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م�شاريع الغرب �إذ تنقلب عليه
وعلى «حلفائه» ونظامه العالمي
 محمد شريف الجيوسي
وقعت  3أح��داث إرهابية متباعدة جغرافيا ً لكن متزامنة
على حوافي البحر األبيض المتوسط ارتكبها حمقى إرهابيي
داعش ،في حين ظنوا أنهم «يحسنون صنعاً»!؟ ويقتربون
العلي عن أفعالهم الدموية العدوانية اإلجرامية.
بها من الله
ّ
وبقدر ما توفرت عليه ه��ذه االرتكابات من حمق وعمى
أل ��وان ودم��وي��ة وس ��وء ب�ص�ي��رة وت��دب �ي��ر ،ف�ق��د خ��دم��ت هذه
العمليات اإلجرامية محور المقاومة وأوضحت لكل راغب
في معرفة حقيقة ما يجري ممن لم يكن بعد قد توصل إليها،
صدقية محور المقاومة ،وحسن تدبيرها ،وصحة خياراتها
وم��واق �ف �ه��ا وح��رص �ه��ا ع �ل��ى ال �س �ل��م واألم� ��ن واالس �ت �ق��رار
والعدل.
ل�ق��د وض �ع��ت ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات؛ ال �غ��رب األوروب � ��ي بعامة
وفرنسا بخاصة ال�ت��ي طالما احتضنت ودع�م��ت ك��ل معاد
للدولة الوطنية السورية (كما في ليبيا لعبت دورا ً قذرا ً إلى
جانب العبين دوليين وإقليميين) أمام خيارات صعبة ،وإال
سقطت األنظمة السياسية الغربية ،ومن ضمنها فرنسا ،وما
لم تقم هذه الدول باستدارات كاملة أو شبه كاملة ،فإن ذلك
يعني أن تترك لمجاهيل داعش وشقيقاتها وبناتها.
لقد كان تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء (وربما كان
لواشنطن دورا ً ف��ي ذل��ك لالنتقام م��ن الكرملين وتوجيه
رسالة للقاهرة التي تتجه وإن ببطء شديد التخاذ خيارات
خاصة بها بعيدا ً عن التحالفين األميركي والسعودي في
المنطقة) ومن بعد تفجير البراجنة في الضاحية الجنوبية
لبيروت ،لالنتقام من المقاومة اللبنانية وبغرض خلق فتنة
بين اللبنانيين وبين فلسطينيي المخيمات ،وفي ذلك إعاقة
لما بات يبدو في األفق من مصالحات لبنانية محتملة ،بحيث
تنشغل المقاومة ولبنان في مداواة جراح مجابهة جانبية.
لكن سيد المقاومة السيد حسن نصر الله ،استبق بحسن
بصيرته ورؤي�ت��ه االستراتيجية أي��ة ردود فعل (غريزية)
فكشف عن خلفيات التفجير وأه��داف��ه المريضة الفتنوية،
وع��ال��ج دم��ام��ل ك ��ان م��ن ال�م�ح�ت�م��ل ان ت�ظ�ه��ر ه�ن��ا وهناك،
وتسفر عن أعمال انتقامية هوجاء وضحايا ج��دد ال صلة
لهم بالتفجيرات ،يذهب بنتيجتها من هم حواضن حقيقية
للمقاومة ،ويستعدي آخرين.
أما تفجيرات باريس (المفاجئة) والتي قد تتك ّرر فيها أو
في أي بلد غربي وغير غربي ،ممن سبق أن صنّع أو احتضن
أو دعم أو م ّول أودرب أو شجع أو ب ّرر ممارسة اإلرهاب في
سورية والعراق واليمن ومصر وليبيا والجزائر ...هي في
الواقع ليست مفاجئة ،فقد سبق للرئيس العربي السوري
ال��دك �ت��ور ب �ش��ار األس���د ان ت��وق��ع ذل ��ك م��ح��ذرا ً ت�ل��ك ال ��دول
والجهات من أنها ستعاني هي األخ��رى من اإلره��اب الذي
ّ
للكف عن دعمه قبل فوات األوان.
خلقته ورعته ،داعيا ً إياها
وهو األمر ذاته الذي أكده السيناتور األميركي ريتشارد
ب�لاك عن والي��ة فرجينيا ،حيث أك��د في رسالة وجهها إلى
ال��رئ�ي��س األس ��د« ،أنّ ال �ح��رب ع�ل��ى س��وري��ة ل��م ي�ك��ن سببها
اضطرابات داخلية ،بل كانت حربا ً غير قانونية عدوانية من
ص ّممت على فرض نظام عميل بالقوة...
قبل قوى خارجية َ
وأنّ ه��دف األت� ��راك وال�س�ع��ودي�ي��ن ه��و ف��رض دكتاتورية
متشدّدة دينيا ً على الشعب ال �س��وري ...وم��ؤك��دا ً أنّ الرأي
العام العالمي بدأ ينقلب ض ّد اإلرهابيين وداعميهم».
وكنت قد أدليت بحديث إذاعي لمحطة بريطانية في ساحة
فندق األردن كونتيننتال ،قبل قرابة  4سنوات أكدت فيه أنّ
السحر سينقلب على الساحر جراء الحرب العدوانية الغربية
والرجعية على سورية.
اآلن ،ومتأخرا ً ج��داً ،طالبت فرنسا شقيقاتها الغربيات
المتو ّرطات مثلها في دعم اإلره��اب ،مساعدتها في الحرب
عليه ،وعرضت التنسيق مع روسيا االتحادية التي تش ّن
حربا ً حقيقية ض� ّد اإلره ��اب ،فيما كانت قبل أي��ام من أش ّد
منتقدي روسيا لشنّها الحرب على اإلره ��اب!؟ وف��ي حين
بدأت الدول الغربية تتخذ التدابير االحترازية ض ّد اإلرهاب
ال ��ذي رع �ت��ه ،ت�ت��وج��ه ج �ه��ات ع��دي��دة ف��ي مجتمعات غربية
أُشبعت بالعنصرية والتمييز ،لالنتقام من األقليات القومية
اإلسالمية والعربية من مواطنيها وم��ن لجأ إليها مؤخراً،
ما ينذر بأعمال عنف واسعة وفتن ،قد تكون تربة خصبة
لتغذية اإلرهاب واإلرهاب المنفلت المضاد على صعيد دول
غربية وجماعات عنصرية فيها.
لقد تد ّرجت روسيا في الحرب على اإلره��اب ،وأع�دّت له
داخليا ً وإقليميا ً ودولياً ،ولم تترك ثغرة في العمل المتميز
ض � �دّه ،ف��ي ح�ي��ت ي�ق��ع ال �غ��رب ف��ي م�ت�ن��اق�ض��ات وخ �ي��ارات
وأكاذيب وتباينات ،فجعل من نفسه مضطرا ً تابعا ً لروسيا
(إن أراد ش ّن حرب حقيقية على اإلرهاب) ومضطرا ً للتراخي
بالتدريج تجاه سورية (إن أراد حفظ ما تبقى لديه من ماء
الوجه) فالحرب على اإلرهاب يعني إسقاطه نهائيا ً وبشكل
كامل ،وإسقاطه يعني انتصار الدولة الوطنية السورية عليه،
وال�ك� ّ
�ف (غربياً) عن الكذب بزعم وج��ود معارضة معتدلة
وأخرى غير معتدلة.
لقد بات على الغرب أن يدرك ،أنه لم يعد قادرا ً على رسم
خرائط ال��دول والقوميات ومستقبل األج�ي��ال في المنطقة
وال�ع��ال��م ،وأن��ه ل��م يعد ق ��ادرا ً على كسب ال �ح��روب وتحديد
نتائجها وأسماء الرابحين والخاسرين فيها ،كما لن يعود
ق��ادرا ً على سرقة المقدّرات واألس��واق والتحكم في أسعار
الثروات الباطنية والعمالت الوطنية ،فعلى أرض سورية،
تتق ّرر استراتيجيات وأجندات عالم جديد متعدد األقطاب
أكثر عدالً واستقرارا ً وأمنا ً وتقدماً.
ال بد أنّ الغرب يمشي بـ»ظلفه إل��ى حتفه» فهو في حين
أراد لنا على مقاساته م�ش��اري��ع م��دم��رة ك �ـ «ش��رق أوسط
جديد» ،و»فوضى خالقة» ،و»ربيعا ً وهابيا ً إخوانيا ً فتنويا ً
رجعيا ً مذهبيا ً طائفيا ً عنصريا ً جهاليا ً متبلداً» ،انقلبت ك ّل
مشاريعه عليه وعلى حلفائه وعلى نظامه العالمي ،وأزماته
االقتصادية تتوالى ،وبعض دوله في طريق التفكك بعد أن
أراد إحداث المزيد من التفكيك في منطقتنا وعمل عليه في
مناطق أخرى.
ي �ح��دث ذل ��ك رغ ��م ك� � ّل ال �ت �ض �ح �ي��ات واآلالم واألح � ��زان
والشهداء والضحايا والمصابين والخسائر في المقدرات
والثروات والبنى التحتية ...التي أحدثها الغرب األوروبي
واألميركي والصهيوني في غير ساحة عربية ،سواء بشكل
مباشر أو من خالل العصابات اإلرهابية العديدة.
على العالم أن ي��درك أن��ه على أرض ب�لاد الشام تنحسر
وتضمحل وتتالشى ،موجات الحروب الصاخبة الظالمة
الطامعة على م��دى التاريخ ،مهما اكتسحت نلك الموجات
واح �ت �ل��ت م��ن أراض وأس �ق �ط��ت م��ن دول واس �ت �ع �ب��دت من
شعوب.
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كوالي�س
خفايا

تركيا تتق ّيد بالخط الأميركي
 د .هدى رزق
واجهت قمة أنطاليا التي عقدت مباشرة بعد مؤتمر فيينا،
تغييرا ً في األولويات ،ال سيما بالنسبة إلى تركيا التي كان
جدول أعمالها منصبا ً على بحث المسألة السورية وقضية
الالجئين ،لكن التفجيرات اإلرهابية التي طاولت العاصمة
الفرنسية باريس ،جعلت من طرح مسألة الالجئين مسألة
ثانوية بعد ما عقدت أنقرة آماالً تقضي بتنازالت يقدمها لها
االتحاد االوروبي.
ط��رح��ت العملية اإلره��اب �ي��ة أول��وي��ة ال�ب�ح��ث ف��ي ضرب
«داع ��ش» ،لكن على ال��رغ��م م��ن ذل��ك شكلت قمة العشرين
بالنسبة إلى أردوغ��ان مناسبة لكسر العزلة الدولية ،التي
كانت سياسته في اآلونة األخيرة سببا ً لها حيث تناقضت
مصالحه السياسية واالقتصادية مع مصالح الغرب ،إذ
كان لكل أولوياته.
ي�ب��دو أن ال�ن�ص��ر ال ��ذي حققه ف��ي ان�ت�خ��اب��ات األول من
تشرين الثاني أعطاه قوة بنظرالمجتمع الدولي ،بالرغم
من الشكاوى التي قدمت ضد سياسته في الداخل ،فالقوى
الدولية تفضل التعامل م��ع حكومة قوية وم��ع أردوغ��ان
ب��ال��ذات ،ال ��ذي رس �م��ت م�ع��ه ال �م �س��ار م�ن��ذ ب��داي��ة «الربيع
ال�ع��رب��ي» ،ال سيما أنّ المنطقة تشهد إش�ك��االت سياسية
وأمنية وحساسيات كبيرة.
ص��ارح أردوغ��ان المهجوس بالقضية الكردية الرئيس
األميركي أثناء لقاء ثنائي بأنّ مشاركة األح��زاب الكردية
السورية وحزب العمال الكردستاني في القتال الى جانب
األميركيين ض � ّد «داع ��ش» ،ال تعفيها م��ن تهمة اإلره��اب.
اللقاء م��ع الرئيس أوب��ام��ا شكل نقطة ت�ح� ّول بالنسبة له،

وهذا يعني فصالً جديدا ً في العالقة بين الرجلين بعد فترة
من البرود .هو اللقاء األول بعدما فتح أردوغ��ان القواعد
التركية للقوات األميركية ،ون��زل عند رغبة األميركيين
بالتخلي عن أولوياته .لكن اإلدارة سلّفته ّ
غض طرف عن
سياسته الداخلية أث�ن��اء التحضير النتخابات  1تشرين
الثاني ،إذ لم تساهم الصحف األميركية في نقد الممارسات
بحق اإلع�لام واستغالل القضاء من أجل وضع اليد على
الشركات التابعة لغولين الذي يدّعي أردوغان أنه محسوب
على األميركيين.
ل�ق��د أش ��ار أوب��ام��ا إل��ى م��رح�ل��ة ج��دي��دة ف��ي ال�ع�لاق��ة مع
ت��رك�ي��ا ،وأث �ن��ى ع�ل��ى ت�ص��ري�ح��ات أردوغ� ��ان ب�ش��أن شجب
العمل اإلره��اب��ي في فرنسا ،وق��ال إنّ تركيا شريك قوي
في التحالف ...كانت تركيا قد وافقت في فيينا على الفترة
االنتقالية في سورية لمدة  18شهرا ً في ظ ّل وجود األسد.
لكن ما زال أردوغان يردّد «أن األسد لن يكون في مستقبل
سورية» ،تماما ً كما صرح أوباما في قمة الفيليبين في ما
بعد.
حطمت سورية خطط أردوغ��ان وتوقعاته ،فلم يعد من
خيار له سوى الذهاب إلى التنسيق مع األميركيين والقبول
ب��رؤي��ة األس��د مستمرا ً ف��ي س��دة الحكم .لكن ه��ذا التغيير
في السياسية التركية أظهر انسجاما ً أكبر مع حلفائها في
الناتو .يبدو أنّ األس��د لن يكون هاجس أردوغ ��ان بل إنّ
تصريحاته عكست تمنيات المجموعة الدولية بالمحافظة
على وحدة سورية ،والتخلص من اإلره��اب ،وإقامة دولة
ديمقراطية تحتضن تعددية في ظل نظام سياسي منفتح.
لكن تركيا تخشى من حليفتها الواليات المتحدة وترتاب
من عالقتها مع األكراد .إذ لم تنجح جهود وزير الخارجية
التركي فريدون سنيرلي أوغلو في فيينا من وضع األكراد
ع�ل��ى الئ �ح��ة االره � ��اب ،ب�س�ب��ب م �ع��ارض��ة ك�� ّل م��ن روسيا

وا�شنطن ُتفرج عن جا�سو�س «�إ�سرائيل»
بعد � 30سنة وراء الق�ضبان

بعد م��رور  30سنة على اعتقاله
أفرجت السلطات األميركية ،أمس،
ع���ن ال��ج��اس��وس «اإلس��رائ��ي��ل��ي»
جوناثان ب��والرد المدان بالتجسس
على الواليات المتحدة.
أك��ث��ر م���ن  5رؤس�����اء ح��ك��وم��ات
«إسرائيلية» و 4رؤس��اء أميركيين
منذ عام  1985فاوضوا على مصير
بوالرد ليخرج أخيرا ً بإطالق سراح
م��ش��روط م��ع إم��ك��ان��ي��ة تخليه عن
جنسيته األميركية لالنتقال للعيش
في االراضي المحتلة.
ويحظر عليه استخدام اإلنترنت
ك��م��ا يمنع م��ن م��غ��ادرة ال��والي��ات
المتحدة لمدة  5سنوات ،ما لم يسمح
باراك أوباما له بذلك.
وأصبح ب��والرد من خلف قضبان

سجنه رمزا ً لليمين «اإلسرائيلي» ،إذ
تبنى جزء كبير من «اإلسرائيليين»
قضيته وت��ح��ول إل��ى بطل ،فأطلق
اسمه على كنيس في حي سلوان في
القدس المحتلة.
في المقابل ،طلب وك�لاء ب��والرد
م��ن الرئيس األم��ي��رك��ي السماح له
بالمجيء إل��ى فلسطين المحتلة
ف��ور اإلف��راج عنه مقابل تنازله عن
الجنسية األميركية ،فيما طلب اثنان
م��ن أع��ض��اء الكونغرس م��ن وزي��رة
ال��ع��دل لوريتا لينش إع���ادة النظر
في ق��رار حظر م��غ��ادرة الجاسوس
لألراضي األميركية.
وأوض��ح النائبان اليهوديان عن
والية نيويورك جيرالد نادلر وإليوت
إنغل أن بوالرد على استعداد للتخلي

عن جنسيته األميركية للسفر إلى
فلسطين المحتلة.
وخ��رج ب���والرد البالغ م��ن العمر
 61سنة من زنزانته في السجن
الفيدرالي في بوتنر بوالية كارولينا
الشمالية ،حيث أمضى نحو  3عقود ،
بسبب تدهور حالته الصحية.
وك��ان القضاء األميركي قد حكم
على المحلل السابق في البحرية
األميركية ،وهو من مواليد تكساس
وحصل على «الجنسية اإلسرائيلية»
ع��ام  ،1995بالسجن المؤبد عام
 1987بعد إدانته عام  1984بتسريب
آالف الوثائق المصنفة سرية للغاية
لكيان العدو «االسرائيلي» في شأن
أنشطة تجسس الواليات المتحدة
على دول عربية خصوصاً.

الق�ضاء الفرن�سي يعلن مقتل �شخ�ص ثالث
في مداهمة �سان دوني

وواشنطن اللتين تعتمدان على األكراد ك ّل حسب رؤيتها.
وضع أوباما أثناء القمة حدا ً آلمال أردوغان بالحصول
على منطقة عازلة ،إذ أوض��ح مسألتين أساسيتين كانت
تركيا تطالب بهما .األول��ى رفضه منطقة حظر ج��وي من
أجل إقامة منطقة عازلة ،إذ قال إنّ «داعش» ال تملك طيران
بل تقاتل على األرض .والمسألة الثانية ،انه لن تكون هناك
قوة أميركية برية لقتال «داعش» ،ما يعني أن القوات البرية
التركية ل��ن ت�ش��ارك ف��ي أي ق�ت��ال ،ب��ل إن ال�ق��وات الكردية
وال�ق��وى األخ��رى المشاركة معها هي من ستعتمد عليها
الواليات المتحدة في قتال «داع��ش» .وعدّد مساوئ إقامة
منطقة عازلة إذ يمكن لهذه المنطقة أن تكون جاذبة لهجمات
إرهابية ،وتساءل عن عدد وعديد القوات التي يجب إعدادها
من أجل حماية هذه المنطقة.
خ��رج��ت ق�م��ة ال�ع�ش��ري��ن ب �ق��رار تجفيف م�ن��اب��ع إره��اب
«داع��ش» ،وه��ذا يعني بأن «داع��ش» ال ت��زال تم ّول خارجيا ً
وداخليا ً من توريد النفط الذي يم ّر الى الشركات األميركية
عبر ميناء جيهان التركي .وه��ذا ما ح��دا بالرئيس بوتين
إلى التصريح بأنّ  40دولة ،ومنها من يشارك في القمة،
يساهم في تمويل «داعش».
وبالرغم من ذلك خرج أردوغان مرتاحا ً من قمة العشرين
ليس بسبب استضافة تركيا القمة ،وه��ذا موضوع مهم
بالنسبة اليه ،بل بسبب استعادته عالقات مع المجموعة
الدولية بعدما سجلت عليه خسارة الداخل التركي في 7
حزيران .ومع استعادة الحكم منفردا ً بدأت سياسته اتجاه
قضايا المنطقة تحذو حذو واشنطن.
الجديد في ه��ذه القمة هو اإلج�م��اع على قتال اإلرهاب
واالبتعاد الفرنسي من أج��ل لملمة ال�ج��روح .أم��ا السؤال
الذي لم تشر اليه قمة أنطاليا فهو أي شرق أوسط سوف
نرى بعد قرار ضرب «داعش»؟

قال ديبلوماسي
فرنسي سابق إنّ
التوقعات التي يضعها
الغرب على الحرب في
سورية ض ّد اإلرهاب
ترتبط ضمنا ً بحساب
متفائل للقدرات التي
ترصدها روسيا وإيران
والجيش السوري وحزب
الله لهذه الحرب ،فيراها
سببا ً لتحقيق نصر على
اإلرهاب ،وعندما يجري
الحديث عن مستقبل
سورية يضع الغرب أمامه
حسابا ً متشائما ً للقدرات
ذاتها ،وال يراها عقبة أمام
خياراته في التغيير في
سورية ،ودون ح ّل هذه
الشيزوفرانيا ال تق ّدم في
الملف السوري...

بكين تطالب وا�شنطن بوقف اال�ستفزازات
في بحر ال�صين الجنوبي

طالب قائد القوات البحرية الصينية األميرال وو شينغ
لي الحكومة األميركية بإيقاف ما وصفه باالستفزازات في
مياه بحر الصين الجنوبي وتقليص العمليات العسكرية
األميركية في هذه المنطقة.
ونقلت وكالة «شينخوا» عن وو شينغ لي قوله أثناء
لقائه قائد أسطول الواليات المتحدة في المحيط الهادي
األميرال سكوت سويفت في بكين« :يجب على الواليات
المتحدة وقف االستفزازات في مياه بحر الصين الجنوبي
وتقليص العمليات العسكرية البحرية فيه» ،مشيرا ً إلى أن
بالده «مارست أقصى درجات ضبط النفس في إطار الرد
على االستفزازات األميركية من أجل الحفاظ على العالقات
الثنائية».
تأتي هذه التصريحات على خلفية تصاعد حدة التوتر

في العالقات األميركية الصينية بسبب تكثيف واشنطن
أنشطتها في بحر الصين الجنوبي ال��ذي تعلن الصين
أحقيتها به .وسبق أن أكدت واشنطن أواخر شهر تشرين
األول الماضي حقها في حرية المالحة في بحر الصين
الجنوبي بإرسال المدمرة «السين» إلى مسافة تبعد 12
ميالً بحريا ً فقط عن إحدى الجزر االصطناعية في سلسلة
سبراتلي ،كما زار وزير الدفاع األميركي آشتون كارتر في
الـ  5من تشرين الثاني حاملة الطائرات األميركية «يو إس
إس روزفلت» في البحر.
يذكر أن بكين ردت على تكثيف البحرية األميركية
لنشاطاتها قرب الجزر المتنازع عليها في بحر الصين
الجنوبي ،بمناورات بحرية واسعة النطاق شارك فيها
أحدث مقاتالت سالحها البحري.

«النواب الأميركي» يتحدّ ى �أوباما ب�إقرار ت�شريع ي�شدد فح�ص الالجئين ال�سوريين

كار�سون :الالجئون ال�سوريون «كالب م�سعورة»

أعلن المدعي العام الفرنسي ،فرانسوا موالن ،أمس ،مقتل شخص ثالث في المداهمة التي قتل خاللها اإلرهابي عبد
الحميد أباعود وحسناء بولحسن في سان دوني شمال فرنسا.
وكان موالن قد أعلن في وقت سابق مقتل القيادي في تنظيم «داعش» عبدالحميد أباعود البلجيكي ذي األصول المغربية،
الذي يشتبه بأنه العقل المدبر لهجمات باريس وذلك خالل حملة المداهمات التي شنتها القوات األمنية ،األربعاء ،في
منطقة سان دوني .وقد تم التأكد من هوية أباعود عبر بصمات األصابع وكفوف اليدين والقدمين.
كما شهدت الحملة مقتل حسناء بولحسن ابنة خالة أباعود بعد تفجير حزام ناسف كانت ترتديه عند محاولة السلطات
األمنية اعتقالها.
فيما تم اعتقال  8آخرين بعد مواجهات طويلة وتبادل إلطالق النار بين الشرطة الفرنسية ومجموعة من اإلرهابيين
الذين تحصنوا بمبنى في جون جوريس بضاحية سان دوني.
يذكر أن العاصمة الفرنسية قد شهدت الجمعة  13تشرين الثاني ،اعتداءات هي األسوأ في تاريخ البالد بعد تعرض
باريس لعدد من الهجمات المتفرقة التي راح ضحيتها  132شخصاً ،فيما أصيب أكثر من  350آخرين ،وتبنى تنظيم
«داعش» الحادث متوعدا ً أوروبا بالحرب.

الكوريتان تتفقان على �إجراء محادثات لتخفيف التوتر
اتفقت كوريا الجنوبية والشمالية أمس على إجراء محادثات في  26تشرين الثاني ستكون أول اجتماع على المستوى
الحكومي يركز على تخفيف حدة التوتر منذ وافق الجانبان على تحسين العالقات في أعقاب مواجهة مسلحة في آب.
واقترحت لجنة التوحيد السلمي لكوريا التابعة لكوريا الشمالية المعنية بالعالقات بين الكوريتين عقد المحادثات
الحكومية في قرية على الحدود المشتركة بينهما .وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية المعنية بالعالقات بين
شطري شبه الجزيرة الكورية إنها قبلت االقتراح.
واقترح الشطر الجنوبي اجراء محادثات حكومية في عدة مناسبات منذ اتفاق  25آب الذي أنهى مواجهة شملت تبادل
القصف المدفعي وسط تصاعد للتوترات في أعقاب انفجار ألغام أرضية على الحدود.
وفي إطار اتفاق آب عقد الجانبان الشهر الماضي لقاءات لل ّم شمل األسر التي تشتت خالل الحرب الكورية التي دارت
رحاها بين  1950و .1953وال تزال الدولتان في حالة حرب من الناحية الرسمية ألن الصراع انتهى بإبرام هدنة وليس
بمعاهدة سالم.

�شرطة لندن تفجر �سيارة بالخط�أ ا�شتبهت في تفخيخها
فجرت الشرطة البريطانية سيارة بالخطأ كانت مركونة قرب محطة بيكر ستريت لمترو أنفاق لندن بعد االشتباه
بتفخيخها ،فيما تؤكد أن األمر ليس على صلة باإلجراءات األمنية المتخذة في البالد.
وأكدت شرطة العاصمة البريطانية في بيان خاص بهذا الصدد أن تفجير السيارة ال يمت بصلة لإلجراءات الوقائية من
خطر اإلرهاب ،وسط أجواء من التوتر والتأهب في األجهزة األمنية البريطانية على خلفية الهجمة اإلرهابية على باريس
وإدراك عواصم أوروبا والعالم أنها ليست بمنأى عن الخطر اإلرهابي وتداعياته.
ومما أثار الريبة لدى شرطة العاصمة البريطانية أن السيارة كانت مركونة وسط المدينة بال صاحب ،وأنوارها
مشتعلة ،فسارعت إلى تطويق المنطقة ومنعت الركاب من استخدام محطة المترو المذكورة نزوال ً وصعودا ً حفاظا ً على
سالمتهم ،لتكتشف أن السيارة ليست مفخخة وأن صاحبها قد أغفلها.

واف��ق مجلس النواب األميركي على تشريع لتشديد
عمليات الفحص األمني لالجئين السوريين وتعليق
برنامج الرئيس ب��اراك أوباما الستقبال  10آالف منهم
في العام المقبل ،في تحد لتهديد أوباما باستخدام حق
النقض (الفيتو) ضد التشريع.
وساند القرار الغالبية الجمهورية مدعومة بعدد من
الديمقراطيين ليحصل على  289صوتا ً مقابل  137على
أن يطرح في ما بعد على مجلس الشيوخ ،وذلك بعدما
أكد البيت األبيض أن أوباما سيستخدم حق (الفيتو)
على ال��ن��ص ،مما ينبئ ب��ص��دام متوقع بين الرئيس
والجمهوريين.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عمليات التدقيق
في خلفية الالجئين اآلتين من سورية والعراق ،في أعقاب
الهجمات الدموية التي ضربت باريس والتي أسفرت عن
مقتل  129شخصاً.
من جهتة أخ��رى ،اعتبر البيت األبيض أن من شأن
هذا التشريع أن «يضيف متطلبات غير ضرورية وغير
عملية تعرقل بشكل غير مقبول جهودنا لمساعدة بعض
األشخاص األكثر ضعفا في العالم ،وكثير منهم ضحايا
لإلرهاب ،كما سيقوض قدرة شركائنا في الشرق األوسط
وأوروبا على مواجهة أزمة الالجئين السوريين».
وفي السياق ،انهال بن كارسون المرشح الجمهوري
النتخابات الرئاسة األميركية على ب��اراك أوباما بأشد

االنتقادات بعد القرار األخير باستقبال  10آالف الجئ
سوري في غضون عام.
ولفت كارسون وهو ج��راح أعصاب متقاعد ،ويعتبر
واحدا ً من المرشحين األوفر حظا ً في انتخابات الرئاسة
المقبلة ل��دى توقفه في والي��ة االب��ام��ا في إط��ار حملته
االنتخابية ،لفت إلى ضرورة ابتكار آلية رقابية يمكن من
خاللها فرز «الكالب المسعورة» ،معتبرا ً دخولها األراضي
األميركية خطرا ًِ على أمن الواليات المتحدة.
وق��ال في معرض التعليق على ق��رار الرئيس ب��اراك
أوباما« :إذا لوحظ كلب مسعور في الحي ،فلن ترى فيه
على األرج��ح خيراً ،كما أنك ستبعد أوالدك عن طريقه،
لكن ذلك ال يعني أنك تكره الكالب .علينا التمييز بين األمن
واإلنسانية ،وال بد من اعتماد آلية دقيقة لتمييز الكالب
المسعورة».
وجاء تشبيه كارسون هذا ،في نفس اليوم الذي صوت
فيه مجلس النواب األميركي على ق��رار يقضي بتعليق
استقبال الالجئين السوريين والعراقيين في الواليات
المتحدة حتى تطبيق آليات تدقيق أشد صرامة.
ويعكس هذا التصويت موجة الرفض األميركي الستقبال
الالجئين السوريين إثر اعتداءات باريس ،فيما راح يستغل
بعض مرشحي الرئاسة األميركية مشكلة الالجئين لنيل
أعلى قدر من التأييد في خضم حملة االنتخابات الرئاسة
التمهيدية.

