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عربيات  /دوليات

«داع�ش» يدخل غرفة
العمليات ...والطبيب الأميركي
ّ
ي�ستعد للجراحة التجميلية
 د .محمد بكر



ال أحد يستطيع إنكار ما استولدته هجمات باريس من إرباكٍ
وذع � ٍر في المجتمعات األوروب �ي��ة لدرجة ب��ات يهرع ع��دد من
المواطنين الفرنسيين خوفا ً وهلعا ً لمجرد أن يطرق مسامعهم
هدير مروحية فرنسية حلقت فوق سماء باريس عقب الهجمات،
وكذلك حالة «الهلوسة» بوجود «داعش» و»آثاره» في كل تفصي ٍل
مكاني في أوروبا ،وفي كل مقع ٍد من مقاعد الطائرات األوروبية،
وال �ت��ي ك��ان��ت كفيلة ب��إخ�لاء ملعب ه��ان��وف��ر وإل �غ��اء المباراة
المقررة ،وتوالي الهبوط االضطراري للطائرات ،تلك الهجمات
التي بدت عامالً مح ّرضا ً على التغيّر في الخطاب الغربي لجهة
التوصيف الفرنسي بأنّ ما تشهده فرنسا هو حالة حرب وترى
وص��ف األميركي «داع��ش» بأنه وجه
في «داع��ش» العدو ،فيما ّ
الشر ،بدوره دعا وزير الخارجية اإلسبانية الغرب إلى التعاون
مع األس��د بوصفه الخيار األفضل لمواجهة التهديدات ،بينما
اعترف الكولونيل األميركي ستيف وارن بأنّ ضربات التحالف
األميركي ض ّد داعش على مدى العام المنصرم كانت نتائجها
طفيفة مضيفا ً بالقول« :بدأنا بتغيير االستراتيجية».
فما هي هذه االستراتيجية؟ وهل سينسحب تغيّر الخطاب
الغربي على السلوك السياسي والعسكري له؟ وهل تلقى دعوة
الخارجية اإلسبانية آذانا ً أميركية صاغية؟
في اعتقادنا أنّ الواليات المتحدة في المرحلة الحالية من
ال�ص��راع ال تشعر بالندم مطلقا ً حيال موقفها السابق لجهة
اإلص� ��رار على رح�ي��ل األس ��د بحسب م��ا أدل ��ى ب��ه السيناتور
ريتشارد بالك لقناة «الميادين» ،إنما تعيش الواليات المتحدة
األم�ي��رك�ي��ة ح��ال��ة م��ن «ال �ح��رج ال�س�ي��اس��ي» أم ��ام ال� ��رأي العام
تستدعي تغييرا ً لالستراتيجية في التعاطي مع «داعش» ،تماما ً
كما أعلن ستيف وارن ،ولكن وجهة هذا التغيير لن تكون مطلقا ً
على قاعدة ما قاله أوباما في قمة العشرين« :نحن موحدون
ض ّد داعش» وما أعلنه لجهة أن الرئيس الروسي شريك بناء في
المحادثات حول سورية ،ذلك الحرج الذي أسس له واستولده
عامالن رئيسان:
 التدخل العسكري الروسي وما بدأ يتبدّى من مفاعيله فيمواجهة «داع��ش» والتنظيمات األخرى على األرض السورية،
ب��دى خالله لألميركي أنّ التأثير سلبا ً في ال�ح��راك الروسي
سياسيا ً وعسكريا ً من الصعوبة بمكان إنجازه ،لذا ال بد من
«مسايرة» التوجهات الروسية وليس االنخراط فيها.
أسست له هجمات باريس ،وكذلك المواقف األخيرة
 ما ّل�ل�س�ي�ن��ات��ور األم �ي��رك��ي ري �ت �ش��ارد ب�ل�اك ل�ج�ه��ة ك�ش��ف الدعم
األميركي لمجموعات متطرفة في سورية ،من ضرورة تغيير
االستراتيجية األميركية ض ّد «داعش» الذي بات وجها ً «قبيحاً»
ج��دا ً في عيون المجتمع ال��دول��ي ،ولكن على قاعدة «تجميل»
المضي ف��ي االستثمار
ال��وج��ه فقط ،م��ن دون تغيير سياسة
ّ
السياسي لكيان جديد يحلو كثيرا ً ألميركا توصيفه بالمعتدل
تعمل على تكوينه وصياغته وتحضيره ال ضير في أن يض ّم
عناصر من «داعش» نفسه على قاعدة «االنشقاق» ،واالنضمام
واالن �ض��واء تحت راي��ة «ال �م��ول��ود» ال�ج��دي��د ،ت��رس��ل الواليات
المتحدة من خالل هذا التوجه رسائل لداعش ولكل من تسول
له نفسه في التنظيم بـ»الشذوذ» عن ذل��ك ،بأنه سيكون فعالً
ه��ذه المرة في مرمى نيران تحالفها ال��ذي ستصادق أميركا
في المرحلة المقبلة على أن يكون ج��زءا ً من التحالف الدولي
المزمع توسعته وشرعنته في مجلس األمن لمواجهة اإلرهاب،
وال سيما بعد دعوة الفروف مجلس األمن لجهة تهيئة األسس
القانونية لتشكيل تحالف موسع ضد اإلره��اب ،ومن هنا نقرأ
ونفهم ما أعلنه الف��روف أيضا ً ب��أنّ هناك مجموعات مسلحة
متطرفة في سورية بدأت تغيّر خطابها وتتلون لتقدم نفسها
بصورة المعارضة المعتدلة.
لدى تحليلها للتناقض الحاصل في خطابات أوباما ،أفردت
صحيفة «نيويورك تايمز» العام الماضي تقريرا ً موسعا ً حول
ذلك ،وفي مقارنة بين ما قاله الرئيس األميركي عندما فاز في
عام  2009بجائزة نوبل للسالم حيث قال« :سيأتي وقت تدرك
الدول أن استخدام القوة ض ّد اإلرهاب ليس ضروريا ً فحسب،
بل له ما يس ّوغه أخالقياً» وبين قوله في عام  2014الذي جاء
على النقيض تماما ً وتحديدا ً في خطابه في األكاديمية العسكرية
األميركية «ويست بوينت» حيث قال« :إن أكثر أخطائنا كلفة لم
تأت من ضبط النفس فقط ،بل ومن رغبتنا في االندفاع بمغامرة
عسكرية من دون التفكير في نتائجها» ،إذ عزت الصحيفة يومها
ذلك التناقض (الذي لم تجد فيه تناقضا ً على اإلطالق) بأنّ لهجة
أوباما لم تتغيّر بشكل ج��ذري ،لكن تبدو متغيّرة ألنها تأخذ
بالحسبان ع��ام��ل ال��زم��ن وال �ظ��روف السياسية المحيطة في
العالم ،بينما وجد يومها نائب مستشار األمن القومي األميركي
بنيامين رودس بأنّ سياسة أوباما لم تتغيّر منذ عام ،2009
وهذا ما يشكل في اعتقادنا جوهر «التغيّر» في االستراتيجية
األميركية المعلنة اليوم تجاه «داع��ش» ،يراعي فيها «الطبيب»
األميركي ض��رورة إج��راء جراحة تجميلية لوجه داع��ش الذي
بات في ظروف معينة (هجمات باريس) وجها ً للش ّر ،من دون
نسيان الحاجة لشكله الجديد في خدمة األه��داف السياسية
ٍ
ظرف تدخل
األميركية لجهة هزيمة واستنزاف الخصوم في
فيه الروسي عسكريا ً في الميدان السوري ،فيما ال يزال «جوز»
ح��زب الله بحسب الجنرال الصهيوني عميدرور عنيدا ً على
الكسر.
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ما قاله بوتين في خطابه ...هل يخ�شى الغرب �أن يك�شفه انت�صاره؟
 لؤي خليل
لم يكد ينتهي حديث الرئيس الروسي فالديمير بوتين
في قمة العشرين حتى بدأت األص��وات السياسية الغربية
تتحدث عن االنتصار السياسي ال��ذي بدأ يحققه في وجه
الغرب ،هذا الخلط ل�لأوراق ال��ذي أب��رزه حديث الرجل في
أذه��ان القادة الغربيين بأن المقبل من األي��ام سيكشف ما
حدثتكم به ليس بلغة السياسة فقط والخطاب ،إنما بلغة
الحقيقة والواقع الذي سيتكلم عن إبعاد الحرب الدائرة على
األرض السورية وإبعاد انغماس أكثرية هذه الدول في فم
األخطبوط الوهابي ،فهل ما حدثهم به هو ما أربك الغرب،
هل سباق ما بعد  13الفرنسي واق��ع أم مسرحية غربية،
لتغطية الخطاب وأبعاده المستقبلية؟
فالليل الباريسي الحافل الذي لم يستفق بعد عليه هوالند
ليبدأ الدعاية الخطابية وي�ح��رك ب��وارج��ه ،يظهر للعلن أن
الرجل الباريسي استفاق ربما أو تقصد االستفاقة الظاهرية
التي تطمس كثيرا ً من حقائق وتساؤالت تبدأ لماذا باريس،
لماذا في هذا التوقيت السياسي األميركي والغربي؟
ه��ذه ال �ت �س��اؤالت وغ�ي��ره��ا واالن�ف�ت��اح��ة الباريسية على
موسكو لربما لن تكون أبعد مما تحدثت به في البداية ،وهو
الفكر الشعبي الغربي وقربه من صراحة الخطاب الروسي
وحقائق ما بعد الخطاب والضربات الروسية ،والسؤال
األوض ��ح ...هل احتاج هوالند والغرب ال��ى ح��دث إعالمي
يفوق حجم تو ّرطهم في أيدي العبث الوهابي الداعشي لقلب
النظام في سورية؟
فالقوة التي أبرزها خطاب الرئيس الروسي هي واضحة
وض��وح مشاركته ووض��وح صواريخه العابرة لألجواء

الغربية ،إن ما كان يخشاه الغرب منذ الحرب العالمية الثانية
يتحقق أم��ام أعينهم ،وك��ل ه��ذا وال�غ��رب مستم ّر في إدارة
السخافات والمغامرات األميركية التي اع�ت��ادت أن تقحم
الساسة الغربيين ف��ي ح��روب ال�ب��دائ��ل ،ف��ال�ت��و ّرط السابق
إلنشاء «القاعدة» وفروعها في أفغانستان وغيرها لمحاربة
ال��روس��ي ق��د يكشف أوراق� � �ا ً واض �ح��ة أك �ث��ر م��ن تصريح
ال��وزي��رة كلينتون عن «ال�ق��اع��دة» آن��ذاك ب��أن «م��ن تحاربهم
أميركا اآلن ه��م م��ن كانت تحاربهم ف��ي أفغانستان وهي
ّ
يغض الطرف عن أخطاء
من قامت بتأسيسهم «فالتاريخ ال
ال�ق��ادة الغربيين التي تتكشف ي��وم�ا ً بعد ي��وم ،فـ»داعش»
األميركي ال��ذي أب��رزه الغرب كمعتدل أحيانا ً و»النصرة»
أحيانا ً ومعارضة أحيانا ً هي مصطلحات تجاوزها الروسي
وربما دقق وثائقها بقوة وأرسلها الى دفاتر التاريخ الغربي
ليشهد على حجم انخراطهم في عمق الحرب الدائرة على
األرض السورية مع آالتهم الخليجية.
فالمرحلة المقبلة ستشهد المرحلة االستراتيجية الثانية
من الحرب ض ّد «داعش» و»النصرة» والتنظيمات اإلرهابية
كافة المتأسلمة خليجياً ،بتنسيق إيراني ـ روسي ـ سوري
مدعوم بدول بريكس الرسالة التي سيفهمها الغرب كإنهاء
ل�ل�م�ش��روع ال�ق��اع��دي ال��وه��اب��ي ال�س�ع��ودي األم �ي��رك��ي ،فما
تحاول أميركا والسعودية بناءه كمشروع شرق أوسطي
جديد متأسلم وهابيا ً كقاعدة جديدة لالنطالق ض ّد إيران
وروس�ي��ا وغيرها من بلدان الحلف ،قد سبقهم ال��ى فهمه
وتدقيقه األصدقاء الروس والصينيون.
ه��ذا ما دف��ع الغرب الغارق في أزق��ة اإلره��اب التكفيري
والمنغمس في تفاصيل الوهابية السعودية للدفع بالتعاون
مع الروسي تحت حجة الثالث عشر الفرنسي ،فالتعاون
والمشاركة الفرنسية م��ن عدمها جميعها صكوك براءة
يسعى األوروب� ��ي للحصول عليها ب�ع�ي��دا ً ع��ن المستنقع

الوهابي الذي تحاول السعودية وقطر الدفع به.
فاالستراتيجية ال��روس �ي��ة ال �ج��دي��دة وأوراق االعتماد
وتصريحات البراءة التي أصبحت في لسان ويد بوتين،
جعلت من الغرب يهرول الى تحالف الضرورة ضد فرع
معيّن من اإلرهاب في سورية أي ،داعش ،واهما ً األوروبي
بأنه سيقوم بخداع الروسي مرة جديدة عبر الفصل بين
قضايا السياسة والحرب ضد داعش ،فالروسي وحلفاؤه
مثلما ان �ت �ظ��روا رس��ائ��ل ال �ق �ي��ادة ال �س��وري��ة ون�س�ق��وا معها
للتدخل ف��ي لحظات الحسم ،على األوروب ��ي أن يفهم أن
جميع صكوك البراءة ستم ّر بيد القيادة السورية وحلفائها،
ألن من انغمس في دماء الشعب السوري الى آخر قوته يعلم
جيدا ً أن لدى موسكو ودمشق ما لم يطلعهم به بوتين في
قمة العشرين.
فالخالف الذي يبرزه الغرب واألميركيون مع التحالف
الروسي وربطه بقضية سياسية تتعلق بمستقبل القيادة
السورية ،أم��ور تتعلق بالبعد االستراتيجي للحرب على
م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة ،وال �ه��روب ال��ى اإلم ��ام خ��وف �ا ً م��ن إبعاد
االن �ت �ص��ار ال��روس��ي ـ ال �س��وري ال ��ذي سيضع ب�ي��ن أيدي
القيادتين أوراق خسائر األميركي والغرب .واأليام المقبلة
ستكشف أجوبة الخوف الفرنسي والتخبط والشماعة التي
يحاول تعليق مشاكله وربما يخوض غمار ح��رب طويلة
ضد القيادة السورية ،بحثا ً عن مخرج فقط يسقط أي نتائج
لالنتصار الروسي السوري.
ل�ن��رى م��ا ستحمله األي ��ام المقبلة م��ن ص�ح��وة ق��د يقدم
عليها الشعب ف��ي دول االت �ح��اد األوروب� ��ي ،أم سيستم ّر
بعدا ً عن الحقيقة خلف قادته ومصالحهم ،وما قد ينتج من
انتصارات الغد القريب التي ستكشف ما قاله الرئيس بوتين
وما قد يتكشف من أسرار الحرب أكثر بين أسطره في ما
يحمله نصره.

زيارة الرئيس
الروسي إلى إيران
بداية مرحلة جديدة في
الحرب التي تخاض في
سورية ض ّد اإلرهاب،
كما يقول ديبلوماسي
روسي ،والتطورات
المقبلة في سورية
سياسيا ً وعسكريا ً
ستح ّددها قرارات هامة
في هذه الزيارة ،سواء
لجهة القوى البرية أو
حجم القصف الجوي
والصاروخي والمناطق
المستهدفة ومصير
مؤتمرات الحوار
في فيينا وباريس
وما يجري في عمان
والرياض...

«انتحارية �سان دوني» كانت تحت مراقبة الأمن الفرن�سي بق�ضية مخدرات

هلع من بالغات عن قنابل في بلجيكا ...و�شلل كامل في بروك�سيل
تلقت الشرطة البلجيكية أمس  3بالغات كاذبة عن زرع
قنابل ،اثنتان في مدارس أنتويرب وأخرى داخل كنيسة
في بروكسيل.
وذكرت مصادر إعالمية أن الشرطة أخلت كنيسة سين
 بيير بعد ورود معلومات عن زرع قنبلة فيها إال أنها لمتعثر عليها بعد تفتيش الكنيسة .كذلك األمر حصل مع
مدرستين في أنتويرب فتشها خبراء المتفجرات من دون
العثور على أي متفجرات.
يذكر أن مدارس هذه المدينة حيث تم إعالن المستوى
الثالث قبل األخير من التهديد اإلرهابي مفتوحة اليوم
باالختالف عن م��دارس العاصمة بروكسيل التي تم
إغالقها .وتقوم الشرطة يوميا ً بتفتيش مختلف األبنية
استجابة ل��ـ  7 - 5ب�لاغ��ات م��ن ال��س��ك��ان عبر الخط
الساخن.
وشهدت بروكسيل أمس لليوم الثالث على التوالي
حالة إنذار إرهابي قصوى مع سلسلة عمليات للشرطة
لم تنجح بعد في توقيف المشتبه به الرئيس في الضلوع
بهجمات باريس.
وبسبب تهديد بهجوم «ج���دي ووش��ي��ك» ستبقى
بروكسيل مصابة بشبه شلل كامل في وضع غير مسبوق
في المدينة التي تضم مقر االتحاد األوروبي ،حيث بدت
حركة السير ضعيفة جدا ً في شوارعها باستثناء بضع
سيارات وآليات للشرطة والجيش وقلة من المارة.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الخارجية الكندية إغالق
سفارتها في العاصمة البلجيكية بروكسيل بشكل موقت.
وعزت قرارها هذا إلى ارتفاع مستوى التهديدات األمنية،
الفتة إل��ى أن «سفارتها ستنظر في الطلبات العاجلة
فقط».
وكانت السلطات البلجيكية ق��ررت في وق��ت سابق
اإلبقاء وليوم إضافي على حالة اإلنذار اإلرهابي القصوى
في العاصمة ومنطقتها وتمديد إغالق محطات قطارات
األنفاق .وستبقى المدارس ودور الحضانة والجامعات
مغلقة ،كما ستجري السلطات تقييما ً جديدا ً لمستوى
اإلنذار واإلجراءات األمنية.
وقال رئيس ال��وزراء البلجيكي شارل ميشال إن «ما
نخشاه هو هجمات مماثلة لتلك التي وقعت في باريس
بمشاركة عدد كبير من األفراد وهجمات أهدافها أماكن عدة
مزدحمة».
وكانت النيابة العامة الفدرالية في بلجيكا أعلنت أن

قوات األمن نفذت  19عملية مداهمة في بروكسيل مساء
األح��د أسفرت عن توقيف  16شخصا ً ليس من بينهم
صالح عبد السالم المتهم الرئيسي في اعتداءات باريس
والمتواري منذ تسعة أيام.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة اريك فان سيربت
إن قاضي التحقيق سيقرر ما إذا كان سيفرج عن الموقوفين
أو سيمدد فترة احتجازهم ،مضيفا ً أنه لم يتم العثور على
متفجرات أو أسلحة خالل هذه المداهمات التي أجريت
«من دون ح��ادث يذكر» باستثناء مداهمة واح��دة قرب
مطعم صغير في حي مولنبيك سان جان المعروف بأنه
معقل للمتطرفين .وقد أطلقت الشرطة النار على سيارة
كانت تتقدم باتجاههم تمكنت من الفرار لكن تم توقيفها
الحقا ً في بروكسيل وكان على متنها جريح تم توقيفه.
وأض��اف فان سيربت أن المداهمات جرت أيضا ً في
اندرلخت وسكاربيك وجيتي ووولوي-سان-المبير
وفوريست ومدينة شارلروا الواقعة إلى الجنوب من
بروكسيل.

مو�سكو ترفع الحظر المفرو�ض على ت�صدير
معدات تخ�صيب اليورانيوم �إلى �إيران

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com

جي�ش كوريا الجنوبية يم�ضي في �إجراء
مناورات رغم تهديد ال�شمال
قالت كوريا الجنوبية إن مناورات عسكرية إلطالق النار ستجرى كما هو مقرر
قرب حدود بحرية متنازع عليها مع كوريا الشمالية التي هددت «برد ال رحمة فيه»
إذا أطلقت سول النار في مياهها في ذكرى قصف قتل فيه أربعة أشخاص عام .2010
من جهتها ،قالت كوريا الشمالية إن مناورات الذخيرة الحية التي قام بها الجنوب
في المنطقة وأسقط خاللها قذائف في مياها اإلقليمية استفزتها لشن الهجوم.
وقال كيم مين سيوك المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنه لم
تظهر أي إشارة على أنشطة غير معتادة لقوات كوريا الشمالية ،مضيفاً« :مناورات
إطالق النار منتظمة ومقررة وإذا قام الشمال باستفزاز فسنرد بقوة بموجب خطة
عملياتنا».
وكانت كوريا الشمالية أطلقت نيران المدفعية قبل خمس سنوات على جزيرة
يونبيونج التي تقع إلى الجنوب من خط الحدود الشمالي قبالة الساحل الغربي
لكوريا الجنوبية .وكان هذا أول هجوم من الشمال على أراض كورية جنوبية منذ
الحرب الكورية بين عامي  1950و .1953واتفقت الكوريتان يوم الجمعة الماضي
على إج��راء محادثات يوم  26تشرين الثاني لتكون أول اجتماع على مستوى
الحكومات بين البلدين للتركيز في تخفيف التوتر وذلك منذ أن تعهد الجانبان
بتحسين العالقات بعد مواجهة مسلحة بينهما في آب.
وفي سياق متصل ،تحطمت مروحية عسكرية أميركية أمس في ضواحي مدينة
فونجو بإقليم كانفوندو الكوري الجنوبي ،ما أسفر عن مقتل طياريها االثنين.
ونقلت وكالة «رينخال» عن السلطات المحلية أن الحادثة وقعت الساعة 18.22
مساء وأن المروحية احترقت بالكامل ،فيما تعمل حاليا ً في المكان فرق اإلنقاذ
واإلطفاء.

كوالي�س
خفايا

وق��ع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين مرسوما ً يرفع بموجبه الحظر
المفروض على تزويد إيران بمعدات
تخصيب اليورانيوم ،وهذا المرسوم
مرتبط بمسألة اس��ت��ي��راد روسيا
لليورانيوم المخصب من إيران.
ووفقا ً للمرسوم ال��ذي نشر على
موقع الحكومة الرسمي فإن الحظر
على توريد السلع والمواد والمعدات
ل��م ي��ع��د ينطبق ع��ل��ى «ص����ادرات
اليورانيوم المخصب من جمهورية
إيران اإلسالمية».
يشار إل��ى أن��ه ت��م التوصل إلى
ات��ف��اق ب��ش��أن تصدير اليورانيوم
منخفض التخصيب من إي��ران إلى
روسيا ،في إط��ار اتفاق بين إي��ران
ومجموعة (( )1+5ال��دول الخمس

دائمة العضوية في مجلس األمن
باإلضافة إلى ألمانيا) في شهر تموز
الماضي.
ووف���ق���ا ً ل�لات��ف��اق ال���ن���ووي ف��إن
ط���ه���ران س��ت��ت��خ��ل��ص م���ن  98في
المئة من مخزونها من اليورانيوم
ال��م��خ��ص��ب ،ب��اإلض��اف��ة إل���ى ع��دم
تخصيبها لليورانيوم بنسبة تزيد
ع��ل��ى  3.67ف��ي ال��م��ئ��ة ل��م��دة 15
س��ن��ة .وت��م��ل��ك ط��ه��ران م��ا ال يزيد
عن  300كيلوغرام من اليورانيوم
المخصب.
وكانت إيران واجهت سنوات من
العقوبات الدولية بسبب مخاوف
من أن برنامجها النووي يهدف إلى
تطوير أسلحة نووية ،بينما تصر
ط��ه��ران على أن برنامجها سلمي

وال��غ��رض منه ه��و تطوير الطاقة
النووية.
ول��رف��ع ال��ع��ق��وب��ات ع��ن ط��ه��ران
ي��ت��ع��ي��ن ع��ل��ى ال��وك��ال��ة ال��دول��ي��ة
للطاقة الذرية أن تؤكد التزام إيران
باالتفاقية .وتستعد إي��ران البالغ
ت��ع��داد سكانها  80مليون نسمة
لتوقيع صفقات في مجال الطاقة
تقدر قيمتها بـ  100مليار دوالر بعد
رفع العقوبات الدولية المفروضة
عليها.
وتمتلك إيران رابع أكبر مخزون
للنفط في العالم ،وثاني أكبر مخزون
م��ن ال��غ��از ،م��ا يعني أن��ه��ا تمتلك
أكبر احتياطي من هذين الموردين
المهمين ،ما يجعل اقتصادها جذابا ً
لشركات الطاقة العالمية.

من جهتها ،دعت فرنسا إلى التعرف إلى االنتحاري
الثالث في الهجوم بالقرب من ستاد فرنسا ،ناشرة صورة
له .وهذا الرجل مر بجزيرة ليروس بالتزامن مع انتحاري
آخر في الموقع نفسه لم يتم التعرف إلى هويته.
وحتى اآلن ت��م التعرف إل��ى واح��د فقط م��ن منفذي
التفجيرات االنتحارية بالقرب من ستاد دو فرانس هو
بالل حدفي فرنسي في العشرين من العمر كان يقيم في
بلجيكا.
والتحقيق مستمر أيضا ً في تركيا حيث تم توقيف
بلجيكي من أصل مغربي يدعى أحمد دهماني ( 26سنة)
يشتبه بأنه ساعد في تحديد األهداف العتداءات باريس.
وف��ي ش��أن متصل ،أك��دت مصادر صحافية أن األمن
الفرنسي راقب «انتحارية سان دوني» قبل فترة طويلة
من هجمات باريس ،لكنه لم يكن على علم بصلة القرابة
بينها وبين عبد الحميد أباعود الذي كان على قائمة أخطر
اإلرهابيين المطلوبين.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر

فرنسية قريبة من التحقيق أن االستخبارات تنصتت
على هاتف حسناء آية بولحسن ،وهي ابنة خالة أباعود،
في إط��ار قضية منفصلة تماما ً كانت تتعلق بتهريب
المخدرات ،ولم تكشف عن صلة القرابة بين االثنين إال
بعد وقوع هجمات باريس التي أسفرت عن مقتل 130
شخصاً.
وأوضحت الصحيفة أن ه��ذه المعلومات الحاسمة
التي حصلت عليها االستخبارات الفرنسية من السلطات
المغربية ،ساعدت المحققين في مالحقة أباعود وتحديد
الشقة التي اختبأ فيها في سان دوني بضواحي باريس،
حيث قتل ه��و وبولحسن وش��خ��ص ث��ال��ث ،ل��م تتمكن
السلطات من التعرف إليه حتى اآلن ،بعد معركة مع
الشرطة استغرقت ساعتين.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر فرنسية
مطلعة قولها إن السلطات الفرنسية كانت تبحث عن
أباعود لفترة أشهر من دون أن تدرك أنها تراقب في الوقت
نفسه ابنة خالته التي قد تكون مساعدة له.
ويأتي الكشف عن العيوب في عمل االستخبارات
الفرنسية بعد مرور  10أشهر على هجمات شارلي إيبدو
ومتجر كوشير في باريس وتفكيك الخلية اإلرهابية في
بلجيكا التي يعتقد أن أباعود كان زعيما ً لها.
وأوضحت الصحيفة أن تعطل التعاون االستخباراتي
بين باريس والرباط يعود إلى عام  ،2014عندما تعهدت
هيئة التحقيق الفرنسية بالتحقيق في اتهامات وجهها
نشطاء حقوقيون إلى السلطات المغربية إذ تحدثوا عن
ممارسة أساليب تعذيب من قبل هيئات مغربية معنية
بمكافحة اإلرهاب .ونفت الرباط جميع االتهامات ،وردت
بقطع جميع أنواع التعاون األمني مع فرنسا.
كما تشير نتائج التحقيق في هجمات باريس إلى
إخفاقات أخ��رى م��ن قبل االس��ت��خ��ب��ارات ،إذ يبدو أنها
تجاهلت معلومات قدمتها لها أن��ق��رة ب��ش��أن دخ��ول
الفرنسيين عمر مصطفاوي وسامي عميمور بجانب رجل
ثالث إلى األراضي السورية قبل عام.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن االستخبارات
الفرنسية كانت على علم بانتماء كال الرجلين إلى التيار
المتطرف ،لكنها فشلت في دراسة الصلة بينهما ،باإلضافة
إلى عجزها عن مراقبة تحركاتهما .وفي نهاية المطاف
تمكن مصطفاوي وعميمور من ال��ع��ودة إل��ى األراض��ي
الفرنسية من دون أن تتنبه االستخبارات إليهما.

موري�سيو ماكري رئي�س ًا جديد ًا للأرجنتين
ف���از م��وري��س��ي��و م��اك��ري م��رش��ح يمين ال��وس��ط ،في
االنتخابات الرئاسية األرجنتينية ،إذ حصل على 51.40
في المئة من األص��وات ،عقب فرز  99.17في المئة من
البطاقات االنتخابية.
وحصل المرشح الثاني لالنتخابات الرئاسية ،محافظ
والية بوينس آي��رس ،دانيال سيولي ،المدعوم من قبل
الرئيسة السابقة ،كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ،على
 48.60في المئة من األصوات فقط.
وقال ماكري في خطاب ألقاه أمام ناخبيه ،عقب الفوز
باالنتخابات الرئاسية «لقد حققتم المستحيل بأصواتكم»،
معربا ً عن شكره لهم حيال الدعم الذي قدموه له ،وشدد
على ضرورة مكافحة المخدرات ومنع التهريب ،والقضاء
على الفقر بشكل كامل في األرجنتين.
بدوره ،أجرى دانيال سيولي ،محافظ بوينس آيرس،
اتصاال ً مع ماكري ،وقدم له التهاني بفوزه في االنتخابات
الرئاسية .وق��ال ألن��ص��اره إن «الشعب األرجنتيني...
انتخب رئيسا ً جديدا ً هو ماوريسيو ماكري الذي هنأته
للتو عبر الهاتف».
م��ن ناحيته ،ق��ال ال��ي��خ��ان��درو توليو رئ��ي��س لجنة
االنتخابات في األرجنتين إن تقدم مرشح المعارضة

ماوريسيو ماكري في انتخابات الرئاسة يمثل اتجاها ً
واضحا ً بعد حصر نتائج نحو ثلثي كل مراكز االقتراع
في األرجنتين ،مضيفاً« :كل شيء يشير إلى وصولنا إلى
نسبة مئوية تظهر توجهاً».
ومن المتوقع أن يسعى ماكري وراء دعم المشرعين
الموالين لسيرجيو ماسا المرشح الوسطي الذي حل في
المركز الثالث في الجولة األولى من انتخابات الرئاسة
الشهر الماضي وأحزاب أخرى للمناورة بعيدا ً عن أنصار
فرنانديز.
وسوف يسيطر تحالف «هيا بنا نتغير» بقيادة ماكري
على القواعد الثالث الرئيسية للسلطة في األرجنتين وهي
الحكومة االتحادية وإقليم بوينس ايريس المعقل التقليدي
للحركة البيرونية والعاصمة.
وأسس موريسيو ماكري ،حزب االقتراح الجمهوري
«برو» ،عام  ،2003وشغل منصب رئيس بلدية بوينس
آيرس منذ عام  ،2007ومنصب رئيس نادي بوكا جونيورز
الرياضي ،ما بين عامي  1995و.2007
وم��ن المقرر أن تسلم الرئيسة المنتهية واليتها،
كريستينا فرنانديز دي كيرشنر ،مهام الرئاسة إلى ماكري،
في  10كانون األول المقبل.

