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هل للريا�ض و�أنقرة القدرة
على القيام بما عجزت عنه وا�شنطن؟
 مصطفى حكمت العراقي
يمثل االت �ف��اق على وق��ف إط�لاق ال�ن��ار ف��ي س��وري��ة بين
روس �ي��ا وال��والي��ات المتحدة اع �ت��راف �ا ً م�ب��اش��را ً ب��أنّ غرف
المفاوضات المظلمة قد توصلت إلى اتفاق أكبر على صعيد
حل األزمة السورية ال يمكن التراجع عنه مستقبالً ،وهو
ما سيم ّهد إلطالق مسار الح ّل السياسي في سورية ،بعد
أن توقف عمدا ً بسبب فشل وعجز وفد المعارضة السورية
خصوصا ً بعد االن�ت�ص��ارات السريعة والمتتالية للجيش
العربي السوري وحلفائه على طول الجغرافيا السورية،
وباألخص ريفي الالذقية وحلب.
ّ
من الناحية السياسية إع�لان االتفاق على وقف إطالق
النار وبعيدا ً عن إمكانية تطبيقه بشكل كامل على األرض
أو فشله فإنه يعتبر اع�ت��راف�ا ً دول�ي�ا ً ج��دي��دا ً بقوة الوجود
ال �س��وري ع�ل��ى األرض ،وه ��ذا م��ا م � ّه��د ل�س�ع��ي واشنطن
الحثيث الى التوصل لهذا االتفاق ،لكي تحافظ على ما تبقى
من قرى وبلدات قليلة تحت سيطرة المعارضة التي تدعمها
لكي تحفظ لها موقعا ً بسيطا ً في طاولة المفاوضات المقبلة
من أجل التوصل إلى حل ينهي األزمة ،أما حلفاء واشنطن
فقد ساروا بركبها لجهة الرضوخ الى حكم الواقع والقبول
بما أفرز الميدان إال الرياض وأنقرة اللتين لم تتمكنا إلى
اآلن من االستفاقة مما وصلت إليه األمور من فشل وهزائم
مختلفة على تعدد الجبهات واالتجاهات فأصابهما التخبّط
ف��ي ك� � ّل ش ��يء ح�ت��ى أن ال�م�ت��اب��ع ل�ت�ص��ري�ح��ات مسؤولي
تركيا والسعودية خصوصا ً بعد تخلي واشنطن عنهم
ال يكاد يعرف أو يفهم ما ينوي ه��ؤالء فعله ،فالسعودية
ت �ع��رف ج �ي��دا ً أن ال�ت�ف��اه��م ب�ي��ن األم�ي��رك�ي�ي��ن وال� ��روس هو
مرحلة متقدمة لجهة اقتراب الحل السياسي في سورية
وباألخص بعدما وافقت واشنطن مرغمة على وضع الجهة
األبرز التي اعتمدت عليها وهي جبهة النصرة في الئحة من
ت ّم استثناؤهم من وقف إطالق النار ،وهذا يعني بأن ورقة
النصرة قد احترقت كذلك أح��رار الشام وجيش اإلسالم
التابعين أيضا ً لكل من أنقرة والرياض فجيش اإلسالم بدأ
بالسعي الى تقديم أوراق اعتماده كفريق سياسي معتدل
خصوصا ً بعد مقتل قائده زهران علوش بدليل االنخفاض
الحاد والملحوض بقصف دمشق من الغوطة لكي يصبح
ورق��ة تفاوضية في محادثات بوتين مع الملك السعودي
ال��ذي يستعد ل��زي��ارة موسكو ف��ي األي��ام المقبلة ليضمن
مشاركة أذنابه في مفاوضات جنيف المقبلة .تركيا بدورها
أيقنت أن منع مشاركة األك��راد في جنيف باتت معدومة
خصوصا ً بعد سيطرتهم على مناطق مهمة من النصرة
وداعش حتى أحرار الشام التي تشير خريطة وجدوه الى
أنه يقاتل في مناطق مشتركة مع جبهة النصرة ما يعني
أنه ان��درج ضمنا ً مع النصرة اإلرهابية ،لذلك فإن هويته
اإلرهابية انحسمت ما يعني خسارة جديدة ألردوغ��ان.
ف��إدارة أردوغ��ان التي فشلت في إسقاط الدولة السورية
وص ��والً إل��ى س�ق��وط ه��دف�ه��ا ال �ث��ان��وي ف��ي إق��ام��ة المنطقة
اآلمنة إلى أن سقط مرتزقة أنقرة السياسيين والعسكرين
بضربة سورية روسية مزدوجة وبرضوخ أميركي ،لهذا
كل هذه المعطيات جعل كالً من الرياض وأنقرة يلجأ إلى
آخر ما يمكنهما فعله في سورية لتحقيق حلمهما المتبخر
بإسقاط الدولة السورية بطلب صهيوني واضح ،فتوالت
التصريحات السعودية التركية المتضاربة بقرب التوغل
العسكري المباشر في سورية أو بعده تحت ذريعة التحالف
اإلس�لام��ي لمحاربة اإلره��اب ،وه��ذا اعتمد بشكل مباشر
على مواقف واشنطن وحلف الناتو اللذين أعلنا صراحة
رفضهما التدخل عسكريا ً في سورية ،وتوالت المواقف
المختلفة في هذا الشأن إلى أن أعلن وزير الخارجية التركي
مولود أوغلو أن من المتوقع وصول طائرات سعودية إلى
ق��اع��دة إنجرليك الجوية التركية ف��ي وق��ت ق��ري��ب .أوغلو
كان قد أعلن في  13شباط أن أنقرة والرياض قد تطلقان
عملية برية ضد جماعة داعش في سورية ،مؤكدا ً إرسال
السعودية مقاتالت إل��ى قاعدة انجرليك التركية ،إضافة
إلى أنه قد استبعد في وقت سابق قيام تركيا والسعودية
بعملية برية في سورية .وقال أوغلو في مؤتمر صحافي
في أنقرة إن أي خطوة من هذا القبيل يجب أن تضم كل دول
التحالف الذي تقوده الواليات المتحدة .أما رئيس الوزراء
التركي داود أوغ�ل��و فقال إن ات�ف��اق وق��ف إط�لاق ال�ن��ار لم
يعتبر وح ��دات ح�م��اي��ة ال�ش�ع��ب ال �ك��ردي��ة تنظيما ً إرهابيا ً
كداعش والنصرة ،وأكد أن بالده لن تلتزم بالهدنة إذا تعلق
األمر بأمنها .توجهات أنقرة والرياض وتغريدهما ظاهرا ً
خ��ارج السرب األميركي تحتمل ق��راءات ع��دة لجهة جدية
الدولتين في التدخل عسكريا ً في سورية فمنذ تسلم الملك
سلمان للحكم شكل السلوك السياسي للسعودية خالل
األشهر الماضية حالة تصعيدية غير مسبوقة فكل شيء
ممكن الحدوث في التوجه السعودي الجديد بالمنطقة وال
يمكن أن نستبعد خيار التدخل العسكري السعودي البري
في سورية لجهة السعي لتقوية كفة المعارضة المسلحة
بسورية من خالل طرح هذا المشروع في الوقت ذاته ،فإن
أميركا التي ت��دور في فلكها مملكة آل سعود ،سياستها
الجديدة ترفض تحمل التكاليف والنفقات العسكرية من
خ�لال التدخل المباشر بسورية ول��ن تدعم أو تؤيد ذلك
ألنها تعرف جيدا ً أن دعمها سيضعها في مواجهة مباشرة
مع روس�ي��ا ،وسيكون الحلف ال��روس��ي ال�س��وري في حل
من االتفاقات التي أبرمت مع واشنطن تحت ظل السعي
لحل سياسي ،حتى الهجوم التركي األخير ضد إيران كان
يهدف لتهيئة األج��واء السياسية لمرحلة ما قبل التدخل
العسكري ال�م��زم��ع شنه ف��ي س��وري��ة لكنه ن �ظ��را ً للوضع
الداخلي واإلقليمي المحيط بتركيا ،فإن أنقرة تعرف أنها
سوف تدفع ثمنا ً باهظا ً جراء هذا التدخل .في المجمل فإن
إمكانية تدخل الرياض وأنقرة في سورية مستبعدة إلى
حد م��ا ،ألن الدولتين لم تقوما بذلك في ذروة نجاحهما
السياسي والعسكري واكتفتا بالرهان على المسلحين
م��ن شتى أرج��اء األرض ول��م تجنيا شيئاً .واآلن بعد أن
دخلت روسيا بقوة في الملف السوري حتى وصل االمر
الى إرغام واشنطن على قبول ما رفضته لسنوات ال يمكن
لعاقل أن يصدق أن حكام آل سعود ال��ذي��ن فشلوا فشالً
ذريعا ً في اليمن المجاورة لهم ول��م يحققوا شيئا ً بعد ما
يقارب سنة من الحرب وبظل الدعم األميركي لهم سوف
يقومون بالتدخل في سورية حتى أن شاركهم في ذلك
أردوغ��ان ال��ذي يستجدي ع��ودة العالقات مع روسيا بعد
إسقاط طائرة روسية واحدة فكيف سيصبح بهم الحال إن
دخلوا الحرب مع موسكو مباشرة في سورية ..أن حصول
التدخل العسكري ف��ي س��وري��ة محكوم بأمرين ف��أم��ا أن
تضبط واشنطن تصرفات أدواتها في المنطقة للسير معها
في ما اتجهت اليه أو أن تتمرد أنقرة والرياض وتخرجا عن
توجهات سيدهما األميركي ما سيجعلهما عرضة لاللتهام
الروسي السوري وعودة جنودهما بصناديق خشبية كما
قال الوزير المعلم.
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كوالي�س
خفايا

المخيمات� ...أ�صل الحكاية وجوهر ال�صراع
 راسم عبيدات
ال شك في أنّ مخيمات شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية
وقطاع غزة وفي دول الطوق العربي ،عندما كانت هناك دول
طوق ،والتي هي اآلن أغلبها دول تطويق للقضية الفلسطينية،
شكلت حاضنة نضاالت شعبنا الفلسطيني وكفاحه المستمر
والمتواصل مع المحتل الصهيوني ،وهي من دفعت وما زالت
تدفع الثمن األغلى واألكبر في هذا الصراع ،ومنها تخرج الكثير من
قادة شعبنا ومناضيله ،عندما كان هناك قادة حقيقيون يعبرون
عن هموم شعبهم ويلتحمون معهم في كل قضاياهم ،والمخيمات
لم تكن فقط بؤر نضال وثورة وتثوير ،بل كانت الملهم والمحرك
للنضال والتضحية والعطاء ،والشاهد على المأساة التي ارتكبها
المحتل الغاصب بحق شعبنا ،حيث احتل أرضه بالقوة لكي يحل
محلهم مستوطنون غ��زاة متسلحين بشعارات كاذبة ومضللة
«أرض بال شعب لشعب بال أرض» ،وضمن هذا الشعار جرى
ط��رد وتهجير شعبنا ،وارت�ك�ب��ت ال�م�ج��ازر بحقه ،ومورست
ضده كل أشكال اإلره��اب والتطهير العرقي لحمله على الرحيل
القسري ،وليجرى هدم أكثر من ( )531قرية فلسطينية ،من أجل
محو حق عودة لشعب ،حق تجذر في أعماق ذاكرة شعبنا ووعيه
ووجدانه الشعبي.
القوى االستعمارية الغربية وفي المقدمة منها بريطانيا التي
زرع��ت ه��ذا الكيان في قلب عالمنا العربي ،لكي يمنع توحدها
ويحمي مصالحها في المنطقة ،ويجعل من «إسرائيل» العصا
الغليظة التي يجرى بواسطتها استهداف أي نظام عربي وطني أو
حركة تحرر عربية تتصدي للمشاريع االستعمارية في المنطقة.
هذا الكيان ظل يلقى الرعاية واالحتضان والحماية والدعم من
تلك القوى االستعمارية ،ولتنتقل أمور رعايته وحضانته ودعمه
وحمايته إلى الواليات المتحدة األميركية ،وهذه القوى بدالً من أن

تنصف شعبنا الفلسطيني وتعيده الى وطنه بعد ثمانية وستين
عاما ً من اللجوء والتشرد ،بقيت ترى األمور بعيون «إسرائيلية»
وتحول شعبنا من ضحية لجالد وال�ج�لاد المحتل والحقيقي
الى ضحية ،في «تعهير» غير مسبوق لقوانين وقرارات ومبادئ
الشرعية الدولية ،وازدواجية وانتقائية في تطبيقها.
تلك ال �ق��وى االس�ت�ع�م��اري��ة ودول ��ة االح �ت�لال ودول إقليمية
وعربية ،سعت دائ�م�ا ً ال��ى كيفية التخلص من حق ال�ع��ودة هذه
وجرت الكثير من المحاوالت في العديد من األزمات العربية ،لكي
يجرى شطب هذا الحق عبر التهجير مرة أخرى أو التوطين ،هذا
كان إبان الحرب األهلية اللبنانية  76 – 75والعدوان «اإلسرائيلي»
على المقاومتين الفلسطينية واللبنانية في عام  ،1982وخروج
المقاومة من لبنان ،وكذلك أثناء غزو العراق ومن ثم احتالله ،وما
شهدناه وما نشهده على يد الجماعات اإلرهابية والتكفيرية التي
تحصنت في مخيم نهر البارد ،ليجري تدميره على يد الجيش
اللبناني وتهجير سكانه ،وال��ذي��ن ج��زء كبير منهم يحرم من
العودة للمخيم حتى اآلن ،وما جرى ويجري في مخيم اليرموك،
أكبر المخيمات الفلسطينية في اللجوء ،حيث احتلته ودمرته
العصابات التكفيرية واإلرهابية ،وهجرت أغلب سكانه ،ومنعت
عودتهم ،لكي يهاجروا الى كندا واستراليا والسويد ...الخ ،من
البلدان الغربية االستعمارية ،كل ذلك بهدف إلغاء حق عودتهم
الى وطنهم وأرضهم التي هجروا وط��ردوا منها قصرا ً على يد
االحتالل الصهيوني.
كل المحاوالت لشطب حق العودة لشعبنا الفلسطيني سواء
عبر مبادرات ومشاريع سياسية مشبوهة األهداف والمرامي ،أو
عبر عملية الذبح والتدمير ،فشلت في محو هذا الحق من ذاكرة
شعبنا الجمعية ووعيه ،ومقولة بن غورين أحد قادة ومؤسسي
الحركة الصهيونية «كبارهم يموتون وصغارهم ينسون» تثبت
فشلها ،والجيل الجديد من أبناء شعبنا ،بمن فيهم جيل ما بعد
أوسلو يبدون تمسكا ً وتشبثا ً بحق العودة لشعبهم ،أكثر من أي

جيل آخر ،هذا الجيل الذي كان المحتل يراهن على «كي» واختراق
وعيه ،وهز قناعته بعدالة قضيته ونضاالته وتضحياته وحقوقه
الوطنية ،هذا الجيل هو اآلن من يقود االنتفاضة الشعبية ،ويشكل
مهماز حركتها وقيادتها ،ولعل مخيمات شعبنا في الضفة الغربية،
هي من تدفع الثمن األكبر واألغلى في هذه االنتفاضة الشعبية ،كما
هو الحال في االنتفاضتين السابقتين وكل المعارك التي خضناها
ونخوضها ضد المحتل الصهيوني ،وليس مزاودة على أي مخيم
فلسطيني أو التقليل من نضاالته ،فمخيمات القدس «شعفاط»
و»قلنديا» كانت عناوين بارزة في هذه االنتفاضة الشعبية ،من
حيث ع��دد الشهداء ال��ذي��ن قدمتهم والجرحى والمعتقلين ،أو
المبادرات الشعبية الخالقة من خ�لال القيام بحمالت شعبية
إلع��ادة إعمار بيوت الشهداء ،مبادرة إع��ادة إعمار بيت الشهيد
العكاري في مخيم شعفاط نموذجاً ،وكذلك كانت مخيمات بيت
لحم الدهيشة وعايدة والعروب في الخليل ...الخ.
المخيمات كانت وستبقى أص��ل الحكاية وجوهر الصراع،
هذا الصراع سيبقى قائما ً ومستمراً ،ما دام��ت عناصره قائمة
وم��وج��ودة ،ف�لا ح��ل أو نهاية لهذا ال �ص��راع ،تتجاوز جوهره
ومرتكزه األس��اس��ي ،ح��ق ال�ع��ودة لشعبنا وف��ق ال�ق��رار األممي
( ،)194هذا الحق ف��ردي وجمعي وقانوني وتاريخ ،ال يسقط
بالتقادم ،وال يحق ألحد أن يتخلى أو يتنازل عنه.
وه��ذه المخيمات ستبقى شاهد على الجريمة ،وعلى «عهر»
المجتمع الدولي ونصرته للجالد على الضحية ،كما أنها ستبقى
ب��ؤرا ً مشتعلة للثورة والنضال والكفاح ضد المحتل ،وسيبقى
أبناؤها ورثة شرعيين لدماء الشهداء ،وسيستمرون في حمل
الراية وتسليمها من جيل لجيل ،حتى تتحقق أهدافهم في العودة
ال��ى ديارهم التي هجروا وط��ردوا منها قسراً ،وسيبقى اآلباء
يورثون أبناءهم مفاتيح بيوتهم التي ال ولن تصدأ.
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الكرملين ي�أ�سف لقرار �أميركا تمديد العقوبات المفرو�ضة على رو�سيا
أعلن الفريق فنسنت ستيوارت،
م��دي��ر االس��ت��خ��ب��ارات العسكرية
األم��ي��رك��ي��ة ،أن ل���ل���روس أج��ه��زة
إلكترونية تتيح لهم جمع معلومات
س��ري��ة ح��س��اس��ة ح���ول ال��والي��ات
المتحدة.
وأوض�����ح س���ت���ي���وارت أن ه��ذه
األج��ه��زة الرقمية المطورة «تتيح
لروسيا ،حسبما أعتقد ،الحصول
على معلومات استخباراتية خارقة
وح��ي��وي��ة ح���ول بنيتنا التحتية
وق��واع��دن��ا وم��وان��ئ��ن��ا وغ��ي��ره��ا من
إمكانياتنا» .وأضاف قائالً« :إن ذلك
يضمن لهم تفوقا ً كبيراً».
وق�����ال م���دي���ر االس���ت���خ���ب���ارات
العسكرية إنه «قلق جدا ً مما يسمح
لهم برؤيته» ،معربا ً عن أمله أن
ت��ك��ون ل��دي��ه ال��ق��درة للوصول إلى
مثل هذه المعلومات أو إمكانية نفي
وج��ود مثل ه��ذه الوسائل التقنية
لدى الروس.
وج��اءت تصريحات ستيوارت،
ف��ي جلسة استماع نظمتها لجنة
الكونغرس األميركي لشؤون القوات
المسلحة ،وهو يجيب على سؤال عن
تطبيق اتفاقية السماء المفتوحة.
واح��ت��دم��ت ال��م��ن��اق��ش��ات ح��ول
تطبيق ه��ذه االتفاقية بعد توجه
روسيا واللجنة التشاورية للسماء
ال��م��ف��ت��وح��ة ل����دى م��ن��ظ��م��ة األم���ن
والتعاون األوروبي ،للحصول على
تصريح الس��ت��خ��دام ط��ائ��رة «ت��و-
 »154المزودة بمستشعر كهربائي
ب��ص��ري رق��م��ي ،ف��ي تنفيذ مهمات
مراقبة جوية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية
األم��ي��رك��ي��ة إن ال��والي��ات المتحدة
س��ت��درس إمكانية أن تقوم طائرة

«تو »-154الروسية باستخدام هذا
الجهاز لدى تنفيذها مهمات مراقبة
في إطار اتفاقية السماء المفتوحة.
وكانت روسيا أول دولة من الدول
الموقعة الـ 35على هذه االتفاقية،
قد حصلت على تصريح الستخدام
المستشعر اضوئي البصري الرقمي
على متن طائرة «آن »-30في إطار
االتفاقية نفسها.
وفي سياق متصل ،كشف الجنرال
األميركي فيليب بريدالف ،قائد قوات
حلف شمال األطلسي في أوروبا أن
القيادة العسكرية األميركية تشغل
بالها بـ»الوجود العسكري الروسي»
في الشرق األوسط.
وقال بريدالف« :إن دخول روسيا
إلى الحرب في سورية غيَّر الوضع

في الجو وعلى األرض» .واألنكى من
ذلك أن «مدخل شرق البحر األبيض
المتوسط وغرب سوريا ضاق على
حلف شمال األطلسي بعدما نشرت
روسيا قواتها في هذه المناطق».
م���ن ج��ه��ت��ه ،أش�����ار ال��م��ت��ح��دث
ال���ع���س���ك���ري ال�����روس�����ي إي���غ���ور
كوناشينكوف إلى أن بريدالف أدلى
بهذه الترهات قبل أن يقوم بزيارة
جديدة إلى لجنة القوات المسلحة
في الكونغرس األميركي .وال غرو،
والحالة هذه ،أن أعضاء الكونغرس
قرروا تغييره من منصب قائد قوات
حلف شمال األطلسي في أوروبا في
أسرع وقت.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،م��دد الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما ،العقوبات

المفروضة ضد روسيا منذ بداية آذار
 2014بسبب األحداث في أوكرانيا،
وفق ما أعلنه البيت األبيض.
وأش����ار ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي في
ال��م��رس��وم ال���ذي أص����دره ،إل���ى أن
العقوبات الجارية حاليا ً «يجب
أن تبقى سارية التنفيذ بعد  6اذار
 ،2016وذل���ك ب��س��ب��ب ت��ص��رف��ات
روسيا التي ال تزال تشكل «تهديدا ً
غير عادي واستثنائي لألمن القومي
وال��س��ي��اس��ة ال��خ��ارج��ي��ة للواليات
المتحدة» .الى ذلك ،قال المتحدث
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
للصحافيين أمس إن روسيا تأسف
ألن الواليات المتحدة قررت تمديد
العقوبات المفروضة على روسيا
بشأن دورها في أزمة أوكرانيا.

وا�شنطن ت�ضيف الرجل الثاني في هرم القيادة بكوريا ال�شمالية �إلى القائمة ال�سوداء

بيونغ يانغ تطلق ال�صواريخ بعد عقوبات مجل�س الأمن
أط��ل��ق��ت ك���وري���ا ال��ش��م��ال��ي��ة 6
صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر
اليابان صباح أمس ،حسبما أعلنت
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
ووف���ق وك��ال��ة االن��ب��اء ال��ك��وري��ة
ال��ج��ن��وب��ي��ة «ي��ون��ه��اب» ي��ب��دو أن
إطالق الصواريخ جاء ردا ً على قرار
مجلس األم��ن الدولي األخير الذي
يفرض عقوبات جديدة على كوريا
الشمالية.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة
ال��دف��اع الكورية الجنوبية م��وون
سانغ غيون إن ال��وزارة تأكدت من
حدوث عملية اإلطالق نحو الساعة
العاشرة صباحا ً قرب ونسان على
الساحل الشرقي لكوريا الشمالية،
مشيرا ً أن الوزارة تحلل نوع األسلحة
التي أطلقت ومداها.
ولم ترد كوريا الشمالية رسميا ً
على قرار العقوبات الجديدة الذي
تبناه مجلس األم��ن ال��دول��ي ،لكن
وزارة ال��دف��اع الكورية الجنوبية
تعتقد أن عمليات اإلطالق ربما كانت
ردا ً على تبني القرار.
وأعلنت الخارجية الروسية أنها
تعلّق األمل على تقبل بيونغ يانغ
لقرار مجلس األمن الدولي بالشكل
المناسب ،بحيث تعود إلى طاولة
المفاوضات لتسوية الملف النووي
في شبه الجزيرة الكورية .وجاء في
بيان الخارجية «نأمل أن تتقبل كوريا
الشمالية هذا القرار بشكل مناسب
وت��ص��ل إل��ى استنتاجات سليمة،
ف��ت��ع��ود إل���ى ط��اول��ة ال��م��ف��اوض��ات
لتسوية القضية النووية في شبه
الجزيرة الكورية على أساس بيان
السداسية المشترك بتاريخ 19
أي��ل��ول  2005وف��ي إط��ار االن��ف��راج
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قامت األمانة العامة
لوزراء الداخلية العرب
بإحصاء أربعة دول فقط
ستتخذ تدابير تنسجم مع
تصنيف حزب الله كتنظيم
إرهابي هي السعودية
والكويت واإلمارات
العربية والبحرين ،ورأت
أنّ باقي الدول سيتص ّرف
نصفه وفقا ً لك ًل حالة
تقع بين أيدي أجهزة
األمن ،خصوصا ً إنْ كان
التصنيف سيزيد المخاطر،
وستدرس الوزارات طلبات
المالحقة وفقا ً لالتفاقيات
الثنائية التي تربطها بك ّل
دولة على حدة ،أما الدول
التي سترفض التصنيف
فهي ستة غير لبنان
وسورية ،وهي العراق
والجزائر و ُعمان وقطر
وتونس وفلسطين...

الك�شف عن �إ�سقاط مروحية تركية في كرد�ستان العراق

هجوم بالأ�سلحة الر�شا�شة
على مركز لل�شرطة في ا�سطنبول

أعلنت شرطة إسطنبول عن تصفية امرأتين مسلحتين شنتا أمس هجوما ً
على مقر أمني ما أسفر عن إصابة شرطيين اثنين.
وبحسب وكالة «األناضول» ،بدأت المهاجمتان االعتداء الذي استهدف
مديرية قوات مكافحة الشغب بإسطنبول ،بإلقاء قنابل يدوية باتجاه حافلة
تابعة للشرطة كانت تمر قرب المقر ،قبل أن تطلقا النار من أسلحة أوتوماتيكية
على مبنى المديرية ،بعدها الذت المرأتان بالفرار واستقلتا سيارة أجرة،
لكنهما خرجتا من السيارة الحقا ً ولجأتا إلى مبنى سكني وتحصنتا فيه،
فيما فرضت الشرطة حصارا ً على المبنى بعد إخالئه من السكان وأغلقت
الشوارع كافة المؤدية إلى المنطقة وناشدت المرأتين بالخروج ،لكنهما
تجاهلتا الدعوات ،ولقيتا حتفهما بعد أن اقتحمت الشرطة المبنى في نهاية
المطاف.
من جانب آخر ،أعلنت هيئة األركان العامة في الجيش التركي أمس مقتل 3
عسكريين و 8عناصر من حزب العمال الكردستاني خالل اشتباكات في مدينة
دارغيشيت بمحافظة ماردين جنوب شرق تركيا.
جاء ذلك في وقت أفاد موقع «  »Inside Syria Media Centerبإسقاط
مروحية تركية يوم  16شباط من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني
المرابطين في كردستان العراق في منطقة محاذية لمحافظة هكاري التركية.
ونقل الموقع عن مصادر داخ��ل العراق أن  6عسكريين أت��راك قتلوا في
تحطم المروحية «بالك هوك» التي تمكن المقاتلون األكراد من إسقاطها بنيران
الرشاشات الثقيلة.
في غضون ذلك ،قال المحلل السياسي شوان زالل أنها ليست المرة األولى
التي تخفي فيها تركيا وقوع خسائر بشرية في صفوف جيشها ،مضيفا ً أن هناك
أدلة تؤكد إسقاط المروحية ،مضيفا ً أنه رأى صورا ً لحطام المروحية في مواقع
تواصل اجتماعي قبل أيام.

ت�سيبرا�س :ال يمكن �أن تتحمل �أثينا
عبء المهاجرين بمفردها

العسكري السياسي في شمال شرق
آسيا وتفكيك البنية التحتية للنزاع
وص��ي��اغ��ة آل��ي��ات حقوقية دول��ي��ة
فعالة لألمن».
وق�����ال وزي�����ر ش�����ؤون مجلس
الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا
للصحافيين أم��س إن ال��ي��اب��ان ما
زال���ت آم��ن��ة م��ن عمليات اإلط�ل�اق
لكن الحكومة اليابانية ستراقب
التطورات عن كثب.
وكان مجلس األمن الدولي تبنى
أول م��ن أم��س ق���رارا ً يفرض أق��وى
مجموعة من العقوبات خالل أكثر
من عقدين على كوريا الشمالية،
ردا ً على إجرائها التجربة النووية
الرابعة وإطالقها ص��اروخ �ا ً بعيد
المدى.
وفي السياق ،أعلن مندوب الصين
الدائم لدى األمم المتحدة ليو جيه يي

أن العقوبات ليست غاية بحد ذاتها
ولن توفر قرارات مجلس األمن حالً
جوهريا ً للقضية النووية في شبه
الجزيرة الكورية ،إال أن القرار األخير
يجب أن يكون حجرا ً ممهدا ً للتسوية
السياسية للقضية النووية في شبه
الجزيرة الكورية.
في غضون ذلك ،أضافت الواليات
المتحدة أمس الساعد األيمن للزعيم
ال��ك��وري الشمالي كيم جونج أون
إلى القائمة السوداء بعد أن وافق
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
باإلجماع على فرض عقوبات جديدة
على بيونغ يانغ بسبب برنامجها
لألسلحة النووية.
وم���ن ب��ي��ن ب��ض��ع��ة م��س��ؤول��ي��ن
أضافتهم وزارة الخزانة األميركية
إلى القائمة السوداء هوانغ بيونغ
س��و ن��ائ��ب رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال��دف��اع

الوطني في كوريا الشمالية والتي
يترأسها كيم.
وي��ت��رأس ه��وان��غ -ال���ذي يحمل
رت��ب��ة ن��ائ��ب م��ارش��ال ف��ي الجيش
الكوري الشمالي -المكتب السياسي
العام للقوات المسلحة الذي يعتبر
المنصب األكثر نفوذا ً بعد كيم القائد
األعلى للجيش.
وأض��اف��ت ال��خ��زان��ة األم��ي��رك��ي��ة
ه��وان��غ إل��ى قائمتها م��ع  16ف��ر ًد
يخضعون اآلن لحظر على السفر
وتجميد لألصول .وتهدف اإلجراءات
أيضا ً إلى منع المواطنين األميركيين
من التعامل معهم.
وم��ن بين المسؤولين اآلخرين
الذين أضافتهم الوزارة إلى القائمة
أو ك��وك ري��ول وه��و أح��د ثالثة من
المسنين يقال إنهم وراء برنامج
كوريا الشمالية لألسلحة النووية.

قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ورئيس المجلس األوروبي
دونالد توسك أمس إن التحركات التي تتخذها بعض الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي من جانب واحد للتعامل مع أزمة المهاجرين تضر بالوحدة وينبغي
أن تتوقف.
وقال تسيبراس بعد أن اجتمع مع توسك قبل قمة لزعماء االتحاد األوروبي
األسبوع المقبل« :ستطالب اليونان كل الدول باحترام المعاهدة األوروبية
وبفرض عقوبات على كل من ال يحترمها ...نطالب بوقف التحركات من جانب
واحد في أوروبا».
وذكر تسيبراس أن اليونان ستواصل القيام بكل ما في وسعها لضمان أال
يكون أي مهاجر أو الجئ بال حول أو قوة لكن اليونان ال تستطيع تحمل العبء
بمفردها ،وأضاف« :لن نسمح أن تتحول اليونان أو أي بلد آخر إلى مستودع
لألرواح .نحن أمام لحظة فارقة في مستقبل أوروبا»« ،لن نألو جهدا ً لتطبيق
اتفاقية شينجن ومعاهدة جنيف .لن نعيد الناس للبحر ونخاطر بحياة
األطفال».
وق��ال مسؤولون في االتحاد األوروب��ي أن األوروبيين وال سيما الحكومة
األلمانية يتطلعون لتركيا كي تقلص عدد المهاجرين الذين يتدفقون على
اليونان إلى أقل من ألف في اليوم على أقصى تقدير كشرط مبدئي لمناقشة
فكرة نقل بعض الالجئين السوريين مباشرة من تركيا.
وذكر مسؤولون أن توسك سيشدد خالل زيارته ألثينا وأنقرة على أن الهدف
هو وضع حد بشكل نهائي لنقل المهاجرين من تركيا إلى اليونان وأن األوروبيين
يعتقدون أن تركيا بوسعها أن تقلص األرقام إلى المئات في وقت قريب.
في غضون ذلك ،دقت مدينة سالينتو في مقاطعة بوليا بإيطاليا ناقوس
الخطر بعد انتشار إعالنات عبر مواقع التواصل االجتماعي عن إمكانية نقل
الالجئين من اليونان ومقدونيا بحرا ً إلى إيطاليا.
ويقوم حاليا ً المدعي العام لمحاربة المافيا في إيطاليا بالتحقيق في صحة
هذه الرحالت بالتنسيق مع القضاء األلباني .وهناك قلق كبير في إيطاليا من
وصول الالجئين عبر اليونان حيث أن هناك أنباء عن وجود طوافات جاهزة
لإلبحار إلى سالنتو بعد تحميلها بالالجئين الذين سيتم نقلهم بالحافالت من
اليونان ومقدونيا.
ويعتبر مضيق أطرانط في البحر األدرياتيكي ذو  72كما ً آمنا للسفر وهو أحد
خطوط االتجار بالمخدرات بين ألبانيا وإيطاليا ،وغالبا ما تعترض الشرطة
اإليطالية هؤالء التجار على هذا الخط.

