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�إيقاع الحرب في �سورية يعزف
قانونها بين جنيف والميدان
 عبير األيوبي
يلتق عقرباها «المخلصان» لعذابات
ساعة جنيف الثالثة لم ِ
حرب قارب دوران رحاها السنوات الخمس.
المؤتمر ولد ميتاً ،من حيث الشكل والمضمون ،بين «حرد»
معارضة ال��ري��اض ،واستبعاد شخص صالح محمد مسلّم،
رئيس حزب االتحاد الديمقراطي الكردي ،إرض��اء لألتراك،
ولو بشكل موقت ،إلى عدم تحديد القوى اإلرهابية من غير
اإلرهابية.
وف � ��ود م� �ع ��ارض ��ات م �ب �ع �ث��رة ل ��م ت��ع��رف ك �ي��ف وم� ��ع من
ستتفاوض ،أضف إلى ذلك تعارض المصالح وتخبّط الدول
القوى اإلقليمية الداعمة للمجموعات المسلحة داخل سورية.
يأتي ذلك مع ما كشفه موقع «ميدل إيست آي» البريطاني،
بأنّ وزير الخارجية األميركي جون كيري ،ح ّمل المعارضة
ال �س��وري��ة م �س��ؤول �ي��ة ف �ش��ل م �ح��ادث��ات ج�ن�ي��ف واس �ت �م��رار
القصف.
وبحسب ما نقل الموقع فإنّ «كيري ترك انطباعا ً واضحا ً
ب��أنّ الواليات المتحدة ماضية في تخليها عن الجهود لدعم
ق��وات ال �ث��وار» .وأض ��اف« :لقد ق��ال كيري بشكل واض��ح إنّ
المعارضة لم ترغب في التفاوض ،ولم ترغب في وقف إطالق
ال �ن��ار ،وأن�ه��ا أدارت ظهرها وان�س�ح�ب��ت» ،ون�ق��ل الموقع عن
كيري قوله لبعض المعارضين« :ماذا تريدون مني أن أفعل؟
أن أخوض حربا ً ض ّد روسيا؟ هل هذا ما تريدانه مني؟».
ال�م��وق��ع البريطاني نقل ع��ن م�ص��در أنّ واش�ن�ط��ن م � ّررت
تنحيه.
مؤخرا ً رسالة إلى الرئيس السوري بأنها ال تريد ّ
م�ص��ادر إعالمية نقالً ع��ن م�ص��ادر دبلوماسية ف��ي األمم
المتحدة في نيويورك ،اطلعت على فحوى بعض ما جاء في
احاطة ستيفان دي ميستورا ،التي قدّمها عبر تقنية «فيديو
كونفرانس» خ�لال جلسة مغلقة لمجلس األم��ن ال��دول��ي ليل
الجمعة  -السبت  6ش�ب��اط ،وال�ت��ي دع��ا فيها دي ميستورا
إل��ى الضغط على األط ��راف كافة م��ن أج��ل االن �خ��راط بجدية
في الحوار ،وليس في إضاعة الوقت في «قضايا إجرائية» أو
«شروط مسبقة».
وقدّم دي ميستورا حصيلة الجولة األولى من «جنيف »3
التي ت ّم تعليقها حتى  25شباط الحالي ،وجهتي نظر فريق
الحكومة السورية وفريق الهيئة العليا للمعارضة ،من دون أن
أي طرف آخر من أطراف المعارضة السورية
يأتي على ذكر ّ
التي التقاها في مق ّر األمم المتحدة في جنيف ،كما قدّم فيها
وجهة نظره واألس�ب��اب التي دفعته ال��ى تعليق المحادثات،
مشيرا ً الى أنّ األمم المتحدة كانت بحاجة الى «رؤية مؤشرات
على األرض» عبر إجراءات جدية وفعلية تؤثر في حياة الناس
في سياق المبادئ التوجيهية «إلنهاء معاناة السوريين أينما
كانوا وأيا ً كانت توجهاتهم السياسية» ،وأنّ «الشعب السوري
أي مكاسب حقيقية» تجعل المحادثات في جنيف
لم ير بعد ّ
ذات معنى« ،بل األسوأ من ذلك ازداد العنف على األرض».
بناء على هذه الخلفية اتخذ دي ميستورا القرار في  ٣شباط
بوقف المحادثات لفترة ،في المرحلة التحضيرية األولى،
وتعليق ال �م �ح��ادث��ات» ،م�ش�ي��را ً ال��ى أن��ه ي��واص��ل مشاوراته
مع األط��راف السوريين األساسيين ،وأن��ه يعتزم استئناف
المحادثات في أقرب وقت.
المعادلة على األرض تغيّرت بعد التدخل الجوي الروسي
وخاصة في ريفي الالذقية وحلب ،هذه الجبهات المفتوحة
على ال�ح��دود التركية .إن �ج��ازات استراتيجية ل��م يستسغها
على اإلطالق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمتو ّرط
أساسا ً في دعم المجموعات المسلحة ،وخصوصا ً بعد إكمال
ال�ط��وق ح��ول حلب ول��رب�م��ا ح��ول رق�ب��ة ال �م��آرب التركية في
الشمال ال�س��وري ،خصوصا ً لجهة أنّ ه��ذه المنطقة تشكل
خط اإلم��داد األسهل للقوات العسكرية ،إضافة الى األهمية
االستراتيجية العسكرية في المنطقة الواقعة بين جرابلس
وعفرين في الريف الحلبي ،والتي لربما تكون منطقة لمواجهة
عسكرية محتملة من الجانب التركي.
وكانت روسيا قد أعلنت في األي��ام الماضية أنها تشتبه
بقيام تركيا بنشاط خفي على ال�ح��دود م��ع س��وري��ة تمهيدا ً
لتدخل عسكري.
فجر العميد الركن أحمد
التركية
المآرب
عن
وليس ببعيد
ّ
عسيري المتحدث ب��اس��م «ع��اص�ف��ة ال �ح��زم» ال�س�ع��ودي��ة في
الحرب اليمنية آخر هذه المفاجآت ،عندما أعلن أنّ السعودية
أي عمليات برية في سورية إذا ق ّرر
مستعدّة للمشاركة في ّ
التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة القيام بعمليات من هذا
النوع ض ّد «داعش».
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �س��وري��ة خ��رج��ت ع��ن ه��دوئ �ه��ا المعهود
بتصريح عاصف لوزير خارجيتها وليد المعلم «الهادئ» في
المؤتمر الصحافي ال��ذي عقده في دمشق السبت الماضي
وال ��ذي أك��د فيه أنّ ك � ّل م��ن يعتدي على س��وري��ة س�يُ�ع��اد في
صناديق خشبية إل��ى ب�لاده ،وأنّ ك� ّل من يحمل السالح في
وجه الدولة السورية إرهابي.
وأشار المعلم إلى أحالم الرئيس التركي المرتبطة بالدولة
العثمانية وال�م�ت�لاش�ي��ة ع�ل��ى أرض ال��واق��ع ،وت �س��اءل« :هل
أفلحت السعودية في اليمن حتى تتحدّث عن إرس��ال قواتها
إلى سورية؟» مؤكدا ً أنّ «موقف وفد الرياض من فك الحصار
ع��ن ن �بّ��ل وال ��زه ��راء يكشف زي��ف ا ّدع ��اءات ��ه ح��ول الشروط
اإلنسانية».
وزي��ر الخارجية ال�س��وري لفت إل��ى أنّ وف��د ال��ري��اض ق ّرر
االنسحاب من محادثات جنيف خصوصا ً بعد تقدّم الجيش
السوري ميدانياً.
المعلم أشار أيضا ً إلى أنّ قوافل اإلرهابيين ما زالت تعبر
من األردن إلى سورية .ولفت إلى أنّ «من يريد العودة إلى
األردن يت ّم قتله».
ولم يغفل المعلم الدور السياسي في ح ّل األزمة حيث قال
إنّ «الح ّل السياسي يساعد في إنهاء األزمة لكن الح ّل النهائي
غير ممكن بدون القضاء على المجموعات اإلرهابية».
م��ؤك��دا ً ال�ت��زام الحكومة السورية بمؤتمر ح��وار س��وري ـ
سوري وبقيادة سورية وبدون شروط مسبقة» ،ومع اإلشارة
إل��ى دور دي ميستورا ف��ي «تيسير ال�ح��وار فقط» والتأكيد
«نريد إنجاح مهمة دي ميستورا ولكن عليه أن يبذل جهودا ً
أكبر ووفد الرياض ليس الممثل الوحيد للمعارضات».
واعتبرت طهران على لسان معاون القائد العام للحرس
ال �ث��وري اإلي��ران��ي العميد حسين س�لام��ي أنّ إرس ��ال قوات
سعودية إل��ى س��وري��ة ليس أكثر م��ن نكتة سياسية ،وقال:
«نحن نعلم القدرات السعودية في هذا المجال».
وأنه «يمكن للسعودية أن ترسل قوات رمزية لسورية ،لكن
هذه القوات لن تكون قتالية ولن تكون قادرة على إحداث أي
تغيير في الحالة السورية».
وأك��د أنّ العمليات العسكرية في سورية ستتواصل وأنّ
مدينة حلب ستتح ّرر إضافة إلى مساحات مهمة أخرى.
ال شك أنّ اإلنجازات الميدانية الالفتة التي حققها الجيش
السوري وحلفاؤه في ك ّل من محافظة حلب والالذقية ودرعا
أطلقت صافرة اإلن��ذار ،ما دفع الحليفين السعودي والتركي
ومعهما بعض الدول الخليجية ،إلى هكذا تصريحات أو هكذا
تحركات.

كوالي�س
خفايا

�إعادة ترتيب الح�سابات...
 سناء أسعد
أمر إعادة ترتيب الحسابات والعودة بالجدول الزمني إلى
ال��وراء ،يعتبر اصطفافا ً خياليا ً ألرق��ام وهمية واعتداء سافرا ً
على الحقائق الثابتة التي ال يمكن تأويلها ب��إج��راء التجارب
العشوائية المفتقرة إل��ى األس��س العلمية المنتظمة بغرض
إنجاح الفرضيات والتوقعات المستمدّة من محض الفراغ،
لمنحها الصيغة الفعلية ،وهندستها بما يجبر الكسور ويق ّوم
الخطوط المائلة المتع ّرجة ،ولكن مع انعدام التوازن الناجم
عن الخلل العقلي والجمود الذهني يمكن توقع ك ّل شيء من
الجاهلين الحمقى.
القلق والتخبّط اإلقليمي اللذان تعيشهما ال��دول اإلرهابية
يخص ال��وض��ع ال�س��وري بديا
ف��ي المنطقة ،وال سيما ف��ي م��ا
ّ
مفضوحين وواضحين بشكل علني ،بل وحتى رسمي مع
سقوط الستائر المهترئة التي كانوا يحاولون االختباء وراءها.
أي موضوع
أم��ر إع�ل�ان ه��ذا التخبّط أص�ب��ح ش��أن��ه ش��أن ّ
يمكن إث��ارت��ه على الساحة ال��دول�ي��ة ،ولكن م��ع االخ�ت�لاف في
ضمان النتائج ،وتحقيق األهداف المرجوة ،ال سيما أمام تلك
االنتصارات األسطورية التي يحققها أبطال الجيش العربي
السوري وحلفاؤه.
وه��ي التي أث��ارت الرعب ال��دول��ي فكثر اللهاث ،من سرعة
الركض هنا وهناك للبحث عن مظلة يقفزون بها ال��ى داخل
األرض السورية إلح��داث عملية إن��زال تنطلق من معابر عدة
برسم الواليات المتحدة األميركية .بخطوات تكون أقرب إلى
مواقع يمكن من خاللها االنطالق بعملية قلب الموازين وإحداث
نوع من الخلل واإلرباك كما يتوهّمون.
ال �ت �ه��دي��دات ال �ت��ي أطلقتها مملكة ال��رم��ال ،وط��رح�ت�ه��ا في
البورصة الدولية لرفع أسهم المشاركة في عملية تطبيقها
وترجمتها إل��ى تحالف عسكري شيطاني صهيوني ،هدفه

انتهاك حرمة األراض��ي السورية ،واغتصاب حدودها والنيل
من صمودها وقتل روح المقاومة فيها ،وتحويل االنتصارات
الى هزائم والعودة الى النقطة الصفر.
تهديدات حمقاء بالتدخل في الشؤون السورية وتصريحات
تثير السخرية من العاهل السعودي بأنه يدعو الى عدم التدخل
بالشؤون الداخلية لمملكته ،وأنّ المملكة مستعدّة للدفاع عن
نفسها وعن «حماية المسلمين»!
أي هجوم
هل كان يقصد ذلك العاهل التحذير من الر ّد على ّ
ت�ش�نّ��ه ال�س�ع��ودي��ة ع�ل��ى األراض� ��ي ال �س��وري��ة بشكل مباشر
باعتبارها شأنا ً سعوديا ً داخلياً؟ مستمدا ً تلك األحقية والشرعية
من فتوى مشايخ الفتنة ،للحفاظ على بالد المسلمين بقطع اليد
الغريبة الروسية اإليرانية من المنطقة ،متمثلة عملية البتر تلك
تعصب ديني حاقد من جهة
باألبعاد الطائفية والصهيونيةّ .
وتعصب وهابي لتحقيق المشروع الصهيو ـ أميركي من جهة
ّ
ألخرى ،والذي ال ب ّد لتحقيقه من إنهاء الدور الروسي اإليراني
داخل األراضي السورية ،تزامنا ً مع حملة االتهامات المجحفة
تصب بكاملها في الوعاء
التي أطلقها الناتو بحق روسيا ،والتي
ّ
الذي تحاول جميع الدول مأله بك ّل ما يعادي الوجود الروسي
في األرض السورية ،باعتبار ذل��ك الوجود هو العائق األول
واألخير الذي يعرقل سير عملية تطبيق الحلول وتنفيذها.
فالوجود ال��روس��ي على األرض السورية أح��دث مخاوف
دولية كبيرة اعتلت ع��روش حكامهم س��واء أكانت «إسرائيل»
وبشكل غير مباشر .كخوف من خوض حرب مستقبلية مع
حزب الله بأسلحة روسية أو مخاوف أميركية بتهديم أسطورة
الهيمنة األميركية على ال�ع��ال��م ك�ل��ه ،أو م�خ��اوف تركيا التي
ص��ارت تمثل ع��دوا ً رئيسيا ً لروسيا من محاور عدة مفتوحة
أي قوة تهدّد
على الجبهات كافة ،أما مملكة الرمال فهي قلقة من ّ
أي مصطلح يطرح يخدم عملية االنفتاح
وجودها ،وبل حتى من ّ
والتح ّرر وتقبّل اآلخر لمجرد إنسانيته.
التهديدات السعودية لن تخيفنا ولن ترعبنا ولن تنال من

عزيمتنا سواء أكانت تلك التهديدات محاولة خائبة إلعادة خلط
األوراق والضعط على الحكومة السورية للتنازل عن ثوابتها
يخص القبول بالشروط الموضوعة من قبل
ومبادئها في ما
ّ
وفد الرياض الوهابي اإلرهابي على طاولة الحوار في «جنيف
 ،»3أو كانت تلك التهديدات بطابع جدي لقلب الموازين بعملية
الخرق تلك وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي للمسلحين
ال��ذي��ن ت�ت�ب��اك��ى ك� � ّل م��ن ال �س �ع��ودي��ة وت��رك �ي��ا ل �ت��أزم وضعهم
اإلنساني .والنواح يصدح في األفق ،وال آذان صاغية.
كما يمكن أن ي�ك��ون ذل��ك ال�ت��دخ��ل م��ن دون النية بخوض
ح��رب كاملة ،ب��ل يقتصر على توجيه بعض ال�ض��رب��ات التي
تعتبر برأيهم أنها قاصمة للدولة السورية .وتحقق األهداف
المطلوبة.
ولكن ه��ذا مستحيل تحقيقه ألنّ أم��ر إث��ارة إع��ادة الجدول
ال��زم�ن��ي ال��ى ال ��وراء سيكون بمثابة ت�ح� ّول ت��اري�خ��ي معنون
بسقوط حتمي لمملكة ال��رم��ال واح�ت�م��ال نفيها ع��ن خريطة
أي مشروع صهيو ـ أميركي في المنطقة
الوجود ونفي تحقيق ّ
انطالقا ً من األرض السورية.
فالغضب السوري الروسي اإليراني ،وحزب الله أيضاً ،بلغ
ذروته إزاء حماقات آل سعود ،وقد آن األوان لوضع ح ّد لتلك
المهزلة التي تد ّوي وتعصف في مملكة الرمال ومملكة أحالم
أردوغان العثمانية.
هذه المواجهة إن حصلت ،ستحسم أمر التباكي على معابر
الحدود والتذاكي على طاولة الحوار ،كما ستحسم االدّعاءات
المزعومة على مصير الشعب السوري ووضعه اإلنساني،
وستتفتت جميع األوراق وس�ت�ع�لّ��ق ال��ورق��ة ال �س��وري��ة في
الصدارة لتكون وسام شرف وشهادة تاريخية لعظمة قضية
المقاومة الحقة ،وليقرأ العمالء والخونة وأذن��اب الغرب أنّ
ألي مشروع صهيو
األرض السورية كانت وستبقى مقبرة ّ
أميركي عثماني وهابي في المنطقة.

موغيريني :البو�سنة تقدمت بطلب للح�صول على ع�ضوية االتحاد الأوروبي

«زيكا» يصل إلى روسيا
من الدومينيكان

الناتو :ال نريد االنحدار �إلى حرب باردة جديدة مع رو�سيا
نفى ألكسندر غروشكو ،مندوب روسيا لدى
الناتو ،صحة ما ورد في تقرير لألمين العام
للحلف ،ينس ستولتنبرغ ،حول إجراء روسيا
تدريبات على شن هجمات نووية ضد الناتو
والسويد.
وقال غروشكو في مقابلة أجرتها معه صحيفة
«وول ستريت ج��ورن��ال» األميركية «ك��ل هذه
األحاديث عما يسمى بمحاكاة الهجمات النووية
(من قبل روسيا) ضد دول أخرى ال أساس لها».
وأض��اف أن روسيا مسؤولة عن االستقرار
االستراتيجي ،هذا االستقرار الذي أساءت إليه
الخطوات األحادية من قبل الواليات المتحدة،
مؤكدا ً التزام موسكو بشفافية تدريباتها التي
من شأنها الحفاظ على جهوزية قواتها النووية
االستراتيجية .وأض��اف« :إن استراتيجيتنا
واض��ح��ة ومفادها أن ال��س�لاح ال��ن��ووي يمكن
استخدامه فقط ف��ي ح��ال ح��دوث خطر يهدد
وجود الدولة بعينه».
في غضون ذلك ،أكد قائد قوات حلف شمال
األطلسي الموحدة في أوروب��ا الجنرال فيليب
بريدالف أن الحلف ال يريد وال يتوقع االنحدار
إلى حرب باردة جديدة مع روسيا ،وقال« :نحن

في الناتو ال نريد نشوب حرب باردة ،ال نتكلم
عنها وال نتوقعها» ،مشيرا ً إلى أن الناتو يعد
حلفا ً دفاعيا ً يرى مهمته األساسية في مواجهة

التحديات األمنية.
جدير بالذكر أن ه��ذه التصريحات تأتي
بعد مرور يوم على تصريحات لرئيس الوزراء

الروسي دميتري مدفيديف خالل مؤتمر ميونخ
لألمن قال فيها إن روسيا والناتو انحدرتا إلى
حرب باردة جديدة.
جاء ذلك في وقت قالت مسؤولة السياسة
الخارجية باالتحاد األوروبي فيدريكا موجيريني
أم��س إن البوسنة تقدمت بطلب لالنضمام
لعضوية االتحاد على الرغم من أن بروكسيل
أش��ارت إلى أن سراييفو لم ِ
تف بكل الشروط
الالزمة للتقدم بالطلب.
وأضافت موغيريني أن دول االتحاد الثمانية
والعشرين ستنظر ف��ي الطلب قائلة إن هذا
خبر س��ار لالتحاد وللبوسنة وه��ي ج��زء من
يوغوسالفيا السابقة وقتل فيها  100ألف
شخص في حرب دارت في التسعينيات.
وأض��اف��ت للصحافيين« :ف��ي وق��ت يواجه
فيه االت��ح��اد شكوكا ً من ال��داخ��ل فإننا عندما
نجد أن جيراننا المباشرين لديهم هذه الطاقة
واالستعداد لالنضمام والعمل بجد لتتالءم
بالدهم ومجتمعاتهم واقتصاداتهم ومؤسساتهم
وأنظمتهم مع معايير االتحاد األوروبي يعطينا
هذا إحساسا ً بالمسؤولية التي نحملها تجاه
مواطنتنا األوروبية».

يونانيون يتظاهرون في جزيرة كو�س رف�ض ًا لإقامة مركز ت�سجيل مهاجرين

رئي�س وزراء النم�سا :لن ن�ستقبل � 90ألف الجئ جديد
تظاهر نحو  2000شخص قرب
قرية بيلي في اليونان ،مطالبين
بوقف األشغال لبناء مركز لتسجيل
المهاجرين ،بحسب ما أفادت بلدية
جزيرة كوس اليونانية.
وأوض���ح ن��ائ��ب رئ��ي��س البلدية
دافيد غيراسكليس أن  2000شخص
ت��ظ��اه��روا ق��رب مبنى بيلي ،فيما
تظاهر نحو  1000آخرين في ميناء
كوس أمام مقر البلدية.
واس��ت��خ��دم��ت ق����وات مكافحة
ال��ش��غ��ب ال��غ��از ال��م��س��ي��ل ل��ل��دم��وع
لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا
التوجه إلى ورشة بناء مركز تسجيل
الالجئين ،على بعد  10كم من ميناء
كوس ،بحسب وسائل إعالم محلية.
ومنذ أسابيع ،تحتج بلدية كوس
وسكانها على إقامة مركز لتسجيل
المهاجرين في جزيرتهم خشية أن
يؤثر ذلك في السياحة ،وخصوصا ً
أن الجزيرة تستقبل كل صيف مئات
آالف ال���زوار ،معظمهم بريطانيون
وألمان ومن الدول اإلسكندنافية.
جدير بالذكر أن ك��وس والعديد
من الجزر اليونانية في بحر إيجة
المجاورة لسواحل تركيا الغربية
تشكل ال��ب��واب��ة الرئيسية لدخول
المهاجرين إلى أوروبا.
إل��ى ذل��ك ،وبضغط م��ن االتحاد
األوروبي الذي يحاول الحد من تدفق

المهاجرين ،واف��ق��ت اليونان على
إقامة  5مراكز لتسجيل المهاجرين
في جزر ليسبوس وليروس وكوس
وس���ام���وس ،وق���د أك���دت الحكومة
اليونانية أن مركز ليسبوس بات
ج��اه��زا ً على أن تجهز مراكز كوس
وس��ام��وس ول��ي��روس ف��ي غضون

أس��ب��وع ،وأق��رت ب��أن إنجاز المركز
سيشهد بعض التأخير بسبب ردة
فعل البلدية والسكان.
في غضون ذلك ،أكد رئيس وزراء
النمسا ،فيرنر فايمن ،عدم استعداد
النمسا الستقبال  90أل��ف الجئ
جديد ،مشيرا ً إلى تلقي ما يزيد على

 90ألف طلب لجوء ،في عام .2015
وفي السياق ذاته ،بيّن المستشار
النمساوي فايمن عدم التراجع عن
السقف الذي حددته لعدد الالجئين
الجدد خ�لال العام الحالي ،بواقع
 37500الجئ ،قائالً« :ال يمكن تصور
أن تتحمل  3دول عبء حق اللجوء

في أوروبا» ،مؤكدا ً موقف حكومته:
«ال نستطيع تحقيق ذلك بمفردنا».
إلى ذل��ك ،داف��ع فايمن عن القرار
ال��خ��اص بتشديد اإلج����راءات على
الحدود اإليطالية النمساوية ،عند
معبر «ب��رن��ر» ال��ح��دودي ،بالقول:
«يجب أن أفعل ما هو أفضل لمصلحة
النمسا».
وش��دد على ما يخصه شخصياً،
بالقول« :يجب أن أتحمل المسؤولية
حتى إذا كانت ال تلقى ارتياحا ً في
إي��ط��ال��ي��ا» ،م��ؤك��دا ً ع��دم استعداده
تضييع م��زي��د م��ن ال��وق��ت ،ف��ق��ال:
«الوقت متأخر ،ونحن اآلن في شهر
شباط ،أتوقع تدفق موجات جديدة
م��ن الالجئين م��ع حلول شهر آذار
المقبل» ،الفتا ً إل��ى أن��ه ك��ان يفضل
حماية الحدود الخارجية لالتحاد
األوروب��ي ،مشككا ً بإمكانية تحقيق
هذا الهدف في الوقت المناسب.
وف��ي السياق ،أ ّك��د أن الحكومة
النمساوية على استعداد للمساعدة
ف���ي ح��م��اي��ة ال���ح���دود ال��ي��ون��ان��ي��ة
المقدونية ،بإرسال عناصر مساعدة
من الشرطة أو الجيش ،في إشارة
إل��ى جهود وزي��ر خارجية النمسا،
سيباستيان كورتس ،الذي يسعى
إل��ى إغ�لاق ال��ح��دود اليونانية من
الجانب المقدوني ،لعدم تعاون
اليونان بالشكل المطلوب.

�سيول ترف�ض ن�شر �أ�سلحة نووية على �أرا�ضيها
وتعمل على قلب النظام الحاكم في بيونغ يانغ
دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون ،إلى إطالق المزيد من
األقمار االصطناعية بعد أن أطلقت بالده األسبوع الماضي صاروخا ً
بعيد المدى يحمل قمرا ً اصطناعيا ً إلى الفضاء.
كما قدم الزعيم الكوري الشمالي عبارات التشجيع للعلماء والفنيين
والمسؤولين الذين ساهموا في اإلطالق الناجح للقمر االصطناعي
«كوانغ ميونغ سونغ  »-4خالل مأدبة غ��داء .ودعا المكرمين إلى
البناء على هذا النجاح لـ»تحقيق أهداف أكبر ،وبالتالي إطالق المزيد
من األقمار االصطناعية» .وفي نهاية األسبوع الماضي أطلقت كوريا
الشمالية صاروخا ً بعيد المدى لوضع قمر اصطناعي في المدار حول
األرض ،وذلك بعد إجرائها تجربتها النووية الرابعة ،وقد جاء إطالق
الصاروخ قبيل عيد ميالد الزعيم الراحل كيم جونغ ايل والد الزعيم
الكوري الشمالي الحالي كيم جونغ أون.
وأثار إطالق الصاروخ بعيد المدى ،الذي ينتهك قرارات صادرة عن

األمم المتحدة ،ردود فعل دولية منددة ،ال سيما من جانب مجلس األمن
الدولي الذي تعهد أن»يتبنى سريعا ً قرارا ً جديداً» ال يزال قيد المناقشة
منذ أسابيع ،لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ.
وتؤكد كوريا الشمالية أن برنامجها الفضائي علمي بحت ،لكن
المجتمع الدولي يتهمها باستغالله إلخفاء تجاربها على صواريخ
باليستية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.
في غضون ذلك ،قال مسؤول في برلمان كوريا الجنوبية أمس ،إن
بالده ال تستثني إمكانية العمل على تغيير النظام في بيونغ يانغ،
بسبب استمراره في تطوير أسلحته النووية والصاروخية.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية ،عن مصدر حكومي في سيول
قوله« :ندرس إمكانية اتخاذ إجراءات تمنع السفن األجنبية اآلتية
من كوريا الشمالية من دخول موانئنا» .وحسب المصدر نفسه فإن
اإلجراءات تدخل حيز التنفيذ بعد فرض مجلس األمن الدولي عقوبات

أكدت مصادر عسكرية
متابعة للوضع في اليمن أنّ
القدرة العسكرية السعودية
قد دخلت مرحلة الوهن،
وأنّ ما يجري تسويقه عن
إنجازات ال يتخطى كونه
ملء المساحات المفتوحة
تحت تغطية نيران الطيران،
أما األماكن المأهولة من
عدن إلى تعز وصوالً إلى
مأرب فحيث تقترب منها
هذه القوات تواجه وضعا ً
مأساويا ً يفرض عليها
التراجع ويع ّرضها للحصار
والنيران من ك ّل اتجاه.
وأضافت المصادر أنّ ما
جرى مع اإلعالن عن تسمية
وحدات مرتزقة «بالك
واتر» بالوحدات الخاصة
السعودية يد ّل أن ال وجود
لقدرة سعودية عسكرية ال
تعتمد على شريك أجنبي
حتى حراسة الحدود صار
يتوالها غير السعوديين!

على بيونغ يانغ .وكانت سيول قد منعت السفن الكورية الشمالية من
دخول موانئها منذ عام  ،2010وقد اتخذت هذه الخطوة بعد حادث
تحطم السفينة الحربية الكورية الجنوبية «تشيونان» الذي أسفر عن
مقتل  46بحارا ً واتهمت سيول فيه سلطات كوريا الشمالية.
الى ذلك ،قال وزير دفاع كوريا الجنوبية هان مين جو أمس ،إن
بالده ال تخطط لنشر أسلحة نووية على أراضيها ،رغم التهديدات
المتزايدة من كوريا الشمالية ،مؤكدا ً أنهم على علم بالدعوات العامة
لوضع أسلحة نووية في البالد ،كما أعرب عن أسفه للتطوير المتواصل
للبرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وتزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إجراء كوريا الشمالية،
في السادس من كانون الثاني الماضي ،رابع تجربة نووية لها ،وأيضا
إطالق صواريخ تحمل أقمارا ً صناعية ،في السابع من شباط ،والتي
يعتقد أنها كانت ذريعة الختبار صاروخ بالستي عابر للقارات.

أعلن السلطات الروسية تسجيل
أول حالة إصابة بالفيروس «زيكا»
لمواطنة روسية وصلت أخيرا ً من
جمهورية الدومينيكان ،وهي المرة
األولى التي يصل فيها الفيروس إلى
األراضي الروسية.
وأوض��ح��ت الهيئة الفدرالية
الروسية للرقابة في مجال حقوق
المستهلكين وسالمة المواطنين
في بيان نشر أم��س أن المواطنة
الروسية المصابة ترقد حاليا ً في
مستشفى ت��خ��ص��ص��ي ،وتعتبر
حالتها الصحية مقبولة.
وأض��اف��ت الهيئة أن��ه تم فرض
الرقابة الطبية على جميع أف��راد
أس��رة المواطنة المصابة ،لكن لم
يتم الكشف عن أي مظاهر للمرض
ل��دي��ه��م ح��ت��ى اآلن ،م��وض��ح��ة أن
المواطنة الروسية التقطت العدوى
في أثناء وجودها بالدومينيكان،
وبعد مرور أيام عدة على عودتها
إلى موسكو شعرت المرأة بتدهور
حالتها الصحية ب��ال��ت��زام��ن مع
ارتفاع درجة حرارة جسدها وظهور
طفح على جلدها.
وت���اب���ع���ت ال��ه��ي��ئ��ة أن����ه بعد
تشخيص المرض لدى المواطنة،
أجرت األجهزة المعينة اإلجراءات
ال��ض��روري��ة ك��اف��ة لمنع انتشار
ال��ع��دوى ،بما ف��ي ذل��ك إج���راءات
مكافحة ال��ع��دوى داخ���ل صالون
الطائرة التي ركبتها المواطنة لدى
عودتها إلى روسيا.
وأكدت الهيئة أنه ال يوجد خطر
يهدد صحة األش��خ��اص اآلخرين
الذين ركبوا الطائرة نفسها .ولفتت
إلى أن الظروف المناخية في روسيا
تقلل من خطر تفشي المرض في
البالد .وتم الكشف عن الفيروس
ألول مرة في عام  1947في أوغندا،
لكن األط��ب��اء اعتبروا آن��ذاك أن��ه ال
يمثل تهديدا ً لصحة اإلنسان .وفي
ع��ام  2015انتقل الفيروس إلى
أميركا الالتينية وانتشر بسرعة
عبر القارة .وينتشر الفيروس في
معظم ال��ح��االت ع��ن ط��ري��ق ل��دغ
الناموس ،وهناك مخاوف أيضا ً
من احتمال انتقاله من إنسان إلى
إنسان عن طريق االتصال الجنسي.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد
استنتجت أن عدوى فيروس «زيكا»
خالل فترة الحمل قد يكون تكون لها
صلة بصغر ال��رأس ل��دى األطفال
حديثي الوالدة.

إيران تتسلم منظومات
« »300قريبا ً ووزير
دفاعها يصل إلى موسكو

نقلت وك��ال��ة اإلع�ل�ام الروسية
عن وزارة الخارجية قولها أمس
إن موسكو ستبدأ في تسليم أنظمة
إس 300 -الصاروخية إليران في
أقرب وقت ،وأضافت أن إيران عبرت
أيضا ً عن رغبتها في ش��راء أنظمة
إس 400 -األكثر تقدما ً لكن ال تجري
حاليا ً مفاوضات بهذا الخصوص.
في غضون ذلك ،وصل وزير الدفاع
اإلي��ران��ي العميد حسين دهقان
أم��س ،الى العاصمة موسكو على
رأس وفد عسكري رفيع المستوى
للقاء كبار المسؤولين السياسيين
والعسكريين في روسيا .ويبحث
العميد دهقان خ�لال ه��ذه الزيارة
التي تجري تلبية لدعوة رسمية
من وزير الدفاع الروسي الفريق أول
سيرغي شويغو ،عددا ً من القضايا
الثنائية واإلقليمية والدولية ،إضافة
ال��ى تعزيز ال��ع�لاق��ات والتعاون
في المجال العسكري والفني بين
البلدين.
وتعتبر زي���ارة العميد دهقان
األولى من نوعها لروسيا التي تأتي
في إط��ار رسمي لتنمية التعاون
العسكري بين البلدين ،حيث من
ال��م��ق��رر أن ت��ج��رى ال��ي��وم مراسم
استقبال رسمیة للوزير اإليراني من
قبل نظیره الروسي في مقر وزارة
الدفاع الروسیة.

