10

السنة السابعة  /االثنني  4 /نيسان  / 2016العــدد 2046
Seventh year / Monday / 4 April 2016 / Issue No. 2046

عربيات  /دوليات

الأ�سد ...وال�شرعية ال�شعبية
} راسم عبيدات
م��ن المؤكد أنّ ق��واع��د مرجعيات ال��ح�� ّل السياسي لـ«االنتقال
ال��س��ي��اس��ي» ف��ي س���وري���ة ،ل��ن ت��ق��ف ع��ن��د ح����دود ال���ق���رار األممي
( ،)2254بل بعد التطور المحوري الذي طرأ على األزمة السورية
عقب االنتصار النوعي ال��ذي حققه الجيش ال��س��وري وحلفاؤه
ف��ي تحرير ت��دم��ر ف��ي زم��ن ق��ي��اس��ي ،سيترتب عليه إع��ط��اء تلك
المرجعيات معاني ومضامين جديدة ،وستأخذ معاني ومضامين
أكثر تطورا ً لمصلحة النظام السوري ،إذا ما تقدّم الجيش السوري
وحلفاؤه على جبهتي الرقة ودير الزور ،وما يطرحه اليوم الرئيس
األس��د من الموافقة على إج��راء انتخابات رئاسية مبكرة ،اذا ما
ق ّررت اإلرادة الشعبية ذلك .قد يغدو غير مقبول اذا ما استم ّرت
«المعارضات» السورية المرتبطة بقوى عربية وإقليمية محور
السعودية – قطر – تركيا ،في وضع العصي في دواليب الح ّل
السياسي عبر التمسك بشعارات ومواقف بائدة تجاوزها الواقع
والميدان والمواقف الدولية ،لجهة التغيّر الحاصل في الميدان
لصالح النظام والجيش السوري ،ولجهة قناعة المجتمع الدولي
بأنّ الحرب على اإلرهاب ومخاطره على ك ّل دول العالم يتقدّمان
على أية مواقف تطالب برحيل األس��د وتنحيته كشرط للموافقة
على الح ّل السياسي.
جماعات وقيادات «المعارضة» السورية المرتهنة في مواقفها
وقراراتها ووالءات��ه��ا لقوى عربية وإقليمية متشنّجة ومتشدّدة
ت��ج��اه ال��ن��ظ��ام ال��س��وري ،وال��ت��ي ت��ت��ح��دّث ع��ن هيئة حكم انتقالي
بصالحيات كاملة ،تشترط عدم مشاركة الرئيس السوري فيها،
فهي عدا كونها تعيش الوهم وخارج الواقع ،فهي تريد في طرحها
البائس وضع سورية تحت وصاية االنتداب الدولي ،وتحت طائلة
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة ،اي تنصيب رئيس على
سورية من خ��ارج سورية وم��ن غير السوريين ،كما ح��دث في
ال��ع��راق بعد احتالله م��ن قبل أميركا وال��ق��وى األطلسية ف��ي عام
 ،2003وتنصيب «بريمر» األميركي حاكما ً عسكريا ً على العراق،
وليس هذا فقط ما تريده تلك المعارضة ،بل هي تسعى من أجل
محاولة اختطاف وتغيير موقع سورية في الجغرافيا السياسية
من خالل الحرب الظالمة التي تش ّن عليها من قبل تحالف كوني
يزيد عن ستين دولة.
الدعوة الى االنتخابات الرئاسية المبكرة ،يجب أن ال تأتي من
قبل م��ن ه��و «خ��ائ��ف» و«م��رت��ج��ف» م��ن نتائجها والمتهم م��ن قبل
تلك المعارضة بـ«قتل وذب��ح شعبه» ،و«المشكوك في شعبيته
وشرعيته» ،هذه «المعارضة» يفترض انها هي من تتحدّى النظام
بالدعوة إلى االنتخابات الرئاسية المبكرة ،على اعتبار انها سيدة
ال��س��اح��ة وال��م��ي��دان ،وال��ش��ع��ب «م��ل��ت ّ
��ف» ح��ول��ه��ا وح���ول مطالبها
وش��ع��ارات��ه��ا ،ول��ن ي��ك��ون ه��ن��اك أي��ة ح��ظ��وظ لمثل ه��ذا «الطاغية»
وأي رفض لهذه الدعوة من قبله
و«المجرم» و«القاتل» بالفوزّ ،
وم��ن قبل ن��ظ��ام��ه ،سيحشره ف��ي ال���زاوي���ة ،وس��ي��زي��د م��ن النقمة
الدولية عليه ،ويفكك حلقات التحالف من حوله ،ويظهره كنظام
معزول!...
ل��ك��ن ال��ح��ق��ائ��ق ه��ي أنّ ت��ل��ك ال��م��ع��ارض��ة ال��دي��ك��وري��ة والفاقدة
لشرعيتها وشعبيتها والمكروهة من قبل الشعب السوري ،هي من
تخشى االنتخابات ،وخصوصا ً انّ االنتخابات ،وفقا ً لمرجعيات
الح ّل السياسي ،سيجري تنظيمها تحت إش��راف األم��م المتحدة
ورعايتها ،ما يعني وج��ود شبكة أم��ان إقليمية – دولية ،تضمن
نزاهتها وشفافيتها ،فالمعارضة بدورها ،تخشى االنتخابات ،وال
تريدها من دون ضمان عدم مشاركة األسد فيها.
«المعارضة» السورية ت��درك تماما ً ب��أنّ الرئيس ال��س��وري ال
يواجه مشكلة في شعبيته وجماهيريته ،تجعله يتخ ّوف من إجراء
االنتخابات الرئاسية المبكرة ،فحتى في بيئة غير حاضنة للنظام
بل معادية له كما في لبنان المقاد من جماعة  14آذار ،عندما جرت
االنتخابات الرئاسية قبل عامين ،رأينا كيف انّ الحشود الشعبية
في «تسونامي» غير مسبوق زحفت الى مق ّر السفارة السورية
في الحازمية في شرق بيروت ،لكي تبايع وتنتخب األس��د ،هذه
الجماهير «المرتعبة» و«المرتجفة» و«الهاربة» من «قمع جيشه
وبطشه» المفروض أن تص ّوت ضدّه ال ان تل ّوح بصوره وتهتف
بحياته.
«المعارضة» السورية تعارض وتصر على عدم مشاركة األسد
في المنافسة على االنتخابات ،ليس حبا ً في الشعب السوري ،او
انها تنطلق من مواقف مبدئية واخالقية ،بل كونها في حالة رعب
وخوف تشعر بها عندما يخوض األسد تلك االنتخابات ،ما يعني ان
فوزه مؤكد ،وقد يكون ساحقاً ،وبالتالي ستكون نتيجة االنتخابات
صادمة لها ،وستسقط ك ّل ادّعاءاتها وتثبت زيف شعاراتها ،وتع ّري
مواقفها فوق ك ّل العري الحاصل لها ...نعم مثل هذا السيناريو الذي
سيحمل على األغلب ف��وز األس��د باالنتخابات الرئاسية المبكرة،
سيتح ّول إلى كابوس ّ
يقض مضاجع المعارضة وداعميها ،ويقضي
بضربة واحدة ،على أعمدة خطابها السياسي والفكري الذي انتشر
وتفاعل على امتداد سنوات األزمة الخمس العجاف.
المعارضة بمختلف مكوناتها ،والتي تشكل القوى اإلرهابية
والتكفيرية من «القاعدة» ومتفرعاتها «داعش» و«النصرة» وغيرها
م��ن أل��وي��ة وت��ش��ك��ي�لات تحمل األف��ك��ار وال��م��ض��ام��ي��ن اإلقصائية
والمغرقة في التطرف تفسها ،والمتعدّدة الوالءات ومصادر الدعم
والتمويل ،والمتصارعة على المصالح والنفوذ ونهب الثروات ،ما
جعلها مكروهة من الشعب السوري ،نتيجة ممارساتها على أرض
الواقع ،في حين المعارضة المسماة بالعلمانية ،فهي موجودة
خ��ارج األرض ال��س��وري��ة ،وسكنت الفنادق والفلل ف��ي أكثر من
عاصمة أوروبية وإقليمية وعربية ،وهي ال تتمتع بحضور وثقل
في الشارع السوري ،وهذه المعارضات متعددة التالوين فشلت
في توحيد صفوفها ،او في إنتاج شخصيات سياسية وازن��ة او
ذات مصداقية في الشارع السوري ،وهي لم تكن سوى معارضة
ي��ج��ري تلميعها على ال��ع��دي��د م��ن الفضائيات المرتبطة بالدول
التي تدعمها وتم ّولها ،وتريد منها ان تنفذ قراراتها وسياساتها
وشروطها وإمالءاتها ،وبالتالي بالكاد ستجتاز نسبة الحسم في
أية انتخابات مقبلة ،اذا لم يسقط أغلبها سقوطا ً مدوياً.
ولذلك ،فرهان المعارضة سيبقى على االستمرار في تعطيل
المفاوضات في جنيف ووض��ع العصي في دواليبها ،من خالل
الضغط المستمر على أميركا عبر حواضنها وداعميها محور
السعودية – قطر -تركيا – فرنسا – بريطانيا من اج��ل إخراج
األس��د من دائ��رة الصراع االنتخابي على الرئاسة ...لكن لألسد
أيضا ً حلفاء أوفياء وأقوياء (روسيا واي��ران وحزب الله) يقفون
الى جانبه ويشاركونه انتصاراته ومواقفه ،بأنّ موقع الرئاسة،
هو حق سيادي للشعب السوري ،وهو صاحب الوكالة الحصرية
للتقرير بشأنه.
القدس المحتلة – فلسطين
Quds.45@gmail.com

بلجيكا تعيد فتح مطارها الدولي
أع��ادت بلجيكا فتح مطارها ال��دول��ي ،أم��س ،وس��ط إج���راءات أمنية
مشددة ،مع تسيير  3رحالت «رمزية» ،غير أن عودة الحركة إلى طبيعتها
كاملة سيتطلب أشهرا عدة.
وس ُتستأنف حركة الطيران برحلة أول��ى تسيرها شركة «بروسلز
ايرالينز» البلجيكية إلى فارو بجنوب البرتغال ،تليها رحلة إلى أثينا،
وثالثة إلى تورينو في إيطاليا ،وهي رحالت اعتبرها رئيس مجلس إدارة
المطار ارنو فيست «مؤشر أمل يظهر عزمنا وقوتنا لتجاوز هذه المحنة
وعدم الرضوخ» لالرهاب.
وقال إن استئناف الحركة ،ولو بشكل خجول« ،يرمز إلى عودة األوضاع
إلى طبيعتها في مطارنا» الذي يعتبر من ركائز االقتصاد البلجيكي ،إذ
يوفر  20ألف وظيفة في  260شركة.

�صدى ا�ستعادة تدمر وما بعدها ّ
يق�ض م�ضاجع قوى العدوان!
} هشام الهبيشان
بدا واضحا ً لجميع المتابعين أنّ سلسلة المعارك التي
جرت في اآلونة األخيرة في محافظة حمص وتحديدآ في ريفها
الجنوبي الشرقي وريفها الشرقي بلدة القريتين ومدينة تدمر،
ما هي إال هدف من سلسلة أهداف إستراتيجية كجزء من خطة
ورؤية أكبر لمسار الحسم العسكري الذي يعمل عليه الجيش
العربي السوري ،والهدف باالساس هو تطهير االرض السورية
من رج��س االره��اب العابر للقارات ،ومنع تحقيق شروط
وإم�لاءات يحاول بعض القوى اإلقليمية الحليفة والشريكة
والداعمة للمشروع الصهيو ـ أميركي بالمنطقة فرضها على
الدولة السورية.
هنا ال يمكن إنكار حقيقة أنّ مدينة تدمر بموقعها االستراتيجي
في وسط سورية تشكل أهمية استراتيجية بخريطة العمليات
العسكرية السورية ،وتحت ّل أهمية استراتيجية ،باعتبارها
مفتاحا ً لسلسلة مناطق تمت ّد على طول الجغرافيا السورية،
فهي نقطة وصل بين مناطق وسط سورية وشرقها ،امتدادا ً
على ط��ول شريط المناطق الحدودية المرتبطة بالجانب
العراقي ش��رق��اً ،إضافة إل��ى كونها تشكل نقطة رب��ط بين
المناطق الجغرافية السورية المرتبطة بمدينة دير الزور شرقا ً
والرقة شماال ً وبعض مناطق سورية جنوباً ،وهذا ما يعكس
حجم األهمية االستراتيجية الكبرى لمدينة تدمر في خريطة
المعارك المقبلة بالشرق والشمال الشرقي والوسط السوري
بشكل عام وبمناطق الجنوب السوري بشكل خاص.
اليوم ،ال يمكن إنكار أنّ خسارة تنظيم «داعش» لمواقعه
المتقدّمة بعمق مدينة تدمر وبعض مناطق ري��ف حمص
الجنوبي الشرقي ،سوف تشكل بمجموعها عبئا ً ثقيالً على
صانعي ق��رار الحرب على س��وري��ة ،ولهذا يسعى الجيش
العربي السوري بما لديه من قوات بعموم هذه المناطق سواء
بتدمر أو في القريتين لحسم هذه المعارك سريعا ً لما تمثله من

ضربة قاسمة لمشروع الحرب على سورية  .
هنا ،يمكن القول إنّ الجيش العربي السوري قد تكيّف مع
ظروف معركة تدمر ،وبدأ فعليا ً برسم مالمح جديدة لطبيعة
المعركة في عموم مناطق محافظة حمص امتدادا ً على طول
السلسلة الممتدة للحدود السورية – العراقية وص��وال ً إلى
محافظة دير الزور شرقاً ،وها هي طالئع الجيش اليوم تقف
على مشارف العمق االستراتيجي لمدينة تدمر ،وه��ذا ما
أثمر مرحليا ً مجموعة انهيارات واسعة في صفوف مسلحي
التنظيم .هذا االنهيار سيكون ضربة قاصمة للتنظيم الذي
يُتوقع أن يخسر وداعميه كنتيجة لتحرير تدمر والقريتين
مساحة تقارب  17%من مساحة سورية ...وهذه المساحة
تعتبر مساحة خالية وهي مناطق البادية التي تمت ّد من مدينة
تدمر وص��وال ً إلى الحدود العراقية  -السورية وصوال ً إلى
المناطق المحيطة بمحافظة دير الزور شرقاً.
ويمكن أن نقرأ ،وبناء على متغيّرات الساعات األخيرة
والتطور الملموس والنوعي في عمليات الجيش العربي
السوري بعموم مناطق مدينة تدمر ،أنّ خطط القادة الميدانيين
في الجيش اتجهت بالمنحى اإليجابي ،فخريطة العمليات
العملياتية والتكتيكية واالستراتيجية وتبادل األدوار واالنتقال
من خطة إلى أخرى والتكيّف مع ظروف المعركة بسالسة
ملحوظة ،ه��ذه المتغيّرات التي أدارت��ه��ا بحرفية وحنكة
ملحوظتين القيادة العسكرية الميدانية للجيش العربي
السوري بمدينة تدمر بمجموعها ،أثمرت وبعمليات نوعية
وخاطفة عن ضرب خطوط الدفاع األول��ى لمسلحي تنظيم
داعش ومن ثم التقدم السريع نحو االشراف المباشر على عمق
مدينة تدمر ،من خالل تحرير مجموعة قرى وتالل استراتيجية
هامة تشرف على عمق المدينة االستراتيجي ،وبهذا يكون
الجيش العربي السوري قد أ ّمن «مرحلياً» أولى مراحل التقدّم
باتجاه عمق مدينة تدمر ومنها العمق االستراتيجي للبادية
السورية.
وفي هذه المرحلة ،وبعد أن أصبح الجيش العربي السوري

كوالي�س

على مشارف العمق االستراتيجي لمدينة تدمر ،خصوصا ً بعد
النجاح الملحوظ بتقطيع أوصال طرق إمداد تنظيم «داعش»
بين ريفي حمص الجنوبي الشرقي والشرقي ومحيطهما ،وبعد
مجموعة انهيارات واسعة في صفوف مسلحي تنظيم «داعش»
وآخرها في قرى وبلدات ريف حمص الجنوبي الشرقي القريتين
وما حولها ومناطق واسعة من ريفي حمص الشرقي وتدمر وما
حولهما .هنا تمكن قراءة الواقع وبشكل منطقي وأكثر واقعية،
فعمليات الجيش السريعة والنوعية والخاطفة ،شكلت صفعة
قوية لتنظيم داعش ولصانعي قرار الحرب على سورية ،وهذا
ما سينجم عنه في الساعات المقبلة انهيارا كامال للتنظيم في
محيط تدمر ،وانكسارا ً تدريجيا ً لمنظومة الحرب على سورية.
ختاماً ،يبدو أنّ األكثر وضوحا ً اليوم ،أنّ منظومة الحرب على
سورية ستبدأ بالتهاوي بالتزامن مع تهاوي مسلحي تنظيم
«داعش» في ريف حمص الشرقي وصوال ً إلى الحدود العراقية
– السورية شرقا ً وصوال ً إلى محيط محافظة دير الزور شرقاً،
واليوم نرى أنّ هذه المنظومة تعيش فترة تر ّنح ما قبل السقوط
مع استمرار سلسلة االنهيارات التي تتع ّرض لها المجاميع
المسلحة من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق السوري ،وعلى
قاعدة سلسلة انهيار أحجار الدومينو ،فاليوم القيادة العسكرية
السورية تدير المعركة بحنكة وبحرفية عالية ،واأليام المقبلة
ستكون حبلى بالتطورات وستشهد تغيّرا ً ملموسا ً وواضحا ً في
طبيعة المعارك بعموم خرائط المعارك الميدانية في سورية.
فالجيش العربي السوري اليوم استعاد زمام المبادرة وانتقل
من مرحلة التموضع وبناء خطوط الدفاع إلى مرحلة الهجوم
واستعادة األرض على مختلف بقاع الجغرافيا السورية،
ومن هنا سننتظر نتائج وتداعيات تحرير مدينة تدمر ،والتي
ستعطينا إجابات منطقية وأكثر وضوحا ً وواقعية من مجمل
التغيّرات التي سنشهدها بالساحة العسكرية بمحافظة حمص
بشكل خاص وعموم الساحة العسكرية السورية بشكل عام.

* كاتب وناشط سياسي ـ األردن

قال مصدر عسكري
متابع لحرب اليمن
إنّ تح ّوالً عسكريا ً
معاكسا ً للمسار الذي
أرادت السعودية
بنجاحها فيه عبر
تهديد صنعاء وفك
الطوق عن مؤيديها
في تعز ،ألنّ ما
بات ثابتا ً للمبعوث
األممي من محادثاته
مع األطراف أنّ
الحملة السعودية
على صنعاء فشلت
وتب ّددت على أطرافها،
وأنّ الحوثيين
يمسكون بخناق
تعز إلى درجة
جعلت المفاوضات
حولها محور الهدنة
العسكرية.

�أردوغان يتع َّهد بدعم �أذربيجان حتى النهاية وطهران تطالب الطرفين بوقف القتال

ا�ستمرار اال�شتباكات بين يريفان وباكو في قره باخ رغم �إعالن علييف وقف الحرب
قال الرئيس األذربيجاني الهام علييف أمس في اجتماع
مجلس أمن أذربيجان أن باكو ال تريد الحرب وتدعو إلى
التسوية السلمية في ناغورني قره باخ.
ووفق تلفزيون أذربيجان الحكومي ،قال علييف« :نحن
نتخذ موقفا ب ّناء من هذه القضية ،وأنا قلت أكثر من مرة
إن أذربيجان ال تريد الحرب ،لكننا نطالب بالعدالة ،نطالب
بحقنا .نحن نريد تسوية سلمية للنزاع».
وكان الجانب األذربيجاني أعلن قبل هذا عن اتخاذ قرار
بوقف كل العمليات القتالية على خط التماس في قره
باخ من جانب واحد ،لكن وزارة دفاع أرمينيا وصفت هذا
اإلعالن بأنه مغاير للواقع.
ونقلت وكالة اإلع�لام الروسية عن وزارة الدفاع في
أذربيجان قولها« :بعد األخذ في الحسبان ...مناشدات
المنظمات الدولية قررت أذربيجان وقف األعمال العسكرية
االنتقامية من جانب واحد وسوف يتم تعزيز المكاسب
التي تحققت أمس على األرض».
م��ن جانبها ،اتهمت وزارة دف���اع أرمينيا الجانب
األذرب��ي��ج��ان��ي باستئناف قصف م��واق��ع جيش دف��اع
جمهورية قره باخ منذ صباح أمس ،بالرغم من اعالن باكو
وقف عملياتها القتالية في قره باخ.
وجاء في بيان ال��وزارة األرمنية« :في  3نيسان ،منذ
السادسة صباحا ،استأنف العدو القصف المدفعي لمواقع
قره باخ على المحور الجنوبي لخط التماس» ،وحسب
ال��وزارة ،يجري القصف باستخدام الوسائط المدفعية
الصاروخية واآلليات المدرعة.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع لجمهورية قره باخ
عن استمرار القصف المدفعي من قبل الجيش األذربيجاني
على عدد من مناطق قره باخ ،مشيرة أن القصف استؤنف
أمس باستخدام مدافع الدبابات والمدفعية الصاروخية
على مناطق تقع على امتداد خط التماس بين الجانبين في
قسمه الشرقي الجنوبي.
وكان ممثل جمهورية قره باخ ص ّرح بأن قتاال عنيفا
يتواصل في منطقتي شمال وجنوب شرق قره باخ ،رغم
تأكيد وزارة دفاع أذربيجان توقف إطالق النار في منطقة
النزاع.
وبدورها ،أفادت وزارة الدفاع األذربيجانية أن «القوات
المسلحة األرمنية اخترقت  130مرة خالل الساعات الـ24
الماضية اتفاق الهدنة على خطوط التماس باستخدام
مدافع الهاون عيار  60مم و 82مم و 120مم ،والقواذف
الصاروخية والرشاشات الثقيلة.

وأعلنت الوزارة عن تعرض القرى األذربيجانية القريبة
من الجبهة لقصف على طول خط التماس خالل الليل ،دون
سقوط قتلى ،وقال المتحدث باسم الوزارة« :ال يزال التوتر
سائدا ،وتعرضت القرى األذربيجانية القريبة من خط
الجبهة للقصف دون سقوط قتلى».
على صعيد متصل ،أفادت وكالة أنباء «أرتساخ برس»
األرمنية أن مئات المتطوعين ب��دأوا يتوافدون إلى خط
الجبهة.
وفي وقت الح��ق ،قامت وح��دات من القوات المسلحة
األذربيجانية بالسيطرة على مناطق آغ��دارا – تارتار –
آغدام وخوجاوند – فضولي التي كانت قد استولت عليها
القوات المسلحة األرمينية في إقليم كاراباخ في وقت
سابق.
وأوض��ح بيان نشرته وزارة ال��دف��اع األذربيجانية،
أمس ،أنه نتيجة هجوم جوابي على مواقع قوات األرمن
في تلك المناطق تم االستيالء على مرتفعات في قرية
تاليش ومنطقة سيسوالن ،وهضبة «الال تابا» ذات األهمية
اإلستراتيجية في محافظة فضولي األذربيجانية .وتقوم
وح��دات الجيش االذربيجاني بتعزيز المواقع في تلك
المرتفعات وخط الدفاع الجديد.

�صناعات الطيران والدفاع في المملكة ترف�ض االن�سحاب

كما أعلنت وزارة الدفاع االذربيجانية تدمير  6دبابات
وحوالى  15قطعة مدفعية ومنشآت هندسية معززة
لوحدات القوات المسلحة االرمينية الى جانب سقوط اكثر
من  100عسكري أرمني قتلى وجرحى.
كما جاء في بيان وزارة الدفاع األذربيجانية ،أن القوات
المسلحة األذربيجانية فقدت  12من جنودها ،إلى جانب
خسارة مروحية من طراز «مي — »24ودبابة واحدة في
االشتباكات .كذلك قتل أحد سكان القرية االذربيجانية
القريبة من خط الجبهة نتيجة تعرض منزله لقصف
مدفعية ارمينية .بحسب الوزارة.
ال��ى ذل��ك ،أعلن الرئيس المناوب لمجموعة مينسك
التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروب��ا عن الجانب
األميركي جيمس فارليك ،أن المجموعة ستعقد اجتماعا
لها في فيينا يوم الثالثاء المقبل لبحث التصعيد األخير في
منطقة قره باخ.
وكتب فارليك في حسابه على موقع «تويتر» للتواصل
االجتماعي أن «الرؤساء المناوبين لمنظمة األمن والتعاون
األوروبي سيجتمعون في فيينا يوم االثنين ،وسيعقدون
اجتماعا لمجموعة مينسك يوم الثالثاء بشأن العنف في
قره باخ الجبلية».

وكان الرؤساء المناوبون لمجموعة مينسك التابعة
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا قد دعوا في بيان مشترك
لهم إلى وقف إطالق النار واتخاذ اإلج��راءات الضرورية
كافة الستقرار األوضاع بالمنطقة.
هذا وأعربت المفوضة العليا للسياسة الخارجية واألمن
في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني ،عن قلقها البالغ
إزاء تصعيد الوضع في منطقة قره باخ ودعت األطراف
كافة لوقف العمليات القتالية.
وقالت موغيريني في بيان لها إن «األنباء عن القتال
على امتداد خط التماس تثير قلقا بالغا .أدعو األطراف
كافة لوقف العمليات القتالية فورا وااللتزام بالهدنة.
على جميع األط��راف التحلي بضبط النفس واالمتناع
ع��ن خ��ط��وات أو تصريحات م��ن شأنها أن ت��ؤدي إلى
التصعيد».
وأكدت أن «االتحاد األوروبي يؤيد تأييدا كامال جهود
مجموعة مينسك التابعة لمنظمة األمن والتعاون األوروبي
ورؤسائها المناوبين الثالثة .ونحن نتوقع أن تلتزم كل
األطراف بالهدنة ،وتمتنع عن استخدام القوة وتستأنف
الجهود للتسوية السلمية للنزاع في قره باخ».
على صعيد متصل ،تعهد الرئيس التركي رجب طيب
أردوغان بدعم أذربيجان ،حليفة أنقرة حتى النهاية في
نزاعها مع أرمينيا حول إقليم ناغورني قره باخ.
ونقلت الرئاسة التركية أمس ،عن أردوغان قوله أثناء
زيارته إلى الواليات المتحدة« :نصلي من أجل انتصار
أشقائنا األذربيجانيين في هذه المعارك بأقل خسائر
ممكنة» ،مؤكدا« :سندعم أذربيجان حتى النهاية».
وهاجم الرئيس التركي مجموعة مينسك التي تسعى
منذ سنوات ،في ظل رئاسة فرنسا وروسيا والواليات
المتحدة ،إلى إيجاد حل للنزاع حول قره باخ ،لكن بدون
جدوى .وقال« :لو اتخذت مجموعة مينسك إجراءات عادلة
وحاسمة ،لما كانت حصلت مثل هذه األمور».
من جانب آخر عبّرت طهران عن قلق شديد وطالبت
جارتيها الشماليتين بضبط النفس وال��وق��ف الفوري
لالشتباكات.
وق��ال المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية:
«نطالب جارتينا الشماليتين بضبط النفس وتجنب أي
إج��راء ی��ؤدي إلی المزيد من تعقيد الظروف ونوصیهم
بوقف فوري للمعارك وبذل قصارى جهدهم إلعادة الهدوء
وتسوية الخالفات بالطرق السلمية في إطار فرق السالم
واألمم المتحدة».

الغمو�ض �سيد الموقف قبل يوم من �إعادة المهاجرين من اليونان �إلى تركيا

تقدم الم�ؤيدين الن�سحاب بريطانيا تراجع عدد المهاجرين �إلى �ألمانيا
ب�سبب القيود في البلقان
من االتحاد الأوروبي
أظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي أج����راه معهد
«أوبينيوم» لحساب صحيفة «أوبزرفر»
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ،أن ت��أي��ي��د البريطانيين
النسحاب بالدهم من االتحاد األوروبي بلغ
 ،% 43مقابل  % 39لمؤيدي بقائها.
ووج���د االس��ت��ط�لاع ال���ذي ش��م��ل عينة
متكونة من  1966مواطنا بريطانيا بالغا
تم استطالع آرائهم قبل عملية االستفتاء
بشأن البقاء في االت��ح��اد األوروب���ي التي
س ُتجرى في  23حزيران ،وجد أن  18في
المئة ممن شملهم االستطالع لم يحددوا
موقفهم.
وفي سياق متصل ،قالت صحيفة «صن»
البريطانية إن رئيس ال��وزراء البريطاني
ديفيد كاميرون استخدم قمة األمن النووي
للحصول على الدعم من أجل حملته الداعية
لبقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي.
وذك���رت الصحيفة أن «ك��ام��ي��رون دعا
قادة العالم إلى التصريح بانتقاد خروج
بريطانيا من االتحاد» ،وجرى ذلك خالل
مأدبة عشاء بالبيت األبيض أقامها الرئيس
باراك أوباما.
في غضون ذلك ،تعتقد أغلبية الشركات
البريطانية العاملة في صناعات الطيران
والدفاع واألمن والفضاء أن المملكة يجب
أن تبقى ف��ي االت��ح��اد األوروب����ي لتصبح
أحدث قطاعات تكشف تأييدها لالستمرار
في االتحاد ،حيث يعتبر األثر االقتصادي
لالنسحاب من االتحاد إحدى أهم القضايا
التي تشغل الناخبين.
هذا وقالت مجموعة « »adsوهي الهيئة
الصناعية الممثلة ل��ش��رك��ات صناعات
ال��ط��ي��ران وال��دف��اع واألم���ن وال��ف��ض��اء في
بريطانيا إن  70في المئة من أعضائها

يعتقدون أنه من األفضل ألعمالهم أن تبقى
بريطانيا في االت��ح��اد األوروب���ي .وذك��رت
المجموعة أن االستطالع أجري في شباط
و آذار.
وق��ال الرئيس التنفيذي للمجموعة:
«يدرك أعضاؤنا فوائد بقاء المملكة المتحدة
في االتحاد األوروبي ،وهي :دخول سلسلة
اإلمداد األوروبية المتكاملة وتمويل األبحاث
والتطوير الذي ُي َم ِّكن المملكة المتحدة من
المنافسة عالميا والقدرة على التأثير على
لوائح االتحاد األوروبي وصياغتها».
وتوظف الشركات األعضاء في مجموعة
« ads» 310آالف شخص في بريطانيا
وتبلغ حصيلة صادراتها  31مليار جنيه
إسترليني.
ودعمت وجهة نظر المجموعة تعليقات
م��دي��ري أك��ث��ر م��ن ث��ل��ث أك��ب��ر ال��ش��رك��ات
البريطانية بما فيها شركتا النفط الكبريان
ش��ل و « »bpوأك��ب��ر مجموعة ات��ص��االت
بها وه��ي مجموعة « »btوالذين ح��ذروا
في شباط من أن االنسحاب من االتحاد
األوروبي يعرض الوظائف واالستثمارات
للخطر.
ومع ذلك تؤيد بعض الشركات االنسحاب
م��ن االت��ح��اد األوروب�����ي .وق��ال��ت جماعة
(صوتوا لالنسحاب) في آذار إن الحملة
التي تتبنى الخروج من االتحاد األوروبي
تلقى مساندة رؤس��اء  250شركة بينهم
الرئيس التنفيذي السابق لبنك «.»hsbc
وف���ي ش��ب��اط ق��ال��ت ش��رك��ة إي��رب��اص
لصناعة الطائرات التي توظف  16ألف
شخص في بريطانيا إن عملياتها ستكون
أقل ق��درة على المنافسة إذا انسحبت من
االتحاد األوروبي.

قبل أقل من  24ساعة على الموعد المقرر أن
تبدأ فيه اليونان إعادة المهاجرين إلى تركيا
لم تظهر أية بوادر واضحة على االستعداد
لذلك في جزيرة ليسبوس التي تدفق عبرها
مئات اآلالف من المهاجرين إلى أوروبا منذ
العام الماضي.
و تم تسجيل أكثر من  5600مهاجر على
الجزر اليونانية منذ  20آذار الماضي وهو
التاريخ الذي بدأ فيه سريان االتفاق األوروبي
التركي .ومن المقرر أن تبدأ عودة المهاجرين
اليوم االثنين ،لكن لم يتضح الموقع الذي
سيحدث فيه ذلك أو عدد من ستتم إعادتهم.
وف��ي السياق ،ق��ال ج��ورج كيريتسيس
المتحدث باسم الحكومة اليونانية الخاص
بأزمة المهاجرين إن التخطيط جار ،في حين
قالت وكالة أثينا لألنباء إن إعادة الالجئين
ستبدأ صباح اليوم االثنين على سفينتي
رك��اب تركيتين استأجرتهما وكالة حماية
حدود االتحاد األوروبي فرونتكس .وستبحر
السفينتان من ليسبوس إلى مدينة ديكيلي
الساحلية في تركيا.
وأضافت ،دون ذكر مصدر معلوماتها ،أنه
ستتم إع��ادة حوالى  250شخصا كل يوم
حتى يوم األربعاء ،فيما امتنع مسؤولون
يونانيون عن تأكيد هذا التقرير أو نفيه .وقال
متحدث باسم الشرطة في ليسبوس إن قوة
الشرطة ما زالت في انتظار التعليمات.
وتمثل إع��ادة المهاجرين ج��زءا أساسيا
في االت��ف��اق ال��ذي أبرمه االت��ح��اد األوروب��ي
وتركيا بهدف وضع حد لطوفان المهاجرين
والالجئين المتدفق على أوروب��ا هربا من
الفقر والحروب في الشرق األوس��ط وآسيا
وأفريقيا.
الى ذل��ك ،رفضت تركيا بشدة ،اتهامات

وجهتها إليها منظمة العفو الدولية بإعادة
الجئين سوريين قسرا إلى بالدهم.
وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان
أن «هذه االدعاءات ال تعكس الواقع بأي شكل
من األشكال» ،مضيفة« :من المؤسف أن يتم
نشر هذا النوع من األخبار بصورة علنية
بهذه الكثافة».
وش��ددت على ع��دم تغير سياسة الباب
المفتوح التي انتهجتها تركيا وأتاحت خالل
السنوات الماضية استقبال جميع الالجئين
السوريين الفارين من بالدهم ،وقد وصل
ع��دده��م ف��ي تركيا ال��ى  2.7مليون الج��ئ،
بحسب أنقرة.
وتابع البيان« :ان تركيا ملتزمة بمواصلة
تأمين الحماية للسوريين الفارين من العنف
واالضطرابات ،عمال بواجباتها الدولية».
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت تركيا
بأنها أجبرت بشكل غير قانوني حوالي 100

الجئ سوري في يوم واحد على العودة إلى
بالدهم ،مشيرة إلى أن هذا الترحيل القسري
يشير إلى ثغرات خطيرة في االتفاق األوروبي
التركي الرامي إلى احتواء تدفق الالجئين.
في غضون ذلك ،تراجع عدد المهاجرين
الذين يدخلون ألمانيا من النمسا إلى نسبة
أقل بـ 7مرات في آذار ،وبلغ أقل من  5آالف
شخص ،بسبب فرض دول البلقان الواقعة
ع��ل��ى ام��ت��داد ط��ري��ق ال��ه��ج��رة ق��ي��ودا على
الحدود.
وفرضت النمسا قيودا على الحدود في
ش��ب��اط ،ث��م ح��ذت ح��ذوه��ا دول أخ���رى في
أوروب���ا مما أدى إل��ى تقطع السبل ب��آالف
األشخاص ومنهم كثيرون فارون من الحرب
والعنف في سوريا ودول أخرى ،حيث وصل
الى المانيا في شباط  38570مهاجرا قادما ً
من النمسا ،وهو أقل بكثير من العدد الذي
وصل في كانون الثاني وبلغ .64700

