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م�شروع الفيدرالية ال�سورية

وقف النار طريق الم�صالحة ...خيار ال�سوريين الأوحد

ُيك�سر في �صناديق االقتراع
 علي رضا
ي��وم �ا ً بعد ي��وم تثبت السياسية ال�س��وري��ة قدرتها
على صد أقوى التحالفات الدولية بحنكة استراتيجية
مستمدة من مدرسة القائد المؤسس ،والتي ساعدت
ف��ي ت �ه��اوي ال�م�ش��اري��ع ال�م�ح��اك��ة ض�� ّد ال��وط��ن واح ��دا ً
تلو اآلخ��ر منذ ان��دالع أول ش��رارة المؤامرة في آذار
 2011ول�غ��اي��ة اآلن م���رورا ً بجميع م��راح��ل تساقط
المخطط والخطط البديلة ،ابتداء من التضليل اإلعالمي
وال�ت�ه��وي��ل وم �ح��اول��ة تفكيك ال�ج�ي��ش ،وف ��رض نظام
التوحش المناطقي ،وخ��روج المناطق ع��ن السيطرة
الحكومية ،وض��رب البنى التحتية ،انتهاء بالتلويح
بحرب طائفية كادت تغرق المنطقة والعالم بدماء ووابل
من الخسائر البشرية والمادية ،إال أنّ الجيش العربي
السوري وصموده وانتصاره في العديد من المناطق
في الجغرافية السورية كان سدا ً منيعا ً وصمام أمان
لضمان وحدة واستقرار المنطقة.
اليوم نستطيع القول إنه ال يوجد في سورية حرب
طائفية وال أهلية وال مناطقية ،إن�م��ا الحقيقة هنالك
حرب بالوكالة على األرض السورية بالحدود التركية
واألردنية لم تكن مغلقة أمام آالف بل عشرات اآلالف
من المقاتلين المتشدّدين إرهابيا ً بحجة الجهاد ونصرة
أهل الشام ،لكن عذرا ً أيها األغبياء فالجهاد في القدس
عند األقصى وليس في دمشق عند األموي ،طبعا ً هذه
المخططات والترويج اإلعالمي لها كان بشكل ممنهج
ع�ب��ر ق �ن��وات تحريضية اس�ت�خ��دم��ت ال �ح��رب الناعمة
في غسل أدمغة ال��رأي العام العالمي والمحلي لتنفيذ
م�ش��روع�ه��ا األخ �ط��ر واألع �م��ق ف��ي المنطقة ،فالفكرة
ليست بنظام سوري بل هي تقوم على كسر وتفكيك
المنظومة ال��دف��اع�ي��ة والهجومية لجمهور المقاومة
وم �ح��وره واس�ت�ن��زاف للجيش ال �س��وري لضمان أمن
«إس��رائ �ي��ل» ال�ك�ي��ان الصهيوني ف��ي ال�م��رح�ل��ة األول��ى
والثانية تحويل الصراع الى سعودي إيراني أو طائفي
لتسهيل تقسيم المنطقة على شكل كانتونات طائفية
متنازعة متناحرة في ما بينها ،إال أنّ ثبات الموقف
ونجاح الشعب السوري بااللتفاف حول معادلة األمن
واالس �ت �ق��رار األص �ع��ب ف��ي ت�ل��ك ال �ح��رب ه��ي الجيش
ال�ع��رب��ي ال��س��وري ،م��ا أج �ب��ر ال �ع��دو ع�ل��ى رم��ي كارت
لعب جديدا ً وخطة جديدة عرفت بالفيدرالية السورية
التي تهدف ال��ى تقسيم س��وري��ة ال��ى أقاليم لها حكم
ذاتي مستق ّل بقوانين خاصة وموارد وثروات خاصة
مرتبطة بالعاصمة في بداية األم��ر ،ولكن سرعان ما
يتح ّول هذا النظام الى انفصال مستقبلي حتمي يضمن
نجاح خطة المحور المعادي.
فالجمهورية العربية السورية بتن ّوعها الالمحدود
من مكونات شعب عريق الذي قد يشكل في نظرهم بيئة
خصبة لمشروع كهذا وتحديدا ً في الشمال السوري
عند األك ��راد ،المكون ال�س��وري ال��ذي يقاتل ويحارب
الفكر الداعشي السلفي والتدخل التركي شمال البالد.
إنّ م��ن أس �ق��ط ال �م �ش��روع ال �ط��ائ �ف��ي أو م��ا يعرف
بالعامية الحرب (السنية  -الشعية) في المنطقة ،ومن
يخمد فتنة جبل العرب في الجنوب فكرة الطائفية في
المناطق الوسطى ،يستطيع بك ّل تأكيد أن يفشل فكرة
الفيدرالية ذات المنشأ األميركي والصناعة الصهيونية
بتمويل سعودي قطري وبحاضنة تركية التي باتت
الحلقة األضعف في الصراع.
ف ��ي ال �م �ح �ص �ل��ة ،ف� ��إنّ ظ��ه��ور م��وع��د االن �ت �خ��اب��ات
التشريعية في هذا الموعد تحديدا ً وترشيح أكثر من 11
ألف مواطن عربي سوري من جميع المناطق والطوائف
واألعراق الى المجلس الذي يمثل ك ّل السوريين تحت
قبة سقف الوطن ،ه��ذا المجلس ال��ذي ش � ّرع القوانين
واألنظمة النافذة ورس��خ فكرة المواطنة والعلمانية
وحب الوطن ،كسر من خالله ذاك المشروع الفيدرالي
ّ
القذر ،فاألكراد اليوم يقاتلون جنبا ً الى جنب مع الجيش
العربي السوري والحلفاء للقضاء على الوباء الوهابي
والفكر الداعشي ،وهنا تكمن قمة المواطنة في الدفاع
أي ع��دو غاشم .فاألميركي والتركي
عن األرض من ّ
والقطري والسعودي وغيرهم ال يريدون سوى تنفيذ
أجندات «إسرائيلية» في المنطقة وتقسيمها لكي يسهل
م� ّد خط الغاز وسرقة النفط والخيرات ،لكن الشعب
ال� �س ��وري أس �ق��ط ال ��ره ��ان ب �ص �م��وده ،فاالستحقاق
االنتخابي مضمون رسالته للعالم أنّ سورية دولة
ال�م��ؤس�س��ات وم�ش��ارك��ة ال�م��واط��ن حقه ف��ي االنتخاب
والترشيح عبر صناديق االق�ت��راع تثبت أنّ السوري
مواطن مثقف يمارس حقه الديمقراطي لضمان أمن
أي مؤامرة تحاك ضدّه.
وسالمة بلده ض ّد ّ
قمة الديمقراطية هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه
عبر مجلس الشعب ،وهذا ما سوف يقوم به هذا الشعب
العظيم في  2016/4/13ليكون قد أطلق الرصاصة
األخيرة على نعش الفيدرالية التي ال تمثل طموحات
ذلك الشعب الذي ق ّرر ويق ّرر عبر صناديق االقتراع أنّ
سورية منتصرة شاء من شاء وأبى من أبى...

�إطالق نار واحتجاز رهائن في م�صنع
بمدينة �سيدني الأ�سترالية
أسفر إط�لاق ن��ار ف��ي إح��دى ض��واح��ي مدينة سيدني بأستراليا عن
مقتل شخص وإص��اب��ة ث�لاث��ة آخ��ري��ن ص��ب��اح أم���س ،حسب الشرطة
األسترالية.
وأفادت شرطة والية نيو ساوث ويلز في بيان بأن رجالً واحدا ً قتل في
مسرح الحادث ،وأن ثالثة أشخاص آخرين على األقل أصيبوا بجروح في
حي إنجلبيرن بجنوب غرب سيدني .وأضاف البيان أن «رجلين نقال إلى
المستشفى للعالج».
وأفادت محطة « 2جي بي» اإلذاعية أن الحادث وقع على ما يبدو بسبب
شجار عائلي ،مشيرة إال أن الشرطة ال تزال تالحق المسلح الذي أطلق
النار.
كما أف��ادت الشرطة أنه جرى احتجاز رهائن في مصنع عند أطراف
مدينة سيدني ،وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن «مفاوضين وفريقا ً للرد
التكتيكي موجودون في الموقع ويحاولون دخول المبنى».
وأعلن الحقا ً عن تحرير الرهائن وعددهم ثالثة ،أما المسلح فأقدم على
االنتحار ،ولم تعرف بعد األسباب التي دفعته إلى العنف.
يذكر أن مسلحا ً واحدا ً أعلن مبايعته لتنظيم «داعش» االرهابي احتجز
في كانون األول  2014في مقهى وسط سيدني  17رهينة ،وأسفر الحادث
عن مقتل المسلح ورهينتين بعد حصار دام  16ساعة.

كوالي�س
خفايا

 سعدالله الخليل
ب �م��رور أس �ب��وع ع�ل��ى دخ ��ول ق ��رار وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار في
سورية حيّز التنفيذ يبدو أنّ أغلب األط��راف قد حسمت أمرها
بين خيارين ال ثالث لهما من دون أن تغيب عن بالها حصيلة
السنوات الخمس الماضية والرصيد القابل للصرف في مقبل
األي��ام ،س��واء اخ�ت��ارت المصالحة ودخ��ول العملية السياسية
وفتح باب التسويات على مصراعيه وطرح األوراق كافة على
طاولة البحث بك ّل شفافية ووض��وح ،أو االستمرار في القتال
واالحتراب على ضفتين يتصدّر األولى تنظيما «جبهة النصرة»
و»داعش» والتنظيمات الحليفة الرافعة للسالح في وجه الدولة
السورية التي نالت االعتراف العالمي على مضض وبقرارات
أممية بخاتم مجلس األمن بشرعية حربها على تلك التنظيمات،
والتي تقف مع حلفائها في مواجهة أق��وى تحالفات إرهابية
عرفها ت��اري��خ ال�ح��روب والتنظيمات اإلره��اب�ي��ة بدعم روسي
ومساندة حلفاء محور المقاومة في الضفة المقابلة.
نجح وقف إطالق النار خالل أسبوع بما عجزت عنه سنوات
الحرب الخمس في دخول السوريين المصالحة الوطنية وفق
أسس متينة ،أبرزها الفصل ما بين الرغبة بالتخلص من منطق
العداوات القائمة على اختالف وجهات النظر واالحتكام لمنطق
ال�ع�ق��ل ،واإلص� ��رار على تغليب أزي ��ز ال��رص��اص على صوت
والمضي في المعركة حتى النهاية باالستناد إلى جملة
العقل
ّ
عوامل موضوعية داخلية وخارجية تدفع تلك األط��راف الى
االعتقاد بنجاعة العمل العسكري بتحقيق مشاريع ومصالح
محلية إقليمية ودولية على األرض السورية ،وبالتالي يسمح
االصطفاء من بين الراغبين بالعمل السياسي والمص ّرين على
لغة الحرب لالنتقال على مراحل متقدّمة في مشروع المصالحة
الوطنية ف��ي س��وري��ة ،م��دع��وم�ا ً برغبة دول�ي��ة بالسير ف��ي هذا
السياق والتي عبّر عنها ق��رار مجلس األم��ن رقم  2268الذي

ثبت التفاهم الروسي األميركي حول وقف إطالق النار وجدية
روسية في التعاطي مع تنفيذ مخرجات القرار باعتماد مركز
عمليات مراقبة تطبيق وقف األعمال القتالية في قاعدة حميميم
في الالذقية تحت اسم مركز المصالحة السورية والذي أشرف
بشكل مباشر على حصر القوى المسلحة الراغبة باالنتقال
بمسارات األزمة السورية لسياقاتها السياسية باإلضافة إلى
إج��راء مصالحات في محافظة حماة لـ 30قرية والشروع في
أماكن سورية عدة بما يعكس مدى الجدية الروسية في السير
بمشروع المصالحة السورية.
وكما تزامن صدور قرار مجلس األمن مع إعالن المبعوث
األممي موعد إطالق الجولة الثانية من مسار محادثات جنيف
 3وبعيدا ً عن تضارب التصريحات حول الموعد الفعلي لبدء
المشاورات التي تتراوح بين  12 – 9من الشهر الحالي ،فإنّ
اإلنجاز األكبر لوقف إطالق النار وقبل انطالق محادثات جنيف
حسم تنظيما «أحرار الشام» و»جيش اإلسالم» قرارهما برفض
وق��ف إط�لاق ال�ن��ار ،وبالتالي االن�ض��واء في معسكر «داعش»
و»ال�ن�ص��رة» ،وف��ي أول ترجمة فعلية لحسم ال�خ�ي��ارات تبنّت
«أحرار الشام» و»النصرة» الهجوم على مواقع الجيش السوري
ف��ي ري��ف حلب الجنوبي بما يثبت التحالف العميق م��ا بين
«األحرار» و»النصرة» .اإلعالن الصريح لموقف الحركة تزامن
مع جرعة دعم لوجيستية تركية للحركة بالكشف عن مرور
قوافل الشاحنات المحملة باألسلحة التي تصل إلى المناطق
التي تسيطر عليها «جبهة النصرة» و»أحرار الشام» عبر تركيا
وه��و ما ينسجم مع المواقف التركية السياسية والعسكرية
ألنقرة المتجسدة بصراخ أردوغ ��ان وداوود أغلو ال��ذي فاق
أصوات مدافعها الداعمة إلرهابيّيها على األرض السورية ،غير
آبهة بقرار وقف العمليات العسكرية الذي يطالب دول الجوار
بوقف دعم القوى الموجودة على األرض السورية ،بما يؤكد
تنسيق المواقف التركية مع الفصيلين المذكورين وإلكمال
البروباغندا الداعمة لـ»أحرار الشام» حضرت الماكينة اإلعالمية

اإلخوانية ببوقها األكبر واألبرز المتمثل بقناة «الجزيرة» التي
بثت وثائقيا ً خ��اص�ا ً ع��ن الحركة م��ن النشأة وحتى تاريخه،
والذي سقط في مثالب كبرى بإخفاء عالقتها بتنظيم «القاعدة»
األب الروحي لحليفتها «النصرة» من دون أن يفسر مقتل أبي
خالد السوري أه ّم قادة التنظيم في العالم بين صفوف الحركة!
كما غ��اب دور «اإلخ��وان المسلمين» في دع��م ورع��اي��ة الحركة
إضافة إلى إغفال استقدامها للمرتزقة األجانب ،فكانت أول من
استقدم وس ّهل دخول أجهزة المخابرات األجنبية والتكفيريين
من بوابة «الجهاد» ،ولم يشر إلى ما فعلته ما تدعى المحاكم
أسستها الحركة من ممارسات بحق المدنيين
الشرعية التي ّ
من الجلد إلى قطع ال��رؤوس ون ّكلت بما ال يق ّل عن ممارسات
تنظيم «داعش» ليبدو الفيلم تسويقا ً تركيا ً قطريا ً لحركة باتت
في صف تنظيم «داعش» في السلوك والقانونية فسقطت ورقة
التوت عن الحركة ،كما سقطت عما يسمى «جيش اإلسالم»
صاحب اإلنجاز الكبير والسجل الحافل بحق دماء السوريين،
وال ��ذي أع�ل��ن ب ��دوره رف��ض وق��ف إط�ل�اق ال �ن��ار لتسقط بذلك
المحاوالت التركية السعودية في إدراج التنظيمين إضافة إلى
«النصرة» بخانة القوى السياسية ،وهو بح ّد ذاته أحد مكاسب
وقف إطالق النار.
يجمع السوريين ب��أنّ المصالحة هي خيارهم الوحيد وال
ألي متطرف ب��رأي أو سلوك قائم على إقصاء اآلخرين
مكان ّ
ومع تفكيك األلغام التي تقف بطريقهم يبدو األمل بالمصالحة
أكبر فأكبر ،رغم إدراكهم ب��أنّ مواجهة اإلره��اب مهمة ليست
بقليلة وخيارا ً ال يق ّل جرأة عن خيار المصالحة في ظ ّل محاولة
األطراف الساعية إلبقاء جذوة النار مشتعلة في سورية فرض
العراقيل والمفخخات في الحياة السياسية والدعم المستم ّر
لإلرهابيين على األرض تبقى ثقتهم بجيشهم وقيادتهم حاضرة
بما يسمح بإنجاز المهمتين مكافحة اإلرهاب والمصالحة.

قالت مصادر أممية
في فريق المبعوث
الدولي ستيفان
دي ميستورا إنّ ما
يحدث مع انضمام
وفد كردي إلى
المفاوضات حول
سورية يشبه إلى ح ّد
كبير ما سبق وجرى
حول مشاركة الوفد
اإليراني والممانعة
السعودية التركية
التي حملتها جماعات
المعارضة المدعومة
منهما ،ولكن كما ت ّم
القبول التدريجي
بإيران يجري اآلن
التموضع للقبول
باألكراد...

ترامب �أم كروز؟ الجمهوريون في الواليات المتحدة يواجهون خيارات �صعبة

كلينتون و�ساندرز يتباريان على مَن منهما �أقدر على هزيمة ترامب
تبارى بيرني ساندرز وهيالري كلينتون الطامحان
إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات
الرئاسة األميركية في مناظرة صاخبة ،على من منهما
أقدر على هزيمة دونالد ترامب الذي يتصدر المرشحين
الجمهوريين المحتملين وسخرا من مستوى النقاش الدائر
في السباق الجمهوري للبيت األبيض.
وفي نهاية المناظرة التي أجريت في ميشيغان وشهدت
مشاحنات حول التجارة وخطة إلنقاذ صناعة السيارات
ومناقشة مطولة حول الدين قال كل من كلينتون وساندرز
إنهما يتحرقان شوقا لمنافسة الملياردير قطب العقارات
في انتخابات الرئاسة التي تجرى في الثامن من تشرين
الثاني النتخاب خلف للرئيس الديمقراطي باراك أوباما.
وقالت كلينتون« :أعتقد أن التعصب األعمى لترامب
وتنمره وصخبه لن يناسب الشعب األميركي» ،في حين
أكد ساندرز أنه يحب أن يخوض السباق أمام ترامب وإن
عددا ً كبيرا ً من استطالعات الرأي يشير إلى أنه سيؤدي
أفضل من كلينتون في مواجهة ترامب.
ّ
وحث كل من كلينتون وساندرز الناخبين على مقارنة
فحوى المناظرات الديمقراطية وما يجرى في السباق
الجمهوري الذي شهد األسبوع الماضي تراشقا ً باأللفاظ
وتلميحات جنسية فجة.
وق��ال س��ان��درز« :نحن إذا انتخبنا للرئاسة سنضخ
الكثير من األموال في الصحة العقلية» ثم ضحك واستطرد
«إذا تابعتم مناظرات الجمهوريين تلك تعرفون لماذا نريد
أن نستثمر في الصحة العقلية».
وجاءت المناظرة التي جرت في فلينت التي تعاني من
تلوث مياه وأزمة في الصحة العامة بينما يحاول ساندرز
ابطاء ق��وة الدفع لكلينتون في مسيرة الفوز بترشيح
الحزب الديمقراطي .وحظي ساندرز ببعض األنباء الطيبة
بتوقعات بالفوز بأصوات المؤتمر الحزبي لوالية مين.
في غضون ذل��ك ،يجد الجمهوريون الذين يقومون
ب��م��ح��اوالت يائسة لمنع ت��رام��ب م��ن ال��ف��وز بالترشيح

الرئاسي عن الحزب أنفسهم أمام معضلة تفرض عليهم
تساؤال ً بشأن ما إذا كان عليهم التوحد خلف تيد كروز وهو
شخصية استقطابية تحظى بشعبية وسط حركة حفل
الشاي الجمهورية المحافظة.
وفاز كروز ( 45عاماً) وهو سناتور من تكساس بالسباق
على الترشح في واليتي كانساس ومين يوم السبت معززا ً
موقفه كأبرز بديل لترامب ( 69عاماً) الملياردير ورجل
األعمال صاحب الصراحة المفرطة في الحديث.
واالتجاه السائد بين الجمهوريين ال يرضى عن دعوات
ترامب لبناء جدار على الحدود مع المكسيك وترحيل 11
مليون مهاجر غير شرعي ومنع المسلمين موقتا ً من دخول

الواليات المتحدة.
لكن عددا ً من أعضاء المؤسسة الجمهورية مترددون
بشأن االحتشاد خلف ك��روز ال��ذي يرونه متحفظا أكثر
من الالزم بالنسبة لالقتراع العام في الثامن من تشرين
الثاني الختيار من يخلف الرئيس باراك أوباما المنتمي
للديمقراطيين.
وي��خ��وض ك���روز ال��س��ب��اق ك��دخ��ي��ل ع���ازم ع��ل��ى هز
المؤسسة الجمهورية في واشنطن .ودعا وهو المفضل
لدى اإلنجيليين الواليات المتحدة إلى قصف مسلحي
تنظيم «داعش» اإلرهابي بالقنابل لمحوهم وتعهد بإلغاء
مصلحة ضرائب الدخل وإلغاء أربع وكاالت حكومية.

تت�ضمن تدريب ًا على ت�صفية قيادة كوريا ال�شمالية
المناورات الم�شتركة
ّ

بيونغ يانغ تهدد �سيول ووا�شنطن بهجوم نووي ا�ستباقي
ه���ددت ك��وري��ا الشمالية بشن
ه��ج��وم ش��ام��ل ض���د ال��ت��دري��ب��ات
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ك��وري��ة الجنوبية
األميركية السنوية المشتركة التي
بدأت أمس ،في أحدث تحذير وسط
تصاعد حدّة التوتر في شبه الجزيرة
الكورية.
وأف��ادت وكالة األنباء المركزية
الكورية الشمالية في بيان صادر
عن لجنة الدفاع الوطنية «سنطلق
ه��ج��وم �ا ً ش��ام�لاً ل��م��واج��ه��ة جنون
الواليات المتحدة األميركية وأتباعها
التي تسعى الى تحويل أراضينا إلى
نيران نووية».
وج���اء ف��ي ال��ب��ي��ان« :إن جيشنا
وش��ع��ب��ن��ا س��ي��ح��ول��ون أص����وات
الرصاص والمدفعية إلى موسيقى
جنائزية للمستفزين».
كما ورد فيه أيضا ً أن «المناورات
المشتركة ال��ت��ي ي��ق��وم بها عدونا
تعتبر أك��ب��ر اس��ت��ف��زازات للحرب
ال��ن��ووي��ة ،ل��ذا ستكون إج��راءات��ن��ا
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��م��ض��ادة استباقية
وأكثر هجومية» ،مؤكدا ً وجود خطة
عسكرية اعتمدتها قيادة الدولة،
لتحرير كوريا الجنوبية وإصابة
األراضي األميركية.
وك��ان الرئيس الكوري الشمالي
كيم جونغ أون قال في وقت سابق:
«يجب أن نكون دائما ً على استعداد،
وفي كل لحظة ،الستخدام ترسانتنا
ال��ن��ووي��ة» ،وح���ذر م��ن أن الوضع
في شبه الجزيرة الكورية تدهور
الى حد يمكن أن تغيّر معه كوريا
الشمالية استراتيجيتها العسكرية،
ملوحا ً بـ «هجمات وقائية».
وادعى البيان أنه تم نشر وسائل
اإلصابة النووية القوية المستهدفة
للقواعد العسكرية األميركية في
المحيط الهادئ واألراضي األميركية،
واعتبر أن «ال��م��واج��ه��ة الحاسمة
س��ت��ك��ون ح��رب��ا ً لتحقيق األمنية
الكبرى ،أي توحيد الكوريتين» .

ت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أن ك��وري��ا
الشمالية ترفع مستوى التهديدات
ض��د ك��وري��ا الجنوبية وال��والي��ات
المتحدة لمناسبة اإلعداد للمناورات
المشتركة ،وي��رى ال��م��راق��ب��ون في
تحرك بيونغ يانغ ه��ذا احتجاجا ً
ع��ل��ى ض��غ��وط المجتمع ال��دول��ي
بسبب التجربة النووية الرابعة
وإط�لاق��ه��ا ص��اروخ��ا ً بعيد المدى
م��ؤخ��راً ،وب��غ��رض تعزيز الترابط
الداخلي لمناسبة المؤتمر الحزبي
العام المخطط لعقده في شهر أيار
المقبل.
وانطلقت أم��س أك��ب��ر م��ن��اورات
كورية جنوبية أميركية مشتركة
بمشاركة أكثر من  300ألف جندي
من القوات الكورية الجنوبية و17
أل��ف �ا ً م��ن ج��ن��ود ال��ق��وات األميركية
المتمركزة ف��ي ك��وري��ا الجنوبية،
تدعي كوريا الشمالية أنها بروفة
لحرب نووية ضدها ،بينما تقول
س��ي��ول وواش��ن��ط��ن إن��ه��ا م��ن��اورات

دفاعية بحتة.
وكان مجلس األمن الدولي فرض
األسبوع الماضي سلسة جديدة من
العقوبات على كوريا الشمالية بعد
التجربتين النووية والصاروخية
األخيرتين ،ون��ال ق��رار العقوبات
ال��ذي تقدمت به واشنطن لمجلس
األمن إجماع األعضاء الـ  ، 15بما في
ذلك الصين حليف كوريا الشمالية
الوحيد.
على صعيد متصل أعلنت كوريا
الجنوبية أمس أنها ستكشف النقاب
ع��ن خ��ط��وات عقابية خ��اص��ة ضد
كوريا الشمالية خالل هذا األسبوع
ت��ع��زي��زا ً ل��ع��ق��وب��ات مجلس األم��ن
الدولي.
ويعتقد أن اإلج���راءات الكورية
الجنوبية قيد ال��دراس��ة ستشمل
حظر دخول السفن التي تمر بكوريا
الشمالية إلى البالد ،ووضع مزيد من
الكوريين الشماليين والمؤسسات
الكورية الشمالية ،التي يشك في

تطويرها أسلحة ال��دم��ار الشامل،
على القائمة السوداء.
وفرضت سيول الشهر الماضي
أق���وى ال��ع��ق��وب��ات غير العسكرية
على بيونغ ي��ان��غ ب��إغ�لاق مجمع
كيسونغ الصناعي المشترك ،بهدف
حرمان كوريا الشمالية من مكاسبه
االقتصادية.
الى ذلك ،أشارت األنباء الواردة
من سيئول نقالً عن مصدر عسكري
إلى أن المناورات الربيعية الكورية
األميركية تهدف إل��ى التدرب على
خ��ط��ة ت��ت��ض��م��ن ع��م��ل��ي��ات توجيه
ض��رب��ات دقيقة على ق��ي��ادة كوريا
ال��ش��م��ال��ي��ة وت��رس��ان��ت��ه��ا ال��ن��ووي��ة
والصاروخية في حالة الحرب.
وحسب المصدر أعدت الواليات
المتحدة وك��وري��ا الجنوبية خطة
ج��دي��دة (دي  )4تتضمن عمليات
عسكرية استباقية لكشف وتعطيل
وتدمير ترسانة ك��وري��ا الشمالية
النووية والصاروخية.

لكنه أغضب الكثير من زمالئه الجمهوريين في 2013
عندما قاد دعوة لمواجهة في الكونغرس األميركي أدت إلى
إغالق استمر  16يوما ً للحكومة االتحادية.
وفي السياق ،أشار نيل نيوهاوس خبير استطالعات
الرأي الجمهوري إن كروز لم يظهر بعد أي قدرة على اجتذاب
أص��وات خ��ارج إط��ار الناخبين شديدي التحفظ ،وقال:
«بالمسار الذي تتخذه األمور أعتقد أن من غير المرجح
أن يصبح السناتور كروز محور تركيز الجمهوريين الذين
يريدون وقف ترامب».
ويرى بعض الجمهوريين أن كروز ال يحرز نتائج قوية
بما يكفي في استطالعات الرأي في واليات مثل فلوريدا
وأوهايو اللتين تشهدان قريبا ً انتخابات تمهيدية ما دفع
البعض إلى التساؤل عما إذا كان دعم كروز هو الطريقة
المثلى لوقف ترامب.
وللفوز بترشيح الحزب يحتاج المرشح المحتمل
إلى أصوات  1237مندوباً .وحصل كروز حتى اآلن على
 300مندوب وترامب حصل على  374أما ماركو روبيو
وهو المفضل لدى المؤسسة الجمهورية فسيعزز رصيده
من المندوبين البالغ  123مندوبا ً بعد أن فاز بتأييد 23
مندوبا ً في االنتخابات التمهيدية التي أجريت في بويرتو
ريكو يوم األحد الماضي .بينما يأتي حاكم أوهايو جون
كاسيتش أخيرا بالحصول على تأييد  35مندوباً.
ويقول بعض أعضاء المؤسسة الجمهورية إن الطريقة
المثلى لوقف ترامب ستكون بحصول روبيو على 99
مندوبا ً في المنافسة في فلوريدا وحصول كاسيتش
على  66مندوبا ً في أوهايو وتمنح الواليتان كل أصوات
المندوبين لمن يفوز بأعلى األصوات.
وإذا ما تمكن كروز وروبيو وكاسيتش مجتمعين من منع
ترامب من الحصول على الغالبية المطلوبة من المندوبين
فيمكنهم إجبار الحزب على عقد مؤتمر للجمهوريين في
تموز في كليفالند.

داوود �أوغلو :ال م�ساومات على الد�ستور
الجديد لتركيا و�سنطرحه في ا�ستفتاء عام
أكد رئيس ال��وزراء التركي ،أحمد داوود أوغلو ،أن ال مساومات على الدستور
الجديد للبالد ،ال��ذي سيحول الرئاسة من منصب شرفي إل��ى منصب تنفيذي
بصالحيات واسعة ،كما يرغب الرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال داوود أوغلو ،في حوار مع قناة «خبر» المحلية ،إن حزب العدالة والتنمية
الحاكم ،الذي يترأسه ،سيسعى للحصول على  330صوتا ً في البرلمان ،وهي
األصوات المطلوبة لطرح مسودة الدستور على استفتاء عام.
وأضاف أن حزبه سيحصل على المساندة الكاملة من نوابه في البرلمان وعددهم
 317عضواً ،كما سيسعى الى الحصول على مساندة إضافية من المعارضة لضمان
الحصول على  330صوتاً.
وكشف مسؤولون كبار أن الحزب يعكف على إع��داد مقترحاته رغم رفض
المعارضة لها ،حيث ترى األخيرة أن التعديالت تمنح أردوغان ،وهو مؤسس حزب
العدالة والتنمية ،صالحيات واسعة ،من بينها إصدار قوانين واختيار وزراء.
ورغم حصول حزب العدالة والتنمية على دعم واسع لتعديل الدستور الذي
يعود لحقبة االنقالبات العسكرية ،إال أن هناك خالفات عميقة بشأن الشكل الذي
يجب أن يكون عليه الدستور الجديد.
فمن جهتها ،تسعى أحزاب المعارضة إلى دستور جديد يركز على حماية حقوق
األقليات وضمان الحريات ،وتتخوف ،في الوقت ذاته ،من أن يؤدي تطبيق النظام
الرئاسي إلى وضع صالحيات واسعة في قبضة شخص واحد.

فرن�سا :فر�ض ال�سلطات التركية الو�صاية
على �صحيفة «زمان» غير مقبول
غيرت صحيفة «زمان» التركية الواسعة االنتشار ،لهجتها تجاه حكومة العدالة
والتنمية ،ليصبح خطها التحريري مواليا ً للرئيس ،رجب طيب أردوغان ،ومادحا ً
لسياساته.
وتحول الخط التحريري للصحيفة المعارضة ،بعدما باتت تحت وصاية
السلطات التركية ،بموجب قرار قضائي ،بعد أن اقتحمت الشرطة التركية مكاتب
الصحيفة المرتبطة بمعارض أردوغ��ان فتح الله كولن في وقت متأخر من يوم
الجمعة الماضي ،وسط انتقادات حقوقية ودولية واسعة.
وتضمنت الصفحة األولى للصحيفة ،خبرا ً عن حفل يرتقب أن يقيمه أردوغان
لمناسبة اليوم العالمي للمرأة ،وزي��ارت��ه لموقع جسر يتم بناؤه عبر مضيق
البوسفور في اسطنبول.
ولم يتضمن العدد الجديد أي إشارة إلى االحتجاجات التي قادها معارضون
احتجاجا ً على سيطرة الحكومة على الصحيفة ،واستخدمت الشرطة الغاز المسيل
للدموع وخراطيم المياه لتفريق حشود كبيرة تجمعت أمام مقر الجريدة التي كانت
أحد أكبر صحف المعارضة .في غضون ذلك ،قال وزير الخارجية الفرنسي أمس
إن قرار السلطات التركية فرض الوصاية على أكبر صحيفة «زمان» غير مقبول
ويتعارض مع القيم األوروبية.
وقال جان مارك إيرولت لراديو فرنسا« :إنه غير مقبول .ال يمكن أن نسعى الى
التقارب مع المعايير األوروبية وال نحترم تنوع وسائل اإلعالم .إن األمر واضح
وقلناه بوضوح لألتراك».

