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دومينو التفاهمات الرو�سية الأميركية...
� ّأي الأحجار تر ّنحت؟!
} سومر صالح
من ُذ بداية األزمة السورية ارتبطت المفاصل الحساسة في مسار األزمة
بمخرجات التفاهم الروسي األميركي ،وال��ذي َّ
طغى على ما دون��ه من
تفاهمات إقليمية أو حتى مشاورات دوليَّة وأممية ،وكانت القاعدة العامة
لتلك التفاهمات هي عدم بلوغ مرحلة الصدام المباشر ،أو تطور األزمة
بما يسمح بحدوث هكذا سيناريو ،وتناوب الطرفان األميركي والروسي
على تقديم التنازالت الممكنة بما يج ّنب الطرفين سيناريو الكارثة بما
فيه ضبط سلوكيات الحلفاء لتحقيق ذات الهدف ،ابتدا ًء من ح ّل أزمة
الكيميائي السوري نهاية العام  2013وصدور القرار ( ،)2118وصوال ً
إلى صياغة إعالن فيينا الثالث الذي أتاح لروسيا إمكانية ضرب «جبهة
النصرة» بتاريخ  ،2016/5/17وشرعَّ ن وجودها في شرق المتوسط،
سني األزم��ة السورية الست ،ش َّقت المشاورات الروسية
وعلى مدى
ّ
األميركية مسارا ً طويالً ومتع ّرجا ً اصطلح على تسميت ِه «المسار السياسي
للح ّل» كانت ركائزه تفاهماتٍ مشتركة ش ّكلت األرضية لهذا المسار ،ولكن
هذه الركائز بنيت استنادا ً إلى معطيات الميدان ،وأصبح المسار السياسي
هو التعبير الموازي عن مسار النتائج العسكرية في الميدان ،وكانت ك ّل
محطة في هذا المسار السياسي تتض ّمن ك ّل ما سبقها من محطاتٍ سابقة
وتفاهماتٍ مشتركة ،انطالقا ً من القرار ( )2042وصوال ً إلى القرار (،)2268
ولع ّل الطرفين الروسي واألميركي رتبا تلك النقطة عن عمد ليضمن ك ّل
منهما أنّ انهيار أيّ مرحلة من التفاهمات المشتركة يعني قطعا ً انهيار ما
سبقها ،وفقدان ما تالها أيّ قيم ٍة حقيقة ،وهذا الترتيب مردّه غياب الثقة
المتبادلة ،التي فاقمتها األزمة الليبية ،وهو ما يس ّمى في علم السياسية
«أثر الدومينو» ضمن تسلس ٍل خطي.
هذه السلسلة من التفاهمات المشتركة بلغت مرحل ٍة حرجة بعد أن
أعلنت الخارجيتان الروسية واألميركية عن تفاهمات ،وربما «اتفاق»
( 15تموز) الماضي والتي تض ّمنت إمكانية تنفيذ ضربات مشتركة
ض ّد «جبهة النصرة» اإلرهابية ،وخصوصا ً أنّ هذه التفاهمات أتت في
لحظ ٍة مفصلي ٍة في اختبار الصبر الروسي على تعثر أو تل ّكؤ الواليات
المتحدة في تنفيذ وعودها المبرمة مع اإلدارة الروسية في إعالن «فيينا
 »3بتاريخ  ،2016/5/17وهو ما أ ّكد عليه وزير الدفاع الروسي شويغو
في  2015/5/25عن إمكانية تنفيذ روسيا لضربات أحادية الجانب ض ّد
«جبهة النصرة» إذا لم ِ
تف واشنطن بتعهّداتها بفصل ما تس ّميه «معارضة
معتدلة» عن «جبهة النصرة» ،ولكن مع احتدام أم المعارك في حلب،
نستطيع القول إنّ ناقوس الخطر بدأ يدّق مهدّدا ً سقوط اتفاق (/15تموز)
تأسس عليها
وهذا يعني في
سياق متص ٍل سقوط ك ّل ما سبقه من تفاهمات ّ
ٍ
هذا االتفاق ضمن تأثير الدومينو ،وهنا نغدو أمام ثالث احتماالت :االحتمال
األول أنّ اإلدارة األميركية تعي جيدا ً خطورة سقوط اتفاق ( 15تموز) ألنه
يعني حكما ً سقوط ما سبقه من تفاهمات ،وبالتالي اإلدارة األميركية أرادت
نسف ك ّل تفاهمات أوباما ووزير خارجيته مع موسكو ،بما يتيح للرئيس
األميركي الجديد حرية بناء تفاهمات أخرى بال قيو ٍد مسبّقة وهو ما يب ّرر
احتضان فصائل واشنطن لجبهة «فتح الشام» في رسال ٍة واضحة لنقض
اتفاق ( 15تموز) ،واالحتمال الثاني ،فهو أنّ اإلدارة األميركية بصمتها عن
معركة حلب وزجّ ك ّل أدواتها بالتحالف مع جبهة «فتح الشام ـ النصرة»،
أرادت الرجوع إلى لحظ ِة ما قبل إغالق طريق الكاستيلو لتنفيذ اتفاق (15
تموز) مع موسكو وتجميد خطوط السيطرة الميدانية في الشمال واالنتقال
إلى مسار جنيف وبجعبتها انتصار حليفتها «قوات سورية الديمقراطية»
في منبج كقيم ٍة مضافة ،وبخالف ذلك ،أيّ تنفيذ لـ(اتفاق  15تموز) مع
إحكام السيطرة الحكومية السورية على حلب كاملة يعني حسم المعركة
استراتيجيا ً لصالح المحور الروسي السوري ،وإجهاض أوهام واشنطن
بالكونفدرالية التي تنشدها انطالقا ً من الشمال ،وبالتالي أرادت الواليات
المتحدة االستفادة قدر المستطاع من الجهد العسكري لجبهة النصرة
قبل «تقليم أظافرها» بحسب وعودها لروسيا ،للعودة إلى خطوط ما قبل
( 2016/7/26إحكام السيطرة على الكاستيلو ومنطقة الليرمون) ألنّ
لنص التفاهم المس ّرب بين روسيا والواليات المتحدة
المتفحص جيدا ً ّ
ّ
يدرك جيدا ً أن ال نية أميركية حقيقية الستئصال «جبهة النصرة» عن
الخارطة الميدانية كما هو «الطموح الروسي» ،أ ّما االحتمال الثالث فهو
إقحام الجبهة الشمالية وربما الجنوبية الحقا ً في معارك استنزاف تمت ّد
ربما إلى ما بعد الشهر الثالث من العام المقبل ،ريثما تتبلور رؤية أميركية
جيدة لمستقبل الصراع في سورية مع روسيا يستطيع معها الرئيس
األميركي الجديد إ ّما متابعة مسار التفاهمات المشتركة أو نقضه ...بناء
على المعطيات الجديدة في العالقة الروسية التركية ،وبالتالي هنا حدود
المراوغة األميركية هي ذاتها حدود تطبيق «نظام الصمت» المطبق ابتدا ًء
من  2016/4/30باستثناء حلب ،أيّ أنّ اإلدارة األميركية ج ّنبت نفسها
خطر سقوط ك ّل التفاهمات مع روسيا في سورية ،واستمرت في المواجهة
شماالً...
انطالقا ً مما تقدّم نعتقد أنّ هنالك عاملين هما من سيحسما ترجيح
أحد الفرضيات الثالث ،العامل األول هو حاصل االشتباك النهائي في
الشمال السوري والثاني هو عامل الوقت الضاغط على إدارة أوباما قبل
أن تدخل نهائيا ً في مرحلة تصريف األعمال – «البطة العرجاء» ،وحتى
تتج ّنب اإلدارة الحالية الحرج في اتخاذ قرار حاسم بشأن اتفاق (15
تموز) من المرجح أن تلجأ إلى سيناريو إشعال جبهة الجنوب مثالً،
لضمان عدم إلزام الرئيس األميركي الجديد بأيّ تعهّدات ملزمة ،ولكن
حتى لو تمكن أوباما فرضا ً من وضع قرار تنفيذ التفاهمات المشتركة مع
موسكو مجتمعة على طاولة الرئيس الجديد ،تكون اإلدارة األميركية قد
قامرت مسبقا ً بإسقاط القرار ( )2254على فرض موافقة الرئيس الجديد
على استكمال مسار التفاهمات المشتركة مع موسكو ،فهذا القرار أصبح
فاقدا ً للصالحية السياسية بالمطلق موضوعيا ً (زمنيا ً وميدانياً) ،وضمن
أثر الدومينو السابق يسقط معه بيان جنيف األول ( ،)2012ألنّ طبيعة
المعارك واحتضان أغلبية الفصائل المعارضة لتنظيم «جبهة النصرة»
اإلرهابي وعدم االلتزام بمبدأ وقف إطالق النار كأساس لعملية سياسية
موازية ،يف ّرغ القرار ( )2254من مضمونه ،هذا من جهة ،ومن جهة مقابلة
أيضا ً القرار ذاته أتى لكبح فاعلية الدخول الروسي عسكريا ً في صلب
المعارك الدائرة في سورية ،وقرار واشنطن الزجّ بالفصائل المحسوبة
عليها بمعركة «استنزاف» مع المحور الروسي السوري ،يرفع الحرج
كامالً عن موسكو في عدم تطبيق هذا القرار أو ما سبقه من إعالني فيينا
األول والثاني ،ألنّ الطرف الثاني وهو الواليات المتحدة ارتضى مسبقا ً
بهذه النتيجة عندما ق ّرر زجّ فصائله في معركة االستنزاف تلك وانتظر
نتائجها.
ومرج ٌح إلى مزيد من االشتعال والتوسع
ختاماً ...الميدان مشتعل
ّ
جنوباً ،ومن المرجح أيضا ً أنّ الفصائل المحسوبة على تحالف واشنطن
تتجه إلى الدخول في معارك استنزاف طويلة األم��د ،ولكن الثابت أنّ
هنالك إراد ًة ال تلين من الجيش العربي السوري للحفاظ على المكتسبات
النوعية في حلب ،ومع ذلك تبقى األعين شاخصة إلى القرار الروسي
المرتقب في معارك الشمال ألنّ تداعياته ستؤثر على القرار األميركي
بطبيعة إدارة الصراع مع روسيا في سورية ،وتدخلنا في متاهة أخرى من
االحتماالت والسيناريوهات ...فهل يستم ّر مسلسل الصبر الروسي الممت ّد
من  2016/5/25أم أنّ للسوخوي الروسية وصواريخ مد ّمرات البحرية
الفيدرالية الروسية حسابات أخرى؟!

ال�صين ت�ضع رادار ًا قرب مياه
متنازع عليها واليابان تحتج
قال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية ،أم��س ،إنّ ب�لاده قدّمت
احتجاجا ً لبكين بعد اكتشاف وضع الصين معدات رادار في منص ٍة للتنقيب
عن النفط قرب مياه متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
وقالت وسائل اإلعالم إنّ اليابان تخشى من إمكان أن يكون هذا الرادار
عالمة على أنّ الصين تن ّوي استخدام منصات التنقيب عن النفط في المياه
المتنازع عليها كمحطات عسكرية ،الفتة إلى أنّ الرادار المذكور من النوع
الموجود بشك ٍل عام في سفن الدوريّة وليس ضروريا ً لعمليات تطوير حقول
الغاز.
وقال المتحدث إنّ اليابان اكتشفت ال��رادار في أواخر حزيران ،وقدّمت
احتجاجا ً يوم الجمعة عبر سفارتها في الصين ،وح ّثت بكين على توضيح
الغرض منه ،كما عادت و قدّمت احتجاجا ً آخر بعد إبحار سفن تابعة لخفر
السواحل الصيني ،ونحو  230سفينة صيد قرب ما تعتبره طوكيو مياهها
اإلقليمية حول جزر صغيرة متنازع عليها في بحر الصين الشرقي.
هذا وتطالب اليابان الصين بوقف بناء منصات التنقيب عن النفط والغاز
في بحر الصين الشرقي ،متهم ًة إيّاها بالقيام بعمليات تطوير من جانب واحد،
رغم اتفاق ت ّم التوصل إليه في  2008للحفاظ على التعاون بشأن تنمية
الموارد في المنطقة التي لم يتم فيها تعيين حدود رسميّة بين البلدين.

كوالي�س

«�إ�سرائيل» تح�صد الأمان ...الأ�سد ينت�صر
دفع الأثمان؟!
لكن ماذا عن ِ
} د .محمد بكر
تقلق «إسرائيل» مما يحصل وتتصاعد وتيرته في حلب،
ي�ت�ط��اول القلق ليصل ح � ّد ال �خ� ِ
تقلص الحضور
�وف م��ن
ِ
األم�ي��رك��ي ف��ي المنطقة لصالح ال ��روس ،محلل الشؤون
العربية في القناة «اإلسرائيلية» الثانية ايهود يعاري يرى
في السيطر ِة على حلب انتصارا ً لألسد في المعرك ِة على
امتدا ِد سورية كلها ،كذلك محل ُل الشؤونِ العسكرية في
صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل يجد أنّ االنتهاء الظاهر
من تطويق حلب ال يشير فقط لإلنجاز الذي يحققه األسد
ميدانياً ،بل إلى إسدال الستارة على طموحاتِ أميركا في
الشرق األوسط ،قلقٌ يصطبغ كليا ً في ذاتِ الوقت بلهج ِة
ال��واث��ق المفاخر المباهي ،يكتب زل�م��ان ش��وف��ال السفير
اإلسرائيلي األسبق لدى واشنطن ،مقاالً ينقل فيه ما جاء
على لسان مسؤول رفيع في مؤسس ِة السياسة الخارجية
في واشنطن قوله :الشرق األوس��ط يغرق في الفوضى
والسياسة األميركية تتهاوى ،المكان الوحيد المستق ّر هو
«إسرائيل» ،يضيف السفير زلمان ردا ً على مزاعم البعض
في أوروبا بأنّ «إسرائيل» باتت معزولة «انظروا إلى اتفاق
إعادة العالقة مع تركيا ،والرحلة الهامة جدا ً لنتنياهو إلى
أفريقيا ،وال�ت�ق��ارب م��ع مصر ،وال�ق��واس��م المشتركة مع
بعض الدول العربية ،واأله ّم تعزيز العالقات مع الروس،
إذ ت��درك «إس��رائ �ي��ل» دور روس �ي��ا الجيد ال�ت��ي تعمل من
خالله موسكو على إنهاء أو تقليص التهديدات المحتملة
على الحدود الشمالية ،يضيف زلمان« :لم يعد الصراع

الفلسطيني ـ اإلسرائيلي الموضوع األساسي ال��ذي يه ّم
واضعي السياسة في العالم العربي السني».
ك ّل ما أسلفناه بات اليوم في ملعب محور المقاومة لجهة
ماهية األداء السياسي ،وطبيعة ما ستكون عليه المواقف
بعد أن يرخي الكباش الدولي في المنطقة بأحماله ويضع
أوزاره ،ويبقى السؤال أين سيُصرف االنتصار الروسي
في اللعبة الدولية؟ وهل سيكون هناك ثمنٌ يدفعه حلفاء
موسكو (متبنّو ومهندسو الممانعة) لجهة تعزيز رؤية
زلمان شوفال في حرف البوصلة عن الصراع األساسي.
قالها السيد حسن نصرالله ،وكذلك قالت إي��ران لجهة
أنّ التطبيع السعودي م��ع الكيان الصهيوني بالمجان،
وأنّ ال�س�ع��ودي��ة تطعن األم ��ة اإلس�لام �ي��ة ف��ي ال�ظ�ه��ر من
خالل عالقتها بالكيان الصهيوني ،وأنّ قضية فلسطين
صارت مجرد رفع عتب ،ومن هنا نقف لنسأل وبرغم ك ّل
إيماننا ب��أنّ المعركة مع المشروع التكفيري هي معركة
محورية واستراتيجية ،ه��ل نملك ال�ي��وم ق��رارن��ا القومي
أي م �ف��رزات قد
ال ��ذي نمتلك ف�ي��ه ال �ق��درة ألن ن�ق��ف ض � ّد ّ
تفرزها أو تفرضها علينا التسوية الدولية لجهة تقليص
وت �ق��وي��ض ،ورب �م��ا إن �ه��اء ال� ��روح ال��وط �ن �ي��ة ف��ي سلوكنا
ومنهجنا وشعارنا بمركزية القضية الفلسطينية؟ وتاليا ً
هل نملك القدرة إلع��ادة فلسطين إلى الواجهة األساسية
للصراع ونسف ك ّل ما باتت تتغنّى وتباهي به «إسرائيل»
وما تص ّوره وسائل إعالمها ،لجهة أنّ الشتاء العربي هو
«ربيع إسرائيل» وال سيما بعد جبال من الدمار والخراب
تراكمت وصنعت على العين اإلسرائيلية؟ حتى في صورة
التطورات األمنية الحاصلة اليوم في أوروبا فهي األخرى

الأمين العام للمجل�س الأوروبي يوافق على �إجراءات �أنقرة التطهيرية

النم�سا ُتهدد ب�إبطاء محادثات
ان�ضمام تركيا لالتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية النمساوي
س��ي��ب��اس��ت��ي��ان ك��ورت��س أنّ فيينا
ستعارض فتح فصول جديدة من
مفاوضات انضمام تركيا لالتحاد
األوروبي ،بسبب حملة القمع الكبيرة
القائمة في تركيا.
وقال الوزير النمساوي ،أمس ،في
حديثٍ إلحدى الصحف «لدي رأيي في
مجلس (أوروب��ا) لوزراء الخارجية،
حيث يتخذ القرار ح��ول فتح فصل
جديد مع تركيا .إني أعارض ذلك»...
«ي��ج��ب ات��خ��اذ ال��ق��رارات باإلجماع
في المجلس» ،و أضاف أنّ «تركيا
ل��ن تفي بمعايير السماح لألتراك
بالدخول بدون تأشيرة .ومتطلبات
محادثات االنضمام لم تتحقق».
موقف كورتس دعمه المستشار
االشتراكي-الديموقراطي كريستيان
كرن الذي سيسعى «إلقناع رؤساء
ال��دول والحكومات ب��ض��رورة وقف
مفاوضات انضمام تركيا» خالل القمة
األوروبية في  16أيلول ،داعيا ً االتحاد
لوقف مفاوضات انضمام تركيا لكن
دون أن يل ّوح علنا ً باستخدام بالده
للفيتو.
ب�����دوره ،ق���ال وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة
األل��م��ان��ي ف��ران��ك ش��ت��اي��ن��م��اي��ر ،إنّ
محادثات انضمام تركيا «تكاد تكون
متوقفة» لكنه رفض دعوات لوقفها
تماما ً قائالً إنّ االتحاد يتعين عليه
التفكير على نطاق أوسع في كيفية
تحديد عالقاته مع أنقرة.
من جهته ،ح ّذر رئيس المفوضية
األوروب���ي���ة ج���ان ك��ل��ود ي��ون��ك��ر من
المخاطر العالية النهيار االتفاق،
وق��ال إنّ وق��ف المفاوضات «خطأ
فادح في السياسة الخارجية».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق���تٍ  ،ق��ال األمين

العام للمجلس األوروب��ي ثوربيورن
ياغالند ،إنّ اإلجراءات التي اتخذتها
تركيا عقب محاولة االنقالب الفاشلة
وح��م��ل��ة ال��ق��م��ع ض��د ال��م��س��ؤول��ي��ن
العسكريين والمدنيين المشتبه في
عالقتهم بمحاولة االنقالب األخيرة
مؤسفة لكنها ضرورية.
ياغالند أضاف خالل مؤتمر صحفي
جمعه مع وزي��ر الخارجية التركي
مولود جاويش أوغلو «بالطبع أنا
أعترف بأنه من الضروري التحرك
ضد أولئك الذين نظموا هذا االنقالب
وضد شبكة المتآمرين السريّة».
و ت��أت��ي ت��ص��ري��ح��ات ي��اغ�لان��د
متناقضة تماما ً مع تلك الصادرة عن
قادة االتحاد األوروب��ي الذين أدانوا
محاولة االنقالب ،لكنهم أعربوا عن
تشككهم حول اإلج��راءات الحكومية
في أعقابه.
األم���ي���ن األوروب�������ي أش�����ار إل��ى

أنّ «أوروب����ا ك��ان لديها نقص في
المعلومات ح��ول التحديات التي
تواجهها الديمقراطية في تركيا ،أما
نحن فقد عرفنا عنها منذ فترة طويلة،
وبالتالي نتفهم م��ا ت � ّم الستعادة
النظام بعد محاولة االنقالب».
في غضونِ ذل��كّ ،
نظم حوالي 3
ماليين تركي أمس وسط اسطنبول،
تجمعات بدعوة من الرئيس رجب
طيب أردوغ��ان ،في خِ تام  3أسابيع
م��ن ال��ت��ع��ب��ئ��ة ال��ش��ع��ب��ي��ة م��ن أج��ل
«الديمقراطية» بعد االنقالب.
ويفترض أن تشكل هذه التظاهرة
خاتمة ال��ت��ظ��اه��رات اليومية منذ
االنقالب الفاشل الذي شهدته تركيا
منتصف الشهر الماضي ،و اتهم على
إثره الداعية فتح الله غولن بتدبيره
وتطالب واشنطن بتسليمه.

مصنوعة أي�ض�ا ً على العين «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،وتعمل على
هندستها اليد «اإلسرائيلية» نفسها ،وما تحذير السفير
زلمان ألوروبا لجهة أن تلتفت إلى مشاكلها وأن ال تتدخل
بمبادرات (المبادرة الفرنسية) لصياغة حلول للصراع
«اإلسرائيلي» ـ الفلسطيني ،إال دليل على عمق اإلشراف
الصهيوني المباشر على جملة الحاصل اليوم في المنطقة
والعالم.
نعم السيطرة على حلب يعني خل ّو «ال �دُّرج» األميركي
من المخططات تماما ً كتوصيف محلل الشؤون العربية في
«هآرتس» ،لكن ماذا عن «الدُرج» الروسي وكيف سترخي
االستعادة الروسية للحضور الدولي بظاللها على ما بات
في نظر «اإلسرائيليين» صراعا ً هامشياً ،وال سيما أنّ ج ّل
االنتصار الروسي في سورية اليوم إنما يركز في اعتقادنا
على جزئية التصدّي للهيمنة األميركية ،تماما ً كما جاء في
عنوان لمقال كتبه البروفيسور المعروف ايال زيسر في
صحيفة «إس��رائ�ي��ل ال �ي��وم» (بوتين يتلقى ال�ض��رب��ات في
سورية ليضرب أوباما).
بالتأكيد يحق للكيان الصهيوني أن يفاخر بما زرع وبما
حصد ،وأن يفرش االبتسامات العريضة على محيّاه ،وأن
يتغنى باالستقرار واألمان ،أمام ما يأكل ديارنا من دماء
ون�ي��ران ،وم��ا تسوقه لوثات النفط واإلم ��ارات والممالك
والمشيخات من مشاهد وسياسات ،ال نعرف في حضرتها
ومآالتها هل ما زالت األرض «بتتكلم عربي» أم ال؟ أم أنّ
الجواب بات مدفونا ً مع المبدع الراحل سيد مكاوي.
*كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا.
Dr.mbkr83@gmail.com

ت�صاعد الخالفات بين بكين و�سول حول نظام «ثاد» الأميركي

بيونغ يانغ تتهم وا�شنطن بالتح�ضير ل�ضربة نوو ّية
اتهمت بيونغ يانغ واشنطن بالتحضير ّ
لشن ضربة
نوويّة وقائيّة ضدها ،وذل��ك بعد إع�لان األخيرة عزمها
على نشر قاذفة استراتيجية من طراز بي -1في المحيط
الهادئ في خطوة غير مسبوقة منذ  10سنوات.
وبحسب بيان رسمي أوردت��ه وكالة األنباء الكورية
الشمالية «األعداء يقومون بعملية خداع إلظهار أنّ بإمكانهم
التحضير لشن ضرب ٍة نوو ّي ٍة وقائ ّي ٍة على الجمهوري ِة
الشعبي ِة الديمقراطي ِة الكورية ،عن طريق إرسال طائرة
بي-1بي للتحليق ف��وق شبه الجزيرة الكورية خالل
ساعتين إلى ثالثِ ساعاتٍ عند ال��ض��رورة» ».....إنّ مثل
هذه اإلج��راءات الرامية إلى تعزيز القوة النو ّوية تبرهن
مجددا ً أنّ األمبرياليين األمريكيين يعتبرون شنَّ ضربة
نووية وقائية ضد الجمهورية الشعبية الديمقراطية
الكورية أمرا َ واقعاَ».
ً
ً
َّ
ِ
وتشهد شب ُه الجزيرة الكورية توترا متزايدا منذ التجربة
النووية الرابعة التي أجرتها بيونغ يانغ في كانون الثاني
الماضي ،ثم إطالقها ص��اروخ�ا ً بالستيا ً في شباط في
خطو ٍة اعتبرت تجربة على صاروخ بعيد المدى.
وعلى إث ِر التهديدات الكورية الشمالية المتزايدة أعلنت
الواليات المتحدة وسيئول حينها ،أنهما اتفقتا على نشر
الدرع المضادة للصواريخ «ثاد» قبل نهاية العام الجاري،
في خطو ٍة هددت بيونغ يانغ بالرد عليها بـ«تحرك عملي»
لم تحدد ماهيته.
في غضونِ ذلك ،وب ََّخ مكتب رئيسة كوريا الجنوبية،

الصين النتقادها قرار سول نشر نظام «ثاد» الصاروخي،
ّ
وحث بكين على أن تلعب دورا ً أكبر لمواجهة استفزازات
كوريا الشمالية.
ويمثل البيان الذي أصدره مكتب الرئيسة باك جون
ه��اي تصعيدا ً في التوترات الدبلوماسية بين كوريا
الجنوبية والصين ،التي انتقدت بحد ٍة قرار سول نشر
النظام الدفاعي األميركي.
وقال كيم سونج و السكرتير الصحفي لباك في البيان،
إنّ التعليق الذي نشرته وسائل اإلعالم الصينية الحكومية
في الفترة األخيرة «يخرج عن السياق» في إلقائه اللوم
على كوريا الجنوبية في زي��ادة ح��دة التوتر في شبه
الجزيرة الكورية بنشر وحدة ثاد».
و أضاف «ب��دال ً من االعتراض على خطوتنا الدفاعية
الخالصة كان يتعين على الصين االعتراض بقو ٍة على
كوريا الشمالية التي تق ّوض السالم واالس��ت��ق��رار في
شبه الجزيرة الكورية والشمال الشرقي ،بإجراء أربع ِة
اختباراتٍ نووي ٍة هذا العام وحده وإطالقها أكثر من عشر ِة
صواريخ باليستية».
ٍ
هذا و كانت صحيفة الشعب الصينية اليومية قالت في
افتتاحيتها قبل يومين أنه «من المستحيل أال تكون رئيسة
كوريا الجنوبية ال تعي بالمؤامرة اإلستراتيجية األميركية.
فهي على عل ٍم كامل باالتجاه الحقيقي لنظام ثاد الدفاعي».
وأضافت «إنها ال تتردد في تقويض االستقرار اإلقليمي
وتدمير المصالح األمنية للقوى المجاورة».

ً
إرهابيا»
يتح�صن في �أحد المطاعم ب�ألمانيا و رئي�س وزراء بلجيكا يعتبر هجوم �شارلروا «�
م�سلح
ّ

�إيران تعدم عالم
فيزياء نووية
تعامل مع «�سي �أي �آي»

الريا�ض م�ستعدة لرفد التحقيق في اعتداءات �ألمانيا
تحصن رجل مسلح في أحد المطاعم
ّ
وسط مدينة ساربروكن غرب ألمانيا،
وأفادت وسائل اإلعالم المحلية ،بأنّ
الشرطة تستعد لمداهمة الموقع.
ووف��ق �ا ً لما نقلته قناة «إن ،»24
فقد غ��ادر عمال المطعم المكان فور
ظ��ه��ور ال��رج��ل ال��م��س��ل��ح ،ف��ي حين
أف��ادت صحيفة «بيلد أم سونتاغ»،
بأنّ القوات الخاصة تخطط لمداهمة
المكان قريباً.
و أفادت األنباء بأنّ المسلح هو أحد
السكان المحليين ويعاني من حالة
انهيار عصبي ،وفقا ً لما نقلته «بيلد»
عن مصدر في الشرطة المحلية ،قال
إنّ الرجل ربما يعاني من «حالة انهيار
عصبي» ،وأنّ مجموعة م��ن رج��ال
الشرطة وعلماء النفس تمكنوا من
التواصل معه.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة «روي����ت����رز» عن
الشرطة ،أنه ال توجد أ ّي��ة أدل��ة حتى
اآلن ،تشير إل���ى ارت��ب��اط ال��ح��ادث
باإلرهاب ،ومن المرجح أنّ الرجل ال
يحتجز أيّة رهائن.
جاء ذلك بعد يوم من اعالن الشرطة
البلجيكية ،عن إصابة موظفتين في
الشرطة بجروح ،جراء اعتداء قام به
رجل مسلح بسيف في مدينة شارلروا
جنوب بلجيكا ،مضيف ًة أنّ الشرطة
أطلقت النار على المهاجم ،مما أدى إلى
إصابته.
وذ ّكرت شرطة شارلروا ،أنّ «اثنين
من أف��راد الشرطة أصيبا في هجوم
بسيف أم��ام مركز للشرطة ،ق��ام به
رجل كان يصرخ «الله أكبر» .وأصيب

الرجل ،وهو على قيد الحياة».
وأوض��ح��ت صحيفة «ل��و س��وار»
البلجيكية أنّ إحدى الموظفتين نقلت
إل��ى مستشفى ،وال��ث��ان��ي��ة أصيبت
بجروح طفيفة .كما ُنقل المهاجم إلى
مستشفى أيضاً ،وهو في حال ٍة بالغ ِة
الخطورة.
م��ن ج��ه��ت��ه ،دان رئ��ي��س ال����وزراء
البلجيكي ش���ارل ميشيل الهجوم
بحزم ،مقدما ً التعازي للمصابتين
وذويهما .وأ ّك��د أنّ السلطات تتابع
الوضع باهتمام بالغ.
ميشيل أ ًكد بأنّ الهجوم الذي ن ّفذه
المسلح بمنجل ف��ي ش���ارل���روا ،هو
«ح���ادث إره��اب��ي» بكل وض���وح ،في

حين ذك��ر وزي��ر الداخلية البلجيكي
يان يامبون ،أنّ مركز تحليل المخاطر
التابع ل��وزارة الداخلية يقوم حاليا ً
بتقييم األوضاع على أثر الحادث.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أع���رب مصدر
حكومي سعودي رف��ض الكشف عن
هويت ِه في تعليق لمجلة «شبيغل»
األلمانية ،عن استعداد ب�لاده لرفد
ج��ه��ود ب��رل��ي��ن ال��رام��ي��ة إل���ى فضح
المتورطين في االع��ت��داءات األخيرة
على ألمانيا.
وذكرت المجلية األلمانية ،أ ّنه وإلى
جانب إعالن الرياض عن استعدادها
لرفد التحقيق ف��ي اع��ت��داءات الـ18
والـ 24من الشهر الماضي ،تستمر

تساءلت مصادر عسكرية
متابعة لمعارك حلب عن
النجاح الرئيسي الذي حققته
جبهة النصرة بهجومها
الذي كانت كلفته العالية
موضع تساؤل حول مدى
أهمية هذا النجاح مقابل هذا
الثمن المرتفع وصعوبة
االحتفاظ بالمواقع التي
ت ّمت السيطرة عليها وعدم
إمكانية الحديث عن ف ّك
حصار أو ربط جنوب حلب
بشرقها وخسارة العائد
المعنوي واإلعالمي ،بالتالي
لتقول إنّ السبب ينحصر
بإخالء عدد من الضباط
األجانب برتب عالية مشيا ً
على األقدام مهما كلف الثمن
والحصول على السالح
والمال الالزمين ،وإنْ نجح
ف ّك الحصار فيكون مكسبا ً
إضافياً.

االتصاالت بين مسؤولين سعوديين
وألمان في إطار التحقيق في الهجومين
المذكورين.
وك� ّ
�ش��ف التحقيق حتى اآلن ،عن
ارتباط من ّفذي الهجومين بسعوديين
ف���ي ت��ن��ظ��ي��م «داع������ش» ،وتلقيهما
التعليمات واإلراش������ادات ال�لازم��ة
لالعتداء ،فيما لم يتم حتى اآلن تحديد
هو َّية السعوديين المذكورين.
وش� ِه��دت ألمانيا الشهر الماضي
سلسلة من االع��ت��داءات ،وأعلنت أنّ
اثنين منها فقط حمال طابعا ً إرهابياً.
ففي الـ 18من تموز الماضي ،هاجم
الجئ أفغاني في الـ 17من عمره ركاب
أح��د القطارات المتجهة إل��ى مدينة

ورتسبورغ ،بسكين وفأس ما أدى إلى
إصابة  4أشخاص بجروح خطيرة.
وحسب معلومات تلقتها «شبيغل»
من مصادر مقربة من االستخبارات،
فإنّ األفغاني المذكور على صلة بأحد
عنصر تنظيم «داع���ش» ،كاتبه عبر
برنامج دردشة الكتروني.
وأوضحت الصحيفة أنّ الداعشي
اقترح على األفغاني في المكاتبات
تنفيذ هجوم يشبه مذبحة نيس ،أي
دهّ س حشد من الناس بسيارة ،فيما
لم يلق هذا العرض ترحيب األفغاني،
الذي س ّوغ رفضه هذه الخطة الجهنمية
بعدم امتالكه رخصة للقيادة.
وبعد التفكير ،واألخذ والرد ،اختار
�س
ال��ش��اب األفغاني ع��وض�ا ً ع��ن ده� ِ
البشر ،الهجوم ب���أدوات ح��ادة على
ركاب أحد القطارات ،وكتب لملهمه من
«داعش» في آخر رسالة بينهما «إلى
اللقاء في الجنة».
كما ُتعتبر االستخبارات األلمانية أنّ
الالجئ السوري الذي قضى في تفجير
عرضي في بلدة أنسباخ األلمانية في
الـ 25من تموز في وقت أعقب جريمة
ال��ق��ط��ار ،ل��م يكن يُخطط لالنتحار
أصالً ،بل كان يدبر لترك عبوة ناسفة
في منطقة حفل موسيقي في البلدة
المذكورة ،وتفجيرها عن بعد.
كما ّ
كشف المحققون بعد معاينة
هاتف السوري المذكور ،عن أنه كان
على ارتباط بأحد عناصر «داعش» في
دولة أخرى ،طلب منه تصوير التفجير
الذي يدبر له ،وإرسال تسجيل يثبته
إليه.

أف���ادت وال���دة ع��ال��م الفيزياء
النووية اإليراني شاهرام أميري،
بأنه ت ّم إعدام أبنها .ونقلت «»bbc
عنها القول إنّ السلطات سلّمت
عائلته جث َة العالم وعلى رقبته
بدت واضح ًة آثار حبل المشنقة.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أنّ العالم
اختفى في  2009في السعودية،
وذك�����رت ط���ه���ران ح��ي��ن��ذاك أنّ
االستخبارات األميركية اختطفته.
ولكن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ذك��رت أنه
اتخذ قرار عدم العودة إلى إيران
بنفسه وب��اش��ر ب��ال��ت��ع��اون مع
االستخبارات األميركية.
وف���ي ت��م��وز ع���ام  2010ع��اد
أميري إلى الوطن وأعلن في مؤتمر
صحفي بعد عودته ،أنّ األميركان
عرضوا عليه  50مليون دوالر لقاء
التعاون ولكنه رفض ذلك.
وفي السياق ،أ ّك��دت السلطات
القضائية اإليرانية إعدام أميري،
ُ
حيث ق��ال غ�لام حسين محسني
الناطق الرسمي باسم السلطة
القضائية «كانت له عالقات مع
ال��والي��ات المتحدة وق��دم لعدونا
ال����ل����دود م��ع��ل��وم��ات ف���ي غ��اي��ة
األهمية».
وذكر الناطق في مؤتمر صحفي
أ ّن���ه ت�� ّم ف��ي ال��ب��داي��ة الحكم على
أميري بالسجن لمدة  10سنوات
ولكنه لم يتوب خالل وج��وده في
السجن ،وتابع محاوالت إرسال
المعلومات إلى العدو من السجن.

