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وقفة

أستانة

ّ
«أعطيناهم فرصًا للكف عن الخروج
من سوريا وتنفيذ أنشطة إرهابية
في تركيا ،ورأيـنــا نياتهم .عمليتنا
(درع الـفــرات) أظـهــرت مــرة أخــرى أن
(ي ب ك ـ وحــدات حماية الشعب) ال
تهدف إلى القتال ضد داعش ،بل إلى
تقسيم سوريا».

دير الزور
امل ـه ـنــدســن ف ــي وادي الـ ـث ــردة .»1
وأض ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدر أنـ ـ ــه «ال صـحــة
لـسـيـطــرة اإلرهــاب ـيــن عـلــى منطقة
ال ـج ـبــل وكـتـيـبــة ال ـت ــأم ــن ،أو قطع
الطريق بني املطار واملدينة» ،الفتًا
إلـ ـ ــى أن «وحـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـجـ ـي ــش ال ـت ــي
ص ـم ــدت ط ـي ـلــة ثـ ــاث سـ ـن ــوات مــن
ال ـح ـص ــار ،قـ ـ ــادرة ع ـلــى اسـتـيـعــاب
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات وم ـ ـنـ ــع (داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش) مــن
تحقيق تقدم ميداني فيها».
وي ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاول «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» م ـ ـ ــن خـ ــال
هـجـمــاتــه األخ ـي ــرة الـسـيـطــرة على
مـنـطـقـتــي ال ـج ـبــل وامل ـق ــاب ــر ،بشكل
ي ـت ـيــح ل ــه رب ـ ــط م ـن ــاط ــق سـيـطــرتــه
من تالل الثردة باتجاه البانوراما
وقطع الطريق بني املطار واملدينة
من جهة ،واملطار و«اللواء  »137من
جهة أخــرى ،بهدف تقطيع أوصال
الـ ـجـ ـي ــش فـ ــي امل ــديـ ـن ــة إلـ ـ ــى ث ــاث ــة
أقـســام .وكــان نجاح خطة التنظيم
سيتيح له تضييق الحصار ومنع
الـ ـت ــواص ــل ب ــن وح ـ ـ ــدات ال ـج ـيــش،
إض ــاف ــة إلـ ــى م ـنــع امل ــروحـ ـي ــات من
الـ ـهـ ـب ــوط فـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة ،مـ ــا يـعـنــي
قـطــع اإلمـ ـ ــدادات الـعـسـكــريــة عنها،
وتـسـهـيــل االن ـق ـضــاض عـلــى نـقــاط
الجيش بهدف السيطرة على كامل
محافظة دير الزور.

هوبير فيدرين :الغرب لم يعد يحكم العالم
رأى وزير الخارجية الفرنسي األسبق هوبير
فيدرين ( 1997ـ  )2002أنــه بــات على الغرب
أن «يعترف بأنه ال يمكنه أن يحكم العالم بعد
اآلن» .وفي مقابلة طويلة مع صحيفة «لوموند»
ُ
نـشــرت فــي عــدد أم ــس ،قــال إن «مــأســاة حلب
ّ
تعد رمزًا قاسيًا للخطأ الذي ارتكبه الغربيون،
منذ بداية األزمة السورية» ،مشيرًا إلى أن حلب
«تمثل انهيار السياسات الغربية ،التي تقودها
قـبــل كــل ش ــيء املـعــايـيــر وامل ــواق ــف األخــاقـيــة،
املـشـ ّـرفــة ،ولكن التي ال ســوق لها فــي الــواقــع».
وفي هذا السياق ،لفت إلى أن «روسيا وإيران
تملكان األوراق في أيديهما» اآلن ،معتبرًا أنه
«حتى لو فشال ،فإن ذلك لن يعيدنا إلى اللعبة...
ّ
يجب أن نتعلم الدرس».
وأك ــد فـيــدريــن أن «خ ـســارة الغربيني ألحــاديــة
ال ـس ـل ـطــة ـ ـ ـ الـ ـت ــي م ـل ـكــوهــا م ـن ــذ قـ ـ ــرون ـ ـ ـ أم ــر
مــاحــظ منذ بعض الــوقــت» .إال أنــه أش ــار إلى
ّ
ّ
أن أحداثًا كثيرة ساهمت في تجليها ،مركزًا
فــي هــذا السياق على الـحــرب الـســوريــة .وقــال:
«كان يجب أن تحصل بعض األحــداث املريعة،
مثل اسـتـعــادة األحـيــاء الشرقية فــي حلب من
ق ـبــل ال ـن ـظــام ال ـس ــوري ـ ـ ب ـم ـســاعــدة ال ـطــائــرات
الــروسـيــة ـ ـ فــي وجــه الغربيني الضعفاء ،ومن
بعدها املفاوضات من أجل الخروج من األزمة
الـســوريــة ،والـتــي أعلنت عنها روسـيــا وتركيا
وإي ــران ـ ـ مــن دون الــواليــات املتحدة وفرنسا ـ
ً
ً
ليشكل هذا األمر دليال مذهال (على ما وصل
إليه الغرب)».
وردًا ع ـلــى سـ ــؤال ع ـ ّـم ــا ك ــان ي ـجــب أن يفعله
الغرب في سوريا ،رأى الدبلوماسي الفرنسي
أن ــه «ك ــان األجـ ــدر بــاألمـيــركـيــن والـفــرنـسـيــن،
منذ بــدايــة الـحــرب ،أن يقولوا إنهم ال يملكون
ال ــوس ــائ ــل امل ـن ــاس ـب ــة وال ال ـش ــرع ـي ــة ل ـل ـتــدخــل،
وبــالـتــالــي االك ـت ـفــاء بــاملـســاعــدة اإلنـســانـيــة من
أج ــل ال ـحــد م ــن م ـعــانــاة ال ـس ــوري ــن ،م ــن خــال
م ـس ــاع ــدة تــرك ـيــا واألردن ول ـب ـن ــان ،وال ـق ـبــول
باستضافة الــاجـئــن ،بــالـتــزامــن مــع التشاور

الفرنسي
رأى وزير الخارجية
ّ
األسبق هوبير فيدرين ،أن الحرب
في سوريا ،وتحديدًا استعادة
حلب ،بالتوازي مع فوز دونالد
ترامب في الواليات المتحدة،
وغيرها من األمور ،ساهمت في
إظهار الفشل الذي وصلت إليه
سياسات الغرب
مع روسيا» .إال أنه ّ
تطرق إلى خيار آخر كان
يمكن اللجوء إليه ،وهو «فــرض الديموقراطية
في سوريا ،ما يعني تأمني الوسائل العسكرية
واملادية والسياسية من أجل النجاح» .وأوضح
أن ذلك يعني أيضًا «التدخل بشكل كبير لدعم
أصــدقــائ ـنــا الــدي ـمــوقــراط ـيــن ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ضعفهم .وإذا مــا اقتضى األم ــر ،إرس ــال مئة
ألــف رجــل على مــدى سـنــوات ،بعد التأكد من
ّ
ولكن الوزير
دعم الرأي العام (الغربي) لذلك».
ّ
الفرنسي األسـبــق بــدا غاضبًا مما أقــدم عليه
الغرب في ســوريــا ،وهــو «أننا لم ندعم أيــا من

الطرفني ،في الوقت الذي جعلنا فيه معارضي
(الرئيس السوري) بشار األسد يعتقدون بأننا
ندعمهم» .وأشــار إلــى خطأ آخــر وهــو «أننا لم
نستمع للمسيحيني في سوريا ولبنان ،الذين
ح ــذروا مــن أنــه فــي حــال سـقــوط نـظــام األســد،
فإن النظام املقبل سيكون أســوأ» .إضافة إلى
ما ّ
تقدم ،رأى أن كان من الخطأ «االعتقاد بأن
روسـيــا ستترك قاعدتها الخارجية الوحيدة
تسقط ،أي القاعدة البحرية في طرطوس».
ّ
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،تــركــزت املـقــابـلــة ،فــي جــزء
كبير منها ،على انتخاب دونالد ترامب رئيسًا
للواليات املتحدة ،وهو ما ّ
عده وزير الخارجية
ال ـفــرن ـســي األس ـب ــق «تــرج ـمــة قــاس ـيــة ل ـلــواقــع»
ال ــذي وصـلــت إلـيــه الـسـيــاســات الـغــربـيــة .ولفت
إلى أن «الوقت قد حان من أجل القيام بجردة
حساب» ،مشيرًا إلى أن انتخاب ترامب قد أدى
إلــى إضـعــاف عــدد مــن االقتناعات فــي الغرب.
مع ذلك ،فقد أكد أن انتخابه ليس سببًا ولكن
ُ
ظهر
نتيجة ملا وصل إليه الغرب ،موضحًا أنه ي ِ
«تـمـ ّـرد الطبقات الشعبية التي لــم تؤمن يومًا
بالعوملة الـسـعـيــدة ،وأيـضــا الطبقات الوسطى
الغربية التي تبتعد عن العوملة ،وعن أوروبا».
أمــا عــن كيفية تعاطي أوروب ــا مــع تــرامــب ،في
املستقبل ،فقد رأى أنه يجب على ثالث أو أربع
دول أوروبية وازنــة أن تواجه قراراته املرتقبة،
ذاكـرًا منها االتفاق بشأن ّ
التغير املناخي .أما
في ما يتعلق باالتفاق النووي ،فقد أشار إلى أنه
يجب على األوروبيني أن يؤكدوا لترامب أنهم
سيواصلون تنفيذه ألنه اتفاق دولي ،موضحًا
أنه «إذا ما أراد فرض عقوبات بسبب التعاون
مــع إي ــران ،يجب على األوروبـيــن اقـتــراح نظام
تبادل مع الدول النامية ـ مثل روسيا والصني ـ
بهدف العمل مع إيران» .وأضاف فيدرين« :إذا
ّ
ّ
ما كنا قادرين على تبني هذا النوع من املواقف،
فإن األعمال األميركية الكبرى ستضغط على
ترامب».
(األخبار)

ّ
ّ
مشروع إردوغان يمر بقراءة برلمانية أولى
وافق البرملان
التركي بالقراءة
األولى ،أمس ،على
مشروع التعديل
الدستوري الذي
يرمي إلى تعزيز
صالحيات رئيس
البالد ،وهو مشروع
الرئيس رجيب
إردوغان
ويحتاج مقترح
التعديل الدستوري
إلى موافقة نحو
 330نائبًا (من
إجمالي  ،)550ليتم
عرضه على الرئيس
من أجل إقراره،
وعرضه الستفتاء
شعبي
(األخبار ،أ ف ب)

