�صناعي �إلى المدار بح�ضور كيم جونغ �أون

وا�شنطن :القمر ال�صناعي الكوري ال يبث لكن حمولة ال�صاروخ تثير القلق
أعلنت اليابان أنها فرضت عقوبات على كوريا الشمالية بعد أن أطلقت قمرا ً
صناعيا ً تعتبره واشنطن وحلفاؤها وبينهم طوكيو غطاء لتطوير تكنولوجيا
الصواريخ الباليستية.
وأعقبت هذه الخطوة اليابانية إعالن كوريا الجنوبية أنها ستعلق العمل في
مجمع صناعي داخل الشطر الشمالي يخضع إلدارة مشتركة في تحرك سيقطع
موردا ً مهما ً للدخل عن بيونغ يانغ.
وقال يوشيهيدا سوجا األمين العام للحكومة اليابانية في مؤتمر صحافي
إن «القرار سيحظر تحويالت األموال لكوريا الشمالية باستثناء المبالغ التي
تقل عن  100ألف ين ( 869.94دوالر) ألغراض إنسانية».
وستشدد اليابان أيضا ً القيود على السفر مع كوريا الشمالية وستغلق جميع
الموانئ أمام زيارات السفن الكورية الشمالية ولو ألغراض إنسانية وستحظر
أيضا ً زيارات سفن أي دول أخرى قامت بزيارة موانئ في كوريا الشمالية.
وقال سوجا« :أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية رابعة متحدية دعوات
لضبط النفس من قبل المجتمع الدولي وبعدها مضت قدما ً في إطالق صاروخ
باليستي» ،مضيفاً« :يمثل هذا تهديدا ً مباشرا ً وخطيرا ً لسالمة بالدنا ويضر
بشكل كبير بالسالم والسالمة في منطقة شمال شرق آسيا والمجتمع الدولي...
وهذا أمر غير مقبول على اإلطالق».
جاء ذلك في وقت بث تلفزيون كوريا الشمالية الحكومي فيديو أمس ،يظهر

إطالق الصاروخ الذي حمل قمرا ً صناعيا ً األحد الماضي إلى المدار ،بحضور
الرئيس الكوري كيم جونغ أون.
في غضون ذلك ،قال رئيس قيادة الدفاع الصاروخي في الجيش األميركي
إن القمر الصناعي الذي وضعته كوريا الشمالية على المدار مطلع األسبوع ،ال
يبدو أنه يبث لكن األمر المثير للقلق هو أن يكون الصاروخ الذي أخذه إلى هناك
كان ينقل حمولة تماثل ضعف حمولة اإلطالق السابق لبيونغ يانغ.
وأضاف ديفيد مان أثناء ندوة في الكونغرس نظمها معهد هودسون لألبحاث:
«ال أعتقد أنه يقوم بالبث في الوقت الذي نتحدث فيه لكنه يعكس قدرة تحاول
كوريا الشمالية تعزيزها فيما يتعلق بتكنولوجيا الصواريخ» ،وتابع« :ذلك
النوع من القدرة وأيضا ً االستخدامات المرافقة للتكنولوجيا تمثل بكل وضوح
قلقا ً بالغا ً لدول العالم في ما يتعلق بقدرات الصواريخ الباليستية».
وفي السياق ،انتشل الجيش الكوري الجنوبي أمس ما يعتقد بأنه حطام
الصاروخ الكوري الشمالي .وقالت القوات البحرية الكورية الجنوبية إن 3
قطع يبدو أنها فوهة طائرة الحتراق الغاز في الصاروخ ،انتشلت من المياه
على بعد نحو  105كلم من جزيرة أوتشونغ في البحر الغربي.
وعثر على الحطام في قاع المحيط قبالة جزيرة تقع في حوالى منتصف
الطريق على طول الساحل الغربي لكوريا الجنوبية وفقا ً للقوات البحرية،
حيث سقطت الجزء األول من الصاروخ وهيكله الخارجي في قرب مياه كوريا

الجنوبية اإلقليمية ،حيث حلق فوق البحر األصفر واليابان نحو الفيليبين.
الى ذلك ،تفقد كيم جونغ أون برفقه عدد من الشخصيات البارزة في وحدة
صناعة الذخيرة التابعة لحزب العمال الحاكم ،موقع إطالق الصواريخ في
بلدة دونغ تشانغ -ري في غرب شمال كوريا الشمالية ،قبيل إطالق بيونغ
يانغ صاروخا ً بعيد المدى.
وتعد وحدة صناعة الذخيرة واحدة من وحدات حزب العمال الحاكم ،وهي
مسؤولة عن القطاعات العسكرية الشاملة بما فيها تطوير األسلحة النووية،
وكانت بيونغ يانغ قد غيرت اسمها إلى وحدة صناعة اآلالت منذ عام 2010
لتفادي العقوبات الدولية نتيجة تجربتها النووية الثانية ،غير أنه تم التأكد
من إعادة كوريا الشمالية السمها السابق منذ  6سنوات.
وف��ي السياق ،ق��ال أكبر ق��ادة عسكريين من ال��والي��ات المتحدة وكوريا
الجنوبية واليابان إنهم اتفقوا خالل اجتماع على تكثيف تبادل المعلومات
وتنسيق الجهود األمنية في ضوء زيادة التهديدات النووية والصاروخية
لكوريا الشمالية.
وأصدر القادة الثالث بيانا ً مشتركا ً وصفوا فيه التجربة النووية الرابعة
التي أجرتها بيونغ يانغ باالستفزاز الخطير للمجتمع الدولي ،وقالوا إنهم
اتفقوا على الرد بحزم عبر تبادل ثالثي للمعلومات وتنسيق أكبر بشأن القضايا
االمنية المتبادلة لتعزيز السالم واالستقرار في المنطقة.

�أردوغان لالتحاد الأوروبي :تركيا قد تفتح �أبوابها للمهاجرين لل�سفر لأوروبا

هولندا ت�شكل قوة حدودية للقيام بمهام دولية
أعلنت هولندا أمس أنها ستشكل قوة أمنية للرد السريع
قوامها  300فرد يمكن نشرها على الحدود في أي مكان
وفي المقام األول في االتحاد األوروبي.
وقالت الحكومة الهولندية في رسالة للبرلمان إن هذه
القوة ستتشكل في أسرع وقت ممكن لتعزيز السيطرة على
الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي للمساهمة في التعامل
مع أزمة الالجئين.
وستكون هذه القوة منفصلة عن مساهمة هولندا في
قوة «فرونتيكس» التي تشرف على التعاون بين حرس
ال��ح��دود الوطني ل��دول االت��ح��اد األوروب���ي على الحدود
الخارجية للدول األعضاء.
وفي السياق ،قال مسؤول رفيع بالحكومة األلمانية إن
تركيا واليونان اتفقتا على أن يطلبا من مهمة تابعة لحلف
شمال األطلسي مراقبة تدفقات الالجئين في بحر ايجه

والتصدي لمهربي البشر.
وأضاف المسؤول األلماني« :ستطلب تركيا واليونان
من حلف شمال األطلسي تقييم الوضع بوجه عام مع
قوات حرس الحدود الوطنية وفرونتكس» في إشارة إلى
الوكالة األوروبية لمراقبة الحدود.
وأض��اف المسؤول إن تركيا أب��دت استعدادها أيضا ً
الستقبال الالجئين الذين يتم إنقاذهم في البحر أو الذين
يلتقطهم حلف شمال األطلسي ،مشيرا ً إلى أن المعلومات
التي يجمعها حلف األطلسي يجب نقلها أيضا ً إلى السلطات
التركية لمالحقة مهربي البشر .وقال« :ليس من اختصاص
حلف األطلسي إرجاع أو وقف قوارب الالجئين».
من جهته ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان
أمس إنه سبق وأبلغ رئيس المفوضية األوروبية جان
كلود يونكر ورئيس المجلس األوروبي دونالد توسك إن

تركيا ربما تقوم في مرحلة ما بفتح أبوابها للمهاجرين
للسفر إلى أوروبا.
وقال أردوغان في كلمة« :في الماضي أوقفنا الناس عند
بوابات أوروبا .أوقفنا حافالتهم في أدرنة .هذا يحدث مرة
أو مرتين .ثم سنفتح بواباتنا وسنتمنى لهم رحلة آمنة.
هذا ما قلته» .وكان موقع إخباري يوناني قد ذكر في وقت
سابق أن أردوغان هدد خالل اجتماع مع يونكر وتوسك
في تشرين الثاني بإغراق أوروبا بالمهاجرين إذا لم يقدم
قادة االتحاد األوروبي عرضا ً أفضل لمساعدة تركيا على
التعامل مع أزمة الالجئين.
في غضون ذلك ،قال مسؤول بوزارة الدفاع اليونانية
إن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية تحطمت
أمس قبالة جزيرة كيناروس في شرق بحر إيجه ما أدى
إلى مقتل طاقمها المؤلف من ثالثة أفراد.

وقال المسؤول« :كانت الطائرة الهليكوبتر أوجوستا
بيل تشارك في تدريب عسكري .أقلعت من فرقاطة تبحر
في المنطقة واختفت من شاشات ال��رادار حواى الساعة
 00:45بتوقيت غرينتش .وعثر على الحطام قرب
كيناروس».
وقال فانجيليس أبوستوالكيس قائد القوات المسلحة
إن أحوال الطقس كانت عادية في الوقت الذي اختفت فيه
الطائرة من على شاشات الرادار ،مضيفا ً أنه لم يتم العثور
إال على أجزاء من الحطام وأن األمل ضعيف في بقاء أي من
أفراد الطاقم على قيد الحياة.
وذكر المسؤول أن تركيا أرسلت إخطارا قالت فيه إن
عملية اإلنقاذ اليونانية كانت ضمن منطقة البحث واإلنقاذ
البحرية الخاصة بها وإن أي جهود ينبغي تنسيقها مع
السلطات التركية.

