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ُ
والعبث في الفراغ
َق ْت ُل البعو�ض

 جمال العفلق
تقدم المبعوث الخاص لألمم المتحدة ستيفان دي ميستورا بمبادرة
حل جديدة تتضمن أربع مجموعات عمل لحل األزمة السورية ،وتباينت
ردود الفعل بين الرفض والقبول وتعليق على نقاط دون غيرها ،وألن
القضية السورية اليوم ما زالت بمفهوم السياسيين الغربيين هي قضية
ثورة ومطالب هذا يعني أن مشروع الحل األممي ما زال غير ناضج ،وعدم
نضوجه يأتي في أساس فهم القضية ،ولكي يستطيع أحد ما تقديم حل
لقضية حرب كونية عليه أن يقوم بتسمية األشياء بأسمائها .وهذا لم
يحدث في أي حل أممي سابق أو إقليمي ،ولهذا مهما حملت هذه الخطط
من معانٍ إنسانية فهي لن ترتقي إلى الحل.
اليوم في سورية تجاوز الناس أو أكثرهم قضية معارض وموالٍ ،فما
تتعرض له سورية اليوم هو عدوان خارجي تشارك فيه مجموعة أطلق
عليها اسم أصداقاء الشعب السوري ،كانت هذه المجموعة تشكل أكثر من
مئة دولة ،واليوم هي بحجمها الطبيعي تتمثل بمجموعة دولية تتزعمها
الواليات المتحده األميركية وتقودها في تأجيج الصراع العسكري في
سورية.
فما يحدث اليوم في سورية وما يتعرض له الشعب السوري هو
نتاج صراع إقليمي بين المتحالفين أوال ً على محاربة الشعب السوري
ومن ثم بين الدول الداعمة لسورية والدول المعادية وعلى رأسهم الكيان
الصهيوني وتركيا.
والنقاط األرب��ع التي تحدثت عنها الوثيقة وأيدها مجلس األمن
باإلجماع قد تكون صالحة إذا ما أقر العالم أن سورية تحارب الجماعات
اإلرهابية أوال ً وأن وقف تمويل وتجنيد هذه الجماعات لمصلحة دول
الجوار وقوى إقليمية هو أولوية ملزمة لمجلس األمن حينها يمكن أن
نجد لهذه المبادرة طريقا ً إلى النور فعدم تأكيد الدور اإلقليمي المعادي
لسورية واعتبار أعداء األمس هم شركاء اليوم في الحل دون إلزامهم
بقطع عالقتهم بالجماعات اإلرهابية وعلى رأسها «داعش» و»النصرة»
كما أح��رار الشام وغيرها من المجموعات التي تتلقى تعليماتها من
تركيا و»إسرائيل» والسعودية ،وكذلك إلغاء ما يسمى غرفة الموك في
عمان التي تدير المعارك في الجنوب السوري فإن أي مبادرة مهما كانت
إيجابية سوف تسقط عند أول تصادم أو اختالف في تطبيق بند ما من
المبادرة .ألن هذا يعني اإلبقاء على المجموعات اإلرهابية تحت الطلب
وفتح خطوط إمداد لها تحت غطاء المساعدات اإلنسانية والطبية ،وهذا
يعني إعادة ترميم تلك الجماعات التي بدأت تضعف في مناطق سورية
مثل الجنوب ومناطق الزبداني وبردى وبعض مناطق حلب التي يستعيد
الجيش فيها المبادرة.
فالحديث عن هيئة حكم انتقالية ال يعني وجود حل سياسي ،فالهيئة
المقترحة تتضمن الحكومة الحالية والمعارضة الخارجية وهذا بحد
ذاته يذكرنا بمنصب (المندوب السامي) وهو منصب استحدث في بداية
القرن العشرين ،وكان يمثل هذا المنصب دولة االنتداب الفرنسي ،وهذا
ما تريده أميركا حيث سيكون ممثلو المعارضة الخارجية ـ ك ٌل بحسب
والئه – وبهذا يضمن الالعبون اإلقليميون والذين دفعوا مبالغ طائلة
لتدمير سورية أن لهم ممثالً في الحكم الجديد ،ونجد هذا التمثيل في ما
يسمى ائتالف الدوحة ،حيث جمع هذا االئتالف لتمثيل دول العدوان على
سورية وليس لتمثيل الشعب السوري ،وال تتسع الحكومة االنتقالية
المقترحة لكل أطياف المعارضة ،إال إذا أراد دي ميستورا استحداث
مسسميات جديدة ،وهنا سيصبح لكل مواطن سوري وزير يمثله وهذا
خيال سياسي ،فإدارة بالد تخوض حربا ً ضد اإلرهاب يجب أن تكون
خاضعة إلدارة واحدة تدير العمليات وال نتوقع من ممثلي تلك الدول أن
يوافقوا على محاربة الذراع العسكرية لدول العدوان الممثل بالجماعات
اإلرهابية التي تجاوز عددها المئة بين فصائل كبيرة وصغيرة ،ليس
لها هدف واحد .وهذه الفصائل اتضح دورها في الزبداني حيث انهارت
الهدنة الثانية لخالف بين الفصائل المسلحة وكذلك االختالف بين
مشغلي تلك الفصائل.
واليوم ال يمكن أن نجد بين السوريين من يرفض الحل السياسي إال
الذين يرتبطون بأموال البترودوالر ،حيث أصبح من الصعب عليهم
التخلي عن تلك األم��وال كذلك أصبح هناك خطر على حياتهم من قبل
المشغل الذي يمتلك بالتأكيد طرق خاصة به لتصفيتهم إذا ما فكروا
بالعصيان ،وإذا كانت الوثيقة بشكلها المست الحل وأرضت المجتمع
ترتق لحقيقة الواقع اإلنساني في سورية،
الدولي لكنها بالجوهر لم
ِ
فهي لم تذكر إخراج المقاتلين األجانب من سورية وخصوصا ً الذين
قدموا عبر تركيا وتمتلك الحكومة التركية بياناتهم كافة فهم عبروا من
حدودها المشتركة مع سورية ودخلوها عبر مطاراتها الرسمية ونقل
جزء كبير منهم عن طريق االستخبارات التركية ،كذلك قضية تسهيل
تهريب الالجئين عبر األراضي التركية إلى شواطئ اليونان وهذا بحد
ذاته جريمة أخرى يتحمل المجتمع الدولي وكل الدول التي انطلقت منها
قوارب الموت تلك المسؤولية الجنائية واألخالقية ،وال يمكن أن نصدق
اليوم أن تركيا ال تعلم بوجود تلك القوارب وال بوجود مافيا قوارب
الموت ،كما أن الوثيقة لم تقل صراحة وقف تصدير السالح للجماعات
اإلرهابية ولم تحمل ال��دول التي ساهمت بتدمير سورية المسؤولية
المادية على األقل إلعادة اإلعمار .وهي بذلك تريد ترك سورية لمصيرها
في إعادة ما دمره اإلرهاب أو وضع شروط عليها إلعادة اإلعمار من جديد،
على رغم أن السوريين أعلنوا أكثر من مرة أنهم قادرون على إعادة اإلعمار
وإعادة الحياة االقتصادية شرط ان يكف العالم عن محاربتهم ،وقد ال
تكون الوثيقة قصدت إهمال المعارضة الداخلية ولكنها ركزت بالحل في
مجموعة ممثلي العدوان على سورية الموجودين في فنادق اسطنبول،
المستغلين ألموال دعم الالجئين في استثماراتهم الخاصة وتعلم الدول
األوربية حجم حساباتهم لديها.
قد تكون وثيقة الحل صالحة للبحث لدى السياسين وهذا أمر طبيعي
ولكنها على المستوى اإلنساني والشعبي لم تنصف الشعب السوري،
فدائما ً تكون الحلول الدولية غير منصفة وتميل دائما ً لمصالح أصحاب
الحل واستثمارهم السياسي .فعنوان الحل لدى السوريين اليوم محاربة
اإلرهاب وفك الحصار االقتصادي واإلنساني عن الشعب السوري حتى
يتمكن من البدء باألعمار.

قتيالن و 140جريح ًا
بعد تعديل الد�ستور الأوكراني
ُقتل عسكريان أوكرانيان وأصيب نحو  140بجروح نتيجة اشتباكات
وانفجار قنابل يدوية أمام مبنى البرلمان ،حيث تظاهر آالف المحتجين ضد
إقرار البرلمان تعديل الدستور بالقراءة األولى.
وأكد وزير الداخلية األوكراني أرسين أفاكوف صباح أمس وفاة دميتري
سالستيكوف من عناصر الحرس الوطني األوكراني بعد أن أصيب بجروح
بالغة نتيجة انفجار قنبلة أمام البرلمان االثنين ،وذلك بعد وفاة جندي آخر
متأثرا ً بجروحه االثنين.
وأوضحت وزارة الداخلية األوكرانية أن العسكري الذي توفي بعد إصابته
بجروح في اشتباكات أمام برلمان البالد ،أصيب بطلقة نارية وليس بشظايا
قنبلة.
وقال إيفان فارتشينكو مستشار وزير الداخلية األوكراني في حديث للقناة
الخامسة في وقت سابق الثالثاء ،إن انفجارات عدة وقعت االثنين أمام البرلمان
في وسط كييف بعد إقرار النواب تعديل الدستور في القراءة األول��ى ،إال أن
جندي الحرس الوطني األوكراني إيغور ديبرين توفي بعد إصابته بطلقة نارية
في القلب ،بحسب المعلومات األخيرة.
من جهة أخرى ،قال فارتشينكو إن أجهزة األمن ستقوم قريبا ً باستجواب
رئيس حزب سفوبودا وغيره من منظمي احتجاجات االثنين والمشاركين فيها.
واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين في محيط
البرلمان أول من أمس ،حيث تجمع نحو  3آالف من المحتجين على تعديل
الدستور األوكراني .ورشق محتجون مبنى البرلمان بالحجارة وحاولوا اقتحام
المبنى.
وأعلن وزي��ر الداخلية أرسين أفاكوف أن ق��وات األم��ن احتجزت نحو 30
من المتظاهرين أمام مقر البرلمان ،واتهم حزب سفوبودا (الحرية) اليميني
المتشدد بالتحريض على أعمال الشغب .وأكد الوزير اعتقال شخص يشتبه في
رميه لقنابل ،متوعدا ً بمعاقبة المسؤولين عن تأجيج االشتباكات بشكل حازم.
من جهة أخ��رى ،اتهم زعيم الحزب الراديكالي األوكراني أوليغ لياشكو
المخابرات األوكرانية بالعمل االستفزازي أمام البرلمان بهدف تشويه سمعة
المعارضين لتعديل الدستور.
وأعلن تنظيم «القطاع األيمن» اليميني المتشدد أن الرئيس بوروشينكو يشبه
الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتس إذ أظهر حبه لوسائل «القمع ضد الشعب»،
داعيا ً أنصاره إلى التعبئة بعد اندالع االشتباكات في محيط البرلمان.
وكان البرلمان األوكراني قد أقر في وقت سابق في جلسته االثنين مشروع
التعديالت الدستورية الخاصة بإقامة نظام المركزي في أوكرانيا بالقراءة
األولى .وأيد  265نائبا ً التعديالت المقترحة ،بينما عارضها  87من أعضاء
البرلمان.

 طاهر محي الدين
ْ
جفف المستنقعات» .هذه النظرية
«ال تقت ْل البعوض ولكن
التي أطلقها علي عزت بيغوفيتش وهو أول رئيس جمهوري
لجمهورية البوسنة والهرسك بعد انتهاء ح��رب البوسنة
والهرسك ،وهو ناشط سياسي بوسني وفيلسوف إسالمي،
مؤلف لكتب عدة أهمها اإلسالم بين الشرق والغرب ،ولد في
مدينة بوسانا كروبا البوسنية ألس��رة بوسنية عريقة في
اإلسالم ،ثم أصبح عضوا ً في مجلس الرئاسة البوسني من
عام  1996إلى عام  ،2000يعد علي عزت بيغوفيتش من
الموقعين ع��ام  1995على اتفاقات داي�ت��ون للسالم التي
أنهت الحرب ووضعت أسس تشكيل رئاسة حكومية ثالثية
األطراف تضم المسلمين والصرب والكروات في البوسنة
والهرسك تحت مسمى مجلس الرئاسة البوسني.
وهذا ما ينطبق تماما ً وبشكل كامل على اإلرهابيين من
جهة وعلى مستنقع الفكر اإلرهابي التكفيري المجرم من
جهة أخرى ،فاإلرهابي هو تلك البعوضة التي تنقل المرض
وتحمله من المستنقعات التي تتربى ،تنشأ فيها وتلسع
وتمتص الدماء لتعيش ،وتبث سمها في الجسد المستهدف،
وه��ذا هو ش��أن وح��ال اإلرهابيين تماما ً ألنهم ليسوا أكثر
من بعوض صغير تافه ووسيلة لنقل المرض ونشره مثل
الطاعون ،فهم ليسوا مكمن الخطورة األس��اس ،ولكن هي
تلك األفكار الملوثة المنبع التي ينقلونها وينشروها أينما
وج��دوا ،وبالتالي فإن قتل البعوض نفسه ال يحل المشكلة
ج��ذري �ا ً م��ا دام منبع ال �م��رض وه��و «المستنقع التفكيري
اإلره��اب��ي» ال��ذي ينهل منه م��وج��ودا ً ويحتضن الكثير من
بيوض تلك البعوضات الواهية التي ستفرخ وتعمل وتتزاوج

كوالي�س
خفايا

وتخرج أجياالً ربما تكون أكثر تطورا ً وراثيا ً وأكثر دموية
وعنفا ً وتشدداً.
ال يعني هذا الكالم أعاله أن محاربة اإلرهابيين هو عمل
غير م�ج��د ،ول�ك��ن المقصود ه��و م�ح��ارب��ة اإلره���اب بعينه،
ف��ال��رص��اص��ة تقتل اإلره��اب��ي «ال�ب�ع��وض��ة» ول�ك��ن م��ن يقتل
اإلرهاب «المستنقع»؟
فقتل البعوضة ال يخرج السم من جسمك ،ولكنه قد يحميك
من لسعات أخ��رى منها ،بينما تطهير المنزل من أوساخه
وأدران��ه التي يتربى فيها البعوض هي الحل الجزئي أيضا ً
ألنه يجب أن يتم تجفيف المستنقع األساسي الذي يفرخ فيه
البعوض اإلرهابي ،والقضاء على من يعمل على تغذية هذا
المستنقع بأوساخه وإلقاء المزيد من أوساخ فكره ،وإمداده
أيضا ً بكل قنوات الصرف الملوثة من أموال وإعالم وقنوات
فضائية وم��واق��ع ت��واص��ل اجتماعي ،وتسليحه وتدريبه،
وعندها فقط يدرك ذلك اإلرهابي عندما يعدم وسائل الحياة
والمستنقع الحاضن له أنه مقتول ال محالة.
وكل من ال يجفف تلك المستنقعات في أرضه هو مجنون
وواهم وخاسر بال شك ،ألن هذا البعوض سيقاتل من أجل
الحياة ،وسيعود لتلك األرض لعله يجد مستنقعا ً آخر ،ليعاود
الحياة وربما بشكل أشرس من ذي قبل كتنظيم «خراسان»
على سبيل المثال.
وهذا هو ما ستؤول إليه حال تلك الدول الحاضنة لإلرهاب
وداعميها من السعودية وقطر وأميركا وتركيا وأوروب��ا،
وغيرها من تلك البلدان التي رعت هذا الكائن وكبرته ،وقد
ب��دأت مظاهره تعصف ف��ي س��اح��ات ك�ب��رى م��ن العالم في
أميركا وأوروبا ودول الخليج العربي ومصر وعلى رأسهم
تركيا ،ولكن الخطر والتهديد األكبر سيضربان السعودية
بشكل مدمر ألنها هي من تولت حماية ه��ذه المستنقعات
بشكل كبير وأس�س��ت لها البنى التحتية الهائلة ،وأصبح

مجتمعها أكبر بيئة حاضنة لإلرهاب في العالم.
وكذلك هو شأن باقي الدول التي فهمت من قبل قول الرئيس
بشار األس��د ب��أن الطريقة الوحيدة لمحاربة ه��ذا اإلرهاب
والقضاء عليه هي في تجفيف منابع دعمه بكل األشكال ألنه
سينقلب على من أنشأه ورعاه وكبره ،ولكن الحقد األعمى
والعزة باإلثم منعتهم من فعل هذا حتى ال يعلنوا صواب رأيه،
على رغم كل محاوالتهم من فوق الطاولة وتحتها ليحصلوا
على ت�ع��اون م��ع أج�ه��زة األم��ن واالس�ت�خ�ب��ارات ف��ي الدولة
السورية ،وأن تقوم الدولة السورية بتزويدهم بالمعلومات
والملفات عن تلك الشخصيات والجماعات اإلرهابية ،وهم
في الوقت نفسه يغذونها ويجمعونها ويغطونها إعالميا ً
وماديا ً ولوجستيا ً وتسليحياً ،وهم يعلمون أيضا ً أنهم في
آخ��ر المطاف سيعلنون صاغرين أنهم عاجزون عن دحر
اإلرهاب إال بالتعاون مع الرئيس األسد وعلى طريقة الجيش
العربي السوري ورج��ال المقاومة في ح��زب الله ،وألنهم
يعلمون أيضا ً أن ما يقومون به من ضربات جوية خلبية ال
تستطيع إح��راز أي نصر من دون العمل على األرض ومن
دون محاربة وتجفيف كل المستنقعات في العالم من هذا
الفكر الوهابي اإلرهابي ،ويدركون أنه ٌ
عبث في الفراغ ما لم
تحارب كل تلك الهيئات «اإلسالموية» والجمعيات الدعوية
الوهمية والحسابات المالية اإلره��اب�ي��ة ووس��ائ��ل اإلعالم
الوهابية ال�ت��ي أن�ش��أوه��ا إلس�ق��اط األنظمة ال�ت��ي تعاديهم،
ولكنهم أدرك��وا أن السحر انقلب على الساحر وب��أن هذه
األدوات ال�ت��ي استخدموها لتجنيد اإلره��اب�ي�ي��ن للقتل في
سورية وال�ع��راق وليبيا وغيرها من المناطق ،استخدمت
وستستخدم لتجنيد إرهابيي العالم لقتال «أنظمتهم الكافرة»
عندما تفرغ من الحرب في منطقتنا.
في الخاتمة نقول إن قتل البعوض وحده من دون تجفيف
المستنقعات هو ٌ
عبث في الفراغ.

تتوقف المصادر
الغربية أمام امتناع
الجيشين السعودي
واإلماراتي عن
إصدار بيانات
رسمية باسم
وزارتي الدفاع في
البلدين ،أو باسم
قوات التحالف الذي
يخوض الحرب
على اليمن حول
الخسائر التي زادت
عن عشرات القتلى
وعشرات اآلليات،
وتتساءل المصادر
عما إذا كان ممكنا ً أن
يستم ّر في التجاهل؟

فرن�سا تن�شئ «مخيم ًا �إن�ساني ًا» في «كاليه» والمئات يدخلون النم�سا

�ألمانيا لن نت�سامح مع من ي�ش ّككون بكرامة الآخرين بخلفيات عن�صرية
تدفق مئات الالجئين من الرجال والنساء واألطفال
غالبيتهم من السوريين في قطارات إلى النمسا وألمانيا
آتين من هنغاريا بعد سماح السلطات النمساوية لهم
بالمرور.
وسمحت السلطات لمئات األشخاص الذين ال يحملون
وثائق بالسفر إلى ألمانيا الوجهة المفضلة للكثيرين
منهم ،بعد منعهم طوال أيام من مغادرة محطة القطار في
بودابست.
وكانت السلطات النمساوية قد أعلنت أنها لن تسمح
بدخول الالجئين الذين قدموا طلبات لجوء إلى هنغاريا
وستعيدهم إلى بودابست لينتظروا الفصل في ملفاتهم
بحسب القوانين األوروب��ي��ة ،فيما ستخير الباقين بين
تقديم لجوء إلى النمسا أو المرور إلى ألمانيا.
وتماشيا ً مع قواعد االتحاد األوروبي قال متحدث باسم
الشرطة النمساوية إن الذين قدموا بالفعل طلبات لجوء
في هنغاريا سيسمح لهم بالدخول ،لكن ضغوط األعداد
استمرت وسمح للقطارات بالتحرك.
وكانت السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية أعلنت
في وقت سابق من االثنين أنها أوقفت بمساعدة الشرطة
قطارين ممتلئين بالالجئين على الحدود النمساوية
الهنغارية آتين من بودابست.
وق��ال حينها ميخائيل ب��راون الناطق باسم السكك
الحديدية الفدرالية النمساوية ،إنه سيتم فرز الركاب
وإنزال الركاب اإلضافيين منهم ومن ثم ستكمل القطارات
رحلتها إلى فيينا ومن ثم إلى أوروبا الغربية.
وأش��ار ب��راون إل��ى أن ه��ذه الحالة الصعبة يمكن أن
تستمر وتتكرر في األيام القريبة ،حيث قال« :نرى اآلن
قطارين ينتظران على الحدود ،من الصعب توقع إلى ماذا
ستؤول إليه األوضاع ،لكن ال يجب استبعاد تكرار األمر في
األيام المقبلة».
وبين ب��راون أن ه��ذه القطارات تمر كل ساعتين من
بودابست إل��ى فيينا وتكمل طريقها إل��ى ال��غ��رب ،وأن
القطارات عندما تكون في هنغاريا يتحقق منها موظفون
هنغاريون ،وعندما تصل الحدود النمساوية يدخلها
موظفو السكك الحديدية الفيدرالية النمساوية ويفتشونه
ويتحققون من موافقته لمعايير السالمة وأنه في حال كان
القطارات ممتلئة فوق المسموح وبشكل كبير «كما هي
عليه اآلن فلن يسمح لها بمواصلة الطريق».

وق��ال ب��راون« :موظفو السكك الحديدية يطلبون من
الشرطة في هذه الحالة إخراج األعداد الزائدة ،موضحا ً أن
من يتم إنزالهم يمكن لهم أن ينتظروا قطارا ً آخر ليقلهم أو
أن يجدوا ملجأ موقتا يأويهم ،نحن ال نعلم بالضبط ألننا
لسنا سلطة بل شركة سكك حديدية».
وكانت المستشارة االلمانية أنغيال ميركل حذرت أول
من أمس من أن السلطات لن تتسامح مع من يشككون
بكرامة اآلخرين ،ويشاركون في تظاهرات ذات خلفيات
عنصرية ويمينية متطرفة.
وشددت المستشارة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد
أي تحرك عنصري ومتطرف ضد الالجئين ،في وقت يزداد
فيه تعرض الالجئين لحوادث ت��ؤدي إلى مقتل العديد
منهم .وقالت إن أزم��ة المهاجرين قد تدمر مبدأ حرية
االنتقال في أوروبا التي كفلها اتفاق شينغن.
وتتوقع ألمانيا استقبال نحو  800ألف مهاجر هذا العام

الكرملين يتوقع جولة جديدة من مفاو�ضات «النورماندي»
حول �أوكرانيا في منت�صف ت�شرين الأول المقبل

وهو عدد أكبر مما يتوقعه أي بلد في االتحاد األوروبي.
وقالت ميركل إنه إذا لم تتمكن أوروبا من االتفاق على
توزيع ع��ادل لالجئين فستكون منطقة شينغن موقع
تساؤل ،حيث قالت خالل مؤتمر صحافي في برلين «إذا لم
ننجح في توزيع عادل لالجئين فسيكون موضوع منطقة
شينغن في جدول أعمال الكثيرين» .وأضافت« :إننا أمام
تحد وطني جسيم ...وسيكون هذا تحديا ً رئيسيا ً ال أليام
عدة أو أشهر وإنما لوقت طويل».
وتعتبر أزمة الالجئين الراهنة في أوروب��ا أسوأ أزمة
لجوء منذ ال��ح��رب العالمية الثانية ،يلقى فيها آالف
المهاجرين حتفهم في رح�لات برية وبحرية محفوفة
بالمخاطر.
وبينما اعتبرت وزيرة داخلية بريطانيا تيريزا ماي ،في
مقال نشر األحد في «صنداي تايمز» أن منطقة شنغن هي
سبب تفاقم أزمة المهاجرين وطالبت بتشديد الرقابة على

�أوباما يكبح االحترار بعد تحذير علماء
من ع�صر جليدي جديد
أكد الرئيس األميركي باراك أوباما
ض��رورة التوصل إلى اتفاق لحماية
األرض من ارتفاع درجات الحرارة ،في
وقت تحذر فيه دراسات علمية متزايدة
من انخفاض حرارة سطح األرض.
ودع��ا ب��اراك أوباما االثنين زعماء
ال��ع��ال��م إل���ى االت���ف���اق ع��ل��ى خفض
انبعاثات ال��ك��رب��ون ،وذل��ك ف��ي قمة
لألمم المتحدة تعقد في كانون األول
المقبل ألن المناخ بحسب أوباما يتغير
بخطى أسرع من جهود كبح االحترار
العالمي.
واع���ت���رف أوب���ام���ا أول م��ن أم��س
في اجتماع في أالسكا أن الواليات
المتحدة تلعب دورا ً كبيرا ً في زيادة

توقع الكرملين عقد لقاء جديد
لـ»رباعية» النورماندي» الخاصة
بالتسوية األوكرانية على مستوى
وزراء ال��خ��ارج��ي��ة ق��ب��ل منتصف
تشرين األول المقبل.
وق��ال ي��وري أوش��اك��وف مساعد
الرئيس ال��روس��ي ف��ي تصريحات
صحافية أول م��ن أم���س« :يجرى
حاليا ً تنسيق موعد ومكان انعقاد
لقاء وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا
وفرنسا وألمانيا بصيغة النورماندي
ال��خ��اص��ة ب��دع��م عملية «مينسك»
السلمية ف��ي أوك��ران��ي��ا» و»نتوقع
بعد ذلك أن يتواصل الزعماء الدول
األربع عبر الهاتف» .ومن ثم سنرى
«ه��ل سيتفقون على موعد ومكان
انعقاد اجتماع قمة لهم؟».
وأعلنت المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل خالل مؤتمر صحافي

عقدته االثنين أن برلين ال تستبعد
عقد لقاء قمة لرؤساء دول «رباعية
النورماندي» ،مشددة على ضرورة
إج��راء تحضيرات موسعة قبل مثل
هذا اللقاء.
وقالت« :ال نستبعد عقد اجتماع
لزعماء رباعية النورماندي .لكن
يجب أن يكون لدينا أمل في أن يدفع
ه��ذا اللقاء (العملية السياسية)
خ��ط��وة إل���ى األم����ام .ول��ذل��ك يجب
التحضير ل��ه أوال ب��ص��ورة جدية.
وبشكل ع��ام ف��إن جميع األط���راف
منفتحة على مثل هذه المبادرة».
يذكر أن الرئيس الروسي فالديمير
بوتين قد أج��رى السبت الماضي،
مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي
ف��ران��س��وا ه��والن��د وال��م��س��ت��ش��ارة
األلمانية أنغيال ميركل ،وقد ركزت
ال��م��ح��ادث��ات ع��ل��ى ج����دول أع��م��ال

االتصاالت القادمة بصيغة «رباعية
النورماندي».
وت��ع��ود صيغة «ال��ن��ورم��ان��دي»
إل���ى ح���زي���ران ع���ام  ،2014وق��د
التقى الزعماء األربعة على هامش
االح��ت��ف��االت ب��ال��ذك��رى السبعين
إلنزال قوات الحلفاء في النورماندي
في أثناء الحرب العالمية الثانية.
وجاء اللقاء الرباعي في وقت استمر
التصعيد ال��ح��اد ل��ل��ن��زاع المسلح
في جنوب شرقي أوكرانيا وال��ذي
ان��دل��ع ف��ي ن��ي��س��ان ع���ام .2014
وتمثل «رباعية النورماندي» قناة
دبلوماسية مهمة ل��دع��م العملية
السلمية ف��ي أوك��ران��ي��ا ،وق���د ق��ام
الزعماء األربعة ب��دور محوري في
تبني «اتفاق مينسك» الثاني ،التي
مهدت للشروع في نزع فتيل التوتر
في منطقة النزاع.

حدود الدول ،انتقد وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس
موقف دول ضربت قوانين االتحاد بعرض الحائط ،وطالب
هنغاريا بإزالة األسالك الشائكة التي أقامتها على حدودها
مع صربيا.
وكانت هنغاريا ،في مسعى لمنع دخول الالجئين أقامت
سياجا ً من األسالك الشائكة على حدودها الممتدة على
طول  175كم مع صربيا ،مع حراسة من شرطة الحدود
والكالب ودوريات مزودة بسيارات دفع رباعي.
لكن السياج فشل في منع عبور المهاجرين ،وأعلنت
الحكومة الهنغارية أنها ستبني إضافة إلى ذلك جدارا ً
ب��ارت��ف��اع أرب��ع��ة أم��ت��ار ،كما ستشدد العقوبات على
األشخاص الذين يدخلون بطريقة غير شرعية.
وقضى مئات الالجئين العالقين في فيينا في طريقهم
من هنغاريا إلى ألمانيا ليلة االثنين على أرصفة محطة
القطارات المركزية ،في ظل إجراءات أمنية مشددة فرضتها
الشرطة.
وذكرت مصادر صحافية هنغارية أن محطة القطارات
الرئيسية في بودابست طلبت من الموجودين فيها إخالءها
بسبب تدفق المهاجرين الذين يحاولون ركوب القطارات
المتجهة إلى ألمانيا والنمسا .وأعلنت المحطة عبر مكبرات
الصوت أنه تم تعليق الرحالت حتى إشعار آخر.
وأعلن في مكبرات الصوت أنه «لن تكون هناك قطارات
تغادر المحطة أو تصل إليها حتى إشعار آخر ويطلب من
الجميع مغادرة المبنى».
من جانب آخر قال رئيس ال��وزراء الفرنسي مانويل
فالس خالل زيارة إلى ميناء كاليه شمال فرنسا أول من
أمس ،إن بالده بصدد إنشاء «مخيم إنساني» للمهاجرين
الذين يحتشدون باآلالف وفي ظروف سيئة في هذا المرفأ
على أمل التوجه إلى بريطانيا.
وراف��ق فالس في ه��ذه ال��زي��ارة النائب األول لرئيس
المفوضية األوروب��ي��ة فرانس تيمرمانس ال��ذي أوضح
ب��دوره أن المفوضية ستمنح باريس مساعدة أوروبية
قدرها خمسة ماليين يورو لتمويل هذا المخيم المصمم
ليتسع لـ 1500شخص.
من جانب آخر يواصل الهالل األحمر الليبي انتشال
جثث ألشخاص الذين ماتوا غرقا ً في البحر قبالة السواحل
الليبية أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل اإليطالية
بقوارب متهالكة.

درج��ات الحرارة على كوكب األرض
وعبر عن االستعداد للمساعدة في
معالجة المشكلة.
وأضاف أوباما أن العالم يجب أن
يصل هذا العام  -في باريس  -إلى
اتفاق لحماية الكوكب ما دام هذا في
المستطاع ،منوها ً إل��ى أن المنطقة
القطبية الشمالية تتأثر بصورة
ملموسة بتغير المناخ ،مشيرا ً إلى
أن أالسكا تشهد أسرع معدالت تآكل
للشواطئ في العالم.
ت��ج��در اإلش�����ارة إل���ى أن ارت��ف��اع
درج��ات ح��رارة الجو ح ّول الكثير من
المناطق المعتدلة في أوروب��ا وآسيا
إلى ما يشبه المناطق المدارية خالل

السنوات األخيرة ،ونتيجة شدة الحر
وافت المنية  105أشخاص في اليابان
منذ نهاية نيسان ،إضافة إلى دخول
عشرات اآلالف المستشفيات.
إلى ذلك غدت الحرائق طوال موسم
الصيف أم��را معتادا تلتهم الغابات
في روسيا وأمريكا وأوروبا ،واعتبرت
دراس��ة أميركية أن التغير المناخي
يثير احتمال تشكل أعاصير استوائية
ف��ي الخليج ت��ه �دّد م��دن �ا ً م��ث��ل دب��ي
والدوحة.
وي��رى أوب��ام��ا أن األدل���ة العلمية
شديدة الوضوح وتثبت خطر ارتفاع
درجات الحرارة ،لكن هل هي واضحة
فعالً أدلة أوباما العلمية؟

الخارجية الأميركية تن�شر دفعة جديدة من مرا�سالت كلينتون
أعلنت وزارة الخارجية األميركية أن حوالى  150رسالة،
من أصل آالف الرسائل التي أرسلتها هيالري كلينتون من
بريدها االلكتروني الخاص أثناء ترؤسها ال��وزارة احتوت
على معلومات حساسة.
وأثارت قضية استخدام هيالري كلينتون حسابا ً بريديا ً
إلكترونيا ً خاصا ً في مراسالت تتعلق بعملها في منصب
وزيرة الخارجية سجاال ً في واشنطن انعكس على حملتها
لالنتخابات الرئاسية المقررة عام .2016
وفي إطار تداعيات هذه القضية نشرت وزارة الخارجية
في شبكة اإلنترنت دفعة جديدة من المراسالت (أكثر من
 4آالف رسالة تحتوي على حوالى  7آالف صفحة) التي
أرسلتها أو تلقتها كلينتون من حساب بريدي إلكتروني
وخ��ادم خاصين حين كانت على رأس ال��وزارة (-2009
 .)2013وبموجب قرار قضائي بدأت وزارة الخارجية في
الربيع التدقيق في مئات أو حتى آالف الرسائل ،من أصل أكثر
من  30ألف رسالة أرسلتها كلينتون من حسابها الخاص
وتتعلق بعملها في الوزارة ،ومن ثم تصنيف هذه الرسائل
ونشرها على المأل ،في عملية مضنية تتم على مراحل.

وقبل أسبوعين أق��رت ال���وزارة ب��أن العشرات من هذه
الرسائل كان يجب أن تصنف بمفعول رجعي على أنها
وثائق «سرية» ،وهي الدرجة األدنى على سلم التصنيفات
الصارم المتبع في اإلدارة األميركية لحماية المراسالت
وطريقة تبادل المعلومات في داخل اإلدارة وخارجها.
وفي الواقع ،فإن الوزيرة السابقة أرسلت وتلقت 62320
رسالة خ�لال السنوات األرب��ع التي كانت خاللها وزي��رة
للخارجية بين  2009و 2013من بريد إلكتروني خاص.
وق��د شرحت أن استخدامها ه��ذا العنوان وليس عنوانا ً
حكوميا ً رسميا ً يعود ببساطة «لدواعي السهولة» وضرورة
استخدام هاتف ذكي واحد.
ون���زوال ً عند طلب وزارة الخارجية سلمت كلينتون
الرسائل اإللكترونية التي تعتبرها رسمية وعددها تحديدا ً
 30490رسالة.
وتعتبر كلينتون أن الرسائل اإللكترونية المتبقية وعددها
 31830هي وثائق خاصة ،مشيرة إلى أن الخادم الذي
يحفظ بريدها االلكتروني أفرغ بعد تسليم نسخ ورقية عن
هذه الرسائل اإللكترونية الرسمية.

