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خيارات عراقية �صعبة ..تتجاوز �أمنه الذاتي �إلى الإقليم ..و�سط مطامع �أميركية

الفدرلة ال�سورية
بغطاء �أميركي...

 محمد شريف الجيوسي
 سناء أسعد

في المعارك ال مكان اللتقاط األنفاس ،وال وقت لتبادل المعلومات
فقط وم�ج��رد التصريحات .وال سيما تلك ال�ت��ي ت��دخ��ل ف��ي نطاق
التهديدات ،لتحويل المعركة إلى حرب استنزاف نفسية ،بقصد إطالة
عمرها .فنجد أنّ أكثر ما ت ّم تحريكه دوليا ً واقليمياً ،هو المؤتمرات
ومحركات المجالس بضخ كبير للمزايدات ،وإلقاء أعباء اللوم على
الحكومة السورية...
دائما ً يحملون في حقائبهم رزما ً من الواجبات المقترحة والتي
اتباع سب ٍل جدية
تقع على عاتق الحلف المقاوم من أجل التعاون في ِ
للقضا ِء على اإلرهاب ،دون أن يحملوا ه ّما ً في جعبتهم.
أي خطوة من خطوات المبادرة التي ت ّم حصر سيرها في بوتقة
ّ
التصريحات فقط ،فلم نرى منها إال األوراق والكلمات التي تسيل
ال��دم��اء م��ن حروفها لفظاعة س�م��وم ح�ب��ره��ا ...وت�ص��رخ األوج��اع
من هول سطورها الحزينة المصبوبة في قالب جليدي ال ينكسر،
مهما سلّطت عليها األض��واء وت ّم نشرها تحت أشعة الشمس ..لن
متفحمة منتفخة
تصير مرئية ألنها انطلقت من عقول وقلوب سوداء
ّ
بالشرور ،وأم��ر تطبيق عملية السالم وإنهاء الحروب على أرض
الواقع ..مبهما بالنسبة لها...
السياسة المتبعة من قبل أميركا في ح��رب سورية دائ�م�ا ً تثير
الشكوك ،ودائما محطة للجدل والنقاش بجميع مفاصلها ومحاورها،
ل��ن ان�خ��رط ف��ي سياق األم��ور السابقة ،وكيفية تماشي السياسة
االميركية بمحاذاتها منذ اللحظات االولى في الحرب على سورية..
وسأكتفي بالمرحلة اآلتية ...حيث نشهد الحضور األميركي في
حلبة الصراع السوري في الرقة ..مغايرا ً تماما ً لما هو عليه في حلب
وبدرجات ملحوظة...
ففي الوقت الذي تجاهلت فيه أميركا المطالب الروسية بضرورة
فصل التنظيمات االرهابية المتمثلة في جيش االسالم والفتح وأحرار
الشام ،والتي ُتعتبرهم «معارضة معتدلة» ،عن جبهة النصرة ..في
حلب نراها توفر الغطاء الجوي لـ «قوات سورية الديمقراطية» في
الرقة ،والتي انطلقت عملية تحريرها من قبضة «داع��ش» من عدة
اتجاهات ..تزامنا ً مع عملية تحرير مدينة الفلوجة العراقية من قبضة
«داعش» أيضاً...
موسكو شككت في جدية انطالق الهجوم باتجاه الرقة ،ولكن
وزير خارجيتها سيرغي الفروف أعلن في المقابل استعداد موسكو
للتنسيق مع «سورية الديمقراطية» والتحالف الدولي بقيادة الواليات
المتحدة لش ّن هجوم لطرد «داعش» من الرقة..
ال أحد ُينكر أنّ لهذه المعركة أهمية كبرى تكمن بالدرجة األولى أنّ
الرقة ُتش ّكل المعقل األساسي لداعش ..والحصن األساسي لها.
حيثُ يتواجد المخزون االستراتيجي لترسانة «داعش» العسكرية
فيها أيضا ،وانهيار الرقة يعني انهيار «داعش» كقوى عسكرية في
سورية ،وهذا ما ص ّرح به القيادي عبد العزيز يونس...
ول�ك��ن التصريح الخطير يكمن ف��ي ال�م�ع��ادل��ة ال�م�ط��روح��ة على
لسان األخ�ي��ر ،والتي تقول أنّ اخ��راج داع��ش من الرقة على أيدي
«قوات سورية الديمقراطية» يعني فدرلة سورية ...باعتراف دولي
كح ّل أمثل لمستقبل أفضل لسورية ...تكون فيه «ق��وات سورية
الديمقراطية» نواة الجيش السوري ،باالضافة إلى حضورها في
المحافل الدولية كممثل لشعب سورية «الفدرالي»...
أي
خطورة التصريح تك ّمن في النقطة األول��ى أكثر مما تبعهاّ ،
الفدرلة ...ألننا ال نستطيع إغماض أعيننا وحجب الرؤية عن الدور
العسكري الذي قام به األك��راد ض ّد التنظيمات اإلرهابية منذ بداية
الحرب في سورية ..واعتبارهم أحد أعمدة الجيش السوري أمرا ً
مستساغا ً شرعيا ً وقانونيا ً ضمن الطبيعة العسكرية والسياسية،
التي فرضت معادلتها ط��رق التعامل م��ع ال�ح��روب الجديدة التي
نشهدها اليوم...
وشأن ذلك شأن ضرورة التمثيل السياسي لألكراد واشراكهم
ف��ي ال�م�ف��اوض��ات ،التي ال ت��زال معلقة تحت تأثير أوه��ام سقوف
المطالب ال�لام�ت�ن��اه�ي��ة ...ه��ذا التمثيل ُيعتبر ح�ق�ا ً ل�ك� ّل المكونات
واألط �ي��اف ال �س��وري��ة ...وال سيما إذا ك��ان��ت أف ��راد تلك المكونات
على تخ ّوم الخطوط األمامية لمواجهة اإلره��اب ،هذان الشأنان ال
يشكالن خطورة على الحكومة السورية ...وتسعى إليهما روسيا..
وترتضى عنهما أميركا ...ولكن ترفضه في المقابل تركيا...
وه�ن��ا يك ّمن لغز الطبيعة العسكرية والسياسية ال�ت��ي صاغت
فرضياتها الحروب الجديدة...
فنجد أن �ن��ا أم ��ام مشهد معقد وم�ت�ش��اب��ك ج� ��داً ...مليئ بالعقد
واأللغاز ...ونجد أننا لسنا في دائرة الترقب واالنتظار فحسب ...بل
نقف في قلب دوائر عديدة من التساؤالت ..والتكهنات ...فتضطر
للترقب بعيون جديدة غير تلك التي كنت ُترصد بها األحداث سابقاً،
وتنتظر على مفارق طرق ومنعطفات لم تكن في الحسبان أبدا...
ألي بلد ع��رب��ي ..مهما ك��ان الثمن،
ل��م ت��رد أميركا ال�س�لام أب��دا ً ّ
ويستحيل أن تكون يوما ً صديقا ً حميميا ً للعرب ..وما يجمعها مع
البعض منهم ال يخرج عن كونه مجموعة من المصالح واالطماع
تصب في منحى أبعد من ذلك ...وهذه القناعة لم تأتِ
المشتركة وال
ّ
من محض الصدفة أو التخيالت ،ولم تب َن إال على وقائع ومؤشرات
ودالالت واض �ح��ة .اعتقد الجميع على سعة اط�ل�اع ب�ه��ا ،ومدرك
لحقيقتها تماما ً إال من تعثر بها ووقع في شركها دون أن تستوقفه
معتبرا ً أياها مطبات عادية...
ولكن في صياغة سياسة الحروب الجديدة معادلة تضعك مع
ع��دوك في ط��رف واح��د لمواجهة ع��دو آخ��ر مشترك ،كما في الرقة
دون أن يكون لهذا العدو دور في مواجهة ع��دوك في مكان آخر.
والمقصود هنا موقف أميركا من جبهة النصرة والفصائل األخرى
في حلب ،هذا ي��د ّل إلى أنّ مصلحة أميركية تكمن في تحالفها في
معركة الرقة مع ال�ق��وات الديمقرطية للقضاء على «داع��ش» الذي
ليس بالهدف االساسي بقدر ما هو ما بعد تحرير الرقة من قبضة
«داع��ش» وه��و ما تض ّمنته النقطة االول��ى في تصريح عبد العزيز
يونس بشأن الفدرلة السورية ...فاألكراد يبحثون عن دولة لهم وقد
تجمع حدود سورية وعراقية تركية ..كدولة كردستان الكبرى...
وهذا ما سيكون بمثابة مقتل االتراك ...بتجاوز ما اعتبروه خطوطا ً
حمراء ال يمكن تجاوزها...
صياغة سياسة الحروب الجديدة في الساحة السورية ..جعلت
من تركيا حليف أميركا لتفتيت الوحدة السورية بكافة الجوانب...
وجعلت منها عدوا ً لها ،إذا ما كان مفتاح عملية التفتيت هذه قيام دولة
كردية على مقربة من الحدود التركية...
هي ذاتها الصياغة التي دفعت أميركا لمحاربة داعش في الرقة...
وذاتها التي اقتادت حجاب وعلوش للتمثيل في المفاوضات كان
من المفروض أن يحضرها دبلوماسيي السياسة وليس مجرمي
الحرب ...وهي التي اقتادت األكراد لتحرير الرقة بغطاء أميركي...
يريدون أن تكون «روج آفا» بداية لشرق أوسط جديد ال «داعش»
مقسمة جغرافيا ً على أس��س طائفية
فيه ،ولكن فيه دول��ة سورية ّ
وعرقية ،هذا أقصى ما تسعى إليه أميركا وتل أبيب وال��دول التي
تقلقها سورية الموحدة ( قلب العروبة النابض وعماد المقاومة
) وال سيما إذا حفظت أميركا موطئ قدما ً لها في شمال سورية،
بنشر قواعدها في الدولة الكردية ،فيصير جزءا ً مهما ً من الخاصرة
السورية حليفا ً استراتيجيا ً لها في المنطقة...
ل��ذل��ك ي�ج��ب أن ُي ��درك أخ��وت�ن��ا األك� ��راد أنّ مكانتهم السياسية
والعسكرية م�ح�ف��وظ��ة ...ول�ك��ن يجب أن ي�ك��ون��وا أك�ث��ر وع �ي �ا ً ألنّ
تقسيم سورية هو مشروع صهيو أميركي ...وظفت ﻷجله غرف
االستخبارات األميركية واإلسرائيلية ق��درات وأمكانيات هائلة..
ووقف نزيف الدم السوري الذي سال فوق التراب السوري للحفاظ
على وحدتها ،والقضاء على االرهاب ..والنهوض من أنقاض الدمار،
كحصيلة لسورية مقسمة ال يعتبر اال نصرا ً للحلف المعادي...
ونجاحا ً لمؤامرتهم وهزيمة نكراء لنا ...وه��ذا ما لن يحصل على
اإلطالق.

أض�ح��ت م�ع��رك��ة ت�ح��ري��ر ال�ف�ل��وج��ة بالتنسيق م��ع التحالف
األم�ي��رك��ي بعد حسم ال��رم��ادي وال��رط�ب��ة ،وب��إش�ت��راك أطراف
عراقية عديدة على رأسها الجيش العراقي ،في حكم المحسومة،
م��ا يتيح تأمين ال�ط��ري��ق ال��دول�ي��ة م��ع األردن وط��رد «داع��ش»
والعصابات اإلرهابية بعامة من غرب العراق ،المحاذي لك ّل
من سورية واألردن ،األمر الذي يفترض انعكاسه إيجابيا ً على
االوضاع اإلقتصادية فيهما.
وق��د تزامن وسبق إع�لان ع��زم العراق الرسمي حسم هذه
ال�م�ع��رك��ة و اج�ت�ي��اح آالف المتظاهرين ال�ع��راق�ي�ي��ن ،للمنطقة
الخضراء في ب�غ��داد ،واقتحام متكرر لمكتب رئيس ال��وزراء
العِبادي ،ومطالبات باستقالة جماعية لكل من رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة ومجلس النواب ،في خطوة لو ت ّمت ألحدثت،
فراغا ً دستورياً ،يهدّد بتصدع الدولة العراقية ،فوق ما هي عليه
من أزمات ،و تمدّد اإلرهاب وليس فقط إستكمال تحرير غرب
العراق.
ُ
يعيش حاليا ً مرحلة دقيقة ،فتحريره من
ال شك أنّ العراق
العصابات اإلرهابية أولوية رئيسية بالنسبة له ،وبدرجة ثانية
بالنسبة إل��ى س��وري��ة واألردن ،لكن دخ��ول التحالف الدولي
األميركي على ه��ذا الخط ،وع ْقد اتفاقات مع مؤسسات رأس
المال العالمية ،سيُسقط الى ح ّد كبير اإلنجاز الذي حققه العراق
بإخراج القوات األميركية من أراضيه ،و ُيفرض تبعية جديدة
لحلف الناتو ولمؤسسات رأس المال العالمية بك ّل ما يستتبع
ذل��ك من انتقاص في القرار العراقي السياسي واالقتصادي
المستقل.
وفي آن ،سيتسبّب إيالء (اإلصالحات السياسية الداخلية)

أولوية على تحرير العراق من العصابات اإلرهابية( ،استقرار)
ه��ذه العصابات ف��ي مناطق سيطرتها واح�ت�م��ال تقدّمها في
مناطق جديدة ،واستدراج بطانات حاضنة ،وقد يعمد التحالف
الدولي إلى إيجاد صيغ تفاهم واقعية معها؛ تحفظ مصالحه في
المناطق التي تسيطر عليها ،ويتحقق بذلك جعل التقسيم في
العراق حقيقة واقعة.
ب �ه��ذا ال�م�ع�ن��ى ف ��إن ال �ع��راق ي�ع�ي��ش م ��أزق� �اً ..ل�ي��س سهالً..
والصحيح أن تولى مهمة تحرير العراق على ما عدا ذلك من

الح�سم قد ينعك�س هجرة
وا�سعة من الإرهابيين
الفارين و�أ�سرهم ومنا�صريهم،
من المناطق التي يجري
تحريرها؛ �إلى الأردن
خ �ي��ارات ،ف��اإلص�لاح��ات السياسية ال تستقيم م��ع استمرار
اح �ت�لال أراض ع��راق�ي��ة ب�م��ا فيها ال�ف�ل��وج��ة ،واإلص � ��رار على
اإلستمرار في التظاهر واستعراض القوة (بغض النظر) عمن
يكون خلفها ،وهي لن تثمر غير تعطيل دحر اإلرهاب وإسقاط
مؤسسات الدولة.
وف��ي المقابل ف��إنّ مشاركة التحالف الدولي األميركي في
(تحرير) العراق من اإلره��اب ،والتعامل مع مؤسسات رأس
المال العالمية سيدخل العراق مجدّدا ً في متاهة التبعية لهذه
المؤسسات وللواليات المتحدة األميركية وتحالفاتها السياسية
والعسكرية ،وسيتعدّى هذا الخطر العراق؛ فاألطماع األميركية

بوتين :العالقات بين رو�سيا و�أوروبا
على مفترق طرق

قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين إن موسكو لم
تالحظ حتى اآلن استعدادا ً من جانب االتحاد األوروبي
الستئناف حوار الشراكة ،وح ّذر من أنّ العالقات الروسية
 األوروبية وصلت إلى مفترق طرق.وكتب بوتين مقاال ً نشرته صحيفة «كاتيميريني»
اليونانية أمس قبيل بدئه زيارته المقررة إلى اليونان
اليوم الجمعة ،قال فيه «تنطلق روسيا من ضرورة إقامة
حوار شراكة متكافئ فعالً بينها وبين االتحاد األوروبي
حول دائ��رة واسعة من المسائل ،ب��دءا ً من تسهيل نظام
منح تأشيرات ال��دخ��ول ،وص���وال ً إل��ى تشكيل تحالف
طاقة .لكننا لم نالحظ حتى اآلن أنّ شركاءنا األوروبيين
يبدون استعدادا ً للسير في هذا الطريق الواعد والمتبادل
المنفعة».
وفي الوقت نفسه اعتبر الرئيس أنّ العالقات الروسية
 األوروبية ال تواجه أي مشاكل ال يمكن تجاوزها ،ودعابروكسل إلى العودة لطريق الشراكة متعددة الجوانب،
والشروع في أخذ اآلراء والمصالح للطرف اآلخر بعين
االعتبار .وش��دد قائال «اليوم وصلت روسيا واالتحاد
األوروبي إلى مفترق ،ويتعيّن عليهما أن يجيب عن سؤال:
كيف ن��رى مستقبل عالقاتنا وف��ي أي اتجاه نخطط أن
نسير؟»

كما ناشد بوتين الشركاء األوروب��ي��ي��ن استخالص
العبر من األحداث في أوكرانيا ،والشروع في إقامة منطقة
تعاون اقتصادي وإنساني تمتد من المحيط األطلسي إلى
المحيط الهادئ ،وتعتمد على هيكلية أمن متكافئ وغير
قابل للتجزئة.
ومن الخطوات الالزمة لتحقيق هذا الهدف ،أشار بوتين
إلى مهمة تحقيق االنسجام بين عمليتي التكامل األوروبية
واليورو -آسيوية .وأشار إلى زيادة أهمية هذه الخطوة،
نظرا ً لظهور مراكز نفوذ جديدة بالعالم باتت تنافس
مع المراكز القديمة ،ومنها أوروب��ا .واستطرد قائال« :من
الواضح أ ّنه ال يمكن ضمان مكان مستحق للقارة العجوز
في الظروف الدولية الجديدة ،إال بتوحيد ق��درات كافة
الدول األوروبية ،ومنها روسيا».
وتابع أنّ التراجع في العالقات بين روسيا واالتحاد
األوروبي ،يؤثر سلبا على العالقات الثنائية بين موسكو
وأثينا ،وال سيما على مستوى التبادل التجاري الذي
تراجع هذا العام بنسبة الثلث بالمقارنة مع بيانات العام
الماضي ،ووصل إلى  2.75مليار دوالر .وأوضح بوتين أنّ
حظر استيراد المنتجات الزراعية من دول االتحاد األوروبي
والذي فرضته روسيا ردا ً على العقوبات األوروبية ضدها،
يض ّر بقدر كبير بمنتجي هذه البضائع في اليونان.

بكين :ال�شعب ال�صيني
لن يقبل �أبد ًا ا�ستقالل تايوان

ال ُتقتصر عليه ،بل تتعداه إلى سورية ،حيثُ أعلن عن وصول
قائد عسكري أميركي كبير إلى شمالي سورية لتكريس ما أطلق
عليه (تحالف كردي عربي) تمهيدا ً لـ(تحريرالرقة) خالفا ً لرغبة
الدولة الوطنية السورية ،ودون تنسيق مع روسيا االتحادية،
ما يؤكد أطماع الواليات المتحدة ليس في العراق فحسب وإنما
في المنطقة ككل.
ال ب ّد أنّ الخيار العراقي األجدر باالتباع ،تأجيل اإلصالحات
التي يحتاجها العراق ،وإيالء تخليصه من العصابات اإلرهابية
أولوية ولكن بأيد عراقية خالصة ،على أن يترافق ك ّل تقدّم على
األرض ض ّد اإلرهاب ،بخطوة إصالحية جديدة وهكذا.
تبقى اإلش� ��ارة إل��ى أنّ الحسم ق��د ينعكس ه�ج��رة واسعة
من اإلرهابيين الفارين وأس��ره��م ومناصريهم ،من المناطق
المحررة والتي يجري تحريرها ؛ إلى األردن ،بما يشكل أعباء
أمنية حدودية إضافية على األردن ،فضالً عن احتماالت تسرب
إرهابيين عبر الالجئين وبطرق مختلفة  ،كالعبور عبر الحدود
السورية المجاورة لألردن إليه ،بخاصة أنّ بين إرهابيّي تلك
المناطق؛ إرهبيين سوريين سواء كانوا من داعش أو أخواتها،
كما قد يحاول بعضهم التسلل إلى شرق سورية وفتح جبهة
جديدة هناك ،في محاولة لإلتصال الجغرافي مع عصابات
إرهابية في مناطق مجاورة للجوالن العربي السوري المحتل
من قبل «إسرائيل».
من هنا ،ف��إنّ معركة تحرير الفلوجة وغ��رب العراق بعامة،
تتخذ طابعا ً إقليمياً ،سواء سلبا ً أو إيجابياً ،إذ تحاول واشنطن
ال�ع��ودة إل��ى المنطقة بقوة ،لكن نجاح ال�ع��دوان الجديد بثياب
القضاء على اإلره��اب ،لن ُيكتب له النجاح غالباً ،فالمعنيون
بأمن المنطقة اإلستراتيجي الحقيقي موجودون على األرض
بفعالية وقوة وعيونهم مفتوحة على اآلخر ،و(بنادقهم) جاهزة
ومشرعة.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

كوالي�س
خفايا
تقول مصادر
عسكرية متابعة للوضع
في سورية إنّ حجم
التأثير الذي فرضته
روسيا على تشكيالت
المعارضة نجح بجعل
عشر جماعات مسلحة
على األق ّل تطلب
هدنة موضعية في
مناطق سيطرة «جبهة
النصرة» ليتسنّى لها
االنسحاب ،وانّ جماعة
الرياض اضطرت تحت
ضغط روسي على
األميركيين للقبول بفتح
حوار مع الجماعات
الكردية والمعارضات
األخرى لتوسيع الوفد
المفاوض.

وا�شنطن :قواتنا �ستبقى في �أفغان�ستان لفترة طويلة

زعيم «طالبان» الجديد يرف�ض محادثات ال�سالم

أكد وزير الدفاع األميركي آشتون
كارتر أن عدد القوات األميركية في
أفغانستان سيخفض ،إال أنها ستبقى
في هذا البلد لفترة طويلة ،مشيرا ً
أنّ واشنطن و حلفاءها ستواصل
تمويل قوات األمن األفغانية ،مؤكدا ً
أهمية هذا التمويل.
كارتر و في اجتماع مع مجموعة
من البحارة العسكريين في نيوبورت
بوالية رود آيالند ،أضاف أنّ قوات
ب�لاده ستبقى في أفغانستان ،من
أجل دعم قوات األمن هناك وإجراء
عمليات لمكافحة اإلرهاب.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،دع���ا ك��ارت��ر
زعيم «طالبان» الجديد هبة الله
أخ���ون���زاده إل���ى االع���ت���راف بعدم
وج���ود ب��دي��ل لهزيمته ،م��ؤك��دا ً أنّ
قوات األمن األفغانية بدعم أميركي

أق��وى م��ن «ط��ال��ب��ان» وق���ادرة على
حماية ال��دول��ة وح��ك��وم��ة ال��وح��دة
الوطنية.
وق��ال وزي��ر ال��دف��اع األميركي إنّ
البديل يتمثل في توقيع اتفاق سالم،
مشيرا ً إلى أنّ واشنطن تنوي وضع
«طالبان» في هذا اإلطار .وأكد أنّ أيّ
زعيم عاقل لطالبان يجب أن يدرك
أنه ليس قادرا ً على تحقيق النجاح
باستخدام السالح فقط ،مشيرا ً إلى
أنه من الواضح أنّ الزعيم السابق
لم يتمكن من إدراك ذلك.
في غضون ذلك ،أعلنت «طالبان»،
ف����ي ت��س��ج��ي��ل ص���وت���ي ل��زع��ي��م
الحركة ال��ج��دي��د ،رفضها ال��ع��ودة
ُ
حيث قال
إل��ى محادثات ال��س�لام،
أخ��ون��زادة في التسجيل المنسوب
إليه« :ال ،لن نشارك في أيّ نوع من

محادثات السالم».
ج��اء ذل��ك في وق��ت ،أعلن فصيل
داخل الحركة انشقاقه عنها ،رفضا ً
الجتماع مجلس الحركة األخير،
الذي تم خالله اختيار المال أخونزادة
خليفة للمال أختر منصور في زعامة
طالبان ،بدعوى أنّ الزعيم الجديد
م��ت��ش��دد ول���م ُي��ش��غ��ل أي منصب
داخ���ل ال��ح��رك��ة س���وى المناصب
اإلدارية والشرعية ،كداعية أو قاض
شرعي.
وح��س��ب م��ص��ادر أفغانية ،ف��إنّ
الفصيل المنشق عن طالبان ،يرى
أنّ االختيار الجديد لم يأت من جانب
أب��ن��اء الحركة األصليين األف��غ��ان،
وإنما جاء بإمالءات من دول أخرى ال
تمثل األفغان وال تهمها إال مصالحها
الخاصة.

اليونان تمهِّد جوي ًا لتدخل «الناتو» في ليبيا
نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية عن مصدر يوناني
قوله ،إنّ أثينا قررت إغالق مجالها الجوي أمام الطائرات
الليبية لمدة  3أشهر ،على خلفية استعدادات «الناتو»
لشن عملية عسكرية في ليبيا.
وقال المصدر أمس «أصدر الناتو بالغا ً بإغالق مجال
التحليقات التابع ألثينا أمام الطائرات الليبية ،ويعني ذلك
حظر كافة تحليقات الطيران الليبي .كما تم إغالق المجال
الجوي إليطاليا ومالطا» ،موضحا ً أنّ هذا اإلجراء مرتبط
باستعداد «الناتو» لشن عملية في ليبيا ،وأش��ار إلى
احتمال انطالقها خالل األيام القريبة القادمة.
وكان أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ قد أعلن في
وقت سابق بعد لقاء جمعه مع رئيس ال��وزراء اإليطالي
ماتيو رينزي في روما ،أنّ األطلسي مستعد للتدخل في
الوضع بليبيا تلبية لطلب حكومة الوفاق الوطني.

وفي السياق ،قصف الطيران الحربي التابع لعملية
«البنيان المرصوص» ق��وات ل��ـ»داع��ش» كانت تحاول
الهرب وتمركزت على بعد  40كيلو مترا ً إلى الجنوب من
منطقة البغلة.
وقال الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص» العميد
محمد الغصري ،إنّ الطيران أطلق صاروخين على قوات
التنظيم ،ما أدى إلى مقتل قرابة ثالثين عنصرا ً وحرق
آلياتهم.
وك��ان الغصري أك�� ّد أنّ قواته أح��رزت تقدما ً كبيرا ً
وسيطرت على بوابة الخميسين الواقعة غرب مدينة سرت
باتجاه منطقة جارف ،وقال إنّ القوات المكلفة من المجلس
الرئاسي تعاملت «بقوة في المرحلة الثانية للعملية»
التي تهدف إلى تحرير مدينة سرت من تنظيم «داعش»
والجماعات اإلرهابية.

اكت�شاف دالئل على خطط
هجوم �إرهابي جديد في بلجيكا
قال تشانغ شي جون رئيس مكتب شؤون تايوان ،و
هو المسؤول الصيني عن العالقات مع تايوان ،إنّ الشعب
الصيني الذي يبلغ تعداده  1.3مليار نسمة ،يقف على قلب
رجل واحد فيما يتعلق بعدم السماح باستقالل تايوان.
وخالل اجتماع مع مجموعة من ممثلي رجال األعمال في
بكين ،قال جون :إن أي شيء يخالف مبدأ «صين واحدة»
لن يجلب سوى التوتر واالضطراب في العالقات ،مضيفا ً
«ليس هناك مستقبل في استقالل تايوان الذي ال يمكن أن
يكون خيارا ً مطروحاً .هذا خالصة التاريخ».
تابع المسؤول الصيني قائال «البعض يرى أنه يجب
االنتباه إلى ال��رأي العام في تايوانن وأن��ه يمكن ت ّفهم
توجهات ومشاعر شعب تايوان ،التي تشكلت عبر تجاربه
التاريخية الخاصة ومناخه االجتماعي»».لكن على

المجتمع التايواني أن يفهم ويهتم بمشاعر  1.37مليار
من سكان البر الرئيسي» ،مضيفا ً «لديهم إرادة صلبة ظلت
ثابتة تجاه حماية الوحدة الوطنية وعدم السماح بتقسيم
البالد».
هذا وحذرت الصين مرارا ً الحزب الديمقراطي التقدمي
المؤيد لالستقالل -الذي تولت زعيمته تساي إينج وين
منصب رئيس البالد األسبوع الماضي -من العواقب
السلبية إذا ما تقاعس عن االعتراف بأن تايوان جزء من
الصين في إطار مبدأ «صين واحدة» الذي تنتهجه بكين.
وقالت تساي إنّ المبادئ الديمقراطية ستحكم عالقات
تايوان مع بكين ،وحثت الصين في كلمة ألقتها في حفل
تنصيبها على تنحية الماضي جانبا ً والمشاركة في حوار
إيجابي.

أعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية
اعتقال  4أشخاص ،يشتبه بتجنيدهم
مقاتلين للقتال ف��ي صفوف تنظيم
«داعش» في سوريا وليبيا ،والعثور
على دالئ��ل ُتشير إل��ى مخطط ّ
لشن
اعتداء جديد في بلجيكا.
وأف�����ادت ال��ن��ي��اب��ة ب���أن الشرطة
البلجيكية فتشت منازل في شمال
بلجيكا ،وألقت القبض على  4أشخاص
لالشتباه بانتمائهم لمنظمة إرهابية،
ومحاولة تجنيد أشخاص للقتال في
صفوف تنظيم «داعش» في سوريا أو
ليبيا.

وأوضحت النيابة في بيان أنّ هذا
الملف ال صلة له حتى اآلن بالتحقيق
في اعتداءات  22آذار التي استهدفت
مطار بروكسل الدولي ،ومحطة المترو
في مايلبيك وخلفت  32قتيالً و340
جريحاً .وص ّرح إيريك فإن دير سيبت،
المتحدث باسم النيابة الفيدرالية ،بأنّ
المعتقلين األربعة «متورطون بشكل
كبير ف��ي عملية التجنيد ..وعث ّرنا
على دالئ��ل مخطط لشن هجوم في
بلجيكا».
وأوض��ح بيان النيابة أن «بعض
األشخاص المذكورين كانوا يعتزمون

ال��ذه��اب بأنفسهم واالن��ض��م��ام إلى
«داع����ش» ،ووف���ق النتائج األول��ي��ة
للتحقيق «تبين أنه كانت هناك خطط
لتنفيذ اعتداءات في بلجيكا» ،وبعد
استجواب األرب��ع��ة ،ص��درت مذكرة
توقيف بحق أحدهم وأجبر آخر على
وضع سوار إلكتروني ،حسب النيابة،
وجرى اإلفراج المشروط عن المشتبه
بهما اآلخرين.
وذكر البيان أنه لم يعثر في المنازل
التي خضعت للتفتيش على أسلحة
أو متفجرات ،ول��م يظهر أي ارتباط
بتفجيرات  22آذار.

