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ما بعد التوقعات �إال الحقائق
وما بعد ال�شهادة �إال الن�صر...
 سناء أسعد
مما ال شك فيه أنّ الجميع يتر ّقبون على تخوم المعارك الجارية
كيف ستت ّم إعادة ترتيب مشهد األحداث التي زادت تعقيدا ًوتشابكاً،
حيث فتحت أبواب التغيّرات على مصراعيها واشتعلت النيران في
جبهات متعددة ...بعد تلك الهجمة المعاكسة واالستفزازية للحلف
المعادي وأذنابه وال��ذي أطلق العنان لبث سمومه الخزينة جراء
االنتصارات المتسارعة والمتتالية التي حققها الحلف المقاوم في
الميدان السوري...
تلك الهجمة أث���ارت استهجانا ً وسخطا ً كبيرين ف��ي الشارع
السوري ،فاكتظت التساؤالت على مفارق الطرق ،منتظرين أن
يكون الجواب بعملية نوعية ُتحدث هزة عنيفة أو انقالبا ً كبيرا ً بقدر
وأهمية ما جرى و يجري أو يفوقه بدرجات ...وال سيما بعد أن
كانت الحرب على مقربة من أن يكون فصلها األخير ناجزاً ...وعلى
وشك االقتراب الحتمي من بوابة النصر ...لوال شبح الهدنة الذي
خيّم س��واده في قلوب السوريين ...وكانت بمثابة غرفة إنعاش
إلحياء شيطنة السفاحين القتلى من جديد ،وازدياد تحركاتهم بعد
أن كان قد ت ّم كسر شوكتهم في مطارح عديدة...
فصورة الحمل الوديع للمعارضة المسلحة ،والتي حاول العدو
دائما ً تعليقها في صدر المتحف الحربي ...صارت مش ّوهة بأيادي
من رسموها ومن دمجوا ألوانها ...ومن ص ّمموا بروازها ...فقد
تح ّول الفنانون والمبدعون في رسم اللوحات وعرضها إلى ثيران
هائجة وك�لاب مسعورة ينهشون في ك�� ّل مكان بحملة تصعيد
ضخمة ُيراد بها العودة بنا إلى نقطة البدايةّ ...
ولف حبل المشنقة
حول عنق مسار التقدّم لخنق وقطع أنفاسه فيُصاب قادته بالرعب
والذعر ،ث ّم بالعجز والشلل ،وبالتالي حصر المعركة في بوتقة
الصراع الالمتناهي الحدود بأفق مسدود أو ربطها بعجلة معطلة،
غير قادرة على التحرك وال خطوة واحدة إلى األمام...
ه���ذه كلها أه����داف واض��ح��ة ف��ي ق��ائ��م��ة األوه����ام ال��ت��ي أدرجها
الحلف الشيطاني ضمن مخططاته ويسعى جاهدا ً ألن تصير قيد
التحقيق ...لقلب الموازين وتغيير قوانين اللعبة ...فيكونون هم
أصحاب القرار وهم المخططون والمنفذون وما علينا نحن بعد ك ّل
ما حصل إال أن نطيعهم وننصاع لك ّل ما يشترطوه وما يطلبوه،
بناء على اعتقادهم بأنهم هم الفريق الفائز ونحن الخاسر ...وآن
األوان لرفع راية االستسالم لهم ...واالعتراف أنهم األقدر ونحن
الضعفاء الذين ال ح��ول وال ق��وة لنا ..وإن ك��ان لدينا القليل مما
ندّعي ...وإذا كنا نشكل قوة ردع كافية ،وحلف ال يهزم مع حزب
الله وايران وروسيا ..لماذا لم نستطع منع مآسي وفظائع حلب؟
ومجزرة الزارة المروعة؟ ولماذا يت ّم اغتيال كبار القادة من حزب
الله داخل األراضي السورية وال نحرك ساكناً؟
إش���ارات االستفهام تتزاحم وتتكاثف بوابل من األسئلة في
فضاء المتفائلين أكثر مما هي عليه في فضاء المتشائمين ...هي
ذاتها تدور في مطابخ العدو ولكن بطريقة مختلفة ..كيف سيكون
الردّ؟ وما اإلجراءات والتدابير والخطط األنجع التي سينهض بها
الحلف المقاوم إزاء التط ّورات األخيرة؟
تحاول السعودية وتركيا بتوجيهات أميركية فرض الوجود
اإلسرائيلي في المشهد العربي بجرأة كبيرة ونقله من حيّز الخفاء
إلى فضاء العلن بفجور عربي لم يشهد له مثيل من قبل ...كشريك
أساسي في هذه الحرب الكونية ض ّد سورية بأبعاد كثيرة ال يمكن
أن تكون إحداها بمحض الصدفة ..بل هي إحدى الخطط البديلة
التي رسمت في غرفهم ال��س��وداء ...وتحويل ح��زب الله وإيران
ليكونا ع��دو العرب األول ب��دالً من «اس��رائ��ي��ل» ...فال أح��د يخفى
عليه الهجوم المفتوح الذي تشنّه أميركا وأذنابها من العرب ض ّد
ح��زب الله وإي���ران .تقوم بالدرجة األول��ى ب��زرع الفتن الطائفية
ووهم الخطر اإلقليمي الذي تشكله ايران على السنة في المنطقة..
وبطريقة معاكسة بزرع المخاوف في المصير المجهول للطائفية
الشيعية والذي يتح ّمل مسؤوليته حزب الله كحليف أساسي في
مواجهة أتون الحرب داخل األراضي السورية..
فالهدف واح��د ...هو إحباط مشروع المقاومة ض ّد «إسرائيل»
لضمان أمنها وإبعاد الخطر عن حدودها ...فتصير الحرب ض ّد
سورية وض�� ّد اي��ران وض�� ّد ح��زب ال��ل��ه ...فالمجازر وحدها غير
ك��اف��ي��ة ...واللعب على الحبال السياسية وال��ن��ف��اق وال��خ��داع في
تزييف الحقائق ،ليس بالسالح الكافي لطرح األوراق التي ال
تقبل إال إذا كانت مكتوبة بالحبر العبري وبالشروط االميركية...
ويسيل منها زندقة آل سعود والنتانة األردوغانية ...كما أنّ بحر
توجع حزب
الدماء ال��ذي أغرقوا به حلب ال تهيج أمواجه إال إذا ّ
الله في الصميم ..فكان اغتيال القيادي مصطفى بدر الدين داخل
األراضي السورية..
لتقول «إس��رائ��ي��ل» إنها ح��اض��رة ...وأن��ه��ا ل��ن تكتفي بحصار
حزب الله إعالميا ً وماديا ً ولن تكتفي بحجب قنواته وبتوصيفه
عبر ألسنة العرب الغادرة بأنه منظمة إرهابية ...وأنّ تهديدات
األمونيا التي أطلقها سيد المقاومة حسن نصرالله في خطاباته
لن تخيفهم .بل هي الحرب ولتكن بأوسع أبوابها وكافة أسلحتها
واحتماالتها ...ج��اء اغتيال القائد الشهيد ب��در ال��دي��ن ،ومجزرة
ال��زارة المر ّوعة ،وفاجعة حلب ،لتقول السعودية وتركيا أنهما
قادة اإلرهابيين المرتزقة وأنهم أذناب للغرب و»إسرائيل» ...وإنّ
المعركة لن تنتهي بنصر الحلف المقاوم وإن لم تكن بنصرهم
هم ف��إنّ المعركة ستستم ّر وأنّ الخطط تمأل رف��وف مطابخهم
الصهيونية ،والمرحلة اآلن هي مرحلة استنزاف مستم ّرة ،ولتكن
الخسائر باألرواح البشرية تعادل االنتصارات الميدانية السابقة...
وما خفي ألعظم...
نعم إنّ الخفي ألعظم ...ولكن ما يخفيه الحلف المقاوم وليس ما
يخفيه أهل اإلجرام والفتنة والقتل ...فك ّل ما لديهم قدموه وطرحوه
بأقبح الطرق واألساليب ...وأكثرها حقدا ً وجشعا ً وافالساً ...أما
نحن فما زال لدينا الكثير ..منه ما هو متوقع ومنه ما ال يمكن أن
يدخل في عداد الحسابات والتكهنات ..وتلك االستفزازات المتتالية
لن تجعل من الحكماء حمقى .والحقد الذي يغلي في قلوبهم لن
ينطفئ في وعاء الثلج الذي يتوقعوه .والنصر الذي نسعى إليه
ولتحقيقه لن نرسمه بطريقتهم ،ولن ندع الدماء التي تسيل في
قلوبنا تسيل من إرادت��ن��ا ،والحفر التي تحفر بماكينات غدرهم
ستعجز عن إسقاط قلعة عزيمتنا وصمودنا .ومهما كان هديرها
عاليا ً لن يخفي زئير نصرنا الذي أقلقهم وأرعبهم فأخرجهم عن
طورهم وكشف تكتالتهم ..فصارت خفافيش الليل تظهر وضح
النهار متحدية نسور الحق...
ولكن هيهات ...هيهات منا الذلة ...هيهات منا الهزيمة ...هذا هو
شعارنا ،شعار النصر وليس بأمل واهم وال مستحيل...
حزب الله لن يكون إال قوة رادعة ساحقة في وجه «إسرائيل»...
وروسيا لن تكون إال ميزان القوة الكاسرة في المنطقة ...وايران
ّ
يقض مضجع السعودية حتى يدفن
ستبقى حاضرة سيف حق
آخ��ر فكر وه��اب��ي سلفي ،وك��م��ا ستبقى المهين األك��ب��ر للتم ّرد
والجموح األميركي...
وس���ت���ب���ق���ى س�����وري�����ة م���ق���ب���رة ل���ل���م���ش���اري���ع ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة
واالستعمارية...
دماء شهدائنا في حلب والزارة وكافة األراضي السورية وبمن
فيهم إخوتنا من قادة المقاومة واي��ران لن تكون إال تربة خصبة
تورق و تزهر نصرا ً من الله مبين....
سيدفع العدو ثمن تهوره وجنونه وتطاوله والتفافه وتجاوزه
الخطوط الحمر غالياً....
وما بعد القول إال الفعل ..وما بعد التوقعات إال الحقائق ..وما
بعد الشهادة إال النصر..

مئة عام على �سايك�س بيكو ...مئة عام والقتل م�ستم ّر
 جمال محسن العفلق
كم ذكرى مؤلمة يجب ان نكتب عنها؟ من االحتالل العثماني
الهمجي مرورا ً باتفاق سايكس ـ بيكو الذي تقاسم أرضنا وكان
مقدّمة لوعد بلفور ،الذي ح ّول قلب وطننا إلى وكر للعصابات
الصهيونية وقطعان المستوطنيين ،وما زالت الدماء العربية
تسيل في شوارع المدن وتغمر األرض التي نعيش عليها.
ما كنا لنتذكر اتفاق سايكس بيكو ،ذلك االتفاق البريطاني
وأسس لحدود الدم
الفرنسي الذي أنتج دويالت عربية متف ّرقةّ ،
بين االخوة واألشقاء ،ليتح ّول اليوم وبعد مائة عام إلى وثيقة
تزعج صانعيها فأنتجوا وثيقتهم واتفاقاتهم التالية القاضية
المقسم وزيادة الفرقة بين األشقاء تحت عنوان كبير
بتقسيم
ّ
اسمه الصراع المذهبي والعرقي ،والذي ما كان ليكون موجودا ً
أصالً لوال تلك الدول التي تسعى للحفاظ على مصالحهم لمائة
عام أخرى.
لن أغرق في التاريخ ،فالحاضر أش ّد إيالما من الماضي ولكن
اليوم هناك عالمة فارقة علينا أن نقف عندها ونطرح عشرات
قسمت كل من بريطانيا وفرنسا التركة
االسئلة ...منذ مائة عام ّ
العثمانية ،ولكنها اتت بجيوشها لتثبيت التقسيم ولم تدخل تلك
الدول االستعمارية الى بالدنا بسهولة ،ولم تجد يوما ً واحدا ً
فيه استقرار وكانت التكاليف عليها كبيرة ،وخسرت الجيوش
الفرنسية والبريطانية الكثير في منطقتنا وخرجت مجبرة
وحصلنا على االس��ت��ق�لال ،لكن ال��ي��وم نفس ال��م��ش��روع ينفذ
بجنود من المنطقة ومال عربي وخيانة معلنة لم يعد أصحابها
يخجلون منها إنما أصبحت حالة مستمرة تجد التبرير عند
أصحابها من مثقفين ورجال مال وسياسة.
فهذا ما يس ّمى رئيس ائتالف الدوحة الخائن يلقي محاضرة

عن «حق» تركيا في إنشاء منطقة آمنة على األراضي السورية،
ويعترف باتفاقية سورية تركية حول هذا األمر ،في المقابل ال
يعترف هو ومن معه باتفاقات سورية روسية أو سورية إيرانية
ح��ول ال��دف��اع المشترك ،وم��ن قبله أعطى الكيان الصهيوني
الغاصب الضوء األخضر بما قيل إنه «حقه» في حماية الحدود
الشمالية الحتالله ،وف��ق تعبير الجماعات اإلره��اب��ي��ة ،وقدّم
الشكر للدولة الصهيونية على تقديمها المساعدة لإلرهابيين،
ولم يكتف الخونة ببيع ما ال يملكون ،بل قالوا أنهم يمثلون
الشعب السوري في ذلك وهم أكثر الناس علما ً أنهم ال يمثلون
إال م��ن ي��دف��ع لهم ال��م��ال ويسكنهم ال��ف��ن��ادق ويعطيهم تذاكر
السفر ،أما الجماعات اإلرهابية العاملة تحت مظلة المشروع
التقسيمي الجديد فهي ال تبخل على أسيادها بشيء ،وال تنكر
مجازرها بحق المدنيين العزل وال تكتفي بالقتل ،إنما تأخذ
أبشع الصور لتعبّر عن مدى حقدها وبنفس الوقت تقدّم وثائق
ألسيادها بأنها تنفذ األوام��ر دون اي ت��ردّد ،فما قامت به تلك
الجماعات منذ وقت قريب في قرية (الزارة) ال يمكن أن يكون
فعالً انسانيا ً أو ثوريا ً أو دينياً ،لتعيد هذه الجماعات بأفعالها
إلى األذهان مجازر قطعان المستوطنيين في فلسطين المحتلة
ولبنان ،وتذكرنا بمجازر فرنسا في الجزائر ،وإيطاليا في ليبيا،
وبريطانيا في مصر والعراق ،كما الواليات المتحدة االميركية
راعية حقوق اإلنسان ،وكما مجازر العثمانيين بحق األرمن
والسريان وغيرهم ،فالصورة واح��دة للهمجية ،والمدرسة
نفسها ،لكن الفرق أنّ بعض المجرمين هم من أبناء جلدتنا هذه
المرة ويعملون لصالح أعداء وطننا.
إنه قرن من الزمن أنتج ما أنتجه من آالم وأوج��اع ،وسرق
المستعمرون خ��ي��رات ب�لادن��ا ،وق��ب��ل ان ي��ط��ردوا استطاعوا
تأسيس مدارس للقتل خلفهم و تعمل وفق أوامرهم وتسوق
لنفسها باسم الدين ،والدين منها براء.
واليوم نعيش مرحلة المخاض الصعب في القضية السورية

كوالي�س
خفايا

حيث يقف العالم بأسره ض ّد شعب رفض الذ ّل والهوان وق ّرر
أن يلتزم خط المقاومة والحرية والدفاع عن األرض ،عالم يرى
ك�� ّل ه��ذه الجرائم ويلتزم الصمت وإذا ما ق�� ّرر الكالم فكالمه
أش ّد ألما ً من الجريمة نفسها ،عالم يدافع عن «جبهة النصرة»
اإلره��اب��ي��ة وجميع ال��ح��رك��ات التي تعمل وف��ق أج��ن��دات القتل
والترويع والترهيب ،وال يكتفي هذا العالم بالدفاع عن اإلرهاب
إنما ُيس ّهل تمويله بالسالح والمال من خالل دول عربية ت ّمت
صناعتها لخدمة االستعمار .ذلك االستعمار ال��ذي يعلن عن
مشروعه من خالل الصحف ومراكز األبحاث ،ويؤكد أصحاب
المشروع أنهم ماضون في عملية تقسيم المنطقة ،ويؤكدون
ذل��ك م��ن خ�لال تالعبهم بعملية ال��م��ف��اوض��ات ،ول��ن ننسسى
عبارة عرابة المشروع (كونداليزا راي��س) عندما قيل لها أنّ
هذا المشروع سيخلف الكثير من القتلى فكانت إجابتها ال يه ّم
نخفف عن سلة الغذاء العالمي!
وبأي
سياسية
تسويات
عن
اليوم
فكيف يمكننا أن نتحدّث
ّ
حبر سنوقع تلك االتفاقيات؟
وإذا كنا اليوم نجد التفاوض ضروريا ً لوقف شالل الدماء،
ف��ه��ذا ال يعني أن��ن��ا م��ج��ب��رون على نسيان دم���اء ال��ش��ه��داء من
المدنيين والعسكريين ورج��ال المقاومة الذين ع ّطروا أرض
سورية بدمائهم ،وأت��وا من الجنوب المح ّرر إلى دمشق طلبا ً
للشهادة من أجل أجيال قادمة يجب أن تعيش بكرامة وحرية.
قد يكون إحياء ذكرى اتفاق سايكس ـ بيكو مؤلماً ،ولكننا بعد
مائة عام على هذا االتفاق ما زلنا نقاوم وما زلنا مؤمنين بأننا
أصحاب األرض ،وأنّ حق تقرير المصير هو ملك لنا .مائة عام
في التاريخ رقم عابر ،إذا ما حققت الشعوب النتائج المرجوة
من نضالها وصمودها ،مائة عام قد نكون خسرنا فيها الكثير
ولكننا لم نستسلم بعد ولن نستسلم ،فحقنا بالعيش نحن من
يضمنه ال المواثيق والقرارات الدولية.

توقعت مصادر روسية
أن يكون الدعم الذي لقيته
حكومة ليبيا الجديدة
في لقاء فيينا على كافة
المستويات ضمن تفاهم
أميركي روسي على
ذلك عرضا ً ضمنيا ً لتركيا
التي تتمثل جماعتها في
الحكومة للتخلي عن
لغة التصعيد القائمة في
سورية على التمسك
بـ«جبهة النصرة» وإعالنا ً
ضمنيا ً عن إمكانية نيل
«أحرار الشام» المدعومين
من تركيا فرصة اإلفادة
من أحكام الهدنة والحفاظ
على وضعهم ضمن
صيغة التسوية السياسية
بعدما قبلت موسكو بربط
مصير تصنيفهم كتنظيم
إرهابي بموقفهم من
«جبهة النصرة».

دعوات �ألمانية لرفع العقوبات عن مو�سكو و عودتها الى «»G8

قوة التدخل ال�سريع لـ«الناتو» عاجزة عن مواجهة رو�سيا
أق��رت مصادر في حلف «الناتو» ب��أن ق��وة التدخل
السريع الجديدة للحلف ،التي أطلق عليها اسم «رأس
الرمح» ،عاجزة عن التدخل في شرق أوروب��ا في حال
نشوب حرب مع روسيا.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» عن جنرالين في
األطلسي قولهما ،إنّ القوة الجديدة التي كان تشكيلها
من النجاحات الرئيسية المعلنة للحلف في أعقاب قمته
المكرسة لمواجهة روسيا التي انعقدت في عام ،2014
ستكون ضعيفة ومعرضة ألي هجوم في مرحلة االنتشار
لدى محاولة التدخل في بولندا أو دول البلطيق.
وأوضح الجنراالن أنّ هذا الضعف مرتبط بقرار روسيا
زيادة عدد قواتها بشكل حاد في مقاطعة كالينينغراد
التي تحد بولندا وليتوانيا ،باإلضافة إلى نشرها قدرات
عسكرية في المناطق المجاورة ،تعد كافية للتغلب
على قوات األطلسي قبل أن تنجز انتشارها وتستعيد
جهوزيتها القتالية.
و على المستوى الرسمي ،أصر متحدث باسم «الناتو»
على أن قوة التدخل السريع قادرة على االنتشار في أي
حالة من الحاالت ،لكنه أقر بأن تعزيز القدرات العسكرية
لروسيا أدى إل��ى تعقيد ال��وض��ع ف��ي المنطقة بشكل
ملموس.
وأض���اف أن ال��ص��واري��خ ال��م��ض��ادة للجو والسفن
والطيران الحربي المرابط في مقاطعة كالينينغراد
والمناطق الروسية المجاورة األخرى ،قادرة على إصابة
األهداف على مسافات طويلة.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ذك��رت الصحيفة أنّ إدراك الحلف
لضعف قوة التدخل السريع ،دفعه إلى قرار نشر مزيد
من العسكريين بصورة دائمة طوال ح��دوده الشرقية،
مشيرة الى أن زعماء دول «الناتو» خالل قمتهم المرتقبة
في وارسو ،سيصدقون على حزمة من اإلجراءات الرامية
إلى زيادة قدرات الحلف على الدفاع عن األراضي ،وليس
إجراءات ردع فحسب .وتابعت أن هذا التوجه يظهر مدى
قلق الحلف من احتمال نشوب نزاع مسلح في أوروبا

بمشاركة روسيا.
ومن اإلجراءات المقترحة على طاولة الزعماء ،احتمال
نشر  4كتائب في إستونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا .أما
قوة «رأس الرمح» ،فرغم عيوبها ،يرى «الناتو» أنه يمكن
استخدامها ألغراض أخرى باستثناء التصدي لروسيا،
بما في ذلك مواجهة اضطرابات أهلية واشتباكات على
الحدود ومنع تحولها إلى نزاع مسلح.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أنّ حلف شمال األطلسي
يعتقد أن الجيش الروسي يخطط الستخدام أساليب
الحرب الهجينة لزعزعة االستقرار في أراض��ي الدول
«الخصوم» قبل الدخول في أي مواجهة مباشرة.

وفي سياق متصل ،عبّر وزير الخارجية األلماني فرانك
شتاينماير ،عن دعمه لعودة روسيا إلى مجموعة الثماني
الكبار « »G8حال التزمت موسكو بـ «اتفاقات مينسك».
ونقلت صحيفة «دي��ر شبيغل» األلمانية في مقابلة
صحفية عن شتاينماير قوله «دائما يتظاهر وكأن إمكانية
مشاركة روسيا في محافل معينة هدية لها! وننسى
أحيانا ً لماذا من مصلحتنا جذب روسيا للتعاون الدولي
وتقاسم المسؤولية»؟.
وأضاف «الصيغة التي في إطارها يمكننا التغلب على
غياب الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات ،تصبح
مهمة بالتحديد في وق��ت األزم���ات ..ليس هناك أمثلة

تاريخية مقنعة ُتثبت أن العزلة أو اإلبعاد جلبتنا أو
قربتنا إلى السالم العالمي ..لذلك ينبغي أن تكون الدول
الصناعية الكبرى مهتمة بعودة روسيا إلى دائرة «،»G8
في حال ساهمت في تنفيذ اتفاقات مينسك ،على سبيل
المثال».
وأك ّد الوزير األلماني الحاجة إلى روسيا قائالً « نحن
بحاجة إلى روسيا لتسوية النزاعات الدولية الكبرى..
ففي سوريا ،أصبح هذا الشيء مفروغا ً منه .وأجرؤ على
التكهن بأنّ في سبيل االستقرار في ليبيا ،أيضا نحتاج
إلى روسيا».
وقال شتاينماير « ُنالحظ أن معارضة تمديد العقوبات
على روسيا ازدادت في االتحاد األوروبي بالمقارنة مع
السنوات السابقة وسيكون من الصعب التوصل إلى
موقف مشترك بشأن هذه المسألة في االتحاد األوروبي
بالمقارنة مع العام الماضي» ،مضيفا ً أن عليهم في
االتحاد األوروبي بذل جهود للتوصل إلى موقف عام بهذا
الشأن.
في غضون ذلك ،أعرب عدد من كبار الساسة األلمان
خ�لال مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» األلمانية ،عن
ضرورة رفع العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية
األزمة األوكرانية.
وق��ال رئيس وزراء بافاريا ستانيسالف تليك أنه
«ينبغي أن يكون هدفنا إنهاء العقوبات االقتصادية ضد
روسيا في أقرب وقت ممكن» ،مشيرا ً أن روسيا شريك
تجاري مهم لالتحاد األوروبي ال ينبغي أن نخسره على
المدى الطويل.
ك��م��ا أع����رب وزي����ر االق��ت��ص��اد ف��ي ش��م��ال ال��راي��ن،
وستفاليا غ��ارري��ل��ت دوي���ن ،ف��ي تعليقات للصحيفة
عن وجهة نظر مماثلة «ألمانيا وروسيا بحاجة إلى
بعضهما البعض ،والتعاون هو مفيد لكال الجانبين»،
م��ؤك��دا ً ع��ل��ى أن «ال��ع��ي��ن ب��ال��ع��ي��ن» ه���ذه ليست هي
استراتيجية السياسة الخارجية ،التي تقود إلى بلوغ
الهدف.

ديمقراطيون ي�ستخدمون ترامب لتخويف الناخبين وحملهم على الإدالء ب�أ�صواتهم

هيالري كلينتون �ستكلف زوجها ب�إنعا�ش االقت�صاد في حال فوزها
أع��ل��ن��ت ال��م��رش��ح��ة األوف����ر ح��ظ��ا للرئاسة
األميركية ع��ن ال��ح��زب الديمقراطي هيالري
كلينتون ،أنها ستكلف زوجها بيل كلينتون،
بتحديث االقتصاد األميركي ،في حال فوزها في
االنتخابات المقبلة.
وقالت كلينتون متحدثة في فعالية ضمن
إط��ار الحملة االنتخابية «إن زوج���ي ،ال��ذي
سأكلفه بإنعاش االقتصاد ،كما تعلمون ،هو
يعرف كيفية القيام بذلك».
ووفقاُ لها« ،ستكون معارفه مفيدة خصوصا
في مناطق تعدين الفحم (في الجزء الشرقي من
البالد) ،وفي المناطق التي تعيش فيها األقليات
القومية ،وفي المدن واألجزاء األخرى من البالد،
التي لم يولوها اهتماماً».
وتعتبر هيالري كلينتون منافسة رئيسية
لرئاسة الواليات المتحدة في انتخابات تشرين
الثاني  2016المقبل .وكان زوجها بيل كلينتون
شغل منصب رئيس ال��والي��ات المتحدة في
الفترة من  1992إلى .2000
في غضون ذلك ،بدأ بعض النشطاء الحزب
الديمقراطي في الواليات المتحدة ،باستخدام

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب
الذي أثارت تصريحاته بشأن المهاجرين غير
الشرعيين والنساء الجدل كعنصر رئيسي في
حملتهم للسباق الى البيت األبيض.

وفي كاليفورنيا ح ّمل النشطاء الديمقراطيون
من أورانج كاونتي صور ترامب وهم يطرقون
األبواب قبيل االنتخابات التمهيدية في السابع
من حزيران.

وق���ال ه��ن��ري ف��ان��درم��اي��ر ال��زع��ي��م المحلي
للحزب في أورانج كاونتي إن النشطاء يسألون
الناس ما إذا كانوا سيشاركون في االنتخابات
التمهيدية ويحذرونهم من أنهم لو لم يساعدوا
في اختيار أقوى مرشح ديمقراطي «سيفوز هذا
الرجل».
من جهتها ،قالت هولي شولمان المتحدثة
باسم الحزب الديمقراطي في نيو هامبشاير «كل
فرع للحزب في الوالية يحاول تعظيم ما يمكن
تحقيقه من هذا االختالف (بين المرشحين)
وربط ترامب بالجمهوريين في الوالية».
ول��ك��ن ي��ب��دو م��ن ال��م��ؤك��د أن الجمهوريين
سيستخدمون هيالري كلينتون المتقدمة في
ترشيحات الديمقراطيين وال��ت��ي تستقطب
تصريحاتها الجماهير كذلك بالصورة نفسها.
ف��ق��د ق���ال ب��ي��ان للجنة ال��وط��ن��ي��ة للحزب
الجمهوري أنه «ليس هناك أداة أفضل لتجنيد
المتطوعين وج��م��ع ال��م��ال وت��وح��ي��د الحزب
الجمهوري من احتمال فوز هيالري كلينتون
ف��ي الرئاسة األم��ر ال��ذي سيعيدنا أكثر إلى
الوراء».

بريطانيا تل ِّوح بترحيل  3ماليين مواطن �أوروبي
ح ّذر مسؤول حكومي بريطاني من احتمال ترحيل  3ماليين
مواطن أوروبي من أراضي البالد ،في حال صوت البريطانيون
لصالح خروج بالدهم من االتحاد األوروبي.
وجاء هذا التحذير أثناء مناقشة جرت بمجلس اللوردات
البريطاني ،إذ وصف ريتشارد كين المدعي العام في اسكتلندا
حملة أنصار خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،بأنها غير
مسؤولة وترمي إلى خلق جو من الخوف.
وتوجه أعضاء المجلس إل��ى مسؤولي وزارة الداخلية
الذين حضروا الجلسة ،بسؤال حول مصير مواطني الدول
األوروبية المقيمين في بريطانيا في حال خروج البالد من
االت��ح��اد األوروب���ي .وق��ال كين ردا ً على ال��س��ؤال ،إن عملية
خ��روج ال��دول��ة العضو من االت��ح��اد األوروب���ي ستكون غير
مسبوقة ،وألمح إلى احتمال ترحيل األوروبيين المقيمين
في بريطانيا حاليا ً بفضل حرية التنقل المنصوص عليها

في معاهدة االتحاد األوروب��ي ،في حال خروج لندن من تلك
المعاهدة.
وتابع «لم تلجأ أي دول��ة أب��دا ً إلى المادة ( 50الخاصة
بالخروج من االتحاد) في معاهدة االتحاد األوروبي ،ولم يتم
اختبارها حتى اآلن .وهناك شكوك كثيرة حول كيفية تطبيق
هذا المادة».
وأع��اد إلى األذه��ان أنّ االتفاقية تمنح مواطني أي دولة
من دول االتحاد حق اإلقامة والعمل في الدول الـ 27األخرى
في االتحاد األوروب��ي .وأكد أنه في حال خروج بريطانيا من
االتحاد ،ستبذل الحكومة جهودها القصوى لضمان «أفضل
نتيجة ممكنة للبالد  ،لكن لن تعود هناك أي متطلبات للحفاظ
على هذه الحقوق تحت القانون األوروبي».
وف��ي معرض تعليقه على تصريحات ال��م��س��ؤول ،قال
متحدث رسمي باسم وزارة الداخلية البريطانية لموقع

«« »Politicshomeهذا الجواب (الذي قدمه كين) يعبر عن
موقفنا حول هذا الموضوع ،وهو يتحدث عن نفسه ،وليس
لدينا ما نضيف».
لكن أنصار حملة « »Brexitالداعية لخروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي دانوا تصريحات وزارة الداخلية ،واعتبروها
جزءا ً « من مشروع الخوف» للحكومة ،والرامي إلى تخويف
المواطنين والتأثير عليهم لكي يصوتوا لصالح بقاء البالد في
قوام االتحاد األوروبي .وأكد أحد مؤسسي الحملة ،بيتر بون،
أنه سيكون بإمكان جميع األوروبيين المقيمين في بريطانيا
بشكل قانوني البقاء في أراضي البالد حتى في حال خروج
بريطانيا من االتحاد.
ومن المقرر أن يذهب البريطانيون إلى صناديق االقتراع
للتصويت رسميا ً حول عضوية بلدهم في االتحاد األوروبي
في  23حزيران المقبل.

كراكا�س:
ال ا�ستفتاء يقيل
مادورو من من�صبه
أك���د ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س ال��ف��ن��زوي��ل��ي
اريستوبولو ايستوريز ،أنّ االستفتاء
ال��ذي تسعى المعارضة لتنظيمه من
أجل إقالة الرئيس نيكوالس مادورو من
منصبه «لن يجري» ،مؤكدا ً أن «مادورو
لن يغادر السلطة بموجب استفتاء ألنه
لن يجري استفتاء وإن قادة المعارضة
يعلمون أنه لن يجري استفتاء».
وأضاف ايستوريز خالل تجمع أقيم
في العاصمة كراكاس دعما ً لرئيسة
البرازيل المعلقة مهامها ديلما روسيف،
أنّ السبب ف��ي أن��ه ل��ن ي��ك��ون هناك
استفتاء هو أن اإلجراءات التي اتخذتها
ال��م��ع��ارض��ة إلج��رائ��ه أت��ت «متأخرة
كثيرا ً وسيئة كثيرا ً وبارتكاب عمليات
تزوير» ،مضيفا ً بنبرة تهديد «عليهم
أن يقتلونا جميعا قبل أن ينفذوا انقالبا
برلمانيا».
وفنزويال التي تملك أكبر احتياطي
من النفط في العالم ُتعاني من أزمة
اقتصادية ح��ادة ناجمة ع��ن تراجع
أسعار الذهب األسود المصدر الرئيسي
للبالد من العمالت الصعبة.
وباإلضافة إلى االنهيار االقتصادي
تعيش البالد أزمة سياسية عميقة بين
حكومة تشافيزية (تيمنا باسم الرئيس
الراحل هوغو تشافيز )2013-1999
وبرلمان معارض يسعى إلقالة مادورو
عبر استفتاء يعمل على تنظيمه.
وفي السياق ،قالت وزارة الخارجية
الصينية أمس إن األزم��ة االقتصادية
في فنزويال هي شأن داخلي ،وذلك ردا ً
على سؤال عما إذا كانت الصين تخطط
لتقديم مساعدات للدولة الواقعة في
أميركا الالتينية.
وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة
ال��ش��ؤون الخارجية الصينية «نأمل
أنّ تتمكن فنزويال من مواجهة الموقف
الداخلي الحالي وحماية استقرار البالد
وتطورها» ،لكنه رفض التعليق بشكل
أكثر تفصيالً على الموقف في فنزويال.
ويأمل مستثمرون منذ فترة طويلة
أنّ ُتقدم الصين مساعدات مالية ،أو على
األق��ل تخفف من ش��روط تقديم قرض
ضخم تقترض بموجبه فنزيال األموال
وترده من خالل شحنات نفط ووقود.

