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هل فقد المال ال�سعودي
بريقه؟
} مصطفى حكمت العراقي
تستم ّر مملكة الرمال بتلقي الهزائم يمينا ً وشماالً وعلى
مختلف الصعد فلم يبق لها ساحة توجد فيها إال وكانت
الهزيمة هي القدر المحتوم ،فاليمن يصمد تحت حصار خانق
ولم يرضخ لحكام آل سعود ،بل العكس تتحقق االنتصارات
على تحالف الرياض ومرتزقته في األراضي اليمنية وحتى
ف��ي ال��داخ��ل ال �س �ع��ودي ،ك��ذل��ك ال �ح��ال ف��ي س��وري��ة ،فعودة
المناطق الى كنف الدولة السورية أصبح بسرعة ال توصف
وأيضا ً الحال في لبنان والعراق والبحرين المشتعل داخليا ً
وحتى ال�ح��راك المشتعل في المدن السعودية المنتفضة.
ك� � ّل ه ��ذه االن��ك��س��ارات ج�ع�ل��ت ال��ري��اض ت�ت�خ�بّ��ط ب�ش�ك��ل ال
يصدّق الى أن تلقت المملكة ضربة جديدة ،فبعد أن اقترب
العدوان السعودي على اليمن من دخول عامه الثاني وصلت
االنتقادات الدولية للسعودية المتهمة بارتكاب جرائم حرب
في اليمن الى ذروتها بأن أص��در االتحاد األوروب��ي قراره
الداعي إلى فرض حظر أسلحة على الرياض ،وبالرغم من
أنّ ال�ق��رار غير ملزم لحكومات دول االت�ح��اد األورب ��ي ،إال
أنّ قيمته تتمثل بفضح ون��زع مشروعية ه��ذه الحرب التي
تشنّها السعودية على اليمن ،كما أنّ قيمته المعنوية مهمة
جدا ً لجهة بداية مرحلة عزل حكومة آل سعود عالميا ً بعد أن
كانت مملكة الرمال تشتري ك ّل هذه القرارات بالمال ،إال أنّ
وصول جرائم هذه المملكة الى درجة ال يمكن ألحد نكرانها
أجبر أغلب نواب االتحاد االوروبي إلصدار هذا القرار وهو ما
سيم ّهد بشكل كبير للضغط أكثر على حكومات دول االتحاد
للرضوخ لحكم العقل واإلن�ص��اف وع��دم االستمرار بدعم
قتلة البشر في اليمن ،وفي سورية والعراق والبحرين.
إنّ ما يالحظ في هذا القرار هو حجم المؤيدين له ،إذ صوت
عليه ال�ن��واب األوروب �ي��ون بغالبية ساحقة من  449صوتا ً
مقابل م�ع��ارض��ة  36وام�ت�ن��اع  .78بعد أن أث��ار قبل شهر
ونيّف عندما كشف نصه لغطا ً كبيرا ً بعد تنديده بالعمليات
الجوية السعودية ...كما طلب النواب من وزي��رة خارجية
االتحاد االوروب��ي فيديريكا موغيريني تبنّي مبادرة ترمي
ال��ى ف��رض حظر على األسلحة االوروب �ي��ة ال��ى السعودية،
ودان النواب الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية
وال �ح �ص��ار ال�ب�ح��ري ال ��ذي ت�ف��رض��ه ع�ل��ى ال�ي�م��ن ،وأسفرت
ع��ن س�ق��وط آالف الضحايا وزادت م��ن إض�ع��اف استقرار
البالد...
وف��ي ردود الفعل األوروب �ي��ة أع��رب��ت منظمة العمل ض ّد
الجوع في فرنسا عن ارتياحها التخاذ االتحاد األوروبي
أخ �ي��را ً م��وق�ف�ا ً م��ن ه��ذه األزم ��ة ال�ت��ي تمثل ف��ي إح��دى أخطر
األزم��ات في العالم حالياً .وقال المدير العام للمنظمة مايك
ب�ي�ن��روز إنّ ه��ذا ال �ق��رار إش���ارة إل��ى ال���دول األع �ض��اء كافة
للخروج عن صمتها وعدم المشاركة في الكارثة اإلنسانية
الحالية في اليمن.
إنّ ما م ّهد لصدور مثل هذا القرار هو تقرير لجنة الخبراء
في األمم المتحدة الذي نشر مسبقاً ،وأكد مقتل نحو 6000
مدني خالل الحرب معظمهم قتلتهم الرياض ،وهذا ما أجبر
منظمات ومسؤولين في أوروبا على رفع أصواتهم لمساءلة
حكومات بلدانهم حول دعمها الرياض في حربها على اليمن،
إذ اتهم مسؤولون بريطانيون حكومة كاميرون بالمشاركة
في الحرب السعودية باالستناد إلى تقارير صحافية أكدت
تصاعد مبيعات األسلحة البريطانية إلى السعودية بشكل
غير مسبوق ،حيث وصلت قيمة الصادرات إلى مليار جنيه
استرليني بارتفاع نسبته  11في المئة خالل ثالثة أشهر
فقط في ظ ّل الحرب.
النواب الذين ص ّوتوا على القرار قالوا إنّ بريطانيا أجازت
بيع أسلحة للسعودية بأكثر من ثالثة مليارات دوالر منذ
أن بدأ التحالف عملياته في اليمن في آذار الماضي ،وكانت
الرياض قد حاولت الضغط في األيام األخيرة لمنع أعضاء
البرلمان األوروبي من التصويت على القرار األخير ،حيث
ك��ان م��ن ال�م�ق��رر أن تعقد جلسة التصويت ف��ي ال��راب��ع من
شباط إال أنّ الضغوط السعودية أدّت إلى تأجيلها ،إذ عقد
مسؤولون سعوديون لقاءات عدة مع أعضاء في البرلمان
إلقناعهم برفض هذا القرار ،حسب ما نشرت أفادت صحيفة
«غارديان» البريطانية .كما وجه السفير السعودي في بلجيكا
عبد الرحمن األح�م��د رس��ال��ة إل��ى البرلمانيين األوروبيين
األح��د الماضي دعاهم فيها إلى عدم التصويت على القرار
مدافعا ً عن التدخل العسكري في اليمن.
ً
أص��در البرلمان األوروب��ي في الفترة األخ�ي��رة ع��ددا من
القرارات التي خالفت هوى أغلب حكومات الدول األوروبية
المسايرة والتابعة لسياسات الواليات المتحدة ،خصوصا ً
إزاء األزمة السورية ،التي تبنى فيها خيار الح ّل السياسي
حتى عندما سعت واشنطن الى التدخل عسكريا ً في سورية
تحت ذريعة السالح الكيماوي وقتها.
كما اعتبر البرلمان األوروبي في قرار ص ّوت عليه في 4
شباط الماضي أنّ تنظيم «داع��ش» ارتكب اإلب��ادة الجماعية
عبر اضطهاد األقليات الدينية في سورية وال�ع��راق .وقال
ال�ن��ائ��ب ال�ب��رل�م��ان��ي ال�م�ح��اف��ظ الرس ��ا دك �ت��وس��ون ال ��ذي قاد
المبادرة« :هذه هي المرة األولى التي يعترف فيها البرلمان
األوروب��ي بإبادة جماعية قائمة ،ودع��ا البرلمان األوروبي
المجتمع ال��دول��ي إل��ى ات �خ��اذ إج� ��راءات ع��اج�ل��ة ض�� ّد القتل
الجماعي لألقليات الدينية التي يرتكبها تنظيم «داعش» قائالً
إنها ترقى أيضا ً إلى جرائم حرب وجرائم ض ّد اإلنسانية.
أيضا ً التفاعل مع القضية الفلسطينية وباألخص انتقاد
التوسع باالستيطان «اإلسرائيلي» ،وكذلك ملف منتجات
المستوطنات ،إذ وجهت مجموعة من النواب في البرلمان
األوروبي انتقادات شديدة للتصريحات التي أدلى بها رئيس
البرلمان مارتن شولتز خالل زيارته «إسرائيل» والذي أعلن
فيها معارضته لسياسيات االتحاد األوروبي بشأن تسمية
مصدر منتجات المستوطنات التي تدخل أوروب��ا .وأشار
النواب إلى الموقف الذي أعلنه مارتن شولتز أمام الكنيست
«اإلسرائيلي» حيث تنصل من التزامه الدفاع عن الموقف
األوروبي ،والحال أنه يترأس البرلمان وعليه واجب االلتزام
ب��ال��دف��اع ع��ن م��وق��ف أوروب� ��ي ح�ظ��ي ب��إج �م��اع المفوضية
والبرلمان والمجلس الوزاري لدول االتحاد الـ.28
ف��ي المجمل ف��إنّ دالالت ال�ق��رار األوروب ��ي األخ�ي��ر حول
السعودية متعدّدة وأه ّمها أنّ الرياض فقدت سطوتها السابقة
في شراء المواقف الدولية ،كما أنّ عزلة السعودية التي بدأت
في وقت سابق تزداد تدريجيا ً اليوم .فبعد أن خذلت الرياض
يخص إفشال االتفاق النووي مع إيران
من حلفائها في ما
ّ
التي ب��دأت الوفود األوروب�ي��ة بالتزاحم نحو طهران للتذلل
في الحصول على فرصة استثمارية أو مشاركة اقتصادية،
وأيضا ً عدم مساندتها في موقفها المعلن لجهة سعيها الى
التدخل عسكريا ً في سورية بمساعدة تركيا ،وهو ما رفضته
واشنطن التي رمتهما في منتصف الطريق واتجهت نحو
موسكو ودمشق تحت ذريعة اتفاق التهدئة الذي استثنى ك ّل
المجاميع المسلحة التي تدعمها الرياض وأنقرة باعتبارها
إرهابية وال يمكنها االشتراك بالحياة السياسية.
ك ّل ذلك ونجد اآلن من يقف مع الرياض ويساندها وكأنّ
االنفصال عن ال��واق��ع والعيش في األح�لام ال��ذي يتميّز به
حكام الرياض قد انتقل الى توابعها وخصوصا ً في لبنان.

كوالي�س

الأتراك في طهران ...هل هي مناورة تكتيك ّية؟
} هشام الهبيشان*
في البداية ،يُخطئ ك ّل من يظنّ أنّ العالقات التركية ـ
اإليرانية ،س ُتصيبها انتكاسة كبرى بمج ّرد تق ّرب أنقرة من
الرياض ،أو بمج ّرد إنجاز إيران ال ّتفاقها النووي ،فليس هناك
ما يدعو إلى القلق في دوائر صنع القرار في ك ّل من طهران
وأنقرة بشأن احتماالت تدهور العالقات اإليرانية ـ التركية،
رغم اختالف وجهات نظر البلدين ،سواء في العراق أو في
سورية أو في اليمن ،والسبب بذلك أنّ هناك في النهاية حالة
من تقاطع المصالح بين االستراتيجيّة اإلقليميّة اإليرانيّة
واالستراتيجيّة اإلقليميّة التركية ،والدليل هنا أنّ إيران
دعمت مساعي تركيا في فترات سابقة الحتضان اجتماع
مجموعة  ،1 + 5للتفاوض مع طهران بشأن الملف النووي
اإليراني ،ومع أنّ البعض ما زال يراهن على تفاقم الخالفات
التوجهات االستراتيجية
بين البلدين ،بالنظر للتباعد في
ّ
بين تركيا حليفة أميركا والفاعلة في حلف شمال األطلسي،
وإي��ران العدو اللدود إل��ى ح� ٍّد ما ألميركا وللغرب عموما ً
ّ
المؤشرات الواردة من طهران
وحليفة موسكو ،إلاّ أنّ جميع
وأن��ق��رة ،تؤ ّكد عكس ه��ذه الفرضية وه��ذا ال��ره��ان ،فحجم
ّ
المؤشرات االقتصادية لحجم التبادل االقتصادي والتجاري
وصل في العام  2014إلى حدود  17مليار دوالر بين البلدين،
والمتو ّقع أ ّنه كسر حاجز  19مليار دوالر للعام  ،2015ومن
المتوقع أن يتجاوز حاجز  25مليار دوالر للعام الجاري
 ،2016كما أنّ األتراك يستفيدون بشكل ملموس من الغاز
والنفط اإليراني الذي يتد ّفق إلى أنقرة وسيتد ّفق منها إلى
العالم الغربي قريباً ،كما أنّ الزيارات المتبادلة بين زعماء
ومسؤولي كال البلدين بالفترة األخيرة ،تؤ ّكد حجم التنسيق
السياسي واألمني بين البلدين.
وم��ن هنا ،يمكن ق��راءة أنّ حجم العالقات والمصالح
االستراتيجية لكال البلدين ،وحجم ال��زي��ارات المتبادَلة

للمسؤولين اإليرانيين واألت���راك يمكنها ب��أيّ مرحلة أن
ُتساهم بتقريب وجهات نظر الطرفين ،وتكسر ك ّل الرهانات
على حصول انتكاسة بالعالقات بين البلدين .وهذا بالطبع
سيت ّم دون التأثير على استراتيجية ك ّل بلد في المنطقة
العربية واإلقليم كك ّل ،رغم أنّ هناك اختالفا ً في تعاطي أنقرة
وطهران في التعامل مع الحرب على الدولة السورية ،ولكن
هذا ال يُنكر أنّ هناك تنسيقا ً وتبادال ً للزيارات ووجهات النظر
بشأن هذه الحرب بالتحديد ،وفي ذات اإلطار ال يمكن للنظام
التركي ،في الواقع ،أن يتبع سياسات إقليمية جديدة ،يت ّم
من خاللها فكرة إنهاء التقارب مع إيران ،ألنّ النظام التركي
يُدرك أكثر من أيّ وقت مضى أنّ إيران واحدة من أكبر قوى
اإلقليم الفاعلة ،إنْ لم تكن هي القوة األول��ى في اإلقليم،
وخصوصا ً بعد أن نجحت بتفاوضها مع القوى الدولية حول
ّ
وبالشق اآلخ��ر ،فاإليرانيون كذلك يدركون
مل ّفها النووي.
حجم القوة االقتصادية والعسكرية لألتراك ،ويعلمون أ ّنها
هي البوابة األوسع لطهران لالنفتاح على الغرب مستقبالً
اقتصاديا ً وسياسياً ،ويسعون لبناء وتجذير وتوسيع
حالة الشراكة القائمة مع األت��راك في هذا اال ّتجاه ،غير أنّ
هذا االنتفاع المتبادل ،والتفاهم الظاهر ،بين أنقرة وطهران ال
يُخفي حجم التنافس بين البلدين على قيادة المنطقة ،ولع ّل
الحرب المفروضة على الدولة السورية قد كشفت عن جانب
من التباين بين البلدين ،والرغبة في احتالل موقع الدولة
القائدة والفاعلة في األح��داث ،فقد رمت تركيا بك ّل ِث َقلها
ض ّد الدولة السورية ،فيما تسعى إيران بك ّل قوة للدفاع عن
الدولة السورية.
وما يدفع األت��راك أيضا ً لتعميق التقارب مع إي��ران أو مع
بعض الدول العربية الخليجية ومع الكيان الصهيوني ،رغم
الحديث عن تشكيل حلف سعودي – تركي – «إسرائيلي»
لمواجهة تمدّد إيران في اإلقليم ،هو حجم التحدّيات التي تواجه
األتراك؛ فقد بات حلم تركيا بأن تكون واحد’ من أعضاء دول
االتحاد األوروبي وهم أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع ،وعلينا

أن ال ننسى أنّ تركيا بالفترة األخيرة بدأت ُتعاني عزلة إقليمية
وضغوط دولية بعد فشل الرهان على اإلخ��وان في مصر،
وعدم حدوث اختراق في الملف السوري التي كان لها نفوذ
كبير فيه بدعم المعارضة السورية «المعتدلة أو اإلرهابية»،
التي تأكل جسدها السياسي والعسكري بشكل كبير بالفترة
ّ
وبشق آخر رفضها للمشاركة «الفعلية» بالحلف
األخيرة،
الغربي ـ العربي لمحاربة تنظيم داع��ش ،فتح عليها جبهة
دولية جديدة .ومن هنا ،خسارة تركيا لهذه الملفات والشكوك
حول دورها في المنطقة ،وبعد خسارة تركيا أردوغان ملفات
المعارضة السورية وأخوان مصر ،فقد أدّت ،هذه الخسارة،
إلى إع��ادة دراس��ة تركيا لسياستها اإلقليمية ،وه��ذا ما دفع
باألتراك مجدّدا ً لتعميق حالة الشراكة مع اإليرانيين حتى وإن
كانت ملفات هذه الشراكة تت ّم خلف الكواليس ،وهذا ما ساهم
مرحليا ً بإذابة قطع الجليد التي ّ
تغطي سقف العالقة بين أنقرة
وطهران ،مما ساعد نوعا ً ما في إطفاء فتيل حرب باردة كانت
على وشك االشتعال من خلف الكواليس بين أنقرة وطهران.
وبالعودة إلى موضوع تقارب أنقرة والرياض وتأثيره
على عالقات أنقرة وطهران ،فبعض المتابعين يقرؤون ،أنّ
اقتراب أنقرة من طهران والرياض بشكل متزامن ،يش ّكل حدثا ً
كبيرا ً في صياغة النموذج الجديد للمنطقة ،خصوصا ً بعد
اختالف مجموع هذه العواصم على رؤى الحلول للمل ّفين
األكثر سخونة ،وهما مل ّفا مصر وسورية بالتحديد ،البعض
يقرأ أنّ األت��راك بعد فشل رهانهم على مصر وسورية بدؤوا
بإدراك أنّ المرحلة الحالية لم تع ْد تحتمل أن يتموضع األتراك
بعيدا ً عن اإليرانيين والسعوديين ،رغم معرفة األتراك بحجم
العداء المطلق بين الرياض وطهران ،ولكن األتراك ليس لديهم
حل وس��ط ،فهم مجبرون على الشراكة مع كل قوى اإلقليم
الستعادة مكانة تركيا باإلقليم المضطرب.

* كاتب وناشط سياسي ــ األردن
hesham.habeshan@yahoo.com
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المبعوث الدولي إلى
سورية ستيفان دي
ميستورا انّ القرار قد
اتخذ بتمثيل فريقي
االتحاد الديمقراطي
الكردستاني وقوات
سورية الديمقراطية
برئاسة صالح مسلّم
وهيثم مناع بنصف
مقاعد وفد المعارضة
السورية إلى مؤتمر
جنيف للحوار ،على
أن يكون النصف
الثاني لجماعة
الرياض مناصفة بين
الشخصيات السياسية
والجماعات المسلحة
التي انخرطت في وقف
النار.

اجتماع طارئ لالتحاد االوروبي مع تركيا اليوم لوقف تدفق الالجئين

دو�سكوزيل :النم�سا لن ت�شارك في نظام ح�ص�ص الالجئين
قال هانز بيتر دوسكوزيل وزير الدفاع النمساوي في
تصريحات نشرتها صحيفة «أوستريتش» إن بالده ال تريد
المشاركة في نظام توزيع الالجئين من خالل حصص على
الدول األوروبية ألنها بذلت ما يكفيها في هذا الصدد.
ونقلت الصحيفة عن دوسكوزيل قوله« :سنقبل...
 37500طالب لجوء هذا العام وح��ده .واآلن اآلخرون
مطالبون (بالتحرك) .لم تأخذ النمسا الجئين من اليونان؟
هذا سيرسل إشارة خاطئة».
وأكد من جديد مطالبة فيينا بنظام للحصص وقال إن
دوال ً عديدة من الدول التي تتلقى من االتحاد األوروبي أكثر
مما تساهم به عليها أن تتقبل حصتها لحل الوضع الصعب
الذي يواجهه اآلالف على الحدود بين اليونان ومقدونيا.
وفي تقرير منفصل قالت صحيفة «إن.زد.زد أم زونتاج»
السويسرية إن سويسرا ستستقبل  600طالب لجوء من
اليونان ممن سجلوا لدى السلطات اليونانية.
ورغم أن سويسرا ليست عضوا ً في االتحاد األوروبي
فقد وافقت الحكومة العام الماضي على قبول  1500طالب
لجوء في إطار برنامج إعادة التوطين الذي ينفذه االتحاد
األوروبي.
وتنذر التصريحات التي أدل��ى بها ال��وزي��ر المنتمي
للحزب االشتراكي الديمقراطي بزيادة التعقيدات التي
تواجهها القمة االستثنائية التي يعقدها االتحاد األوروبي
مع تركيا اليوم االثنين لمعالجة أسوأ أزمة الجئين منذ
الحرب العالمية الثانية.
وكانت النمسا تعرضت النتقادات شديدة من المفوضية
األوروبية وجماعات حقوق اإلنسان لفرضها قيودا ً على
أعداد الالجئين الذين أبدت استعدادها لقبولهم .والنمسا
هي المحطة األخيرة قبل ألمانيا التي تعد الوجهة الرئيسية
للمهاجرين الفارين من الحروب والفقر في الشرق األوسط
وغيره.
واستقبلت النمسا التي يبلغ عدد سكانها  8.5مليون
نسمة  90ألف طلب لجوء في العام الماضي وقلصت العدد
هذا العام وفرضت حدودا ً يومية لعدد الحاالت التي تنظر
فيها.
في غضون ذل��ك ،أعلن رئيس وزراء بلغاريا بويكو
بوريسوف ،أن السلطات البلغارية سترسل أكثر من 400

م��ن أف���راد الجيش واألم���ن لتعزيز ح��راس��ة ال��ح��دود مع
اليونان.
واتخذت السلطات البلغارية هذا القرار بسبب تخوفها
من زي��ادة تدفق الالجئين إلى «طريق البلقان» بحلول
الطقس الحار.
وق��ال بوريسوف إن��ه ،إذا لزم األم��ر ،على الحدود مع
اليونان ،فيمكن زيادة التعبئة بنحو  500من أفراد قوات
األمن.
ووفقا ً للمعلومات الصادرة عن وكالة «فرونتكس»
األوروبية لحماية الحدود ،وصل إلى االتحاد األوروب��ي
في عام  ،2015نحو  1.8مليون الجئ .ومنذ بداية العام
الجديد قدم إلى اليونان أكثر من  100ألف الجئ.
ويرى الخبراء أن الوضع الذي تعيشه الدول األوروبية
فيما يخص الهجرة ،يعتبر األسوأ منذ فترة الحرب العالمية
الثانية.
الى ذلك ،قالت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل ،إن

نائب الم�ست�شارة الألمانية :ترامب يمثل تهديداً لل�سالم والرخاء

تقدم جديد لترامب وكلينتون
في االنتخابات التمهيدية للرئا�سة الأميركية
فاز المرشح الجمهوري المحتمل
ف��ي انتخابات الرئاسة األميركية
دون��ال��د ت��رام��ب بترشيح ال��ح��زب
ال��ج��م��ه��وري ل��ه ف��ي والي���ة كنتاكي
باالضافة إلى والية لويزيانا ليأخذ
خطوة أخ��رى نحو ترشيح الحزب
له في انتخابات الرئاسة التي تجرى
في الثامن من تشرين الثاني.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ف���از المرشح
الجمهوري المحتمل في انتخابات
الرئاسة األميركية تيد كروز بترشيح
ال��ح��زب الجمهوري ل��ه ف��ي واليتي
كانساس ومين مقوضا ً ق��وة دفع
المرشح األوف��ر حظا ً دونالد ترامب
ومعززا ً وجهة نظر كروز بأنه البديل
األفضل ممن يريدون وقف ترامب.
وحصل كروز على  46في المئة من
األصوات في االنتخابات التمهيدية،
متقدما ً على منافسه ترامب الذي
حصل على  33في المئة ،وعلى حاكم
والية أوهايو جون كاسيتش الحاصل
على  12في المئة بينما حصل ممثل
والي��ة فلوريدا في مجلس الشيوخ
ماركو روبيو على  8في المئة.
وع��ل��ى ال��ج��ان��ب ال��دي��م��ق��راط��ي
ف��ازت هيالري كلينتون المرشحة
الديمقراطية األوفر حظا ً في انتخابات
ال��رئ��اس��ة بترشيح ال��ح��زب لها في
والية لويزيانا في حين فاز منافسها
بيرني ساندرز في واليتي كانساس
ونبراسكا.
وتم ّثل هذه النتائج أنباء سيئة
للمرشحين الجمهوريين المتبقيين
وه��م��ا ال��س��ي��ن��ات��ور م��ارك��و روب��ي��و
وجوش كاسيتش حاكم والية أوهايو
اللذين ج��اءا في مراكز متأخرة في
االنتخابات في كل الواليات األربعة.
ويعد يوم  15آذار يوما ً حاسماً،

حين يبدأ التصويت في  5واليات ،هي
فلوريدا وإيلينوي وأوهايو وميزوري
ونورث كاروالينا.
ال��ى ذل��ك ،تعهد دون��ال��د ترامب،
بالعمل على تشديد جميع إجراءات
مكافحة اإلرهاب في بالده إذا ما فاز
في االنتخابات.
والملفت في حديث ترامب الذي
أدل��ى به خ�لال لقاء مع مؤيديه في
والية فلوريدا أنه أعرب عن تأييده
ل��ت��ع��ذي��ب المشبوهين ب��اإلره��اب
بخنقهم بالماء لالستحصال منهم
على المعلومات الكافية لدى التحقيق
معهم .وتعهد ف��ي ح��ال انتخابه
رئيسا ً للواليات المتحدة بالعمل على
«توسيع نطاق القوانين وتعميقها
في إطار مكافحة اإلرهاب».
وأضاف« :نحن في الوقت الراهن
ندير اللعبة بشروط مغايرة تماماً،
فيما يستمر اإلره��اب��ي��ون ف��ي قطع
رؤوس الناس وإغراقهم في الماء
داخ���ل أق��ف��اص ي��زج��ون��ه��م فيها»،
مشيرا ً إلى أنه «سيدأب على بعث
القوات المسلحة األميركية بحيث
تتمكن الواليات المتحدة من صد شر
اإلرهاب».
وفي التعليق على برنامج إيران
ال���ن���ووي ،ت��وع��د «ب��االه��ت��م��ام بهذا
األم��ر» .وتابع يقول« :إي��ران سوف
تحصل نتيجة لذلك (تسوية مشكلة
برنامجها ال��ن��ووي) ،على مليارات
ال��دوالرات .هي تشتري  118طائرة
«بوينغ» ،و«أيرباص» ،إضافة إلى
الصواريخ من ال���روس» .وأك��د أنه
سيبذل ك��ل م��ا ف��ي وسعه م��ن أجل
جعل الواليات المتحدة «بلدا ً عظيما ً
من جديد».
وبصدد الفوز األخير ال��ذي حققه

في االنتخابات التمهيدية في والية
لويزيانا وم��ا خلص إليه اجتماع
ن��ش��ط��اء ال��ح��زب ال��ج��م��ه��وري في
كينتاكي ،قال ترامب« :أنا المرشح
الجمهوري الوحيد القادر على هزيمة
ه��ي�لاري كلينتون ف��ي انتخابات
الرئاسة األميركية المزمعة في الـ8
من تشرين األول .أنا المرشح الوحيد
الذي ترفض كلينتون مواجهته».
ودع��ا في ه��ذه المناسبة خصمه
السيناتور ماركو روبيو عن فلوريدا
إلى االنسحاب من معركة انتخابات
البيت األبيض ،وفسح المجال أمامه
ليتفرد وجها ً لوجه في مقارعة تيد
كروز الذي فاز بتأييد الناخبين في
واليتي كانزاس ومين ،والتفوق عليه
في نيل الترشح عن الحزب الجمهوري
لخوض انتخابات الرئاسة.
وف��ي ش��أن متصل ،انتقد زيغمار
غابرييل نائب المستشارة األلمانية
دونالد ترامب ال��ذي يتقدم السباق
ال��ج��م��ه��وري الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ة
األميركية ووص��ف��ه ب��أن��ه شعبوي
يميني تمثل آراؤه السياسية تهديدا ً
للسالم والرخاء.
وتعد تصريحات غابرييل وهو
وزي����ر االق��ت��ص��اد وزع���ي���م ال��ح��زب
الديمقراطي االشتراكي أوضح داللة
على أن الطبقة الحاكمة في أوروبا
تشعر بقلق متزايد حيال نتيجة
االنتخابات الرئاسية في الواليات
المتحدة.
وق��ال غابرييل« :س���واء دونالد
ت��رام��ب أو م��اري��ن ل��وب��ان أو خيرت
ف��ي��ل��درز ...ك��ل ه���ؤالء الشعبويين
اليمنيين ال يمثلون تهديدا ً للسالم
والتماسك االجتماعي وحسب بل
للتنمية االقتصادية أيضاً».

على اليونان الوفاء سريعا ً بالتعهدات التي قطعتها بتوفير
المأوى لنحو  50ألف الجئ ،وحثت االتحاد األوروبي على
مساعدة أثينا في هذه المهمة.
وقالت ميركل ،في مقابلة أجرتها معها صحيفة «بيلد
أم زونتاج» األلمانية أنه «كان يتعين على اليونان منذ
البداية توفير سبل اإلعاشة إليواء  50ألف الجئ بنهاية
 ،»2015وأضافت« :اآلن ،يجب التغلب على هذا التأخير
بأسرع وقت ممكن ألن على الحكومة اليونانية ضمان
معيشة الئقة».
وذك��رت ميركل أنها تعرف ،من خ�لال محادثتها مع
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ،أنه راغب
في تحقيق ذل��ك ،مؤكدة حاجة ب�لاده لدعم من االتحاد
األوروبي .وقالت« :لهذا يتعين على االتحاد األوروبي دعم
اليونان ...وسيفعل ذلك».
وترى ميركل أن النمسا ودول البلقان تتحمل النصيب
األكبر من اللوم على تغير موقف أثينا بسبب قراراتها

المنفردة بفرض قيود على الحدود.
وان��ت��ق��دت المستشارة األلمانية ح��زب ال��ب��دي��ل من
أجل ألمانيا المناهض للهجرة قائلة إنه يثير التعصب
واستقطاب المجتمع .وقالت إن «حزب البديل من أجل
ألمانيا ليس حزبا ً يجمع المجتمع وال يطرح الحلول
المالئمة للمشكالت ولكنه يثير التعصب واالستقطاب».
وتعكس تصريحات ميركل االستياء المتزايد بين
أحزاب التيار الرئيسي في ألمانيا وسط دعم شعبي متزايد
لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني ومعارضته الشرسة
لسياسة الالجئين التي تنتهجها ميركل.
وتواجه ميركل واحدة من أصعب اختباراتها االنتخابية
في ثالثة انتخابات إقليمية في  13آذار .ومن المنتظر أن
يفوز حزب البديل بنحو  20في المئة في والية ساكسونيا-
أنهالت بشرق ألمانيا ويتساوي مع الحزب الديمقراطي
االشتراكي الحاكم في والية بادن-فورتمبيرج الواقعة في
جنوب غربي ألمانيا وذلك وفقا ً لمعظم استطالعات الرأي
التي أجريت في اآلونة األخيرة.
واالنتخابات التي ستجرى في والي��ات ساكسونيا-
أنهالت وبادن-فورتمبيرج وراينلند باالتينات أول
انتخابات في ألمانيا منذ أيار الماضي وستكون بمثابة
اختبار للشعور الشعبي بعد وص��ول أكثر من مليون
مهاجر إلى ألمانيا العام الماضي.
كما دافعت ميركل عن قرارها بإبقاء ح��دود ألمانيا
مفتوحة رغ��م تدفق المهاجرين وش��ددت على حملتها
للتوصل إلى حل أوروبي مشترك يتضمن تعزيز الحدود
الخارجية للقارة والتعاون مع تركيا لمنع الالجئين
من السفر إلى أوروب��ا .وقالت« :ال نستطيع مواجهة هذا
التحدي إال معاً».
وأكدت المستشارة األلمانية أن االجتماع الطارئ الذي
يعقده االتحاد األوروب��ي مع تركيا اليوم االثنين سيركز
على الطريقة التي تخطط بها أنقرة إلنفاق ثالثة مليارات
يورو تعهدت بتقديمها الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
كي توقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وأضافت أن الزعماء سيناقشون أيضا ً الطريقة التي
يمكن أن تساعد بها الدول األعضاء في االتحاد األوروبي
اليونان لمواجهة هذا الموقف الصعب.

الرئي�س الأفغاني :على «طالبان» االختيار
بين الحرب وال�سالم
طالب الرئيس األفغاني أش��رف غني ،أم��س ،حركة
«طالبان» ،باالختيار ما بين استمرار الحرب أو االنخراط
في عملية سالم ،وقال في كلمة ألقاها خالل افتتاح الدورة
التشريعية الصيفية للبرلمان األفغاني ،إن «جماعة
طالبان ،واح��د من أص��ل  6أسباب الستمرار الصراع
الدامي في البالد».
وخاطب الرئيس األفغاني ،حركة طالبان بقوله:
«إنكم تواجهون اختبارا ً تاريخيا ً كبيرا ً اليوم ،ويتعين
عليكم إم��ا أن تقفوا إل��ى ج��ان��ب شعبكم وب��ل��دك��م أو
إل��ى جانب المخالفين» ،مشيرا ً إل��ى وق��وف عناصر
ومجموعات أجنبية و إرهابية كـ «القاعدة» و«داعش»،
والحزب اإلسالمي األوزبكي ،وراء العنف الذي يشهده
أفغانستان.
وقال غني« :العنصر األول هم «القاعدة» الذين يريدون
تحويل بالدنا إلى ساحة حرب ،ولكننا لن نسمح لهم،
بينما العامل الثاني هو تنظيم «داعش» الذي يقاتل وفق
عقائد متشددة ،ولكنهم في حالة هرب ،والسبب الثالث
هم المقاتلون األوزبك والشيشانيون ومن إقليم شينغ
يانغ الصيني وباقي المجموعات المتطرفة التي ال عالقة
لها ببالدنا».

وشدّد الرئيس األفغاني على أن لدى مواطنيه «إرادة
راسخة بالمضي نحو السالم ،ولكن حكومة الوحدة
الوطنية تسعى الى السالم مع «طالبان» وحكمتيار
ول��ي��س م��ع ال��ج��م��اع��ات ال��ت��ي ال ت��م��ت بصلة للتراب
األفغاني».
ومن جهته ،عبّر رئيس البرلمان األفغاني عبدالرؤوف
إبراهيمي عن قلقه من تردي األوضاع األمنية في البالد،
قائالً« :البالد تمر بأسوأ مرحلة منذ  14عاماً ،والتهديدات
األمنية ارتفعت حدتها كثيراً».
وأضاف إبراهيمي أن اقتصاد البالد مصاب بالشلل،
كما انتشر الفقر ،والشباب يهجرون ب�لاده��م بسبب
البطالة والمصير المجهول الذي يواجهونه.
وتدهور الوضع األمني في أفغانستان في األشهر
األخ��ي��رة بعد أن سيطرت حركة «ط��ال��ب��ان» ،في وقت
سابق ،على مساحة واسعة من المناطق الريفية ،لتشنَّ
بعدها هجوما ً كبيرا ً على معظم المدن األفغانية ،في
الوقت الذي يزداد فيه نفوذ تنظيم «داعش» اإلرهابي.
ويرى محللون وخبراء أن هناك تنافسا ً شديدا ً بين
حركة «طالبان» وتنظيم «داع��ش» ،تحول مؤخرا ً إلى
مواجهات مسلحة في مناطق شرق وجنوب أفغانستان.

�سيول ووا�شنطن تجريان �أكبر مناورات
ع�سكرية م�شتركة
انطلقت اليوم مناورات عسكرية
كورية جنوبية  -أميركية سنوية
مشتركة تستمر حتى نهاية الشهر
المقبل وتعتبر األك��ب��ر ف��ي تاريخ
مناورات الحليفين المشتركة.
وشاركت األسلحة االستراتيجية
األميركية مثل الطائرة الحربية «بي
 2سبيريت» وغيرها في المناورات
المقامة في شبه الجزيرة الكورية،
في استعراض للقوة ردا ً على إجراء
كوريا الشمالية التجربة النووية
الرابعة وإطالقها ص��اروخ �ا ً بعيد

المدى في أوائل شباط الماضي.
وأكد مسؤول في الجيش الكوري
الجنوبي أن مناورات «فرخ النسر»
و«الحل الرئيسي» المشتركة بين
سيول وواش��ن��ط��ن ستستمر حتى
 30نيسان وستكون أكبر حجما ً
من المناورات السابقة التي أجريت
بعد ح��ادث إغ��راق سفينة تشونآن
الحربية من قبل كوريا الشمالية في
عام .2010
وس��ي��ش��ارك ف��ي ال��م��ن��اورات 15
أل���ف ج��ن��دي أم��ي��رك��ي و 300أل��ف

جندي ك��وري جنوبي وستشارك
فيها حاملة الطائرات األميركية «يو
إس إس جون ستينيس» وغواصة
نووية.
وذكر مسؤول كوري جنوبي آخر
في الجيش أن المناورات ستجرى
في حالة تأهب قصوى نظرا ً الى
إم��ك��ان��ي��ة ق��ي��ام ك��وري��ا الشمالية
باستفزازات عسكرية ،مشددا ً على أن
القوات الكورية الجنوبية واألميركية
المشاركة في المناورات سترد بشكل
صارم في حال استفزازها.

