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عربيات  /دوليات
هنيئ ًا لإيران و�شعبها بذكرى الثورة

ا�ستراحة «جنيف  »3بنكهة
الهمبرغر الأميركي الفا�سد
 د .حسام الدين خالصي

 هشام الهبيشان


كانت وجبة سريعة جدا ً وعلى طريقة الدليفري األميركية،
وبنكهة ب �ه��ارات المكبوسة السعودية على ن��ار اإلره��اب
المعارض ،ففي جنيف انتهى الفصل األول من مسرحية
وعجل في إنزال
«جنيف  »3الهزلية ،والتي أُوصدت أبوابها،
ّ
ستارها الجيش العربي السوري في انتصار ُن ُّبل والزهراء،
بينما كان وفد المعارضة المنتمي إلى السعودية الوهابية
بحجة إيصال
يس ّن أسنانه الصدئة النتزاع وقف إطالق النار ّ
المساعدات اإلنسانية للبيئات الحاضنة ل�لإره��اب ،ال بل
لإلرهاب ذاته ،فوقف إطالق النار هنا بح ّد ذاته ُيعتبر مكسبا ً
سياسيا ً وعسكريا ً لعصابات المعارضة الالوطنية ومن
يدعمها ويقف وراءها بعد أن وصلتها المعلومات وتأ ّكدت
ّ
بغض
أنّ الجيش السوري والحلفاء عازمون على التحرير،
النظر ع��ن جنيف وم��ا سبقه وم��ا سيليه .وه��ذا م��ا حصل،
فأتت التعليمات م��ن الملك الكوميدي المتصهين ووزير
دفاعه المتغطرس ،ب��أن ع��ودوا إل��ى ال��دي��ار المقدّسة وإلى
الملك وأحضان آل سعود ،وأفشِ لوا المحادثات ،فـ»تش ّرف»
السيد دي ميستورا بحجم ال��دوالرات التي قبضها بإعالن
تعليق المحادثات نيابة ع��ن وف��د ال��ري��اض��ات والحجابات،
وليقول للعالم إنّ المحادثات غير ُمجدية.
من هنا ب��دأت األط��راف الدولية بكيل اال ّتهامات لسورية
وروس�ي��ا بتعطيل مباحثات السالم المزعومة في جنيف،
فلقد جاء أعداء سورية إلى «جنيف  »3على افتراض أنّ ك ّل
األطراف منتصرة ،وبنفس القوة ،وعليها التو ّقف عن القتال
وبدء مباحثات السالم ،وأنّ العودة إلى طاولة المفاوضات
مقترنة بتوقف إطالق النار .وهنا ...وفي هذه اللحظة ،تبيّن
أنّ العجز السعودي والتركي وصل ح ّد ال��ذروة والجنون،
فهما المهزومتان ومن ورائها الكيان الصهيوني ،الالعب
الرئيسي المتخ ّفي حتى اآلن .وح � ّد ال��ذروة ه��ذا يعني ح ّد
ال�ج�ن��ون ال�س�ي��اس��ي وال�ع�س�ك��ري ال ��ذي ي �ق��ود األت� ��راك إلى
التهديد بحماية «المعارضة المسلحة المعتدلة»! عن طريق
أي مكان يتواجدون فيه على األراضي
قتل وقتال األكراد في ّ
السورية والتركية ،وكذلك يقود السعودية إلى اإلعالن عن
ّ
للتدخل بر ّيا ً في سورية للقتال ض ّد «داعش» ،هكذا
الجاهزية
فجأة ،أل ّنها جزء من التحالف األميركي ،وأنّ بصحبتها 20
دول��ة إسالمية (إس�ل�ام ض � ّد إس�لام ولكنهما متشابهان)،
ّ
بغض النظر عن ورطتها االقتصادية المتفاقمة ،وعن أزمتها
ّ
تسخر المال الخليجي في خدمة
في اليمن الشقيق ،وهي هنا
المشروع اإلسالموي – الصهيوني.
هذه الدعوة السعودية القت ترحيبا ً مبدئيا ً في الواليات
المتحدة األميركية ،وفي هذا شبه تلميح إلى أنّ السعودية
وتركيا خرجتا من المولد بال ح ّمص ،أو حتى بال علف لإلبل
السارحة بلحاها وهي تحمل السكاكين والسواطير و ُتعمل
ذبحا ً بالشعب السوري .ولم تصل أه��داف زراع��ة «داعش»
إل��ى غايتها الصهيونية بفضل انتصارات الجيش العربي
ال �س��وري وأص��دق��ائ��ه .وأنّ ال��والي��ات ال�م�ت�ح��دة األميركية
س�ت�ف��اوض ب��ورق��ة ال �ق��وة ال�س�ع��ودي��ة المنفلتة م��ن عقالها
األميركي ظاهرياً ،والمرتبطة وث��اق�ا ً باللوبي الصهيوني
األميركي المتم ّرد على إدارة أوباما منذ بداية الحرب على
سورية ،ومنذ مواقفه المتنازلة خسارة أمام االنتصارات
اإليرانية التي تزعج الصهيونية ومصالحها ومشروعها
«الداعشي» الوهابي.
إذاً ...سورية ُمقبلة على إنجازات عسكرية مه ّمة بفضل
الجيش العربي ال �س��وري واألص��دق��اء .وك�م��ا ذك��رت ،فإنّ
الخاسر األك�ب��ر (المملكة الوهابية  +تركيا) ،فهل ستقبل
هاتان الدولتان بسهولة هذه الهزيمة؟ لذلك فإنّ احتماالت
المستقبل قد تدفع بجنون الخاسرين إلى ما يلي:
 - 1إ ّم ��ا ل�ت��وس�ي��ع رق �ع��ة ال �ق �ت��ال وال��ع��ودة ل �ل��دخ��ول من
بوابة «داعش» والحرب عليها ،وإعالن السعودية المفاجئ
المشاركة ف��ي ال�ح��رب ال�ب��ر ّي��ة كحجة ستقود إل��ى مساندة
حصتها
ال�م�س�ل�ح�ي��ن وخ �ل��ط األوراق م��ن ج��دي��د ول �ت �ن��ال
ّ
السياسية ب�ع��د أن خ �س��رت ،وال�ت��رح�ي��ب األم�ي��رك��ي بذلك،
وبالتالي ففي بروكسل األسبوع المقبل سيكون الر ّد على
ه��ذا المقترح .وه��ذا كلّه بسبب الهزيمة في الميدان ،وفي
جنيف ،وبسبب التقدّم اإليراني الواسع في أوروب��ا ،وهذا
يغيظ الكيان الصهيوني ،فندخل دوام��ة ال�ح��رب الجديدة
األوسع.
 - 2وإ ّم��ا انتقال ال�ح��رب إل��ى ال�ص��ورة النهائية ،وهي
الحرب المباشرة على الكيان الصهيوني ،وعندها سيكون
هناك دور أبرز إليران وحزب الله ألنّ كرة التط ّرف السنّي
ال�م�ت��ز ّع��م والمتنامية ب�ش�دّة م��ن ِق�بَ��ل ال�س�ع��ودي��ة ،وأوباما
اللطيف مع اإلسالم حديثا ً وفق آخر تصريحاته ،ستحرق
المنطقة والعالم بال جدوى.
 - 3وإ ّم ��ا أن تظهر اس�ت�ط��اع��ة ال ��روس ف��ي امتصاص
ال�م��وق��ف ال �ط��ارئ ع�ل��ى اع�ت�ب��ار أنّ ه��ذا ال�ت�ه��دي��د بتضخيم
ال �ص��راع وإط��ال��ة ع�م��ره سيكون م��د ّم��را ً على المنطقة بعد
خمس سنين من الحرب ومرحلة بدء االنتصارات ،وبالتالي
سيقود ال��روس ،بحنكة ،جنيف من جديد ،على اعتبار أنّ
التصريحات السعودية األخ�ي��رة ن��وع م��ن التهديد لنسف
مباحثات السالم التي لم تحصل فيها على بطاقة رابحة
واحدة ،وتقدّم جرعة تشجيعية للكيان الوهابي على حساب
بعض التفاوضات السورية – السورية (المعدومة وهابياً)
في «جنيف .»3
 - 4أو أنّ الروس والسوريين واإليرانيين سيلجمون
االن �ف �ج��ار ال �س �ع��ودي ب �ق��وة ال �ق �ت��ال ف��ي ال �م �ي��دان السوري
والعراقي بقوة أكثر ،غير آبهين بالتهديدات السعودية عبر
سيزج نفسه في أتون الحرب المباشرة
ثقتهم بأنّ أردوغان
ّ
مع األكراد وفق ما ظهر في نهاية األسبوع األول من شهر
شباط في جنوب شرقي البالد ،وفي فشله االقتصادي في
ال�ل� ّ
�ف وال�ب��رم على دول أميركا الالتينية تعويضا ً لميزان
خسارته مع الروس ومقاطعتهم لتركيا.
ك ّل االحتماالت مفتوحة ،ويبقى للعقالء في قيادة العالم
أن يلجموا الغطرسة الصهيو -وهابية .ومن هذا التشكيل
الجديد الحاصل ،ف��إنّ استمرار الجيش العربي السوري
في عملياته العسكرية البر ّية في تحرير الشمال والجنوب
بالحس
بالحس الوطني ال
السوري دليل على أ ّن��ه يشتغل
ّ
ّ
الحس ال��دول��ي على المواقف الصلبة
ال��دول��ي ،ال بل ُيجبر
ّ
وعلى التحرك الجدّي لمساندة سورية ،ألنّ في تقدّمه في
الميدان قوة كبرى للفريق السياسي السوري الذي يستطيع
أن يع ّري في المحافل السويسرية ك� ّل مدّعي ال�ق��وة ،وأن
يطأ بشدة على انتهاز ّيي الفرص والمهزومين والمأزومين
اإلقليميين ال��ذي��ن م�نّ��وا األن�ف��س بخسارة س��وري��ة ،ويعود
لسورية ليحمل في حقائبه لتت ّمة «جنيف  »3أكالت سورية
ع��ري�ق��ة تليق بالمنتصرين ف �ق��ط ،وت �س � ّد ال��رم��ق وتنهض
بالحيل العربي واإلس�لام��ي المقطوع ،المنهزم ،ب � َدالً من
الهمبرغر األميركي والوجبات السريعة التي ال تناسب إال
َمن يبيع الوطن.

 رئيس األمانة العامة
للثوابت الوطنية في سورية



يحتفل اإليرانيون في مطلع ك ّل شهر شباط من ك ّل عام،
بذكرى قيام وانطالق الثورة اإلسالمية اإليرانية ،ومن يتابع
مسار السياسة الخارجية والداخلية إليران منذ سبعة وثالثين
عاماً ،أيّ منذ أن أضاء الشعب اإليراني شعلة ثورته وإسقاطه
رسخ تبعيّة الدولة اإليرانية للغرب
نظام الشاه الفاسد الذي ّ
لعقود طويلة ،يُدرك أنّ الشهر نفسه من العام  1979ش ّكل
عالمة فارقة في تاريخ الشعب اإليراني ،وأعاد تشكيل وبناء
وعيه الذي ظ ّل لعقود قابعا ً تحت حكم جائر ،إلى أن جاءت
ثورة الراحل اإلمام الخميني لتخلّصه من ذلك النظام.
اليوم ،وبعد مرور سبعة وثالثين عاماً ،نتل ّمس بوضوح
مدى حكمة ومنهجية عمل الثورة اإليرانية ،وقد استطاعت
إيران أن تبني نفسها من جديد بعيدا ً من التبعية للغرب ،رغم
حجم العقوبات االقتصادية والسياسية واألمنية التي فرضها
عليها الغرب في محاولة إلخضاعها.
ورغم ثقل حجم الضغوطات الغربية على طهران ،إلاّ أنّ
مسيرة البناء واإلعمار والتعليم وتنمية القطاعات الزراعية
والصناعية وتطويرها والبحث العلمي ...مستمرة في ك ّل
أنحاء البالد ،فقد دارت عجلة االقتصاد داخل الدولة بشك ٍل
متسارع لتح ّقق طفرة كبيرة في العقدين األخيرين ،رغم
استمرار اإلنفاق المالي كما هو ،كما نمت نسبة المشاريع غير
وتوسعت
النفطية في الدولة بنسبة تجاوزت  36في المئة،
ّ
مشاريع تطوير البنية التحتية بشك ٍل كبير ،وقد زادت نسبة
االستثمارات اإليرانية الداخلية والخارجية في ّ
قطاعات
مختلفة.
ورغ��م أنّ الحرب االقتصادية األخيرة التي تش ّنها دول
إقليمية وغربية« ،حرب النفط» واالنخفاض المتالحق في
أسعار النفط ،قد أض � ّرت بشكل واض��ح ببعض القطاعات
االقتصادية والمالية اإليرانية ،إلاّ أنّ المؤشرات االقتصادية

كوالي�س
خفايا

لعام  2016تؤ ّكد أنّ الدولة اإليرانية قادرة على التكيّف مع
المتغيّرات الجديدة ،وخصوصا ً بعد إنجازها االتفاق مع
مجموعة دول  1 + 5على برنامجها النووي ،علما ً أنّ جميع
ّ
المؤشرات تؤ ّكد أنّ أسعار النفط ستبدأ بالتعافي مطلع
ّ
تموز من العام الحالي ،ما يؤكد قدرة طهران على تجاوز هذه
المرحلة بثبات.
سياسيا ً وأمنياً ،يعلم جميع المتابعين أنّ إيران تع ّرضت
منذ العام  ،1979وال ت��زال ،لمجموعة مخططات ومشاريع
خارجية تم ّثلت في حرب الخليج األول��ى المباشرة عليها،
وتض ّررها بشكل شبه مباشر من تداعيات ح��رب الخليج
الثانية ،كما حاولت بعض هذه المخططات إث��ارة الفوضى
في الداخل اإليراني من خالل تحريك بعض القوى المعارضة،
والتي ركب الغرب موجها ،وكانت هذه المخططات تستهدف
ض��رب االستقرار واألم���ن .لكن إي��ران نجحت بفضل حكمة
قائدها السيّد علي خامنئي وباقي المسؤولين في الدولة ،في
وأد هذه المخططات وإفشالها ،بأق ّل الخسائر الممكنة ،وفي
اإلطار نفسه ،استطاعت أن ترسم إطارا ً عادال ً لمسار اإلصالح
المستقبلي.
أ ّم��ا من الناحية العسكرية ،فمن الواضح للجميع حجم
القوة العسكرية التي يملكها اإليرانيون ،والتي ظهرت بشك ٍل
ّ
مؤخراً ،بعد انطالق مناورات عسكرية بحرية كبيرة
واضح
ٍ
حملت اسم «الوالية  »94وقبلها مناورة «الرسول األعظم ،»9
باإلضافة إلى مناورات أخرى جرت أواخر العام الماضي في
جنوب شرقي البالد وبحر عُ مان ومضيق هرمز حتى خليج
عدن ،تحت تسمية «محمد رسول الله» ،والتي اختبر خاللها
الجيش اإليراني أنواعا ً من الصواريخ والطائرات من دون
طيار ،والتي ش��ارك فيها اآلالف من الجنود ،وام��ت�دّت على
مساحة ما بين  3مليون كلم مربع و 2.2مليون كلم مربع،
وهي المرة األولى التي يت ّم فيها إطالق مناورات بهذا الحجم،
ما يُثبت تط ّور القدرات العسكرية اإليرانية.
إقليميا ً ودولياً ،يالحظ المتابع لمسار الفوضى التي تعيشها

دول اإلقليم ،مدى الحكمة التي تتم ّتع بها القيادة اإليرانية التي
استطاعت أن تنأى بنفسها ،نوعا ً ما ،عن االنزالق في فوضى
اإلقليم ،من خالل ا ّتباعها سياسة واضحة في التعاطي مع ك ّل
أزماته ،كما كانت لها نظرة شمولية عقالنية لمسار الحلول،
في خصوص مل ّفي البحرين واليمن ،باإلضافة إلى دورها
الفاعل في بناء وترتيب حلول ألزمات العراق وسورية ،وبذلك
استطاعت حكمة وسياسة ودبلوماسية اإليرانيين بناء وتأطير
دور بارز على الساحة الدولية واإلقليمية.
ومع حجم اإلنجازات التي ح ّققها اإليرانيون منذ العام
 1979في مختلف القطاعات ،ال ب ّد أن تبرز مجموعة من
التحدّيات أمام الدولة اإليرانية ،فقد احتفل اإليرانيون بذكرى
انطالق ثورتهم هذا العام وسط ظروف اقتصادية صعبة نوعا ً
ما ،عاشتها طهران وال تزال ،بسبب «حرب النفط «وتداعياتها،
بالتزامن مع انطالق حرب النفط ،التي تقودها السعودية
وأميركا ،باإلضافة إل��ى مجموعة ظ��روف أخ��رى تعيشها
المنطقة ،كالصراع في سورية واليمن ،وتهديدات الكيان
الصهيوني وحلفائه العسكرية المتك ّررة ،وعالقات إيران مع
بعض دول اإلقليم العربي المتوترة في هذه الفترة.
ختاماً ،هذه التحديات المذكورة عايشها اإليرانيون ،وما
زالوا يعيشون تداعياتها منذ أن ق ّرروا الخروج من تحت عباءة
الغرب والتح ّرر وبناء إيران الجديدة .إيران التط ّور الصناعي
والديمقراطية .إيران ذات القوة العسكرية والتكنولوجية الهائلة
ومحور القوة في اإلقليم ،فطموحات اإليرانيين هذه واجهتها
آلة الحلف الغربي الصهيوني اإلقليمي وحاولت هدمها على
م ّر السنوات وبوسائل عديدة ،من العقوبات االقتصادية إلى
التهديدات األمنية والعسكرية إلى محاولة إثارة الفوضى في
الداخل االيراني ،لكن بحكمة القيادة ووعي الشعب لخطورة ما
يُحاك له منذ انتصار الثورة ،خرجت إيران منتصرة.

 كاتب وناشط سياسي  -األردن
hesham.habeshan@yahoo.com
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مقتل عنا�صر من القوات التركية على يد م�سلحين �أكراد

دمرتا�ش :الجي�ش التركي ارتكب مجزرة بحق  60مدني ًا في جيزرة

أف��ادت مصادر عسكرية وصحفية تركية أم��س بأنّ
مسلحين أكراد قتلوا جنديين تركيين وضابط شرطة.
وقالت القوات المسلحة التركية في بيان ،إنّ قوات األمن
رصدت  7من مقاتلي حزب العمال الكردستاني بإقليم
شرناق يدخلون تركيا من سورية مساء الثالثاء  9شباط،
وأثناء االشتباك معهم ُقتل جندي وأُصيب آخر.
وج��اء ف��ي البيان أي��ض �اً ،أنّ جنديا ً تركيا ً آخ��ر ُقتل
بالرصاص على يد مسلحين من حزب العمال الكردستاني
في منطقة سور ،التي ُفرض فيها حظر تج ّول منذ شهر
كانون األول .وسور هي جزء من مدينة ديار بكر.
ومن جه ٍة أخرى ،أشارت مصادر صحفية تركية إلى أنّ
ضابط شرطة ُقتل وأُصيب آخر عندما شنّ مقاتلو حزب
العمال الكردستاني هجوما ً صاروخيا ً على مركبة مد ّرعة
في بلدة شرناق ،ولم ي ّتضح متى حدث الهجوم.
وتحاول قوات األمن التركية طرد مقاتلي حزب العمال
الكردستاني من بلدات وم��دن جنوب ش��رق البالد منذ
تموز الماضي ،عندما انهار ا ّتفاق لوقف إطالق النار عمره
عامان .األمر الذي ّ
وفجر أسوأ أعمال
حطم عملية سالم،
ّ
عنف في عقدين.
و ُتص ّنف تركيا والواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية ،بينما يقول
الحزب إ ّنه يقاتل من أجل الحكم الذاتي لألقلية الكردية،
وأسفر الصراع الذي استمر  31عاما ً عن مقتل أكثر من 40
ألف.
في غضون ذلك ،ا ّتهم زعيم حزب الشعوب الديمقراطي

التركي ،القوات التركية بارتكاب مجزرة راح ضحيّتها
مدنيّون في مدينة جيزرة خالل عملية ض ّد حزب العمال
الكردستاني ،لكن أنقرة نفت ذلك.
وفي خطاب أمام الن ّواب ،قال صالح الدين دمرتاش،

زعيم ثالث قوة سياسية في البرلمان التركي« ،ارتكبوا
مجزرة كبيرة في جيزرة وال يريدون إعالن ذلك».
وجيزرة مدينة في جنوب شرق تركيا غالبية سكانها
من األكراد ،ويشنّ الجيش والشرطة منذ شهرين عمليات

واسعة لطرد أنصار العمال الكردستاني.
و ُتفيد المعلومات التي تتناقلها وسائل التواصل
االجتماعي منذ أي��ام أنّ  60شخصا ً من سكان جيزرة،
بينهم جرحى لجؤوا إلى أحد األقبية ،قتلتهم قوات األمن
التركية في نهاية األسبوع.
من جهته ،نفى رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو
شنّ هجوم استهدف مدنيين ،مؤ ّكدا ً أنّ «الدولة التركية
تكافح اإلرهابيين فقط ،وتفعل ما بوسعها لتج ّنب سقوط
مدنيين» ،كما نفى وزير الداخلية النبأ نهائياً ،لكن دمرتاش
أ ّكد أنّ «بين سبعين إلى تسعين شخصا ً لجؤوا إلى القبو،
تع ّرضوا لهجوم بالدبابات» .وقال «برأينا ،قاموا بقتل كل
شاغلي المكان .قامت السلطات بعد ذلك ببعثرة جثث
الضحايا في الشوارع والبيوت المد َّمرة (بسبب المعارك)
ليبدو أنّ الجثث كانت هناك أصالً».
وحسب وك��ال��ة أن��ب��اء «ه����اوار» ،ق��ال البرلماني عن
حزب الشعوب الديمقراطي في شرنخ ساري يلدز« ،عُ ثر
على جثث  30شخصا ً محروق ًة في أحد المباني ،و آثار
الرصاص بادية عليها» ،من ّوها بأنّ عشرات األشخاص
الذين كانوا محتجَ زين في أحد المباني ُقتلوا بوحشية
على يد القوات التركية.
وأعلن الجيش التركي االثنين ،أنّ « 10إرهابيين ُشلّت
حركتهم في جيزرة» ،من دون أن يُشير إلى خسائر بين
المدنيين ،ما يرفع عدد األكراد الذين ُقتلوا على يد األمن
التركي إلى  750شخصاً.

اال�ستخبارات الأميركية :العالقات مع مو�سكو نحو الحرب الباردة ،والعملية في �سورية ّ
تعزز موقع الأ�سد

وا�شنطن تنوي �صرف نحو مليار دوالر لـ«ردع» رو�سيا
أ ّكد جيمس كالبر ،مدير االستخبارات الوطنية األميركية
« ،»DNIأنّ الغارات الجوية الروسية في سورية ُتثبت
م��دى تنامي ال��ق��درات العسكرية الروسية ،مشيرا ً أنّ
ّ
«التدخل العسكري الروسي في سورية يُعد الحالة األولى
إلبراز القوة العسكرية االستطالعية الكبيرة خارج حدود
االتحاد السوفياتي السابق منذ عدّة عقود».
ُّ
التحسن الكبير
التدخل دليل على
وأضاف كالبر ،أنّ هذا
ّ
والمستمر للقدرات العسكرية الروسية ،وثقة الكرملين
في استخدامها كأداة لتعزيز أهداف سياستها الخارجية.
وعلى الرغم من الصعوبات االقتصادية ،لكن موسكو ال
تزال ملتزمة بتطوير قواتها المسلحة.
المسؤول األميركي أضاف ،أنّ «روسيا مستمرة بدفع
حرب المعلومات إلى مستوى جديد ،وهو تأجيج المشاعر
المعادية للواليات المتحدة والمعادية للغرب في روسيا
وحول العالم .وتابع ،أنّ «موسكو ستواصل الدفاع عن
دورها كقوة عالمية مسؤولة ال غنى عنها».
هذا ،و لم يستبعد مدير االستخبارات المركزية األميركية
تدهور العالقات بين واشنطن وموسكو إلى المستوى الذي
كانت عليه أيام الحرب الباردة ،وقال« :ربما نسير با ّتجاه
حال مماثلة للحرب الباردة».
وجاء في التقرير السنوي لمدير االستخبارات الوطنية
األميركية حول األخطار التي تهدّد الواليات المتحدة ،أ ّنه
«في العام  ،2016رغم الصعوبات االقتصادية ،تنوي

روسيا متابعة سياستها الخارجية العدوانية» ..وأيضا ً
«استعداد روسيا الستخدام القوات والتشكيالت العسكرية
في الخفاء على أراضي الدول المجاورة مازال يُثير القلق

ال�شيوخ الفرن�سي ُي�صادق على تمديد حالة الطوارئ
أق ّر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يقضي
بتمديد حالة الطوارئ في البالد ،والتي ت ّم فرضها إثر
الهجمات اإلرهابية في باريس بـ  13تشرين الثاني،
لثالثة أشهر.
ينص على تمديد حالة
وحصل ال��م��ش��روع ،ال��ذي
ّ
الطوارئ في فرنسا حتى  26أيار من العام الحالي ،على
دعم  316نائباً ،فيما ص ّوت  28آخرون ض ّد تب ّنيه.
وأ ّك��د وزي��ر الداخلية الفرنسي بيرنارد كازنيوف
في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الشيوخ ،أنّ حالة
الطوارئ لن تدوم إلى األبد ،مشيرا ً إلى أنّ وزارته تدرس
حاليا ً آفاق العودة إلى مستوى التأهّ ب األمني العادي.
جدير بالذكر أنّ مسألة تمديد حالة ال��ط��وارئ في
فرنسا أث��ارت خالفات عميقة في صفوف السياسيين
بالبالد ،و ُتواجه هذه الخطوة انتقادات شديدة من قِبل
مم ّثلين عن كل القوى اليمينية واليسارية.
ويعتقد معارضو ه��ذا القرار أنّ تمديد اإلج��راءات
األمنية المشدّدة يح ّد من حقوق المواطنين الفرنسيين
وحريّاتهم االجتماعية ،ولهذا السبب يُع ّد غير مب ّرر
وغير ُمجدٍ.
وفي السياق ،ص ّوت الن ّواب الفرنسيون ،أيضاً ،على

إدراج إسقاط الجنسية في دستور بالدهم ،حيث كان
الن ّواب الفرنسيون ،بدؤوا األسبوع الماضي مناقشة
مشروع تعديل دستوري بشأن إدراج حالة الطوارئ
في الدستور ،وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي
الجنسية الذين يتو ّرطون في «أعمال إرهابية».
وأدّت مسألة ط��رح ه��ذا التعديل للتصويت إلى
استقالة وزيرة العدل وانقسام ضمن األغلبية الحاكمة،
كما أثار انتقادات دولية .وكان آالف األشخاص تظاهروا
في باريس ومدن أخرى عدّة ض ّد هذا التعديل.
ويرى مؤيّدو التعديل ،أنّ إدراج حالة الطوارئ في
ّ
يؤطر هذا النظام االستثنائي
الدستور من شأنه أن
أكثر ،بمنحه إطارا ً دستورياً ،فيما يؤ ّكد معارضوه أنّ
هذا التعديل ال جدوى منه ،بل يم ّثل خطرا ً على الحريات
العامة.
و ُي��ش��ار إل��ى أنّ القوانين الفرنسية ُتتيح إسقاط
الجنسية لمن حاز عليها منذ أقل من  15عاما ً في حال
إدانته في جريمة إرهابية .ويهدف مشروع التعديل
إل��ى توسيع ه��ذا اإلج��راء ليشمل مزدوجي الجنسية
المولودين في فرنسا.

لدى جيرانها بما في ذلك أعضاء في الناتو».
في غضون ذلك ،قال متحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية ،إنّ بالده تنوي تخصيص مبلغ  953مليون

دوالر من خزينة الدولة ل��وزارة الخارجية في  2017لـ
مخصصة قبل كل
«ردع» روسيا ،مشيرا ً أنّ هذه األموال
ّ
شيء لكل من أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا.
لك ّنه ذكر أنّ هذه األم��وال ،أيضا ً
مخصصة في نفس
ّ
الوقت لدول في آسيا الوسطى ،مؤ ّكدا ً أنّ هذا النوع من
التمويل يهدف بشكل خاص لتعزيز قدرات هذه الدول.
من جانب آخر ،عدّد نائب وزير الدفاع األميركي روبرت
وورك خمسة تحدّيات استراتيجية رئيسية لبالده أ ّثرت
على تشكيل مشروع ميزانية وزارة الدفاع للعام القادم.
وبيّن وورك أنّ وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر،
طلب خالل إع��داد الوثيقة االرتكاز على التحدّيات التي
تواجه الواليات المتحدة في المستقبل القريب ،أي في
غضون  25عاماً.
وع �دّد المسؤول األميركي التحدّيات التي يأتي في
مقدّمتها روسيا ،ومن ثم الصين« ،التحديات الخمس األكثر
جدّية كانت أساسا ً إلع��داد الميزانية .التحدّيان األوالن
يعكسان وجهة نظرنا في مسألة األم��ن .وه��ذا يُعيدنا
إلى حقبة المنافسة بين الدول العظمى .اليوم اصطدمنا
بنهوض روسيا من جديد ورغبتها في العودة ،باإلضافة
إلى نمو الصين ..الدولتان ُتعتبران قوتين نوويّتين»،
مضيفا ً أنّ التحدّيات األخ��رى هي الخطر الذي يأتي من
كوريا الشمالية واالت��ف��اق النووي مع إي��ران ومحاربة
اإلرهاب.

فوز ترامب وخ�سارة كلينتون �أمام �ساندر
في انتخابات نيو هام�شير
فاز الملياردير األميركي دونالد
ترامب والسناتور بيرني ساندرز
باالنتخابات التمهيدية التي أُجريت
ف��ي والي���ة ن��ي��وه��ام��ش��ي��ر الخ��ت��ي��ار
م� ّ
�رش��ح��ي ال��ح��زب��ي��ن ال��ج��م��ه��وري
والديمقراطي لسباق البيت األبيض
.2016
وأظ����ه����رت ن���ت���ائ���ج ت��ص��وي��ت
الديمقراطيين حصول السناتور
بيرني ساندرز 74 ،عاماً ،على نسبة
 58%من األص��وات ،مقابل % 40
لوزيرة الخارجية السابقة هيالري
كلينتون.
وأق � ّرت روبي موك ،مديرة حملة
ك��ل��ي��ن��ت��ون ،ب��ال��ه��زي��م��ة ف��ي والي��ة
نيوهامشير ،وأرجعت الحملة فوز
ساندرز إلى تصويت األميركيين من

أصول أفريقية والتينية له ،في حين
ه � ّن��أت ه��ي�لاري كلينتون س��ان��درز
بفوزه عبر حسابها في «تويتر».
وبُعيد إع�لان نتائج التصويت،
اعتبر ساندرز في كلمة أمام مؤيّديه،
أنّ نتائج التصويت في نيوهامشير
ُتشير إل��ى ب��داي��ة «ث���ورة سياسية
توحد األميركيين وتزيد المشاركة
ّ
ال��س��ي��اس��ي��ة» ،واع����دا ً األميركيين
بتوسيع ن��ط��اق التأمين الصحي
واالجتماعي وبحماية حقوق المرأة،
في حال ان ُتخب رئيساً.
أ ّم��ا دون��ال��د ت��رام��ب ،فقد تصدّر
ال��م��رك��ز األول ل��ن��ت��ائ��ج تصويت
الجمهوريين في والية نيوهامشر،
ل��ي��ع � ّوض ب��ذل��ك خ��س��ارت��ه ال��م��رة
الماضية ف��ي والي��ة آي��وا أم��ام تيد

كروز.
وح���ص���ل ت���رام���ب ع��ل��ى 35%
م��ن التصويت بعد ف��رز  14%من
األص��وات ،بينما ح ّل جون كاسيش
ح��اك��م والي���ة أوه��ي��و ف��ي المرتبة
الثانية بحصوله على  16%من
التصويت ،يليهما تيد ك���روز في
المرتبة الثالثة.
وك����ان ك����روز ق��د ف���از بأغلبية
أصوات الناخبين الجمهوريين في
االنتخابات التمهيدية التي شهدتها
والي��ة آي��وا األسبوع الماضي ،فيما
فازت كلينتون في انتخابات الحزب
الديمقراطي ،ومن المق ّرر أن تجري
في واليتي نيفادا وساوث كارولينا
المرحلتان التاليتان من االنتخابات
التمهيدية المقبلة.

