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 راسم عبيدات


تتبدّل المشاهد التي تتوارد على المسرح الدولي بين الفينة
�رض وآخ��ر تتنامى فيها ت ��ار ًة ح��دة اللهجة
واألخ ��رى وب�ي��ن ع� ٍ
ومستوى الخطاب التصعيدي ،ث��م س��رع��ان م��ا يخبو التهديد
والوعيد ليصبح ف��ي ليلة وضحاها م��ا ك��ان محرما ً وممنوعاً،
ح�لاالً وق��اب�لاً للتداول والتباحث ت��ار ًة أخ��رى ،فواشنطن التي
أعلنت خارجيتها أخيرا ً وبالتوازي مع وتيرة عالية من الحراك
وزي� ��ارات بالجملة لحلفائها ال�م�ص�ن��وع��ة ع�ل��ى عينها باتجاه
موسكو ،أنها ماضية في إسقاط األسد عادّة ذلك أمرا ً أساسيا ً
لمحاربة داع��ش ،في حين مضى حليفها السعودي هو اآلخر
قدما ً في رفع سقف المطالب والطروحات وليغالي في رؤيته
إل��ى درج��ة الهذيان لجهة التخيير بين رحيل األس��د سلميا ً أو
بالعمل ال�ع�س�ك��ري ،م�ق� ّدم�ا ً ص ��ورة م��ن ال �ق��راءة غ�ي��ر الواقعية
ومقاربة عرجاء لماهية المشهد الدولي ،تعاود اليوم بعد ذلك
التصعيد توارد مشاهد مختلفة تماما ً رسمتها الريشة األوروبية
وتحديدا ً ما أعلنته كل من الخارجية البريطانية والنمساوية
حول القبول بوجود الرئيس بشار األسد في المرحلة االنتقالية
وقبول الحوار معه ،فيما أعلن كاميرون أن العمليات العسكرية
لبريطانيا سيكون هدفها داع��ش فقط وليس المطلوب إسقاط
النظام ف��ي س��وري��ة ،وال أح��د هنا يستطيع إال أن ي�ق��رأ الجديد
األوروب��ي إال عبر الضوء األخضر األميركي ،مشاهد سبقتها
ٌ
سيول من مشاهد الكباش والردود النارية لم تجد
وتلتها كذلك
موسكو وطهران أي حرج في إعالنها وتقديم رسائل التالزم
الوثيق في ال��رؤى والتنسيق عالي المستوى بين الجانبين ،إذ
مضت موسكو في سياستها الداعمة لسورية وتصدير جملة من
صور الثبات والثقة بحيثيات ويوميات الميدان السوري لدرجة
«البت القطعي» في السيناريوات واالحتماالت التي ت��دور في
ذهن الخصم لجهة تأكيد استحالة إسقاط سورية حتى بالسالح
وأنها مستمرة في تزويد سورية بالعتاد العسكري لمواجهة
خطر اإلرهاب وال تستعبد كذلك اتخاذ إجراءات إضافية إنْ لزم
األم��ر ،واستمرارية الجسر ال�ج��وي بين البلدين عبر طهران،
ولتشدد موسكو مع األخيرة عبر االتصال الهاتفي الذي جرى
بين حسين عبد اللهيان وميخائيل بوغدانوف أن ال قيمة ألي حل
سياسي في سورية ال يراعي دور المؤسسات والشعب السوري
والرئيس السوري ومكافحة جدية لإلرهاب ،يبرز بشدة منطق
التحالفات أكثر ،وتظهر جلي ًة االصطفافات ،في لعبة أمم شديدة
ال��وط�ي��س وح��ام�ي��ة ال�ن�ي��ران ،إذ يعلن ال �ع��راق اس�ت�ع��داده لتكون
أجواؤه ممرا ً للمساعدات الروسية إلى سورية ،فيما تعلن إيران
أنها ستقطع اليد التي تفكر بالخيارات العسكرية ضدها وأنها لن
تفاوض األميركي في غير النووي ،يستعد التحالف السعودي
ب��دوره لحصد النقاط ف��ي الساحة اليمنية عبر التدخل البري
ويحشد اآلالف مع حلفائه ،والمقرب من الملك سلمان بحسب
القناة اإلسرائيلية « »24iالمدعو أنور عشقي يباهي بعالقة بالده
مع الكيان الصهيوني معتبرا ً نتنياهو الرجل الواقعي والمنطقي
وأنّ السعودية تجد ف��ي إي��ران ال�ع��دو األول ف��ي المنطقة ،فيما
يبادل نتنياهو حليفه ومحبوبه السعودي الحب بالحب والوفاء
بالوفاء والغزل بالهيام ليؤكد من بريطانيا أنّ دوالً عربية تؤيد
في الغرف المغلقة االعتراف بدولة للشعب اليهودي لكنها تنتظر
نضوج عملية السالم لتعلن ذلك ،متقاسما ً ومحبوبه ذات القلق
من إي��ران وم��ا سماه حضورها العسكري في س��وري��ة ،مؤكدا ً
سعيه لكبح عدوانيتها ،ليختم أوباما كل ذلك الكباش الحاصل
بخاتم أكثر التهابا ً وخ�لال كلمته لمناسبة ذك��رى هجمات 11
أي�ل��ول لجهة أن االستراتيجية ال��روس�ي��ة ف��ي س��وري��ة ستفشل
وهو ال��ذي ص��ادق من حالل ما أعلنه البيت األبيض بالترحيب
بأي جهد روس��ي لمحاربة داع��ش لكن القلق يبقى حيال الدعم
الروسي للنظام السوري.
فما الذي يريده األميركي؟ وهو الذي اعتبر االتفاق النووي
الذي صار بحكم النافذ بعد فشل الجمهوريين في عرقلته ،نصرا ً
دبلوماسيا ً للواليات المتحدة ،ولماذا التصدير لكل صور الكباش
السياسي تار ًة واللين تارة أخرى عبر حلفائه؟
بعد توقيع االتفاق النووي بين إي��ران والسداسية الدولية،
نشط الروسي نشاطا ً فريدا ً في صياغة مسارات بناءة وجدية
في ما يتعلق بحل األزمة السورية من جهة ،والعمل على تشكي ٍل
جديد لجبهة إقليمية ودولية لمواجهة داع��ش كانت فيها مصر
أول المصادقين من خ�لال زي��ارة السيسي األخ�ي��رة لروسية،
بالتوازي مع فشل ذري��ع الستراتيجية التحالف األميركي في
القضاء على داعش ،إضافة للجهد الروسي في لملمة ما تشظى
من معارضات سورية تمهيدا ً لجنيف  3الذي سيكون مختلفا ً
أسسه
حتما ً عن سابقيه وال سيما بعد نفاذ االتفاق النووي وما ّ
من توافق على معادلة رابح ـ رابح ،أضف أيضا ً الحراك الروسي
غير المسبوق في المضمار العسكري للحلفاء تم التوقيع خالله
على تزويد طهران بأربعة كتائب من منظومة اس  300الدفاعية
إضافة لتزويد سورية بأنظمة إس إي  22المضادة للطائرات،
بحسب ما أعلنته «رويترز» نقالً عن مصادر غربية وروسية ،ال
بل بات الحراك الروسي العسكري يتعدى جغرافيا الحلفاء لتعلن
موسكو طلب المغرب شراء  60مدرعة ب م ب  3وكذلك تزويد
الجزائر بطائرات سوخوي ،أمام ك ّل ذلك فإنّ الروسي بات في
التقييم السياسي األميركي متصدرا ً للمشهد الدولي بامتياز،
يقدّم نفسه راعيا ً ومعدا ً ومحضرا ً ف��ذا ً لطبخة التوافقات الذي
صادق عليها األميركي أصالً ،وتاليا ً فإن كل الكباش السياسي
األميركي الحاصل لن يؤسس في اعتقادنا ألية صيغ وتشكيالت
تصادمية على اإلطالق وما هو إال بمنزلة «النارالسياسية» التي
تحتاجها طبخة (راب��ح – راب��ح) للنضوج ،وال يجد األميركي
ب�م��وازات�ه��ا أي�ض�ا ً أي تململ أو تباطؤ لتقديم ص��ور ٍم��ن اللين
وال�ت�ه��دئ��ة ع�ب��ر ح�ل�ف��ائ��ه ك �ـ»م �ل��ح ال �ط �ع��ام» ال ��ذي يضفي المذاق
المطلوب على ما أصبح خلف الظهر ،ويكون بمثابة العربون
لمشاركة وتقاسم الجهد الروسي ،إذ لن يغامر األميركي مطلقا ً
في إط�لاق النار على ما ع�دّه انتصارا ً دبلوماسيا ً في ما يتعلق
باالتفاق النووي ،وإن كل كباش يصوغه ما هو إال سعي لتجميل
مرحلة ما بعد االت�ف��اق ال�ن��ووي وزم��ن التسويات ،في محاولة
للتغطية على ال�ح�ض��ور ال��روس��ي وتبهيت لمعانه السياسي،
وكل ما يتبدّى أميركيا ً من تصريحات تصعيدية وما ُيصدّر من
مشاعر القلق حيال دعم روسيا للدولة السورية ما هو إال هيجان
إعالمي فقط ي��درك فيه األميركي أن ه��ذا الدعم لن يسخر ولن
يك ّرس إال في إطار مواجهة اإلرهاب واإلرهاب فقط  ،ولن يسيء
على اإلط�ل�اق لطبخة راب��ح – راب��ح ،إذ أعلن مستشار الثورة
اإلسالمية للشؤون العسكرية يحيى صفوي أن إيران والمنطقة
تجتازان منعطفا ً تاريخياً ،تأكيدا ً لما أعلنه الرئيس روحاني
في السابق عن انقشاع ظ�لال الحرب المشؤومة ،فيما أعرب
«اإلسرائيلي» عقب المفاوضات النووية بحسب مرشد الثورة
اإلسالمية أن «إسرائيل» تخلصت من هاجس إيران خالل الـ 25
سنة المقبلة ،وحتى أشد المتواجهين مع الكيان الصهيوني بات
يسعى لصياغة هدنة معه ال تقل عن عشر س�ن��وات ،فيما يبث
التلفزيون الرسمي الفلسطيني أغنية «وطنية» تقول في مطلعها
(ازرع زيتون ،ازرع ليمون ،ازرع تفاح ...مقاومتنا الشرعية من
غير سالح).

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com

روسيا حسمت موقفها بشكل قاطع ال يقبل أي شك أو تأويل
بأنها تقف إلى جانب القيادة السورية والرئيس بشار األسد في
الحرب على اإلرهاب ،فال رشاوى سعودية أو قطرية ،أو حروب
ومقاطعة اقتصادية أو تهديدات أميركية ق��ادرة على تغيير
موسكو لموقفها من حليفها االستراتيجي أو التخلي عنه ،وهي لم
تكتف بالمواقف النظرية المعلنة ،بل إنها قالت لزوارها الرسميين
العرب ،بأنها ستخطو خطوات كبيرة وواسعة في إطار عالقتها
في سورية ،في ما يخص محاربة اإلرهاب ،وهي لن تحاربه على
الطريقة األميركية ،بل ستكون مشاركة فعلية الى جانب الجيش
السوري وقوى المقاومة األخرى في الحرب على تلك العصابات
التكفيرية واإلرهابية ،وروسيا عندما تخطو خطوات عسكرية
واسعة تجاه عالقة استراتيجية مع سورية ،فهي تعتبر سورية
بمثابة أم��ن قومي لروسيا ،وب��أن الجيش السوري في حربه
الطويلة والمستمرة على تلك الجماعات اإلرهابية والتكفيرية،
إنما يدافع عن أمن روسيا في وجه تلك الجماعات اإلرهابية التي
اختبرتها موسكو في حربها على اإلرهابيين الشيشان.
روسيا عندما تصدر توضيحات تندرج في سياق تأكيد عزمها
على تشريع ن��وع من الحضور العسكري في سورية سالحا ً
وقواعد تندرج ضمن االنتشار االستراتيجي من جهة ،وتجعل
ما هو قائم أقرب إلى انتشار عسكري روسي استراتيجي يشبه
االنتشار األميركي في الخليج وتركيا وأوروب��ا ،وهذه الخطوة
النوعية الروسية في عالقتها مع سورية والمشاركة فعلية الى
جانب الجيش السوري في محاربة الجماعات اإلرهابية ،تعني
كسر قواعد اللعبة على األراضي السورية ،وهي كذلك تثير قلق
دوائر القرار «اإلسرائيلي» واألميركي األوروبي الغربي ،فأميركا
طلبت من اليونان والمجر منع الطائرات الروسية التي تحمل
المساعدات من استخدام أجوائها للمرور الى سورية.
القرار الروسي اتخذ بالمشاركة العسكرية لتسريع الحسم

العسكري من خالل عملية عسكرية واسعة يجرى التنسيق لها
مع طهران وقوى المقاومة األخرى وعلى رأسها حزب الله ،حيث
أن روسيا ضاقت ذرعا ً بالمماطلة األميركية ومشيخات النفط
العربية (قطر والسعودية) ومعهم تركيا من الحل السياسي
في سورية ،ومن الطريقة البلهوانية األميركية في الحرب على
«داع��ش» و»جبهة النصرة» وغيرها من التنظيمات اإلرهابية
والتكفيرية والتي تثبت من جهة عدم جدية الموقف األميركي ومن
جهة أخرى فشل هذه السياسة األميركية.
روسيا تقول بأنها ستعطي كل األطراف المتورطة في الحرب
على سورية مهلة حتى شهر تشرين الثاني المقبل لالنخراط في
التسوية المقبلة في سورية ،والتي تحظى بموافقة دول رئيسية
في العالم».
المسؤولون العرب لم يخفوا ذهولهم من رد روسيا ،وأنها
ستحارب ال��ى جانب الجيش ال��س��وري الجماعات اإلرهابية
والتكفيرية ،وستزود سورية بأحدث األسلحة ،وستعمل على
إقامة قواعد عسكرية روسية هناك ،والذهول والهلع والخوف
لدول الجوار العربي لسورية نابع من الخوف على أنظمتها ،إذ
أن تلك الجماعات اإلرهابية التي احتضنتها ومولتها وزودتها
باألسلحة وبالمعلومات االستخبارية ووفرت لها المالذ والقواعد
اآلمنة من أجل ممارسة القتل والتدمير في سورية ،سيكون فرارها
تجاه أراضيها ودولها ،وبما يزعزع أمن عروشها واستقرارها.
في ظل هذا التطور ،والنقلة النوعية االستراتيجية الروسية في
التعاطي مع األزمة السورية ،فسورية ليست فقط تؤمن لروسيا
حضورا ً بحريا ً على البحر المتوسط ،بحيث يكون مدخلها القوي
الى أمن شمال أفريقيا وأوروب���ا ،بل أهمية سورية تتأتى من
موقعها وحدودها المشتركة ودورها المحوري في الحرب على
اإلرهاب والتوازنات في التحالفات.
الخطوة النوعية الروسية هذه أحدثت حالة من القلق والخوف
عند األط���راف المشاركة في ال��ع��دوان على سورية والداعمة
للتنظيمات اإلرهابية على أرضها ،فالسعودية يزداد غرقها في
المستنقع اليمني ،وبحاجة الى من ينزلها عن قمة الشجرة التي

كوالي�س
خفايا

صعدت إليها ،خصوصا ً أنها بعد أكثر من خمسة أشهر من العدوان
المتواصل على فقراء اليمن ،لم تفلح في تحقيق أية إنجازات جدية،
تفرض على اليمنيين من جماعة أنصار الله الحوثيين وغيرها من
المركبات السياسية اليمنية القبول بشروطها للتسوية ،بل نرى
أن خسائرها البشرية هي ومن يسمون بقوات التحالف العربي
في ازدياد مستمر ،في حين تركيا بعد سحب «الباتريوت» من قبل
أميركا وألمانيا من منطقة الحدود السورية – التركية ،ورفض
إقامة ما يسمى بالمنطقة العازلة في الشمال السوري ،وتصاعد
المقاومة من جانب حزب العمال الكردستاني ،فإن ما ينتظر
أردوغان وحزب العدالة والتنمية التركي المزيد من الخسارة في
االنتخابات المبكرة التي ستجرى في تشرين الثاني المقبل.
في حين نرى أن مشيخة قطر تبحث لها عن دور ،يسلط عليها
األضواء مجدداً ،فهي أينما تحل يح ّل الخراب ،حيث هي تريد أن
تنقل الفوضى إلى الساحة اللبنانية من خالل دعمها لواحدة من
مجموعات الحراك الشبابي هناك جماعة «طلعت ريحتكم» ،فهي
تحاول استثمار تلك الجماعة خدمة ألهدافها في أخذ لبنان الى
خانة الفوضى ،وكذلك إثارة الفتنة الطائفية في سورية ،من خالل
قتل الشيخ وحيد بلعوس ،من قبل عضو في ما يسمى بجبهة
النصرة المم ّولة من قبل قطر ،وهي كذلك تقوم بمثل هذه األعمال
والممارسات من أجل وضع العصي في دواليب الحوار اللبناني،
ومنع حدوث أي تسوية للملف اليمني ،حيث تجرى محادثات في
مسقط من أجل إيجاد تسوية هناك ،تسوية توافق عليها القوى
السياسية األساسية في اليمن وفي المقدمة منهم أنصار الله
الحوثيون.
واضح أن روسيا ستنزع «قفازيها» الناعمين وتكسر قواعد
اللعبة العسكرية في سورية ،من خالل مشاركة روسية فاعلة
وميدانية الى جانب الجيش السوري في الحرب على اإلرهاب
وتنظيماته في سورية من «القاعدة» ومتفرعاتها من «داعش»
و»جبهة نصرة» وغيرها ،إضافة إلى إقامة قواعد عسكرية روسية
على األراضي السورية ،تمكنها من الدفاع عن مصالحها وأمنها.

Quds.45@gmail.com

تستع ّد جماعة
«اإلخوان المسلمين»
ماليا ً وتجاريا ً الستبدال
المقرات المركزية
التي أقامتها في أنقرة
لقيادة التنظيم العالمي
والشركات الكبرى،
وذلك استعدادا ً لفشل
حزب العدالة والتنمية
في االنتخابات المرتقبة
في األول من تشرين
الثاني المقبل ،وقد بدأت
الجماعة تبحث عن
يرجح ان تكون
بدائل ّ
العواصم األوروبية
أبرزها ،بينما يجري
الحديث عن بيروت
وع ّمان والرباط كبدائل
محتملة لبعضها...

دول �أوروبا تتفق مبدئي ًا على ا�ستقبال � 160ألف الجئ

هنغاريا �ستعيد الالجئين المخالفين �إلى بالدهم الأ�صلية
قالت المنظمة الدولية للهجرة أمس إن حملة المجر ضد
المهاجرين الذين يعبرون حدودها الجنوبية تخالف «في
ما يبدو» التزاماتها بموجب قواعد األمم المتحدة واالتحاد
األوروبي في ما يتعلق بالالجئين واللجوء.
وقالت ماجدالينا مايكوفسكا تومكين مديرة مكتب
المنظمة في المجر« :عليها (المجر) التزامات ينبغي أن
تتبعها ويبدو أن هذا التشريع الجديد سيكون مخالفاً...
لكل مواثيق األمم المتحدة بشأن وضع الالجئين إضافة
إل��ى قانون االتحاد األوروب���ي الخاص باللجوء وكذلك
اإلجراءات الجنائية».
وذك��رت أن المنظمة ت��رى إمكان الطعن قانونا ً على
القواعد الجديدة .وقالت« :من وجهة نظري فإن المجر
بحاجة إلى أن تحترم التزاماتها الدولية وأن تسمح للناس
بطلب اللجوء وتوفر لهم منشآت تناسب أوضاعهم».
ومن ناحية أخرى ،قالت ميليسا فلمينغ المتحدثة باسم
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أمس
إن من المرجح فتح مسار جديد للمهاجرين الذين يسعون
إلى اللجوء في االتحاد األوروبي ،فيما تفرض المجر قيودا ً
على الدخول وتحول مسار آالف المهاجرين الذين يتدفقون
يوميا ً عبر دول أخرى.
وأضافت« :بالطبع نحن على اتصال مع دول مختلفة
بشأن الحاالت الطارئة والمفوضية السامية على استعداد
للتحرك ومساعدة الدول المختلفة بأقصى ما تستطيع.
سيكون األمر شاقا ً كما كان بالنسبة لمقدونيا واليونان».
ويقترب وزراء داخلية الدول الـ 28األعضاء في االتحاد
األوروب��ي من اتفاق سياسي يقضي باستقبال  160ألف
الجئ من دون حسم تفاصيل توزيعهم على كل دولة.
وكان وزراء الداخلية األوروبيون اجتمعوا أول من أمس
في قمة استثنائية عاجلة في بروكسيل ،وجرى تحديد
تاريخ  8تشرين األول المقبل موعدا ً لحسم مسألة توزيع
هذا العدد من الالجئين.
وقال وزير الداخلية األلماني توماس دي ميزيير في
مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي برنار كازنوف
قبل انتهاء االجتماع« :لقد توصلنا اليوم ،في حال تمت
المصادقة على ذلك بعد قليل ،إلى اتفاق حول توزيع 160
ألف الجئ» ،موضحا ً أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول
تحديد الحصص».
وم��ن جهة أخ��رى ،ق��ال كازنوف إن��ه للتمكن من رفع
التحدي المتمثل بالتدفق غير المسبوق لالجئين ،ال بد في
البداية من «إقامة آلية مراقبة فاعلة وقوية على الحدود
الخارجية» ،وأض��اف أن��ه «يجب أن تكلف فرونتكس
(الوكالة األوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية
للدول أعضاء االتحاد األوروبي) من قبل االتحاد األوروبي
بتنظيم عودة غير المؤهلين» لتصنيفهم الجئين في أوروبا
على غرار المهاجرين االقتصاديين ،مضيفا ً أنه لتحقيق
ذلك «ال بد من إقامة الهوت سبوتس للتمييز بين الالجئين»
والمهاجرين االقتصاديين.
وف��ي السياق ،أعلن ب��االش الزل��و محامي الشرطة
الهنغارية في تصريح صحافي أمس أن الالجئين الذين
لم يجر التحقق من هوياتهم ولم يحصلوا على ملجأ سيتم

ترحيلهم إلى بالدهم األصلية.
وبناء على القوانين الجديدة سيعتبر عبور الحدود غير
القانوني جريمة جنائية تستوجب المحاكمة والسجن
أو الترحيل ،كما سيعتبر تخريب السياج الحدودي عمدا ً
لتخطيه جريمة يحاسب عليها القانون.
وفرضت السلطات الهنغارية أمس حالة الطوارئ في
منطقتين شونغراد وباتش-كيشكون جنوب البالد وذلك
بسبب التدفق الكبير لالجئين.
وقال بوكوندي ديرت كبير مستشاري رئيس الوزراء
الهنغاري لشؤون األمن الداخلي إن يوم االثنين وهو اليوم
األخير قبل بدء نفاذ القوانين الهنغارية الجديدة المتعلقة
بحدودها أصبح قياسيا ً من حيث أعداد الالجئين الذين
عبروا الحدود في يوم واحد آتين من صربيا ،موضحا ً أن
أعدادهم بلغت  9800شخص.
واعتقلت السلطات الهنغارية الثالثاء  60الجئا ً بعد
تطبيق القوانين الجديدة الخاصة باللجوء ،وذلك بتهمة
إلحاقهم الضرر بسياج من األس�لاك الشائكة تم وضعه
على الحدود مع صربيا .ويواجه مرتكب هذه المخالفة
عقوبة سجن مدته  5سنوات وفقا ً للقانون الجديد.
وي���دور الحديث ع��ن الموجة األول���ى م��ن االعتقاالت
التي شنتها السلطات الهنغارية منذ دخول التشريعات
الجديدة ضد الهجرة غير الشرعية حيز التنفيذ.
وب��دأ مفعول القوانين الجديدة التي ص��ادق عليها
ال��ب��رل��م��ان ف��ي  4أي��ل��ول عند منتصف ليلة ال��ث�لاث��اء،
وتنص على إش��راك الجيش في عملية حراسة الحدود،
والمالحقة القانونية لمن يعبر ال��ح��دود بشكل غير
قانوني باإلضافة إلى تسريع إجراءات النظر في طلبات
الحصول على اللجوء وتشديد العقوبة على منظمي

عمليات تهريب البشر.
وقالت الشرطة الهنغارية إن أكثر من  200ألف مهاجر
غير شرعي دخلوا البالد منذ بداية العام الحالي غالبيتهم
عبرت ال��ح��دود الصربية الهنغارية .وبينت الشرطة
أن غالبية هؤالء المهاجرين لم يبقوا في البالد وأكملوا
تحركهم إلى دول أوروبا الغربية.
وفي شأن متصل ،أعلنت هيئة النقل الوطنية الهنغارية
إغالق مجالها الجوي لمسافة  20كيلومترا ً بطول الحدود
مع صربيا وبارتفاع  1350متراً.
وقالت الهيئة في بيان إن اإلغ�لاق يهدف الى تمكين
الشرطة والجيش واإلسعاف من استخدام المجال الجوي
بشكل آمن لتنفيذ مهمات خاصة بأزمة المهاجرين .ونوه
البيان ال��ى أن اإلغ�لاق ال يؤثر في رح�لات نقل الركاب
الدولية.
وكانت الشرطة الهنغارية قد أغلقت في البداية المدخل
الرئيسي للمهاجرين في بلدة روزسكي حيث يقع أكبر
مخيم لالجئين ،عند حدود هنغاريا وصربيا ،فيما تجمع
العشرات منهم يحاولون تخطي الحاجز عبر طول الحدود
إليجاد مخرج ما.
وحلقت مروحية ف��وق المدخل ال��ذي وصلته أيضا ً
الشرطة الصربية ،وبقي نحو  20شخصا ً على الجانب
الصربي لم يسمح لهم بعد بدخول هنغاريا.
وانقسمت إح��دى العوائل إل��ى قسمين بسبب إغالق
البوابة الحدودية بشكل مفاجئ حيث وجدت طفلة تبلغ
من العمر سبع سنوات فقط نفسها في األراضي الهنغارية
بينما بقي والدها مع طفلين آخرين في األراضي الصربية.
ودخل هنغاريا قبلها بيوم األحد  5809مهاجرين ،وهو
رقم قياسي أعلنته الشرطة المحلية االثنين  14أيلول ،قبل

بيونغ يانغ تعلن ت�شغيل المجمع النووي الرئي�سي وتحذر �أميركا
قالت ك��وري��ا الشمالية أم��س إن
مجمعها ال��ن��ووي الرئيسي يعمل
بشكل كامل وإنها تعمل على تحسين
أسلحتها النووية كما ً وكيفاً ،ويمكن
أن تستخدمها ضد الواليات المتحدة
في أي وقت.
وتأتي هذه التصريحات بعد ما
تعهد الشطر الشمالي ع��ام 2013
بإعادة تشغيل كل المنشآت النووية
بما في ذلك المفاعل النووي الرئيسي
في يونغبيون الذي كان قد أغلق.
ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية
المركزية ع��ن م��دي��ر معهد الطاقة
النووية في الشطر الشمالي قوله:
«كل المنشآت النووية في يونغبيون
ب��م��ا ف���ي ذل����ك م��ص��ن��ع تخصيب
اليورانيوم ومفاعل يعمل بمهدئ
الغرافيت قدرته  5ميغاوات تمت
إعادة ترتيبها أو تغييرها أو تعديلها
وبدأت العمل المعتاد».
وأض��اف« :إذا استمرت الواليات
المتحدة والقوى العدوانية األخرى
ف��ي ان��ت��ه��اج سياستها العدوانية
ال��م��ت��ه��ورة ض��د ج��م��ه��وري��ة ك��وري��ا
الشعبية الديمقراطية وأن تكون
م��ص��در أذى س��ت��ك��ون ج��م��ه��وري��ة
كوريا الشعبية الديمقراطية مستعدة
ت��م��ام �ا ً للتعامل معها باألسلحة

النووية في أي وقت».
م��ن جهة أخ���رى ،أعلنت وكالة
ال��ف��ض��اء ال��ك��وري��ة الشمالية أنها
تستعد إلطالق قمر صناعي جديد،
ملمحة إلى أنها قد تطلق صاروخا ً
باليستيا ً م���ط���ورا ً ط��وي��ل ال��م��دى
ف��ي مناسبة وط��ن��ي��ة ت��ح��ل الشهر
المقبل.
وق��ال��ت وك��ال��ة األن��ب��اء المركزية
الكورية« :العالم سيرى بوضوح
س��ل��س��ل��ة م���ن األق���م���ار الصناعية
لسونغون ك��وري��ا تخترق السماء
م���رات ع��دي��دة ف��ي أم��اك��ن تحددها

اللجنة ال��م��رك��زي��ة ل��ح��زب العمال
الكوريين».
ونقلت الوكالة عن مدير اإلدارة
الوطنية للتطوير الفضائي قوله
إن «التقدم الناجح الذي تحقق في
إع��ادة بناء وتوسيع مناطق إطالق
األق��م��ار الصناعية لتناسب أقمارا ً
صناعية من مستوى أعلى وضعت
أساسا ً صلبا ً لتحقيق دفعة حيوية
في تطوير علوم الفضاء بالبالد».
وفي السياق ،حثت اليابان أمس
كوريا الشمالية على االمتناع عن
القيام بأعمال استفزازية وقالت

إنها ستواصل التعاون مع الواليات
المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقال يوشهيدي سوجا كبير أمناء
مجلس ال���وزراء وكبير المتحدثين
باسم الحكومة اليابانية في مؤتمر
ص��ح��اف��ي إن���ه ي��ج��ب ع��ل��ى ك��وري��ا
الشمالية أيضا ً أن تتقيد بقرارات
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة.
وت��ح��ظ��ر ق������رارات ص�����ادرة من
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
على كوريا الشمالية إجراء تجارب
تستخدم فيها تقنية ال��ص��واري��خ
الباليستية ،لكنها تحدت التحذيرات
وال��ع��ق��وب��ات ال��دول��ي��ة لمواصلة
برنامجها الصاروخي والنووي.
وبعد البيان الذي أصدرته كوريا
الشمالية قالت ال��والي��ات المتحدة
وك��وري��ا الجنوبية إن أي نشاط
يتضمن تكنولوجيا ال��ص��واري��خ
الباليستية سينتهك قرارات مجلس
األمن الدولي .وقال كيم مين سيوك
المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية
الجنوبية إن العمل لتطوير موقع
ال��ص��واري��خ على الساحل الغربي
لكوريا الشمالية في المرحلة األخيرة
لكن المخابرات األميركية والكورية
الجنوبية لم ترصد أي أنشطة غير
معتادة هناك حالياً.

يوم من إغالق هنغاريا حدودها مع صربيا.
وبحسب وسائل إعالم محلية ،فإن صربيا ستحاول
تفعيل عبور ما بين  25ألفا ً و 35ألف مهاجر حدودها
باتجاه هنغاريا يوم االثنين قبل دخول القانون الجديد
سريان المفعول ،وهو قانون يعاقب عبور حدود البالد
بطريقة غير شرعية بالسجن.
يذكر أن المهاجرين الوافدين إلى هنغاريا يحاولون
مواصلة سفرهم إلى غرب أوروبا ،ال سيما ألمانيا والسويد
عبر النمسا ،مثلما فعل عشرات اآلالف من المهاجرين خالل
األسابيع الماضية.
ومع ذلك ي��زداد تدفق الالجئين على ح��دود هنغاريا
المطلة على أراض���ي صربيا ،حيث اندلعت ف��ي بلدة
روزسكي الحدودية األحد اشتباكات بين الشرطة ومئات
الالجئين الذين اضطروا لالنتظار لساعات بغية ركوب
حافالت أرسلتها السلطات لنقلهم إلى النمسا.
من جهة أخرى ،قال المفوض السامي لحقوق اإلنسان
في األم��م المتحدة األمير زي��د بن رع��د الحسين إن على
أوروبا التخلي عن سياسة توقيف الالجئين على الحدود
ومعاملتهم بشكل سيئ خصوصا ً األطفال منهم.
وق��ال دبلوماسي روس��ي رفيع المستوى إن سبب
الكارثة اإلنسانية الناجمة عن تدفق الالجئين إلى أوروبا
من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،هو التدخل في
الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة.
وصرح أندريه نيكيفوروف ،نائب مندوب روسيا الدائم
لدى المنظمات الدولية في جنيف قائالً« :التدخل غير
المسؤول وغير المتأني» في ش��ؤون هذه ال��دول ،هدفه
«اإلطاحة بالحكومات غير المرغوب بها في المنطقة».
وفي كلمة ألقاها في ال��دورة الـ 30للمجلس الدولي
لحقوق اإلنسان في جنيف ،ذ ّكر نيكيفوروف بأن روسيا
ح��ذرت م��رارا ً من أن التدخالت في ش��ؤون دول المنطقة
«ستقود إلى الفوضى وتنامي اإلرهاب ما يؤدي إلى معاناة
الناس وسقوط ضحايا».
إلى ذل��ك ،استقالت القنصل الفرنسية الفخرية لدى
تركيا فرنسواز أولكاي بعد اكتشاف إدارتها لمتجر يبيع
«ق��وارب الموت» للساعين إلى الهجرة نحو أوروب��ا عبر
البحر األبيض المتوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان
نادال إن «القنصل الفخرية في بودروم ،التي أقيلت ليلة
الجمعة بعد بث تقرير لقناة «فرنسا الثانية» قدمت
استقالتها للقنصل العام في إسطنبول».
وكانت الحكومة الفرنسية أوقفت قنصلها الفخري في
مدينة بودروم التركية ،إذ أمر وزير الخارجية الفرنسي
لوران فابيوس بوقف أولكاي على أساس خطورة األنشطة
التي نسبت إليها.
وكانت قناة «فرانس  »2بثت في  11أيلول تسجيل
لكاميرا خفية تظهر أولسن وه��ي تعترف ببيع ق��وارب
مطاطية ،وهو ما يرقى إلى المساعدة في تشجيع عمليات
تهريب البشر.
وقالت أولكاي إنها اذا لم تقم ببيع القوارب وسترات
النجاة لالجئين اليائسين ،فإن شخصا ً آخر سيفعل ذلك.

مالكولم تورنبول رئي�س الوزراء
التا�سع والع�شرين لأ�ستراليا
أدى مالكولم تورنبول اليمين القانونية أمس ليصبح رئيس الوزراء التاسع
والعشرين الستراليا بعد يوم من إطاحته بمنافسه القديم توني أبوت من زعامة
حزب األحرار الحاكم .وأدى تورنبول اليمين أمام الحاكم العام بيتر كوزجروف
ممثل ملكة بريطانيا ورئيس الدولة في أستراليا.
وكان حزب األح��رار وشريكه األصغر في االئتالف الحزب الوطني قد فازا
بغالبية ساحقة في انتخابات  2013لكن أبوت نبذه حزبه بعد سلسلة خطوات
سياسية اعتبرت غير موفقة وصراعات داخلية زعزت استقراره.
تجدر اإلشارة إلى أن ترنبول ،وهو مليونير جمع أغلب ثروته من خالل عمله
في مجال االبتكارات التقنية ،فاز في التصويت السري لقيادة الحزب ،بحصوله
على  54صوتا ً مقابل  44صوتا ً مؤيدا ً آلبوت .وكان آبوت قد تمكن من انتزاع
قيادة الحزب من ترنبول عام .2009
وبدد تورنبول اآلمال في أخذ خطوات سريعة في ما يتعلق بقضايا تقدمية
مثل زواج المثليين وبالتركيز على إصالح االقتصاد المتعثر ،وقال ألعضاء
البرلمان في كانبيرا« :حكومتنا قررت أن حسم هذه المسألة سيتم من خالل
اقتراع عام لكل الناس ...من خالل استفتاء يجرى بعد االنتخابات».
وتمسك تورنبول في أول خطاب أمام البرلمان كزعيم بالجدول الزمني
الذي وضعه االئتالف الحاكم خالل فترة أبوت ،وقال إن االستراليين سيدلون
بأصواتهم في استفتاء على زواج المثليين بعد االنتخابات المقرر إجراؤها
العام المقبل .وكان بعض النشطاء يأملون في أن يلجأ تورنبول الذي عارض
من قبل سياسة الحزب وأيد زواج المثليين الى تخطي القرار السابق ويدعو إلى
تصويت حر في البرلمان لتسريع العملية.
وما أضعف المعارضة التي كان تورنبول يلقاها في الحزب سوء أداء أبوت
واعتماده الزائد على الشعارات لتسويق سياساته الرئيسية بما فيها موقف
متشدد من الالجئين .وجاءت اإلطاحة بأبوت بعد نحو عامين أي ثلثي فترة
واليته وذلك بعد أن أظهرت استطالعات الرأي على مدى أشهر أن شعبيته
تدهورت مع تعثر االقتصاد االسترالي الذي يبلغ حجمه  1.5تريليون دوالر مع
نهاية فترة ازدهار صناعة التعدين.

