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كوالي�س

حما�س تطرق الباب الإيراني ...الو�صول الإيجابي ولو جاء مت�أخر ًا

حقيبة الملف ال�سوري
} سناء أسعد
حقيبة الملف السوري تجوب البلدان ،وتحزم أمتعتها على أكتاف
المؤتمرات ،والمسافرون الذين يحملون تلك الحقيبة كثيرون .ولكن
ّ
بغض
كل منهم أراد أن يوضب في تلك الحقيبة األمتعة التي تناسبه
النظر عما إذا كانت ستنسجم تلك األمتعة مع طبيعة المناخ هناك أو
إذا كان المشهد سيبدو الئقا ً ومناسبا ً مع غياب الترتيب والتنسيق
والتوافق.
حقيبة الملف السوري تجوب البلدان كافة.
والعنواين ذاتها ،دعم سورية ،وألجل ح ّل األزمة السورية ..ويبقى
االختالف في الطرق والسبل واأله��داف .بما أنّ ح ّل جوهر الخالف
السوري يختلف ويتغيّر بحسب منهجية وسلوكية واتجاهات القوى
المتصارعة في المنطقة.
في ك ّل مرة تعقد فيها المؤتمرات ،ويصدر العديد من القرارات،
ولكن لألسف هذه القرارات تكون بمثابة عملية التفاف معقدة تعود
بك ّل بساطة إلى نقطة العدم ،إلى مساحات الفراغ التي تحتاج الى
الكثير من الدعائم األساسية لكي تنهض عن أرضية الخالف .وتتبلور
بالشكل الصحيح وتصير الرؤية أكثر وضوحاً.
في الحقيقة ،إنّ الملف السياسي بمثابة حمالت واهمة وأحجيات
كاذبة أمام تلك العراقيل والتعقيدات التي ُو ّظفت خصيصا ً لتلك المهمة
ودور أميركا في هذه المؤتمرات كمن يحاول أن يغرق شخصا ً في
أعماق البحار ،ومن ثم يصرخ إلنقاذه ،ومن ثم يرسل له أحدا ً ليحاول
إغراقه ،فإن غرق يكون هو بريء ،مستندا ً على تلك الصرخة كشاهد
عيان على صك براءته.
فدموع كيري على الجوع الذي يعاني منه الشعب السوري غير
كافية إلبات حسن نوايا أميركا ،وإثبات جدية اتباع الحلول السياسية
إلن�ه��اء األزم ��ة ال�س��وري��ة،وه��ي التي وقفت وراء افتعال مشاهدها
المأساوية بالدرجة األولى كافة.
كل قرار يصدر يجب أن يرفق بجملة من الشروط ،ولكن يستحيل
أن يرفق بآلية تنفيذ واضحة من دون ترك مجال لفتح أبواب التكهنات
ع�ل��ى مصراعيها وتعليق االح �ت �م��االت ،وت �ع��دد واخ �ت�لاف الطرق
والمسارات التي يجب اتباعها في تطبيق القرارات.
أمر محاربة داع��ش ،هو مركز الدائرة التي ترسم حوله الخطوط
كافة وتقاس منه األبعاد ،كذريعة لتحديد مصير المنطقة بالكامل.
وعلى أس��اس��ه يت ّم تحديد هوية المواقف الحقيقية التي يستحيل
استنتاج مصداقيتها وجديتها إال من استراتيجية تثمر على أرض
الواقع .وهذا ما عجزت عنه أميركا وحلفاؤها.
إط�لاق التصريحات استراتيجية فاشلة ،مضيعة للوقت وهدر
للمزيد من الدماء ،واستمرارية للقتال على الجبهات كافة ،دي ميستورا
ليس برائد فضاء وال بداعية سالم ليطير فوق بساط سحري على ك ّل
رقعة جغرافيا ويحدّد من الذين يجب تصنيفهم ضمن المجموعات
اإلرهابية ومن ثم ينتقل ليراقب به وقف اطالق النار.
المعادلة ال��روس�ي��ا واالي��ران�ي��ة قلبت ال�م��وازي��ن داخ��ل الجغرافيا
ال�س��وري��ة .والقلق الغربي العربي ي ��زداد خ�ط��ورة ف��ي ك � ّل ي��وم من
وجود هذه القوى التي فرضت عظمتها وجبروتها للعالم كله .األمر
الذي سيؤدي الى قلب الموازين في العالم كله ،ليس فقط في الميدان
السوري.
فمثالً لو كانت روسيا بما تملكه من قوة وأسلحة مرعبة ،تضرب
الجيش العربي السوري على األرض السورية .لما تباكت أميركا
والسعودية وتركيا على ال��دم��ار والقتل والتهجير التي أدّت إليه
العمليات الروسية في سورية .ولما كان وقف الغارات الروسية في
األجواء السورية مطلبا ً وشرطا ً أساسيين للمعارضة الوهابية .ولما
وجهت أصابع االتهام األميركية الى روسيا ووص��ف وجودها في
الميدان السوري بالعراقيل التي تكبل الحلول وتقيدها.
ول��و ك��ان��ت إي���ران بما ه��ي عليه ،ول�ك��ن ق� � ّررت أن تفتح سفارة
إسرائيلية ،داخل أراضيها ،وأعلن الرئيس حسن روحاني أن بالده
تريد تطبيع العالقات مع «إسرائيل» ،لما كانت السعودية لتص ّرح البتة
أنّ إيران عدو لإلسالم.
ولو كان حزب الله يقاتل ض ّد نظام بشار األسد لما أُدرج في الئحة
التنظيمات اإلرهابية.
وبالتالي لن يكون هناك ما يسمى أزمة الالجئين ،فبوجود ك ّل هذه
القوى التي تحارب ض ّد األسد ال حاجة ألوراق أخرى ،لينال أردوغان
الحصة المرادة من التقسيم بعد نهاية الحرب.
ولكن األمر مختلف كليا ً روسيا مع محور المقاومة تحارب ض ّد
داعش وبشكل فعلي مثبت بنتائجه تحت وطأة أقدام الجيش العربي
السوري .فجنون وحماقة ك ّل من أردوغان وآل سعود لن ينفعا شيئاً،
التأويل في المعادالت الثابتة صعب جدا ً بل هو مستحيل أيضاً .فما
عجزوا عن تحقيقه منذ خمس سنوات لن يستطيعوا إنجازه اآلن ،مهما
حشدوا من مرتزقة في هيئة جيوش ،ومهما ضربوا من مواقع إلثبات
جدية تهديداتهم .فهذه الضربات لن تكون إال بمثابة من يحفر قبره
بيده ،منتظرا ً شهقته األخيرة في أي لحظة.
فالمدمن على خوض المغامرات ولعب القمار جنونه لن يحمله ألن
يخسر ك ّل شيء في جولة واحدة ،بل يحاول أن يرهن هنا ويستدين
من هناك ،حتى يجد نفسه ان��ه فقد ك� ّل ش��يء ،وأن حماقته وطمعه
وشجعه وأنانيته قادت به الى التهلكة.
ليأتوا الينا بأسلحتهم متى ش ��اؤوا ،فنحن دائ�م�ا ً على استعداد
لمواجهة أي حرب لسبب وحيد هو أننا أصحاب حق وأصحاب قضية
وأصحاب مبادئ .وم��ن أصبح انتصاره على ق��وى العالم كله قاب
قوسين وأدن��ى لن تخيفه ضربات هنا وهناك ،ولن يعجز عن ص ّد
جيوش ال تحمل عقيدة ثابتة تقاتل ألجلها .وإنما تحمل الفكر الوهابي
العثماني الغاصب المعتدي المحتل والذي يلفظ أنفاسه األخيرة على
مشارف الحدود السورية.
وليتوقف الجبير عن التطاول على أسياده ،فهو ليس بأهمية الذين
قالوا على األسد الرحيل ،ورحلوا هم وهو لم ولن يرحل.

تظاهرة �ضخمة في �سلوفينيا احتجاج ًَا
على فتح مركز جديد لالجئين

} د .محمد بكر
حتى ولو جاءت زيارة وفد حركة حماس إلى إيران تلبي ًة
لدعوة األخيرة لمناسبة الذكرى السابعة والثالثين النطالقة
الثورة اإلسالمية ،فأن تستمر الزيارة ثمانية أيام ،وأن ترقى
مخرجاتها وتصريحات لقيادات في الحركة إلى مستوى
إع��ادة الثقة بين الطرفين وفتح صفحة جديدة والتعهّد
بعدم ذه��اب الحركة في أيّ اتجاه تقوده قوة عربية أو
إقليمية ،في إشارة إلى السعودية ،وعدم العمل تحت جناح
المحاور ،وأن تسبق ذلك تصريحات للقيادي أسامة حمدان
في مقابلة مع صحيفة «الوفاق» اإليرانية لجهة أنّ النقلة
النوعية في أداء الحركة إنما يعود الفضل فيها للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،إضافة إل��ى إع�لان الوفد عن تمهيد
لزيارة مشعل إلى طهران قريباً ،فإنّ ذلك يشي بالضرورة
عن مراجعة حقيقية للسلوك السياسي الحمساوي خالل
الفترة الماضية ،والذي لم يثمر حسب المأمول ،وجاءت
فيه ك ّل التعويالت والحسابات في اإلطار الخاطئ وبعكس
المرتجى ،بل وص ّفرت «السلة» الحمساوية لخلوها من
البيض والحصاد الفاعل ،بعد القرار بمغادرة المحور
االيراني  -السوري على خلفية الحرب السورية ،والمكوث
لسنوات في الحضن القطري ،وال��زي��ارات المتعاقبة إلى
الرياض وأنقرة ،أدركت فيها الحركة ربما سوء تقديراتها
فق ّررت فرملة مسارها ،وتغيير الوجهة.
وهنا نقول :إنّ الحراك السياسي الحمساوي باتجاه
الميادين الخليجية ،وإنْ كانت مهمة في ما يتعلق بالشأن
االقتصادي ،إال أنها لن تكون ذات مفاعيل مؤثرة في ما يتعلق
بالبعد العسكري والمواجهة مع االحتالل ،ففي الميزان
اللوجستي يجب أن تدرك حماس (وهذا ما بدأ يتبدّى جلياً)
الحضور الوازن والثقل النوعي الذي تتمتع به طهران في
معادلة الصراع العربي ـ «اإلسرائيلي» ،إذ دللت مفرزات

الميدان في الحرب «اإلسرائيلية» األخيرة على قطاع غزة
بما ال يدع للشك مطرحا ً مدى الدعم اللوجستي الذي قدّمته
الجمهورية اإلسالمية للمقاومة الفلسطينية في غزة ،فكانت
صواريخ فجر اإليرانية حاضرة بقوة في تالفيف ويوميات
المعركة ،والسالح النوعي الذي ّ
دك تل الربيع (تل أبيب وفق
التسمية اإلسرائيلية) غير مرة ،إضافة إلى ذلك فإنه وبالرغم
من «األخطاء والعثرات» واألداء السلبي الذي طفح به الدور
الحمساوي في مسلسل الحرب السورية بشكل غير مب ّرر
اصطفت فيه الحركة علنا ً الى جانب المعارضة السورية،
ول�� ّوح رئيس مكتبها السياسي بك ّل ثقة بعَ لَم «الثورة»،
إضافة إلى ما ع ّولت عليه الحركة من لعب دو ٍر بطولي
عندما استجلبت «الثورات» العربية «اإلخوان المسلمين»
إلى سدة الحكم في مصر ،والذي سرعان ما خذلت مآالت
سقوط «اإلخوان» الرغبات واألمنيات الحمساوية ،لتغدو
الحركة بين ليل ٍة وضحاها خارج اللعبة السياسية ،وذات
دور هامشي على الساحة اإلقليمية...
برغم ك ّل ذلك ،استم ّرت إيران في تمسكها بموقفها الداعم
للقضية الفلسطينية ،إذ أكد المسؤولون اإليرانيون وفي
مقدّمهم مرشد الثورة السيد علي خامنئي ،أنّ سياسة
بالده لن تتغيّر بعد توقيع االتفاق النووي ،وستبقى داعمة
للشعب الفلسطيني ،ال بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير
في رسمه الستراتيجيات جديدة في المواجهة مع الكيان
الصهيوني وما تؤ ّمنه من تأثير فاعل وإيالم مزدوج قادر
على توجيه صفعات عظيمة األث��ر للعدو «اإلسرائيلي»،
عندما دع��ا إل��ى ض��رورة تسليح الضفة الغربية ،والتي
نتم ّنى أن ال يطول تحقيقها.
في اعتقادنا أنّ جديد الخطوة الحمساوية ،هي في
المسلك الصحيح ،وه��ي تح ّول إيجابي ،وإنّ التعويل
الحمساوي على قطر وال��س��ع��ودي��ة لتحقيق إن��ج��ازات
فلسطينية تخدم القضية إنما يندرج في إطار الحسابات
الخاطئة ،وإنّ االعتقاد ولو للحظة واحدة بأنّ طريق القدس

* كاتب صحافي فلسطيني مقيم في ألمانيا
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وزير الدفاع الرو�سي ي�صل طهران
حام ًال ر�سالة من بوتين
وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو العاصمة
اإليرانية طهران أمس حامالً رسالة من الرئيس الروسي
فالديمير بوتين إلى نظيره اإليراني حسن روحاني.
وم��ن المقرر أن يلتقي شويغو خ�لال ال��زي��ارة كبار
المسؤولين اإلي��ران��ي��ي��ن وف��ي مقدمهم الرئيس حسن
روحاني ،ووزي��ر الدفاع حسين دهقان .وتشمل زيارة
شويغو محادثات مع كبار المسؤولين اإليرانيين ستتناول
التطورات الجارية في المنطقة ،وسبل تطوير العالقات
والتعاون الثنائي بين إيران وروسيا.
والتقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثالثاء
 16شباط نظيره اإليراني حسين دهقان في موسكو.
وفي مستهل االجتماع شدد شويغو على أهمية التعاون
الروسي اإليراني في مكافحة اإلرهاب ،مشيرا ً الى ارتباط
تحقيق هذه الطموحات بتوفر السالح والمعدات الالزمة.
وأع��اد شويغو إلى األذه��ان اتفاقية التعاون التقني
العسكري بين موسكو وطهران التي وقعها البلدان في
كانون الثاني الماضي ،مشيرا ً إلى أنها قد خلقت األرضية
التشريعية الالزمة لتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع في
البلدين.

وسبق لفالديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي
لشؤون التعاون التقني العسكري أن كشف عن مساع
إيرانية للحصول على دفعة جديدة من صواريخ «إس-
 »300الروسية .وقال« :إيران تنوي شراء دفعة جديدة
من هذه الصواريخ ،إال أن األمر يتطلب المفاوضات قبل
البت به».
وفي التعليق على صفقة الصواريخ المذكورة ،أشار
كوجين إلى أن «تنفيذ العقد مستمر ،والجانب اإليراني
يسدد ما يترتب عليه من مدفوعات ،فيما نحن نتقيد
بشكل تام ببنود العقد ،كما نعكف وإيران على إزالة جميع
العقبات كل من جهته» .وكشف عن أن «الدفعة األولى من
المنظومة صارت جاهزة واألم��ر يقتصر اآلن على إتمام
اإلجراءات الفنية».
وأض��اف« :إي��ران شريك كبير لروسيا ،وهي بحاجة
ماسة لجميع صنوف األسلحة عملياً ،ولديها الكثير من
المنظومات التي تتطلب استبدالها ،وطهران تسير في هذا
االتجاه .هي تأمل في إزالة جميع القيود ،فيما نحن نرى
أن العراقيل ستنزاح ونحضر استنادا ً لذلك إلى التعاون
المحتمل .إيران زبون هام بالنسبة إلينا».

كلينتون تفوز في نيفادا وترامب
في كاروالينا الجنوبية
أعلن الملياردير دون��ال��د ترامب
ف���وزه ف��ي االن��ت��خ��اب��ات التمهيدية
ال��ت��ي أج���ري���ت ف���ي والي����ة س���اوث
كاروالينا متقدما ً على باقي منافسيه
الجمهوريين الطامحين إلى ترشيح
ال��ح��زب ال��ج��م��ه��وري الن��ت��خ��اب��ات
الرئاسة.
ووفق آخر األرقام قبيل انتهاء فرز
األصوات في والية ساوث كاروالينا
حصل ترامب على نسبة  32.8في
المئة ،بينما حصل تيد ك��روز على
 22.1في المئة وماركو روبيو على
 22.4في المئة ،في الوقت الذي احتل
فيه حاكم والي��ة ف��ل��وري��دا السابق
جيب بوش المركز الرابع بنسبة 8
في المئة ما جعله يعلن انسحابه
من سباق الرئاسة األميركية وهو
ما وصف بأنه يمثل صدمة لعائلة
بوش.
وف��ي انتقاد على م��ا يبدو ألب��رز
المرشحين الجمهوريين المحتملين
دونالد ترامب والذي كان بوش اتهمه
باالفتقار إلى األفكار ،قال حاكم والية
فلوريدا السابق إن «األف��ك��ار مهمة
والسياسة مهمة».
وكان بوش نجل الرئيس السابق
ج��ورج اتش.دبليو ب��وش وشقيق
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق ج���ورج دبليو.
بوش قد دخل حملة  2016بوصفه
المرشح األوفر حظاً ،لكنه لم يستطع
تحويل الميزة التي كان يحظى بها
وهي حصوله على تبرعات ضخمة
إلى نجاح في االنتخابات.
وي��س��ت��ف��ي��د م���ن ه����ذا ال��وض��ع
المرشحان دونالد ترامب وتيد كروز،

اللذان أخذا زمام المبادرة بعد ثالثة
انتخابات تمهيدية.
ولكن ال يزال في السباق اثنان من
المرشحين اللذان يناسبان النخبة
الحزبية هما السيناتور ماركو روبيو
وحاكم والية أوهايو جون كايسيك.
ف��ي غضون ذل��ك ،ف��ازت هيالري
كلينتون بفارق بسيط باالنتخابات
التمهيدية للديمقراطيين في والية
نيفادا متقدمة على بيرني ساندرز
في المرحلة الثالثة من االنتخابات
التمهيدية ،حسب العديد من وسائل
اإلعالم المحلية .وقالت في تغريدة:
«ل��ك��ل م��ن ش���ارك ف��ي جميع أنحاء
نيفادا بتصميم وحب .هذا نصركم.
شكراً».
لكن الفارق البسيط بين المرشحين
بعد فرز  68في المئة من البطاقات،
إذ حصلت كلينتون على  52.2في
المئة وحصل س��ان��درز على 47.7
في المئة ،يظهر أن شعبية ساندرز

تتجاوز الناخبين البيض ،ووالية نيو
هامشير التي حقق فيها ف��وزا ً كبيرا ً
في بداية الشهر ،وكان خسر في أيوا
بفارق ضئيل أمام كلينتون.
وأظهرت االستطالعات في نيفادا
أن  54في المئة من الناخبين من
أص��ول إسبانية اخ��ت��اروا ساندرز،
مقابل  43في المئة صوتوا لكلينتون
التي ركزت في حملتها على هذه الفئة
من الناخبين التي تمثل أكثر من ربع
المقترعين.
في الوقت نفسه لم يفقد السيناتور
الخاسر في نيفادا ،بيرني ساندرز،
األم��ل في الفوز .وكتب على تويتر،
مشيرا ً إلى يوم  1آذار ،حيث ستجرى
االنتخابات التمهيدية في  14والية
في وقت واح��د« :أن��ا فخور بأننا قد
جذبنا العديد من العمال والشباب
للمشاركة في العملية السياسية،
س��ت��ك��ون ال���ري���اح لصالحنا قبيل
الثالثاء الرائع».

فرن�سا تتعهَّد زيادة الدعم الع�سكري
لدول ال�ساحل الأفريقي
خرج ثالثة آالف من المتظاهرين في سلوفينيا احتجاجا ً على اقتراح لفتح
مركز جديد لالجئين في البالد.
ورف��ع المتظاهرون األع�لام السلوفينية والف��ت��ات كتب عليها «ال نريد
مركزا ً للمهاجرين» و«واج��ب كل الوطنيين الدفاع عن البالد في وجه هذه
الحكومة».
ونظمت التظاهرة بالقرب من بلدة كرانج شمال العاصمة لوبليانا بدعوة
من جمعية حقوق مدنية يدعمها الحزب الديمقراطي السلوفيني المعارض.
وكانت الحكومة أعلنت أنها قد تفتح مركزا ً إلي��واء الالجئين في مخزن
مهجور بالقرب من البلدة.
وأصبحت سلوفينيا نقطة عبور لالجئين من اليونان باتجاه النمسا
وألمانيا ودول غربية أخرى منذ أن بدأ الالجئون العام المضي بالتدفق ،علما ً
أنه لم تقدم طلبات لجوء في سلوفينيا سوى من  227الجئا ً من بين  470ألف
مهاجر عبروا البالد منذ منتصف تشرين األول الماضي.

من الدوحة أو الرياض إنما سيزيد المسارات السياسية
ويؤجج المأزق السياسي للحركة التي باتت في
الخاطئة،
ّ
وضع «مترهّ ل» ال تحسد عليه على اإلطالق ،فاستمرارها
بذات األسلوب والعقلية السياسية البعيدة في منهجها
عن الحكمة واستثمار الفرص الحقيقية وتلقف العروض
الفاعلة سيحشرها في زوايا أكثر ضيقاً .كذلك الحال في
ما يتعلق بعقد أي آمال على الجانب التركي ،فك ّل الكالم
المعسول ال��ذي يتكاثر م��رارا ً على اللسان التركي لجهة
المناصرة لقضية فلسطين إنما هو كال ٌم لن يغادر األفواه،
وبمنزلة «كالم الليل الذي يمحوه النهار» ،ولع ّل المشهد
التركي الذي يبدو فيه أردوغ��ان عائدا ً بقوة إلى التطبيع
مع «إسرائيل» يمثل خير دليل على ما نعتقد به ،وكذلك
مباركة موشي يعالون خالل المصافحة التاريخية مع
تركي الفيصل لـ«التحالف السني» الذي تقوده السعودية،
والذي لن تكون وجهته أرض فلسطين على اإلطالق ،يمثل
ذات المدلول.
ال نعلم إنْ كانت الخطوة الحمساوية الجديدة قد طفت
على السطح تحت تأثير دافعة الجناح العسكري للحركة
الذي يتزعّ مه محمد الضيف ،والذي لم يغادر في بياناته
وسلوكه مسار «محور الممانعة والمقاومة» ،لكن الذي
نعلمه أنّ طرق األبواب اإليرانية التي لم تكن مغلقة أمام
الحركة ،هي عملية وص��ول إيجابي وإنْ ج��اءت متأخرة
وال سيما بعد «نفض اليد» ربما ممن كانت تظ ّنهم الحركة
داعمين لها وحلفاء حقيقيين ،وسيشكل ه��ذا الوصول
اللبنة المه ّمة إلعادة بناء الحركة بشكل متماسك ،يعيد لها
الحضور الوازن ،لجهة مواجهة سيل من التحدّيات ،وبما
يخدم أوال ً وأخيرا ً المصلحة الوطنية الفلسطينية التي يجب
أن تتقدّم على أية اعتبارات أخرى.

استغربت مصادر
إعالمية روسية ما
تداولته وسائل إعالم
عربية عن استقالة وزير
الخارجية الروسية
سيرغي الفروف من
منصبه ،وأكدت أنّ
الفروف متمسك بمهامه،
وأنّ الرئيس فالديمير
بوتين متمسك به ،وأن
ال خالف أبدا ً بينهما،
وأنّ أداء الفروف يعبّر
عن سياسة بوتين
بالتفاصيل ،وقالت إنّ
الفروف يقوم باإلعداد
للمؤتمر الديبلوماسي
لسفراء روسيا في العالم
ّ
ويحضر
الصيف المقبل،
للمؤتمر مع بوتين
عناوين االستراتيجية
الديبلوماسية لسنتين...
فكيف يكون في وارد
االستقالة؟

تعهد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس تقديم مزيد
من المساعدات العسكرية لبوركينا فاسو ولدول أخرى في
منطقة الساحل األفريقي لمواجهة «تمرد إسالمي متزايد».
وتدخلت القوات الفرنسية لمساعدة بوركينا فاسو
خ�لال هجوم نفذه متشددون من تنظيم القاعدة ببالد
المغرب اإلسالمي على فندق في العاصمة واغادوغو
الشهر الماضي أودى بحياة  30شخصاً.
جاء ذلك عقب اجتماع مع الرئيس روك مارك كريستيان
كابوري الذي تولى السلطة في كانون األول بعد فوزه في
انتخابات رئاسية أجريت في تشرين الثاني.
وقال فالس من واغادوغو« :يجب أن نعزز تعاوننا في
مجال المخابرات وتدريب قوات األمن والقوات المسلحة
األخرى» ،مضيفا ً أن «الدعم سيكون في صورة مساعدة

لهيئة التنمية واألم��ن المعروفة باسم مجموعة دول
الساحل الخمس للتنمية واألم��ن التي تضم موريتانيا
ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو» .وتابع أنه سيتم
أيضاً« :دعم قوة حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في
مالي».
ويزور رئيس الوزراء الفرنسي بوركينا فاسو في إطار
جولة تستمر ثالثة أيام مع وزير الدفاع جان إيف لو دريان
شملت مالي التي واجهت هجوما ً مماثالً على أحد الفنادق
في تشرين الثاني.
وتشارك فرنسا أكبر قوة غربية في قتال المتمردين
بمنطقة الساحل ولها  3500جندي يتمركزون في منطقة
وعرة تمتد عبر شمال إفريقيا من السنغال في الغرب إلى
السودان في الشرق.

وكشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية ،في تعليق
على زي��ارة دهقان ،وفقا ً لمصادرها عن نية إي��ران إبرام
صفقة أسلحة جديدة مع روسيا بقيمة  8مليارات دوالر.
ونقلت عن مصادر في األجهزة الروسية المعنية بالتعاون
التقني العسكري قولها إن زيارة الوزير اإليراني سوف

ترفد مساعي إبرام جملة من عقود التسلح المهمة.
وذك���رت أن ط��ه��ران ق��د سلمت موسكو أخ��ي��را ً قائمة
باألسلحة وال��م��ع��دات ال��ت��ي يسعى الجيش اإلي��ران��ي
القتنائها ،وأن الطلب اإليراني قيد البحث في وزارة الدفاع
الروسية والحكومة والكرملين.

كيم جونغ �أون
يُ�شرف على تدريبات جوية مفاجئة

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم
جونغ أون على مناورات جوية أجرتها
ق��وات بيونغ يانغ الجوية ،حسبما
أف���ادت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام الحكومية
الشمالية أمس.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن��ب��اء المركزية
الكورية الشمالية« :ج��رت مناورات
للهجوم والدفاع بين وح��دات كبيرة
مشتركة من الجيش الكوري الشعبي
في ثالثة اتجاهات في آن واح��د»،
مضيفة أن ك��ي��م أش���رف ع��ل��ى ه��ذه
المناورات.
وأفادت الوكالة أن هدف التدريبات
هو تعزيز الجاهزية العسكرية للدفاع
ع��ن بيونغ ي��ان��غ ،وأعلنت وسائل
اإلع�لام الرسمية أن كيم جونغ أون

أشرف على التدريبات الجوية للجيش
الشعبي الكوري وقوات الدفاع الجوي
دون أن تحدد التاريخ.
ودع���ا ال��زع��ي��م ال���ك���وري ط��ي��اري
المقاتالت إلى المطار من دون إشعار
مسبق الختبار مهاراتهم ،ونقل عنه
قوله« :كما أكدت كلما رأيت تدريبات
طياري المقاتالت ،ال يرتبط الدفاع
ال��ج��وي اإلقليمي ف��ي ال��ب�لاد بحالة
الطقس والوقت ،والحروب الحديثة
تجرى في أسوأ الحاالت».
ورغم أن وسائل اإلعالم لم تكشف
تاريخ إج��راء التدريبات ،لكنها على
األرجح جرت يوم السبت حيث تميل
الوكالة عادة لتقديم تقارير عن أخبار
اليوم السابق.

وج��رت التدريبات في ظل ارتفاع
حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية
في األسابيع األخيرة بعد التجربة
النووية الكورية الشمالية وإطالق
صاروخ بعيد المدى.
تجدر اإلشارة إلى أن الزعيم الكوري
أش���رف على ال��م��ن��اورات م��ع رئيس
األركان الجديد الجنرال لي ميون سو
الذي كان يرأس وزارة األمن .وحسبما
أف��ادت وكالة األنباء المركزية األحد
فقد عيّن الرئيس الكوري الجنرال لي
رئيسا ً لألركان.
وكانت وسائل اإلعالم تناقلت نقالً
عن معلومات من سيول أن رئيس
األركان السابق لي إين غيل أعدم بعد
اتهامه بالفساد.

بريطانيا تُحرم مواطن ًا من مزاولة مهنته
ورو�سيا تدر�س منحه الجن�سية
رفع البريطاني توماس سكوت تشامبيرز إلى إدارة
شؤون الرئاسة الروسية طلبا ً يناشد به روسيا االتحادية
منحه جنسيتها بعد أن تعرض للطرد من عمله عقابا ً له
على مواقفه المؤيدة لروسيا.
وفي تعليق على ما يعانيه المواطن البريطاني (30
سنة) ،وهو يعمل مترجماً ،ويقطن في مدينة دونكاستر،
قال« :لقد طرت من الفرح ولم أصدق عيناي حين تلقيت
الرد من إدارة شؤون الرئاسة الروسية التي وعدتني في
خطابها بالجواب على طلبي في وقت الحق» ،وأضاف:
«أكاد ال أصدق إمكانية حصولي على جنسية روسيا التي
أعشقها ،وإجابة الجانب الروسي على طلبي ،خير تأكيد
على تعاطيهم بجدية مع مطلبي».
وأشار المواطن البريطاني إلى أنهم يتهمونه في بالده
بالتواطؤ مع اإلرهاب وكراهية المثليين ،وذلك استنادا ً إلى
مواد نشرتها عنه وسائل اإلعالم البريطانية عام 2014
تحدثت فيها عن حبه لروسيا وتضامنه معها في عدالة
موقفها.
وأع��رب عن سخطه الشديد وت��ذم��ره على خلفية ما

يتعرض له ،إذ يمتنع أرباب العمل والمؤسسات البريطانية
عن توظيفه ،كما شكك في إمكانية حصوله على عمل دائم
بعد ما يكال له ،وإعالة أسرته بمال يتقاضاه في وظائف
مؤقتة ومتقطعة.
وفي التعليق على احتمال تلبية السلطات الروسية
طلب منحه الجنسية ،أكد أن العيش في روسيا سوف
يكون أيسر ،وأنه مستعد لتأدية أي عمل يعرض عليه.
وقال :أنا مستعد لكنس الشوارع في موسكو ،ولتأدية أي
عمل كان ،وال أعير أي اهتمام للمال.
وأضاف« :لقد سبق لي وزرت روسيا للمرة األولى وأنا
في الـ 18من العمر .أحب هذا البلد حبا ً جماً ،وأفضل لو يتاح
لي العيش في مدينة كومسومولسك على اآلمو في أقصى
شرق روسيا إلى جانب سكانها الطيبين والبسطاء».
وختم بالقول« :أترقب الرد على طلب منحي الجنسية،
حيث من المنتظر أن أتسلم الجواب في الـ 16من آذار
المقبل حسب إدارة شؤون الرئاسة الروسية ،وآمل في أن
أتمكن في غضون العام الحالي من االنتقال إلى العيش في
روسيا».

