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و ََّحدتهم «الن�صرة»
وبقا�ؤها من بقائهم...
} ناديا شحادة
التكتيك العسكري السوري وانتصاراته ميدانيا فاجآ
األم�ي��رك��ي واص��اب التركي وال�س�ع��ودي والصهيوني
ب��ال �ج �ن��ون ،خ��وف��ا م��ن ال �ت �ق �دّم ال� ��ذي أح� ��رزه الجيش
ال��س��وري ع�ل��ى م�ع�ظ��م ال�ج�ب�ه��ات ال �س��وري��ة ،وب��ال��ذات
الجبهة الشمالية بدعم من حلفائه والطيران الروسي
في التقدّم نحو مدينة حلب واقتراب الجيش السوري
من قطع طريق اإلمدادات األخير الذي يربط بين مواقع
الجماعات اإلرهابية والحدود التركية.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن إع�ل�ان ات �ف��اق ال�ه��دن��ة ف��ي الميدان
ال�س��وري ال��ذي ص��در ببيان روس��ي أميركي مشترك
ف��ي ش �ب��اط ال �م��اض��ي ،م��ع اس�ت�ث�ن��اء تنظيمي «داع ��ش»
و«ج �ب �ه��ة ال �ن �ص��رة» م��ن ن��ص االت��ف��اق ،رك��ز المجهود
الحربي ال�س��وري وحلفاؤه على مناطق يتمركز فيها
تتظيم داع��ش االره��اب��ي بشكل كامل حتى ت��م تحرير
مدينة تدمر السورية من قبضة التنظيم وبعدها مدينة
«ال�ق��ري�ت�ي��ن» ف��ي ري��ف ح�م��ص ال�ش�م��ال��ي .ل�ك��ن الهدنة
سرعان ما شهدت العديد من الخروقات ،خاصة بعد
تحرير الجيش السوري وحلفائه مدينة تدمر األثرية
والهامة إستراتيجياً .ومع اعتماد وزارة الدفاع الروسية
إستراتيجية حذف أي مجموعة مسلحة من إطار اتفاق
الهدنة فور خرقها ،ووضعها في بنك أه��داف الغارات
الروسية ،سجلت وزارة ال��دف��اع الروسية العديد من
الخروقات التفاق الهدنة من قبل المجموعات المسلحة،
وأب��رزه��ا «ج�ي��ش اإلس�ل�ام» ،و«أح ��رار ال �ش��ام» ،اللذان
استهدفا العديد من المدن بقذائف الهاون والمدفعية.
من جهة ثانية ،نجحت بعض الجماعات والتنظيمات
المسلحة األخرى في استعادة بعض النقاط التي فقدتها
قبل الهدنة في الجبهة الشمالية بالتحديد ،األمر الذي
هدد التوزيع الديموغرافي العسكري ألطراف الصراع
قبل الهدنة ،وجعل اتفاق الهدنة قاب قوسين أو أدنى
من اإللغاء ،خاصة مع حشد الجيش السوري وحلفائه
على تخوم حلب تمهيدا ً لتحريرها بشكل كامل.
الوضع الميداني في الشمال السوري دائما ً ما كانت
ل��ه ال�ي��د العليا ع�ل��ى م�س��ار ت �ط��ورات االزم ��ة السورية
م �ن��ذ ب��داي �ت �ه��ا ،ف��ال �ح��دود ال �ش �م��ال �ي��ة م��ع ت��رك �ي��ا كانت
الشريان الرئيسي للجماعات االره��اب�ي��ة منذ ،2011
وباستيالئهم على م��دن الشمال السوري كانت الكفة
ترجح لمصلحة الحلف المعادي لسورية؛ ومع انقالب
ميزان القوى لمصلحة الدولة السورية ،بفعل التقدّم
الميداني على ك ّل الجبهات ،خاصة بعد تحرير مدينة
تدمر في السابع والعشرين من آذار والذي يعتبر أكبر
نكسة يتع ّرض لها تنظيم داعش منذ العمليات الجوية
الروسية في ايلول العام الماضي التي ح ّولت مجرى
ال�ص��راع لمصلحة الحكومة ال�س��وري��ة ،دخلت ك � ّل من
ال��ري��اض وت��ل ابيب وان�ق��رة ف��ي حالة قلق وخ��وف من
إل�ح��اق الهزيمة بـ«جبهة النصرة» التي ق��ادت الحرب
بالوكالة عن تل ابيب وال��ري��اض وان�ق��رة ،فاالخيرة ما
زالت تواصل مساعدة مسلحي جبهة النصرة وتزودهم
ب��االس�ل�ح��ة وال�م�ق��ات�ل�ي��ن ،وه ��ذا م��ا اك ��د ع�ل�ي��ه الجنرال
سيرغي رودس �ك��وي رئيس ادارة العمليات ف��ي هيئة
االركان العامة للقوات الروسية مؤخرا ،باالضافة الى
اعتراف خالد الخوجا في  9ايار  2015بأن تقدم تنظيم
جبهة النصرة المرتبط بتنظيم القاعدة االرهابي وبقية
الفصائل االرهابية في بعض المناطق كان نتيجة دعم
عسكري سعودي تركي ،مضيفا ان الدعم العسكري
السعودي والتركي ساهم في التقدم االخير في مناطق
الشمال والجنوب ،ويشكل اعتراف الخوجا هذا دليالً
ماديا ً بحق النظامين التركي والسعودي يثبت تعاملهما
مع االرهاب وكونهما يدعمان «جبهة النصرة».
ي��ؤك��د ال �خ �ب��راء االس�ت��رات�ي�ج�ي��ون ص�ح��ة تحليالتهم
بخصوص التطورات الميدانية السورية وبالذات بعد
تحرير تدمر م��ن تنظيم داع��ش وم��ا يحدث ف��ي شمال
س��وري��ة ،وم��ا شهدته حلب قبل اي��ام م��ن تغييرات في
ديموغرافية خريطتها العسكرية ،إذ ب��دأت اشتباكات
بين داعش والتنظيمات االخرى على العديد من البلدات
والمناطق السورية ،اكتسح فيها داعش هذه التنظيمات
وأعاد السيطرة على اغلب النقاط التي كانت (التنظيمات)
قد سيطرت عليها في ريف حلب الشمالي .في المقابل،
ب��دأ الجيش ال �س��وري وح�ل�ف��اؤه أول��ى ال�خ�ط��وات نحو
تحرير حلب بالتمركز ف��ي ال��ري��ف الجنوبي وم��ن ثم
االن �ط�لاق ،حيث ش��ن الجيش ال �س��وري ووح ��دات من
حزب الله اللبناني هجوما ً علي بلدة العيس التي كانت
قد سيطرت عليها جبهة النصرة قبل أيام .وطبقا ً للعديد
م��ن المراقبين ،ف��إن حملة ك�ب��رى ي�ج��ري التجهيز لها
خالل االيام المقبلة لتحرير حلب ،بعدما نجح الجيش
السوري ،قبل إعالن الهدنة ،في تطويق اغلب محاورها
وعزلها في جيوب ضيقة يسهل تطهيرها .من المتوقع
ان ي �ك��ون ت�ح��ري��ر ح�ل��ب خ �ط��وة ح��اس�م��ة ف��ي الصراع
السوري ،الن السيطرة عليها تعني ببساطة قطع اليد
التركية من سورية تماما ً سياسيا ً وعسكرياً.
فمعركة حلب ت��دل على ق��رب االش�ت�ب��اك م��ع «جبهة
النصرة» ،وبذلك يصبح ك� ّل ش��يء مع ّرضا ً لالنهيار،
وسيكون كإعالن فشل للسياسة الخارجية السعودية
والتركية ،اللتين اتبعتا سياسة التصعيد خوفا ً من ان
تلقى «ال�ن�ص��رة» مصير «داع ��ش» بتدمر و للمحافظة
على ما تبقى من نقاط قوى لك ّل من البلدين في سورية
تمكنهم م��ن ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى م��اء ال��وج��ه ف��ي مفاوضات
السالم.
فمصير «جبهة النصرة» في الشمال السوري سيغير
المعادلة السورية وسينعكس سلبا على اعداء سورية،
ال��ذي��ن زادوا م��ن تصعيدهم ،فها ه��ي واش�ن�ط��ن تدعو
موسكو الى الضغط على الحكومة السورية لمزيد من
االلتزام بالهدنة ،حيث قال وزير الخارجية األميركي
ج��ون ك �ي��ري ف��ي  16اي ��ار ان ه �ن��اك ح��اج��ة م��اس��ة الن
تتوقف حكومة النظام السوري عن انتهاك وقف اطالق
النار في سورية ،ودعا روسيا للمساعدة في ذلك.
ما يؤكد عليه الخبراء ان مصير «النصرة» وداعميها
ب��ات ق��اب قوسين م��ن االن�ه�ي��ار وانّ ال��ره��ان المتبقي
عليها ه��و ل�ك�س��ب ال��وق��ت لتحقيق ب�ع��ض ال �ن �ق��اط في
مسار التفاوض الطويل ،فالنصرة لن تكون اقوى من
«داع��ش» ،ولكن بقاءها في الواجهة الى اآلن هو رغبة
حلفائها لجعلها معتدلة كما يزعمون وه��و م��ا نُسِ ف
باستثنائها من الهدنة الحالية.

كوالي�س

�أوهام «�إ�سرائيلية» على �أر�ض �سورية...
} سناء أسعد
يبدو أنّ األشباح المنسية في الكهوف المهجورة ..واألرواح
الملقاة على عتبات التاريخ المجهول النسب ...ترغب في
الخروج إلى الضوء والتح ّول إلى مخلوقات مرئية.
يريدون لالحتالل أن يصير تاريخا ً وحضارة ،ويريدون
هندسة الكيانات المتكومة على أنقاض الدمار واالستعمار،
لتتح ّول إل��ى دول لها ح���دود وم��س��اح��ات ج��غ��راف��ي��ة...
والتعايش والتأقلم مع عمليات االنتهاك واالغتصاب ضمن
قوانين تجعل منهما أمرا ً مباحا ً وشرعياً ...شأن ذلك كمن
يريد أن يدهن الصدأ ليلمع ويبرق ...وكمن يريد أن يز ّور
موعد وتاريخ الموت ألحدهم ليجعل من بصمته اعترافا ً
وشهادة يؤخذ بها.
مسرحية نتنياهو ،ف��ي األم���س ،تماثل ف��ي مشاهدها
مسرحيات أردوغان وآل سعود ...كما تشابه في بعض من
مشاهدها األدوار الهزيلة التي يلعبها اإلرهابي السفاح محمد
علوش في القفز والنط على حبال جنيف بمسافات يتجاوز
بها حدود امكانيته ومكانته وقدرته ...وهذا شأن البقية
المذكورين سابقا ...وكأنّ السيناريوات من إبداع شخص
واحد!...
فمن أقنع علوش بأنّ الصعود على المنابر يجعل منه سيد
كلمة ،يح ّل ويربط ويفرض اآلراء ويتأرجح فوقها ...هو من
أقنع آل سعود بأنّ وهابيتهم دينا ً شرعياً ...وأنّ أموالهم
تشتري دوال ً وذمما ً وأم��م�اً ...وهو من أقنع أردوغ��ان بأنه
السلطان الذي ال يقهر ...وهو ذاته من أقنع نتنياهو أنّ التقادم
ومرور الزمن يجعالن من الجوالن «أرضا ً اسرائيلية» ...وكأنّ
التاريخ أوصى بتوزيع الحصص واقتسام الغنائم السورية،
بالذات حتى قبل أن تنتهي الحرب.
أمام أيّ حدث يحصل دائما ً نسأل لماذا اآلن؟ ولماذا هذا
التوقيت؟

وما هي الرسائل الموجهة ولمن؟
ال أعتقد أنّ ذل��ك االجتماع الفريد من نوعه لما يس ّمى
بالطاقم الحكومي «االسرائيلي» ...رسالة موجهة الى أميركا
وروسيا بالذات ،كتحذير سابق لهما على عدم إدخال أرض
الجوالن ضمن التسويات السورية الحاصلة...
ألنّ العالم كله وبما فيه الكيان «االسرائيلي» يدرك أنّ أيّ
شبر من األراضي السورية المحتلة والتي حاولوا احتالها ال
يمكن أن تدخل ضمن بنود التسويات التي تربطها في إطار
التنازالت ...بأيّ شكل من األشكال ...ومهما كان الثمن.
سورية ما خاضت ه��ذه ال��ح��رب ...وصمدت وجابهت،
متحدّية دول العالم كله ،حتى تحصل على شهادة فخرية
ويصفق لها من جهة ...أو لكي ترضخ لشروط تتأرجح على
فرضيات متعددة ...ال تحجز في أحد أركانها مكانا ً للسيادة
السورية من جهة ثانية.
نتنياهو أدرك حقيقة النصر األسطوري الذي تقرع طبوله
على الحدود السورية ك��اف��ة ...ويستحيل عليه أن يكون
الجوالن يوما ً تيران وصنافير!...
وأدرك أنّ بشار األسد لن يكون السيسي ولن يكون إال ابن
أبيه حافظ األسد ...وأنّ الدم العربي الذي يجري في عروقه
ال يُباع وال يُشترى كما غيره بالمال السعودي.
توهّ م نتنياهو أنّ تصريحاته واجتماعاته وتهديداته...
ستترك أث���را ً مرعبا ً ف��ي ال��واق��ع كما ف��ي ع��ال��م الصحافة
واإلعالم ...وأنها يمكن أن تكون بذات الوزن والشأن والقيمة
لما يتوعّ د به السيد حسن نصرالله في خطاباته.
تعيش «إسرائيل» حالة من التوتر والقلق من زحف محور
المقاومة وانتصاره وتقدّمه باتجاه ما تعتبره حدودها...
ف����أرادت أن تخفي م��ا ه��ي عليه بالعنتريات الخيالية
والتبجحات الزمنية والزعاق ...والنعيق بأصوات مرتجفة،
ّ
وباللهاث المتعب.
من المفروض اعتبار ما جرى على أرض الجوالن ،التي
تمت ّد أوصالها متجاوزة ذلك السياج الذي أحاط حدودها...

قال مصدر أممي
معني بمحادثات الكويت
ّ
بين الفريقين اليمنيّين
إنّ غياب الحوثيين
وممثلي الرئيس السابق
علي عبدالله صالح
عن الموعد المتفق
عليه لبدء المحادثات،
واشتراطهم تثبيت وقف
النار أوالً ،ومواجهتهم
لك ّل الضغوط الداعية
للمشاركة ،يد ّل على أنّ
وضعهم العسكري ليس
سيئا ً كما يوحي كالم
التحالف الذي تقوده
السعودية وحلفاؤها
اليمنيّون ،وإصرارهم
على وقف الغارات
السعودية لبدء المحادثات
يد ّل على قناعتهم أنّ
السعودية تحتاج إلى
التسوية أكثر منهم...

لتعانق أمها سورية وتحتفل بيوم الجالء ...الذي سيتبعه
الكثير من ال��ج�لاءات ...هو أمر طبيعي ج��دا ..كنتيجة لما
استخلصته الرؤيا االسرائيلية بعد سنوات الترقب واالنتظار
على أمل السقوط والتفتيت والتقسيم ...للجغرافية السورية
وللحضارة السورية ...تمثل بعملية انقالبية المتداد حدودها
ال تقلصها.
لكن عبيد «إسرائيل» من معارضة حاقدة ...وزعماء خونة
يقال إنهم عرب ...لم يستطيعوا رغم ك ّل الجهود المبذولة...
أن يقدّموا لـ«اسرائيل» ما تتمناه على طاولتها من وجبات
سورية دسمة ...حتى انهم لم يكونوا بارعين في ما قدّموه
سابقاً ،بالرغم من مهارة خلطه بدماء األبرياء ...ومحاولة
تمييزه بنكهات الوجع واأللم والقهر السورية ...لم يستل ّذوا
بها ألنّ نكهة الصمود والتحدّي كانت أقوى من أيّ نكهة،
وكانت تشعرهم بالغصة ،ولم يستطع اللسان االسرائيلي
مضغها.
على «اسرائيل» أن تدرك ما أدركته ،وأنّ انتصار سورية
لن يكون ناجزا ً اال عندما تطلق آخر رصاصة في الجوالن
المحت ّل ...وت��رت��وي حبات ال��ت��راب هناك بالدم السوري
الطاهر.
أرادت «اسرائيل» استفزازنا بما اعتبرته اجتماعا ً رسميا ً
على أرض الجوالن بعد  49عاما ً من االحتالل ...ولكن يبدو
أنّ الدهاء خانها هذه المرة بتقديم تلك الوصلة الغنائية
الرخيصة ...ولم تضع في حسبانها أنّ الر ّد سيكلفها ثمنا ً
غاليا ً لن تخسر به الجوالن فقط ...بل جميع ما حاولت
تنسيبه لها طيلة سنوات االحتالل.
فنحن ما خلقنا اال لنكون مشاريع شهادة ...والدماء ما
جرت في عروقنا اال لتروي ك ّل حبة تراب من أراضينا الحرة
والسليبة.
وقضيتنا قضية مقاومة حقة ...قضية االسترداد التي ال
تعرف طريقا ً لالستسالم والخنوع والتسليم ...مهما طال
الزمن.

كيري يلتقي ظريف في نيويورك
ر�صد ن�شاط محدود
الكونغر�س لأوباما :ال ت�ساعد �إيران فت�صبح �أغنى في موقع تجارب بيونغ يانغ النووي

طالب رئيس مجلس النواب األميركي بول ريان ،باراك
أوباما بالكف عن مساعدة إيران لتصبح أكثر ثراء.
وقال ريان زعيم الجمهوريين في الكونغرس في بيان:
«ب��دال من مساعدة النظام اإليراني على أن يصبح أكثر
ثراء ،على اإلدارة أن تحاسبه على االختبارات المستمرة
للصواريخ الباليستية واالنتهاكات الفاضحة لحقوق
اإلن��س��ان ودع��م اإلره����اب» ،مشيرا ً إل��ى وج��ود «أربعة
تجاوزات على األقل» تسمح إليران بالحصول على العملة
األميركية.
وأب��دى المشرعون ،وغالبيتهم جمهوريون ،عارضوا
االتفاق النووي بين إي��ران والقوى الكبرى ،ال��ذي وقع
العام الماضي ،قلقا بالغا بشأن تقارير في اآلونة األخيرة،
بأن اإلدارة قد تسمح إليران باستخدام الدوالر في بعض
التعامالت التجارية.
وناشدت طهران الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
مساعدتها على الوصول إلى النظام المالي العالمي .وعلى
الرغم من تخفيف العقوبات بموجب االتفاق النووي الذي
أعلن في تموز الماضي ،فإن آمال إيران في إنهاء عزلتها
بسرعة واجهت صعوبات ألن البنوك األوروبية بشكل
خاص تخشى من أن تتعارض مع كثير من القيود األخرى
التي تفرضها واشنطن وال تزال سارية.
ونفت إدارة أوب��ام��ا وج��ود أي خطط تسمح إلي��ران
بالوصول إل��ى النظام المالي األميركي أو باستخدام
الدوالر ،لكن عددا من أعضاء الكونغرس يصرون على أنهم

يتلقون إشارات مختلطة بخصوص األمرين.
في غضون ذلك ،أعلن وزير الخارجية األميركي جون
كيري ،أن إيران استعادت نحو  3مليارات دوالر فقط من
أصولها المجمدة منذ توقيعها االتفاق النووي التاريخي.
وقال في كلمة أمام مجموعة الضغط اليهودية التقدمية
«جاي ستريت» في واشنطن« :تسمعون أحيانا مرشحين
في االنتخابات الرئاسية يعطون رقم  155مليار دوالر،
وهو خطأ ،ويعتقد آخرون أن الرقم هو  100مليار دوالر ألن
األصول المجمدة يفترض أن تقارب هذا الرقم» ،وأضاف:
«حساباتنا تقدر أن الرقم يقارب  55مليار دوالر ،لم
يحصلوا منه بعد سوى على  3مليارات دوالر».
ويدور جدل في الواليات المتحدة حول مدى استفادة
إيران من االتفاق الموقع ،إذ يزعم الجمهوريون المعارضون
لالتفاق أنه «سيتيح لها استعادة أكثر من  100مليار دوالر
يمكن أن تستخدمها لتمويل أعمال إرهابية ضد حلفاء
الواليات المتحدة».
في المقابل ،يشكو مسؤولون في إي��ران من أن «رفع
العقوبات االقتصادية عن البالد لم يعطِ ثمارا بعد ألن
الشركات الخاصة والمصارف تتردد في استئناف األعمال
مع إيران».
في غضون ذلك ،قال الناطق باسم الخارجية األميركية
جون كيربي ،إن الوزير كيري سيلتقي نظيره اإليراني
محمد ظريف في نيويورك لبحث سير تنفيذ االتفاقات في
إطار خطة العمل الشاملة المشتركة.

يونكر :االتحاد الأوروبي لن يخفف معايير
�إلغاء ت�أ�شيرات الدخول للأتراك

أظ��ه��رت ال��ص��ور األخ��ي��رة التي
التقطتها أق��م��ار صناعية نشاطا
محدودا في موقع التجارب النووية
ال��ك��وري الشمالي ،لكنها ال تشير
إلى تجربة جديدة وشيكة ،حسب
خبراء المعهد األميركي الكوري.
وأش��ار خبراء المعهد األميركي
الكوري في جامعة جونز هوبكنز
إل��ى أن بيونغ يانغ حققت تقدما
كبيرا في مجال إخفاء نشاطاتها
النووية المحظورة.
وكانت رئيسة كوريا الجنوبية
«ب����ارك غ���ون ه���ي» أك���دت وج��ود
م��ؤش��رات ع��ل��ى اس��ت��ع��داد ك��وري��ا
الشمالية للقيام بتجربة نووية
خ��ام��س��ة ف��ي ان��ت��ه��اك للعقوبات
ال��دول��ي��ة ال��م��ش��ددة ال��ت��ي فرضت

عليها في كانون الثاني الماضي.
وتستعد كوريا الشمالية لعقد
المؤتمر العام للحزب الحاكم ،وهو
األول منذ  36عاما ،ويعتقد عدد
من المراقبين أن الزعيم الكوري
الشمالي كيم جونغ أون سيحاول
ب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة اس��ت��ع��راض
نجاحات البرنامج النووي ،وفي
ه��ذا اإلط���ار ق��د تعد بيونغ يانغ
لتجربة ن��ووي��ة خامسة عشية
المؤتمر.
والح���ظ ال��خ��ب��راء األم��ي��رك��ي��ون
نشاطا محدودا في موقع بونغي
ري ،إال أن بعض أجزائه ال تغطيها
الثلوج وتحظى بعناية جيدة ،لذلك
أعلنوا عدم قدرتهم على استبعاد
احتمال قيام الشمال بتجربة نووية

جديدة ،خاصة أنه أثبت قدرته على
القيام بتجارب دون إعالن مسبق
مع إخفاء كل المؤشرات التي يمكن
أن تنذر بقربها.
يذكر أن بيونغ يانغ كثفت في
األشهر األخيرة التصريحات النارية
ح��ول ت��ق��دم برنامجيها ال��ن��ووي
والبالستي المحظورين بموجب
عدد من قرارات األمم المتحدة.
وأع���ل���ن���ت س���ي���ول أن ك��وري��ا
الشمالية قادرة على صنع رؤوس
ن��ووي��ة ص��غ��ي��رة يمكن تحميلها
على ص���اروخ بالستي م��ا يشكل
ردع��ا ن��ووي��ا فعليا ،وأن��ه��ا أج��رت
بنجاح تجربة على محرك صاروخ
بالستي عابر للقارات ق��ادر على
بلوغ الواليات المتحدة.

ارتفاع �ضحايا زلزال الإكوادور �إلى 413
قال رئيس اإلكوادور رفائيل كوريا إن عدد قتلى الزلزال
الذي ضرب بالده في الـ 16من نيسان الجاري ارتفع إلى
 413شخصا ،مشيرا إلى أن إعادة البناء ستتكلف مليارات
الدوالرات.
وقال كوريا ،وهو يجوب مدينة بورتوفيجو األكثر تضررا
من وقع الزلزال« :إعادة البناء ستتكلف مليارات الدوالرات...
األثر االقتصادي قد يكون هائال».
وحذر من أن أكبر كارثة تشهدها البالد منذ عقود ستكون
لها تأثيرات كبيرة على البالد .ويتوقع أن يرتفع عدد الضحايا
بعد الوصول إلى المنازل والطرق والجسور المهدمة.
وتمثل الكارثة نبأ مفزعا القتصاد اإلكوادور الذي يتوقع أن
يسجل نموه صفرا تقريبا هذا العام بسبب التراجع الشديد
في أسعار النفط.

ووقعت نحو  230هزة ارتدادية للزلزال ،وأجبر الناجون
على البقاء في الشوارع خوفا من انهيار المنازل المتصدعة.
وفي السياق ،قالت الواليات المتحدة إنها سترسل فريقا
من خبراء مكافحة الكوارث لمساعدة اإلك��وادور في جهود
اإلغاثة بعد الزلزال الذي بلغت قوته  7.8درجات.
وقال مسؤول بالوكالة األميركية للتنمية الدولية« :قبلت
حكومة اإلك��وادور عرض الواليات المتحدة المساعدة في
جهود اإلغاثة من الكارثة» ،مشيرا ًإلى أن الخبراء سيساعدون
الحكومة في تقييم األضرار وتحديد االحتياجات البشرية
وأيضا في تقديم تحليل للوضع على األرض.
وأضاف المسؤول أن فريقا صغيرا للدعم سيعمل أيضا مع
فريق لتقييم الكوارث تابع لألمم المتحدة يساعد اإلكوادور
على تنسيق الجهود الدولية لإلغاثة.

طرفا نزاع قره باخ
يتبادالن االتهامات بخرق الهدنة

ق���ال ج���ان ك��ل��ود ي��ون��ك��ر رئيس
المفوضية األوروبية أمس إن تركيا
عليها أن ت��ف��ي بجميع متطلبات
السفر لدول االتحاد األوروب��ي بدون
تأشيرات دخ��ول وإن المعايير لن
تخفف.
وأضاف يونكر خالل جلسة عامة
للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
وهو أبرز منظمة أوروبية للدفاع عن
حقوق اإلنسان« :على تركيا أن تفي
بجميع ال��ش��روط المتبقية لتتمكن
المفوضية م��ن تنفيذ عرضها في
األشهر المقبلة» ،مضيفا ً أن «المعايير
لن تخفف».
ويعتمد االت��ح��اد األوروب���ي على

تركيا في الحد من تدفق المهاجرين
على أوروب����ا .وق��ال يونكر إن ذلك
بدأ يؤتي ثماره بالفعل .لكن أنقرة
ه��ددت قبل يومين باالنسحاب من
االتفاق إذا لم يقدم االتحاد ما يخصه
من التزامات في االتفاق الموقع في
آذار خاصة تسهيل إج��راءات دخول
األتراك المسافرين لدول االتحاد.
وفي السياق ،قال الرئيس التركي
رجب طيب إردوغان إن التقرير الذي
أصدره البرلمان األوروبي الذي ينتقد
سجل تركيا المتعلق بحقوق اإلنسان
وح��ري��ة الصحافة اس��ت��ف��زازي وله
نوايا سيئة.
م��ن جهته ،أك��د رئ��ي��س ال���وزراء

التركي أحمد داود أوغلو أم��س ردا
على سؤال في الجمعية البرلمانية
لمجلس أوروب��ا ،أن اتفاقات حقوق
اإلنسان األوروب��ي��ة ستكون أساس
الدستور الجديد في تركيا .وانتقد
في الوقت نفسه التقرير السنوي
ال��ذي انتقد وض��ع الحقوق وحرية
الصحافة في تركيا.
ويسعى حزب العدالة والتنمية
الحاكم بزعامة داود أوغلو إلى وضع
دستور جديد يحل مكان الحالي الذي
يعود لفترة ما بعد انقالب عسكري
ع��ام  .1980ويخشى منتقدون أن
يضع الدستور الجديد سلطات كثيرة
في يد الرئيس رجب طيب إردوغان.

أعلنت وزارة دفاع جمهورية قره
ب��اخ غير المعترف بها دول��ي��ا ،أن
القوات األذربيجانية خرقت نظام
وقف إطالق النار  60مرة على امتداد
خ��ط ال��ت��م��اس ف��ي المنطقة خ�لال
ساعات الليلة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته،
أم���س ،أن ال��ج��ان��ب األذرب��ي��ج��ان��ي
استخدم مختلف أن���واع األسلحة
بما فيها ق��واذف «أر بي ج��ي» لدى
قصف مواقع وحدات الدفاع التابعة
لجمهورية قره باخ.
كما أعلنت وزارة دفاع جمهورية
أرم��ي��ن��ي��ا ،م��ن جهتها ،أن ال��ق��وات
األذربيجانية قصفت مواقع وحداتها
األمامية المرابطة في القطاع الشمالي
الشرقي من الحدود بين الدولتين 17
مرة في ساعات الليلة الماضية.
وأضافت الوزارة في بيان أصدرته،
أم���س ،أن ال��ج��ان��ب األذرب��ي��ج��ان��ي
استخدم مختلف أنواع األسلحة لدى
قصف م��واق��ع الجيش األرم��ن��ي في

المنطقة واضطر األخير إلى الرد على
هذه االستفزازات ،بحسب البيان.
وف���ي ال��م��ق��اب��ل ،أع��ل��ن المكتب
ال���ص���ح���اف���ي ل���������وزارة ال����دف����اع
األذربيجانية ،أن القوات المسلحة
األرمنية المرابطة في منطقة قره باخ
الجبلية انتهكت نظام وقف إطالق
النار  121مرة باستخدام الرشاشات

الثقيلة ع��ل��ى خ��ط ال��ت��م��اس خ�لال
الساعات الـ 24األخيرة.
وأض��ط��ر الجانب األذربيجاني،
بحسب ال��ب��ي��ان ،إل���ى ف��ت��ح ن��ي��ران
جوابية من مواقعه األمامية 126
مرة تماما في يوم واحد .كما تمكنت
دفاعاته من إسقاط طائرة استطالع
أرمنية بدون طيار.

