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حرب بوتين على الإرهاب

في ُد ّوامة التناطح والتح�شيد ...من ينقذ �سورية من الغرق؟
 د .محمد بكر

 راسم عبيدات
واض��ح أنّ الرئيس الروسي بوتين هو من يمتلك زمام
المبادرة في الحرب على القاعدة ومتفرعاتها من «داعش»
و»النصرة» وغيرها من المجاميع اإلرهابية في سورية،
وب��وت�ي��ن ي�ق��رن ال �ق��ول بالفعل ف��ي ح��رب��ه ع�ل��ى الجماعات
اإلره��اب �ي��ة ،ذاك ال �س��رط��ان المتفشي ،وال���ذي ق��د يحرق
األخضر واليابس إذا لم يجر التصدي له ومجابهته بشكل
ج��دي وحقيقي وف��اع��ل ،ورأي �ن��ا كيف ارت�ع�ب��ت العواصم
األوروبية وفي المقدمة منها باريس بعدما ضربها وهز
أركانها إرهاب «داعش» ودق ناقوس الخطر لديها بأنه يجب
عليها إع��ادة النظر في سياساتها ومواقفها تجاه القيادة
السورية وتجاه «داعش» ومنظمات اإلرهاب األخرى.
بوتين عندما قرر المشاركة الفعلية الى جانب الجيش
السوري وقوى المقاومة األخرى في حربها على اإلرهاب
ف��ي ال �ش��ام م��ن خ�لال التغطية ال�ج��وي��ة للجيش السوري
وقصف قواعد ومقار وتحصينات الجماعات اإلرهابية
ج��واً ،ي��درك تماما ً ب��أن ذل��ك يتعارض م��ع االستراتيجية
األميركية واألوروبية الغربية ومعها توابعها من «إسرائيل»
ومشيخات الخليج العربي والخليفة السلجوقي التركي،
فهم من جهة يعلنون بأنهم يحاربون «داعش» عندما تقوم
بضرب الجماعات المتنافسة معها والتابعة والمحسوبة
على ذلك التحالف ،حيث يتم توظيفها واستخدامها لضرب
الجيشين ال �س��وري وال �ع��راق��ي ،ول��ذل��ك ت �ع � ّرض الرئيس
بوتين لحملة إعالمية كبيرة ومسعورة مترافقة مع حملة
خداع وتضليل كبيرتين ،بأن بوتين سيغرق في المستنقع
السوري ،وب��أنّ االستراتيجية الروسية ليست فعالة في
محاربة «داع��ش» ،وب��أنّ التدخل الروسي سيعقد ويؤخر
الح ّل السياسي في سورية ،ولكن بوتين ي��درك تماما ً ما
يريده ،وهو اجتثاث اإلرهاب ،وتأمين المصالح الروسية،
وعدم ارت��داد هذا اإلره��اب إلى األراض��ي الروسية ،ولذلك
شهدنا اإلنجازات العسكرية المتحققة على األرض من قبل
الجيش السوري وحلف المقاومة ،والتي أربكت الحلف
المعادي ول��م يعد يمتلك استراتيجية وم��واق��ف سياسية
واضحة ،بل شهدنا تنقالت وتغيّرات وتبدّالت في المواقف
من النقيض الى النقيض ،تارة بقبول حل سياسي مع بقاء
الرئيس األسد ،تارة يغلف بفترة انتقالية وأخرى بانتخابات
ديمقراطية ،ولكن سرعان ما نجد ب��أنّ واشنطن وحلفها
المعادي يتراجعون عن ذلك ويعودون للغة التصعيد من
جديد وشرط الموافقة على الح ّل السياسي برحيل األسد.
ب��وت �ي��ن اس�ت��رات�ي�ج�ي�ت��ه واض �ح��ة وم��واق �ف��ه ث��اب �ت��ة ،حلّ
سياسي أولوياته القضاء على اإلرهاب بمجاميعه ال يوجد
إرهاب جيد وإرهاب سيئ ،ومصير الرئيس األسد يق ّرره
الشعب السوري.
الرئيس بوتين بعد ثبوت إسقاط الطائرة الروسية في
سيناء م��ن قبل «داع ��ش» ق��رر أن يغيّر ق��واع��د اللعبة على
نحو كبير ،وفي مؤتمر أنطاليا بتركيا ،قمة العشرين ،كان
واضحا ً بالقول إنّ هناك عددا ً م ّمن يشاركون بالقمة دولهم
هي من تدعم وتساند اإلرهاب عرض بالصورة والصوت
والدليل القاطع ،ومن خالل األقمار الصناعية الروسية،
وه �ن��ا ال�م�ق�ص��ود بشكل ج�ل��ي م�ش��اي��خ ال�س�ع��ودي��ة وقطر
وجماعة الخالفة السلجوقية وأميركا ،وخاطب الزعماء
العرب في قضية الحرب على اإلرهاب ،بأن الزعماء العرب
يفتقرون ال��ى ه��رم��ون ال��رج��ول��ة م��ن أج��ل ات �خ��اذ ق��رارات
مصيرية بالحرب على اإلرهاب ،والحقا ً قصفت الطائرات
ال��روس �ي��ة أك �ث��ر م��ن خمسمئة ص�ه��ري��ج ل� �ـ»داع ��ش» تنقل
البترول السوري المسروق الى العراق ومن ثم الى تركيا
ليجرى بيعه وتقاسم أثمانه مع «داعش».
وق ّرر بوتين إدخال أسلحة استراتيجية الى ميدان المعركة
ض � ّد «داع ��ش» ط��ائ��رات وق��اذف��ات توبوليف ( )22و()95
و( )150من أج��ل تدمير تحصينات «داع��ش» واختراقها
في الرقة وإدلب وحلب ،وكذلك استخدام صواريخ كروز
والبوارج الحربية في هذه المعركة ،وهذا يعني أنّ الروس
يمسكون بمقود الحرب على اإلره��اب ،وه��م في الطريق
ال��ى ف��رض معادالت إقليمية ودولية جديدة في المنطقة،
وشكل الح ّل السياسي ونوعه سيفرضه الواقع والميدان
بالتعاون والمشاركة األساسية للجيش سوري وحلفائه
من حزب الله وإيران ،وتصعيد أوباما وتوابعه قبل رحيله
بالدعم العسكري للجماعات اإلرهابية وبما يشمل أحدث
األسلحة ،لن يخيف ال روسيا وال سورية ،فالفروف وزير
الخارجية الروسي ،قال بأنّ أميركا والغرب ال يتع ّرضان
لـ»داعش» عندما تهاجم الجيش السوري.
فرنسا التي كانت األكثر عداء لسورية والقيادة السورية،
بعد أن هزت أرك��ان عاصمتها باريس تفجيرات وهجمات
«داع��ش» أصبحت أكثر استعدادا ً للتعاون مع روسيا في
محاربة اإلرهاب ،أما تركيا فحسابها مختلف بعد إسقادها
طائرة السوخوي الروسية في األجواء السورية.
الحسم االستراتيجي للمعركة باجتثاث اإلره ��اب في
سيعجل وي�س� ّرع ف��ي الحلول السياسية لألزمة
س��وري��ة
ّ
السورية وغيرها م��ن أزم��ات المنطقة ،فهناك ت��راب��ط في
الحلقات من أوكرانيا وحتى اليمن ،وال نخال القيصر بوتين
دخ��ل ال �ح��رب على اإلره ��اب لكي ي�خ��رج م��ن ه��ذه الحرب
مهزوماً ،فكل قناعتي بأنه يتقدم بروسيا بخطى ثابتة نحو
التسيّد على العالم ورس��م خرائطه ومعادالته وتحالفاته
من جديد ،فكما استطاع جوزيف ستالين الزعيم الروسي
إلحاق الهزيمة بالنازية األلمانية في الحرب العالمية الثانية
وإنقاذ البشرية من ويالتها وش��روره��ا ،فبوتين بإلحاق
ال�ه��زي�م��ة ب��اإلره��اب واج �ت �ث��اث��ه ،سينقذ ال�ب�ش��ري��ة جمعاء
منه ،وسيع ّري ك ّل من كانوا يدعمونه ويساندونه خدمة
لمصالحهم وأهدافهم وأجنداتهم ،وأخ��ال بأن الكثير من
القيادات وال��زع��ام��ات ستكون ضحية المشهد والصمود
ال �س��وري ،وك��ذل��ك ف��ال�ك�ث�ي��رون م�م��ن وق �ف��وا ض��د سورية
واألسد سيتذللون العودة إليها.
وربما بعد هذا الدرس القاسي والمؤلم للحكام العرب لهم
بالتآمر على شعوبهم وأمتهم ،والمشاركة في اغتصابها
وت��دم �ي��ره��ا ،ن�ج��د منهم م��ن يتخلى ع��ن ع �ق��دة االرتعاش
السياسي ال��دائ�م��ة ف��ي التعامل م��ع أميركا وال �غ��رب ،وقد
ينجح بوتين بعد هذا االنتصار الكاسح في غرس هرمون
الرجولة في العديد منهم.
ب��وت �ي��ن ه��و زع �ي��م ه ��ذا ال �ع �ص��ر ب�ل�ا م� �ن ��ازع ،وق ��د أع��اد
إل��ى روس�ي��ا هيبتها ومكانتها الطبيعة ف��ي ك � ّل المجاالت
والميادين ،كم نحن في العالم العربي بحاجة الى قادة من
طراز هذا الزعيم؟
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حتى ولو ُفهم من تصريح الخارجية األميركية لجهة عدم
وج��ود تفويض سياسي من التحالف الدولي بإزاحة األسد،
بأنه قد يكون ردا ً على اإلصرار السعودي الذي أعلن غير مرة
على لسان وزير الخارجية عادل الجبير ضرورة رحيل األسد
سياسيا ً أو بالعمل العسكري ،فإنّ التناطح السياسي وتصلّب
المواقف حول جزئية مصير األسد بات يشكل العنوان الرئيس
للمشهد السياسي السوري ،وال يزال هذا العنوان ُمقدّما ً على ما
ُيعلن من توحيد للجهود لمحاربة «داعش» حتى بعد ما شهدته
باريس من هجماتٍ دامية ،هذا التناطح الذي يص ّر فيه ك ّل فريق
على م ّد «بساطه» وحياكته وتصنيعه وفق مقاساته الخاصة،
ل�ي�ف��رد عليه ت��ال�ي�ا ً ش�ك��ل ال �ح � ّل ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي ي�ب��دو الشيء
األوح��د الموغل في الرحيل بعيدا ً من إرادة الالعبين الدوليين
واإلقليميين في الملعب السوري ،ففي الوقت ال��ذي يرى فيه
حلفاء الدولة السورية بأنه ما من سبيل لح ّل األزمة السورية من
دون األسد بحسب ما أعلن الفروف ،وإنّ المسارات السياسية
ل��ن تفضي إل��ى أي��ة نتائج م��ن دون ال�ت�ص�دّي ال �ج��ا ّد لإلرهاب
بحسب معاون وزير الخارجية اإليرانية حسين عبد الله يان،
يط ّل الرئيس األميركي وبعد يوم واح��د فقط ليدحض ويطلق
النار على تصريح الفروف ذي المضمون بأنه ال يوجد اتفاق
بين األطراف المشاركة في فيينا حول عدم مشاركة األسد في
مراحل التسوية السياسية ،ليعلن أوباما وبالصوت العريض أنّ
التسوية في سورية غير ممكنة مع بقاء األسد في السلطة ليعيد
بذلك الكباش إلى المربع األول.
ما أكثر االتصاالت الهاتفية التي ترخي بظاللها على المشهد
ال �س��وري ،وال �ت��ي يبحث مهاتفوها ف��ي م��ا يس ّمونه الجهود

المشتركة لمواجهة «داع� ��ش» ،ه��ذه ال�ج�ه��ود ال�ت��ي تشبه ك ّل
أشكال ب��ذل الجهد والتباحث إال أن تكون بالشكل المشترك
بين المتباحثين ،وحدها التناقضات وإطالق النيران وما تجود
به الرؤوس الحامية من سيناريوات وتوصيات هي التي تخيّم
على مشهدية االشتباك األميركي الروسي ،ففي موازاة اإلعالن
أنّ ضباطا ً روس وفرنسيين بحثوا وبالطبع هاتفيا ً الجهود
المشتركة لمواجهة «داع ��ش» ،إض��اف��ة إل��ى ترحيب الكرملين
بالطرح الفرنسي حول تشكيل جبهة موسعة لمكافحة اإلرهاب،
يطلق النار بدوره نائب مستشار األمن القومي األميركي على
ك � ّل م��ا م��ن ش��أن��ه أن يجمع اإلرادات ،إذ أع�ل��ن أنّ ب�ل�اده تريد
خطة مشتركة لتقديم المزيد من األسلحة للمعارضة السورية
«المعتدلة» بحسب تعبيره ،ربما ما أوص��ى به بوتين قيادته
العسكرية لجهة تكثيف الغارات وزي��ادة زخمها ،هو ما يزعج
األميركي ويشكل أيضا ً إطالقا ً للنار من وجهة النظر األميركية
على هيبة وزع��ام��ة ال��والي��ات المتحدة ال�ت��ي ت��رى ف��ي سلوك
روسيا ً سلوكا ً أحادي الجانب ونسفا ً لسيناريواته وتعويالته
في الداخل السوري.
ثمة عامالن رئيسان ما إنْ حدثا فإنه يمكننا القول إنّ بذارا ً
للح ّل السياسي قد بدأ نثرها في األرض السورية ،هذان العامالن
ال�ل��ذان ي�ب��دوان صعبي التحقيق على ال�م��دى المنظور لدرجة
االستحالة على قاعدة «حتى يلج الجمل في س ّم الخياط»:
 تأجيل الخوض في الحديث والتناطح السياسي وتصلّبال��رأي ح��ول مصير األس��د ،وه��ذا ما ال ُيتوقع حدوثه في ظ ّل
ما يتكاثر في خطاب األميركي وحلفائه من مفردات الرحيل
والتنحي ،إذ تبدو ه��ذه الجزئية غاية في التعقيد وت��راوح في
المكان مع إعالن بوتين عدم امتالكه «الحق» في أن يطلب من
األسد التنحي ،وهو ما تعدّه إيران خطا ً أحمر ،فيما أعلن وزير
الخارجية البريطاني من براغ ضرورة تنحي األسد في المرحلة
االنتقالية مع إمكانية أن يشارك فيها لكن إلى ح ّد م ّعين ،وكذلك

كوالي�س
خفايا

فعل وردّد فرنسوا هوالند وف��ي ذروة مشهدية ال��دم��اء التي
رسمتها هجمات باريس.
 التوافق على صيغة تتوحد فيها رؤى المشتبكين في الملفالسوري حول تحديد المنظمات اإلرهابية الواجب استبعادها
أي ح ّل سياسي ،وتاليا ً التوافق على محاربتها ومواجهتها،
من ّ
ومن هنا نفهم أنّ إيكال مهمة صياغة كيان موحد لوفد المعارضة
للجانب السعودي سيشكل بشكل أو بآخر إطالقا ً للنار أيضا ً
على الصيغ التوافقية ،وتكريسا ً للمزيد من التناطح يطول فيه
تعويل الفروف الذي أعلن أمله بأنْ ال يأخذ تحديد المجموعات
المسلحة الواقعة ضمن دائرة اإلرهاب وقتا ً طويالً.
على ذكر التناطح والكباش الروسي األميركيُ ،سئل مر ًة
الكاتب والناقد المعروف نعوم تشومسكي وخالل فقرة أسئلة
وأجوبة بعد محاضرة ألقاها في جامعة سنتروأمريكان في
نيكاراغوا وتحديدا ً في عام  1986لجهة كيف يمكنه الحديث
عن االمبريالية األميركية والروسية في الوقت نفسه .فقال
تشومسكي حرفياً« :إحدى حقائق هذا الكون هو أنّ هناك قوتين
عظميين إحداهما ضخمة وصادف أن يكون حذاؤها على عنقك،
واألخ��رى ق��وة أصغر وص��ادف أن يكون ح��ذاؤه��ا على أعناق
أي شخص في العالم الثالث سيقوم بخطأ
اآلخرين ،وأعتقد أنّ ّ
جسيم إنْ استسلم لألوهام حول تلك المسائل».
بين دوام��ة رحيل األس��د والتحشيد األميركي لمصلحة ما
تس ّميه واشنطن معتدالً ،وبين إعصار الزخم الروسي وتكثيف
الغارات التي ال يجدها بوتين كافية للقضاء على اإلرهاب وحماية
أي مصي ٍر تنتظره السفينة السورية؟
موسكو ،نقف لنسأل ّ
مصي ٌر يقول المشتبكون والمتناطحون أنّ تقريره بيد الشعب
السوري الذي أصبح «بطالً» في مسلس ٍل من النزوح والتشريد
والهجرة والغرق ال ينتهي.

بعد سقوط طائرة
السوخوي الروسية
بتحريك مقاتالت تركية
الستهدافها أكد مرجع
ديبلوماسي مطلع على
الموقف الروسي أنّ روسيا
ستقوم بغارات مكثفة قريبا ً
على ذات المسار الذي نفذته
السوخوي المستهدفة،
ولكن مع تأمين حماية كافية
للطائرات المغيرة ،وسيكون
أي تص ّد تركي للغارات
ّ
عرضة لمواجهة جوية
تحشد لها موسكو ما يسمح
بإسقاط الطائرات التركية
والتعامل مع الر ّد بأقسى
منه ،فإنْ ق ّررت تركيا
الحرب فلتكن ،وإنْ تراجعت
تكون الرسالة قد وصلت،
ولن يقبل الروس بوساطات
ذات مضمون يح ّد من
تحركها ض ّد اإلرهاب تحت
شعار التنسيق لتفادي
االشتباك.

مهاجرون يخيطون �أفواههم احتجاج ًا على ال�سيا�سة الأوروبية
«لجنة �إنقاذ �أوكرانيا»:
منظمة �أميركية تقا�ضي حاكم والية �إنديانا ب�سبب الالجئين ال�سوريين قطع الكهرباء عن القرم عمل �إرهابي
�ضد �شعب القرم و�ضد �أوكرانيا
ق��ام مهاجرون منعتهم سلطات
مقدونيا من دخول أراضيها بخياطة
أفواههم احتجاجا ً على السياسة
األوروبية تجاه أزمة الهجرة ،وذلك
أث��ن��اء ت��ظ��اه��رة ب��ال��ق��رب م��ن قرية
أدوميني اليونانية.
جاء ذلك خالل احتجاج حاشد،
ش����ارك ف��ي��ه م��ئ��ات ال��م��ه��اج��ري��ن،
معظمهم م��ن إي���ران وبنغالديش
والمغرب .وقطع المهاجرون السكة
الحديدية التي تربط بين اليونان
ومقدونيا.
ي��ذك��ر أن سلوفينيا وك��روات��ي��ا
وصربيا ومقدونيا تبنت بدءا ً من 18
تشرين الثاني الماضي قواعد مشددة
على معابرها الحدودية ،إذ ال يسمح
ب��دخ��ول أراض��ي��ه��ا إال لالجئين من
الدول التي تعمها صراعات مسلحة،
مثل أفغانستان والعراق وسورية.
أما الباقون ،فتعتبرهم تلك الدول
مهاجرين جاؤوا ألسباب اقتصادية،
ولذلك ال يسمح لهم بدخول أراضي
ال�����دول األرب�����ع وت��ق��دي��م ط��ل��ب��ات
اللجوء.
ويأتي تشديد الرقابة الحدودية
وقواعد قبول طلبات اللجوء بعد
هجمات باريس الدموية ي��وم 13
تشرين الثاني ،إذ اكتشف أن أحد
منفذيها ك���ان يحمل ج���واز سفر
سورياً.
وكانت السلطات اليونانية قد
أق��ام��ت مخيمات للمهاجرين قرب
بلدة ادوميني الحدودية ،وأرسلت
حافالت لنقل الراغبين إل��ى أثينا،
لكي يعودوا إلى الدول التي جاؤوا
منها .لكن لم يستفد من هذه الفرصة
إال قالئل من بين آالف المهاجرين
العالقين على الحدود.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ان��ت��ق��دت األم��م
ال��م��ت��ح��دة ب��ع��ض ال��م��س��ؤول��ي��ن
األميركيين واألوروب��ي��ي��ن بسبب
سياسة التمييز التي ينتهجونها في
حق الالجئين السوريين.
ودعا الناطق باسم األمم المتحدة

ستيفان دوجاريك إلى عدم التمييز
في حق الالجئين السوريين ،معتبرا ً
أن ه��ؤالء المسؤولين يقللون من
اح��ت��رام ال�لاج��ئ��ي��ن وال��م��ه��اج��ري��ن
الفارين من العنف ،وقال« :التمييز
على أساس الدين أو أي عنصر آخر
أمر ال يمكن ،خصوصا ً عندما يتعلق
األمر بإيواء الجئين».
جاء هذا االنتقاد بعد تبني مجلس
النواب األميركي الذي يهيمن عليه
الجمهوريون األس��ب��وع الماضي،
إج��راء يهدف إل��ى تعليق استقبال
الالجئين العراقيين والسوريين.
وج����اءت أش���د ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات من
المرشح الجمهوري لالنتخابات
الرئاسية األميركية ،بن كارسن الذي
شبه الالجئين الفارين من سورية بـ
«كالب مسعورة».
ومن جهته ،قال المرشح األوفر
ح��ظ�ا ً لتمثيل «الجمهوريين» في
هذه االنتخابات دونالد ترامب ،إن
على واشنطن وضع جميع الالجئين
السوريين تحت المراقبة.
وأق��ام اتحاد الحريات المدنية

األميركي دعوى قضائية على حاكم
والي��ة إنديانا مايك بينس بسبب
رف��ض��ه ال��س��م��اح ب��إع��ادة توطين
الالجئين الفارين من الحرب األهلية
السورية في الوالية وقال االتحاد إن
موقفه يمثل انتهاكا ً لسلطة اتحادية
وللدستور األميركي.
وق��ال ات��ح��اد ال��ح��ري��ات المدنية
في الدعوى إن ال��ق��رارات المتعلقة
بالهجرة وإع��ادة توطين الالجئين
هي من صلب اختصاص الحكومة
االت��ح��ادي��ة وال يمكن أن يحددها
مسؤولو الواليات.
وذكر كين فولك المدير القانوني
إلن��دي��ان��ا ف��ي االت���ح���اد ف��ي ب��ي��ان:
«محاوالت تخطي تلك السلطة يمثل
انتهاكا ً لكل م��ن قوانين الحماية
وال��ح��ق��وق ال��م��دن��ي��ة ال��م��ت��س��اوي��ة
وتعديا ً على سلطة تقتصر حصرا ً
على الحكومة االتحادية».
ويع ّد بنس واحدا ً من أكثر من 25
من حكام الواليات األميركية معظمهم
من الجمهوريين الذين دعوا عالنية
الرئيس باراك أوباما إلى وقف إعادة

توطين الالجئين السوريين بعد
الهجمات التي شهدتها باريس.
الى ذلك ،بحث مدير جهاز الهجرة
الروسي وسفير النرويج لدى روسيا
مشكلة دخول المزيد من المهاجرين
من بلدان «الجنوب» و»ال��ش��رق»،
وبخاصة أفغانستان وباكستان
والعراق وسورية ،إلى النروج من
روسيا.
وأعلن جهاز الهجرة أن الطرفين
ال��روس��ي وال��ن��روي��ج��ي اتفقا على
ضرورة إيجاد المدخل المشترك لحل
مشكلة دخول المزيد من المهاجرين
إلى النرويج عبر الحدود الروسية،
حيث عبر أكثر من  4.5ألف أجنبي
ال��ح��دود ال��روس��ي��ة النروجية منذ
بداية عام .2015
وبصفة اإلج��م��ال ،أت��ى أكثر من
 25ألف مهاجر إلى النرويج البالغ
مجموع سكانها  5.3مليون شخص
منذ بداية العام .وتخشى السلطات
النروجية أن يصل عدد طالبي حق
اللجوء في النروج في نهاية العام
إلى  40ألفاً.

غالبية البريطانيين تريد االن�سحاب من االتحاد الأوروبي بعد هجمات باري�س

االعتداءات على الم�سلمين في بريطانيا بلغت  300في المئة
أظ��ه��ر اس��ت��ط�لاع ل��ل��رأي نشرته
ص��ح��ي��ف��ة «إن��دب��ن��دن��ت» وأج���ري
بعد الهجمات التي تعرضت لها
العاصمة الفرنسية باريس أن أكثر
من نصف البريطانيين يريدون اآلن
االنسحاب من االتحاد األوروبي.
وشمل استطالع «orb» 2000
شخص وأظهر أن  52في المئة من
الناخبين البريطانيين ي��ري��دون
الخروج من االتحاد األوروبي بينما
يريد  48في المئة البقاء فيه.
وف�����ي اس���ت���ط�ل�اع���ات م��م��اث��ل��ة
أجريت في حزيران وتموز وأيلول
ك��ان��ت الغالبية ت��ري��د ال��ب��ق��اء في
التكتل األوروب��ي ،في حين أظهرت
استطالعات أخرى للرأي أن تأييد
البريطانيين للبقاء ف��ي االت��ح��اد
األوروب�����ي ت��راج��ع ه���ذا ال��ع��ام مع
توافد المهاجرين على أوروبا ما أثار
مخاوف بشأن العضوية.
وف���ي وق���ت س��اب��ق م���ن الشهر
ال���ج���اري أط��ل��ق رئ��ي��س ال�����وزراء
البريطاني ديفيد كاميرون محاولة
إلصالح االتحاد الذي يضم  28دولة
قبل االستفتاء ال��ذي وع��د بإجرائه
بحلول نهاية عام  2017على بقاء
البالد في االتحاد أو الخروج منه.
وانسحاب بريطانيا من االتحاد
االوروبي سيهزه بشدة ويحرمه من
ثاني أكبر اقتصاد فيه وواح��دة من
أكبر قوتين عسكريتين به .ويحذر

استنكرت «لجنة إنقاذ أوكرانيا» التخريب المتعمد لخط نقل الكهرباء
من أوكرانيا إلى القرم ،متهمة عناصر من جماعة «القطاع األيمن» المتطرفة
وأفرادا ً من تتار القرم بالوقوف وراء التخريب.
ووصفت اللجنة العمل التخريبي في مدينة خيرسون األوكرانية القريبة
من الحدود مع القرم بـ»الهجوم اإلرهابي» ،الذي تم القيام به تحت أعين
الشرطة األوكرانية ،حيث فجر المخربون أعمدة للكهرباء ،ما أدى إلى قطع
الكهرباء بالكامل عن شبه جزيرة القرم الروسية ،األمر الذي يشكل خطرا ً على
سير العمل العادي لنظام الطاقة بكامله في أوكرانيا ،وتهديدا ً لعمل محطة
زابوروجسكايا النووية.
وقالت اللجنة في بيان إنه «بعيد اختتام اجتماع قمة العشرين ،حيث
ناقش زعماء العالم ،تدابير مكافحة اإلرهاب الدولي في مواجهة تنظيم الدولة
اإلسالمية ،في هذا الوقت وفي بلد أوروبي كبير (أوكرانيا) يخربون بوقاحة
خطوط الكهرباء من أجل معاقبة  2.5مليون شخص يعيش في القرم .بأي
حق تقوم عصابة من الحثالة باإلمالء على الدولة األوكرانية قواعدها
الخاصة ،وهي تتبنى بوقاحة وعالنية أساليب اإلرهاب والتخريب؟ لماذا بدال ً
من اإلجابة الحاسمة ،تظهر حكومة كييف عجزا ً كامالً في الكفاح ضد أولئك
الذين يهددون ليس فقط حياة رجال الشرطة ،ولكن أيضا ً سكان شبه جزيرة
القرم وأهالي خيرسون بمنعهم من أعمال الترميم؟».
وأضافت« :طوال هذه األيام ونحن نسمع من سلطات كييف تضاربا ً في
التصريحات عندما يتطلب األمر قوة القانون لمعاقبة أولئك الذين يعلنون
اآلن الرعب ويدوسون على القانون األوكراني والدولي ،وفي الوقت ذاته ،فإن
الحصار المفروض على شبه جزيرة القرم جريمة بالفعل».
وأشارت اللجنة إلى أن التشريعات القائمة في أوكرانيا تنص على معاقبة
اإلرهابيين إلى أقصى حد يسمح به القانون ،ولكن بدال ً من ذلك ،الرئيس
األوكراني بيترو بوروشينكو وفريقه أصبحوا أضحوكة في أيدي المسلحين.
وتابعت أن كل ه��ذا ي��دل على أن الحكومة الحالية ليست ق��ادرة على
بسط النظام ،وليس فقط في منطقة خيرسون ،ولكن في أرجاء البالد كافة،
وهي ليست ق��ادرة على صد اللصوص والمتمردين واإلرهابيين ،لضمان
سيادة القانون وضمان حياة وك��رام��ة كل من رج��ال األم��ن والمواطنين
العاديين.

الخارجية الأميركية ت�صدر
ً
عالميا ب�ش�أن �سفر الأميركيين
تحذير ًا
أصدرت وزارة الخارجية األميركية تحذيرا ً عالميا ً للمواطنين األميركيين
من مخاطر السفر بسبب ما وصفته بـ «التهديدات اإلرهابية المتزايدة».
وأكدت الوزارة أن تنظيمات «داعش» و»القاعدة» و»بوكو حرام» وجماعات
إرهابية أخرى تواصل التخطيط لهجمات إرهابية في مناطق عدة.
وأشار مسؤول في الخارجية األميركية إلى أن الوزارة أصدرت في السابق
تحذيرات عالمية بشأن السفر .كما أصدرت السفارة األميركية في عمان بيانا ً
دعت فيه مواطنيها في األردن إلى ضرورة اتخاذ اإلجراءات األمنية الشخصية
أثناء ممارستهم حياتهم اليومية.
وأضاف البيان بأن تنظيم «داعش» دعا أنصاره إلى مهاجمة األجانب ،وال
سيما في البلدان الشريكة في التحالف الدولي ليشمل األردن ،وقال« :إننا
نعتقد أن هناك زيادة احتمال وقوع هجمات انتقامية ضد الواليات المتحدة،
وخاصة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا».
ووقعت سلسلة من األعمال اإلرهابية في أماكن مختلفة من العالم ،شملت
تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء المصرية ،تلتها سلسلة
من الهجمات اإلرهابية على أماكن مختلفة في العاصمة الفرنسية باريس،
وعمليات تفجير في بيروت ،ومن ثم عملية احتجاز وقتل رهائن في فندف
«راديسون» في باماكو ،عاصمة مالي ،وأسفرت تلك العمليات عن سقوط
المئات من القتلى ،بينما تعم حالة التأهب عددا ً من الدول األوروبية وغيرها
من البلدان.

�ضبط � 10أ�شخا�ص في كوريا الجنوبية
مرتبطين بـ«داع�ش»

المؤيدون ألوروبا من أن االنسحاب
سيضر االقتصاد البريطاني وقد
ي��ؤدي إل��ى تفكك المملكة المتحدة
وتصويت االسكتلنديين لمصلحة
االستقالل.
وف����ي ش����أن م��ت��ص��ل ،ارت��ف��ع��ت
حوادث االعتداء على المسلمين في
بريطانيا منذ أحداث باريس بنسبة
 300في المئة ،إذ تم تسجيل 115
اع��ت��داء ب��دواف��ع «اإلسالموفوبيا»
بحسب تقرير أعدته مجموعة عمل

للحكومة.
ونقلت «إندبندنت» في تقريرها،
ن��ق�لاً ع��ن إح���دى ال��ج��م��ع��ي��ات ،أن
المسلمين في بريطانيا تعرضوا
منذ اعتداءات باريس ،في الـ 13من
الشهر الحالي ،إلى  115هجوماً ،أي
بارتفاع نسبته  300في المئة.
وأش���ار التقرير إل��ى أن منفذي
ال��ه��ج��م��ات ه��م م��ن ال��ب��ي��ض ال��ذي��ن
ت��ت��راوح أع��م��اره��م ب��ي��ن  15و35
س��ن��ة .ك��م��ا الح���ظ ال��ت��ق��ري��ر ،ال��ذي

أعدته مجموعة عمل للحكومة حول
«اإلسالموفوبيا» ،أن هذه األرقام قد
ال تعكس العدد الفعلي للهجمات،
ألن البعض يخشى ال��ت��وج��ه إلى
الشرطة.
وتشهد «اإلسالموفوبيا» ومعاداة
السامية ارتفاعا ً بشكل حاد في لندن
منذ اعتداءات باريس ،حيث يعيش
ف��ي بريطانيا  2.7مليون مسلم
حسب إحصاءات  ،2011كما يعيش
فيها  263ألفا ً من اليهود.

كشفت مخابرات كوريا الجنوبية أمس عن ارتباط  10من مواطنيها بشكل
مباشر بتنظيم «داعش» اإلرهابي.
ونقلت وكالة «رينخال» عن مصدر في المخابرات أنه «تم تحديد 10
أشخاص داخل البالد يدعمون داعش ،وهم ليسوا معجبين بالتنظيم فحسب،
بل ومرتبطون به».
وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد رحلت خالل السنوات الماضية
 48أجنبيا ً تخوفا ً من ارتباطهم باإلرهاب الدولي .كما تم اعتقال منذ فترة
قريبة مواطن إندونيسي يحمل جوازا ً مزوراً ،وكان مرتبطا ً بالشبكة الدولية
لـ»القاعدة».
في غضون ذل��ك ،دع��ت رئيسة البالد ب��اك كين خيه ال��ى اتخاذ قانون
لمحاربة اإلرهاب على خلفية هجمات باريس ،وقالت« :آمل أن تفعلوا كل ما
يجب لحماية حياة الناس باتخاذ مشاريع القوانين حول اإلرهاب ،المعلقة
منذ  14سنة».
من جهة أخرى ،تتخوف المعارضة في كوريا الجنوبية من أن تسمح هذه
القوانين ألجهزة األمن بقمع المعارضة ،فيما أعلنت الرئيسة أنها لن تسمح
بتنظيم احتجاجات غير مرخصة معتبرة أن اإلرهابيين يستطيعون التسلل
بين المتظاهرين واستغاللهم لإلخالل باألمن.

