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التهدئة في �سورية
ومعادلة الربح والخ�سارة
 جمال الكندي
منذ دخ��ول ال��روس في الميدان العسكري السوري
والمعادلة االستراتجية في سورية تغيّرت وتبدّلت إلى
واقع جديد رسمته عاصفة طائرات السوخوي الروسية
وس��واع��د رج��ال الجيش العربي ال �س��وري ،مفادها أنّ
ألي جماعة مسلحة
سورية ستبقى موحدة ،وأ ّنه ال بقاء ّ
ت��رف��ض ال �ح � ّل ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ت��واف��ق عليه الروسي
واألميركي بعيدا ً عن حلفاء أميركا في سورية ،والذين
كانوا ولمدة خمس سنوات يعبثون بمستقبل سورية
وي�ح��اول��ون جاهدين رس��م ص��ورة مغايرة ع ّما يريده
ُّ
التدخل الروسي
حلفاء سورية ،فسورية ُيراد لها قبل
قسمة ومشرذمة ومسلوبة اإلرادة السياسية،
أن تكون ُم ّ
واأله ّم من ذلك أن تكون معزولة عن محيطها المقاوم.
الهدنة في سورية ووقف األعمال العدائية هي نتيجة
أي أنّ الواقع الميداني الجديد فرض هذه
وليست سبباًّ ،
الهدنة ،فاإلخفاقات المتك ّررة من الجماعات المسلحة
بانتماءاتها المختلفة في الجغرافيا السورية أمام الجيش
السوري وحلفائه ،وخاص ًة في شمال سورية وجنوبها،
غ �يّ��رت ال�م�ع��ادل��ة وق�ل�ب��ت ال �ط��اول��ة ع�ل��ى رؤوس حلفاء
أميركا في المنطقة ،فسلّمت أميركا ،طوعاً ،زمام األمور
لح ّل األزم��ة السورية إلى روسيا التي كانت المهندس
األول لقرار بنود وقف األعمال العدائية مع «المسلحين
المعتدلين» كما تصفهم أميركا ،واألخيرة وافقت عليه
مرغمة مع حلفائها بسبب التقدّم الكبير للجيش السوري
في الفترة األخيرة.
ه��ذه ال�ه��دن��ة العسكرية ت�ك��اد ت�ك��ون مصيدة لحلفاء
أميركا وللمسلّحين أنفسهم ،فهي تقيّدهم في جغرافيا
معيّنة ،و ُتميّز من يقاتل من أجل سورية أو من له أجندات
معيّنة ترسم عند مح ّركيهم في الخارج ،فهي تصنّفهم
حسب قبولهم ه��ذه الهدنة من جماعات معتدلة حسب
التوصيف األميركي إلى متط ّرفة كـ»داعش» و»النصرة»،
وم��ن هنا ت��أت��ي ال�م�ع��ادل��ة ال�ج��دي��دة ال�ت��ي فرضتها هذه
الهدنة والتي أس ّميها هدنة ُطبّقت بقوة الجيش العربي
السوري ،واستراتجيتها تقوم بعزل الجماعات المسلحة
عن «النصرة» و»داع ��ش» ،والتي كانت قبل الهدنة في
خندق وفكر إيديولوجي واحد تحارب الجيش السوري
وتخرق المنظومة الوطنية للفسيفساء السورية .وهذه
هي المعادلة الجديدة التي يعتبرها كثير من المراقبين
ّ
فخا ً روسيّا ً سوريا ً لحلفاء أميركا وأدواتهم في المنطقة،
ل��ذل��ك ن��رى ه��ذا التململ وال�ت�ن��اق��ض ف��ي التصريحات
التي تخرج من هنا وهناك ،تريد أن تنسف هذه الهدنة
وتستبدلها بخطة بديلة تس ّميها الخطة (ب).
وج ��ود ف��رض�ي��ة راب ��ح أو خ��اس��ر ف��ي م�س��أل��ة الهدنة
الجديدة تجعلنا نسأل ،هل فعالً هنالك جماعات مسلحة
سوف تتأثر بهده الهدنة؟ الجواب يأتي سريعا ً من قِبل
حلفاء المسلحين والذين وافقوا عليها مكرهين وكانوا
خ��ارج الحسبة األم�ي��رك�ي��ة ،ف��ال�ق��رار ك��ان ت��واف�ق�ي�ا ً بين
أميركا وروسيا ،والهستيريا والتخبّط في تصريحاتهم
وإص��راره��م على وج��ود خطة بديلة لهذه الهدنة دليل
ال�خ�س��ارة ال�ف��ادح��ة ال�ت��ي وق�ع��وا فيها .ففي ظ � ّل الهدنة
سيُفتح المجال للجيش السوري لتحرير إدلب وريفها،
ف �ه��ي خ���ارج االت �ف��اق �ي��ة ل �ك��ون ال�م�ن�ط�ق��ة ت �ح��ت سيطرة
«جبهة النصرة» وم��ن ي��دور في فلكها ،وه��ذا ما يجعل
حلفاء المسلحين ف��ي حيرة وت ��ردّد م��ن ات�ف��اق الهدنة،
فهي حسب المراقبين سوف تق ّوي من سيطرة الجيش
ال�س��وري وتجعل مسألة محاربة الجماعات المسلحة
في إدلب وريفها ،وفي ك ّل بقعة ُتسيطر عليها «النصرة»
و»داعش» ومن يدور في فلكهما ،عمالً مشروعا ً وتحت
مظلّة ا ّت�ف��اق�ي��ة ال�ه��دن��ة بين روس �ي��ا وأم �ي��رك��ا ،وه��ذا هو
الفخ الذي وقعت فيه الجماعات المسلحة ذات التمويل
الخليجي والتركي.
إنّ الواقع الميداني الجديد ،يفرض على المسلحين في
ريف دمشق ودرعا ،والمصنّفين حتى اآلن بالجماعات
المسلحة المعتدلة التي وافقت على بنود الهدنة؛ وقف
ال�ن��ار م��ع الجيش ال �س��وري ،وع��دم ال�ت�ق�دّم ،وفتح ملف
المصالحات الوطنية ب�ص��ورة أوس��ع ،وال�ت��ي بدورها
سوف تميّز هذه الجماعات من كونها وطنية معتدلة أو
ذات أجندة خارجية ،وهي في المقلب اآلخر سوف تميّز
بين المسلح السوري واألجنبي ،والذي حسب الهدنة ال
مكان له في سورية الجديدة .وهذا ما ُيقلق تركيا بالذات،
والتي تسعى إلى إعاقة هذه الهدنة والتملّص منها لكون
المسلحين األجانب ال مكان لهم بعد سورية غير تركيا،
ل��ذل��ك ي �ص � ّرون ع�ل��ى ت��ردي��د نغمتهم ال�ق��دي�م��ة الجديدة
ب��إي�ج��اد منطقة ع��ازل��ة تحتضن مسلحيهم ،وتجعلهم
منطلق لتقسيم سورية.
بمنطق الرابح والخاسر ،أعتقد بأنّ الحكومة السورية
هي الرابح األكبر من اتفاقية الهدنة ،فبعد ح��رب لمدة
خمس سنوات ،استُنزف فيها الجيش السوري بالحرب
في جبهات كثيرة وواسعة في سورية ،ومع جماعات
مسلحة متن ّوعة المشارب والتمويل .اليوم ،وبعد هذا
االتفاق سيصرف الجهد العسكري وتحت مظلّة دولية
ف��ي جبهات معيّنة ت�ت��واج��د فيها «ال�ن�ص��رة» و»داع ��ش»
والجماعات التي لم تقبل بالهدنة ،وه��ذا ب��دوره يعطي
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وح �ل �ف��اءه ال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى مساحات
واس �ع��ة ف��ي س��وري��ة ك��ان��ت ت �ح��ت س �ي �ط��رة الجماعات
المسلحة ،وكان التشتيت العسكري من أه ّم أسباب عدم
تحرير هذه المناطق.
اليوم نحن أم��ام إن�ج��ازات عسكرية قادمة في إدلب
وري�ف�ه��ا ،وح�ل��ب وري�ف�ه��ا ،خ��اص��ة ال�ش��رق��ي والجنوبي
منها ،وريف حمص الشرقي ومناطق أخرى لم يشملها
ات�ف��اق ال�ه��دن��ة ،وف��ي المقابل على الجماعات المسلحة
األخرى ،والتي وافقت على الدخول في الهدنة التمركز
في مواقعها والدخول في مصالحات وطنية من أجل أن
يشملها الح ّل السلمي ،وهنا نحن أمام مصالحات كبيرة
ُمقبلة في ريف دمشق وفي درعا وريفها.
لذلك ف��إنّ المعادلة الجديدة مفادها أنّ الرابح األكبر
ه��و المواطن ال�س��وري .فبعد خمس س�ن��وات م��ن حرب
عبثية في سورية أرادها الغرب وحلفاؤه لتدمير سورية
العروبة ،ها نحن اليوم نشهد آخر فصول هذه المؤامرة
ب��اق �ت��راب ب���وادر ال �ح � ّل ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي س��وف يصنع
سورية جديدة تشاركية مع معارضة وطنية بثوابت
س��ور ّي��ة ل��م تغيّرها س�ن��وات ال�ح��رب ف��ي س��وري��ة ،فلقد
فشل هذا اإلرهاب الممنهج أن ينال من عقيدتها القتالية
ومن بوصلتها التي كانت وما زالت وجهتها األولى هي
فلسطين ،وعد ّوها األوحد هو الكيان الصهيوني.
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كوالي�س
خفايا

الجبير بين الخطة �ألف والخطة باء!...
 سناء أسعد
مغلي األوهام صارت
من الواضح أنّ خفق المصطلحات في
ّ
ّ
تسطر بامتياز وبكل جدارة في مجلد
مهنة الجبير األصلية ،والتي
حماقاته المتتالية...
مؤخرا ً ال ّ
فهو ّ
يكف عن الجلد بسوطه ،والقطع بساطوره هنا
وهناك ليج ّز رقبة اتفاقية وقف إطالق النار ،وليفصلها عن جسد
الحلول السياسية ،ويُرسل الطيور الجائعة إليه لتأكله وتنهشه،
معتمدا ً على ثقته ويقينه المطلق بعدم التزام الجيش السوري
بتنفيذ بنود الهدنة ،واالتهامات بالخرق أصبحت بالجملة ،مع
العلم أنّ الخروقات ت ّمت من محاور عدّة من بعض المجموعات
المعنيّة بالهدنة ،ومنها ما ت ّم الر ّد عليه ومنها ما لم يُر ّد عليه.
توسطت خطة اسمها خطة
بين الخطة أل��ف والخطة ب��اء،
ّ
الضغط والتصعيد إلى أعلى سقف الحجج الواهمة ،لزرع أشواك
اليأس ،واقتالع ج��ذور األم��ل تجاه أيّ خطة من شأنها خدمة
المسار السياسي وتقديم الحلول إلنهاء األزم��ة السورية التي
صارت عقدة كونية ترفض ك ّل من السعودية وتركيا أمر فكفكتها
إلاّ بما يخدم مصالحهما وأطماعهما االستعمارية الصهيونية،
والوهابية العثمانية.
الجبير وأردوغان لم ينتظرا الوقت ،ولم يقبال بالحياد ليتر ّقبا
ما سينكشف جل ّيا ً وواضحا ً في األي��ام المقبلة التي تلي البدء
بتنفيذ اتفاقية وقف األعمال العدائية بما يُظهر النوايا الجديّة
والحقيقية اللتزام األطراف المعنيّة بآلية التنفيذ.
الجبير لم يتو ّقف عن تسليط األض��واء على الضبابية التي
وهمي،
تسود هذه االتفاقية ،إليهام الجميع بأ ّنها مج ّرد سباق
ّ
والخافي أعظم!
ولكن ما غفل عنه الجبير وأردوغان وغيرهما ،أنّ السوريين في
األساس ال يعلّقون آمال النصر على الخطة ألف ،ولن ُتخيفهم ،إنْ
ُوجدت ،الخطة باء.
فالخطط السابقة خالل السنوات الماضية مألت عداد الزمن
بك ّل تفاصيله بالخطط الشيطانية ،واستنفذت أحرف األبجدية

األبي وصبره ...ولم تسرق
كلها ،ولم تستنفذ صمود هذا الشعب
ّ
منه هُ ويَّته وعروبته ،ولم تتم ّكن من اغتيال مسيرته النضالية.
التبجح بالخطة «باء» ،وكأنّ الحبر المصبوب
فلماذا ك ّل هذا
ّ
على أوراقها مستورد من الفضاء ،والجنّ هم من وضعوا بنودها
حتى ال يعلم بها إلاّ الجبير وكيري!!
نحن على علم ودراية بأنّ اتفاق روسيا وأميركا على محاربة
«داع��ش» ال يعني البتة بأنّ مصالحهما باتت مشتركة ،أو أنها
تسير في ّ
خط متوا ٍز ال تف ّرعات فيه.
كما أ ّننا على يقين بأنّ دعم األكراد في الشمال السوري ت ّتفق
عليه ك� ّل من روسيا وأميركا ،واألخيرتان رفضتا تصنيفهم
كمنظمات إرهابية رغم محاوالت أردوغ��ان البائسة ،لكن هذا ال
يعني أنّ أمر تقسيم سورية جغرافيا ً باتَ قاب قوسين أو أدنى،
استنادا ً إلى ورقة تواجد األك��راد في الشمال السوري كفصيل
مستق ّل عن الحكومة السورية ،رغم التنسيق المستمر بينهما.
ونحن على يقين مطلق بأنّ لتلك الهدنة أبعادا ً سياسية أكثر من
كونها شأنا ً عسكريا ً ميدانياً ،فهناك الكثير من الخبايا والتفاصيل
التي تكمن وراء هذا االتفاق ...ولكن بالطبع لن يكون الجبير هو
الوحيد الضليع بمعرفة تلك الخبايا.
ّ
بخطتها ألف لن تكون خطة لوقف إطالق النار ،بقدر
الهدنة
ما هي خطة الستمرارية الحرب باتجاه الحسم النهائي ،سواء
ت ّم الخرق أم لم يت ّم ...فالحسم الميداني لم ولن يتوقف ،والذي
سيتبعه بالتتالي الحسم السياسي ،وبما ترتضيه الحكومة
السورية من دون شروط مسبقة.
تصب في مصلحة الحكومة السورية ،وإنْ ذهبت إلى
األمور كلّها
ّ
جنيف ثاني ًة سيكون في حوزتها الكثير من األوراق التي تجعلها
سيدة القرار في ك ّل ما يخص الشأن السوري ...أما المعارضة
فستذهب خاوية اليدين ،فك ّل المحاوالت لرسم خطط جديدة باءت
بالفشل ،سواء الخطة باء أم خطة استثناء «النصرة» من األطراف
التي ال تشملها الهدنة ،بحجة عدم القدرة على تحديدهم وفصلهم
عن الجماعات األخرى التي تشملها الهدنة في األماكن التي يختلط
ّ
التدخل العسكري
فيها وجود «النصرة» وتلك الجماعات ،أو حتى
والذي ال تزال ترمي السعودية صنارته الصطياد المواقف الدولية

لوضعه حيّز التنفيذ ،وآخر صنارة كانت في الشباك «اإلسرائيلية»
للتدخل عسكريا ً من الجهة الجنوبية ،تزامنا ً مع ّ
ّ
تدخلها مع تركيا
من الجهة الشمالية لفرض طوق حصار أكبر يضيّق الخناق على
الجيش السوري ويُسهّل تحقيق النتائج المرجوة في زمن قياسي
قصير .ولكن الريح السورية رغم ك ّل بساطتها تعصف وترعد في
األجواء الدولية أكثر م ّما س ّموه برعد الشمال السعودي.
أنا ال أعلم بخبايا الهدنة ،ولكن أعتقد أنّ إحداها هي ّ
فك لغز
تصنيف المجموعات اإلرهابية الذي أثار جدال ً
وضجة كبيرين
ّ
في األوس��اط الدولية رغم وضوحه ،فك ّل مجموعة تستم ّر في
إطالق النار هي منظمة إرهابية باعتراف دولي رسمي شرعي...
ُمستوحى من بنود الهدنة.
فالمنطق الهدّام ال��ذي تنتهجه بعض ال��دول في سياستها،
وفي مقدّمتها تركيا والسعودية تجاه األزمة السورية ،بمشاهد
مختلفة ،لعرقلة الحلول ،لن يكون ُمجديا ً بكافة األوجه المفروضة،
وعلى كافة األصعدة ،السياسية منها أو العسكرية.
فالنصر أمر محسوم ،رغم ك ّل الخالفات واالختالفات ،والجدل
باتَ كله يتمحور حول المرحلة التي تلي تحقيق النصر تحت
سقف إرادة الحكومة السورية دون غيرها.
وطبعا ً لن ننسى أنّ تلك األزمة سلّطت لنا الضوء على النابغة
الجبير ،الذي ساهم بشكل أولي في إظهار إبداعاته العظيمة.
فكان األب الرؤوف العطوف لـ»داعش» وأخواتها.
وكان الج ّراح الخبير في تشريح جسد العروبة ،وربط شريانها
األبهر بالقلب «اإلسرائيلي».
وامتهن الرقص على جثث الموتى ...وكان المخلّص ألبناء
اليمن ،والمكتشف العبقري لشيطنة إيران ،والباحث والمحلل
االستراتيجي لمسيرة حزب الله «اإلرهابية»!
وسنسمعه يوما ً بعد هذه الحميمية ال ُمعلَنة مع «إسرائيل»
وهو يلقي قصائد الغزل والتغ ّني باحتالل «إسرائيل» ألرض
القدس ولقتلها أطفال وأبناء فلسطين ...وسنسمع يوماً ،تجريم
ثورة في سبيل الحرية والتح ّرر إذا ما ت ّم إعالن الجهاد لتحرير
فلسطين من براثن العدو «اإلسرائيلي»!!!

َّ
يت�صدران انتخابات «الثالثاء العظيم»
ترامب وكلينتون
تصدرت هيالري كليتون مرشحة
الديمقراطيين المحتملة ودون��ال��د
ترامب مرشح الجمهوريين المحتمل
النتخابات الرئاسة األميركية النتائج
األولية النتخابات «الثالثاء العظيم»
وعززا فرص ترشيحهما.
وف���از السيناتور م��ارك��و روبيو
بغالبية أص��وات الجمهوريين في
والية مينيسوتا ،هو األول له خالل
االنتخابات التمهيدية الختيار مرشح
الحزب الجمهوري في السباق نحو
البيت األبيض.
وبحسب مواقع أميركية ،فقد حصد
روبيو  37في المئة من األص��وات،
بينما حل السيناتور تيد كروز ثانيا ً
بنسبة  29في المئة ،وج��اء دونالد
ترامب في المركزالثالث بـ 21في
المئة.
ونالت هيالري كلينتون أصوات
الديمقراطيين في أالباما وأركانسو
وم��اس��اش��وس��ي��ت��س وت��ي��ن��ي��س��ي
وفرجينيا ،في جورجيا وتكساس.
بينما اكتسح منافس كلينتون بيرني
ساندرز والية فيرمونت ،واستطاع
أن يحصد أصوات الديمقراطيين في
كولورادو ومينيسوتا.
وسجل ترامب ف��وزا ً في 7واليات
أميركية ه��ي فيرمونت وفرجينيا
وت��ي��ن��ي��س��ي وج���ورج���ي���ا وأالب���ام���ا
وماساشوسيتس وأركانسو ،على
حساب منافسيه .فيما حقق منافسه
تيد كروز فوزين ثمينين في تكساس
وأوك�ل�اه���وم���ا ،وأع��ل��ن ال��س��ن��ات��ور
الجمهوري أم��ام أنصاره أن حملته
ه��ي الوحيدة ال��ق��ادرة على هزيمة
ترامب ،داعيا المرشحين والناخبين
الجمهوريين إلى االنضمام له.
وتستمر عمليات ف��رز األص��وات
في االنتخابات التمهيدية في عدد
من الواليات األميركية ضمن جوالت

ما يعرف بـ «الثالثاء العظيم» الذي
يشهد تصويت  11والي��ة ف��ي أكبر
تصويت يجرى في يوم واحد خالل
مرحلة التصفيات الحزبية قبل
االنتخابات الرئاسية النهائية يوم
الـ 8من تشرين ثاني المقبل.
و «الثالثاء العظيم» هو أكبر يوم
منفرد للمنافسات م��ن حيث عدد
الواليات الختيار المرشحين اللذين
سيمثالن ال��ح��زب��ي��ن الديمقراطي
والجمهوري في انتخابات الرئاسة
األميركية النتخاب خلف للرئيس
الديمقراطي باراك أوباما.
ودخل نظام «الثالثاء العظيم» حيز
التنفيذ عام  1988لمواجهة ما يسمى
بـ «متالزمة والية أي��وا» ،وتتعرض
والي��ة أي���وا ،التي تجرى فيها أول

انتخابات ف��ي السباق الرئاسي،
النتقادات ألنها ليست مؤشرا ً على ما
يريده جمهور الناخبين في الواليات
المتحدة ،وهي والية صغيرة وغالبا ً
ما يقضي المرشحون أشهرا ً لإلعداد
لحمالتهم هناك.
وتشهد والية أيوا تفوقا ً ملحوظا ً
ل��ل��م��رش��ح��ي��ن ال��م��خ��ل��ص��ي��ن ذوي
الموارد المحدودة ،ولذا فإن الهدف
م��ن «ال��ث�لاث��اء العظيم» ه��و وضع
المرشحين أمام اختبار قاس وخوض
حملة وط��ن��ي��ة م��ن أج���ل ال��وص��ول
للحظة حاسمة تجعل الجميع يميز
ب��ي��ن المرشحين ال��ق��ادري��ن وغير
القادرين على االستمرار في السباق
االنتخابي.
وتعتبر تكساس ال��والي��ة التي

تتمتع بكبر الحجم واأله��م��ي��ة في
نفس الوقت وهي أيضا ً مسقط رأس
السيناتور تيد ك���روز ،وف��ي حال
خسارة دونالد ترامب غير المتوقعة
لالنتخابات في هذه الوالية ،فإن هذا
سيمثل عائقا ً لحملته االنتخابية.
أم���ا م��اس��ات��ش��وس��ت��س فتعتبر
االنتخابات فيها تمهيدية مفتوحة،
وهو ما يعني أن أي شخص مسجل
ي��م��ك��ن��ه ال��ت��ص��وي��ت ف���ي ال��س��ب��اق
الجمهوري ،بغض النظر عن االنتماء
الحزبي ،وف��ي خطوة غير معتادة،
ح��ث��ت أك��ب��ر صحيفة ف��ي ال��والي��ة،
وه���ي صحيفة «ب��وس��ط��ن غ��ل��وب»
الديمقراطيين على التصويت لصالح
حاكم والية أوهايو جون كاسيتش
في محاولة إلضعاف حملة ترامب.

قاتلة الطفلة نا�ستيا تبرر جريمتها بـ «�أمر من اهلل»...
والتحقيق ي�شتبه في تورط �آخرين
قضت محكمة في موسكو بحبس
المواطنة األوزب��ك��ي��ة غولتشيخرا
بوبوكولوفا التي قتلت طفلة كانت
تربيها ،وأع��ل��ن��ت لجنة التحقيق
الروسية أنها تشتبه بتورط آخرين
ق��د يكونون ح��رض��وا المربية على
الجريمة.
وعقدت محكمة منطقة بريشنيا
في موسكو أول من أمس جلسة لها
في جريمة القتل الشنعاء التي راحت
ضحيتها الطفلة ناستيا ماكسيموفا
البالغة من العمر  4سنوات.
وأقدمت مربية ناستيا بوبوكولوفا
التي يبدو أنها تعاني من اضطرابات
نفسية ،بخنق الطفلة ناستيا بعد أن
غادر أبواها الشقة ،ومن ثم قطعت
رأس��ه��ا وأض��رم��ت ال��ن��ار ف��ي الشقة،
وتوجهت إلى محطة المترو القريبة،
حيث مثلت بالرأس المقطوع وهددت
بتفجير نفسها وه��ي تصرخ «الله
أكبر».
وفي أثناء جلسة المحاكمة تصرفت
بوبوكولوفا بهدوء تام ووافقت على
قرار القاضي الذي أمر باعتقالها لمدة
شهرين .وكشفت أنها مطلقة ولها
 3أطفال يبلغون من العمر  20و19
و 16عاما على التوالي ويسكنون في
أوزبكستان مع عائلتها.
وردا ً على أسئلة الصحافيين حول
أسباب فعلها الشنيع ،ردت المرأة
باقتضاب قائلة« :أمرني الله» .لكن
المتحدث باسم التحقيق لم يشاطر
بوبوكولوفا رأيها ،وأعرب عن قناعته
بوجود متورطين آخرين حرضوا
ال��م��رب��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ان��ي م��ن انهيار
عصبي ،على قتل الطفلة.
ويتوقع أن تبقى المتهمة خالل
ف��ت��رة اع��ت��ق��ال��ه��ا األول����ي ح��ت��ى 29

سارعت ثالث دول
خليجية إلى إرسال
موفدين لقيادة حزب
الله تؤكد أنّ صدور بيان
مجلس التعاون الخليجي
بتسمية حزب الله إرهابيا ً
ال يعني تغييرا ً في تعاملها
مع الحزب ،فالبيان جاء
من باب الحرص على
وحدة دول مجلس التعاون
شكلياً ،ومنح السعودية ما
تريد إعالمياً ،لكن موقف
الدول داخل حدودها وعبر
مؤسساتها اإلعالمية
واألمنية والديبلوماسية
لن يتأثر ولن يتغيّر،
متمنية على حزب الله
حصر حملته على القرار
بصفته قرارا ً سعودياً،
وعدم منح السعودية
فرصة الضغط لردود
خليجية باعتبار الحزب
يتح ّدث عن دول الخليج
بالجملة...

ارتفاع �شعبية ميركل وانخفا�ض قيا�سي
جديد في ن�سبة البطالة
أعلنت الحكومة األلمانية انخفاض قياسي جديد في أرقام البطالة في شهر
شباط ،وهو رقم غير مسبوق منذ عام .1991
وقال مكتب العمل األلماني الفيدرالي ،بمدينة نورنبرغ جنوبي ألمانيا ،في
بيان صحافي ،إن معدل البطالة انخفض من  6.7في المئة في كانون الثاني إلى
 6.6في المئة في شباط ،مشيرا ً إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ في شباط
 2.911مليون شخص.
وأشار المكتب الحكومي للعمل إلى أن استمرار تراجع معدل البطالة في
ألمانيا يعود أساسا ً إلى اعتدال فصل الشتاء وما له من تبعات إيجابية على
قطاع البناء.
وبين مكتب العمل األلماني الفيدرالي أن الحاجة الملحة لموظفين جدد
في قطاعات التجارة والطاقة والمواصالت والخدمات اللوجستية والتعدين
وصناعة اآلالت والقطاع الصحي.
جدير بالذكر أن االقتصاد األلماني تمكن من الصمود في السنوات الماضية
رغم أزمة الديون في منطقة اليورو وتباطؤ االقتصاد العالمي.
وفي سياق آخر ،أظهر استطالع للرأي صدرت نتائجه الثالثاء ارتفاع شعبية
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل في شباط بعد أن شهدت تراجعا ً في األشهر
األخيرة بسبب سياسات «األب��واب المفتوحة» التي تنتهجها حكومتها أمام
الالجئين .ووفق االستطالع الذي أجرته القناة التلفزيونية األلمانية األولى «إي
آر دي» ،فإن المستشارة استعادت ثقة مواطنيها ألول مرة منذ أشهر على خلفية
سياسة الحكومة األلمانية.
وأوض���ح االستطالع أن نسبة تأييد األل��م��ان لميركل بغض النظر عن
انتماءاتهم الحزبية ارتفعت من  44في المئة في كانون الثاني إلى  54في
المئة في شباط .من جهة أخرى ،أظهر االستطالع تراجع شعبية رئيس الحزب
االجتماعي البافاري وشريك حزب ميركل الدائم هورست زيهوفر بسبب تشدد
حزبه حيال الالجئين.
وأشار استطالع الرأي إلى أن شعبية السياسي اليميني زيهوفر انخفضت
من  45في المئة في كانون الثاني إلى  38في المئة في شباط وذلك لسياسات
حزبه المتشددة المطالبة بضرورة اغالق الحدود األلمانية أمام الالجئين.

معهد نوبل :عدد غير م�سبوق من
المر�شحين لجائزة ال�سالم هذه ال�سنة
أعلن معهد نوبل أن  376شخصية مرشحة هذه السنة لجائزته للسالم في
الئحة سرية تتضمن أسماء متنوعة مثل دونالد ترامب وإدوارد سنودن والبابا
فرنسيس ،مشيرا ً إلى أنه عدد قياسي ،بعد أن كان العدد القياسي السابق سجل
في  2014مع ترشيح  278شخصية.
وفي السياق ،قال مدير المعهد أوالف نولستاد« :هذا يدل على أننا نعيش في
عالم يشهد الكثير من النزاعات وعددا ً كبيرا ً من العمليات التي تجرى في اتجاه
إيجابي» .وأضاف« :على ما يبدو ،كل ذلك أوحى للكثير من األشخاص استخدام
حقهم في اقتراح مرشح للجائزة».
وأوض��ح معهد نوبل أن المرشحين هم هذه السنة  228شخصية و148
منظمة .وتبقى هوية كل هؤالء سرية لمدة خمسين سنة ما لم يقرر الذين قاموا
بترشيحهم (برلمانيون ووزراء وفائزون سابقون بالجائزة وبعض أساتذة
الجامعات) إعالن خياراتهم علناً.
ويفترض أن هذه الالئحة تضم المرشح لالنتخابات التمهيدية للحزب
الجمهوري الختيار مرشح الحزب للرئاسة األميركية دونالد ترامب ،وأطراف
عملية السالم في كولومبيا ،والبابا فرنسيس والمستشارة األلمانية أنغيال
ميركل وسكان الجزر اليونانية التي تساعد المهاجرين ،إلى جانب الممثلة
األميركية سوزان ساراندون.
كما تضم الالئحة غير الكاملة بطبيعة الحال الطبيب الكونغولي لألمراض
النسائية دينيس موكويجي وإيزيدية تدعى ناديا م��راد نجت من تنظيم
«داعش» بعد خضوعها للعبودية الجنسية ،وناشطين ضد الطاقة النووية إلى
جانب فريق النساء األفغاني الوطني للدراجات.
وعقد أعضاء اللجنة الخمسة الذين يفترض أن يختاروا الفائز اجتماعهم
األول االثنين الذي قدموا فيه أسماء مرشحين آخرين أيضاً.
وسيعرف اسم الفائز أو الفائزين الذين يفترض أال يتجاوز عددهم الثالثة ،في
السابع من تشرين األول المقبل.
وكانت جائزة نوبل منحت في  2015إلى «رباعي الحوار التونسي» تكريما ً
لجهوده في عملية االنتقال الديمقراطي في تونس عبر الحوار.

توا�صل اال�شتباكات قرب القن�صلية
الهندية في جالل �آباد الأفغانية
نيسان المقبل ،في قسم األم��راض
النفسية داخ��ل سجن التحقيقات
«بوتيرسكايا» في موسكو.
وكانت وسائل إعالم قد ذكرت أن
السلطات األوزبكية أبلغت موسكو
بأن المواطنة بوبوكولفا تعاني من
مرض الفصام.
بدورها نفت شرطة موسكو التهم
بالتقاعس ل��دى إلقاء القبض على
بوبوكولوفا ،وب���ررت التباطؤ في
توقيف المشتبه بها بحرص رجال
األمن على ضمان أمن المواطنين.
وك�����ان ت���ص���رف ال���ش���رط���ة في
القضية قد أث��ار تساؤالت علما ً بأن
بوبوكولوفا بقيت أمام محطة المترو
لنحو  20دقيقة ،وهي تمثل بالرأس

المقطوع وتصرخ وذل��ك على الرغم
من وجود دوريات عدة للشرطة في
محيط المحطة ،وفي نهاية المطاف
ألقي رجال األمن القبض على المرأة
باستخدام القوة .وتساءل البعض
لماذا لم يطلق رج��ال الشرطة النار
على المرأة التي كانت تصرخ أنها
انتحارية وتهدد بتفجير نفسها .وقال
فاليري كوتشيرينكوف أح��د قادة
الشرطة في الدائرة الشمالية الغربية
في العاصمة الروسية خالل مقابلة
مع صحيفة «نوفايا غازيتا» «لم يتم
إلقاء القبض عليها في البداية باعتبار
ذلك أمرا ً خطيرا ً جداً ،ومن المحتمل أن
تؤدي مثل هذه الخطوة الطائشة إلى
مقتل رجال أمن ومدنيين».

وأوض���ح أن الشرطة عملت في
البداية على تحقيق المهمة األولى
المتمثلة ف��ي إخ�ل�اء المنطقة من
المدنيين ،وفي ما يخص قرار الشرطة
بعدم إطالق النار على بوبوكولوفا،
أوض��ح المتحدث باسم الشرطة،
أنها استجابت لمطالب الشرطة بعد
محاصرتها واستلقت على األرض،
لكنها قامت بعد لذلك بشكل مفاجئ
وتوجهت نحو مجموعة رجال األمن.
وأوض��ح قائالً« :في هذه اللحظة
بالذات ،كان أمام رجل األمن خياران:
إم��ا إط�لاق ال��ن��ار ،وإم��ا اللجوء إلى
القوة .وهو لجأ إلى الخيار الثاني،
لكن هذا القرار كان محفوفا ً بالخطر
حسب رأيي».

أفاد شهود عيان ،بأن االشتباكات قرب القنصلية الهندية في مدينة جالل
أباد في والية ننغرهار شرق أفغانستان ،ال تزال مستمرة ،وأن «قوات األمن
أغلقت الطرقات المؤدية إلى مكان الهجوم ،فيما تدور اشتباكات بين عناصر
القوات الخاصة األفغانية والمهاجمين».
وأشارت مصادر محلية إلى أن «المروحيات تجوب سماء المدينة مع استمرار
االشتباكات» ،في حين أكدت المصادر الصحية في الوالية ،وصول  6جرحى
إلى المستشفيات.
الجدير بالذكر أن المنطقة التي تدور فيها االشتباكات تضم مقرات لقنصليات
أجنبية ،تابعة للهند وباكستان وإيران فضالً عن منازل لعدد من المسؤولين
المحليين.
وكان الوضع في أفغانستان قد تدهور بشكل ملحوظ في األشهر األخيرة.
وسيطرت حركة «طالبان» اإلرهابية ،في وقت سابق ،على مساحة واسعة
من مناطق أفغانستان الريفية ،لتشنَّ بعدها هجوما ً كبيرا ً على معظم المدن
األفغانية ،في الوقت الذي زاد فيه مؤخرا ً نفوذ جماعة تنظيم «داعش» اإلرهابي،
ويرى المحللون أن هناك تنافس شديد بين حركة «طالبان» و تنظيم «داعش»،
الذي تحول إلى مواجهات مسلحة أحيانا ً في شرق وجنوب أفغانستان.

