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«�إيران ّ
تحتل �سورية»!
ماذا تفعل ال�سعودية في اليمن والبحرين؟
 غسان يوسف

 هشام الهبيشان
في وق��ت دحضت ال��زي��ارات المتبادلة الرسمية بين
دم �ش��ق وط �ه��ران وال �ت��ي حملت ت��أك�ي��د ط �ه��ران دعمها
المستم ّر ل�ل��دول��ة ال�س��وري��ة ف��ي حربها على اإلره ��اب،
ك� ّل األق��اوي��ل واإلش��اع��ات التي تحدثت عن تغيّر ما في
م��وق��ف اإلي��ران�ي�ي��ن ت�ج��اه دعمهم للدولة ال�س��وري��ة بعد
توقيعهم االت�ف��اق ال�ن��ووي م��ع ال�ق��وى العالمية الكبرى
( ،)1+5أو بعد زيارة الرئيس األسد موسكو ،فدمشق
وطهران خالل الفترة األخيرة كانتا مسرحا ً لمجموعة
ل�ق��اءات ثنائية ،ومنطلقا ً لطرح مجموعة رؤى لكيفية
التعامل مع ملف اإلره��اب في المنطقة ،فقد استضافت
دمشق مؤخراً ،وفدا ً رسميا ً برلمانيا ً إيرانيا ً ض ّم رئيس
لجنة األم��ن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
اإليراني عالء الدين بروجردي ونخبة من السياسيين
واالق�ت�ص��ادي�ي��ن اإلي��ران �ي �ي��ن ،وق��د حملت زي ��ارة الوفد
اإليراني رسائل عدة ،وكان الهدف إيصالها بوضوح إلى
جميع الذين راهنوا ويراهنون على تغيّر ما في العالقة
بين دمشق وطهران.
هذه الرسائل وترابط ثنائية الهدف والمنظور لألبعاد
المستقبلية للمشروع التكاملي اإليراني ـ السوري تظهر
في شكل واضح مدى التقارب في المواقف السياسية
واألمنية واالقتصادية ،بين ال��دول��ة اإليرانية والدولة
ال�س��وري��ة ،وه��ذا م��ا ظهر جليا ً م��ن خ�لال زي ��ارة الوفد
الرسمي اإليراني األخيرة دمشق ،والتي من المتوقع
أي�ض�ا ً أن تتبعها ق��ري�ب�ا ً زي ��ارات أخ��رى متبادلة وعلى
مستويات رسمية عليا ،لتأكيد حجم التقارب في اآلراء
وث �ب��ات ال�م��وق��ف اإلي��ران��ي ف��ي دع��م س��وري��ة لمواجهة
الحرب اإلرهابية التي تتع ّرض لها ،ما يدحض جميع
اإلشاعات التي كانت تطلقها بعض الصحف الصفراء،
ووسائل اإلعالم المتآمرة ،والتي كانت تر ّوج إلشاعات
ع��ن وج��ود تغيّر ف��ي الموقف الرسمي اإلي��ران��ي تجاه
الحرب المفروضة على الدولة السورية.
زي��ارة الوفد اإليراني األخيرة إلى دمشق أتت لتؤكد
ولتحمل مجموعة رسائل :أول��ى ه��ذه الرسائل وجهت
إلى الداخل السوري ومفادها أنّ إيران ما زالت في صف
الدولة الوطنية السورية بك ّل أركانها ،وهي مستمرة في
دع��م ال��دول��ة السورية ،اقتصاديا ً وسياسياً ،وستبقى
دائما ً في صفها ،وإلى جانب شعبها وجيشها ،لتدحض
ك � ّل اإلش��اع��ات التي اختلقتها بعض األق�لام المأجورة
ووسائل اإلع�لام المتآمرة ،التي كانت تشيع أنّ إيران
ب��دأت بمراجعة موقفها من دع��م ال��دول��ة السورية ،بعد
التوقيع على ملفها النووي.
أما الرسالة الثانية ،واأله ّم فموجهة إلى حلف دولي
راديكالي كان يسعى وال يزال إلسقاط الدولة السورية
أي ح � ّل لألزمة
ب�ك� ّل أرك��ان�ه��ا ،وم�ف��اد ه��ذه ال��رس��ال��ة أنّ ّ
ف��ي س��وري��ة يتجاوز ح��قّ الشعب ال �س��وري ف��ي تقرير
مصيره ،هو ح ّل غير مقبول وال يمكن للدولة السورية
كما اإليرانية أن تقبل به بصفتها حليفة للدولة السورية،
وه��ذا الكالم ج��اء واضحا ً خ�لال لقاء الرئيس السوري
ب�ش��ار األس��د ورئ �ي��س لجنة األم��ن ال�ق��وم��ي والسياسة
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي مجلس ال �ش��ورى اإلي��ران��ي ع�لاء الدين
بروجردي ،ما يعني أنّ الحلول المستوردة والمصنّعة
غربيا ً ف��ي مطابخ حلف دول��ي يدعم اإلره��اب ويسعى
إلسقاط الدولة السورية بك ّل أركانها ،ال يمكن لها أن
تحظى بقبول الدولة السورية وال حلفائها.
الرسالة الثالثة التي أكدها بروجردي هي رسالة مهمة
جدا ً وموجهة إلى دول اإلقليم المشاركة في الحرب ض ّد
س��وري��ة وم�ف��اده��ا أنّ إي��ران م��ا زال��ت ف��ي خندق الدولة
السورية وستدعم باستمرار شرعية القيادة السورية،
والتي ولدت من رحم صناديق االقتراع يوم  3حزيران
عام  ،2014وستستم ّر في هذا الدعم إلى حين تعافي
الدولة السورية من آثار الحرب المفروضة عليها.
الرسالة الرابعة :موجهة إلى حركات وقوى المقاومة
في المنطقة واإلقليم كك ّل ،ومفادها أنّ طهران ما زالت
في صف ك ّل قوى المقاومة في المنطقة العربية من اليمن
إلى العراق إلى فلسطين إلى لبنان إلى سورية ،وما زالت
تدعم ك ّل القوى الهادفة إلى التح ّرر من فوضى وإرهاب
المشروع الصهيو ـ أميركي ،وما زالت تقف وبقوة في
ص� ّ
�ف ك� ّل حركات المقاومة لهذا المشروع التقسيمي
والتدميري في المنطقة ،وفي اإلطار نفسه ،ستعمل ك ّل
من دمشق وطهران على تقديم ك ّل الدعم لبغداد لتعزيز
مشروعها الوطني الهادف إلى تطهير األرض العراقية
من اإلره��اب المستورد ،وهما ت��ؤك��دان دائ�م�ا ً أنّ بغداد
هي الرئة والمتن ّفس لطهران ودمشق ،وك � ّل ه��ذا يأتي
من باب والدة حلف إقليمي -دولي بمالمح جديدة بدأت
معالم اكتماله تظهر في شكل واضح ،وهو حلف دمشق
ـ موسكوـ طهران ،والهدف منه هو تعزيز منظومة أمن
هذه العواصم وتمتين الروابط االقتصادية والسياسية
في ما بينها.
خ�ت��ام�اً ،إنّ رس��م معالم واض �ح��ة لطريق مستقبلي
ش��اق تخطوه خ�ط��وة بخطوة ك � ّل م��ن دم�ش��ق وطهران
يحتاج إلى مزيد من تمتين الروابط بين البلدين ،وهذا ما
جاء واضحا ً في الفترة األخيرة تحديداً ،فهذه اللقاءات
المشتركة والمتبادلة بين دمشق وطهران ،تؤكد تصميم
الدولتين على تجاوز هذه األزمة بك ّل تجلياتها المؤلمة،
وال �س �ع��ي إل ��ى ب �ن��اء م��ش��روع ت �ج��دي��د أم �م��ي محوري
بالشراكة مع حلفائهما الدوليين ،يهدف إلى استكمال
ميسرة
بناء مشروع تح ّرر هدفه األساسي تأمين والدة
ّ
لنظام عالمي يسقط يافطة القطب األميركي األوح��د،
وما سيتبع ذلك من انهيار وسقوط مدويين لك ّل أدوات
المشروع األميركي في المنطقة العربية واإلقليم وعلى
رأس هؤالء الكيان الصهيوني.

 كاتب وناشط سياسي ـ األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

خالل مؤتمر صحافي جمعه بنظيره األلماني فرانك
شتاينماير قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير،
إنّ «إيران تحت ّل أرضا ً عربية هي سورية»! ورأى الجبير:
«أنّ على إيران االنسحاب من سورية والتوقف عن تقديم
ال�س�لاح لنظام األس ��د ،وتبتعد م��ن ال�ت��دخ��ل ف��ي شؤون
الدول الداخلية ،سواء في العراق أو سورية أو اليمن»!
ش�ك��را ً ع��ادل الجبير ألن��ك جعلتنا ف��ي س��وري��ة نعرف
من هو العدو الذي يحت ّل أرضنا؟ ومن هو الصديق الذي
يقف إلى جانبنا ،ليتنا سمعنا مثل هذه التصريحات عن
العصابات الصهيونية التي تحت ّل ال�ج��والن السوري،
وه��ي اليوم مثلكم تم ّد اإلرهابيّين بالمال وال�س�لاح ،أو
تركيا التي تحت ّل ل��واء االسكندرون وتقوم بدعم جميع
الحركات المتطرفة بالمقاتلين والمال والسالح بما فيها
«داعش» و»النصرة».
أخبرنا عن البحرين ،وعن بلدكم التي وقفت في وجه
الشعب البحراني األع��زل وأرسلت «درع الجزيرة» إلى
هناك؟
وماذا تفعلون في اليمن؟ هل تحاربون إيران هناك ،أم
تحاربون وتقصفون جيش اليمن وأهل اليمن وتد ّمرون
مؤسسات الدولة اليمنية وبنيتها التحتية؟ هل تستطيع
أن تقول لنا ماذا يس ّمى هذا العمل؟ أليس عدواناً؟ أليس

كوالي�س
خفايا

احتالالً؟
هل تركتم دولة في غرب األرض وشرقها إال وطلبتم
م �ن �ه��ا م��رت��زق��ة؟ أال ت��ش��ارك��ون «ال� �ق ��اع ��دة» و»داع � ��ش»
و»اإلخ ��وان المسلمين» ف��ي محاربة أه��ل اليمن؟ ألستم
غاضبين من باكستان ألنها لم ترسل قواتها لقتل الشعب
اليمني؟ ألم تتحالفوا مع رئيس السودان حسن البشير
المالحق دوليا ً وتتدخلوا لدى أميركا وغيرها من الدول
َ
حتى ال ُيالحق و ُيسجن؟! فقط ألنه يرسل جنودا ً عربا ً
للمشاركة في قتل شعب عربي!
أال ت��رى أنّ أغلب إرهابيّي الحركات المتطرفة سواء
أي بقعة من العالم هم من
في العراق أو سورية أو في ّ
السعودية أو يحملون الفكر التكفيري بسبب فتاوى
ش �ي��وخ �ك��م ال �م �س �ت �م��رة ب �ح��ق اآلخ���ري���ن؟ أل���م تتصاعد
التفجيرات في السعودية ض ّد مواطنيكم الشيعة بسبب
ه��ذه ال �ف �ت��اوى؟! ليصبح لديكم ف��ي ال�س�ع��ودي��ة المؤمن
والكافر ،وتتكلمون عن النسيج الوطني!
أال ت�لاح��ظ أنّ ال ��دول العربية ال�م�ق� ّرب��ة منكم كمصر
واإلم��ارات واألردن هي اليوم أقرب إلى روسيا وإيران
وسورية من مملكتكم «القوية الغنية»؟!
ألم ترفض مصر ،إرسال قوات برية للقتال في اليمن
ف��ي إط��ار م��ا أسميتموه زورا ً «ال�ت�ح��ال��ف ال �ع��رب��ي» ،ألم
تستقبل القاهرة اللواء علي المملوك ،رئيس جهاز األمن
القومي السوري؟ أليست هذه رسالة قوية لكم؟ ما يؤكد
التقارب مع سورية ودولتها ومؤسساتها ،ألنّ الخطر

واحد ،وهو الجماعات اإلرهابية المتطرفة باإلضافة إلى
الكيان الصهيوني.
ألم يقل السيد أحمد أبو زيد المستشار في الخارجية
المصرية« :ال خالف حول مخرجات مؤتمر جنيف ،لكن
مسألة بقاء الرئيس بشار األسد من عدمه هو أمر يحسمه
الشعب السوري».
إذا كانت لديكم خطوط حمراء بالنسبة للنظام السوري،
فإنّ مصر تكون هي أول من خرق هذه الخطوط ورحب
ب��ال �ت��دخ��ل ال �ع �س �ك��ري ال ��روس ��ي ف��ي س ��وري ��ة ،م��ا جعل
سفيركم في القاهرة يغادر وربما إلى غير رجعة.
ك��ل ال��دالئ��ل ت�ق��ول إنّ اإلم ��ارات ستنسحب م��ن اليمن
بسبب تحالفكم مع «اإلخ��وان المسلمين» هناك! وتبقون
أنتم وقطر في وحول اليمن يستنزفكم األميركيون حتى
آخر قطرة بترول في السعودية! وآخر ق��ارورة غاز في
قطر واأليام آتية وسترون.
أم��ا س��وري��ة وبفضل أصدقائها ال��روس واإليرانيين
وال �م �ق��اوم��ة ف��ي ل �ب �ن��ان ،وشقيقتها م �ص��ر ،فستقضي
على اإلره��اب وتبقى موحدة ويبقى األس��د رئيسا ً فائزا ً
ف��ي انتخابات ستراقبها دول العالم جميعها بما فيها
صديقتكم الواليات المتحدة!
فستقسم وتفكك ألنكم تجاوزتم الدور
أما السعودية
ّ
المنوط بكم ،ولم تتركوا لكم شقيقا ً إال وطعنتموه ،وال
صديقا ً إال وخذلتموه!

قال وزير خارجية
عربي مخضرم إنّ وزير
الخارجية السعودي
عادل الجبير هو وزير
موقت ريثما يت ّم اختيار
وزير خارجية من
العائلة المالكة ُيرجح
أن يكون عبد الله بن
عبد العزيز ،وذلك
في تسوية ملكية
عائلية وإقليمية يتمكن
عبرها الوزير األمير
من تسوية الخالفات
مع سورية وإيران،
ويكون الجبير قد تح ّمل
مرحلة سوداء الوجه
بال أسف على مستقبله
السياسي ،فسقف حلمه
كان أن يبقى سفيراً...

طاقات الغرب ال ت�ساوي  %10من قدرات رو�سيا في� إدارة الحرب الإلكترونية

اختبار مفاجئ لجاهزية �سالح الجو في �أ�سطول البحر الأ�سود
بدأت قيادة أسطول البحر األس��ود الروسي اختبارا ً
مفاجئا ً لجاهزية سالح الجو البحري التابع لألسطول،
إذ تشمل التدريبات توجيه ضربات مكثفة على أهداف
ساحلية.
وأوض��ح متحدث باسم األسطول أن مقاتالت «سو-
 30إس إم» وقاذفات «سو -24-إم» تابعة لسالح الجو
البحري وجهت أمس ضربات بالصواريخ والقنابل إلى
أهداف في ميدان «أوبوك» على الساحل الجنوب الشرقي
لشبه جزيرة القرم.
وجاءت عمليات الرماية المكثفة بعد عملية استطالع
قامت بها طائرات «سو -24إم إر» فوق مياه البحر وطوال
الخط الساحلي لشبه جزيرة القرم.
وفي إطار التدريبات ذاتها ،شاركت طائرات «بي»-12
البرمائية ومروحيات «كا »-27المضادة للغواصات،
ش��ارك��ت ف��ي مهمة للبحث ع��ن غ��واص��ة تابعة للعدو
االفتراضي.
وف��ي ال��س��ي��اق ،وصفت مجلة «شبيغل» األلمانية
الواسعة االنتشار الجيش الروسي بأنه األكثر قوة في
أوروبا ،وأضافت أن الجيش الروسي اآلن قد يكون أقوى
من جميع جيوش االتحاد األوروبي مجتمعة.
وش��ددت المجلة األلمانية على أنه يتعين اآلن على
حلف شمال األطلسي أن يأخذ في حسابه أن منافسا كفؤا
ظهر له .ولفتت إلى أن روسيا أعادت بناء جيشها بشكل
جذري ،وأعطت األولوية في التحديث للقوات النووية،
مشيرة كذلك إلى أن موسكو تميزت حتى في األسلحة
التقليدية.
وذكرت المجلة األلمانية أن قدرة الروس على إقامة
«منطقة ح��ظ��ر» ب��س��رع��ة ،ه��و م��ا يقلق بشكل خاص
العسكريين األميركيين ،مضيفة أن موسكو بإمكانها ،على
سبيل المثال ،منع «الناتو» من الوصول إلى بحر البلطيق
أو البحر األسود باستخدام الصواريخ المضادة للسفن.
من جهتها ،أكدت مصادر عسكرية في واشنطن وحلف
شمال األطلسي أن روسيا توصلت إلى قدرات هائلة في
إدارة الحرب اإللكترونية وأن جميع الطاقات الغربية ال

تساوي  10في المئة مما لديها.
وقال الجنرال بين خوجيس قائد قوات «الناتو» البرية
في أوروب��ا ،إلى أن األميركيين يجهلون ق��درات روسيا
الفعلية في خوض الحرب اإللكترونية ،مضيفا ً أن قدرات
الجيش الروسي في هذا المجال مذهلة ،إذ يمتلك خالفا ً
لنظيره األميركي تشكيالت خاصة تعنى بإدارة الحرب
اإللكترونية ،وأن التشكيالت الروسية هذه ق��ادرة على
تعطيل شبكات اتصال قيادات العمليات وإدارة القوات
المعادية.
أم��ا ل��وري باكهوت الرئيس السابق ل��دائ��رة الحرب
اإللكترونية لدى القوات البرية األميركية فقال« :مشكلتنا
الرئيسية على هذا الصعيد ،تكمن في أننا لم نشتبك
مع روسيا ط��وال بضعة عقود في أي ح��رب تشويش

مباشرة ،األمر الذي يجعلنا جاهلين كيفية المواجهة في
حال نشوب حرب كهذه معها .نحن نفتقد إلى التكتيك
وتسلسل الخطوات ،وغير مهيئين أب��دا للقتال في ظل
اتصاالت مشلولة».
وأض��اف« :لدينا استخبارات جيدة ،وباستطاعتنا
التنصت على م��دار الساعة ،إال أن قدراتنا في تعطيل
اتصاالت العدو ال تساوي  10في المئة مما لدى الجيش
الروسي في هذا المجال».
الى ذل��ك ،أش��ارت صحيفة «»New York Times
في تعليق بهذا الصدد إل��ى قلق «البنتاغون» الكبير
حيال النشاط الملحوظ الذي تبديه الغواصات والسفن
الروسية في اآلونة األخيرة.
وكتبت أن ما يثير توجس واشنطن بشكل خاص،

اقتراب هذه السفن والغواصات من كابالت االنترنت
واالتصال الليفية التي تربط الواليات المتحدة بالعالم.
ولفتت الصحيفة النظر إلى ما أعلنته واشنطن أخيرا ً عن
إطالق برنامج خاص يهدف إلى كسر هذا الخطر ،لكنها
أشارت إلى أنه سيستغرق تطبيقه  12عاماً.
ونقلت عن مصادر استخباراتية وعسكرية أميركية
مخاوفها إزاء احتمال إقدام روسيا على قطع هذه الكابالت
في حال احتدام التوتر أو نشوب نزاع بينها والغرب.
وعبرت مصادر الصحيفة عن قلقها تجاه سيناريو
كهذا ،مشيرة إلى خطره الكبير على الواليات المتحدة
والغرب نظرا ً إلى أن قطع اإلنترنت واالتصاالت سينعكس
على أداء الحكومات واألعمال والمواطن العادي.
وأع��ادت الصحيفة ومصادرها إل��ى األذه��ان سفينة
«ي��ان��ت��ار» الروسية عندما أب��ح��رت بمحاذاة الساحل
الشرقي ل��ل��والي��ات المتحدة ق��اص��دة ك��وب��ا ف��ي أيلول
الماضي .ونقلت الصحيفة عن مصدرها ،أن السفينة
الروسية المذكورة التي تؤكد روسيا أنها مخصصة
لبحوث في جغرافيا المحيط ،ليست إال «سفينة تجسس»
وأنها أنزلت إلى األعماق في رحلتها المشار إليها جهازي
غوص عميق ،عاينا كابالت إنترنت واتصاالت تمتد إلى
قاعدة غوانتانامو البحرية األميركية.
أشار مايكل سيكريست الخبير في العالقات الدولية
في بحث أعده حول نقاط ضعف كابالت األعماق إلى أن
ما يقلق «البنتاغون» في نشاطات روسيا ،أنها وعلى ما
يبدو ،تبحث عن مواضع الضعف في الكابالت الممتدة في
األعماق السحيقة لتعطيلها لدى الضرورة ،نظرا ً لتعذر
إصالحها أو الكشف عن الجزء المعطل منها ،بما يشل
اتصاالت الخصم ويعميه ويصمه.
وذكر سيكريست في بحثه ،أنه لن يتعذر على روسيا
كشف مواقع الكابالت السرية المستخدمة في االتصاالت
البحرية األميركية ،وذلك استنادا ً إلى أن أماكن الكابالت
المدنية معروفة وغير محاطة بالسرية ،ما سيسهل عليها
مهمة البحث.

الرئي�س الت�شيكي يتهم الالجئين ال�سوريين بالثراء!

المخابرات البريطانية:
�إحباط  6هجمات كبرى لـ»داع�ش» والمقبل �أ�سو�أ

ارتفعت وتيرة التهديدات األوروبية
بطرد الجئين سوريين بعد اتهام
الرئيس التشيكي ميلوش زيمان لهم
باستغالل األط��ف��ال للحصول على
اللجوء وأنهم أثرياء يملكون أجهزة
«آيفون».
واتهم زيمان ،الالجئين بالمخاطرة
ب��ح��ي��اة أط��ف��ال��ه��م ب��ع��ب��ور البحر
المتوسط ،واستخدامهم للحصول
على ح��ق اللجوء ف��ي دول االتحاد
األوروب����ي ،م��ب��ررا ً موجة الالجئين
بالقول« :إنهم يستخدمون األطفال
ك����دروع ب��ش��ري��ة ل��ش��ب��اب يحملون
أجهزة آيفون».
كما هاجم النساء المسلمات اللواتي
يرتدين الحجاب بقوله« :س ُنحرم من
جمال النساء ألنهن سيكن محجبات
من رؤوسهن حتى أقدامهن ،ال شك أن
هذا سيكون امتيازا ً لنساء أخريات،
لكنهن ق�لائ��ل» ،في إش��ارة إل��ى غير
المحجبات من الالجئات.
تصريحات زيمان تأتي بعد أيام
فقط من اتهام رئيس منظمة األمم
المتحدة لحقوق اإلنسان ،زيد رعد
الحسين ،براغ بتنفيذ عمليات اعتقال
منهجية ضد المهاجرين والالجئين
ووضعهم في أماكن اعتقال سيئة،
لكي يتجنب غيرهم ال��ل��ج��وء إلى
التشيك.
ووص����ف زي����د رع����د ال��ح��س��ي��ن،
تصريحات الرئيس التشيكي بأنها
تجسد «اإلسالموفوبيا» .كما انتقد
الحسين جمهوري َة التشيك ،وهي
العضو في حلف «الناتو» واالتحاد
األوروب��ي ،بسبب الظروف المزرية
في مراكز إيواء الالجئين ،بمن فيهم
األط��ف��ال ،ال��ذي��ن يتم اعتقالهم في
طريقهم إلى أوروبا.
وتفيد إح��ص��اءات األم��م المتحدة
بأن أكثر من  600ألف الجئ ،معظمهم
هاربون من العنف في سوريا العراق
وأفغانستان ،قد وصلوا إلى أوروبا
هذا العام.
على صعيد آخر ،وافقت الحكومة
األلمانية ،على مسودة قانون يسهل

حذرت المخابرات البريطانية من هجمات واسعة وجماعية لـ»داعش» من المنتظر أن يقع تنفيذها في بريطانيا بشكل قاتل
واستعراضي ،وذلك بعد إحباط  6هجمات على األقل خالل األشهر األخيرة.
ونقل عن رئيس المخابرات البريطانية اندرو باركر أن الجهاز «نجح خالل األشهر الماضية في إحباط ما ال يقل عن  6هجمات
كبرى ،خطط لها داعش ،كان سينفذها إرهابيون مؤيدون للتنظيم في بريطانيا».
وقال باركر إن مستوى التحذير من الخطر الوشيك بلغ درجة غير مسبوقة ،وأن رجاله متيقظون على مدار الساعة بشكل لم
يعرفه شخصيا ً منذ  32سنة على األقل في مسيرته المهنية في الجهاز .في غضون ذلك ،أكد باركر أن موظفي الجهاز يعملون
بشكل دائم على معالجة الخطر الذي يشكله «داعش» مشيرا ً إلى أن الجزء األكبر من العمل يتمثل في مراقبة أنصار التنظيم
بشكل دائم ،إلى جانب االهتمام بحوالى  750بريطانيا ً في سورية يقاتلون في صفوف التنظيم.
وأضاف المسؤول البريطاني أن المشكلة الكبرى التي تواجه جهاز المخابرات البريطاني «تتمثل في الخطر المتنامي خاصة
بسبب السهولة التي يخترق بها التنظيم وخطابه صفوف الشباب بفضل تقنيات االتصال والقدرة على التوجيه والتأثير ،ما
جعل الجهاز يتحول في بعض األوقات إلى جهاز اختراق الكتروني» ،مؤكدا ً أن «مستوى التهديد ضد بريطانيا من الخطورة
واألهمية غير المسبوقة في تاريخها» .إلى ذلك ،أشار باركر إلى أن األمر تحول إلى حرب حقيقية قائالً« :صحيح أننا نجحنا في
إفشال مخططات كثيرة في بريطانيا نفسها وفي الخارج ،ولكن مع تنظيم مثل داعش ،ال يجب التراخي أبداً».

لمئات اآلالف من طالبي اللجوء في
البالد فتح حسابات مصرفية ،في
خطوة جديدة لمساعدة الالجئين
على االندماج في المجتمع.
وب��م��وج��ب األن��ظ��م��ة ال��ج��دي��دة
سيعمم حق االستفادة من الخدمات
المصرفية األساسية ويشمل ذلك
من ال م��أوى لهم واألشخاص الذين
يحظون بالحماية بموجب معاهدة
جنيف لالجئين.
وب��ال��ت��ال��ي س��ي��ك��ون ال�لاج��ئ��ون
قادرين على فتح حسابات مصرفية
ف��ي أي بنك م��ا يسمح لهم بإيداع
وس��ح��ب األم����وال النقدية وإج���راء
ال��ت��ح��وي�لات ال��م��ص��رف��ي��ة وإدراج
الدفعات المستحقة عليهم والدفع
عبر البطاقات المصرفية.
وتتوقع ألمانيا أن يصل إليها ما
بين  800ألف ومليون شخص هذا
ال��ع��ام كثير منهم ف��روا م��ن مناطق
صراع في الشرق األوس��ط وإفريقيا
على ال��رغ��م م��ن أن ح��ق اللجوء لن
يمنح للجميع.
وي��ع��د منح الالجئين ح��ق فتح
الحسابات الجارية خطوة أساسية
أولى لمساعدتهم على االندماج في
المجتمع .وق��ال وزي��ر العدل هايكو
م���اس «م���ن ل��ي��س ل��ه��م ح��س��اب��ات

مصرفية ال يملكون ف��رص��ا ً جيدة
في سوق العمل .كما أن البحث عن
شقة يعد مشكلة أيضا ً للكثير من
األشخاص الذين ال يملكون حساباً».
إلى ذل��ك ،لقي  10أشخاص على
األقل ،بينهم  7أطفال ،حتفهم في غرق
 4مراكب تقل مهاجرين بين تركيا
واليونان ،فيما تتواصل أعمال البحث
عن ع��دد غير محدد من المفقودين
قبالة جزيرة ليسبوس ،بحسب خفر
السواحل اليونانيين.
وتم إنقاذ أكثر من مئتي شخص
كانوا يعانون من انخفاض في حرارة
الجسم بعد غرق مركب خشبي قبالة
السواحل الشمالية لليسبوس في
بحر ايجه ،نقطة العبور الرئيسية
للمهاجرين إلى أوروبا.
وعثر على  3جثث تعود لرجل
وطفلين ،فيما استمرت عمليات البحث
من قبل الدوريات البحرية اليونانية
ومروحية ،إضافة إلى مساعدة من
الصيادين وسكان الجزيرة.
وقال متحدث باسم شرطة المرفأ
إن «الوضع مشوش للغاية ،لقد ذكر
الناجون أنهم كانوا  ،100وفي نهاية
المطاف عثرنا على  241شخصاً،
وليس واضحا ً فعليا ً عدد الذين كانوا
على متن المركب».

«داع�ش» يعدم �أكثر من  200عن�صر
من ال�شي�شان و�آ�سيا الو�سطى حاولوا االن�شقاق
قال نشطاء نقالً عن قيادي منشق عن «داعش» اإلرهابي إن التنظيم أعدم أكثر من  200عنصر من أعضائه الشيشان ومن
متحدرين من آسيا الوسطى ،وذلك منذ نحو  3أشهر.
وأكد المصدر الذي كان من قادة الصف الثاني في التنظيم ،أن العناصر كانوا بصدد االنشقاق عن تنظيم «داعش» واالنضمام
إلى صفوف «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بالد الشام) ،لكن أمرهم انكشف من قبل القيادات األمنية للتنظيم ،فجرى اقتياد
العناصر الذين حاولوا الفرار ،إلى منطقة العكيرشي التي يوجد فيها معسكر للتنظيم ،بريف مدينة الرقة ،وقام التنظيم بإعدامهم
ورمي جثثهم في منطقة الهوتة بريف الرقة ،التي تحتوي على حفرة طبيعية كبيرة ،حولها التنظيم منذ سيطرته على المنطقة،
إلى مكان لرمي جثث ضحاياه .وأفاد القيادي المنشق كذلك أن «األمنيين» في التنظيم تمكنوا من ضبط  21عنصرا ً من جنسيات
قوقازية بريف حلب الشرقي ،في أواخر شهر آب هذا العام ،وأكد أن هؤالء ومعظمهم من الشيشان ،كانوا يستعدون للفرار من
معارك محيط مطار كويرس العسكري المحاصر من قبل تنظيم «داعش» ،والذي تحاول قوات الجيش السوري بمساندة جوية
من الطائرات الروسية فك الحصار عنه ،وأكد القيادي المنشق أن التنظيم قام بإعدامهم برصاص الرشاشات الثقيلة ،بعد
مغادرتهم للنقاط التي كانوا يحرسونها .وأعلن القيادي السابق في تنظيم «داعش» أن سبب االنشقاقات المتتالية للمقاتلين
الشيشان والتركستان والقوقازيين ،هو اعتقادهم أن قتالهم مع التنظيم خاطئ ،وأن األحرى بهم ،االنضمام إلى صفوف «جبهة
النصرة» وقتال الجيش السوري وروسيا ،على حد وصفه.

م�س�ؤول ع�سكري �صيني كبير يزور الهند وباك�ستان
قالت وزارة الدفاع الصينية إن ضابطا ً كبيرا ً في الجيش سيزور الشهر المقبل الهند وباكستان الجارتين المتنافستين اللتين
تربطهما عالقات متباينة تماما ً ببكين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع يانغ يو جون في إفادة صحفية معتادة أن فان تشانغ لونغ نائب رئيس اللجنة المركزية
العسكرية التي تسيطر على القوات المسلحة ويترأسها الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بجولته في منتصف تشرين
الثاني ،مشيرا ً إلى أن الرحلة تهدف الى تعزيز العالقات الودية والمساعدة على الحفاظ معا ً على السالم واألمن اإلقليميين.
وتقول الصين وباكستان إنهما «أصدقاء في كل األحوال» وتربطهما عالقات وثيقة ورغم أن عالقات الصين مع الهند تحسنت
كثيرا ً منذ أن خاضت الدولتان حربا ً حدودية قصيرة عام  1962إال أن النزاعات الحدودية بينهما مستمرة والشكوك بينهما
متجذرة.

