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اجتماع معار�ضة في الريا�ض
�أم جمع لف�صائل الإرهاب...؟
 جمال محسن العفلق
وج��ه��ت ال �س �ع��ودي��ة دع� ��وات ل �م��ن وص�ف�ت�ه��م بفصائل
ّ
المعارضة السورية وشملت ال��دع��وات بحسب التقارير
اإلخبارية  15فصيالً مسلحا ً منها «جيش اإلسالم» و»أجناد
الشام» وفصائل متن ّوعة أخرى موزعة بين فصائل موجودة
على الجبهة الشمالية تستم ّد دعمها من تركيا وأخرى في
الجنوب وه��ذه تأخذ دعمها من غرفة «م��وك» ،وكذلك من
«إسرائيل» ،ويتصدّر الفصائل السياسية ما يس ّمى ائتالف
الدوحة الذي يحاول أخذ تفويض من كافة الفصائل ليكون
هو الممثل السياسي لها ،ولكن هذا االئتالف نفسه يعاني
انقساما ً تركيا ً قطريا ً سعودياً ،فهو بطبيعته يمثل هذه
الدول عدا عن ممثلين ألوروبا وأميركا و»إسرئيل» ،أما ما
تبقى من فصائل مثل مؤتمر القاهرة وهيئة التنسيق كما
اضاف المؤتمر شخصيات مستقلة محسوبة على تيارات
منها تنظيم «اإلخ��وان المسلمين» ال��ذي يسيطر على جزء
من تكوين ائتالف الدوحة.
ل��م يعد ُم�ج��دي�ا ً ال�ي��وم الحديث ع��ن معارضة سلمية أو
سياسية ليس لها فصائل مسلحة أو تتعاطف مع فصائل
مسلحة ،فواقع الحال يصنّف أنّ أكثر من  95في المئة
من الفصائل العاملة في سورية هي فصائل لها مرجعية
خارجية ،وبنفس الوقت تنتقل من والء الى آخر وفق ما
يطلب اليها ،فـ»النصرة» ال تختلف عن «داع��ش» أو «جيش
اإلس�ل�ام» أو «أج �ن��اد ال �ش��ام» إل���خ ...م��ن م�س� ّم�ي��ات كانت
تستخدم ك��وس��ادة سياسية لنفي تهمة اإلره��اب عنها أو
إلعطاء انطباع بأنها مستقلة وتعمل وف��ق أجندة وطنية
ما ،فالجميع يعلم أنّ «الجيش الح ّر» ت ّمت إذابته في فصائل
إسالمية متشدّدة ومن تب ّقى منه إما موجود في األردن
أو ت��رك�ي��ا أو غ ��ادر إل��ى أوروب� ��ا ون �ق��ل ع��ن ط��ري��ق أجهزة
االستخبارات.
فما الذي تريده السعودية من هذا المؤتمر؟
حسب تصريحات الخارجية السعودية ،ف��إنّ الهدف
هو توحيد الفصائل لتكون تحت أسم معارضة سورية،
وه��ذا عنوان إيجابي في الشكل ،ويعطي األم��ل أنّ الح ّل
في سورية سياسي ،ولكن من دُعي إلى المؤتمر هل يمثل
الشعب ال�س��وري بالفعل؟ وه��ل من سيكون في المؤتمر
سيلقي كلمات تهت ّم بالشأن السوري أم أنّ المؤتمر هو
لممثلي دول تحالف العدوان على سورية؟ بحسب تجاربنا
السابقة م��ع ه��ذه التشكيالت ،ف��إنّ المعارضة السورية
في الخارج بمجملها تتحدّث بالنيابة عن ال��دول المش ّغلة
لها ،وه��ذا ما كان يحدث أثناء اجتماعاتهم الداخلية حيث
يطلقون على بعضهم البعض األوصاف بين من يمثل قطر
وآخر يمثل تركيا ومنهم من يمثل «إسرائيل»!
وإذا رف��ض المؤتمر االح�ت�ك��ام ال��ى صناديق االقتراع
وغ ّرد خارج السرب الدولي الذي لم يعد اليوم يتحدّث عن
ح ّل الحكومة وتحديد مهلة للرئيس األسد لتسليم الحكم
إلى هيئة انتقالية وح� ّل الجيش السوري ،كما طلب هيثم
المالح في إحدى خرافاته! وإذا ما أص ّر المؤتمر على رحيل
النظام فهو بهذا يلغي الطرف اآلخر الذي في األصل ُعقد
المؤتمر األول ف��ي جينيف للحوار معه ،وه��ذا بح ّد ذاته
ينسف هدف المؤتمر الذي يضع عنوان معارضة موحدة
للحوار في «جنيف  »3أو «نيويورك .»1
وإذا ك��ان السعي م��ن المؤتمر تبديل أس�م��اء الفصائل
اإلره��اب �ي��ة ال �ت��ي ط��ال�م��ا قتلت ون� ّك�ل��ت بالشعب السوري
وتقديمها كقوى ثورية فهذا يعني أنّ وجود ممثل لـ»داعش»
ف��ي ه ��ذا ال �م��ؤت �م��ر أم ��ر غ �ي��ر م�س�ت�ب�ع��د ،وه� ��ذا م��ا يرضي
السعودية التي ما زالت تجد في «النصرة» قوة ثورية رغم
أنّ «النصرة» موجودة على قوائم اإلرهاب ،وبالرغم من أنّ
تلك الفصائل تعلن ال��والء لـ»القاعدة» والظواهري وترفع
أعالم اإلرهاب حيث توجد.
وإذا ك��ان ال�ه��دف م��ن المؤتمر وق��ف إط�ل�اق ال�ن��ار فمن
الفصيل الذي يستطيع إعطاء األمر لهذه الفصائل المجتمعة
أن تعلن وقف إطالق النار لالنتقال إلى العملية السياسية.
وبعيدا ً عن هذه االحتماالت لنتائج المؤتمر يبقى السؤال
األكبر ...هل هذه الفصائل بالفعل تمثل الشعب السوري
وتمثل تطلعات السوريين ،وإذا كانت بالفعل كذلك ،فمن
ال ��ذي يحتضن ال�ج�ي��ش ال �س��وري وي��دع �م��ه ع�ل��ى األرض
بالفعل؟
ما يريده مؤتمر الرياض هو تشريع وج��ود الجماعات
اإلرهابية ومحاولة لتغطيتها سياسيا ً وضمان مستقبل
لها ،ولكن نسي المؤتمر أن يضع من ضمن عناوينه إخراج
المقاتلين األجانب الذين نقلوا إلى سورية بطائرات عربية
وبتمويل سعودي وعبر الشريك التركي لإلرهاب الدولي.
يعلم المتابع للفصائل المعارضة وعلى رأسها ما يس ّمى
ائتالف الدوحة أنّ هذه الجماعات لم تدِن في يوم من األيام
اإلرهاب والعمليات اإلرهابية التي كانت تطال المدنيين في
سورية ،وكان يس ّميها في بعض األحيان عمليات عسكرية
حتى قصف المستشفيات كان هذه االئتالف يعتبره إنجازا ً
عسكرياً ،وهذا في القانون الدولي يعني أنّ االئتالف يدعم
اإلرهاب إعالميا ً على األق ّل.
وإذا م��ا ك��ان ل��دى ال��ري��اض النية إلن�ج��اح ه��ذا المؤتمر
فعليها أن تعود إل��ى التصريحات األميركية والفرنسية
واألوروبية بشكل عام وعلى الرياض أن تستبدل جدول
األعمال وتستبعد من المدع ّوين من يحمل شهادة إرهابي
م��ع «م��رت�ب��ة ال��ش��رف»! وخ �ص��وص �ا ً ال��ذي��ن أع�ل�ن��وا ال��والء
لـ»القاعدة» ،فال يعني اختالفهم أو خالفهم مع «داعش»
على النفوذ على أرض هنا أو موقع هناك أنهم ال يشبهون
«داع ��ش» وال يقومون بنفس أفعاله ،فهل قصف جماعة
زه��ران علوش لدمشق وشوارعها واستهداف المدنيين
اآلمنين هو عمل عسكري أم إرهابي؟
إنّ الدخول في التصنيفات اإلرهابية ينحصر بعنوان
واح ��د :ك � ّل م��ن ت�ع��ام��ل م��ع ق��وة خ��ارج�ي��ة واس �ت �م � ّد الدعم
المادي منها ،وك� ّل من قتل أو اعتدى على البنية التحتية
وأي سالح في سورية خارج
للدولة السورية هو إرهابيّ ،
إط��ار الجيش السوري هو سالح إرهابي ،وال يحق ألحد
استدعاء قوة خارجية أو التعامل مع ال��دول إال الحكومة
أي ب�ل��د يستدعي
ال�ش��رع�ي��ة ،وإال ل�ك��ان ك � ّل م �ع��ارض ف��ي ّ
ق��وة أو دول��ة ل�ت�ح��ارب م�ع��ه ،وب��ذل��ك تسقط ك � ّل المواثيق
وال�م�ع��اه��دات ال��دول�ي��ة ،وعلى المعارضة إذا كانت تمتلك
الح ّد األدنى من االنتماء الوطني أن تستغ ّل منبر الرياض
وتدعو الى الحوار السياسي وتطلب من الدول كافة وقف
دع��م التسليح للجماعات المسلحة وال��دع��وة إل��ى توحيد
الصفوف خلف الجيش ال �س��وري لمحاربة اإلره ��اب إذا
م��ا ك��ان��وا صادقين ف��ي م��ا ي � ّدع��ون أن�ه��م يعملون م��ن أجل
الشعب السوري ،فالقوانين السورية تعاقب باإلعدام كل
من تعامل مع الكيان الصهيوني ،فهل الرياض مستعدّة
لتسليم المتعاملين مع هذا الكيان للدولة السورية؟
نحن أمام مؤتمر هدفه تمديد الحرب على سورية إذا ما
بقي على ما أعلنته الخارجية السعودية.

السنة السابعة  /الثالثاء  8 /كانون األول  / 2015العــدد 1952
Seventh year / Tuesday / 8 December 2015 / Issue No. 1952

كوالي�س
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الناتو الخليجي ...ومغامرة الحرب على اليمن!
 هشام الهبيشان
في وقت ما زالت أصداء فشل غزوة قوى العدوان
لمحافظة تعز ،تأخذ مسارات عدة على صعيد مواقف
وخالفات مكونات هذا الحلف العدواني وأدوات��ه في
اليمن ،بدا بشكل واضح أنّ تداعيات الحرب العدوانية
على اليمن بدأت تأخذ مسارات خطيرة ج��داً ،وبهذه
ألي متابع لمسار تحركات الحرب
المرحلة ال يمكن ّ
ال �ع��دوان �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة  -األم �ي��رك �ي��ة ع�ل��ى ال�ي�م��ن أن
ينكر حقيقة أنّ هذه الحرب بطريقة عملها ومخطط
سيرها ستج ّر المنطقة بكاملها إلى مستنقع الفوضى
واالح��ت��راب ،وال �ك � ّل يعلم أنّ المستفيد ال��وح�ي��د من
ال �ت��داع �ي��ات ال�م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل �ه��ذه ال��ح��رب ه��و الكيان
الصهيوني ،ومع ك ّل هذا وذاك ما زالت طبول حرب
ق��وى ال�ع��دوان تقرع داخ��ل ح��دود اليمن ب��را ً وبحراً،
وط��ائ��رات «ال �ن��ات��و ال�خ�ل�ي�ج��ي» ت�غ�ط��ي س �م��اء اليمن،
وال�ق�ص��ف يستم ّر وال �ج��وع يستم ّر وي �م��وت أطفال
اليمن ونساؤه ورجاله ،ونستع ّد بفضل وبركة «ناتو
الخليج» لحرب مذهبية تقسيمية ج��دي��دة مسرحها
الجديد هو اليمن.
ً
في هذه المرحلة يبدو واضحا أنّ تداعيات العدوان
السعودي ـ األميركي على اليمن بدأت تلقي بظاللها
ع �ل��ى ال��وض��ع ال��م��أس��اوي وال�م�ع�ي�ش��ي ف��ي ال��داخ��ل
اليمني ،فاليوم جاء المشهد اليمني ليلقي بك ّل ظالله
وتجلياته المأساوية واقعا ً جديدا ً على الواقع العربي
المضطرب ،فيظهر إل��ى جانب ه��ذا المشهد العربي
المضطرب واقع المشهد اليمني بك ّل تجلياته المؤلمة

والمأساوية ،والتي ما زالت حاضرة منذ اندالع الحرب
العدوانية السعودية ـ األميركية على الشعب اليمني
قبل ما يقارب الثمانية أشهر ،وفي آخر تطورات هذا
المشهد استمرار فصول هذا العدوان العسكري على
األرض ،تاركا ً خلفه آالف الشهداء وعشرات اآلالف
من الجرحى ودم��ارا ً واضحا ً وبطريقة ممنهجة لك ّل
البنى التحتية في الدولة اليمنية.
وب��ال�ت��زام��ن م��ع م�ش��روع تفتيت وتدمير وتقسيم
اليمن الذي يت ّم اليوم من خالل هذه الحرب الشعواء
على اليمن الذي «يعاني أكثر من  80في المئة من أهله
من فقر وضنك الحياة ،وم��ع ك� ّل ه��ذا وذاك ما زالت
ك��رام��ة وع��زة الشعب اليمني م�ض��رب مثل ل�ك� ّل من
عرف هذا الشعب» ،فقد الحظ جميع المتابعين كيف
أط ّل علينا في الفترة األخيرة بعض من يدّعون أنهم
فالسفة اإلع�لام ومنظرو التحليل الفوقي ويدّعون
أيضا ً أنهم مثقفون عرب وما هم إال أصحاب عقول
وأفكار ضحلة ،ه��ؤالء الذين يقرأون الواقع وفق ما
يشتهون ووف��ق م��ا يرسمون ف��ي مخيّالتهم لكسب
شهرة أو لبيع ذمة ،فهؤالء عندما ير ّوجون الستمرار
الحرب على اليمن أال يعلمون أنّ نتائج ومكاسب هذه
الحرب ستكون على حساب دماء األبرياء واألطفال
دل على شيء فهو ال ّ
ودموع الثكالى ،وهذا إنْ ّ
يدل إال
على غباء وحمق يعيشه بعض هؤالء ،فما هكذا تورد
اإلبل يا حمقى اإلعالم.
األه� � ّم ال �ي��وم ،ه��و أن ن��درك أنّ ه��ذه المرحلة وما
سيتبعها م��ن م��راح��ل دق�ي�ق��ة م��ن ت��داع �ي��ات الحرب
ال �ع��دوان �ي��ة ع �ل��ى ال �ي �م��ن ،ت�س�ت��دع��ي ب �ك � ّل تطوراتها
وأح ��داث� �ه ��ا م ��ن ال �ج �م �ي��ع أن ي �ق �ف��وا وق� �ف ��ة ح ��ق مع
ضمائرهم ،وأن ال يكونوا شركاء في مشروع التدمير

والتمزيق واإلجهاز على هذه األم��ة ،فالحدث الجلل
وع��دوان «ناتو الخليج» الشامل على اليمن يستدعي
حالة من الصحوة الذهنية والتاريخية عند ك ّل العرب
والمسلمين ،فالمرحلة ل��م تعد تحتمل وج��ود مزيد
من االنقسام والتفتيت والتمزيق لهذه األمة جغرافيا ً
وديمغرافياً ،وهذه دعوة إلى النظام السعودي الذي
ي�ج� ّر ال �ي��وم المنطقة واألم ��ة بكاملها نحو االنتحار
التدريجي ،لكي يتعقل بأفعاله ويقرأ الواقع بحكمة
وبمنطق ،ألنّ االح�ت�ك��ام إل��ى التصرفات االنفعالية
وردود ال�ف�ع��ل ال�م�ت�س� ّرع��ة ال ت �ج��دي ن�ف�ع�ا ً ب��ل تعود
بالوبال على أصحابها قبل غيرهم ،ونحن اليوم كما
كنا دائما ً نتمنى أن يكون دور السعودية في العالمين
ال�ع��رب��ي واإلس�لام��ي دورا ً ق��ائ��دا ً وم��رك��زا ً للمواقف
التاريخية المنقذة لألمة ،لكن الواقع هو أنّ العدوان
السعودي على اليمن كسر آخر الرهانات على الدور
الذي كنا نتمنى أن تلعبه السعودية في المنطقة.
ختاماً ،يمكن القول إنّ المشهد اليمني يزداد تعقيدا ً
مع م��رور األي��ام ،ولقد أسقطت حرب «ناتو الخليج»
األخ �ي��رة على اليمن الكثير م��ن األقنعة التي لبسها
البعض من العرب كذبا ً ورياء وتملقا ً أحياناً ،وأحيانا ً
أخرى بهدف تحقيق بعض المصالح الضيقة والسعي
إل��ى اكتساب شعبوية كاذبة مز ّيفة ،فالبعض ذهب
مرغما ً إلى هذه الحرب الرتهانه لمشروع ما أو بهدف
االنتفاع الشخصي ،والتفاصيل تطول هنا وال تقصر،
ففكرة «الناتو الخليجي» الجديد ،وان يكون اليمن هو
الساحة األول��ى الختبار نماذج نجاحات هذا «الناتو
الخليجي» ،فكرة حمقاء بك ّل المقاييس ،وستكون
لها نتائج كارثية وتداعيات خطيرة على المنطقة ك ّل
المنطقة.

اال�شتراكيون ين�سحبون لم�صلحة الجمهوريين بوجه الجبهة الوطنية في الدور الثاني

فوز كبير لليمين المتطرف في الدور الأول من االنتخابات الإقليمية في فرن�سا
ح��ص��ل��ت «ال��ج��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة»
الفرنسية (اليمين المتشدد) على
أكثر من  30.6في المئة من أصوات
ال��ن��اخ��ب��ي��ن ف���ي ال�����دور األول من
االنتخابات اإلقليمية ف��ي فرنسا،
بحسب معهد Ifop-Fiducia
الستطالع الرأي العام.
وبحسب نتائج اس��ت��ط�لاع آراء
الناخبين ع��ن��د م��غ��ادرت��ه��م م��راك��ز
االقتراع ،فإن مرشحي الجمهوريين
و»ال����ح����رك����ة ال���دي���م���وق���راط���ي���ة»
( )MoDemوح�����زب «ات���ح���اد
الديمقراطيين والمستقلين» نالوا
مجتمعين  27ف��ي المئة فقط من
األص���وات ،فيما احتل االشتراكيون
وحلفاؤهم المرتبة الثالثة بـ 22.7
في المئة من األصوات.
وق���د دع���ي  44.6م��ل��ي��ون ناخب
الختيار أعضاء المجالس الجديدة
لمناطقهم في فرنسا ،التي ما زالت
تحت صدمة أسوأ اعتداءات إرهابية
شهدتها والتي أسفرت عن مقتل 130
شخصا ً وجرح مئات آخرين.
وأدل��ى الرئيس الفرنسي فرنسوا
هوالند بصوته في مدينة تول ،وسط
فرنسا ،والتي كان هو رئيس بلديتها
لفترة طويلة .وخالفا ً للعادة ،لم يدل
هوالند هناك بأي تصريح.
وإث���ر االع���ت���داءات ال��دام��ي��ة التي
شهدتها العاصمة الفرنسية باريس،
تجري عملية االقتراع وسط إجراءات
أمنية مشددة حول مراكز التصويت،
خصوصا ً في العاصمة.
بعد اختراقات كبيرة حققها في
االنتخابات البلدية ثم األوروبية ،يبدو
حزب «الجبهة الوطنية» قادرا على
الفوز في منطقتين أو ثالث مناطق من
أصل  13منطقة في المجموع ،وهو

رفع دعوى �ضد ابن �أردوغان
بتهمة غ�سيل الأموال
أفادت وسائل إعالم إيطالية برفع دعوى قضائية في مدينة بولونيا
ضد بالل أردوغ��ان نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،بتهمة
غسيل األموال.
وحسب وكالة « ،»ANSAفإن الدعوى رفعها رجل أعمال معارض
للرئيس التركي ،وقد حصل على اللجوء السياسي في إحدى الدول
األوروبية .ولم تذكر الوكالة اسمه ،لكنها أشارت إلى أن الدعوى قدمت
من قبل محاميه ماسيميليانو آنيتا.
وكان بالل أردوغان انتقل من تركيا إلى بولونيا في إيطاليا مع عائلته
بداية تشرين األول الماضي ،والسبب الرسمي لذلك هو مواصلة دراسته
في فرع جامعة جون هوبكينس بتلك المدينة.
بهذا الصدد ،نوهت صحيفة « »Corriere della Seraاإليطالية
بأن انتقال بالل أثار جدال ً كبيرا ً في تركيا ،حيث ظهرت تغريدات في
«تويتر» مفادها أن نجل الرئيس أخذ معه إلى إيطاليا «مبلغا ً ماليا ً
ضخماً».
وبحسب التقارير المحلية ،فإن بالل وصل إلى إيطاليا برفقة مجموعة
من حراسه الشخصيين المسلحين.

�أنقرة� :أزمتنا مع مو�سكو
قد تكلفنا مليارات الدوالرات
أمر غير مسبوق في البالد.
وتبدو زعيمة الحزب ،مارين لوبن،
األوفر حظا ً للفوز في الشمال (نور ،با
دي كاليه ،بيكاردي) ،بينما تتصدر
ابنة شقيقتها ،م��اري��ون ماريشال
لوبن ،استطالعات الرأي في الجنوب
(بروفانس ألب-كوت دازور).
وكان واحدا ً من كل ناخبين اثنين
قد امتنع عن التصويت في انتخابات
المناطق في  .2010وق��د تضاعفت
الدعوات إلى «التعبئة العامة» في
وسائل اإلعالم واألوساط االقتصادية
والنقابات إلقناع الفرنسيين بقطع
الطريق على «الجبهة الوطنية».
وأك����د اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي نشرت
نتائجه ف��ي ال��ي��وم األخ��ي��ر للحملة
نتائج سلسلة م��ن االستطالعات

يقر بهزيمته
الرئي�س الفنزويلي ُّ
بعد فوز المعار�ضة بالغالبية البرلمانية

ف����ازت ال��م��ع��ارض��ة ف��ي ف��ن��زوي�لا
بالغالبية النيابية ألول م��رة منذ
 16سنة وفقا ً للسلطات االنتخابية،
بعد اقتراع جرى على خلفية استياء
شعبي إزاء األزمة االقتصادية.
وأعلنت رئيسة المجلس الوطني
االن��ت��خ��اب��ي ت��ي��ب��ي��س��اي ل��وث��ي��ن��ا أن
ائتالف المعارضة «طاولة الوحدة
الديموقراطية» حصل على  99مقعدا ً
أي غالبية  61في المئة مقابل 46
م��ق��ع��دا ً ل��ح��زب ف��ن��زوي�لا االش��ت��راك��ي
الموحد بزعامة الرئيس نيكوالس
مادورو ،مشيرة إلى أن بعض المقاعد
ل��م تحسم بعد ف��ي ان��ت��ظ��ار انتهاء
عمليات فرز األصوات.
وعند إعالن النتائج الرسمية وبعد
تأخير استمر ساعات ع��دة ،ارتفعت
هتافات الفرح وأصوات المفرقعات في
بعض أحياء كراكاس.
وفور إعالن النتائج قال مادورو في
كلمة تلفزيونية« :جئنا بأخالقياتنا
وأدبياتنا لالعتراف بهذه النتائج،
وقبولها ولنقول لفنزويال إن الدستور
والديموقراطية انتصرا».
وعمت الفرحة بين زعماء المعارضة

يتر ّدد أفرقاء المعارضة
المجتمعون في الرياض
في الخروج ببيان
ختامي تفاديا ً إلحراج ما
سيتض ّمنه من موقف من
دور الرئيس السوري
أي تسوية سياسية
في ّ
بين التخلي عن شرط
رحيله وقبول عملية
ديمقراطية وخسارة الدعم
السعودي ،أو التمسك
بالشرط وخسارة الدعم
الغربي ،والبديل المتداول
هو تشكيل لجنة من
عشرين ُتناط بها مواكبة
المفاوضات الجارية دوليا ً
وإقليميا ً وتمثيل الجميع
فيها ،ومنهم تشكيالت
مسلحة يمكن إدراجها
على الئحة اإلرهاب.

ال��ذي��ن خ��س��روا ف��ي االنتخابات تلو
األخرى أمام تشافيز النتصارهم األول
منذ  17سنة رغم أن الفضل األول في
هذا االنتصار هو استياء الرأي العام
من حالة الركود الكبير التي تعيشها
فنزويال.
وك���ت���ب إن���ري���ك���ي ك��اب��ري��ل��ي��س
وه���و م��رش��ح رئ��اس��ي س��اب��ق وأح��د
الشخصيات ال��ب��ارزة ف��ي االئ��ت�لاف
المعارض «النتائج هي كما تمنينا.
فنزويال فازت .ال يمكن تغيير ذلك».
وكانت استطالعات الرأي تشير منذ
أشهر عدة إلى فوز كاسح للمعارضة
ف��ي ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات مستفيدة من
االس��ت��ي��اء الشعبي ف��ي ظ��ل األزم���ة
االقتصادية الناتجة من هبوط أسعار
النفط في بلد يملك أكبر احتياطات
نفطية في العالم.
وتشكل نتائج االنتخابات منعطفا ً
تاريخيا ً ف��ي ه��ذا البلد منذ وص��ول
الحركة التشافية إل��ى السلطة عام
 1999ول���و أن ب��ع��ض المحللين
يحذرون من أن مادورو قد يسعى للحد
من صالحيات البرلمان للتصدي لهذا
االنتصار ،مجازفا ً بإثارة احتجاجات.

السابقة التي رجحت تقدم حزب
«الجبهة الوطنية» في الدورة األولى
من االنتخابات في ست مناطق وفوزه
ف��ي ث�لاث ف��ي ال���دورة الثانية التي
ستجرى في  13كانون األول.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،رف���ض زعيم
ال��م��ع��ارض��ة اليمينية ف��ي فرنسا
الرئيس السابق نيكوال ساركوزي أي
تحالف مع اليسار في الدورة الثانية
من االنتخابات اإلقليمية بالرغم من
تقدم اليمين المتشدد.
وأع����ل����ن س�����ارك�����وزي رف��ض��ه
أي «ان���دم���اج» م��ع االش��ت��راك��ي��ي��ن
وأي «س���ح���ب» ل���ل���وائ���ح ح��زب��ه
(«الجمهوريون») الذي قال إنه يمثل
«البديل الوحيد الممكن» في المناطق
التي ق��د يفوز فيها ح��زب «الجبهة

الوطنية» اليميني المتشدد.
ودعا جان كريستوف كامباديليس،
رئيس الحزب االشتراكي الحاكم،
جميع األحزاب اليسارية ،التي سماها
«المعقل األخير» للروح الجمهورية»
في فرنسا ،إل��ى التوحد في ال��دورة
ال��ث��ان��ي��ة م��ن االن��ت��خ��اب��ات ل��ـ»س��د
الطريق» أم��ام اليمين المتشدد إلى
الفوز االنتخابي.
ولكنه ع��اد وأك��د أم��س أن الحزب
سينسحب من جولة اإلعادة ليتركها
مثلما ت���رك المنطقتين األخ��ري��ي��ن
للجمهوريين المحافظين بزعامة
ن��ي��ك��وال س���ارك���وزي ال���ذي يخوض
المنافسة م��ع الجبهة الوطنية،
وليكثف مساعيه لفرض «حصار»
انتخابي على اليمين.

«داع�ش» يك�سب �شهري ًا  80مليون دوالر
و 43في المئة من عائداته من النفط

كشف معهد البحوث األميركي « ،»IHSأمس أن العائدات المالية لتنظيم
«داعش» بحلول نهاية عام  2015ستبلغ قرابة  80مليون دوالر شهرياً.
وأشار معهد البحوث األميركي إلى أن هذه المجموعة المسلحة تحصل
على  43في المئة من إيراداتها من مبيعات النفط و 50في المئة من الضرائب
ومصادرة األراضي.
وأفاد كبير المحللين بالمعهد لودوفيكو كارلينو ،أن من أهم مصادر دخل
التنظيم يأتي من الضرائب على النشاط االقتصادي والخدمات األساسية
للسكان ،بما في ذلك الكهرباء وشبكات الهاتف المحمول ،وخدمات الربط
بشبكة اإلنترنت والصناعة والزراعة ،ضمن األراضي التي يسيطر عليها.
وأوضح كارلينو أن الغارات الجوية من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة
الواليات المتحدة استهدفت في المقام األول حقول النفط والطاقة للجماعة
اإلرهابية ،لتعطيل التدفقات المالية من صناعة النفط.
وبين المتحدث أن من الصعب القضاء على العائدات المالية المتأتية
من الضرائب وقطعها ،من دون إلحاق أض��رار جسيمة بالبنية التحتية
والمدنيين.
إلى ذلك ،ذكرت وسائل إعالم أميركية أن «داع��ش» فقد قسما ً كبيرا ً من
مصادر دخله بعد أن استردت القوات العراقية والسورية مساحات كبيرة
من األراض��ي في البلدين ،مشيرة الى أن الصعوبات المالية التي يعاني
منها التنظيم تجلت في زيادة الضرائب المفروضة على سكان المناطق التي
يسيطر عليها ،وخفض رواتب المسلحين ،وحتى وقفها.
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية عرضت مؤخرا ً ص��ورا ً التقطتها األقمار
االصطناعية تظهر أرتاال ً من الشاحنات تحمل النفط المستخرج من األراضي
السورية وه��ي تجتاز ال��ح��دود مع تركيا من دون أي عوائق في منطقة
الريحانية.

قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك أن التصور األسوأ مع
روسيا وهو «ال عالقات على اإلطالق» ،سيكلف تركيا نحو  9مليارات
دوالر ،وذلك بعد فرض موسكو قيودا اقتصادية ضد أنقرة.
وقال شيمشك في تصريحات لقناة «أن تي في» أمس ،إن التوتر
الحالي قد يسفر عن خصم  0.4في المئة من الناتج السنوي ،مضيفا ً
أن الحكومة قد تتخذ «خطوات عالجية» بشأن خطط زيادة الحد األدنى
لألجور لكنها غير مستعدة لتحمل تكلفة الزيادة بالكامل.
وكانت موسكو قد فرضت قيودا ً اقتصادية ضد تركيا على خلفية
إسقاط أنقرة قاذفة روسية من ط��راز «سوخوي  »24في سورية،
وطالت القيود عددا ً من أنواع المنتجات الزراعية والمواد الغذائية التي
تستوردها من تركيا ،باإلضافة إلى حظر رحالت الطيران غير المنتظمة
«تشارتر» ،ووقف بيع تذاكر الرحالت السياحية إلى تركيا.
وكذلك تضمنت القيود فرض تأشيرات دخول على الرعايا األتراك،
وحظر استخدام األي��دي العاملة التركية في روس��ي��ا ،وتدخل هذه
اإلجراءات حيز التنفيذ ابتداء من مطلع العام المقبل.
وفي ظل القيود المفروضة ،بدأت العديد من القطاعات في تركيا
بالبحث عن أسواق بديلة ،لتعويض خسائرها المحتملة بعدما فرضا
موسكو هذه القيود االقتصادية ،في وقت يعاني فيه االقتصاد العالمي
ضعفا ً في النمو.
كما تدرس الحكومة التركية اتخاذ تدابير هيكلية للحد من تداعيات
األزمة الحالية على قطاع السياحة التركي الذي يبلغ  35مليار دوالر.

الن�شاط في موقع تجارب نووية
في بيونغ يانغ قد يكون خدعة
قال السينا زيربو مدير منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب
النووية أمس إن النشاط الزائد في موقع للتجارب النووية بكوريا
الشمالية قد يكون خدعة وليس استعدادات لتجربة سالح نووي قريباً.
وقال زيربو لـ»رويترز»« :أعتقد أن النفق الرابع مجرد خدعة للضغط
على المجتع الدولي الستئناف المحادثات معها (بيونغ يانغ)».
وك��ان تقرير لبرنامج « 38ن��ورث» المتخصص في ش��ؤون كوريا
الشمالية التابع لجامعة جونز هوبكنز في واشنطن قال إن صورا ً
باألقمار الصناعية أوضحت حفر نفق للتجارب في بونجي ري على
الساحل الشرقي لكوريا الشمالية حيث أجرت البالد تجاربها النووية
الثالث السابقة.
وأجرت كوريا الشمالية ثالث تجارب نووية تحت األرض منذ عام
 2006كان آخرها عام  2013وهو ما قوبل بإدانة دولية بما في ذلك من
الصين الحليفة الدبلوماسية الرئيسية لكوريا الشمالية.

لندن ت�صنف حادثة الطعن
ً
عمال �إرهابي ًا
في مترو الأنفاق
وجهت شرطة مكافحة اإلرهاب البريطانية أمس تهمة محاولة القتل
إلى محي الدين مير ( 29سنة) منفذ اعتداء مترو ليتونستون في لندن.
وذكرت شرطة لندن ،في بيان ،أن المتهم سيمثل أمام المحكمة بعد
تصنيفها لعملية طعن  3أشخاص على أنها عمل إرهابي.
وأفاد مدير قسم مكافحة «اإلرهاب» بلندن ريتشارد والتون بأنه وقع
تقييم الهجوم على أنه حادث إرهابي ،داعيا ً السكان للهدوء والتيقظ.
من جهته ،وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الهجوم
بأنه «هجوم بشع».
وعادت محطة ليتونستون للعمل مجدداً ،حيث أعلنت شرطة وسائل
النقل البريطانية أنها ستنشر مزيدا ً من عناصرها لتأمين محطات
األنفاق بلندن.
يذكر أن عملية الطعن وقعت في األسبوع ذات��ه ال��ذي صوت فيه
البرلمان البريطاني لتوسيع الغارات الجوية في إطار الحرب على
تنظيم «داعش» في سورية والعراق.
وكانت السلطات البريطانية رفعت في آب  2014مستوى التأهب
األمني في البالد ،خشية وقوع هجمات إرهابية الى الدرجة الرابعة ،أي
الدرجة ما قبل القصوى.

