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هل تنجح خطة ليبرمان
للعودة الى «المخترة» و«روابط القرى»؟
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
بكلمات جابوتنسكي ،األب الروحي للحركة الصهيونية ،شرح المتطرف
ليبرمان خطته وقال :يجب ان تكون «سلطانا ً كريما ً وبربرياً» في الوقت
نفسه .وليبرمان ،هو واحد من القيادات اإلسرائيلية التي دعت إلى حل
السلطة الفلسطينية وتجاوزها ،وفرض القانون اإلسرائيلي على مناطق
(سي) التي تشكل ستين في المئة من مساحة الضفة الغربية .وهو صاحب
فكرة تبادل أألراضي للحفاظ على نقاء الدولة اليهودية ،وكذلك ،هو أيضا ً
صاحب فكرة السالم اإلقليمي.
ّ
خطة العصا والجزرة ،التي يقترحها ليبرمان للتعامل مع األوضاع في
الضفة الغربية ،والتي نشأت ما بعد إنتفاضة القدس ،في تشرين أول من
العام الماضي ،والمرتكزة إلى تقسيم األراضي الفلسطينية لمناطق ساخنة
وباردة ،الباردة المل ّونة باللّون األخضر ،التي لم يخرج منها شبان لتنفيذ
عمليات ضد جيش اإلحتالل وشرطته ومستوطنيه ،ولم تشارك في الهبّة
الشعبية ،تثاب وتقدّم لها التسهيالت اإلقتصادية وزيادة تصاريح العمل
والمناطق الصناعية والمالعب الرياضية وتوسيع المخططات الهيكلية
ال��خ ...والساخنة المل ّونة باللّون األحمر ،التي خرج منها شهداء نفذوا
عمليات ض ّد االحتالل ،أو شاركت بفعالية في الهبّة الشعبية أو إنتفاضة
القدس ،تحاسب بالعقوبات الجماعية واإلغالق وسحب التصاريح وهدم
المنازل ،وفرض قيود مشدّدة على حرية الحركة والتنقل .يُضاف إلى ذلك،
التشدّد في قضايا هدم المنازل غير المرخصة ،والتشبّث برفض تسليم
جثامين الشهداء المحتجزة.
هذه الخطة القائمة أيضاً ،على التعامل والتخاطب مباشرة مع الجمهور
الفلسطيني في الضفة الغربية ،من قبل اإلدارة المدنية ،بمعزل عن السلطة
الفلسطينية ،ومن خالل وحدة إعالم خاصة أنشئت لهذا الغرض ،وضع
تحت تصرفها موقع الكتروني ناطق بالعربية ،بتكلفة عشرة ماليين شيكل،
يهدف الى خلق وبناء قاعدة محلية تتفق مصالحها مع مصالح «اسرائيل»،
وخارج نطاق سيطرة القيادة السياسية للسلطة والمنظمة ...ولهذه الغاية،
هناك الكثير من الشخصيات والشركات ومنظمات المجتمع المدني على
ّ
تضخ بمسميات
صلة وثيقة مع اإلدارة المدنية واإلحتالل ...وهناك أموال
مختلفة ،لصالح افراد ومؤسسات جاهزة ،متجاوزة المنظمة والسلطة .وك ّل
ذلك يجري بغرض خلق قيادة بديلة في الضفة الغربية ،والعودة بواقع
الشعب الفلسطيني الى عهد «المخاتير».
وحتى نجيب على السؤال :هل ينجح ليبرمان بخطته للعودة بأوضاع
الضفة الغربية والشعب الفلسطيني إلى عهد «المخترة» و«روابط القرى»
البائدة؟ ث ّمة حاجة بعيدة عن لغة «الفنتازيا» واللّغو الفارغ والجمل الثورية
الكبيرة غير المترجمة إلى فعل في أرض الواقع ،علينا أن ننطلق من قراءة
للواقع الملموس ،لكي نحلل هذا الواقع ونبني عليه خطة وإستراتيجية
للمواجهة تكون عملية ،وليس مجرد مجموعة شعارات وبيانات وفعاليات
موسمية باهتة ،فأنا لست من المعتقدين ،في ظ ّل رؤيتي لفعاليات التضامن
مع األسرى المضربين عن الطعام ،وفي مقدّمتهم األسير بالل الكايد ،تلك
الفعاليات التي لم ترتق إلى مستوى الحدث ال شعبيا ً وال رسمياً ،حتى أنّ
«الحركة األسيرة» غير متضامنة مع نفسها ،وبما يعكس حالة الضعف
والتردّي الفلسطيني ،غير المسبوقة ،بأنّ مواجهة مشروع ليبرمان أو
القضاء عليه سيت ّم من خالل إطالق البيانات والتصريحات النارية ،كما
هو حال ر ّد أجنحة الفصائل العسكرية لفصائل المقاومة ،عندما يستهدف
اإلحتالل مقاوميها باإلغتيال :الردود المزلزلة والمدوية ألتي لم تأت بعد،
والمؤجلة إلى أجل مسمى ،كما هو حال قضية القدس ،وتبقى في اإلطار
النظري والشعاري فقط ...ما بين إسقاط مشروع «روابط القرى» العميلة
في  ، 79 - 78والتصدي ومواجهة ولجم وإسقاط مشروع ليبرمان لبعث
وإعادة القديم بنسخة أسوأ ،جرى في النهر ألكثير من المياه ،وحدث الكثير
من المتغيرات والتحوالت والتطورات ،فلسطينيا ً وعربيا ً وإقليميا ً ودولياً،
فالظروف الذاتية والموضوعية تبدلت كثيرا ً على نحو مجاف وبشكل
كبير ،وطالت المنظمة والفصائل الوطنية بمختلف تسمياتها ...فالمنظمة
والفصائل تعرضت لتغيرات كبيرة في بنيتها ووظيفتها ودورها ومهامها،
وحتى برامجها بهتت ،وحواملها التنظيمية لم تعد موجودة ،وأنيابها
مقلّمة ...والسلطة القائمة اآلن «تغ ّولت» على المنظمة على صعيد الدور
والتمويل والصالحيات ،واألوض��اع اآلن مختلفة كليا ً ع ّما كانت عليه في
فترة «روابط القرى» ،حيث كانت الحركة الوطنية متماسكة وموحدة في
إطار جامع هو «منظمة التحرير» كممثل شرعي ووحيد متفق عليه فلسطينيا ً
وعربيا ً واقليميا ً ودولياً .وك��ان هناك صندوق قومي موحد تتم ّول منه
الفصائل والقوى الفلسطينية ،وإنْ كان مهيمنا ً عليه من قبل الفصيل المتن ّفذ.
وكذلك األنظمة العربية ،كانت تقدّم الدعم المالي للفصائل واألحزاب ،حتى
في الدول العربية ،كان يت ّم حسم أو إقتطاع جزء من رواتب الفلسطينيين
العاملين فيها ،لصالح الصندوق القومي الفلسطيني .ولم تكن هناك ،في تلك
الفترة ،منظمات غير حكومية تتغذى على المال الدولي المشروط سياسيا ً
واقتصادياً ،بل كانت أطر شعبية وجماهيرية امتداد للفصائل ومنظمة
التحرير ،ع ّمالية ،طالبية ،نسوية ،إعالمية وغيرها ،تحمل البرامج نفسها
والمشروع ذاته ،وتكتسب شرعيتها من المنظمة وفصائلها.
وكانت تلك الفترة ،فترة م � ّد وطني وث���وري ،والفصائل لها زخمها
وحضورها القوي بين الجماهير .وبوحدتها ونضاالتها وتضحياتها أسقطت
مشروع «روابط القرى» العميلة.
أليوم ،ألصورة فيها الكثير من السوداوية ،وإنْ كانت ال تخلو من بقع
مضيئة ،سلطة ال يوجد إجماع عليها ،وال تحظى بثقة كبيرة في الشارع
الفلسطيني ،وهناك من يوجه لها اإلتهامات بأنها تغلّب مصالحها الخاصة
على مصالح الشعب وال��وط��ن ،وبأنها مشروع إستثماري ينتفع منه
العديد من المتنفذين والدوائر المحيطة بهم ،وكذلك حال منظمة التحرير
الفلسطينية ،تواجه تحديات عدم اإلجماع على شرعيتها وطرح البديل من
قبل «حماس» ،والكثير من الفصائل الفلسطينية بهت دورها وفعلها وباتت
مصابة بـ«الكساح» ...يضاف الى ذلك ،منظومة واسعة من الفساد الممأسس
وفلتان بك ّل أشكاله وتجلياته ،وتفكيك للبنية المجتمعية والوطنية لصالح
الجهوية والعشائرية ،وما يجري في تشكيل القوائم إلنتخابات المجالس
البلدية والمحلية مؤشر وداللة على ذلك.
والحالة العربية التي يستغلها ليبرمان لطرح مشروعه ،ليست بأفضل
حال ،بل هي أكثر إنهيارا ً وضعفا ً من الحالة الفلسطينية ،فحروب التدمير
الذاتي والحروب المذهبية والطائفية والهموم الدخلية ،غيّبت القضية
الفلسطينية ،ولم تعد ال بوصلة العرب وال قضيتهم المركزية ،بل أنّ العديد
من ال��دول العربية ،في سبيل الدفاع عن مصالحها وعروشها ،تتفق مع
ليبرمان في ما يطرحه .وكذلك ،اإلرادة الدولية معطلة وغير قادرة على
فرض ح ّل سياسي على حكومة االحتالل ،ولجم جرائمه وممارساته القمعية
واإلذاللية بحق الشعب الفلسطيني.
ك ّل هذا ال يعني أنّ ليبرمان سينجح في فرض مشروعه ،الذي هو مشروع
بينت وايلي دهان وغيرهما الكثير من مركبات اليمين المتطرف في هذه
الحكومة المغرقة في العنصرية والتطرف.
الشعب الفلسطيني قادر على تجاوز محنته وضرب وإسقاط المشاريع
المستهدفة هويته ووجوده الوطني ،وكينونته الوحدوية الجامعة ،لكن
هذا يحتاج من القيادة أن ترتقي إلى مستوى الفعل والتحدي ،والتعبير
تضحي،
ضحت وما زالت
عن إرادة الجماهير الشعبية ،الجماهير التي
ّ
ّ
وأن تلتفت ،تلك القيادة ،إلى شعبها وجماهيرها وشبابها ،وأن تتعاطى
معها على أنها شريك في القيادة والقرار ،وليس بلغة المصالح واالستخدام
خدمة ألجنداتها وأهدافها الخاصة ،فالجماهير ،وحتى الشرائح والفئات
االجتماعية واالقتصادية من رجال أعمال وتجار ،المرتبطة مصالحهم
بالعالقة مع االح��ت�لال ،عندما شعرت بمدى الخطورة على المشروع
الوطني ووحدانية تمثيل الشعب الفلسطيني ،غلّبت المصالح الوطنية على
مصالحها الخاصة ،ورفضت «مشروع ليبرمان» لخلق جسم بديل للمنظمة،
ودعت إلى اإللتفاف حولها ،ولذلك ،على السلطة الفلسطينية أن تغادر خانة
التردّد وعقدة «اإلرتعاش» السياسي المستديم في التعامل مع المحت ّل ،لكي
تدافع أوال ً عن المشروع الوطني الفلسطيني ،والدفاع عن مصالحها ثانياً ،ألنّ
إستمرارها في نهج التردّد والتجريب والرهانات الخاسرة ،سيدفع بالشعب
الفلسطيني إلى التم ّرد عليها.
سياسة العصا والجزرة أو الترغيب والترهيب ،التي يطرحها ليبرمان،
هدفها واضح ال لبس فيه ،وهو السعي لفرض اإلستسالم على الشعب
الفلسطيني وتصفية قضيته الوطنية ،وحتى ننجح في إسقاط «مشروع
ليبرمان» للعودة بالوضع في الضفة الغربية إلى فترة خلق البدائل من
«مخاتير» و«رواب��ط قرى» عميلة ،فعلينا مواجهة هذه السياسة بموقف
فلسطيني شعبي ورسمي فلسطيني موحد وملتحم.
وحتى ال يصل عدد مستوطني «غ��وش عتصيون» إلى نصف مليون
مستوطن؛ وحتى ال ينجح اإلحتالل في تهويد القدس وطمس طابعها
العربي الفلسطيني ،مطلوب من الجميع ،السلطة الفلسطينية والقوى بك ّل
ّ
والمنظمة والمجتمع الفلسطيني ،جماهير شعبية
ألوان طيفها السياسي،
ومؤسسات مجتمعية وشعبية ومدنية ،وكذلك بالذات ،الذين يتوقع أن
تعرض عليهم الجزرة ،االرتقاء إلى مستوى التحديات والتضحيات التي
يقدّمها الشعب يومياً ،حتى ال يندم الجميع بعد فوات األوان...
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

ال�سعودي ...ينتحر في اليمن!؟
} هشام الهبيشان *
تزامنا ً مع نعي «ولد الشيخ» لمؤتمر الكويت ،عاد
الحديث اإلعالمي لقوى العدوان عن سيطرتها على
مواقع ع�دّة في محيط العاصمة صنعاء ومحافظتي
تعز ومأرب ،وتزامنا ً مع ك ّل هذا وذاك ،يراقب العالم
كك ّل مسار الحرب الشعواء السعودية  -األميركية
بغطاء «ناتو العرب» على اليمن ،خصوصا ً بعد الذي
ج��رى على ال �ح��دود اليمنية  -ال�س�ع��ودي��ة ،م��ن تمدّد
للجيش اليمني والمقاومة الشعبية داخل مناطق عدة
في الجانب السعودي ،وتحديدا ً ببعض مناطق جيزان
ونجران جنوب السعودية ،وما صاحب ك ّل ذلك من
استهدافات لمجموعة مقا ّر أمنية وعسكرية وسياسية
لقوى العدوان وألنصار هادي.
ه��ذه ال �ت �ط��ورات بمجموعها ،ت��ؤك��د أنّ م�س��ار هذه
الحرب العدوانية ،خصوصا ً ومع حديث قوى العدوان
عن استعدادات تجريها وتنفذها إلعالن ساعة الصفر
الن �ط�لاق م�ع��رك��ة ص�ن�ع��اء ،أل�ت��ي س�ت�ب��دأ ب�غ��زو مأرب
شمال شرق اليمن ،هذه المعارك بمجموعها تعتبر في
توقيتها ونتائجها المستقبلية عنوانا ً لمرحلة جديدة،
ق��د تسقط ق��وى ال �ع��دوان ب�م�س��ار دم ��وي رب�م��ا يمت ّد
لسنوات عدّة.
أليوم ،من الواضح أنّ تداعيات فشل مؤتمر الكويت،
ستكون لها تأثيرات سلبية ج��دا ً على قوى العدوان،
فهذه القوى ما زالت مص ّرة على الغرق بشكل أعمق

ف��ي المستنقع اليمني ،وال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي تحديداً،
ال�م�ن�غ�م��س ال �ي��وم ف��ي م�ج�م��وع��ة أزم� ��ات إف�ت�ع�ل�ه��ا في
اإلقليم ،بدءا ً من الحرب على الدولة السورية ،وليس
نهاية ب��ال�ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة على ال�ي�م��ن .السعوديون
بدورهم يعلمون حقيقة هزيمتهم في ميادين عدّة في
اآلونة األخيرة ،لكن هم في الوقت نفسه ،ال يريدون أن
يتلقوا هزيمة جديدة ،وقد تك ّررت هزائمهم أخيرا ً في
ميادين عدّة ليس أولها وال آخرها الميدان السوري.
من ك� ّل ه��ذا ،نستنتج أنّ السعوديين ومعهم قوى
ال�ع��دوان ،سيستمرون في معركتهم العدوانية على
م��أرب وت�ع��ز وع�ل��ى ك � ّل ال �م��دن الشمالية والوسطى
اليمنية ،مرتكزين على الدعم األميركي الالمحدود
لهم ب�ه��ذه ال�ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة التدميرية على اليمن،
فاألميركيين ،كما السعوديين ،يعلمون جيدا ً حجم
خ �س��ائ��ر ال �ن �ظ��ام ال��س��ع��ودي ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف جبهات
الصراع التي يشترك فيها السعوديون في المنطقة.
وال �س �ع��ودي��ون ب ��دوره ��م ،ي�ع�ل�م��ون ج �ي��دا ً م�ع�ن��ى أن
يفتحوا جبهة جديدة وص��راع�ا ً جديدا ً على حدودهم
ال�ج�ن��وب�ي��ة وال�ج�ن��وب�ي��ة ال �غ��رب �ي��ة .وي�ع�ل�م��ون م��ا مدى
الخطورة المستقبلية وحجم التداعيات المستقبلية
التي ستفرزها ه��ذه الحرب على اليمن ،وباألحرى،
ه��م يعلمون ح�ج��م اإلف� ��رازات ال�م�ب��اش��رة لإلنغماس
السعودي ف��ي ه��ذه المعركة على ال��داخ��ل السعودي
شرقا ً وجنوباً ،ومع ك ّل هذا وذاك ،ق ّرر السعوديون
أن ي �خ��وض��وا ه ��ذه ال �م �غ��ام��رة وال �م �ق��ام��رة الجديدة،
علّهم يستطيعون أنّ يحققوا إنتصاراً ،حتى وإنْ كان

إعالمياً ،لعلّه يعطيهم جرعة أمل بعد سلسلة الهزائم
ال �م��د ّوي��ة ال �ت��ي ت�ل�ق��وه��ا ف��ي أك �ث��ر م��ن س��اح��ة ص��راع
إقليمي.
أليوم ،ال يمكن ،بأي حال من األحوال ،إنكار حقيقة
أنّ تصعيد ق ��وى ال� �ع ��دوان ف��ي ح��رب�ه��ا ع�ل��ى اليمن،
ستكون له ،بشكل عام ،تداعيات خطيرة على مستقبل
إس �ت �ق��رار المنطقة ال �ه� ّ
�ش وال�م�ض�ط��رب بشكل عام،
ويأتي ،ك ّل ذلك التصعيد ،في الوقت الذي تزداد فيه
المطالبات اإلقليمية والدولية بوضع حلول عاجلة،
وإيجاد مسار تسويات لألزمة اليمنية ومعظم ملفات
اإلقليم العالقة.
ختاماً ،م��ن ال��واض��ح أنّ ق��وى ال �ع��دوان ت�ح��اول من
خالل تصعيد مسار حربها على اليمن ،أن تحقق تغييرا ً
كامالً ومطلقا ً في شروط التفاوض المقبلة بين جميع
قوى اإلقليم ،من خالل السعي إلى السيطرة وإحتالل
ال�م��زي��د م��ن ال�م��دن والمحافظات اليمنية .والواضح
أنّ المرحلة المقبلة ستحمل بين طياتها الكثير من
ال �ت �ك � ّه �ن��ات وال� �ت� �س ��اؤالت ،ب��ل وإح �ت �م��ال المفاجآت
الكبرى ،حول طبيعة ومسار ع��دوان السعودية على
اليمن ،فالمعركة لها أبعاد عدة مستقبلية ومرحلية،
وال يمكن ألحد أن يتنبّأ مرحليا ً بنتائجها المستقبلية،
فمسار ونتائج المعركة يخضعان لتطورات الميدان
المتوقعة مستقبالً ،وإحتماالت تط ّور هذا الصراع في
اليمن إلى حرب إقليمية كبرى…
* كاتب وناشط سياسي -األردن
hesham.habeshan@yahooo.com

علقت
مصادرمتابعة
للملف اليمني على
مشهد التظاهرات
غصت
المليونية التي ّ
بها صنعاء تأييدا ً
للمجلس السياسي
الموحد ألنصار الله
والمؤتمر الشعبي
بالقول :يمكن تصديق
الكالم السعودي
عن القدرة على
الحسم عندما ُيخرج
منصور هادي مثل
هذه التظاهرات
في عدن والوضع
األمني في صنعاء
أصعب ،أما الحقيقة
فهي أنه ص َّعب على
السعوديين إخراج
مثلها في الرياض.

البنتاغون� :أوكرانيا ته ّول الجتياح رو�سي و�شيك
مو�سكو :وا�شنطن �سئمت ه�ستيريا كييف
إعتبر أليكسي بوشكوف ،رئيس لجنة مجلس الدوما
الروسي للشؤون الدولية ،أن الواليات المتحدة سئمت
هستيريا كييف ،ألتي ما انفكت تح ّذر وته ّول الجتياح
روسي وشيك ألراضيها من جميع المحاور.
وفي تعليق على تصريح لوزارة الدفاع األميركية ،قللت
فيه من حدة المخاوف األوكرانية ،كتب بوشكوف على
«تويتر»« :الواليات المتحدة دعت كييف إلى عدم البحث
عن مخاطر االجتياح الروسي» ألوكرانيا ،معتبرا ً أن هذه
الدعوة «دليل ،على ما يبدو ،على أن الواليات المتحدة
تعبت من هستيريا كييف».
وك��ان الناطق باسم وزارة ال��دف��اع األميركية جيف
ديفيس قال« :نشعر بالقلق إزاء إستمرار إحتالل روسيا
لشبه جزيرة القرم ،كما أننا قلقون إزاء تصاعد العنف في
شرق أوكرانيا .ما ال نلحظه ،يتمثل في تعزيزات للقوات
أو تحركات روسية واسعة النطاق على وشك الحدوث
في المدى القصير» .موضحا ً أن األم��ر ال يتعدى كونه:
«تحركات تصاحب مناورات عسكرية وشيكة».
هذا ،وسبق للرئيس األوكراني بيترو بوروشينكو ،أن
ح ّذر يوم الخميس  18آب ،من «إحتمال إجتياح روسي
شامل ألراضي بالده على جميع المحاور» ،ما ح ّمل وزارة
الدفاع األميركية ،في اليوم التالي لهذه التحذيرات ،إلى
مناشدة كييف ألح ّد من قلقها حيال غزو روسي محتمل
ألوكرانيا ،مشيرة إلى أن القوات الروسية المحتشدة على
الحدود بين البلدين ليست إال من أجل مناورات عسكرية
عادية.

تجدر اإلش���ارة ،إل��ى أن روس��ي��ا تجري م��ن��اورات
عسكرية دوري��ة في أراضيها ومناطقها الحدودية،
كثفتها بشكل كبير منذ عودة القرم إلى قوامها ،وإندالع
القتال في منطقة «دونباس» ،جنوب شرق أوكرانيا،

وم��ا أعقبه من توتر دول��ي وت��ط��ورات على الساحة
السورية.
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين زار جمهورية
ال��ق��رم م��ؤخ��راً ،ف��ي أع��ق��اب محاولة تسلل مجموعة

ً
قتيال في تفجيرغازي عنتاب
خم�سون

ال�صين ت�ؤهل قاعدتها الأولى
خارج حدودها

�أردوغان يتهم «داع�ش» و بوتين �أول الم ِّعزين
إرتفع عدد ضحايا التفجير الذي استهدف ،أمس
االول ،حفل زفاف داخل صالة حفالت في مدينة
غازي عنتاب ،جنوبي تركيا ،إلى  50قتيالً ونحو
 90جريحاً.
وأوضح بيان صادر عن والي غازي عنتاب ،علي
يرلي قايا ،أن سيارات اإلسعاف نقلت الجرحى إلى
مستشفيات مختلفة في المدينة ،متمنيًا «الرحمة
من الله تعالى لمن فقد حياته في ه��ذا االعتداء
اآلثم ،والصبر والسلوان لذويهم ،والشفاء العاجل
للجرحى والمصابين».
وحسب وسائل اإلع�لام التركية ،فقد وصفت
الحكومة التفجير بأنه «هجوم إرهابي» ربما نتج
رجح الرئيس رجب
عن تفجير إنتحاري نفسه ،فيما ّ
طيب أردوغان أن تكون لـ «داعش» يد في التفجير،
مؤكدا ً أن منفذ الهجوم طفل يتراوح عمره بين 12
و 14عاما.
في غضون ذلك ،لم تعلن أي جهة مسؤوليتها
عن التفجير ،لكن مصادر في الحكومة التركية
تشير بأصابع االتهام إلى تنظيم «داع��ش» الذي
سبق وشن هجمات مماثلة في تلك المنطقة.
في السياق ،أدان رئيس الوزراء التركي ،بن علي
يلدريم ،التفجير اإلرهابي بوالية غ��ازي عنتاب،
داعيًا الشعب إلى «الحفاظ على وحدته وتكاتفه
إلفشال المحاوالت اإلرهابية الشيطانية كافة ،في
الداخل والخارج ،التي تحاك ضد البالد».
وأكد رئيس الحكومة ،في بيان صدر عنه بهذا
الخصوص ،أن «الدولة والحكومة والشعب في
تركيا ،عازمون على مواصلة حربهم ضد المنظمات
اإلرهابية الدنيئة أيّا كانت مسمياتها».
واعتبر يلدريم أن «اإلره���اب ومنظماته التي

ت��ع��ادي اإلن��س��ان��ي��ة ،كشفت م��ج��ددا ع��ن وجهها
المظلم عبر استهداف حفل زف��اف وتحويله إلى
مأتم» .مشدّدا على أن «تركيا قوية وتتمتع بروح
االستقالل».
ودعا رئيس ال��وزراء ،بـ«الرحمة ألرواح شهداء
التفجير ،وتمنى الشفاء العاجل للجرحى» ،متقدمًا
بتعازيه ألسر الضحايا.
من جهته ،ع ّزى الرئيس الروسي فالديمير بوتين
نظيره التركي بضحايا تفجير غازي عنتاب ،وجدد
التأكيد على إستعداد موسكو تكثيف شتى جهود
التعاون مع الشركاء األتراك في مكافحة اإلرهاب.
وق��ال بوتين ف��ي البرقية« :ترتعش األب��دان

تخريبية أوكرانية ،كشف عنها جهاز األمن الفدرالي
الروسي ،واشتبك مع عناصرها ،مما أدى إلى مقتل
عسكري روسي واحد وإصابة آخر ،ووقوع المتسللين
بين قتيل وأسير في قبضة األمن الروسي.
واحتجت أوكرانيا لدى األمم المتحدة على زيارة
بوتين إل��ى ال��ق��رم ،وكتبت في بيان نشرته ممثلية
كييف لدى األمم المتحدة ،على «تويتر»« :لقد إلتقى
المندوب األوكراني الدائم لدى األمم المتحدة فالديمير
يلتشينكو بنائب السكرتير العام لألمم المتحدة يان
إلياسون ،وبحث الجانبان الزيارة الالشرعية التي
ق��ام بها فالديمير بوتين إل��ى القرم .لفت يلتشينكو
نظر إلياسون ،خالل اللقاء ،إلى الحشود العسكرية
الروسية على طول الحدود األوكرانية في كل من القرم
ومنطقة «دونباس» جنوب شرق أوكرانيا».
كما أعربت وزارة الخارجية األوكرانية عن إمتعاضها
حيال زيارة بوتين إلى شبه الجزيرة ،وبعثت بمذكرة
إحتجاج إلى وزارة الخارجية الروسية ،في تقليد صار
يعقب كل زيارة يقوم بها الرئيس بوتين إلى القرم.
ووصل بوتين ،الجمعة  19آب الحالي ،إلى القرم،
ليرأس إجتماعا ً لمجلس األمن الروسي ،وذلك للمرة
األولى في أعقاب المحاولة التخريبية الفاشلة التي
خططت لها كييف في القرم.
وفي إطار جولته في القرم ،ع ّرج ألرئيس الروسي
على منتدى «تافريدا» الشبابي التعليمي المنعقد
هناك ،وإلتقى بالشبان المشاركين فيه وحاورهم.

لوحشية ووقاحة العمل المجرم الذي إستهدف حفل
ترسخت القناعة م ّرة
الزفاف في غازي عنتاب .لقد ّ
أخرى لدينا بأن اإلرهاب ال يؤمن بأعراف المجتمع
المتحضر ،وبأبسط القيم األخالقية».
وأك��د أن ه��ذا العمل اإلره��اب��ي ،يجدّد التأكيد،
م��رة أخ��رى ،على ض��رورة حشد جهود المجتمع
الدولي بأسره في الحرب على اإلرهاب .معربا ً عن
إستعداد روسيا لتعزيز سائر أشكال التعاون مع
الشركاء األت��راك في مكافحة هذا الشر ،وذلك في
إطار االتفاقات التي توصل إليها الجانبان الروسي
والتركي مؤخرا ً في بطرسبورغ.

ذكرت قناة  Fox Newsاألميركية ،أن الصين بدأت تأهيل أول قاعدة بحرية
لها خارج أراضيها في جيبوتي ،مشيرة إلى عزم بكين على ولوج نادي الدول
المسيطرة في بحار ومحيطات العالم.
الالفت في موقع القاعدة الصينية المذكورة ،أنها تتربع على مسافة بضعة
كيلومترات عن القاعدة األميركية ،التي تعتبر أكبر قاعدة للواليات المتحدة في
أفريقيا.
القناة االميركية أشارت إلى أن السفن الصينية عكفت ،قبل إنطالق مشروع
القاعدة ،على زيارة سواحل جيبوتي ،في إطار دوريات مكافحة القرصنة الدولية
في منطقة القرن األفريقي ،وأن أعمال البناء مستمرة في الوقت الراهن في القاعدة
المذكورة ،لتشييد مرفأ بمصبه ومركزه الخاص بشحن الحاويات ،وكل ذلك على
مساحة قدرها  36هكتاراً.
ويرجح ،حسب القناة ،أن تشمل القاعدة مخازن لألسلحة ،وورشات لخدمة
ّ
السفن والمروحيات وصيانتها ،على أن تنتشر هناك فصائل تابعة لمشاة البحرية
أو القوات الخاصة الصينية.
ويجمع المراقبون على أن تشييد الصين قاعدتها األولى خارج أراضيها ،دليل
على تخلي بكين عن حصر نشاطها داخل القارة اآلسيوية ،وطموحها لاللتحاق
بنادي الدول المسيطرة في بحار ومحيطات العالم ،إذ يقتصر إمتالك القواعد
الخارجية ،في الوقت الراهن ،على الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا.
وأك��دت وسائل اإلع�لام ألرسمية الصينية ،في تغطيتها للحدث ،أن إطالق
الصين قواعدها خارج أراضيها ،يتوسط أولويات الزعيم الصيني شي جين بينغ
في نهج السياسة الخارجية ألذي يلتزمه.
وسبق لرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي ،أن أكد في حديث لوسائل إعالم
فرنسية ،في أيار  ،2015أن حكومته تجري محادثات مع الصين القامة قاعدة
عسكرية في بالده.
ألحكومة الصينية من جهتها ،لم تعلّق على هذا التصريح ،فيما تجنبت بكين
الحديث علنا ً عن هذه المسألة ،إال أن قائد ألقوات ألبحرية الصينية ووشينغلي،
كان دعا سنة  2009إلى إقامة قواعد إمداد بحري لبالده في الخارج ،في إطار
مكافحة القرصنة.
تجدر اإلشارة إلى أن جيبوتي تستضيف على أراضيها قواعد عسكرية للواليات
المتحدة وفرنسا .كما تستخدم بلدان أخرى ،بينها روسيا ،الموانئ الجيبوتية ،في
إطار عمليات مكافحة القرصنة في القرن األفريقي وخليج عدن.

�إيران تعر�ض منظومة «باور  » 373للدفاع الجوي
وتك�شف عن �أول مح ّرك «توربوجيت» من �صنعها
كشفت إي���ران ،أم��س ،عن منظومة «ب��اور
 « 373ألصاروخية للدفاع الجوي ،في معرض
للسالح أقيم في طهران ،لمناسبة يوم التصنيع
الحربي ،زاره الرئيس حسن روحاني.
وتعرف صواريخ «ب��اور  « 373المضادة
لألهداف الجوية ،بـ «إس  »300االيرانية،
وهي منظومة شرعت إيران في تصنيعها منذ
سنوات ،وتحديدا ً عقب تعليق موسكو تسليم
طهران منظومة «إس »300المتفق عليها.
وتحظى «ب���اور  « 373حسب المصادر
اإليرانية ،بميزات مطابقة لنظيرتها الروسية
«إس ،»-300وهي قادرة على إصابة األهداف
الجوية على ارتفاعات كبيرة.

وكشف وزير الدفاع اإليراني حسن دهقان،
أل���ذي حضر م��ع��رض ال��م��ع��دات العسكرية
المذكور ،عن أن منظومة الصواريخ اإليرانية
الجديدة ،تخضع ،في الوقت الراهن ،لجملة
من اإلختبارات النهائية ،على أن تدخل الخدمة
في الجيش اإليراني مع حلول نهاية العام
الحالي.
وسبق لدهقان أن أك��د ،أن ب�لاده ال تعتزم
الحصول من روسيا على ص��واري��خ «إس-
 ،»400و«أنتي »-2500للدفاع الجوي.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في طهران:
«لقد تلقينا عرضا ً من روسيا يتضمن تزويدنا
بنظومات «إس ،»-400و«أنتي ،»-2500إال

أننا رفضنا هذا العرض» ،كاشفا ً عن أن بالده
تسلمت حتى اآلن العناصر الرئيسية من
منظومات «إس »-300الروسية .وأعرب عن
أمله في أن تصل األجزاء األخرى المتبقية في
غضون الشهر المقبل.
وذ ّك���ر ده��ق��ان ب��أن ب�لاده سحبت مؤخرا ً
الدعوى التي أقامتها ضد روسيا أمام القضاء
ال��دول��ي ،بعد تخلف األخ��ي��رة ع��ن اإلي��ف��اء
بالتزاماتها في إطار صفقة صواريخ «إس-
 ،»300وذلك عمالً بالعقوبات الدولية التي
ك��ان��ت م��ف��روض��ة على ط��ه��ران قبل تسوية
ملفها النووي واالتفاق الشامل بصدده مع
«السداسية» الدولية.

من جهة ثانية ،كشفت إيران عن أول محرك
«توربوجيت»للطائراتمنصناعتها،بمناسبة
يوم الصناعات الدفاعية اإليرانية.
وبحسب التلفزيون الرسمي ،فإن الرئيس

روحاني ث ّمن هذا اإلنجاز أثناء زيارته للقاعة
التي عرضت فيها بعض الصناعات الدفاعية
اإليرانية ،بحضور الوزير دهقان في مبنى
وزارة الدفاع.

