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العالم

سوريا بقيت المعارك على جبهات الغوطة مشتعلة ،رغم قافلة
المساعدات التي دخلت دوما أمس ،وسط حديث عن تحضيرات
لدخول قافلة ثانية الخميس المقبل .وفي المقابل ،حققت
القوات التركية تقدمًا مهمًا في محيط ناحية شــرانّ ،
يهدد
بسيطرتها على مركز الناحية الرابع في عفرين

القوات التركية تتوغل شمال شرق عفرين

معارك الغوطة مستمرة
 ...مع المساعدات
رغــم االنـتـقــادت العديدة التي طالت
«ال ـه ــدن ــة اإلن ـس ــان ـي ــة» املــؤق ـتــة الـتــي
ّ
تطبقها دمشق ومــوسـكــو ،لساعات
مـحــددة فــي غــوطــة دمـشــق الشرقية،
دخ ـل ــت أم ــس قــاف ـلــة م ـس ــاع ــدات إلــى
م ــدي ـن ــة دومـ ـ ــا ع ـب ــر «امل ـع ـب ــر اآلم ـ ــن»
ف ــي مـنـطـقــة م ـخ ـيــم ال ــواف ــدي ــن .وفــي
امل ـقــابــل ،ل ــم تـتــوقــف جـبـهــات الـقـتــال
فــي باقي مناطق الغوطة ،أمــس ،بل
بـقـيــت امل ـع ــارك عـلــى مـعـظــم امل ـحــاور
الـتــي اشتعلت خــال األي ــام الفائتة،
وط ـ ــاول ال ـق ـصــف املــدف ـعــي وال ـجــوي
م ــواق ــع داخـ ـ ــل الـ ـغ ــوط ــة ،ف ــي مـقــابــل
سقوط عشرات القذائف على أحياء
دمـ ـش ــق وم ـح ـي ـط ـه ــا .ال ـق ــاف ـل ــة ال ـتــي
ّ
تتألف من « 46شاحنة تقل حاجات
ً
ط ـب ـيــة وغ ــذائـ ـي ــة ،فـ ـض ــا ع ــن ط ـعــام
لـنـحــو  27500ش ـخــص» وف ــق إعــان
مـكـتــب تـنـسـيــق ال ـش ــؤون اإلنـســانـيــة
ال ـتــابــع لــأمــم امل ـت ـحــدةّ ،ع ـبــرت نحو
الغوطة بالتوازي مع تبني مجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
ق ـ ـ ــرارًا ي ـط ــال ــب بـ ــإدخـ ــال امل ـس ــاع ــدات
بشكل عــاجــل إلــى الـغــوطــة ،ويطالب
بـفـتــح تـحـقـيــق ح ــول األحـ ـ ــداث الـتــي
تـشـهــدهــا املـنـطـقــة .وه ــو م ــا ب ــدا أنــه
تـ ّ
ـوجــه مــن دمـشــق لتفريغ الـقــرار من
م ـح ـت ــواه ،خ ــاص ــة م ــع تــأك ـيــدهــا في
وقت سبق صدوره في املجلس أنها

أعطت تصريحًا بــدخــول املساعدات
إل ــى ال ـغــوطــة م ــن دون ال ـحــاجــة إلــى
قـ ـ ــرار أمـ ـم ــي .ودخـ ـل ــت ال ـق ــاف ـل ــة إل ــى
مناطق سيطرة الفصائل املسلحة،
بعد تفتيش على نقاط الجيش في
مخيم الوافدين ،ومنع عدد من املواد
الـطـبـيــة م ــن ال ـع ـب ــور ،وف ــق م ــا قــالــت
املتحدثة باسم مكتب األمــم املتحدة
لتنسيق ال ـشــؤون اإلنـســانـيــة ،ليندا
ت ــوم ،ال ـتــي دع ــت األم ــم امل ـت ـحــدة إلــى
ضــرورة إضافة تلك املــواد إلى قافلة
ثــان ـيــة ُي ـف ـت ــرض أن ت ــدخ ــل ال ـغــوطــة
الشرقية الخميس.
وف ــي م ـ ـ ــوازاة ال ـقــاف ـلــة ،م ـ ـ ّـرر مجلس
ح ـقــوق اإلن ـس ــان ،فــي جلسته أمــس،
مشروع قرار قدمته بريطانيا ،طالب
بـ ــ«فـ ـت ــح ت ـح ـق ـيــق ش ــام ــل وم ـس ـت ـقــل
ف ــي األح ـ ـ ــداث األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـغــوطــة
الشرقية»ّ .
وندد بـ«استخدام أسلحة
ثقيلة وغ ـ ــارات جــويــة عـلــى مدنيني
دون ـم ــا تـمـيـيــز ،وال ـل ـج ــوء املـفـتــرض
إل ــى أسـلـحــة كـيـمـيــائـيــة ف ــي الـغــوطــة
الـ ـش ــرقـ ـي ــة» .ال ـ ـقـ ــرار ال ـ ـ ــذي س ـب ــق أن
انتقده الرئيس السوري بشار األسد،
قبل تـمــريــره ،على اعـتـبــاره محاولة
ثــان ـيــة «ل ـح ـمــايــة اإلره ــابـ ـي ــن» بعد
فشل الصيغة األول ـ ّـى لـقــرار مجلس
األم ــن الـخــاص بتبني هــدنــة شاملة
في سوريا ،جاء بعد تجاهل أعضاء

املـجـلــس لجملة تـعــديــات طرحتها
روس ـ ـ ـيـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي ال تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ح ــال ـي ــا
بـعـضــويــة املـجـلــس .ورغ ــم أن ال ـقــرار
الصادر عن املجلس غير ملزم ،فإنه
سيضاف إلى حملة الضغط الكبيرة
الـتــي تـقــودهــا واشـنـطــن وشــركــاؤهــا
األوربـ ـي ــون ،ضــد مــوسـكــو ودم ـشــق،
ال س ـي ـمــا أنـ ــه أشـ ـ ــار إلـ ــى اس ـت ـخ ــدام
األسلحة الكيميائية« ،الخط األحمر»
املتفق عليه غربيًا.
على األرض ،لم تؤثر الهدنة املؤقتة
أو دخول القافلة على املعارك بشكل
كبير ،إذ استمرت االشتباكات على
محورين رئيسني فــي الـغــوطــة ،هما
مـحـيــط بـيــت نــايــم وش ـمــال حــرسـتــا،
إذ تـمـكــن ال ـج ـيــش م ــن ال ـت ـقــدم غــربــا
انطالقًا من بلدة بيت نايم ،ليسيطر
أمس على بلدة املحمدية ،في موازاة
اس ـت ـم ــرار االش ـت ـب ــاك ــات ع ـلــى جبهة
األش ـ ـ ـعـ ـ ــري الـ ـق ــريـ ـب ــة .وف ـ ــي مـحـيــط
دوم ـ ـ ــا ال ـ ـقـ ــريـ ــب ،اس ـت ـك ـم ــل ال ـج ـيــش
عملياته شــرق منطقة املستشفيات
(الـبـيــرونــي وال ـشــرطــة) ،فــي محاولة
لتوسيع الطوق حول مدينة حرستا
م ــن ال ـج ـهــة الـشـمــالـيــة ال ـشــرق ـيــة ،أي
عـلــى الـطــريــق الــواصـلــة بينها وبــن
دوما .وبالتوازي ،استهدف الجيش
عــددًا مــن املــواقــع على أط ــراف مدينة
دوم ـ ــا ،ف ــي م ـحــاولــة مل ـنــع اس ـت ـهــداف

طهران :السبيل لحل
األزمة السورية هو
التواصل مع دمشق

امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات بـ ــرصـ ــاص ال ـق ـن ــص،
والـ ـح ــد م ــن الـ ـق ــذائ ــف ال ـص ــاروخ ـي ــة
التي طاولت محيط الطريق الدولي،
ووص ـ ـلـ ــت إل ـ ــى م ـس ـت ـش ـفــى ت ـش ــري ــن.
ّ
وتسببت الـقــذائــف الـصــاروخـيــة في
إصـ ــابـ ــة  15م ــدنـ ـي ــا ،فـ ــي مـسـتـشـفــى
تشرين وفي حي باب توما ومشفى
ابن سينا في منطقة عدرا ،إلى جانب
ال ـق ــذائ ــف ال ـت ــي س ـق ـطــت ف ــي محيط
مستشفى الشرطة وضاحية األسد.

موريتانيا

زيارة أردوغان إلى نواكشوط :تثبيت حضور ...ومحاصرة
في نهاية الشهر الماضي ،زار الرئيس
طيب أردوغان موريتانيا،
التركي رجب ّ
آتيًا من الجزائر .وألنها الزيارة األولى التي
ّ
تركي ًلموريتانيا ،فإن
يقوم بها رئيس
ذلك أضفى عليها قيمة كبيرة على
الصعيدين السياسي واإلعالمي
نواكشوط ــ عالي الدمين
قبل قدوم الرئيس رجب طيب أردوغان
ـام عـ ـ ّـدة إل ــى مــوري ـتــان ـيــا ،دار في
ب ــأي ـ ٍ
ال ــوسـ ـط ــن اإلع ـ ــام ـ ــي والـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي،
ّ
ٌ
وح ــت ــى ال ـش ـع ـبـ ّـي أي ـض ــا ،ح ــدي ــث جـ ّـم
ع ــن الـ ــزيـ ــارة املــرت ـق ـبــة ومـ ــا سـيـجــري
ضمن أعمالها من اتفاقات ومشاريع
وخطط تعاونية .وكــان جــزء مــن ذلك
الحديث مرتكزًا على تقديم الرئيس
ّ
بقدر من اإلعجاب في صور ٍة
التركي
ٍ
«نموذجية» جدًا .ومع أنه كانت هناك
أيـ ـض ــا أص ـ ـ ــوات ض ــد ت ـل ــك «الـ ـص ــورة
ّ
النموذجية» للرجل ،فإن املشهد العام
قد غلب عليه تقريبًا صوت الترحيب.
زي ـ ــارة أردوغ ـ ـ ــان ملــوري ـتــان ـيــا ،ج ــاءت
كـمـحـطــةٍ ثــانـيــة بـعــد ال ـجــزائــر ،ضمن
ـدد مـ ــن ال ـ ــدول
زي ـ ـ ـ ــار ٍة يـ ـق ــوم ب ـه ــا ل ـ ـعـ ـ ٍ

األفــري ـق ـيــة سـعـيــا إل ــى ت ـعــزيــز وج ــود
الشركات التركية في املنطقة ،وبالتالي
تـعــزيــز ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة بني
ب ّـل ــدان ال ـســاحــل األفــري ـقــي وب ـل ــده .إال
أنه في الحالة املوريتانية ،لم يقتصر
«تثمني» الزيارة على الجانب الرسمي
فـقــط ،بــل شمل أيـضــا بعض األح ــزاب
والشخصيات السياسية الفاعلة في
الشأن العام بالبالد.
وبـعـيـدًا عــن إب ــراز الـعــاقــات الثقافية
والتاريخية بــن تركيا وموريتانيا،
وهو ما جرى ضمن فعاليات الزيارة
من قبل املسؤولني الرسميني تقريبًا،
ف ــإن امل ـسـ ّـوغــات الـتــي قــدمــت أكـثــر من
غ ـي ــره ــا لـ ـل ــزي ــارة جـ ـ ــاءت ف ــي صـيـغــة
«تبادل للمصالح» في ضوء تطورات
سياسية واقتصادية شديدة األهمية.
ف ــال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـتـ ــركـ ــي مـ ـن ــذ ج ـ ـ ــاء إل ــى
س ـ ّـدة ا ًلـحـكــم ،أعـطــى لـلــدول األفريقية
ّ
ـي منظومته
أه ـم ـيــة اس ـتــرات ـي ـجــيــة ف ـ ّ
الديبلوماسية .وحاليًا مثلت زيارته
ـداد كـبـيــرة م ــن رج ــال
ه ــذه ،بــرفـقــة أع ـ ـ ٍ
األعمال واملستثمرين ،تجسيدًا لتلك
مناح عدة،
الرؤية االستراتيجية على
ٍ
ّ
ويعد املنحى االقتصادي أهمها على
ّ
اإلط ـ ــاق .وم ــن امل ـهــم اإلش ـ ــارة إل ــى أن
الــرئـيــس املــوريـتــانــي محمد ولــد عبد
العزيز يربط نواكشوط بعالقات مع
ال ـس ـعــوديــة واإلمـ ـ ـ ــارات ،ع ـلــى حـســاب
قطر حليفة تركيا.

اطردوا غولن  ...نهائيًا
فــي ق ــراء ٍة تحليلية ،يبدو أن الــزيــارة
ّ
التركي،
أيضًا جاءت لتقوية الوجود
تـ ـح ــت مـ ـظـ ـل ــة حـ ـك ــم أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،فــي
املـنـطـقــة ،وذل ــك مــن خ ــال إض ـعــاف أو
القضاء على التأثيرات الكبيرة التي
يتمتع بها «خصمه السياسي» فتح
الله غولن إثــر مشاريع اقتصادية له
ّ
ـدد من بلدان أفريقيا ،علمًا بأن
في عـ ٍ
الرئاسة التركية أعلنت في  27شباط
ّ
املــاضــي أن «مـنـظـمــة غــولــن استغلت
بلدان أفريقيا وتغلغلت فيها أكثر من
غـيــرهــا» .وفــي مقابلة نشرتها مجلة
«جون أفريك» قبل أربعة أيامّ ،
«ثمن»
النائب التركي عن «العدالة والتنمية»،
جمال الدين طــورون« ،التعاون الذي
يبديه في هذا الخصوص املسؤولون
األفارقة».
ّ
ج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أنـ ـ ــه ف ــي وقـ ــت مـبـكــر
ّ
ن ـس ـب ـيــا ،ت ـفــطــن ف ـتــح ال ـل ــه غ ــول ــن إلــى
َ ُ
ـرص
مـ ــا تـ ـ ِـعـ ــد بـ ــه م ــوري ـت ــان ـي ــا مـ ــن فـ ـ ٍ
ل ــاس ـت ـث ـم ــار ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري واالنـ ـتـ ـش ــار
الـفـكـ ّ
ـري فــي جـ ٍّـو يطبعه ال ـهــدوء شبه
ال ـ ـتـ ــام .ل ـ ــذا ل ــم ي ـك ــن م ــن ال ـغ ــري ــب فــي
السنوات األخيرة ،وتحديدًا بالتزامن
سـطــوتــه على
م ــع تـشــديــد أردوغـ ـ ــان لـ ُ
الـحـكــم ،أن ُيــاحــظ الـبـعــض مساعيه
ّ
للتمدد والتوغل في البالد.
«الخفية»
وم ــع أن ــه فــي مــوريـتــانـيــا يــوجــد تـيــارٌ

ـات
«إس ـ ــام ـ ـ ّـي» ن ـش ـي ــط ،وعـ ـل ــى صـ ـ ٍ
معتبرة بنظيره الـتــركــي الـحــاكــم ،إال
أن ذل ــك ل ــم يـمـنــع غــولــن م ــن تأسيس
َ
مـجـمــوعــة مـ ــدارس وم ــراك ــز تعليمية
ّ
ـاصـ ــة ب ـ ــه ،لـ ــن ت ـل ـب ــث أن
وث ـق ــاف ـي ــة خـ ـ ً
تصبح مـحــوريــة فــي الـســاحــة العامة
ب ــال ـب ــاد .وت ـع ـ ّـد مـجـمــوعــة « م ــدارس
برج العلم» و«مركز األناضول» أشهر
النقاط االقتصادية والتربوية التابعة
لـغــولــن ،وذل ــك بالطبع قبل إغالقهما
وتـحــويـلـهـمــا ،مـطـلــع ع ــام  ،2017إلــى
«وقف معارف» تابع رسميًا لتركيا.

إذابة الجليد
رغ ـ ــم ضـ ـي ــق ال ـ ــوق ـ ــت ،جـ ـ ـ ــاءت زي ـ ــارة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي م ـح ـ َّـم ـل ــة ق ـضــايــا
وم ـل ـف ــات عـ ــدة جـ ــرى ال ـت ـعــامــل معها

يسعى لتعزيز
العالقات الدبلوماسية
بين بلدان الساحل
األفريقي وأنقرة

ـدر مــن
ع ـل ــى ّاملـ ـسـ ـت ــوى ال ــرسـ ـم ــي ب ـ ـقـ ـ ٍ
ـدي ــة .وك ـم ــا ل ــو أن األم ـ ــر يـتـعـلــق
الـ ـج ـ
ّ
محلي شديد
سياق
في
كبيرة
بفرصةٍ
ٍ
الحساسية ،سعى النظام الحاكم إلى
إنجاح الــزيــارة واستغاللها على ّ
أتم
نحو لتأكيد متانة صالته الخارجية
و«ق ـ ّـوتـ ـه ــا» .ورب ـم ــا مـ ّـمــا ســاعــد على
ّ
بعض أطراف املعارضة
تحقق ذلك ،أن ّ
ً
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزة ،املـ ـص ــنـ ـف ــة عـ ـ ـ ـ ــادة ك ـخ ـصـ ٍـم
سـ ـي ــاس ـ ّـي لـ ـ ــه ،ك ــان ــت قـ ــد عـ ـب ــرت عــن
ترحيب حماسي بالزائر القادم حال
ٍ
وصــولــه لـلـبــاد .وهـنــا بــدا أن الطابع
البراغماتي البحت للزيارة كان السمة
األبرز في سياق حدوثها دون املباالة
ّ
مسبقة ،كان
ـارات ومــواقــف
بــأي اعـتـبـ ٍ
ّ
عفوي أن يعتبرها
من شأن أي تحليل
ً
عامال شديد الفاعلية والتأثير أثناء
ال ـ ــزي ـ ــارة .ل ـك ــن ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة إن لـغــة
املـصــالــح امل ـجــردة كــانــت هــي املنطلق
األساسي ،ولو أن املجال خال لغيرها،
فــي تـلــك ال ـحــالــة ،ملــا تـحـقـقــت ال ــزي ــارة
ً
أصال.
ه ـ ـك ـ ــذا ب ـ ـعـ ــد خـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــات الـ ـت ــرحـ ـي ــب
والتقدير ،امللقاة من قبل كال الطرفني
ف ــي م ــؤت ـم ـ ٍـر ص ـح ــاف ــي م ـش ـت ــرك ،ب ــدأ
عدد
الغرض من الزيارة يبرز :توقيع ٍ
من االتفاقات االقتصادية والتجارية
ومــذكــرات الـتـعــاون .فــأمــا االتـفــاقـيــات
ً
االق ـت ـص ــادي ــة ف ـكـ ّـانــت م ـت ـم ـح ــورة في
ثــاثــة مـجــاالت وق ــع عليها وزراء من

