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كوالي�س

هل يُنزل جنيف الريا�ض ومعار�ضتها عن �شجرة التع ّنت؟

تركيا تلملم �أوراقها
بانتظار جنيف
} د .هدى رزق
شكلت مسألة الالجئين السوريين الى تركيا ورق��ة رابحة
بالنسبة الى أردوغ��ان من أجل ابتزاز االتحاد األوروب��ي .لكن
ه��ذا االب��ت��زاز ليس ماليا ً فقط إن��م��ا سياسي ،إذ ط��ال��ب رئيس
وزرائه المستشارة األلمانية ميركل بحثّ الناتو على لعب دور
في مراقبة األجواء الحيوية والبحرية التركية  -األوروبية عبر
بحر ايجه ،كذلك مراقبة الحدود البرية السورية ـ التركية.
وه��دّد أردوغ���ان بوضع الالجئين في باصات ونقلهم الى
أوروب����ا ،ال��ت��ي تخشى م��ن ت��دف��ق البعض منهم ال سيما غير
المرغوب بهم .تجرأ في خطابه على االتحاد األوروب��ي ،انتقد
سياسة األوروبيين تجاه الالجئين واعتبر أنهم يتعاملون مع
تركيا بانتهازية ،لكنه حصل على بعض المكتسبات .ال شك أنّ
الغرب األوروبي كان شريكا ً مشجعا ً ألردوغان من أجل التدخل
في سورية وبسط مشروع «اإلس�لام السياسي المعتدل» في
المنطقة ،كذلك فعلت الواليات المتحدة ،لكن بعد  30حزيران
وإس��ق��اط ال��رئ��ي��س اإلخ��وان��ي محمد م��رس��ي ت�� ّم ال��ت��راج��ع عن
المشروع ،فأبى أردوغ���ان التراجع ،وه��و اليوم ال يريد دفع
الثمن لوحده بعدما خرج عن المشروع الدولي المرسوم وفشل
في مشروعه الخاص.
يتجه اليوم ال��ى لملمة أوراق���ه القديمة ،طالب المستشارة
األل��م��ان��ي��ة ميركل بالتدخل ل��دى ق��ب��رص اليونانية والضغط
عليها من أجل رفع الفيتو عن طلب تركيا االنتماء الى االتحاد
األوروب�����ي ،إض��اف��ة ال��ى ض���رورة دف��ع ال��ث�لاث م��ل��ي��ارات التي
وع��دت بها وانتقد ال��ش��روط التي وضعها االت��ح��اد األوروب��ي
ح��ول كيفية صرفها ف��ي وق��ت أك��د أنّ تركيا صرفت أكثر من
 10مليارات دوالر على الالجئين منذ  5سنوات لغاية اليوم.
لم يوفر األم��م المتحدة التي طالبت تركيا استقبال الالجئين
بعد المعارك األخيرة في سورية ،وتساءل حول غياب قرارها
عندما طالبت تركيا بمنطقة عازلة من أج��ل حماية الالجئين
السوريين .استقبل ممثلي الجالية اليهودية في قصره كرسالة
و ّد لـ«اسرائيل» ،وأكد استمرار المحادثات معها بعيدا ً عن أعين
اإلعالم رغم التباينات في شأن الحصار على غزة ،فالطرفان
مقتنعان بضرورة التحالف ،وهذا ما أكده أردوغان نفسه.
تتفاعل المشاكل الخارجية والداخلية وتشت ّد وطأتها في
أن��ق��رة التي ب��دأت تشهد ان��ت��ق��ادا ً لسياساتها م��ن داخ��ل حزب
العدالة والتنمية حيث اتهم بولنت ارينش أحد مؤسسي الحزب
أردوغ���ان بالدموية واتباع سياسات ظالمة مما حمل األخير
على اتهامه باالنتماء الى جماعة غولين والخيانة وفي خطوة
غير مسبوقة اجتمع مع الرئيس السابق عبدالله ُغل لمناقشة
قضايا التمرد داخل الحزب ض ّد سياساته ،اضافة الى األحداث
السياسة التي تم ّر بها تركيا.
يشعر األت��راك بالخيبة على الصعيد السياسي بعدما آلت
اليه األمور في الداخل ،حيث ذهب أردوغان الى مساواة تركيا
بحزب االتحاد الديمقراطي الكردي وطالب واشنطن باالختيار
بين العالقة مع تركيا أو مع حزب االتحاد الديمقراطي وجناحه
العسكري وحدات الحماية الكردية .يبدو أنّ االمر أصبح واضحا ً
بالنسبة الى الواليات المتحدة األميركية بعدما أثبتت وحدات
الحماية الكردية فعاليتها ض ّد «داع��ش» ،بينما كانت مصداقية
تركيا في مجال مكافحة «داعش» موضع تشكيك لفترة طويلة
من قبل حليفتها واشنطن ،فهي لم تسارع الى ضبط حدودها
مع العلم أنّ بايدن أتى اليها العام الماضي طالبا ً هذا األمر ،لكن
تصريحات المسؤولين األتراك ،تمحورت حول ضرورة إسقاط
الرئيس األسد ورحيله معتبرين أنّ عقدة «داعش» ستح ّل تلقائيا ً
بسقوطه .بدا وكأنما هناك تنسيقا ً عالي المستوى بين أنقرة
وداعش في هذا الموضوع ،لكن األحداث أثبتت في وقت الحق
أن هذه السياسية عبّرت عن خطأ استراتيجي ألنّ «داعش» أعلن
عداوته للغرب حليف تركيا ،ما جعل مشكلة األسد تبدو ثانوية
بالنسبة ال��ى واش��ن��ط��ن ،واكتسبت محاربة «داع���ش» أولوية
لديها.
أحرج األمر تركيا وجعلها تنض ّم الى التحالف ض ّد «داعش»
بعدما قامت األخيرة بتفجيرات في سورش وأنقرة ،مع العلم أنّ
اتهامات كردية أكدت تنسيق الحكومة التركية مع «داعش» في
هذا المضمار إثر فشل حزب العدالة والتنمية في تأليف حكومة
منفردا ً وسعيه الى انتخابات مبكرة.
بيد أنّ التفجير األخير ال��ذي قامت به «داع���ش» في منطقة
السلطان أحمد أجبر أنقرة على دق ناقوس الخطر ،صحيح أنّ
تركيا قامت بفتح قواعدها أمام األميركيين لكنها أتت متأخرة
بعدما توصل التنسيق بين وح��دات الحماية وح��زب االتحاد
ال��دي��م��ق��راط��ي م��ع واش��ن��ط��ن ال���ى إح����راز م��ك��اس��ب ك��ب��ي��رة ضد
«داع��ش» .فمن غير الواقعي أن تتوقع أنقرة من واشنطن قطع
عالقاتها مع الوحدات أو قبولها عدم مشاركة حزب االتحاد
الديمقراطي في محادثات السالم المقبلة في جنيف ،بعدما ت ّم
إعالن أنه سيكون على المؤتمر تحديد المجموعات اإلرهابية.
من المؤكد أنّ وح��دات الحماية لن تكون من ضمنها .يتضح
أنّ واشنطن لن تتخلى عن حزب االتحاد الديمقراطي من أجل
تركيا ال بل هي تف ّرق في عالقاتها المصلحية بين االثنين.
ح��اول خبراء أت��راك تحذير أردوغ���ان من قطع العالقة مع
حزب االتحاد الديمقراطي ،لكن قرار الحكومة التركية تجميد
االتفاق مع األك��راد وقتال ح��زب العمال الكردستاني انعكس
سلبا ً على العالقة مع حزب االتحاد الديمقراطي الذي يحظى
ال��ي��وم ب��دع��م األميركيين وال���روس بعد الخطأ االستراتيجي
الذي ارتكبته السياسة التركية بإسقاط الطائرة الروسية في
تشرين الثاني الماضي ،ما أقصاها عن ك ّل التطورات العسكرية
في سورية وأدّى الى تعميق خسارتها ،فأتى التهديد التركي
كفرصة لروسيا وحلفائها.
أدّى رف��ض الحكومة التركية إع���ادة النظر بسياستها في
سورية واعتماد مقاربات واقعية الى وضع نفسها في مواقف
صعبة مع أقرب حلفائها واشنطن .فاالتساق أصبح نادرا ً في
اإلدارة السياسية التركية ال سيما في السياسة الخارجية.
وبرغم دقّ طبول الحرب من قبل اإلعالم المق ّرب من الحكومة،
أك��دت األح���داث أن من المستبعد أن تقوم تركيا بالتدخل في
الشمال السوري ،إذ عليها مواجهة روسيا أوالً وإقناع الجيش
التركي الذي ال يرى مصلحة له بالتدخل.
ال تملك تركيا األوراق الالزمة لذلك فهي حرقت ك ّل أوراقها
وما العودة الى تصريح أردوغ��ان للصحافة التركية بأنه كان
يتوجب على الحكومة قبول التدخل في العراق  ،2003ألنها
بذلك تكون قد حجزت مكانا ً لها على طاولة المفاوضات وتحميل
المسؤولية ال��ى غ��ول ال��ذي وك��ان وقتها وزي���را ً للخارجية إال
هروب من المسؤولية عن الخسارة االستراتيجية في السياسة
التي اتبعها ورئيس وزرائه بعد الربيع العربي.
في ه��ذا اإلط��ار ج��اء اإلع�لان السعودي عن حشده التدخل
ف��ي س��وري��ة والتحركات العسكرية التركية ليعبّر ع��ن إرادة
أميركية من أجل ضبط إيقاع المعارك العسكرية في الشمال
السوري ،والضغط على روسيا ـ وهذا ما ظ ّهره مؤتمر ميونيخ
في تشجيعه على وق��ف القتال وفتح الباب أم��ام المساعدات
اإلنسانية للقرى السورية المحاصرة تحضيرا ً لمؤتمر جنيف
في  25شباط الحالي.

} سعدالله الخليل
يبدو أنّ ال��ر ّد األميركي على رسالة جماعة الرياض
المعارضة والتي طلبت إيضاحات من وزارة الخارجية
األميركية حول تصريحات وزير الخارجية جون كيري
ب���أنّ ال��م��ع��ارض��ة ال��س��وري��ة المسلحة «س��تُ��ق��ت��ل��ع» خالل
 3أشهر ،والتي يبدو أنها وصلت بسرعة إلى الهيئة،
وتك ّهنات ري��اض نعسان آغ��ا ب��أنّ واشنطن تخلت عن
المعارضة وباعت أتباع الرياض لتصبح بحكم المؤكدة،
فما كان منها إال أن سارعت إلعالن نقاش إمكانية عدم
رب���ط م��ش��ارك��ت��ه��ا ف��ي م��ح��ادث��ات ج��ن��ي��ف ب��وق��ف إط�لاق
ال��ن��ار ك��أول ال��ت��ن��ازالت التي سبق أن ساقتها كشروط
لمشاركتها في المحادثات الجدية في جنيف وكمب ّررات
النسحابها من المفاوضات بعد طول تلويح وبعد موجة
من التهديد والوعيد لم تنفع بمنح الرياض فرصة لفرض
رأيها على المجتمع الدولي واألطراف الفاعلة في المشهد
السوري.
بعد التسريبات عن مشاركة وفد الرياض في محادثات
الخامس والعشرين من الشهر الحالي بمدينة جنيف
بالتزامن مع إطالق مناورات «رعد الشمال» العسكرية
ال��س��ع��ودي��ة ضمن خطة ت��دري��ب ب��ري��ة وب��ح��ري��ة وجوية
وصفت بأنها األكبر في تاريخ الشرق األوسط ،بما يؤكد
أنّ الرهانات ال تزال تزاوج ما بين الخيارات السياسية
والميدانية العسكرية ،وفي هذا السياق يأتي تأكيد وزير

الخارجية الروسي سيرغي الفروف بأنّ بعض الدول ال
تخفي نيتها المراهنة على الحلول العسكرية في سورية،
في حال فشل المفاوضات السلمية ليؤكد بأنّ ما يشاع
عن الخطوات العسكرية تبقى ضمن دائرة الخيارات في
المستقبل القريب.
س��واء صدقت تسريبات وتحليالت وزي��ر الخارجية
األميركي حول مصير ما وصفته بالده يوما ً بالمعارضة
المسلحة أو خابت ،فإنّ الدوائر المق ّربة من وفد معارضة
الرياض ،بما فيها تلك التي شاركت في اجتماع الرياض
وانسحبت وعادت لتعلن تأييدها في محادثات جنيف ،ال
تخفي امتعاضها من سلوك وفد الرياض في المباحثات
والتهديد المتك ّرر باالنسحاب م��ن المحادثات إل��ى أن
علّقها المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا
حفظا ً لماء وجهه ووجه الرياض وواشنطن ،حيث فتحت
الخطوة الباب واسعا ً أمام مزيد من االنهيارات الميدانية
على األرض السورية في ريفي حلب ودرع��ا وشكلت
أي
مب ّررا ً لتحميله مسؤولية فشل المباحثات من دون ّ
مكاسب سياسية تذكر ،بل انعكست عليه سلبا ً حيث بدت
تنازالته من موقع الضعف واالنصياع للموقف الدولي
بعد التصريحات األميركية ولو قبلت بما قبلته اليوم في
جنيف العتبرت خياراتها تسهيالً للمحادثات وخطوة
متقدّمة في طريق الح ّل السياسي بحيث يبدو حرصها
على مستقبل ال��ب�لاد أك��ب��ر ،إال أنّ األط���راف الداعمة لها
أرادت أن تثبت تبعيتها وغيابها عن الواقعية السياسية
لتحرق المزيد من أوراقها المحروقة أصالً.

في الخيار العسكري تبدو التحركات الخليجية نحو
التدخل البري وإنْ كانت تحت شعار الحرب على تنظيم
«داع���ش» اإلره��اب��ي خطوة ف��ي ات��ج��اه ال��ه��روب المجاني
إلى األم��ام ،وبالرغم من م��رارة التدخل العسكري على
ّ
صف الدولة
األطراف كافة ،فإنّ مغامرة كهذه تقف في
ال��س��وري��ة وال��روس��ي��ة بحيث تفتح ال��س��اح��ات القتالية
أي حسابات تمنعها من ضرب قوافل
بشكل علني وتلغي ّ
المسلحين وتج ّمعاتها ف��ي ال��داخ��ل التركي واألردن���ي،
وهي الحالة المتواصلة منذ بداية األزمة السورية والتي
كشفت الوقائع واألدلة صدق الرؤية السورية بالتو ّرط
التركي واألردني في دعم الجماعات المسلحة وإدارتها
ب��غ��رف ع��م��ل��ي��ات ت���دار ف��ي ال���داخ���ل األردن����ي والتركي،
وبالتالي تتح ّول المواجهة من سياق غير مباشر إلى
المواجهة المباشرة بما يثبت الحق السوري في الدفاع
عن سيادتها بالحفاظ على أراضيها بوجه عداون مباشر
معلن ال عالقة له بحراك شعبي لطالما تلطت تلك الدول
وراءه ،وال لمحاربة إرهاب قطع الجيش العربي السوري
وحلفاؤه أش��واط��ا ً متقدّمة ف��ي م��س��ارات��ه ،وبالرغم من
ألي تدخل بري في األرض
صعوبة تأمين فرص النجاح ّ
السورية ،فإنه ال يمكن استبعاد الخطوة في ظ ّل الته ّور
السعودي التركي الذي وصل إلى ح ّد الجنون.
ما بعد جنيف يبدو أنّ معارضة الرياض تسعى إلى
النزول من أعلى شجرة التعنّت غير المجدي ،في حين
يسعى داعموها في أنقرة والرياض إلى القفز من شجرة
ينجيها من السقوط.
إلى أخرى على أمل التمسك بغصن ّ

ميدفيديف� :سيا�سة االتحاد الأوروبي في مجال الهجرة ف�شلت وما يحدث كارثة �إن�سانية

 18مليار يورو خ�سائر االتحاد الأوروبي حال �إلغاء ال�شنغن

توقعت المفوضية األوروب��ي��ة أن
مراقبة ال��ح��دود الداخلية لمنطقة
ال��ش��ن��غ��ن ستكبد اق��ت��ص��اد ال���دول
األعضاء في االتحاد األوروبي تكاليف
تتراوح ما بين  5مليارات و 18مليار
يورو سنوياً.
وف��ي تقرير ع��ن الحالة الراهنة
لسياسة الهجرة في االتحاد األوروبي
قال الذراع التنفيذي لالتحاد األوروبي
(المفوضية االوروبية) هذا األسبوع
إن التراجع لفترة طويلة عن اتفاقية
الشنغن سيكون ل��ه تأثير مباشر
وخطير على قطاع النقل ،وأسعار
المستهلك ،واإلدارة العامة ،وسوق
العمل المشترك ،وصناعة السياحة.
وتتعرض اتفاقية الشنغن ،التي
تتيح لمواطني  26دول��ة أوروب��ي��ة
التنقل بحرية فيما بينها ،لضغوطات
شديدة في األشهر األخ��ي��رة ،في ظل
تدفق المهاجرين من المناطق التي
تشهد صراعات إلى الدول األوروبية.
حيث يتجه المهاجرون بشكل خاص
إلى دول أوروبية كألمانيا والنمسا،
اللتين شددتا الرقابة على حدودهما
في محاولة إلبطاء تدفق المهاجرين.
وذك��رت صحيفة «دويتشه فيله»
األلمانية نقالً عن رئيس المفوضية
األوروبية جان كلود يونكر أن القيود
التي فرضت بالفعل تكبد االتحاد
األوروبي نحو  3مليارات يورو.
كما أف���ادت وك��ال��ة «روي��ت��رز» في
وق��ت س��اب��ق أن االت��ح��اد األوروب���ي
ينظر في مسألة منح أعضائه الغطاء
القانوني لتشديد الرقابة على الحدود
الداخلية بشكل م��وق��ت .وستكون
سياسة ال��ه��ج��رة واح���دة م��ن نقاط
النقاش األساسية خالل قمة المجلس
األوروب��ي التي ستعقد في بروكسيل
األسبوع المقبل.
وقالت المفوضية إنه من الصعب
تقدير األثر االقتصادي لمراقبة الحدود
الداخلية لدول الشنغن ،مشيرة إلى أن
تقديراتها للتكاليف المباشرة تتراوح

ما بين  5مليارات و 18مليار يورو.
وأضافت أن السيناريو األكثر احتماال ً
أن التكلفة ستبلغ  7.1مليار يورو.
وبموجب هذا السيناريو فإن كلفة
ان��ت��ظ��ار س��اع��ة واح���دة للشاحنات
والمركبات عند ال��ح��دود تبلغ 3.4
مليار يورو ،وتمضية وقت إضافي في
السفر عبر السيارات يكلف نحو 2.6
مليار يورو ،في الوقت الذي ستضطر
دول الشنغن إل��ى إن��ف��اق نحو 1.1
مليار يورو لفحص وثائق السفر.
وف���ي دراس����ة مماثلة ق���در مركز
األبحاث «استراتيجيا فرنسا» ،كلفة
التخلي ع��ن الشنغن ،بنحو 110
مليارات يورو بالنسبة لمجمل بلدان
االت��ح��اد األوروب���ي .واحتسبت هذه
الدراسة التأثيرات المحتملة لنهاية
العمل بهذا النظام على السياحة
واالس��ت��ث��م��ار األج��ن��ب��ي والصناعة،
إضافة إل��ى العاملين على الحدود،
والذين يستفيدون جميعا ً من حرية
التنقل التي تكفلها اتفاقية الشنغن.
في غضون ذلك ،قال نائب رئيس
ال���وزراء التركي يالتشين أقدوغان

أمس إن ما يصل إلى  40ألف الجئ
من موجة النزوح األخيرة قد استقروا
في مخيمات داخل األراضي السورية
بمحاذاة الحدود مع تركيا ،مشيرا ً
إل��ى ض��رورة إنشاء منطقة لتسكين
المدنيين هناك.
وشدد أقدوغان للصحافيين أثناء
زيارته مخيم أونجو بينار لالجئين
عند الحدود على ضرورة إطالق مبادرة
دبلوماسية مع روسيا وسورية لمنع
تدفق موجات جديدة من النازحين
ستؤثر بدورها في أوروبا.
ال��ى ذل���ك ،انتقد رئ��ي��س ال���وزراء
الروسي دميتري مدفيديف السياسة
التي ينتهجها االتحاد األوروب��ي في
مجال الهجرة ووصفها بالفاشلة.
وذكر رئيس الحكومة أن سياسة
االتحاد األوروب��ي في مجال الهجرة
فشلت ،وه��ذه أكبر غلطة يرتكبها
االت��ح��اد ،ف��أوروب��ا ل��م تعد تسيطر
على تيار المهاجرين ،وأن الوضع
في هذا المجال يذكر المرء بالكارثة
اإلنسانية .وأع���اد رئيس الحكومة
الروسية إل��ى األذه���ان م��ا ج��رى في

مدينة كولن عشية رأس السنة وقال
إن مثل هذه األحداث تجعل األوربيين
يشعرون بأنفسهم غرباء في بالدهم
وتحرمهم من الشعور باألمان وتقلص
ثقتهم بالدولة.
ون����وه م��دف��ي��دي��ف ب���أن االت��ح��اد
األورب��ي فتح األب��واب لقوى ال يمكنه
كبح جماحها ،وق���ال« :لقد دعاهم
االتحاد األوربي بنفسه ورحب بكل من
يستطيع المجيء إلى أراضيه» .وهو
ما دفع بالكثيرين من الشرق األوسط
لشد الرحال إلى هناك ،وفي المحصلة
لم تتمكن أوروبا من هضم هذا العدد
الضخم من المهاجرين والالجئين.
وأوض���ح دميتري مدفيديف أنه
يمكن تفهم دوافع هؤالء المهاجرين،
فهم ي��ف��رون م��ن ال��ح��رب واألوض���اع
المتردية في بالدهم ويقصدون أوروبا
للحصول على معونات ال يحلمون
بها ف��ي ب�لاده��م .وح���ذر مدفيديف
من احتمال وج��ود أع��داد كبيرة من
اإلرهابيين والمقاتلين بين صفوف
الالجئين.

بكين تحث وا�شنطن على عدم ن�شر نظام الدفاع ال�صاروخي المتطور في كوريا الجنوبية

بيونغ يانغ تطرد العاملين الكوريين الجنوبيين من مجمع كي�سونغ ال�صناعي
طردت كوريا الشمالية جميع المواطنين الكوريين
الجنوبيين العاملين في مجمع كيسونغ الصناعي
المشترك القائم في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية
الواقعة على الحدود بين الكوريتين.
وك��ان��ت بيونغ يانغ ق��د أعلنت ف��ي وق��ت سابق
أنها ستطرد جميع المواطنين الكوريين الجنوبيين
العاملين في المجمع ،كما قالت إنها ستجمد كل أصول
الشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجمع ،وذلك
انتقاما ً من قرار سيوول القاضي بتعليق عمل المجمع.
وأم��رت كوريا الشمالية كل المواطنين الكوريين
الجنوبيين مغادرة مجمع كيسونغ الصناعي ،بحسب
بيان أص��درت��ه «لجنة السالم وال��وح��دة» الكورية
الشمالية.
وقالت لجنة السالم وال��وح��دة ،إنها ستجمد كل
األصول ،بما فيها المعدات والمنتجات التي أنتجتها
الشركات الكورية الجنوبية ،مضيفة بأنها أغلقت
المجمع وصنفته على أنه منطقة عسكرية .وأوضحت
اللجنة أنها ستقطع كذلك خط االتصال المباشر بين
الكوريتين.
ويأتي إعالن كوريا الشمالية بعد يوم واحد من
إعالن كوريا الجنوبية عن خطتها إلغالق المجمع الذي
يعتبر آخر رمز للمصالحة بين الكوريتين ،وذلك ردا ً
على تجربة كوريا الشمالية النووية الجديدة وإطالقها
لصاروخ باليستي بعيد المدى في اآلونة األخيرة.
يذكر أن  124شركة كورية جنوبية تعمل في
مجمع كيسونغ الذي يبعد حوالى  50كيلومترا ً شمال
غرب سيول ،وتوظف أكثر من  54ألف عامل ،إلنتاج
السلع التي تستدعي وجود عمالة مكثفة مثل المالبس
واألواني.
من جانبها قالت كوريا الجنوبية أمس ،إن كوريا
الشمالية ستتحمل المسؤولية عن أي تبعات بعد
أن قامت بيونغ يانغ بطرد عمال كوريين جنوبيين

تح ّدثت مصادر تركية
عن خشيتها من أن
يكون تفاهم قد جرى
بين موسكو والرياض
على حصر استثناءات
الغارات الروسية بـ«جيش
اإلسالم» من دون «أحرار
الشام» ،انطالقا ً من أنّ
روسيا غير مهت ّمة أصالً
بالعالقة مع تركيا ،وال
يه ّمها تحسينها بقدر ما
يعنيها كسب السعودية
وتحييدها ومنح
الجماعات المحسوبة
عليها فرصة إثبات
استعدادها للشراكة في
الحرب على «النصرة»
و«داعش» ،خصوصا ً أنّ
«جيش اإلسالم» يملك
مناطق سيطرة شبه
صافية وليس ضمن خطة
تحرير حلب الموضوعة
للتطبيق راهناً.

بيرني �ساندرز ين�شد ح�سن عالقات
غير م�سبوق مع رو�سيا
أع��رب بيرني س��ان��درس المرشح لنيل تأييد الديمقراطيين لخوض
انتخابات الرئاسة األميركية عن أمله في أن تبلغ العالقات بين بالده
وروسيا أوجها ،على أال تتغاضى واشنطن عن عدوانية روسيا.
وفي تصريح أدلى به ورغم مناداته بأهمية تحسين العالقات مع موسكو،
شدد على ضرورة أن تعكف واشنطن و حلف شمال األطلسي على حماية
أوروب��ا مما سماه بـ«العدوان الروسي» ،وقال« :نحن بحاجة إلى أفضل
العالقات مع روسيا ،إال أنه ينبغي علينا أن نكون صادقين في طرحنا تجاه
العدوان الروسي على القرم وأوكرانيا» ،بحسب ادعائه.
يشار إلى أن السيناتور ساندرز كان قد أطلق حملة انتخابية «يسارية»
داخل الحزب الديموقراطي في السباق إلى البيت األبيض لعام  2016منددا ً
بالنظام االقتصادي «الال أخالقي» في الواليات المتحدة الذي يعمل لصالح
األثرياء ،فيما قدم نفسه «رئيسا ً اشتراكياً» لبالده في حال فوزه بمنصب
رئاستها.
وآخر المفاجآت السياسية لساندرز في سياق حملته االنتخابية ،فوزه
في االنتخابات التمهيدية في والية نيوهمشر الثالثاء الماضي بـ 60في
المئة من األصوات ،وبفارق شاسع ،على منافسته هيالري كلينتون التي
نالت  39في المئة من األصوات.
وانتهت االنتخابات التمهيدية ،بحسب وسائل اإلع�لام األميركية ،في
والية نيوهمشر بفوز كل من دونالد ترامب عن الحزب الجمهوري بـ 35في
المئة من األصوات ،متقدما ً على باقي المرشحين الجمهوريين بفارق كبير،
حيث احتل جون كاسيتش المركز الثاني حاصالً على زهاء  16في المئة من
األصوات.
وبين أهم ما ينقل عن قوله ،إن « 99في المئة من موارد الواليات المتحدة
تذهب إلى  1في المئة من األميركيين ممن يمثلون الشريحة األكثر ثراء
في البالد» ،كما تساءل عن كيفية «امتالك  1في المئة من األميركيين ثروات
 90في المئة من المواطنين» ،وهو يتبنى الشعارات االشتراكية الداعية الى
مجانية التعليم والصحة في بالده معقل اللبرالية.
وال ب ّد من اإلشارة إلى أن ساندرز ال ينتمي للحزب الديموقراطي ،وإنما هو
وماين انغوس كينغ عضوان في الكتلة الديموقراطية في مجلس الشيوخ،
وهما العضوان المستقالن الوحيدان في الكونغرس.
وعمل ساندرز عمدة لمدينة بورلينغتون في والية فيرمونت شمال شرق
الواليات المتحدة ،ثم انتخب عضوا ً مستقالً في مجلس النواب عام 1990
وفي عام  2006انتخب عضوا ً في مجلس الشيوخ ،كما أعيد انتخابه لطور
ثان عام .2012

الأمن الجماعي� :سندر�س طلب
ان�ضمام �سورية �إلى المنظمة
في حال تقدمت دم�شق به
أعلن األمين العام لمنظمة معاهدة األمن الجماعي نيكوالي بورديوجا أن
دمشق لم تتقدم بطلب رسمي لالنضمام إلى المنظمة ،مشيرا ً في الوقت ذاته إلى
أن مثل هذا الطلب سيدرس في حال تقديمه.
وقال بورديوجا في مؤتمر صحافي أمس «ال أعلم بصراحة شيئا ً عن جهود
سورية لالنضمام إلى منظمة معاهدة األمن الجماعي» ،مشيرا ً إلى أن الدول
المستعدة لالنضمام إلى المنظمة والعمل فيها ،يجب أن تكون مستعدة للتخلي
عن سيادتها جزئيا ً للمشاركة في األمن الجماعي.
وأضاف أن مجلس األمن الجماعي على مستوى رؤساء الدول األعضاء في
المنظمة سينظر في طلب أي دولة لالنضمام ،وفقا ً لإلجراءات الموجودة.
ونفى بورديوجا إمكانية قيام منظمة معاهدة األمن الجماعي بإجراء عملية
برية في سورية ،قائالً« :من غير المجدي الحديث عن إمكانية اتخاذ قادة دولنا
قرارا ً حول إجراء عملية برية خارج حدودها».
وأضاف أن القيادة الروسية هي التي ستتخذ قرارا ً بشأن مصير منظومات
الصواريخ «أس »-400بعد انتهاء العملية في سورية ،وذلك ردا ً على سؤال
حول احتمال تسليم روسيا «أس »-400للجانب السوري.

الواليات المتحدة ت�صعد حربها
�ضد «داع�ش» في �أفغان�ستان
وتجميد أصول شركات في مجمع كيسونغ.
وقال وزير شؤون الوحدة الكوري الجنوبي هونغ
يونغ بيون في مؤتمر صحافي إن ما قامت به كوريا
الشمالية من تجميد لألصول غير قانوني ،وحذر بيونغ
يانغ من اتخاذ أي خطوة تلحق الضرر بممتلكات
الشركات الكورية الجنوبية ،وأضاف« :سلوك الشمال
(كوريا الشمالية) يبعث على األسف الشديد ،ونحن
نوضح أن الشمال سيكون مسؤوال ً عن كل ما يحدث».
الى ذلك ،قال وزير خارجية الصين وانغ يي أمس إن
بالده ستساند قرارا ًلمجلس األمن الدولي يجعل كوريا
الشمالية تدفع الثمن ال�لازم لتجربتها الصاروخية
األخيرة لكنه أوضح أن الهدف هو إعادة بيونغ يانغ
لطاولة المفاوضات.
وأض��اف ال��وزي��ر الصيني في مقابلة مع وكالة

«رويترز» أن بكين تحث الواليات المتحدة على عدم
نشر نظام الدفاع الصاروخي المتطور في كوريا
الجنوبية قائالً إن��ه قد يستخدم أيضا ً الستهداف
الصين.
وفي السياق ،قال مسؤول بوزارة الدفاع الكورية
الجنوبية أمس إن بالده والواليات المتحدة ستبدآن
محادثات أوائل األسبوع المقبل بشأن نشر منظومة
دفاع صاروخي متقدمة للجيش األميركي في كوريا
الجنوبية بعد التجربة الصاروخية التي قامت بها
كوريا الشمالية في مطلع األسبوع.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته
إن المناقشات ستركز على نشر منظومة الدفاع الجوي
الصاروخية المتقدمة (ثاد) وهو نظام للدفاع الجوي
لالرتفاعات العالية.

قال متحدث باسم الجيش األميركي إن الواليات المتحدة صعدت ،بشكل
ملموس ،ضرباتها الجوية ضد تنظيم «داعش» في أفغانستان.
وقال البريغادير جنرال ويلسون شوفنر ،المتحدث باسم القوات األميركية
في أفغانستان «زدنا بشكل ملموس من الضغط وعدد الضربات ضد داعش
في والية ننكرهار على مدى األسابيع الثالثة الماضية» ،مضيفا ً أن تغيير
الصالحيات منح القوات العسكرية مرونة ،مؤكدا ً أن الغارات ،إضافة إلى ما
تقوم به قوات األمن األفغانية ،أدت إلى تطويق التنظيم اإلرهابي في الجزء
الجنوبي من والية ننكرهار الواقعة شرق أفغانستان.
وأض��اف شوفنر أن تنظيم «داع��ش» ،لم يعد باستطاعته تنفيذ عمليات
متزامنة في أكثر من موقع في أفغانستان ،لكنه يحاول تأسيس قاعدة للعمليات
في ننكرهار ،وبدء حمالت محدودة لتجنيد عناصر جديدة في مناطق من البالد،
مشيرا ً إلى أن عدد أفراد التنظيم في شرق أفغانستان يتراوح بين  1000و3
آالف شخص.
ووفقا ً لوزارة الداخلية األفغانية ،فقد نفذت القوات الدولية واألفغانية 20
عملية مشتركة ضد تنظيم «داعش» في ننكرهار في كانون الثاني الماضي.
جدير بالذكر أن الرئيس باراك أوباما منح القادة العسكريين األميركيين
بأفغانستان سلطات أوسع في شهر كانون الثاني الستهداف التنظيم ،مع
تصاعد المخاوف من انتشاره عالمياً.

