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�إلى �أين �أنتم ذاهبون بنا وبالأردن؟
} هشام الهبيشان

*

ال ي��زال األردن ،حتى يومنا ه��ذا ،يعاني من أزم��ة قديمة
ج��دي��دة مستعصية وه��ي أزم��ة ت��وري��ث المناصب الوزارية
ووظ��ائ��ف ال��دول��ة ال�ع�ل�ي��ا ب��ال �ت �ق��ادم .ف��أزم��ة ال �ت��وري��ث هذه
استفحلت وب��ات��ت ع �ص �يّ� ٌة ع�ل��ى ال �ح � ّل ،وق��د أص �ب��ح بعض
المناصب متوارثا ً ألبناء بعض العائالت عن أسالفهم بك ّل
سهولة وقد و ّرثوها ،بدورهم لمن خلفهم ،ليستمر مسلسل
التوريث والخاسر الوحيد من ك ّل هذا الوضع هو المجتمع
األردني الذي نرا ُه اليوم يتح ّمل عبء ك ّل من أفسد وفسِ د في
هذه البالد.
وعلى محور آخر وه��ا ّم ،يعلم ك ّل متابع ومراقب للشأن
األردن� ��ي ال��داخ �ل��ي ف��ي ه��ذه األي���ام ح�ج��م ال �ت �س��اؤالت التي
يطرحها المجتمع األردني قلقا ً
وتوجسا ً من المستقبل القاتم
ُّ
المعالم للدولة األردنية داخليا ً وخارجياً ،خصوصا ً في ظ ّل
الحديث ع��ن تفاهمات ك�ب��رى ت�ج��ري ال�ي��وم لترتيب ملفات
المنطقة من جديد ،وأعتقد أنّ األردن سيتأثر سلبا ً وبشكل
كبير من مسار هذه التفاهمات ،خصوصا ً في ظ ّل الحديث
عن مبادرة تقودها بعض األنظمة العربية وبالتنسيق مع
ق��وى غربية بهدف تصفية القضية الفلسطينية ،ويبدو أنّ
ما يجري الحديث عنه اليوم في بعض األوس��اط الرسمية
األردنية والفلسطينية من فيدرالية وكونفدرالية بين األردن
يصب في خانة التصفية الكاملة للقضية
وفلسطين بمجموعه
ّ
على حساب األردن وتضحيات شعبه المقاوم الرافض لك ّل
هذه المشاريع.
اليوم وأمام الكثير من التحديات التي يعيشها شعبنا في
األردن ،تكثر تساؤالت األردنيّين عن اآلتي من األيام وعن
مستقبلهم وه��م يستشرفون ب��أل��م طبيعة ه��ذا المستقبل،
سيتحسن الوضع االقتصادي والمعيشي؟
ويتساءلون :هل
ّ
هل سيجد مئات اآلالف من الشباب األردن��ي الذين هرموا
مبكرا ً ف��رص ع�م��ل؟ ..بعدما نهب الفاسدون وم��ن يحميهم
ومن في ص ّفهم أموال و ُمقدّرات البالد.
ي�ت�س��اءل األردن �ي��ون ب��أل��م ع��ن مصير أب �ط��ال مسلسالت
الفساد في األردن ،والذين يتن ّعمون بأموال األردنيين في
نيويورك ولندن وروم��ا وب��اري��س ،وف��ي منتجعات مضيق
ال �ب��وس �ف��ور ،وي �م��ارس��ون ط �ق��وس ش�ه��وات�ه��م ال �ق��ذرة على
حِ ساب دماء ومستقبل األردنيين .األردنيون يتكلمون بألم
ويتساءلون عن مصير هؤالء وحجم ثرواتهم التي تراكمت.
يتساءلون عن مستقبل أبنائهم وبناتهم الذين باتوا عال ًة
عليهم ،بعد أن ج ّردهم الفاسدون والمفسدون من ثرواتهم،
ول��م يعد األردن ق ��ادرا ً على توفير أدن��ى متطلبات الحياة
للشعب األردني.
ف �ق��ر ،ب�ط��ال��ة ،تهميش ،ج ��وع ،إق �ص��اء .ت��رك��ة الفاسدين
الثقيلة للشعب .مديونية مرتفعة تجاوزت حاجز الـ  35مليار
دوالر ،يتح ّمل أعباءها اآلن  320.000من الشباب العاطلين
ع��ن العمل أو ال��ذي��ن يعملون ب��أج��و ٍر زه �ي��دة ج� � ّداً .يتح ّمل
شعب ي��رزح ليل نهار تحت ظلم التجويع الممنهج
أعباءها
ٌ
الذي فرضته سياسة اإلفساد والفساد التي تغذيها أجندة
خارجية إلخضاع هذا الشعب أمام المشاريع التي تستهدف
أي مدى سيبقى النظام
هوية الوطن األردني ،وال ندري إلى ّ
األردني يتعامى عن رؤية حقيقة األزمة التي يعيشها الشعب
األردني في هذه المرحلة في ظ ّل غياب مفاهيم العدالة.
هل هذه سياسة ُممنهجة يفرضها النظام على األردنيين؟
ما زلنا نبحث عن إج��اب��ات مقنعة ،ف��أزم��ات األردن وشعبه
ال� �ي ��وم ،دخ �ل��ت ف��ي ب��داي��ة ن �ف� ٍ�ق م �ظ �ل��م ،وال ن �ع��رف م��ا هي
النهاية التي سيوصلنا إليها هذا النفق والتي ستكون حتما ً
مأساوية ،فاليوم لم تعد ُتجدي نفعا ً سياسة تكميم األفواه،
وال ممارسة الترهيب والتخويف األمني ،وال سياسة فزاعة
الغرف المظلمة والتعذيب في أقبية السجون ،أو سياسة
إرض��اء «س» وح��رم��ان «ص» .ه��ذه السياسات بمجموعها
يمس هوية الوطن
لم تعد ُتجدي ،فتراكم هذه األزم��ات بدأ
ّ
األردن��ي وبنية المجتمع وهيكلية المفاهيم الوطنية الثابتة،
لهذا فإنّ الصمت على ك ّل هذه الممارسات في هذه المرحلة،
ه��و خطيئ ٌة كبرى بحقّ األردن وشعبه القابض على جمر
الفساد والجوع والفقر الذي ُيفرض عليه.
أزم��ات األردن تتراك ُم أزم� ًة فوق أزم��ة ،ولألسف ال يزال
النظام ،بك ّل أركانه ،يتعامى عن هذه األزمات ويقف عاجزا ً
عن وضع رؤى للحلول ،وال يزال غارقا ً في أزمات المنطقة
التي ح ّملت األردن أكثر مما يحتمل ،فداخليا ً ال يزال النظام
يناور بسياسة وأكذوبة األمن واألم��ان التي بناها الشعب،
ويحافظ عليها ،ويسعى إل��ى تجييرها لصالحه ،أ ّم��ا لسان
حال الكثيرين من أبناء الشعب العربي األردن��ي ،فيقول إنه
لم يعد يحتمل ك� ّم المسرحيات التي ت��ر ّوج له عبّر وسائل
إعالم النظام األردني ،والمتمثلة بح ّل مجلس النواب وتغيير
(يفصل في العادة
الحكومة ،ثم إعادة انتخاب مجلس نواب
ّ
على مقاس النظام).
ويستم ّر مسلسل استنزاف الدولة األردن�ي��ة ومقدّراتها
بتبديل الوجوه واإلبقاء على نفس النهج ،والهدف هو إشغال
وإلهاء الشعب عن قضايا هامة يجب أن يتنبّه لها في هذه
المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة كلها.
المؤلم هنا ه��و ح��ال الشباب األردن ��ي ال�ي��وم فهو يعيش
«فعليا ً حالة من االغتراب في مجتمعه ووطنه ،وذلك نتيج ًة
الرت�ب��اط��ه بمتغيّرات وإف� ��رازات المجتمع ال��ذي ينشأ فيه،
وك ّل ذلك بسبب سياسات اإلفساد والفساد ،وال تزال أزمة
البطالة تالحقه ف��ي ك � ّل م�ك��ان وه��و ع��اج��ز ع��ن توفير لقمة
العيش والمسكن ،وهذا على األق ّل سبب ٍ
كاف لزيادة الشعور
ب��االغ�ت��راب داخ��ل ال��وط��ن وف��ي البيئة المجتمعية الحاضنة
أي تغيير حقيقي في
لهؤالء الشباب ،في ظ� ّل ع��دم ح��دوث ّ
ظروفهم االقتصادية وأحوالهم المعيشية ،واتساع المسافة
بينهم وبين خطط المسؤولين الفاسدين.
أف� ��رزت ق�ض��اي��ا ال �ف �س��اد واإلف� �س ��اد ظ��واه��ر خ�ط�ي��رة في
صفوف فئات عدّة من المجتمع األردني ،وهنا تبرز ظاهرة
اإلحباط والقبول به لدى الشباب ،وهي أخطر ما يمكن أن
يواجهه المجتمع ،نتيجة إف��رازات ال��واق��ع ال ُمعاش وتراكم
الكبت ال��ذي أصبح مركبا ً ومعقدا ً للغاية ،فقد انتشرت بين
الكثير م��ن الشباب األردن ��ي ،حالة اإلح �ب��اط ج�� ّراء البطالة
والفقر وع��دم االستقرار النفسي ،فال يجد البعض وسيلة
للخالص إال بإلقاء نفسه في النار ،ويسهم في ذلك الفراغ
ال��روح��ي ،وال �ي��وم ن��رى ح��ال��ة غير طبيعية بانتشار أفكار
التطرف وانتشار آفة المخدرات بين الشباب ،ولنقس على
هذه الظاهره باقي الظواهر (عنف مجتمعي ،عنف جامعي،
ازدي��اد ح��االت االن�ت�ح��ار ،األزم��ات األخالقية إل ��خ )...وهي
مشكالت مستعصية تنخر ف��ي جسد المجتمع األردن ��ي،
�ص فئة الشباب منه ،والفضل ف��ي ك � ّل ذل��ك يعود إلى
وأخ� ّ
ّ
وحطموا مستقبل
سياسة الفاسدين وال ُمفسدين الذين قتلوا
الشباب األردني.
خ�ت��ام�اً ،على النظام األردن ��ي أن ي��درك بشكل ك��ام��ل ،أنّ
الدولة األردنية تعيش اليوم بك ّل مكوناتها وضعا ً خطيرا ً جدا ً
وبظواهر ال يمكن أن ُيسكت عنها ،ألنّ السكوت عنها في هذه
المرحلة خطيئة وجريمة كبرى ال تغتفر بحقّ األردن وشبابه
ومجتمعه وأرضه ومستقبله وهويته.
* كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

كوالي�س

في الطريق �إلى ّ
وعبر
الرقة ر�سائل ِ
} سعد الله الخليل
يبعثُ
تسارع العمليات العسكرية باتجاه الرقة عبّر
ِ
محورين :األول بقيادة الجيش السوري والقوى الحليفة
والرديفة ،انطالقا ً من أثريا في ريف حماه الشرقي ،في
مسعى للوصول إلى مدينة ومطار الطبقة العسكري بغطاء
جوي روسي ،والثاني بقيادة قوات سورية الديمقراطية
ونواتها الصلبة وح��دات الحماية الكردية وبغطاء جوي
أميركي ،برسائل تتعدى مساحة الجغرافيا التي تدور
عليها العمليات على الرغم من أهميتها الجغرافية.
أول��ى ال��رس��ائ��ل فرضها ال�ت��زام��ن بين الحملتين ففي
الوقت الذي اعتقدت الواليات المتحدة بإمكانية التف ُّرد
بالرقة ،بما يسمح بإقامة كيان داعم للوجود األميركي
ف��ي المستقبل مدعوما ً بخلفية حليفة متمثلة ب��اإلدارة
يسهل لواشنطن التوغل في العمق
الذاتية الكردية ،ما ّ
ال��س��وري أك �ث��ر ف��أك �ث��ر إل ��ى م��ا ه��و أب �ع��د م��ن الرميالن
وال �ح��دود ال �س��وري��ة ال�ت��رك�ي��ة ،وي�م�ه��د لسيطرتها على
مفاتيح هامة من بوابة ال��رق��ة ،مدعومة بخلفية كردية
موالية متفقة م��ع التوجهات األميركية ب��أق� ّل اإليمان،
تبدأ باإلمساك بمحافظات دي��ر ال��زور وامتداداتها في
العمق العراقي وحماة في المنطقة الوسطى ،وصوالً
إل��ى ال�ح��دود التركية عبّر حلب والحسكة ،وال تتوقف
عند السيطرة على مجرى نهر الفرات كشريان رئيسي
لسورية ،لما يشكله من رافعة مائية وزراعية وكهربائية

ُيشكل سد الفرات قلبها .وفي المقابل ،فقد شكلت الحملة
التي يقودها الجيش السوري للسيطرة على مطار الطبقة
ضربة لتلك الرؤية في الصميم ،فالسيطرة على الطبقة،
بما تحتويه من مطار عسكري وس ّد الفرات ،تعادل من
حيث األهمية والقيمة أضعاف الوصول إلى مدينة الرقة
التي ُتشكل رمزية تواجد تنظيم «داعش» في المحافظة،
وبالتالي فقد بعثّت الحملة على الطبقة رسالة واضحة
باستحالة التف ُّرد األميركي بالرقة تحت أي شعار أو
ُمس ّمى.
بعيدا ً عن التوقيت ودالالت��ه ،فإنّ في تفاصيل التقدم
ال�س��وري باتجاه الطبقة رسائل ق��وة ال يمكن أن ُتخفى
على األميركي الذي يقرأها جيداً ،فالتوغل مسافة تفوق
 50كيلو مترا ً في عمق الرقة خالل  72ساعة فيها الكثير
من دالالت القوة ،وقد أدّت إلى تقهقر «داعش» الذي ترك
وراءه مقرات مليئة بالوثائق التي تكشف سرعة االندحار،
وحتى العربات المفخخة التي ضبطها الجيش السوري
فقد هرب انتحاريوها قبل تفجيرها من فتحة في السقف
بعد إحكام التنظيم أبوابها منعا ً لهروبهم ،وفي التنظيم
نجحت قيادة المعركة ،بالتنسيق بين مكوناتها المختلفة
م��ن وح� ��دات ال�ج�ي��ش بتشكيالتها المختلفة والحلفاء
وال��وح��دات الشعبية ال �م��ؤازرة على اختالف مكوناتها،
وأظهرت كفاءة عالية في مواكبة مج ّريات المعركة ،وهو
ما ُيقرأ بمفهوم القدرة على إدارة الجبهة بمكونات متعدّدة
موحدة ،من دون أي
لك ّل منها قيادتها تحت إمرة قيادة
ّ
خالفات فيما بينها بل تحرز تقدما ً منقطع النظير.

مو�سكو تدر�س �إمكانية عقد اجتماع لمجل�س «رو�سيا  -الناتو»

برلين :رو�سيا لي�ست خ�صم ًا �إنما ٍّ
تحد!

أعلن الكرملين عن وج��ود مشكلة
نقص ف��ي الثقة ف��ي ال��ع�لاق��ات بين
روسيا وحلف شمال األطلسي ،مؤكدا ً
أنّ تدريبات الحلف في بولندا ال تساعد
على تهيئة أجواء الثقة واألمن.
وق���ال المتحدث ب��اس��م الرئاسة
الروسية ،دميتري بيسكوف أمس،
«يمكن اآلن ولألسف  ،تأكيد وجود
نقص في الثقة المتبادلة» ،وأضاف،
تعليقا ً على سؤال حول إمكانية عقد
اجتماع لمجلس «روسيا – الناتو»
أنّ الحوار بهذا الشأن «يجري على
مستوى السفراء» ،إال أ ّن��ه أش��ار في
الوقت ذات��ه إلى أنّ من غيّر المرجح
أن «يؤدي الحوار الحالي إلى تحقيق
تفاهم أكبر» بين الجانبين.
كما أشار بيسكوف إلى أنّ التدريبات
في بولندا التي تضع في أساسها «قصة
واضحة» (تعد روسيا خصما ً محتمالً)
ال تساعد على خلق أجواء الثقة واألمن
في العالقات بين الجانبين.
ف��ي غضون ذل��كّ ،
كشفت وسائل
اعالم روسية نقالً عن مصدر في وزارة
الخارجية الروسيةأمس ،أنّ موسكو
ت��درس إمكانية عقد اجتماع جديد
لمجلس «روسيا  -الناتو».
وأض����اف ال��م��ص��در أنّ ال��ج��ان��ب
ال��روس��ي ال يستبعد عقد اجتماع
المجلس قبل قمة الحلف المقررة في
العاصمة البولندية وارسو يومي 9-8
تموز القادم.
وف��ي السياق ،اعتبرت ال��والي��ات
المتحدة التصريحات الروسية حول
عدم رغبة واشنطن في التعامل مع
موسكو بشأن الدرع الصاروخية نوعا ً
من االفتراء.
ال��س��ك��رت��ي��ر ال��ص��ح��ف��ي للسفارة
األم��ي��رك��ي��ة ف���ي م��وس��ك��و ،وي��ل��ي��ام
ستيفينس ،ق��ال «تعتبر واشنطن
التصريحات حول عدم رغبة الواليات
المتحدة ف��ي التعامل م��ع روس��ي��ا،
بمسائل ال��درع الصاروخية نوعا من
االفتراء .فقد أعربت الواليات المتحدة،

مرارا ً وبشكل واضح ،عن استعدادها
للتعامل مع روسيا في طيف واسع
م��ن القضايا المتعلقة باالستقرار
االستراتيجي ،كما أشارت إلى ضرورة
اتخاذ خطوات حقيقية وهامة لتحقيق
مزيد من األمن القابل للتنبؤ».
وبحسب ستيفينس ،فإنّ «موسكو
بالذات هي التي أوقفت حوارا ً في هذا
ال��ش��أن ،من جانب واح��د ،في العام
 ،»2013مضيفا ً «على الرغم من ذلك،
فنحن نؤيد ض��رورة إج��راء مثل هذا
الحوار ،وإذا عادت الواليات المتحدة
وروس��ي��ا إليه ،فستواصل واشنطن
مشاورات مع حلفائها وشركائها في
كل مرحلة منه».
هذا و كان األمين العام لحلف شمال
األطلسي ينس ستولتنبرغ قد أعلّن
ف��ي وق��ت س��اب��ق ،أن الحلف ال يريد
المواجهة مع روسيا على غرار «حرب
باردة» .وقال «ال أؤمن بـ«حرب باردة»
ألسباب عدة .إنّ االتحاد السوفياتي
وحلف وارس��و لم يعودا موجودين.
كما أنّ روس��ي��ا تختلف ع��ن االتحاد
السوفيتي اختالفا ً كبيراً ،وجميع
الدول األعضاء السابقين في معاهدة
وارس��و ،باستثناء روسيا ،هي اآلن
أعضاء في الناتو».
وتابع مضيفا ً «كما أننا ال نشاهد
المواجهة األيديولوجية الشاملة التي
كانت بين حلف وارس��و والناتو في
حينها .لكننا نشاهد روسيا ولديها
قوة العزم أقوى ،نشاهد روسيا التي
تخصص مبالغ ضخمة لتقوية قدراتها
العسكرية».
وشدد ستولتنبرغ في الوقت نفسه
على أنّ الحلف ال يريد المواجهة مع
روسيا ،مشيرا ً إلى أنّ الحلف يسعى
إلى الشراكة األوسع مع روسيا ،إذ أ ّنها
أكبر جيرانه .وق��ال «ال ينبغي علينا
عزل روسيا ،بل علينا إيجاد السبل
للعمل معها».
الىذلك،ن ّفتوزيرةالدفاعاأللمانية،
أورس����وال ف���ان دي���ر الي���ن ،مضمون

تسريبات صحفية تحدثت عن إدراج
روس��ي��ا على قائمة «ال��خ��ص��وم» في
العقيدة الدفاعية الجديدة لبرلين.
وقالت فان دير الي��ن ،في تصريح
ص��ح��ف��ي ،أم����س ،ردا ً ع��ل��ى أسئلة
صحافيين ح��ول خبر نشرته «دي
فيلت»األلمانيةحولمضمونتعديالت
أجرتها ألمانيا على عقيدتها الدفاعية،
المعروفة بـ «الكتاب األبيض»« :ردا ً
على هذا السؤال أقول ال بوضوح».
وأوض��ح��ت ال���وزي���رة أنّ ألمانيا
«تتعامل م��ع ال��ت��ح��دي» ول��ي��س مع
«المصطلحات» التي ذكرتها وسائل
اإلعالم.
وفي شأن متصل ،اعتبر رئيس لجنة
الشؤون الدولية في مجلس الدوما
الروسي ،ألكسي بوشكوف ،أنّ ألمانيا
باتت تمثل النسخة األوروب��ي��ة من
الخط األميركي في القارة األوروبية.
وق��ال بوشكوف في حديث متلفز
«لقد أصبحت ألمانيا نسخة للخط
األمريكي ف��ي ال��ق��ارة األوروب��ي��ة .إذا
كان هذا نموذجها ،فهي ال تقارننا مع
«إيبوال» (في إشارة للرئيس األميركي
باراك أوباما الذي اعتبر فيروس إيبوال
وروس��ي��ا أخ��ط��ار استراتيجية تهدد
األمن القومي األمريكي) ،بل تقارن مع
التهديدات الرئيسية األخرى .مع ذلك،
بماذا تمثل روسيا تهديدا ً أللمانيا؟ من
المستحيل أن نفهم .وال أي صحيفة
ألمانية ،وال أي سياسي ألماني ،يمكن
له أن يفسر هذا ،من أين يأتي التهديد
الروسي أللمانيا ،ال وج��ود لمثل هذا
التهديد».
وتابع بوشكوف «ليست كل ألمانيا
تعتقد أنّ ه��ذا هو الخط الصحيح،
ولكن نظرا ً ألن ميركل ،تشغل منصب
المستشارة حالياً ،فهي تقوم بذلك بما
يكفي .الوضع ،في رأيي ،ال يتحسن .في
سياستها اتجاه روسيا ،حسب نظري،
الوضع يزداد سوءا ً لسوء الحظ».

�أنقرة :لن نقف مكتوفي الأيدي
�أمام قرار البوند�ستاغ
ط��ال��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��رك��ي ،م��ول��ود جاويش
أوغلو أمس ،ألمانيا بتوضيح موقفها الرسمي من قرار
البوندستاغ بشأن «إب��ادة األرم��ن» ،مؤكدا ً أنّ بالده لن
تقف مكتوفة األي��دي أم��ام ق��رار البوندستاغ ،مطالبا ً
حكومة برلين بإعالن أنّ موقفها الرسمي ال ينسجم مع
موقف البرلمان.
الوزير التركي أشار الى أنّ بالده ستتخذ إج��راءات
لمواجهة قرار البرلمان األلماني بشأن «إبادة األرمن»،
و هدّد بتعليق العمل بهذا االتفاق (الهجرة مع االتحاد
األوروب���ي) ،في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن
وفسر طبيعة
إلغاء تأشيرة دخول األتراك إلى االتحاد.
ّ

عالقة االتحاد األوروبي بتركيا بغياب الثقة.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي ،نعمان قورتولموش،
قد ص ّرح في وقت سابق ،أنّ تركيا ال تدرس إلغاء االتفاق
مع االتحاد األوروبي الذي يقضي باستقبالها المهاجرين
الذين يعبرون إلى االتحاد من تركيا بشكل غير قانوني.
وقال قورتولموش ،للصحفيين عقب اجتماع لمجلس
الوزراء «ينبغي على االتحاد األوروبي ،اآلن وبدوره ،أن
يفي بمسؤولياته ،أعتقد أ ّنه سيتصرف بما يتماشى مع
االتفاق مثلما فعلت تركيا الكثير من أجله .إلغاء االتفاق،
ليس مطروحا ً على ج��دول أعمالنا ..وسنواصل تنفيذ
الجزء الخاص بنا كي ينجح االتفاق».

في الرسائل السورية من معركة الطبقة ما يؤ ّكد أنّ
الدولة لم تفقد بوصلتها ،فالرقة هدفها أن تفرض أمرها
ال��واق��ع ع�ل��ى أراض �ي �ه��ا ،وم�ع��رك��ة ح�ل��ب ال �ت��ي تخوضها
بشراسة لن تؤخرها في المضي باسترجاع ما كسبه
تنظيم «داعش» في ظروف الدولة الصعبة ،فمنع التفرد
أي
األميركي الكردي يبقى أولوية سورية ،للقضاء على ّ
آمال بالتدخل الب ّري التركي لفرض أمر واقع سياسي،
يتطلب اندفاعة على األرض توصل الجيش السوري إلى
الطبقة قبل األميركي والكردي ،ما يفرض على الخصوم
التنسيق معه ،كأمر واقع ال مفر منه ،سواء امتلك الجرأة
للتنسيق المباشر أو غير المباشر بالوكالة عبّر التنسيق
مع الجانب الروسي.
بعد سيطرة الجيش ال �س��وري على الطبقة يستكمل
االستحواذ على مثلث حيوي ما بين أثريا والطبقة ومدينة
تدمر ،بما يؤمن له قاعدة صلبة في الوسط السوري الذي
يحتضن أكثر من مطار عسكري ،بما يسمح لطيرانه حرية
الحركة على أكثر من محور و على أغلب حقول ومصادر
الطاقة السورية م��ن النفط وال�غ��از والكهرباء ،ع��دا عما
تؤمنه من قاعدة تواصل ميداني وجغرافي لوحداته في
أرياف حمص وحماه وحلب امتدادا ً إلى ريف دمشق عبّر
القلمون الشرقي ،وبالتالي ُتشكل العملية بعد استكمالها
أكبر تهديد جدي لمواقع «داعش» في مدن وأرياف الرقة
يؤسس لبداية اندحار التنظيم وهزيمته
ودير الزور بما
ِّ
في الشرق السوري.

توقفت مصادر
إعالمية أمام
التعليقات التي
تهجمت على ما
ورد خطاب الرئيس
السوري أمام مجلس
الشعب وإعالن عزمه
تحرير سوريا من
اإلرهاب وصدور
أغلبها من جماعات
تابعة للسعوديةو
أغلبها يعاني أزمات
مستجدة لعالقته
بالرياض خصوصا
لجهة قطع إمدادها
بالمال كسعد
الحريري لبنانيا
وقالت «لم يعد ينفع
تسديد فواتير إنتهت
صالحيتها لتغطية
شيكات بال رصيد».

ً
�شخ�صا بتفجير �سيارة مفخخة في �إ�سطنبول
مقتل 11
لقي  11شخصا ً مصرعهم وأصيب  36آخرون ،بتفجير
س��ي��ارة مفخخة ف��ي منطقة بايزيد التاريخية بوسط
اسطنبول أمس.
وأوضح محافظ اسطنبول ،واصب شاهين ،أن الهجوم
استهدف حافلة كانت تقل عناصر من قوات الرد السريع،
مضيفا ً أنّ  7رجال أمن قتلوا باإلضافة إلى  4مدنيين .فقد
انفجرت سيارة كانت مركونة بالقرب من محطة حافالت
لحظة مرور حافلة الشرطة .كما تسبب التفجير بإلحاق
أضرار بعدة محال تجارية وعربات.
كما تضرر جامع شاه زاده التاريخي الذي وقع الهجوم
بالقرب منه ،بأضرار ناجمة عن قوة التفجير .وأظهرت
صور تناقلتها وسائل إعالم تركية قطع زجاج مكسور على
أرضية المسجد.
هذا وأفادت وسائل إعالم تركية بسماع دوي أصوات
إطالق نار بعد وقوع التفجير الذي يعتقد أ ّنه نفذ بالتحكم
عن بعد ،كما قامت الشرطة بإغالق الشوارع المؤدية إلى
المنطقة ونشر تعزيزات في المناطق المجاورة.
ولم تتبن أيّ جهة حتى اآلن مسؤولية التفجير الجديد
في اسطنبول ،لكن سبق للسلطات التركية أن حملت
مسلحين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني مسؤولية

سلسلة الهجمات التي وقعت في اسطنبول وأنقرة خالل
األشهر القليلة الماضية .كما سبق لتنظيم «داعش» أن ن ّفذ
عددا ً من التفجيرات الدامية ،في مناطق سياحية ومكتظة
بالسكان في عدد من المدن التركية.
من جهته ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ
السلطات التركية تجري تحقيقا ً شامالً في العمل اإلرهابي
األخير في اسطنبول ،متعهدا ً بمواصلة محاربة اإلرهاب
حتى اجتثاث هذه الظاهرة.
وأضاف أردوغان الذي زار بعض الجرحى من مصابي
تفجير منطقة بايزيد ،قائالً «ال عفو وال تبرير ألولئك الذين
يرتكبون مثل هذه الجرائم .ونحن سنحارب اإلرهاب بال
هوادة حتى اجتثاثه نهائياً».
في غضون ذل��ك ،أعلن الجيش التركي شنّ الطيران
الحربي التابع له غارات على على أهداف لحزب العمال
الكردستاني ،في منطقة «هاكورك» شمال العراق.
وق��ال البيان ال��ص��ادر ع��ن رئ��اس��ة األرك���ان التركية،
إنّ ال��غ��ارات ن ّفذت ما بين  23:05و 23:55من مساء
أمس بتوقيت تركيا ( 20:05و 20:55تغ) ،بعد إجراء
تقييم لمعلومات استخباراتية ،مؤكدا ً تدمير المواقع
المستهدفة.

كيري :وا�شنطن و بكين
�ستطبقان العقوبات
على كوريا ال�شمالية

 68في المئة من الأميركيين
يعار�ضون دعم وا�شنطن للريا�ض

ق��ال وزي��ر الخارجية األميركي
ج��ون ك��ي��ري أم���س ،إنّ ال��والي��ات
المتحدة والصين عقدتا العزم على
تطبيق العقوبات المفروضة على
كوريا الشمالية بالكامل.
ت��ص��ري��ح��ات ال��وزي��ر األم��ي��رك��ي
ج��اءت بعد ي��وم على تأكيد مدير
عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
يوكيو أمانو ،أنّ الوكالة حصلت
م��ؤخ��را ً على ص��ور فضائية ،تدل
ع��ل��ى اس��ت��ئ��ن��اف ن��ش��اط مفاعل
«يونغبيون» ال��ن��ووي ف��ي كوريا
الشمالية.
وأض����اف أم��ان��و خ�ل�ال مؤتمر
صحفي ،أنّ ال��ص��ور ت��ؤ ّك��د أيضا ً
توسيع كوريا الشمالية لقدراتها
على تخصيب ال��م��واد المشعة،
وانخراطها في عمليات معالجة
الوقود النووي.
وف��ي ال��وق��ت نفسه ذ ّك���ر أمانو
أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية
ع��اج��زة ع��ن تقديم استنتاجات
نهائية بهذا ال��ش��أن ،ن��ظ��را ً لمنع
م��راق��ب��ي��ه��ا م��ن تفتيش ال��م��واق��ع
النووية في كوريا الشمالية منذ
عام .2009
وأوض�����ح أم���ان���و أنّ ال��ص��ور
الفضائية ُت��ظ��ه��ر ش��اح��ن��ات تقل
مواد مشبوهة ،وأعمدة من الدخان
ترتفع ف��وق األح���واض المحيطة
بالمواقع النووية ،كما تعهد بتقديم
تقرير مفصل بهذا الشأن لمجلس
ل��م��دراء الوكالة بحلول اجتماعه
المرتقب.

أعرب معظم المواطنين األميركيين ( )68%عن رأيهم بأنّ الواليات المتحدة
يجب أن توقف بالكامل أو جزئيا دعمها للسعودية ما لم تثبت الرياض أ ّنها ال
تمول اإلرهاب.
و أظهرت ذلك نتائج استطالع للرأي العام ،أج ّرته شركة «»Populus
البريطانية ،بطلب من وكالة «سبوتنيك» الروسية لألنباء ،وسئل المشاركون
في االستطالع عن موقفهم من وثيقة لوزيرة الخارجية األميركية السابقة،
هيالري كلينتون ،أش��ارت إلى أن مواطنين سعوديين يمثلون «أكبر مصدر
لتمويل الجماعات اإلرهابية في العالم».
وقال  12%من األميركيين فقط ،وفقا ً لنتائج االستطالع ،إنّ واشنطن يجب
أن تدعم السعودية كحليف ،وامتنع  20%عن تحديد موقف واضح لهم بهذا
الشأن.
يًذكر أنّ االستطالع المذكور ش ّمل  1003أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18
و 64عاماً ،في الواليات المتحدة في آذار الماضي.
جاء ذلك في وقت ،قالت فيه األمم المتحدة إ ّنها رفعت اسم التحالف الذي
تقوده السعودية في اليمن مؤقتا ً من قائمة سوداء بشأن حقوق األطفال.
وأوضحت األمم المتحدة أنّ الرفع المؤقت السم التحالف من القائمة السوداء
يأتي انتظارا ً لمراجعة مشتركة تجريها األمم المتحدة والتحالف بشأن حاالت
الوفاة واإلصابة بين األطفال في الغارات على اليمن.
لكن السفير السعودي لدى األمم المتحدة عبد الله المعلمي أ ّكد أنّ قرار رفع
اسم التحالف العربي من قائمة منتهكي حقوق األطفال في اليمن نهائي ،مؤكدا ً
أنّ التقرير أغفل دور المملكة والتحالف في استعادة الشرعية والمساعدات
اإلنسانية الضخمة لليمنيين ،وقال «علمنا مسبقا ً أنّ ال أساس لالدعاءات التي
وردت في حق التحالف».
وكانت المنظمة األممية قد أدرجت ،الجمعة  3حزيران ،التحالف العربي الذي
تقوده السعودية في اليمن ،في الالئحة السوداء للدول والجماعات المسلحة
التي تنتهك حقوق األطفال في النزاعات والحروب.
وورد في تقرير المنظمة األممية أنّ التحالف مسؤول عن  60%من وفيات
وإصابات األطفال العام الماضي وقتل  510وإصابة  667طفالً ،مضيفا ً في هذا
الصدد ،أنّ التحالف ن ّفذ نصف الهجمات التي تعرضت لها مدارس ومستشفيات
اليمن.
وأفاد التقرير أنّ االنتهاكات الصارخة ضد األطفال زادت بشكل كبير جراء
احتدام الصراع في اليمن ،موضحا ً أنّ معدل االنتهاكات المنسوبة لطرفي النزاع
في اليمن قد سجل ارتفاعاً ،ولهذا فقد اتخذت المنظمة ق��رارا ً ب��إدراج جماعة
أنصار الله والتحالف العربي بقيادة الرياض في القائمة السوداء بسبب القتل
والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات.

