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رو�سيا لتركيا:
ل�سنا في القرن التا�سع ع�شر
 د .هدى رزق
تشكل منطقة جرابلس إح��دى النقاط األساسية لعبور
اإلرهابيين ،وتؤكد االستخبارات والقوات المسلحة التركية
أنها ألقت القبض على  960مسلحاً .بيد أن عمليات تهريب
السالح والمسلحين ما زالت تت ّم تحت أعين الجنود األتراك
الذين يتساهلون تارة ويتلقون الرشاوى طورا ً من مه ّربي
المسلحين الذين يت ّم احتجازهم ويطلق سراحهم بعد حين.
يعمل المه ّربون في وضح النهار ،وتساهم اإلدارة المحلية
العاملة على ال�ح��دود في إدارة ه��ذه العملية .ويؤكد بعض
اإلعالم التركي أنّ المنظمات غير الحكومية العاملة في تلك
المنطقة هي جزء من داعش ومعظمها ال يرى أنها إرهابية.
وما ادّعاء حزب العدالة والتنمية مواجهة هذا التنظيم سوى
عملية إعالمية غير جدية .أما اإلتجار بالبشر في تلك المنطقة
فهو يشكل دخالً مربحا ً للسكان الذين يقطنون الحدود.
يمكن ال�ق��ول إنّ ح��دود الـ 98كلم توفر خ��دم��ات العبور
ل��داع��ش .وف��ي الليل تتح ّرك أرت��ال عسكرية وق��واف��ل تحمل
الذخيرة واألسلحة بسرعة الى منطقة العمليات القتالية من
على الحدود السورية إلرسال القوات أو إجالئها من الميدان
تغاض من الحكومة التركية.
وسط إيعاز أو
ٍ
في ه��ذا السياق أت��ى تصريح وزي��ر الخارجية الروسي
سيرغي الفروف خالل انعقاد مؤتمر جنيف حول ضرورة
وقف تهريب المسلحين والسالح ،كر ّد على شرط المعارضة
السورية المدعومة من الرياض وقف إطالق النار في الشمال
السوري من أجل البدء بالحوار .يعتبر رئيس الوزراء التركي
أحمد داوود أوغلو الذي زار الرياض مع رئيس استخباراته
هاكان فيدان والجنرال خلوصي عكر  -ال��ذي ارت��دى بزته
ال�ع�س�ك��ري��ة ك��رس��ال��ة ت�ح��ال��ف ع�س�ك��ري م��ع ال��ري��اض  -أن
الشمال السوري هو منطقة نفوذ تركية وأن التقدم العسكري
السوري مع حلفائه يعني خسارة كل من السعودية وتركيا.
لذلك عمد الى فرض شرط وقف إطالق النار مقابل االستمرار
في حوار جنيف بعدما ت ّم استبعاد حزب االتحاد الديمقراطي
الكردي السوري بضغط من حكومته.
تخشى تركيا تعاظم دور األك��راد والدعم الروسي له ،إذ
تسعى وح��دات الحماية الكردية الى ربط الجيب ال��ذي يقع
ش�م��ال غ��رب��ي س��وري��ة ف��ي عفرين وغ��رب أع ��زاز بالمناطق
األخ��رى التي يسيطر عليها ح��زب االتحاد الديمقراطي في
شمال سورية.
وفي إطار المعارك الدائرة عبر حوالى  20ألفا ً من التركمان
الحدود التركية مع عائالتهم ،ما أغضب العدالة والتنمية التي
تحدثت عن تهجير  3ماليين تركماني ،فيما اتضح أنهم بضعة
آالف وأنّ عددهم ليس بالحجم الذي جنّدت له وسائل اإلعالم
التركية الموالية .ف��ال��وح��دات التركمانية التي ت � ّم تدريبها
وتقسيمها الى فرق وتسميتها بأسماء السالطين العثمانيين
للدفاع عن «األراضي العثمانية» التي «يحتلها األجنبي» تعكس
رؤية أردوغان اإليديولوجية الذي يتبنّى العثمانية الجديدة.
لكن معظم هذه المجموعات التركمانية المسلحة ،تدور في
فلك السلفية الجهادية كالقاعدة والنصرة.
ف ��ي ه� ��ذا اإلط� � ��ار ،ش� ��ارك ح� ��زب ال �ح��رك��ة ال �ق��وم �ي��ة مع
االستخبارات التركية في عملية تسليح التركمان بعد استرداد
األكراد تل أبيض من داعش .ولم تقتصر المشاركة التركية
في هذه الحرب على دعم المقاتلين األجانب بل تعدّتها الى
تجنيد القوميين األتراك المنتمين الى اليمين المتطرف الذين
يعرفون باسم «الذئاب الرمادية» ،التي قام أحد أفرادها بقتل
الطيار الروسي اثر إسقاط تركيا للطائرة الروسية في 24
تشرين الثاني الماضي.
يقوم حزب العدالة والتنمية بإثارة حساسيات الجمهور
ال�ت��رك��ي ض � ّد روس�ي��ا باعتبارها اح �ت�لاالً ،وي�ب��ث الدعايات
العلنية على وسائل التواصل االجتماعي من أجل الدفاع عن
التركمان ،فيما يقوم الجناح القومي اإلسالمي ال سيما الفرع
الشبابي منه بتجنيد الشبان األتراك.
لم يتوانَ أحمد داوود أوغلو عن إث��ارة حلف الناتو ضد
روسيا أثناء انعقاد مؤتمر جنيف ،متهما ً إياها بخرق األجواء
التركية المحاذية لسورية ،لكن القائد العام للناتو اكتفى
بتوجيه تحذير الى ال��روس بضرورة احترام أج��واء الناتو،
وقال إنّ على روسيا أخذ االحتياطات الالزمة من أجل ضمان
عدم تكرار الخرق.
ف��ي السياق نفسه ،حمل أردوغ ��ان وه��و ف��ي طريقه الى
أميركا الجنوبية روسيا العواقب إذا استمرت في مثل هذه
االنتهاكات للحقوق السيادية التركية ،وغمز من قناة الناتو
ورب��ط الموضوع بالسالم اإلقليمي .لكنه أك��د رغبته بلقاء
بوتين ال��ذي ل��م ي�ت�ج��اوب بحسب ق��ول��ه ف��ي إش ��ارة ال��ى أنّ
تركيا تريد السالم بينما تمعن روسيا في الحرب ،واتهمها
في الوقت عينه بتسليح حزب العمال الكردستاني بحجة أنّ
األسلحة التي وجدت في مناطق القتال في الجنوب الشرقي
من تركيا ،هي صناعة روسية .وأثناء إلقائه خطابا ً في جامعة
البيرو اتهم بوتين واألسد بـ»قتل الشعب السوري».
في خض ّم هذه األحداث اتهمت وزارة الخارجية الروسية،
تركيا بخرق معاهدة األجواء المفتوحة وهي معاهدة تجري
تركيا بموجبها رحالت مراقبة عبر المجال الجوي الروسي
أربع مرات في السنة ،بينما تجري روسيا رحالت المراقبة
عبر المجال الجوي التركي مرتين في السنة ،إال أنّ وزارة
الخارجية التركية عرقلت تنفيذ االتفاق بعدما قدّمت روسيا
طلبا ً ال��ى رئ��اس��ة األرك���ان التركية ون��ال��ت موافقتها .نفت
الخارجية التركية االتهامات ،لكن االمتناع عن تنفيذ االتفاقية
يمكنه أن يسبّب إح��راج �ا ً للناتو وألوروب ��ا ف��ي العالقة مع
روسيا.
سمحت هذه العرقلة للقيادة العسكرية الروسية بالتشكيك
في نوايا تركيا التي بحسب ال��روس تحاول إخفاء حشدها
العسكري على ال�ح��دود التركية تمهيدا ً ل�ع��دوان ب��ري على
شمالي سورية ،وأثبتت موسكو أنّ المدافع التركية شاركت
في قصف المناطق الشمالية السورية أثناء المعارك ،فيما
أعلنت السعودية أنها على استعداد إلرسال قوات عسكرية
ال��ى شمال سورية ،األم��ر ال��ذي يمكنه إعطاء األت��راك غطاء
عربيا ً للتدخل ضمن قوات التحالف السنية.
يتقلص المدى الحيوي لتركيا فيما يشت ّد الخناق على
م��ا تب ّقى م��ن ح��دود مفتوحة على ال �ح��دود ال�س��وري��ة .لكن
أي محاولة تركية للتدخل في سورية تحت ذريعة ضرب
ّ
وحدات الحماية وجزء من حزب العمال الكردستاني يعتبر
بمثابة خرق لسيادة الدولة السورية من قبل دولة عد ّوة ،ما
قد يع ّرض المنطقة لخطر حرب حقيقية.
تملك روسيا غطاء شرعيا ً لتدخلها في سورية ما قد يحرج
دول الناتو ويظهرها شريكا ً في االعتداء على سيادة دولة
عضو في األمم المتحدة.
فهل يغامر أردوغان الذي ل ّوح بالر ّد إذا ما تقدّمت وحدات
الحماية الكردية نحو جرابلس؟ وهل تسكت واشنطن عن
ه��ذا االحتمال ،ال سيما مع وج��ود خبراء لمساعدة األكراد
في سورية ضد داعش» أم ستكتفي تركيا بالتلويح والتهديد
ورسم الخطوط الحمر؟
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ت�أجيل �أم ترحيل ...هل انفرط عقد جنيف؟
 سعدالله الخليل
حسنا ً فعل المبعوث ال��دول��ي إل��ى س��وري��ة ستيفان
دي ميستورا بترحيل مباحثات جنيف إل��ى الخامس
والعشرين م��ن الشهر الحالي للتباحث م��ع األط��راف
الدولية والعودة إلى مجلس األمن لبحث الشأن السوري،
فمسار المباحثات والتحضيرات التي سبقتها ،والتي
أص� ّر دي ميستورا على انطالقها دون أدن��ى تفاهمات
ومب ّررات لالنعقاد ،لم تدفع أكثر المتفائلين بالملتقى
أي اختراقات للمباحثات في المشهد
أن يتوقعوا حدوث ّ
السوري ،فكيف يمكن لمفاوضات أن تأتي أُكلها في ظ ّل
غموض األطراف المشاركة فيها عشية االنطالق.
في مقابل عالنية الوفد السوري ،بدا الغموض سمة
وفد الرياض ،وحين حاول الموفد الدولي تجاوز هذه
العقبة قدّم إلى الوفد الحكومي الئحة غير مكتملة بأسماء
ال�م�ش��ارك�ي��ن ،ت��ارك �ا ً لشياطين التفاصيل ف�ت��ح أب��واب
التك ّهنات حول بقية األسماء التي ال تترك مجاالً للشك
بأنها من األسماء الخالفية ،وإال لماذا التك ُّتم عنها؟ وهو
ما ضرب مصداقية المفاوضات قبل انطالقتها.
الشفافية هي أبسط مبادئ المفاوضات الهادفة إلى
إيجاد ح ّل ألزمة ُمر َّكبة ومعقدة بحجم متاهات المسألة
أي اختراقات لمفاوضات تحاول القفز على
السوريةّ .
أدنى التفاهمات الدولية الغائبة حول سورية ،وتحاول
الضحك على عقول السوريين باالدّعاء ب��أنّ ما يجري
في جنيف هو ح��وار س��وري ـ س��وري في خض ّم سيل
من التصريحات اإلعالمية التي يدلي بها صانعو القرار
ال��دول��ي ح��ول القضية ال�س��وري��ة ،وال�ت��ي أق�� ّل م��ا يمكن

وصفها بأنها تضرب أية أرضية للسير في التوافقات
وب �ن��اء ال�ث�ق��ة ال�م�ع��دوم��ة أس��اس �ا ً ل��دى ال�ط��رف�ي��ن إلدراك
الدولة السورية أنّ الفريق المقابل ال يتعدّى كونه أسوأ
نماذج ناقلي الرسائل اإلقليمية للدول المشغلة له من
جهة ،ولعبة لتمرير الوقت من جهة أخرى ،لقناعته بأنّ
السير في العمل الجدّي سيفقده كامل االمتيازات التي
يتمتع بها بادّعائه أنه الحامل األوحد للواء المعارضة،
في حين ستكشف المفاوضات هُ زالة قدراته التفاوضية
وسطحية الطرح السياسي الذي يحمله بدليل تلويحه
أي
باالنسحاب منذ لحظة وص��ول��ه م��ن دون أن ي�ق�دّم ّ
طرح سياسي أو أوراق ضغط في وجه الفريق المقابل.
أي مفاوضات ُيعتبر االنسحاب أضعف األوراق،
في ّ
فأي ضغط يأمله وفد الرياض من التلويح باالنسحاب
ّ
ف �ي �م��ا ال ��واق ��ع ال �م �ي��دان��ي ع �ل��ى األرض ي �ش �ه��د تقهقر
الجماعات المسلحة وتقدّم الجيش السوري في جبهات
درعا وحلب التي أص ّر أتباع الرياض على وقف العملية
العسكرية فيها ليأتي ف� ّ
�ك الحصار ع��ن نبّل والزهراء
ك��رص��اص��ة ال��رح�م��ة ال�ت��ي أص��اب��ت جنيف ف��ي المقتل،
ودفعت برياض حجاب إلى الظهور في حالة هستيريا
وجنون دفعت بالمبعوث الدولي إلى تعليق المباحثات
بعد التشاور مع الموفدين األميركي والروسي.
بالرغم من المب ّررات التي ساقها وفد الرياض والدول
الداعمة له عن عرقلة دمشق مسار المفاوضات ،فقد
عمدت الحكومة السورية إلى نزع ك ّل الذرائع المتعلقة
ّ
المعضمية
بالشقّ اإلنساني ب��إدخ��ال المساعدات إل��ى
وغيرها من المناطق في ريف دمشق ،وسبقها إدخال
المساعدات إلى الزبداني ومضايا ،ما يجعل األسباب
في جانب آخ��ر أخفته ال��ري��اض ووف��ده��ا ،بدليل ما قاله
صراحة وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر شتاينماير

كوالي�س
خفايا
بأنّ المعارضة توقعت وقف العمليات العسكرية خالل
المفاوضات ،وهو ما لم يتج ّرأ الوفد على البوح به كون
أي وقف إلطالق النار سيأتي
القرار الدولي واضحا ً بأنّ ّ
ف��ي م��رح�ل��ة الح �ق��ة ل�ل�ت�ف��اه�م��ات ،وم��ع ال �ج �م��اع��ات غير
المصنفة إرهابية ،وبالتالي فإنّ سلوك الوفد المعارض
يع ّد حرقا ً للمراحل وانتقائية في تطبيق بنود القرار ما
يح ّول المفاوضات إلى ساحة لتمرير الوقت على أمل
النجاح في خرق يحقق له مكاسب مجانية على حساب
آالم السوريين ومعاناتهم.
ع �ل��ى م ��دى س �ت��ة أي���ام ح���اول دي م �ي �س �ت��ورا السير
ف��ي مفاوضات ع��رج��اء ال ت�ق�دّم وال ت� ّ
�ؤخ��ر ف��ي المشهد
ال �س��وري ،ف��ي ظ � ّل غ�ي��اب اإلرادات ال��دول �ي��ة الحقيقية
الراغبة في الح ّل السياسي والجهود اإلقليمية الساعية
إلى تمرير الوقت بانتظار ما بعد االنتخابات األميركية
على أمل السير في خيارات الحرب الشاملة.
وفي هذا السياق ،يأتي التحرك التركي على الحدود
السورية من تحضيرات لعملية برية تخطط لها أنقرة
في ظ ّل االنكسارات التي شهدتها الجماعات المسلحة
المدعومة من تركيا والسعودية ،والتي ال ت��زال تعلن
المضي في الدعم العسكري لتلك المجموعات.
ّ
سقط مسار جنيف قبل انطالقته كما ك��ان متوقعاً،
وي�ب��دو أنّ تأجيل ال�م�ش��اورات لعشرين ي��وم�ا ً ستعقبه
ت��أج �ي�لات ع���دة ،وك �م��ا ب ��دا واض��ح��ا ً أنّ ت��ط��ورات نبّل
وال��زه��راء كانت القشة التي قصمت ظهر جنيف ،فإنّ
التطورات المتسارعة في األيام المقبلة ستفرض واقعا ً
جديدا ً في مسار المفاوضات باتجاه تطبيق بنود القرار
ال��دول��ي وح�س��م ال �خ �ي��ارات بالفصل م��ا بين السياسة
رحل
واإلره��اب ،وإم��ا فالتأجيل سيد المواقف وربما ُي َّ
الموعد.

يسعى األميركيون وفقا ً
لمصادر عسكرية روسية
إلى تشكيل قوة برية من
عشرين ألف جندي يشترك
فيها السعوديون واألتراك
وباكستان ،ومهمتها
االستعداد للتق ّدم من
الحدود التركية باتجاه
مناطق سيطرة «داعش» في
الرقة والموصل بالتعاون
مع البيشمركة الستباق
تق ّدم الجيش السوري نحو
هذه المناطق ،بعدما ينهي
وجود الجماعات المسلحة
في شمال سورية ،ويربط
حلب عبر الطريق الدولي
بحماة وحمص ،وصوالً
إلى دمشق ،وفي الطريق
إنهاء وضع تدمر ،وتقول
المصادر الروسية إنّ
الكالم التركي والسعودي
يصب
عن تدخل عسكري
ّ
في هذا السياق.

ّ
يخل بالتوازن اال�ستراتيجي
الناتو :الوجود الع�سكري الرو�سي في �سوريا و�شرق المتو�سط

مو�سكو :تركيا تنتهك اتفاقية «ال�سماء المفتوحة» ب�شكل منهجي
اعتبر األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف ش��م��ال األط��ل��س��ي ينس
ستولتنبرغ أن انتهاكات المجال الجوي التركي من قبل
الطيران الروسي هي انتهاك ألجواء الحلف.
وق��ال ستولتنبرغ ل��دى وصوله إل��ى اجتماع ل��وزراء
الدفاع في االتحاد األوروبي في أمستردام أمس« :تعزيز
الوجود والنشاط الروسي في سوريا يؤدي إلى زيادة
التوتر وانتهاكات المجال الجوي التركي .هذا خطر وتهديد
لحلف الناتو ،ألن الحديث ي��دور حول انتهاكات أجواء
الحلف».
كما اعتبر ستولتنبرغ أن الوجود العسكري الروسي
ف��ي س��وري��ا وش���رق البحر المتوسط يخل ب��ال��ت��وازن
االستراتيجي.
جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن تركيا
لم تقدم أي دالئل تثبت اتهامها للطيران الروسي بانتهاك
مجالها الجوي في نهاية كانون الثاني ،ولذلك اعتبرت
الوزارة االتهام التركي دعاية ال تقوم على أساس.
وفي السياق ،وزارة الدفاع الروسية أن تركيا تنتهك
اتفاقية «السماء المفتوحة» بشكل منهجي ،واصفة هذا
الموقف بأنه سابقة خطيرة.
وسبق ألنقرة أن منعت يوم االثنين الماضي  1شباط
مجموعة مراقبين روس من القيام بتحليق في سماء تركيا
وفقا ً لبنود اتفاقية «السماء المفتوحة» الدولية ،من دون
أن تقدم أي مبررات معقولة لهذا المنع.
وأوضح أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي
في تصريحات أمس ،أن هذه الحادثة لم تكن أول انتهاك
أقدمت عليه أنقرة لتلك االتفاقية الدولية المعنية بضمان
شفافية النشاط العسكري.
وقال أنطونوف ،إنه بدءا ً من شباط عام  2013حظر
األتراك عمليات المراقبة في السماء فوق مواقع صواريخ
«ب��ات��ري��وت» في جنوب تركيا .وف��ي ع��ام  2014ادعى
المسؤولون األتراك باستحالة ضمان أمن التحليقات في
مناطق معينة من المجال الجوي التركي ،بذريعة طلعات

مكثفة للطيران الحربي المشارك في عمليات مكافحة
اإلره���اب .وف��ي تشرين األول الماضي طلبت أنقرة من
موسكو»ضرورة تأجيل» بعثة المراقبة الروسية ،بحجة
إجراء عملية لضمان األمن.
وأض��اف أنطونوف أن الجانب ال��روس��ي ،استجابة
للطلب التركي آنذاك ،أجل تحليق المراقبة ،لكن الجانب
التركي في كانون األول الماضي منع الطائرة التي أقلت
المراقبين الروس من الدخول في جزء من المجال الجوي
التركي المحاذي للحدود السورية ومحيط مطار ديار بكر
الذي ترابط فيه طائرات حربية تابعة لحلف الناتو.
كما ذكر أنطونوف أن المسؤولين العسكريين األتراك

لم يؤكدوا التزامهم بمذكرة التفاهم الموقعة بين موسكو
وواشنطن بشأن ضمان أمن التحليقات في شماء سوريا،
موضجا ً أن ه��ذا الموقف التركي ب��رز حتى قبل حادثة
إسقاط قاذفة «سو »-24الروسية من قبل سالح الجو
التركي يوم  24تشرين الثاني.
وأع��اد نائب وزير الخارجية الروسي إلى األذه��ان أن
الجانب األميركي في إطار المذكرة ،لم يلتزم بإبالغ أعضاء
التحالف الذي تقوده واشنطن فحسب ،وبل وضمن بأن
جميعهم سيفون بشكل صارم ببنود هذه المذكرة كافة.
وباإلضافة إلى ذلك ،أقدم الجانب التركي بشكل أحادي
على إغالق «الخط الساخن» الذي تم استحداثه في وقت

الأمم المتحدة :احتجاز �أ�سانج �إجراء تع�سفي وعلى بريطانيا وال�سويد تعوي�ضه مالي ًا

وزير خارجية بريطانيا :قرار الأمم المتحدة �سخيف
اعتبرت مجموعة العمل األممية
المعنية بحثيثات مالحقة مؤسس
موقع «ويكيليكس» المختبئ في
سفارة االك��وادور أن األخير تعرض
الحتجاز تعسفي من قبل بريطانيا
والسويد ،من دون أن توجه إليه تهم
رسمية.
ودع��ت المجموعة في ق��رار صدر
ب��ش��ك��ل رس���م���ي أم����س ال��س��ل��ط��ات
البريطانية والسويدية إل��ى الكف
ع��ن ت��ج��ري��د ج��ول��ي��ان أس��ان��ج من
حريته الشخصية واحترام حقه في
حرية التنقل ومنحه الحق في طلب
التعويضات.
وأع��ادت مجموعة العمل األممية
إل��ى األذه��ان أن أسانج تعرض في
البداية لالحتجاز في سجن بريطاني
ومن ثم إلقامة جبرية في لندن ،قبل
أن يلجأ إلى سفارة اإلكوادور في لندن
عام  ،2012بعد أن خسر استئنافه
أمام المحكمة البريطانية العليا ضد
ق��رار ترحيله للسويد ،حيث بدأت
السلطات تحقيقا ً ض��ده لالشتباه
بارتكابه جرائم جنسية .ولفت األمم
المتحدة ،إلى أنه على الرغم من كل
ذلك ،لم يتم توجيه تهم رسمية إلى
أسانج.
وفي السياق ،علق سيونغ-فيل
ه��ون��غ رئ��ي��س المجموعة األممية
لدى اإلعالم على قرارها ،أن مختلف
أنواع التجريد من الحرية الشخصية
التي تعرض لها أسانج ،تعد شكالً
م��ن أش��ك��ال االح��ت��ج��از التعسفي،
وش��دد على ض��رورة وضع حد لهذا
االحتجاز.
وم��ن ال��دالئ��ل األخ��رى التي تؤكد
أن احتجاز أس��ان��ج ك��ان تعسفياً،
أشارت المجموعة إلى عزله في أثناء
احتجازه ف��ي السجن البريطاني،
ونقص األدلة في إطار القضية التي
رفعتها النيابة العامة في السويد
ضده.
وأع���ادت المجموعة األممية إلى

األذه����ان أن ق��رارات��ه��ا تعد ملزمة
قانونيا ً بالقدر نفسه الذي تعتمده به
تلك القرارات على القانون اإلنساني
الدولي .وأوضحت أن قرارها بشأن
أس��ان��ج يعتمد ع��ل��ى ال��م��ادت��ي��ن 9
و 10ف��ي اإلع�ل�ان العالمي لحقوق
اإلنسان والمواد  7و 9و 10و 14في
االتفاقية الدولية للحقوق المدنية
والسياسية.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا ،ج���ددت السلطات
البريطانية رفضها للقرار األممي
بشأن أس��ان��ج ،م��ؤك��دة أنها مل َزمة
قانونيا ً ليس بهذا القرار ،بل بترحيل
مؤسس «ويكيليكس» إلى السويد.
وق���ال متحدث ب��اس��م الحكومة
البريطانية بعد صدور القرار رسميا ً
يوم الجمعة «إنه لن يغير شيئاً .إننا
نرفض أي ادع��اءات بأن أسانج راح
ضحية لالحتجاز التعسفي» ،وجدد
ع��زم بريطانيا تقديم شكوى ضد
قرار مجموعة العمل األممية المعنية
باالعتقال التعسفي.
وأصر المسؤول البريطاني على
أن أسانج يبقى في سفارة اإلكوادور

ف��ي ل��ن��دن بمحض إرادت����ه ،تفاديا ً
العتقاله من قبل السلطات ،وق��ال:
«هو يتجنب في الواقع اعتقاله بشكل
قانوني باختياره البقاء في سفارة
اإلك����وادور ...االتهام باالغتصاب ال
يزال قائما ً وهناك أمر اعتقال أوروبي.
ومن ثم ال يزال على بريطانيا التزام
قانوني بتسليمه للسويد».
ب���دوره ،وص��ف وزي��ر الخارجية
البريطاني فيليب هاموند تقرير األمم
المتحدة بأنه سخيف وقال« :أرفض
ق���رار مجموعة ال��ع��م��ل ه���ذه .إنها
مجموعة مؤلفة من أشخاص عاديين
وليس من محامين .جوليان أسانج
ه��ارب من العدالة وه��و يختبئ من
العدالة في سفارة اإلكوادور».
وأض����اف ال���وزي���ر ال��ب��ري��ط��ان��ي:
«يستطيع ال��خ��روج ف��ي أي وق��ت
يشاء ...لكنه سيواجه القضاء في
السويد إذا اخ��ت��ار أن يقوم بذلك.
ب��ص��راح��ة ه���ذا ت��ق��ري��ر سخيف من
مجموعة العمل ونحن نرفضه».
في غضون ذل��ك ،قالت الحكومة
السويدية في بيان أن أي قرار يصدر

في البالد بشأن فتح تحقيقات أولية،
بما في ذلك ق��رارات بشأن االعتقال
غيابياً ،يُتخذ م��ن قبل السلطات
القضائية المستقلة.
وت���اب���ع���ت ال���ح���ك���وم���ة« :ل��ي��س
للسلطات السويدية أي عالقة ،بأي
شكل من األشكال ،بقرار أسانج البقاء
ف��ي مقر ال��س��ف��ارة (االك���وادوري���ة).
ويمكنه الخروج منها في أي لحظة».
وف��ي أول رد على القرار األممي،
ج��دد أس��ان��ج ،في مقابلة مع إذاع��ة
«ف��ران��س إن��ت��ر» ،مطالبة السلطات
البريطانية بإعادة جواز السفر إليه،
وال��ذي ص��ادرت��ه الشرطة منه عند
إلقاء القبض عليه في لندن ألول مرة.
ويرى أسانج أن القضية الجنائية
المتعلقة بعدة حاالت من التحرش
ال��ج��ن��س��ي ،وال���ت���ي ف��ت��ح��ت ض��ده
ف��ي ال��س��وي��د ،وم��س��اع��ي الشرطة
البريطانية إللقاء القبض عليه ،كلها
تأتي في سياق المؤامرة األميركية
ض��ده ،وذل��ك بسبب تسريب موقع
«ويكيليكس» لعشرات آالف الوثائق
األميركية السرية.

سابق بين الطرفين لتفادي ح��وادث جوية غير مرغوب
فيها ،ولم تستجب العسكريون األت��راك لطلبات عاجلة
من الجانب ال��روس��ي ،بحسب ما أوضحه أنطونوف،
وقال« :وفي نهاية المطاف حدثت يوم  24تشرين الثاني
الماضي العملية الغادرة إلسقاط القاذفة الروسية ،ما أدى
إلى قتل عسكريين روسيين».
وأعاد المسؤول العسكري الروسي إلى األذهان أنه بعد
إسقاط القاذفة ،نشر الجيش الروسي في سوريا مجموعة
من وسائل الدفاع الجوي تضمن «اإلنذار المسبق بشأن
أي مخاطر تهدد الطائرات الروسية وتسمح ،في حال
اقتضت الضرورة ،باتخاذ إجراءات مناسبة بضمان أمن
الطلعات».
في غضون ذل��ك ،كشف أنطونوف أن وزارة الدفاع
الروسية عرضت على شركائها الغربيين إنشاء مركز
استشاري في العاصمة األردنية عمان من أجل التنسيق
بشأن سورية ،لكن واشنطن رفضت العرض.
وأضاف أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بادر
إلى إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره األميركي آشتون كارتر
بهذا الشأن يوم  19كانون الثاني الماضي ،لكن الجانب
األميركي ألمح بوضوح إلى أنه ال يرى أي فائدة في ذلك.
وأض��اف المسؤول أن وزارة الدفاع الروسية عندما
وافقت على توقيع المذكرة الخاصة بأمن التحليقات
في سورية مع العسكريين األميركيين ،كانت تعتبر تلك
المذكرة انطالقة لتنسيق دولي في محاربة اإلره��اب ،إذ
عرض الجانب الروسي على شركائه حزمة من إجراءات
التعاون ،بما في ذلك تبادل المعلومات حول األه��داف
اإلرهابية في سورية ،وفتح قنوات اتصال ،وبذل جهود
مشتركة إلنقاذ الطيارين في حال وقوع ك��وارث جوية،
وأضاف «لكن األميركيين رفضوا جميع هذه المقترحات
الروسية ،مبررين موقفهم هذا بأن أهداف روسيا والواليات
المتحدة في سوريا مختلفة تماماً».

البنك الدولي :الكلفة االقت�صادية
للحرب في �سورية  35مليار دوالر
أشارت تقديرات نشرها البنك الدولي إلى أن الكلفة االقتصادية للحرب
في سوريا وانعكاساتها على دول المنطقة بلغت نحو  35مليار دوالر.
وتشمل ه��ذه الكلفة خسائر االقتصاد السوري وخمس دول مجاورة
ه��ي ال��ع��راق وم��ص��ر ول��ب��ن��ان واألردن وت��رك��ي��ا ،ال��ت��ي ت��أث��رت ب��درج��ات
متفاوتة من النزاع السوري ،الذي خلف نحو  260ألف قتيل في خمس
سنوات.
وال تشمل هذه الكلفة الموارد التي خصصتها الدول المجاورة لسورية
لتقديم الخدمات األساسية لالجئين الذين تدفقوا خصوصا ً على لبنان
واألردن.
وجاءت هذه األرقام في تقرير البنك الدولي الفصلي حول الشرق األوسط،
الذي تعهد فيه المجتمع الدولي خالل اجتماع بلندن بتوفير أكثر من 10
مليارات دوالر لمساعدة سورية وذلك حتى عام .2020
ووفقا ً للبنك الدولي فإن كلفة األضرار المادية في ست مدن سورية بينها
حمص وحلب ،تتراوح بين  3.6و 4.5مليار دوالر.
وأشار التقرير إلى أن دول الجوار تواجه «ضغطا ً هائالً على الموازنة»
في الوقت الذي تواجه فيها اقتصاداتها أصالً صعوبات .وقدر البنك كلفة
الالجئين سنويا ً على لبنان وحده بـ  2.5مليار دوالر.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أعلن أن مؤتمر المانحين
من أجل سورية استطاع جمع أكثر من  10مليارات دوالر من أجل الالجئين
السوريين ،وقال« :حصلنا على  6مليارات دوالر لالجئين السوريين للعام
الحالي و 5مليارات حتى عام .»2020
وأش��ار كاميرون ال��ى أن ج��زءا ً من المبالغ سيوجه إل��ى دول الشرق
األوسط لخلق فرص عمل وظروف مالئمة لتدريس األطفال ،معتبرا ً أن «هذه
المساعدة مهمة جدا ً لالجئين ودول المنطقة التي تعمل الكثير» ،مؤكدا ً أن
«ما توصلنا إليه اليوم يلعب دورا ً حاسما ً في إنقاذ الالجئين الذين يحاولون
السفر في رحالت خطرة الى أوروبا».
من جانبها ،أعلنت المستشارة األلمانية ،أنغيال ميركل أنه من المهم
الحفاظ على الوصول إلى المناطق السورية حيث الحاجة إلى المساعدات
اإلنسانية .ونوهت بأن ألمانيا قدمت مساعدات لصندوق الثقة إلعادة إعمار
سورية والذي يخصص المواد شمال وجنوب البالد في المناطق الخاضعة
للمعارضة السورية ،فيما دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون
للعودة إلى المحادثات وعدم استغالل فترة تعليقها للسيطرة على مناطق
جديدة في ساحة المعركة.
وكان رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك قد أعلن في وقت سابق أن
االتحاد األوروبي سيقدم خالل العام الحالي  3مليارات يورو كمساعدات
للسوريين.
من جانبه أعلن وزير الخارجية االميركي جون كيري أن واشنطن تتعهد
بنحو  600مليون دوالر كمعونات إنسانية إضافية إلى سورية عالوة على
 290مليون دوالر كمعونات لدول الجوار ،موضحا ً أن «الواليات المتحدة
قدمت حتى اليوم أكثر من  4,5مليار دوالر مساعدات لالجئين السوريين
والنازحين في سورية».
وقد وجهت وكاالت تابعة لألمم المتحدة نداء لجمع  9مليار دوالر للتغلب
على الكارثة اإلنسانية السورية هذا العام ،إضافة الى  1.2مليار دوالر
أخرى لتمويل خطط الستيعاب الالجئين في الدول المحاذية لسورية.

