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محادثات بين عراقجي وريابكوف حول االتفاق النووي

طهران ّ
تتوعد برد م�ضاعف على �أي عدون خارجي
ت��وعّ ��دت إي���ران ب���ـ»رد مضاعف على
أي ع��دوان خارجي عليها» ،م��ؤك��د ًة أن
«الرد على الجماعات المسلّحة اإليرانية
المتواجدة داخل إقليم كردستان العراق
يُشكل نهجا ً تجاه أي تهديد ضدها».
الصدد ،قال أمين مجلس األمن
في هذا ّ
القومي اإليراني علي شمخاني «إن بالده
س��ت��ر ّد على أي إج���راء ع��دوان��ي ضدها
بعشرة أمثاله» ،مضيفا ً أن زمن «ضرب
وأهرب في الساحة الدولية قد و ّلى».
وشدّد شمخاني على أن «إيران قادرة
على حماية نفسها في كل مجال» ،الفتا ً
إل��ى أن «ال���ر ّد ال��ص��اروخ��ي األخ��ي��ر على
الجماعات الكردية اإليرانية المسلّحة في
إقليم كردستان العراق يش ّكل نهجا ً وردا ً
تجاه أي تهديد تتع ّرض له بالده».
وكان الحرس الثوري اإليراني قد تب ّنى
ض��رب��ات ص��اروخ��ي��ة على مقر للحزب
الديمقراطي الكردستاني اإلي��ران��ي في
إقليم كردستان العراق منذ أيام ،معتبرا ً
أن «التنظيمات اإلرهابية اتخذت إقليم
ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق منطلقا ً الستهداف
المناطق الحدودية اإليرانية».
على صعيد آخر ،أجرى مساعد وزیر
الخارجية اإليراني للشؤون السياسية،
عباس عراقجي ،محادثات م��ع نظيره

الروسي ،سيرغي ريابكوف ،أم��س ،في
طهران حول االتفاق النووي.
وأع��ل��ن ذل��ك السفير ال��روس��ي ليفان
ج��اغ��اري��ان ،ل���دى ط��ه��ران ،وق���ال «إن
عراقجي وري��اب��ك��وف بحثا العديد من
القضايا المتعلقة ب��االت��ف��اق ال��ن��ووي،
واتفقا على مواصلة المشاورات بينهما
مستقبالً».
وبحث ريابكوف وعراقجي« ،تنفيذ

خطة العمل الشاملة المشتركة لتنفيذ
برنامج إيران النووي».
وج��اء في بيان السفارة الروسية في
طهران ،عقب اللقاء« :التقى نائب وزير
الخارجية ال��روس��ي ،بنظيره اإلي��ران��ي،
وب��ح��ث م��ع��ه خ��ط��ة ال��ع��م��ل ال��ش��ام��ل��ة
المشتركة لتنفيذ برنامج إيران النووي»
 .واتفقا على «عقد المزيد من المشاورات
الثنائية».

بوتين و�آبي يناق�شان معاهدة ال�سالم بين البلدين

بولتون «الجنايات الدولية» ّ
تهدد �أمن الواليات المتحدة
و�أطلقنا حملة دبلوما�سية لحماية الأميركيين منها
شنّ مستشار األمن القومي األميركي جون بولتون
«هجوما ً ح��ادا ً على محكمة الجنايات الدولية»،
م��ش��ددا ً على أنها «ت��ه��دد أم��ن ال��والي��ات المتحدة
وسيادتها».
ووصف بولتون ،في خطاب أدلى به في الجمعية
الفدرالية ،مجموعة محافظة في الواليات المتحدة،
أم���س ،محكمة ال��ج��ن��اي��ات ال��دول��ي��ة بأنها «هيئة
بيروقراطية وغير قابلة للمساءلة تتخذ خطوات ال
تتوافق مع الدستور األميركي وأفكارنا الوطنية»،
مؤكدا ً أن «الواليات المتحدة لن تتعاون مع المحكمة
بأي شكل».
وق��ال« :في ذكرى هجمات  11أيلول ،أود توجيه
رسالة واضحة وشفافة نيابة عن رئيس الواليات
المتحدة .بالدنا ستستخدم جميع الوسائل المتوفرة
لديها لحماية مواطنيها وحلفائها من المالحقة غير
العادلة من قبل ه��ذه المحكمة غير الشرعية .لن
نتعاون مع محكمة الجنايات الدولية».
وشدد بولتون على أن «قدرة المحكمة على الحكم ال
تزال موضع نقاش ،متهما ً الجنايات الدولية بالسعي
إلى توسيع صالحياتها» ،كما قال «إن هدف المحكمة
ه��و مالحقة مجرمين ب��أي تهم وف��ي أي بلد ،لكن
إمكانياتها ال تخيف أحداً».
وأش��ار بولتون إل��ى أن «م��زاع��م ارت��ك��اب عناصر
للجيش األميركي جرائم حرب في أفغانستان تحقق
فيها محكمة الجنايات الدولية ال أس��اس لها من
الصحة».
كما ن��دد المستشار ب��ـ»االس��ت��ع��راض األول���ي من

«نداء ال�سودان» تنا�شد االلتزام
بميثاق روما وتنفيذ قرارات المحكمة
أعلنت ق��وى «ن��داء ال��س��ودان» موقفا ً موحدا ً من
الهجمة األخيرة على المحكمة الجنائية الدولية وأكدت
مساندتها ودعمها الكامل لقانون تأسيس المحكمة
الجنائية الدولية.
وذك��رت أنها تساند القانون «ك��أداة لمساندة
ال��ش��ع��وب ض��د القهر ف��ي م��واج��ه��ة الحكومات
واألنظمة غير الملتزمة والتي ال تمتلك جهازا ً
قضائيا ً راغبا ً في محاكمة المسؤولين المنتهكين
حقوق اإلنسان األساسية التي ترقى لمستوى
اإلبادة الجماعية».
وأك��دت قوى «ن��داء السودان» ،في بيان صحافي
أم��س« ،التزامها بمبدأ ع��دم اإلف�لات من العقاب»،
ون��اش��دت كافة ال���دول الموقعة على ميثاق روم��ا
األساسي «االلتزام بالميثاق وتنفيذ قرارات المحكمة،
تأييدا ً لمبدأ العدالة الجنائية واالنتقالية من خالل

أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين «أن مباحثاته مع
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ،جرت بشكل بناء وأن الجانبين
يتطلعان لتعزيز التعاون في مجال التجارة واالستثمارات».
وقال بوتين عقب مباحثاته مع آبي« :المباحثات التي جرت
أمس ،مع رئيس ال��وزراء الياباني جرت في جو عملي وبناء،
وناقشنا بشكل مفصل مسائل العالقات الثنائية».
كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه «ناقش مع رئيس وزراء
اليابان ،شينزو آب��ي ،خ�لال مباحثاتهما أم��س ،مسألة إب��رام
معاهدة سالم بين روسيا واليابان».
وقال بوتين« :بالتأكيد خالل المباحثات تطرقنا لموضوع
معاهدة السالم ،كما هو معلوم ،يجري بحث هذه المسألة منذ

عشرات السنوات ،ومن الساذج االعتقاد أنه يمكن تسويتها
خالل ساعة… لكننا مستعدون للبحث عن الحلول التي ترضي
كالً من روسيا واليابان ،ويقبلها الشعبان».
وأكد الرئيس الروسي« ،أن موسكو تهدف لتعزيز التعاون
مع طوكيو على أساس مبادئ حسن الجوار واالحترام المتبادل
للمصالح».
وق��ال بوتين« :نص ّمم على تطوير التعاون ال��روس��ي —
الياباني على أساس مبادئ حسن الجوار والمراعاة المتبادلة
للمصالح».
وأشار الرئيس الروسي إلى أن «الحوار السياسي بين روسيا
واليابان ي ّتسم بطابع بناء».

�إيطاليا للأمم المتحدة :لن نقبل بتلقي
الدرو�س من �أحد� ..أق ّله منكم!
هاجم وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني أمس ،المفوضة
السامية الجديدة لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ميشيل باشليه
بعد انتقادها الطريقة التي يتم فيها التعامل مع المهاجرين في
إيطاليا.
وق��ال سالفيني ف��ي بيان إن «إيطاليا قبلت ف��ي السنوات
األخيرة السابقة  700ألف مهاجر بينهم الكثير من المهاجرين
غير الشرعيين ،ولم تحصل على أي مساعدة من بلدان أوروبية
أخرى».
وأضاف «لذا ،لن نقبل بتلقي الدروس من أحد ،أقلّه من األمم
المتحدة».
وانتقدت باشليه في خطابها األول أمام مجلس حقوق االنسان
في األمم المتحدة هؤالء الذين يبنون الجدران أمام المهاجرين،

اضافة الى قرار سالفيني بإغالق موانئ ايطاليا بوجه القوارب
التي تحمل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.
وقالت في جنيف إن «بناء ال��ج��دران وتعريض مجتمعات
المهاجرين للخوف والغضب بشكل متع ّمد ( )...وفصل واعتقال
العائالت ووق��ف برامج اإلدم��اج :سياسات كهذه ال تقدم حلوال ً
طويلة األمد ألحد ،فقط المزيد من العدائية والبؤس والمعاناة
والفوضى» .وقالت باشليه «إنها سترسل فريقا ً إل��ى إيطاليا
لتقييم ما قالت إنه ارتفاع في العنف والهجمات العنصرية ضد
المهاجرين واألشخاص من أصول أفريقية وغجر الروما».
وه� ّزت سلسلة من االعتداءات العنصرية إيطاليا في األشهر
األخيرة ،رغم أن حزب سالفيني «الرابطة» وحليفه «حركة الخمس
نجوم» يؤكدون أن هذا ليس أمرا ً جديداً.

النم�سا� :ضمان ال�سالم في �أوروبا
يمكن فقط تحقيقه بالتعاون مع رو�سيا
قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس «إن سياسة بالده تجاه
موسكو لم تتغيّر بعد انحناء وزيرة خارجيته أمام الرئيس الروسي
فالديمير بوتين» ،مشيرا ً إلى «استحالة ضمان السالم في أوروبا دون
روسيا».
وقال كورتس في حديث لمجلة « »Der Spiegelاأللمانية« :إن
القرار حول دعوة بوتين لحفل الزفاف اتخذه العروسان .وخطنا
السياسي في عالقاتنا مع روسيا لم يتغير .وت ّم تمديد العقوبات
(ضد روسيا) في حزيران الماضي .وطبعا نحن أيدنا هذا القرار.

وبغض النظر عن ذلك فإنني أجريت بعد حفل الزفاف محادثات عمل
مع الرئيس الروسي».
وأش��ار إلى أن «ه��ذه المحادثات جعلته ق��ادرا ً على الفصل بين
شيئين».
وأوضح« :من جهة ،من الضروري الر ّد على انتهاك القوانين الدولية
والعدوان الروسي .ومن جهة أخرى ،من المهم جدا ً دعم الحوار .وهذا
ما نعمله ،إذ إن ضمان السالم في هذه القارة (األوروب��ي��ة) يمكن
تحقيقه بالتعاون مع روسيا فقط ،ال ضدها».

ال�سويدّ :
تقدم الحزب الحاكم على اليمين
المتط ّرف في االنتخابات الت�شريعية
تصدّر الحزب االشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد نتائج
االنتخابات التشريعية بفارق كبير ،وفقا ً للنتائج غير الرسمية.
وتقدم الحزب على منافسيه الرئيسيين «المحافظون» و»ديمقراطيو
السويد» اليميني المتطرف.
وحصل الحزب الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ستيفان لوفن على
نحو  26في المئة من أصوات الناخبين ،في نتيجة هي األسوأ له منذ
أكثر من قرن.
الناخبون ف��ي السويد أدل���وا بأصواتهم السبت الماضي في
االنتخابات العامة ،وس��ط تكهنات وترجيحات بتحقيق حزب
«ديمقراطيو السويد» اليميني المتطرف المناوئ للمهاجرين مكاسب
كبيرة في البرلمان ،في حين جاءت النتيجة عكس ذلك.
وكانت وكاالت إعالمية قد ذكرت من جهتها «أن حزب الديمقراطيين
السويدين الشعبوي المناهض للهجرة ،يسعى كي يصبح أكبر حزب

في الدولة التي ينظر إليها على أنها واحة االستقرار االقتصادي والقيم
الليبرالية».
يُذ َكر أنّ األحزاب اليمينية المتطرفة حققت مكاسب مذهلة في كل
أنحاء أوروبا في السنوات األخيرة في أعقاب أزمة الالجئين.
وكان محللون سياسيون قالوا «إن قضية الهجرة والالجئين لعبت
دورا ً كبيرا ً في ارتفاع رصيد الحزب اليميني» ،حيث استقبلت السويد
 162.450من طالبي اللجوء في السنوات الثالث الماضية ،وهي
ثاني أكبر نسبة من حيث عدد المهاجرين في الدول األوروبية مقارنة
بعدد السكان.
وتعتمد السويد نظام التمثيل النسبي ،بحيث تتناسب المقاعد في
البرلمان مع األصوات ،بذلك يعبّر أعضاء البرلمان بأكبر دقة ممكنة
عن اإلرادة السياسية للشعب ،فإذا ما حصل حزب ما على  30%من
األصوات ،فسيحصل على ما نسبته  30%من مقاعد البرلمان.

قبل المحكمة لجرائم مزعومة اقترفتها إسرائيل في
األراض��ي الفلسطينية» ،مشددا ً على أن «الجنايات
الدولية لن تمنع ال��والي��ات المتحدة من مساعدة
إسرائيل في حماية نفسها».
وشدد المستشار على أن «الواليات المتحدة لن
تقف مكتوفة األي��دي أم��ام اتخاذ المحكمة خطوات
ضدها أو ضد إسرائيل وغيرها من حلفائها» ،مشيرا ً
إلى «الخيارات التي قد تلجأ أميركا إليها في هذه
الحال ،بما فيها تجميد أصول المحكمة في البالد ومنع
قضاة فيها من دخول األراضي األميركية».
وق���ال« :س��ن��ر ّد على محكمة الجنايات الدولية
وموظفيها حسب القانون األميركي».

بعدها السياسي والمجتمعي».
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع
المجلس الرئاسي لـ»نداء السودان» في العاصمة
الفرنسية باريس ،يومي األح��د واالثنين ،برئاسة
الصادق المهدي وحضور األمين العام مني أركو
مناوي وممثلي الكتل بما في ذلك كتل الداخل.
وك��ان��ت ال��والي��ات المتحدة األميركية ق��د ه��ددت
بـ»اتخاذ موقف صارم من المحكمة الجنائية الدولية
في الهاي ،مثل فرض عقوبات على قضاتها إذا شرعوا
ف��ي التحقيق ف��ي م��زاع��م ع��ن ج��رائ��م ح��رب ارتكبها
أميركيون في أفغانستان».
و»نداء السودان» هو تحالف مدني يعتمد الوسائل
السياسية السلمية للوصول إلى أهدافه ،وال عالقة
له البتة بالكفاح المسلح للجبهة الثورية وال يشارك
فيه.

الأمم المتحدة تطالب ال�سعودية
بمحا�سبة الم�س�ؤولين عن مجزرة �صعدة
دع��ت مف ّوضة األم��م المتحدة السامية لحقوق
اإلن��س��ان ميشيل باشليه التحالف السعودي إلى
«إبداء شفافية أكبر في قواعد االرتباط التي يتبعها
في حرب اليمن».
وفي أول خطاب لها أمام مجلس حقوق اإلنسان
منذ تو ّليها المنصب في أيلول ،دعت باشليه التحالف
لـ»معاقبة المسؤولين عن الضربات الجوية التي
أودت بحياة المدنيين».
وك���ان مجلس األم���ن ال��دول��ي ق��د ط��ال��ب ف��ي آب
الماضي بـ»إجراء تحقيق نزيه وشفاف بخصوص
المجزرة األخيرة التي ارتكبها التحالف السعودي في
صعدة».
وس ّجلت في رصيد التحالف مجازر ع��دة بحق
ُ
المدنيين اليمنيين منذ انطالق العدوان على اليمن،

منها قيامه بتحويل زفاف إلى مأتم في نيسان الماضي
ومجزرة القاعة الكبرى التي حصلت عام  2016وأدت
إلى جرح واستشهاد المئات.
وقصفت طائرات التحالف السعودي في  10آب
الماضي حافلة تنقل أطفاال ً ما أسفر عن استشهاد
وجرح العشرات.
وفي سياق آخر ،شجعت مف ّوضة األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان على «إيجاد آلية دولية
لجمع األدل��ة على الجرائم بحق مسلمي الروهينجا
في ميانمار ،بما في ذلك القتل والتعذيب بهدف إجراء
محاكمات في المستقبل».
كما أش��ارت باشليه إلى أنه «سيتم إرس��ال فرق
للنمسا وإيطاليا لبحث حماية المهاجرين» ،كما أبدت
قلقها إزاء «خطاب كراهية األجانب في ألمانيا».

ليبيا :اتفاق على وقف �إطالق النار برعاية �أممية
تحدّثت وسائل إعالم ليبية عن «انتهاء الهجوم الذي
تحصن خالله المسلحون داخل مبنى المؤسسة الوطنية،
حيث ع ّززت السلطات إجراءاتها األمنية في محيطه».
وأعلنت بعثة األمم المتحدة في ليبيا «توصل األطراف
المتصارعين في طرابلس إلى اتفاق على تجميد حركة
القوات واستحداث آلية مراقبة وتحقيق لتثبيت وقف
إطالق النار».
األممي إلى ليبيا غسان سالمة
االتفاق رعاه المبعوث
ّ
وفي تغريدة على تويتر أشارت البعثة إلى «وضع خطط
النسحاب التشكيالت المسلحة من المواقع السيادية
والمنشآت الحيوية واستبدالها بقوات نظامية».
سالمة قال خالل االجتماع «نحن أمام مفترق طرق،
علينا أن نقوم بتصحيح األوضاع من خالل التفاهم بيننا

بدال ً من التعارك وسفك الدماء وتدمير العاصمة ،فلنترك
للعسكريين وقتا ً للتفاهم على كيفية فض النزاع والفصل
ووضع آلية لمراقبة وقف إطالق النار».
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 2
أيلول حالة الطوارئ في العاصمة طرابلس وضواحيها،
التي شهدت اشتباكات عنيفة بين المجموعات المسلحة.
فيما أف��اد مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في
العاصمة الليبية طرابلس بـ»سقوط عدد من الضحايا
في هجوم مسلّح على مبنى المؤسسة الوطنية للنفط
صباح أم��س» .أمنياً ،تحدثت وسائل إع�لام ليبية عن
تحصن خالله المسلحون داخل
انتهاء الهجوم ال��ذي
ّ
مبنى المؤسسة الوطنية ،حيث ع ّززت السلطات إجراءاتها
األمنية في محيطه.

نحو حكومة وفاق جديدة..

الب�شير يع ّين نائب ًا له ورئي�س ًا جديد ًا للوزراء

السوداني عمر حسن البشير «أنّ
أعلن مساعد للرئيس
ّ
األخير عيّن معتز موسى رئيسا ً للحكومة ،كما عيّن بكري
حسن صالح نائبا ً أول لرئيس الجمهورية».
الوطني وخفض
وكان البشير قد ح ّل حكومة الوفاق
ّ
عدد ال��وزارات من  31وزارة إلى  21وفق ما أكدت وكالة
األنباء الرسمية.
وأوض��ح مساعد البشير ،أنه «سيت ّم تشكيل حكومة
الوفاق الوطني الجديدة عقب إجراء مشاورات مع رئيس
الوزراء الجديد قريباً».
وب��� ّرر ال��ق��رار ب��أن��ه «ي��رم��ي إل��ى معالجة األوض���اع
االقتصادية الصعبة التي واجهتها البالد خالل الفترة
الماضية».
وقالت وكالة «سونا» «اعتمد المكتب القيادي في
اجتماع طارئ دعا له البشير تعيين الفريق أول ركن بكري
حسن صالح نائبا ً أول للرئيس وعثمان محمد يوسف كبر
نائبا ً للرئيس ومعتز موسى رئيسا ً للوزراء».
وأض��اف��ت «س��ي��ؤدي ال��ث�لاث��ة ال��ق��س��م أم���ام رئيس
الجمهورية ،وأ ّم��ن المكتب القيادي على كل من وزير
الخارجية ووزير شؤون الرئاسة ووزير الدفاع كمكلّفين
لتأدية مهامهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة».
ويأتي ق��رار البشير ح � ّل الحكومة ،في وق��ت يشهد
ّ
التضخم الذي بلغ
االقتصاد السوداني ارتفاعً ا في معدّل
أكثر من .65%

في تشرين األ ّول الماضي ،رفعت الواليات المتحدة
عقوبات اقتصادية كانت تفرضها على الخرطوم منذ
عقود.
وك��ان متو ّقعا ً أن يكون لقرار واشنطن أثر إيجابي،
لكنّ االقتصاد السوداني لم يستفد منه وفق مسؤولين
سودانيين ،وذلك بسبب تح ّفظ المصارف العالمية عن
التعامل مع نظيراتها السودانية.
وواجه االقتصاد السوداني صعوبات عقب انفصال
جنوب السودان عنه ما أفقد البالد  75%من إنتاج النفط.
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كوالي�س
قالت قيادات عراقية على
صلة بمشاروات تسمية
الكتلة األكبر ورئيس
الحكومة المقبل إنّ خلط
أوراق يجري بين الكتل
المعنية في تحالفي
اإلصالح والبناء،
وخصوصا كتلتي
سائرون والفتح سيغيّر
المشهد العراقي ،وانّ
اسم الرئيس السابق
للحكومة نوري المالكي
لم يكن مطروحا ً لرئاسة
الحكومة أصالً ،لكن
الجديد هو شطب اسم
الرئيس الحالي للحكومة
حيدر العبادي من
التداول ،وانّ التشاور
ربما يعود إلى صيغة
حكومة جامعة وليس
حكومة غالبية...

�إدلب :ر�سائل
وا�شنطن
الدموية
} حميدي العبدالله
ي��خ��ط��ئ م����ن ي��ع��ت��ق��د
أنّ ال���والي���ات المتحدة
وحلفاءها ،بما ف��ي ذلك
حليفهم نظام حكم حزب
العدالة والتنمية برئاسة
رج���ب ط��ي��ب أردوغ�����ان،
ي��ك��ت��ف��ون ح��ت��ى اآلن في
ع��رق��ل��ة ت��ح��ري��ر إدل���ب
وتقديم الدعم إلرهابيّيها
م��ن خ�ل�ال التصريحات
ال��ك��اذب��ة ال��ت��ي ت �دّع��ي أنّ
المعركة س��وف تتسبّب
بمجزر ٍة كبرى وستقود
إل��ى هجرة مئات اآلالف،
وبالتالي تهديد االستقرار
اإلقليمي وال��دول��ي ،علما ً
أنّ مثل هذا التهويل رافق
ك ّل المعارك الكبرى التي
خاضها الجيش السوري،
س����واء ف��ي أح��ي��اء حلب
الشرقية ،أو في البادية
ودير الزور ،أو في الغوطة
الشرقية أو ف��ي منطقة
الجنوب أخيراً.
إن ر ّد فعل ال��والي��ات
المتحدة تعدّى ذلك وبدأ
ب��إرس��ال رسائل دموية،
ف���ال���ه���ج���وم ال��وح��ش��ي
وال����غ����ادر ع��ل��ى منطقة
السويداء من قبل داعش
ك��ان بدع ٍم ومساند ٍة من
القوات األميركية المرابطة
في منطقة ال ّتنف .وحمل
ه���ذا ال��ه��ج��وم ال��وح��ش��ي
ال������ذي ذه�����ب ض��ح��ي��ت��ه
ال��ع��ش��رات م���ن ال��ن��س��اء
واألط��ف��ال رس��ال� ًة دموي ًة
أميركي ًة واضح ًة مفادها
أن��ه غير مسموح لكامل
ق���وات الجيش ال��س��وري
التي شاركت في تحرير
المنطقة الجنوبية التوجه
إلى إدلب ،وبالتالي ال ب ّد
من إشغال جزء من هذه
القوات في معارك أخرى
لدفعها لتشتيت قواتها
وع��دم تركيزها كلها في
منطقة إدلب.
رس��ال��ة دم��وي � ٌة أخ��رى
ووح���ش���ي���ة ،ه���ي ق��ي��ام
ع��ص��اب��ات م��س��ل��ح��ة من
ميليشيا األش��اي��س في
ال��ق��ام��ش��ل��ي ب��االع��ت��داء
ع���ل���ى م���ج���م���وع���ة م��ن
الجيش ال��س��وري كانت
ت��ق��وم ب��دوري��ة روتينية
ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ،وتوقيت
ه���ذا االع���ت���داء الوحشي
واإلج����رام����ي ال���غ���ادر ال
يمكن فصله ع��ن اقتراب
م��وع��د ان���ط�ل�اق معركة
تحرير إدل��ب ،وأيضا ً هذا
االع���ت���داء يحمل رس��ال � ًة
أميركي ًة دموي ًة واضحة،
تريد القول إنّ استعادة
الدولة السورية لمحافظة
إدل��ب ستقابلها سيطرة
ال��ق��وات األم��ي��رك��ي��ة عبر
ٍ
عصابات مسلحة مرتبطة
بها على كامل محافظة
الحسكة ،وإن��ه��اء وج��ود
الدولة السورية في هذه
المحافظة.
هذا هو فحوى الرسائل
الدموية األميركية األخيرة
معنى آخر.
وليس لها أيّ
ً

