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طريق جنيف ال�سوري
لي�ست �سالكة
 راسم عبيدات
انعقاد مؤتمر جنيف بشأن المسألة السورية ،والسير في
طريق الح ّل السياسي ،مرتبط بشكل أس��اس في االجتماع
الذي سيعقد بين وزيري خارجية روسيا سيرغي الفروف
ووزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري ف��ي العشرين من
الشهر الحالي في زيوريخ ،فهناك صعوبات كثيرة تعترض
انطالق ه��ذا المؤتمر نحو ح� ّل سياسي للمسألة السورية،
والخالف األبرز سيتركز حول وفد المعارضة الذي سيحضر
تلك االجتماعات ،من سيتمثل فيه ومن سيقوده في ظل تعدد
مرجعياتها وبرامجها؟ وهل ستتمثل المعارضة المحسوبة
على محور السعودية ـ تركيا ـ قطر ،معارضة دينية ،إقصائية
ال تؤمن بالتعددية وال بالديمقراطية وال بالمجتمع المدني،
وجزء كبير منها محسوب على الجماعات اإلرهابية «أحرار
الشام» و»جيش اإلسالم» ،بوفد مستقل؟ أم سيجرى تطعيمها
بأسماء محسوبة على المعارضة الديمقراطية والعلمانية،
ال�م�ق��رب��ة م��ن روس �ي��ا ،وال �ت��ي ي��وج��د عليها ت��واف��ق أم�ي��رك��ي ـ
روسي؟ أم أنها هي األخرى ستتمثل بوفد مستقل؟
وسأتطرق الى تلك المعارضات في هذه المقالة بشيء من
التفصيل ،وقبل ذلك ال ب ّد لنا من القول بأن التطورات التي
تجرى في الميدان ،وم��ا يحققه الجيش ال�س��وري وحلفاؤه
م��ن إن��ج��ازات ع�س�ك��ري��ة ع�ل��ى األرض ب��اس�ت�ع��ادة مساحات
واسعة من أراضي الدولة السورية ،وعلى كل الجبهات حلب
ـ الالذقية ـ حماة ـ درعا ،ستصعب على المعارضة المرتبطة
بمحور السعودية ـ تركيا ـ قطر القبول بالمشاركة في ح ّل
سياسي تحت سقف الرئيس السوري األسد ،وخصوصا ً أنّ
القرار األممي  2254قد حسم هذه المسألة ،وقال بأنّ الفترة
االنتقالية ستكون برئاسة الرئيس ال�س��وري بشار األسد،
حيث سيتم إج��راء انتخابات ديمقراطية وبمشاركة أممية
ف��ي إط��ار عملية سياسية ،يجرى خاللها تعديل الدستور،
والتالقي على عنوان واحد هو الحرب على اإلرهاب كأولوية
على العملية االنتخابية.
الحكومة ال�س��وري��ة ل��ن تقبل ب��أي شكل م��ن األش �ك��ال ،أن
ي�ك��ون تمثيل ال�م�ع��ارض��ة ف��ي جنيف مقتصرا ً على جماعة
مؤتمر الرياض.
نحن ندرك جيدا ً بأنّ المحور السعودي ـ التركي ـ القطري
يسعى الى إعطاء «وكالة حصرية» لمؤتمر الرياض والهيئة
والوفد المنبثقين عنه ،لتمثيل المعارضة السورية ،ورغم
أن أميركا تميل لتبني م��واق��ف ه��ذا ال�م�ح��ور ،ولكنها تدرك
بأن هذا لن تقبل به سورية وروسيا وإي��ران تحت أي شكل
م��ن األش �ك��ال وك��ذل��ك أل ��وان الطيف األخ ��رى م��ن المعارضة
الكردية والديمقراطية السورية لن توافق هي األخ��رى على
ذل��ك ،ناهيك عن إص��رار روسيا وسورية على إدراج بعض
الجماعات التي تطمح جماعات مؤتمر الرياض لتمثيلها في
المؤتمر ،ما يسمى بـ «أحرار الشام» و»جيش اإلسالم» ضمن
قوائم الجماعات اإلرهابية ،وربما هذا سيكون مقبوالً أميركياً،
كذلك ف��إنّ التطورات في الميدان هي التي ستحسم التمثيل
ومدى حجم وتأثير الجهات الحاضرة في المؤتمر استنادا ً
لواقعها الميداني ،ولذلك روسيا وحلفائها ربما يصرون على
أن يكون المؤتمر ثالثيا ً وفد تمثله الدولة السورية ،ووفدين
للمعارضة ،جماعة مؤتمر الرياض من دون «أح��رار الشام»
و»جيش اإلس�لام» والمعارضة الديمقراطية والكردية تص ّر
روسيا على أن تذهب إل��ى جنيف بوفد مستقل ...يمثل من
الناحية الواقعية ث�لاث كتل رئيسة :األول��ى ،أك��راد سورية
ممثلين بـ»الوحدات» و»االتحاد» صالح مسلّم ،والثانية جماعة
مؤتمر القاهرة ومعها المنبر الديمقراطي (هيثم مناع وسمير
عيطة) ،والثالثة ،جماعة الجبهة الشعبية (قدري جميل) ومعها
بعض رموز معارضة الداخل من خارج هيئة التنسيق.
الخالفات جدا ً عميقة حول تمثيل المعارضة ،فدول المحور
السعودي ،سترفض بشكل قاطع تمثيل المعارضة العلمانية
بوفد مستقل ،أو حتى أن تكون جزءا ً من وفدها ،وهي التي
أغلبها قاطعت مؤتمر الرياض ،وتركيا هي األخرى سترفض
م�ش��ارك��ة وف��د الحماية ال�ك��ردي��ة واالت �ح��اد الديمقراطي في
المؤتمر ،وسورية وروسيا سترفضان بشكل قاطع أن تتمثل
المعارضة في المؤتمر من خ�لال جماعة مؤتمر الرياض،
وهي سترفض أن تحضر المؤتمر ،قبل أن يجرى تسليمها
قوائم المشاركين في المؤتمر من المعارضة ،حتى تعرف
مع من ستتعامل وتتحاور ،وهل هذه الجماعات لها سيطرة
او وج��ود على األرض ،أو مجرد أسماء وجماعات هالمية
وإرهابية.
ق��د ت�ب��دو ال �ظ��روف غ�ي��ر ن��اض�ج��ة ح�ت��ى ه��ذه اللحظة نحو
انطالقة جدية لمؤتمر جنيف ،وإيجاد حل سياسي لألزمة
السورية ،وخصوصاً ،أننا أمام قيادات مغامرة ومتعجرفة
وتتخبط في سياساتها ومواقفها السعودية وتركيا نموذجاً،
وال�ت��ي م��ا زال��ت تعيش أوه ��ام ف��رض حلولها ومواقفها في
سورية.
أن��ا أعتقد ب��أن التطورات المتسارعة الحاصلة اآلن ،رفع
العقوبات الدولية عن ايران ،واإلنجازات الكبيرة التي يحققها
ال�ج�ي��ش ال �س��وري ب�م�ش��ارك��ة ح�ل�ف��ائ��ه ،وت�ع�م��ق أزم ��ة النظام
السعودي داخليا ً وخارجياً ،والفشل في التجييش العربي
واإلسالمي من أجل طرد إيران من منظمة المؤتمر اإلسالمي،
على خلفية إع��دام الشيخ نمر باقر النمر ،وتداعيات عملية
اإلعدام تلك ،وكذلك تعمق أزمة النظام التركي ،خصوصا ً بعد
خسارته وبتر يده عن التدخل والتأثير في األزمة السورية،
بعد وص��ول الجيش السوري الى مسافة قريبة من الحدود
ال �ت��رك �ي��ة ،وال �س �ي �ط��رة ع�ل��ى ج�ب��ل ال �ت��رك �م��ان ،وإن �ه��اء أح�لام
الخليفة السلجوقي بإقامة منطقة عازلة ،كخزان للجماعات
اإلره��اب�ي��ة ال�ت��ي ي�ج��رى تجميعها وتوزيعها على األراض��ي
السورية ،وارت��داد إره��اب «داع��ش» ال��ى ال��داخ��ل التركي من
خالل التفجيرات اإلرهابية هناك ،كلها عوامل محبطة لدول
هذا المحور ،والتي باتت على قناعة بأن أميركا ،لن تقف الى
جانبها بشكل مطلق ،فأميركا اآلن توافق على حل سياسي
عنوانه األس��د ،وتبدي ق��درا ً عاليا ً من المرونة تجاه اعتبار
جماعتي» أحرار الشام» و»جيش اإلسالم» جماعات إرهابية،
وكذلك هي ال تتحفظ على مشاركة الجماعات الكردية في
المؤتمر سواء الحماية الكردية او االتحاد الكردي.
صحيح ب��أنّ ضغوطا ً إقليمية ودول�ي��ة كبيرة تمارس في
تحديد هوية جماعات المعارضة وم��دى تمثيلها وحجمها
ف��ي ال�م��ؤت�م��ر ،ول�ك��ن ل�ق��اء الف ��روف – ك �ي��ري ،سيحسم هل
سينطلق مؤتمر جنيف في موعده؟ أم ال؟ وكذلك سيحدد من
هم المسافرين للمؤتمر من المعارضة ،ولكن تبقى الكلمة
الفصل هنا ،إذا لم يجر االتفاق للميدان لكي يقرر ،وسيصبح
ما ترفضه معارضات محور السعودية ـ تركيا ـ قطر اآلن
مقبوالً عليها الحقاً ،فالجيش السوري يعتمد أسلوب الميدان
والحرب على اإلرهاب بالتوازي مع الح ّل السياسي.
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�سورية ...معار�ضة معتدلة ولك ّنها م�س ّلحة!
 توفيق بن رمضان



نسمع هذه األ ّيام المتحالفين ض ّد سورية يتحدّثون عن
حماية المعارضة التّي د ّربتها وسلّحتها الواليات المتّحدة
األميركيّة ،ومن المفارقات الغريبة والعجيبة أنّ تدريبهم
ّ
وتدخالتهم تت ّم على أراضي دول عربيّة مجاورة لسورية،
وق��د أط�ل��ق اإلع�ل�ام ال�غ��رب��ي المتصهين على المسلّحين
اسم «المعارضة المعتدلة» ،وطبعا ً إعالمنا التّابع ،إعالم
تبّع ،تبنّى ه��ذا االس��م وأصبح يتداوله في أغلب المنابر
فالسواد األعظم من اإلعالميّين عندنا
اإلعالمية العربية،
ّ
مثل الببّغاوات يعيدون ما يلقنّونهم من دون تمحيص
وت �ث �بّ��ت ،ف��ال�ق��ائ�م��ون ع�ل��ى اإلع �ل�ام ال �غ��رب��ي المتصهين
يضعون المصطلحات وإعالمنا العميل والمأجور يلوكها
ويعيدها ويتبنّاها ب�ك� ّل غ�ب��اء وح�م��ق ،فكيف لمعارضة
معتدلة أن تكون مسلّحة ،ما هذا الحمق والغباء؟ فالمنطق
السالح في وجه دولته
يقول بمج ّرد أن يرفع ّ
أي معارض ّ
فهو يتح ّول إلى مجرم متط ّرف وإرهابي ،وك ّل هذا الصنف
من المعارضات هم خونة وعمالء ،يح ّولون إل��ى أدوات
تستعمل في تنفيذ األجندات الصهيو ـ غربيّة في الهيمنة
والسيطرة على دولهم وشعوبهم من أجل إخضاعها ونهب
ّ
ثرواتها ومقدّراتها ،ويقولون عنهم أيضا ً إ ّنهم مقاتلون
من أجل الح ّرية ،وهل توجد ح ّرية في باقي دول العالم؟
طبعا ال ،وإذا ً لماذا التّركيز على دول العالم العربي؟ بل هل
هناك ح ّرية حقيقيّة في دول الغرب و»إسرائيل»؟ إنّ القتال
من أجل الح ّرية والتّح ّرر يكون ض ّد الغزاة والمحتلّين ،أ ّما
والسالح،
المطالبة بالح ّرية في األوطان فال تكون بالقتال
ّ
السياسي السلمي ال�دّؤوب والمتواصل
بل تكون بالعمل ّ

كوالي�س
خفايا

من دون اللّجوء إلى العنف والفتنة واالقتتال.
ال ش � ّك أنّ األع ��راف والمواثيق ف��ي أن�ح��اء العالم كافة
السالح ض ّد
وطبعا ً في دول الغرب تقول إنّ ك ّل من يرفع ّ
بالسالح مندون
دولته وجيشه ال ب ّد أن يت ّم التّعامل معه
ّ
السوري
شفقة وال رح �م��ة ،ف�ه��ل ت��ري��دون م��ن ال�ج�ي��ش ّ
أن يستقبل المعارضة المسلّحة والمرتزقة بالورود؟
ومن جهة أخ��رى س��ؤال يسأل للغرب المتصهين ،وعلى
رأس �ه��م زعيمتهم أم�ي��رك��ا ال �تّ��ي استعبدتهم وص ��ادرت
قراراتهم ،وسطت على كامل الدّول األوروبيّة بعد الحرب
العالمية الثّانية ،أقول لكم هل ستقبلون أن تسلّح بعض
ال� �دّول العربيّة معارضاتكم؟ وه��ل ستقبلون م��ن باقي
دول العالم أن تدعم وتحمي العصابات والمعارضات
المسلّحة عندكم؟ إ ّن��ه الكيد وال�تّ��آم��ر على دول �ن��ا ،فكلّما
حاولت ّ
الشعوب العربيّة ال��وق��وف والنّهوض والتّح ّرر
تجهضون محاوالتهم المتتالية ،وهذا التآمر متواصل منذ
قرون ع�دّة ،فقد احتلّوا دولنا سابقا بدعوات التّح ّرر من
العثمانيين ،واليوم يد ّمرون ويستنزفون العالم العربي
ب��دع��وات ال� ّدي�م�ق��راط�ي��ة وح �ق��وق اإلن �س��ان ،فقد أصبحت
اللّعبة مكشوفة وك ّل النّفاق الغربي في المنابر اإلعالمية
والخطابات السياسية لقادتهم عن الح ّرية والديمقراطية
هي مؤامرات مفضوحة.
إ ّن�ه��م ي��ر ّوج��ون وي � ّدع��ون أ ّن�ه��م يدعمون الدّيمقراطية
والتّح ّرر في العالم العربي ،ولكن عندما ينتخب طرف غير
مرغوب فيه يهدّد مصالحهم ينقلبون عليه ويحاصرونه،
وقد فعلوا هذا مع حماس في غزّة ومرسي في مصر وقد
فعلوها سابقا ً مع مصدّق في إيران وفي العديد من دول
أميركا الجنوبية وأفريقيا ،إ ّنها الكذبة الكبرى والنّفاق
ّ
المتعطش
األعمى المفضوح لساسة الغرب المتصهين
والسيطرة.
للهيمنة
ّ

ولكن المصيبة أ ّنهم في ك ّل م ّرة يتم ّكنون من اختراق
دول �ن��ا ومجتمعاتنا ب�س�ه��ول��ة ،ألنّ ب�ع��ض ال�ب�س�ط��اء من
السياسيين العرب ينخرطون
المتثاقفين والعمالء من ّ
ب�غ�ب��اء ف��ي ه��ذه األالع �ي��ب وال �م��ؤام��رات ال �تّ��ي ت�ح��اك ض ّد
أوطانهم وشعوبهم ،وهذا ما حصل في العراق وسورية
وليبيا وفي العديد من ال�دّول العربيّة األخ��رى ،وكما قال
أح��ده��م« :ي�ج��ب إع ��داد  10رص ��اص ��ات ...واح ��دة للعدو
والباقي للعمالء والخونة من بني جلدتنا» ،ولوال الخونة
وال �ع �م�لاء م��ن ال��ذي��ن ي��زع�م��ون أ ّن �ه��م ن�خ��ب سياسية لما
وصلنا إلى ما نحن عليه من دمار وفتنة وتناحر واقتتال،
ويزعمون أ ّنهم نخب وفي الحقيقة هم لم ينتخبهم أحد ،بل
هم مجنّدون من الدوائر االستخباراتية الصهيو  -غربية،
تصدر لهم األوامر من أسيادهم وتوكل لهم أدوار ومه ّمات
السلطة والحكم.
يقومون بها بمقابل مالي أو بوعود في ّ
ح ّقا ً لوال الخونة والعمالء من المرتزقة العرب لما تم ّكن
الغرب المتصهين من اختراق أ ّمتنا والنّجاح في ما ألحقه
م��ن دم��ار ف��ي دول العالم العربي ،ولما تم ّكن م��ن تنفيذ
أجنداته التّي عجز على تنفيذها منذ عشرات السنين رغم
ك� ّل الدّعم والتّعاون مع بعض العمالء من القادة العرب
والصهاينة ،ورغم ّ
تدخالته المباشرة باألموال والجيوش
ف��ي ح��روب��ه ع�ل��ى ال �ع��راق وأف �غ��ان �س �ت��ان ،ح � ّق �ا ً ل�ق��د ح ّقق
العمالء والخونة من الثورجيّين األغبياء والحمقى للغرب
والصهاينة ما لم يحلموا بتحقيقه منذ عقود ع �دّة ،رغم
ّ
ّ
تدخالتهم العسكرية ورغم ك ّل ما أنفقوه من أموال طائلة
على حروبهم المباشرة والخفية في العراق وأفغانستان
وكامل المنطقة العربيّة.

 نائب سابق وكاتب وناشط سياسي تونسي
romdhane.taoufik@yahoo.fr

�إيران ما�ضية في برنامجها ال�صاروخي رغم العقوبات الأميركية الجديدة

روحاني يزور �إيطاليا وفرن�سا الأ�سبوع المقبل
أش���ار ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روح���ان���ي ،ف��ي رس��ال��ة إل���ى مرشد
الجمهورية السيد علي الخامنئي ،إلى
أن االتفاق النووي ثبت ق��درة إيران
اإلقليمية والدولية ،مؤكدا ً أن حكومته
ستفشل محاوالت أعدائها استغالل
االتفاق النووي والنفاذ داخل البالد.
وه��دد الرئيس اإلي��ران��ي باتخاذ
اإلج������راءات ال��م��ن��اس��ب��ة إن أخ �لّ��ت
األط��راف األخ��رى بتعهداتها ،مشيرا ً
إل��ى أن إي��ران ترصد بدقة وواقعية
التزام اآلخرين ببنود االتفاق ،مشددا ً
أن بالده تعد العبا ً أساسيا ً وضامنا ً
ل��ل��س�لام واالس��ت��ق��رار اإلقليميين،
باالتكال على قدراتها ف��ي مختلف
المجاالت.
وفي سياق متصل ،وفي أول جولة
أوروبية له بعد رفع العقوبات عن
بالده ،يبدأ روحاني األسبوع المقبل
زي��ارة إلى إيطاليا وفرنسا ،تستمر
ثالثة أي��ام ،اثنان منها في إيطاليا
سيلتقي خاللهما الرئيس اإليطالي
ورئ���ي���س ال��ح��ك��وم��ة وش��خ��ص��ي��ات
اقتصادية ب��ارزة في قطاع األعمال.
كما من المقرر أن يلتقي روحاني في
الفاتيكان البابا فرنسيس الثاني.
في غضون ذلك ،قالت الخارجية
االي��ران��ي��ة إن ط��ه��ران م��اض��ي��ة في
متابعة برنامجها الصاروخي ،وذلك
في إطار ما أسمته الرد على العقوبات
االميركية ،وأن القرار الوطني اإليراني
هو «ع��دم التفاوض مع أميركا في
قضايا أخرى» غير االتفاق النووي،
معتبرة أن االدعاءات االميركية حول
ال��ب��رن��ام��ج ال��ص��اروخ��ي تفتقد ألي

مشروعية قانونية وأخالقية.
وق��ال��ت ال��خ��ارج��ي��ة إن ط��ه��ران
ستواصل االس��ت��ف��ادة م��ن ال��ظ��روف
الجديدة التي أتاحها التوصل إلى
االتفاق النووي ،معتبرة أن هيكلية
العقوبات انهارت «وال يمكن إعادة
بنائها من جديد».
واك�����دت أن���ه ب��رغ��م اإلج�����راءات
األم��ي��رك��ي��ة ال��ت��ي ت���دل ع��ل��ى إدم���ان
ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة ع��ل��ى ف��رض
ال��ع��ق��وب��ات ،ف��إن المجتمع ال��دول��ي
والمؤسسات االقتصادية أظهرت
رغبتها بالتعاون مع إيران.
ال��م��ت��ح��دث ب���اس���م ال��خ��ارج��ي��ة
اإليرانية حسين جابر أنصاري أكد

أن االت��ص��االت الهاتفية بين وزي��ر
الخارجية االيراني محمد جواد ظريف
و نظيره األميركي جون كيري كانت
متواصلة بين طيلة فترة المفاوضات
النووية وحتى تنفيذ االت��ف��اق ،مما
ينبغي تحليل ه��ذه االت��ص��االت في
إطارها وليس في إطار أوسع من ذلك،
ونوه إلى أنه باالضافة إلى االتصاالت
الهاتفية كانت هناك لقاءات ثنائية
لحل الخالفات المعقدة بشأن خطة
العمل المشترك الشاملة.
وح���ول ال��خ��ط��وات ال��ت��ي تعتزم
الخارجية اإليرانية القيام بها للتنمية
االقتصادية بعد تنفيذ االتفاق النووي
شدد على أنه يتعين علي كل الوزارات

استغالل الفرص التي توفرت للبالد
بعد تنفيذ االتفاق النووي على أفضل
وج��ه وبما أن الخارجية مؤسسة
سيادية فإنها تقع عل عاتقها تسهيل
ال��ع�لاق��ات ال��خ��ارج��ي��ة وأن��ه��ا تقدم
خدماتها لسائر ال����وزارات ف��ي هذا
اإلطار.
وبخصوص البروتوكول المكمل
لمعاهدة الحد من االنتشار النووي
ق��ال جابر أن��ص��اري ،إن إي��ران تنفذ
بدقة اإلج���راءات المنصوص عليها
في خطة العمل المشترك ،وأوضح
ب��أن إي��ران تنفذ البروتوكول بشكل
طوعي ووفق االلتزامات التي تعهدت
بها في الخطة وليس أوسع من ذلك،

واتخاذ أي قرار جديد يتوقف على طي
المراحل واآلليات القانونية له.
الى ذلك ،أكد وزير الدفاع اإليراني
حسين ده��ق��ان أن إض��ع��اف القوة
الدفاعية اإليرانية بحجج أميركية
واه��ي��ة ال يساعد ف��ي تعزيز األم��ن
واالس��ت��ق��رار ،وق���ال« :سنوسع بعد
االت��ف��اق دبلوماسيتنا الدفاعية
وت��ع��اون��ن��ا م��ع ج��ي��ران��ن��ا وال��ع��ال��م
وسنواجه بقوة اإلرهاب».
وأكد دهقان أن العقوبات األميركية
ال��ج��دي��دة ل��ن ت��ؤث��ر ف��ي الصناعات
الصاروخية الدفاعية إلي��ران ،ألنها
صناعات بمجهود محلي ،مشيرا ً إلى
أن طهران سترد على هذه العقوبات
من خالل انتاج صواريخ جديدة.
وكانت وزارة الخزانة األميركية قد
أعلنت في وقت سابق ،فرض عقوبات
ج��دي��دة ع��ل��ى إي����ران ع��ل��ى خلفية
برنامجها للصواريخ الباليستية
وذلك بعد يوم من إلغائها العقوبات
المفروضة عليها بعد التوصل إلى
اتفاق حول برنامجها النووي.
وقالت الوزارة في بيان إنها وضعت
 5مواطنين إيرانيين وشبكة من
الشركات العاملة في دولة اإلمارات
والصين في قائمة في القائمة المالية
السوداء في الواليات المتحدة ،وكذلك
سيتم تجميد أصولهم المحتملة.
واتهمت واشنطن هذه الشركات
واألف��راد بتسهيلهم تسليم مكونات
صواريخ باليستية إلي��ران وإخفاء
وجهتها النهائية من خالل شبكة من
شركات وهمية ،حسب بيان وزارة
الخزانة.

مر�شحو الحزب الديمقراطي الأميركي :ال نريد جنوداً على �أر�ض �سورية والعراق

وزيرة الدفاع الألمانية« :داع�ش» �إرهاب جاء من القرون الو�سطى
أكد مرشحو الحزب الديمقراطي في السباق
ال��رئ��اس��ي األم��ي��رك��ي خ�ل�ال  4م��ن��اظ��رة لهم،
معارضتهم إلرس��ال ق��وات أميركية برية إلى
الشرق األوسط لمواجهة «داعش».
وأع���رب ك��ل م��ن ب��رن��ي س��ان��درز وه��ي�لاري
كلينتون ومارتن أومالي عن تأييدهم لنهج
اإلدارة األميركية الحالية والرئيس باراك أوباما
في ما يخص االمتناع عن تدخل واسع النطاق
في سورية والعراق مع التركيز على تدريب
ودعم «القوات المحلية».
وقالت كلينتون« :إنني ضد وجود أميركي
واس���ع النطاق ف��ي س��وري��ة» ،وش���ددت على
ض��رورة اتخاذ إج��راءات دبلوماسية بموازاة
الجهود العسكرية لمحاربة «داعش» ،مضيفة
أن وزير الخارجية األميركي جون كيري يتولى
هذه المهمة في الوقت الراهن.
وأضافت المرشحة الديمقراطية أن لديها
خطة من  3نقاط بشأن مواجهة «داع��ش» ال
تتضمن إرسال قوات برية إلى المنطقة ،موضحة
أن الحديث يدور عن «تثبيت الزعامة األميركية
في التحالف الدولي لمواجهة اإلره��اب ،ودعم
المقاتلين الموجودين على األرض ،بما في ذلك
الجيش العراقي الذي ازدادت قرداته ،والقوات
السنية التي تساعدها واشنطن في استعادة
قدراتها ،والمقاتلون األكراد في سورية والعراق
على حد سواء».
أما ساندرز فأعرب عن تأييده لنهج الرئيس

أوب��ام��ا ودع���ا إل��ى ع��دم ت��ك��رار األخ��ط��اء التي
ارتكبتها واشنطن خالل تدخلها العسكري في
العراق عام  ،2003ما أدلى إلى نشوب فراغ
للسلطة في البالد وفي نهاية المطاف إلى والدة
«داعش».
وأردف« :توجد في هذه المنطقة دول غنية
للغاية مثل السعودية وقطر ،ويجب عليها أن
تخوض هذه اللعبة بدال ً من التوجه بطلبات
بهذا الشأن إل��ى ال��والي��ات المتحدة» ،مشددا ً
القول« :علينا القضاء على «داعش» من دون أن

تكون هناك أحذية أميركية على األرض».
وأيد أومرلي موقف الحزب الديمقراطي بشأن
القضية ودعا إلى عدم تكرار أخطاء الماضي،
وقال« :أظن أن الرئيس أوباما يتصرف في هذا
الموضوع بشكل صائب .ويجب علينا أن نأخذ
بعين االعتبار عبر الماضي .ويمكننا بل ومن
الضروري أن نرسل أفرادا ً من القوات الخاصة
بصفة مستشارين (إلى المنطقة) ،لكن علينا
أن نمارس سياسة أكثر نشاطا ً في مجال األمن
القومي ،لكي نتمكن من التصدي للمخاطر

قبل أن يزداد نطاقها لدرجة تدفعنا إلى إرسال
وحدات من مشاة البحرية إلى مناطق ما».
جاء ذلك في وقت قالت وزيرة الدفاع األلمانية
أورس���وال ف��ان دي��ر الي��ن إن تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي عاجز عن إطالق حرب عالمية جديدة
أو االنتصار في المواجهة الثقافية مع أوروبا.
وأضافت الوزيرة األلمانية في مقابلة صحفية
«داعش» ليس ثقافة ،بل هو نقيضها وعبارة عن
إرهاب جاء من القرون الوسطى ليعمل ضد نمط
الحياة الحديث وضد تفكيرنا العصري وحريتنا
وحضارتنا.
وردا ً على س��ؤال ح��ول ما إذا ك��ان بإمكان
«داع���ش» ف��رض ح��رب عالمية ج��دي��دة على
أوروبا ،استبعدت الوزيرة هذا الخطر ،موضحة
أن «الدولة اإلسالمية» ليست دولة بل تنظيم
إجرامي جاء باإلرهاب إلى أوروبا ،مشددة على
ضرورة حماية العالم من هجماته.
وأك���دت أن برلين ال ت��ن��وي إرس���ال ق��وات
برية إلى سورية ،لكنها شددت على ضرورة
مشاركة ألمانية في تدريب قوات محلية هناك.
واس��ت��ط��ردت قائلة« :إرس���ال ق��وات برية من
الغرب ج��واب خاطئ .بل يجب علينا تكرار
تجربة العراق الناجحة ،والعمل على تدريب
قوات محلية ،لكي تتمكن من تحمل المسؤولية
والحفاظ على األمن في ما بعد االنتصار (على
تنظيم «داعش» اإلرهابي)».

قال إعالمي عربي
مخضرم إنه إذا تبيّن أنّ
دعم «القوات اللبنانية»
ترشيح العماد ميشال عون
لرئاسة الجمهورية هو من
نتائج التفاهم األميركي
اإليراني ،فإنه يرتب خروجا ً
للسعودية من الساحة
اللبنانية ،بعد خروجها
من سورية والعراق
واستنزافها في اليمن،
ويعني أنّ الزمن السعودي
ينتهي أميركيا ً بعد توريط
السعودية بترشيح حليفها
الرئيس سعد الحريري
للنائب سليمان فرنجية
دون ضمان وصوله ،وما
سيكشف المستور األميركي
هو تص ّرف جنبالط ،فيما
يكشف المستور اإليراني
موقف حزب الله وما
سيطلبه من حليفه الرئيس
بري ،وإال فالخطوة كترشيح
فرنجية جعجعة بال طحين...

الواليات المتحدة
تطالب ال�صين بوقف
توريد النفط لكوريا
ال�شمالية
طلبت ال��والي��ات المتحدة من
الصين وق��ف ت��وري��د النفط إلى
كوريا الشمالية ووق��ف استيراد
الفحم الصلب منها كعقوبة على
التجربة النووية الرابعة التي
أجرتها بيونغ يانغ ،وفقا ًلما ذكرته
صحيفة «أساهي» اليابانية.
وف��ق��ا ً للصحيفة ،ف��ق��د أبلغ
الجانب األميركي هذا الموضوع
لشركائها في اللقاء الثالثي ،في
 13كانون الثاني ،في سيول بين
دبلوماسيين من الواليات المتحدة
وال��ي��اب��ان وك��وري��ا الجنوبية،
الذين ناقشوا خيارات اإلجراءات
الصارمة ضد كوريا الشمالية .من
دون أن ترد الصين بعد على طلب
األميركيين.
ووفقا ً للصحيفة ،فإن الصين
تورد إلى كوريا الشمالية حوالى
 500 400ألف طن من المنتجاتالنفطية سنوياً .من جانبها زودت
كوريا الشمالية الصين في عام
 15.5 ،2014مليون طن من الفحم
الصلب ،بقيمة ( 115.5مليون
دوالر) ،وهو ما يمثل حوالى 40
في المئة من مجموع الصادرات
الكورية الشمالية .وتجدر اإلشارة
إل���ى أن أع��ض��اء مجلس األم��ن
الدولي ،قرروا في نهاية اجتماع
طارئ لهم ،عُ قد بعد إعالن كوريا
الشمالية عن اختبارها لتجربة
قنبلة هيدروجينية ،بدء العمل
الستصدار قرار أممي ض َّد بيونغ
يانغ.

حرب منا�شير
بين الكوريتين
بعد القنبلة
الهيدروجينية
أسقطت كوريا الشمالية على
جارتها الجنوبية نحو مليون من
المناشير ردا ًعلى استئناف سيول
لدعايتهاالمضادةللشطرالشمالي
بواسطة مكبرات الصوت .وقال
وزي��ر دف��اع كوريا الجنوبية كيم
مين سوك أم��س« :تسقط كوريا
الشمالية كل يوم تقريبا ً مناشير
كثيرة جداً ،وقد وصل عددها إلى
مليون» ،إال أن الوزير لم يكشف
عن الطريقة التي تتساقط بها
المناشير على أراض���ي الشطر
الجنوبي .بدورها تسقط كوريا
الجنوبية منذ وق��ت طويل على
جارتها الشمالية أشرطة فيديو
وأقراصا ً إذاعية تحمل انتقادات
لقيادة الشطر الشمالي بواسطة
بالونات تمأل بهواء دافئ.
وكانت سيول كثفت من حربها
النفسية ض��د بيونغ يانغ بعد
إج���راء األخ��ي��رة تجربة تفجير
ت��ح��ت األرض ب��واس��ط��ة قنبلة
هيدروجينية في الـ 6من كانون
الثاني ،وبشكل خاص استؤنف
البث التحريضي عبر مكبرات
الصوت عند الحدود لمسافة 10
كيلو مترات في أوقات النهار ،وفي
المقابل فتح الشطر الشمالي هو
اآلخر مكبرات صوت تابعة له تبث
برامج لمسافة  3كيلو مترات.

 6مليارات دوالر عائدات تهريب الالجئين �إلى �أوروبا في 2015
أفاد رئيس الشرطة األوروبية روب وينرايت بأن المهربين الذين يتولون نقل
الالجئين إلى أوروبا جنوا مقابل ذلك في عام  2015ستة مليارات دوالر.
وقال وينرايت« :وفق بيانات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين فإن أكثر
من مليون شخص فروا من الحرب ومن الفقر ومن المالحقة في العام الماضي،
مخاطرين بحياتهم كي يصلوا بطريقة غير شرعية إلى أوروبا».
وأضاف رئيس جهاز شرطة االتحاد األوروبي« :نحن نعلم أيضا ً أن كل الجئ يدفع
في المتوسط من  6 – 3آالف دوالر للوسطاء المجرمين مقابل عملية النقل .ووفقا ً لذلك

يمكننا بعملية حسابية بسيطة أن نقول عن عائد المهربين في عام  2015يبلغ ما
بين  6 – 3مليارات دوالر».
ولفت مسؤول الشرطة األوروبية إلى أن أرباح تهريب الالجئين تنافس بالفعل
تجارة المخدرات ،موضحا ً أن ميدان هذه التجارة غير الشرعية يستقطب عشرات
اآلالف من المهربين ،مضيفا ً أن جهاز الشرطة األوروبية في عام  2015تثبت من
 10700شخص من المشتبه بهم في هذا النشاط غير المشروع.
من جهة أخرى ،ذكرت وسائل اإلعالم البريطانية نقال عن إحصاءات منظمة الهجرة

الدولية أن  23300مهاجر وصلوا إلى أوروبا من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا
خالل أول أسبوعين في عام  ،2016وتفوق هذه األعداد بثالثة أضعاف مثيالتها بداية
العام الماضي ،حيث سجل وصول  570الجئا ً يوميا ً إلى سواحل إيطاليا واليونان
في األيام األولى من عام  ،2015في حين ارتفعت اآلن األعداد إلى  1700شخص.
وإذا تواصل وصول الالجئين بهذه الوتيرة ،فإن الخبراء يرجحون أن تفوق بشكل
ملحوظ أعداد الالجئين الذين يمكن أن يصلو إلى أوروبا في العام الحالي حاجز 1.1
مليون شخص.

