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 هدى رزق



عندما سئل م��ر ًة وزي��ر الخارجية المصرية األسبق
نبيل فهمي عن طبيعة العالقة التي تربط بالده بالواليات
المتحدة األميركية كان جوابه الفتا ً من حيث التوصيف،
إذ عدّها عالقة «زواج ش��رع��ي» ،وه��و التوصيف ذات��ه ـ
مضافا ً إليه «المثالية الزوجية» ـ الذي يمكن إطالقه على
العالقة ف��وق الحميمية ب��ل و»ال�م�ص�ي��ري��ة» ال�ت��ي تجمع
الواليات المتحدة األميركية بربيبتها «إسرائيل» والتي
تجاوزت بأبعادها منطق الرعاية واألب��وة وتعدتها إلى
عالقة «زواج مثالي» تجمع الجانبين على وحدة مصير
وه��دف ي��رخ�ي��ان بظاللهما على ال�م�س��ارات المشتركة
وت�لازم ال��رؤى وتطابق المنهج وتقاسم األبلسة بين
ّ
ي»
الطرفين ،وإلدراك ذلك ما عليك إال أن ترقب
«منظ َر ْ
السالم ،أوباما الذي أبدى رغبته بالحديث مع نتنياهو
ح��ول كيفية ع ��ودة عملية ال �س�لام إل��ى م�س��اره��ا ،وهو
الذي استبق زيارة «محبوبه» بإعالن أن ال شيء جديدا ً
سيطرأ على تلك العملية خالل فترة واليته ،فيما رفض
ّ
«المنظر» اآلخر للسالم ،وهو الذي مللته الدماء وضاق
ً
القتل من ممارسته ذرعا ،رفض التنازل عما س ّماه األمل
«تحقيق السالم» ،عازيا ً أسباب التش ّرد والمجازر التي
تحصل في المنطقة إلى التكامل بين «ال�ث��ورات السنية
والشيعية المتطرفة» على ح ّد تعبيره ،بينما لسان حال
السالم يردّد« :إن لم تستح فاصنع ما شئت».
ب�ع�ي��دا ً ع��ن منطق ح��اج��ة أوب��ام��ا ل�لأص��وات اليهودية
لضمان فوز الحزب الديمقراطي في المعركة االنتخابية
المقبلة ،من أجل تبرير وفهم حجم العطاءات والثناءات
التي أغ��دق بها أوب��ام��ا على ضيفه ،ألن��ه وب�غ� ّ
�ض النظر
ع��ن اس��م ال��رئ�ي��س األم�ي��رك��ي وان�ت�م��ائ��ه واستراتيجيته
السياسية ،فإنّ وتعاطيه مع الكيان الصهيوني سيكون
ذات��ه بك ّل تفصيالته وحيثياته ،م��ن هنا ف��إن م��ا أعرب
عنه الرئيس األم�ي��رك��ي م��ن وق��وف «أع �م��ى» إل��ى جانب
الكيان الصهيوني ومناصرته لما سماه «حق إسرائيل»
في ال��دف��اع عن نفسها ض� ّد ما س ّماه العنف واإلره��اب
الفلسطيني ،إضافة إلى اعتباره أمن «إسرائيل» أولوية
أي جديد في
رئيسة لدى الواليات المتحدة ،لم يشكل ّ
مخرجات اللقاء ،لكن الجديد هو ما يمكن الحديث عنه
واس�ت�ش��راف م��دل��والت��ه م��ن زاوي�ت�ي��ن رئيستين تحدّث
عنهما نتنياهو خالل زيارته إلى واشنطن وتحديدا ً ما
يتعلق بالملف اإليراني والسوري.
من الخطأ التاريخي إل��ى السهر على تطبيق االتفاق
النووي اإليراني كان تح ّول نتنياهو مفاجئا ً وهو الذي
لم ينفك عن انتقاده وقلقه وامتعاضه ما عدّه في السابق
أسوأ من المواجهة العسكرية مع إيران ،ليدافع اليوم عن
االتفاق بطريقة الفتة وغير متوقعة إلى درجة ما س ّماه
مصلحة مشتركة مع األميركي لمنع إي��ران من انتهاك
االتفاق ،فما هي الوصفة السحرية التي صاغها أوباما
حتى «فتلت» عقل نتنياهو ،وهل ثمة ما ُيطبخ وما يجري
العمل على تهيئته وإع��داده واستيالده بين «الزوجين»
المثاليين حتى ت�ك��اث��رت ك��ل م �ف��ردات «ال �ح��رص» على
لسان نتنياهو لدرجة السهر على تنفيذ االتفاق؟ وماذا
عن الملف السوري واستبعاد نتنياهو عودة سورية إلى
سابق عهدها؟
رب�م��ا أف��رد أوب��ام��ا قسطا ً مهما ً م��ن ال��وق��ت ومساحة
واف��رة للحديث عن المرحلة التي تلي االت�ف��اق النووي
بأبعادها وغاياتها المتقدّمة التي يتحدّث عن خطرها
بشكل دائ��م ال�م�س��ؤول��ون اإلي��ران �ي��ون وت�ح��دي��دا ً مرشد
الثورة لجهة تغلغل الغرب في الداخل ومحاولة تفجير
إي��ران داخلياً ،واستثمار مكامن ونقاط الضعف التي
م��ن الممكن أن تستولد فيما ل��و نجحت ،مفاعيل أقل
كلفة م��ن ع��دم االت �ف��اق وال �ص��دام ال�م�ب��اش��ر م��ع إي ��ران،
وذلك بالتوازي مع إبقاء كرة النار في أوج «لهيبها» في
الساحة السورية بحيث تكون الشاغل األول واألوحد
للجيش السوري وحلفائه ،بما يضمن «تبريد» سخونة
الهواجس والخطوط الحمراء التي أعاد ذكرها نتنياهو
أمام أوباما م��رارا ً وتكرارا ً لجهة منع فتح جبهة جديدة
ضد «إسرائيل» في الجوالن ،وأن ال تكون سورية ساحة
هجوم على «إسرائيل» من قبل إيران ووكالئها بحسب
تعبير نتنياهو ،هذا التكرار ال��ذي كان بمنزلة «ليطمئن
قلبي» وه��و أي (نتنياهو) ك��ان ق��د سمع المبتغى من
خالل ما تعهده بوتين أمامه لجهة أن الهدف من التدخل
ال��روس��ي هو الحفاظ على مؤسسات ال��دول��ة السورية
فقط وليس فتح جبهة جديدة من الجوالن.
في الملتقى العلمائي لدعم فلسطين أكد األمين العام
لحزب الله السيد حسن نصرالله أن األمور إذا ما بقيت
ك�م��ا ه��ي ع�ل�ي��ه ،ف��إن م��ا س�م��اه��ا «ال�م�ع��رك��ة األساسية»
لمحور المقاومة ستُمنى بالهزائم مضيفا ً وفي مناسبة
يوم الشهيد أن الحزب في الجبهة الصحيحة وفي موقع
التأثير الحقيقي في معادالت المنطقة بحسب تعبيره،
مؤكدا ً أن أميركا غير قادرة على الحسم ،وهذا ما يشكل
في اعتقادنا جوهر ول��ب «الثمار» ال��ذي تسعى اإلرادة
«اإلسرائيلية» ـ األميركية إلى استمرار جنيها في المشهد
السوري الحاصل لجهة إبقاء األمور كما هي عليه اآلن
إل��ى أط��ول ف�ت��رة ممكنة ،ب��ل وإن المطلوب أن يستم ّر
الحزب في الجبهة السورية (فقط) دون غيرها ،تصاغ
فيها ك� ّل عوامل ومق ّومات الحياة للمشروع الداعشي
واالس�ت�ث�م��ار ف�ي��ه ،ال ت��رغ��ب أم�ي��رك��ا أص�ل ً
أي
�ا بتحقيق ّ
حسم أو إنهاء للصراع الحاصل إنجازا ً وإذك��ا ًء لنظرية
ورؤية أوباما في االستنزاف.
يقولون إنّ لقاء العاشقين بعد الخصام فيه من الجمال
والمتعة ما فيه ،وه��ذا ما ينطبق تماما ً على لقاء أوباما
ونتنياهو ،تنامى فيه العشق غير الممنوع بالطبع بين
عاش َقين وزوج�ي��ن مثاليين تبخر خالله وف��ي لحظات
ك� ّل ما قيل عن خالفات وقطيعة س��ادت بين الجانبين،
لقا ٌء لم تدخل فيه «عملية السالم» وحدها في الثالجة،
ب��ل يرافقها ال�ح� ّل السياسي ف��ي س��وري��ة ك��ذل��ك ،وحده
«اإلسرائيلي» من يتر ّبع على عرشه واالبتسامة ال تغادر
محياه وهو يرقب ن��ارا ً تعارك خصومه ،وربما أخرى
أش ّد على وشك الوالدة وبالطبع من رحم اللقاء.
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أطلق االتحاد األوروب���ي س��راح التقرير السنوي كما كان
متوقعاً .إذ كان من المفترض ص��دوره في  14تشرين األول
الماضي أيّ قبل انتخابات  1تشرين الثاني البرلمانية في
تركيا.
جاء التقرير تماما ً مطابقا ً لما جرى تسريبه منذ شهر ،إذ
اتهم الحكومة التركية باالرتداد على حكم القانون والحقوق
وعلى حرية اإلعالم ،وطالب الحكومة الجديدة أيّ التي يُتوقع
تأليفها خالل األيام العشرة المقبلة ،باتخاذ إجراءات عاجلة
بعد االنتخابات لتصحيح هذا الوضع.
لكن التقرير أشاد بتركيا كونها تقوم بإيواء الالجئين وتتعاون
بشأن أزمة الهجرة .وفي الوقت عينه انتقد الوضع الداخلي
بشدّة ،واعتبر أنّ ما يحصل يشكل انتكاسات خطيرة على حرية
التعبير ،وعلى تقويض هيبة القضاء ،واالتجاه السلبي للسلطة
الحاكمة التي ال تحترم سيادة القانون والحقوق األساسية.
وأض��اء التقرير على القضايا الجنائية ض ّد الصحافيين
والكتاب ،وتخويف وسائل اإلع�لام وإدخ��ال تغييرات على
المس باستقاللية القضاء ومبدأ
قانون االنترنت .كذلك شجب
ّ
فصل السلطات الذي ق ّوض منذ  ،2014ودان وضع القضاة
والمحامين تحت ضغوط سياسية قوية.
وكما كان متوقعا ً اعترضت الحكومة التركية لدى المفوضية
العليا لالتحاد األوروبي واعتبرت التقرير متحامالً عليها .يبدو
هذا التقرير وكأنه ينفخ في جرة ،إذ يمكن وضعه في أرشيف
االتحاد األوروبي واستعماله في فترات الصراع وليس الوئام
الذي يسود حالياً.
وفي إطار آخر ،وأثناء مقابلة مع قناة «سي أن أن» األميركية
ص ّرح داوود أوغلو أنّ الحكومة التركية ال تخنق الحريات ،وهي
تقوم باحترام القضاء ،لكنه أورد خبرا ً مفاده أنّ تدخالً عسكريا ً
تركيا ً في سورية ممكن أن يكون محتمالً ،لكنه أكد أنّ تركيا لن

تقوم به بمفردها ،وفي حال الحاجة االستراتيجية ستكون
تركيا في إطار حملة متكاملة مع التحالف .يلتقي هذا التصريح
مع تأكيد مصادر تركية أنّ خيار التدخل العسكري البري لدخول
األراضي السورية والقيام بعمليات ض ّد «داعش» ال يمكن أن يتم
من دون قرار يتخذ دولياً ،من قبل حلف شمال األطلسي أو من
قبل مجلس األمن .فمنذ اندالع الحرب في سورية بدّلت تركيا
خططا ً بشأن السيناريوات المختلفة شمل إطالق عملية برية.
ويرى المصدر أنه من الطبيعي أن تقوم تركيا بخطط من هذا
النوع في حال تع ّرضت العتداء من سورية على أراضيها...
لكن التدخل العسكري البري مرهون بأخذ موقف روسيا بعين
االعتبار عند القيام بمشروع كهذا.
يصب هذا التلميح في إمكانية التدخل ض ّد حزب االتحاد
ّ
الديمقراطي في سورية الذي تعتبره تركيا جناحا ً عسكريا ً من
أجنحة حزب العمال الكردستاني ،وترى خطره كخطر داعش.
في هذا اإلطار ،يبدو أن الحملة ض ّد حزب العمال الكردستاني
ستكون طويلة وضخمة بعدما أعلن هذا األخير انتهاء فترة
«عدم االعتداء» مع تركيا طيلة  3سنوات من المحادثات .أما
الهدف الرئيسي فسيكون ض��رب المواقع اللوجستية لهذا
الحزب بعد أن تقدم االستخبارات العسكرية الجوية المعلومات
الالزمة لضرب مواقعه اللوجستية ومآويه في فصل الشتاء
ومستودعات الذخيرة واألسلحة ،لذلك أتى ر ّد فعل أنقرة على
إمداد حزب االتحاد الديمقرطي في سورية باألسلحة في إطار
الحملة ض ّد «داع��ش» ،كون األسلحة ذهبت الى حزب العمال
الذي ربما سيستطيع أن يغطي خسائره بواسطة األسلحة التي
حصل عليها من الدول الغربية والواليات المتحدة االميركية،
لكن هذه األخيرة ص ّرحت بأنها لن تقدّم لألكراد األسلحة أو أيّ
مواد عسكرية من اآلن وصاعداً.
ال يفصل كل من داوود أوغلو وأردوغان حربهما ض ّد داعش
وحزب العمال الكردستاني عن تلك التي يخوضانها في الداخل
ض ّد الداعية محمد فتح الله غولن الذي يعيش في الواليات
المتحدة ،ما زالت الحمالت على مؤيديه من اقتصاديين ورجال

كوالي�س
خفايا
أعمال وقضاة وصحافيين تتالحق ،وهنالك لوائح اتهام
للمتعاطفين معه .كان ممكنا ً أن ال تكون الحال على ما هو عليه
اليوم لو لم يفز حزب العدالة والتنمية في االنتخابات ،لكن
يبدو أنّ الظروف اليوم مؤاتية لفتح ثالث جبهات في آن معاً.
فالحكومة تعمل في الوقت الحاضر على هذه الجبهات ال سيما
بعد اجتماع األمن الذي عقد في األسبوع الماضي في مكتب
رئيس الوزراء ،ويبدو أنّ قرار تنسيق الحرب طيلة فصل الشتاء
قد اتخذ.
وفيما يتركز األم��ن اليوم على حماية قمة العشرين التي
ستعقد االثنين  16تشرين الثاني في أنطاليا من إرهاب «داعش»
وحزب العمال الكردستاني ،كما تدّعي صحف السلطة .يتصاعد
التنسيق مع األميركيين الذي يمدّون قاعدة «أضنة» بالطيارات
والمستلزمات اللوجستية .تنوي تركيا طرح مستقبل سورية
في هذه القمة بعدما ص� ّرح أوباما بضرورة لقائه الرؤساء
المشاركين في هذه القمة والتشاور معهم في الشأن السوري،
كون هذه االتصاالت سوف تكون متصلة بما سيجري في فيينا
 14تشرين األول.
يحاول ك� ّل من أردوغ���ان وأوغلو خلط األوراق من جديد
وتبيان قدرتهما على اإلمساك بالداخل حيث يعتبرون أن القوة
الوحيدة القادرة على اختراقهم هي قوة داعمي الداعية غولين
في المجاالت كافة ،أما األكراد فلقد ت ّم فرزهم بين إرهابي ،أيّ من
ينتمي أو يؤيد حزب العمال الكردستاني ،ومن يقف الى جانب
حزب الشعوب الديمقراطي بعدما أعادا إحياء العنصرية تجاه
األكراد .وكسبا المعركة البرلمانية .أما الغرب األوروبي فجرى
تحييده وإلهاؤه بمشكلة الالجئين ،حيث اتضح له أنه ما لم
يهادن تركيا فهو لن يحلها .تبدو الواليات المتحدة مستكينة
لوضعها ف��ي القواعد العسكرية التركية ال��ث�لاث دياربكر
وانجرليك وأضنة ذات المواقع االستراتيجية التي تشرف
على سورية والعراق ،وهذا أهم إنجازاتها في العالقة مع تركيا
العدالة والتنمية.

قاذفتان �أميركيتان تحلقان قرب جزر �ش َّيدتها بكين في بحر ال�صين الجنوبي

تج�س�س �صينية قرب جزر َ
متنازع عليها
اليابان تر�صد �سفينة ّ
أعلنت اليابان أنها تراقب المياه
القريبة من جزر سينكاكو المتنازع
عليها مع الصين بعد رصد «نشاط
غ��ي��ر م��ع��ت��اد» لسفينة تجسس
صينية في بحر الصين الشرقي.
وجاء في بيان صادر عن وزارة
الدفاع اليابانية أمس ،أن سفينة
دوري���ة م��ن ط���راز «ب���ي 3 -سي»
رص��دت سفينة تجسس صينية
من طراز «دونغدياو» بالقرب من
المياه اإلقليمية لجزر سينكاكو
التي تتولى اليابان إدارتها وتطلق
عليها الصين اسم ديايو.
وأش��ار البيان إل��ى أن السفينة
تحركت في المنطقة حتى مساء
الخميس قبل مغادرتها تلك المياه
ولم تنتهك المياه اإلقليمية اليابانية
على مسافة  12ميالً بحرياً.
ووص��ف وزي��ر الدفاع الياباني
ج���ي���ن ن���اك���ات���ان���ي ف����ي م��ؤت��م��ر
صحافي تحركات السفينة بأنها
«غ��ي��ر م��ع��ت��ادة» وق��ال إن��ه��ا قامت
«بتحركات متكررة شرقا ً وغربا ً
خالل يوم واحد» .ورفض التعليق
على أه��داف السفينة ،إال أن��ه أكد
أن الجيش الصيني «يزيد بسرعة
نشاطاته في البحر والجو» ،ورأى
أن ال��ص��ي��ن «س��ت��ح��اول توسيع
منطقة نشاطاتها في المستقبل».
وف���ي بكين داف��ع��ت الحكومة
الصينية ع��ن عمليات السفينة
وق���ال���ت إن��ه��ا م��ع��ت��ادة .وص���رح
المتحدث باسم الخارجية الصينية
هونغ لي ب��أن «السفينة التابعة
للبحرية الصينية تقوم بنشاطات
م��ع��ت��ادة ...تتطابق م��ع القانون
الدولي ...وال يوجد أي شيء محل
خالف فيها».
وي�����دور خ�ل�اف ب��ي��ن ال��ي��اب��ان
والصين حول السيادة على جزر
س��ي��ن��ك��اك��و غ��ي��ر ال��م��أه��ول��ة .وق��د
اقتربت سفن صينية  -معظمها
لخفر ال��س��واح��ل  -وط��ائ��رات من
تلك الجزر باستمرار لدعم ادعاءات
بكين بأحقيتها في الجزر واختبار
رد اليابان.
وهذه أول مرة تدخل فيها سفينة
تابعة للبحرية الصينية المنطقة
بين الجزر المختلف عليها وجزيرة
مياكو المأهولة جنوب اليابان،
بحسب م��ا ذك���رت وزارة ال��دف��اع

قال مسؤول فلسطيني
بارز إنّ اختيار «داعش»
النتحار ّيين فلسطينيّين
للتفجير الذي أودى بحياة
العشرات في ضاحية
بيروت الجنوبية مدروس
مع «اإلسرائيليين» حكما ً
بهدف تشكيل رأي عام
بين جمهور المقاومة
يضغط لوقف اندفاعة
حزب الله في تبنّي
القضية الفلسطينية ودعم
االنتفاضة والمقاومة في
فلسطين ،متوقعا ً تكرار
هذه المحاوالت لتحقيق
األهداف ذاتها من تسعير
لنقمة شعبية لدى جمهور
المقاومة اللبنانية بإسناد
مهمات قذرة لفلسطينيّين
يلحقون األذى بهذا
الجمهور...

النم�سا ت�ستقبل الالجئين ب�سياج
و�ألمانيا ّ
تمدد الرقابة الحدودية
اتخذت حكومة النمسا أمس قرارا ً ببدء األعمال التحضيرية لبناء سياج بطول 24
كم في منطقة معبر شبيلفيلد على الحدود مع سلوفينيا لمنع تدفق الالجئين.
وأعلنت وزيرة داخلية النمسا يوهانان ميكل لياتنر قرار الحكومة في ختام
مشاورات مع وزارة الدفاع ،مشيرة إلى استعداد السلطات للشروع فورا ً باألعمال
التحضيرية لبناء السياج خالل يومين في حال ساء الوضع المتعلق بالالجئين.
من جهة أخرى ،قررت ألمانيا بسبب أزمة الهجرة تمديد الرقابة الحدودية التي
فرضت في نهاية تشرين األول حتى أواسط شباط ،وتتوقع برلين أن يجرى في عام
 2015تسجيل ما يصل إلى مليون طلب لجوء في البلد.
وتفرض الرقابة الحدودية بشكل أساسي على حدود النمسا التي يصل الجزء
األساسي من الالجئين إلى ألمانيا من البلقان عبرها.
وقد فرض عدد من الدول األوروبية الرقابة الحدودية من جديد إثر فشل االتحاد
األوروبي في التوصل إلى اتفاق لتوزيع الالجئين على بلدانه ،ويعبر العديد من
ممثلي بلدان االتحاد عن مخاوف من أن تؤدي الخالفات هذه إلى إلغاء قواعد حرية
التنقل في أوروبا.

ً
ً
و�ضابطا
م�سلحا
مقتل 11
في ا�شتباكات ب�شرق تركيا
اليابانية في وقت سابق.
وفي سياق متصل ،قالت وزارة
الدفاع األميركية إن قاذفتي قنابل
أميركيتين م��ن ط���راز «بي»-52
حلقتا ه��ذا األس��ب��وع بالقرب من
ج��زر صناعية شيدتها بكين في
بحر الصين الجنوبي وأنهما تلقتا
اتصاال ً من مراقبين صينيين على
األرض لكن ذل��ك لم يردعهما عن
مواصلة مهمتهما.
وق��������ال ال���م���ت���ح���دث ب���اس���م
«البنتاغون» بيل أورب��ن إن��ه في
أح��دث مهمة وال��ت��ي نفذت ليل 8
و 9تشرين الثاني قامت القاذفتان
االستراتيجيتان بالتحليق في
منطقة ج��زر سبراتلي لكنهما لم
تقتربا من االثني عشر ميالً بحريا ً
التي أعلنت الصين السيادة عليها
حول جزر شيدتها في األرخبيل.
وأضاف قائالً« :القاذفتان بي-
 52كانتا في مهمة روتينية في بحر
الصين الجنوبي وأقلعتا وعادتا إلي
جوام ،مضيفا ً أن مراقبين أرضيين
صينيين اتصلوا بالقاذفتين لكنهما
واصلتا مهتمها كاملة».
وف���ي وق���ت س��اب��ق ،ق���ال بيتر
ك��وك  -وه��و متحدث آخ��ر باسم
البنتاغون – للصحافيين« :نحن
نقوم برحالت لقاذفات ب��ي52 -

في المجال الجوي الدولي في ذلك
الجزء من العالم في كل األوقات».
وف��ي بكين رد المتحدث باسم
وزارة الخارجية الصينية هونج
لي على سؤال بشأن القضية ،قائالً
إن بالده تحترم الدول التي تمارس
حرية المالحة والتحليق فوق بحر
الصين الجنوبي في إطار القانون
الدولي ،وأضاف« :نعارض تماما ً
أي بلد ينتهك وي��س��يء للقانون
ال��دول��ي وي��س��يء لسيادة الصين
ومصالحها األمنية تحت اسم حرية
المالحة والتحليق».
وج��اءت أح��دث دوري��ة أميركية
في بحر الصين الجنوبي المتنازع
عليه قبل زيارة الرئيس األميركي
باراك أوباما إلي المنطقة األسبوع
المقبل لحضور ثالث قمم آسيوية
حيث من المتوقع أن يؤكد مجددا ً
ت��ع��ه��د واش��ن��ط��ن ب��ض��م��ان حرية
ال��م�لاح��ة وال��رح�لات ال��ج��وي��ة في
المنطقة.
وق���ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م البيت
األب��ي��ض ج���وش إي��رن��س��ت إن���ه ال
ي��ع��رف م��ا إذا ك���ان ب��ح��ر الصين
ال��ج��ن��وب��ي ض��م��ن ج���دول األع��م��ال
الرسمي ألي من القمم اآلسيوية
الثالث التي سيحضرها أوباما،
لكنه أضاف أن الموضوع سيكون

وا�شنطن تفر�ض عقوبات
على �شبكة «الزرعوني لل�صرافة»
فرضت وزارة الخزانة األميركية عقوبات ضد شبكة
مالية دولية أسسها مواطن باكستاني ،متهمة إياها
بتبييض األم���وال لمصلحة عصابات إجرامية وتجار
مخدرات وتنظيمات إرهابية.
وباإلضافة إلى الشبكة نفسه التابعة لرجل األعمال
الباكستاني ألطف خناني ،تستهدف العقوبات األميركية
الجديدة شركة «الزرعوني للصرافة» التي مقرها دبي،
حيث تعمل في مجال التحويالت المالية وتبادل العمالت،
باعتبار أن هذه الشركة اإلماراتية تخضع لسيطرة منظمة
خناني.
وج��اء في بيان نشرته الخزانة ،أنه وفقا ً للعقوبات
الجديدة ،سيفرض الحجز على أي ممتلكات تابعة لمنظمة
خناني أو «الزرعوني للصرافة» في حال الكشف عنها
في األراض��ي األميركية ،باإلضافة إلى منع المواطنين
األميركيين من التعامل مع هاتين الشركتين.
ونقلت وزارة الخزانة في بيانها عن آدم زوبين القائم
بأعمال وكيل شؤون اإلرهاب وتعقب األموال المشبوهة
بوزارة الخزانة أن «منظمة خناني لتبييض األموال تستغل
عالقاتها مع مؤسسات مالية لتراكم مليارات الدوالر حول
العالم نيابة عن اإلرهابيين ومهربي المخدرات والمنظمات
اإلجرامية».
وأوضحت الخزانة األميركية أن منظمة خناني تضم

شخصيات طبيعية واعتبارية تنشط تحت إش��راف
الباكستاني ألطف خناني الذي اعتقلته السلطات األميركية
في أيلول الماضي.
وتابعت أن المنظمة اإلجرامية تساهم في تحويل
األموال غير الشرعية ما بين باكستان واإلمارات والواليات
المتحدة والواليات المتحدة وكندا وأستراليا ودول أخرى،
وتتحمل المسؤولة عن تبييض مليارات ال��دوالرات في
سياق التعامالت للجريمة المنظمة.
وأضافت أن المنظمة تعرض خدماتها لتبييض األموال
على مجموعة واسعة من الزبائن ،بمن فيهم منظمات
إجرامية صينية وكولومبية ومكسيكية وشخصيات
مرتبطة بحزب الله اللبناني .كما قامت المنظمة وشركة
«الزرعوني للصرافة» بتبييض األموال لمصلحة تنظيمات
إرهابية مدرجة على القائمة الدولية ،مثل حركة «طالبان»،
فيما عُ رف ألطف خناني بعالقاته الوثيقة بتنظيمات «لشكر
طيبة» و»القاعدة» وجيش محمد» والهندي داود إبراهيم
وهو زعيم أحد أكبر التنظيمات اإلجرامية في المنطقة.
كما أشادت الخازنة األميركية بالمساعدات التي قدمتها
في هذا السياق الحكومة اإلماراتية والمصرف المركزي
لدولة اإلم���ارات في وق��ت سابق من األس��ب��وع الجاري،
معربة عن أملها في مواصلة التعاون مع اإلم��ارات في
مجال مكافحة تبييض األموال.

«في أذه��ان وعلى شفاه» الزعماء
المشاركين.
والمحطة األولى ألوباما ستكون
مانيال حيث سيحضر قمة منتدى
التعاون االقتصادي آسيا-المحيط
الهادي والذي سيشارك فيه أيضا ً
الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وسيسافر الرئيس بعد ذل��ك إلى
ك��واالل��م��ب��ور حيث سيحضر قمة
راب��ط��ة دول ج��ن��وب ش���رق أسيا
(آسيان) وقمة شرق آسيا.
وأب��ل��غ اي��رن��س��ت الصحافيين:
«نحن مهتمون جدا ً بحماية حرية
المالحة والتدفق الحر للتجارة في
بحر الصين الجنوبي ...وسنواصل
تشجيع جميع األط��راف  -كبيرة
وص��غ��ي��رة  -ف��ي ح��ل خالفاتها
بالطرق الدبلوماسية وأال تحاول
استخدام حجمها وقوتها النسبية
لترويع جيرانها».
وتطالب الصين بالسيادة على
معظم بحر الصين الجنوبي الذي
تمر فيه تجارة عالمية تزيد قيمتها
عن خمسة تريليونات دوالر سنويا ً
وت��ق��ول ال��والي��ات ال��م��ت��ح��دة أنها
ستواصل القيام بدرويات لضمان
حرية المالحة .ولماليزيا وبروناي
والفيليبين وتايوان مطالب أيضا ً
في المنطقة.

أعلنت السلطات المحلية أمس أن قوات األمن التركية قتلت  11من المسلحين
األكراد في اشتباكات قرب الحدود مع سورية والعراق ،بينما قتل ضابط تركي في
اشتباك بمحافظة وان.
وذكر مكتب الحاكم اإلقليمي في بيان أن مسلحي حزب العمال الكردستاني قتلوا
في عملية للقوات التركية في منطقتي الجزيرة وسيلوبي في محافظة شرناق.
وأفادت وكالة األناضول التركية في وقت سابق ،بأن قوات األمن شنت حملة
أمنية استهدفت أحد المنازل في منطقة إرجيش بمحافظة وان ،بعد حصولها على
معلومات بوجود مسلحين هناك.
وأوضحت الوكالة أن عناصر من حزب العمال الكردستاني أطلقوا النار على
قوات األمن ،ما أدى إلى اندالع اشتباك مسلح أودى بحياة أحد الضباط.
يذكر في هذا السياق أن أكثر من  160من عناصر الجيش والشرطة والمدنيين
قتلوا في تركيا خالل األشهر الثالثة الماضية على يد مسلحين أكراد ،ويقوم الطيران
الحربي التركي منذ  24تموز الماضي بقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني في
جنوب شرقي تركيا وشمال العراق.

مجموعة �إرهابية جديدة
تن�شط في دول �أوروبية عدة
كشف عن منظمة إرهابية دولية جديدة خالل عملية أوروبية أمنية خاصة،
وأصدرت الشرطة اإليطالية مذكرات لتوقيف  17شخصا ً على صلة باإلرهاب ،حيث
تم اعتقال  6أشخاص في إيطاليا و 4في بريطانيا و 3في النرويج.
واستهدفت العملية األمنية شبكة إرهابية أوروبية كانت تعتزم تنفيذ عمليات
تهدف إلى تحرير زعيمها المسجون في النرويج ،حيث قال المحققون اإليطاليون:
«المقصود هو منظمة إرهابية جديدة مرتبطة بتنظيم الدولة اإلسالمية» ،ويقود
المنظمة الداعية اإلسالمي المعروف بالمال كريكر المسجون في النرويج ،والذي
أسس عام  2001مجموعة «أنصار اإلسالم».
ومن منسقي المنظمة عبد الرحمن نوروز الذي اعتقل في إيطاليا ،وقام بدعاية
نشطة للجهاد واإلسالم المتطرف وتجنيد المقاتلين.
وك��ان للمنظمة أتباع في إيطاليا وبريطانيا وفنلندا ،واستخدم اإلرهابيون
اإلنترنت بنشاط لنشر فكر «داعش» .وقد جرت العملية األمنية األوروبية متزامنة
في إيطاليا وبريطانيا والنرويج وفنلندا وسويسرا.

حزب المعار�ضة في ميانمار
ينال �أ�صوات ًا كافية النتخاب الرئي�س
ف���از ح���زب زع��ي��م��ة ال��م��ع��ارض��ة
في ميانمار بالغالبية المطلقة في
االنتخابات البرلمانية التي أجريت
األح����د ال��م��اض��ي ،وت��ت��ي��ح نتائج
االنتخابات للحزب إمكان التقدم
بمرشحه للرئاسة.
وأظ��ه��رت نتائج أعلنتها لجنة
االن��ت��خ��اب��ات أم���س ف���ي ي��ان��غ��ون
عاصمة ميانمار أن ح��زب زعيمة
ال��م��ع��ارض��ة أون���غ س��ان س��و تشي
حصل على  238مقعدا ً في المجلس
األدنى للبرلمان ،وعلى  110مقاعد
في المجلس األعلى ،أي  348نائبا ً
من أصل  664ينتخب ثالثة أرباعهم
فقط.
ووف��ق آخ��ر النتائج التي تشمل
 84ف��ي المئة م��ن مقاعد مجلسي
البرلمان ،فإن حزب الرابطة القومية
من أجل الديمقراطية يحصل على
الغالبية التي تتيح له إمكان التقدم
بمرشحه الخاص للرئاسة.
وأج��ري��ت أول ان��ت��خ��اب��ات ح��رة

منذ  25سنة في ميانمار يوم األحد
الماضي لكن لجنة االنتخابات لم
تعلن حتى اآلن النتائج الكاملة
لجميع الدوائر االنتخابية في البالد.
وكان األمين العام لألمم المتحدة
ب��ان ك��ي م��ون هنأ زعيمة الحركة
الديمقراطية في ميانمار أونغ سان
سو تشي وحزبها على «األداء الذي
يمثل عالمة فارقة» في أول انتخابات
حرة في البالد منذ  25سنة.
وأشاد بان «بشجاعة وبصيرة»
رئيس ميانمار ثين سين الذي فتح
الباب أم��ام إص�لاح��ات ديمقراطية
واقتصادية شاملة منذ أربع سنوات
ف��ي البلد ال��م��ع��روف أي��ض �ا ً باسم
بورما.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث
باسم األمين ال��ع��ام« :بينما يقول
ه��ذا ف��إن��ه ي��أس��ف ألن ع���ددا ً كبيرا ً
م��ن الناخبين م��ن ط��وائ��ف األقلية
وخصوصا ً الروهينغا حرموا من
حق التصويت وبعض المرشحين

جرى استبعادهم».
وحرمت حكومة ميانمار المسلمين
الروهينغا من المواطنة ،وفي عام
 2012قتل م��ئ��ات األش��خ��اص في
اشتباكات بين الروهينغا والراخين
البوذيين ال��ذي��ن يشكلون غالبية
ال��س��ك��ان .ويعيش نحو  140ألفا ً
من الروهينغا في مخيمات متهالكة
في حين فر آالف آخ��رون من البالد
في ق��وارب ،ما أدى إلى أزمة هجرة
إقليمية.
وكانت سو تشي الحاصلة على
ج��ائ��زة نوبل للسالم ق��د ف��ازت في
االنتخابات ال��ح��رة السابقة التي
أج��ري��ت ف��ي ع��ام  1990وتجاهل
الجيش نتيجتها ،وق��ض��ت معظم
ال��س��ن��وات العشرين التالية قيد
اإلقامة الجبرية حتى إطالق سراحها
عام  ،2010وهي ممنوعة من تولي
منصب ال��رئ��اس��ة بموجب دستور
صاغه المجلس العسكري للحفاظ
على سلطاته.

