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عربيات  /دوليات
«حرب الطاقة» ...مفاتيحها في �أيدي محور المقاومة

ّ
يتحدثون؟
عن � ّأي وقف للنار
 هشام الهبيشان

كوالي�س
خفايا



تزامنا ً مع الضجة العالمية «المفتعلة» والتي رافقت معارك
التحرير ال�ك�ب��رى ال�ت��ي ي�ق��وده��ا الجيش ال�ع��رب��ي ال �س��وري من
شمال سورية إل��ى جنوبها وبدعم من حلفائه ،والتي ترافقت
مع إعالن بعض األنظمة الغربية والشريكة في مؤامرة الحرب
على سورية سعيها الى فرملة هذه العمليات للجيش تحت غطاء
الملف اإلنساني ،وهنا يبدو بشكل واضح وصريح أنّ المجتمع
الدولي بمجموعه يتعامى عن حقائق ما يجري بداخل سورية،
فهو يتباكى على معاناة السوريين الذين هجرتهم العصابات
اإلرهابية المدعومة من قبل محور التآمر على سورية ،ويتعامى
بذات الوقت عن رؤية مشاهد سقوط مئات الشهداء والجرحى
نصفهم من األطفال في الداخل السوري ،وهم حصيلة سقوط
مئات القذائف وتفجير السيارات المفخخة واالنتحاريين إلخ...
في مدن وبلدات سورية مختلفة من حمص (حي الزهراء) إلى
دمشق (السيدة زي�ن��ب) إل��ى حلب المدينة (األح �ي��اء الغربية)،
ه ��ؤالء ال �ش �ه��داء بمجموعهم س�ق�ط��وا ت�ق��ري�ب�ا ً ف��ي ي ��وم واح��د
واغتالتهم وذبحتهم بصمت وت�ع��ا ٍم من قبل المجتمع الدولي
العصابات اإلره��اب�ي��ة المدعومة م��ن تركيا والسعودية وقطر
و»إسرائيل» وأميركا وفرنسا وبريطانيا إلخ ...فهناك اليوم أكثر
من تسعين دولة تدعم بشكل أو بآخر المجاميع اإلرهابية على
األراضي السورية.
فعلى م��دار خمسة أع��وام وأكثر ،وج��دت سورية نفسها في
خض ّم حرب عالمية في أشرس صورها ،حرب معقدة ومركبة
للغاية أسقطت فيها ك ّل المعايير اإلنسانية ،عشرات اآلالف من
اإلرهابيين العابرين للقارات ،وماليين األطنان من األسلحة
ال�ت��ي د ّم� ��روا ب�ه��ا م��دن �ا ً وق ��رى س��وري��ة بكاملها ،فقتلوا أهلها
وضربوا مق ّومات حياة المواطن السوري ،وحاربوه حتى في
لقمة عيشه اليومية ،ح��رب قوامها الكذب والنفاق والمصالح
أي عالقة بك ّل الشعارات المخادعة
الصهيو ـ أميركية ،وليس لها ّ
التي تتستّر بها ،ففي سورية ت ّم تجهيز تفاصيل المؤامرة ،على
مراحل وحلقات ،وبمشاركة دول عربية وإقليمية ،وعلى رغم
ك ّل ذلك ،أثبتت سورية المستقلة بشعبها وبجيشها وبدولتها
ال��وط�ن�ي��ة أن �ه��ا ق���ادرة ع�ل��ى ال �ص �م��ود ،ف�ص�م��دت ع�ل��ى رغ��م ك ّل
التحديات الداخلية والخارجية ،وها هي اليوم تقف شامخة على
أهبة االنتصار.
فاليوم عند الحديث عن وق��ف إط�لاق النار في سورية هل
تعلم واشنطن أنّ تنظيم «جبهة النصرة» تمت ّد مناطق سيطرته
م��ن كنسبّا ال�ت��ي ت �ح � ّررت أخ �ي��را ً ف��ي ال��ري��ف الشمالي لالذقية
مرورا ً بك ّل مساحة محافظة إدلب وصوالً إلى اعزاز في الريف
الشمالي لحلب م ��رورا ً بريف حماة الشمالي الغربي م��رورا ً
بريفي دمشق الشرقي والغربي وص��والً إلى درع��ا والقنيطرة
وال�ح��دود مع ال�ج��والن ال�س��وري المحت ّل ...وه��ذا األم��ر ينطبق
على تنظيم «داعش» الذي يوجد في مساحات واسعة من ريف
حلب الشرقي وريف حمص الشرقي إلى ريف حماة الشرقي
م��رورا ً بك ّل مساحة الرقة والكثير من مساحات دير الزور...
أي وقف إلطالق النار يتحدث األميركيون؟
فعن ّ
هنا يجب التأكيد أنّ المعركة في سورية لم تكن يوما ً معركة
مع مجموعات إرهابية عابرة للقارات ،بقدر ما كانت وال تزال
معركة مع نظام عالمي جديد ُيرسم للمنطقة ،وينسج خيوط
م��ؤام��رت��ه ف��ي س��وري��ة ليعلن ق�ي��ام��ه ب�ق�ي��ادة ق��وى اإلمبريالية
العالمية والماسونية اليهودية الصهيونية ،ف�ه��ذه المؤامرة
تعكس حجم األه��داف وال��ره��ان��ات المتعلقة بك ّل ما يجري في
سورية ،وهي األهداف المرسومة التي تتداخل فيها الحسابات
الدولية مع الحسابات اإلقليمية ،كما تتداخل فيها ملفات المنطقة
إلى أقصى الحدود.
إال أنّ الجيش العربي ال�س��وري صمد وكسر بصموده ك ّل
ال��ره��ان��ات ال�ش��رق�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة اإلقليمية وال�ع��رب�ي��ة ،فالجيش
ال�ع��رب��ي ال �س��وري ح�ق��ق إن �ج��ازات ك�ب�ي��رة وه��ائ�ل��ة ف��ي الميدان
أذهلت العالم وغيّرت سياسات ورسمت معادالت جديدة ،ال
يستطيع أحد القفز فوقها ،واأله ّم من ذلك كله هو تالحم الشعب
والجيش والقيادة السياسية في معركة ضارية قادتها وم ّولتها
ورعتها تسعون دول��ة في العالم ،لك ّن إرادة الشعب السوري
المتمسك بأرضه والمؤمن بقضيته والمتف ّهم لحقيقة وطبيعة
ّ
المؤامرة ،أبعادا ً وخلفيات ،أفشل خطط األعداء وأسقط أهدافهم
بالتضحيات الجسام.
وق��د كشفت تقارير شبه رسمية ،وتقارير مراكز دراسات
عالمية أنّ عدد الدول التي تصدّر اإلرهابيين إلى سورية تجاوز
 92دولة ،وأنّ هناك غرف عمليات منظمة ضمن بعض المناطق
المحاذية لسورية ،لتدريب وتسليح هؤالء اإلرهابيين المرتزقة
ث��م ت��وري��ده��م وتسهيل عبورهم م��ن أغلب المنافذ الحدودية،
وخصوصا ً الحدود التركية ،والتي تحدّثت هذه الدراسات عنها
بإسهاب ،شارحة كيف سمحت تركيا بعبور عشرات اآلالف من
المرتزقة ،لذلك من الطبيعي أن نجد اليوم ك ّما ً هائالً من اإلرهابيين
المرتزقة قد دخ��ل س��وري��ة ،بهدف ض��رب المنظومة السورية
المعادية للمشروع الصهيو ـ أميركي ،وضرب الفكر العقائدي
المقاوم لهذه المشاريع ،وخصوصا ً المنظومة العقائدية للجيش
ال�س��وري واس�ت�ن��زاف ق��درات��ه اللوجيستية والبشرية ،كهدف
تتبعه أه ��داف أخ��رى ف��ي المنظومة االستراتيجية للمؤامرة
الكبرى على سورية ،ألنّ تفكيك الدولة يستلزم تفكيك الجيش
ومن ث ّم المجتمع ومن ث ّم الجغرافيا ،وكان هذا الرهان هو الهدف
األساس من عسكرة الداخل السوري.
وهنا عند الحديث عن وقف إطالق النار وأمام هذه التضحيات
الجسام التي قدّمها السوريون ،فإنّ الحرب التي أرادتها هذه
القوى التآمرية على الدولة السورية لن تنتهي ،وما دامت أدواتها
اإلره��اب�ي��ة وأوراق �ه��ا ال �ق��ذرة م��وج��ودة على األرض السورية،
ول�ه��ذا تؤمن ال��دول��ة السورية ال�ي��وم ب��أنّ حجم إنجازتها على
األرض واستمرار معارك تطهير أراضيها من رجس اإلرهاب
المضي قدما ً
بك ّل الوسائل والسبل المتاحة ،وبالتوازي مع ذلك
ّ
في مسيرة اإلصالح والتجديد للدولة السورية مع الحفاظ على
ثوابتها الوطنية والقومية ،هو ال��ر ّد األنجع واألفضل واألكثر
تأثيرا ً اليوم على ه��ذه ال�ق��وى ،التي ب��دأت تق ّر تدريجيا ً بفشل
مشروعها ،مع زيادة حجم الخسائر التي تتلقاها على األرض
السورية ،والرهان اليوم على المؤسسة العسكرية السورية،
فعلى رغم ك ّل ما أصابها ،أرسلت رسائل واضحة وأثبتت أنها
مؤسسة عميقة ووطنية وقومية جامعة ال يمكن إسقاطها أو
تفكيكها ضمن حرب إعالمية ،أو خلق نقاط إرهابية ساخنة في
مناطق متعدّدة لمواجهتها.
خ�ت��ام�اً ،علينا أن نق ّر جميعا ً وب�ع�ي��دا ً ع��ن الحشود الدولية،
الساعية لفرملة عمل الجيش العربي ال�س��وري وحلفائه على
االرض السورية ،وبعيدا ً عن خطط المتآمرين ،علينا أن نق ّر
بأنّ صمود الجيش العربي السوري والتالحم بين أركان الدولة
وشعبها وجيشها للحفاظ على وحدة الجغرافيا والديموغرافيا
من األع��داء والمتآمرين والكيانات الطارئة في المنطقة والتي
�س ب��وح��دت �ه��ا ،م��ا ه��و إال ف �ص��ل م��ن ف �ص��ول آتية
ت �ح��اول ال �م� ّ
سيثبت من خاللها السوريون أنهم كانوا وما زالوا وسيبقون
بتكامل وحدتهم ،صفا ً واح��دا ً ض ّد جميع مشاريع المتآمرين،
وسيستمرون في التصدّي لهذه المشاريع ،إلى أن تعلن سورية
أنها أسقطت المشروع الصهيو ـ أميركي ،وانتصرت عليه ،وهذا
ليس ببعيد بل يبدو أنه قريب ج ّداً.

 كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan yahoo.com

 محمد شريف الجيوسي
تحت ّل الطاقة (النفط والغاز) مكانة مهمة في الحرب العالمية
الثالثة التي ُتخاض بالوكالة على العديد من الدول العربية ،وفي
المقدّمة منها سورية والعراق وليبيا واليمن ومصر ،وتبدو
مؤشرات امتدادها إلى الجزائر وغيرها.
وليس س��را ً أنّ ال��والي��ات المتحدة األميركية والسعودية
وغيرهما م��ن بعض دول الخليج ،أرادت محاصرة روسيا
وإي ��ران وفنزويال اقتصاديا ً (ف��وق م��ا ه��ي عليه م��ن حصار)
قبل أكثر من سنة ،بتخفيض أسعار النفط ،األم��ر ال��ذي أض ّر
باقتصاديات هده ال��دول ،وبخاصة فنزويال ،ما انعكس سلبا ً
على أوض��اع�ه��ا السياسية (أق�ص��د ف�ن��زوي�لا) ،لكن تأثيراته
السلبية عليها لم تكن الحقا ً بحجم تأثيراته على دول الخليج.
وحيث تمتلك روس�ي��ا صناعة وزراع��ة وسياحة متقدّمة،
فضالً عن الغاز الذي يصدّر إلى أوروبا ،وحقل القرنة النفطي
بالعراق ،وما هي عليه من تنسيق على صعيد النفط مع إيران
والسوق الصينية ،فقد كان تأثير انخفاض أسعار النفط عليها
محدوداً.
وينطبق الحال ذاته الى ح ّد بعيد على إيران صناعة وزراعة
وسياحة ،بالتزامن مع االتفاق النووي ورفع الحصار عنها،
وباالتفاق بين طهران وموسكو تصدّر األولى النفط ألوروبا
بسعر يق ّل عن دوالرين للبرميل الواحد من النفط.
وبعد أن كان تخفيض سعر النفط سالحا ً بيد مشهريه ض ّد
روسيا وإيران وفنزويال ...أصبح عبئا ًعلى دول الخليج المنتجة
للنفط بخاصة ،وال�ت��ي ال تمتلك م�ص��ادر دخ��ل استراتيجية
أخرى ،األمر الذي انعكس عليها عجوزات مالية غير مسبوقة
في تاريخ السعودية ودول خليجية أخ��رى ،بالتزامن مع ما

تنفقه من أموال على حروبها في اليمن وسورية وغيرها.
فإيران بعد الحصار رفعت من صادراتها النفطية ،وتعمل
على الوصول الى  4ماليين برميل يومياً ،كما تصدّر النفط
إلى الصين بطريقتي الشحن بالبواخر وعبر خط أنابيب يمت ّد
الى روسيا بسعر منخفض ،حيث أنّ كلفة إنتاج برميل النفط
اإليراني تتراوح بين  4ـ  6دوالرات ،كما تصدّر نحو  3ماليين
برميل الى شركتين فرنسية وإيطالية.
والعراق ليس بعيدا ً عن (حرب الطاقة) ،فقد أوقفت الحكومة
العراقية المركزية منذ نحو أرب�ع��ة أشهر دف��ع ال��روات��ب إلى
موظفي المنطقة الكردية (التي يسيطر عليها البرزاني وثيق
الصلة بالكيان الصهيوني) طالما هي تصدّر النفط لتركيا،
األمر الذي اضطر اإلقليم الكردي لوقف ض ّخ النفط المستخرج
من شمالي العراق إليها.
وأوقفت روسيا ضخ الغاز إلى تركيا ،وجاء قصف الطيران
الروسي لناقالت نفطٍ مسروق من سورية يصدّر إما مباشرة
أو عبر العراق الى تركيا ،ليضاعف من حجم الضرر الواقع
عليها ،وع�ل��ى العصابات اإلره��اب�ي��ة ال�ت��ي ت�م� ّول ج ��زءا ً كبيرا ً
من أفعالها التدميرية من هذا النفط المسروق (وال��ذي ما زال
يسرق ولكن بكميات أق ّل من السابق) وهو مع ّرض للتوقف مع
استمرار القصف وتقدّم الجيش العربي السورية والمقاومة
الشعبية.
لقد أدّى اتفاق روسي سعودي عراقي فنزويلي بتخفيض
إنتاج النفط (مع ترحيب إيراني من دون تع ّهد بااللتزام) على
رفع أسعاره لمدة ثالثة أيام بنسبة  14في المئة ...ما يعني أنّ
روسيا وفنزويال والعراق وإي��ران باتت تمتلك مفتاح التحكم
بأسعار النفط ،من خالل رفع وخفض اإلنتاج ،بعد أن كانت
واشنطن وال��ري��اض ودول أخ��رى حليفة لهما تحتكر التحكم
بأسعاره.
ك��ان النفط وال �غ��از ،ف��ي جملة أس�ب��اب أخ ��رى ،م��ن دواع��ي

الحرب العالمية الثالثة ولكن بالوكالة ،عبر مس ّمى زائف أطلق
عليه «الربيع العربي» ،فيما عبّرت عنه السمراء كونداليزا رايس
بـ»الفوضى الخالقة» قبل سنوات منه على نحو ما حدث ،كما
عبّر عنه الصهيوني شمعون بيريس بـ»الشرق األوسط الجديد»
أو»الشرق األوسط الكبير» ...وشكل النفط والغاز المكتشف
في المياه السورية واللبنانية والفلسطينية سببا ً إضافيا ً مه ّما ً
لش ّن هذه الحرب العالمية.
ولكن الطاقة التي كانت من أسباب هذه الحرب والمخططات
العدوانية ف��ي المنطقة ،وال�ت��ي استخدمت ل�لإض��رار بالدول
الخارجة عن المصالح األميركية والغربية ومن واالها ،بدأت
تعطي نتائج معكوسة ،ذلك أنها لعبة عض أصابع ،ومن يصمد
أكثر يحصد نتائج االن�ت�ص��ار فيها ،وتمتلك روس�ي��ا وإي��ران
وفنزويال والعراق مق ّومات الصمود فيها.
إنّ الواليات المتحدة األميركية تهرول نحو الهرم والسقوط،
وقد أقحمت نفسها في مرحلة الرفاه في العديد من الصراعات
والحروب (كحال االتحاد السوفياتي قبل سقوطه حيث تو ّرط
في حروب انغوال وأثيوبيا وأفغانستان) فواشنطن لم تعد حتى
كإدارات حاكمة تمتلك اإلرادة والقدرات السليمة في التعامل مع
المستجدات ،وتتخبّط في قراراتها ،في ظرف لم تعد تمتلك فيه
ترف ارتكاب حماقات أو انتظار تصويب ما ترتكب.
بكلمات ،تسهم «حرب الطاقة» اآلن إيجابيا ً لصالح المحور
الروسي الصيني اإليراني العراقي السوري اللبناني المقاوم،
وه ��ذا سيعكس نفسه إي�ج��اب�ي�ا ً ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج ال �ح��رب العالمية
الثالثة؛ النهائية ،لصالح من ذكرنا ،وبالتالي هزيمة العصابات
اإلرهابية وم��ن يدعمها ويم ّولها ويسلحها ويد ّربها ويعالج
جرحاها وي��ؤوي الفا ّرين من ساحات المواجهة من أفرادها
ومن يمدّها بالمرتزقة والتسويغ السياسي واإلعالمي.

m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

ق ّررت جماعة الرياض
من المعارضة السورية
أن تطلب وقف القصف
الروسي والسوري
على «جبهة النصرة»
كي تتمكن من المشاركة
بوقف النار بسبب
التداخل في الجبهات
التي تقودها «جبهة
النصرة» ،والحاجة إلى
مشاركتها في القرار
لضمان التنفيذ ،ولما
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حملة بقاء بريطانيا في االتحاد الأوروبي تتقدم قبل اال�ستفتاء المنتظر
أشارت بيانات استطالع موثوق التجاهات الجمهور
إل��ى أن االقتصاد يعلو على السيادة والهجرة كقضية
أساسية بالنسبة للبريطانيين عندما يبحثون ما إذا كانوا
سيصوتون للبقاء في االتحاد األوروبي أو االنسحاب منه.
ووجد استطالع االتجاهات االجتماعية لدى البريطانيين
إنه على الرغم من االستياء واسع النطاق والعميق من
االت��ح��اد األوروب���ي ف��إن  60في المئة من البريطانيين
يعتقدون أن بريطانيا يجب أن تبقى عضوا ً في االتحاد
بينما يعتقد  30في المئة فقط أنه يجب عليها االنسحاب.
وجرى جمع البيانات خالل الفترة بين تموز و تشرين
الثاني العام الماضي من خالل مقابالت مباشرة مع عينة
عشوائية وممثلة من  1105بريطانيين بالغين ،حيث وجد
االستطالع أن  40في المئة يعتقدون أن بريطانيا ستكون
في وضع اقتصادي أسوأ إذا تركت االتحاد األوروبي بينما
يعتقد  24في المئة فقط إنها ستكون أفضل وهذا هو العامل
الحاسم في الكيفية التي سيصوت بها البريطانيون.
وف��ي حين أن البيانات سابقة على االت��ف��اق ال��ذي
أبرمه رئيس ال��وزراء ديفيد كاميرون بخصوص شروط
عضوية االتحاد األوروب��ي الجديدة بالنسبة لبريطانيا
إال أن األكاديميين يقولون إن طريقة أخذ عينة عشوائية
التي اعتمد عليها االستطالع تعطي نتائج أكثر دقة من
استطالعات الرأي األحدث التي أجريت من خالل الهاتف
أو اإلنترنت.
ومنذ انتهاء االستطالع تدهورت التوقعات االقتصادية
العالمية وعلى الرغم من أن بريطانيا متماسكة بشكل
جيد حذرت الحكومة من مزيج خطير من المخاطر على
االقتصاد.
ويأتي االستطالع في اليوم الذي حذر فيه أكثر من ثلث
رؤساء كبريات الشركات البريطانية من أن االنسحاب من

االتحاد سيعرض االقتصاد للخطر.
وقال جون كارتيس وهو أهم خبير في السلوك االنتخابي
إن للنتائج تداعيات مهمة بالنسبة لمن ينظمون حملة
بخصوص هذه القضية من كال الجانبين قبل استفتاء
سيجري يوم  23حزيران.
في غضون ذلك ،أظهر أحدث استطالع للرأي أن المعسكر
الداعي لبقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي يتقدم بفارق

 12نقطة قبل االستفتاء المقرر على عضوية البالد في
االتحاد وإن تقلص الفارق بين المعسكرين.
ووف��ق االستطالع ال��ذي أجرته مؤسسة «كومريس»
لصالح صحيفة «ديلي ميل» بلغت نسبة التأييد لبقاء
بريطانيا في االتحاد  51في المئة بينما أيد  39في المئة
معسكر خ��روج بريطانيا ول��م يحسم عشرة في المئة
موقفهم بعد.

وقالت «كومريس» إن تقدم معسكر البقاء على معسكر
الخروج تقلص إلى ست نقاط منذ استطالع الرأي األخير
الذي أجرته لنفس الصحيفة في يناير كانون الثاني لكنه
يتفق مع نتائج االستطالع الذي أجرته « »itvالذي نشر
األسبوع الماضي.
وأضافت أن هذا دليل على أن تفاوض بريطانيا بشأن
شروط بقائها عضوا ً في االتحاد األوروبي وانتهى باالتفاق
الذي أبرمه رئيس ال��وزراء ديفيد كاميرون دعم معسكر
البقاء في االتحاد.
وأظهر استطالع منفصل أجرته مؤسسة «يوجوف»
ونشرته صحيفة «التايمز» أن الحملة الداعية للخروج
وتلك الداعية إلى البقاء تسيران كتفا بكتف قبل االستفتاء
المقرر في  23حزيران ،وقالت إن نتائج االستطالع تكشف
أن محاوالت إث��ارة قلق الناخبين وإقناعهم بالتصويت
لصالح البقاء ف��ي التكتل األوروب����ي نجحت وأصبح
البريطانيون أكثر تحسبا ً لمخاطر االنسحاب من االتحاد.
وقالت الصحيفة إن االستطالع األخير يشير إلى أن
رئيس بلدية لندن بوريس جونسون ووزير العدل مايكل
جوف لم يكن لهما تأثير مبكر يذكر بعد أن أعلنا تأييدهما
للخروج من االتحاد األوروب��ي كما يكشف عن انخفاض
كبير في عدد من يعتقدون أن كاميرون خرج باتفاق سيئ
بعد مفاوضاته في بروكسيل األسبوع الماضي.
وأظهر االستطالع أن  38في المئة من البريطانيين
سيصوتون لصالح االنسحاب من االتحاد األوروبي مقابل
 37في المئة يفضلون البقاء و 25في المئة لم يحسموا
أمرهم بعد.

�سيول تحذر بيونغ يانغ ومجل�س الأمن ُي َع ّد قرار ًا قوي ًا
دان المكتب الرئاسي في سيول ،أمس ،التصريحات
االستفزازية الصادرة من بيونغ يانغ ،وباشرت كوريا
الجنوبية التنسيق مع واشنطن لمواجهة تهديدات جارتها
الشمالية.
وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي ،جون يون كوك،
إن كوريا الشمالية أدلت بتصريحات استفزازية ال يمكن
التسامح معها ،مضيفا ً أن بيونغ يانغ يجب أن تتحمل
مسؤولية عواقب تهديداتها.
وكانت بيونغ يانغ حذرت في بيان أول من أمس من أنها
ستقدم على ضربات وقائية ضد كوريا الجنوبية ردا ً على
التدريبات العسكرية المشتركة بين األخيرة والواليات
المتحدة ،والتي ستجرى في آذار المقبل.
من جانب آخر ،حذر الجيش الكوري الجنوبي من أن
رده سيكون حازما ً في حال قيام بيونغ يانغ باستفزازات
عسكرية ،ودعت هيئة األركان المشتركة للقوات الكورية
الجنوبية ،ف��ي ب��ي��ان ،بيونغ يانغ إل��ى وق��ف أعمالها
االستفزازية ،مضيفة أنها ستجعلها تندم من خالل ردها
الحازم ،إذا تابعت األخيرة استفزازاتها متجاهلة النصح.
وفي سياق متصل ،ذكر دبلوماسي رفيع المستوى
في سيول ،أمس ،أن كوريا الجنوبية والواليات المتحدة
األميركية ستعقدان أول اجتماع رفيع المستوى بينهما
في نيسان المقبل تمهيدا ً التفاقية الشراكة الجديدة للطاقة
النووية.
وق��ال نائب وزي��ر الخارجية ال��ك��وري الجنوبي ،جو
تيه -يول ،إنه يخطط لزيارة واشنطن األسبوع القادم
لإلعالن عن االنطالق الرسمي لعمل لجنة رفيعة المستوى
لمناقشة تفاصيل االتفاقية.

وب��ع��د س��ن��وات م��ن ال��م��ف��اوض��ات ،وق��ع��ت ال��دول��ت��ان
الحليفتان العام الماضي على اتفاقية تسمح لسيول
بتوسيع نشاطها النووي لألغراض السلمية رغم قلق
واشنطن من التأثيرات السلبية لهذا التحرك على منع
انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ترامب يفوز في االنتخابات الأولية بوالية نيفادا
فاز الملياردير دونالد ترامب في المجالس االنتخابية
الجمهورية في والية نيفادا األميركية بفارق كبير ،ليعزز
بذلك فرصه لتمثيل الحزب الجمهوري في االنتخابات
الرئاسية المقبلة.
وذكرت قناة «سي أن أن» ،بعد فرز جزء من األصوات،
أن ترامب يتجه لنيل  46.6في المئة من أصوات مؤيدي
الحزب الجمهوري في نيفادا ،يليه تيد كروز بنسبة 23.7
في المئة ثم ماركو روبيو بحصوله على  19.9في المئة،
فيما لم يتجاوز بن كارسون وجون كيسيك عتبة  10في
المئة من األصوات (فقد ناال تأييد  5.4و 3.7في المئة من
الناخبين على التوالي).
وه��ذا هو ثالث انتصار ،على التوالي ،يحققه ترامب
في السباق لنيل تمثيل الحزب في االنتخابات الرئاسية
األميركية ،بعدما برز تقدمه خالل االنتخابات األولية في
نيوهامشير وكاروالينا الجنوبية.
يذكر أن ترامب يملك أكبر شركة بناء في الواليات
المتحدة وشبكة ف��ن��ادق وكازينوهات عالمية .ويعد
تارمب ،حالياً ،األكثر حظا ً لتمثيل الحزب الجمهوري في

االنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في  8تشرين الثاني
المقبل.
ومن المنتظر أن يعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري
عن اسمي مرشحيهما لالنتخابات في تموز المقبل.
ورغ��م أن الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض
االنتخابات الرئاسية األميركية في الثامن من تشرين
الثاني يتطلب الحصول على تأييد  1200نائب إال أن
بدايات ترامب قوية.
وأمامه ما يعرف باسم الثالثاء الكبير الذي يشهد في
األول من آذار  12سباقا ً في إطار االنتخابات التمهيدية
ويشمل واليات منها االباما وجورجيا وتنيسي وتكساس
وفرجينيا وكلها واليات يمكن لترامب أن يحقق فيها نتائج
طيبة ويرسخ وضعه في صدارة السباق الجمهوري.
ومن المرجح أن يزعج فوز ترامب شخصيات بارزة
في المؤسسة الجمهورية كانت تأمل منذ أقل من شهر أن
تتعثر حملة الملياردير الصاخب المتمرد بعد أن خسر أول
سباق في أيوا أمام كروز.

وف��ي السياق ،أعلن وزي��ر الخارجية األميركي جون
كيري أن قرار مجلس األمن الجديد حول كوريا الشمالية
سيكون أق��وى من كل ما سبق ،وأض��اف« :لن أدخ��ل في
التفاصيل التي نناقشها ،لكنه إذا أقر سيخرج عن إطار
القرارات السابقة» ،مشيرا ً إلى أن القرارات السابقة حذرت

من اتخاذ تدابير جدية في حال استمرت كوريا الشمالية
بانتهاكاتها ،وق��ال« :أظ��ن أن ما نناقشه اآلن ج��دي..
سنتقدم بسرعة».
من جهته ،أعلن وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي،
أن مجلس األمن الدولي ربما يوافق في المستقبل القريب
على قرار للرد على التجربة النووية التي أجرتها كوريا
الشمالية في  6كانون الثاني.
وقال وانغ ،في مؤتمر صحافي مع جون كيري« :تحقق
تقدم مهم في المشاورات ،وننظر في إمكانية التوصل الى
اتفاق على مشروع قرار ،واعتماده في المستقبل القريب».
وفي السياق ،أشار كيري ،مذ ّكرا ً بالقلق الذي عبّرت
عنه روسيا والصين ،إل��ى أن نشر منظومة «ث��اد» في
كوريا الجنوبية مشروع دفاعي بحت ،ونفى أن تكون
لدى واشنطن رغبة شديدة في تنفيذه ،منوها ً بأن القرار
لم يتخذ بعد.
وكان الجيش الكوري الشمالي هدد في وقت سابق،
بشن هجمات استباقية على كوريا الجنوبية والواليات
المتحدة في حال إجرائهما مناورات عسكرية مشتركة في
شهر آذار.
ووص��ف بيان الجيش ال��ك��وري الشمالي المناورات
المشتركة بـ»ذروة األعمال العدائية» ،مضيفا ً أن «الهدف
الرئيس للجيش الكوري الشمالي سيكون مكتب رئاسة
كوريا الجنوبية» ،كما هدد بضرب القوات األميركية في
آسيا والمحيط الهادئ والبر الرئيس ،باعتبارها الهدف
التالي.

تحليل الحم�ض النووي ي�ؤكد
�أن منفذ هجوم �أنقرة تركي
أك��د مسؤول أمني تركي أن تقرير
الحمض النووي ( )DNAلالنتحاري
ال���ذي فجر نفسه ف��ي تفجير أنقرة
األسبوع الماضي يشير إلى أن المنفذ
ت��رك��ي ال��م��ول��د ول��ي��س س���وري���ا ،كما
صرحت الحكومة في البداية .وكان
انفجار سيارة معبأة بالمتفجرات هزت
العاصمة أنقرة األربعاء الماضي وأدى
إلى مقتل  28شخصا ً وجرح العشرات،
ووقع الحادث قرب حافالت عسكرية
أث��ن��اء انتظار إش���ارة م��رور ق��رب مقر
القوات المسلحة التركية والبرلمان
ومبان حكومية.
وفي اليوم التالي ألقى رئيس الوزراء
التركي أحمد داود أوغلو مسؤولية
الهجوم على عاتق مقاتل سوري كردي

ينتمي لوحدات حماية الشعب ويعمل
مع مسلحين أكراد داخل تركيا ،وقال
إن «اس��م��ه صالح ن��ص��ار ،وول��د عام
 1992وهو من محافظة الحسكة في
شمال سورية» .وقال المسؤول األمني
التركي ،إن تقرير الحمض النووي
يشير إلى «أن الهجوم نفذه عبد الباقي
سومر المولود في مدينة فان بشرق
تركيا» .وسومر هو االسم الذي ذكرته
جماعة صقور حرية كردستان الكردية
المسلحة ال��ت��ي أعلنت مسؤوليتها
ع��ن الهجوم ف��ي ب��ي��ان على موقعها
االلكتروني الجمعة الماضية.
وت��اب��ع ق��ول��ه« :ال��ح��م��ض ال��ن��ووي
للمهاجم يضاهي نظيره ل��وال��د عبد
الباقي .يبدو أن المفجر هو عبد الباقي

سومر ...هذا ما يقوله التقرير».
وق��ال الجناح السياسي لوحدات
حماية الشعب إن «الحكومة التركية
حاولت أن تلقي مسؤولية هجوم أنقرة
على الوحدات كذريعة لقصف مواقعها
في سورية».
وقال داود أوغلو إن «وحدات حماية
الشعب تتلقى أوامرها من حزب العمال
الكردستاني» ،ال��ذي يقاتل من أجل
حصول األك���راد على حكم ذات��ي في
جنوب شرق تركيا ،مضيفا ً أن «إعالن
صقور حرية كردستان المسؤولية
عن التفجير هو استراتيجية تهدف
للتضليل وأن الجماعات المسلحة
المختلفة هي جزء من الكيان اإلرهابي
ذاته».

