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�سيناريوات الحرب ال�سورية!
 سناء أسعد
ال ب ّد من إع��ادة رسم المشهد الدولي ،وال سيما في ما يتعلق
باألزمة السورية ،تجاه ما يجري من أحداث ومستجدات تتمثل
بشكل أولي في ما يتعلق بترتيب الخطوات التي حدّدت مسارها
أي احتمال يصير معه
بمركزية ثابتة بحيث يستحيل تعليق ّ
تراجع القوى المتقدّمة والمنتصرة في الميدان أو تقدّم للتراجع
والهزيمة التي وقعت في صفوف المرتزقة واألعداء.
يخص األزمة
أميركا فشلت في استراتيجتها التي اتبعتها في ما
ّ
السورية .فهي عجزت عن القيام بدورها كالعب أساسي قادر على
تحقيق قلبة نوعية في فترة زمنية قصيرة كما كان من المتوقع...
حيث بدأت األوراق األمركية تتساقط ورقة تلو األخرى ،وعملية
سقوط آخر ورق��ة من يد أميركا كانت لحظة دخ��ول روسيا إلى
األراضي السورية لمحاربة التنظيمات اإلرهابية.
هذه اللحظة كانت بمثابة عملية إجهاض لعظمة أميركا ،ووالدة
جديدة لعظمة روسيا ،وأهمية هذه ال��والدة ب��دأت تتزايد وتنمو
وتكبر بعظمتها عندما أثبتت روسيا أنها قادرة على قلب الموازين
داخل األراضي السورية.
هذه حقيقة ال يمكن إثارة التشكيك بمصداقيتها .فكل الوقائع
والحقائق تشير إلى ذلك.
ولكن هل هذا يعني أن أميركا استسلمت وانسحبت من المعركة
من دون أن تحقق أ ّيا ً من أهدافها؟ وهل ارتضت أن تنال روسيا
لقب العظمة من دون أي عراقيل ومنغصات؟ وهل تتخلى أميركا
عن حلفائها في المنطقة؟
أميركا سلّمت ولكنها لم تستسلم ...سحبت مواقفها السابقة
المتبناة في بداية األزمة مجبرة مرغمة ،ولكنها لم تنسحب!
كما أنّ التباين الظاهر واالختالف الشديد الذي يسود المواقف
التركية السعودية األميركية ...هذا ال يعني أبدا ً أنّ أميركا ال تريد
استمرارية الحرب أو استمرارية الفوضى واالقتتال أو أنها تخلت
ببساطة عن ك� ّل ما يخدم مشروعها الصهيو ـ اميركي بتفتيت
المنطقة وإثارة النعرات الطائفية.
فالقلق «اإلسرائيلي» يكبر ويتزايد بل ويتفاقم أم��ام انتصار
محور المقاومة وقربه كثيرا ً مما يعتبرونها حدودهم.
ك ّل ما في األم��ر أنّ أميركا تنازلت بوكالة رسمية للسعودية
وتركيا عن دوره��ا ومنحتهم دوره�م��ا كالعبين أساسيين على
الحدود السورية.
هلوسة أردوغان وجنونه بما يسمى الشمال السوري من جهة
والوجود الكردي من جهة أخرى .أفقداه السيطرة على أعصابه،
ولم يعد بوسعه انتظار غطاء أطلسي لضربه األراضي السورية.
ف�ك��ره وح�ق��ده الطائفي العثماني ل��م يحتمل أن يبقى خزين
استراتيجية التصريحات بالتدخل العسكري ،ب��ل تجرأ وقام
بضرب مواقع وجود األكراد في الشمال السوري بعملية اعتداء
غاصبة باالحتماالت المطروحة كافة ...فحجة أردوغان باعتبار
األك��راد منظمة إرهابية ال تمنحه الحق في توجيه تلك الضربات
التي تعتبر انتهاكا ً للسيادة وخرقا ً للحقوق والقوانين واألعراف
ال��دول�ي��ة .ول�ك��ن ه��ذا أب�ع��د بكثير ع��ن تفكير أردوغ� ��ان العثماني
أي ش��يء حتى ال يخرج خاوي
االح�ت�لال��ي ،فهو مستع ّد لفعل ّ
اليدين من ه��ذه الحرب الرعناء التي شارفت على االنتهاء ولم
يحقق أردوغ��ان أحالمه في ضم الشمال السوري الى سلطنته
العثمانية.
حتى أنّ ذلك األبله يطالب المجموعات الكردية بالخروج من
الرقعة الجغرافية ال�س��وري��ة ال�ت��ي يعتبرها م��ن حقه الشرعي،
وي �ح��ذره��م م��ن االق� �ت ��راب م��ن م��دي�ن��ة اع� ��زاز ،م��ح��اوالً تضييق
الخناق عليهم وش ّل حركتهم بما يدعم المسلحين هناك ويرفع
معنوياتهم.
هل أميركا فعالً مستاءة وغاضبة من توجيه تلك الضربات
التركية على األراضي السورية؟
ال أعتقد أنّ أميركا تستاء البتة إزاء أي عملية عسكرية من شأنها
تدمير أي رقعة جغرافية من األراضي السورية ،وإثارة البلبلة،
واأله ّم من ذلك إثارة الغضب الروسي.
موقف أميركا ودعمها لألكراد ليس ألنها جدية في محاربة
داعش ،أو أنها تريد أن تثير غضب حليفها أردوغ��ان .بل وجدت
في دعمهم لها نقطة التقاء مشتركة مع روسيا إلثبات جديتها في
محاربة «داعش»!
أميركا ما كانت يوما ً تريد السالم ،وما كانت يوما ً حليفا ً إال
لمصالحها .وإنّ تنحيها عن كرسي العظمة لروسيا ال يعني أنها
أي فرصة مع «إسرائيل» الستنزاف طاقات
تستسلم عن انتهاز ّ
روسيا بأكبر قدر مكن.
سياسة ال�ع��دو واح ��دة ،وال�ه��دف واح��د ،وه��و تفتيت المنطقة
وتقسيمها من أجل تحقيق المشروع الصهيو أميركي العثماني
الوهابي في المنطقة ،ال وجود فيه لمحور المقاومة .ولكنه هذا
أصبح ضربا ً من ضروب الخيال.
ول��ك��ن ال�ل�اف ��ت ل�ل�ن�ظ��ر ه ��و س �ي��اس��ة م ��ن ي �س � ّم��ون أنفسهم
بـ»المعارضة» .فقد انتقلوا من التباكي في حضن السعودية الى
التباكي في حضن «إسرائيل» دفعة واحدة ،وال أعتقد أنّ هناك وجه
اختالف كبير بين األخيرتين ،بل حتى ال وجود لذلك االختالف.
يتوسل أولئك الخونة العدو «اإلسرائيلي» ال��ذي يحت ّل أرض
القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين والجوالن السوري يتباكون
في أحضانه أولئك األوغ��اد فيما األطفال في فلسطين يدهسون
وي��دع�س��ون ويقتلون ب��ال��رص��اص اإلس��رائ�ي�ل��ي ألن�ه��م يحملون
السكاكين والحجارة في وجه ذلك العدو الغاشم.
ينوحون ف��ي حضن «إس��رائ�ي��ل» ويتوسلونها إلق��ام��ة منطقة
عازلة في الجنوب السوري.
وكأني كنت أسمع ذلك الخائن رياض حجاب وهو يقول بين
كلماته مترجيا ً يعالون إنقاذ داع��ش «ي��ا يعالون داع��ش التي لم
تضرب ضربة واح��دة ضدّكم فلماذا ال تسارعون إلنقاذها من
براثين ميليشيات االسد والطاغية بوتين...؟».
هل أراد ذلك الخائن ان يقنع بتمثيليته يعالون أنه بشير جميّل
ثان ،وأنه مستع ّد لتوقيع اتفاقية استسالم مع «إسرائيل» إذا ما ت ّم
تنصيبه رئيسا ً لسورية بعد التخلص من بشار األسد.
تلك العبارة التي ص��ارت معشوقة الجبير األول��ى واألخيرة،
حتى صار الجبير يهلوس برحيل األسد في المؤتمرات في المنامة
في جنيف في ميونيخ في الفضاء على األرض في األحالم الجبير
يطالب برحيل األسد.
أي حرب ض ّد داعش يتكلم آل سعود وأردوغان وأميركا
فعن ّ
والمعارضة.
إذا كانت السعودية لم تص ّرح إال برحيل األسد وتشكيل حكومة
انتقالية وإص��راره��ا على دع��م المعارضة لالستمرار بالعملية
العسكرية ال لشيء إال إلسقاط األسد حتى لو أدّى األمر بها الى
التدخل بشكل مباشر كما ي ّهددون مؤخراً.
وإذا كانت تركيا بدورها ه ّمها األول واألخير السيطرة على
الشمال السوري ..ونفي األكراد عن وجه الكرة األرضية.
أي وقف إط�لاق نار تتكلم
وهنا نسأل أم��ام كل ما يحدث عن ّ
أي
أي حلول سياسية ،وعن ّ
أميركا وسط جنون حلفائها؟ وعن ّ
خوف وقلق على مصير الشعب السوري تعيشه المعارضة في
حضن إسرائيل.
هذا التخبّط كله في سياسة األع��داء ،يؤول لالنتصارات التي
حققها أبطال الجيش العربي السوري وروسيا وإي��ران وحزب
الله على كافة المحاور واالتجاهات.
ويبقى للنصر طعم آخ��ر س��واء ف��ي ال��وض��ع ال�ح��ال��ي ،أو في
ح��رب عالمية ثالثة ،تحت وط��أة أق��دام الجيش العربي السوري
والسوخوي الروسية وزمجرة إيران ،والثأر لروح عماد مغنية
من داخل األراضي السورية.

الدب الرو�سي تعلو مدفع «الثعلب» الأميركي و«بوزه» ال�سعودي
يد ّ
 د .محمد بكر



موجة غير مسبوقة من التحليالت والتوصيفات اإلعالمية
وال سيما «اإلسرائيلية» منها لجهة السلوك الروسي المثمر
ف��ي ال �م �ي��دان ال �س��وري وت�ب�ع��ات��ه المنعكسة ع�ل��ى الحراك
السياسي الدولي ،وال��ذي كان آخ��ره مؤتمر ميونيخ الذي
وجدت فيه «تل أبيب» تتويجا ً لروسيا كدولة عظمى والعبا ً
أساسيا ً ومحوريا ً في المنطقة ،مقابل ما أسمته أفوالً لنجم
أميركا الضعيفة ،حتى السيناتور األميركي ج��ون ماكين
وج��د ف��ي ال �ح��راك ال��روس��ي محاولة لتقسيم حلف الناتو
وتقويض المشروع األوروبي.
بدوره محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت
أح ��رن ��وت» أل �ي �ك��س ف �ي �ش �م��ان ،ون �ق�ل ً
�ا ع��ن م �ص��ادر أمنية
وسياسية قال إنّ ك ّل دولة تخطط لعمل عسكري في سورية
يجب أن تف ّكر مرتين لجهة الر ّد الذي سوف تبديه روسيا،
كذلك جاءت تحليالت منظر الشؤون األمنية «اإلسرائيلية»
روبين بيرغمان ب��ذات الزخم لجهة أنّ وق��ف إط�لاق النار
المت ّفق عليه بين ال��روس واألميركان قد تح ّول إل��ى ورقة
بيضاء ،وأنّ موسكو غير معنية به على اإلطالق ،وقبل أن
ّ
يجف الحبر الذي كتب به استم ّر القصف الروسي في حلب،
ً
مضيفا أنه عندما تتهم أميركا روسيا للمرة بعد األلف بخرق
االتفاق فإنّ شيئا ً لن يحدث مطلقاً.
وح���ده وف ��ي زح �م��ة ه ��ذه ال�ت�ح�ل�ي�لات ال �م �ظ � ّه��رة للدور
والحضور الروسي في المنطقة ،يط ّل الجبير مجدّدا ً وهو
الذي يصول ويجول كثيرا ً هذه األيام ويتنامى حراك مملكته
إلى مستويات غير مسبوقة لتفصيل الحلول النارية وتصدّر
المشهد ،يط ّل ليعلن أنّ الروس سيفشلون في إنقاذ األسد!

وال ندري عالم يع ّول الجبير وم ّمن يستلهم ك ّل تلك الثقة
التي جاءت رسائل األميركي واضحة المدلوالت لتجعل من
«الهيجان» السعودي حركة بال بركة ،بالرغم من الترحيب
األميركي بجديد التوجه السعوي في سورية ،والذي وجد
فيه كيري خطة طموحة ،لكن هو نفسه من قطع الحبل في
ذروة التهاب الطريق وسخونة المعركة عندما أجاب معلقا ً
على أحد نشطاء المعارضة السورية بالقول :هل تريدوننا
أن ندخل في حرب مع روسيا من أجلكم؟.
فهل فعالً باتت روسيا هي المتح ّكم الناجز في الميدان
السوري على وقع أي��ا ٍد أميركية «مكبّلة»؟ وكيف تمكن لنا
قراءة الرؤية األميركية لجديد التوجه السعودي؟
ال شك ب��أنّ األي��ام القليلة الماضية أف��رزت تح ّوالً كبيرا ً
في يوميات الحرب السورية ،لجهة الدور الروسي الالفت
وإسناده الجوي للجيش السوري وحلفائه ،وال سيما في
الشمال ،ولكن ال نتفق مطلقا ً أو ربما قد نتوافق إل��ى ح ّد
معين مع التحليالت المعلنة حول ذلك لجهة تراجع الموقف
األميركي وحضوره في المشهد السوري ،لكن ليس لدرجة
أف��ول النجم األم�ي��رك��ي والتسليم المطلق بالخسارة في
مواجهة الخصم الروسي في سورية ،فال يزال األميركي
يع ّول على إيالم الروسي لكن بأشكال وطرق مختلفة.
يقول الدبلوماسي األميركي السابق دنيس روس :إنّ
�واح ع��دة بسبب
ال �ف��راغ ال�ح��اص��ل ف��ي س��ور ّي��ة تفاقم م��ن ن � ٍ
اإلح�س��اس بتقلّص دور أميركا بالمنطقة ،م��ا أوج��د فراغا ً
أكبر فتح المجال أمام نشوء المنافسة المتزايدة بين إيران
والسعودية ،ع��ا ّدا ً تلك المنافسة بأنها لن تتصاعد لتصل
إلى ص��راع مباشر ،ولكنها ستدفع الطرفين إلى النظر إلى
الحروب الجارية بالوكالة كحروب ال ربح فيها وال خسارة،
مضيفا ً أنّ تقلص ال��دور األميركي فتح الباب أم��ام روسيا
إلثبات حضورها كقوة عظمى ،واأله�ّ�م من ذل��ك هو حديث

روس عما س ّماها المبادئ التوجيهية للتدابير العسكرية
التي تفيد واشنطن ،والتي يجب أن تنطلق من االعتماد على
الشركاء المحليين بشكل رئيس لمواجهة «داع��ش» ،ويكون
دور أميركا فيها محدودا ً ويقتصر على إدارة المعركة ،وهذا
ذاته ما ينطبق في اعتقادنا على رؤية واستراتيجية الواليات
المتحدة في التعاطي مع التوجه السعودي في سورية لجهة
وض��ع الشركاء ف��ي «ب��وز» مدفعه ف��ي ال�ن��ار السورية وفق
زمان ومكان وحجم مشاركة تخطها فقط الريشة األميركية،
ومراقبة تطورات الصدام في ما بعد وإدارته من بعيد ،ومن
هنا نقرأ ونفهم عدم استبعاد مصادر ومواقع «إسرائيلية»
ّ
(وبغض النظر عن طبيعتها وديمومتها)
إمكانية نشوب حرب
بين السعودية وروسيا ،وكذلك نفهم حصر مفاعيل التوجه
السعودي الجديد بأنه ال يرجع للسعودية إنما للتحالف الذي
تقوده أميركا ،كما أعلن الجبير غير مرة.
المؤكد أنّ بوتين لن يستجيب لطلب نظيره األميركي
ال� ��ذي ه��ات �ف��ه م �ط��ال �ب �ا ً ب��وق��ف ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ض ّد
التنظيمات «المعتدلة» وض ��رورة اض�ط�لاع روس�ي��ا بدور
فالدب الروسي مستم ّر في «البطش بيده
بنّاء في سورية،
ّ
الحديدية» دفاعا ً عن موقعه كدولة عظمى ،كما تقول وسائل
اإلع�لام «اإلسرائيلية» ،وب��ذات االندفاعة يمضي «الثعلب»
األميركي في رسم سيناريوات المكر والحيلة في تطبيق
القديم الجديد الذي وجد من خالله ثعلب السياسة األميركية
ومنذ سبعينيات القرن الماضي هنري كيسنجر ،لجهة أنّ
إشعال «ح��رب سنية ـ شيعية» هو األكثر ج��دوى للسيطرة
على منطقة الشرق األوس��ط ،ول��ن تكون ب��ردا ً وسالما ً إال
على بني صهيون.

 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

ال�صين :المن�ش�آت الدفاعية في جزر بحر ال�صين الجنوبي موجودة منذ �سنوات

بكين تن�شر �صواريخ في جزيرة متنازع عليها بين ال�صين وفيتنام وتايوان
كشفت ص��ور التقطتها أقمار صناعية أن
الجيش الصيني نشر نظاما ً متطورا ً لصواريخ
أرض-جو في واحدة من الجزر المتنازع عليها
في بحر الصين الجنوبي.
ونقلت قناة «فوكس نيوز» أن الصور وهي
من شركة «إيمج سات إنترناشونال» لألبحاث
والمعلومات -تظهر بطاريتين م��ن ثماني
منصات إط�لاق لصواريخ أرض-ج��و وأيضا ً
نظاما ً للرادار في جزيرة «وودي» وهي جزء من
أرخبيل بارسيل في بحر الصين الجنوبي.
ووف��ق�ا ً للقناة ف��إن الصور يبدو أنها تظهر
صواريخ من نظام إتش كيو -9للدفاع الجوي
التي يبلغ مداها  200كليومتر وإنها ستشكل
تهديدا ً ألي طائرات مدنية أو عسكرية تطير على
مقربة من الجزيرة.
على صعيد متصل ،قال الرئيس األميركي
ب���اراك أوب��ام��ا ف��ي مؤتمر صحافي عقب قمة
زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)
في كاليفورنيا ،قال إنه ناقش مع زعماء دول
جنوب شرق آسيا الحاجة إلى تخفيف التوترات
في بحر الصين الجنوبي واتفقوا على أن أي
نزاعات إقليمية يجب أن تحل سلميا ً ومن خالل
السبل القانونية.
وأك���د المتحدث ب��اس��م وزارة ال��دف��اع في
تايوان الجنرال ديفيد لو أمس ،إن بكين نشرت
صواريخ أرض-جو على جزيرة وودي في بحر
الصين الجنوبي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الجنرال قوله
إنه ال يمكنه الكشف عن تفاصيل بشأن نشر
الصواريخ .وقال إن وزارة الدفاع التايوانية
«تراقب عن كثب التطورات على الجزيرة»،
مؤكدا ً أنه «يجب على األطراف المعنية أن تعمل
معا ً للحفاظ على السالم واالستقرار في منطقة

بحر الصين الجنوبي وأن تمتنع عن اتخاذ أي
إجراءات منفردة من شأنها أن تزيد التوترات».
في غضون ذلك ،قال المتحدث باسم وزارة
الخارجية الصينية ه��ون��غ ل��ي إن أي نشر
للصواريخ على األراضي الصينية سيكون أمرا ً
مشروعاً ،مضيفا ً بأنه ال يعلم بتفاصيل الموقف
لكنه أضاف أن أي منشآت تبنى ستكون متعلقة
بالدفاع الوطني ال إضفاء صبغة عسكرية على
المنطقة.
وفي السياق ،قالت وزارة الدفاع الصينية
أمس إن المنشآت الدفاعية في جزر وشعاب
ذات صلة موجودة منذ سنوات وذلك بعد أن
وجهت إليها أسئلة بشأن نشر الصين لنظام
صواريخ سطح جو متطور في إح��دى الجزر

المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وأض���اف ال��ب��ي��ان أن ج��زر ب��اراس��ي��ل أرض
صينية وأن نشر منشآت دفاعية هناك من
حقها ،مشيرا ً إلى أن التقارير التي رددتها بعض
وسائل اإلعالم الغربية هي مجرد مبالغة.
الى ذل��ك ،قال األميرال ه��اري هاريس قائد
القيادة األميركية بالمحيط الهادي إن نشر
الصين ص��واري��خ في ج��زر باراسيل في بحر
الصين الجنوبي يتنافى مع تعهدات بكين بعدم
إضفاء صبغة عسكرية على المنطقة.
وقال هاريس إن مثل هذه الخطوة ستمثل
«إضفاء للصبغة العسكرية على بحر الصين
الجنوبي بطريقة قال الرئيس (الصيني) شي
جين بينغ إنه لن يفعلها» ،مضيفاً« :سيكون

مؤشرا ً واضحا ً على إضفاء صبغة عسكرية».
من جهته ،قال وزير الخارجية الصيني وانغ
يي أمس إن ما يتردد عن أن الصين نشرت نظام
صواريخ سطح جو متطورا ً في إح��دى الجزر
المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي هو
من اختالق بعض وسائل اإلعالم الغربية ،وأمل
أن يولي اإلعالم الغربي اهتماما ً أكبر بالمنارات
التي تبنيها الصين في المنطقة.
ودع��ت الصين استراليا إل��ى أن تضع في
اعتبارها مشاعر ال��دول اآلسيوية في الوقت
الذي تدرس فيه سيدني شراء أسطول غواصات
من اليابان.
وف��ي بعض م��ن أق���وى التصريحات على
االتفاق المحتمل قال وزير الخارجية الصيني
وانغ يي للصحافيين إن استراليا عليها دراسة
دور اليابان في الحرب العالمية الثانية أثناء
تطوير عالقتها العسكرية بطوكيو.
وأدلى وانغ بتصريحاته للصحافيين أثناء
إفادة صحافية مشتركة مع وزيرة الخارجية
االسترالية جولي بيشوب التي ت��زور البالد،
حيث ق���ال« :ن��أم��ل أن تضع استراليا أثناء
التعاون العسكري مع اليابان في حسبانها هذا
السياق التاريخي وتفكر أيضا ً في مشاعر الدول
اآلسيوية بسبب هذا التاريخ ...نأمل أن تتخذ
استراليا إجراءات ملموسة لدعم التطور السلمي
لليابان وجهود طوكيو لدعم دستورها السلمي
وليس العكس».
وتشجع واشنطن التعاون األمني الوثيق بين
اليابان واستراليا في الوقت الذي تسعى ألن
يقوم حلفاؤها في منطقة المحيط الهادي بدور
أمني أكبر مع تغير ميزان القوى في المنطقة
جراء صعود نجم الصين.

�إيران تت�سلم� أولى دفعات « »S300اليوم وتوقع عقد ًا ل�شراء «»SU 30 SM
أكدت هيئة األركان العامة للقوات المسلحة
اإليرانية ،لوكالة «سبوتنيك» الروسية ،إرسال
أولى دفعات منظومات الصواريخ االعتراضية
من ط��راز «إس ،»300 -اليوم الخميس الى
إيران.
وقال مساعد هيئة األركان العامة اإليرانية
مصطفى أي��زادي« :غ��دا ً (اليوم) سترسل أول
دفعة من أنظمة إس  300الروسية إلى إيران»،
وأعرب أيزادي عن أمل بالده في تطوير العالقات
مع روسيا في مجال التعاون التقني والعسكري.
كما صرح مصدر مطلع لـ»سبوتنيك» بأن وزير
الدفاع اإليراني حسين دهقان سيحضر مراسم
إرسال «إس »300 -في أستراخان المطلة على
بحر قزوين.
وفي السياق ،نقلت وكالة اإلعالم الروسية
عن مسؤول كبير في وكالة تصدير األسلحة
الروسية قوله إن روسيا ستوقع عقدا ً هذا العام
مع إيران لتزويدها بمقاتالت طراز سوخوي-
 30إس إم.
في غضون ذلك ،وصف وزیر الدفاع اإلیراني
العمید حسین ده��ق��ان خ�لال لقائه الرئیس
الروسي فالدیمیر بوتین العالقات بین البلدین

بأنها استراتیجیة وبعیدة المدی ،حيث بحث
الجانبان القضایا الثنائیة واإلقلیمیة والدولیة.
وأعرب رئیس جمهوریة روسیا االتحادية في
اللقاء الذي استغرق ساعة واحدة ،عن ارتیاحه
لتوسیع وتعمیق التعاون الدفاعي واألمني بین

طهران وموسكو ،واعتبرها أمرا ً طبیعیا ً وال بد
منه لتحقیق مصالح البلدین ،مؤكدا ً استمراره
في إطار االتفاقیات المبرمة.
وشدد الرئيس بوتین علی ضرورة التعاون
االستراتیجي بین إی��ران وروسیا في احتواء

األزم��ات اإلقلیمیة ،معتبرا ً أن دور البلدین في
إح�لال األم��ن المستدیم في المنطقة أمر مهم،
مرحبا ً بدخول إیران الی األسواق العالمیة بعد
تنفیذ االتفاق النووي ،واعتبره حقا ً مشروعا ً
إلیران ،داعیا ً الی تثبیت مكانة إیران.
من جانبه نقل العمید دهقان في اللقاء،
ت��ح��ی��ات ق��ائ��د ال��ث��ورة ورئ��ی��س الجمهوریة
اإلسالمیة اإلی��ران��ی��ة ،موضحا ً أن العالقات
الدفاعیة واألمنیة بین إی��ران وروسیا جیدة
وبناءة للغایة ،وقال «إن العالقات بین طهران
وموسكو استراتیجیة وبعیدة المدی».
وأش��اد وزیر الدفاع اإلیراني بالدور المؤثر
وال��ق��رارات االستراتیجیة والمصیریة التي
یتخذها الرئیس الروسي في المساهمة بتسویة
األزمات المعقدة في المنطقة ،وأضاف« :یجب
من خالل التعاون والتنسیق الوثیق ،اجتثاث
اإلرهاب من المنطقة».
وأش��ار العمید دهقان الی إرادة وعزم قادة
البلدین علی تنمیة وترسیخ العالقات الشاملة
بین إیران وروسیا ،وقال« :إن هذا التعاون من
شأنه أن یتحول الی أنموذج مناسب للتعاون
اإلقلیمي».

حزب ميركل :االندماج واجب على الدولة والالجئين على حدّ ال�سواء

يونكر يتوقع تقدم ًا لحل �أزمة المهاجرين وي�شيد بميركل

قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية األوروبية لصحيفة
«بيلد» األلمانية إن أوروب��ا تحرز تقدما ً في التعامل مع أزمة
المهاجرين وأشاد بالمستشارة األلمانية أنغيال ميركل اللتزامها
بسياسات بعيدة النظر في مواجهة االنتقادات.
يونكر قال في حديثه الذي أتى قبل يوم من قمة مرتقبة للزعماء
بشأن أزمة المهاجرين واتفاق إصالح لإلبقاء على بريطانيا داخل
االتحاد الذي يضم  28دولة إن التاريخ سيثبت أن ميركل على
حق وسياستها بشأن الالجئين صحيحة.
وأضاف أن عددا ً من الخطوات المنفردة سيكون له أثر مجمع
على األزمة ،وقال« :نحن على األقل نشهد بوادر التقدم» ،مشيرا ً
إلى أن عدد المهاجرين الواصلين إلى اليونان من تركيا يتراجع.
لكنه قال إن األمر سيتطلب وقتا ً «ليظهر أثر كل اإلج��راءات التي

اتفقنا عليها في األسابيع واألشهر الماضية في أوروبا».
وتبدو ميركل منعزلة بشكل متزايد بسبب مطالبها بتوزيع عادل
للمهاجرين على الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ولتأكيدها
تعاون تركيا لوقف تدفق المهاجرين الواصلين إلى أوروب��ا.
وأضاف يونكر إن مهمة رئيس الحكومة مساندة السياسات حتى
تحت الضغوط وأشار إلى أن ميركل ستتغلب على كل منتقديها،
وقال« :سياسات الهجرة األوروبية التي ننتهجها هي وأنا هي
التي ستسود .من القوة السياسية أن نقول نحن نستطيع ذلك.
أي شيء آخر هو إذعان آلراء تلقى صدى شعبياً».
وشبه يونكر تصميم ميركل على المضي قدما ً في سياساتها
بالمستشار هيلموت كول الذي أصر على المضي قدما ً في توحيد
ألمانيا بعد سقوط حائط برلين عام .1989

جاء ذلك في وقت أكدت قيادية في حزب المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل أن اندماج الالجئين في المجتمع األلماني ال يمكن أن
يتم فقط على أساس تطوعي ،وإنما يتعين أن يكون واجبا ً يلتزم
به الالجئون والدولة .ودافعت نائب رئيسة الحزب الديمقراطي
المسيحي ،يوليا كلوكنه ،في مقال نشرته في صحيفة «راينشه
بوست» عن موقف حزبها القاضي بدفع الالجئين إلى االضطالع
بمزيد من المسؤولية في عملية اندماجهم داخل المجتمع.
وأفادت بأن االندماج ال يمكن أن يتم فقط على أساس إرادي،
ولكن يتعين أن يكون واجبا ً على الدولة وعلى الالجئين ،حيث
كتبت« :ال يحق لنا ترك اندماج هذا العدد من الناس للصدفة،
ولكن يجب علينا مرافقتهم ،وإذا اقتضى األمر معاقبة غياب إرادة
االندماج».

كوالي�س
خفايا
قالت مصادر تركية
مطلعة إنّ مجلس األمن
القومي التركي حذر
رئيسي الجمهورية
والحكومة من التو ّرط في
حرب برية في سورية،
ومن المخاطرة باالشتباك
مع الدور الروسي في
سورية ،وإنّ التوصيات
التي رفعها المجلس إلى
الرئاستين تدعو إلى
أي تحرك عسكري
حصر ّ
تركي بحدود الغطاء الذي
تحصل عليه تركيا من
التحالف الدولي ،ومن
واشنطن بالتحديد ،تفاديا ً
لتصادم غير محسوب مع
تفاهمات روسية أميركية،
تفسر العزلة
هي التي ّ
التركية وحجم القوة التي
تبديها روسيا في ممارسة
دورها في سورية...

ساركوزي متهم
رسميا ً بتزوير حملته
الرئاسية عام 2012

أعلن المدعي العام الفرنسي،
فرانسوا م��والن ،في بيان ،أنه تم
توجيه االتهام رسميا ً إلى الرئيس
السابق نيكوال س��ارك��وزي بتهمة
التمويل غير ال��م��ش��روع لحملته
االنتخابية في عام .2012
واستمع قاضي التحقيق أول
من أمس ،الى ساركوزي لالشتباه
بأنه تم التالعب بحسابات حملته
إلخفاء تخطيها السقف القانوني
للنفقات المحدد بـ 22,5مليون
ي��ورو ،وذل��ك في ما ع��رف بقضية
«بيغماليون».
يذكر أن نيكوال س��ارك��وزي قد
واج���ه ،منذ ت��م��وز  ،2014تهما ً
بالفساد واستغالل النفوذ في قضية
معروفة بـ»عمليات التنصت».
وكانت لجنة حكومية قد قامت
ع��ام  2012بمراجعة الحسابات
ال��م��ال��ي��ة للحمالت االنتخابية،
ورفضت قبول الوثائق المقدمة
م��ن قبل ح��زب «االت��ح��اد م��ن أجل
الحركة الشعبية» ال��ذي يترأسه
ساركوزي ،بسبب اإلنفاق الزائد،
ما أدى إل��ى تكبد الحزب خسائر
مالية تجاوزت  10ماليين يورو،
وهي قيمة التعويضات التي منع
منها الحزب بسبب انتهاك القانون
االنتخابي ،وأدى ه��ذا إل��ى تفاقم
الوضع المالي للحزب ال��ذي كان
عليه آنذاك تسديد ديون بقيمة 70
مليون ي��ورو .كما أدت تجاوزات
ساركوزي إلى فرض غرامات عليه،
تنفيذا ً للقانون االنتخابي الفرنسي،
بقيمة  363ألف يورو ،ودفع الحزب
قيمة تلك الغرامات أيضا ً في تشرين
الثاني عام  ، 2013على الرغم من
أنها فرضت على المرشح الرئاسي
شخصياً.

مخاوف من تسميم
«داعش» لعناصر
الشرطة اإلندونيسية

ذك��������������رت ص�����ح�����ي�����ف�����ة «
International Business
 »Timesاإلندونيسية أن هناك
مخاوف من شن تنظيم «داع��ش»
اإلرهابي هجوما ً جديدا ً في البالد
باستخدام مادة السيانيد السامة.
ونقلت الصحيفة أمس عن وزير
األمن اإلندونيسي لوهوت بنجيتان
قوله إن السلطات تخشى من أن
يستخدم التنظيم السيانيد لتسميم
وجبات غذائية تقدم ألفراد الشرطة
والجيش في إندونيسيا.
وتابع الوزير قائالً« :إننا ندرك
أن ه���ذا ال��خ��ط��ر ق��د ي��ط��رح نفسه
ب��أش��ك��ال مختلفة ب��م��ا ف��ي ذل��ك
تسميم الوجبات الغذائية بمادة
السيانيد» .ودعا المواطنين وأفراد
األجهزة األمنية إلى اليقظة.
وأوض����ح����ت ال��ص��ح��ي��ف��ة أن
التحذيرات بشأن احتمال استخدام
السيانيد لتسميم الطعام وزعتها
ف��ي ال��ب��داي��ة م��ص��ادر ف��ي األجهزة
األمنية ،ومن ثم أكدها وزير األمن
رسمياً.
وكان تنظيم «داع��ش» قد تبنى
سلسلة تفجيرات وقعت يوم 14
ك��ان��ون الثاني بالقرب م��ن مركز
«س��اري��ن��ا» ال��ت��ج��اري ف��ي وس��ط
جاكارتا وال��ذي تحيط به فنادق
ف��اخ��رة وس��ف��ارات ومكاتب .وفي
البداية فجر انتحاري نفسه في
مقهى «ستاربكس» ،فيما أطلق
المهاجمون اآلخ���رون ال��ن��ار على
الناس الذين فروا من المقهى .وبعد
دقائق فجر انتحاري آخر حزامه
الناسف عند نقطة أمنية قريبة من
المركز التجاري .ومن ثم اندلعت
معركة بين المهاجمين ورج��ال
الشرطة استمرت لفترة طويلة
نسبياً.

