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كوالي�س
خفايا

الإرهاب ّ
يرتد على �صانعيه...
�سورية تنت�صر ومحور وا�شنطن يتراجع تحت �ضغط الإرهاب

 جمال محسن العفلق

 هشام الهبيشان

ك��ان��ت ردود ال �ف �ع��ل ب �ع��د ت �ف �ج �ي��رات ب��اري��س متشابهة،
وخ�ص��وص�ا ً ف��ي ال �غ��رب ،اتفق الجميع على أن م��ا ح��دث هو
صدمة لإلنسانية! واتفق الجميع على محاربة اإلرهاب ،وعلى
أنّ داع��ش خطر ،ولكنهم ال يريدون تبني الموقف الروسي
ال��ذي ط��رح في أنطاليا خ�لال قمة العشرين ،فلماذا أجمعوا
أي عاصمة
إذن على أن اإلرهاب خطر على العالم أجمع وأنّ ّ
عربية كانت أو غربية مؤشحة ألن تعيش جمعة دامية كتلك
التي عاشتها باريس؟
إنّ التصريحات اآلتية من عواصم العالم تعيدنا بالذاكرة
ال��ى تلك ال�ت��ي أت��ت بعد تفجيرات  11اي�ل��ول ف��ي نيويورك
وواشنطن ،حيث كان العالم مصدوم واستطاعت الحكومات
حينها إقناع الشارع بنظرية محاربة اإلرهاب وإرسال قوات
برية لتنفيذ العملية فكان لها ذلك وتحركت الطائرات والسفن
الحربية لتلقي بأحمالها على أفغانستان ومن ثم تحتلها بحجة
أن اجتثاث اإلرهاب هو حرب يمكن أن تكون لها بداية ولكنها
ال تنتهي إال باالنتهاء من المهمة ...وبعد هذه المدة الطويلة ال
اإلرهاب انتهى ولكن أكثر تلك القوات عاد الى قواعدة.
وألن�ن��ا ال�ي��وم نعلم أن م��ن صنع اإلره ��اب ه��و ال��ذي يدعي
محاربتة دائما ً ولكن تلك االدعاءات تأتي في سياق المصالح
واأله��داف ،فالحرب على اإلره��اب يجب عنها رجل الشارع
العادي وال تحتاج الى محاضرات وندوات ومنشورات ترهق
عقل المتابع من دون نتيجة .وللتذكير فقط فإننا نعلم أن
من صنع القاعدة ودعمها بالسالح والمال هو الذي حاربها
عندما وج��د أن دوره��ا انتهى ويجب إخراجها م��ن المشهد
ال�ع��ام للحياة السياسية ،فكانت تفجيرات ن�ي��وي��ورك نقطة
التحول التي استدارت فيها أميركا وقررت حينها ضرب من
دربتهم وعلمتهم القتال وفنون تفجير السيارات وتصنيع
االنتحاريين.
واليوم صانعوا داعش يدعون أنهم يريدون ضربة واالنتهاء
منه فهل هذه هي أهدافهم الحقيقية؟
فمنذ بداية الحرب على سورية دأبت الحكومة السورية على
توثيق اإلرهاب اآلتي إليها عبر البوابات الحدودية ولم تتوقف
الدبلوماسية السورية عن تزويد األمم المتحدة ومجلس األمن
بالوثائق والصور والتحقيقات التي تثبت تو ّرط دول تدّعي
محاربة اإلرهاب بالعمليات اإلرهابية وتمويلها ولكن مشروع
العدوان على سورية كان يرضى االستماع أو االعتراف بهذه
الوثائق ،فالهدف هو تدمير المنطقة وفتح الطريق نحو أوروبا
الشرقية وص ��والً ال��ى روس�ي��ا وم�ح��اص��رة إي ��ران بعد فشل
الحصار الطويل عليها والوصول الى اتفاق نووي لم يكن لدى
الغرب أي فرصة للتهرب منه.
فهل ستعيد تفجيرات باريس ذكرايات الحرب على اإلرهاب
ويختار الغرب ال��دخ��ول البري على سورية بحجة مالحقة
اإلرهاب؟
إن رفض الغرب في قمة أنطاليا المقترح الروسي الذي طلب
يصب في مصلحة الحرب على
تجفيف منابع تمويل اإلرهاب
ّ
الجماعات اإلرهابية وتضييق الحصار عليها هو رفض غير
مبرر ألن من أصول الحرب وإضعاف الخصم هو الحصار،
كيف يريد الغرب محاربة داع��ش وهو ال��ذي يفتح لها أبواب
التجارة بالنفط السوري والعرقي ويسلمها األموال التي يدفع
منها داعش الرواتب ويشتري السالح لعناصره ويؤمن لهم
التنقل والسفر وحجوزات الفنادق واستئجار السيارات؟
وال��واض��ح أن عملية باريس هي شماعة الحرب الجديدة
أو بمعنى أكثر دقة يريد الغرب تغيير قواعد االشتباك على
األرض م��ن خ�ل�ال إرس� ��ال ق ��وات ب��ري��ة أو ت��دخ��ل م��ن دون
ال��رج��وع ال��ى مجلس األم��ن أو ال��ى البرلمانات .فهذا رئيس
وزراء بريطانيا دي�ف��د ك��ام �ي��رون يعلن أن��ه ف��ي ح��ال مكبل
بقرار البرلمان بخصوص محاربة اإلرهاب في سورية وأن
حكومته ستتخذ التدابير الالزمة من دون الرجوع للبرلمان،
وه��ذا التصريح بحد ذات��ه هو إع�لان ح��رب على سورية قبل
اإلرهاب ،ألن الحكومة البريطانية تدرك تماما ً أن «إسرائيل»
وتركيا واألردن إضافة الى دول عربية حليفة لبريطانيا هي
التي تدعم اإلرهاب وبريطانيا نفسها هي التي فتحت أبوابها
ل�ق�ي��ادات م��ن الجماعات اإلره��اب�ي��ة وأعطتها لجوء سياسي
وإنساني ويعملون على أراضيها.
فال يوجد اآلن ضامن أن تلك ال��دول إذا ما ق��ررت إرسال
قواتها بالفعل الى سورية سيكون هدفها محاربة اإلرهاب
فالهدف غير المعلن هو دعم الفصائل المسلحة والتي سوف
يتم تلميع صورتها على أنها تحارب داعش وبالنتيجة الهدف
هو محاربة الجيش السوري اإلرهاب.
ت��أت��ي ه ��ذه ال��ت��ط��ورات ف��ي ظ��ل ت �ق��دم ال� �ق ��وات السورية
وحلفائها على األرض وتحت غطاء جوي روسي ينجح في
تحقيق إص��اب��ات مباشرة لمراكز اإلرهابيين وتجمعاتهم.
واالنتصارات في حلب هي التي تقلق اليوم تحالف العدوان
على سورية ألن تحرير حلب من األرهاب سوف يعيد األمور
الى نصابها ويضع تركيا في الزاوية حيث سيكون أي تحرك
جديد للعصابات االرهابية من األراض��ي التركية التي تقوم
اليوم بدور الخط الخلفي الداعم لإلرهاب.
ف��ال�ح��رب ال �ي��وم ه��ي ح��رب دول �ي��ة إلن �ه��اء سياسة القطب
ال��واح��د ال��ذي سيطر خ�لال العقدين الماضيين على العالم
وإع��ادة التوازن الدولي ستحدده نتائج الحرب في سورية،
وإن كان اليوم الشعب السوري هو الذي يتحمل العبء األكبر
في معركة محاربة اإلرهاب ولكن النتائج المقبلة ستغير وجه
العالم من جديد.
إن الغباء الفرنسي الذي تجسد في شخص الرئيس هوالند
يعيد إلى اإلذهان الدور الفرنسي في الحرب العالمية الثانية
حيث اتبع الفرنسيون حينها السياسة نفسها فسقطت باريس
وأصبحت فرنسا تحت االحتالل .واليوم يعيد هوالند اللعبة
نفسها فدعم اإلره��اب ثم أعلن أن��ه يدعم محاربته فسقطت
باريس من جديد تحت ضربات اإلره��اب الذي جلب هوالند
نفسه ال�ي�ه��ا .وس�ي�ك��ون على األورب �ي �ي��ن ال �ي��وم م��راق�ب��ة تلك
األح��زاب التي تستثمر في المهاجرين والالجئين لتحقيق
مصالح سياسة هي في النهاية ال تخدم السلم العالمي الذي
طالما أرهقنا باالستماع الى خطابات فرسانه الذين ال يجدون
في «إسرائيل» أي خطر بينما يجدون في الشرق كل الخطر.
وأخ �ي��را ً إذا كانت منطقتنا تريد المستقبل فعلى شعوب
المنطقة ال��وق��وف خلف الجيش ال�س��وري والمقاومة إلنقاذ
ما تبقى من االرض العربية – فواقع األمر أن أكثر األراضي
أراض محتلة وتخضع لسياسة اإلدارة األميركية
العربية هي
ٍ
ال �ت��ي ل��م ت�ك��ن ف��ي ي ��وم م��ن األي� ��ام ت�ه�ت� ّم ل�م�ص��ال��ح شعوبنا
العربية ،وال يعنيها عدد الضحايا ،فأساس الفكر األميركي
ب��دأ بالعنصرية وم��ا زال ،وم��ا السجاد األحمر ال��ذي ُيفرش
الستقبال الزعماء العرب إال وسيلة من وسائل الوهم بأنّ
أميركا والغرب ينظرون لهم على أنهم حلفاء ولكن حقيقة
األمر هم ينفذون ما يطلب إليهم .فكم هو مؤلم ذلك التضامن
مع ضحايا باريس المئة والثالثون .بينما يموت في تفجيرات
اإلرهاب يوميا ً في عواصمنا اآلالف.

تزامنا ً مع حديث وزير الخارجية األميركي جون كيري عن
قرب انطالق مسار الحلول والتحالفات الخاصة بالوصول الى
ح ّل سياسي للحرب المفروضة على الدولة السورية ولتوحيد
الجهود للحرب على اإلره��اب بعد أح��داث باريس األخيرة،
يبدو واضحا ً في هذه المرحلة أنّ مسار الحلول السياسية
للحرب على سورية ،بدأ يشهد تغيّرا ً ملحوظا ً خصوصا ً في
استراتيجية الحرب التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها تجاه
سورية ،فأحداث باريس األخيرة بدأت تفرض واقعا ً جديدا ً
على واشنطن وحلفائها ،ومن ينظر الى العملية العسكرية
الفرنسية الجوية ضد تنظيم داعش بالرقة السورية وحديث
ال��روس والفرنسيين عن مسار تحالفي جديد بين باريس
وموسكو بخصوص مشروع الحرب على اإلره��اب سيجد
بشكل ملحوظ تغيرا ً ملموسا ً برؤية حلفاء واشنطن لطبيعة
الحل بسورية.
اليوم ،وبعد خمسة أعوام من الحرب على سورية ال يمكن
إنكار حقيقة أن واشنطن وحلفاءها قد ساهموا الى حد كبير
بنمو ودعم ظاهرة اإلرهاب بسورية ،فهناك معلومات موثقة
تشير الى أنّ هناك ما بين  42و 53ألف مسلح يقاتلون أو
قاتلوا بشكل كيانات مستقلة مثل «داعش» و»النصرة» ،أو
في صفوف ما يُس ّمى «قوات المعارضة السورية» ،وهؤالء
بمعظمهم وصلوا لسورية من حوالى تسعين دولة ووجدوا
دعما ً تسليحيا ً وماليا ً ولوجستيا ً كبيرا ً من واشنطن وحلفها.
وهنا ،عندما نجد أنّ ك ّما ً هائالً من المسلحين العابرين
والمدججين بالسالح قد أدخلوا الى سورية خالل
للقارات
ّ
األع��وام الخمسة الماضية الى اليوم ،يتضح لنا انّ الهدف

الرئيسي كان من التوريد المستم ّر لإلرهاب هو ضرب منظومة
صمود سورية وعقيدة جيشها واستنزاف قدراته اللوجستية
والبشرية ،ألنّ تفكيك الدولة وجيشها الوطني هو الشرط
األساسي الستكمال تفكيك مجتمعها ،ومع عجز الدول الشريكة
في الحرب على سورية عن إسقاط سورية ،بدأت اليوم تعاني
من ظاهرة عودة اإلرهاب واإلرهابيين الى أراضيها ،فما جرى
في باريس وغيرها هو أمر متوقع لغالبية المتابعين ،فطابخ
الس ّم آكله.
اليوم ،ومع استمرار تقدّم الجيش العربي السوري على
كل المحاور والجبهات ،بدعم من سالح الجو الروسي وقوى
المقاومة في وج��ه ك � ّل البؤر المسلحة في شمال سورية
حلب وقريبا ً إدل��ب وف��ي جنوب سورية درع��ا والقنيطرة،
هذه االنتفاضة والتقدّم السريع للجيش العربي السوري
بمحافظة حلب وريفها الغربي والجنوبي الغربي والجنوبي
والشمالي الشرقي ،شكال حالة واسعة من اإلحباط والتذ ّمر
عند المجاميع اإلرهابية العابرة للقارات بعموم هذه المناطق،
وهناك تقارير دولية عدة أكدت عودة المئات من المقاتلين
األوروبيين والعرب والشيشان الفا ّرين من زحمة هذه المعارك
بالشمال السوري إلى بلدانهم األوروبية وبعضهم توجه إلى
ليبيا وأفغانستان واليمن والسعودية وبعضهم استقر في
تركيا.
هؤالء المقاتلون الفارون من معارك الشمال السوري أكدت
التقارير الدولية أنهم بصدد تنفيذ عمليات إرهابية بالدول
التي عادوا إليها أو استق ّروا بها ،وهذا بدوره ما ساهم بخلط
أوراق وحسابات شركاء الحرب على سورية ،فعودة هؤالء
اإلرهابيين الى دولهم وتنفيذ عمليات إرهابية كالتي حصلت
في باريس ،شكلت حالة صدمة كبرى عند ال��دول الشريكة
بالحرب على سورية ،فإرهابهم الذي دعموه إلسقاط سورية

يرتد عليهم اليوم ،ولذلك هم اليوم في صراع مع الوقت إليجاد
ح ّل ما يضمن القضاء على هذه المجاميع اإلرهابية في سورية
وعدم السماح بعودتها الى بلدانها وداعميها ،فحديث جون
كيري باألمس عن تعاون تركي – أميركي ،إلغالق الحدود
السورية من جهة تركيا بالكامل هو بهدف ع��دم السماح
للمجاميع اإلرهابية بالعودة الى بلدانها.
في هذه المرحلة ،من الواضح أن جميع ال��دول الداعمة
لإلرهاب وللحرب على سورية بدات تخشى فعليا ً من عودة
اإلرهاب وارت��داده عليها وآثار هذه االرت��دادات وهذا اإلرهاب
على هذه الدول مستقبالً سياسيا ً واقتصاديا ً وثقافيا ً وفكريا ً
وحتى داخل البنية المجتمعية المكونة لهذه ال��دول ،ولهذا
ب��دأت اليوم بمراجعة مواقفها ورؤيتها لمستقبل ونتائج
وتداعيات الحرب على سورية.
ختاماً ،اليوم بدا واضحا ً لمحور واشنطن ،أن هناك فشالً
في سياسة أميركا في قيادة الحرب على سورية ،وهذا ما هو
إال دليل على سقوط جميع رهانات واشنطن وحلفائها على
إسقاط سورية ،وبذلك بات واضحا ً أنّ بعض القوى التي
كانت سابقا ً شريكا ً أساسيا ً في الحرب على سورية بدأت
باالستدارة والتح ّول في مواقفها ،وقامت بمراجعة شاملة
لرؤيتها المستقبلية لهذه الحرب ،وهذه االستدارة لم تأت إال
تحت ضربات وانتصارات الجيش العربي السوري الميدانية،
وبعد تضييقه الخناق على المسلحين في كثير من المناطق
السورية ،ما ساهم ببدء ع��ودة اإلره��اب الى صانعيه ،من
هنا نستطيع أن نقرأ أنّ األدوار والخطط المرسومة ،في شأن
الحرب على سورية ،قد تغيّرت ،وبذلك تكون سورية الدولة
قد شارفت على حسم حربها ،بعد أن تحسم مبكرا ً هذه الحرب
المفروضة عليها.

فجرت نف�سها بمداهمات متورطي هجمات الجمعة في حي �سان دوني
انتحارية ّ

الم�شتبه بهم كانوا يدبِّرون لمهاجمة حي المال في باري�س
اعتقلت ال��ش��رط��ة الفرنسية 7
مشتبه بهم خ�لال عملية مداهمة
لمنزل بضاحية سان دون��ي شمال
العاصمة باريس ،فيما قتل  4آخرون
بينهم امرأة فجرت نفسها.
وقالت وسائل اإلع�لام الفرنسية
إن قوات مكافحة اإلره��اب المحلية
طوقت ،منذ الساعات األولى أمس،
مبنى ف��ي ش���ارع ج���ون ج��وري��س
بمنطقة سان دوني يتحصن به عدد
من المطلوبين بخصوص هجمات
باريس.
وبحسب مصادر أمنية فرنسية،
ب��ي��ن المتحصنين داخ���ل المبنى
ال��م��ط��ل��وب األول وال��ع��ق��ل المدبر
الع���ت���داءات ب��اري��س ال��م��دع��و عبد
الحميد أباعود البلجيكي ذي األصول
المغربية.
إلى ذلك ،تم اعتقال  7مشتبه بهم
في بداية العملية يعتقد أنهم من
ح��راس المنزل بعد تبادل إلطالق
النار بين قوات األمن والمتحصنين
بالمبنى ،م��ا أدى إل��ى إص��اب��ة 5
عناصر شرطة.
في غضون ذلك ،طلبت الشرطة
الفرنسية من سكان ضاحية سان
دون���ي ال��ب��ق��اء ف��ي م��ن��ازل��ه��م ج��راء
عمليات المداهمة لضمان سالمتهم.
وتأتي عملية المداهمة في إطار
التحقيقات التي تجريها السلطات
الفرنسية ،وذل��ك بعد  5أي��ام من
الهجمات اإلرهابية التي استهدفت
باريس ،الجمعة  13الشهر الحالي،
والتي راح ضحيتها  129شخصاً.

من ناحيته ،أصدر مكتب المدعي
في باريس بيانا ً قال فيه إن خمسة
أش��خ��اص ع��ل��ى األق���ل محتجزون
ل�لاس��ت��ج��واب ل���دى ال��ش��رط��ة في
ض��اح��ي��ة س���ان دون���ي ف��ي أع��ق��اب
مداهمة استهدفت أعضاء مشتبه
بهم في تنظيم «داعش» يعتقد أنهم
وراء الهجمات التي تعرضت لها
العاصمة الفرنسية.
وق�����ال ال���م���ص���در ال���ق���ري���ب من
التحقيقات أنه تم اعتقال شخصين
آخ���ري���ن ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن عملية
المداهمة في سان دوني انتهت.

وفي السياق ،قال مصدر فرنسي
ق��ري��ب م��ن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات أم���س إن
أع��ض��اء تنظيم «داع�����ش» ال��ذي��ن
حوصروا في شقة سكنية بشمال
ب��اري��س خ�ل�ال م��داه��م��ة للشرطة
كانوا يخططون لمهاجمة حي (ال
ديفونس) حي المال واألعمال في
باريس.
وك��ان المتحدث باسم الشرطة
الفرنسية في باريس قد أعلن في
وقت سابق ،أن التحقيقات أثبتت
عدم صحة المعلومات التي تحدثت
عن تهديد بوقوع انفجار ،بالقرب

من منطقة برج إيفل ،مؤكدا ً أن هذه
المعلومات كاذبة.
وق���ال ال��م��س��ؤول ال��ف��رن��س��ي ،إن
عملية رفع الطوق األمني الذي فرض
على هذه المنطقة (منطقة برج إيفل
في العاصمة باريس) ،ستتم قريباً.
ويذكر أن المنطقة المحيطة ببرج
إيفل ،ت َّم تطويقها من قبل قوات األمن
الفرنسية بسبب تقارير عن وجود
ط��رد م��ري��ب ،وب��ي��ن الفحص ال��ذي
أجرته الشرطة الفرنسية عدم صحة
هذه المعلومات.

بريطانيا ...و�صول �أول طائرة ّ
تقل الجئين �سوريين من الأردن ولبنان

�أوباما يرى ه�ستيريا ومبالغة في دعوة وقف تدفق الالجئين
وصلت أول طائرة تحمل حوالى
 100الج��ئ س��وري إل��ى بريطانيا،
إلعادة توطينهم في اسكتلندا.
وغ�����ادرت ال��ط��ائ��رة ال��ع��اص��م��ة
األردن��ي��ة ع��م��ان ث��م توقفت لتحمل
المزيد من العائالت من العاصمة
اللبنانية بيروت ،قبل أن تهبط في
مطار غالسكو باسكتلندا.
وك��ان��ت الشرطة البريطانية قد
ذك��رت في وق��ت سابق بأنها سوف
تستضيف  20أل��ف الج��ئ س��وري
على أراضيها خالل السنوات الخمس
المقبلة ،من األردن وتركيا ولبنان،
وستعطي األولوية لألطفال األيتام
والذين ال معيل لهم.
ووفقا إلحصاءات المفوضية العليا
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين،
وص��ل  700أل��ف الج��ئ أوروب���ا عبر
البحر المتوسط خالل العام الحالي،
معظمهم من السوريين واألفغان.
وأعلنت المفوضية األوروب��ي��ة،
في بيان ،أن عدد الالجئين المحتمل
وصولهم أوروب���ا حتى نهاية عام
 ،2017يقدر بـ  3ماليين شخص.
إلى ذلك ،انتقد الرئيس األميركي
ب��اراك أوباما خصومه الجمهوريين
إلص���راره���م ع��ل��ى م��ن��ع ال�لاج��ئ��ي��ن
ال��س��وري��ي��ن م��ن دخ����ول ال��والي��ات
المتحدة .واعتبر تصريحاتهم في
هذا الشأن عدائية وعليهم أن يكفوا
عن إطالقها مضيفا ً أنهم مرعوبون من
األرامل واليتامى.
وأض�����اف س���اخ���را ً أن» خطب
الجمهوريين الرنانة قد تشكل أداة
تجنيد قوية لتنظيم داعش» ،مؤكدا ً
أن «اإلجراءات األميركية للتحقق من
هويات الالجئين الراغبين في دخول
الواليات المتحدة تتسم بالصرامة،
وأن إدارت��ه ال تتخذ قراراتها الجيدة
ب��داف��ع م��ن هستيريا أو ظ��ن بخطر
مبالغ فيه».

يؤكد شهود عيان في
شمال شرق سورية
أنّ أكثر من ألف سيارة
دفع رباعي قد غادرت
أمس الحدود السورية
نحو الموصل في العراق
من منطقتي الرقة
والحسكة ،وأنها تض ّم
قادة «داعش» وعائالتهم،
وذلك بعدما نجحت
الصواريخ الروسية
المتخصصة
النوعية
ّ
بتدمير المالجئ التي
أنشأها مهندسون
يعملون لـ«داعش» بخبرات
علمية عالية ،تحت األرض
ببنى إسمنت مسلح بعمق
خمسين متراً ،وأنّ أكثر
من مئة بين قتيل وجريح
من القادة وعائالتهم
وحراسهم قد سقطوا
بنتيجة القصف.

تحديد مو�ضع زرع القنبلة
في طائرة  А321الرو�سية فوق �سيناء
ذكرت مصادر إعالمية روسية أنه عثر على مادة الـ»تي أن تي» على أجساد
ضحايا الطائرة المنكوبة الذين تم تصنيف إصاباتهم على أنها ناجمة عن انفجار.
وقد أنهى خبراء األجهزة الخاصة الفحص الكيماوي لجثامين الركاب .وقد تبين
نتيجة الفحص الكيماوي أن الركاب الذين أصيبوا بأخطر اإلصابات كانوا في الجزء
الخلفي من الطائرة ،وبالفحص األولي عثر لديهم على آثار إصابات تفجيرية مثل
احتراق وتفحم حواف الجروح ،إضافة إلى آثار موجة بعد االنفجار ،بحسب ما
ذكرت صحف روسية.
من جانب آخر ،نقلت صحيفة «كومرسانت» عن مصادر قريبة من التحقيق
أن الخبراء يرون أن االنفجار ربما حصل في صالون الطائرة وليس في صندوق
األمتعة ،ومركزه كان في الجزء الخلفي.
ويفترض الخبراء أن القنبلة كانت موضوعة تحت كرسي أحد الركاب وعلى
األغلب قرب الكوة ،األمر الذي يشير إليه طابع تضرر جسم الطائرة.
وتقول الصحيفة إن االنفجار أدى إلى تدمير اإلطار الداعم لجسم الطائرة واختالل
الضغط في الطائرة بشكل انفجاري.
واستطاع التحقيق وصف المادة التي كانت في القنبلة بأنها شديدة االنفجار
ومسبقة الصنع ،لكن مصدر الصحيفة لم يذكر اسم المادة ،والتحقيق لم يحدد
تركيب القنبلة بعد .واستنتج خبراء األمن الروسي أن الطائرة تفتتت في الجو
وقتل ركابها على الفور بسبب التغير الحاد في الضغط .ويفترض التحقيق أن أحد
العاملين في مطار شرم الشيخ وضع القنبلة في الطائرة ،حيث أمكن إيصالها مع
الطعام أو األمتعة ،وكانت القنبلة مجهزة بألية توقيت.

هاموند :خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي
�سيكون له ت�أثير �سلبي على م�ستقبله
أعلن وزير الخارجية البريطاني ،فيليب هاموند ،أن خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي سيكون له تأثير سلبي في كل من بريطانيا واالتحاد األوروبي ،كما يتطلب
ذلك إعادة النظر في العديد من القرارات السابقة.
وقال هاموند ،في اجتماع للجنة االتحاد األوروب��ي في بروكسيل بشأن هذه
المسألة ،أن «خروج أكبر دولة ،وثانية اقتصاد في االتحاد األوروبي ،ستكون له
عواقب كبيرة جدا ً بالنسبة لالتحاد األوروبي ومستقبله».
وتجري بريطانيا استفتاء حول استمرار عضويتها في االتحاد األوروب��ي في
نهاية عام .2017
يذكر ،أن رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون ،قد بدء ،يوم  10تشرين
الثاني ،رسميا ً حملته إلصالح عضوية بالده في االتحاد األوروبي ،حيث لم يستبعد
إعادة النظر في هذه العضوية ما لم تتم تلبية مطالب لندن من قبل االتحاد.
وأعرب كاميرون في كلمة متلفزة ألقاها من مركز تشاتهام هاوس ،عن ثقته في
التوصل إلى اتفاق مع االتحاد األوروبي ،مشددا ً على أن أعضاء االتحاد الذين قرروا
االحتفاظ بعملتهم الوطنية يجب أن يلقوا نفس المعاملة التي تلقاها الدول في
منطقة اليورو .وقال إن االتحاد األوروبي «لن يكون مكانا ً لنا أذا جرى استبعاد أو
تجاهل الدول التي ال تعتمد العملة الواحدة» .ووضع أربع مطالب اعتبرها أساسية
لبقاء بالده في االتحاد األوروبي.
وتريد لندن عدم التفرقة بين دول منطقة اليورو وسواها ،والتركيز أكثر على
القدرة التنافسية للسوق الواحدة ،والسماح لبريطانيا بفرض رقابة أكبر على
المهاجرين إليها.

الأمم المتحدة تنفي زيارة مرتقبة
لبان كي مون �إلى كوريا ال�شمالية
قال متحدث باسم األمم المتحدة في بيان أمس إن األمين العام بان كي مون لن
يزور كوريا الشمالية األسبوع المقبل بعد أن نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة
«شينخوا» عن وكالة األنباء المركزية الكورية أنه سيزور البالد يوم االثنين المقبل
وسيمكث هناك قرابة أربعة أي��ام .وجاء في البيان أن األمين العام سيكون في
نيويورك وسيسافر إلى مالطا لحضور قمة الكومنولث التي تبدأ يوم  27تشرين
الثاني ومن هناك سيسافر إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة تغير
المناخ التي ترعاها المنظمة الدولية وتبدأ في  30تشرين الثاني.
وقال المتحدث« :األمين العام لن يسافر إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
األسبوع المقبل» ،وأضاف« :األمين العام قال مرارا ً إنه يريد أن يلعب أي دور بناء
بما في ذلك السفر إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في إطار العمل من أجل
السالم واالستقرار والحوار في شبه الجزيرة الكورية».

وأض��اف أوباما على هامش قمة
منظمة التعاون االقتصادي في آسيا
والمحيط الهادي (أبيك) في العاصمة
الفيليبينية مانيال إنه يرى هستيريا
وم��ب��ال��غ��ة ف��ي م��ع��ارض��ة الساسة
بالداخل لقبول ال��والي��ات المتحدة
لمزيد من الالجئين السوريين.
وقال إن الدعوات إلى وقف تدفق
الالجئين على ال��والي��ات المتحدة
تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية،
وأض��اف« :هناك حاجة ألن يتوقف
ذلك ألن العالم يشاهدنا».
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ق���ال البيت
األبيض إن مسؤولين بإدارة الرئيس
أوباما عقدوا مؤتمرا ً عبر الهاتف مع
 34حاكما ً أميركيا ً لمناقشة برنامج
الالجئين في البالد ،بعدما قال أكثر
من  12حاكما إنهم سيرفضون قبول

الالجئين السوريين.
ف���ي غ���ض���ون ذل����ك ل���م ي���ت� َ
��وان
الجمهويون في الكونغرس وحمالت
المترشحين لنيل بطاقة الحزب
للمنافسة ف��ي انتخابات الرئاسة
األميركية ع��ام  ،2016عن الحض
على اإلغالق الفوري لحدود بالدهم
في وجه الالجئين السوريين.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،أع��ل��ن رئيس
مجلس النواب األميركي بول راين أن
النواب الجمهوريين يعدون مشروع
قرار ضد خطة أوباما لتوطين عشرة
آالف الج���ئ س���وري ف��ي ال��والي��ات
المتحدة ،وقال إنه في ضوء هجمات
ب��اري��س ينبغي إج����راء م��راج��ع��ة
شاملة لضمان عدم اختراق عناصر
تنظيم «داع��ش» صفوف الالجئين
السوريين.

يذكر أن  14والية أميركية أعلنت
رفضها استقبال المهاجرين لفترة
دواع أمنية ،أم�لاً في
معينة بسبب
ٍ
تج ّنب هجمات مماثلة لتلك التي
جرت بباريس.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى ،أك����د ممثل
الخارجية األميركية م��ارك تونر أن
بالده لن تغير من خطتها باستقبال
المهاجرين السوريين ،وق��ال« :كما
أعلنا سابقا ً نحن ننفذ خطة الرئيس
باستقبال  10آالف مهاجر سوري
خالل العام الحالي» ،وأضاف« :نحن
نأمل أن نحقق هذا األم��ر وفي نفس
الوقت نحافظ على األمن».
وأش���ار ال��م��س��ؤول األم��ي��رك��ي إلى
أن��ه يجرى التحقق من المهاجرين
بصورة دقيقة جداً ،وأن هناك جهات
أمنية عدة تشترك في هذه المسألة.

�أوكرانيا توافق على �إجراء
تدريبات ع�سكرية �أجنبية فوق �أرا�ضيها
وقع الرئيس األوك��ران��ي ،بيوتر بوروشينكو ،قانونا ً بشأن السماح للقوات
األجنبية إجراء مناورات متعددة الجنسيات بمشاركة دول حلف شمال األطلسي
على األراضي األوكرانية ،بحسب ما نشرته الخدمة الصحافية للرئاسة األوكرانية.
وجاء في بيان الخدمة الصحافية لرئاسة الدولة« :الرئيس بوروشينكو ،وقع
القانون رقم  786الذي يصادق على قرار رئيس الدولة الصادر في  6تشرين
الثاني من هذا العام بالموافقة على استقبال وحدات قوات مسلحة تابعة لدول
أخرى على أراضي أوكرانيا للمشاركة في مناورات متعددة الجنسيات».
ووفقا ً للقرار ،تصل إلى أوكرانيا للمشاركة في التدريبات المتعددة الجنسيات
في تشرين الثاني  -كانون األول  ، 2015لفترة  61يوماً ،قوات مسلحة تابعة
للواليات المتحدة ولدول أخرى أعضاء في حلف شمال األطلسي ودول مشاركة في
برنامج «الشراكة من أجل السالم» ما يصل إلى  2500جندي مع األسلحة والمعدات
العسكرية .وواف��ق البرلمان األوكراني ،األسبوع الماضي ،بناء على اقتراح من
الرئيس ،على استقبال قوات أجنبية على أراضي البالد للمشاركة في مناورات
متعددة الجنسيات بمشاركة حلف شمال األطلسي ،مزمع إجراؤها في تشرين
الثاني -كانون األول ،من هذا العام.

