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الخليفة ال�سلجوقي...
�أ�سا�س التوترات الإقليمية
في المنطقة
 راسم عبيدات
�ص حلب الخليفة السلجوقي يعبث ب��أم المنطقة تحت حجج
ل� ّ
وذرائع يغلفها بحماية الجماعات التركمانية في سورية تارة وتوفير
مالذ آمن لمئات آالف الالجئين السوريين في الشمال السوري تارة
أخرى ،أما حججه وذرائعه في دخول وتوغل قواته الى العراق خارج
أي قانون أو شرعية ،فيغلفها بمنع تمدّد األك��راد والتركمان
إط��ار ّ
ولص حلب ال يجرؤ على القيام
وحماية الداخل التركي من العبث،
ّ
بأعمال البلطجة والزعرنة ه��ذه من دون ض��وء أخضر من أميركا
والناتو والتوافق والتنسيق مع مشيخات النفط والكاز العربية ،وفي
المقدّمة منها السعودية وقطر.
�ص حلب وس ��ارق النفط ال �س��وري وال �ع��راق��ي ،ك��ان م��ن أكثر
ل� ّ
المتشدّدين والرافضين والعاملين على تخريب أي ح� ّل سياسي
لألزمة السورية ،ح ّل يبقي الرئيس األسد في السلطة ،ولهذا الغرض
عمل بتنسيق وتعاون مع مشيخات النفط والكاز الخليجية الحاضنة
لتلك الجماعات اإلرهابية والتكفيرية« ،القاعدة» ومتف ّرعاتها «داعش»
و»نصرة» و»أح��رار الشام» وغيرها من الكتائب واأللوية اإلرهابية
التي تمارس ك ّل أشكال اإلره��اب والقتل والتدمير والتخريب في
سورية ،على إفشال ك ّل اللقاءات والمؤتمرات التي جرت من أجل
ح ّل سياسي لألزمة السورية تحت سقف الرئيس األسد ،ورفضوا
أية حلول تقوم على أساس األلوية لمحاربة اإلرهاب ،وليس رحيل
النظام السوري.
�ص ح�ل��ب ف��ي ت��وف�ي��ر ال��دع��م ال�ع�س�ك��ري واللوجستي
اس�ت�م� ّر ل� ّ
واالستخباري واإلق��ام��ة واإلي��واء والتدريب للجماعات اإلرهابية
مقابل بيعها له النفط السوري والعراقي المسروق بأسعار زهيدة
جداً ،بحيث يجرى تقاسم أثمانه مع تلك العصابات اإلرهابية وأفراد
من عائلته بمن فيهم نجاله وصهره وزير الطاقة المتو ّرطان في ذلك
مباشرة ،معادلة نفط مسروق مقابل توريد أسلحة وم��واد غذائية
وبضائع تركية.
حاول أردوغان بشتى الطرق بما فيها الضغط على الناتو من أجل
اقامة منطقة عازلة أو حظر جوي في الشمال السوري ،ولكن تلك
الخطوة فشلت عندما سحبت أميركا والعديد من الدول األروربية
صواريخ «الباتريوت» المنصوبة على الحدود التركية  -السورية
ولكن كل ه��ذا لم يثني أردوغ��ان عن أطماعه ول��م يتخ َّل عن جنون
عظمته ه��و ورئ �ي��س وزرائ� ��ه أوغ �ل��و ب��اق�ت�ط��اع ج��زء م��ن األراض ��ي
السورية وتوسيع دولته أو امبراطوريته على حساب الجغرافيا
والدم السوري.
ج��اء ال�ت��دخ��ل العسكري ال��روس��ي المباشر ال��ى ج��ان��ب الجيش
السوري في الحرب على اإلرهاب ،لكي يقلب ك ّل المعادالت ويقضي
على أحالم هذه الخليفة السلجوقي في المنطقة العازلة واستمرار
دعم «داع��ش» مقابل النفط المه ّرب والمسروق ،وح��اول في بداية
التدخل الروسي ،هو وأميركا والغرب االستعماري ومشيخات النفط
والكاز الخليجية ،أن يلعبوا على وتر بأنّ هناك إرهابا ً جيدا ً وإرهابا ً
سيئاً ،وال يحق للروس قصف الجماعات اإلرهابية المحتضنة من
قبلهم ،جبهة النصرة ،على اعتبار أنها جماعات معتدلة ،يمكن أن
تكون جزءا ً من المشاركة في الحل السياسي لألزمة السورية ،ولكن
بوتين رف��ض ذل��ك وق��ال بشكل واض��ح اإلره��اب هو اإلره��اب ،وال
يحق ألميركا وحلفائها االستمرار في سياسة االحتواء والتوظيف
للجماعات اإلرهابية ،وعندما شعرت أميركا وتوابعها بأنّ الروس
جادّون في قضية محاربة اإلرهاب ،وجدوا أن ذلك سيشكل خطرا ً
جديا ً على مصالحهم ،فأميركا مشروعها باستمرار نزيف الدولة
السورية والتدمير للمشروع القومي العربي ،واستمرار احتواء
«داع��ش» ،وتنشيط مصانع أسلحتهم واألرب��اح الكبيرة لكارتيالت
السالح األميركي ،أصبح كل ذلك في خطر ،أما الخليفة السلجوقي
فخطوط تهريب النفط ال �س��وري وال �ع��راق��ي أصبحت ف��ي خطر،
وكذلك حلم المنطقة العازلة واقتطاع جزء من األراضي السورية،
سيسقط الى غير رجعة ،ولذلك كان القرار بمنع الروس من القضاء
على ذلك من خالل رسم خطوط لهم بالنار تمنع تقدمهم العسكري
على األرض السورية هم والجيش السوري ،فكانت حادثة إسقاط
الطائرة المدنية الروسية من قبل «داع��ش» وبعلم واشنطن ولندن
وأنقرة وتل أبيب ،ولكن تلك الجريمة النكراء لم تحقق أيا ً من أهدافها،
فبوتين لم يتألب الرأي العام الروسي ضده ،وبدا أكثر تصميما ً على
مكافحة اإلرهاب ،وهذه الجريمة مكنت بوتين من استخدام القاذفات
االستراتيجية «توبوليف» في قصف قواعد وتحصينات داعش في
الرقة وادل��ب ،وكذلك استخدام الصواريخ المجنحة من البحر في
قصفها ،ونشر صواريخ الدفاع الجوي اس  300على األراضي
السورية ،وم��ع تقدم الجيش ال�س��وري وقيام الطائرات الروسية
بفضح وتعرية الخليفة السلجوقي وكشف دوره في تهريب النفط
السوري والعراقي من خالل اإلغ��ارة على صهاريج النفط التركية
التي تهرب النفط للموانئ التركية وتدمير المئات منها ،فقد الخليفة
السلجوقي صوابه ،وأعطي ضوءا ً أخضر من قبل أميركا والغرب
االستعماري ،بإسقاط مقاتلتين تركيتين للطائرة الروسية سوخوي
 ،24ولكي يكون إسقاطها صاعقة وكارثة على الخليفة السلجوقي،
حيث أنّ القيصر الروسي ،كان ردّه ليس فقط بفرض سلسلة من
العقوبات االقتصادية والدبلوماسية والتجارية والسياحية وإعادة
النظر في خط أنبوب غاز «السيل التركي» ،خط أنابيب الغاز الروسي
ال�م��ار م��ن األراض ��ي التركية ،ب��ل ك��ان هناك تهديد روس��ي واضح
ألردوغان بإسقاط أي طائرة تركية أو أي هدف جوي يتحرك فوق
األراض��ي السورية ،ونشرت بطاريات صواريخ اس  ،400أحدث
صواريخ الدفاع الجوي الروسي فوق األراض��ي السورية ،وعزز
األسطول الروسي وجوده في البحر ببوارج وطوربيدات حربية،
وقصفت تحصينات «داعش» في الرقة وادلب بصواريخ مجنحة من
البحر ،وسقطت المنطقة العازلة أو اآلمنة على األراض��ي السورية
الى غير رجعة.
أزعر المنطقة وبلطجيها بقرار وأوامر من واشنطن وقوى الغرب
االستعماري ،لكي يخلطوا األوراق ويفرملوا الخطوة الروسية أو
يستخدموا الورقة العراقية كورقة ضغط على موسكو في قضية
الحرب على «داعش» و»النصرة» وغيرها من الجماعات اإلرهابية،
أرسل قواته الى الشمال العراقي تحت حجج وذريعة منع تمدد الكرد
وحماية الداخل التركي ،ويبرر انتهاكه لسيادة األراضي العراقية،
وبأن وجوده هناك بطلب من حكومة إقليم كردستان بقيادة مسعود
البرزاني المتآمر ،والتي وفقا ً للدستور العراقي والقانون الدولي
أي قوات أجنبية على األراضي
ال وجود لها في ما يتصل بوجود ّ
العراقية ،حيث الشرعية والالشرعية صفتان منوطتان حصرا ً
بالحكومة المركزية ،تمنحهما حيث يجب وتحجبهما حيث يجب.
آن االوان لتأديب أزعر اإلقليم ،وانتهاكه للسيادة العراقية يجب
أن يستدعي تنسيقا ً على أعلى المستويات بين كل مكونات الحلف
الروسي -اإليراني -السوري – العراقي وحزب الله ،تنسيق أوالً
يدعم الجيش العراقي ويمده بأحدث ترسانة السالح ،حتى يتمكن
من دح��ر ه��ذا ال �ع��دوان ،ووض��ع ح� ّد لهذا األزع��ر ال��ذي يعبث بأمن
اإلقليم ،الحكومة العراقية تتعامل مع ه��ذا الغزو على أن��ه انتهاك
ص��ارخ لسيادة األراض ��ي العراقية وت��دع��و مجلس األم��ن الدولي
لوضع حد له ،وكذلك هي روسيا ،ولكن الغرب االستعماري وأميركا
يدعون الى ضبط النفس ،وكأن المنطقة متنازع عليها ،وليست جزءا ً
من السيادة العراقية.
ال مساومات على السيادة وال ب ّد من تأديب هذا األزعر وتوجيه
ضربة قاسمة له ،لكي ال يج ّر اإلقليم الى حرب عالمية ثالثة.
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كوالي�س
خفايا

الم�ؤتمرات لن تنهي الحرب ...والرهان على ما يحققه الجي�ش ال�سوري
 هشام الهبيشان
ت��زام��ن��ا ً م ��ع ال ��وق ��ت ال� ��ذي ع� ��ادت ف �ي��ه األح ��ادي ��ث
وال �ت �ح �ل �ي�لات وال �ت �ص��ري �ح��ات ع��ن إح �ي��اء مؤتمرات
خ��اص��ة إلن� �ه ��اء ف��ص��ول ال� �ح ��رب ال �م �ف��روض��ة على
ال��دول��ة ال �س��وري��ة ،م��وس�ك��و  ،3ج�ن�ي��ف  ،3القاهرة
 ،3فيينا  ،3م�ب��ادرة ديمستورا  ،2ومؤتمر يسعى
وي �ح �ش��د ه ��والن ��د ل �ع �ق��ده ت �ح��ت ع� �ن ��وان ب ��اري ��س ،1
تسود حالة من التشاؤم في خصوص الجدوى من
عقد هذه المؤتمرات ،وبرغم زحمة هذه المؤتمرات
نستنتج م��ن ت �ج��ارب ودروس ال �ت��اري��خ أن جميع
ه ��ذه ال �م��ؤت �م��رات ال ي�م�ك��ن ال�ت�ع��وي��ل ع�ل�ي�ه��ا ،كنافذة
للخروج من تداعيات الحرب على سورية ،والسؤال
ال��ذي ي�ط��رح نفسه ال�ي��وم وب �ق��وة :م��اذا بعد ك��ل هذه
المؤتمرات؟ وم��اذا استفاد السوريون الذين هم في
وسط هذه الحرب ويتح ّملون ك ّل تداعياتها من هذه
المؤتمرات؟
ومن خالل استعراض اللقاءات والمؤتمرات التي
ع�ق��دت ،ف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،نجد أنّ ك � ّل م��ا قامت ب��ه هو
إشباع اإلع�لام بالصور النادرة عن نجاحات الدول
الوسيطة في التفاوض وعن فرص للتقدّم المأمول،
وه ��ذا م��ا ج��رى ت��روي�ج��ه ل�لإع�لام م��ن خ�لال مؤتمر
«فيينا  »2األخير ،مع أنّ تلك الدول جميعها تدرك أنّ
الوصول الى نتائج فعلية ليس ممكنا ً في هذه المرحلة،
وفي حال التوصل الى ح ّل ما فإنه سيكون مرحلياً ،أو
خطوة في طريق طويل صعب ومعقد ،ستبقي سورية
في معمودية النار حتى وقت غير محدّد.

تعلّمنا م��ن ال�ت��اري��خ دروس� �ا ً ب��أن أزم ��ات دول�ي��ة -
إقليمية محلية مركبة األه ��داف ،كالحرب التي تدار
حاليا ً ض ّد سورية ،ال يمكن الوصول الى نتائج نهائية
لها بسهولة ،ألنها كرة نار متدحرجة قد تتح ّول في
أي وقت الى انفجار إقليمي ،وحينها ال يمكن ضبط
ّ
تدحرجها أو على األق� ّل التحكم بمسارها ،فالحلول
وال�ت�س��وي��ات تخضع للكثير م��ن ال�ت�ج��اذب��ات واألخذ
وال � ��ر ّد ق �ب��ل وص� ��ول األط � ��راف ال��رئ �ي �س �ي��ة المعنية
ال ��ى ق �ن��اع��ة ش��ام �ل��ة ب� �ض ��رورة وق ��ف ال� �ح ��رب ،وفي
ه��ذه ال �ح��ال ،ال يمكن ال�ت��وص��ل ال��ى ح��ل ف��ي المدى
المنظور ،ما لم تنضج ظ��روف التسويات اإلقليمية
والدولية.
اليوم هناك أحاديث تدور بمجموعها حول تفاهمات
لقوى دول�ي��ة هدفها ال��رب��ط بين م�ق��ررات «جنيف »1
وبنود مؤتمر «فيينا  ،»2الواضح أنّ هذا الحديث وهذا
الربط هو مدعاة للسخرية فمؤتمر «جنيف  »1كان
شاهدا ً على مهزلة سياسية وأخالقية ،حيث اتضح أنّ
المطلوب ،من وجهة نظر المعارضة الخارجية الممثلة
بما يس ّمى االئتالف وداعميها ،هو تسليمها السلطة،
وكان مؤتمر «جنيف  ،»1بفصوله كاملة ،شاهدا ً على
طريقة تعامل األمم المتحدة والموفدين الدوليين من
كوفي عنان الى األخضر اإلبراهيمي الى استيفان دي
ميستورا مع فصول الحرب على ال��دول��ة السورية،
جنيف بكل فصوله «ك��ان ام�ت�ح��ان�ا ً لمؤسسة األمم
المتحدة ،والدول الداعمة لإلرهاب على أرض سورية
لكشف ن��واي��اه��م الحقيقية وأه��داف �ه��م م��ن ع�ق��د هذه
المؤتمرات بفصولها المختلفة ،وتدرك تلك الدول أن
أي تسوية فعلية للحرب على الدولة السورية يجب أن
تعكس أوالً تفاهماتها على مجموعة من الملفات ،وبعد

وصولها الى تسويات حقيقية ،عندها يتم الحديث عن
إمكانية وضع إط��ار تفاهمي إلنهاء مسارات الحرب
على الدولة السورية.
ختاماً ،من الواضح أن جميع المعطيات اإلقليمية
وال��دول��ي��ة ف��ي ه ��ذه ال �م��رح �ل��ة ،ت �ش �ي��ر ال ��ى تصعيد
واضح بين الفرقاء اإلقليميين والدوليين ،خصوصا ً
ب�ع��د ال�ت��دخ��ل ال��روس��ي ل�م��واج�ه��ة اإلره� ��اب المتمدد
ف��ي ال �م �ن �ط �ق��ة ،ت��زام��ن��ا ً م��ع ح��دي��ث ح �ل��ف واشنطن
ع��ن تصعيد وت �ي��رة دع �م��ه للمجاميع المسلحة في
سورية ،وهذا بدوره سيؤدي الى المزيد من تدهور
ال��وض��ع ف��ي س��وري��ة وت��ده��ور أم ��ن ال�م�ن�ط�ق��ة ككل،
وه��ذا م��ا تعيه ال��دول��ة ال �س��وري��ة ،فمجموعات القتل
المتنقلة ف��ي س��وري��ة م��ا زال��ت ت�م��ارس عالنية القتل
والتخريب التدمير ،ول��دى المنظمات ال��دول�ي��ة ،بما
فيها المنظمات التابعة لألمم المتحدة ،أدل��ة كثيرة
وموثقة على عمليات القتل والتعذيب والتخريب التي
تقوم بها العصابات اإلرهابية ،ولهذا تستمر عمليات
الجيش العربي السوري على األرض ،ألن الحل في
النهاية هو بالميدان ال�س��وري ،وكلما يقوم الجيش
ال�ع��رب��ي ال �س��وري وب��دع��م م��ن حلفائه لتحرير جزء
من الجغرافيا السورية المحتلة من قبل العصابات
االرهابية العابرة للقارات وداعميها ،كلما دفع ذلك
ال��دول الشريكة بالحرب على س��وري��ة ال��ى التراجع
بمواقفها المعادية للدولة السورية ،فاليوم ال يمكن
التعويل على مؤتمرات «غامضة» إلنهاء الحرب على
س��وري��ة بقدر التعويل وال��ره��ان الكامل على جهود
الجيش العربي السوري بالميدان لحسم هذه الحرب
على األرض.

قال خبير عسكري
إنّ عملية القصف التي
استهدفت بصاروخ
توشكا باليستي قاعدة
قوات التحالف قرب باب
المندب وانتهت بمقتل
قادة القوات السعوديين
واإلماراتيين ومعهم
مئة وخمسون قتيالً
من جنسيات متع ّددة
تعتبر تح ّوالً نوعيا ً في
مسار الحرب اليمنية،
وتظهر المقدرة والمهارة
والجهوزية ومنظومة
الضبط والسيطرة لدى
الحوثيين والجيش اليمني
رغم شهور الحرب ،ما
يعني أنّ فشل المفاوضات
سيرتب خسائر أش ّد
وينقل الحرب ربما إلى
الداخل السعودي...

مو�سكو� :أنقرة ووا�شنطن تقاع�ستا عن �إبالغ مجل�س الأمن بتهريب «داع�ش» للنفط

�إلغاء قمة بوتين � -أردوغان في �سان بطر�سبورغ
أعلن دميتري بيسكوف ،السكرتير الصحافي للرئيس
الروسي إلغاء القمة الروسية  -التركية التي كان من المقرر
إجراؤها (اليوم) الثالثاء في سان بطرسبورغ ،وقال« :كال،
لن تكون هناك قمة ،وال يجرى التخطط لعقدها».
وكان المتحدث باسم الكرملين قد ذكر نهاية تشرين
الثاني لممثلي وسائل اإلعالم أنه لم يتم بعد إلغاء القمة،
قائالً إنه «لم يتم توضيح األمر .فلم يكن هناك أي إلغاء
رسمي .ولكن هناك الكثير من التساؤالت العالقة في الهواء
حول إمكانية إجراء هذه الفعالية .لكنني أؤكد أنه لم يتم
إلغاؤها بعد».
وك��ان��ت الرئاسة التركية ق��د أك��دت استعداد أنقرة
للمشاركة في القمة الروسية ،مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيد
موسكو.
قرار اإللغاء تزامن مع تصريحات روسية لرئيس الهيئة
الفيدرالية لمكافحة المخدرات فيكتور إيفانوف ،قال فيها
إن تجار المخدرات يستخدمون تركيا كنقطة ترانزيت
للهيروين األفغاني.
وأضاف« :هنا يتطابق طريق النفط مع طريق المخدرات
مع اختالف في االتجاه ،فإذا كان الهيروين األفغاني ينتقل
عبر تركيا إلى دول البلقان وبلدان االتحاد األوروبي ،فإن
النفط يذهب باالتجاه المعاكس» ،مشيرا ً إلى أن الهيروين
األفغاني يعود بدخل يقدر بـ  150مليار دوالر تصب في
دورة المال الجنائي وت��ؤدي إلى زعزعة االستقرار في
بلدان الترانزيت.
وفي السياق ،أعلن المندوب الروسي الدائم لدى األمم
المتحدة فيتالي تشوركين أن أنقرة وواشنطن كان يجب
عليهما إبالغ مجلس األمن الدولي بتهريب النفط من قبل
«داعش» ،إال أنهما لم تفعال ذلك.
وأضاف المسؤول الروسي أنه تحدث مع جنرالين في
«البنتاغون» ،وأبلغهما أن القوات الروسية تمكنت خالل
شهرين من التقاط العديد من الصور التي تظهر تهريب
النفط عبر ال��ح��دود التركية ،لكن األميركيين ينفذون
تحليقات هناك خالل أكثر من عام وكانوا على األرجح
يعلمون أن النفط يهرب إل��ى تركيا وك��ان عليهم إبالغ
مجلس األمن بذلك وفقا ً لقرار مجلس األمن (رقم .)2199
وأكد تشوركين« :ذلك يعني أن األميركيين كان عليهم
تقديم هذه المعلومات ،ناهيك عن األتراك الذين كان يجب
عليهم اإلبالغ في حال أي نشاط تجاري غير مشروع...

إنهم لم يفعلوا ذلك».
وأش��ار إلى أن موسكو تقوم بالتعاون مع واشنطن
بإعداد مشروع ق��رار جديد قد يلزم األمين العام لألمم
المتحدة بتقديم تقارير دوري��ة إلى مجلس األمن بشأن
الوضع حول تجارة النفط من قبل اإلرهابيين ،وقال« :قد
نلزم األمين العام أو مؤسسات لمكافحة اإلرهاب بتقديم
تقارير دورية .وال يزال شكل ذلك قيد الدراسة ،إال أنه يجب
أن تكون هناك تقارير دورية حول وجود معلومات بشأن
تجارة النفط وغيرها من أنشطة التنظيمات اإلرهابية.
ونأمل في تبني هذا القرار في  17كانون األول».
من جهة أخرى ،أعلن تشوركين أن موسكو ال تنوي في
الوقت الحالي طرح قضية قصف التحالف مواقع للجيش
السوري في مجلس األمن الدولي ،قائالً« :ال توجد لدينا
اآلن مثل هذه الخطة ،إنه حادث نادر في ظل هذا المشهد
المأساوي».
ومع ذلك ،قال المندوب الروسي« :يوجد هنا خطر :يتسم
أعضاء هذا التحالف ،كما تبين ،ببعض العشوائية :هناك

من يقصف في إطار التحالف ،وهناك من يقصف خارج
هذا اإلط��ار ،مثالً تركيا .وبالطبع هناك اشتباه بأن ذلك
لم يقع بالصدفة ،وأن ضربات ستوجه إلى مواقع لقوات
الحكومة السورية من حين إلى آخر رغم كل التأكيدات
بشأن عدم قصف القوات السورية .وإن ذلك سيؤدي إلى
التصعيد وتعقيد الوضع على األرض في سورية .إال أننا
نأمل في أن ذلك لن يحدث».
الى ذلك ،حاولت سفينة تسير تحت العلم التركي إعاقة
نقل منصات حفر تعود لشركة «تشرنومورنفتيغاز» في
المياه اإلقليمية الروسية في البحر األسود.
وأفادت الشركة الروسية أن سفينة تجارية مجهولة
تحت العلم التركي ظهرت في طريق قافلة من السفن التي
تجر منصة الحفر ،وانتهاكا ً لقواعد منع اصطدام السفن
في البحر وقواعد اإلبحار المعمول بها ،لم تفسح السفينة
التركية الطريق للقافلة التي يتقاطع اتجاهها مع اتجاه
السفينة ،ال بل حاولت التوقف في طريق القافلة متعمدة
بذلك خلق حالة طوارئ.

فال�س ي�شكر الناخبين على عدم الت�صويت للوبان وهي تعتبره ن�صراً وتقدم ًَا

ارتياح في فرن�سا بعد خ�سارة اليمين المتطرف في االنتخابات المحلية
لم يدم طويالً احتفال الجبهة الوطنية في فرنسا
بالفوز الذي حققته في المرحلة األولى من االنتخابات
المحلية .فنتائج المرحلة الثانية لم تحمل لها فوزا ً في
أي من المناطق بفعل تكتل الحزب االشتراكي ويمين
الوسط الذي يمثله الجمهوريون في مواجهتها.
وبحسب النتائج األولية فإن الحزب الجمهوري
بزعامة الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي ح ّل في
المرتبة األولى بعد فوزه في سبع مناطق يليه الحزب
االشتراكي بخمس ،ثم الجبهة الوطنية التي كانت
فازت بستة من أصل  13منطقة في المرحلة األولى.
وفي السياق ،شكر ممثل الحزب االشتراكي الحاكم
ف��ي فرنسا ،رئيس ال���وزراء مانويل ف��ال��س ،حشد
الناخبين في الجولة الثانية من االنتخابات المحلية،
التي حالت دون انتصار الحزب اليميني المتطرف
«الجبهة الوطنية» برئاسة مارين لوبان ،معترفا ً بأنه
ال يوجد شيء لالحتفال به على وجه الخصوص.
وقال رئيس ال��وزراء« :إن خطر اليمين المتطرف
أنس نتائج الجولة األولى من
لم ينته بعد ،وأنا لم َ
االنتخابات .وأن��ا اق��در المسؤولية التي تقع على
عاتقي ،وعلينا ،في حكومتي ،بقيادة رئيس الجمهورية
(فرانسوا هوالند) ،وهذا كله يحتم علينا االستماع إلى
الفرنسيين ،وكل هذا يجبرنا على التصرف بسرعة
وبشكل حاسم».
فالس اعتبر أنّ مبادئ الجمهور ّية انتصرت ضد
اليمين المتطرفُ ،م��ح � ّذرا ً من خطر ح��زب الجبهة
الوطنيّة الذي لم يزل بعد ،قائالً« :اليمين المتط ّرف
خسر لكنّ خطره ما زال موجوداً».
أما نيكوال ساركوزي ،فاعتبر النتائج نصرا ً لحزب
الجمهوريين ال��ذي لم يخن مبادئه ول��م يستسلم،
مؤكداً« :لقد قاومنا وبقينا موحدين ولم نذعن لآلخرين
أو ندخل لعبة التحالفات».
يذكر أن حزب مارين لوبان ،الذي تقدم في ست
مناطق من أصل  13في الجولة األولى لالنتخابات
التي أج��رت في الـ 6من كانون األول ،لم يحقق أي
فوز في الجولة الثانية لالنتخابات التي أجريت،
يوم األحد الماضي .وبلغت نسبة المشاركة 50,54
في المئة وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية في
بيان حول النتائج األولية .وتعد هذه النسبة عالية

مقارنة بنسبة التصويت في االنتخابات قبل خمس
سنوات والتي كانت  43,47في المئة ،وكذلك مقارنة
مع نسبة المشاركة في الجولة األولى التي أجريت
األحد الماضي وبلغت  43,01في المئة ،حيث تشكل
هذه االنتخابات اختبارا ً لوزن القوى السياسية في
البالد قبل  18شهرا ً من االنتخابات الرئاسية.
جاء ذلك في وقت أظهرت النتائج األ ّوليّة للجولة
الثانية لالنتخابات مصير إح��دى عشرة منطقة
من أص��ل ثالثة عشرة ،في الوقت ال��ذي يبقى فيه
مصير المنطقة الباريسية اإليل دو فرانس ومنطقة
النورماندي مجهوال ً نظرا ً لاِ حتدام المعركة ،واستمرار
ف���رز األص�����وات .وق���د أظ��ه��رت ال��ن��ت��ائ��ج ف���وز ح��زب
ساركوزي بخمس مناطق ،أ ّما الحزب االشتراكي ففاز
أيضا ً بخمس مناطق ح ّتى هذه اللحظة فيما لم يحصل
حزب الجبهة الوطنيّة على أيّة منطقة.
المنطقة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي بقيت خ���ارج األح���زاب
السياسية الرئيسية كانت منطقة الكورس «جزيرة
كورسيكا» التي ف��از فيها الحزب المحلي «الحزب
القومي الكورسيكي».
التصريحات السياسية أتت سريع ًة ومتزامنة.
وبينما خسرت زعيمة «الجبهة الوطنيّة» مارين لو

بان في منطقة «النور با دو كالي بيكاردي» بنسبة
 30.42في المئة مقابل  70.53في المئة لمنافسها
الجمهوري كسافييه بيرتران ،عبّرت لو ب��ان عن
فرحتها «بالتقدّم وال ّنصر» وقالت« :لن يستطيع أحد
أن يوقفنا بعد اليوم ،ولقد حققنا نتيجة مذهلة ُتبرهن
على أ ّننا حزب معارض ِبامتياز استطاع أن يتقدم
بسرعة ويتق ّرب من الفرنسيين».
وفي كلمة أمام مؤيديها حيت لوبان حيت لوبان ما
وصفته «بالقضاء التام» على تمثيل الحزب االشتراكي
ف��ي المناطق الشمالية وال��ج��ن��وب شرقية التي
شهدت التصويت التكتيكي حيث صوت الناخبون
االشتراكيون لحزب ساركوزي من أجل اقصاء اليمين
المتطرف.
وكان حزب الجبهة الوطنية يأمل ،بعد نيله أعلى
نسبة من األص��وات على المستوى الوطني ( 28في
المئة مع وصول النسبة إلى  40في المئة في الشمال
والجنوب) ،في الفوز بعدد من المناطق الـ ،13مستغالً
رف��ض الفرنسيين ل�لأح��زاب السياسية التقليدية
العاجزة عن إيجاد حلول لألزمة االقتصادية ،والخوف
الناجم عن اعتداءات باريس اإلرهابية في  13تشرين
الثاني.

وحسب الشركة ،لم يجب قبطان السفينة التركية على
النداءات الالسلكية من سفن المرافقة ،وتم تجاوز «سوء
التفاهم» هذا بمساعدة زورق تابع لحرس الحدود لهيئة
األم��ن الفدرالية وزورق صواريخ تابع ألسطول البحر
األسود ،حيث أجبر الزورقان السفينة التركية على تغيير
اتجاهها.
ج��اء ذل��ك في وق��ت نفى مالك السفينة التركية التي
اقتربت بشكل خطر ،من سفينة حراسة روسية في بحر
إيجة أنباء زعمت إط�لاق السفينة الروسية النار على
مركبه.
وقال صاحب السفينة مظفر غيتشيدجي« :لم نقترب
من السفينة الروسية أق��ل من ميل بحري أو  1,8كم.
وسفينة الحراسة الروسية «سميتليفي» لم تكن تتحرك،
ولم يطلقوا النار علينا ،وإذا اطلقوا النيران بالفعل ،فلم
يسمع ذلك أحد ممن كانوا على متن السفينة».
وأض��اف غيتشيدجي ال��ذي يدير شركة صيد سمك،
أن سفينته التي تبلغ  46مترا ً بالطول مجهزة باألجهزة
ال��ض��روري��ة وت��م «تسليم التسجيالت م��ن الكاميرات
الخارجية لحرس الحدود التركي».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في بيان ،أن
سفينة حراسة روسية اضطرت إلطالق أعيرة نارية لمنع
التصادم مع سفينة صيد تركية في بحر إيجة .وقالت ،إن
«طاقم سفينة الحراسة «سميتليفي» كشف عند الساعة
 9:03صباحا ً بتوقيت موسكو سفينة تركية على بعد
 1000متر بحري تقترب من الجانب األيمن لـ»سميتليفي»
التي كانت راسية».
وأضافت أن «السفينة التركية تجاهلت جميع محاوالت
طاقم «سميتليفي» لالتصال الالسلكي وب��اإلش��ارات
الضوئية وقنابل اإلنارة بها» ،مشيرة إلى أنه «عند اقتراب
سفينة الصيد التركية من السفينة الروسية على مسافة
نحو  600متر أطلقت السفينة الروسية أعيرة نارية
تحذيرية للسفينة التركية على مسافة آمنة وذلك بهدف
تفادي اصطدام السفينتين».
وأكد البيان أن «السفينة التركية غيرت مسارها بسرعة
بعد إط�لاق األعيرة النارية التحذيرية ،وأنها تابعت
سيرها على مسافة  540مترا ً من دون أن تحاول االتصال
بالسفينة الروسية ،كما حذرت وزارة الدفاع الروسية
أنقرة من العواقب المحتملة ألي عمل عسكري ضدها.

احتمال امتالك بيونغ يانغ
قنبلة هيدروجينية قوي جداً
قال مصدر في كوريا الشمالية إن هناك احتماال ً قويا ً بأن تكون لدى بالده قنبلة
هيدروجينية .مشيرا ً في حديث لوكالة «إنترفاكس» الروسية إلى وجود احتمال
كبير لتطوير كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية ،مضيفا ً أنها استخدمت هذه القنبلة
خالل االختبار النووي األخير.
وكانت واشنطن قد شككت في توصل بيونغ يانغ إلى صنع مثل هذه القنبلة،
وقال المتحدث باسم البيت األبيض جوش إرنست إن المعلومات التي تتمتع بها
الحكومة األميركية تدحض إمكانية امتالك كوريا الشمالية القنبلة الهيدروجينية.
وي��رى بعض الخبراء األميركيين أن اختبارات بيونغ يانغ الثالثة للقنابل
النووية لم تتم في الحقيقة على األرض بل تمت فبركتها إلكترونيا ،مشككين بأن
تسمح مساحة البالد الصغيرة لمثل هذه التجارب.
من جانبه أعلن معهد العلوم واألمن الدولي األميركي في أيلول الماضي تزويد
المرفق النووي الرئيسي لكوريا الشمالية بمعدات جديدة خاصة بتصنيع القنبلة
الهيدروجينية .ولم تعلق موسكو على ما ورد من أنباء حول صنع بيونغ يانغ قنبلة
هيدروجينية .وفي تقدير أحد الخبراء الروس فإن اإلعالن بهذا الشأن ال يتمتع بأي
مصداقية ،مؤكدا ً أن بيونغ يانغ أصدرته ردا ً على سياسة تنتهجها واشنطن.
يذكر أن كيم جونغ أون ،زعيم كوريا الشمالية أعلن في وقت سابق أثناء زيارة
تفتيشية لمركز للقوات المسلحة تحول بالده إلى دولة نووية قادرة على الدفاع عن
سيادتها بالقنابل النووية والهيدروجينية.

�إيران تنفي �سحب م�ست�شاريها من �سورية
نفى مصدر مطلع في وزارة الخارجية اإليرانية أن تكون إيران بدأت بسحب
مستشاريها العسكريين من سورية ،مضيفا ً أن «الوجود اإليراني االستشاري
لمواجهة اإلرهاب في سورية سيبقى حاضرا ً كما كان».
من جهة أخ��رى ،قال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية حابر انصاري إن
«سياسة إيران في هذا المجال واضحة وستتواصل» .مؤكداً« :أن إرسال مستشارين
الى سورية يأتي بناء على طلب من الحكومة السورية».
وفي السياق نفسه ،كان مساعد وزير الخارجية اإليراني للشؤون العربية
واألفريقية حسين أمير عبد اللهيان لفت في تشرين األول الماضي إلى أ ّنه «نظرا ً لطلب
دمشق وتوسع محاربة اإلرهاب وجدية روسيا ،فإن إيران ستزيد عدد مستشاريها
العسكريين في سورية» ،موضحا ً أن «وجهات نظر إيران وروسيا متطابقة حول
سورية وتحركاتهما ضد اإلرهاب استراتيجية ومرتبطة بأمن العالم».
وكان موقع «بلومبرغ األميركي» أشار إلى أن إيران بدأت بسحب قوات النخبة
التابعة للحرس الثوري من سورية ،كما تناولت الموضوع مواقع ع��دة بعد
تسريبات «إسرائيلية».
وفي السياق ،أفادت وكالة «فارس» اإليرانية باستشهاد الجنرال حسين فرداي
القائد في الحرس الثوري اإليراني الذي كان يترأس لواء «فاطميون» في سورية،
مشيرة إلى أن فرداي خدم تحت اسم مستعار «ذو الفقار» وعمل مستشارا ً عسكريا ً
في سورية وقتل قبل أيام خالل اشتباكات مع تنظيم «داعش».

