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كوالي�س
خفايا

في الكويت هزيمة حتمية للريا�ض...

�سيا�سة الحجج...
�سيا�سة �أميركا

 مصطفى حكمت العراقي
 سناء أسعد

يكاد ك� ّل ش��يء ينفد ...وك � ّل ش��يء يستنزف وتنتهي صالحية
استخدامه ...وإعادة تدويره وتكريره ،إال التعبئة المتعلقة باألحقاد
واإلجرام ،يبقى هناك دائما ً فائض في المخزون وأجزم أنه لن يكون
هناك حاجة الستخدام االحتياطي منه ما دام المخزون وفيرا يتكاثر
بالجملة ب��ل يتف ّرع ويمت ّد بطريق النمو المستمر .فهما األم��ران
الوحيدان اللذان ال يثيران الجدل ولن تكون هناك حيرة في كيفية
تعبئتهما وف��ي كيفية الحفاظ على مخزونهما ب�ت��وازن مستقر...
ألنّ أمر تعبئتهما وحفظهما مبرمج بشكل تلقائي في طبيعة الفكر
الوهابي واإلخواني ،وال يحتاجان إلى تلقين أو لتقنية عالية ..كما ال
يحتاجان للبحث في العمق إلظهارهما او اكتشافهما ،بل هما من أكثر
األمور التي نلمس فيهما طبعة الحقيقة األكثر وضوحا ً في تماشيها
مع هذا الواقع المرير الذي فرض علينا من أجل مجموعة من المصالح
المتوحشة التي ال حدود ترسمها وال طريق لنهايتها ،بل هي تسبح
ف��ي ال�ف�ض��اء ال ��ذي يمكن أن ينتهي فيه ك � ّل ش��يء إال الصراعات
المتشابكة المعقدة في انفتاحاتها على طرق القتل الممنهج والتدمير
المخطط بأساليب تتميّز باستراتيجيتها الفعالة ...وتميّزت بإظهار
سياسات فريدة من نوعها لم ُيش َهد لها مثيل من قبل على األصعدة
والمستويات كافة في الساحات االقليمية والدولية...
ي�ب��دو أنّ ال�لاع��ب األس��اس��ي ،وال�م�ق�ص��ود ه�ن��ا أم �ي��رك��ا ،تم ّرس
وتف ّوق بتفصيل األقنعة التي تالئم تبدّل أوجهه وتوجهاته تبعا ً لما
يتطلبه دوره التمثيلي في ك ّل مرحلة ،تغيير في األساليب ،دون أن
يكون هناك تغيير في الهدف المركزي والمتمثل بانهيار دور دول
لمصادرة قرارها وإطاحة استقاللها وإنعاش دور دول أخرى بطرق
تصب في مصلحتها ومعها مصلحة «إسرائيل» بالدرجة األولى...
ّ
طبعا ً ذلك تطلب عملية تشريح لم تحتج الى الكثير من الخبرة
لمعرفة ن�ق��اط ضعف عبيدها وتسجيلها كنقاط ق��وة ف��ي مرمى
أه��داف �ه��ا ...تركيا والسعودية وقطر التي اعتبرت نفسها حليفة
الميركا ال مجرد عبيد أو دمى لدرجة أنّ األوه��ام جعلتها تعتقد أن
اميركا تستم ّد قوتها من قوة هذه الدول المتمثلة في الجهل األعمى
والعنجهية والحقد الوهابي اإلخواني ض ّد العلمانية.
المؤسف في هذه المؤامرة الكونية أنّ ك ّل أمر فيها كان له أكثر من
والدة ...في ك ّل لحظة والدة جديدة للسياسات واألطماع ...للجراح
واألوج��اع ...للقتل والتدمير والقهر ...إال تزايد عدد الضحايا كان
الموت هو والدته الوحيدة ...ولكن تتفاوت وحشيته وفظاعته تبعا ً
لحجم ق��رار االنتقام ال��ذي أودى اليه فشل للعدو كان غير متوقع،
سواء في السياسة أو الميدان...
ولكن المثير لالشمئزاز دور حمامة السالم التي تحاول أميركا
لعبه م��ؤخ��را ...حمامة ولكن ال يطيب لها ان تطير اال ف��وق جثث
الموتى ،وال يحلو الغناء لها اال على صوت التفجيرات التي تغتال
ارواح السوريين ...في ك ّل بقعة من الجغرافيا السورية.
فهي تريد الح ّل السياسي ومقتنعة بأن ال بديل عنه ...ولكن ليس
بوسعها وال بحدود إمكانياتها أن توقف تدفق السالح والمسلحين
من تركيا والسعودية الى سورية ...وليس بإمكانها الضغط عليهما
للمضي بالعملية السياسية السورية في جنيف دون عرقلتها
ّ
وش��أن ذل��ك ف��ي اليمن ،فأميركا ارت��أت أنّ م��ا جعل الخليجيين
ينقادون لالنصياع ألوامرها في إثارة الفتن وإشعال فتيل الحروب
وإذكائها في المنطقة دون تردّد ،هو حقد دفين ض ّد سورية وحزب
الله وض � ّد اي��ران التي يبذلون لجعلها ع��دو ال�ع��رب االول ،الكثير
من المساعي والجهود التركية والسعودية ،فكان إلعطاء الضوء
األخضر في ترجمته على أرض ال��واق��ع فعالية قوية يستحيل أن
تكون ذاتها اذا ما ت ّم إعطاء الضوء األخضر إليقاف ما ب��دأوه وما
يعتبرونه اآلن معركتهم لن يتخلوا عنها بسهولة دون نيل مكاسبهم
ال �م��رج��وة ...وه ��ذا بالطبع م��ا ت��رح��ب ب��ه أم�ي��رك��ا و»إس��رائ �ي��ل»...
والتصريحات المغايرة لذلك هي مجرد جعجعة إعالمية ال أكثر.
هناك تخبّط واض��ح وعجز بائن في السياسة األميركية تهيمن
عليها سطوة عدم االع�ت��راف ...عدم االعتراف ب��أنّ الجدل بمصير
الرئيس بشار اﻷسد لن ينتهي بنتيجة توحي برحيله من الحكم...
كما ليس بمقدورها االعتراف بروسيا كدولة باتت تضاهيها قوة
في المجاالت كافة ...أو أنها كسرت موازين القوى وأحدثت قلبة
نوعية في الميدان السوري .ولذلك لم تتوقف يوما ً عن ّ
رش السموم
على القرارات الروسية وفرض القيود على تحركاتها لمضايقتها...
بحجة ال �خ��وف وال�ق�ل��ق م��ن الخفايا الكامنة ف��ي صلب سياستها
واستراتيجيتها المتبعة في سورية ...وال سيما في مساندة بقاء
األسد...
كما يستحيل لالتفاقيات األم�ي��رك�ي��ة وال�ت�ص��ري�ح��ات أن تكون
معيارا ً ثابتا ً وموثوقا ً لديها لدخول أبواب جديدة بمنحى مغاير عن
مبتغاها...
ف��االت�ف��اق ال�ن��ووي ال��ذي ت � ّم توقيعه م��ع إي��ران ال يعني البتة أنّ
أميركا صارت تنظر بعين المودّة والمحبة إليران كصديق لها ...أو
انها تخلت عن الحفر في الفجوات بينهما لتوسيع مساحتها عوضا ً
ع��ن ردم �ه��ا ...أو أنها تخلت ع��ن سياسة التصعيد ض� ّده��ا واث��ارة
استفزازها ...وك��ان آخرها حجزها ملياري دوالر إلي��ران بحجة
انها تع ّوض لنفسها عن مهاجمة ايران لالميركيين في بيروت عام
 ...1983حجة واهية ضعيفة شأن الحجج األخرى التي صارت
سياسة بعينها لم تتوقف أميركا يوما ً عن اتباعها منذ بداية األزمة
السورية...
ف��االت�ف��اق ال �ن��ووي ل��ن ي�ك��ون م�ع��ادل��ة ج��دي��دة لفتح أب ��واب ال��و ّد
على مصراعيها بين أميركا واي��ران ،والتي لن تتوقف بالتالي عن
سياستها في التصدّي لمشاريع اميركا الصهيونية للهيمنة على
المنطقة بالكامل...
ول�ك��ن م ��اذا ع��ن االت �ه��ام��ات القاسية م��ن أم�ي��رك��ا الموجهة ض ّد
السعودية بتمويل ورع��اي��ة وتصدير اإلره��اب ال��ى ال��دول العربية
واألورب�ي��ة ...وأحدثها كان في ما يتعلق بأحداث  11أيلول 2001
وتهديدها بفتح الملفات التي تثبت تو ّرط الرياض ،هل هذا يعني أنّ
أميركا تتخلى عن األخيرة كمنفذ رئيسي لمخططاتها في المنطقة؟
وهل ستتح ّول المخاوف والقلق األميركيان بشأن إمكانية فقدان
 750مليار دوالر ال��ى حقائق بعد تهديد السعودية بسحبها من
البنوك األميركية؟ من المؤكد أنّ ذلك اذا ما حصل سيشكل خطرا ً
كبيرا ً على اقتصادها...
فهل تستطيع السعودية أن ترسم استراتيجيتها ف��ي مجلس
األمن بعدم تشريع قانون مقاضاة رعاة اإلره��اب ...الذي سيمنح
أه��ل الضحايا الحق ف��ي مقاضاة ال��ري��اض ومطالبتها بالتعويض
عن دماء ضحاياهم ...كما نجحت في رسم استراتيجيتها السابقة
في مجلس األمن لمنع إدانتها في حربها الحاقدة ض ّد اليمن ومنع
إرسال اإلغاثات اإلنسانية إلى هناك ...أم انّ الموضوع ليس سيان
عند االميركان ...فالدماء العربية بالنسبة اليهم رخيصة ،وال مشكلة
البتة في هدر المزيد منها ،ولكن دماء ضحاياها منذ عام  2001يمكن
ان تفوق قيمة  750مليار دوالر ،ولن تكتفي بتجميدها لتوزيعها
يوما ً على اهل الضحايا ...بل يمكن ان تطالب السعودية بالمزيد.
فهل تستطيع السعودية لملمة الملفات التي تثبت إدانتها وتو ّرطها
في ما اتهمت به؟ ام انها ستدفع ثمن صنيعها لإلرهاب ودعمه ،ولكن
في البالد التي كانت تش ّد على يدها يوما ً وتصفق لها كلما هدر دم
بريء جديد ...فيكون القرار االميركي بانتهاء صالحيتها اتخذ وال
رجعة فيه...؟
أميركا تريد أن تلعب دور القاضي والمدافع والمحامي والمستشار
والمنقذ وحمامة السالم ،ولكن دون أن تكون هناك وقائع وحقائق
تشير إلى مصداقية ما تريده ...وذلك ببساطة ألنها القاتل والمتهم
والمدان ...كفاعل أساسي وشريك ومح ّرض ومخطط وداعم لك ّل ما
يجري من أزمات في المنطقة كافة...

شكلت الحرب السعودية على اليمن بوابة لالنفجار الشامل
في المنطقة وستكون مسارا ً فعليا ً للتوجه نحو اإلطفاء العام
لحروق ك��ادت ان تح ّول دول المنطقة الى دوي�لات إرهابية
تتصارع في ما بينها تحت شريعة الغاب .فبعد ان أيقنت
الرياض انّ خسائرها وصلت الى نقطة متقدّمة جداً ،بدءا ً من
العراق ثم سورية ولبنان وصوال ً الى توقيع االتفاق النووي مع
طهران ،اتخذت خطوة مته ّورة وعدوانية لجهة قيامها بحرب
شعواء على الدولة الجار اليمن بحجة دعم الشرعية ،فيما هي
لـ»المصادفة» تحارب الشرعية في سورية.
فالرياض كانت تهدف من وراء الحرب على اليمن ،والتي
كانت تعتقد ب��أنّ حسمها قريب كقرب المسافة بين حدود
البلدين ،للقول لواشنطن بأنّ هدف التفاوض مع طهران انتفى،
وبذلك تش ّمر عن ساعديها وتحفز بذلك أنقرة للقيام بشيء
مماثل في سورية والعراق ،وكذلك تل ابيب بالض ّد من حزب الله
وسورية ،فيكون معسكر الحرب قد اكتملت أركانه ،وتفشل بذلك
مساعي التسويات الروسية السورية االيرانية ،لكن ذلك خاب
بصمود اسطوري يمني جعل المعادلة تنقلب على راسميها،
فكان الفشل في الحرب بابا ً للتوجه حكما ً نحو قطار التسويات
التي كان ملف الحرب اليمنية فيها متأخراً ،ولكن يبدو أنّ
سريانه في اليمن سيكون األسرع لحسمه رغم تعثر مفاوضاته
في الكويت ،فالحوثيون رفضوا االلتحاق بالمفاوضات وتأخروا
ألي��ام عدة بسبب عدم التزام الرياض بالهدنة ،ألنّ األخيرة
أيقنت انّ قوات هادي في اليمن قد تنهار في ساعات ان تو ّقف
عنها الدعم الجوي من تحالف الرياض ،بالرغم من التزام
الحوثيين بتلك الهدنة .لذلك أص�� ّر وفد الحوثيين على عدم
االلتحاق من دون التزام سعودي بالهدنة ،وهو ما حصل ولو
بشكل ليس كامالً .وبالرغم من ذلك ،حذر الناطق باسم جماعة
انصار الله محمد عبد السالم من فشل مشاورات الكويت اليمنية

في حال استم ّرت الغارات الجوية السعودية ،هذا ورفض وفد
الرياض اقتراحا ً قدّمه المبعوث االممي لليمن يقضي بإصدار
بيان يدعم وقف وتثبيت إطالق النار ،إذ اختتمت جولة ثالثة
من المفاوضات بين الوفد الوطني اليمني ووفد الرياض في
الكويت بهدف التوصل الى اتفاق ينهي العدوان المتواصل
على اليمن منذ أكثر من عام ،وكان المجتمعون توصلوا في آخر
الجوالت وبحسب تسريبات إعالمية إلى اتفاق يقضي بتكليف
عضو من ك ّل فريق بالتواصل والعمل مع غرفة عمليات لجنة
التهدئة للتوصل الى وقف إلطالق النار وتسهيل عمل اللجان
المحلية إضافة الى إج��راء المبعوث االممي لليمن اسماعيل
ولد الشيخ احمد اتصاالت للضغط باتجاه تثبيت وقف حقيقي
وينص االتفاق كذلك على انه في حال نجاح هذه
إلطالق النار.
ّ
المرحلة يت ّم الدخول في محادثات بشأن العملية السياسية
وسائر النقاط الخالفية.
إنّ نجاح هذه الخطوات من عدمه يعتمد على جدية وفد
الرياض الذي ته ّرب مجددا ً من تأييد إصدار بيان يؤكد أهمية
تثبيت وقف إطالق النار بتوصية من المبعوث الدولي ،حيث
كشفت مصادر يمنية مشاركة في جلسات الكويت انّ رئيس وفد
الرياض عبد الملك المخالفي رفض بشدة الموافقة على تثبيت
وقف إطالق النار ،واعتبر انّ الغارات الجوية للعدوان تشكل
ضمانة لوفد الرياض ،وانّ وقفها سيعزز موقف قوات الجيش
واللجان الشعبية .هذا الموقف ناجم حكما ً عن إمالءات سعودية
ألنّ وفد الرياض غير قادر على اتخاذ ايّ قرار دون العودة الى
السعودية ،خاصة بعد تأجيل الوفد بت إص��دار بيان وقف
إطالق النار في جلسات الصباح الى الجلسة المسائية ،كذلك
التخ ّبط في مواقف وفد الرياض يؤكد أنّ وفد أنصار الله ومن
معه قد نجح في فرض رؤيته حول أولويات الحوار ومقدّماته.
هذه االح��داث تزامنت مع نهاية زي��ارة الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما إلى السعودية ولقائه بحكام ال��دول الخليجية
وخصوصا ً القمة التي عقدها مع الملك السعودي سلمان بن
عبد العزيز ،والتي بدأت تفاصيلها بالظهور إلى العلن لجهة

عدم حماسة الرئيس األميركي للضغط على الرياض لتسريع
مسار التسويات ،خصوصا ً بعد النتائج المترتبة عن حرب
اليمن وما خلفته من مواقف جعلت الرياض تائهة في ما يمكنها
القيام به ،فلم تذهب نحو القبول بخيار التسوية مع أنصار الله
وحلفائهم ،ولم تنزل من سلّم الحرب اال بعدما أيقنت من العجز
عن مواصلة حرب استنزاف مؤكدة ال منتصر فيها اال الشعب
اليمني بصموده وعدم رضوخه لحكام البترودوالر .وبالرغم
من ك ّل ذلك ،لم تكن المطالبات واالتصاالت المطالبة والمؤيدة
لوقف الحرب قد وصلت الى نتيجة خالل الشهور السابقة،
لذلك نجد أنّ واشنطن قد أتبعت مع الرياض أسلوبا ً جديدا ً
لجهة ترك األخيرة القيام بما تريد لتحقيق خياراتها وإجراء
اختباراتها في ذلك حتى تصل الى نقطة اليقين بأنّ مواصلة
الحروب والتصعيد غير ممكنة لجهة القدرة المالية العاجزة
والعسكرية الضعيفة رغم تط ّورها .كما أنّ الضغوط المحيطة
بسياساتها تتزايد لجهة الرفض واالستنكار واتخاذ المواقف
المضادّة لذلك.
وكان قرار البرلمان األوروبي بحظر بيع السالح الى الرياض
دليال على تلك الضغوط .ك ّل ذلك سيجعل الرياض تأتي مرغمة
للطلب من أسيادها لحفظ مقعد ذي قيمة في طاولة التسويات
المنعقدة منذ اتفاق أوكرانيا ،واالتفاق النووي مع طهران،
وصوال ً الى جنيف السوري واليمني...
ّ
ك ّل ذلك يوحي بأنّ اليمن وانْ تعثر حل ازمته فإنّ مسار
ذلك الح ّل هو األسرع من غيره من الملفات ،فسنشاهد حكما ً
تأرجحات قبل الوصول الى ذلك الح ّل ال��ذي ترسم مالمحه
حكومة وحدة وطنية وانتخابات تعطي لك ّل ذي حجم حجمه،
فكما هي الحال في وفد الرياض السوري المتيقن من هزيمته
في االنتخابات انْ حصلت ،كذلك الحال مع وفد الرياض اليمني
المتيقن ايضا ً من هزيمته في االنتخابات انْ حصلت ،لذلك
نجدهم يعرقلون الحلول ويحاولون كسب الوقت الممكن قبل
الوصول إلى تلك النتيجة المؤلمة عليهم...

وا�شنطن ت� ّؤكد وجود خاليا لـ«داع�ش» في  3دول �أوروب ّية وال�سويد تك�شف عن هجوم �إرهابي و�شيك

عبد ال�سالم يمثل �أمام ق�ضاة فرن�س ّيين بعد ترحيله من بلجيكا
كشف رئيس جهاز المخابرات القومية األميركية،
جيمس كالبر ،أنّ تنظيم «داعش» لديه خاليا سريّة
في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.
وتأتي تعليقات كالبر تزامنا ً مع انتهاء جولة
الرئيس األميركي باراك أوباما إلى الخارج ،حيث
طلب م��ن أوروب���ا زي���ادة مساهمتها ف��ي مكافحة
التنظيم اإلرهابي.
ووف��ق��ا ً لما أوردت���ه شبكة « ،»cnnأ ّك��د رئيس
المخابرات القومية ،ف��ي ردّه على س��ؤال أحد
الصحافيين حول ما إذا كان لدى «داعش» خاليا
سريّة في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا كتلك التي
ن ّفذت تفجيرات بروكسل في آذار الماضي ،بقوله
«نستمر في رؤية أد ّلة تشير إلى تخطيط «داعش»
في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا».
وكما أفاد الباحث في معهد واشنطن لسياسات
الشرق األدن��ى ،ماثيو ليفييت ،أنّ تقارير أنشطة
«داع���ش» ف��ي تلك ال���دول ليست ج��دي��دة ،ولك ّنه
أضاف« :من الجديد أن يقول كالبر ذلك» ،مضيفا ً
بأ ّنه «رغم التركيز ،كان على فرنسا وبلجيكا حيث
وقعت الهجمات اإلرهابية التي ه ّزت أوروبا وتب ّناها
«داع��ش» ،إلاّ أ ّنه كان هناك العديد من االعتقاالت
أيضا ً في بريطانيا وألمانيا».
وحسب صحيفة «تيليغراف» البريطانيّة ،ح ّذر
أميركي من أنّ التنظيم يستعد لشنّ هجمات
مسؤول
ّ
أخرى في أوروبا ،على غرار ما حدث في باريس من
العام الماضي ،وبروكسل في آذار الماضي.
وق��ال كالبر إنّ هناك دليالً على أنّ متشدّدين
تابعين للتنظيم في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا،
يعدّون س ّرا ً لهجمات مشابهة في أوروبا.
في غضون ذلك ،تسعى ستوكهولم إلى التثبّت
من معلومات حول خطر وقوع اعتداء على أراضيها،
بعدما ذكرت وسيلة إعالم أنّ عناصر من تنظيم
«داع��ش» تسلّلوا من العراق إلى السويد لتنفيذ
عملية فيها.
وقالت المتحدثة باسم أجهزة األمن السويدية

سيربا ف��ران��زن« :يمكنني التأكيد أ ّننا نعمل في
شكل مكثف ،وبالتنسيق مع شركائنا المحليّين
صحة المعلومات التي
والدول ّيين ،لنتث ّبت من
ّ
تل ّقيناها».
ول��م تشأ ف��ران��زن تحديد طبيعة ه��ذا اإلن��ذار،
ولم تقدّم أ ّية توضيحات حول ما إذا كان يتعلّق
بتهديد إرهابي ض ّد السويد .وقالت «إ ّننا نتل ّقى في
أحيان كثيرة معلومات من هذا النوع ،تكون أحيانا ً
صحيحة ،وأحيانا ً أخرى خاطئة».
وفي السياق ،ذكر موقع «دايلي أكسبريسن»
اإللكتروني ،أنّ المخابرات العراقية أبلغت أجهزة
األمن السويدية بأنّ سبعة أو ثمانية مقاتلين من
التنظيم اإلرهابي تسلّلوا إلى السويد لتنفيذ اعتداء
مدني في ستوكهولم.
ض ّد هدف
ّ
وقالت المتحدثة إنّ مستوى اإلنذار في السويد
لم يتغيّر ،ويبقى في الدرجة الثالثة على سلّم من

خمس درج��ات ،داعي ًة السويديين إلى «مواصلة
العيش بطريقة طبيعية».
رحلت السلطات البلجيكية أمس،
إل��ى ذل��كّ ،
المشتبه في قيامه بدور رئيس في هجمات باريس
صالح عبد السالم ،حسبما أفاد االدّعاء البلجيكي.
من جهته ،قال االدّعاء الفرنسي إنّ عبد السالم
سيمثل أم��ام قضاة فرنسيّين م��ع احتمال فتح
تحقيق رسمي.
وكان عبد السالم أبرز المطلوبين الهاربين في
أوروبا إلى أن أُلقي القبض عليه في بروكسل في
 18آذار بعد مالحقة دامت أربعة أشهر.
وقال محققون إنّ عبد السالم أبلغهم أ ّنه كان
يتو ّلى مسؤولية اإلم��دادات لهجمات  13تشرين
ّ
وخطط
الثاني التي أسفرت عن سقوط  130قتيالً،
رياضي في باريس ولك ّنه
لتفجير نفسه في استاد
ّ
تراجع في آخر لحظة.

احتجاز وا�شنطن لأموال �إيران قر�صنة وف�ضيحة قانونية كبرى

خامنئي� :أميركا رفعت العقوبات على الورق فقط
قال المرشد اإليراني األعلى السيد علي خامنئي أمس ،إنّ الواليات المتحدة
رفعت العقوبات المفروضة على إيران على الورق فقط ،ولك ّنها عمل ّيا ً ُترهب
الشركات لتبعدها عن البالد.
ونقل موقعه اإللكتروني الرسمي عنه قوله ،مخاطبا ً مئات العاملين في
طهران« :على ال��ورق سمحت الواليات المتحدة للبنوك األجنبية بالتعامل
مع إيران ،لك ّنها عمل ّيا ً تنشر الخوف من إيران حتى ال يقيم أحد أعماال ً معنا»،
وأضاف« :المسؤول األميركي يقول إنّ نظام العقوبات مازال ساريا ً لتخويف
االستثمارات األجنبية وإبعادها عن إيران».
من جهته ،وصف الرئيس اإليراني حسن روحاني ،قرار المحكمة األميركية
العليا باحتجاز ملياري دوالر من أموال إيران لدى البنوك األميركية بأ ّنه قرصنة
في وضح النهار ،وفضيحة قانونيّة كبرى ألميركا ،وتعني استمرار العداء ض ّد
الشعب اإليراني.
روحاني قال أمس ،خالل تر ّؤسه اجتماع مجلس الوزراء« :أن تقوم محكمة
أو سلطة تنفيذيّة في نقطة من العالم با ّتخاذ قرار بشأن حقوق وأموال الشعب
اإليراني ،فهذا غير قانوني تماماً ،ويتعارض مع القوانين الدوليّة والحصانة
التي لدى البنوك المركزيّة في القوانين واألعراف الدوليّة».
وأ ّكد «أنّ عليهم (األميركيين) أن يدركوا أنّ الشعب اإليراني ال يتح ّمل التجاوز
على حقوقه وسلبها ،وأضاف :ال يمكن أليّ سارق أن يفخر بسرقته ويتص ّور
األموال المنهوبة ملكا ً له».
وشدّد الرئيس روحاني على أنّ الشعب اإليراني لن يتخلّى أبدا ً عن حقوقه،
وقال« :لقد سعى أعداء الشعب اإليراني طيلة سنوات لحرمان الشعب اإليراني

من ح ّقه في استخدام الطاقة النوويّة ،وصادقوا في هذا المجال على قرارات
ض ّد إيران في األوساط الدوليّة .إلاّ أنّ شعبنا ،وبصموده وممارسته لقدراته
السياسية ،تم ّكن من استعادة ح ّقه ،واليوم نحن في مرحلة اعترف بها الجميع
بحق الشعب اإليراني في تخصيب اليورانيوم».

توقعت مصادر
عراقية أن ال تنجز
عملية تشكيل الحكومة
الجديدة قبل نهاية
شهر أيار المقبل ،بعد
تبلور واضح للمشهد
اإلقليمي وفقا ً للمسارين
السوري واليمني ،يق ّرر
على ضوئها مسعود
البرزاني وبعض
القادة المحسوبين
على رهانات سعودية
وتركية حدود التصعيد
الممكن لتحقيق المزيد
من المكاسب الحكومية،
أو التأقلم مع وقائع
تكون قد أنتجتها
التطورات اإلقليمية
ال تترك هوامش
للمناورة...

داود �أوغلو :مفهوم العلمان ّية
�س ُيدرج في الد�ستور التركي الجديد
أ ّكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس ،أنّ مبدأ العلمانيّة
سيبقى في الصيغة الجديدة للدستور ،التي يعدّها حزبه اإلسالمي
المحافظ الحاكم ،وذلك بعد الجدل الحاد الذي أث��اره رئيس البرلمان
بإعالنه معارضته للنظام العلماني.
وقال أوغلو في خطاب ألقاه أمام ن�� ّواب حزب العدالة والتنمية في
التركي ،وب ّثه التليفزيون الرسمي ،إنّ «الدستور الجديد الذي
البرلمان
ّ
نقوم بإعداده سيتض ّمن مبدأ العلمانية لضمان حريّة العبادة للمواطنين،
ولكي تكون الدولة على مسافة واحدة من األديان كافة».
وكان رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان قال ،االثنين الماضي ،إنّ «تركيا
ديني ،وهو اقتراح يتعارض
التي تقطنها أغلبيّة مسلمة تحتاج لدستور
ّ
مع مبادئ تأسيس الجمهورية الحديثة».
من جهته ،قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،إنّ تصريحات
كهرمان آراء شخصيّة ،وإنّ الدستور الجديد يجب أن يضمن حرية العقيدة،
مؤ ّكدا ً أنّ الدولة يجب أن تقف على مسافة واحدة من كل العقائد الدينيّة،
و قال «آرائي معروفة في هذا الشأن … الواقع هو أنّ الدولة يجب أن تقف
على مسافة متساوية من كل المعتقدات الدينية .هذه هي العلمانية».
وأث���ارت تعليقات كهرمان انتقادات المعارضة ،ودفعت لتنظيم
احتجاجات وجيزة في الشوارع ،حيث يخشى منتقدون أن يضع الدستور
الجديد قدرا ً من السلطات أكبر م ّما ينبغي في يديّ أردوغان ،الذي يسعى
لرئاسة تنفيذيّة تحل محل النظام البرلماني الحالي.

رو�سيا تو ّرد �أنواع ًا �إ�ضاف ّية من الأ�سلحة
لإيران ّ
وتوقع عقد توريد « »s400للهند
أ ّك��د رئيس مؤسسة التعاون العسكري التقني الروسية ،ألكسندر
فومين ،أنّ موسكو ال تستبعد إرسال أنواع إضافيّة من األسلحة إليران،
مع استمرار توريدات صواريخ « ،»s300مشيرا ً إلى أنّ الحديث يدور هنا
فقط عن األسلحة غير المحظورة ،وفق قائمة منظمة األمم المتحدة.
وقال فومين للصحفيين« :لقد أبرمنا ا ّتفاقات عدّة مع إيران ،ويمكن
تخص سوى األسلحة التي
أن يت ّم التوقيع على ا ّتفاقات أخرى ،لكنها لن
ّ
يمكن توريدها ،والتي لم ُتدرج في القائمة األممية».
وف��ي ما يتعلّق بتسليم منظومات صواريخ « »s300للجمهورية
اإلسالمية ،أ ّكد فومين تواصل توريدها ،الفتا ً إلى أنّ هذه العملية «تسبق
الجدول المخطط».
سياق آخر ،نفى فومين العمل على استئناف توريد منظومات
وفي
ٍ
صواريخ « »s300الروسيّة إلى سورية.
في غضون ذلك ،أعلن وزير الدفاع الهندي توقيع ا ّتفاقية استيراد
منظومات دفاع جوي من طراز « »s400من روسيا ،مشيرا ً إلى أنّ بالده
تأمل في الحصول على هذه المنظومات في أسرع وقت.

�ألمانيا ت�ؤ ّكد ترك
رئي�س المخابرات الخارجية لمن�صبه
أ ّك��دت الحكومة األلمانية أم��س أنّ جيرهارد شيندلر رئيس جهاز
المخابرات الخارجية ( )bndسيترك منصبه قبل عامين من موعد انتهاء
واليته ،لك ّنها لم تورد سببا ً لهذا التغيير المفاجئ.
وقال بيتر التماير كبير موظفي مكتب المستشارة األلمانية آنجيال
ميركل في بيان مقتضب ،إنّ شيندلر الذي تو ّلى رئاسة الجهاز منذ ،2012
ولم يكن من المنتظر أن يتقاعد قبل العام  2018سيترك منصبه ،وسيحل
محلّه برونو كال المسؤول ب��وزارة المالية عن الخصخصة والعقارات
المملوكة للحكومة اعتبارا ً من األول من تموز.
التماير أضاف أنّ «جهاز المخابرات الخارجية يواجه تحدّيات كبيرة
في السنوات المقبلة في ما يتعلّق بجميع مناحي عمله» ،و تابع« :ويشمل
ذلك تط ّور مه ّمته في ضوء التحدّيات األمنية المتغيّرة ،وتحديث الجهاز
على المستوى الفني وعلى مستوى العاملين والعواقب المؤسسيّة
تنصت تتعلّق بوكالة
والقانونيّة الناتجة عن تحقيق برلماني في فضيحة ّ
األم��ن القومي األميركية ،ونقل أج��زاء كبيرة من الجهاز من ب��والخ إلى
برلين» .وتأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن أنّ الجهاز ساعد وكالة األمن
التجسس على حلفاء أوروبيّين.
القومي األميركية في
ّ

ترامب وكلينتون ّ
يتقدمان في خم�س واليات �أميرك ّية جديدة
فاز الملياردير دونالد ترامب باالنتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري في
 5واليات أميركيّة ،بينما فازت منافسته األوفر حظا ً هيالري كلينتون في
انتخابات الحزب الديمقراطي في  4واليات.
وأفادت وسائل اإلعالم األميركيّة بأنّ ترامب فاز في كا ّفة الواليات التي ُن ِّظمت
فيها الثالثاء  26نيسان االنتخابات التمهيدية لتحديد ّ
مرشح الحزب الجمهوري
في السباق الرئاسي القادم ،وهي واليات كونيتيكت وميريالند وبنسلفانيا ورود
آيالند وديالوير.
وجدير بالذكر أنّ نتائج االنتخابات التمهيديّة في الواليات الخمس المذكورة
ستو َّزع وفقا ً لها أصوات  172من المندوبين الجمهوريين في مؤتمر الحزب،
الذي من المرتقب عقده في مدينة كليفالند بوالية أوهايو في  21-18تموز من
العام الجاري ،وستحدّد هويّة المرشح الرسمي من الحزب إلى االنتخابات
الرئاسية في تشرين الثاني القادم.
بدورها ،ح ّققت هيالري كلينتون فوزا ً في االنتخابات التمهيديّة لتحديد

ّ
مرشح الحزب الديمقراطي النتخبات الرئاسة ،والتي جرت في  26نيسان
بواليات ميريالند وديالوير وبنسيلفانيا وكونيتيكت ،حسب ما أف��ادت به
وسائل إعالم أميركيّة ،لك ّنها خسرت أمام منافسها الوحيد السيناتور بيرني
ساندرز في والية رود آيالند.
و ُت��ح��دّد ه��ذه االن��ت��خ��اب��ات م��ن ستدعمه أص���وات  462م��ن المندوبين
الديمقراطيّين في مؤتمر حزبهم ،الذي من المتوقع عقده في شهر تموز من العام
الجاري إلعالن اسم المرشح الرسمي من الحزب الديمقراطي إلى االنتخابات
الرئاسيّة األميركيّة.
وفي السياق ،سارع ترامب وكلينتون إلى تبادل انتقادات الذعة ،وتوعّ د
ك ّل بهزيمة اآلخر في انتخابات الرئاسة النتخاب خلف للرئيس الديمقراطي
باراك أوباما .وقال ترامب في مؤتمر صحفي بنيويورك« :أعتقد أ ّنها مرشح به
عيوب ،وسيكون من السهل هزيمتها .وانتقد سج ّل كلينتون أثناء عملها كوزيرة
للخارجية وتصويتها لدعم حرب العراق عندما كانت عضوا ً في مجلس الشيوخ

عن والية نيويورك».
ّ
المرشح الجمهوري أضاف أنّ الميزة الوحيدة لكلينتون هي أ ّنها امرأة تسعى
ألن تصبح أول رئيسة للواليات المتحدة ،مضيفاً« :بصراحة لو كانت هيالري
كلينتون رجالً فإ ّنني ال أعتقد أ ّنها كانت ستحصل على  % 5من األصوات».
من جانبها ،هاجمت كلينتون ،في كلمة ألقتها في فيالدلفيا ،ترامب ال ّتهامه لها
بمحاولة «اللعب بورقة المرأة» ،مشيرة أ ّنه سيكون للمرأة نصف عدد المقاعد
في الحكومة الجديدة في حال فوزها في االنتخابات.
فقد ردّت كلينتون على سؤال حول ما إذا ستن ّفذ وعودها االنتخابية ،كما فعل
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ،عندما قدّم وعدا ً مماثالً ،قائلة إ ّنها تعتزم
تشكيل حكومة مماثلة ألميركا ،مشيرة إلى أنّ أميركا تتك ّون من النساء بنسبة
 .% 50من جه ٍة أخرىّ ،
حث ترامب منافسيه الجمهوريّين كروز وكاسيك على
وحث أيضا ً
ّ
السباق حتى يمكن للحزب الجمهوري أن ي ّتحد خلفه،
االنسحاب من ّ
الناخبين المؤيّدين لساندرز على دعمه.

