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�سورية...
ماذا عن م�ؤ�شرات الن�صر؟
 هشام الهبيشان
ال �ي��وم وت �ح��ت ض��رب��ات ال�ج�ي��ش ال �ع��رب��ي السوري
تتساقط بؤر اإلرهاب ،وتتساقط معها أحالم وأوهام
عاشها بعض المغفلين الذين توهّ موا سهولة إسقاط
س��وري��ة ،فبعد سلسلة ال�ه��زائ��م ال�ت��ي ُمنيت بها هذه
القوى الطارئة والمتآمرة ،بدأت هذه القوى إعادة النظر
ف��ي استراتيجيتها القائمة والمعلنة ات�ج��اه سورية،
ونحن نالحظ أنّ حجم الضغوط العسكرية في الداخل
ال �س��وري ب��دأ بالتالشي م��ع ان�ه�ي��ار بنية التنظيمات
اإلره��اب �ي��ة ،وخ �ص��وص �ا ً ب�ع��د إش �ع��ال ال�ج�ي��ش وقوى
المقاومة الشعبية معارك كبرى وعلى ع��دة جبهات،
فمنذ مطلع ش�ه��ر ت�ش��ري��ن األول م��ن ال �ع��ام الماضي
الحظ جميع المتابعين لمجريات الحرب التي عصفت
وما زالت تعصف بسورية تغيّرا ً مضطردا ً في قواعد
يصب في مصلحة
اللعبة السياسية والعسكرية ،والذي
ّ
الدولة السورية التي كسبت نقاطا ً عدّة ،بينما خسرت
قوى التآمر الكثير من نقاطها ،بل تع ّرت في شكل كامل
أمام الجميع.
وبقراءة موضوعية لألحداث على األرض السورية،
يخص األمن
تحسن ملحوظ في ما
هناك مؤشرات إلى
ّ
ُّ
المجتمعي واألم��ن االق�ت�ص��ادي ،رغ��م حجم المأساة
التي لحقت بالسوريين نتيجة ال�ح��رب على وطنهم.
وفي السياق نفسه ،هناك رؤية بدأت تتبلور في أروقة
صنع القرارات الدولية حول الملف السوري ،وتركز
هذه الرؤية على وجوب تجاوز فرضية إسقاط الدولة
والنظام في سورية ألنّ الوقائع على األرض أثبتت
عدم جدوى هذه الفرضية.
لقد ت �ج��اوزت س��وري��ة المرحلة األص �ع��ب م��ن عمر
الحرب المفروضة عليها ،ومهما حاولت دول التآمر
إع� ��ادة األم� ��ور إل ��ى س�ي��اق�ه��ا ال �م��رس��وم وف ��ق الخطة
ال �م��رس��وم��ة إلس��ق��اط س ��وري ��ة ،ف��إن �ه��ا ل��ن تستطيع
الوصول إلى أهدافها ،ألنّ حقائق تلك الحرب تكشفت
للجميع ،لذلك أق ّرت القوى المتآمرة على سورية بأ ّنه
يجب التعامل معها بأسلوب مختلف ،واالنفتاح عليها
ألنها ستكون ،بصمودها ه��ذا ،محورا ً جديدا ً في هذا
العالم ،وسيحدّد هذا الصمود شكل العالم الجديد.
ال��دول��ة س��وري��ة ت�ع� ّرض��ت ل�ح��رب ق ��ذرة ،فالتقارير
ومراكز الدراسات العالمية أك��دت أنّ عدد ال��دول التي
تصدّر اإلرهابيين إلى سورية تجاوز  92دول��ة ،وأنّ
ه �ن��اك غ ��رف ع�م�ل�ي��ات منظمة ض�م��ن ب�ع��ض المناطق
المحاذية لسورية ،لتدريب وتسليح هؤالء اإلرهابيين
ث��م ت��وري��ده��م وت�س�ه�ي��ل ع �ب��وره��م م��ن أغ �ل��ب المنافذ
الحدودية ،وخصوصا ً الحدود التركية ،والتي تحدثت
هذه ال��دراس��ات عنها بإسهاب ،شارحة كيف سمحت
تركيا بعبور عشرات اآلالف من اإلرهابيين ،لذلك من
الطبيعي أن نجد اليوم ك ّما ً هائالً من اإلرهابيين قد دخل
إلى سورية ،بهدف ضرب المنظومة السورية المعادية
للمشروع الصهيو ـ أميركي ،وضرب الفكر العقائدي
ال �م �ق��اوم ل �ه��ذه ال �م �ش��اري��ع ،وخ �ص��وص �ا ً المنظومة
العقائدية للجيش العربي السوري واستنزاف قدراته
اللوجيستية والبشرية ،كهدف تتبعه أه��داف أخرى
ف��ي المنظومة االستراتيجية للمؤامرة الكبرى على
سورية ،ألنّ تفكيك الدولة يستلزم تفكيك الجيش ومن
ث ّم المجتمع ومن ث ّم الجغرافيا ،وكان هذا الرهان هو
الهدف األساس من عسكرة الداخل السوري.
ومع استمرار انتصارات الجيش العربي السوري
وتماسكه وتالحم الشعب مع هذا الجيش العقائدي،
انهارت في شكل تدريجي أهداف هذه المنظومة ،أمام
إرادة الجيش وتالحمه مع ك ّل كيانات الداخل السوري
م��ن شعب وق �ي��ادة سياسية رغ��م م �ح��اوالت شيطنته
إعالميا ً من قبل وسائل اإلعالم المتآمرة ،وقد شكلت
معركة تحرير حلب ال�ت��ي يخوضها الجيش العربي
السوري بدعم من حلفائه وم��ا سيتبعها من معارك،
ال �ب��داي��ة إلس �ق��اط ه��ذا ال�م�ش��اري��ع التقسيمية للدولة
السورية وللمنطقة العربية كك ّل ،فاليوم من المتوقع
أن يفتح الباب أمام معارك التحرير الكبرى في إدلب
وحمص وحماة ودمشق وريفيها الشرقي والغربي،
انتقاالً إلى معارك دير الزور.
ً
ب �ه��ذه ال �م��رح �ل��ة م��ن ال ��واض ��ح أي� �ض� �ا ،أنّ لتماسك
وتالحم القوى الوطنية في ال��داخ��ل ال�س��وري ،والتي
تؤمن جميعها بقضيتها والمتف ّهمة لحقيقة وطبيعة
هذه الحرب من حيث أبعادها وخلفياتها ،دورا ً بارزا ً
بالتصدّي لهذه المؤامرة ودعم مسارات عمل الجيش
العربي ال�س��وري ،وم��ن هنا فقد أجهض ه��ذا التالحم
لثالثية الجيش والشعب وال�ق�ي��ادة السياسية خطط
المتآمرين وأس �ق��ط أه��داف�ه��م بالتضحيات الجسام،
فالمؤسسة العسكرية السورية ،ورغم ك ّل ما أصابها،
أرسلت رسائل واضحة وأثبتت أنها مؤسسة عميقة
ووطنية وقومية جامعة ،ال يمكن إسقاطها أو تفكيكها
ضمن حرب إعالمية ،أو خلق نقاط إرهابية ساخنة في
مناطق متعدّدة لمواجهتها ،فانتفاضة الجيش العربي
ال��س��وري األخ��ي��رة وال �س��ري �ع��ة ف��ي وج ��ه ك� � ّل النقاط
الساخنة وب��دع��م كامل م��ن غالبية الشعب السوري،
شكلت حالة من اإلحباط عند أعداء سورية ،وأدت إلى
خلط أوراقهم وحساباتهم لحجم المعركة ،وأسقطت
يافطة «إس �ق��اط س��وري��ة» ،بتالحم الجيش والشعب
والقيادة السياسية.
خ�ت��ام�اً ،علينا أن ن�ق� ّر جميعا ً ب��أنّ ص�م��ود الجيش
السوري والتالحم بين أركان الدولة وشعبها وجيشها
للحفاظ ع�ل��ى وح ��دة ال�ج�غ��راف�ي��ا وال��دي �م��وغ��راف �ي �ا ً من
األع ��داء والمتآمرين والكيانات الطارئة ف��ي المنطقة
�س ب��وح��دت�ه��ا .م��ا ه��و إال فصل من
وال �ت��ي ت �ح��اول ال �م� ّ
فصول قادمة سيثبت من خاللها السوريون أنهم كانوا
وما زالوا وسيبقون بتكامل وحدتهم ،صفا ً واحدا ً ض ّد
جميع مشاريع التقسيم ،وسيستم ّرون في التصدّي
ل�ه��ذه ال�م�ش��اري��ع ،إل��ى أن تعلن س��وري��ة أن�ه��ا أسقطت
المشروع الصهيو ـ أميركي ،وانتصرت عليه ،وهذا
ليس ببعيد بل يبدو أنه قريب ج ّداً.

هل �سيكون عبور الفرات فخ ًا لأكراد �سورية؟
 شارل أبي نادر



ج ��اءت م��ن��اورة ال��خ��داع ال �ت��ي ن�ف��ذت�ه��ا «ق� ��وات سورية
الديمقراطية» ووح ��دات حماية الشعب ال �ك��ردي ،والتي
ّ
تحضر لمهاجمة
أوحت من خاللها ميدانيا ً وإعالميا ً بأنها
مدينة الرقة عبر عين عيسى جنوبا ً في محور أول ،وفي
محور آخر انطالقا ً من ريف عين العرب الجنوبي باتجاه
ريف الرقة الشمالي الغربي على ضفاف الفرات الشرقية،
لتنحرف وحداتها فجأة غ��رب�اً ،وتعبر ال�ف��رات مستهدفة
م��دي �ن��ة م�ن�ب��ج وم�ح�ي�ط�ه��ا ف��ي ال��ري��ف ال �ش �م��ال��ي الشرقي
لمدينة حلب ،ج��اءت ه��ذه المناورة لتعطي انطباعا ً أوليا ً
بأنّ هذه الوحدات المذكورة تعمل وتخطط وتقاتل برعاية
دولية كاملة وبإشراف وقيادة ضباط وخبراء عسكريين
أميركيين وأوروبيّين.
بداية ،كان الفتا ً التقدّم السريع لهذه الوحدات باتجاه
الغرب بدعم واس��ع من ق��وات التحالف ال��دول��ي تمثل بما
يلي:
إعالميا ً وديبلوماسياً:
اختفت ف�ج��أة األص ��وات التركية الرسمية المعارضة
ل �ه��ذا ال �ع �ب��ور ال��ك��ردي غ ��رب ال��ف��رات وال� ��ذي ك ��ان سابقا ً
م��ن المح ّرمات ،وك��ان أي�ض�ا ً بالنسبة إل��ى أردوغ ��ان خطا ً
أحمر ،في تجاوزه يتع ّرض األمن القومي التركي للخطر
و ُتستهدف من خالله السيادة التركية ،وذلك حصل بضغط
ديبلوماسي أميركي فاعل اختلط ما بين التهديد والوعيد،
التهديد بفضح تجاوزات وارتكابات تركية  -وما أكثرها
– حول تواطؤ وشبهات تركية في دعم ورعاية اإلرهاب
بشكل ع��ام و»داع� ��ش» بشكل خ ��اص ،م��ن خ�لال تسهيل

كوالي�س
خفايا

حصول ه��ذا اإلره��اب بمختلف ص��وره ومجموعاته على
المقاتلين واألسلحة ،ومن خالل مساعدة هؤالء في تأمين
تمويل معاركهم عن طريق التهريب وبيع النفط السوري
ال�م�س��روق ،والوعيد م��ن خ�لال وع��ود وإغ ��راءات بضمان
تقيّد المجموعات الكردية بخصوصية اإلقليم ال��ذي كان
دائما ً وما يزال في نظر تركيا مشروعا ً لمنطقة آمنة.
ميدانيا ً وعسكرياً:
وضع التحالف الدولي بتصرف العملية ،وباإلضافة لعدد
كبير من الخبراء والمستشارين األميركيين واألوروبيين،
غطا ًء جويا ً فاعالً لمساندة التقدّم ،أفقد داع��ش أ ّي��ة قدرة
على المدافعة وعلى االنتقال في كامل مواقعه ما بين منبج
وأريافها من الجهات األربع ،كما ت ّم إنشاء جسر عائم على
الفرات في منطقة قرة قوزاك ،أ ّمن عبورا ً واسعا ً للوحدات
المهاجمة في العديد والعتاد ،وش ّكل محورا ً استراتيجيا ً
أسس للتقدّم بسرعة والسيطرة على شمال منبج ،وبالتالي
ّ
على طريق جرابلس ـ منبج ،وقطع تواصل وحدات «داعش»
بين المدينتين ،مما أفقد األخير نقطة مساندة ودعم قوية
وضرورية لمعركته في المدافعة عن منبج.
اآلن ،وب �ع��د أن ت�ق� ّدم��ت ال��وح��دات ال �ك��ردي��ة وسيطرت
على أغلب محيط منبج من الجهات األرب��ع ،حيثُ اقتربت
من الغرب مسافة ال تتجاوز الكلم ال��واح��د وم��ن الجهات
األخ��رى لمسافات ال تتجاوز في أقصاها  6كلم ،توقف
ه��ذا ال�ت�ق�دّم ف �ج��أة ،وب ��دأت تعلو األص ��وات ال�م�ت�ع�دّدة في
الشمال وشمال شرق سورية ،وفي تركيا وبعض الدول
اإلقليمية ح��ول ال�خ��وف م��ن م�ج��ازر وارت �ك��اب��ات محتملة
ّ
يحضر له األكراد في منبج ومحيطها ،وبدأ
وتطهير عرقي
الكالم اإلعالمي األوروبي والذي يغطي كالما ً أميركيا ً غير
ظاهر ،عن عروض ليست بعيدة عنها تركيا ،تتمحور حول
تسوية مر ّكبة ،تطال انسحابا ً لوحدات «داع��ش» من منبج

مقابل انسحابات كردية من غرب الفرات مع امتداد لهذه
االنسحابات الكردية يشمل مواقع في تل رفعت وجنوب
إع ��زاز وش��رق عفرين وف��ي محيط ب��اب السالمة ومطار
م�ن��غ ال�ع�س�ك��ري ،وم��ن م��واق��ع أخ ��رى ك��ان��ت ق��د خسرتها
المجموعات المسلحة (تركية ال�ه��وى) وال��والء لمصلحة
األك��راد ،في المعارك التي رافقت التقدّم األخير للجيش
السوري في ريف حلب الشمالي عندما فك الحصار عن
نبّل والزهراء.
ً
هذه التسوية «الفخ» بدأت تظهر مالمحها ميدانيا على
األرض من خالل تعثّر تقدّم األكراد وحلفائهم على أبواب
منبج بعد التراجع الالفت للتغطية الجوية لهذه الوحدات،
وأيضا ً بعد العمليات الهجومية المعاكسة الناجحة التي
نفذتها «داعش» انطالقا ً من مدينة الباب ،المدينة التي كانت
وما زالت «داعش» تملك فيها نقطة ارتكاز وتج ّمع وانتشار
ق��وي��ة ،وحيث ل��م تطالها أ ّي��ة غ��ارة جوية م��ؤخ��راً ،وأيضا ً
بعد استعادة التنظيم السيطرة على ع��دة ق��رى ف��ي ريف
منبج الجنوبي والجنوبي الغربي ،واي�ض�ا ً ب��دأت تكتمل
معطيات هذه التسوية «الفخ» ديبلوماسيا ً من خالل ما ُذكر
أع�لاه حول الضجة اإلعالمية بموضوع التطهير العرقي
المحتمل والمجازر المرتقبة في منبج والتي أخذت طابعا ً
إقليميا ً ودوليا ً واسعاً.
وأخ �ي��راً ...إنها السياسة األميركية ذات�ه��ا ،لم تتغيّر ال
في األسلوب وال في األهداف ،سياسة المراوغة والخداع،
سياسة إحراق الحلفاء قبل الخصوم ،وحيث ال يمكن تمييز
حلفائها عن خصومها في النهاية ،تبقى تلك الدولة المارقة
أي وزن للمبادى وللقيم وللتحالفات إال بما
والتي ال تقيم ّ
يخدم مصالحها ومخططاتها.
 عميد متقاعد

بوتين« :الناتو» يكثف خطواته العدوانية
وعلينا تعزيز قدراتنا الدفاعية
دعّ ��ا الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين العالم أجمع إلى التوحد في
مواجهة اإلره��اب ال��دول��ي ،معتبرا ً
أنّ تفشي ه��ذه الظاهرة ب��دأ يشبه
صعود النازية قبيل الحرب العالمية
الثانية.
وف���ي ب��داي��ة كلمة أل��ق��اه��ا أم��ام
مجلس الدوما الروسي أم��س ،ذ َّكر
بوتين بالعبر التي جاءت بها الحرب
العالمية الثانية ،وتساءل «إلى أيّ
عِ بر أخرى نحتاج لكي نتخلى عن
الخالفات األيديولوجية القديمة
واأللعاب الجيوسياسية ،ونتوحد
في الحرب ضد اإلرهاب الدولي؟»،
مضيفا ً «ينمو تفشي هذا الخطر الذي
يهدد الجميع ،أمام أعيوننا».
ودعّ ا الرئيس الروسي إلى إنشاء
منظومة عصرية لألمن الجماعي،
تضمن األمن المتكافئ لكافة الدول
وال ت��ق��وم ع��ل��ى أح�ل�اف عسكرية،
م��ؤك��دا ً انفتاح روس��ي��ا على بحث
ه��ذه المسألة المهمة ،علما ً بأنه
سبق لموسكو أن عبرت م��رارا ً عن
استعدادها ل��ل��ح��وار .وش��دد قائالً
«لكننا ال نرى حتى اآلن أيّ رد فعل
إيجابي على مبادرتنا ،مثلما كان
قبيل الحرب العالمية الثانية».
وأشار بوتين إلى أنّ حلف شمال
األطلسي «يشدد خطابه العدواني
ويكثف خطواته العدوانية» قرب
حدود روسيا .واستطرد قائالً «في
مثل ه��ذه ال��ظ��روف علينا أن نولي
اهتماما ً خاصا ً بالقضايا المتعلقة
بتعزيز القدرات الدفاعية لبالدنا».
في غضون ذلكّ ،
كشف مصدر في
قطاع الصناعة الحربية الروسية،
أنّ األس���ط���ول ال��ح��رب��ي ال��ب��ح��ري
الروسي سيتسلم قريبا طوربيدات

جديدة ذاتية التوجيه.
وأوض���ح المصدر أنّ الطوربيد
الجديد الذي أطلق عليه «فوتالر»،
يمكن استخدامه على أعماق كبيرة،
وهو يعد نموذجا ً مطورا ً لطوربيد
«فيزيك» ذات��ي التوجيه ،الموجود
اآلن في الخدمة.
وك� ّ
�ش��ف ال��م��ص��در أنّ الطوربيد
ال��ج��دي��د يخضع ح��ال��ي �ا ً لسلسلة
االخ��ت��ب��ارات الحكومية ف��ي عمق
بحيرة إيسيك كول بقرغيزستان.
وأض������اف أ ّن�����ه ف���ي ح����ال ن��ج��اح
االختبارات ،سيبدأ األسطول بتسلم
ال��ط��ورب��ي��دات ال��ت��ي م��ن ال��م��ق��رر أن
يبدأ انتاجها المتسلسل في العام
المقبل.
واستطرد أنّ الطوربيد الجديد
يتميز ب��ن��ظ��ام ح����راري للتوجيه
الذاتي ،ويبلغ م��داه  50كيلومتراً،

اعتقال عنا�صر خلية تج�س�س و تفا�صيل
جديدة عن �إحباط مخططات ل�ضرب طهران
في تفاصيل جديدة عن إحباط عمليات إرهابية كانت تستهدف ضرب طهران،
كشف وزير األمن اإليراني ،محمود علوي ،عن اعتقال  10إرهابيين في طهران و 3في
محافظات أخرى ،وهم يخضعون للتحقيق حالياً.
وذكر علوي أنّ عمليات إلقاء القبض على اإلرهابيين ،بدأت يوم الثالثاء الماضي
 14حزيران وانتهت يوم االثنين  20حزيران ،مضيفا ً أنّ القوات اإليرانية استولت
على  100كغم من المتفجرات كانت بحوزة ه��ؤالء اإلرهابيين ،وأنّ عمليات
استخباراتية حا ّلت دون وصول طنين من المتفجرات إلى اإلرهابيين.
وفي هذا الصدد ،أوضح الوزير أنّ مخططات اإلرهابيين كانت تتضمن زرع
قنابل وتنفيذ تفجيرات بواسطة أجهزة التحكم عن بعد ،وتنفيذ عمليات انتحارية،
باإلضافة إلى تفجير سيارات مفخخة في المراكز المزدحمة ،لكن هذه المخططات تم
إحباطها من قبل أجهزة األمن اإليرانية.
ولفت الوزير االيراني إلى أنّ الخلية اإلرهابية حددت  50منطقة لتنفيذ التفجيرات
فيها ،وكان اعضاؤها بصدد تهيئة المتفجرات إلى مناطق أخرى.
في غضون ذلك ،أعلن رئيس عدليّة محافظة آذربيجان الشرقية علي مظفري عن
اعتقال  6عناصر اعضاء في خلية تجسس تابعة لزمرة «غامو» االنفصالية.
فقد افادت العالقات العامة لعدلية محافظة اذربيجان الشرقية (شمال غرب
ايران) أنّ مظفري أعلن عن اعتقال خلية تجسس تضم  6عناصر ،من زمرة «غامو»
االنفصالية ،وقال «إن هذه الخلية كانت تقوم بجمع وثائق عسكرية واقتصادية
مصنفة ووضعها تحت تصرف أعداء النظام».

فيما ت��ت��ج��اوز س��رع��ت��ه  50عقدة
بحرية ،ويمكن للغواصة إطالقه من
عمق  400متر.
وم��ن المتوقع أن تتسلح بهذا
ال��س�لاح ال��ج��دي��د ،ق��ب��ل ك��ل ش��يء،
ال��غ��واص��ات ال��روس��ي��ة ال��ذري��ة من
مشروعي «بوري» و»ياسين» .وقام
معهد األجهزة البحرية الذي يتخذ
من مدينة سان بطرسبورغ مقرا ً له،
بتطوير الطوربيد.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أنّ القوات الجوية الفضائية
الروسية أج ّرت في ميدان «ساري-
شاغان» العسكري في كازاخستان
اخ��ت��ب��ارا ً ناجحا ً ل��ص��اروخ مضاد
قصير ال��م��دى م��ن منظومة الدفاع
الصاروخي.
وأوض��ح��ت ال����وزارة ،أنّ عملية
اإلط��ل��اق ه��دف��ت إل���ى ال��ت��أك��د من

ال��خ��ص��ائ��ص التقنية التكتيكية
للصواريخ المضادة الموجودة لدى
القوات الجوية الفضائية الروسية.
من جهته ،أكد قائد قوات الدفاع
الجوي وال��ص��اروخ��ي نائب القائد
األعلى للقوات الجوية الفضائية
الروسية الجنرال فيكتور غوميني
أنّ «الصاروخ المضاد من منظومة
ال��دف��اع ال��ص��اروخ��ي ن � ّف��ذ مهمته
بنجاح خالل االختبار وأصاب هدفا ً
افتراضيا ً في الموعد المحدد».
يذكر أنّ هذا االختبار ج ّرى على
خلفية خطط واشنطن الخاصة،
بنشر عناصر درعها الصاروخية
ف��ي ش��رق أوروب����ا ،وق��د ب��دأ العمل
ف��ي المنظومة األول���ى لهذه ال��درع
في قاعدة جوية عسكرية سابقة
ب��روم��ان��ي��ا ،وم���ن ال��م��ت��وق��ع إق��ام��ة
منظومة مشابهة في بولندا.

وا�شنطن �إلى مجل�س الأمن واليابان ورو�سيا تبحثان مخاوفهما

بيونغ يانغ ُت�صعد وتطلق �صاروخين جديدين
أف��ادت مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية
ب��إط�لاق تجريبي ق��ام��ت ب��ه ج��ارت��ه��ا الشمالية
لصاروخين أمس ،وذلك بعد ساعات على تمديد
واشنطن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.
و قالت وكالة «يونهاب» اإلخبارية ،نقالً عن
هيئة أركان القوات الكورية الجنوبية ،إنّ «الساعة
الـ 08.05صباح اليوم الـ 22حزيران شهدت إطالق
كوريا الشمالية صاروخا ً آخر».
في وق��ت سابق ،نقلت «يونهاب» عن مصدر
عسكري قوله ،إنّ ص��اروخ�ا ً مجهول الهوية ت ّم
إط�لاق��ه م��ن الشواطئ الشرقية لشبه الجزيرة
الكورية ،بالقرب من ميناء «وون سان» ،في حوالي
الساعة الـ 05.58بحسب التوقيت المحلي.
وبحسب الوكالة ،ف��إنّ العسكريين في كوريا
الجنوبية وصفوا عمليتي اإلط�لاق بالفاشلتين،
موضحة أنهما انفجرا بعد أن تجاوزا مسافة -150
 160كم.
ورجحت المصادر العسكرية أن كال الصاروخين
باليستيان من طراز «موسودان» متوسطا المدى،
مشير ًة إلى أنّ عمليات تجارب إطالق الصواريخ من
هذا النوع باءت بالفشل سابقاً.
وفي السياق نفسه ،قال مكتب الرئاسة في كوريا
الجنوبية إ ّنه سيعقد اجتماعا ً لألمن القومي بعد
اطالق بيونغ يانغ صاروخين جديدين أمس.
وق��ال المتحدث باسم المكتب إ ّن��ه من المقرر
أن يعقد االجتماع في وقت الحق وسيرأسه كبير
مستشاري رئيسة كوريا الجنوبية لألمن القومي.
من جهتها ،قالت رئيسة كوريا الجنوبية باك
جون هاي إنّ جارتها الشمالية تتجه إلى الدمار
الذاتي ج��راء اختباراتها النووية والصاروخية
المستمرة ،و أضافت «يجب أن يدرك نظام كوريا
الشمالية أن العزلة التامة والدمار الذاتي سيكونان
نتيجة االستفزاز المتهور».
وفي طوكيو قالت وزارة الدفاع اليابانية إنّ
الصاروخ الكوري الشمالي األول قطع مسافة 150
كيلومترا ً قبل أن ينفجر في الجو ،فيما طار الثاني
لمسافة  400كيلومتر قبل أن يسقط ف��ي بحر

كشفت مصادر إعالمية
تركية عن وجود بنود
في التفاهم التركي
اإلسرائيلي تطال
مستقبل غزة من باب
مشاريع إنمائية ال يمكن
لـ«إسرائيل» القبول
بها من دون ضمانات
سياسية أمنية تتصل
بموقف قيادة حماس
من هدنة طويلة وتفاهم
كبير يشبه ما يت ّم تداوله
في لقاءات باريس،
والمشاريع تطال محطة
توليد كهرباء ضخمة
وبناء ميناء ومطار
بمعايير دولية تت ّم
بتمويل عربي أوروبي
وتنفذها شركات تركية.

فرن�سا تمنع تظاهرة احتجاجية
على� إ�صالحات قانون العمل
قررت الشرطة الفرنسية منع تظاهرة كانت مقررة اليوم الخميس ،دعّ ت لها
اتحادات العمل اعتراضا ً على مشروع إصالحات قانون العمل ،مشير ًة أنّ قرار المنع
جاء بسبب أعمال الشغب التي وقعت خالل التظاهرات السابقة.
وكان  40شخصا ً قد أصيبوا األسبوع الماضي ،إثر الصدامات بين الشرطة
والمتظاهرين ،إذ تشهد فرنسا خالل الـ  3أشهر األخيرة إضرابات دورية واحتجاجات
ضد مشروع إصالح قانون العمل الذي ت ّم إقراره في البرلمان الفرنسي في  10أيار.
هذا و كانت الحكومة الفرنسية قد أشارت هذا األسبوع إلى أ ّنها ستسمح فقط
بتجمع غير متحرك في باريس في محاولة الحتواء أيّ أعمال عنف ،لكن االتحادات
قالت إنّ حظر السير في مظاهرة لن يكون مقبوال ً وإنها ماضية في خطط االحتجاج
في الشوارع.

جهود ال�ساعات الأخيرة
ع�ش ّية اال�ستفتاء في بريطانيا
عشيّة االستفتاء على مكانة المملكة المتحدة في اإلتحاد األوروبي ،يبذل مؤيدو
البقاء ومعارضوه جهودهم األخيرة ،عبّر خطابات ومقابالت ومناظرات وتوزيع
للمنشورات.
ويبدو أنّ المعسكرين متعادلين مع تقدم طفيف للبقاء في اإلتحاد ،حسب
استطالعات للرأي نشرها موقع «وات-يو كاي-ثينك» االلكتروني.
وفي مقابلة ُنشرت مع صحيفة «ذي غارديان» قال رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون ،إنّ الناخبين سيوجهون رسالة واضحة باختيارهم البقاء في
االتحاد مفادها أنّ «المملكة المتحدة ليست منطوية على نفسها».
في حين اتهّم رئيس بلدية لندن الع ّمالي صادق خان ،أنصار مغادرة الكتلة
األوروبية وزعيمهم بوريس جونسون «بالكذب» عندما يقولون إنّ تركيا يمكن
أن تنضم إلى االتحاد األوروبي في المستقبل القريب ،مشيرا ً إلى «أنها تصريحات
خطيرة وعلى بوريس أن يشعر بالعار».
ورد جونسون ،بالتأكيد أنّ معسكر مؤيدي البقاء ركز طوال حملته على «الخوف»
من العواقب اإلقتصادية للخروج من االتحاد.
من ناحية أسواق المال التي يهزها منذ أسابيع احتمال خروج بريطانيا من
االتحاد ،سجلت البورصات األوروب��ي��ة إرتفاعا ً طفيفا ً على غ��رار بورصة وول
ستريت ،حيث قال الخبير في مجموعة «ستاندارد اند بورز غلوبال انتليجانس»
سام ستوفال «نحن نكتفي بانتظار الخميس بدون أن نهتم بأمور أخرى».

بلجيكا تحظر بيع  7مواد
ت�ستخدم في �صنع القنابل

اليابان .وقال وزير الدفاع الياباني غين ناكاتاني
في هذا الصدد ،إنّ «نظام بيونغ يانغ حقق تقدما ً
في تطوير الصواريخ البالستية المتوسطة المدى،
مشددا ً على أنّ «التهديد الذي تتعرض له اليابان
ي���زداد ش���دة» .ف��ي غضون ذل��ك ،أعلنت القيادة
االستراتيجية األميركية أ ّنها قامت بمراقبة سقوط
الصاروخين في بحر اليابان ،وأكدت أنهما لم يمثال
خطرا ً على أميركا الشمالية.
وفي بيان منفصل أدان المتحدث باسم الخارجية
األميركية جون كيربي إطالق الصاروخين ،وقال إن
الواليات المتحدة تعتزم «إثارة مخاوفنا في هيئة
األمم المتحدة لتعزيز إصرار دولي على محاسبة
كوريا الشمالية عن هذه األعمال االستفزازية».
إلى ذلك ،عبّر شيكاهيتو هارادا السفير الياباني
المسؤول عن عالقات ب�لاده مع روسيا ،عن قلق
حكومته حيّال التجربة الصاروخية الجديدة التي

أجرتها كوريا الشمالية وذلك في محادثة مع نائب
وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف.
وقال هارادا للصحفيين في طوكيو «تبادلنا اآلراء
بشأن إطالق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي
وعبرنا عن مخاوفنا» ،مضيفا ً «اتفقنا على التعاون
عن كثب حيال مثل هذه األح��داث في اجتماعات
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة».
بدوره ،دان األمين العام لحلف شمال األطلسي
ينس ستولتنبرغ ،عملية اإلطالق الكورية ،ودعا
إلى وقف المزيد من «التصرفات االستفزازية»،
مؤكدا ً أنّ «هذه التصرفات االستفزازية ...تقوض
األمن والحوار الدوليين».
ودعّ ا ستولتنبرغ بيونغ يانغ إلى «الوفاء تماما ً
بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعدم التهديد
أو استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية،
واالمتناع عن المزيد من التصرفات االستفزازية».

على خلفية التهديدات اإلرهابية األخيرة ،قررت بروكسل مؤخرا ً منع بيع مواد
كيميائية يمكن استخدامها في إنتاج متفجرات يدوية الصنع ،مثل بيروكسيد
االسيتون المفضل لدى تنظيم «داعش» االرهابي.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل واالقتصاد في بلجيكا ،كريس بيترز ،بأنّ
مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يحظر بيع األفراد  7أنواع من المواد التي يمكن
تصنيع يدويا ً مواد متفجرة بواسطتها.
وم��ن بين ه��ذه المنتجات ،بيروكسيد الهيدروجين ال��ذي يدخل في تركيبة
بيروكسيد االسيتون -المادة المتفجرة المفضلة التي استخدمها انتحاريو «داعش»
في اعتداءات باريس وبروكسل .وأكدت الوزارة في بيان أنّ «عرض وإدخال وحيازة
واستخدام»  6مواد أخرى ،هي حمض النتريك والنتروميثان و 4مضادات لألعشاب
الضارة يدخل في أساس تركيبها البوتاسيوم والكلور ،ستمنع أيضا.
وينص التشريع أيضا ً على اإلبالغ عن أيّ صفقة مشبوهة أو اختفاء مواد أو سرقة
تتعلق بهذه المنتجات ،إلى جانب  8مواد أخرى بينها االسيتون وحمض الكبريت
ونترات الصوديوم.
ويقضي النص بإلزام التجار بإبالغ السلطات بكل مخالفة لهذه التعليمات،
وفي حال المخالفة ،يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن  5سنوات وغرامة قد تصل
إلى 100ألف يورو ،حسب تصريحات المتحدث.
ويرتبط قرار الحكومة البلجيكية هذا ،بعثور قوى األمن غداة اعتداءات بروكسل
على حوالي  150لترا ً من حمض الكبريت ،و 15كلغ من مادة بيروكسيد االسيتون،
في شقة بمنطقة شيربيك في العاصمة ،حيث انطلق منها المنفذون الثالثة للهجوم
على المطار.

