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خفايا

االنكفاء الأميركي ...ونداء اال�ستغاثة التركي الخليجي!

�أوباما يزيد من �أحمال
�سيزيف ال�سوري...
ال�سكود وحده من يث ّبت ال�صخرة
 د .محمد بكر
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 لؤي خليل


في م��وازاة نشاطه واتصاالته المكثفة مع الحلفاء والتي كان
آخرها ما بحثه الرئيس األميركي باراك أوباما مع نظيره الفرنسي
فرنسوا هوالند لجهة إنشاء جبهة مشتركة لمواجهة «داعش»،
قصفت طائرات التحالف األميركي (وعلى عينك يا روسي) موقعا ً
عسكريا ً للجيش ال��س��وري ف��ي دي��ر ال���زور ،وكعادتها استمرت
الخارجية السورية في إعادة «األسطوانة» ذاتها وانتهاج الخيارات
وال���ردود «السيزيفية» لجهة توجيه رسالتين متطابقتين لألمم
المتحدة ومجلس األم���ن ،ب��ل ون��اش��دت األخ��ي��ر للتحرك العاجل
لوقف «العدوان الغربي» على سورية ،وهو ذات الفعل المتك ّرر
دوم���ا ً حيال ك�� ّل االنتهاكات «اإلسرائيلية» ل�لأج��واء واألراض���ي
السورية خالل سنوات الحرب.
ربما جاءت الخطوة األميركية في توقيت له دالالته السياسية
وال سيما بعد وقتٍ قصير من حديث الرئيس بشار األسد لصحيفة
«صنداي تايمز» في جزئية أثارت الغضب األميركي لجهة إعالن
األس��د أنّ ب�لاده ال تضيّع ال��وق��ت ف��ي مناقشة ج��دوى التحالف
األم��ي��رك��ي ،وه��ي ب���دأت بمحاربة اإلره����اب وستستم ّر ف��ي ذلك
أي قوة عالمية ،ما يعزز بالضرورة مسارات
بصرف النظر عن ّ
وحراك الحليف الروسي.
تفيض حلقات مسلسل الحرب السورية بالصور «السيزيفية»
لجهة برودة ردود سورية وحلفائها وطريقة التعامل مع النيران
المستعرة والممتدّة في الجغرافية السورية ،أكلت ألسنتُها الكثير،
وهي في طريقها لتلتهم ما تبقى من الوطن السوري ،وال يزال
الدوران في حلقة مفرغة سيد الموقف ،والكباش الدولي في أعلى
معدالته ،يهرع فيه الجميع ،الصغير والكبير إلفاضة زيوته على
النار السورية ،وما زالت مفردات ضبط النفس واالحتواء والر ّد
االستراتيجي تتكاثر في القاموس السوري ،ربما ما طغى على
األزمة السورية وما تكاثر فيها من أي ٍد دولية يجعل من الصعب
المصادقة على ال��خ��ي��ارات االستراتيجية ،وال سيما بعد تدخل
ال��روس��ي ال���ذي ل��ن ي��ك��ون ح��ض��وره ف��ي ال��س��اح��ة ال��س��وري��ة على
حساب عالقته مع الكيان الصهيوني ،بل ولن يسمح بتخريبها
والمساس بها ،وكذلك لن يدفع باتجاه صدام مباشر مع الواليات
المتحدة وحلفائها ،ه��ذه ال��خ��ي��ارات التي أصبحت حاجة ملحة
اليوم لقسم كبير من الشارع السوري الذي ضاق ذرعا ً بيوميات
سوداء وفقدانٍ ألحبة بالجملة من دون أن يلوح في األفق ما يبشر
بعوامل إطفاء وإخ��م��اد الحريق ال��س��وري ،ما يجعل من سورية
كـ»سيزيف».
يحلو كثيرا ً ألوباما وتحالفه أن يرى تلك المشهدية وما تفرزه
من حيثيات وتفاصيل دموية وصو ٍر من االستنزاف الالمتناهي
لخصومه في المستنقع السوري ،بل ويسارع هو وحلفاؤه لرفد
ما تنوء سورية بحمله ومصارعته بأثقال إضافية ،من الطبيعي
أن يعلن األميركي ف��ي حضرتها أن��ه ل��ن ينج ّر للتدخل ب��ري��ا ً في
سورية والعراق ،وسيبقى داعما ً كما يقول للقوات التي تواجهه
األصح أنه يسعى لدعم الطرفين معا ً على قاعدة
على األرض ،بل
ّ
«تكسير الفخار لبعضه» في الداخل السوري.
إنّ االستمرار في توجيه الرسائل األممية المتطابقة لفضح
االعتداءات ،وتوصيف السلوكيات والخطابات واإلرادات الغربية
والمضي مع
على أنها هزلية ،وغير ج��ادّة في مكافحة اإلره��اب،
ّ
الحلفاء في محاربة اإلره��اب ضمن مسارات تتنافر ومسارات
الغرب فقط ،لن يغيّر في المشهد السيزيفي قيد أنملة ولن يلغي
مضي الواليات المتحدة في االستثمار قدما ً بما يحدث على األرض
ّ
في محاولة «لتركيع» الخصوم ،بدليل أنه وبعد ك ّل ما قيل عنه وما
ت ّم توصيفه لجهة اتفاق المشتبكين حول ح ّل سياسي في سورية،
يأتي االستهداف األميركي للجيش العربي السوري ،وكذلك دعوة
العربية السعودية خالل مؤتمر المعارضة على أراضيها لفصائل
بعينها وصفها هيثم المناع بأنها تحت راية «القاعدة» واستبعاد
تشكيالت وأحزاب سياسية وازنة ليشكل ويؤكد ما أسلفناه حيال
أنّ اإلدارة األميركية تدفع قدما ً باتجاه إبقاء الوضع على ما هو عليه
في سورية ،ال بل أكثر من ذلك فإنها تدفع أيضا ً نحو تدخل بري
إيراني أو روسي ،لصياغة إيالم مضاعف للروسي في سورية.
إنّ الشيء األوحد والخطوة الفاعلة في المسارات الجدية ،وال
سيما عندما نقدّم أنفسنا ممثلين للشعب وللتيارات القومية ،هو
ليس فقط ما نقلته صحيفة «الديار» اللبنانية لجهة أنّ األسد يفكر
بر ّد ما على «إسرائيل» ،وأنه قد أعطى األوام��ر بفتح مراكز تحت
األرض ك��ان��ت ق��د ُبنيت ف��ي ح��رب ت��ش��ري��ن ،وذل���ك لنقل قيادات
وأركان الجيش إليها في حال شنّت «إسرائيل» عدوانا ً على دمشق،
وما توقعه مراقبون أنّ «إسرائيل» إذا ما استفزت سورية كثيرا ً
ف���إنّ األخ��ي��رة ستقوم بقصف ت��ل أب��ي��ب ب��ص��واري��خ س��ك��ود ذات
المفاعيل التدميرية الكبيرة والموجودة في الجبال وعلى سكك
حديدية بمعدّل أربع صواريخ والتي لن تستطيع منظومة القبة
الحديدية إيقافها ،وعندها (ال أحد يعرف ماذا سيحصل؟ فدخول
«إس��رائ��ي��ل» ف��ي ح��رب برية داخ��ل س��وري��ة سيكلفها الكثير ،وال
سيما بعد االرتياح السوري لجهة الجبهة الشمالية حيث تقصف
أي تدخل
الطائرات الروسية وفي ظ ّل وجود «أس  ،»400ما يمنع ّ
تركي ف��ي س��وري��ة ،وتاليا ً ف��إنّ المسار ال��ج��دّي ف��ي ه��ذا السياق
الذي يستولد الحلول الجذرية هو عدم انتظار «ال��دب» ليأتي إلى
ال��ك��رم ،ب��ل المسارعة لتوجيه ضربة م��ح��دودة لـ»اإلسرائيلي»،
فهدير السكود هو وح��ده من يخلط المشهد ،ويعيد الحسابات،
ويقلب الطاولة ،وليس فقط يثبت الصخرة التي ناء بحملها الشعب
السوري ،بل ويحفر لها مكانا ً ويزرعها في القمة ،وهو فقط من
يعيد الجماهيرية والسيادة والقومية التي ُسحلت وديست على
العين األميركية تحت مس ّمى الحريات ومكافحة اإلرهاب.

ق���راءة المشهد السياسي الغربي األميركي وك�لام وزراء
الخارجية في هذه الدول ،على تواز مع اشتداد الحملة الروسية
ض�� ّد مرتزقتهم م ّمن اتخذوا من األراض��ي التركية واألردنية
مالذا ً للدخول والهروب ،تحت أعين كاميرات طائرات التحالف
األميركي الغربي.
فهذا الزخم العملياتي الروسي الذي يكشف يوما ً بعد يوم
إبعاد النصر للحلف المقاوم وما يرسم معه من معادالت ستفقد
الحلف المساوم ال��ذي تدعمه أميركا وحلفاؤها الخليجيون
مواقع كانوا يعتقدون أنها أصبحت بعيدة عن أي��ادي الدولة
والجيش في سورية ،فهذا المسح الجغرافي لعمليات الجيش
ال��س��وري وال��ن��ار ال��ج��وي��ة ال��روس��ي��ة أف��ق��دت ط��ي��ران التحالف
األميركي مجاله ال��ذي ك��ان يتحكم فيه بمسارات اإلرهابيين
وحجم إمكانية المناورة في إبعاد ومحافظات جديدة ،فما كان
مباحا ً ومتاحا ً أصبح محرما ً تحت ضربات الطيران الروسي
والجيش العربي السوري.
ه���ذا االن��ك��ف��اء وت���وات���ره ال��م��ت��زاي��د ع��ل��ى األرض وأب���ع���اده
االستراتيجية التي منحت الروسي أوراقا ً وأيادي ينتزع بها من
جديد مبادرة الر ّد االستراتيجي على التغلغل الوهابي التركي
الخليجي في مؤامرة ضرب القلب الروسي تمهيدا ً لمحاصرة
روسيا وإي���ران ومعهما اسقاط الحليف ال��س��وري ،والقاعدة
التاريخية الروسية في قلب دمشق.
ني على دراسة
ب
الذي
المسبوق
إذا ً هذا االندفاع الروسي غير
ُ
َ
األخطاء الغربية األميركية في استخدام مقاربات إسالمية غير
م��ح��دّدة األب��ع��اد ،وقلب أنظمة غير محسوبة ال��ق��وة ،فاألرض
وم��ق��ب��ل األي����ام سيحتاج أك��ث��ر إل���ى م��ن يغطي ه���ذه الفراغات

االستراتيجية ،ومن يح ّد من األعمال االنتقامية لهذه الجماعات
التي ستترك تستبيح جميع الدول ،بردود فعل غير منقطعة في
أقاصي الدول األوروبية.
الروسي إذا ً خط أراضيه وخطواته بأيدي الدولة السورية
وتنسيق مع الحليف اإليراني الذي أصبح أقوى وأصلب قدرة
على الدعم بعد االتفاق النووي ،وسار الروسي قدما ً الى تغيير
معادالت في قلب المنطقة مستفيدا ً من الغربة األميركية وتخبّط
ساستها ،وخوف الغرب من حلفائه الخليجيين وعدم قدرتهم
على إيجاد أي رادع لهجمات ثعبانهم الداعشي الذي ينقلب من
جديد على القبضة االستخبارية الوهابية الصهيونية.
فالغطاء ال��روس��ي الجوي بطيرانه ودفاعاته ما هو إال ر ّد
مبدئي على انغماس ال��غ��رب ف��ي ال��م��ؤام��رة ،وم��ا ك��ان مخطط
عالميا ً لمحاصرة موسكو وحلفائها ،هو اآلن ينقلب انفتاحا ً غير
مسبوق للقوة الروسية شرقا ً وطيرانه االستطالعي ال يختفي
من سماء المنطقة وقواعدها المست أبعد البحار ،وكل هذا سببه
االنكفاء األميركي الذي يبتعد شيئا ً فشيئا ً متخبّطا ً بين وعوده
الكاذبة واألماني التي يعده بها الوهابيون والخليج واألتراك.
تتنحى جانبا ً مع تخبّطه بين
وها هي أحالم الواهم أردوغان ّ
تصريحات الناتو غير المجدية والبعيدة عن طموحاته ،وبين
تصريحات كيري وفابيوس المزدوجة مترنحة بين التعاون
مع الرئيس األس��د وبقائه ال��ى اليد الممدودة للجيش العربي
السوري وقياداته التي طالما رغب آل سعود وإخوان أردوغان
بقتل معالم ووطنية هذا الجيش ،وها هي مساحات السيطرة
للدولة السورية تمت ّد بشكل سريع لتستعيد أقرب التالل وأقرب
المناطق ،ظن أردوغان وأذنابه أن انغماسيّيه وأخوانه سيطروا
عليها بالغطاء االميركي.
وها هي السعودية ومعها الدول الخليجية األخرى المنهكة
أص�لا تترك لهالكها بين البؤر الوهابية المتجذرة في أدمغة
شيوخ الحقد وبين ما ستخلفه لهم حربهم الحاقدة ضد الشعب

�آالف البريطانيين يطالبون بمنع دخول ترامب البالد بعد ت�صريحاته عن الم�سلمين

نائب �أميركي يطرح م�شروع قانون ي�سمح للواليات برف�ض ا�ستقبال الالجئين
انتقد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اقتراح الملياردير األميركي
والمرشح للرئاسة دونالد ترامب بمنع المسلمين من دخول الواليات المتحدة.
وقال المتحدث باسم كاميرون إن رئيس الحكومة ال يتفق مع دونالد ترامب،
ويعتبر تصريحاته بأنها تثير الجدل وعديمة الفائدة وخاطئة ،و قال« :لقد
أكد كاميرون مرارا ً ضرورة سعي الساسة إلى التعاون من المجتمعات ،وأن
اإلرهابيين ال يمثلون اإلسالم».
ووقع أكثر من  35ألف بريطاني التماسا ً على االنترنت لمنع دونالد ترامب من
دخول بريطانيا بعد دعوته لحظر دخول المسلمين الى الواليات المتحدة.
وجاء في نص االلتماس الذي وقعه آالف البريطانيين «حظرت المملكة
المتحدة دخول العديد من األفراد لتبنيهم خطابا ً يحض على الكراهية»« ،إذا
كان للمملكة المتحدة أن تستمر في تطبيق معيار السلوك غير المقبول ،على من
يرغبون دخول حدودها فيجب أن يطبق بنزاهة على الغني والفقير وأيضا ً على
الضعيف والقوي».
ويحق لوزارة الداخلية البريطانية منع أشخاص من دخول البالد إذا انخرطوا
فيما تعتبره الحكومة سلوكا ً غير مقبول .وسبق أن منعت بريطانيا دخول أفراد
إلذكائهم الكراهية التي يمكن أن تؤجج العنف بين المجتمعات.
وبحلول صباح يوم أمس بلغ عدد الموقعين على االلتماس  35827شخصا ً
واألع���داد آخ��ذة في ال��زي��ادة بسرعة .وت��رد الحكومة البريطانية على كل
االلتماسات التي يوقعها عشرة آالف شخص أما إذا وصل العدد إلى مئة ألف
يحال األمر على البرلمان.
وكان ترامب قال في وقت سابق إنه يصر على ضرورة منع دخول المسلمين
إلى البالد .فقد أفاد البيان الصادر عن المكتب اإلعالمي للمرشح« :دونالد ترامب
يدعو إلى منع دخول المسلمين إلى الواليات المتحدة بشكل كامل ،حتى يتمكن
ممثلو البالد من إدراك ما يجري».
من جهته ،قال البيت األبيض ،إن دعوة أقوى مرشح للرئاسة األميركية من
الجمهوريين «دونالد ترامب» ،بأن تمنع الواليات المتحدة المسلمين من دخول
البالد تجعله غير مؤهل ليصير رئيسا ً للواليات المتحدة ودعا الجمهوريين إلى
إقصائه فوراً.
وقال جوش إرنست المتحدث باسم البيت األبيض ،إن نوعية خطاب حملة
ترامب الرئاسية مكانها «مزبلة التاريخ» ،وتصريحاته مسيئة وتسمم األجواء،
مضيفا ً أن مرشحي الرئاسة الجمهوريين الذين تعهدوا بدعم الشخص الذي
سيفوز بترشيح الحزب ينبغي أن يتبرأوا من ترامب فوراً .وفي سياق متصل،
أفاد تيد كروز عضو مجلس النواب للكونغرس األميركي بأنه طرح أمام عضاء
المجلس مشروع قانون يسمح لكل والية أميركية برفض استقبال الالجئين
في أراضيها .وقال كروز ،أحد المرشحين من الحزب الجمهوري في االنتخابات

الرئاسية األميركية المقبلة ،في تصريح صحافي إن هذا المشروع سيجيز
لحكام جميع الواليات األميركية ،في حال تبنيه ،رفض مشاركة والياتهم في
البرنامج الفيدرالي الخاص باستقبال الالجئين.
وأوضح النائب أن حاكم كل والية أميركية سيحق له رفض استقبال طالبي
اللجوء على أراضي واليته ،في حال اعتبر أن «الحكومة الفيدرالية لم تقم بعمل
كاف لضمان أمن سكان الوالية».
وحتى هذه اللحظة أعلنت سلطات حوالى  30والية أميركية رفضها استقبال
المهاجرين في أراضيها.
الى ذلك ،أقر مجلس النواب األميركي بغالبية ساحقة ،مشروع قانون يدعو
إلى تشديد شروط برنامج اإلعفاء من الحصول على تأشيرة دخول إلى الواليات
المتحدة.
ويقضي مشروع القانون ،الذي حظي بموافقة  407أصوات ومعارضة 19
صوتاً ،بفرض حظر على مواطني الدول المشاركة في برنامج اإلعفاء بينما
زاروا العراق أو سورية أو إيران أو السودان خالل السنوات الخمس األخيرة ،من

تعديل حكومي و�شيك في فنزويال
بعد الإطاحة باال�شتراكيين في االنتخابات

مع ارتفاع غير مسبوق لعدد الالجئين اآلتين إلى أراضي ألمانيا ،تتزايد
األصوات الداعية إلى وضع سقف لهم في تلك البالد وتصبح أعلى فأعلى.
لم ينته بعد عام  ،2015لكن حصيلة الالجئين الذين قبلتهم الدولة األلمانية
منذ بدايته تجاوز مليون شخص ،بحسب ما أفادت وزيرة الشؤون االجتماعية
في بافاريا أميليا ميولير.
في هذا السياق ،قالت ميولير« :علينا أن نوضع بسرعة سقفا ً الستقبال
الالجئين ،ألن ألمانيا لن تتمكن من المواصلة على هذا النحو على األمد البعيد»،
مضيفة أن  200ألف الجئ ،ومعظمهم من سورية وأفغانستان ،تمت استضافتهم
على األراضي األلمانية في شهر تشرين الثاني الماضي وحده .وللمقارنة ،كان
عدد الالجئين الذين وصلوا ألمانيا في العام الماضي كله أقل من  240ألف
الجئ .وفي السياق ،أفادت شرطة المرافئ اليونانية بأن  11شخصا ً بينهم 5
أطفال لقوا حتفهم إثر غرق مركبهم الذي أبحر من تركيا متوجها إلى جزيرة
فارماكونيسي ببحر إيجه.
وذكرت الشرطة اليونانية أنه تم إنقاذ  26من الالجئين بينما تستمر عمليات
البحث عن نحو  10مفقودين جنوب شرقي ايجه استنادا ً إلى شهادات ناجين.
ولم تحدد بعد أسباب غرق المركب بينما تستمر عمليات البحث بمشاركة
مروحية تابعة للجيش اليوناني وزورق دورية تابع للوكالة األوروبية ألمن
الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي (فرونتكس) وزوارق لشرطة المرافئ.

السفر إلى الواليات المتحدة من دون تأشيرة.
ويأتي مشروع القانون الجديد ردا ً على الهجمات التي وقعت في باريس
مؤخرا ً وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها ،وكذلك الهجوم الذي وقع في
كاليفورنيا األسبوع الماضي والذي يُشتبه في أن منفذيه كانا يؤيدان تنظيم
«داعش» .وقال رئيس مجلس النواب األميركي بول رايان ،إن مشروع القانون
سيساعد في تحييد تهديدات العناصر اإلرهابية األجنبية التي تدخل الواليات
المتحدة ،كما يدعو إلى تعزيز عمليات تبادل المعلومات بين الواليات المتحدة
والدول المشاركة في برنامج اإلعفاء من التأشيرات والبالغ عددها  38دولة.
ويسمح مشروع القانون لوزارة األمن الداخلي األميركية بإنهاء مشاركة أي
دولة في برنامج اإلعفاء من التأشيرات في حال عدم قيامها بتبادل المعلومات
بصورة كافية.
ووفقا ً لمشروع القانون ،سيتم السماح للسياح من الـ  38دولة بما في ذلك
بريطانيا وإسبانيا وفرنسا ،باإلقامة في الواليات المتحدة لمدة تصل إلى 90
يوما ً بدون الحصول على تأشيرة.

ً
�شخ�صا في هجوم لـ«طالبان» على مطار قندهار
مقتل 37
قتل 37شخصا ً في مطار قندهار األفغاني وأصيب  35آخرون في هجوم لمسلحي حركة «طالبان» الليلة الماضية ،فيما فجر
عدد من االنتحاريين أنفسهم مستهدفين الفندق المحاذي للمطار.
ونقل عن متحدث باسم اإلدارة المحلية في قندوز قوله إن «االعتداء أسفر عن سقوط ثمانية قتلى بينهم عدد من المدنيين»،
فيما أعلن داوود شاه وفي دار الناطق باسم القيادة العسكرية األفغانية في قندهار أن عدد القتلى بلغ  37شخصاً ،فضالً عن
إصابة  35آخرين وأن حركة الطيران تعطلت في المطار إثر الهجوم ،فيما أعلنت «طالبان» تبنيها العملية.
وذكرت مصادر أفغانية أن عدد المهاجمين بلغ  11مسلحاً ،وأن واحدا ً منهم فقط ال يزال يقاوم قوات األمن ،فيما تم القضاء
على تسعة وإصابة آخر.
وتشهد أفغانستان في اآلونة األخيرة تدهورا ً أمنيا ً ملحوظاً ،حيث أخذت حركة «طالبان» توسع سطوتها من المناطق الريفية
الخاضعة لها ،لتطال المدن الكبرى بما فيها العاصمة كابل.
ففي أواخر أيلول الماضي استولى مسلحوها على مدينة قندوز شمال البالد بسكانها الذين يصل تعدادهم إلى زهاء 300
ألف نسمة ،كما كثفت هجماتها مؤخرا ً على مدينة غزني إلى الجنوب الغربي من كابل ،وعلى الخزر استمرارا ً العتداءات متكررة
تعرضوا لها ،حيث قتل منهم اآلالف على أيدي عناصر «طالبان» و»القاعدة».
ومن المقرر أن يشارك الرئيس األفغاني أشرف غني في مؤتمر إقليمي ،يعقد في العاصمة الباكستانية إسالم أباد ،بخصوص
احتمال التفاوض مع «طالبان» ،إلحياء عملية السالم في أفغانستان.

البرازيل :تعليق عمل لجنة در�س طلب �إقالة رو�سيف

 كاتب صحافي فلسطيني
mbkr83@hotmail.coim

قلق في �ألمانيا بعد تجاوز
عدد الالجئين الجدد المليون

اليمني والبحريني والعراقي والسوري.
فكل هذا سببه الفراغ الكبير الذي سيتركه االنكفاء األميركي
ليلقي بظله على شواطئ ودول الخليج ،ومن خلفهم األوروبيون
داعموهم ،الذين سيلهثون بحثا ً عن طاقة تحفظ لهم حصتهم
ولو من نادر حقول النفط اإليرانية والعراقية.
فيما التصريحات األوروبية وتصريحات كيري من خلفها
ليست سوى محاولة للبحث عن مكسب رهان يساومون به،
تحت رحمة الضربات الروسية ،علهم بقناعة ما يسمى الح ّل
مع السلطة والمعارضة السورية يكسبون بعض ما خسروه
في ما يسمى كعكتهم االقتصادية.
والجميع سيراهن على كسب مفاوضات مع الرئيس األسد
ببقائه حسب زعمهم ،من دون أن يدركوا أنهم أصبحوا بحاجة
للمعادالت القوية التي يرسمها الرئيس األس��د وحلفاؤه في
ط��ه��ران وم��وس��ك��و ،وس��ي��رك��ض��ون الهثين خلفهم للملمة ما
تبقى من ماء وجههم أمام شعوبهم التي فضحت خبث ساسة
أوروبا.
فغباؤهم السياسي وفراغاتهم االستراتيجية التي منحت
الروسي واإلي��ران��ي بعدا ً غير قابل للتراجع لبناء حلف القوة
الزاحفة لملء الشغور االستراتيجي في محافل المنطقة كافة لن
تترك لهم أوهاما ال في سورية وال في العراق ،ولو دفع أردوغان
بكامل جيشه فيهما ،فإن غربته الجديدة ستكون في تركيا أكثر
من محيطه ،ألنه سيكون نقطة الضعف األكثر شغورا ً وحاجة
لمن يمألها ،بعد إقصائه طبعا ً عن جحافله اإلرهابية.
فدوما ً أخطاؤهم االستراتيجية الكبيرة كانت الرهان الذي
كسب به الحلف المقاوم معركته شيئا ً فشيئا ً ول��و بعد صبر
طويل على ،الردود االستراتيجية على مساحات المنطقة كافة،
إيذانا ببدء النهاية األحادية األميركية وبدء القطبية الجديدة من
موسكو الى طهران ودمشق قلب المقاومة.

تساءلت مصادر
يمنية عن التداعيات التي
سيتركها مقتل أربعة
عشر من ضباط متقاعدين
بريطانيين وكولومبيين
وسواهم من عناصر
«بالك واتر» الشركة
األمنية التي ذاع صيتها
في العراق بالتفجيرات
واالغتياالت ،والذين
قتلوا قرب باب المندب
أثناء محاولة إنزال لعملية
خاصة تض ّم زرع أجهزة
وتنصت ،وما
رصد ورقابة
ّ
كشفته العملية من إفالس
التحالف الذي تقوده
السعودية ومعها إفالس
تنظيم «القاعدة» حتى
تت ّم االستعانة بمرتزقة
محترفين ،وما هي العملية
وأهميتها لحساب األمن
الغربي و«اإلسرائيلي»؟

طالب رئيس فنزويال نيكوالس
م��ادورو من وزرائ��ه االستقالة بعد
يومين على انتصار ساحق حققته
المعارضة في االنتخابات العامة
سيسمح لها بممارسة سلطات
كبيرة يمكن أن تصل إل��ى رحيل
مبكر للرئيس.
وق��ال م���ادورو خ�لال برنامجه
التلفزيوني األسبوعي« :طالبت
مجلس ال��وزراء تقديم باستقالته
للقيام بعملية اعادة هيكلة وتجديد
وإن���ع���اش ع��م��ي��ق ل��ك��ل الحكومة
الوطنية» ،مضيفاً« :هذا ما أريده:
برنامج للمرحلة الجديدة من الثورة
مع مراجعة عميقة وانتفاضة».
وق���د أع��ل��ن ال��م��ج��ل��س ال��وط��ن��ي
االنتخابي في فنزويال أول من أمس
ح��ص��ول ائ��ت�لاف ط��اول��ة ال��وح��دة

ال��دي��م��وق��راط��ي��ة ال��م��ع��ارض على
غالبية الثلثين خالل االنتخابات
التشريعية التي أجريت األحد.
وح��ص��ل االئ���ت�ل�اف ع��ل��ى 109
مقاعد م��ن أص��ل  167ن��ائ��ب�ا ً في
البرلمان ،كما فاز ثالثة نواب من
أحزاب إقليمية مرتبطة باالئتالف.
وحصل الحزب االشتراكي الموحد
ف��ي ف��ن��زوي�لا ال���ذي يسيطر على
البرلمان منذ  16سنة ،على 55
مقعدا ً فقط.
وق����ال األم��ي��ن ال��ع��ام الئ��ت�لاف
ال��ط��اول��ة ال��م��س��ت��دي��رة خيسوس
ت��وري��ال��ب��ا إن ال���ن���واب الـ112
سيجتمعون (ال��ي��وم) الخميس
للبحث ف��ي دوره���م ف��ي البرلمان
المقبل ال��ذي سيبدأ دورت��ه في 5
كانون الثاني المقبل.

وتسمح غالبية الثلثين هذه
بالدعوة إل��ى استفتاء أو تشكيل
مجلس تأسيسي وإع��ادة صياغة
تشكيلة المحكمة العليا التي
اتخذت في الفترة األخيرة قرارات
م��ؤي��دة للحكومة ،وك��ذل��ك تعيين
أعضاء المجلس الوطني االنتخابي
والموافقة على القوانين وتعديلها
وعرض االتفاقات الدولية ومشاريع
قوانين لالستفتاء والتصويت على
خطط لإلصالح الدستوري وحتى
فرض الرحيل المبكر للرئيس عبر
تقليص مدة واليته.
يذكر أن المعارضة الفنزويلية
لم تملك يوما ً مثل هذه الصالحيات
ال��واس��ع��ة .وك��ان أن��ص��ار تشافيز
يهيمنون على كل مؤسسات الدولة
بما فيها البرلمان منذ .1999

علقت المحكمة العليا في البرازيل أعمال اللجنة الخاصة في مجلس النواب المكلفة د ْرس طلب إقالة الرئيسة ديلما روسيف،
بسبب تجاوزات مفترضة جرت خالل إنشاء اللجنة.
وعلق هذا اإلجراء عملية إقالة روسيف حتى  16كانون األول عندما ستجتمع اللجنة بكامل أعضائها لدرس صحة األجراء.
ووافق قاضي المحكمة العليا لويز ادسون فاشين موقتا ً على طلب تقدم به الحزب الشيوعي بهذا الخصوص ،حسب ما أعلن
لوكالة «فرانس برس» محامي هذا الحزب ونائب في حزب العمال الحاكم.
وطلب القاضي فاشين من رئيس مجلس النواب إدواردو كونها تقديم «معلومات خالل مهلة  24ساعة حول االجراءات
المتبعة النتخاب اللجنة الخاصة».
وفازت المعارضة البرازيلية في وقت سابق بغالبية مقاعد اللجنة الخاصة في البرلمان التي ستدرس طلب إقالة الرئيسة
ديلما روسيف ،حيث حصلت المعارضة المؤيدة إلقالة روسيف على غالبية  39صوتا ً داخل هذه اللجنة الخاصة التي يبلغ عدد
أعضائها  ،65وقد فازت على معسكر المعارضة بغالبية  272صوتا ً مقابل  199خالل تصويت سري في ختام جلسة عاصفة
للبرلمان.

ال�شرطة الفرن�سية تحدد هوية االنتحاري الثالث في هجمات «باتالكان»
حددت الشرطة الفرنسية هوية االنتحاري الثالث الذي شارك في الهجوم على صالة االحتفاالت «باتالكان» في باريس يوم
 13تشرين الثاني.
وأفادت صحيفة «باريزيون» بأن الشرطة حددت هوية المنفذ نهاية األسبوع الماضي ،وأنه يبلغ من العمر  23سنة ويدعى
فؤاد محمد عقاد ،وهو من مواليد بلدة صغيرة قرب ستراسبورغ.
وذكرت أن اإلرهابي توجه في نهاية العام  2013إلى سورية مع شقيقه كريم الذي اعتقل على الحدود السورية .وفي عام
 2015عاد الى أوروبا بهدف تنفيذ العمل اإلرهابي الذي بات األكثر دموية في تاريخ فرنسا.
وكانت العاصمة الفرنسية باريس شهدت سلسلة من الهجمات اإلرهابية الدموية ،بما فيها احتجاز مئات من الرهائن في
مسرح باتاكالن ،أسفرت عن مقتل  130شخصاً ،وإصابة حوالى  350بجروح.
وفي وقت سابق أعلنت السلطات الفرنسية هوية االنتحاريين اآلخرين في الهجوم على باتاكالن وهما الفرنسيان عمر
اسماعيل مصطفاوي وسامي عميمور.

