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موت لـ«داع�ش»
وتكبير لـ«الن�صرة»!
} مصطفى حكمت العراقي
تتزاي ُد أعداد قتلى قادة تنظيم «داعش» اإلرهابي ،من قبل الواليات
المتحدة وحلفها الشكلي لمحاربته في سورية والعراق ،بالتزامن
مع إغماض عينها عن باقي التنظيمات المصنفة باإلرهاب دولياً،
ما يشكل نقطة جديدة من نقاط التناقض في تعامل واشنطن مع
الملفات في سائر أرجاء األرض ،ما قد يمهد للتخلص من التنظيم
اإلرهابي وإسقاط ورقته والتمهيد لبزوغ نجم جديد ،قد يكون
للنصرة العامل األكبر في ظهوره ،بالنظر للدفاع المستميت من
واشنطن في مفاوضاتها مع موسكو ،إلبقاء النصرة تحت مظلة
الهدنة القائمة في سورية ،حسب كالم الفروف ،الذي بشر بإعالن
الغرام المتبادل بين واشنطن و«النصرة» ،إال أنّ السطوة الروسية
جعلت كيري يرضخ للتنازل عن محبوبه شكليا ً ودعمه عملياً،
وعلى الرغم من تصاعد اآلراء المعتقدة بتخلي الواليات المتحدة
عن منطقة الشرق األوسط ،وبأنها فقدت أهميتها السابقة بالنسبة
لواشنطن ولم تعد لها األولوية في السياسة الخارجية األ ّميركية
ألس�ب��اب متعددة ،إال أن ع��ودة ال��وج��ود العسكري األميركي في
دول المنطقة مهما ق ّل عددها او ازداد بالض ّد من تراجع النشاط
السياسي وع��دم التمكن من حلول ملفات شائكة كح ّل الصراع
ّ
والملف الكردي في تركيا ،إال أنها لجأت
الفلسطيني اإلسرائيلي
للح ّل السياسي في الملف النووي اإلي��ران��ي مرغمة تحت وطأة
ال�خ�س��ارة ف��ي ال �ح��روب ال�ت��ي افتعلتها م��ع حلفائها ف��ي سورية
والعراق واليمن ...أما في باقي الملفات فإنّ واشنطن ال تزال تناور
لجهة ع��دم جدية سيرها مع موسكو بالقضاء على اإلره��اب في
سورية والعراق ،حتى وإنّ تبجحت بقتل بعض قادة «داعش» ألنّ
القدرات العسكرية واالستخبارية لواشنطن تمكنها بك ّل تأكيد من
القضاء على اإلره��اب التي اصطنعته ،إال أنّ واشنطن ال تبدو في
عجلة من أمرها في القضاء كامالً على كل الفصائل اإلرهابية ،فقد
ظلت لوقت طويل تسوق األعذار والمب ّررات؛ لوقف تمدّد التنظيم
واستفحاله في المنطقة وفي أكثر من ب��ؤرة في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء .وتركزت عملياتها في سورية
والعراق على الضربات الجوية الشكلية والضحلة مقارنة بقدرتها
العسكرية واالستخبارية ،ما يوحي بأنها تقود حربا ً على مراحل
وبالتقطير ،ألنّ واشنطن تريد لمن يحارب اإلره��اب في الشرق
االوسط أن ُيستنزف وأن تضعف قدراته ،خصوصا ً أنّ من يحارب
اإلرهاب هم أنفسهم محور المقاومة والممانعة لـ«إسرائيل» ومن
خلفها واشنطن؛ لذلك تريد األخيرة أن يتمدّد العنف داخ��ل هذه
ال��دول لتتفكك وتصبح عاجزة عن إص�لاح نفسها فكيف لها أن
تتصدّى لـ«إسرائيل» ومشاريعها المشبوهة ،وهو الغاية األسمى
من ك ّل ما يحصل في المنطقة من تداعيات لتصبح النتيجة إعادة
هيكلة هذه الدول من جديد ،ليت ّم احتواؤها بشكل يناسب مشاريع
واشنطن المستقبلية ..أما عن نيات واشنطن المستقبلية ،فيمكن
دراستها من خالل مسار حربها المزعومة على اإلرهاب التي تتميّز
باالنتقائية الواضحة ،فرغم أنها شهدت تسارعا ً في المدة األخيرة
بدفع ق��وات ومفارز إلى العراق وسورية وليبيا واليمن وتعزيز
قواعدها العسكرية في قطر ،ما قد يمثل ر ّد فعل على ما حصل من
نجاحات لحلف موسكو في سورية ،خاصة بعد تحرير تدمر ،لكي
تضع لها محط قدم في فرقة المنتصرين كما ُيسهم ذلك في تعزيز
حظوظ الحزب الديمقراطي في االنتخابات األميركية المقبلة لجهة
القول إنّ نهاية والية أوباما تمخضت عنها نهاية ملف «داعش» ،كما
قتلت إدارة أوباما بن الدن سابقاً ،نجدها اليوم تلهث وراء إعالن
أخبار مقتل قادة داعش على أيدي تحالفها في العراق وسورية،
فأعلنت وزارة الدفاع االميركية «البنتاغون» االثنين الماضي ،مقتل
قائد «تنظيم داع��ش اإلره��اب��ي» في محافظة األنبار غربي العراق
بغارة جوية ،إذ ص ّرح المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك خالل
موجز صحافي ،ان��ه في ي��وم الجمعة  6من أي��ار استهدفت غارة
جوية اإلرهابي شاكر وهيب ،والملقب باألمير العسكري لداعش
في محافظة االنبار ،والعضو السابق في تنظيم القاعدة في العراق،
ال��ذي ظهر في تسجيالت الفيديو التي نفذ فيها داع��ش إعدامات.
وأض��اف المتحدث أنّ  3إرهابيين قتلوا أيضا ً في الغارة نفسها
إضافة إل��ى مقتل ما يس ّمى بـ«المفتي الشرعي لداعش» بضربة
جوية جنوب الموصل .وقالت خلية اإلعالم الحربي في بيان لها إن
ضربة جوية للتحالف الدولي في قرية الحاج علي بالقرب من نهر
دجلة اسفرت عن مقتل القيادي المدعو راجح حجي شريده ،والذي
يشغل منصب المفتي الشرعي لداعش ،فضالً عن اإلرهابيين امير
فتحي عثمان وشيت محمود ..هذا النشاط االنتقائي من تحالف
واشنطن ض ّد داعش تزامن مع جهود إلعادة إحياء «جيش الفتح»
في إدلب وحلب وترافق مع القصف العشوائي للمدنيين كمحاولة
لتغيير التوازن الميداني في عاصمة سورية الصناعية ،بالتحالف
م��ع «جبهة ال�ن�ص��رة» ال�لاع��ب األك�ب��ر والفصيل اإلره��اب��ي األكثر
حضورا ً في جبهة حلب ،والتي ت ّم استبعادها كما داعش من وقف
إطالق النار.
لكن الواقع على األرض يختلف تماماً ،ألنّ واشنطن تريد استبدال
ورقة «داعش» بـ«النصرة» لتحقيق مكاسب جديدة واالستمرار في
ابتزاز موسكو في ما يخص الح ّل في سورية وضمان ثبات وتيرة
الحرب السورية على هذا الحال ..في المجمل فإنّ خطوة واشنطن
المقبلة قد تكون دفع تثبيت «النصرة» وصعود نجمها لضمان
إعالنها اإلمارة المزعومة في الشمال السوري وخلق واقع جديد
يهيّئ لحرب جديدة عليها قد تدفع الدولة السورية وحلفاؤها إلى
تقديم تنازالت إضافية .كما أنها تشكل حلقة في سلسلة على طريق
استنفاد مقدّرات الدولة السورية ،إضافة إلى تأخير ومنع معركة
حلب المقبلة ،والتي تشكل األساس في مسار إنهاء اإلرهاب في
سورية ،والتي إن تأخرت أكثر فستبقى تنزف دمشق ومن ورائها
بغداد من البندقية نفسها التي صنعتها واشنطن...

كوالي�س

الأهمية اال�ستراتيجية لخان طومان
وحيثيات الدعم التركي ال�سعودي للم�سلحين في �سورية
} فتحي نظام
تتزامن المعارك التي تشهدها جبهة حلب شمال سورية،
خصوصا ً ما يجري في بلدة خان طومان مع تصريحات أطلقها
ك ّل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ورئيس الوزراء
التركي أحمد داوود أوغلو في األسبوع األخير ،وقد تط ّرقا خاللها
إلى تزويد المسلحين في سورية بأسلحة نوعية وإرسال قوات
برية إلى الداخل السوري لمساندة المجموعات المسلحة.
وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» ،ص ّرح االثنين
الفائت خالل اجتماعه بوزير الخارجية األميركي جون كيري
في جنيف« ،إنه في حال لم يت ّم ح ّل األزمة السورية من خالل
العملية السياسية« ،سيت ّم عبر السالح» مما يشكل دليالً على
ت��و ّرط السعودية في دعم الجماعات المسلحة في سورية،
بأسلحة تحاول من خاللها كسب أوراق سياسية لالستفادة منها
في الجولة الثالثة المزمع عقدها في العاشر من أيار الحالي.
وتعليقا ً على تصريحات الجبير ،أك��د الخبير العسكري
حسن الحسن أنّ وزي��ر الخارجية السعودي ه �دّد قبل أيام
بأنه سيت ّم تزويد ما أسماه «المعارضة المعتدلة» بصواريخ
فتاكة ،وعندما تصدر السعودية تصريحات كهذه ،فهذا يعني
أنّ األسلحة الفتاكة قد وصلت فعالً ،ما يُعتبر انتهاكا ً لجميع
االتفاقات الدولية ،والهدنة التي ت ّمت بإشراف روسيا والواليات
المتحدة األميركية».
تصريح الجبير تزامن مع كالم رئيس الوزراء التركي أحمد
داوود أوغلو الذي ص ّرح ب��دوره «أنّ تركيا مستعدة إلرسال
قوات برية إلى سورية عند الضرورة» ،مضيفا ً «نحن مستعدّون
التخاذ جميع اإلج��راءات التي نحتاجها سواء داخل تركيا أو
خارجها لحماية أمننا» ،على ح ّد زعمه.

تصريح داوود أوغلو ُترجم عمليا ً على األرض من خالل
اإلش��راف التركي المباشر على غرفة عمليات «جيش الفتح»
ال ُمش ّكلة من  8فصائل مسلحة لقيادة المعارك ،والتي تض ّم
«جبهة النصرة – أحرار الشام – فيلق الشام – جند الشام – جند
األقصى – جيش الفتح – جيش النصر ولواء بدر».
خطوة أخرى ،أقدمت عليها تركيا لتسهيل دعم المجموعات
المسلحة بالعتاد واألفراد ،وذلك بعد أن فتحت معبرا ًسريا ًبطول
 2كيلومتر يصلح لنقل األسلحة الثقيلة كالدبابات والمجنزرات
ويمت ّد من األراضي التركية إلى قرية «حوار كلس» شمال شرق
مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي».
استغلت الجماعات المسلحة في سورية؛ هذا الدعم الكبير
اآلتي من تركيا والسعودية لتشنّ هجوما ً عنيفا ً على ريف حلب
الجنوبي ،تحديدا ً بلدة خان طومان االستراتيجية التي ح ّررها
الجيش السوري وحلفاؤه نهاية العام الفائت.
هجوم المسلحين ،تزامن مع هدنة معلنة برعاية أميركية
ــــ روسية ،التزم بها الجيش السوري قدر المستطاع ،إال أنّ
المسلحين ضربوا بالهدنة عُ رض الحائط وأطلقوا أكثر من
 2000قذيفة وصاروخ خالل عشرة أيام على نقاط عدة من حلب
وريفها أسفرت عن استشهاد العشرات من النساء واألطفال.
خاض الجيش السوري وحلفاؤه معركة ضخمة في خان
طومان ض ّد «جيش الفتح» الذي حشد آالف المقاتلين ،وتمكن
الجيش خالل المعارك من القضاء على العديد من اإلرهابيين
بينهم قادة ورؤوس كبيرة من مختلف التنظيمات ،حيث كانت
مواقع المجموعات المسلحة تعترف يوميا ً بعشرات القتلى
والجرحى في صفوفها.
ق �دّم الجيش السوري وحلفاؤه في هذه المعركة العديد
من الشهداء الذين بذلوا دماءهم تلبية للواجب ودفاعا ً عن
المقدّسات ،حيث أعلنت الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أسماء
 13مستشارا ً عسكريا ً قضوا شهداء أثناء قيامهم بواجبهم

الجهادي في بلدة خان طومان جنوب حلب.
تقع بلدة خان طومان في منطقة جبل سمعان على بعد 10
كيلومترات في الجنوب الغربي من مدينة حلب ،وتنبع أهميتها
االستراتيجية من نقاط عدة ،أبرزها أنها تع ّد المعقل الرئيسي
لمسلحي ما يس ّمى «جيش الفتح» ال��ذي يض ّم فصائل عدة
منها «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» ،كما أنها ُتش ّكل البوابة
الجنوبية الغربية لمدينة حلب ونقطة عبور رئيسية نحو ريف
حلب الغربي والشمالي على ح ّد سواء باعتبارها النقطة األقرب
لألوتوستراد الدولي (دمشق  -حلب) ،والسيطرة عليها تسمح
للجيش السوري بقطع خطوط إمداد المسلحين وتفتح الطريق
نحو مطار «أبو الظهور» العسكري الذي تسيطر عليه «جبهة
النصرة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» ،و ُتشكل سيطرة الجيش
على بلدة خان طومان خطرا ً كبيرا ً على الفصائل المسلحة على
أكثر من محور ،إلى جانب تأمين كلّية المدفعية والتسليح في
منطقة الراموسة التي تع ّرضت لهجمات عدّة من قبل المسلحين
في وقت سابق.
سيطرة الجيش السوري على الخط الواصل ما بين خان
طومان والزربة جنوبا ً يسمح له باالقتراب من الطريق الدولي
(حلب – دمشق) وربما عبوره نحو الغرب باتجاه مطار تفتناز
ال��ذي تح ّول إلى قاعدة عسكرية لجبهة النصرة عند حدود
محافظة إدلب ،وفي حال نجح الجيش في السيطرة على مطاري
أبو الظهور وتفتناز فذلك سيؤدّي إلى حرمان «جيش الفتح» من
خطوط دفاعه األمامية في محافظة إدلب.
وكان الجيش السوري بمساعدة الحلفاء قد نجح منتصف
شهر كانون األول من العام الفائت ،من السيطرة على كامل بلدة
خان طومان معقل مسلحي ما يس ّمى «جيش الفتح» في ريف
حلف الجنوبي ،بعد عملية عسكرية واسعة بدأها في الريف
الجنوبي ،وتم ّكن على أثرها من تحرير عشرات القرى والبلدات
في المنطقة.

الحر�س الثوري :لدينا مدن كاملة تحت الأر�ض خا�صة بال�صواريخ ،والقطع البحرية

روحاني� :سنقا�ضي الواليات المتحدة ل�سرقتها �أموال الإيرانيين
أك ّد الرئيس حسن روحاني أنّ ب�لاد ُه ستتابع
قضية قرصنة ملياري دوالر من أرصدتها من قبل
القضاء االميركي ،عبّر المؤسسات الدولية ،ولن
تسمح لواشنطن بابتالعها.
روحاني ّ
أضاف أنّ هذه االموال هي من عائدات
المصرف المركزي االيراني ،وإنّ قرصنتها خطوة
مغايرة للقوانين الدولية ،مشيرا ً إل��ى أن إي��ران
ستالحق المتورطين في هذه القضية عبّر المحكمة
الدولية ،داع��ي�ا ً الشعب االي��ران��ي والمؤسسات
الحكومية إلى الوحدة ،مؤكدا ً أنّ الحكومة والبرلمان
يقفان جنبا ً إلى جنب في حل المشاكل العالقة.
رئيس البرلمان االيراني «علي
من جهته أك� ّد
ُ
الريجاني «  ،أنّ السطو األميركي على األرص��د ِة
ُ
يتعارض مع القوانين الدولية ،ويشبه
اإليرانية
ً
أفعال قطاع الطرق ،مشيرا أنه عندما لم تسمح
القوانين المحلية األميركية بمثل ه��ذا الفعل
بادر الكونغرس إلى تشريع قانونٍ خاص بهذه
القضية.
وش���دّد الريجاني على ض���رورة ع��د ِم تجاهل
هذا الفعل ،داعيا ً الخارجية االيرانية إلى اتخاذ
اإلجراءات الكفيلة بمحاكمة قادة الواليات المتحدة
أم��ام محكمة اله��اي وال��دف��اع عن حقوق الشعب
اإلي��ران��ي ،داعيا ً لجنة األم��ن القومي والسياسة
الخارجية في البرلمان إلى متابع ِة القضية.
و كان  103عضو من أعضاء مجلس الشورى
االيراني طالبوا أول من أمس الرئيس روحاني
بإعاد ِة النظر في تنفيذ بنود حصيلة المفاوضات
النووية ،بسبب عد ِم التزام الطرف األميركي بتنفيذ
بنود هذا االتفاق.
ودعّ ا النواب إلى تحديد الموعد النهائي إلعادة
ّ
النظر في الخطوات الطوعية االيرانية طبقا ً لقانون
الرد بالمثل ،في حال ِة عدم استرداد االموال االيرانية
المسروقة في البنوك االميركية.
في غضون ذل��ك ،نفى وزي��ر الدفاع اإليراني»
حسين دهقان» أنباء تناقلتها وسائل إعالم زعمت
إلط�لاق صاروخ
أنّ إي��ران أج��رت تجرب ًة ناجحة
ِ
بإطالق أي ُة
باليستي متوسط المدى.وقال «لم نقم
ِ
صواريخ بمثل هذا المدى في اآلونة األخيرة».

ترامب ي�سمح لعمدة لندن الجديد
بدخول �أميركا!
وع ّد المرشح الجمهوري المحتمل لالنتخابات األميركية دونالد ترامب ،بأن
يسمح لعمد ِة لندن الجديد المسلم «صديق خان» بزيارة الواليات المتحدة ؛ في
حال فوز ِه باإلنتخابات الرئاسية األميركية.
و قال المرشح المحت ّمل للحزب الجمهوري دونالد ترامب  :إنه « توجد حاالت
استثنائية على الدوام» ،مضيفا ً أنه سعيد لك ّون «صديق خان» أصبح عمدة
لمدينة لندن.
�رض حظ ٍر على دخ��و ِل المسلمين إلى
وك��ان ترامب سابقا  ،قد دعا إلى ف� ِ
الواليات المتحدة ،مشيرا ًَ إلى وجو ِد «أماكن ذاتُ مستوى رادكالي عا ٍل جدا ً (في
ُ
حيث يُخشى رجال الشرطة هناك على حياتهم».
لندن)،
من جهته أعلن «صديق خان» أنّ معتقدات ِه الدينية لن تسمح له بزيارة
الواليات المتحدة في حا ِل وصول ترامب إلى السلط ِة هناك.
ّ
بحظ ِر ترامب
تجدّر اإلش��ارة إلى أنه ظه ّرت في بريطانيا دع��واتٍ ُتطالب
من دخو ِل المملكة المتحدة ،وأيدها ِ 100
شخص خالل عد ِة ساعات من
ألف
ٍ
انطالقها ،غير أن البرلمان البريطاني لم يدعمها.
وانتخب» صديق خان» مرشح حزب العمال البريطاني ،كأول مسلم ليتولي
منصب عمدة العاصمة البريطانية لندن ،وذلك في االنتخابات المحلية التي
جرت الخميس  7أيار الماضي.

ُ
الناطق الرسمي باسم البيت
من جانبه ،أعلن
األبيض ،جوش إرنست ،خالل موج ٍز صحفي ،أنّ
الواليات المتحدة تحاول الوصول إلى الحقيقة
حول الحادث ،قائال «سمعنا التصريحات اإليرانية
إطالق جديد لصاروخ باليستي .كما نعلم عن
عن
ِ
تصريحات وزارة الدفاع (اإليرانية) التي تنفي مثل
هذا اإلطالق .واآلن نحاول فهم ما حدث».
وف��ي السياق أعلن ده��ق��ان ،أنّ ق��وات الدفاع
الجوي اإليرانية تسلمت صواريخ «اس»300 -
الروسية ،و باتت بحوزة الدفاع الجوي في قاعدة
«خاتم األنبياء» ،التابعة للحرس الثوري ،مشيرا ً
مشروع مشابه داخل
إل��ى أنّ إي��ران تعم ُل على
ٍ
البالد ،ومن المتوقع أن يكون جاهزا ً في غضونِ
السنة القادمة.
ال��ى ذل��ك ،أك � ّد قائ ُد ال��ق��واتِ البحرية للحرس
الثوري اإليراني األميرال علي فدوي ،أنّ األميركيون
واث��ق��ون من أنّ إي��ران س ُتغرق السفن الحربية
األميركية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان إذا
ارتكبوا أيّ خطأ.
ف��دوي أض��اف أن «الشيطان األكبر سعى إلى
إيجاد حلفاء إقليميين وغير إقليميين أيضا في

هذه المياه ،ولذلك فإن انتشارهم العسكري ليس
انتشارا ً عادياً» ،مشيرا ً أن هناك اآلن  60قطعة
بحرية عسكرية أجنبية متواجدة في هذه المنطقة
ومعظمها أميركية وفرنسية وبريطانية.
وحول مقرات القوة البحرية لحرس الثورة تحت
االرض قال فدوي «الجبال الشاهقة ،والسواحل
المناسبة في المنطقة ،اوجدت لنا ظرفا جغرافيا
جيدا ً اليجاد منظومة دفاعية قوية ومحكمة».
واعتبّر أن مؤسسة «حرا» التابعة للقوة البحرية
للحرس ال��ث��وري تملك الرقم القياسي العالمي
ُ
حيث بدأت ذلك منذ عام ،1990
في حفر االنفاق،
وهناك اليوم مدن تحت االرض خاصة بالصواريخ،
والقطع البحرية ،حيث تنطلق قطعنا منها بدال ً من
الموانئ ،وهذا ما يزيد من مستوى امنها.
وأوض��ح العميد ف��دوي «أننا تمك ّنا من زي��اد ِة
سرع ِة صواريخنا البحرية وطوربيداتنا الى 80
نات (وحدة سرعة بحرية) ،وقد تم مؤخرا ً إجراء
اختبار ح��ول ذل��ك ،من أج��ل اإلن��ت��اج الصناعي،
موضحا ً أن س��رع��ة ال��ط��ورب��ي��دات وال��ص��واري��خ
البحرية ال تتعدى  35ن��ات اإل في األح�لام ،وأن
الفرقاطات األميركية ال تتعدى سرعتها  31نات».

�صواريخ رو�سية متط ّورة الختراق الدرع الأمريكية

وثائق بنما :العاهل ال�سعودي
م ّول حملة «نتنياهو» 2015
ُرغ ّم تشكي ِك روسيا في نوايا مسربي الوثائق المسربة المعروفة إعالميا ً
ٌ
األوراق
وثائق مسيس ٌة وموجهة ،إال أنّ بعض
باس ِم «وثائق بنما» ،واعتبارها
ِ
ال��واردة في هذ ِه الوثائق أثارت جدالً ،خاصة مع عدم خروج أحد األطراف
لنفيها.
وفي مقدم ِة هذه األوراق ،ما ّ
دل على تموي ِل ملك السعودية الملك سلمان بن
عبدالعزيز للحملة االنتخابية لرئيس وزراء كيان العدو «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو.
وقالت إحدى الوثائق المسربة ،التي تخضع للتحقيق والتدقيق من جانب
 400صحفي على مستوى العالم ،إنّ العاهل السعودي ،م ّول الحملة االنتخابية
لنتنياهو العام الماضي.
وحسب الجزء الثاني من وثائق بنما ،التي ُنشرت أول من أمس ،فإن الملك
سلمان أودع  80مليون دوالر لدع ِم حملة نتنياهو في آذار عام  ،2015من خالل
ُ
حيث أودعت األموال
وسيط ،وهو سوري إسباني يدّعى «محمد إياد كيالي»،
حساب رجل األعمال اليهودي «تيدي ساغي» ،الذي خصصها بدوره لدعم
في
ِ
حملة نتنياهو.
ونقالً عن عضو الكنيست ورئيس ح��زب العمل «اإلسرائيلي» إسحاق
هرتسوغ حسب الوثيقة المسربة ــ أودع الملك سلمان  80مليون دوالر لدعم
حملة نتنياهو  2015من خالل «كيالي» ،في حساب شركة في جزر «فيرجن»
البريطانية ،التي يملكها الملياردير ساغي.
يُذكر أن محمد إياد كيالي ،هو رجل أعمال سوري يحمل الجنسية اإلسبانية،
وهو أحد المقربين من الملك السعودي الحالي ورجل أعمال كبير ومقرب أيضا
من سعود بن نايف ،أمير المنطقة الشرقية ،الشقيق األكبر لولي العهد وزير
الداخلية محمد بن نايف.

معني
قال مصدر أممي
ّ
بالمفاوضات اليمنية
إنّ بداية إحداث اختراق
في ملفات أمنية ،مثل
تبادل المعتقلين،
تشكل خطوة هامة
نحو خطوة قيد البحث
هي تشكيل مجلس
عسكري موحد يختار
وحدات متفقا ً على الثقة
بها لتتسلّم العاصمتين
األه ّم صنعاء وعدن،
وتشكل فرصة لدخول
المفاوضات مرحلة
البحث في تشكيل
حكومة وفاقية تتولى
التحضير لدستور جديد
وانتخابات رئاسية
وبرلمانية.

«ال�شيوخ» البرازيلي يم�ضي قدم ًا
م�ساءلة رو�سيف
في
ِ

الشيوخ البرازيلي ،عن نيت ِه مواصل ِة إجراءات إقالة الرئيسة
مجلس
أعلّن
ُ
ِ
ديلما روسيف من منصبها ،حسبما نقلت ُه محطة «بي بي سي» أمس.
ّ
وأوضح «رينان كالهيروس رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي» أن المجلس
سيبحث هذه المسألة ،مضيفا ً أنّ التصويت سيجري كما كان مخططا ً له
سابقا.
من جهتها أفادَتْ وكال ُة «فرانس برس» أنّ والدير مارانيو القائم بأعمال رئيس
مجلس النواب البرازيلي؛ وافق على بحث مجلس الشيوخ مسألة إقالة الرئيسة
ديلما روسيف ،متخليا بذلك عن قراره السابق بشأن إلغاء هذا اإلجراء.
وكان مجلس النواب البرازيلي قد صوت في نيسان الماضي على اقتراح إقالة
الرئيسة ديلما روسيف من منصبها ،حيث حصل االقتراح على ثلثِ األصوات
الالزمة كما يتطلب دستور البالد.
غير أن والدير مارانيو القائم بأعمال رئيس مجلس النواب البرازيلي ،ألغى
أول من أمس نتائج التصويت ،بحجة ارتكاب أخطاء إجرائية أثناء التصويت
الذي أجراه مجلس النواب في  17نيسان الماضي ،مضيفا ً أنّ المجلس بحاجة
إلى التصويت مرة أخرى.
و في حال صوت مجلس الشيوخ هذه المرة على إقالة روسيف من منصبها
فإن نائبها ميشال تامر سيصبح رئيسا مؤقتا ً وسيبقى لحين إجراء انتخابات
جديدة في .2018
يُذكر أنّ المعارضة البرازيلية تحاول منذ عدة أشهر عزل الرئيسة روسيف من
منصبها  ،وتدعو إلى بدء التحقيق في تورطها بانتهاكات ضريبية واستخدام
أموال الحكومة لتمويل حملتها االنتخابية عام .2014
ونفت روسيف بثبات أنّ تكون ارتكبت أيّ مخالفة أو جريمة تص ّوغ تقديمها
للمساءلة ،وتعهدت من البداية بمقاومتها بكل الوسائل القانونية الممكنة.

مقتل �شخ�ص بعملية طعن جنوب �ألمانيا
أعل ّنت قياد ُة ق��واتِ الصواريخ األستراتيجية
في روسيا  ،أنّ الصناعة الحربية الروسية تطور
الصواريخ الباليستية  ،ستكون
أنواعا ً جديد ًة من
ِ
اختراق الدرع الصاروخية األمريكية.
قادرة على
ٍِ
وقال الجنرال «سيرغي كاراكايف» قائد قوات
ال��ص��واري��خ االستراتيجية الروسية أم��س ،إنّ
الصناعة الحربية الروسية تعمل بنشاط على
تطوير صواريخ قادرة على تجاو ِز الدروع المضادة
للصواريخ ،موضحا ً «أنّ ال��والي��اتِ المتحدة ال
تتوقف عند ما حققت ُه  ،بل تواص ُل تطوير ّ
منظومتها
المضادة للصواريخ ،وتنشر في إطار هذه الجهود
بعض عناص ِر المنظومة في أوروب��ا .ولذلك إننا
نعير اهتماما ً خاصا ً
الدروع الصاروخية
الختراق
ِ
ِ
لدى تطوير منظومات صاروخية جديدة».

وأوض���ح أن المنظومات ال��روس��ي��ة الجديدة
الختراق الدرع
للصواريخ تمتاز بقدراتٍ موسع ٍة
ِ
الصاروخية الحالية  ،التابعة للواليات المتحدة
والمنظومة المستقبلية التي تسعى واشنطن
ّ
وأوضح أنّ الصناعة الحربية الروسية
لتطويرها؛
ُتحقق ه��ذا الهدف عن طريق تقليص المساف ِة
الضرورية لتسارع ال��ص��اروخ ،وبفضل تزويده
برؤوس قتالية جديدة من الصعب التنب ِؤ بمسار
ٍ
تحليقها ،واختراع سبل جديدة الختراق الدروع
الصاروخية.
وأك��� ّد «ال��ج��ن��رال» أنّ المخاطر التي تشكلها
ال��درع األمريكية في أوروب��ا تبقى م��ح��دودة ،وال
تحد في الوقت الراهن من قدرات قوات الصواريخ
االستراتيجية الروسية بشكل ملموس.

وت��اب��ع «ك��اراك��اي��ف» أنّ فعالية اس��ت��خ��دا ِم
الصواريخ الباليستية الروسية الثقيلة الجديدة من
طرازي «فويفودا» و«سارمات»  ،تزيد بـ 4أضعاف
فعالية الصواريخ الخفيفة «توبول-إن «ويارس».
وت��وق��ع ال��ج��ن��رال ال��روس��ي تقليص ترسانة
ال��ص��واري��خ الباليستية ال��روس��ي��ة بحلول عام
 ،2021ن��ظ��را ً ل��ض��رور ِة التخلّي ع��ن ع��دد من
منظوماتِ «تولوب» ذاتية الحركة القديمة .وأكد
تقليص عدد
أن قيادة القوات تنوي التعويض عن
ِ
األسلحة عن طريق زيادة عدد منظومات «يارس»
الحديثة ،ال��م��زودة بصواريخ باليستية عابرة
للقارات برؤوس منشطرة ،متوقعا ً بأن تشكل هذه
الصواريخ نحو نصف الترسانة التابعة للقوات
بعد عام .2021

بجروح في
أف��ادّت تقاري ٌر إعالمية ب��أنّ شخصا ً ُقتل وأُصيب  3آخ��رون ،
ٍ
عملي ِة طعنٍ نفذها رجل مسلح بسكين في محطة قطارات في مقاطعة بافاريا
االلمانية.
ّ
وأوضحت الشرطة أمس ،أنّ الحادث وقع في محط ِة قطارات بلدة «غرافينغ
ً
ِ
باي مونيخ» في جنوب بافاريا في الساعة الخامسة صباحا ،مؤكدة اعتقال
الجاني .
ولم يستبعد متحدث باسم الشرطة أنّ يكون «اإلسالميون المتشددون»
متورطين في هذا الحادث ،مشيرا ً إلى أنّ الشرطة تدرس إفادات شهو ِد عيان
قالوا إنّ الرجل المعتدي صرخ خالل هجومه بشكل عشوائي على المارة «الله
أكبر!».
الشرطة ّ
أضافت في بيان «إن رجالً يبلغ من العمر  50عاما ً لفظ أنفاسه في
المستشفى متأثرا ً بجراحه .وتابعت أنّ المصابين اآلخرين الذين ُطعنوا تتراوح
أعمارهم بين  43و 58عاما».
و أشارت أن «المتهم صرح بكلمات أثناء الهجوم ،تشير إلى أن هناك دافعا ً
سياسيا»  ،مضيفة أنه أُلقي القبض عليه وليس هناك مشتبه بهم آخرون.

