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ال�ضرورة قبل ت�سوية ّ
دخل ال ّرو�سي :جولة ّ
ال ّت ّ
ال�ضرورة
 وائل بنجدّو

 د .حسام الدين خالصي
أرب��ع س �ن��وات وأك �ث��ر م�� ّرت ع�ج��اف�ا ً على س��وري��ة خاصة
والمنطقة ال�ع��رب�ي��ة ع��ام��ة ،وب ��دا ال�ع��ال��م ال�غ��رب��ي واث �ق �ا ً من
انتصاراته التي حققها في دول «الربيع العربي» المزعوم.
أرب��ع س�ن��وات وأك�ث��ر استعملت فيها ك � ّل أن ��واع ال�ق��وى في
سورية ب��دءا ً من القوة الناعمة المزعومة وتلفيق فكرة أنّ
«الشعب يريد تغيير النظام» عبر ماكينة إعالمية محترفة
وذكية وقوية وواس�ع��ة م��ز ّودة بخطاب إسالمي إخواني،
وق��ام��ت ب��دراس��ة ال��واق��ع ال �س��وري وع��زف��ت على ك � ّل أوتار
التأجيج والتحريض السياسي والمذهبي والطائفي والديني
واإلث �ن��ي .أض��ف إل��ى ذل��ك حشد ال��دول التي أسمت نفسها
«صديقة لسورية» آنذاك ،القتسام الكعكة في مرحلة تالية،
وه��ي التي ب��دأت تخطط القتسام الكعكة في المنطقة تبعا ً
لتعاونها في تطبيق السياسة األميركية التي بدت كالغول
المدبر والذي ال ُير ّد له طلب.
وتخصصت تركيا وقطر
وقتها تباينت م��واق��ف ال��دول
ّ
والسعودية وفرنسا في دعم وتسليح ما ُيس ّمى «المعارضة
المعتدلة» ،وال�ت��ي أوج ��دوا لها اس��م «الجيش ال�ح��ر» آنذاك
لـ»شرعنة» حملها للسالح في وجه الجيش العربي السوري،
على اعتبار أنها الجهة التي تدافع عن «الثورة» المزعومة،
وبعدها تطور الصراع أثناء العدوان على غزة ،لتظهر «جبهة
النصرة» والفصائل والعصابات اإلس�لام�ي��ة ،وم��ن بعدها
ظهرت خرافة «داعش» والتي ل ّوحت بـ»الجهاد لتحقيق دولة
الخالفة اإلسالمية» العابرة للمسافات وال�ح��دود من أجل
هدفها.
كان هذا كله برعاية التحالف األميركي األوروبي الخليجي
والذي تع ّهد باطالً بضرب «داعش» ،وفي الوقت نفسه كان
يرعاها ويغذيها ويسلحها.
إلى هنا والرواية كانت في عهدة المحللين السياسيين،
قصة صمود وصبر للشعب الشريف في سورية رفضت
ال �م��ؤام��رة وت �ص �دّت لها وق�ص��ة بطولة أس�ط��وري��ة للجيش
ال �ع��رب��ي ال �س��وري ت �ص �دّى ع�س�ك��ري�ا ً ل �ك � ّل ه��ذه المجاميع
اإلره��اب �ي��ة ع�ل��ى األراض� ��ي ال �س��وري��ة ،وق � �دّم التضحيات
الواضحة ،وثبت موقفا ً وطنيا ً لم يسبق لجيش أن تح ّمل ك ّل
أنواع االعتداءات ،ولم يسبق لجيش أن ّ
غطى هذه المساحة
الجغرافية المترامية وهزيمة العصابات اإلرهابية في أكثر
من موقع ،فبدا للعالم المعتدي أجمع أنّ الدولة السورية
لن تتح ّول إل��ى دول��ة فاشلة ،وبالتالي ه��ذه المعركة يجب
أن تحسم بأسرع ما يمكن ويجب إنهاء النظام في سورية.
وت��ع��دّدت أس��ال�ي��ب ال�ه�ج��وم وأن� ��واع ال�ع�ص��اب��ات والحجج
من أسلحة كيميائية إلى موضوع البراميل ،إلى موضوع
التهجير الذي كان آخر قصة كان يمكن أن تبنى عليها قصة
فشل ال��دول��ة السورية لتسمح لك ّل من فرنسا المتصابية
والسعودية صاحبة عواصف الحزم وتركيا راعية اإلرهاب
وحاضنته بأن تشن حربا ً أخيرة على سورية بحجة فشل
الدولة.
ك� ّل ه��ذا والعالم والجمهور ال�س��وري تحديدا ً يعتقدون
أنّ أميركا ه��ي سيدة العالم وأنّ الحلفاء متقاعسون عن
أداء ال��واج��ب على األق� � ّل بالطريقة نفسها ال�ت��ي ينتهجها
األميركيون وحلفاؤهم في حجة محاربة «داع��ش» .والكل
كان يسأل السؤال التالي:
ل �م��اذا ال ي��أت��ي ح�ل�ف��اء س��وري��ة (روس �ي��ا إي� ��ران) لدعمها
عسكريا ً ولماذا الخجل في الدفاع عنها؟
ونتيجة ه��ذا ال �س��ؤال تغلغل ن��وع م��ن ال�ي��أس ف��ي نفوس
مؤيدي الدولة السورية من الحلفاء ،أو اقتنعوا بمحدودية
المساعدة التي تقدّم من قبل الحلفاء ،حتى دهاة المحللين
السياسيين لم يتجاوزوا هذه الرؤية .والك ّل سلّم األمر لله
وللجيش العربي ال�س��وري وق��وة المقاومة اللبنانية التي
وقفت بقوة مع سورية من القصيْر إلى القلمون والزبداني،
وكان باديا ً أنّ على سورية أن تتد ّبر أمرها للدفاع عن نفسها
محليا ً بين جيش وق��وى دف��اع شعبي وم�ق��اوم��ة لبنانية،
إضافة إلى شائعات تتعلّق بمساعدة بعض من المتط ّوعين
اإليرانيين.
إلى هنا لم يكن باديا ً على معالم الصراع أنّ مسار المعارك
سيتبدّل بين ليلة وضحاها في  ،2015/9/30وفي لحظة
أعتبرها تاريخية انطلقت المقاتالت الروسية لتقول :نحن
هنا ،وانطلقت الديبلوماسية السورية لتعلن أنها في حلف
ب��دأت تتشكل معالمه بسرعة بين ع��راق ومقاومة وإيران
ونعومة مصرية ض� ّد اإلره��اب ال��دول��ي ضمن إط��ار تعرية
الموقف األميركي الكاذب والفاجر في دعم اإلرهاب الدولي
ع�ل��ى األراض���ي ال�س��وري��ة وال�ع��راق�ي��ة وتغاضيها ع��ن دعم
األردوغ��ان�ي��ة والسعودية والصهيونية ل�لإره��اب بصورة
مباشرة ،وغير مباشرة.
ولن ننسى أنّ ك ّل هذا التح ّول الصاعق سبقته تنازالت
دولية وتراجعات عن مواقف الدول الغربية وتركيا أحيانا ً
عن ش��رط رحيل الرئيس األس��د منعا ً لتدخل ال��روس ،ألنّ
أجهزة االستخبارات ال�ع��د ّوة لسورية كشفت متأخر ًة أنّ
ال ��روس ق� � ّرروا ال �ق��دوم إل��ى المنطقة ول�ك��ن س�ب��ق السيف
العذل.
ك ّل ما سبق يدلّنا إلى أنّ السنوات األربع الماضية لم تكن
عجافا ً بالمعنى العسكري والسياسي على أعلى المستويات
القيادية ،بل كانت تطبخ في أرقى القيادات العسكرية خطة
محكمة مدروسة بعناية مطلعة على تفاصيل الكذبة المؤامرة
(دولة الخالفة اإلسالمية) حتى منذ  2009بصورة جدية
وم ��دى خ�ط��ورت�ه��ا ع�ل��ى ب�لاد ال�م�ش��رق ب��ر ّم�ت�ه��ا ،ل�ق��د كانت
القيادات السورية والروسية واإليرانية وق��وى المقاومة
ت�ن��اور سياسيا ً وعسكريا ً وتنتظر ن�ض��وج ال�م��رض حتى
يت ّم استئصاله ج��ذري�ا ً م��ن خ�لال ح��رب شاملة تقوم على
مبدأ التعاون الشامل والسيادة الوطنية السورية والعراقية
والمصرية الحقاً.
ه ��ذا ي�ع�ن��ي أنّ س�ن��ي ال �ح��رب ال�م��ؤل�م��ة ع�ل��ى السوريين
الذين وثقوا بقيادتهم وبجيشهم العربي السوري وصبر
�دى ،وبدا واضحا ً اليوم أنّ السنين
السوريين لم يذهب س� ً
ال�ت��ي م�� ّرت ك��ان��ت سني عمل اس�ت�خ�ب��اري وع�س�ك��ري فائق
ال��ج��ودة وح�� �دّدت ل�ه��ا ال �س��اع��ة ال �ص �ف��ر ،وم ��ن ث��م انطلقت
إل��ى نصر محتوم ،وك��ان يمكن أن ال تقوم لو أنّ الخصوم
تراجعوا في الربع الساعة األخير عن خياراتهم الدامية،
وحفظوا ماء وجوههم في الخروج بح ّل سياسي يتفق عليه
أي تدخل خارجي ،ولكن عنجهية
السوريون وحدهم بدون ّ
الكيان الصهيوني والحامية األميركية لم تسمح لصوت
العقل أن يتص ّرف.
من هنا كانت حرب  2015/9/30على اإلرهاب الدولي
وب �ق �ي��ادة س��وري��ة روس �ي��ة مشتركة ع�م��اده��ا ع�ل��ى األرض
ال�ج�ي��ش ال�ع��رب��ي ال �س��وري ال�ص��ام��د طيلة س �ن��وات الحرب
الظالمة على سورية.
وم��ن هنا تستحق ه��ذه ال�ق�ي��ادة ال�س��وري��ة ق �ي��ادة العالم
لمحاربة اإلره ��اب ال��دول��ي م��ع اكتساب اح�ت��رام ك � ّل الدول
المستقلة ال �ق��رار وال ��دول التي اقتنعت ب��أنّ س��وري��ة دولة
تع ّرضت للظلم ،حيث كانت هذه الدولة الوطنية السورية
تطبخ على ن��ار ه��ادئ��ة معالم النصر ب ��إدارة ذك�ي��ة وواعية
وعالقة متينة مع الحلفاء الصادقين لتقول للعالم أجمع إنّ
الحروب العالمية الكبيرة ال ُيحسم نص ُرها إال بهدووووء...
وستفعلها سورية وتنتصر.

إنّ مفهوم اإلمبريالية هو مفهوم اقتصادي باألساس
ّ
تدخل
يحدّده تملّك الدولة المعنية لالحتكارات ،فليس
روس �ي��ا ال�ع�س�ك��ري ف��ي س��وري��ة ه��و م��ا سيثبت طابعها
اإلم �ب��ري��ال��ي أو ي�ن�ف�ي��ه .ك�ث�ي��رة ه��ي ال���دول ال �ت��ي تدخلت
عسكريا ً في بلدان أخ��رى وكانت بلدانا ً تحكمها أنظمة
تابعة أو اشتراكية أو وطنية ،مثل مصر ف��ي عهد عبد
ال�ن��اص��ر أو االت �ح��اد ال�س��وف�ي��ات��ي أو ال �س �ع��ودي��ة ...فهل
تتح ّول هذه الدول دوالً إمبريالية بمج ّرد تدخلها عسكريا ً
في بلد آخر؟!
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األميركية وحلفاؤها (أوروب��ا واليابان) العالم ،وتمسك
م��ن خاللها ب �أ َ ِع �نَّ � َة االق�ت�ص��اد العالمي وه��ي :السيطرة
على الثروات الطبيعية ،أسلحة الدمار الشامل ،اإلعالم
و«البروباغندا» ،التكنولوجيا ،النظام النقدي العالمي عبر
بعض المؤسسات المالية وأه ّمها صندوق النقد والبنك
الدوليين.
ك��ذل��ك ه�ن��اك ع��وام��ل أخ��رى تجعل ل�ل��والي��ات المتحدة
ق��درة شاملة على السيطرة وه��ي هيمنتها على البحار
وال�م�ح�ي�ط��ات وغ ��زو القطبين واالك �ت �ش��اف��ات السريعة
للفضاء ال�ت��ي ال ن�ع��رف م��اذا ُت�خ�بِّ��ئ ل�ل��والي��ات المتّحدة
األميركيّة و لإلنسانيّة.
إنّ الصين وروسيا وهما ق ّوتان «فوق إقليمية وما دون
(والصعود هو مفهوم
كونية» ،وهما دولتان صاعدتان
ّ
وخاصة الصين.
اقتصادي)
ّ
إنّ الموقف من التدخل ال��روس��ي يجب أن ينطلق من

المعطيات الميدانية وتحديد األولويات التي تتمثل حاليا ً
ف��ي :القضاء على اإلره ��اب ووق��ف ال�ح��رب م��ع الحفاظ
على وحدة سورية .فاإلجابة عن سؤال كيف نريد شكل
سورية بعد الحرب واإلمكانيّات ال ُمتاحة؛ لذلك هي المحدّد
ال��رئ�ي��س للموقف م��ن ال�ت��دخ��ل .لقد ب �ا َ َت��ت ك � ّل األط��راف
المتصارعة في سورية ُمتّفقة على ضرورة إنهاء الحرب
(وإنْ لم يص ِّرح الجميع بذلك) لسببين رئيسيّيْن :األ ّول
ه��و صعوبة حسمها ب��ال�ق� ّوة العسكر ّية وال�ثّ��ان��ي خطر
اإلره��اب الذي أضحى يهدّد الجميع حتّى َمن ساهم في

ال بدّ من جولة ّربع ال�ساعة
الأخير ليلعب فيها ّ
كل طرف
ّ
ليتمكن
بقوة
�أوراقه الأخيرة ّ
ت�صوره على مائدة
من فر�ض
ّ
المقبلة
المفاو�ضات ُ
والسعود ّية .لك ّن األطراف اإلقليمية
صناعته مثل تركيا
ّ
والدّوليّة التي تتقدّم باتجاه «تسوية ّ
الضرورة» ليست
متّفقة على أولويات الح ّل السياسي التي ذكرناها بداية،
وعلى طبيعة المرحلة االنتقالية التي ُتعتبر عِماد الشكل
الذي ستكون عليه سورية ما بعد الحرب.
ه��ذا ال �ح � ّل ال�س�ي��اس��ي س�تُ��رس��م م�لام�ح��ه ف��ي الميدان
و ِو ْف� ��ق ت �ط � ّورات األوض� ��اع ال�م�ي��دان�ي��ة وتغيير موازين
وس �يُ �ح��اول ك � ّل م�ح��ور م��ن ال �م �ح��اور ال ّرئيسة
ال � ُق��وىَ .
السعودية اإلمارات
تركيا،
ــــ
قطر
المنطقة:
الثّالثة في
ّ

كوالي�س
خفايا

ــــــ األردن؛ وس��وري��ة ــــ إي��ران (تمثّل ال��والي��ات المتّحدة
م��رج �ع �ا ً ل�ل�م�ح��وري��ن األ ّول��ي��ن وض��اب��ط إي �ق��اع للتّنافس
بينهما ،وتمثّل روسيا الحليف األه � ّم لسورية وإيران)
تحقيق انتصارات عسكر ّية وتقدّم ميداني قبل جلوسه
إلى طاولة المفاوضات التي يبدو أنّ ال مف ّر منها بالنّسبة
�س�ي��ول��ة التي
للجميعَ .ف�ف��ي ه��ذه ال��وض�ع�ي��ة ال �ش��دي��دة ال� ّ
يزداد فيها احتمال أن تأتي النتائج بعكس ال ُمتو ّقع لكلّ
القوى اإلقليمية المؤثرة في المنطقة (تركيا ،إسرائيل،
السعود ّية ،إيران) ومن خلفها القوى الدولية سواء أكانت
ّ
اإلمبريالية األميركية أو ال�ب�ل��دان ال�ص��اع��دة التي تضع
الهيمنة األم�ي��رك�ي��ة م��وض��ع ت �س��اؤل (روس �ي��ا ،الصين)
سيرفع الجميع شعار التسويات والتّفاوض.
لكن قبل ذلك ال ب ّد من جولة ّربع الساعة األخير التي
يلعب فيها ك ّل طرف أوراق��ه األخيرة وبك ّل ق ّوة ،ليتم ّكن
من فرض تص ّوره على مائدة المفاوضات ال ُمقبلة ،لذلك
المرجح أن تتصاعد وتيرة العمليات العسكر ّية في
من
ّ
السياسية الحاسمة
الفترة القصيرة المقبلة ،فاال ّتفاقات ّ
وطبيعة الهدنة تصنعها قبل ك ّل شيء وبعده الصراعات
العسكرية ونتائجها في ساحة الحرب.
روسيا ُت��درك ذلك جيّداً؛ لذلك اختارت بعناية توقيت
البدء في عمليّتها العسكر ّية لتُقلِّص من نفوذ اإلرهابيين
والمعارضة المسلحة التي تد ّربها ال��والي��ات المتحدة.
تص ُّورا ً يحافظ على وحدة سورية
وبما أنّ ال ُّروس َيتبنّون َ
و ُي َحاصر اإلرهابيِّين في مواجهة التّص ّور األميركي الذي
ُيعِيد تجربة االنتقال في العراق التي قادها بول بريمر
بعد احتالل العراق في آذار العام  ،2003فإنّ هذا التّ ّ
دخل
ستكون له فائدة سياسيّة في مرحلة ما بعد الحرب التي
ُتص َّو ُب ك ّل األبصار إليها حاليًّا .إنها جولة الضرورة قبل
تسوية الضرورة.

توقف عسكريون
أمام مغزى لجوء
روسيا إلى قصف
أهداف في سورية من
سفنها في بحر قزوين،
وبصواريخ يبلغ مداها
نحو ألفي كيلومتر،
ومن النوع العابر
للقارات ،فرأى بعضهم
أنّ الهدف هو إظهار
المدى الجغرافي للحرب
بين بحري قزوين
والمتوسط ،فيما رأى
بعض آخر أنّ الهدف
مراقبة تفاعل الرادارات
اإلقليمية والدولية
معها كفرصة مناورة
نادرة ،وقال آخرون إنّ
دقة اإلصابات وأثرها
يتحققان تقنيا ً بهذه
الطريقة.

�أوروبا تطلق المرحلة الثانية من عملية «يونافور مي» �ضد مهربي الالجئين

االتحاد الأوروبي يبد�أ بنقل الالجئين من �إيطاليا �إلى ال�سويد
بدأت أمس ،المرحلة الثانية من عملية االتحاد األوروبي
العسكرية «يونافور مي» بهدف تضييق الخناق على
مهربي المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط،
حيث تقضي العملية بتكثيف الدوريات في  10مناطق
قبالة السواحل الليبية 4 ،منها على طول المياه اإلقليمية
الليبية واألخرى في عمق البحر.
وأك��د الناطق باسم العملية الكابتن فابيو يانيلو،
إطالق المرحلة الثانية من العملية ،مضيفا أن  6سفن
حربية أوروبية تنتشر في المياه الدولية قبالة ليبيا.
وأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في
االتحاد ،فريدريكا موغريني نهاية أيلول الماضي أن
«المرحلة الثانية من العملية ضد مهربي المهاجرين غير
الشرعيين ستبدأ في  7تشرين األول».
ويضم األسطول األوروبي حاملة الطائرات اإليطالية
«ك��اف��ور» والفرقاطة الفرنسية «كوربيه» وسفينتين
ألمانيتين وسفينة بريطانية وأخ��رى إسبانية ،ومن
المرجح أن تنضم  3سفن حربية سلوفينية وبريطانية
وبلجيكية قبل نهاية الشهر الجاري إلكمال هذه القطع
الحربية التي تضم أيضا  4طائرات و 1318جندياً.
في غضون ذل��ك ،كشف االتحاد األوروب��ي عن خطة
يجرى تنفيذها مع تركيا تهدف إلى التعامل مع أزمة
تدفق الالجئين إلى دول االتحاد غداة محادثات أجراها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع كبار المسؤولين
األوروبيين في بروكسيل.
وصرح رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر
أنه وضع خالل محادثاته مع أردوغان تفاصيل الخطة.
وق��ال أم��ام البرلمان األوروب���ي في ستراسبورغ« :من
المؤكد أننا نحتاج إلى تركيا والمفوضية ستقدم لها
المساعدة».
وذكر مصدر في االتحاد األوروبي أن يونكر وأردوغان:
«اتفقا من حيث المبدأ على وضع خطة عمل مشتركة تزيد

التعاون بشأن الهجرة» ،ومن المقرر أن تكون الخطة
جاهزة تزامنا ً مع مع قمة اإلتحاد األوروب��ي األسبوع
المقبل لمعالجة أسوأ أزمة الجئين تواجهها أوروبا منذ
الحرب العالمية الثانية.
ف��ي غضون ذل��ك ،ناقش ال��م��س��ؤوالن سبل تسهيل
حصول األت��راك على تأشيرات أوروبية مقابل تحسين
اإلدارة التركية لحدودها مع أوروبا .وذكر مصدر مطلع
أن بروكسيل ستدرس توفير مزيد من التمويل لتركيا،
إضافة إلى مليار يورو كانت المفوضية االوروبية وعدت

ِّ
يحذر من ا�ستغالل الأجانب لالتفاق النووي
الريجاني

خامنئي :الحوار مع وا�شنطن ممنوع

أع��ل��ن ال��م��رش��د األع���ل���ى ل��ل��ث��ورة
اإلسالمية في إيران السيد علي خامنئي
أمس أن الحوار مع واشنطن محظور
لعدم جدواه ولما يكتنفه من أضرار.
وش���دد خامنئي ف��ي كلمة خ�لال
استقباله حشدا ً من قادة وكوادر القوة
البحرية التابعة للحرس الثوري ،على
أن طهران تمنع تغلغل األميركيين إليها
و»تمنع أيضا ً تنفيذ مخططات العدو
في المنطقة ،لذا فإن معظم تركيزهم
ف��ي ال��ع��داء م��وج��ه ض��د الجمهورية
اإلسالمية».
وأوض���ح أن ال��ح��وار م��ع ال��والي��ات
المتحدة «يعني تمهيد الطريق أمامها
للتغلغل ف��ي المجاالت االقتصادية
والثقافية والسياسية واألمنية في
البالد» ،مشيرا ً إلى أنه في المفاوضات
ال��ن��ووي��ة كلما ت��وف��رت لهم الفرصة
وت��م فسح المجال أمامهم تغلغلوا
منها وقاموا بتحرك مضر للمصالح
الوطنية».
وأض��اف قائد الثورة اإليرانية أن
فصالً مهما ً م��ن أنشطة األميركيين

تغيير حسابات المسؤولين والتأثير
على أفكار الشعب .وذكر أن الشباب
ه��م المستهدفون أس��اس �ا ً و»ينبغي
عليهم أن يكونوا متيقظين تماماً».
من جهة أخرى ،أكد رئيس مجلس
الشورى اإليراني علي الريجاني أن
الهدف من مشروع الصفة العاجلة
ال��ذي طرحه المجلس ح��ول االتفاق
النووي هو منع األجانب من استغالل
االتفاق النووي.
وفي تصريح أدلى به للصحافيين
أم��س ،أش��ار الريجاني إل��ى مشروع
الصفة العاجلة حول االتفاق النووي،
بأن هذا المشروع طرح في المجلس
وأدلت لجنة األمن القومي والسياسة
الخارجية برأيها حوله وسيناقش
خ�ل�ال اج��ت��م��اع للمجلس األس��ب��وع
المقبل.
وأض����اف أن ال��ه��دف ال��م��ه��م لهذا
المشروع هو الوقوف أم��ام األجانب،
كي ال يستغلوا االتفاق النووي وبغية
أن تصبح المصالح الوطنية في أطر
منتظمة وأن يتم االهتمام أيضا ً بتلك

الجوانب التي ينبغي أن تحظى بالدعم
كالبنية الدفاعية.
وأشار الريجاني إلى بعض المزاعم
التي تدعي إدارة إيران للهجوم الروسي
على مواقع «داعش» في سورية وقال:
«إن المنطقة تعاني م��ن ص��راع منذ
أمد ،إذ تغافلوا عن ظاهرة اإلرهاب إال
أن هنالك اآلن اهتماما ً بها ،لكنهم ال
يعرفون ما ينبغي أن يفعلوه إزاءها
ل��ذا فإنني أعتقد ب��أن مشكلة الغرب
هي أنهم مصابون بالحيرة في قضية
مكافحة اإلرهاب».
وأوض��ح أن الغربيين لم يلتفتوا
إلى أنه كان عليهم التحكم بالزمن ال
أن يجعلوه تحت تصرف الخصم،
وأض��اف أن ال��روس أضحوا مهتمين
بالقضية ألن��ه��م ي��ع��ان��ون م��ن ه��ذه
المشكلة بصورة حقيقية ،نظرا ً إلى أن
عددا ً كبيرا ً من اإلرهابيين الموجودين
في سورية اآلن قد جاؤوا من روسيا،
ل��ذا فإنهم قلقون تجاه ذل��ك كما أن
الغربيين قلقون أيضا ً إال أن أسلوب
تصرفهم ليس أسلوبا ً صادقاً.

بتقديمه.
وانضمت موغيريني والمفوض األوروب��ي لتوسيع
االت��ح��اد ي��وه��ان��س ه��ان إل��ى ال��م��ح��ادث��ات بين يونكر
وأردوغان لمناقشة دعوات تركيا إلى إنشاء منطقة آمنة
في شمال سورية يمكن أن يقيم فيها الالجئون الفارون
من النزاع الدامي في بالدهم.
وصرح رئيس المجلس األوروب��ي دونالد تاسك أمام
البرلمان أن أردوغان ،المعارض القوي للرئيس السوري
بشار األسد ،أبلغه أن ماليين السوريين اآلخرين سيفرون

من سورية إذا كسب األس��د الحرب الدائرة منذ نحو 5
سنوات في بالده.
من جهة أخ��رى ،ألقت وزي��رة الداخلية البريطانية
ت��ي��ري��زا م���اي ،كلمة أم���ام ال��م��ؤت��م��ر ال��س��ن��وي لحزب
المحافظين الحاكم اعتبرت فيها أن الهجرة الجماعية
تلحق ضررا ً بالمجتمع البريطاني ،وذلك سعيا ً منها إلى
تخفيف قلق الناخبين من «فشل الحكومة في السيطرة
على الحدود».
وقالت إن «معدالت الهجرة التي شهدتها السنوات
العشر األخيرة ال تخدم المصلحة الوطنية» ،إذ وصل
إجمالي عدد المهاجرين إلى بريطانيا  330ألفا ً حتى آذار
الماضي ،وهو عدد يزيد بكثير عما تعهد به رئيس الوزراء
ديفيد كاميرون والبالغ  100ألف.
الى ذل��ك ،يبدأ االتحاد األوروب��ي الجمعة المقبلة 9
تشرين األول أول عملية توزيع لالجئين بين دوله ضمن
برنامج «إعادة التوزيع» المثير للجدال ،وذلك من إيطاليا
إلى السويد.
وأعلنت المفوضية األوروبية أن «أولى عمليات إعادة
توزيع الالجئين داخل االتحاد األوروبي ستتم الجمعة.
وسيجري نقل الجئين إرتيريين من إيطاليا إلى السويد».
وأوضحت« :ستكون هناك مهمة في إيطاليا الجمعة،
بداية في روما حيث ستقلع طائرة من مطار روما صباحا ً
ناقلة أوائل الالجئين إلى السويد».
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية إلى أنه من المقرر
بحلول نهاية تشرين الثاني إقامة مركز لتسجيل وفرز
المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا.
يذكر أن حكومة السويد وافقت على استقبال 821
الجئا ً وصلوا إلى إيطاليا و 548الجئا ً وصلوا إلى اليونان
في إطار برنامج «إعادة توزيع»  40ألف الجئ سوري
وعراقي وإرتيري داخل االتحاد األوروبي تم االتفاق عليه
في  14أيلول.

كيف ح�صل «داع�ش»
الكم من �سيارات «تويوتا»؟
على هذا ِّ
طلب مسؤولو مكافحة اإلره��اب
األم��ي��رك��ي��ون م��ن ش��رك��ة «ت��وي��وت��ا»
مساعدتهم في الكشف عن المصدر
ال���ذي يحصل منه «داع����ش» على
س��ي��ارات جيب وبيك أب م��ن ط��راز
«تويوتا».
وذك���رت قناة « »abcاألميركية
نقالً عن مصادر حكومية أن واشنطن
ت�لاح��ظ بقلق ت��زاي��د ع���دد ع��رب��ات
«تويوتا» في قبضة «داعش» ،وهذا
ما تشير إليه شرائط الفيديو الدعائية
التي ينشرها التنظيم.
وبحسب القناة ،أكدت «تويوتا»،
وه��ي ث��ان��ي أك��ب��ر منتج للسيارات
على نطاق العالم ،أنها ال تملك أية
معلومات حول أصول هذه الظاهرة،
لكنها تدعم التحقيق ال��ذي يجريه
قسم مكافحة تمويل اإلره���اب في
وزارة الخزانة األميركية.
وأكدت الشركة أنها سلمت وزارة
الخزانة األميركية المعلومات عن
سالسل توريد السيارات إلى الشرق
األوس���ط واإلج����راءات األمنية التي
تتخذها لمنع وق��وع السيارات في
أيدي أشخاص قد يستخدمونها في
أنشطة عسكرية أو إره��اب��ي��ة .لكن
الشركة أصرت على أنها عاجزة عن
رصد السيارات التي تمت سرقتها أو
إعادة بيعها من قبل وسطاء ال عالقة
لهم بالشركة .كما أك��دت أن العديد
من السيارات التي ظهرت في شرائط
«داع�����ش» ليست م��ن ال��م��ودي�لات
الجديدة.
لكن مارك والس السفير األميركي
األسبق لدى األمم المتحدة والخبير
في مكافحة اإلره��اب ق��ال« :لألسف
الشديد أصبح «تويوتا الندكروزر «
و»تويوتا هيلوكس» جزءا ً من ماركة
«داع��ش» ،إذ استخدم التنظيم هذه
السيارات في أنشطته العسكرية
واإلرهاب وأنشطة أخرى» ،وأضاف:
«في جميع الشرائط التي ينشرها
«داع���ش» تظهر قافلة من سيارات
«تويوتا» وهو أمر يثير قلقنا البالغ».

تجدر اإلش��ارة إلى أن أسئلة كثيرة
حول استخدام «داع��ش» لسيارات
«تويوتا» ظهرت منذ سنوات .وفي
عام  2014تحدثت تقارير إعالمية
عن قيام وزارة الخارجية األميركية
بتسليم  43ع��رب��ة «ت��وي��وت��ا» إلى
المعارضة السورية .وفي تقرير آخر،
نشر بصحيفة أسترالية ،قيل إن ما
يربو على  800س��ي��ارة «تويوتا»
اختفت في سيدني بين عامي 2014
و ،2015فيما ل��م يستبعد خبراء
في مجال مكافحة اإلره��اب نقل تلك
ال��س��ي��ارات إل���ى م��ن��اط��ق خاضعة
لسيطرة «داعش».
أما البيانات التي قدمتها «تويوتا»
نفسها ،فتشير إل��ى تزايد مفاجئ
في مبيعات سيارات «الن��دك��روزر»
و»ه��ي��ل��وك��س» ف��ي ال���ع���راق م��ن 6
آالف سيارة في عام  2011إلى 18
أل��ف سيارة ع��ام  ،2013لكن حجم
المبيعات تراجع عام  2014إلى 13
ألف سيارة.
ونقلت القناة ع��ن العميد سعد
معن المتحدث باسم وزارة الداخلية
العراقية قوله إن بغداد تشتبه بأن
وس��ط��اء ب��ي��ع س��ي��ارات م��ن خ��ارج
العراق يعملون على تهريب سيارات

«تويوتا» إل��ى أراض��ي البالد ،مقرا ً
بأن الدولة عاجزة عن السيطرة على
حدودها مع سورية.
وف���ي م��ا ي��خ��ص س���وري���ة ،فقال
متحدث باسم الشركة الوكيل المعنية
ببيع سيارات «تويوتا» باألراضي
السورية إنها علقت المبيعات في هذا
البالد منذ عام .2012
لكن الخبير والس قال لـ «أيه بي
س��ي» إن منظمة تابعة ل��ه تسمى
«مشروع مكافحة اإلره��اب» اتصلت
بشركة «تويوتا» مباشرة هذا العام،
وحثتها على بذل مزيد من الجهود
ل��رص��د ت��دف��ق ال��س��ي��ارات ال��ت��ي تقع
ب��أي��دي اإلرهابيين ،مضيفا أن كل
سيارة تحمل أرقاما خاصة بها ،وهذا
ما يسهل رصد تحركاتها.
أما المسؤولون في وزارة الخزانة،
فقالوا إن��ه ال يحق لهم أن يطلقوا
تصريحات علنية حول االتصاالت
بين الوزارة وشركات خاصة ،لكنهم
أك��دوا ردا ً على سؤال حول التعاون
مع «تويوتا» ،أنهم يعملون بصورة
وثيقة مع «شركاء أجانب وأصحاب
م��ص��ل��ح��ة» ف���ي م���ا ي��خ��ص قضية
تزايد ع��دد سيارات «تويوتا» لدى
«داعش».

