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المحددات والموانع
الحرب العالمية الثالثة...

جنيف ال�سوري ...بين التقاط
ال�صور التذكارية وواقعية الميدان
 هشام الهبيشان

 د .محمد بكر


ها هي قد عادت جوالت مؤتمر «جنيف  ،»3والواضح أنّ هذه
أي إنجازات ،فهناك
الجوالت وهذا المؤتمر لن يتمكنا من تحقيق ّ
العديد من الصعوبات والمعوقات المتمثلة بـ»المعارضة» وداعميها
وتمسكهم بالشروط نفسها التي أفشلت المؤتمرات السابقة ،وقد
ك��ان مؤتمر «جنيف  »2ال��ذي عقد ف��ي ال�ع��ام  2014ش��اه��دا ً على
مهزلة سياسية وأخالقية ،حيث اتضح أنّ المطلوب ،من وجهة
نظر المعارضة الخارجية ،الممثلة في ما يسمى االئتالف حينها،
هو تسليمها السلطة .من هنا ،يبدو واضحا ً انّ استعراض مجموع
اللقاءات والمؤتمرات التي عقدت في هذا اإلط��ار الخاص بإنهاء
الحرب على سورية ،يؤكد أنّ ك ّل ما قامت به هو إشباع اإلعالم
بالصور النادرة عن نجاحات الدول الوسيطة في التفاوض وعن
فرص للتقدّم المأمول ،مع أنّ تلك الدول جميعها تدرك أنّ الوصول
إلى نتائج فعلية ليس ممكنا ً في هذه المرحلة ،وفي حال التوصل
إلى ح ّل ما ،فإنه سيكون مرحلياً ،أو خطوة في طريق طويل صعب
ومعقد ،ستبقي سورية في معمودية النار حتى وقت غير محدّد.
وقد تعلّمنا من التاريخ دروسا ً بأنّ أزمات دولية ـ إقليمية ـ محلية
مركبة األه��داف ،كالحرب التي تدار حاليا ً ض ّد سورية ،ال يمكن
الوصول إلى نتائج نهائية لها بسهولة ،ألنها كرة نار متدحرجة
قد تتح ّول في أي وقت إلى انفجار إقليمي ،وحينها ال يمكن ضبط
تدحرجها أو على األق� ّل التحكم بمسارها ،فالحلول والتسويات
تخضع للكثير من التجاذبات واألخذ والر ّد قبل وصول األطراف
الرئيسية المعنية إلى قناعة شاملة بضرورة وقف الحرب ،وفي
هذه الحال ،ال يمكن التوصل إلى ح ّل في المدى المنظور ،ما لم
تنضج ظروف التسويات اإلقليمية والدولية.
وال�ي��وم ،وكما تحدثنا ،وم��ع انطالق مسار الحلول الغامضة
وحتى اآلن بجولتها الثالثة في جنيف ،والخاصة بالوصول إلى
ح ّل سياسي للحرب المفروضة على الدولة السورية ،استكماالً
لمجموعة ل �ق��اءات وم��ؤت�م��رات ومنتديات واج�ت�م��اع��ات ،م��رورا ً
بمبادرات دي ميستورا وغيره ،يبدو واضحا ً في هذه المرحلة
أنّ مسار الحلول «السياسية» ما زال مغلقا ً حتى اآلن ،خصوصا ً
أنّ استراتيجية الحرب التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها تجاه
سورية بدأت تفرض واقعا ً جديداً ،فلم يعد هناك مجال للحديث
عن الحلول السياسية ،فما يجري اآلن ما هو إال حرب مستمرة
وبأشكال مختلفة على الدولة السورية ،فاليوم ،من يقرأ طبيعة
وتشكيلة وفد ما يسمى بمؤتمر الرياض ،الذي سيفاوض الدولة
السورية كما هو مرسوم له ،سيدرك جيدا أن واشنطن وحلفاءها
ما زال��وا ال��ى اليوم يمارسون المنهجية نفسها واالستراتيجية
ذاتها بحربهم على سورية ،ومن هنا سيالحظ معظم المتابعين
وبوضوح أنّ التعويل على الح ّل السياسي في سورية ،في هذه
المرحلة تحديداً ،فاشل بك ّل المقاييس ،ألنّ الرهان اليوم هو على
الميدان فقط.
وعندما نتحدث أن ال رهان اال على الميدان ،فألننا ندرك أن الدولة
السورية ما زال��ت ق��ادرة على أن تبرهن للجميع أنها ق��ادرة على
الصمود ،والدليل على ذلك قوة وحجم التضحيات واالنتصارات
التي يقدّمها الجيش العربي السوري بعقيدته الوطنية والقومية
الجامعة ،والتي انعكست مؤخرا ً بظهور حالة واسعة من التشرذم
لما يس ّمى بميليشيات المنظمات المسلحة العابرة للقارات .إنّ
حالة التشرذم داخل هذه المجاميع المسلحة ،تقابلها حالة صمود
وصعود لقوة الجيش العربي السوري في الميدان ،واستمرا ّر هذا
الصعود من شأنه أن يضعف الجبهة الدولية الساعية إلى إسقاط
سورية بك ّل الوسائل والسبل.
وبالعودة إلى مسارات الحلول السياسية ،سنقرأ من دروس
التاريخ تجربة مؤتمر «جنيف  ،»2بفصوله كاملة ،فقد كان هذا
المؤتمر ش��اه��دا ً على طريقة تعامل األم��م المتحدة والموفدين
الدوليين من كوفي عنان إلى األخضر اإلبراهيمي إلى ستيفان
دي ميستورا مع م�س��ارات الحرب على ال��دول��ة السورية ،ولقد
كان «جنيف  »2امتحانا ً لمؤسسة األمم المتحدة ،والدول الداعمة
لإلرهاب على أرض سورية لكشف نواياهم الحقيقية وأهدافهم
من عقد هذه المؤتمرات بفصولها المختلفة .وتدرك تلك الدول أنّ
أي تسوية فعلية للحرب على الدولة السورية يجب أن تعكس أوالً
تفاهماتها على مجموعة من الملفات ،وبعد وصولها إلى تسويات
حقيقية ،عندها يت ّم الحديث عن إمكانية وضع ح ّل للحرب على
الدولة السورية.
اليوم ،وبعد ما يقارب العامين من عقد مؤتمر «جنيف  ،»2من
الواضح أنّ جميع المعطيات اإلقليمية والدولية في هذه المرحلة،
تشير إلى تصعيد واضح بين الفرقاء اإلقليميين والدوليين ،وهذا
بدوره سيؤدّي إلى المزيد من تدهور الوضع في سورية وتدهور
أم��ن المنطقة كك ّل ،وه��ذا ما تعيه ال��دول��ة السورية ،فمجموعات
القتل المتنقلة في سورية ما زالت تمارس عالنية القتل والتخريب
والتدمير ،ول��دى المنظمات الدولية ،بما فيها المنظمات التابعة
لألمم المتحدة ،أدلة كثيرة وموثقة على عمليات القتل والتعذيب
والتخريب التي تقوم بها العصابات اإلرهابية .من هنا نقرأ أنّ
تشعب الملفات اإلقليمية والدولية ،وتداخل جهود الح ّل ،سيعقدان
مسار الحلول لحرب ال ت��زال ت��دور ف��ي فلك ال �ص��راع اإلقليمي
والدولي.
ول�ه��ذا ال يمكن اب ��دا ً التعويل على م�س��ار الحلول السياسية
للحرب على سورية ،ألنّ مصيرها الفشل ،وال بديل عن استمرار
انتفاضة الجيش العربي السوري في وج��ه ك� ّل البؤر المسلحة
في العاصمة دمشق وريفها الشرقي والغربي خصوصاً ،وفي
جنوب سورية درع��ا والقنيطرة وببعض أري��اف حماه وحمص
وفي الشمال والشمال الغربي لحلب وإدلب واريافهما وبشمال
شرق وشرق سورية بدير الزور والرقة وبعض ارياف الحسكة
...إلخ .فهذه االنتفاضة واإلنجازات المستمرة شكلت وستشكل
حالة واسعة من اإلحباط والتذ ّمر عند الشركاء في هذه الحرب
المفروضة على الدولة السورية ،ما سيخلط أوراقهم وحساباتهم
لحجم المعركة من جديد .واليوم الدولة السورية ،وبك ّل أركانها،
تعمل على تمتين الجبهة الداخلية أكثر وأكثر ،حتى وإنْ كان ذلك
على حساب تنازالت مجتمعية تتمثل بـ»مصالحات وطنية كبرى»
وعقالنية تقوم بها ال��دول��ة ال�س��وري��ة ،للتخفيف م��ن وط��أة هذه
الحرب ،فالدولة السورية استطاعت بناء تحالفات جديدة مع قوى
مجتمعية سورية كبرى في الداخل السوري ،من خالل تنازالت
عقالنية ومهيكلة تقدّم لهذه القوى ،فحكمة تعاطي الدولة السورية
م��ع مجموع ملفات ال��داخ��ل ال�س��وري تؤكد وب�لا ش��ك انّ الدولة
السورية قد قطعت شوطا ً كبيرا ً في مشروع االنتصار األكبر على
حلف دولي كان وما زال يطمح إلى إسقاطها.
ختاماً ،من ك ّل ما تقدّم ،نستنتج أنّ جميع المؤتمرات ال يمكن
التعويل عليها ،كنافذة للخروج من تداعيات الحرب على سورية،
وال بديل اليوم عن االستمرار بالحسم العسكري لتطهير ارض
س��وري��ة م��ن آف��ة اإلره� ��اب ،وع�ن��د القضاء على آخ��ر إره��اب��ي في
سورية عندها ستكون سورية جاهزة إلعالن حلول وقت الحلول،
وعندها اعتقد أنّ مؤتمر دمشق « ،»1سيكون هو الح ّل الوحيد
والمكان الوحيد إلنجاز ح ّل سياسي داخلي سوري يجمع عليه
معظم السوريين.
 كاتب وناشط سياسي ـ األردن
hesham.habeshan yahoo.com



تتعقد مجدّدا ً الظروف المحيطة بالحرب السورية،
وال سيما م��ع ج��زئ�ي��ة ت�ح��دث��ت عنها ص�ح��ف أميركية
وبريطانية ،ورج��ح حدوثها وزي��ر اإلع�ل�ام السوري
عمران الزعبي ،وهي منظومات دفاعية جوية متطورة
وأسلحة أميركية نوعية باتت ف��ي ح��وزة المعارضة
السورية المسلحة أو في طريقها للوصول عبر ميناء
العقبة األردن��ي ،ما يشكل ج��زءا ً جديدا ً من المسلسل
األم �ي��رك��ي لجهة اإلح �ج��ام ع��ن تصنيع ح � ّل سياسي
لألزمة السورية ،واالستمرار في التعويل على إمكانية
استيالد إيالم من العيار الثقيل للروسي نتيجة تدخله
ال�ع�س�ك��ري ال�م�ب��اش��ر ف��ي ال�م�ي��دان ال �س��وري ،وتعديل
ميزان القوى على األرض لمصلحة الدولة السورية ،ما
حدا ببعض المراقبين إلى التحدث عن احتمال نشوب
ح��رب عالمية ثالثة ج��اءت ص��راح��ة على لسان الملك
األردني عبدالله الثاني قبل شهرين خالل لقائه أعضاء
في الكونغرس األميركي.
ثالث كرات ضخمة في ثالثة مالعب تع ّد في اعتقادنا
المحدّدات الرئيسة إلمكانية أن تصبح الحرب العالمية
الثالثة واقعا ً ماديا ً من عدمه:
ـ الكرة األولى في الملعب الروسي ،إذ أكدت مصادر
سياسية لصحيفة «يديعوت أحرونوت» «اإلسرائيلية»
أنّ ل �ق��اءات مكثفة ج��رت خ�لال ال�ف�ت��رة ال�م��اض�ي��ة بين
مسؤولين «اسرائيليين» ونظراء لهم أميركيين وروس
أي تواجد إليران وحزب الله على الحدود
لضمان منع ّ

كوالي�س
خفايا

م��ع فلسطين المحتلة ،واإلب �ق��اء على جبهة الجوالن
جبهة مستقرة ،وأن ال تشكل منطلقا ً لتهديد «إسرائيل»،
وه��ذا م��ا سيكون ج��وه��ر ال�ل�ق��اء ال��ذي سيجمع رئيس
ال ��وزراء «اإلس��رائ�ي�ل��ي» بنيامين نتنياهو م��ع الرئيس
الروسي فالديمير بوتين في موسكو ،إذ يؤكد األخير
على ال��دوام التزامه بعدم فتح جبهة الجوالن وضمان
التنسيق الروسي ـ «االسرائيلي» العالي المستوى لمنع
أي احتكاك أو تصادم في سورية ،وعند هذه الجزئية
ّ
نفهم م��ا تس ّربه المؤسسة السياسية «اإلسرائيلية»
لإلعالم «االسرائيلي» بأن هناك سعيا ً روسيا ً أميركيا ً
حثيثا ً لمراعاة المصالح اإلسرائيلية.
ـ الكرة الثانية في ملعب الرئيس بشار األسد وحلفائه
لجهة أنّ أي ت�س��وي��ة ل�ل�ص��راع ال��دم��وي المتفاقم في
سورية تضمن بقاء األسد في سدة الرئاسة ،وتؤ ّمن
ضغوطا ً أميركية على المعارضة السورية الخارجية
وداعميها االقليميين للقبول بحكومة توافقية مع نظام
ال��رئ�ي��س األس ��د ،س�ت�ك��ون ع�ل��ى ح�س��اب تغيير سلوك
الدولة السورية وحلفائها وتحديدا ً إي��ران وحزب الله
وطي
على ق��اع��دة ع��دم ال�م�س��اس ب��األم��ن اإلس��رائ�ي�ل��ي
ّ
سجالت المقاومة والممانعة إلى غير رجعة.
ـ ال��ك��رة ال �ث��ال �ث��ة ه��ي ف��ي ال�م�ل�ع��ب األم �ي��رك��ي لجهة
المحاربة الجدية لإلرهاب وتفعيل حقيقي للعمليات
العسكرية التي يقودها تحالف واشنطن ض ّد «داعش»
وبالتنسيق مع موسكو ،وه��ذا لن يكون إال من خالل
ال�ب��واب��ة التركية للضغط على أردوغ ��ان أو التضحية
ب��ه رب �م��ا ،ب��وص�ف��ه ع��ام�لاً رئ �ي �س �ا ً ل��دي�م��وم��ة «داع ��ش»
و»النصرة» في المنطقة .من هنا نقرأ ونفهم ما أعلنته
مصادر «إسرائيلية» رفيعة لجهة أنّ التنسيق األميركي
الروسي في سورية أكبر مما يبدو في الظاهر ،وأنّ بيع

وشراء الحلفاء جار على قدم وساق ،وانّ نموذج البيع
والشراء يتمثل في أردوغ��ان الذي لم يعد في مقدوره
االعتماد على واشنطن في المسألة الكردية ،إذ ق ّرر
الروس واألميركان منذ اآلن أنّ األكراد أقلية ومن حقهم
الحكم الذاتي ،وكذلك نفهم في سياق مكافحة اإلرهاب
ما أعلنه مصدر سياسي رفيع لصحيفة «هآرتس» بأنّ
هناك فرصة لهزيمة «داعش» في سورية ،وأنّ الهزيمة
مسألة وقت ال أكثر.
ال أح��د ي�ع��رف أب�ع��اد وت �ط��ورات الخطوة األميركية
الجديدة لجهة تسليح المعارضة بأسلحة نوعية ،لكن
في اعتقادنا أّن ذلك ال يشكل دفعا ً أميركيا ً نحو حرب
عالمية ثالثة ،ال سيما أنّ ذلك الدفع لن يشكل تهديدا ً
للمصالح «اإلسرائيلية» فحسب ،ب��ل نسفا ً كليا ً لها،
وال�ت��ي ستكون ب��ال�ض��رورة ف��ي قلب ال �ن��ار ،وه��و (أي
األميركي) الذي أعلن على لسان الرئيس باراك أوباما
قبل ثالثة أشهر أنّ عودة سياسة التدخل المباشر في
المنطقة تتجاوز قدرات واشنطن الواقعية.
رب��م��ا أك��ث��ر م ��ا ي��زع��ج اإلدارة األم �ي��رك �ي��ة ه ��و ما
نشرته صحيفة «ه��آرت��س» نقالً عن مصادر سياسية
«اسرائيلية» لجهة أنّ ال��روس رس�خ��وا أنفسهم كمن
يقودون الخطوات في سورية من الناحيتين السياسية
والعسكرية ،وم��ن هنا ربما يكون الجديد األميركي
بمنزلة رسالة ردع وفرملة للخصم الروسي الحاضر
دوليا ً بقوة منقطعة النظير.
 كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
Dr.mbkr83@gmail.com

خروقات متبادلة للهدنة بين �أرمينيا و �أذربيجان
باكو :مفاو�ضات مكثفة لت�سوية �أزمة قرة باخ
أعلن علي غسانوف مساعد رئيس
أذرب��ي��ج��ان للشؤون السياسية أنّ
مرحلة مفاوضات مك ّثفة حول تسوية
النزاع في قرة باخ يمكن أن تبدأ في
القريب العاجل.
وق����ال غ��س��ان��وف ،إنّ ال��رئ��ي��س
الروسي فالديمير بوتين قد بادر إلى
إجراء مفاوضات ،مشيرا ً إلى أنّ بوتين
دعا نظيريه األذربيجاني واألرمني
إلى التفاوض ،بحسب ما نقلت قناة
«خزر».
من جه ٍة أخ��رى ،تبادل الجانبان
األذرب��ي��ج��ان��ي واألرم���ن���ي االث��ن��ي��ن
االت��ه��ام��ات بخرق الهدنة .وأعلنت
وزارة الدفاع األذربيجانية أنّ القوات
المسلحة األرمنية «انتهكت نظام وقف
إط�لاق النار على مختلف ا ّتجاهات
الجبهة  115مرة على مدى الساعات
الـ 24األخيرة ،وذلك باستخدام مدافع
ه��اون م��ن عيار  60م��م ورش��اش��ات
ثقيلة».
وأضافت الوزارة أنّ القوات األرمنية
قصفت مواقع للجيش األذربيجاني
على طول الحدود بين البلدين وفي
منطقة قرة باخ ،مشيرا ً إلى أنّ القوات
األذربيجانية ردّت على ذلك بتوجيه
 116ضربة مماثلة إلى مواقع تابعة
ألرمينيا.
من جانبها ،أعلنت وزارة الدفاع
األرمنية أنّ أذربيجان خرقت نظام
وق��ف إط�لاق ال��ن��ار الليلة الماضية
في قرة باخ نحو  50مرة باستخدام
أسلحة نارية ،وكذلك مدافع هاون من
عيار  82مم.

ربطت مصادر متابعة
للمشهد العسكري
في سورية بين إعالن
جماعة الرياض ربط
االنسحاب من التفاوض
بمصير الهدنة وبين
ما جرى في تدمر
من انتصار عسكري
للجيش السوري على
«داعش» وخشية تركيا
والسعودية من تكرار
المشهد مع «جبهة
النصرة» شمال سورية،
وسعيهما االستباقي
أي عمل عسكري
إليقاف ّ
هناك ...ما يعني أنّ
الرهان على عجز سورية
في وجه «داعش» سقط،
وثبت أنّ الجيش السوري
قادر على االنتصار في
أي معركة يفتحها...
ّ

باور :الحل الع�سكري في دونبا�س
ّ
يمثل كارثة للجميع
كشفت مندوبة الواليات المتحدة الدائمة لدى األمم المتحدة سامنثا
باور أمس عن أنّ واشنطن تعتبر أنّ الحل العسكري في دونباس
جنوب شرق أوكرانيا قد يم ّثل كارثة للجميع.
وقالت باور في حديث إلذاعة «صوت أميركا»« :نحن قدّمنا مزيدا ً
من المساعدات غير الف ّتاكة ،حوالي  3مليارات دوالر بالقروض
وأشكال أخرى من المساعدات ،واآلن نستثمر كثيرا ً في مجال القضاء
إضاف ًة إلى الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد .تقديم منظومات
صواريخ «جافلين» المضادّة للدبابات ،وأسلحة ف ّتاكة أخرى قد
يهدّد االئتالف والعقوبات ض ّد روسيا» .وأ ّكدت المسؤولة األميركيّة
أنّ العقوبات المفروضة على روسيا لن ُتلغى حتى تعود شبه جزيرة
القرم إلى أوكرانيا ،مشيرة إلى أنّ اتفاقات مينسك بشأن أوكرانيا
التوسع،
تراوح مكانها وال تعمل بشكل فعال ،ولكنها منعت األزمة من
ّ
بحسب قولها.

تدريبات ع�سكرية لدول «معاهدة
الأمن» بطاجيك�ستان
وأض��اف��ت أنّ مجموعة مخ ّربة
استطالعيّة للقوات األذربيجانية
ّ
التوغل في
تض ّم  20شخصا ً حاولت
أراضي قرة باخ ،إلاّ أنّ القوات المحليّة
لم تسمح لها بذلك.
هذا ،وأعلنت الدفاع األرمينية في
بيان لها صباح أم��س ،أنّ القوات
األذربيجانية خرقت نظام وقف إطالق
النار  9مرات على امتداد ّ
خط التماس
في منطقة قرة باخ الجبليّة.
وأضافت أنّ الجانب األذربيجاني
استخدم مختلف أنواع األسلحة لدى
قصف مواقع وحدات الجيش األرمني

األمامية في المنطقة ،م ّما جعل األخيرة
مضط ّرة للر ّد على هذه االستفزازات،
بحسب البيان.
وكانت أذربيجان وجمهورية قرة
باخ غير المعترف بها دول ّيا ً قد أعلنتا
التوصل إلى
في الـ 5من نيسان عن
ّ
ا ّتفاق لوقف إط�لاق النار في منطقة
النزاع ،وذلك بعد اشتباكات وقعت
عند الحدود بين الجانبين في الـ2
م��ن نيسان .يُ��ذك��ر أنّ ال��ن��زاع حول
إقليم قرة باخ الجبلي كان قد اندلع
في  ،1988وخلص سنة  1991إلى
إع�لان األغلبية األرمنية بين سكان

ق���رة ب���اخ ع��ن ان��ف��ص��ال اإلق��ل��ي��م عن
أذربيجان وقيام جمهورية قرة باخ
من جانب واحد ،األمر الذي أدّى إلى
ان��دالع الحرب في تلك المنطقة بين
األرمن واألذربيجانيين ،والتي انتهت
بالتوقيع على هدنة عام .1994
وي��ع��د التصعيد األخ��ي��ر ،أخطر
انتهاك لوقف إطالق النار في المنطقة
المتنازع عليها ،منذ العام ،1994
حين جرى التوقيع على بروتوكول
بيشكيك (الهدنة) بين مم ّثلي برلمانات
أذربيجان وأرمينيا وجمهورية قرة
باخ بوساطة روسية.

كوريا الجنوبية :ال�شمال على و�شك �إجراء تفجير نووي
وا�شنطن� :سنر ّد بقوة في حال �إجراء بيونغ يانغ اختبار ًا نووي ًا �آخر
أعلنت وزارة الدفاع الكوريّة الجنوبيّة أمس
عن شكوكها بأنّ كوريا الشمالية على وشك إجراء
تجربة نوويّة تحت األرض ،من ّوهة بأ ّنها تراقب
الموقف عن كثب.
وق���ال المتحدث ب��اس��م ال����وزارة م��ون سانغ
الجنوبي يضع نصب
كيون ،إنّ الجيش الكوريّ
ّ
عينه األمر الذي أصدره الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون في منتصف آذار الماضي بإجراء
اختبار تفجير رأس ن��ووي بأسرع وق��ت ممكن،
مضيفا ً أنّ كوريا الشمالية كما يبدو على وشك
إج��راء تجربة نوويّة خامسة في أي وق��ت .على
صعي ٍد آخ��ر ،اعتبر رئيس معهد كوريا للوحدة
تشوي جين أوك أنّ كوريا الشمالية قادرة على

تصغير األسلحة النوويّة ،وتحميل صاروخ سكود
قصير المدى وص��اروخ رودون��غ متوسط المدى
رؤوسا ً نووية.
بأنّ
أنّ
بيونغ
وذكر تشوي التقدير األميركي
يانغ سوف تنجح في تطوير الصاروخ البالستي
العابر للقارات» »ICBMالقادر على استهداف
واشنطن بحلول العام .2020
وحول آثار العقوبات الكوريّة الجنوبيّة على
بيونغ يانغ ،أوض��ح تشوي أنّ ه��روب العمال
الكوريّين الشماليّين الجماعي م��ن مطعم في
الصين إلى كوريا الجنوبية يُشير إلى ظهور آثار
العقوبات ،وتو ّقع المزيد من هروب الدبلوماسيّين
والعمال الكوريين الشماليين في الخارج ،األمر

الذي قد يُثير اضطرابا ً داخل كوريا الشمالية.
يُذكر أنّ سيئول أعلنت في الـ 8من نيسان
عن ه��روب  13عامالً ك��وريّ��ا ً شمال ّيا ً من مطعم
في الصين إلى كوريا الجنوبية ،ويندر هروب
الكوريين الشماليّين جماع ّياً .في غضون ذلك،
ق��ال ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية األم��ي��رك��ي أنتوني
بلينكين أمس ،إنّ الواليات المتحدة ستر ّد بعنف
في حال إج��راء كوريا الشمالية الختبار نووي
آخر.
وقال بلينكين الذي يلتقي مسؤولين بارزين
في الحكومة اليابانية في طوكيو للصحفيين ،إنّ
كوريا الشمالية ستو ّرط نفسها أكثر إذا ما واصلت
استفزازاتها.

م�صادر �أمن ّية ترك ّية :مقتل  18م�سلح ًا كرد ّي ًا خالل محاولتهم الفرار �إلى �سورية

تركيا تعتقل نحو � 100شخ�ص ب�سبب كولن
اعتقلت الشرطة التركية نحو  100شخص
ف��ي إط���ار تحقيقات ع��ن ِ
ص�لات��ه��م المالية
المزعومة برجل الدين البارز فتح الله كولن
المقيم في الواليات المتحدة.
وق��ال��ت وك��ال��ة «األن��اض��ول» لألنباء ،إنّ
عملية الشرطة تر ّكزت في إسطنبول وشملت
 9أقاليم ،وج��رى حتى اآلن احتجاز 88
شخصاً ،كما أصدر االدّعاء أوامر اعتقال بحق
 140شخصا ً يجري التحقيق معهم.
وذك���رت الوكالة أنّ م��ن بين المعتقلين
ّ
وموظفين في بنك آسيا
مديرين تنفيذيّين
أسسه أتباع لكولن وسيطرت
اإلسالمي ،الذي ّ
الحكومة عليه العام الماضي.
وأوضحت الوكالة التركية أنّ التحقيق
ير ّكز على دعم مالي لجماعة كولن حجمه
نحو  50مليون ليرة ( 17مليون دوالر).
وي ّتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كولن بتأسيس «دول���ة م��وازي��ة» ،والتآمر

لإلطاحة بالحكومة من خالل شبكة أنصار في
القضاء والشرطة واإلعالم ،فيما ينفي كولن
االتهامات.
وكانت محكمة تركيّة أصدرت في كانون
األول  2014أمرا ً باعتقال كولن الذي يعيش
في منفى اختياري في ال��والي��ات المتحدة
منذ العام  ،1999وا ّتهمته بقيادة مجموعة
إجرامية.
وفي شأنٍ م ّتصل ،قالت مصادر أمنيّة تركية
أمس إنّ  18مسلّحا ً كرد ّيا ً ُقتلوا في اشتباكات
مع ق��وات األم��ن التركية مساء األح��د عندما
حاولوا الفرار من بلدة نصيبين الحدودية إلى
داخل سورية.
وأضافت المصادر أنّ ق��وات األم��ن كانت
ُتجري تمشيطا ً أمن ّيا ً في نصيبين عندما
اندلعت االشتباكات لدى محاولة أعضاء في
جماعة حزب العمال الكردستاني الوصول
إلى مدينة القامشلي السوريّة القريبة.

المصادر األمنية أضافت أنّ مسلّحي حزب
فجروا عبوات ناسفة
العمال الكردستاني ّ
في نصيبين لدى مرور سيارة للشرطة ،م ّما
أسفر عن مقتل ضابط شرطة وإصابة ثالثة
آخرين.
وذك��رت وكالة «دوغ��ان» التركية لألنباء
أنّ قوات األمن اشتبكت أيضا ً مع المسلحين
في مدينة يوكسيكوفا بالقرب من الحدود مع
إي��ران ،وأنّ ضابط شرطة ُقتل في االشتباك
وأُصيب جندي.
وقال الجيش التركي في تقريره اليومي
ع��ن االش��ت��ب��اك��ات ي���وم األح����د ،إنّ  15من
مسلّحي حزب العمال الكردستاني ُقتلوا يوم
نصيبين وشرناق
السبت وح��ده في م��دن ّ
ويوكسيكوفا.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،استبعدت الحكومة
التركية العودة إلى طاولة المفاوضات وقالت
إ ّنها ستسحق حزب العمال الكردستاني.

انطلقت في طاجيكستان تدريبات عسكرية مشتركة لوحدات
االستطالع الحربي التابعة لدول منظمة معاهدة األمن الجماعي.
ويشارك في تدريبات «بويسك  »2016 -حوالي  1500عسكري
لوحدات االستطالع من القوات المسلحة والطيران لكل من روسيا
وطاجيكستان وأرمينيا وبيالروس وكازاخستان وقرغيزستان.
يُشار إل��ى أنّ ه��ذه التدريبات العسكرية المشتركة تهدف إلى
إتقان عمل الوحدات إلجراء االستطالع في الجبال ،إضاف ًة إلى جمع
المعلومات االستطالعية ومعالجتها وتبادلها ،باإلضافة إلى تحسين
التعاون بين الوحدات في العمليات الخاصة بتدمير المنشآت الها ّمة
في أراضي العدو المفترض.

الرئي�س الإيطالي:
مقتل المئات في المتو�سط
في كارثة جديدة للمهاجرين
أ ّكد وزير الخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني أمس تقارير عن وفاة
الكثير من المهاجرين في المياه اإلقليمية المصرية ،مشيرا ً أ ّنه في
انتظار المزيد من التفاصيل .و أضاف جنتيلوني للصحفيّين« :المؤ ّكد
هو أ ّننا نواجه مرة أخرى مأساة في البحر المتوسط بعد عام بالضبط
من المأساة التي وقعت في المياه الليبية» في إشارة إلى وفاة مئات
المهاجرين قبالة ليبيا في نيسان العام  ،2015مؤ ّكدا ً أنّ «هذا سبب
قوي آخر لكي تلزم أوروبا نفسها بعدم بناء أسوار».
من جهته ،قال الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال ،إنّ المئات
لقوا حتفهم كما يبدو في مأساة جديدة تقع للمهاجرين في البحر
المتوسط.
وذكرت تقارير إعالمية غير مؤ ّكدة في وقت سابق أمس ،أنّ هناك
ما يصل إلى  400ضحية ج ّراء انقالب قارب بالقرب من السواحل
المصرية لدى محاولتهم اإلبحار إلى أوروبا .وقال ماتاريال« :إنّ أوروبا
بحاجة إلى التأمل من جديد أمام مأساة أخرى في البحر المتوسط
مات فيها على ما يبدو المئات».

