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م�سارات الموقف الأميركي...
ّ
لمحددات بريجن�سكي
واالحتكام المطلق
*

} جمال رابعة

تقول مصادر إعالمية إن الرئيس األميركي باراك أوباما ،عقد
مناقشات داخلية عدة بشأن الخيارات المتاحة في حال فشل
اتفاق وقف إطالق النار ،وأن الخطة البديلة ترتكز إلى العمل
العسكري ،من خالل المساعدة بقوات على األرض ،وزي��ادة
دعم السالح والتدريب للعناصر المسلحة ،وإقامة منطقة حظر
جوي أو منطقة آمنة بالقرب من الحدود التركية ،وفي تصريح
لوزير الخارجية األميركية جون كيري قال« :إن واشنطن تدرس
الخطة (ب) في حال فشل المفاوضات ووقف إطالق النار» وأفاد
العديد من التقارير بأن هذه الخطة من شأنها أن تشمل تقسيم
األراضي السورية.
وزير الخارجية األميركي جون كيري ،ألمح إلى الخطة البديلة
أمام لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ من دون أن
يكشف عن تفاصيلها ،ما يعني أنّ لدى اإلدارة األميركية تص ّورا ً
آخر غير الذي ت ّم االتفاق عليه حول وقف العدائيات بالتزامن
مع مواصلة المفاوضات السياسية حول األزمة في إطار حوار
سوري ـ سوري.
هناك سؤال يطرح نفسه ،ماذا استبقت واشنطن؟ وما هو
الشيء الذي ادخرته ولم تفعله ،لجهة استهداف وتدمير الدولة
السورية بمكوناتها الجغرافية والسياسية؟
وهل كان وقف إطالق النار اتجاها ً إجباريا ً لواشنطن وعمالئها
بعد االنهيارات السريعة للعصابات التكفيرية تحت ضربات
الجيش العربي السوري والقوات الصديقة وفق ما اقترحه
ال��روس لحفظ ماء وجه واشنطن أم��ام عمالئها في المنطقة؟
فاستطاع الروسي أن ينصب سلّما ً على الشجرة لألميركي كي
ينزل بعد أن ضاقت به السبل وعدم تمكنه من العودة عن كل ما
فعل بالدولة السورية وبشعبها.
في المرة السابقة ،فعلها الروسي وقدّم المساعدة وم ّد يد
العون الى الجانب األميركي بعد سلسلة تهديداته وتدخله
بالقرار السيادي للدولة السورية ،تحت شعارات وحجج واهية
كالسالح الكيميائي في سورية وحشد أساطيله في المتوسط
قبالة الساحل السوري ،ثم انكفأ وتراجع متناسيا ً ترسانة
السالح النووي المتوفر لدى الكيان الصهيوني الذي يدمر الكرة
األرضية بأسرها ،هل الموقف الروسي في هذه الحالة يخدم
ذات األهداف كسابقتها في حفظ ماء وجه واشنطن؟
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أنه ال توجد أي
خطة بديلة مما تم االتفاق عليه مع الواليات المتحدة حول «وقف
العدائيات» في سورية ،ودعم المسار السياسي لحل األزمة.
ونقلت وكالة األنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر
رسمي في وزارة الخارجية قوله« :إنّ سورية تدين تصريحات
وزير الخارجية األميركي التي تجافي الواقع وتأتي في سياق
التضليل إلخفاء مسؤولية بالده ،فيما تتع ّرض له سورية من
جرائم المجموعات اإلرهابية مؤكدة التصميم على المضي في
دحر اإلرهاب» ،وفي مقابلة حصرية لراديو «سبوتنيك» ،تحدث
الدبلوماسي التركي وسفير تركيا إلى الواليات المتحدة السابق،
والنائب األول لوزير الخارجية التركية سابقا ً (فاروق لوغوغلو)
حول الخطة الخفية و«المريبة» وتداعياتها على المنطقة ،فقال:
«لقد ارتكب وزير الخارجية األميركي جون كيري خطأ كبيرا ً
حين أعلن الخطة (ب) فبعد كل شيء وحتى في محادثات
جنيف ،التي حضرت إليها  17دولة بما فيها الواليات المتحدة،
تم االتفاق على أن جميع حاضري عملية المحادثات في جنيف
يدعمون سيادة واستقالل ووحدة أراضي سورية.
التنادي والدعوة لتشكيل ق��وات برية عربية للتدخل في
سورية بحجة محاربة «داعش» هي أساسا ً فكرة أميركية لم
تتخل عنها إدارة أوباما ،وأوكلت هذه المهام للمملكة الوهابية
تحت غطاء «تحالف عربي إسالمي» وهي لقيت دعما ً كبيرا ً من
أطراف العدوان على الدولة السورية كتركيا وقطر واإلمارات.
ما يجري في المنطقة العربية هو استمرار للمخطط األميركي
الذي أعلنه مستشار األمن القومي السابق زبيغنيو برجينسكي،
في كتابه بين «عصرين» وال��ذي دعا فيه الى االعتماد على
األصولية الدينية ،وهيمنة رجال الدين وإشعال حروب األديان
والطوائف ،وتقوية التيارات الدينية التي ال ترى العالم إال
من زاوية الدين والخالفات الدينية ،وهذا ما أسفر عنه ظهور
تنظيم «القاعدة» ثم «داعش» لتدخل المنطقة العربية في دوامة
من الحروب والصراعات الطائفية التي تقضي على األخضر
واليابس ،ولن تستثني حجر أو بشر ،إلى جانب استنزاف
أموالهم في سباق تسلح بعيدا ً عن تحقيق تنمية حقيقية ورفع
مستوى معيشة المواطنين.
إن م��ا تقوم ب��ه واشنطن وحلفاؤها يوضح أن الحقيقة
المطلقة للسياسة العدوانية والهيمنة على الشعوب المقهورة
والمظلومة التي مارستها واشنطن وحلفاؤها أظهرتها بشكل
جلي الحرب على الدولة السورية ،عنوان الصمود والصالبة
وأما ما يتشدقون به عن تطبيق الديمقراطية التي تخفت وراءها
ك ّل اإلدارات األميركية من جمهوريين وديمقراطيين ما هو إال
ذريعة ومسوغات ومب ّررات لالعتداء على السيادة الوطنية
للدول المستقلة ودعم ظروف الالاستقرار الستمرار أعمال العنف
واالضطرابات وامتداد وتنامي اإلره��اب والتطرف الديني في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وما القرار ال��ذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي ووزراء
الخارجية العرب عدا لبنان والعراق والجزائر بتصنيف المقاومة
الوطنية اللبنانية المتمثلة بحزب الله كمنظمة إرهابية إال
لخدمة السياسة القائمة ذاتها في التصعيد والتجييش المذهبي
والطائفي في المنطقة كما دعا لها «زبيغنيو برجينسكي» خدمة
للمشروع الصهيوأميركي خليجي.
في اعتقادي إنه ليست هناك نوايا حقيقية وارادة لتطبيق هذا
االتفاق ما يعكس فشل محادثات جنيف المقبلة قبل أن تبدأ.
هذا ما تبين بالدليل القاطع عندما أعطيت األوام��ر الى وفد
آل سعود باالنسحاب من محادثات جنيف  3بعد الشروط
المسبقة غير قابلة للتنفيذ وال يقبلها الشعب السوري وال الدولة
السورية ،تضمن وقف الحمالت العسكرية الروسية السورية،
وإقامة حكومة انتقالية بصالحيات كاملة ورحيل الرئيس بشار
األسد من السلطة ،هذا يؤكد أن قرارها التدخل العسكري البري
في الحرب ال عالقة له بالحرب على داعش بل هو إلسقاط الدولة
السورية.
إن الدولة السورية وبمسؤولية وطنية سقوفها عالية ،تحاول
منذ بداية هذه الحرب الظالمة التي فرضت عليها وعلى شعبها
اعتماد دبلوماسية رفيعة المستوى لس ّد الذرائع والمبررات
التي تتيح لهم العدوان على الدولة السورية ومزيد من سفك
الدم السوري فكانت استجابتها دائما ً وبمرونة عالية المستوى
لمطالبات المجتمع الدولي والتنسيق مع األصدقاء في المحافل
الدولية منذ مجيء الجنرال محمد الدابي وصوال ً الى ما يحفز
للحوار والمحادثات من قبل ديمستورا في جنيف على قاعدة أن
يكون الحوار سوريا ً ـ سوريا ً بعيدا ً عن أي اجندات أخرى تمس
السيادة الوطنية والقرار الوطني السوري حفاظا ً على الدولة
السورية أرضا ً وشعبا ً يرفرف علمها ذو النجمتين الخضراوين
على كامل الجغرافية السورية بسهولها وروابيها وجبالها
الشامخة المتجذرة في الوجدان والحضارة اإلنسانية.
إنّ الوفد المعيّن من قبل آل سعود في الرياض للحوار في
جنيف ليس سوى واجهة سياسية للتصعيد العسكري واألعمال
العدوانية على الشعب والدولة السورية ،وما يدعم هذا القول
هو التصعيد الكالمي من واشنطن الى األطلسي وصوال ً الى آل
سعود في مجملها أوراق ضغط تمارسها واشنطن لتحقيق
مكاسب سياسية ،في ظ ّل التغيّرات الميدانية واالنتصارات التي
يحققها الجيش العربي السوري على كامل الجغرافية السورية
وب��م��وازاة التسويات والمصالحات الوطنية لجهة أن هذه
التغيرات الميدانية والمصالحات تؤدي الى تغيرات سياسية
تصب في مصلحة الدولة السورية ،وهذا ما تخشاه واشنطن
وحلفاءها ويعملون على إجهاضه وفق معايير بريجنسكي.

*عضو مجلس الشعب السوري

كوالي�س

�أردوغان� ...أحالم «ال�سلطنة» كوابي�س
} جمال محسن العفلق
كان يمكن أن تكون زيارة رئيس الوزراء التركي داوود أوغلو
الى طهران زيارة طبيعية ،لوال التصريحات التي اختتم فيها
أوغلو زيارته وإقراره بأنه اتفق مع األخوة في إيران على الح ّل
السياسي في سورية الذي يشمل جميع األطراف ،وكلمة الح ّل
السياسي هي كلمة استثنائية في القاموس التركي وخصوصا ً
عندما يكون الحديث عن سورية.
فما أعلنه أوغلو في طهران يمكن اعتباره إعالن حسن نوايا
أو بحث عن موقع جديد في المنطقة ،بعد فشل سياسة «صفر
مشاكل» عموما ً وفشل ك ّل الرهانات التركية في سورية ،فال
الجماعات اإلرهابية التي م ّرت عبر اسطنبول استطاعت تغيير
قواعد االشتباك ،ول��م تستطع تركيا ع��زل األك��راد خصومها
التقليديين عن الصراع ،ولم تنفع ك ّل التصريحات النارية التي
أطلقها أردوغان بمناسبة ومن دون مناسبة.
فتركيا تشعر اليوم بالعجز أمام تخلي الناتو عنها إذا ما
بقيت تستفز روسيا ،وحلفاؤها من العرب غارقون بمشاكل
إقليمية أخ��رى وخصوصا ً السعودية التي شكلت مجموعة
الرياض المعارضة والخارجة عن إرادة تركيا .فالحكومة
التركية اآلن تجد أنها اختارت الجواد الخاسر في السباق،
ومحاوالت أردوغان ج ّر العالم الى حرب إقليمية لم تعد مجدية
اليوم ،خصوصا ً أنّ األص��وات المعارضة في الداخل كشفت
الكثير من أوراق أردوغ��ان وحطمت الكثير من أحالمه بمسك
العالمين الغربي والشرقي ،فقد عاش الرجل حلما ً طويالً أنه
سيصبح مع االتحاد األوربي ويدخل أوروبا من أوسع األبواب
ويحكم العالم اإلسالمي من خالل مجموعات المرتزقة التي
كان يسهّل مرورها ،وطبعا ً من خالل التحالف مع دول عربية
اختارت التحالف معه كما تحالفت مع «إسرائيل» بحجة وقف

التوسع اإليراني في المنطقة.
لقد فشل أردوغ��ان في اللعبة وانكشف دوره الحقيقي في
الحرب على سورية ،فهو لم يكن أكثر من بوق حرب يستخدم
كلما دعت الحاجة إليه ،وهذا دفع الرجل إلى طهران لعله يجد
تحالفا ً جديدا ً يعطل على الغرب والروس فكرة إشراك األكراد
في جنيف أو يستطيع توريط حلفاء األمس بقضايا جديدة
وبالتلويح لهم بأنه سوف يكون مع إيران إذا دعت الحاجة،
وما يه ّمنا اليوم أنّ تركيا بعد خمس سنوات كاملة ترضخ للح ّل
السياسي وفق خريطة الجيش السوري وليس وفق مشروع
المنطقة العازلة التي صدّع أردوغ��ان بها رؤوس الحكومات
حتى أنه كان يطالب فيها في خطبة الجمعة وصالة العيد.
فهذا اإلع�لان التركي عن قبول الح ّل السياسي يشمل ك ّل
األط��راف لن يكون مرضيا ً للحلف السوري اإليراني الروسي
إال إذا تح ّول الى خطوات عملية تبدأ بإغالق الحدود التركية
أمام اإلرهابيين الفا ّرين من سورية أو الذين يريدون دخول
األراض��ي السورية .وعلى تركيا ح ّل نفسها من أيّ التزامات
يخص
أخرى مع السعودية أو قطر وحتى «إسرائيل» في ما
ّ
الشأن السوري ،قد يكون مثل هذا األمر صعبا ً على أردوغان
اآلن ،ولكنه ليس مستحيالً ،فتركيا تعيش اليوم وضعا ً داخليا ً
قريبا ً من االنفجار ،والجيش التركي لن يقبل أن يو ّرطه أردوغان
بحرب طويلة ال يعرف أح��د متى تنتهي ،واالت��ح��اد األورب��ي
الذي ما زال يمارس مع تركيا لعبة العصا والجزرة لقبولها
كعضو يجد أنّ ملفات حقوق اإلنسان في تركيا لم يعد ممكنا ً
التستر عليها من قبل المفوضية األوروبية ،كما أعلنت منظمة
«صحافيون بال حدود» أنّ أنقرة تجاوزت ك ّل الخطوط الحمر في
قمع الصحافيين وتكميم األفواه المعارضة لسياسة أردوغان.
ال��ي��وم تعيش تركيا حالة ال تحسد عليها م��ن التخبّط
السياسي ،فالحلفاء العرب ليسوا بالقوة أو التأثير الذي
يمكن أن يساند تركيا ،واليوم تركيا متهمة من قبل مصر وعلى
لسان وزير داخليتها بتدريب جماعة إرهابية كان لها دور في

قضية اغتيال النائب العام في مصر بالتعاون مع «اإلخوان
المسلمين».
فبعد سنوات يجد أردوغ��ان نفسه اليوم مجبرا ً على قبول
ما كان يرفضة باألمس ،وأثبتت سياسته في المنطقة فشلها،
وأنّ الحرب على سورية التي ُوضع لها برنامج زمني قصير
واعتبرها البعض نزهة في غوطة دمشق ،تح ّولت الى لعنة
تالحق أصحابها ...وما يحدث اليوم في تركيا سيحدث غدا ً في
عواصم أخرى عربية وغربية ،فالجميع منهك من هذه الحرب،
والجميع بدأ يجري حسابات الربح والخسارة ،ولكن من يمكن
أن نستثنيه من كلمة الجميع هم المعارضة التي تس ّمي نفسها
مجموعة الرياض ،فهذه المجموعة ال تعرف كيف تسير األمور
وال تدرك ماذا تص ّرح أو تقول ولكنها تتسلّم رواتبها مع نهاية
ك ّل شهر ،وتحصل على الحجوزات الفندقية الجيدة وبدالت
التنقل .ولهذا نجد أنّ مجموعة الرياض تص ّرح خارج السرب
مردّدة ما تسمعه في وسائل اإلعالم المعادية للشعب السوري.
وإذا استم ّرت المصالحات الوطنية كما يجب ولم يعكرها تجار
الحرب ،فإنّ السوريين لن يحتاجوا الى مؤتمر أو اجتماع في
جنيف أو غيرها.
والجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون اليوم على نقاط مهمة
تحجم دور الجماعات اإلرهابية .ويعلم السوريون اليوم أن أيّ
ّ
جماعة مسلحة لن تدخل في المصالحة الوطنية هي جماعة
إرهابية ،كما أنّ الجماعات المسلحة اليوم تجد نفسها مجبرة
على إعادة الحسابات في الحرب التي تخوضها .وإذا كانت
تركيا صاحبة أطول حدود مع سورية فشلت في حربها وتبحث
لنفسها عن مخرج فكيف الذين يحاربون الشعب السوري وال
تربطهم حدود جغرافية مع سورية؟
لقد فشل أردوغ���ان في لبس دور الخليفة وفشل في دور
الحليف لـ«إسرائيل» وفشل في دور راعي المصالح األميركية
واألوروبية في المنطقة ...والفشل يجر الفشل وتتح ّول أحالم
استعادة السلطنة إلى كوابيس.

ت ّمت تسوية نزاع بين
وزير إعالم سابق يق ّدم
تعليقا ً سياسيا ً يوميا ً
على قناة فضائية خليجية
لقاء مبلغ كبير وبين إدارة
القناة ،وذلك بعد ارتكابه
خطأ شنيعا في تعليق
سابق عند تعداد عمليات
اغتيال ينسبها إلى حزب
الله وإيران عندما أضاف
اغتيال القائد اللبناني
معروف سعد إلى القائمة،
والذي اغتيل قبل انتصار
الثورة في إيران بخمس
سنوات ،وقبل والدة
حزب الله بعشر سنوات،
وقضت التسوية بأن
يعيد الوزير تكرار االتهام
والتعداد من دون تكرار
الخطأ وحسم عشرة
آالف دوالر من مخصصه
الشهري.

ت�سريع االن�ضمام الى االتحاد الأوروبي و 20مليار دوالر ثمن ًا لتركيا لإغالقها م�سار غرب البلقان بوجه الالجئين

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها والقرار النهائي في  18الحالي

قال فينسنت كوتشيتيل المدير اإلقليمي للمفوضية
العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أمس إن المفوضية
لديها مخاوف بشأن االتفاق بين االتحاد األوروبي وتركيا
على إعادة الالجئين إلى تركيا حيث ال يحظى أبناء بعض
الجنسيات بالحماية.
وأضاف كوتشيتيل أن نسب موافقة تركيا على استقبال
الجئين من أفغانستان والعراق وإي��ران متدنية للغاية
وتصل إلى حوالي ثالثة بالمئة ،مضيفاً« :إعادة األشخاص
الذين ال تتوفر لهم الحماية في تركيا تثير عددا ً من المشاكل
في ما يتعلق بالقانون الدولي والقانون األوروبي .أتمنى
أن يوضع عدد معين من الضمانات اإلضافية خالل األيام
العشرة المقبلة حتى يتسنى النظر في طلبات (اللجوء)
الخاصة باألشخاص الذين تتم إعادتهم إلى تركيا».
وكان قادة االتحاد األوروبي قد قالوا في بيان إنهم اتفقوا
على إعطاء تركيا مزيدا ً من األم��وال لمساعدة الالجئين
واتفقوا أيضا ً على تخفيف متطلبات التأشيرات سريعا ً
لألتراك ودف��ع محادثات انضمام أنقرة لالتحاد مقابل
مساعدتها في وقف تدفق المهاجرين على أوروبا.
وق��ال مسؤول باالتحاد األوروب���ي إن زعماء االتحاد
األوروبي وتركيا اتفقوا على ضرورة إنهاء مسار الهجرة من
اليونان إلى غرب أوروبا عبر غرب البلقان.
وفي السياق ،قال رئيس وزراء لوكسمبورج خافيير
بيتيل إن ق��ادة االتحاد األوروب���ي اتفقوا مع تركيا على
متابعة اقتراحات تركية بحلول األسبوع المقبل لوقف
مغادرة جميع المهاجرين والالجئين إلى اليونان مقابل
إجراءات يتخذها االتحاد.
وبعد أن اختتمت القمة أعمالها قال بيتيل في تغريدة
على موقع «تويتر» إن رئيس القمة دونالد توسك سيمضي
قدما ً في تنفيذ االقتراحات ويعمل على التفاصيل مع الجانب
التركي قبل قمة  18-17آذار لقادة االتحاد األوروبي المقررة
منذ فترة طويلة.
من جهته ،قال توسك إنه لم يعد هناك طريق إلى أوروبا
لألشخاص الذين يسعون ببساطة إلى حياة أفضل في
أوروبا ،مشيرا ً إلى أن قادة االتحاد األوروبي يدرسون إعطاء

تركيا مزيدا ً من األموال للمساعدة في وقف تدفق الالجئين.
وأضاف رئيس المجلس األوروبي في مؤتمر صحافي:
«أيام الهجرة غير المنتظمة إلى أوروبا انتهت ...أكد رئيس
ال���وزراء التركي أحمد داود أوغلو أن تركيا ستستعيد
المهاجرين غير الشرعيين ال��ذي��ن ضبطوا ف��ي المياه
التركية».
وق��ال توسك لـ«رويترز» «لقد اتفقنا على العمل على
أس��اس المبادئ التالية :إع��ادة جميع المهاجرين غير
الشرعيين الجدد ،الذين يبحرون من تركيا إلى الجزر
اليونانية ،وتسريع خطة تحرير التأشيرات ،وتسريع
تقديم ثالثة مليارات يورو ،وآلية تمويل إضافية لمساعدة
الالجئين في سوريا ،والتحضير الفتتاح فصول جديدة في
مفاوضات االنضمام ،وإمكانية إنشاء مناطق في سوريا،

�إيران تختبر بنجاح �إطالق
�صواريخ بالي�ستية من تحت الأر�ض

أجرت الوحدة الصاروخية في الحرس الثوري اإليراني
تجربة إطالق عدد من الصواريخ الباليستية من منصات
تحت األرض وذل��ك خالل مناورات بحضور القائد العام
لقوات حرس الثورة اإلسالمية.
وب��دأت أم��س في إي��ران المرحلة النهائية للمناورات
الصاروخية «اقتدار الوالية» والتي تجريها قوات الجوفضاء
التابعة للحرس الثوري.
وأف��اد موقع «سباه نيوز» التابع لحرس ال��ث��ورة أن
المرحلة النهائية لهذه المناورات الصاروخية بدأت بحضور
القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري وقائد
قوات الجوفضاء في الحرس الثوري العميد أميرعلي حاجي
زاده.
وق��ال الموقع إن ه��ذه ال��م��ن��اورات تجرى تحت شعار
«استعراض القدرة واألمن المستديم في ظل الوحدة والتناغم
والوئام والتعاضد» بهدف إظهار قوة الردع وجاهزية إيران
الشاملة لمواجهة أي تهديد موجهة للثورة والنظام ووحدة
تراب البالد ،مضيفة أن هذه المناورات قد بدأت في مناطق
جغرافية مختلفة بإطالق الصواريخ من مخازن في تحت
األرض.
وف��ي السياق ،ن��وه نائب القائد العام لقوات للحرس
الثوري العميد حسين سالمي الى القدرات التي يحظى بها
الحرس الثوري ومن ضمنه القوة البحرية ،مؤكدا ً القول

بأننا نعمل اآلن على بناء قوة كبرى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها العميد سالمي خالل حفل تخريج
طيارين في القطاع «ج��و -بحر» التابع للقوة البحرية
للحرس الثوري ،والذي جرى بحضور قائد القوة البحرية
وحشد من كبار القادة العسكريين في محافظة جيالن شمال
إي��ران ومنتسبي جامعة «اإلم��ام خامنئي» التابعة للقوة
البحرية للحرس.
وأك��د العميد سالمي بأنه لو أرادت دول��ة ما أن تكون
مستقلة وال يتم احتاللها وال تتعرض للهجوم فعليها أن
تكون قوية وأن هذه القوة هي السر في استقاللية شعب
ونظام سياسي.
وأكد تبلور القوة البحرية للحرس الثوري على أساس
الشجاعة واإليمان والتوكل والصبر واالمل بحيث يمكنها
الوقوف بوجه أقوى قوة بحرية في تاريخ البشرية «ونحن
اآلن في مسار بناء قوة كبرى وينبغي أن نكون كذلك»،
مشيرا ً الى أن القوة البحرية للحرس تتحرك في مسار أحد
أجزائه المهمة وهو القطاع «جو – بحر» الذي هو اآلن قيد
التبلور.
في غضون ذلك ،أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ،أن
األمن واالستقرار الذي تنعم به إيران قد تحقق في ظل الجهود
والتضحيات التي يتقدم بها األبطال في حرس الثورة وقوات
التعبئة والجيش وقوى األمن الداخلي واألجهزة األمنية.

والتي ستكون أكثر أماناً ،وأخيراً ،إعادة توطين الالجئين
السوريين حسب مبدأ واحد مقابل واحد».
وخالل قمة االتحاد األوروبي – تركيا االستثنائية ،التي
أجريت أول من أمس في بروكسيل ،طالبت أنقرة األوربيين
بمنحها عشرين مليار ي��ورو ،مشيرة إلى أنها مستعدة
الستقبال كل الالجئين من دون تحديد أو قيود داخل
أراضيها إذا ما تم منحها المبلغ المذكور.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن رئيس الحكومة التركية،
أحمد داود أوغلو ،طالب بتطبيق نظام دخول األتراك إلى
دول االتحاد من دون تأشيرات في الصيف المقبل.
في غضون ذلك ،قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند
إن الثالثة مليارات يورو التي خصصها االتحاد األوروبي
لتركيا قد تزيد إذا لزم األمر بسبب أزمة الهجرة المستمرة،

وقال« :إذا استمرت قضية الالجئين فيتعين على تركيا
القيام بجهود إضافية إلع���ادة قبولهم ...حينها هذا
صحيح ...يمكن توقع منحة جديدة في نهاية .»2018
جاء ذلك في وقت قالت المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل أمس إن عرضا ً تركيا ً الستعادة كل المهاجرين
غير الشرعيين الذين غ��ادروا شواطئها إلى أوروب��ا يمثل
انفراجة محتملة في سبيل حل أزمة المهاجرين في االتحاد
األوروبي.
وأكدت ميركل في مؤتمر صحافي أن قادة االتحاد دعموا
الخطوط العريضة الرئيسية لخطة طرحها عليهم رئيس
الوزراء التركي أحمد داود أوغلو لكن هناك حاجة إلى مزيد
من العمل للتوصل إلى اتفاق في قمة االتحاد األوروب��ي
المقبلة.
وبسؤالها عما إذا كانت ال تزال تعارض عضوية تركيا
في االتحاد األوروبي قالت ميركل إن «القضية ليست على
جدول أعمال اليوم وإن التعاون االستراتيجي مع أنقرة
يصب في المصلحة الحيوية الجيوسياسية ألوروبا».
وأضافت المستشارة األلمانية أن تركيا إذا نجحت في
عرضها الستعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين فإنها
ستدعم تقديم موعد منح حق دخ��ول األت���راك من دون
تأشيرات لالتحاد األوروب��ي إلى حزيران شريطة أن تفي
أنقرة بالشروط.
وفي السياق ،قال ينس ستولتنبرج األمين العام لحلف
شمال األطلسي ،إن الحلف أرسل سفنه إلى المياه اليونانية
والتركية في بحر إيجه ،للتصدي للشبكات اإلجرامية التي
تهرب المهاجرين إلى أوروبا متغلبا ً بذلك على الحساسيات
في اليونان وتركيا.
وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحافي أول من أمس في
بروكسيل وإلى جواره رئيس الوزراء التركي «يبدأ الحلف
أنشطته في المياه اإلقليمية اليوم» ،وتابع« :نقوم بتوسيع
تعاوننا م��ع وك��ال��ة فرونتكس لحماية ح��دود االتحاد
األوروب��ي ونزيد عدد السفن التي ننشرها» ،مضيفا ً أن
فرنسا وبريطانيا وافقتا على إرسال سفن إلى بحر إيجه.

�سالح الجو الأميركي يعترف بمقتل  19من �أفراده في حملته �ضد «داع�ش»

ال�شباب ال�صومالية ِّ
تكذب «البنتاغون»
ق��ال المتحدث العسكري باسم «ح��رك��ة الشباب»
الصومالية اإلرهابية عبد العزيز أبو مصعب ،أمس إن
القوات األميركية قصفت مناطق تسيطر عليها الحركة
بالفعل ،غير أنهم أعلنوا عددا ً مبالغا ً فيه من الضحايا.
وأكد أبو مصعب أن الحركة ال تجمع أكثر من 100
مقاتل في مكان واحد ألسباب أمنية ،وهو ما يتعارض
مع إعالن واشنطن مقتل أكثر من  150مقاتل من الحركة
اإلرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
ورغ��م نفي أبو مصعب لألعداد األميركية إال أنه لم
يذكر األعداد التي يعتبرها حقيقية ولم يدل بمزيد من
التفاصيل.
وكانت وزارة الدفاع األميركية قالت في وقت سابق إن
الهجوم نفذ باستخدام طائرات من دون طيار من طراز
(إم.كيو )-9وأخرى يقودها طيارون واستهدف معسكر
تدريب تديره الحركة ويقع على بعد  193كيلومترا ً من
العاصمة مقديشو.
وق����ال ال��ك��اب��ت��ن ج��ي��ف دي��ف��ي��س ال��م��ت��ح��دث باسم
«البنتاغون» إن ال��والي��ات المتحدة كانت تعتقد أن
التهديد ك��ان وشيكا وإن المقاتلين كانوا يستعدون
للخروج من المعسكر قريباً.
وأش��ار مسؤولون إل��ى أن الجيش األميركي راقب

المعسكر ألسابيع قبل شنه الغارة وجمع معلومات
بينها ما يتعلق بتهديد وشيك يشكله المتدربون في
المعسكر على القوات األميركية وق��وات حفظ السالم
التابعة لالتحاد األفريقي.
من جهتها ،وصفت وزيرة سالح الجو األميركي ديبورا
لي جيمس الهجوم بأنه دفاعي في طبيعته .وقالت:
«كانت هناك معلومات مخابرات ...إن هؤالء المقاتلين
سيقومون قريبا ً بعمليات تؤثر مباشرة على الواليات
المتحدة وشركائنا».
وفي سياق متصل ،أعلنت لي جيمس أن  19فردا ً من
أف��راد قواتها لقوا مصرعهم في الحملة الجوية التي
يخوضها «البنتاغون» ضد تنظيم «داع��ش» اإلرهابي
منذ عام .2014
وأضافت في مؤتمر صحافي عقد في واشنطن ،أن 8
من هؤالء العسكريين قتلوا «نتيجة األعمال العدائية»،
على حد قولها ،من دون أن توضح مالبسات مقتلهم
ومصرع باقي الطيارين الـ.11
كما أنها ل��م تقدم معلومات ح��ول ع��دد الطائرات
وال��م��روح��ي��ات ال��ح��رب��ي��ة ال��ت��ي خ��س��ره��ا س�لاح الجو
األميركي في حملته ضد التنظيمات اإلرهابية في العراق
وسوريا.

«زمان» التركية تعتزم اال�ستمرار
بال�صدور ك�صحيفة معار�ضة في �ألمانيا
تعتزم صحيفة «زم��ان» التركية
المعارضة ،أوسع الصحف انتشارا ً
ف���ي ال���ب�ل�اد ،م��واص��ل��ة ال���ص���دور
كصحيفة يومية ،في ألمانيا ،بعد
إغالقها من قبل السلطات التركية،
واقتحام مقرها في أنقرة والسيطرة
عليه.
وقال سليمان باج ،رئيس تحرير
صحيفة «زم��ان ألمانيا» أم��س أنه

اعتبارا ً من اليوم سنصدر طبعة من
زمان ال عالقة لها بزمان هناك (في
تركيا) ألن الحكومة سيطرت عليها
بالقوة» ،وأضاف« :سنطبع صحيفة
مستقلة .لم نتطرق بعد لمسألة كيف
سنقوم بذلك .هذا تحد جديد لنا».
وكانت الحكومة التركية فرضت
ال��ج��م��ع��ة وص��اي��ة ق��ض��ائ��ي��ة على
الصحيفة ضمن حملة واسعة تشنها

ضد الموالين للداعية التركي فتح
الله كولن ،العدو ال��ل��دود للرئيس
التركي رجب طيب أردوغان.
وي��ذك��ر أن ع��دد المشتركين في
ال��ن��س��خ��ة ال��م��ط��ب��وع��ة م��ن «زم���ان
ألمانيا» يبغ نحو  14300شخص،
علما ً بأن ثالثة ماليين شخص من
أصل تركي يقيمون في ألمانيا.

