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ال خطوط حمراء
وال ثوابت فل�سطينية وعربية
} راسم عبيدات ـ القدس المحتلة
ك ّل القيادات «اإلسرائيلية» من مختلف المكونات والمركبات
ّ
بغض النظر
الحزبية من يسارها إلى أقصى يمينها متفقة تماماً،
عن الخالفات في الجوانب التكتيكية ،على أنّ االستيطان هو مرتكز
أساسي ومك ّون ثابت من ثوابت أيّ حكومة اسرائيلية ،ويصل ح ّد
«القدسية» وال يجب المساس به ،ومن يريد االنتحار سياسيا ً
من القيادات الحكومية أو البرلمانية «اإلسرائيلية» فليدعو إلى
وقف اإلستيطان أو حتى تجميده ،ليجد نفسه على أبعد تقدير
بعد أسبوع أو شهر خارج الحكومة والبرلمان ،فعدا أنّ الغزوة
الصهيونية األولى لفلسطين جاءت على أساس االستيطان وطرد
شعبنا الفلسطيني وإحالل المستوطنين مكانهم ،فإنّ «اسرائيل»
في الوقت الذي تمارس عليها أيّة ضغوط لكي تخوض مفاوضات
مع أطراف عربية أو فلسطينية تبقى ممسكة بثوابتها وال تقدّم أيّ
يمس بثوابتها واستراتيجياتها ،بعكسنا تماما ً
تنازل قيد أنملة
ّ
نحن العرب والفلسطينيون ال نمسك بأيّ ثابت وال يوجد لدينا ال
تكتيك وال استراتيجيات ،فقط نتعاطى مع األمور وفق ردود الفعل
ورؤية واستراتيجية القائد والزعيم ،ألنّ معظم إنْ لم نقل جميع
مؤسساتنا التشريعية والقيادية ديكورية أو هي مؤسسات لحين
الطلب ،وتقول بما يقوله الزعيم الملهم القائد الذي ال ينطق عن
الهوى ،فعلى سبيل المثال ال الحصر عندما عقد مؤتمر مدريد
في تشرين الثاني  ،1991وطرح رئيس حكومة دولة اإلحتالل
ان��ذاك اسحق شامير موقفا ً وخ��ي��ارا ً واضحا ً ب��أنّ «اسرائيل»
مستعدة لمفاوضة العرب والفلسطينيين عشرين عاما ً أو حتى
مئة عام دون أن تعطيهم شيئاً ،وعلى هذا النهج والخيار سارت
الحكومات «اإلسرائيلية» المتعاقبة من يسارها إلى يمينها ،ولم
تطرح أيّ حكومة «اسرائيلية» أيّ موافقة على قرارات الشرعية
الدولية تصل ح ّد االعتراف بالح ّد األدنى من الحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني «دول��ة فلسطينية» على حدود الرابع من
حزيران  1967وعاصمتها القدس ،وضمان حق العودة لالجئين
الفلسطينيين وفق القرار األممي  ،194حتى اتفاق اوسلو االنتقالي
قسم األرض والشعب الفلسطيني ،وشكل النصر الثاني
الذي ّ
لدولة اإلحتالل بعد النكبة بلغة ثعلب السياسية «اإلسرائيلية»
«بيرس» ،لم تلتزم به «إسرائيل» ،وعندما جاء نتنياهو للحكم،
فاوض الفلسطينيون على المفاوض عليه اتفاق الخليل وفتحه
مجدداً.
ومن بعد ذلك كان اإلعتراف المتبادل بين «اسرائيل» ومنظمة
التحرير الفلسطينية وتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني
في جلسة «فزعة» دعي لها المجلس الوطني بعد تعطيل دام
سنوات ،و«إسرائيل» لم تنفذ من هذا اإلتفاق شيئاً ،وأمام هذا
«التغ ّول» والتوحش» والعنجهية «اإلسرائيلية» في ظ ّل ميزان
قوى مختلة لصالح دولة اإلحتالل ،وحالة عجز وانهيار عربي،
«مبجل» ،ج ّرى
أصبحت عاجزة تطبّل للهزيمة على أنها نصر
ّ
استدخال مفاهيم وقيم الهزائم والتنظير لها ،لكي يغدو حال
العرب االستجداء على أب��واب المؤسسات الدولية والبيت
األبيض ،وحتى يستر العرب عوراتهم ويحفظوا ماء وجوههم أمام
شعوبهم المقهورة والتي يتعاملون معها كقطعان أغنام ،كانت
مبادرة السالم العربية التي ط ّرحت في قمة بيروت عام ،2002
تلك المبادرة التي رفضتها «إسرائيل» وردّت عليها بإجتياح
الضفة الغربية ومحاصرة الرئيس الشهيد أبي عمار في المقاطعة
برام الله ،ومنذ ذلك التاريخ ال يملك العرب سوى اإلستجداء
واالبتهال إلى الله إن تستر «إسرائيل» وجوههم وتقبل تلك
المبادرة ،ولكن «إسرائيل» لمعرفتها بهم ،كانت ترفض مبادرتهم
وتركلها ركالً ،وهم يقومون بترحيلها من قمة إلى أخرى ويهبطون
بسقفها حتى تقبل بها «اسرائيل» ولكن دون جدوى ،فهم أسقطوا
ك ّل الخيارات وفي المقدمة منها خيار المقاومة وحتى استخدام
القوة اإلقتصادية والمالية ونقاط القوة العربية في الضغط
على «اسرائيل» وداعميها من األميركان والغرب اإلستعماري،
اسقطوها من خياراتهم وحساباتهم.
هذا الضعف عكس ضعفا ً على الساحة الفلسطينية ،فعدا
عن ضعفها إنقسمت على نفسها ،واستمرت بتجريب المجرب،
خيار المفاوضات مع «اسرائيل» عشرين عاما ً بك ّل أشكالها
والنتيجة المزيد من ضياع األرض والحقوق ،وتكريس للمشروع
الصهيوني على األرض الفلسطينية عبر «تسونامي» إستيطاني
غير مسبوق.
السلطة الفلسطينية والعرب لم تعد لديهم خيارات أو رؤى
واستراتيجيات يعملون وفقها أو على تطبيقها وترجمتها إلى فعل
على أرض الواقع ،بل يتخذون القرار وسرعان ما يتخلون عنه.
أدخلهم كيري بعد ك ّل الفشل للخيار التفاوضي في مفاوضات
ماراثونية لمدة تسعة شهور ،وكان الفشل مدويا ً والبديل مواصلة
التفاوض ،والتهديد بعدم اإللتزام باإلتفاقيات ومراجعة العالقة
األمنية واإلقتصادية والسياسية مع دولة اإلحتالل ،ولكن بقيت
تلك التهديدات حبرا ً على ورق ،ومجرد قنبلة دخانية.
أما العرب وبعد ما يس ّمى بـ»الثورات العربية» ودخولهم في
حروب التدمير الذاتي والحروب المذهبية والطائفية ،فلم تعد ال
القضية الفلسطينية وال القدس بوصلتهم أو قضيتهم المركزية،
بل في ظ ّل الخوف على عروشهم وكراسيهم وانشغالهم في
همومهم القطرية والذاتية ،وصلت بهم األم��ور إلى ح ّد حرف
الصراع عن قواعده وأسسه من صراع عربي ـ «اسرائيلي» إلى
صراع عربي ـ إيراني ،وذهبوا أبعد من ذلك حيث العديد من الدول
العربية أخرجت عالقاتها السرية مع «إسرائيل» من الس ّر إلى
العلن ،وأخذت تتعاون وتنسق مع دولة اإلحتالل عسكريا ً وأمنيا ً
وسياسياً ،ولتصل األمور إلى ح ّد موافقتها على تعديل مبادرة
السالم العربية ،بحيث ال تشترط عودة الجوالن السوري المحت ّل
وال حق العودة لالجئين الفلسطينيين ،ولكن رغم ك ّل ذلك يعلن
نتنياهو رفضه لها ،ويقول بأنّ المبادرة العربية للسالم يجب أن
تقوم على التطبيع مقابل السالم.
لم يقف اإلستجداء واإلنهيار العربي والفلسطيني عند هذا
الحدّ ،حيث ص ّوتت أربع دول عربية وتركيا اإلسالمية حامية
حمى «غ��زة والقدس» في األم��م المتحدة إلى جانب المتطرف
«اإلسرائيلي» دان��ي دن��ون لترؤس اللجنة القانونية في األمم
المتحدة المعنية بالتشريع للقانون الدولي ومكافحة اإلرهاب
وطرق وسبل التصدي له.
وفي المقابل فلسطينيا ً وجدنا بأنّ عضو لجنة تنفيذية وأمين
عام فصيل فلسطيني وإنْ كان حجمه ميكروسكوبي يتوجه بدون
علم أو موافقة اللجنة التنفيذية للمنظمة إلى مؤتمر هرتسيليا
الذي يرسم استراتيجيات لدولة االحتالل حول سبل حمايتها
والدفاع عنها في ظل شرق أوسط مضطرب ،حالة غير مسبوقة
ضحية تذهب إلى عقر دار محتلها الذي يشنّ حربا ً شاملة على
شعبها ،ويصدر المزيد من القوانين العنصرية التي تصف نضال
شعبنا باإلرهاب ،ولكي يقول لنا بأنّ هذا المؤتمر ساحة اشتباك
سياسي؟ ومن يرى غير ذلك فهو مصاب بـ»الحوَل» السياسي!
أيّ هراء وانهيار هذا ،لكي نصل ح ّد االنبطاح واالستجداء؟
حتى يكون لنا خطوط حمراء فلسطينيا ً وعربيا ً يجب أن نعيد
االعتبار لذاتنا ،وأن نغادر عقدة «اإلرتعاش» السياسي المستديمة
في التعامل مع أعدائنا ،وعلينا العمل على تعديل ميزان القوى
مع عدونا ومروحة داعميه إقليميا ً ودولياً ،واستخدم ك ّل مقومات
وعوامل قوتنا في معركتنا والدفاع عن حقوقنا ومصالحنا،
وإعادة اإلعتبارلمؤسساتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية،
وأن ال نبقى أس��رى لخيار التفاوض والتنازالت المجانية ،و
نعيد اإلعتبار للخيارات األخرى من مقاومة وعقوبات اقتصادية
وغيرها ،واشاعة الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية،
ونطلق الحريات العامة والشخصية ،وأن نفسح المجال
للمشاركة في السلطة والقرار ألوسع طيف ومركبات اجتماعية
وبالذات فئة الشباب.
إن استمرار «اندالقنا» واستجدائنا ألعدائنا لن يقودنا سوى
للمزيد من الضياع والتوهان وفقدان البوصلة وضياع الحقوق
واألوط���ان ،هي لحظة فارقة علينا أن نلتقط ما يجري عندنا
وحولنا ،لكي نوظف ذلك لخدمة قضيتنا ومشروعنا الوطني
ولمصلحة أمتنا وشعوبنا العربية ،وإال سنجد أنفسنا أمام
دويالت وكيانات اجتماعية هشة تقودها وتديرها «إسرائيل».
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كوالي�س

�صراع جديد في �سورية عنوانه الأطل�سي ـ رو�سيا
} جمال الكندي
بعد دخول األزمة السورية عامها السادس ،تغيّرت خارطة
الوجود العسكري في الجغرافية السورية بالنسبة للجيش
السوري والجماعات المسلحة ،فبعد أن كان الصراع العسكري
مقتصرا ً على الجماعات المسلحة بكافة أسمائها وانتماءاتها،
وم��ع الجيش السوري ظهر مك ّون آخ��ر يقاتل داع��ش حصرا ً
ومدعوما ً من أميركا والغرب وله أجندته الخاصة ،وأقصد
هنا «قوات سورية الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية والتي
اصبحت ذراع حلف شمال األطلسي في سورية.
هذا الخليط الكبير من الوجود المسلح في سورية ،عقد
المسألة السياسية والعسكرية بسبب تن ّوع الداعمين واختالف
رؤيتهم السياسية لسورية الجديدة ،فالمه ّم عند الغرب هو
ضرب الوحدة الوطنية السورية وإيجاد خرق للهيمنة على
القرار السيادي لسورية ،وجعلها كبعض دول المنطقة تتجاذبها
كتل سياسية مدعومة من دول شتى ذات أجندات خاصة.
ففي ظ ّل وجود «قوات سورية الديمقراطية» ظهر صراع
جديد في الساحة السورية عنوانه األطلسي – روسيا ،ويسعى
ك ّل طرف في قطبي هذا الصراع إلى أن يسبق اآلخر بتحرير أكبر
رقعة ممكنة من األراضي السورية التي تحت سيطرة «داعش»
في شمال وشرق سورية ،مع وجود المسلحين الذين تس ّميهم
أميركا بالمعتدلين والمدعومين من تركيا وبعض دول الخليج
والمختلطين إنْ
صح التعبير بـ»جبهة النصرة».
ّ
لذا أصبحت سورية اليوم ساحة ص��راع غير معلنة بين
الجيش ال��س��وري وحلفائه ال��روس واإليرانيين والمقاومة
اللبنانية ،وبين األم��ي��رك��ان وال��غ��رب وأدات��ه��م على األرض
والمتمثلة في «قوات سورية الديمقراطية» ،التي تلقى العون
والمساعدة من قبل حلف األطلسي وتحاول إيجاد مساحة في

الجغرافية السورية لجعل مسألة تقسيم سورية أمرا ً واقعا ً
وملموسا ً وليس حبرا ً على ورق ،وما إعالنها نيّة تحرير الرقة
إال لخلق واقع جديد اسمه فدرالية سورية كأمر واقع ،خاصة
بعد أن قال زعيمها أ ّنه في حالة تحرير الرقة فإنّ «قوات سورية
الديمقراطية» لن تسلّم الرقة إلى النظام السوري بل أ ّنها ستكون
من ضمن نظام الفدرالية التي يبشر بها زعماؤهم السياسيون.
لذلك بادر الجيش إلى إعالن معركة تحرير الرقة وريفها لقطع
الطريق على آمال الحلف األطلسي الجديد في تقسيم سورية.
ففي سورية هنالك ثالثة مشاريع ،وفي ك ّل مشروع هنالك
داعم ومنظر له ،المشروع األول الذي أس ّميه مشروع السيادة
الوطنية أو المشروع الوطني وهو في ايجاد توافق مبدئي بين
الحكومة السورية والمعارضة الوطنية الغير مرهونة للخارج،
والتي تنادي بالوحدة الوطنية وبسيادة األراضي السورية،
وفي توحيد السوريين تحت بند محاربة اإلرهاب وإعمار البلد،
ويحمل لواء هذا المشروع الحكومة السورية والمعارضة الغير
مسلحة أو معارضة الداخل ومعارضة موسكو والقاهرة كما
تس ّمى.
المشروع الثاني وهو تحت قيادة الحلف األطلسي ويحمل
رايته األميركي وأدات��ه على األرض اليوم هي «قوات سورية
الدمقراطية» التي تقاتل داعش فقط ،وال تتصادم مع المسلحين
المدعومين من تركيا والخليج وال مع الجيش السوري ،ومن
يحمل ه��ذا المشروع يحاول أن يوجد جيش يقابل الجيش
ال��س��وري معترف فيه دول��ي��ا ً يحارب اإلره���اب الداعشي في
المقام األول ليحصل على مغانم سياسية بعد انتهاء العمليات
العسكرية ومن خالل هذه المغانم السياسية يدخل في سيادة
القرار السوري لمصلحة من يم ّوله ويدعمه ،وأعني بذلك أن
يكون في الحكومة السورية القادمة ص��وت غربي أطلسي
أميركي ينازع الصوت الوطني السوري ،وهذه نوع من أنواع
المحاصصة السياسية التي تحاول أميركا عبر دعم «قوات
سورية الديمقراطية» والذي عموده الفقري هم األكراد بأن تجد

لها موطئ قدم في سورية ما بعد الحرب ،عن طريق وزراء في
الحكومة السورية الجديدة يحملون الوالء للغرب ولسياسة
الغربية ف��ي المنطقة ،م��ن هنا نفهم سرعة توجه الجيش
السوري وحلفائه إل��ى الرقة وريفها من أج��ل كسر كما قلنا
مشروع األطلسي في سورية.
المشروع الثالث هو مشروع تركيا في سورية وهو عبر دعم
الجماعات المسلحة من «أحرار الشام» و«جيش الفتح» وغيرهم
والسيطرة على كامل حلب وإرغام الحكومة السورية على قبول
رؤية معارضة الرياض للحكومة المقبلة التي هي عبارة عن
تسليم سورية إلى معارضة الخارج وخ��روج الرئيس األسد
من المشهد السياسي المقبل ،وعدم القبول بحكومة التوافق
الوطني وإيجاد بديل عنها بحكومة انتقالية لها صالحيات
كاملة مكونة من معارضة الخارج ومن المسلحين ،ومن أجل
كسر هذا المشروع إيضا ً كان اللقاء بين وزراء دفاع سورية
وروسيا وإيران من أجل اإلعداد لمعركة حلب الكبرى وإغالق
الحدود مع تركيا وتحرير حلب ريفا ً ومدين ًة.
الجيش السوري وحلفاؤه أمامهم بجانب معركة حلب
معركة الرقة ودي��ر ال��زور والتي تحظى بموافقة دولية كون
العدو هو داعش ونتائجه اإليجابية سوف تنسحب سياسية
في المفاوضات المقبلة مع المعارضة السورية ،ومعركة الرقة
هي معركة إنهاء مشروع الفدرالية التي أعلنت عنها «قوات
سورية الديمقراطية» ،أما معركة حلب فهي لكسر مشروع
أردوغ��ان الطامع لسيطرة على عاصمة سورية اإلقتصادية
وتمكين المسلحين فيها وفرض أجندة معارضة الرياض في
مفاوضات جنيف المقبلة ،والميدان العسكري في الجبهتين
وهو وحده الكفيل ببلورة ماذا سيحصل في المفاوضات المقبلة
بين الحكومة السورية والمعارضة بكافة انتماءاتها ،وليس
لدى المتابع للشأن السوري غير االنتظار لما سوف ينتج عنه
الميدان العسكري في المقبل من األيام.

قالت مصادر متابعة
للعالقات السعودية
ـ المصرية إنّ ك ّل
مواقف الدعم والتأييد
التي يمكن أن تصدر
من القاهرة لحساب
سياسات الرياض
في البحرين واليمن
ال يمكن لها تغطية
القرار الذي صدر
عن القضاء المصري
بفسخ االتفاقية التي
سلّمت مصر بموجبها
جزيرتي تيران
وصنافير للسعودية،
وهو حكم قضائي ما
كان ليصدر لوال ضوء
أخضر رئاسي ألنه
يطال شأنا ً سياديا ً يذكر
بإبطال إتفاقية الغاز
مع «إسرائيل» بحكم
قضائي.

الأمن البلجيكي يعتقل حامل حزام نا�سف مزيف هوالند :العقوبات على رو�سيا لل�ضغط
من �أجل تطبيق اتفاق مين�سك

ألقى األمن البلجيكي القبض على شخص هدد بتفجير
حزام ناسف في مركز تجاري ببروكسل ،لكن التحقيقات
أظهرت أنّ الحزام كان مزيفا ً وخاليا ً من أيّ مواد متفجرة.
وكانت السلطات البلجيكية قد أخلّت مركز «»City 2
للتسوق ،صباح أمس ،على خلفية تلقيها إن��ذارا ً بوجود
قنبلة ،وعقدت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء اجتماعا ً
طارئا ً لمناقشة التدابير األمنية على ضوء اإلنذار اإلرهابي
بالمركز التجاري.
أوضحت وسائل إعالم أنّ المشتبه به اتصل بالشرطة
بنفسه وأنذرها بارتدائه حزاما ً ناسفاً .لكن التحقيقات
بعد اعتقال المشتبه به أظهرت أنّ الحزام كان مزيفاً،
فيما رجحت وسائل اإلع�لام أنّ المشتبه به يعاني من
اضطرابات نفسية ،حيث كان حزام المشتبه به البالغ من
العمر  26عاماً ،مليئا ً بالملح.
وفي السياق ،أعلن رئيس ال��وزراء البلجيكي شارل
ميشيل بعد اجتماع مركز إدارة األزم��ات البلجيكي ،أنّ
السلطات تسيطر على الوضع في العاصمة تماماً ،ودعّ ا
المواطنين إلى التحلّي بالهدوء.
وفي أعقاب االجتماع األمني لم يعلن مركز إدارة األزمات
عن رفع مستوى الخطر اإلرهابي في بروكسل ،في حين
أفادت تقارير بإجراء عملية لمكافحة اإلرهاب في بعض

أحياء بروكسل ،وتحدثت عن إلقاء القبض على مشتبه به
ثان في حي سكاربك (الذي يقع المركز التجاري بالقرب
منه) وبحوزته حزام ناسف.
ه��ذا و كانت النيابة العامة البلجيكيةّ ،
كشفت أول
من أمس ،عن توقيف  6أشخاص يشتبه بضلوعهم في
محاولة هجوم إرهابي في قطار تاليس عالي السرعة في
آب .2015
وك��ان قطار تاليس ال��ق��ادم من العاصمة الهولندية
أمستردام يحمل على متنه  554راكباً ،عندما أطلق شاب
مدجج بالسالح النار وأص��اب  3بجروح قبل أن يتمكن
أربعة ركاب ،هم ثالثة أميركيين وفرنسي ،من إيقافه.
ووقع الحادث بعيد الساعة الرابعة قرب مدينة أراس
في فرنسا ،وأوضحت تقارير أنّ المسلح كان بحوزته
بندقية كالشينكوف وسكين ومسدس آلي وأعيرة نارية،
عندما ش ّرع بإطالق النار باتجاه الركاب قبل أن يتمكن
راكبان من المارينز األميركي ،من السيطرة عليه.
وحسب مصادر في الشرطة الفرنسية ،فإنّ منفذ الهجوم
هو أيوب الخزاني ،المغربي الجنسية ،وت ّم التعرف عليه
عبّر عدة مؤشرات مادية ،بينها بصماته الرقمية ،وينتمي
إلى التيار المتشدد ،وكان معروفا ً لدى أجهزة االستخبارات
الفرنسية واإلسبانية.

ترامب يتعر�ض لمحاولة اغتيال
أعتقلت الشرطة األميركية الشاب مايكل سانفورد ،الذي
ح��اول اغتيال المرشح للرئاسة األميركية دونالد ترامب،
أثناء تجمع انتخابي في الس فيغاس ،حسبما أفادت وثائق
قضائية.
وفي تفاصيل القضية ،زعم مايكل ستيفن ستانفورد (19
عاماً) أن��ه ك��ان يسعى للحصول على توقيع تذكاري من
ترامب ،قبل أن يحاول انتشال مسدس من على خصر ضابط
شرطة في الس فيغاس كان بالقرب منه ،في أثناء تجمع
انتخابي لترامب في تريجر آيالند كازينو.
لكن الشرطة تمك ّنت من القبض على ستانفورد ،فيما لم
تكشف الوثائق القضائية كيف ت ّم إحباط المحاولة أو مدى
اقتراب ستانفورد من ترامب.
ستانفورد ال��ذي لم ينكر محاولته قتل ترامب ،اعترف
للمحققين بأ ّنه كان ينوي اغتيال الملياردير األميركي ،وسعى
إلى االستيالء على سالح الضابط ،باعتبار ذلك أضمن وأسهل
طريقة للحصول على سالح وسط تلك التعزيزات األمنية في
التجمع االنتخابي لترامب.
ووفقا ًألقوال ستانفورد للشرطة ،تضمنتها وثائق المحكمة،
فإنّ الشاب خطط لقتل ترامب منذ نحو عام ،وإنه جاء إلى
الواليات المتحدة (من بريطانيا) منذ عام ونصف العام،
ويعيش في هوبوكين بوالية نيوجيرسي.
وتحدث ستانفورد عن جهوده الكبيرة للوصول إلى الس
فيغاس من أجل قتل ترامب ،وأ ّن��ه لم يكن ينوي التراجع
عن مخططه في حال فشل محاولته ،وأ ّنه كان ينوي تكرار
المحاولة في تجمع انتخابي آخر في فينيكس بوالية أريزونا.
وأقر المتهم بأنه لم يكن ليتمكن من إطالق رصاصة أو
اثنتين ،الفتا ً إلى أ ّنه كان يتوقع موته على أيدي قوات األمن
أثناء محاولته اغتيال ترامب ،وفقا ً للدعوى.
الوثائق القضائية أماطت اللثام أيضا ً عن زيارة ستانفورد
إلى أحد نوادي التدريب على استخدام السالح قبل يوم واحد
من تجمع ترامب االنتخابي ،للتدرب على استخدام مسدس
«غلوك»  9ملم.
في سياق ذلك ،قالت هيئة الدفاع عن ستانفورد إن الشاب
يعاني من اضطراب عقلي وسبق له أن حاول االنتحار ،علما ً
أ ّنه يتخذ من سيارته مسكنا ً له ،وليس لديه أيّ مورد رزق
يعيله خاصة مع انتهاء صالحية تأشيرة دخوله إلى الواليات
المتحدة.
وتتوافق ه��ذه األق���وال مع إف��ادة والدته التي أك��دت أنّ
نجلها يعاني من أمراض عقلية ،مذكرة أنّ ابنها كان يعاني
منذ الصغر من اضطراب الوسواس القهري وفقدان الشهية،
وأ ّنه هرب مرة واحدة من المستشفى في بريطانيا أثناء فترة
معالجته.
وترامب ال��ذي تعرض ألول محاولة اغتيال ،سبق وأن

هاجمه بعض األشخاص في أثناء حمالته االنتخابية في
بعض المناطقّ ،
ونظمت مظاهرات واسعة أدت إلى صدامات
عنيفة ،مثلما حدث في شيكاغو األميركية.
في غضون ذل��ك ،هاجم الرئيس االميركي ب��اراك أوباما
ونائبه جو بايدن ووزي��ر الدفاع أشتون كارتر ،سياسات
دونالد ترامب قائلين ،إنها ستستعدي المسلمين حول العالم
وأيضا ً حلفاء الواليات المتحدة وجيرانها.
بايدن أ ّكد أنّ دع��وات ترامب إلى حظر دخول المسلمين
واستهداف األميركيين المسلمين ،تعكس سياسة الخوف
وعدم التسامح ،وقال «يوجد  1.4مليار مسلم في العالم...
بعض العبارات الرنانة التي أسمعها يبدو أنها تستهدف
وصم المليار واألربعمائة مليون كلهم بأ ّنهم متطرفون».
ومشيرا ً إلى تعهد ترامب بإقامة جدار على حدود الواليات
المتحدة مع المكسيك ،إذا انتخب رئيسا قال بايدن إن تلك
التهديدات ال تحترم الحدود ،وإنّ بناء جدار سيدمر معظم
التقدم الذي حققته إدارة أوباما مع جيران الواليات المتحدة.
بدوره ،إنتقد أوباما سياسات ترامب المناهضة للتجارة،
وقال «هذا ال يتعلق فقط بالوظائف والتجارة وال يتعلق فقط
باألموال .إ ّنه يتعلق أيضا ً ببناء عالقات عبر الحدود».
و كان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على
الواردات من الصين والمكسيك ،وطالب بتغيير في سياسة
التجارة األميركية ،التي يقول إنها تسمح لدول أخرى بإغالق
الباب أم��ام ال���واردات من الواليات المتحدة ،وخفض قيم
عمالتها وإستهداف الصناعات األميركية بشكل غير عادل.

ق��ال الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند ،أم��س ،إنّ العقوبات التي
ت�� ّم فرضها على روسيا ت ّمت بعد
اجتياح األخيرة لشبه جزيرة القرم،
وأن الهدف منها هو الضغط لتنفيذ
اتفاق مينسك.
وذك���ر ه��والن��د خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه مع
نظيره األوكراني بترو بروشينكو،
أنّ ال��م��ش��ارك��ي��ن ف���ي رب��اع��ي��ة
النورماندي يعدون للقاء قريب،
وأ ّنه من المنتظر بحث قضايا األمن
وبعثة من الشرطة إلى دونباس.
وأكد الرئيس الفرنسي ،أ ّنه ما زال
هناك الكثير ليتم إنجازة في أوكرانيا
مثل تأمين االنتخابات وأمن الحدود
في شرق أوكرانيا ،مشيرا ً إلى وجود
تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك.
و تأتي تصريحات هوالند ،في
وقت قالت فيه مصادر أوروبية إنّ
سفراء دول االتحاد اتفقوا على تمديد
العقوبات ضد روسيا لمدة  6أشهر،
و أن القرار ينتظر الموافقة النهائية
من ال��وزراء ،بعد االتفاق عليه من
حيث المبدأ من قبل السفراء.
وفي سياق متصل ،أعلن رئيس
المركز ال��دول��ي للدفاع واألم��ن في
إستونيا ،ي��وري لويك ،أنّ كتيبة
ق��وات «الناتو» البريطانية سيتم
نشرها على أراضي إستونيا.
وقال لويك متحدثا ً في معهد لندن
الملكي للخدمات المتحدة لدراسات

الدفاع واألمن« ،لم يتم اإلعالن عن
ذلك رسمياً…ولكن اآلن أنا أستطيع
القول بأنّ الكتيبة البريطانية سيتم
نشرها في إستونيا .لدينا شراكة
ط��وي��ل��ة األم���د…ون���ح���ن س��ع��داء
بذلك».
تجدر اإلشارة إلى أنّ وزير الدفاع
البريطاني ،مايكل فيرغيوسون ،كان
قد أ ّك��د ي��وم  14ح��زي��ران ،أنّ بالده
ستشكل في ع��ام  ،2017كتيبة من
كتائب الناتو التي يتم نشرها في
دول البلطيق الثالث (إستونيا ،التفيا
وليتوانيا) وبولندا ،مشيرا ً إلى أنّ
الكتيبة البريطانية سيتم إرسالها إلى

اختطاف
الع�شرات في جنوب
�أفغان�ستان

اليابان في حالة ت�أهب تح�سب ًا
لإطالق �صاروخ بالي�ستي كوري �شمالي

أف����ادت ق��ن��اة «ط��ل��وع ن��ي��وز»
األفغانية أم���س ،ب���أنّ مسلحين
مجهولين اختطفوا عشرات الركاب
في طريق «كابل – قندهار» بوالية
هلمند بجنوب أفغانستان.
وأش���ارت القناة نقالً ع��ن قائد
شرطة اإلقليم أغا نور كينتوز ،إلى
أنّ المسلحين نقلوا المختطفين
إلى جهة مجهولة.
م��ن جهته ،أ ّك��د ق��ائ��د الشرطة
إطالق عملية أمنية من أجل تحرير
المختطفين ،بعد قيام «طالبان»
باختطاف  200راك��ب في طريق
«بغالن – قندوز» بشمال البالد
قبل أسبوعين.

قالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للألنباء نقالً عن مصدر حكومي ،إ ّنه
يبدو أنّ كوريا الشمالية نقلّت صاروخا ً متوسط المدى إلى ساحلها الشرقي،
لكن ال يوجد ما يشير إلى إطالق وشيك.
وقال المصدر إنّ من المرجح أن يكون الصاروخ الكوري الشمالي من نوع
موسودان ،وهو نفس الصاروخ الذي حاولت إطالقه في أيار الماضي.
وفي السياق ،قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تشو
جوني-هيوك ،إ ّنه ال يمكنه تأكيد ما جاء في تقرير «يونهاب» وإنّ الجيش يراقب
أنشطة الشمال الصاروخية عن كثب.
المسؤول أضاف أ ّنه إذا مضى الشمال في عملية اإلطالق فإنّ هذا سيكون
انتهاكا ً جديدا ً لقرارات األمم المتحدة وتحديا ً لتحذيرات المجتمع الدولي
المتكررة ،مضيفا ً «سيزيد هذا من عزلة الشمال عن المجتمع الدولي».
بدوره ،قال مصدر في الحكومة اليابانية في وقت سابق أمس،إنّ الجيش
الياباني وضع في حالة تأهب تحسبا ً الط�لاق محتمل للصاروخ الكوري
الشمالي ،وذكرت وسائل إعالم محلية ،أ ّنه صد ّرت أوامر إلى البحرية اليابانية
وبطاريات صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ إلسقاط أي قذيفة متجهة
إلى اليابان.

الجي�ش التركي يعلن
حظر التجول في 25
بلدة �شرق البالد

�سوريون يك�سبون دعوى لجوء
في كوريا الجنوبية

أع��ل��ن الجيش ال��ت��رك��ي ،أم��س،
ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ف��ي  25ب��ل��دة في
محافظة دي��ار بكر شرقي تركيا،
وذلك من أجل بدء عملية عسكرية
ض��د ع��ن��اص��ر م��ن ح���زب ال��ع��م��ال
الكردستاني هناك.
وقالت قناة «سكاي نيوز» إ ّنه
تم استهداف سيارة مصفحة تابعة
للجيش التركي في محافظة هكاري
جنوب شرقي البالد ،ولم ترد أنباء
عن قتلى أو جرحى.
ّ
وي��ش��ن ال��ج��ي��ش ال��ت��رك��ي
ه���ذا
حمالت أمنية ف��ي جنوب شرقي
البالد ضد عناصر ح��زب العمال
الكردستاني ،المصنف كجماعة
إرهابية في تركيا ،وعلى الجانب
اآلخ����ر ت��ب��ن��ى ال��ح��زب ع����ددا ً من
العمليات التي ت ّم تنفيذها داخل
البالد.

تمكن  19رج�لاً س��وري��ا ً من دخ��ول كوريا الجنوبية بصفة الجئين بعد
خضوعهم للتحقيق ،وذلك بعد أن ظلوا عالقين لعدة شهور في مطار «إنتشون»
الدولي ،البوابة الدولية الرئيسية لكوريا الجنوبية.
وأصدرت محكمة «إنتشون» اإلقليمية حكما ً لصالح  19رجالً سورياً ،في
دعوى قضائية رفعوها ضد رئيس مكتب الهجرة التابع لمطار إنتشون الذي
رفض مباشرة دراسة طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
وقالت المحكمة أ ّنه استنادا ً إلى معاهدة الالجئين التي تمنع ترحيل الالجئين
قسراً ،ال تتوفر هنا شروط رفض دراسة طلبات اللجوء ،كما أ ّنه ال يمكن اعتبار
الدول التي مروا بها  -تركيا والصين وروسيا « -دوال ً آمنة» لهم.
يُشار إلى أ ّنه وفقا ً للبند  5من معاهدة الالجئين ،يمكن لمكتب الهجرة أن
يرفض طلب األجانب القادمين من الدول اآلمنة ،أو في حالة تقديمهم أوراق
مزيفة ،أو من يقدمون طلب اللجوء ألسباب اقتصادية فقط.
ودخل السوريون المعنيون كوريا الجنوبية في كانون الثاني العام الحالي،
بعد أن مروا بتركيا وروسيا والصين ،بعد أن غادروا بالدهم في تشرين األول
عام .2014
وادعى مكتب الهجرة في مطار «إنتشون» بأن السوريين المعنيين ال يحق
لهم دراسة وضعهم لمنحهم حق اللجوء ،ألنهم قادمين من دول آمنة نسبياً.
يشار إلى أنّ  28سورياً ،من ضمهم هؤالء الـ  19الذين ربحوا الدعوى ،ظلوا
عالقين في المطار الكوري الجنوبي لعدة شهور ،في حين ينتظر  9سوريين
آخرين من الذين رفعوا الدعوى ،قرار المحكمة في األسبوع المقبل.

إحدى الدول األربع المذكورة أعالها.
ه��ذا وك���ان األم��ي��ن ال��ع��ام لحلف
شمال األطلسي ،ينس ستولتينبرغ،
ق��د ص��� ّرح ف��ي أي���ار ال��م��اض��ي ،أ ّن��ه
ستتم زيادة عدد التدريبات والقيام
بمهام دوريات مشددّة على الحدود
ال��ش��رق��ي��ة للحلف ويُ��خ��ط��ط ألكبر
«تعزيز وجود للحلف منذ أيام الحرب
الباردة» على ضوء تهديد أمن البلدان
األع��ض��اء ف��ي الحلف على ح��دوده
الشرقية والجنوبية .ومع ذلك كان
ستولتنبيرغ أعلن م���رارا ً وت��ك��رارا ً
أنّ الناتو ال يسعى إلى مواجهة مع
روسيا.

