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ب�صدد ان�سحاب رو�سيا الكلي �أو
الجزئي من �سورية ...مو�سكو تمنح
الأطراف الأخرى فر�صة لل�سالم
 محمد شريف الجيوسي
لم يكن القرار الروسي باالنسحاب الجزئي أو الكلي متوقعا ً
من قبل أكثر الدول حتى المعنية منها ،فضالً عن مراكز الدراسات
والمحللين السياسيين والمتابعين ،فمرة أخ��رى تذهل روسيا
العالم بهذا القرار المفاجئ ،مثلما ك��ان الدعم الروسي الواسع
مفاجئاً ،مثلما كانت الصوراريخ المجنحة المطلقة من بحر قزوين
أو من منطقة أخرى مفاجئة ،رغم أنها شكلت تطورا ً جزئيا ً فقط
في إطار عملية الدعم العسكرية والدبلوماسية والسياسية متعددة
أوج ٍه ومتصاعدة.
روسيا دول��ة عظمى وليس فقط ،بل دول��ة عظمى صاعدة لها
حلفاء أنداد من نوع مختلف ،اختاروا صداقتها عن طيب خاطر،
وليسوا تابعين في حاجة لإلنفاق عليهم ،وال هي في حاجة لسرقة
نفطهم وغ��ازه��م وث��روات�ه��م والسيطرة على أس��واق�ه��م وفرض
سياساتها المالية أو النقدية أو االجتماعية أو الديمقراطية عليهم،
كما هو ح��ال ال��والي��ات المتحدة األميركية وع��واص��م االستعمار
األوروب�ي��ة وم��ن يتبعهما ،فهذا المعسكر األميركي الكبير ليس
بصدد ال��وف��اء (لمنتسبيه) عند أول مفترق طريق أو تحول في
ال�س�ي��اس��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ،ف �ض�لاً ع��ن ك��ون��ه ف��ي ح��ال��ة هبوط
سياسي واقتصادي وعسكري وقيمي ومشعل للحروب والفتن
واالن�ق�س��ام��ات ،رف��اه��ه مبني على دم ال�ش�ع��وب األخ ��رى وخلق
المشكالت لها وليس بناء على إمكانات داخلية مستدامة ،حتى
أن هذا المعسكر يسرق الكفاءات العلمية والعمالة التي تبحث عن
فرص عمل وعطاء في غير أوطانها ،جراء ما أحدث ويحدث هذا
المعسكر من دمار وتخريب وفتن وحروب بينية وأهلية.
وفيما تحرص روسيا االتحادية على الشرعية الدولية ،تضربها
واشنطن ولندن بعرض الحائط ،ومنها غزوها العراق سنة 2003
وما استتبع ،وما يسمى «الربيع العربي» الذي هو تطبيق عملي
لمشاريع الفوضى «الخالقة» والشرق األوس��ط الجديد والكبير
وهي مشاريع أميركية صهيونية.
لقد وجهت روسيا االتحادية قبل دخولها المباشر لسورية
مالحظات للتحالف األميركي الذي يزعم أنه يحارب اإلرهاب في
سورية ،من دون أدنى نجاح ،فقد فشل هذا التحالف في توجيه
ضربات حقيقية للعصابات اإلرهابية ،بحيث تمددت العصابات
اإلرهابية في مناطق كعين العرب وتدمر ،فيما كان بإمكان التحالف
األميركي؛ تدمير أرتال الدبابات واألسلحة واإلرهابيين وهم في
الطريق إليهما ،لو صدقت النوايا ،بل إن التحالف األميركي ،ز ّود
داعش بإمدادات السالح والغذاء ،وتذرع بأن ذلك كان بالخطأ.
وطرحت روسيا على تركيا والسعودية وغيرهما الدخول في
تحالف وتنسيق مع الدولة السورية لمحاربة اإلره��اب ،وقبلت
سورية العرض الروسي ،وكان هو اآلخر مفاجئاً ،لكن األطراف
المعنية رفضته ،فهي المصنعة ل��ه تدريبا ً وتمويالً وتسليحا ً
وتغطيه سياسيا ً وإع�لام�ي�اً ،وت��زوده بمرتزقة مضللين بالمال
الوفير ووعود الحوريات وجهاد النكاح ،أتت بهم من بقاع األرض
األربع  ،فكيف لها أن تحارب اإلرهاب بصدق؟
بعدها دخ�ل��ت موسكو س��وري��ة مسنودة ب�ق��رار دول ��ي ،يحث
على محاربة اإلره��اب (فالغرب ال يستطيع القول بأنه من صنّع
اإلره��اب من جهة أو أنه يرفض علنا ً محاربته ،ومن جهة أخرى
ب��دأت آلة اإلره��اب تنتقل إليه  ،فضالً عن المهاجرين إليه بشكل
كيفي ،ال يراعي احتياجته (أي الغرب) للعمالة والكفاءات) فصدر
قرار محاربته في ظرف مناسب.
وبذلك استند الدعم الروسي للدولة الوطنية السورية (فضالً
عن القرار األممي بمحارية اإلره��اب) بفشل واشنطن وتحالفها
في محاربته (على افتراض أنها كانت تحاربه حقاً) وبرفض تركيا
والسعودية تنسيق الجهود م��ع س��وري��ة ف��ي محاربة اإلره��اب،
ورابعا ً بالتنسيق الروسي مع الشرعية السورية ،وهو ما تحرص
موسكو عليه في كل قراراتها وسيساساتها الخارجية.
عندها انبرى سياسيون وأقالم وقوى في الهجوم على روسيا،
رغم كل ما سبق ،كأن الدعم الروسي جاء من فراغ ولم يكن في
ظل كل ما سبق ،وكأن واشنطن لم تكن قد تدخلت من دون وجه
حق ،ولم تجد في اإلره��اب ذريعة لفرض أجنداتها الخاصة في
المنطقة ،وفي تعزيز وجود العصابات اإلرهابية التي أصرت على
تصنيفها بأنها (معارضة معتدلة).
لم تكن أصوات الرافضين لروسيا لتعلو ضد التدخل األميركي
وتوابعه اإلقليميين ،ومن كان منهم (أقل سوءا ً ظاهراً) ساوى بين
التدخلين ،رغ��م ما ينطويان عليه من تباين واختالف وتناقض
كلي ،محاولين الظهور خباثة بمظهر موضوعي.
اآلن ت��دخ��ل روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة ف��ي مرحلة ج��دي��دة م��ن الدعم
لسورية ،هي لم تخرج كلية منها ،لكنها قدمت للمعارضة تطمينات
مهمة بأن وجودها في سورية ليس احتالالً ،لم تصرخ أو تصرح
بذلك من قبل ،ولم تعقد مفاوضات تمتد لسنوات تضمن استمرار
سيطرتها على الدولة التي تحتلها ،كما هو حال واشنطن عندما
تحتل ب�ل��دا ً م��ا ،ب��ل أرادت روس�ي��ا بالتنسيق م��ع ال��دول��ة الوطنية
السورية ،أن تجعل المعارضة الوطنية وربما جماعات مسلحة
غير تابعة ،اإلق�ب��ال على ال�ح��وار م��ع ال��دول��ة م��ن دون شكوك أو
هواجس ،والتوصل إلى ما تتفق عليه.
وأرادت روس�ي��ا االت�ح��ادي��ة بانسحابها ،أن ت�ق��ول لواشنطن
(وللمرة األخيرة) أنه ال مجال سوى الخروج بحل سياسي يضمن
لها ولبعض التابعين بعض ماء الوجه ،فمؤشرات ما يجري على
األرض السورية واضح المعالم ،لصالح الدولة الوطنية السورية
والشرعية ،لصالح سيادتها واستقرارها ووحدتها أرضا ً وشعبا ً
وعلمانية ال طائفية أو إثنية أو مذهبية.
وال ب��د أن واش�ن�ظ��ن ال��دي�م�ق��راط�ي�ي��ن ،المتعبة والمقبلة على
انتخابات حامية وكسر عظم ،يهمها أن تقدم إنجازا ً الستمرارهم
في الحكم لسنوات أربع مقبلة ،وإن تحقق (وه��ذا حدث في حال
ص �ي��رورت��ه غ�ي��ر م�س�ب��وق م�ن��ذ ع�ق��ود ف��ي ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة أن
يستمر الحزب الديمقراطي أكثر من  8سنوات في الحكم) فيما
كان حظ الجمهوريين أوف��ر قبل مجيء أوباما .وال بد أن بوتين
تعامل مع نظيره األميركي أوباما وهو يعلم ذلك ،وأن التعامل مع
خليفة أوباما الذي قد يكون جمهوريا ً قد يكون أصعب وقد يتخد
سياسات مغايرة ،تكرس المزيد من االحتراب في المنطقة ،وهو
ما ال تسعى إليه روسيا ،حيث ال أطماع عدوانية لها وإن كانت لها
مصالح تتحقق سلمياً.
لقد ق� ّرب��ت السياسات ال��روس�ي��ة الحكيمة وم�ح��ور مناهضة
ع ��دوان ��ات ال��غ��رب ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة وم �ن��اط��ق أخ� ��رى ،س� ��واء منها
الدبلوماسية أو العسكرية ،إمكانية التوصل إلى حلول سلمية ،قد
تتحقق في سورية قريباً ،وتتبعها في مناطق أخرى ومن هنا كانت
انتقادات الرئيس األميركي أوباما للعديد من (التابعين) قاسية،
متنصالً من سياساتهم التي ج ّرت عليهم وعلى واشنطن فشالً
ذريعاً.
بكلمات انسحاب روسيا من سورية ليس تخليا ً عن دو ٍر في
المنطقة وال خذالنا ً لحليف ،وال رضوخا ً لضغوط من أي نوع،
بل وضع الطرف اآلخر في الزاوية ،بكل مكوناته معارضة وطنية
وغير وطنية ،دوالً وعصابات إرهابية :أن أمن سورية من أمننا.
عمان في  17شباط 2016 ،
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المبادرة الفرن�سية ...ال ت�ستهدف حل ال�صراع بل ا�ستمرار �إدارته
 راسم عبيدات
في كل مرة يتأزم فيها الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي والذي
كان لفترة ما قبل أوسلو جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي ،كنا نرى
تحركات عربية وإقليمية ودولية على شكل مبادرات سياسية تارة
تقودها أميركا وأخرى الرباعية الدولية وبلدان أوروبية متعددة مثل
فرنسا ،كندا ،أستراليا وغيرها ،وجوهر هذه المبادرات التي يتلقفها
دائما ً الطرف الضعيف والمضعف لنفسه بفقدان إرادت��ه وق��راره
المستقل العرب والفلسطينيين ،في حين ترفضها «إسرائيل» القوية
والمدعومة من قبل أصحاب المبادرات أنفسهم ،والتي تأتي جميعها
من دون استثناء ،من أجل االستمرار في إدارة الصراع وليس حله،
فهي تأتي لكي ال يخرج هذا الصراع عن السيطرة ،وتمدد مفاعيله
وتطوراته وانعكاساته على الساحتين العربية واإلقليمية ،فهو من
زاوية قد يشعل غضب الجماهير العربية واإلسالمية ويزيد من حالة
تنامي العداء والكره والحقد على «إسرائيل» ،ومن جهة أخرى يسبب
حرجا ً لهذه األنظمة ويكشف عجزها وانهيارها وحتى تواطؤها ،وأي
من هذه المبادرات لم يأت ليتفق مع قرارات الشرعية الدولية والعمل
على تنفيذها ،بدل استمرار التفاوض حولها ،والتي في الغالب
تعطلها األطراف صاحبة المبادرات تلك ،وكذلك هي لم تالمس في
سقفها األعلى الحد األدنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني،
في العودة وتقرير المصر والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران  ،1967بل جوهر
الطرح يقوم على أساس ما يسمى بخطوات بناء الثقة تحسين شروط
وظروف حياة الشعب الفلسطيني تحت االحتالل ،وإطالق سراح عدد
محدود من األسرى وزيادة تصاريح عمل للعمال الفلسطينيين في
القدس والداخل الفلسطيني ( ،)48من دون أن تلتزم «إسرائيل» ال
بوقف االستيطان أو تجميده ،بمعنى تصبح المبادرة تشريع لما يقوم
به االحتالل من استيطان ،بسكوت ورضى فلسطيني.
اليوم بعد تصاعد االنتفاضة الشعبية ودخولها للشهر السادس،
والتي أدخلت حكومة االحتالل والمجتمع «اإلسرائيلي» في مأزق،
ونسفت منظومته الفكرية والسياسية واألمنية ،كان ال بد من طرح
مبادرة سياسية جديدة من شأنها ،أن تمنع تصاعد وتطور االنتفاضة

الشعبية ،وبما يخرج األوضاع عن دائرة السيطرة «اإلسرائيلية»،
حيث انسداد األفق السياسي ،ورفض حكومة االحتالل تقديم أي
تنازالت جوهرية ،من أجل العودة للتفاوض ،وكذلك الحالة التي
وجدت فيها السلطة الفلسطينية فيها نفسها بين المطرقة والسندان،
االحتالل يشدد من عمليات قمعه وخنقها االقتصادي ويعمق من
أزمتها ،وفي المقابل القوى واألح��زاب والمؤسسات المجتمعية
والحراكات الشبابية تطالب السلطة بمراجعة اتفاقياتها األمنية
واالقتصادية والسياسية مع حكومة االحتالل ،وما يعنيه ذلك من
تغير في دور ووظيفة السلطة.
المبادرة الفرنسية والتي طرحت من قبل وزي��ر الخارجية
الفرنسي السابق ،لم تقبل بها «إسرائيل» وال أميركا ،والتي رأتا فيها
أنها تخرج المفاوضات من المرجعية والرعاية األميركية الحصرية،
وأنها تحدد سقفا ً زمنيا ً إلنهاء االحتالل ،رغم أنها حوت الكثير من
القضايا الخطيرة القاتلة للمشروع الوطني الفلسطيني ،ولكن تلك
المبادرة أجهضتها أميركا وإسرائيل في حينه ،واآلن تعود فرنسا
لطرح مبادرتها من جديد ،من خالل عقد مؤتمر دولي ومجموعة
داعمة لعقده من دول عربية وعالمية ،وقالت فرنسا بأنها ستعترف
في الدولة الفلسطينية مباشرة إذا ما فشل مثل هذا المؤتمر ،ولكن
يمض على طرحها هذا عدة أي��ام ،بعد أن رفضت «إسرائيل»
لم
ِ
التعاطي معها واعتبرتها بأنها تشجع الفلسطينيين على (اإلرهاب)
المقاومة ،حتى تراجع وزير خارجيتها قبل لقائه مدير عام وزارة
الخارجية «اإلسرائيلية» عن ذلك ،ليقول بأن فرنسا لن تعترف
بدولة فلسطين مباشرة إذا فشلت المفاوضات ،وأن هذه المبادرة
مهمة لكي ال ينفجر برميل البارود في الضفة الغربية ،والمبادرة
الفرنسية هذه سيجرى تجويفها وتفريغها من محتواها من قبل
أميركا ،وبما يخرجها من التداول ،حيث المطلوب حاليا ً أن يكون
هناك حركة مشاغلة سياسية كوقت مستقطع لحين االنتخابات
األميركية في تشرين الثاني المقبل موعد االنتخابات األميركية
الجديدة ،وبعد تشكيل الحكومة األميركية من إدارة جديدة ،سننتظر
شهرين لكي تطرح علينا اإلدارة األميركية مبادرة جديدة تنسخ
المبادرة الفرنسية ،على أن تراعي المبادرة الجديدة ما يتحقق من
وقائع جديدة فرضتها إسرائيل بالقوة ،من سيطرة على األغوار،
تسمين وتوسيع المستوطنات القائمة ،تحويل المستوطنات
الصغيرة الى مستوطنات كبرى ،وإقامة مستوطنات جديدة ،وطبعا ً

الذين يعانون من عقدة االرتعاش السياسي الدائم في التعامل مع
أميركا من العرب والفلسطينيين سيتلقفون هذه المبادرة ،فال يجب
عليهم رفضها حتى ال يعطوا «إسرائيل» مبررا ً للرفض ،وإسرائيل
كالعادة سترفضها ،وبالتالي يصبح المطلوب من األطراف العربية
والفلسطينية ،تقديم تنازالت جديدة ،لكي ال تسقط الحكومة
«اإلسرائيلية» القائمة ،إذا ما قبلت تلك المبادرة كما هي ،ويستمر
الجدل البيزنطي العقيم حول تلك المبادرة ،مع استمرار «إسرائيل»
في تنفيذ مشاريعها االستيطانية والتهويدية على األرض.
وطبعا ً سيستمر هذا الى حين تشكل حكومة «إسرائيلية» جديدة،
لكي تبدأ التفاوض مع السلطة الفلسطينية من خالل ما فرضته من
وقائع على األرض ،حيث أن االتفاقيات السابقة تجاوزها الواقع،
تماما ً كما يجري اآلن من إعادة طرح التفاوض على اتفاق المعازل،
اتفاق أوسلو ،وفتحه من جديد ،كما جرى فتح اتفاق الخليل ،بحيث
يجرى التفاوض حول المناطق المصنفة ( )Aالخاضعة للسيطرة
األمنية واإلدارية الكاملة للسلطة الفلسطينية ،فالحديث اآلن يدور
عن تسليم وإع��ادة سيطرة السلطة على اريحا ورام الله ،وإذا ما
اجتازت االمتحان من خالل حفظ األم��ن ،ومنع أي عمليات ضد
«إسرائيل» ،واعتقال المقاومين ،سيجري عقد جلسة تقييم جديدة
بحضور جنرال أميركي ،لكي يصادق على شهادة حسن السلوك،
وتسليم المزيد من المناطق الى السلطة الفلسطينية ،من ضمن
المناطق التي كانت تحت سيطرتها الكاملة ،مناطق ( ،)Aوإذا لم
يصادق الجنرال األميركي يتم تمديد المدة وهكذا دواليك.
أي بؤس هذا الذي وصلنا اليه؟ في كل مرة «نجرب المجرب»
ونقنع أنفسنا بأن «إسرائيل» في مأزق ونحن نحقق المزيد من
االنتصارات ،تلك االنتصارات الورقية ،ندفع ثمنها المزيد من
االستيطان وتكرس المشروع الصهيوني ،ولذلك علينا مغادرة نهج
وعقدة االرتعاش السياسي الدائمة ،والتقديم المستمر للتنازالت،
التنازل تلو التنازل والقبول بمبادرات ،ليس الهدف منها سوى
استمرار إدارة الصراع ال حله ،والحل فقط يكمن بوحدتنا وإنهاء
االنقسام ،ورسم استراتيجية فلسطينية موحدة تقوم على الصمود
والمقاومة ،لكي تغير في ميزان القوى وتعمل على تحويل المشروع
الصهيوني االحتاللي الى مشروع خاسر ،حينها ستتحول تلك
المبادرات الى مبادرات لحل الصراع ال إدارته.
Quds.45@gmail.com

م�س�ؤول تركي :لن نقدم طلبات جديدة
لالتحاد الأوروبي في قمة الهجرة
قال مسؤول تركي كبير أمس إن
بالده ال تعتزم أن تقدم مطالب جديدة
خالل اجتماع مع زعماء دول االتحاد
األوروب��ي بشأن أزمة الهجرة وترى
أن فرص إنهاء اتفاق يتعلق باألزمة
صعبة لكنها ليست مستحيلة.
وأوض��ح المسؤول إن��ه في حال
تقديم مقترحات جديدة من الجانب
األوروبي ستبحثها تركيا ،مضيفا ً أنه
يجب أال يسمح لدول من بينها قبرص
بعرقلة تحقيق تقدم.
وقال المسؤول لوكالة «رويترز»
ش��ري��ط��ة ع����دم ن��ش��ر اس���م���ه قبل
المحادثات الحساسة «سيكون من
الصعب ال��خ��روج بنتيجة من هذه
القمة لكن ليس مستحيالً .السبب
هو وجود العبين أكثر من الالزم في
الجانب األوروبي».
وعند سؤاله عما إذا كان الخالف
القديم بين أنقرة وقبرص قد يعرقل
االتفاق «ينبغي عدم السماح لبعض
ال��دول بالتصرف على نحو يعوق
إحراز تقدم».
وكان رئيس المفوضية األوروبية،
جان كلود يونكر ،قد أكد أنه ال يتوقع
أن يؤدي تكثيف التعاون مع تركيا
ف��ي مجال ح��ل أزم��ة الالجئين إلى
انضمامها لالتحاد األوروب����ي في
المستقبل القريب.
وق��ال يونكر في حديث لصحيفة
«هانديلسبالت» األلمانية« :تركيا
غير مستعدة حاليا ً لالنضمام إلى
االت��ح��اد األوروب����ي ،وال أعتقد أنها
ستكون مستعدة خ�لال السنوات
العشر المقبلة».
يذكر أن بروكسيل ستستضيف،
يومي  17و 18آذار ال��ج��اري ،قمة
االتحاد األوروبي وتركيا ،وسوف يتم
فيها بحث أزمة الهجرة التي تواجهها
أوروبا حالياً ،ومناقشة التعاون مع
أنقرة لحل هذه القضية.
م��ن جهتها ،أك��دت المستشارة،
األلمانية أنغيال ميركل ،من جديد،
أن مسألة انضمام تركيا إلى االتحاد
األوروبي ال تدخل في الوقت الرهان

ضمن جدول أعمال االتحاد.
وأش��ارت ميركل ،في كلمة ألقتها
أمام أعضاء مجلس النواب االتحادي
األلماني (بوندستاغ) ،إلى أنه حتى
ولو فتحت بروكسيل وأنقرة صفحة
جديدة في العملية التفاوضية ،فهذا
األم���ر ال يعطي أي ضمانات حول
نتائجها النهائية.
وتابعت ميركل« :وه��ذا يعني أن
مسألة انضمام تركيا إل��ى االتحاد
األوروبي ال تدخل حاليا ً ضمن جدول
األعمال».
وقالت المستشارة األلمانية أيضا ً
إن شروط تخفيف نظام التأشيرات
مع تركيا لم تتغير ،الفتة في هذا
السياق إلى وجود عدد من القضايا
المثيرة للجدل ف��ي العالقات بين
بروكسيل وأن��ق��رة ،وال��ت��ي تخص
ال��س��ي��اس��ة ال��ت��رك��ي��ة إزاء األك����راد،
وال��ن��زاع ح��ول ق��ب��رص ،والمسائل
المتعلقة بمجال العدل.
وف��ي السياق ،ق��ال نائب رئيس
ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب�����ي�����ة ،ف��ران��ز
تيمرمانز ،إن اتفاقا ً مشروطا ً بين

قالت مصادر أمنية عربية
متابعة في قطاع المعلومات،
تعليقا ً على ما يجري في
لبنان من سجال حول ترهيب
اإلنترنت ووجود شبكات
«إسرائيلية» على الخط ،إنّ
أقوى دول العالم استخباريا ً
هي أميركا المتالكها نسبة
 70في المئة من خوادم قطاع
اإلنترنت ما يز ّودها بضعف ما
تجلبه مصادرها المخابراتية
المباشرة ،والمفارقة أنّ
«إسرائيل» تليها عالميا ً بهذا
الغنى فهي تملك عبر شركات
لها في كندا  20في المئة من
هذه الخوادم ،كما تملك نصف
الشركات العالمية التي تؤمن
بيع متم ّمات هذه الخدمة ،وأنّ
الدولة العربية األولى في هذا
المجال هي دولة اإلمارات
والدولة األش ّد تحصينا ً في
العالم هي إيران ،ألنها تملك
خوادمها وتملك نظام شيفرة
وطنية يقطع طريق استعمال
المواد المتداولة على شبكتها
بسهولة.

«�صقور حرية كرد�ستان» تتبنى هجوم� أنقرة
و�ألمانيا تغلق �سفارتها في ا�سطنبول

االتحاد األوروبي وتركيا لكبح تدفق
المهاجرين مقابل تقديم تنازالت
ألن���ق���رة ال ي��م��ن��ح ت��رك��ي��ا «ع��رض��ا ً
مجانياً».
وأض����اف ف��ران��ز ت��ي��م��رم��ان��ز ،في
مؤتمر صحافي ،أنه يجب على تركيا
تنفيذ اإلجراءات المطلوبة مع نهاية
نيسان ،ليكون ممكنا ً السماح لألتراك
بدخول دول االتحاد دون الحصول
على تأشيرة ،بحلول نهاية حزيران،
كما طلبت أنقرة ،مضيفاً« :بالتأكيد،
ال نقدم لتركيا عرضا ً مجانياً».
وأش��ار تيمرمانز إل��ى أن��ه سيتم
النظر ف��ي الطلبات التركية حول
استئناف المفاوضات المتوقفة منذ
فترة طويلة ،والخاصة بانضمامها
لالتحاد األوروب���ي ،مبينا ً أن طلب
االن��ض��م��ام يتطلب م��واف��ق��ة ال��دول
األعضاء.
وأض��اف المسؤول األوروب��ي أنه
وعلى الرغم من المخاوف الكبيرة
المتعلقة بحقوق اإلنسان في تركيا،
إال أن من مصلحة االتحاد توسيع
عملية االنضمام من أجل معالجة تلك

القضايا.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت وج���ه وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة اإلس���ب���ان���ي ،خ��ورخ��ي
فرنانديز دي��از ،تحذيرات لالتحاد
األوروب��ي من إمكانية تنشيط طرق
الهجرة نحو أوروب��ا عبر السواحل
المغربية ،في ح��ال تفعيل االتفاق
القاضي بإغالق الحدود األوروبية
ف��ي وج���ه ال�لاج��ئ��ي��ن ،وتجميعهم
في تركيا في انتظار ترحيلهم إلى
بلدانهم األصلية.
وذكر وزير الداخلية اإلسباني في
معرض تحذيراته ،التأثيرات السلبية
التي قد تلقي بظاللها على تدبير ملف
الهجرة ،بسبب تجميد العالقات بين
المغرب واالتحاد األوروبي ،بعد قرار
المحكمة األوروب��ي��ة إلغاء اتفاقية
التبادل الفالحي بسبب النزاع حول
الصحراء.
وق��ال دي��از« :إن المناخ المواكب
لقرار المحكمة بإلغاء اتفاقية التبادل
(ال��ح��ر ف��ي ال��ق��ط��اع) ال��زراع��ي مع
المغرب ،قد تكون له عواقب وخيمة
على تدبير ملف الهجرة بأوروبا».

ترامب يحذر من تداعيات عدم تر�شيحه لالنتخابات
وين�سحب من مناظرة منتظرة
قالت شبكة «ف��وك��س ن��ي��وز» األميركية إنها
ألغت مناظرة بين المرشحين الرئاسيين للحزب
الجمهوري مقررة األسبوع المقبل في والية يوتا
بعدما أبلغها دونالد ترامب أنه لن يحضر.
وأبلغ ترامب ال��ذي تنازع مع «فوكس نيوز»
على مدار حملته االنتخابية الشبكة التلفزيونية
في مقابلة إنه لن يشارك في المناظرة المقررة
يوم االثنين ألنه يعتقد أن الجمهوريين «أجروا
مناظرات كافية».
وف��ي أع��ق��اب ذل��ك ق��ال ج��ون كاسيتش حاكم
أوهايو إنه أيضا ً لن يحضر المناظرة ما لم يغير
ترامب رأيه ويقرر الحضور ،في حين انتقد تيد
ك��روز عضو مجلس الشيوخ عن والي��ة تكساس
ت��رام��ب وح��ث أن��ص��اره على مطالبته بحضور
المناظرة.
وكانت «فوكس نيوز» أعلنت في وقت سابق
هذا األسبوع عن المناظرة على أن تقام في مدينة
سولت ليك .وستجري يوتا انتخاباتها الرئاسية
التمهيدية يوم الثالثاء.
في غضون ذلك ،حذر ترامب ،من اضطرابات
محتملة ق��د ت��ح��دث ف��ي ح���ال ع���دم ف����وزه في
االنتخابات التمهيدية الحزبية وعدم ترشيحه
للرئاسة عن الجمهوريين .وق��ال إنه «قد تكون
هناك اضطرابات ،أتصور… ماليين من الناس»،
مشيرا ً إلى أنه لن يحرض لالضطرابات ،مضيفاً:
«أعتقد بأن الكثيرين سيهدأون بعد أن نفوز».
يذكر أن دونالد ترامب بحصيلة ما يسمى بـ
«الثالثاء األكبر» األخير ،وهو اليوم الذي تجرى

كوالي�س
خفايا

أغلقت ألمانيا ،أمس ،سفارتها في العاصمة التركية أنقرة وقنصليتها العامة
ومدرسة ألمانية في مدينة اسطنبول بسبب تحذير إرهابي.
وقالت وزارة الخارجية األلمانية إنه تقرر إغالق هذه الهيئات بسبب وجود
مؤشرات على هجوم وشيك محتمل.
من جانبها ،ذكرت القنصلية األلمانية في رسالة إلكترونية لرعاياها أن قرار
اإلغالق جاء «بعد تحذير ال يمكن التأكد بشكل نهائي من صحته» ،مضيفة أن إغالق
القنصلية والمدرسة سوف يستمر طول اليوم كإجراء احتياطي.
وطلبت القنصلية من رعاياها تجنب الوجود في محيط القنصلية التي تقع
بالقرب من ميدان تقسيم الذي اشتهر باالحتجاجات المعارضة للرئيس التركي
رجب طيب أردوغان.
في غضون ذلك ،أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ،اتخاذ إجراءات
أمنية إضافية في كل أنحاء البالد.
وقال داود أوغلو خالل اجتماع اتحاد أرب��اب األعمال الصغيرة إنه «بعد أي
عمليات إرهابية كبيرة يتزايد االهتمام باألمن في أي بلد .هذا ما جرى في نيويورك
وباريس ،وفي كل مكان».
وأضاف« :ولدينا نفس الشيء ،حيث تم اتخاذ اإلجراءات اإلضافية الضرورية
كافة في كل أرجاء البالد .وأقولها بكل مسؤولية :تعمل أجهزتنا األمنية ليل نهار».
وتابع م��ؤك��داً« :كونوا على ثقة ،أن��ه تم اتخاذ اإلج���راءات األمنية في أنقرة
واسطنبول ،حيث يريد اإلرهابيون االنتصار علينا وتغيير شكل حياتنا ونشر
الفوضى .لكننا لن نسمح بذلك .سنستمر باتخاذ إج��راءات واسعة لمواجهة
اإلرهاب».
وكانت سيارة مفخخة انفجرت وسط أنقرة مساء األحد الماضي ،ما أودى بحياة
 37شخصا ً على األقل ،وإصابة العشرات .وتشتبه السلطات التركية بأن عناصر
من حزب العمال الكردستاني المحظور على أراضي البالد ،هم الذين يقفون وراء
هذا االنفجار.
ال��ى ذل��ك ،أعلنت جماعة «صقور حرية كردستان» ،في بيان على موقعها
اإللكتروني ،مسؤوليتها عن الهجوم االنتحاري الذي وقع في العاصمة أنقرة،
مشيرة الى أنه يأتي كعمل انتقامي ردا ً على العمليات األمنية التي تنفذها السلطات
في جنوب شرق تركيا ،حيث األغلبية الكردية.

ال�صين :نعار�ض �أي عقوبات �ضد كوريا
ال�شمالية من جانب واحد وبيونغ يانغ
ّ
تهدد بـ «حرب مقد�سة» تفني الأعداء
هددت كوريا الشمالية بـ»إطالق حرب مقدسة شعبية شاملة وإفناء المعتدين»
في حال قامت الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية باستفزازات ما.
وأشار بيان مشترك صدر عن حكومة البالد وأحزابها السياسية ومؤسساتها ،ردا ً
على تدريبات « »Key Resolveو» »Foal Eagleاألميركية-الكورية الجنوبية
المشتركة ،إلى الطابع الخطير للمرحلة الثانية من مناورات واشنطن وسيول ،التي
تنفذ في إطارها «تجربة عمليات خاصة للتقدم في عمق األراضي الكورية الشمالية»
و»توجيه ضربات دقيقة إلى المنشآت االستراتيجية لكوريا الشمالية».
وتوعدت بيونغ يانغ بأن «شعب البالد كله سيقف للدفاع عن زعيم (كوريا
الشمالية)» ،مهددة في الوقت نفسه بأن الجيش الشعبي الكوري «سينفذ ضربات
وقائية على قالع العدو باستخدام رؤوس نووية».
وتعليقا على التهديدات الصادرة عن كوريا الشمالية أكد رئيس القيادة الشمالية
للقوات البحرية األمريكية ،األميرال ويليام غورتني أن بيونغ يانغ تملك صاروخا ً
بالستيا ً عابرا ً للقارات وقادرا ً على الوصول إلى أراضي الواليات المتحدة القارية.
في غضون ذلك ،فرض الرئيس األميركي باراك أوباما عقوبات جديدة على كوريا
الشمالية بهدف زيادة عزلة قادتها بعد تصرفات بيونغ يانغ األخيرة التي اعتبرتها
واشنطن وحلفاؤها استفزازية.
وق��ال جوش إرنست المتحدث باسم البيت األبيض إن «ال��والي��ات المتحدة
والمجتمع العالمي لن يسمحا ب��أي أنشطة محظورة في المجال ال��ن��ووي أو
الصواريخ الباليستية ،ونحن سنواصل فرض أعباء على كوريا الشمالية حتى
تتقيد بالتزاماتها الدولية».
ويجمد األمر التنفيذي الذي أصدره مؤخرا ً أوباما أي ممتلكات للحكومة الكورية
الشمالية في الواليات المتحدة ويحظر تصدير البضائع من الواليات المتحدة إلى
كوريا الشمالية.
ويسمح أيضا ً للحكومة األميركية بأن تضيف إلى القائمة السوداء أي أفراد،
سواء أميركيين أو غير أميركيين ،يتعاملون مع القطاعات الرئيسية القتصاد كوريا
الشمالية .وقال خبراء إن العقوبات الجديدة توسع بشكل كبير الحصار األميركي
ضد بيونغ يانغ.
وفي السياق ،قالت وزارة الخارجية الصينية إن بكين تعارض أي عقوبات
تفرض على كوريا الشمالية من جانب واحد بعد أن فرضت الواليات المتحدة
عقوبات جديدة على البلد المعزول ردا ً على اختبارات نووية وصاروخية.

فرن�سا تعتقل � 4أ�شخا�ص خططوا
لهجوم و�شيك في و�سط باري�س
فيه جوالت من االنتخابات التمهيدية الحزبية،
ف��از ف��ي والي���ات ع��دة أخ���رى ،ويتصدر السباق
الرئاسي وسط المرشحين المحتملين عن الحزب
الجمهوري.
وبحسب المعطيات األول��ي��ة ،ف��إن ترامب فاز
حتى اآلن بأصوات  620مندوباً ،فيما فاز منافسه

الرئيسي ،تيد كروز ،بحوالى  400مندوب ،وماركو
روبيو ،الذي انسحب من السباق ،بـ  168مندوباً.
ومن الضروري الفوز بأصوات أكثر من  1.2ألف
مندوب ،لكي يقرر المؤتمر الحزبي المقرر في تموز
المقبل ،ترشيح شخصية معينة لالنتخابات
الرئاسية.

اعتقلت الشرطة الفرنسية 4 ،أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجمات في
العاصمة باريس ،حيث قالت محطة تلفزيون «تي إف »1الفرنسية الخاصة
إن شرطة مكافحة اإلرهاب اعتقلت  4إسالميين لالشتباه بأنهم كانوا يخططون
لهجوم وشيك في وسط العاصمة باريس.
وذكرت المحطة ،في موقعها على اإلنترنت ،أن  3رجال وامرأة اعتقلوا ،في
باريس وفي منطقة «سان دوني» شمال العاصمة ،وأضافت أن لدى قوات األمن
ملفات عن األشخاص األربعة لصالتهم بمتشددين إسالميين.
وأف��ادت القناة التلفزيونية بأن الشرطة عثرت على مخزن غير مستخدم
لبندقية آلية ومعدات حاسوب.

