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قضية

الجيش يستعيد
معردس ويصمد
في المنشية
اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد ال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـس ـ ــوري
وح ـل ـفــاؤه الـسـيـطــرة عـلــى قرية
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــردس ف ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ـ ــف حـ ـم ــاه
ال ـش ـمــالــي ،ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة على
الـ ـت ــوال ــي ع ـق ــب ب ـ ــدء ال ـف ـصــائــل
امل ـس ـل ـحــة ه ـجــوم ـهــا ع ـل ــى ذل ــك
املحور.
وبــال ـتــوازي ،شهد حــي املنشية
ف ــي درعـ ـ ــا اش ـت ـب ــاك ــات عـنـيـفــة
ب ــن الـجـيــش وف ـصــائــل الجبهة
الـجـنــوبـيــة املـنـضــويــة مــع «هيئة
تحرير الشام» تحت قيادة «غرفة
عـمـلـيــات الـبـنـيــان امل ــرص ــوص».
وت ـ ــرك ـ ــزت االشـ ـتـ ـب ــاك ــات عـلــى
م ـحــور م ــدرس ــة م ـعــاويــة وع ــدد
م ــن ال ـن ـق ــاط ف ــي وسـ ــط ال ـح ــي،
بالتوازي مع استهداف سالحي
الجو واملدفعية لعدد مــن نقاط
املـسـلـحــن فــي أطـ ــراف املنشية
ودرعا البلد والكرك.

األم ـ ـيـ ــركـ ــي ريـ ـك ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،فــي
ت ـص ــري ـح ــات ل ـق ـن ــاة «س ـ ــي ب ــي إس»
األميركية ،أنــه ُ«ســواء أكانت روسيا
مـ ـت ــواطـ ـئ ــة أم خ ـ ــدع ـ ــت م ـ ــن ال ـن ـظ ــام
الـســوري ،فإنها قد فشلت في الوفاء
بالتزاماتها إزاء املجتمع الــدولــي».
وأعلن املتحدث باسم البيت األبيض
شــون سـبــايـســر ،أن الــرئـيــس دونــالــد
ت ــرام ــب ،ات ـصــل أم ــس بـقــائــد املــدمــرة
األم ـي ــرك ـي ــة (بـ ــورتـ ــر) ،ال ـت ــي شــاركــت
في تنفيذ الضربة الصاروخية على
قــاعــدة الشعيرات الجوية «لتهنئته
وش ـ ـكـ ــره ع ـل ــى ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم» ،مــوض ـحــا
أن بـ ــاده س ـت ـتــرك احـتـمــالـيــة تنفيذ
ضــربــات مستقبلية مفتوحة بسبب
«رؤي ـ ـت ـ ـنـ ــا لـ ـلـ ـن ــاس وهـ ـ ــم ي ـق ـص ـفــون
ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــازات الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــة وال ـ ـبـ ــرام ـ ـيـ ــل
املتفجرة».
وم ــن جـهــة أخـ ــرى ،ق ــال الـكــرمـلــن إن
وزيــر الخارجية األميركي لن يلتقي
بالرئيس الروسي فالديمير بوتني،
خــال زيارته ملوسكو هــذا األسبوع.
وأوض ـ ــح امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـكــرمـلــن
ديميتري بيسكوف ،أن هذا االجتماع
«غـيــر م ـق ــرر» ،مضيفًا أن تيلرسون
ّ
ً
«سـيــتـبــع ب ــروت ــوك ــوال ديـبـلــومــاسـيــا
ص ــارم ــا» وس ـي ـل ـت ـقــي ف ـقــط بـنـظـيــره
ّ
ّ
الروسي .وذكر بأن الهجوم األميركي
يظهر «عــدم رغبة الــواليــات املتحدة
في ّالتعاون» حول سوريا.
ون ـ ــش ـ ـط ـ ــت طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران م ـ ـ ــن حـ ــراك ـ ـهـ ــا
الديبلوماسي فــي املقابل ،إذ أجــرى
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي مـحـمــد
ج ـ ـ ــواد ظـ ــريـ ــف ،س ـل ـس ـل ــة اتـ ـص ــاالت
هــاتـفــي ب ـعــدد م ــن ن ـظــرائــه ،تـنــاولــت
تـ ـط ــورات امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري .وشـمـلــت
ً
ات ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ظـ ــريـ ــف ك ـ ـ ــا م ـ ــن وزراء
خ ــارج ـي ــة روس ـي ــا وع ـم ــان وس ــوري ــا
والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزائ ـ ـ ــر ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب م ـن ـس ـقــة
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـي ــدريـ ـك ــا م ــوغ ـي ــري ـن ــي.
وشدد خالل االتصاالت على ضرورة
تشكيل لجنة تحقيق بشأن الهجوم
الكيميائي على خان شيخون .وقال
بيان ل ــوزارة الخارجية الروسية إن
ظ ــري ــف ون ـظ ـي ــره س ـيــرغــي الف ـ ــروف،
ش ــددا عـلــى أن «األع ـم ــال الـعــدوانـيــة
ضد دولة ذات سيادة تعتبر انتهاكًا
ل ـل ـقــانــون ال ـ ــدول ـ ــي ...وت ـخ ـلــق خـطـرًا
ّ
وتضر مكافحة
على األمن اإلقليمي
اإلرهاب».
(األخبار)

«اإليغور» في سوريا:
أدوات تركية ضد الصين
فراس الشوفي
لــم يـكــن ت ـحـ ّـول ســوريــا وال ـع ــراق إلــى
ق ـب ـلــةٍ لـ ـ «ال ـج ـه ــادي ــن» اآلتـ ــن م ــن كل
أص ـق ــاع األرض ،م ــن قـبـيــل الـصــدفــة،
ّ
ً
بــل ك ــان عـمــا حثيثًا مـنــظـمــا أخــذتــه
أجهزة استخبارات عاملية وإقليمية
ع ـلــى عــاتـقـهــا ب ـه ــدف إغ ـ ــراق ســوريــا
وال ـعــراق باملقاتلني األجــانــب .وفيما
كانت أجهزة االستخبارات األوروبية
ّ
تسهل مرور «الجهاديني» األوروبيني
ّ
إل ــى ال ـش ــرق ،بـغـيــة الـتـخــلــص مـنـهــم،
يـتـعـ ّـدى دور االس ـت ـخ ـبــارات التركية
اس ـت ـج ــاب «ال ـج ـه ــادي ــن» ون ـشــرهــم
ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،إل ــى م ـحــاولــة
ال ـن ـظ ــام ال ـت ــرك ــي م ـنــذ الـتـسـعـيـنـيــات
لـعــب دور سـيــاســي ـ ـ أمـنــي فــي آسيا
ال ــوسـ ـط ــى .ب ـي ــد أن هـ ــذا ال ـ ـ ــدور أخ ــذ
طــابـعــه األبـ ــرز عـبــر الـلـعــب عـلــى وتــر
األقـ ـلـ ـي ــات ال ـت ــرك ـم ــان ـي ــة فـ ــي مـحـيــط
تركيا املباشر والبعيد ،وإنشاء أذرع
إرهابية تعمل لحساب االستخبارات
التركية بــالــوســاطــة عــن األميركيني،
وابتزاز حكومات العديد من البلدان
الشرقية الصغيرة والكبيرة؛ بينها
روسيا عبر دعم الحركات اإلرهابية
الـ ـشـ ـيـ ـش ــانـ ـي ــة ،والـ ـ ـص ـ ــن عـ ـب ــر دع ــم
«حركة استقالل تركستان الشرقية»
ال ـ ـتـ ــي تـ ـط ــال ــب ب ــاسـ ـتـ ـق ــال األقـ ـلـ ـي ــة
«اإلي ـغ ــوري ــة» عــن الـحـكــومــة املــركــزيــة
الصينية.
قبل أيــام ،كشفت صحيفة «يديعوت
أح ــرون ــوت» ال ـع ـبــريــة م ـع ـلــومــات عن
تقرير أعده «مركز األبحاث السياسية
ف ــي وزارة ال ـخــارج ـيــة اإلســرائـيـلـيــة»
حــول وج ــود  3آالف إرهــابــي صيني
مــن «اإليـ ـغ ــور» يـقــاتـلــون فــي ســوريــا
إلى جانب التنظيمات اإلرهابية ،وال
سـ ّـيـمــا «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» و«داعـ ــش»
و«ال ـح ــزب اإلســامــي الـتــركـسـتــانــي».
لم يقل التقرير جديدًا ،سوى تركيزه
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري واألم ـن ــي
ّ
املطرد بني املنظومة األمنية الصينية
واألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة ،ونـ ّـيــة
الصني رفع دعمها العسكري للجيش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـغ ـي ــة ق ـ ـتـ ــال الـ ـجـ ـم ــاع ــات
التكفيرية ،وتـحــديـدًا املقاتلني ذوي
األص ــول الـصـيـنـيــة ،الــذيــن تعتبرهم
ب ـ ـكـ ــن خـ ـ ـطـ ـ ـرًا م ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــا ع ـل ـي ـه ــا،
وخصوصًا فــي إقليم «شينجيانغ»
غرب البالد.

رئـيـسـيــن فــي مـحــافـظــة إدلـ ــبّ ،
األول
يقع في قرية إحسم في منطقة جبل
الـ ـ ــزاويـ ـ ــة ،وي ـ ـقـ ـ ّـدر ع ـ ــدد امل ــوج ــودي ــن
فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـع ـس ـك ــر بـ ـح ــوال ــى 2500
مقاتل ينضوون تحت لــواء «الحزب
ال ـتــرك ـس ـتــانــي» ،ف ـي ـمــا ي ـقــع املـعـسـكــر
الـثــانــي األب ــرز فــي بـلــدة مــرعـيــان في
جـبــل ال ــزاوي ــة أي ـضــا ،وي ـضـ ّـم حــوالــى
 3000مـقــاتــل .كــذلــك يعمد املـقــاتـلــون
«اإليـغــور» الذين أحضروا عائالتهم
إلــى ســوريــا ،الــى «اسـتـيـطــان» بعض
الـ ـ ـق ـ ــرى ف ـ ــي إدلـ ـ ـ ـ ــب ،وال س ـ ّـيـ ـم ــا فــي
ق ــرى جـبــل ال ـ ّـس ـم ــاق ،وال ـت ــي ت ـ ّـم طــرد
أهلها منها أو مـصــادرة ممتلكاتهم
مـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـبـ ـ ــل «ال ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــرة» والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي .ويـ ـمـ ـت ــاز امل ـق ــات ـل ــون
«اإليغور» بحيازتهم أصنافًا عديدة
م ــن األسـ ـلـ ـح ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،وال سـ ّـي ـمــا
ص ــواري ــخ «ت ـ ــاو» األم ـيــرك ـيــة الـصـنــع
ّ
مقدمة إليهم مــن قبل االستخبارات
الـ ـت ــركـ ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى م ـنــاظ ـيــر
ليلية حديثة وتجهيزات لوجستية
ومـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات ات ـ ـ ـصـ ـ ــال غـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ت ـع ـمــل
الـجـهــات الــروسـيــة والـســوريــة بشكل
دائ ـ ــم ع ـلــى ال ـت ـشــويــش عـلـيـهــا بـغـيــة
ّ
الحد من كفاء تها وقدراتها العالية.
وبحسب املعلومات املتوافرة أيضًا،
ف ــإن مـعـبــر ب ــاب ال ـهــوى ال ـح ــدودي ال
ي ــزال يـسـتـخــدم م ـمـ ّـرًا لـنـقــل األسـلـحــة
والذخائر إلى املجموعات اإلرهابية،
وال ّ
سيما إلــى «حــركــة أحــرار الشام»
و«ال ـح ــزب اإلســامــي الـتــركـسـتــانــي»،
ال ـ ـ ــذي ي ـس ـت ـف ـيــد ب ـش ـك ــل ي ــوم ــي مـ ّـمــا
م ـع ـ ّـدل ــه خ ـمــس ش ــاح ـن ــات م ــن الــدعــم
الـلــوجـسـتــي والـتـسـلـيـحــي امل ـق ـ ّـدم من
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـت ــرك ـي ــة م ـب ــاش ــرة.
وبـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب إح ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاء ات تـ ـق ــريـ ـبـ ـي ــة
لــأج ـهــزة األم ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة ،ف ــإن ما
ّ
ال ي ـقــل ع ــن  600إره ــاب ــي «إي ـغ ــوري»
قتلوا خالل العام املاضي في معارك
ريـ ــف ح ـم ــاه ومـ ـع ــارك ح ـل ــب ،بـعــدمــا
قـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي ع ـم ــاد
قــوات «جيش الفتح» الهجومية من
ً
االنـغـمــاسـيــن واالن ـت ـحــاريــن ،فضال
ـدد ك ـب ـيـ ٍـر م ــن اآلل ـي ــات
ع ــن تـجـهـيــز عـ ـ ٍ
وال ـس ـي ــارات املـفـخـخــة واسـتـخــدامـهــا
ضد قوات الجيش السوري وحلفائه

أكثر من  5آالف «إيغوري»
في سوريا
الحصول على أرقام دقيقة حول أعداد
امل ـقــات ـلــن اإلي ـغ ــور ف ــي س ــوري ــا ليس
ً
سـهــا ،على الــرغــم مــن أن التقديرات
تجمع على تجاوزهم عتبة الخمسة
والسبب ّ
ّ
ربما يعود إلى
آالف مسلح.
عــدم اختالط هــؤالء بشكل واســع مع
املقاتلني مــن جنسيات أخ ــرى ،حتى
ض ـم ــن ت ـن ـظ ـي ـمــي «ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة»
و«داعش» ،وانزوائهم ضمن «الحزب
اإلسالمي التركستاني» في ّ
تجمعات
وم ـع ـس ـك ــرات خ ـ ّ
ـاص ــة بـ ـه ــم .وت ـش ـيــر
معلومات «األخبار» إلى أن محافظة
إدل ــب ت ـضـ ّـم ال ـعــدد األك ـبــر مــن هــؤالء
املقاتلني ،نظرًا إلى قربها إلى الحدود
التركية وانكفاء املقاتلني األجانب في
صفوف «النصرة» أو «هيئة تحرير
ال ـشــام» إلــى إدل ــب .وبحسب مصادر
«األخ ـب ــار» ،ف ــإن لــإيـغــور معسكرين

يتنامى القلق الصيني
من تزايد احتماالت
وقوع أعمال إرهابية
في «شينجيانغ»

في الشمال.
وي ــذك ــر ال ـك ــات ــب األمـ ـي ــرك ــي س ـي ـمــور
هيرش في مقالة نشرها بداية ،2016
إن ح ــوال ــى  5000إيـ ـغ ــوري ان ـت ـق ـلــوا
إلى تركيا ما بني  2013وخريف عام
 ،2015ويـنـقــل ع ــن الـسـفـيــر ال ـســوري
فــي بكني عماد مصطفى أن «دمشق
تـمـتـلــك مـعـلــومــات عــن  860إيـغــوريــا
موجودين في سوريا» ،وأن «الصني
ت ـع ـهــدت بـتـخـصـيــص ث ــاث ــن مـلـيــار
دوالر ملــرح ـلــة إع ـ ــادة إع ـم ــار ســوريــا
بـعــد ال ـح ــرب» .وأخ ـي ـرًا ،نـشــر تنظيم
«داع ـ ـ ــش» إص ـ ـ ــدارًا دع ــائ ـي ــا ب ـع ـنــوان
«أول ـ ـئـ ــك ه ــم الـ ـص ــادق ــون» خـ ّـصـصــه
لتوجيه تهديد غير مسبوق للصني
بأنها باتت هدفًا للتنظيم اإلرهابي،
وذلـ ــك ف ــي تـصـعـيــد ك ـب ـيــر ،عـلـمــا بــأن
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ك ــان ق ــد أص ــدر في
صيف عام  2015مقطعًا دعائيًا آخر
تضمن مـقــابــات مــع بـعــض اإليـغــور

حصل الجيش
طائرات
السوري على 8
ّ
صينية من دون طيار

م ـمــن ان ـت ـق ـلــوا إلـ ــى م ـنــاطــق سـيـطــرة
ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،اشـ ـتـ ـه ــر م ـن ـهــم
العجوز الثمانيني محمد أمني.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار»،
ف ــإن الـقـلــق الـصـيـنــي م ــن تـنــامــي ق ـ ّـوة
املـ ـق ــاتـ ـل ــن اإلي ـ ـغـ ــوريـ ــن فـ ــي س ــوري ــا
واحـتـمــاالت عــودة هــؤالء إلــى الداخل
وق ـي ــام ـه ــم ب ـع ـم ـل ـيــات ت ــزع ــزع األمـ ــن،
دفـ ـ ـ ــع بـ ــال ـ ـصـ ــن إلـ ـ ـ ــى رفـ ـ ـ ــع م ـس ـت ــوى
تـ ـع ــاونـ ـه ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري م ـ ــع ال ـج ـي ــش
الـســوري بغية دعمه في قتال هــؤالء،
ً
فضال عــن الرغبة فــي توسيع دورهــا
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وخ ـصــوصــا
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا .وقــد
تـ ّـم تزويد وزارة الــدفــاع الصينية من

قبل السلطات السورية بأسماء أكثر
م ــن  221إره ــاب ـي ــا إيـ ـغ ـ ّ
ـوري ــا ،وكــذلــك
معلومات تفصيلية طلبتها الصني
عن أماكن وجودهم ،وخرائط ميدانية
ملـعـسـكــراتـهــم وم ـع ـلــومــات ع ــن الــدعــم
الـتــركــي لـهــم .وب ـنـ ً
ـاء عـلــى طـلــب مـقـ ّـدم
م ــن قـبــل الـسـلـطــات ال ـس ــوري ــة ،حصل
ال ـج ـي ــش الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـل ــى  8ط ــائ ــرات
صينية مــن دون طـ ّـيــار الستخدامها
في رصد تحركات املقاتلني «اإليغور»
في إدلب ،وقام الصينيون والسوريون
ببحث األمر مع وزارة الدفاع الروسية
وس ـبــل ال ـت ـصــدي لـ ـه ــؤالء ،بــاإلضــافــة
إلــى التركيز على أهمية قطع الدعم
التركي عنهم.

تهديد «طريق الحرير»
تنحدر أصــول «اإليـغــور» من األقلية
الـقــومـيــة الـتــركـيــة فــي «شينجيانغ»
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة .وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـ ـقـ ــدر م ـع ـظــم
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر «املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاي ـ ـ ــدة» ت ـ ـعـ ــدادهـ ــم
ب ـحــوالــى  10إل ــى  11م ـل ـيــون نـسـمــة،
يذهب النشطاء «اإليغور» إلى القول
إن ت ـع ــداده ــم ي ـصــل إلـ ــى  40مـلـيــون
ن ـس ـمــة .وي ـن ـشــط ك ـث ـيــرون م ــن ه ــؤالء
ضـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة فـ ــي بـكــن
ويطالبون باالستقالل ،وإعــادة بناء
«دولـ ـ ـ ــة ت ــرك ـس ـت ــان الـ ـش ــرقـ ـي ــة» ال ـتــي
اس ـت ـق ـل ــت س ــاب ـق ــا لـ ـع ــدة ق ـ ـ ــرون ،قـبــل
أن تـنـجــح ال ـصــن ف ــي ضـمـهــا نـهــايــة
ّ
ال ـقــرن  .19لـكــن ذل ــك الـضــم لــم يحقق
االسـتـقــرار الــدائــم ،ونـجــح «اإلي ـغــور»
فـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ــان اسـ ـتـ ـق ــالـ ـه ــم عـ ـ ــن ب ـكــن
م ــرت ــن ،ف ــي  1933وف ــي  .1944وفــي
حني ترى الصني في «حركة استقالل
ّ
التحدي األبــرز
تركستان الشرقية»،
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى األمـ ـ ـ ــن واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ُ
واالسـتـقــرار الجماعي ،تعتبر تركيا
الــداعــم الـسـيــاســي األب ــرز ،إن لــم يكن
الــوحـيــد لـ ـ «اإلي ـغ ــور» ،مــع معلومات
م ـتــداولــة عــن أن ع ــدد «اإليـ ـغ ــور» في
تركيا يصل إلى  300ألف نسمة ،وأن
تــرك ـيــا مـنـحــت ج ـ ــوازات س ـفــر تــركـيــة
لحوالى  100ألــف منهم لجأوا إليها
في العقود املاضية.
ويـتـنــامــى الـقـلــق الـصـيـنــي مــن تــزايــد
احـ ـتـ ـم ــاالت وق ـ ـ ــوع أع ـ ـمـ ــال إره ــاب ـي ــة
ف ــي «ش ـي ـن ـج ـيــانــغ» أو غ ـي ــره ــا عـلــى
ي ــد «اإلي ـ ـغـ ــور» امل ـت ـط ــرف ــن .ح ـتــى إن
السلطات املحلية في اإلقليم رصدت
أخـيـرًا مـكــافــآت تـصــل فــي مجموعها
إلــى مـئــة مـلـيــون ي ــوان صيني (14.5
مليون دوالر) ملن يقدم أي معلومات
ع ــن األن ـش ـط ــة اإلره ــابـ ـي ــة املـحـتـمـلــة.
وتـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدرج املـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــآت بـ ـحـ ـس ــب نـ ــوع
امل ـع ـل ــوم ــات املـ ـق ــدم ــة ،ل ـت ـصــل إل ـ ــى 5
ماليني يوان صيني ( 725ألف دوالر)
ملن يبلغ عن عمل إرهابي مقبل .كما
أعلنت السلطات املحلية عــن إجبار
أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات عـ ـل ــى تــرك ـيــب
أن ـظ ـمــة ت ـع ـقــب ب ــاألق ـم ــار الـصـنــاعـيــة
ق ـبــل ن ـهــايــة ح ــزي ــران امل ـق ـب ــل .وتــأتــي
اإلج ــراء ات األمنية الـجــديــدة تحسبًا
ل ـع ـم ـل ـي ــات إرهـ ــاب ـ ـيـ ــة قـ ــد ت ـس ـت ـهــدف
م ـ ـشـ ــروع مـ ــا ب ـ ــات يـ ـع ــرف ب ـ ـ «ط ــري ــق
الحرير الـجــديــد» الــذي يصل الصني
بباكستان ،مرورًا بشينجيانغ .كذلك
تـسـتـبــق اإلج ـ ـ ــراء ات ان ـع ـقــاد املــؤتـمــر
املـ ــركـ ــزي ال ـ ـ ـ  19ل ـل ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
ال ـص ـي ـن ــي ،والـ ـ ــذي ي ـت ــوق ــع أن يـنـجــم
ع ـن ــه ت ـغ ـي ـي ــرات ك ـب ـي ــرة ف ــي ال ـق ـي ــادة
السياسية.

