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ً
ّ
�شكال ...ون�صف
الحل �أُنجز
ن�صف
الم�شكلة ُر ّحلت� ...أيهما �سي�صمد!

محددات جنيف الرئي�سية وفر�ص النجاح...
} سعد الله الخليل

} سومر صالح
الكالم عن حل سوري ـ سوري وبقيادة سورية ال يختلف عليه
اثنان عاقالن وطنيان باعتباره جوهر الحل ومنطلقه وغايته،
ولكن األزمة السورية ليست حدثا ً منفصالً عما يجري من أحداث
في اإلقليم والنظام الدولي برمته ،لذلك من متطلبات إنجاح الحل
السوري ـ السوري توافر بيئة إقليمية ودولية محفزة ومساعدة
في الحل ،فاألزمة السورية أتت في سياقات متصلة مع أحداث
وقضايا بعضها مد ّول تشكل بمجملها األساس والمح ّفز في اندالع
األحداث في سورية ،وبالتالي أيّ حل ال يراعي هذه السياقات ،أو
يكون مؤسسا ً لحل لها أو متزامنا ً مع حلولها ،أو يحمل إجابات
قاطعة لها في مستقبل «سورية الدور» ،لن يعمر طويالً ...وفي
ظل عدم وجود يقين يحمله طابع اإلجابات المتاحة على هذه
التساؤالت ،يبقى الكالم عن حل مستدام في سورية بعيدا ً وصعبا ً
وشائكاً ،وانعكس ذلك في مجمل القرارات الدولية والتفاهمات
الدولية حول سورية ،فال أحد في العالم يتحدث عن حل األزمة
السورية وهذا الكالم ليس مصادفة أو هفوة ،الجميع يتحدث عن
«تسوية سياسية» و«إنهاء النزاع» ،وأحيانا ً ترد مصطلحات من
قبيل عملية السالم المادة  10القرار  ...2254في مفردات القرارات
الدولية ،تعكس حالة التخبط في إنتاج الحل الدائم ،وأحيانا ً
أخ��رى ع��دم ال��ق��درة على فرضه كوصفة ج��اه��زة ،عززته حالة
السيولة في بنية النظام الدولي ،وتفلّت بعض األطراف اإلقليمية
الدولي في أولوية المصالح من دون تضاربها ،وفي
على حليفها
ّ
األزم��ة السورية نرى السعودية متفلتة من حليفتها الواليات
المتحدة بدرجة كبيرة ،وتركيا كذلك ولكن بدرجة أقل نظرا ً لطبيعة
العالقة مع حلف األطلسي والمستجدة مع إي��ران ،ومع بداية
األزمة السورية لم يكن هنالك تماي ٌز واضح بين مصالح الواليات
المتحدة وحلفائها في الشرق األوس��ط نظرا ً ألن كل سياسات
الحلفاء كانت تصب في خدمة المصالح األميركية التي طالما راعت
مصالح حلفائها واستثمرت في بقائهم في فلك مصالحها مستغلة
قطبيتها الوحيدة ،وهو ما استكمل مع بدايات األزمة السورية
التي حفزتها تقاطع مصالح تركية وقطرية والحقا ً سعودية،
واستثمرت الواليات المتحدة فيها وشجعت تلك األط��راف على
تأزيمهم للوضع في سورية ،بما يخدم استراتيجيتها في الشرق
األوس��ط ،والتي تمحورت آن��ذاك في ثالث قضايا أساسية وهي
إنهاء هاجس الملف النووي اإليراني ،وضمان أمن إسرائيل دائماً،
وتقويض السيطرة الروسية على إم��دادات الطاقة إلى أوروب��ا،
فوضعت ال��والي��ات المتحدة إمكانياتها السياسية في خدمة
حلفائها بما يحقق االستراتيجية األميركية ،ولكن مع بدايات عام
 2012بدأت األحداث تزداد تعقيدا ً واتخذت روسيا والصين قرارا ً
بمنع سقوط الدولة السورية مجسدا ً بالفيتو المزدوج ،حينها
اتخذت الواليات المتحدة قرارا ً بصدارة المشهد وقيادة األدوات
اإلقليمية مباشرة ،بدال ً من االكتفاء بالدعم والمساندة ،والحقا ً
تتالت األحداث تباعاً ،بين أخذ ورد بين موسكو وواشنطن ابتدا ًء
من عام  ،2013وتتوجت بسلسلة تفاهمات مشتركة على أكثر
من صعيد وأزم��ة ،ابتدا ًء من القرار ( )2118نهاية عام 2013
الخاص بتسوية أزمة الكيماوي السوري وصوال ً إلى اتفاق فيينا
النووي بـ( )2015/7/14وتسوية الملف النووي اإليراني ،هذه
التفاهمات المشتركة كانت بذاتها لحظة انفصال بين مصالح
الواليات المتحدة األميركية ومصالح حلفائها اإلقليميين ،الذين
بدؤوا بالتململ واالنزعاج من الواليات المتحدة األميركية التي لم
تراع مصالحهم في إنجاز التسويتين ...والحقا ً حاولت الواليات
المتحدة شد أزر أدواتها في المنطقة انطالقا ً من األزمة السورية،
بعد أن أنجزت ج ّل أهدافها االستراتيجية ،وتركت موضوع «أمن
إسرائيل» إلى حلفائها العرب عبر تفاهمات مشتركة على قاعدة
(األمن في السالم) ،وأعادت الصدارة للعامل اإلقليمي في األزمة
السورية ،مجسدا ً بمشروع إقامة «منطقة آمنة» في سورية
أو منطقة حظر ج��وي ،ولكن مع تزايد االحتماالت بدخول هذا
المشروع في سورية حيز التنفيذ جاء الدخول الروسي مفاجئا ً
في توقيته ومفعوله وإص��راره على الحسم ،لتعود الواليات
المتحدة مجددا ً الى صدارة المشهد المتأزم في سورية ،وتدخل
في سلسلة مترابطة من التفاهمات واالتفاقيات مع روسيا بما
يطوق الضرر الذي أحدثه هذا الدخول على التوازن االستراتيجي
بين موسكو وحلف األطلسي فكانت سلسلة تفاهمات فيينا األول
( )2015/10/30وفيينا الثاني ( )2015/11/14وصدور
القرارين ( 2253و )2254والحقا ً إعالن ميونخ 2016/2/11
واتفاق وق��ف األعمال العدائية بـ( )2016/2/22والمكرس
بالقرار ( ،)2016/2/27 ،2268هنا شعرت األطراف اإلقليمية
مجددا ً بأن الواليات المتحدة األميركية تخلت عن مصالح حلفائها،
وأمام حالة انعدام البدائل أمام تلك األطراف خصوصا ً عدم القدرة
على مواجهة روسيا أو إيران في سورية بغياب الغطاء األميركي
اتخذت تلك األطراف اإلقليمية خيار عدم الممانعة في استكمال
التوافقات الروسية األميركية ولكن بشرط عدم إنجاحها بما
يخص األزمة السورية تحديداً ،فرفعت من سقوفها التفاوضية
وخصوصا ً التطبيق الكامل لبيان جنيف األول بما يخص «هيئة
الحكم االنتقالية وتشكيل حكومة انتقالية بصالحيات تنفيذية
كاملة» ،وهذا األمر مرفوض رفضا ً قاطعا ً من القيادة السورية
التي أوضحت بلسان وزير الخارجية السيد وليد المعلم قبيل
انعقاد جنيف بنسخته الثالثة وجولته الثانية أن العملية
االنتقالية تعني «حكومة موسعة ودستورا ً جديدا ً وال مساس
بمقام الرئاسة» ،وهذا يعني صداما ً سياسياً ،قد يفضي سريعا ً
إلى فشل جنيف  3بجولته الثانية .وعلى ما يبدو أن حجم التفاهم
األميركي الروسي على أكثر من ملف لم يترك للرئيس أوباما مجاال ً
للمناورة في سورية لصالح حلفائه التقليديين ،األمر الذي دفع
باإلدارة األميركية للتصريح على لسان رئيسها أوباما أنه يتحتم
على السعودية إنجاز «سالم بارد» مع إيران وتقاسم النفوذ معها
مع االستعداد لدعمهم في إنتاج توازن قوى مع إيران وحلفائها،
في مسعى الحتواء نقمة الحلفاء على التفاهم األميركي الروسي
حول سورية ،والذي بدا جليا ً في مناورات رعد الشمال والتي
حملت رسائل للواليات المتحدة أكثر مما حملت رسائل لألطراف
اآلخرين حول مستقبل الشرق األوسط.
هذه المناخات اإلقليمية ال تشكل عامالً إيجابيا ً إلنجاح جملة
التفاهمات الروسية األميركية حول سورية والتي بدأت تلقي
بظاللها على األزمة السورية هدوءا ً (موقتاً) ودفعا ً بعجلة التسوية
السياسية ،وهي شرط الزم إلنتاج التسوية ،ولكن يبقى العامل
اإلقليمي أيضا ً شرطا ً ملحا ً إلتمام التسوية أيضاً ،هذه التسوية
ستكون مؤشرا ً مهما ً على حجم التسوية اإلقليمية ومرتكزا ً لها،
وفي ظل حالة عدم الرضا السعودي التركي على تسوية أوباما في
عموم الشرق األوسط (السالم البارد وتقاسم النفوذ) ،من المرجح
أن يتخذ حلفاء الواليات المتحدة قرارا ً بترحيل ملف التوازن في
الشرق األوسط انطالقا ً من األزمة السورية إلى اإلدارة األميركية
الجديدة ،ما يعني حكما ً ترحيل نصف التسوية السورية األخرى
إلى مرحلة الرئيس األميركي الجديد ،والذي بيده إتمام التسوية
مع روسيا أو إعادة المشكلة اإلقليمية إلى نقطة البداية ،أو ربما
المحافظة على وضع الستاتيكو الدولي في سورية مع إطالق
العنان للنزاع اإلقليمي في سورية ال سيما بين السعودية وإيران
لذلك تبقى كل السيناريوهات مفتوحة في مستقبل التسوية
السورية ...حالً أو تأزماً ،واآلمال المحيطة بجنيف الثالث بجولته
الثانية تبقى ضعيفة وال يعول على نجاحها في ظل حالة التوتر
اإلقليمي وعدم إنضاج شكل مستقر لتوازن القوى اإلقليمية ...ألن
كل طرف إقليمي يعتبر أن سورية هي مركز الثقل في إنتاج هذا
التوازن .لذلك إلنقاذ التسوية السياسية في سورية على األقل
المتفق عليها حتى اآلن بين روسيا وال��والي��ات المتحدة نحن
أمام متطلبات أساسية في مقدمها فصل تام للتسوية السورية
عن ملف التوازن في الشرق األوسط ويبدو األمر األخير متعذرا ً
حالياً ،نظرا ً الى حجم االستثمار واآلمال اإلقليمية بفرض رؤيتها
للتوازن اإلقليمي انطالقا ً من ترتيبات التسوية السورية .وحجم
التعويل الخليجي التركي على مرحلة الرئيس األميركي الجديد
الذي انعكس سلبية مطلقة في أدائها في األزمة السورية ،وعلى
أداء معارضيها في المكون السوريّ  ...ختاما ً ال توحي المناخات
اإلقليمية المحيطة بالمحادثات السورية الدائرة بجنيف حاليا ً
بإمكانية إح��داث خ��رق سياسي يعول عليه في الوصول إلى
تسوية سياسية لألزمة ،لتبقى عيون السوريين شاخصة إلى
فرج قريب.

كوالي�س

ت �ص��ري��ح ال �م �ب �ع��وث األم �م��ي إل ��ى س��وري��ة ستيفان
دي�م�ي�س�ت��ورا ب��اف�ت�ت��اح ال �ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن محادثات
جنيف بنسختها الثالثة ب��دا بمثابة ب��ال��ون االختبار
السياسي لقياس ردود الفعل السورية حول مجريات
المفاوضات بإعادة طرحه مسألة المرحلة االنتقالية
التي استدعت اعتراض رئيس الوفد السوري الدكتور
ب �ش��ار ال �ج �ع �ف��ري وم�ط��ال�ب�ت��ه دي �م �ي �س �ت��ورا بااللتزام
بنزاهته كوسيط ف��ي ال�م�ف��اوض��ات .س�ج��ال جنيف ال
يخرج عن السجال الذي سبقه بأيام بين ما أعلنه وزير
الخارجية السوري وليد المعلم عن الساعات األربع
والعشرين االختيارية لنية األطراف القائمة على إدارة
الجولة الثانية من محادثات جنيف والرد غير المباشر
من المبعوث األممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا
بوصفه مايسترو المحادثات وخ��روج الوزير المعلم
عن هدوئه المعهود ،والذي يميز الدبلوماسية السورية
ليوجه االن�ت�ق��ادات بنبرة عالية ال��ى المبعوث األممي
ستيفان دي ميستورا بتخطي صالحياته كوسيط بين
األطراف السورية والقوى الدولية الكبرى واإلقليمية،
واالن�ح�ي��از ومحاولة ف��رض مشاريع ومطالب خارج
اإلج� �م ��اع ال� �س ��وري وال���دول���ي خ �ص��وص �ا ً م ��ا يتعلق
باالنتخابات التشريعية والرئاسية .وبالرغم من األخذ
وال��رد ت�ب��دو اإلش ��ارات ال��واض�ح��ة لمسار المحادثات
بتقارب وجهات النظر حول انطالق المسار السياسي
ل �ل �ح��ل ل�ل�أزم��ة ال��س��وري��ة ع �ب��ر ت��أك �ي��د دي ميستورا
ودمشق وموسكو وواشنطن بأن ال خيارات أخرى عن

التفاوض وهو ما يعني قطع الطريق على أي خيارات
أخرى وحتى البدائل التي طرحها دي ميستورا لفشل
الحوار سواء بالعودة بالملف السوري لمجلس األمن
أو ال�ع��ودة للقتال ال تحمل ف��ي طياتها أي ج��دي��د ،وال
مصلحة ل�لأط��راف التي يظهر دي ميستورا انحيازه
إليها أي آم��ال بمكاسب سياسية وال عسكرية بعد أن
جربت مسار مجلس األمن الذي أفضى إلى محادثات
ج�ن�ي��ف ،ف �ل��وال اإلص� ��رار ال��روس��ي ع�ل��ى المفاوضات
كطريق وحيد لحل األزمة السورية لما وصلت األطراف
الدولية إلى تفاهمات فيينا وقرار وقف األعمال القتالية
الذي باركته كل األطراف الدولية وما تزال تصر على
ض��رورة ص�م��وده ب��دل ال��ذه��اب إل��ى االقتتال والعودة
الى الميدان الذي يهدد به دي ميستورا ،وبالتالي فإن
بدائل ديميستورا ال مكان لها في فكر القوى الكبرى
الضاغطة على مجريات األح��داث بعيدا ً عن أوه��ام دي
ميستورا وح�ل�ف��اء واش�ن�ط��ن اإلقليميين ف��ي الرياض
وأنقرة ،لتبقى المحادثات الخيار الوحيد المتفق عليه
من كل األطراف وربما في هذا التوافق ما يبرر تفاؤل

لوال الإ�صرار الرو�سي على
المفاو�ضات كطريق وحيد
لحل الأزمة ال�سورية لما
و�صلت الأطراف الدولية �إلى
تفاهمات فيينا وقرار وقف
الأعمال القتالية

قال دبلوماسي أوروبي
إنّ اإلعالن عن بدء
سحب القوات الروسية
من سورية ،بالتنسيق
بين الرئيسين الروسي
والسوري بعدما ثبتت
توازنات عسكرية ال
كسر ،يشكل حركة
ُت َ
دبلوماسية ذكية من
الجانب الروسي تضع
الفريق المناهض لسورية
بال حجة يخوضون
معاركهم السياسية ض ّدها،
فالسقف الدبلوماسي للح ّل
السياسي صار مرسوماً،
ومن يعرقل الح ّل
السياسي تحت هذا السقف
يريد تقوية اإلرهاب؛ وعلى
الغرب أن يدفع الثمن في
هذه الحالة أو أن يطلب من
روسيا العمل معا ً وفقا ً
لخطة واضحة ال مناورات
فيها.

دي ميستورا بالمضي في المفاوضات .وسط األخذ
وال��رد ح��ول ال�ش��أن ال �س��وري خ��رج المبعوث االممي
السابق الى سورية األخضر االبراهيمي وعلى طريقة
الرؤساء والمسؤولين بعد استقالتهم الذين تنتابهم
أع ��راض ص �ح��وة ال�ض�م�ي��ر ،ليعلن ب �ص��واب المقاربة
الروسية للوضع في سورية ووصفها باألكثر واقعية
من المقاربات األخرى ،مبديا ً اعتقاده بأنه كان يتعين
على الجميع االستماع إلى رأي ال��روس إلنهاء األزمة
السورية قبل  4سنوات لو أصغى الغرب لروسيا أي
قبل تسلمه منصبه وهو ما يطرح تساؤالت عن تأخير
ت�ك��ون قناعاته لحين تقاعده وب�ع��د التدخل الروسي
المباشر على األرض ال�س��وري��ة ،ف��ي حين ك��ان دوره
أك �ث��ر س���وءا ً م��ن دور دي م�ي�س�ت��ورا وط��رف �ا ً ضاغطا ً
على الحكومة ف��اق ما يمارسه دي ميستورا بمراحل
وه��و ما يكشف ب��أن دور المبعوث األممي ال يتجاوز
قيادة أوركسترا تعزف نوتة تكتب في الغرف المغلقة
وتخضع للتنقيح ع�ش��رات ال�م��رات بحسب الضغوط
وال �ق��وى ال��دول �ي��ة واإلق�ل�ي�م�ي��ة .أم ��ام جملة المعطيات
وال��وق��ائ��ع ي�ب��دو م�س��ار األح ��داث ال�س��وري��ة بعد خمس
سنوات من فشل الحلول العسكرية وسقوط مشاريع
الحرب على سورية يبدو الحل السياسي الوحيد في
األف��ق وتبقى الخالفات على تفاصيل ت��درك األطراف
كافة خطورتها لذلك يسعى كل طرف لكسب رهاناتها
من بوابات المرحلة االنتقالية واالنتخابات ومسائل
تكتيكية حاضرة في ذهن وخيارات دمشق وموسكو
لقطع الطريق على الطرف اآلخر كسب نقاط عجز عن
تحقيقها ف��ي ج��والت القتال خ�لال ال�س�ن��وات الخمس
الماضية.

غارات تركية على مواقع «الكرد�ستاني» �شمال العراق وفر�ض حظر تجول في «�شرناق»

�أردوغان :تركيا غدت هدف ًا للهجمات الإرهابية جراء عدم اال�ستقرار في المنطقة
أكد الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان،
أن بالده «غدت هدفا ً للهجمات اإلرهابية في
السنوات األخيرة جراء عدم االستقرار الذي
تعاني منه المنطقة».
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب اإلعالمي
للرئاسة ،دان فيه أردوغ��ان بشدة ،التفجير
الذي وقع في أنقرة ،وأودى بحياة  34شخصاً،
وإصابة  125آخرين ،وفق حصيلة أولية.
وأض��اف الرئيس التركي« :إن المنظمات
اإلرهابية ومن يستخدمها كأدوات لصالحه،
ب��ات��وا يلجأون إل��ى ط��رق غير أخالقية في
استهداف األبرياء ،عقب كل مرة تلحق قواتنا
األمنية الهزيمة بهم».
وتابع أردوغان« :إن مثل هذه الهجمات التي
تستهدف وحدة بالدنا وشعبنا ،لن تنال من
عزيمتنا وستزيد من إصرارنا في الحرب على
اإلرهاب» ،مشددا ً على حق بالده المشروع في
الدفاع عن نفسها أمام التهديدات اإلرهابية
كافة ،مضيفاً« :سنهزم اإلرهاب بالتعاون بين
مؤسسات دولتنا وشعبنا ،وستكلل حربنا
ضده بالنجاح».
من جهته ،قال رئيس الوزراء التركي أحمد
داود أغلو ،إن المعطيات وال��دالئ��ل األولية،
م��ن م��ك��ان التفجير ،وتحليل المعلومات
االستخباراتية ،تؤكد ضلوع المنظمة اإلرهابية
في التفجير.
وأكد رئيس الوزراء أنهم «سيطلعون الرأي
العام ،بنتائج التحقيقات المستمرة حول
التفجير ومنفذيه في أقرب وقت» ،مشددا ً على
أن التفجير استهدف تركيا وأمنها ووحدتها
وديمقراطيتها ،مضيفا ً أن «منفذي التفجير
سينالون أش��د العقاب» ،موضحا ً أن بالده

ستواصل بكل عزم مكافحة اإلرهاب.
وفي السياق ،أعلن وزي��ر الصحة التركي
محمد مؤذن أوغلو ،ارتفاع عدد قتلى تفجير
أنقرة إلى  37قتيالً ،موضحاً« :مقتل  30شخصا ً
في موقع التفجير أحدهم إرهابي ،وآخر يشتبه
بكونه إرهابياً ،وأن أربعة من الجرحى فارقوا
الحياة أمس في المستشفيات التي نقلوا إليها،
وثالثة آخرون صباح هذا اليوم».
وأض���اف م���ؤذن أوغ��ل��و أن « 71مصابا ً
ج���راء التفجير يتلقون ال��ع�لاج حاليا ً في
المستشفيات 14 ،منهم تحت المراقبة الطبية
في قسم الطوارئ ،و 15في العناية المركزة،

والباقون يتعالجون في أقسام مختلفة».
وقال مسؤولون أمنيون أتراك أمس لوكالة
«رويترز» إن هناك أدلة على أن أحد مفجري
هجوم أنقرة المشتبه بهما امرأة انضمت لحزب
العمال الكردستاني منذ عام  ،2013وهي من
مواليد  1992وتنحدر من مدينة كارس في
شرق تركيا.
في غضون ذلك ،أعلن الجيش التركي أمس
قصفة لمواقع ح��زب العمال الكردستاني
شمال العراق ،وقال الجيش في بيان إن 11
طائرة نفذت ضربات جوية على  18هدفا ً
تم تحديدها مؤخراً ،بينها مخازن ذخيرة

ومخابئ ،معلنا ً تدميرها.
جاء ذلك في وقت أكد مصدر عراقي مسؤول
أن المقاتالت التركية نفذت  30غارة على جبال
قنديل شمال العراق ،مشيرا ً إلى أن القصف
التركي أسفر عن أض��رار لدى المدنيين ولم
يسفر عن أي خسائر في صفوف حزب العمال
الكردستاني.
الى ذلك ،أُعلن فرض حظر التجول في مركز
والية شرناق جنوب شرقي تركيا ،اعتبارا ً من
مساء أمس االثنين ،وحتى إشعار آخر.
وق��ال بيان ص��در عن والي��ة ش��رن��اق ،إنه
سيتم فرض حظر التجول ،وفقا ً لقانون اإلدارة

المحلية رقم  ،5442بداية من الحادية عشرة
من مساء اليوم بالتوقيت المحلي ،وحتى
إشعار آخر.
وأش��ار البيان أن الهدف من ف��رض حظر
التجول هو إلقاء القبض على عناصر منظمة
«بي كا كا» اإلرهابية ،وإزالة الحفر والسواتر
التي أقاموها والمتفجرات التي زرع��وه��ا،
وتأمين األرواح والممتلكات.
وفي شأن متصل ،أص��درت محكمة أنقرة،
ق��رارا ً بحجب موقعي التواصل االجتماعي،
فيسبوك وتويتر ،عقب تداول صور لالنفجار
ال���ذي ه��ز العاصمة التركية ،حيث ق��ررت
المحكمة حجب الموقعين ،نظرا ً لتداول أخبار
وصور تتعلق باالنفجار.
ودان حزب الشعوب الديمقراطي التركي،
تفجير أنقرة ،ووصف الحزب في بيان ،التفجير
بـ «الهمجي» ،مقدما ً تعازيه ألسر الضحايا
والشفاء العاجل للجرحى.
في حين أكد رئيس حزب الحركة القومية
ال��ت��رك��ي ،دول���ت باهجه ل��ي ،أن الهجمات
اإلرهابية «ل��ن تستطيع النيل من تركيا»،
مشددا ً على أن بالده «لن ترضخ لإلرهاب».
وأضاف في بيان له أن «الساعين إلحداث
فوضى عارمة في تركيا ،مع ق��دوم الربيع،
ستمنى محاوالتهم بالفشل ،وسيحاسبون
على أفعالهم» ،موضحا ً أن «الشعب التركي
سيقف جسدا ً واح���دا ً أم��ام مشاريع مثيري
الفتن ،وتجار الموت».
وأفاد رئيس الحزب المعارض ،أن الشعب
التركي يواجه كارثة جديدة ،معربا ً عن حزنه
الشديد ،وغضبه الكبير إزاء التفجير الذي
أودى بحياة أبرياء في أنقرة.

ثلث البريطانيين يدعمون الخروج من االتحاد العفو الدولية :خطة �أوروبا وتركيا
الأوروبي في حال ان�ضمام تركيا �إليه
لإعادة المهاجرين معيبة قانوني ًا و�أخالقي ًا

كشف استطالع رأي جديد ،عن أن أغلبية الناخبين
البريطانيين سيصوتون للخروج من االتحاد األوروبي في
حال انضمام تركيا لمنطقة اليورو.
وطبقا الستطالع مؤسسة «سيرفيشن» ،والذي شارك
فيه أكثر من  2000شخص ،فإن أكثر من واحد من بين كل
 3أشخاص قالوا إنهم على استعداد للتصويت للخروج
إذا أصبحت تركيا عضوا ً في التكتل األوروبي.
وأش��ار االستطالع إلى أن عضوية تركيا في االتحاد
األوروبي قد تغير رأي الذين قالوا إنهم سيصوتون للبقاء،
حيث أعلن  25.6في المئة منهم أن انضمام تركيا قد
تجعلهم أكثر ميالً للتصويت للخروج.
وأشار مؤسس حملة «أترك االتحاد األوروب��ي» ،آرون
بانكس ،الذي أجرت حملته االستطالع ،إلى أن تركيا تعد
عنصرا ً قد يغير من قواعد اللعبة الحالية ،أي االستفتاء

على عضوية االتحاد األوروبي ،وهذا االستطالع يظهر أن
الناخبين متفقون على ذلك.
وأضاف آرون بانكس أن «االستفتاء المقبل يعد استفتاء
على ما إذا كانت المملكة المتحدة ترغب في الدخول في
اتحاد سياسي مع تركيا وتفتح حدودها مع  77مليون
شخص أم ال».
وتستعد حملة «أترك االتحاد األوروبي» لنشر حمالت
إعالنية في الصحف تنبه إل��ى مخاطر دخ��ول المملكة
المتحدة في اتحاد سياسي مع تركيا ،من خالل استمرار
عضويتها في االتحاد األوروبي.
إلى ذلك ،فمن المقرر استئناف المحادثات بين تركيا
واالت��ح��اد األوروب����ي ،الجمعة  18آذار ،ح��ول تسريع
مفاوضات انضمام أنقرة ،في إطار صفقة تهدف إلى وقف
تدفق الالجئين من تركيا إلى دول االتحاد.

�إندوني�سيا توقف � 14شخ�ص ًا
كانوا ينوون التوجه �إلى �سورية
أوقفت السلطات اإلندونيسية 14
شخصا ،بينهم أطفال ،في مطار جاكرتا،
كانوا يعتزمون التوجه إلى سورية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» أمس،

عن مصادر أمنية أن األشخاص الذين تم
توقيفهم كانوا يعتزمون السفر إلى مطار
بانكوك ومن ثم التوجه إلى سورية.
وأك��دت المصادر نفسها أن من بين

الموقوفين عائلة لديها ثالثة أطفال .ولم
توضح المصادر األمنية ما إذا كان هؤالء
الموقوفون ينوون االنضمام إلى تنظيم
«داعش».

أقدم الجئون سوريون ،في مدينة
إيدوميني اليونانية ،التي تقع على
ال��ح��دود م��ع م��ق��دون��ي��ا ،على وضع
أطفالهم على سكة القطار ،احتجاجا ً
على إغالق الحدود.
ويظهر مقطع الفيديو عشرات
األطفال بين جالسين ومستلقين على
سكة القطار ،وفي أيديهم الفتات كتب
عليها «افتحوا الحدود» ،احتجاجا ًعلى
اإلجراءات التي بموجبها تم منعهم من
عبور الحدود بين اليونان ومقدونيا.
كما رفع أطفال آخ��رون لم تتجاوز
أع��م��اره��م ال��ث�لاث س��ن��وات يافطات
كرتونية كتب عليها «ب��اق��ون حتى
تفتح ال��ح��دود» ،فيما رف��ع آخ��رون
عبارة «مصالح الدول أهم من حقوق
اإلنسان».
وجاء في واحدة من اليافطات ،في
مسيرة تتهم أوروبا بالعنصرية »:أنا
طفل ،وربما ال أعرف الكثير ،ولكن أعتقد
أن معاملة الناس بعدم االحترام ألنهم
ول��دوا على الجانب اآلخر من األرض
تسمى عنصرية».
وف��ي السياق ،ق��ال األم��ي��ن العام
لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي إن
مسودة خطة االتحاد األوروبي وتركيا

حول إع��ادة المهاجرين إلى األخيرة
معيبة قانونيا ً وأخالقيا ً وتعرض
المهاجرينللمخاطر.
وأش���ار شيتي إل��ى أن��ه سيلتقي
مع وزي��ر الداخلية الفرنسيي برنار
كازنوف ورئيس المجلس األوروب��ي
دونالد توسك ومسؤولين آخرين في
االتحاد للتعبير عن صدمتهم وغضبهم
تجاه هذه الخطة.
وأك���د شيتي ع��ل��ى أن ت��رك��ي��ا من
المستحيل أن تكون آمنة للمهاجرين،
وان��ت��ق��د م��ن ي��ق��ول��ون ب��أن االتفاقية

األخ��ي��رة ل��ن تنتهك قوانين االتحاد
األوروبي ألن تركيا آمنة.
وكانت تركيا واالتحاد األوروب��ي
قد وقعا اتفاقية تجريبية ،االثنين
ال��م��اض��ي ،ت��ق��وم بمقتضاها تركيا
باستعادة المهاجرين غير الشرعيين
ال��ذي��ن ي��دخ��ل��ون إل���ى أوروب�����ا عبر
أراض��ي��ه��ا ،ف��ي م��ق��اب��ل ال��م��زي��د من
التمويل وتسريع تطبيق سفر األتراك
إلى أوروب��ا من دون تأشيرة إضافة
إلى تسريع محادثات انضمام أنقرة
لالتحاد األوروبي.

حاملة طائرات �أميركية ت�صل �إلى كوريا الجنوبية
وص���ل���ت ح��ام��ل��ة ال���ط���ائ���رات األم��ي��رك��ي��ة “جون
سي.ستينيس” وعلى متنها  6500عسكري إلى كوريا
الجنوبية ،لالنضمام إلى التدريبات العسكرية المشتركة
الجارية بين البلدين.
ونقلت وكالة األنباء الكورية الشمالية ،عن مسؤول
في الجيش أن مجموعة من القوات البحرية األميركية
على متن حاملة طائرات “جون سي.ستينيس” سترسي
في قاعدة عسكرية في بوسان التي تبعد  450كيلومترا ً
جنوب شرق سيول ،لالنضمام إلى المناورات العسكرية
“كي ريسولف” المشتركة بين القوات الكورية الجنوبية
واألميركية خالل الفترة  18-7آذار.
يذكر أن حاملة الطائرات “جون سي ستينيس” تزن
 103آالف طن ،ويبلغ طولها  333مترا ً وعرضها  78مترا ً

ويصل عدد طاقمها إلى حوالى  6500شخص ،وتحمل
على متنها حوالى  80طائرة حربية.
ويعتبر إرسال حاملة الطائرات جون ستينيس والسفن
المرافقة لها إلى كوريا الجنوبية رسالة موجهة لكوريا
الشمالية التي أجرت التجربة النووية الرابعة وأطلقت
صاروخا ً بعيد المدى مؤخراً.
وقد أرسلت الواليات المتحدة األميركية إلى كوريا
الجنوبية طائرة “بي  ”-52القاذفة االستراتيجية بعيدة
المدى ،بعد  4أيام من التجربة النووية الكورية الشمالية
الرابعة ،والغواصة “نورث كيلوالينا” التي تعمل بالطاقة
النووية ،يوم  16من الشهر الماضي .ووصلت  4طائرات
“استيلس” الحربية يوم  17من الشهر الماضي إلى قاعدة
القوات األميركية المتمركزة في أوسان جنوب سيول.

