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عربيات  /دوليات

العرب يذبحون �سورية
ويتاجرون بمعاناة �أبنائها
 راسم عبيدات
عندما تستمع إلى أحد مشايخ ومفتي السالطين تكاد تشعر
بالتقيّؤ من رخصه وتفاهته وان�ع��دام أي مشاعر باإلنسانية
أو االن�ت�م��اء ل��دي��ه ،س��وى أن��ه ب��وق وط�ب��ل أج��وف لمن وظفوه
ول �ق �ن��وه ،ف�ه��و م��ن ش��دة «ح��زن��ه» و»م�ح�ب�ت��ه» و»خ��وف��ه» على
الالجئين السوريين الذين ضاقت بهم األرض بما رحبت بفعل
المال النفطي الخليجي المستخدم في ذبحهم وتدمير بلدهم،
ولكون من م ّولوا ذبحهم وتدمير بلدهم ،يغلقون الحدود في
وجوههم ويمنعونهم م��ن دخ��ول بلدانهم ،فلم يبق أمامهم
سوى بلدان أوروب��ا الغربية ،تلك البلدان التي لم تسألهم عن
دينهم ومذهبهم وطائفتهم ،تعاملت معهم كبشر وسمحت لهم
بدخول أراضيها وم��دت لهم يد العون والمساعدة ،وليخرج
علينا رجل الدين هذا بالقول بأنه يخشى على هؤالء الالجئين
أي شيوخ «عهر» أنتم ال ترحمون وال تريدون
من «التنصر»ّ ،
لرحمة الله أن تنزل.
في بداية األزمة السورية ،رأينا كيف عملت مشيخات النفط
والكاز مع ما يسمى بالمعارضة السورية بمختلف مشاربها
ومنابتها تكفيرية ودينية وغير ذل��ك على تهجير السوريين
قسرا ً ولخدمة أه��داف مشبوهة إلى األردن ،من أجل تشويه
سمعة النظام السوري ،بأن ه��ؤالء يهربون من قمع النظام،
ووضعوهم في مخيم الزعتري في الصحراء األردنية ،وكي
يذيقوهم كل ألوان العذاب والذل وامتهان الكرامة ،ولكي يعمل
ال�ق��وادون من أج��ل ش��راء الفتيات السوريات الصغيرات من
أجل مشايخ النفط والغاز من أجل إشباع نزواتهم ورغباتهم
وج��وع �ه��م ون�ه�م�ه��م ال �ج �ن �س��ي ،ف��ي «أروع» دع ��م للالجئين
ال�س��وري�ي��ن ،ناهيك ع��ن دف��ع قسم منهن للعمل ف��ي الدعارة
وال �ت �س��ول ،وح�ث�ه��م ع�ل��ى ش�ت��م ال �ن �ظ��ام ال �س��وري ل�ي��ل نهار،
والحديث عن «فظائعه» و»قمعه» ألسرهم وعائالتهم.
ال�ي��وم ،عندما نجد البحر يتقاذف جثث األط�ف��ال والنساء
السوريات ،أو الذين تتحلل جثثهم في البرادات المثلجة على
ال�ح��دود ،أو من يتوسلون نقاط ال�ح��دود والعبور األوروبية
ال �م��رور وال��دخ��ول إل��ى أراض �ي �ه��م ،وه��م م��ن دفعتهم غريزة
البقاء للهجرة إلى بلدان أوروبية غربية في مناظر تثير فينا
الكثير من الحزن ومشاعر اإلنسانية تجاه أبناء شعب ،كانت
دولتهم قبلة كل المضطهدين والمظلومين ،هي من احتضنت
ووف��رت األم��ن واألم��ان لالجئي شعبنا الفلسطيني ولغيرهم
من الجئي الدول المجاورة ،سورية كانت وستبقى قلعة من
قالع العروبة ،تدفع الثمن من لحم ومعاناة أبنائها ،دفاعا ً عن
أمة يراد لها التقسيم والتجزئة والتفكيك وليعاد تركيبها خدمة
لمشاريع استعمارية.
من يذرفون دموع التماسيح من مشيخات النفط الخليجية
ومعهم المعارضة السورية بمختلف تالوينها ومسمياتها على
الشعب السوري ،ويدعون لتخليصه من «ظلم» و»قمع» النظام
ال �س��وري ،وي��ري��دون ل��ه ال�ح��ري��ة والديمقراطية كمفاهيم لم
يعرفوا عنها شيئا ً في بلدانهم التي هي ليست أكثر من مزارع
وإقطاعيات لهم ولعائالتهم المالكة ،يعاملون فيها شعوبهم
على أساس أنها قطعان بشرية ليس أكثر ،ومعهم معارضات
ج ّل اهتمامها العيش في الفنادق والمتاجرة بالدم السوري،
حيث الخالفات على األم��وال والغنائم واالم�ت�ي��ازات وسرقة
أم��وال المساعدات اآلت�ي��ة ال��ى الالجئين السوريين والشعب
السوري ،تلك العصابات من المعارضة التي دخلت أكثر من
مرة في صراعات ومعارك حول األم��وال والغنائم والشرعية
والتمثيل ،والتي لم يكن والؤه��ا وانتماؤها للشعب السوري
وال حريته وال ديمقراطيته وال تحسين شروط وظروف حياته
االقتصادية ،بقدر ال��والء لمن يغدق عليها األم��وال واألسلحة
من أجل تنفيذ مشاريعه وخدمة مصالحه.
أين هم علماء السالطين المرفهين ،المن ّعمين ،الذين يفتون
على مقاسات وط�ل��ب زعمائهم؟ وال��ذي��ن سمعناهم أك�ث��ر من
مرة يطالبون حجاج بيت الله الحرام بالدعاء علنا ً على النظام
السوري وحزب الله وإيران ،والذين أفتوا باالستعانة باألجنبي
من أجل احتالل ليبيا وتدميرها ،وكذلك طالبوا أميركا التي تقف
خلف المشروع االستعماري المعادي لألمة ،بأن تقف موقفا ً
«مش ّرفاً» الى جانب الشعب السوري ض ّد النظام والدولة في
سورية ورئيسها الدكتور بشار األسد.
لم نسمع منهم كلمة واحدة بحق من ذبحوا الشعب السوري
وي �ت��اج��رون ب �م�ع��ان��ات��ه ،م��ن خ�ل�ال م��ا ض �خ��وه م��ن مليارات
الدوالرات لتدمير سورية وقتل أبنائها وتشريدهم ،بمطالبتهم
باستيعاب الالجئين ال�س��وري�ي��ن ف��ي ب�ل��دان�ه��م ،وال�ع�م��ل على
مساعدتهم وتوفير العيش الكريم لهم ،ه��ؤالء الذين نعرف
ج�ي��دا ً م��دى حقدهم على س��وري��ة ،حيث أن الرئيس السوري
وصفهم بأنهم أشباه الرجال إبان الحرب العدوانية التي شنتها
«إسرائيل» على لبنان في تموز  ،2006ففرائصهم المرتعدة،
وخستهم ونذالتهم ،وتآمرهم على المقاومة ،هي
وجبنهم
ّ
التي دفعتهم لدعم وتأييد العدوان «اإلسرائيلي» على لبنان،
واليوم يريدون أن ينتقموا من سورية قيادة وجيشا ً وشعباً،
وع�ل�م��اؤه��م وشيوخهم المسبّحون ال بحمد ال�ل��ه ،ب��ل بحمد
الدوالر ،يصمتون على جرائمهم صمت القبور ،حيث مسلسل
القتل اليومي بحق ف�ق��راء اليمن ،م��ن قبل م��ا يسمى بطيران
التحالف العربي ،ذلك الطيران ،الذي لم يكن في يوم من األيام
جزءا ً من معارك الشرف والدفاع عن مصالح األمة وكرامتها
وسيادتها الوطنية ،وتحديدا ً عندما كان الطيران «اإلسرائيلي»
يلقي بحممه وقنابله المحرمة دوليا ً على بيوت الصفيح التي
تأوي الجئي مخيمات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
هؤالء لم تحركهم جثث أطفال ونساء سورية التي تقاذفها
البحر على شواطئه ،وال الجثث المتحللة في ال �ب��رادات على
ح��دود ال��دول األوروب �ي��ة ،وأص��اب�ه��م ال�خ��رس وال �ط��رش ،ولم
نسمع ب�ف�ت��اوي�ه��م ال �ت��ي ت�ط��ال��ب ح�ك��ام�ه��م ب��اس�ت�ض��اف��ة ه��ؤالء
الالجئين ،ال��ذي��ن أرادوا لهم «ال�ح��ري��ة وال��دي�م�ق��راط�ي��ة» ،تلك
الشعارات والمفاهيم التي يرددونها كالببغاوات في أحاديثهم
عن حقوق اإلنسان في سورية.
إنّ ه��ذا ال�غ��رب «ال�ك��اف��ر» أكثر إنسانية ورح�م��ة منكم بحق
ه ��ؤالء ال�لاج�ئ�ي��ن ،ف�ه��و ع�ل��ى األق� � ّل يستقبلهم م��ن منطلقات
إنسانية بغض النظر عن دينهم ويوفر لهم متطلبات الحياة،
وم��ن ثم يجد لهم العمل ويعمل على منحهم حق اإلقامة بعد
سنوات عدة ،وشعوبهم تحركت مشاعرها وإنسانيتها عندما
رأت صور الطفل السوري الذي تقاذفته األمواج جثة هامدة،
وخرجت جماهيرهم في تظاهرات غاضبة ض� ّد العنصرية،
مطالبة حكوماتهم باستقبال الالجئين السوريين من دون
قيود أو عوائق ،فأين أنتم يا شيوخ السالطين والحكام ،يا من
أعماكم بريق ال��دوالر والدينار والريال عن قول كلمة الحق؟
هؤالء هم من العرب السنة وليسوا شيعة أو خوارج؟ تنصبون
أنفسكم محامين ومدافعين عن العرب ،وأنتم أول من يساهم
في ذبحهم وتهجيرهم وتشريدهم.
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الميدان ال�سوري ...معطيات و�أرقام بحروف ال�سيا�سة يكتبها �صمود الجي�ش وال�شعب
 هشام الهبيشان
إن ت��ط��ورات ال �م �ي��دان ال��س��وري األخ��ي��رة ب �ع��د فشل
ع��اص �ف��ة ال��ج��ن��وب ب ��درع ��ا وال �ق �ن �ي �ط��رة وف��ش��ل غ ��زوة
السويداء ،وانهيار مشروع ومخطط محاصرة دمشق
من خاصرتها الشمالية والشمالية الغربية «القلمون»
ومن جهتي الغوطتين الغربية والشرقية ،وفشل مخطط
استكمال غ��زوة إدل��ب بإكمال مراحلها بحمص وحماه
وحلب ،وانهيار منظومة غرفة عمليات فتح حلب وأنصار
الشريعة وفشلها عن تحقيق أي اختراق في مدينة حلب،
والصمود األس�ط��وري للجيش العربي السوري وقوى
المقاومة الشعبية في دير الزور والحسكة ،هذه العوامل
بمجموعها ت��ؤك��د أنّ ال��دول��ة ال �س��وري��ة اس�ت�ط��اع��ت أن
تستوعب الغزوة األخيرة للمجاميع المسلحة المتطرفة
وداعميها ،وهذا االستيعاب لهذه الموجة وما سبقها من
موجات لغزوات سابقة تع ّرضت لها سورية هو مستم ّر
منذ أرب��ع سنوات ونيّف ،فسورية الدولة صمدت أمام
موجات أكثر صعوبة من الموجة التي نعيشها اليوم،
فقد كانت الموجات السابقة متعددة الوجوه واألشكال
وال�ف�ص��ول «ع�س�ك��ري��ة ،اق�ت�ص��ادي��ة ،اجتماعية ،ثقافية،
إعالمية دموية» ،ومجموع هذه األنماط هُزم و ُكسر على
أبواب الصخرة الدمشقية والسورية الصامدة.
في هذه المرحلة ،يبدو واضحا ً لجميع المتابعين أنّ
الجيش العربي السوري وحلفاءه قد استطاعوا استعادة
زم��ام ال�م�ب��ادرة ف��ي كثير م��ن س��اح��ات المعارك الممتدة
على م�س��اح��ات واس �ع��ة م��ن الجغرافيا ال �س��وري��ة ،وفي
هذه المرحلة التي يت ّم فيها اإلطباق على باقي حصون

المسلحين ف��ي ال��زب��دان��ي وال�ق�ل�م��ون ال�ش�م��ال��ي الغربي
وريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي وأري��اف إدلب
الجنوبي والجنوبي الغربي والغربي والشمالي الغربي
وري �ف��ي ح �م��ص ال�ش �م��ال��ي وال �ش��رق��ي وري���ف الالذقية
الشمالي ،ومجموع ه��ذه العمليات تت ّم بعمليات نوعية
وخاطفة ،أما في حلب فالجيش السوري يستكمل اليوم
مخطط عملياته من جديد لإلطباق على بعض األحياء في
تتحصن فيها الميليشيات المسلحة ،وفي
المدينة التي
ّ
الريف الحلبي ،هناك أيضا ً تقدم ملحوظ للجيش السوري
في ريفي حلب الشمالي والشرقي ،وفي ريف القنيطرة
الشمالي والشمالي الغربي هناك عمليات نوعية وخاطفة
للجيش العربي السوري وقوى المقاومة الشعبية ،وهذا
األمر ينسحب كذلك على أرياف درعا الشمالية والشمالية
الشرقية والجنوبية الغربية وري��ف السويداء الشرقي،
وهذا األمر ينطبق كذلك على التصدي للمجاميع المسلحة
والتقدم للجيش بمدينتي الحسكة ودير الزور.
وهنا ال يمكن في أي حال من األحوال التقليل من حجم
اإلن�ج��از وق��وة الصمود للجيش العربي ال�س��وري الذي
ساهم في ص ّد هذه الهجمة األخيرة على سورية ،وهنا
ال يمكن كذلك إنكار حجم ودور الر ّد السوري العسكري
واإلعالمي السريع وبحرفية على هذه الهجمة للتخفيف
من آثارها في المعادلة الداخلية السورية ،فتسارع هذه
األحداث وتعدّد جبهات القتال على األرض واالنتصارات
المتالحقة للجيش العربي ال�س��وري في محيط دمشق
وما يصاحبها من هزائم وانكسارات وتهاو بعض قالع
المسلحين اإلرهابيين «المعارضين بحسب التصنيف
األم� �ي ��رك ��ي» ،س �ي��زي��د ب�ش�ك��ل واس� ��ع م��ن ث �ق��ة المواطن
السوري بدولته وقيادته وجيشه.
إنّ صمود سورية اليوم عسكرياً ،ودعم حلفاء سورية

لها عسكريا ً واق�ت�ص��ادي�ا ً وس�ي��اس�ي�اً ،وت��وس��ع الجيش
العربي ال�س��وري ف��ي عملياته لتحرير األرض مدعوما ً
ومسنودا ً من قاعدة شعبية تمثل أكثرية الشعب السوري،
ه��ذه ال�ع��وام��ل بمجموعها ستكون ه��ي الضربة األولى
إلسقاط أه��داف ورهانات الشركاء في الهجمة األخيرة
على سورية ،وبحسب ك ّل المؤشرات والمعطيات التي
أمامنا ال�ي��وم ،ليس أم��ام األميركيين وحلفائهم ومهما
طالت معركتهم وحربهم على سورية إال اإلقرار بحقيقة
األم��ر الواقع ،وهي فشل وهزيمة حربهم على سورية،
والمطلوب منهم اليوم هو االستعداد والتحضير لتح ّمل
ك� ّل تداعيات ه��ذه الهزيمة وتأثيرات ه��ذا الفشل عليهم
مستقبالً .
ً
اختتاما ،إنّ تسارع األح��داث وال�ت�ط��ورات الميدانية،
وت� �ع� �دّد ج �ب �ه��ات ال �ق �ت��ال ع �ل��ى األرض واالن� �ت� �ص ��ارات
المتالحقة للجيش العربي ال�س��وري وم��ا يصاحبها من
ه��زائ��م وان�ك�س��ارات وت�ه��او ف��ي بعض ق�لاع المسلحين،
م��ن مجموعات «ال�ن�ص��رة» و»أح ��رار ال�ش��ام ،وق��د ينض ّم
إليهم الحقا ً تنظيم «داعش» ،بحسب التصنيف األميركي
األخير للتظيمات «المعتدلة» ،سيجبر الكثير من القوى
الشريكة ف��ي ال�ح��رب على س��وري��ة على تغيير موقفها
م��ن ه��ذه ال�ح��رب واالس �ت��دارة نحو التفاوض م��ع الدولة
السورية ،في محاولة لتحقيق وكسب بعض التنازالت
عن المبادئ السورية الثابتة ،لعلها تحقق ما عجزت عن
تحقيقه في الميدان ،وه��ذا ما ترفضه ال��دول��ة السورية
ال �ي��وم وف��ي شكل ق��اط��ع ،حيث ت��ؤك��د ال�ق�ي��ادة السورية
والمسؤولون جميعاً ،أنهم لن يقدّموا ألميركا وحلفائها
أي تنازالت ،ويقولون بصريح العبارة« :إنّ ما عجزت
أميركا عن تحقيقه في الميدان السوري ،لن تحققه على
طاولة المفاوضات».

كوالي�س
خفايا
تو ّقع مصدر في
األمم المتحدة أن تستع ّد
ألمانيا الستيعاب مليون
الجئ من سورية
يمنحونها دورا ً في
الح ّل السياسي وثقالً
في اللعبة االنتخابية
التي يبدو أنها حسمت
كإطار للح ّل ،وتراهن
ألمانيا على هذه
الكتلة الناخبة من
مناطق شمال سورية
بالتداخل مع الكتلة
الكردية المتواجدة
على أراضيها ،لتصير
العبا ً في منطقة الحدود
السورية التركية،
وما يليها من ترتيبات
خاصة باألكراد هناك...

�أوباما يالحق بوتين و�سباق على الثروات غير المكت�شفة

حرب باردة جديدة في القطب ال�شمالي
فيما تعزز روسيا والصين وجودهما العسكري في
المنطقة الغنية بالموارد في القطب الشمالي ،تتدافع
وك��االت االستخبارات األميركية لدراسة هذه المنطقة
للمرة األولى منذ الحرب الباردة.
و في تقرير لصحيفة «لوس أنجليس تايمز»  ،2015أكد
أن اهتمام وكاالت المخابرات األميركية المفاجئ بالمنطقة
يعتبر عالمة واضحة على األهمية االستراتيجية المتنامية
لهذا الجزء من كوكب األرض.
وعلى مدى األشهر الـ  14الماضية ،قامت معظم وكاالت
االستخبارات األميركية البالغ عددها  16وكالة بتعيين
المحللين للعمل بدوام كامل في منطقة القطب الشمالي،
وعقد مكتب مدير االستخبارات الوطنية األميركية أخيرا ً
«مجلسا ً استراتيجياً» لتبادل النتائج التي توصل إليها
المحللون.
ع�لاوة على ذل��ك ،اعتمدت وك��االت االستخبارات في
عملياتها بالمنطقة على أقمار التجسس األميركية التي
تدور فوق القطب الشمالي ،وأجهزة االستشعار البحرية
العميقة في المياه المتجمدة هناك.
يأتي كل هذا القلق المتزايد بعدما أكدت وزارة الدفاع
األميركية أنها كانت تتبّع  5سفن حربية صينية في بحر
«بيرنغ» ،بين آالسكا وروسيا ،األمر الذي يحدث للمرة
األولى ،ما آثار بشدة اهتمام المسؤولين الحكومين.
وقال المسؤولون إن السفن الصينية الحربية كانت
تبحر في المياه الدولية نحو جزر ألوشيان ،إال أنها ال
تشكل أي نوع من التهديد.
ويبين هذا التركيز المتزايد على هذه المنطقة كيف يمكن
للواليات المتحدة والقوى القطبية األخرى تعديل خططها،
مع فتح االحتباس الحراري ممرات بحرية جديدة ،ما
يؤدي النطالق السباق نحو االحتياطيات غير المستغلة
إلى حد كبير من النفط والغاز الطبيعي والمعادن في هذه
المنطقة ،حيث تدور بين الواليات المتحدة وروسيا وكندا
والدنمارك والنروج متابعات قضائية على استغالل قاع
المحيط المتجمد الشمالي.
وق��ال مسؤول في االستخبارات األميركية ،تحدث
شريطة ع��دم الكشف عن هويته للصحيفة ،قائالً في
مناقشة حول الثروات الجديدة غير المستغلة للقطب
الشمالي« :هناك الكثير من األشياء التي نراها اآلن لم يكن
من الممكن رؤيتها منذ  10سنوات».
وقد أمضت وكالة االستخبارات األميركية المعروفة
باسم  ،NGAالعامين الماضيين في رس��م الخرائط
والرسوم البيانية الجديدة للممرات المائية واألراضي
المتاحة في هذه المنطقة الشاسعة ،وقال مدير الوكالة
روب��رت كارديللو في بيان إن وكالته تعتزم توسيع
وتسريع وتيرة هذا العمل.
وقد نشرت الوكالة بعضا ً من هذه الخرائط الرقمية
المفصلة األسبوع الماضي ،في حين كان الرئيس أوباما
في زيارة استغرقت  3أيام إلى أالسكا ،وأصبح بذلك أول

رئيس أميركي يزور مجتمع الدائرة القطبية الشمالية.
وتشير الخرائط إلى مناطق مهابط للطائرات ،ومناطق
تنقيب عن النفط وموانئ وحدود وطرق بحرية ،وتخطط
وكالة  NGAلعمل خرائط بتقنية األبعاد الثالثية لوالية
آالسكا بحلول عام  2016والقطب الشمالي بكامله بحلول
عام  ،2017للمساعدة في عمليات تتبع ذوبان الجليد
البحري وانحسار األنهار الجليدية بالمنطقة.
وفي هذا السياق ،جاءت زيارة الرئيس األميركي باراك
أوباما إلى أالسكا ،وهي األولى لرئيس أميركي منذ عام
 ،1944عندما زار الوالية الرئيس ثيودور روزفلت.
وقام أوباما برحلة استغرقت  3أيام عبر غابات والية
أالسكا بصحبة المغامر التلفزيوني البريطاني بير غريلز،
حيث سجلت الرحلة ضمن حلقات البرنامج الخاص
بغريلز ،والذي يرصد آثار التغير المناخي على المنطقة.
قد يبدو أن زي��ارة أوباما إلى القطب الشمالي حملت
طابعا ً دعائيا ً قبل كل شيء ،إذ كان الهدف المعلن منها
ج��ذب االهتمام إل��ى قضية ذوب��ان الجليد في المناطق
القطبية واالحتباس الحراري ،فيما اعتبر كثيرون أنها
استهدفت أيضا ً دعم شعبية أوباما المتراجعة على خلفية
إخفاقاته في السياسة الداخلية.
وأث��ارت زي��ارة أوباما إلى أالسكا حملة من السخرية
عبر وسائل التواصل االجتماعي في الواليات المتحدة ،إذ
اعتبر كثيرون أن الرئيس األميركي حاول حذو حذو نظيره
الروسي فالديمير بوتين الذي يشارك بصورة دورية في
بعثات عملية ومغامرات في البراري.

ولقد قام بوتين بعمليات الغوص إلى قاع بحيرات
وب��ح��ور م���راراً ،كما أن��ه صعد إل��ى متن كاسحة جليد
وغواصة ذرية ،وقضى أياما لوحده في غابات التايغا في
منطقة نائية بسيبيرا.
لكن أوباما استخدم زيارته إلى القطب الشمالي أيضا ً
ليحذو حذو بوتين في مجال آخر ،إذ أعلن تكثيف المساعي
األميركية الستثمار المناطق القطبية.
وتطرق في تصريحاته إلى القضايا الجيوسياسية
وتحديدا ً إلى موضوع المنافسة مع روسيا في المنطقة
التي تحتوي ف��ي طياتها مخزونا ً ه��ائ�لاً م��ن ال��ث��روات
الطبيعية.
وبحسب تقييمات الخبراء ،قد يحتوي الجرف تحت
مياه المحيط الشمالي المتجمد على ربع المخزون غير
المكتشف من النفط والغاز ،أما فتح الطريق البحري
الشمالي فيسمح بتقليص نفقات نقل الشحنات من الصين
إلى أوروبا بقدر كبير.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ،ظلت روس��ي��ا ح��اض��رة بقوة في
تصريحات أوباما خالل زيارته البيئية إلى والية أالسكا،
إذ دعا الرئيس إلى تطوير األسطول األميركي من كاسحات
الجليد بقدر كبير لتقليص الفجوة التي تفصلها عن روسيا
في هذا المجال.
وف��ي ه��ذه األث��ن��اء ،أش��ار أوباما إل��ى أن روسيا تملك
حاليا ً  40كاسحة جليد ،كما أنها تبني  11كاسحة
أخرى ،فيما يتكون األسطول األميركي من هذه السفن ذات
األهمية االستراتيجية من  3كاسحات ،ومنها اثنتان فقط

توقعات بعبور � 450ألف الجئ البحر المتو�سط في 2016

ميركل� :أوروبا تحتاج �إلى نظام م�شترك في التعامل مع الالجئين
ذكرت المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل أمس أن أوروب��ا بحاجة إلى
تطبيق نظام مشترك في التعامل مع
طالبي اللجوء واالتفاق على حصص
ملزمة لتوزيع الالجئين في أنحاء
القارة.
وقالت في مؤتمر صحافي مشترك
مع رئيس وزراء السويد ستيفان
لوفين في برلين« :ال يمكن أن يكون
النظام األوروبي المشترك بخصوص
طالبي اللجوء مجرد حبر على ورق
يجب أن يوضع موضع التنفيذ.
أقول هذا ألنه يحدد الحد األدنى من
المعايير الستيعاب الالجئين ومهمة
تسجيلهم».
من جهة أخ��رى ،أك��دت هانيلور
كرافت رئيسة وزراء والية نورد راين
فستفاليا أكبر والي��ات ألمانيا ،إن
أكثر من  800ألف الجئ سيصلون
إلى ألمانيا هذا العام .وقالت« :أعتقد
أن من الواضح بالنسبة لنا جميعا ً
أن العدد لن يبقى عند  800ألف».
وأضافت كرافت أن هذا كان توقع
الحكومة قبل ثالثة أسابيع ،وأشارت
أيضا ً إل��ى تدفق  20أل��ف الج��ئ في
مطلع األسبوع ،وقالت« :لذلك يتعيّن
تعديل هذا الرقم صعوداً».
ج����اء ذل����ك ف���ي وق����ت ت��وق��ع��ت

المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين في وثيقة أولية
نشرت أمس أن يبلغ عدد الالجئين
الفارين عبر البحر المتوسط إلى
أوروب��ا  400ألف هذا العام ويمكن
أن يصل إلى  450ألفا ً أو أكثر عام
.2016
وتابعت« :في عام  2015تتوقع
المفوضية أن يسعى ما يقدر بنحو
 400أل��ف واف���د ج��دي��د للحصول
على حماية دولية في أوروب���ا عن

طريق عبور البحر المتوسط .وفي
عام  2016قد يصل هذا العدد إلى
 450ألفا ً أو أكثر» ،مضيفة أن أكثر
من  366ألف مهاجر وصلوا بالفعل
عام .2015
وفي السياق ،قالت األمم المتحدة
إن��ه يتعين على أوروب���ا أن تتيح
ن��ظ��ام �ا ً م��ض��م��ون�ا ً إلع����ادة توطين
الالجئين السوريين مع فرار أعداد
كبيرة منهم إلى مقدونيا واليونان
جراء ما يعانونه من بؤس في بلدهم

والبلدان المجاورة.
وأضافت أن ع��ددا ً قياسيا ً يبلغ
 7000الج���ئ س���وري وص���ل إل��ى
مقدونيا يوم االثنين بينما هناك نحو
 30ألف الجئ في الجزر اليونانية
بينهم  20ألفا ً في ليسبوس.
وقالت ميليسا فليمنغ المتحدثة
ب��اس��م المفوضية السامية لألمم
ال��م��ت��ح��دة ل��ش��ؤون ال�لاج��ئ��ي��ن في
إف��ادة صحافية في جنيف« :تأخذ
المناقشات الدائرة في أوروب��ا هذا
األسبوع طبيعة أكثر إلحاحا ً ألن من
الواضح أنه ال يمكن أن تقدم ألمانيا
حالً لمشكلة أوروبية».
ورح���ب���ت ف��ي��ل��م��ن��غ ب��ال��ع��روض
المنفصلة التي أعلنتها بريطانيا
وفرنسا باستضافة الجئين سوريين
لكنها قالت إن��ه تجب إقامة مراكز
لالستقبال في دول من بينها المجر
واليونان.
وقالت« :هذا لن ينجح إال بوجود
نظام مضمون إلعادة التوطين حيث
تعلن الدول األوروبية موافقتها على
استضافة عدد معين من الالجئين.
نعتقد أن���ه ي��ج��ب أن ي��ك��ون 200
ألف هذا هو العدد الذين نعتقد أنه
بحاجة إلى إعادة التوطين في دول
أوروبا».

صالحتان لالستخدام.
وال تملك الواليات المتحدة أي ً��ا من كاسحات الجليد
ال��ذري��ة ،فيما تستخدم روسيا  6سفن من ه��ذا الطراز.
وتبلغ نفقات بناء كل كاسحة جليد ذري��ة قرابة مليار
دوالر ،أم��ا عملية بنائها فتستغرق ف��ي روس��ي��ا 5-3
سنوات ،وفي الواليات المتحدة سيستغرق بناؤها نحو
 10سنوات ،نظرا ً لنقص الخبرة في هذا المجال لدى
الجانب األميركي.
وفي هذا السياق ،يقول عسكريون أميركيون إن أسطول
كاسحات الجليد األميركي ضعيف للغاية ،وال يسمح
لواشنطن بتحقيق أهدافها في المنطقة ،بخاصة أن السفن
باتت قديمة بالمقارنة مع كاسحات الجليد الروسية
الجديدة.
وكانت وزارة األمن الداخلي األميركي التي تخضع لها
قوات خفر السواحل ،قد أعلنت عام  2013أن تلك القوات
بحاجة إلى  3كاسحات جليد ثقيلة ،ق��ادرة على كسر
جليد يبلغ سمكه  6.5متر ،باإلضافة إلى  3كاسحات
جليد متوسطة ،ق��ادرة على شق طريق في جليد سمكه
أقل من  2.5متر ،وذلك على أقل تقدير.
وفي هذا السياق ،حذر السيناتور األميركي جون ماكين
في مقال نشر بصحيفة «،« East Valley Tribune
من سعي روسيا إلطالق «لعبة كبرى» جديدة في منطقة
القطب الشمالي.
وكتب ماكين في مقاله« :في وقت يستمر ذوبان الجليد،
تسارع روسيا إلى تأمين وفرض سيطرتها على الطرق
البحرية في المحيط الشمالي والتي يمكن فتحها ليس
أمام السفن التجارية فحسب ،بل وأمام أنشطة عسكرية
واستطالعية».
كما تحدث ماكين عن «الثروات الطبيعية الهائلة ،بما
في ذلك النفط والغاز ،التي قد تتيح الفرصة في المستقبل
الستغاللها ،فيما سيتحول القطب الشمالي إلى ساحة
جديدة للمنافسة الجيوسياسية».
وبحسب تقييمات لهيئة المسح الجيولوجي األميركية،
قد تحتوي منطقة القطب الشمالي على قرابة  30في المئة
من مخزون الغاز الطبيعي غير المكتشف ،إضافة إلى 13
في المئة من مخزون النفط غير المكتشف.
ورفعت الهيئة تقييماتها في ما يخص مخزون النفط في
المنطقة ،باعتبار أنه قد يبلغ  160مليار برميل ،بالمقارنة
مع تقييمات سابقة تحدثت عن وجود  90مليار برميل
نفط تحت جليد المناطق القطبية ،كما تحتوي المنطقة
أيضا ً خمس مخزون الماء العذب على الكرة األرضية.
لكن التصريحات األميركية األخيرة ،تشير إلى سعي
واشنطن لعرقلة هذه الجهود الروسية ،باعتبار أنها
تهدد مصالح األمن القومي للواليات المتحدة ،بحسب
مقال ماكين ،الذي قارن بين األنشطة الروسية في القطب
الشمالي على رغم أنها تنفذ في الحدود المعتبر بها دولياً،
مع المساعي التوسعية للصين في بحر الصين الجنوبي.

الكرملين يتوقع تو�صل «رباعية النورماندي»
�إلى اتفاق ب�ش�أن عقد قمة للمجموعة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يتوقع أن
يتوصل زعماء «رباعية النورماندي» في اتصال هاتفي إلى اتفاق بشأن عقد قمة
الرباعية في المستقبل .وقال بيسكوف إن زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا
قد يجرون محادثات هاتفية بعد اجتماع وزراء خارجيتهم ،من دون أن يعطي مزيدا ً
من التفاصيل حول أبعاد القمة المحتملة لـ»رباعية النورماندي».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية تحقيق االستقرار في منطقة دونباس
بشرق أوكرانيا إلى حد ما بعد وقف القصف هناك منذ بداية الشهر ،مشيرا ً في الوقت
ذاته إلى أن غيره من بنود اتفاقات مينسك ال تنفذ.
وأوضح بيسكوف أنه ما زالت هناك مماطالت في النقاط الجوهرية لالتفاقات،
خاصة الجوانب االقتصادية والقانونية (االنتخابات المحلية والعفو العام)،
مضيفا ً أن اتفاقات مينسك واضحة وال تترك مساحة كبيرة لالختالف في التفسير.
يذكر في هذا السياق أن وزير الخارجية األوكراني بافلو كليمكين قد أعلن االثنين
أن وزراء خارجية «رباعية النورماندي» قد يعقدون اجتماعا ً األسبوع الجاري.
من جهة أخرى ،دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند سابقا ً إلى عقد اجتماع
لزعماء مجموعة «رباعية النورماندي» في باريس قبل انطالق دورة الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،مشيرا ً إلى أن وزراء خارجية الرباعية سيجرون مشاورات
بهذا الشأن في األيام القريبة المقبلة.

الكوريتان تتفقان على �إجراء
جولة محادثات جديدة ال�شهر المقبل
قالت كوريا الجنوبية إنها اتفقت مع جارتها الشمالية أمس على إجراء جولة
جديدة من المحادثات الشهر المقبل تهدف إلى لم شمل العائالت التي شتتها الحرب
الكورية  ،1953-1950حيث جرى تحديد مواعيد المحادثات في الفترة بين 20
و 26تشرين األول المقبل .واتفق الجانبان أيضا ً على العمل من أجل استئناف
اجتماعات لمناقشة سبل لم شمل العائالت التي فرقتها الحرب.
وأنهت الكوريتان مواجهة تخللها تبادل إلطالق نيران المدفعية على واحدة من
أكثر حدود العالم تحصينا ً من خالل اتفاق دعا إلى إجراء المزيد من المحادثات بين
الحكومتين.

