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عربيات  /دوليات
الرهانات الأخيرة التي �أ�سقطها الجي�ش ال�سوري

عملية تل �أبيب تعيد
الزمن الفل�سطيني الجميل
 عباس دبوق الجمعة

كوالي�س
خفايا

 د .خيام الزعبي


أثبتت العملية البطولية ال�ت��ي نفذها ب�ط�لان م��ن أب �ط��ال الشعب
الفلسطيني في تل أبيب ،إنّ المقاومة الفلسطينية ما زالت هي الوهج
المش ّع ف��ي مسيرة النضال الوطني ،حيث وجهت عملية ت��ل أبيب
صفعة قوية لحكومة التطرف اإلرهابية وقادتها األمنيين في كيان
العدو الصهيوني الذين كانوا ،حتى قبيل حصول العملية ،يتفاخرون
في أنهم نجحوا في الح ّد من العمليات الفلسطينية وفي السيطرة على
االنتفاضة ومحاصرتها بفعل حزمة من الخطوات التي ت ّم اعتمادها.
إنّ عملية «ت��ل الربيع» في تل أبيب المحتلة ج��اءت لتبدّد ك� ّل هذا
االعتقاد الصهيوني ،وتجعل من كالم ومواقف المستوطن ليبرمان
مجرد أمنيات ،ولتؤكد من جديد فشل ك ّل إجراءات العدو وعجزه في
مواجهة االنتفاضة وعملياتها.
إنّ عملية تل أبيب ليست عملية فردية ،بل هي ر ّد فعل واضح على
االحتالل ومشاريعه ،نتيجة الغضب الشديد لدى الشعب الفلسطيني
من الجرائم التي يرتكبها االحتالل وقطعان مستوطنيه بحقه ،وإنّ
منفذي العملية البطولية خالد موسى محمد شحادة مخامرة ،ومحمد
أحمد موسى شحادة مخامرة من أبناء بلدة يطا في الخليل يستحقان
أوسمة العز والفخار.
نعم لقد وج�ه��ت عملية ت��ل أب�ي��ب رس��ال��ة ب� �دّدت آم ��ال الصهاينة
والمستوطنين بالعيش بأمن واس�ت�ق��رار ف��ي ظ � ّل استمرارهم في
عمليات اإلع��دام��ات واالع�ت�ق��االت واالستيطان والتهويد واالعتداء
على الفلسطينيين ،وت��دن�ي��س مقدّساتهم ،وأث�ب�ت��ت م��ن ج��دي��د بأنّ
كيان االحتالل ومستوطنيه ال يمكنهم أن ينعموا باألمان والشعب
الفلسطيني مسلوب ال�ح�ق��وق وي�ع��ان��ي م��ن االح �ت�لال واالضطهاد
واإلرهاب.
لقد أع��ادت العملية النوعية الزمن الفلسطيني الجميل ،من خالل
الكفاح المسلح ،حيث أثبت ش��اب��ات وش�ب��اب االنتفاضة أنهم على
مستوى المرحلة ،وهم يعيدون زمن الكفاح المسلح بطريقتهم مع
مقاومة شعبية وانتفاضة مستمرة ،حيث يكون لعملياتهم الفدائية
تأثيرا ً كبيراً ،وهذا ما فاجأ قادة االحتالل في لحظة اعتقادهم بأنهم
نجحوا في احتواء االنتفاضة وعملياتها ،فإذا بعملية تل أبيب الجريئة،
ال تعيدهم فقط إلى المربع األول ،وإنما جاءت أيضا ً لتؤكد أنّ الوضع
الفلسطيني فعليا ً هو أمام تح ّول جديد في مسيرة النضال الوطني
التح ّرري ض� ّد االح�ت�لال ،ب��دأ مع ان��دالع االنتفاضة الثالثة ،وتط ّور
اآلن مع انتقال عملياتها إلى مستوى نوعي جديد ،وأنّ هذه المسيرة
تشق طريقها من خالل إرادة وإصرار الشعب الفلسطيني ،وال سيما
جيل الشباب ،ال��ذي أراد العودة إل��ى إيقاد شعلة المقاومة الشعبية
والمسلحة ،وإحباط خطط إطفائها ،وبالتالي إبقاء قضية فلسطين
حية تنبض بروح المقاومة التي ال يمكن أن تنطفئ طالما بقي الشعب
الفلسطيني يعاني االضطهاد والظلم وك ّل صفوف عسف االحتالل
في أرضه.
أمام هذه الظروف يظهر بوضوح تأثير فعل االنتفاضة وعملياتها
النوعية على الصهاينة وكيانهم وعلى معادلة ال �ص��راع العربي ـ
الصهيوني ،وأبعاد هذا الصراع ،حيث استطاع هذا الشعب المقاوم
الصامد ،عبر عطائه غير المحدود ،وتح ّمله للخسائر الهائلة يثبت
قدرته على إلحاق األذى والضرر بالصهاينة وتقويض دعائم األمن
واالستقرار في كيان ال�ع��دو ،والتأثير الكبير في اقتصادهم ،رغم
الحديث عن م�ح��اوالت إقليمية ودول�ي��ة بهدف الضغط على القيادة
الفلسطينية للعودة إلى مربع المفاوضات الثنائية من خالل ما جرى
في لقاء باريس ،أو عن تعديل المبادرة العربية والمؤتمر اإلقليمي
(مصر) ،من هنا كان ر ّد أبطال العملية على هذه الخيارات المطروحة
التي تنطلق من التسليم بالوقائع التي فرضها العدو ،وتهدف إلى
محاولة شرعنة احتالل فلسطين وتحويل الكيان الصهيوني إلى
ج��زء شرعي م��ن منظومة إقليمية ،وك � ّل ذل��ك على حساب الشعب
الفلسطيني.
ومن هنا فإنّ بطلي عملية تل أبيب يؤكدون للعدو أنّ قرار استمرار
المقاومة غير مرتبط بأولويات وبمصالح وبتوجهات أنظمة رسمية
عربية ت��رى ف��ي التسوية م��دخ�لاً للتحالف م��ع ال�ع��دو ،على حساب
حقوق الشعب الفلسطيني ،فلذلك كانت رسالة عملية تل أبيب واضحة
ومتمسك بخيار
للقاصي والداني ،بأنّ الشعب الفلسطيني مستم ّر
ّ
المقاومة واالنتفاضة ،ويرفض الخضوع واالستسالم أو محاولة
المس بحقوقه المشروعة ،والقبول بتسويات ال تلبّي الحدود الدنيا
ّ
من هذه الحقوق.
بهذا المعنى ندرك أنه يصعب على االنتفاضة ،بواقعها وبظروفها،
أن تنجز هدفها المعلن ف��ي ال�ح��ري��ة واالس �ت �ق�لال وال��ع��ودة ،ألنها
تحتاج إلى تضافر جهود ك ّل الفصائل والقوى ،وك ّل طاقات الشعب
الفلسطيني على أرض فلسطين وال �خ��ارج م��ع التركيز على أهمية
دور أهلنا في مناطق الـ 48في عملية النضال الوطني باعتبارهم
جزءا ً ال يتجزأ من الشعب الفلسطيني ،فالحرية واالستقالل والعودة
هدف ناظم لك ّل قطاعات الشعب الفلسطيني ،ومن دون هذا التالحم
ومن دون توفير مقدّمات تطوير االنتفاضة في ك ّل المجاالت ،وفي
سياق نظرة كفاحية طويلة تعمل باتجاه تعزيز ال��وح��دة الوطنية
وإنهاء االنقسام الكارثي وترتيب البيت الفلسطيني منظمة التحرير
الفلسطينية على أسس جبهوية ديمقراطية ،وتوفير الحماية السياسية
لألهداف الوطنية واستثمار قرارات الشرعية الدولية وتوفير اإلسناد
العربي ،وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ،ولكن رغم كارثية اللحظة
وقساوة التحديات ،وحالة التراجع واإلحباط والتساوق مع المشاريع
(األميركية ـ اإلسرائيلية) ،إال أنني ال زلت أرى أنّ انتفاضة شابات
منطلق عاطفي ،وإنما
وشباب فلسطين هي أمل المستقبل ،ليس من
ٍ
ألنني أدرك طبيعة الصراع ،وأدرك أصالة هذا الشعب وهذه األمة،
كما أعرف دروس التاريخ ،وبأنّ الهزائم واإلحباط مهما امتدّت زمنيا ً
فإنها تبقى موقتة وعابرة ،فالشعوب في نهاية المطاف هي صاحبة
الكلمة والفصل ،وهي قادرة على أن تطلق أحالمها وآمالها مقاوم ًة
وص �م��ودا ً ودف��اع �ا ً ع��ن أرض�ه��ا ومقدساتها وممتلكاتها ،والشعب
الفلسطيني رغم ك ّل العذابات واآلالم والشهداء والجرحى واألسرى
الذين تدفقوا ليحملوا راي��ة فلسطين فهو م��اض في طريق النضال
والكفاح حتى استعادة فلسطين.
في هذه اللحظات نرى أنّ فلسطين هي قضية القضايا ،وهي قضية
أمة ،وليتوحد الجميع من أجل هذه القضية ،ومواجهة التحديات ،التي
تهدّد وح��دة الشعب الفلسطيني وقضيته وأرض��ه ،ورف��ض مسار
المفاوضات الثنائية بعد أن فشلت وثبت أن ال قيمة لها ،والذهاب لألمم
المتحدة من أجل عقد مؤتمر دولي كامل الصالحيات لمطالبة المجتمع
الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ،على أن يترافق ذلك بالوحدة
والصمود على األرض وتصعيد المقاومة بكافة أشكالها ،ألنّ الشعب
الفلسطيني عندما يتمسك بأرضه وحقوقه سوف ينتصر.
ختاما ً ال ب ّد من القول ،لقد ثبت أنّ الصراع مع العدو الصهيوني
المغرق بالعنصرية والعدوانية والغطرسة واإلره ��اب ه��و صراع
تناحري يتطلب استمرار النضال والكفاح بكافة أشكاله ،ولهذا نالحظ
حالة التضامن والتكامل بين الجماهير والقوى العربية ومقاومتها مع
الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله وانتفاضته ومقاومته مع القوى
تتجسد من
اليسارية والتقدّمية العالمية ول�ج��ان المقاطعة ،حيث
ّ
خالل ذلك إرادة الفعل لشحذ الهمم حتى تبقى القضية الفلسطينية
مسؤولية وطنية وقومية وأممية كبرى ،تحتاج إلى تحشيد الطاقات
وتكثيف الوقت والعمل ،وحشد أوس��ع إط��ار دول��ي لنصرة القضية
الفلسطينية إلى جانب بعديها الفلسطيني والعربي واألممي من أجل
استكمال مشروع تحرير األرض واالنسان.
 كاتب سياسي



رغم م��رور خمس سنوات على بدء العدوان على سورية،
وحملته المسعورة التي استهدفت مختلف المدن والقرى ،ال تزال
سورية صامدة ،هذا الصمود وضع الغرب وحلفاءه في حرج
شديد ،بعد إن َغلب صمود الجيش السوري آلتهم العسكرية
وأع��ط��ى للعالم درس���ا ً
بتمسكه بوطنه ورف��ض��ه للتدخالت
ّ
الخارجية بكافة أشكالها ،فتحرير الجيش المناطق الواقعة
تحت سيطرة «داعش» يكتب سطرا ً جديدا ً في تاريخ تضحيات
وبطوالت رجال الجيش السوري في مواجهة اإلره��اب األسود
الذي يحاول أن ينال من سورية وشعبها واستقرارها باستهداف
المدنيّين عن طريق عمليات إرهابية مخطط لها ومنظمة هدفها
تدمير وإشاعة الفوضى بجانب إرهاب المواطنين السوريين.
إنّ سورية هي الجائزة الكبرى التي يريدها الجميع ،فهناك
محاوالت الستهدافها حتى ال تكون قوية ،فالك ّل يريد لها أن
مقسمة إلى دوي�لات متناقضة،
تطفو على السطح وأن تكون ّ
ولهذا السبب وجد دائما ً أنّ هناك محاولة لتطويقها ،لكن الجيش
السوري نسف أحالمهم ومشاريعهم ليقضي على آمالهم في
انتصار حليفتهم القاعدة اإلرهابية ،لذلك بدأت القوى المتطرفة
والميليشيات المسلحة ببث أخبار كاذبة ومزيّفة ،بل وحتى
صور مفبركة ،ليست من سورية أساساً ،بدأت تنقل أخبارا ً عن
انتصار «القاعدة» وأعوانها وفرار الجيش وسيطرة اإلرهابيّين
على مناطق مختلفة من سورية ،لكن الجيش السوري أخرسهم
وسجل انتصارا ً باهرا ً وملموسا ً على اإلرهابيين ّ
ودك حصونهم
ودح��ر فلولهم وسيطر على المدن وال��ق��رى التي كانت تحت
سيطرتهم ،إذ استطاعت القوات السورية تحقيق تقدّم حيوي
قلَب الموازين في شمال سورية ،وسيطرت على تقاطع طرق
استراتيجي في محافظة الرقة التي يحتلها تنظيم «داع��ش»،
باإلضافة إلى عدد من األبنية عند الجبهة الجنوبية لمدينة
داريا في غوطة دمشق الغربية ،فضالً عن السيطرة على مفرق

الرصافة المثلث االستراتيجي ومحطة ضخ النفط ومحطة
كهرباء الطبقة ،حيث أصبح الجيش على مسافة  4كلم من قرية
صفيان التي تبعد  15كلم عن مطار الطبقة العسكري في ريف
الرقة الغربي ،وفي االتجاه اآلخر قام التنظيم بإخالء عدد من
مقراته في منبج ونقلها إلى مدينة الباب ،بعد أن اتخذ إجراءات
مماثلة تمثلت بسحب جزء كبير من قواته في الريف الشمالي
من عدد كبير من القرى التي سيطر عليها قبل أسبوعين والذي
كانت أولى تداعياته فك الحصار المطبق على مارع كبرى معاقل
المجموعات المسلحة هناك.
استغلت أميركا وحلفاؤها اإلرهاب الذي م ّولته ودعمته ودخلت
مناطق عديدة بمساعدة اإلره��اب مثل العراق وأفغانستان،
لكنها لم تشبع ف��ازدادت متطلباتها وإزداد تخطيطها الحتالل
دول أخ��رى في منطقة الشرق األوس���ط ،فقاموا بتحريك آلة
اإلرهاب المتمثلة بـ»داعش» وأخواتها لكي تتمكن من السيطرة
واالحتالل ،ولكن دائما ً سورية بقيادة جيشها تعبر المستحيل
فلم تركع ولم تنحن ،فتجاوزت الصعاب ،وأفشلت المخطط الذي
دفعت أميركا وأعوانها ك ّل ما لديهم من أموال من أجل السيطرة
على سورية ،لكنهم لم ينالوا ما يريدون ،وأثبت الجيش السوري
أنّ سورية مهما جاء عليها من رياح ال تتأثر بل طول عمرها مهما
اشتدّت المصائب عليها تخرج منها أقوى وأكثر إصرارا ً وعزيمة
في مواجهة اإلرهاب.
الذي يدقق فى مغزى اإللحاح األميركى بضرورة إعادة إدماج
المعارضة المسلحة ضمن العملية السياسية فى سورية ،ال بد
أن يستخلص من هذا اإللحاح الذي تستخدم فيه واشنطن ك ّل
آليات الترغيب والترهيب لتعويض صدمة المفاجأة والذهول مما
جرى من صمود الجيش السوري في مواجهة اإلرهاب والذي لم
يكن فى حسبان أميركا ،وبذلك بدأت بشائر فشل العدوان الغربي
األميركي على سورية تظهر ارتداداتها على داعميها ،ففي الداخل
التركي ،ولألسبوع الثاني على التوالي ضرب اإلرهاب قلب أنقرة،
باإلضافة إلى الهجمات التي تستهدف المقرات والمراكز األمنية
في تركيا ،وفي المحصلة ستكون أنقرة الخاسرة األكبر من

تطورات الميدان السوري ،في حال تصاعدت التطورات كما هو
مخطط لها في المرحلة المقبلة ،بعد أن كانت تراهن على أن تكون
الرابح األول في لحظات النشوة السياسية والعسكرية.
في سياق متصل ،فإنّ عمليّة كسر اإلرهاب ا ّلتي بدأت أولى
فصولها قبل عدة أيام ،ستكون األصعب على «داعش» وأخواتها
على ك ّل المستويات ،فهي امتحان جدّي سيبرهن للعالم حقيقة
الشعارات ،ا ّلتي رفعها قياديو التنظيم منذ سنوات ،بدءا ً من
البقاء والتمدّد وع��دم تسليم المناطق الواقعة تحت نفوذه،
فتحرير مدينة حلب والرقة من قبل الجيش السوري سيكونان
بال ّ
شك أكبر ضربة يتع ّرض لها هذا التنظيم ،وانطالقا ً من ذلك
يمكن فهم االجتماع العسكري الروسي اإليراني السوري ،الذي
عقد في العاصمة اإليرانية ،بالتزامن مع المعلومات التي تحدّثت
عن أنّ المعركة المقبلة بعد السيطرة على مدينة الطبقة ستكون
في مدينة حلب ،بدل التركيز على الدخول إلى الرقة ،نظرا ً إلى أ ّنها
ستكون نقطة التقاء مجموعة من الالعبين اإلقليميين والدوليين.
مجمالً ...إنّ سورية عصية على االنهيار أو السقوط ،وسوف
تتجاوز ك ّل ما م ّر بها ،حيث تع ّرضت عبر تاريخها لمحن وأزمات
أش � ّد وأصعب مما نحن فيه اآلن ،وس � ّر قوة الشعب السوري
والجيش السوري يكمن في الوحدة ،حيث ال طائفية وال عنصرية،
وال خالفات فئوية ،وهذا هو ما حمى ويحمي سورية.
باختصار شديد يمكن القول إنّ معطيات ال��واق��ع ولعبة
الرهانات الدولية ومصالح الكبار تؤكد أنّ «داعش» وأدواتها
أصبحوا سرطانا ً يهدّد العالم ،ومكانهم لن يكون في سورية وال
في أيّ مكان آخر ،فاألسابيع واأليام المقبلة من شأنها أن تحمل
المزيد من التطورات ،حيث تبدو أكثر من جبهة مرشحة للتصعيد
في ظ ّل الوضع األمني والعسكري المعقد ،والذي يشبه عاصفة ما
قبل العاصفة بانتظار كيف سيترجم الجيش السوري وحلفائه
تحضيراتهم المنتظرة على أرض الميدان.
 كاتب سياسي
khaym1979@yahoo.com

توقعت مصادر
عسكرية متابعة
للوضعين السوري
والعراقي أن يشهد
مطلع الشهر المقبل
تح ّوالت جذرية في
جبهات القتال لحساب
الجيش السوري
والعراقي ،متوقعة
حسم الفلوجة وريف
حلب الجنوبي وداريا
والطبقة مع حلول عيد
الفطر وبدء المواجهة
في الريف الشمالي
لحلب بين األكراد
و«النصرة» في أعزاز
ومارع كتعبير عن قرار
تركي بمنع تم ّدد األكراد
إلى الحدود...

الكرملين :ر�سالة �أردوغان للرئي�س بوتين
ال تت�ضمن نقاطا جوهرية و ال تتطلب رد ًا
ق��ال الكرملين إن��ه ال داع��ي للرد على رسالة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان إلى نظيره
الروسي فالديمير بوتين بمناسبة «يوم روسيا»،
وإنّ الرسالة لم تتضمن أيّ نقاط جوهرية.
وقال الناطق باسم الرئيس الروسي ديميتري
بيسكوف تعليقا ً على تهنئة أردوغان «كانت هذه
الرسالة بروتوكولية ،ويجري مثل هذا التبادل
برسالة التهنئة بمناسبة األعياد الوطنية .وال
تتطلب مثل هذه الرسائل عادة تقديم أيّ رد عليها»،
مضيفا ً أنّ «هذه الرسالة لم تتضمن لألسف الشديد
أي نقاط جوهرية ...تعقيد العالقات الدبلوماسية
بين دول ما ال يعني بالضرورة إيقاف التبادل
برسائل التهنئة».
وس��ب��ق ألردوغ�����ان أن ه��ن��أ ال��رئ��ي��س بوتين
والمواطنين الروس بمناسبة عيد روسيا وتمنى
عودة العالقات بين موسكو وأنقرة إلى المستوى
الذي يستحقه البلدان.
وفي هذا السياق اعتبر بيسكوف أنّ المطالب

التي تطرحها موسكو لتطبيع العالقات مع الجانب
التركي ،بسيطة ومفهومة ،وق��ال «ق��ال الرئيس
بوتين بوضوح أن��ه بعد ه��ذه الواقعة (الهجوم
التركي على قاذفة «سو »-24ي��وم  24تشرين
الثاني ال��م��اض��ي) ،ال ي��رى الجانب ال��روس��ي أي
إمكانية لتطبيع العالقات إال إثر إقدام أنقرة على
الخطوات الضرورية».
وأوضح الناطق الروسي أنّ الحديث يدور عن
تقديم االعتذار الرسمي وتعويض الجانب الروسي
عن الخسائر الناجمة عن إسقاط القاذفة التي كانت
تشارك في العملية العسكرية الروسية في سورية،
مؤكدا ً رغبة موسكو في إعادة العالقات مع تركيا
إلى مستواها السابق الرفيع .قائالً «سبق للرئيس
بوتين أن ك��رر م��رارا ً أن روسيا تريد أن تربطها
ع�لاق��ات جيدة ج��دا ً م��ع تركيا .ونحن نقدر تلك
الفترة في تعاوننا مع تركيا عندما كانت عالقاتنا
عالقات شراكة حقيقية مطورة في جميع المجاالت،
وبالدرجة األولى في المجال التجاري االقتصادي».

في غضون ذل��ك ،أم��ل نعمان قورتولموش نائب
رئيس ال���وزراء التركي ،أن تدفع تهنئة الرئيس
التركي لنظيره ال��روس��ي إل��ى تطبيع العالقات
بين البلدين .وقال «هذه الخطوة تشير إلى رغبة
تركيا في إعادة العالقات إلى مسارها الطبيعي مع
روسيا».
وأعرب قورتولموش عن أمله في تحسن العالقات
بين البلدين ،التي تضررت جدا ً على خلفية أزمة
إسقاط أنقرة مقاتلة روسية كانت تقصف مواقع
اإلرهابيين في سورية ،مشيرا ً في نفس الوقت إلى
استمرار اختالف وجهات نظر البلدين في الكثير
من مسائل المنطقة وفي مقدمتها المسألة السورية
وخاصة بقاء الرئيس السوري بشار األسد في سدة
الحكم.
من جهته ،ق��ال جميل إرتيم معاون الرئيس
التركي إنّ ثمة توقعات قوية بشأن تحسن في
العالقات التركية مع روسيا ،وال بد أن يكون لهذا
أثره اإليجابي على االقتصاد والسياحة في تركيا.

مادورو يدعو وا�شنطن للتطبيع مع ا�شتداد االحتجاجات
لقي شخصان على األقل مصرعهما في مدينة كومانا
ّ
التابعة لوالية سوكري جنوب وسط فنزويال،على خلفية
احتجاجات على نقص الغذاء تحولت إلى أعمال شغب.
وأوضحت نائبة في البرلمان المحلي أنّ المواجهات التي
شهدتها المدينة ،أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة
أكثر من  25آخرين.
وذكرت النائبة أنّ االحتجاجات تحولت إلى أعمال
نهب وشغب ،إذ أقدم محتجون من أحياء فقيرة على
نهب قرابة  80محال في المدينة ،وتصدّت القوات األمنية
للمحتجين ،ما أدى إلى اندالع اشتباكات عنيفة.
ه��ذا وتشهد البالد خ�لال األشهر القليلة الماضية،
تكثيف موجة االحتجاجات المناهضة للحكومة،
وذلك على خلفية تردي الوضع االقتصادي في البالد
بسبب انخفاض أسعار النفط ،ونقص المواد الغذائية،
واألزمة المتواصلة بين السلطة التنفيذية والتشريعية
والتي بدأت بعد فوز أحزاب المعارضة في االنتخابات
البرلمانية الخريف الماضي.
في غضون ذلك ،أعرب الرئيس الفنزويلي نيكوالس
م���ادورو ،ع��ن استعداد ب�لاده لتطبيع العالقات مع

الواليات المتحدة وتعيين سفير لبالده في واشنطن.
ونقلت قناة «غلوبوفيجين» ،عن مادورو قوله «أقترح
تبادل السفيرين ،وأنا شخصيا ً على استعداد لتعيين
سفير جديد لبالدنا لدى واشنطن ،بما يتسنى للواليات
المتحدة تعيين سفيرها لدينا .وأن��ا على استعداد
الستئناف العالقات مع ال��والي��ات المتحدة ،وال زلت
أقترح هذا منذ سنوات».
وأش��ار م��ادورو إل��ى أنّ ال��والي��ات المتحدة ،تقدمت
باقتراح نقلّه وزير خارجيتها جون كيري ،خالل اجتماعه
بنظيره الفنزويلي دلسي رودريغيز ،تضمن الترتيب
الجتماع يعقد بين البلدين على أرفع المستويات.
وأضاف «اقترح األميركيون علينا بدء مرحلة جديدة
من الحوار عبر قنوات اتصال جديدة ،وعقد جملة من
االجتماعات رفيعة المستوى ،وأنا على استعداد لذلك
على الفور».
تجدر اإلشارة إلى أنّ رئيس فنزويال السابق هوغو
تشافيز ،كان قد رفض سنة  ،2010تسلّم أوراق اعتماد
السفير األميركي الري بالمر ،وال��ذي رشحه الرئيس
ب��اراك أوب��ام��ا ،وذل��ك على خلفية تصريحات مسيئة

فال�س يحث اتحاد العمل الفرن�سي
على وقف المظاهرات
المناه�ضة للإ�صالح
قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أمس ،إنّ الحكومة لن تتراجع
عن اإلصالحات الع ّمالية المتنازع عليها وحث االتحاد العام للعمل على
وقف تنظيم التجمعات الحاشدة المناهضة لإلصالحات في باريس بعد
أعمال عنف شابت المظاهرات .وقال «ال يمكن أن نصدر حظرا ً عاما ً (على
المظاهرات) لكننا سنكون على قدر المسؤولية .ال يمكن أن نقبل هذه المشاهد
المخزية عندما تخرج األمور عن السيطرة».
هذا و كانت العاصمة الفرنسية ،قد شهدت أول من أمس ،مظاهرة ضخمة،
شارك فيها المئات من المتظاهرين احتجاجا ً على التغييرات المقترحة على
قانون العمل من قبل فالس.
وخالل اشتبكات عنيفة دارت بين شرطة الشغب الفرنسية والمتظاهرين
في باريس ،جرح حوالي  40شخصاً ،أغلبهم من أفراد الشرطة .كما أصيب
ُ
حيث ألقي
صحفيان من قناة « »RTبجروح خالل تغطية تلك األح��داث،
بأحدهما أرضا ً وتعرض لضرب مبرح من قبل أفراد الشرطة الفرنسية.
أما الصحفي اآلخر ،فتعرضت إلى قنبلة غاز مسيل للدموع ،التي ُرميت في
وجهها ،وساعدها المتظاهرون الفرنسيون الذين كانوا بجوارها ،على وقف
النزيف الذي أصيبت به جراء القنبلة .وقال أحد مخرجي التصوير لقناة
«« :»RTبدأت الشرطة بضرب المتظاهرين والصحفيين معا ً — لقد ضربوا
الكاميرا الخاصة بي ودفعوني على األرض .وعندما سقطت ،خلعوا خوذتي
إلي ،في حين
التي كانت على رأسي وقناعي المضاد للغاز وواصلوا يسيئون ّ
أن ضابط شرطة آخر قام بتحطيم الكاميرا .وفي نهاية األمر ،تملصت منهم
وهربت ،وقد حاول أحدهم أن يمسكني من الصدر ،وأنا أركض».
في األشهر األخيرة ،شهدت فرنسا احتجاجات واسعة النطاق في كافة
أرج��اء البالد .وخ��رج اآلالف من المتظاهرين إلى ش��وارع المدن الرئيسية
لإلعراب عن احتجاجهم على اإلصالح والتغيير فيما يخص «قانون العمل»
في فرنسا.
ومن ضمن اإلصالحات التي اقترحها رئيس الوزراء الفرنسي محاوالت غير
مقبولة وغير مرحب بها ،وهي زيادة ساعات العمل وتسهيل إجراءات الطرد
أو اإلقالة من العمل.

لفنزويال حسب تشافيز.
الواليات المتحدة من جهتها ،وفي رد جوابي على
الخطوة الفنزويلية ،ألغت تأشيرة السفير الفنزويلي
لديها برناردو الفاريز ،لتقتصر رعاية مصالح البلدين
لدى الجانبين على القائمين باألعمال.
تجدر اإلشارة إلى أنّ المعارضة الفنزويلية تخوض
سباقا ً مع الزمن إلجراء استفتاء بشأن إقالة مادورو،
وكانت السلطات االنتخابية في فنزويال أعلنت في وقت
سابق ،أن المرحلة المقبلة من االستفتاء بشأن عزل
الرئيس نيكوالس م��ادورو ستجري بين الـ 20والـ24
حزيران ،لكنها نبهت إلى أنّ العملية ستعلق في حال
اندالع أعمال عنف وهو أمر بات اعتياديا ً في البلد غير
المستقر ،حيث تدور مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين
إضافة إلى أعمال نهب بسبب أزمة المواد الغذائية.
من جهتها ،دعت منظمة الدول األميركية إلى اجتماع
طارئ يوم الـ  23حزيران الجاري لبحث الوضع في
فنزويال ،واعتبر أمينها العام لويس ألماغرو أنّ فنزويال
تشهد «تحوال ً في نظامها الدستوري» يؤثر على مسارها
الديمقراطي.

كلينتون تفوز بالجولة الأخيرة من االنتخابات التمهيدية
وترامب يقل�ص الفارق معها بعد مذبحة فلوريدا
ف��ازت هيالري كلينتون في آخر
جولة م��ن االنتخابات التمهيدية
للحزب الديمقراطي التي ج� ّرت في
واشنطن للتتنافس مع الجمهوري
دونالد ترامب في السباق نحو البيت
األبيض.
وذكرت وسائل اإلعالم أنّ كلينتون
حصلت على  %79من األصوات في
واشنطن ،مقابل  %21لمنافسها
ب��ي��رن��ي س��ان��در ب��ع��د ف���رز غالبية
األصوات في واشنطن.
وشكل فوز كلينتون نهاية محبطة
لحملة س��ن��ات��ور ف��ي��رم��ون��ت ال��ذي
حشد تأييد الليبراليين والمستقلين
بدعوته إلى «ثورة سياسية» شكلت
تحديا لم يكن أحد يتوقعه لكلينتون.
وه����ذا ال���ف���وز ه���و األخ���ي���ر على
بيرني ساندرز إذ ضمنت كلينتون
األس��ب��وع الماضي العدد المطلوب
من المندوبين ،لتنال ترشيح الحزب
الديمقراطي إلى انتخابات الرئاسة
األم��ي��رك��ي��ة خ�لال مؤتمر يعقد في
فيالدلفيا الشهر المقبل.
وب���دال ً م��ن االحتفال بنهاية هذا
الموسم التاريخي من االنتخابات
التمهيدية ،يتبادل ترامب وكلينتون
ات��ه��ام��ات ق��وي��ة وي��ع��رض ك��ل منها
مقاربة متناقضة تماما ً لمكافحة
اإلرهاب بعد االعتداء الذي استهدف

ملهى ليليا ً ي��ق��ص��ده مثليون في
فلوريدا.
ف��ي المقابل ،حافظت كلينتون
وزيرة الخارجية السابقة على موقف
أكثر رصانة ودعت األميركيين إلى
«ال��وق��وف م��ع�اً» م��ن أج��ل التصدي
ل�لإره��اب ،ق��ائ�لاً «م��ا يقوله ترامب
مهين وهذا دليل إضافي على أ ّنه غير
مؤهل وطباعه ال تتالءم مع القائد
األعلى للبالد» بحسب تعبيرها.
في غضون ذلك ،تمكن ترامب من
تقليص الفارق مع كلينتون في أول
استطالع للرأي بعد الهجوم على
ملهى للمثليين في فلوريدا.

وأظهرت نتائج االستطالع الذي
أج��رت��ه «روي���ت���رز/إب���س���وس» في
الفترة من الجمعة وحتى الثالثاء 14
حزيران ،تقدم كلينتون على ترامب
بفارق  11.6نقطة مقارنة بالفارق
السابق البالغ  13نقطة في األيام
الخمسة التي انتهت ي��وم السبت
(قبل ي��وم من الهجوم على الملهى
الواقع في مدينة أورالن��دو في والية
فلوريدا).
وربما ستؤثر «مذبحة أورالندو»
التي قتل فيها  49شخصاً ،بشكل
درام��ي على السباق الرئاسي نحو
البيت األب��ي��ض ،ف��ي ظ��ل المخاوف

المتعلقة بالهجرة والعنف الناجم
عن قوانين حيازة األسلحة والتسامح
الديني.
وك���ان ت��رام��ب اس��ت��غ��ل الهجوم
التهام الرئيس باراك أوباما بالفشل
في مواجهة ما أطلق عليه «إره��اب
اإلس�ل�ام ال��م��ت��ط��رف» ،كما ح��ذر من
سياسات الديمقراطية كلينتون بشأن
الهجرة وال��ت��ي «ستسمح بدخول
المزيد من المهاجمين المحتملين إلى
البالد».
وقال ترامب في كلمة غداة الهجوم
«سأعلق استقبال مهاجرين من بلدان
لها ت��اري��خ مؤكد ف��ي اإلره���اب ضد
الواليات المتحدة وأوروبا والحلفاء
حتى نفهم تماما كيف نقضي على
هذه التهديدات».
م��ن جهته ،انتقد أوب��ام��ا ترامب
بسبب «تصريحاته غير المسؤولة»
المعادية للمسلمين ،م��ح��ذرا ً من
«أج��ن��دت��ه ال��ش��ع��ب��وي��ة ال��خ��ط��ي��رة
والخارجة عن القيم األميركية» .وقال
«ما هي نهاية هذا؟» « ...أدين اللغة
التي تميز ضد المهاجرين ،وتلمح
إل��ى أن مجتمعات دينية بأكملها
متواطئة في العنف»« ....إن عبارة
(اإلسالم المتطرف) ال تحمل سحراً.
إنها وجهة نظر سياسية .إنها ليست
استراتيجية».

