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الدعم الأميركي للأكراد
والبو�صلة ال�سورية
 سعد الله الخليل
بعد سيطرتها على «منبج» تتجه ال�ق��وات الكردية إلى
مدينة «الباب» تحت الفتة عسكرية تسمى «قوات سورية
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة» ،وغ �ط��اء س�ي��اس��ي محلي يتمثل بمجلس
عسكري ع��رب��ي ،تسعى ع�ب��ره إلزاح ��ة الصبغة الكردية
لتمددها باتجاه مدينة «ح�ل��ب» م��ن ب��واب��ة مدينة «الباب»،
بما يخدم مشروع الفدرلة الكردية ضمن صيغة اإلدارة
الذاتية ،كنموذج إداري -سياسي -ديمقراطي -مثالي
لألراضي السورية ،يضمن مساحة متساوية من الحرية
لكل المكونات السورية من وجهة النظر الكردية ،لذاّ ،
فضل
األكراد التوجه نحو مدينة «الباب» بدل متابعة فلول تنظيم
«داعش» الخارجة من «منبج» إلى مدينة «جرابلس» التي ف ّر
اليها من أكثر من  500سيارة محملة بالسالح والمقاتلين.
وب��ال �ت��ال��ي ،ف �ض��ل األك � ��راد االق� �ت ��راب م��ن «ح��ل��ب» خدمة
لمشروعهم التوسعي في الجغرافيا السورية ،على تأمين
مساحات حماية أوسع لمدينة «عين العرب» (كوباني) لو
انطلقت القوات من «منبج» باتجاه «جرابلس».
ل��م ت�ع��د ال �ع�لاق��ة األم �ي��رك �ي��ة -ال �ك��ردي��ة م �ج��رد تواصل
تكتيكي ع�ل��ى األرض ال �س��وري��ة ،ب��ل ت �ط��ورت ،باعتراف
القيادات الكردية ،لدور وظيفي يلعبه األكراد في المشروع
األميركي في سورية ،ضمن بوابة المصالح المشتركة.
ولعل التصريحات األخيرة لعضو الهيئة التنفيذية لحركة
المجتمع الديمقراطي ،القيادي بحزب االتحاد الديمقراطي
الكردي ال��دار خليل ،التي اعتبر فيها دور ق��وات سورية
الديمقراطية ج��ز ًء من ح��رب واشنطن على اإلره ��اب ،بل
وق��وى متقدمة في ه��ذه المعركة التي تعتبرها واشنطن
طويلة ال �م��دى .وف��ي ه��ذا السياق ربما ه��ذا يفسر ابتعاد
األكراد عن المناطق الحدودية مع تركيا كجرابلس ،كجزء
م��ن الضمانات األميركية ألن�ق��رة ب�ع��دم السماح لألكراد
بحصار المناطق الحدودية ،بعد تنصلها من وعود سحبهم
إلى شرقي نهر الفرات بعد انتهاء معركة «منبج» .وبالتالي،
رب �ح��ت واش�ن�ط��ن ف��ي ال��ورق��ة ال �ك��ردي��ة م��رت�ي��ن ،بتطمين
حليفها التركي ،وتقدّم قوة تأتمر بقرارها إلى تخوم مدينة
«حلب» ،لتقف على خط تماس مع الجيش السوري والقوات
الروسية واإليرانية ،في معركة ال تقبل القسمة على اثنين،
وحيث ال مجال للمهادنة وال مكان للخيارات المزدوجة.
نجح األم�ي��رك��ي ف��ي تحويل وح ��دات الحماية الكردية
م��ن فصيل شعبي ي�ق��ات��ل ل�ل��دف��اع ع��ن ش�ع�ب��ه ،إل��ى جيش
يقاتل بأجندات أميركية وف��ق ما تقتضي رؤي��ة واشنطن
للحرب على س��وري��ة ،ال وف��ق م �س��ارات الحماية الذاتية
للشعب ال �ك��ردي ،بالتزامن م��ع الترويج إلمكانية نشوء
الكيان الكردي المستقل في سورية ،وإعادة إحياء الحلم
الدفين في النفوس الكردية .وروي��دا ً روي��دا ً وم��ع تعاظم
قوة تلك الوحدات ،باتت الفكرة أكثر نضوجاً .ومع اعتقاد
الكرد بضعف الدولة السورية في مناطق سيطرتها ،بدأ
المشروع الكردي بالدخول حيز التنفيذ بالسعي للمزيد
من السيطرة على األرض ،وشن حمالت منظمة على باقي
المكونات ،خصوصا في محافظة الحسكة ،لفرض أمر
واق��ع مفاده أن القوى المسيطرة هي األك��راد فقط ،ومن
يرتضي العيش تحت أمرتها فليكن ،وإال فالتهجير ّخيار.
وفي هذا السياق تأتي الحمالت المنظمة لطرد قوات الدفاع
الوطني م��ن أح�ي��اء مدينة «ال�ح�س�ك��ة» ،ال�ت��ي تتواجد فيها
مؤسسات الدولة «غويران والنشوة» .وما التفجير األخير
ل�لأوض��اع وإص ��رار األك ��راد على خ��روج تلك ال �ق��وى من
المدينة ،سوى خطوة من عشرات الخطوات التي افتعلها
األكراد لالستفراد بـ «الحسكة» و»القامشلي» ،والتي سبقها
افتعال خالف تبعه اشتباك مع وحدات الدفاع السريانية
أودى بحياة العشرات من المدنيين ،س��واء المواطنين أو
من عناصر «السوتورو».
وقع الكرد في ما هو محظور بقاموس دمشق مرتين:
بالمضي في مشروع تقسيمي ال إمكانية له للتطبيق على
أرض الواقع ،وبالمضي في الحرب األميركية على سورية
وال�ت��ي ت��راه��ا ح��رب�ا ً طويلة األم��د ف��ي س��وري��ة إن توصلت
المفاوضات م��ع موسكو لطريق م�س��دود ،خصوصا ً أن
المطالب األميركية مرفوضة من قبل موسكو ،فهل ستكون
القوات الكردية حصان طراودة األميركي في هذه الحرب
الطويلة األمد؟ وهل سيزج بها بمواجهة الجيش السوري
من بوابة ضمان الفيدرالية الكردية؟
يبدو أن األميركي ج ّهز ميدان حربه القادمة في حال
فشلت مساعيه التفاوضية مع موسكو خالل األيام المقبلة،
وربما «حلب» وما حولها تكون نقاط التماس المباشر مع
الجيش السوري بالحضور اإليراني والروسي ،معتمدا ً
على ق��وة عمادها الرئيسي األك��راد ومتفرعات «القاعدة»
من «النصرة» وغيرها من األسماء .وأمام قساوة المعركة
وفي اللحظة التي يشعر األميركي بأن األم��ور ليست في
صالحة ،يسهل عليه التخلي عن التنظيمات القاعدية باسم
الحرب على اإلرهاب ،في حين لن تمنع األخالق األميركية
واشنطن من التخلي عن األكراد من بوابة اعتبارات َتبرع
واشنطن باختالقها.
أم��ام األك��راد تح ٍد كبير وفرصة ذهبية لتوجيه بوصلة
حربهم الحقيقية بمواجهة «داعش» والتنظيمات اإلرهابية،
أو في معارك أخرى تفتح أبواب الحروب على مصراعيها،
وح �س��م خ �ي��ارات �ه��م ال�س�ي��اس�ي��ة ال��واض��ح��ة ،ب �ي��ن الوطن
السوري الواحد أو التقسيم الذي يضيّع هيبتهم السورية،
ولن يرضى به أق��رب حلفائهم األميركيين حتى لو كانت
الوعود تصب في هذا السياق.

زعيمة ميانمار توقع
اتفاقيات �إعمار مع ال�صين
اعلن مسؤول من ميانمار ،أمس ،إن من المقرر أن توقع الصين وبالده اتفاقات
لبناء جسر استراتيجي قرب حدودهما ،باإلضافة إلى مستشفيين في ميانمار،
في الوقت الذي اجتمعت فيه الزعيمة أونج سان سو كي بمسؤولين من الحكومة
الصينية في بكين.
وكانت سو كي وصلت الصين ،واجتمعت مع رئيس الوزراء الصيني لي كه
تشيانغ .ومن المقرر أن تلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم ،فيما ال
يزال مصير مشروع للطاقة الكهرومائية في شمال ميانمار معلقا.
وتعتبر الزيارة أول مسعى دبلوماسي كبير لسو كي ،التي تحكم ميانمار،
على أرض الواقع ،بعد أن تولت الحكومة الجديدة السلطة في نيسان ،في
أعقاب الفوز الكاسح الذي حققه حزبها حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية ،في
انتخابات تشرين الثاني.
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كوالي�س
خفايا

الأزمة ال�سورية �صراع ت�ضارب حروب ثالثة وتنظيمات ثالثة
 لؤي خليل
إنّ مشهد الساحات الكبرى في سورية والحرب
الشرسة التي ب��دأت في األسابيع الماضية ،جعلت
غير المباح يطفو على سطح العالم السياسي ،مفرزا ً
تحالفات حقيقية وط�لائ��ع ق��وى ستسجل معارك
يشهدها التاريخ ،وان كانت سابقا ً غير واضحة ،أو
ج��اءت تحت مسمى الحرب بالوكالة ،فهي أظهرت
في معارك حلب ص��ورة ح��رب حقيقية إستخدمت
فيها جميع القوات كجيوش منظمة ،في وجه جيوش
منظمات من بلدان عدّة.
ً
فالحرب التي ب��دأت مؤخرا أثبتت أن جميع هذه
المنظمات اإلرهابية وإن كانت تعمل تحت مسميات
إرهابية -تكفيرية معينة ،وبأسماء تكفيرية هادفة،
أثبتت ،وبما اليقبل للشك ،أنها تحت يد واحدة وفكر
واحد ،فجميع الدول المنظمة للوهابية عينت نفسها
وك �ي�لا للصهيونية ض��د ال�م�ح��ور ال �م �ق��اوم ،خدمة
ل�م�ش��روع ال�ش��رق العميل ،ب��دي�لا للشرق األوس��ط
الجديد.
صيحات المرشح الجمهوري للرئاسة األميركية
ت��رام��ب ف��ي س��اح��ات واش �ن �ط��ن ،وإن ت��راج��ع عنها
سخرية ،ما هي إال إثبات واض��ح جدا بأن «داعش»
ه ��ي ال �ط �ب �ع��ة ال� �ج ��دي ��دة ل� �ـ «ق� ��اع� ��دة» أفغانستان
ول� �ـ «ن��ص��رة» س��وري��ة وال� �ع ��راق و«داع � ��ش» الزمن
الوهابي الجديد.
ال �ح��روب ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي خاضها ال �غ��رب واضحة
م��ن أفغانستان إل��ى ال�ع��راق وس��وري��ة اآلن ،م��ا هي

إال لهدف واحد وحروب متعددة ،وضد حلف واحد
يمتد من موسكو إلى طهران ودمشق.
وال� �م� �ج� �م���وع���ات ال � �ت� ��ي ت��ت��ن��ق��ل ب� �ي ��ن س��ج��ون
ّ
وتتنظم من جديد ضمن أطر
اإلستخبارات الغربية
إرهابية ،وتحت مس ّميات جديدة ،أله��داف جديدة،
من محاربة موسكو إلى فصل ومحاصرة طهران،
إل��ى ه��دم ق�ل��ب ال �م �ح��ور ال �م �ق��اوم ف��ي س��وري��ة ،هو
بأيدي منظمة الصهيونية العالمية ،هي اسرار يجب
أال تخفى على أحد بأن العقل المد ّبر واحد والمن ّفذ
متعدد ،وهي الحرب الجديدة بالعقيدة والسالح .
فاإلسرائيلي وجد نفسه ،بعد نصر تموز ،الذي
ّ
منظم
حققته ال�م�ق��اوم��ة اللبنانية ،ان��ه أم��ام جيش
متسلّح م ��د ّرب وب�م�ه��ارات على ص�ن��وف األسلحة
كافة.
وبعد خسارة اميركا لحرب العراق ،واتهاماتها
ل �س��وري��ة واي� � ��ران ب �ه��ذه ال� �خ� �س ��ارة ،وم���ن بعدها
ج��اءت ح��رب ت�م��وز وال�ه��زي�م��ة ال�ك�ب��رى لالستكبار
الصهيوني -ال��وه��اب��ي ،وم��ا ج��اء بينها م��ن اغتيال
للرئيس ال�ح��ري��ري وم�ح��اول��ة زرع الفتن الطائفية
وفشلها ،ك��ل ه��ذه ال �م �ع��ادالت رس�م��ت للغرب قوة
الحلف المقاوم وعلى رأس��ه موقع سورية الدولة
القلب لهذا المحور.
الحروب الثالثة التي منيت بها اإلدارات اإلميركية
المتعاقبة بخسارات على يد الحلف المقاوم ومن
خ�ل�ف��ه م��وس �ك��و ،أوج� ��د م�س�م��ى ج ��دي ��دا ً ب� ��األدوات
نفسها ،لكن يميزه ف��ارق واح��د جديد وكبير ،هو
وضوح المس ّمى الجديد المولود اللقيط والناتج عن
تعدد الزيجات بين الوهابية والصهيونية« ،داعش»
مسمى سيظل ي��راف��ق وهابيتهم وجرائمهم بحق

االسالم ومن اتبعه.
فجميع م �ب��ررات ال �ح��روب ك��ان يمكن ان تنضج
وت�ن�ت�ه��ي ف�ي�س�ه��ل اي��ج��اد ال �ح �ل��ول ال �س �ي��اس �ي��ة ،االّ
ال�ح��رب الوهابية ال�ج��دي��دة ال�ت��ي اف��رزت�ه��ا الحروب
الثالثة االخيرة ،لتتفجر حربا ً على اإلسالم بوسيلة
العقيدة الطائفية ،حربا ً صعبة االطفاء انهكت العائلة
واالخ� ��وة ،س� ّ
�خ��رت ل�ه��ا ال��وه��اب�ي��ة الصهيونية كل
صنوف االعالم والحروب ،وادخلت اليها حتى بعض
عناصر ال�ت�ط��رف ال��دي�ن��ي الكنسي وال�ي�ه��ودي بين
موسكو والغرب ،محاولة تغيير إيديولوجية األرض
بين الشرق والغرب خدمة للصديق «الصهيوني»
الواضح في مجازر الوهابية الداعشية .
التنظيمات الثالثة وعلى رأسها «القاعدة» ،كانت
ّ
سخرت في حرب
ب��إدارة االستخبارات اإلميركية،
ال��ع��راق ل�ت�ل��د «داع �ش �ه��ا» ال �ج��دي��د ،ل�ي�ب��دأ ح��رب��ه في
سورية من سجون الموت االميركي ومعسكرات
التدريب اإلستخباراتي المشترك مع عمالء الخليج،
الذي وجه كل طاقته وأفكاره ضد الدولة اإلسالمية
الجارة في إيران والدولة العربية في سورية.
هي ح��روب ثالثة ،توجهها واح��د ال يجعل للشك
م �ك��ان �ا ً ب ��أن م�ح��رك�ه��ا وأدوات� �ه ��ا واح� ��دة ،وذراع �ه��ا
وم�م��ول�ه��ا واح ��د ،لتدمير ال�ح�ل��ف ال �م �ق��اوم ،وال��ذي
اخ�ت�ل��ف ب�ن��د صغير ج��دا الي�ن�ف��ك ع��ن سابقيه وهو
وضوح التوجه العقائدي الوهابي المتصهين لتلك
المنظمات ،وه��و تدمير م�ق��درات االس�ل�ام الفكري
المقاوم تحت مسميات ح��روب «الفتح» التكفيري
ال�ج��دي��د ،ال��ذي يوهمون ب��ه عناصرهم العمياء في
حربهم ه��ذه ض��د األرض السورية الطاهرة منهم
ومن إجرامهم المقيت.

بريطانيا بحاجة لتجديد ا�ستراتيجيتها نحو االقليات
ذكر تقرير بريطاني مستقل ،أمس،
أن األقليات العرقية تواجه تمييزا
«مستحكما واس���ع ال��ن��ط��اق» ،إلى
جانب زي��ادة في جرائم الكراهية،
منذ أن أي��د البريطانيون الخروج
من االتحاد األوروب��ي .ودعا التقرير
الحكومة إل��ى وض��ع استراتيجية
طويلة األجل بشأن األقليات.
واش����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى أن س��وق
الوظائف ال يعامل السود واآلسيويين
وأب��ن��اء األق��ل��ي��ات األخ���رى بنزاهة،
إذ يعاني أبناء ه��ذه األقليات ،من
الحاصلين على شهادات علمية ،من
معدالت بطالة تزيد مرتين ونصف
عن أقرانهم البيض ،في حين يحصل
الموظفون السود ،من ذوي الشهادات،
على مرتبات أق��ل  23.1بالمئة في
المتوسط من أقرانهم البيض.
وذك��رت لجنة المساواة وحقوق
اإلن��س��ان ،أن أكبر مراجعة تجريها
للمساواة بين األعراق في بريطانيا،
كشفت عن ارتفاع معدل البطالة بين
شباب األقليات من سن  16إلى 24
عاماً ،بواقع  49بالمئة منذ 2010
 ،بينما انخفض بين البيض بنسبة
إثنين بالمئة.
وتوصلت اللجنة  -وه��ي لجنة
عامة -إلى أن فرص الحياة المتاحة
أم��ام شباب األق��ل��ي��ات العرقية في
بريطانيا ،تراجعت خالل السنوات
الخمس الماضية ،وذلك بعد النظر

قتلى وجرحى بتفجير �سيارات في تركيا
وجرح نحو مئة آخرين ،بينهم مدنيون ،أمس،
قتل ثالثة من رجال الشرطةُ ،
في تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مبنى مديرية األمن في والية «أالزيغ»،
شرقي تركيا ،ما أدّى إلى إلحاق أض��رار كبيرة بمبنى المديرية والمباني
المجاورة.
وكان هجوم آخر بسيارة مفخخة ،استهدف مركز شرطة «إيكي نيسان»،
في منطقة «إيبك يولو» ،في والية «وان» شرقي تركيا ،أسفر عن مقتل شرطي
ومدنيان ،واصابة  73شخصا بينهم  20شرطيا.
وفي السياق ،قال والي «وان» إبراهيم تاشيابان ،إنه تم إلقاء القبض على
منفذ التفجير جريحاً .واوضح أنه تم استخدام كمية كبيرة من المتفجرات في
الهجوم ،ما أدى إلى تضرر عدد كبير من المباني المجاورة.
وأظهرت كاميرات تصوير مثبتة في صالة أفراح قريبة من مكان االنفجار،
الهلع الذي انتاب المشاركين في أحد األعراس بالصالة ،لحظة االنفجار ،حيث
تحطمت نوافذها ،وأصيب العريس والعروس والحاضرون بالرعب ،وهرع
بعضهم لالختباء مع أطفالهم تحت الطاوالت ،في حين حاول البعض اآلخر
مغادرة المكان.
وفي والية هكاري المجاورة ،تعرض مبنى مديرية أمن قضاء «شمدينلي»،
إلى هجوم باألسحلة النارية ،في وقت مب ّكر صباح أمس ،أدى الى إصابة
إثنين من رجال الشرطة.

إلى مجاالت مثل التعليم والصحة.
وجاء في التقرير أن «زيادة جرائم
الكراهية بعد تأييد ال��خ��روج من
االتحاد األوروبي ،مع أشكال انعدام
المساواة البالغة بين األع��راق في
بريطانيا ،يثير قلقا شديدا ويجب
معالجته على وجه السرعة».
وف��ي السياق ،دع��ا ديفيد إي��زاك،
الذي تولى رئاسة اللجنة في أيار،
الحكومة البريطانية إلى رسم أهداف

جديدة لخفض أشكال التمييز بسبب
العرق ،في نظام العدالة الجنائية
وف��ي التعليم وال��ت��وظ��ي��ف .وق��ال:
«يبرز تقرير اليوم إلى أي مدى ال تزال
أشكال عدم المساواة والظلم بسبب
العرق مترسخة في مجتمعنا».
وف��ي األسبوع التالي للتصويت
على عضوية بريطانيا في االتحاد،
ف��ي ي��ون��ي��و ح���زي���ران ،ارت��ف��ع ع��دد
البالغات المقدمة للشرطة البريطانية

بخصوص جرائم الكراهية ،بعدما
دفع القلق من الهجرة الوافدة كثيرين
لتأييد الخروج من االتحاد الذي يضم
 28دولة.
وك��ان��ت رئيسة وزراء بريطانيا
الجديدة تيريزا م��اي ،تعهدت بأن
تكون الحكومة في خدمة «العاملين
من أبناء الشعب» ،في إط��ار خطة
ل���رأب ال��ص��دوع ال��ت��ي ك��ش��ف عنها
استفتاء الخروج من االتحاد.

رومانيا تنفي نقل �أ�سلحة نووية �أميركية �إليها من تركيا
نفت الخارجية الرومانية بشكل
ق��اط��ع ،م��ا تناقلته بعض وسائل
اإلعالم حول قيام الواليات المتحدة
بنقل أسلحتها النووية م��ن تركيا
إل��ى روم��ان��ي��ا ،على خلفية تدهور
العالقات األميركية -التركية .وكان
موقع « »EurActivاألوروب���ي قد
نقل ع��ن م��ص��ادر مستقلة ف��ي وقت
سابق ،بأن الواليات المتحدة بدأت
تنقل «األسلحة النووية المنتشرة في
تركيا إلى رومانيا ،على خلفية تدهور
العالقات بين واشنطن وأنقرة».
وأوض�����ح أح����د ال���م���ص���ادر ،أن
عملية نقل األسلحة معقدة جدا من
الناحيتين السياسية والتقنية،
بينما أش���ار م��ص��در آخ���ر ،إل���ى أن
العالقات األميركية التركية تدهورت
بعد محاولة االنقالب ،ووصلت إلى
مستوى ع��دم ثقة واشنطن بأنقرة
ف��ي م��ج��ال ال��ح��ف��اظ على األسلحة
النووية .أضاف الموقع ،أن واشنطن
تنقل أسلحتها النووية إل��ى قاعدة
«ديفيسيلو» في رومانيا ،وأنها نشرت

نقل أحد الدبلوماسيين
الغربيين الذين يلعبون
دور الوساطة في الملف
اليمني رواية عن حوار
جرى بينه وبين الفريق
السعودي من جهة
وجماعة أنصار الله من
جهة مقابلة ،فقال بعد
مكاشفة أس ّر له أحد
أعضاء الوفد السعودي
أنّ ثمة عالقة بين قصف
السعودية لصنعاء وما
يجري من تصعيد على
جبهات سورية أمالً
بضغط يمني على إيران
للتدخل وتخفيف الضغط
في سورية ،وأضاف:
ضحك اليمنيون عند
سماعهم وقالوا :نحن
نربط قصف السعودية
بالتصعيد في اليمن
وندعو للسوريين
بالنصر.

�إي�شيق ي�ؤكد «تنظيف» الجي�ش التركي
من «الخونة»
أعلن وزير الدفاع التركي فكري إيشيق أن القوات المسلحة التركية تم
تنظيفها من معظم «الخونة» ،وأن عدد المفصولين بلغ نحو اربعة آالف
عسكري .واوضح ان «عدد العسكريين المفصولين ،بمن فيهم أفراد القوات
البرية والبحرية والجوية والدرك وحرس السواحل ،بلغ  3725شخصا»،
وأن المعطيات األخيرة تشير إلى أن عدد المنشقين يبلغ  137شخصا ً بينهم
تسعة من الجنراالت واألميراالت.
في غضون ذلك ،أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ،أن ما مجمله
 40029شخصا ً احتجزوا في تركيا ،في التحقيقات المرتبطة بمحاولة
االنقالب ،وصدرت أوامر اعتقال رسمية بحق نصف عددهم.
أضاف يلدريم ،أن  20355شخصا ً اعتقلوا رسمياً ،و  97900شخص
أزيحوا من مناصبهم الحكومية العامة ،بعد عملية التطهير التي أعقبت
محاولة االن��ق�لاب ،وذل��ك من صفوف الجيش والشرطة والخدمة العامة
والقضاء .كما أن  4262شركة ومؤسسة مرتبطة بغولن أغلقت.
في هذا الوقت ،أمرت النيابة العامة التركية ،أمس ،بمصادرة أمالك 187
رجل أعمال من أنصار غولن ،مشيرة الى أن  60من أصل الـ  187مشتبها
بهم هم قيد االعتقال بالفعل ،بعد أن قامت الشرطة التركية بعملية واسعة
في إسطنبول ومدن أخرى ،استهدفت خاللها رجال األعمال المتهمين بتمويل
أنشطة منظمة غولن.

كوريا الجنوبية تج ّهز مدفعيتها
للرد على بيونغ يانغ

فيها عناصر من ال��درع الصاروخية
األميركية التي أثارت استياء روسيا.
وذك��ر مركز «سيمسون» مؤخرا أن
حوالى  50وحدة من األسلحة النووية
التكتيكية األميركية ،كانت منتشرة

في قاعدة «إنجيرليك» الجوية في
تركيا على مسافة مئة كيلومتر من
الحدود السورية .وكانت السلطات
التركية ّ
حظرت أثناء االنقالب الفاشل
في تركيا الشهر الماضي ،تحليق

الطائرات األميركية من وإلى قاعدة
«إنجيرليك» ،مما أثار تساؤالت حول
مدى قدرة واشنطن على الحفاظ على
هذه األسلحة في حال إطالة النزاع
الداخلي في تركيا.

دعوة �أميركية لعدم التحليق الرو�سي فوق �سفنها
دعت وزيرة القوات الجوية األميركية ،ديبورا لي جيمس ،روسيا ،إلى
عدم قيام طائراتها الحربية بالتحليق على ارتفاع منخفض فوق حامالت
الطائرات والسفن الحربية األميركية.
وأشارت جيمس ،للصحافيين األجانب بنيويورك ،إلى أنّ على الطائرات
الروسية عدم التحليق على ارتفاع منخفض فوق سفن ال��دول األجنبية
الواقعة في المياه الدولية .وق��ال��ت« :ال يقوم الطيارون العسكريون
المحترفون بالمناورات فوق طائرات االستطالع ،وال يحلقون على ارتفاع
منخفض فوق السفن الموجودة في المياه الدولية» ،لتضيف« :يمكن بل
يجب أن تفعل روسيا ذلك على نحو أفضل».
وجاءت هذه التصريحات على خلفية تحليق مقاتلتين روسيتين من طراز
«سو ،»-24على ارتفاع  30قدم فوق المدمرة «دونالد كوك» الصاروخية
األميركية في بحر البلطيق ،بغرض تحديد هوية السفينة.
وتعليقا على توجيه موسكو ضربات جوية لمواقع اإلرهابيين في
سورية ،انطالقا من قاعدة همدان اإليرانية ،أش��ارت لي جيمس إلى أن
ال��والي��ات المتحدة تلقت من روسيا بالغا بمخططات ال��ق��وات الجوية
الفضائية الروسية ،الستخدام القاعدة قبل وقت وجيز من تنفيذ العملية،
وذلك بغرض «تجنب إسقاط الطائرات وارتكاب األخطاء المحتملة في
المجال الجوي».

أعلنت كوريا الجنوبية ،أمس ،عزمها إجراء أكبر تدريبات مدفعية من نوعها
قرب الحدود مع كوريا الشمالية ،إلظهار عزمها على االنتقام ضد استفزازات
بيونغ يانغ المستقبلية.
وبحسب مصادر رسمية ،فإن التدريبات ستجرى في فترة ما بعد ظهر
اليوم ،أي قبل يوم واحد من الذكرى السنوية األولى لقصف كوريا الشمالية
مناطق الجنوب المنزوعة السالح ،التي تفصل بين الكوريتين.
وج��اء في بيان الجيش أن «نحو  300قطعة مدفعية من  49كتيبة
مدفعية ،من المرجح أن تشارك في مناورات بالذخيرة الحية ،والتدريبات
ستنطلق بعد ظهر غد ،تتضمن طراز ( )K-55و( )K-9من قطع مدفعية
ذاتية الدفع».
يذكر أنه في الـ  20من آب العام الماضي ،أطلقت كوريا الشمالية قذائف
مدفعية عدّة باتجاه وحدة للجيش في خط المواجهة الكورية الجنوبية في
يونتشيون ،على بعد  62كيلومترا إلى الشمال من سيئول ،لترد هذه بدورها
بإطالق  29قذيفة باتجاه الجانب الكوري الشمالي ،من المنطقة المنزوعة
السالح ،كرد انتقامي.

ترامب يعقد �أول لقاء
مع اال�ستخبارات الأميركية

واعتبرت الوزيرة األميركية إشراك البنية التحتية اإليرانية في حملة
روسيا ضد اإلرهاب بسورية «تعقيدا جديدا في الظروف التي تعد أصال
صعبة للغاية» ،مؤكدة أن الواليات المتحدة ال ترحب بهذه الخطوة.

عقد موظفون في االستخبارات األميركية أول لقاء لهم مع مرشح الحزب
الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب ،الستعراض أبرز التهديدات األمنية للبالد،
بعد أن انتقد ترامب أداء االستخبارات.
واستمر االجتماع المغلق في مقر مكتب التحقيقات الفدرالي ،في نيويورك،
لمدة ساعتين ،بحضور مدير االستخبارات الوطنية جيمس كليبر ،محافظ
نيوجيرسي كريس كريستي والجنرال المتقاعد مايكل فلين.
يذكر أن ترامب أعلن في وقت سابق ،أنه ال يثق بمعطيات االستخبارات ،ألن
األخيرة اتخذت «قرارات فاضحة» .مشيرا إلى أن غزو العراق في عام 2003
كان أحد هذه القرارات التي أدت إلى انتشار اإلرهاب.
هذا ،وأظهر استطالع جديد للرأي العام في الواليات المتحدة ،أن المرشحة
الديمقراطية النتخابات الرئاسة األميركية ،هيالري كلينتون ،تتقدم على
منافسها الجمهوري دونالد ترامب بـست نقاط مئوية.

