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كوالي�س
خفايا

ال�سيف الداع�شي ...والمقب�ض الأميركي

رو�سيا االتحادية...
وتحديد معالم المرحلة
*

} محمد نادر العمري

التسريبات اﻹعالمية ع��ن م�ص��ادر روس�ي��ة بتشكيل حكومة
سورية وإج��راء تغييرات جذرية وانتخابات برلمانية مبكرة ،لم
تكن زلة لسان ،وال سيما أنها استُبقت بتصريحات أوروبية نوعية
من قبل النمسا ومن ثم بريطانيا وألمانيا والتي تض ّمنت اعترافا ً
ضمنيا ً بالرئيس بشار اﻷسد رئيسا ً شرعيا ً لسورية ،وترافق ذلك
مع تأكيد الرئيس الروسي قبول سورية إدخال قوى معارضة إلى
السلطة ودعوة الرئيس اﻷسد لتوحيد جهود جميع القوى لمكافحة
اﻹرهاب والمساهمة في العملية السياسية مستبقا ً زيارة المبعوث
الدولي لسورية ستيفان دي ميستورا لسماع موقف الحكومة
السورية من مبادرته التي تض ّمنت تشكيل اللجان اﻷربع بتأكيد
ثبات الموقف ال�س��وري في أول��وي��ة مكافحة اﻹره ��اب ،والدعوة
الروسية إلى عقد جلسة لمجلس اﻷمن لبحث اﻷزمة السورية على
رغم تصاعد التصريحات المتبادلة مع الواليات المتحدة.
ه��ذه المتغيّرات وغيرها من المؤشرات قد تشير إل��ى حدوث
تط ّور قد يطرأ على اﻷزمة السورية وفي مجال مكافحة اﻹرهاب،
فأوروبا التي تباكت على وضع الالجئين السوريين ،ودخلت في
دائرة السجاالت المتناقضة بين سياسيّيها ومؤسساتها ودولها
حول آلية استقبالهم وتوزيعهم ،تخشى اليوم من لجوء اﻹرهاب
إليها وتم ّكن اﻹرهابيّين الفا ّرين من سورية من ال��وص��ول إلى
عمقها الحيوي وتشكيل خاليا حيوية فيها تهدّد أمنها الوجودي
واتحادها القابل لالنهيار في أية لحظة.
وفي الجانب اﻵخ��ر ،الواليات المتحدة اﻷميركية التي وإنْ لم
تغيّر في استراتيجيتها غير المعلنة في استثمار اﻹره ��اب ،إال
توصلت إلى شبه اتفاق مع الروسي حول العناوين
أنها تكون قد ّ
العريضة للملف السوري من دون معالجة التفاصيل ،وال سيما
بعد التوصل إل��ى اتفاق بين السداسية الدولية مع إي��ران حول
برنامجها النووي ،والدور اﻷساسي للروس في إنجاز هذا االتفاق،
والنشاط الذي شهدته الدبلوماسية الروسية في اﻷشهر الثالثة
الماضية سوريا ً مع اﻷطراف الحكومية والمعارضة كافة وقوى
المجتمع اﻷهلي ،وإقليميا ً من خالل إيجاد صيغة توافق بعد سماع
وجهات نظر الفاعلين المؤثرين والمتدخلين في اﻷزمة السورية،
ودول �ي �ا ً وبخاصة م��ع ال��والي��ات المتحدة التي ب��دأت تفقد زمام
المبادرة لمصلحة الروسي في الساحة السورية ،وفي ما يتعلق
ببعض الملفات الدولية من أوكرانيا وصوالً إلى اليمن ،مهيئة بذلك
الظروف لزيادة نفوذها وقدرتها على إحداث منعطف حقيقي في
اﻷزمة السورية من خالل التحضيرات لمؤتمر أو ملتقى «موسكو
 »3وقدرتها على إنجاحه شكالً ومضمونا ً والتوصل إلى نقاط قد
تكون نواة لـ«جنيف  »3أو «دمشق ـ .»1
ولكن في ظ ّل ذلك ال ب ّد من التوقف عند عدد من التساؤالت التي
ﻷي متابع لألزمة السورية أن يطرحها عند الحديث حول
يمكن ّ
تشكيل الحكومة المقبلة وإحداث هذه التغييرات:
أوالً :هل سيكون إنشاء هذه الحكومة بعد مؤتمر «موسكو ،»3
كنتيجة أولية ودالل��ة على نجاحه؟ وم��ا هو شكل ه��ذه الحكومة
وتسميتها ،هل ستكون حكومة انتقالية أو حكومة وطنية؟ وهل
ستض ّم بين ك��وادره��ا نسيج متكامل من اﻷط��راف كافة بما في
ذلك حزب البعث وق��وى المعارضة في الداخل والخارج وقوى
المجتمع اﻷهلي ،كما نص بيان «جنيف »1؟ ما هو الدور المنوط
بهذه الحكومة والصالحيات التي قد تتمتع بها؟
ثانياً :تشكيل حكومة جديدة هل هو وص��ول إلى اتفاق كامل
بين الواليات المتحدة اﻷميركية واالتحاد الروسي لح ّل اﻷزمة
ال�س��وري��ة دف�ع��ة واح���دة ،أو م��ن خ�لال سلة ح�ل��ول متكاملة؟ أو
تكون مج ّرد بداية انطالق للمسار السياسي وتأجيل البحث في
الملفات اﻷخ��رى رهنا ً للمتغيّرات الميدانية وت��وازن القوى؟ بما
يعني استمرار الحرب على سورية واستنزاف مزيد من اﻹمكانات
والموارد البشرية والمؤسساتية واالقتصادية السورية .وهل
أي تفعيل للح ّل السياسي م��ع وج��ود إرادة حقيقية
سيتزامن ّ
لمكافحة اﻹرهاب؟
ثالثاً :هل ما ت ّم طرحه هو عبارة عن دمج بين اﻷفكار اإليرانية
والروسية حول مبادرة متكاملة بموافقة أميركية؟ أم أنها خطوة
استباقية لما تض ّمنته وثيقتا المبعوث ال��دول��ي لسورية حول
تشيكل اللجان األرب ��ع؟ أو أن�ه��ا تنسجم وت�ت��واف��ق معها وتأتي
لتسهيل عملها؟
اﻷش�ه��ر الثالثة المقبلة على اﻷق�� ّل كفيلة بتوضيح معالم ما
ستشهده اﻷزم��ة السورية من احتماالت وتفاصيل قد تصل بها
إلى بوادر الوصول لب ّر اﻷم��ان ،أو قد تأخذ المنطقة بر ّمتها نحو
مزيد من االستمرار في الحروب والصراعات والتقسيم والتوتر.
ه��ذا يتوقف على ع��وام��ل ع��دي��دة م��ن أهمها :داخليا ً م��ن خالل
صمود المؤسسة العسكرية في التصدّي لإلرهاب وقدرتها على
إح��داث المزيد من النقالت الميدانية في تحرير المناطق المحتلة
من قبل التنظيمات اﻹرهابية والتز ّود بأسلحة نوعية من شأنها
تسريع وتيرة اﻹنجازات العسكرية ،وانتشار المصالحات المحلية
التي من شأنها تحقيق المزيد من التشابك االجتماعي بغض النظر
عن االصطفافات السياسية في المواقف ،وتوحيد وتنسيق جهود
المعارضة وإع�لاء مصلحة الوطن على مصالحها الشخصية أو
الحزبية ،وانفتاح بشكل أكبر على رؤيتها واقتراحاتها واالتجاه
نحو المزيد من الخطوات واﻹجراءات التي تعزز دورها في الحياة
السياسية ،والحفاظ على صمود االقتصاد السوري.
إقليمياً :زيادة وارتقاء التنسيق إلى أعلى المستويات وبالجوانب
كافة مع الدول التي تعاني من اﻹرهاب وبخاصة مصر والعراق،
وإي�ق��اف تمويل وت��دري��ب المجموعات المسلحة م��ن قبل بعض
الدول (الكيان الصهيوني ،السعودية ،تركيا ،قطر ،اﻹردن) التي
بدأت تتم ّرد نتيجة تراجع النفوذ األميركي وخذالنها في بعض
الملفات في المنطقة على حساب توسع النفوذ الروسي والصيني
واﻹيراني.
دول� �ي� �اً :وج���ود إرادة دول �ي��ة حقيقية م��ن ش�ق�ي��ن متوازيين
متكاملين ،اﻷول :التنسيق مع الحكومتين الشرعيتين في العراق
وسورية لمكافحة اﻹرهاب وتفعيل القرارات الدولية ذات الصلة.
والثاني :تهيئة اﻷج��واء للبدء بعملية سياسية تفضي إلى حوار
سوري ـ سوري من دون أي تدخل خارجي يحفظ سيادة سورية
ووحدتها وهويتها.
*متخصص في العالقات الدولية

مو�سكو :على �أوكرانيا
تنفيذ «مين�سك ـ »2
ال �إثارة العداء �ضد رو�سيا
أعلن غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي أن كييف يجب
أن تنفذ اتفاقات «مينسك »-2بدال ً من تأجيج العداء ضد موسكو وفرض
مزيد من العقوبات على روسيا.
وقال كاراسين أمس ،إن المجتمع الدولي – في روسيا وأوروبا والواليات
المتحدة – يتوقع من كييف تبني موقف جدي من تنفيذ اتفاقات مينسك.
وأضاف« :اآلن تدل الخطوات العملية بشأن تنفيذ اتفاقات مينسك على أن
كييف تحولت من محاكاة التنفيذ إلى تخريب البنود األساسية لالتفاقات
بشكل مباشر .إن ذلك ال يمكن أال يقلق الرأي العام العالمي».
يذكر أن أوكرانيا نشرت أول من أمس قائمة سوداء تضم  388شخصاً،
بينهم مسؤولون وصحافيون من روسيا وغيرها من الدول ،ويحظر قرار
كييف هذا دخول هؤالء األشخاص ألراضي أوكرانيا ويجمد أرصدتهم في
هذا البلد.
كما شمل القرار  105شركات بينها «أيروفلوت» و«خطوط أورال
الجوية» .وفرضت العقوبات األوكرانية الجديدة لمدة عام واحد.

 جمال رابعة
المتابع والمدقق والمواكب لنشأة داعش يستخلص
نتيجة في غاية األهمية هي أنّ مجمل هذه المخرجات
والموبقات الداعشية لم تكن من فراغ ،وما يحمله الفكر
تعص ٍب وتكفي ٍر وإق �ص��ا ٍء وإل �غ��ا ٍء لآلخر
ال��داع�ش��ي م��ن
ّ
منبعه األساس الوهابية السعودية.
في نظرة مع ّمقة إلى الشراكة االستراتيجية األميركية
 الخليجية فإنّ ك ّل ملتبس يستطيع اإلجابة على أسئلةكثيرة تغزو خاطر المتسائل والمتتبّع ل�لأح��داث التي
ت��دور رحاها في جغرافيا م�ح�دّدة دفعت أثمانا ً باهظة
وال تزال من دماء شعبها وقوتها واستقرارها وأمنها،
وت��رك��ت وراءه� ��ا ش��روخ �ا ً اج�ت�م��اع�ي��ة وت�ن�م��وي��ة يطول
زم��ن إصالحها وترميم بثورها الطافية على السطح،
كالجدري الذي يضرب الجسد.
إن استطلع أح��د دع��وة صحيفة «واش�ن�ط��ن بوست»
األميركية لتشاركز ويلسون مؤسس تنظيم «القاعدة»
ألن ي��رق��د ف��ي ق�ب��ره ب �س�لام ،ألنّ م��ن ت��ول��ى ب�ع��ده هذه
المهمة مايكل فيكرز وهو القائد الفعلي والحقيقي لتنظيم
«داعش» والتنظيمات اإلرهابية األخرى كافة التي تجتاح
العالم العربي واإلسالمي ،يستطيع أن يح ّل ك ّل العقد
التي تتوارد إلى الذهن في ما يتعلق بحيثيات وجوهر
وفكرة تأسيس «القاعدة» ولواحقها التي انبثقت منها،
لم تختلف عن األب الروحي لها سوى باالسم فقط.
المهمة الرئيسة التي ت�ص�دّر لها مايكل فيكرز هذا

هي إدارة كل ح��روب أميركا بالوكالة ،وبالطبع لتنفيذ
الخطط واالستراتيجيات األميركية بجميع مراحلها
وسيناريواتها وبمختلف روادها وأبطالها من منطقة إلى
أخرى بحسب التسمية الشائعة (حروب الجيل الرابع)،
وك ّل ذلك تطبيقا ً ألفكار ونهج بريجنسكي المعلم األول
لفيكرز ،التي تتلخص فيها الفكرة األساسية بتقسيم
دور «القاعدة» إلى فصيلين هما «داع��ش» و«النصرة»،
ي �ك��ون ال �ج��ام��ع بينهما ال�ع�ق�ي��دة ال��وه��اب �ي��ة ذات �ه��ا ،أه � ّم
استراتيجياتها ولبنتها األساسية هي القيام بحروب
باإلنابة بكلف طفيفة وبأق ّل األثمان.
تشير اإلح �ص��اءات إل��ى أنّ الجندي األميركي يكلف
 6000دوالر ،ف��ي حين يكلف ال��ذي يت ّم تجنيده من
قطعان التكفير من «النصرة» و«داع��ش» وغيرها 300
دوالر ،كما أن��ه وبحسب «واشنطن بوست» ،وتحديدا ً
س ّمي
في 29أي �ل��ول م��ن ع��ام  2010وق �ب��ل ان ��دالع م��ا ُ
بـ«الربيع العربي» ،فإنّ أوباما عيّن فيكرز مساعدا ً لوزير
الدفاع األميركي ،وهو في الحقيقة بحسب الصحيفة قام
بصناعة تلك الشخصية التي أصبحت الشغل الشاغل
للعالم وم�ح��ط األض���واء اب��راه�ي��م ال �ب��دري السامرائي
الملقب بأبي بكر البغدادي ،بعد إدخاله السجن ليخرج
منه قائدا ً عاما ً لجيش أميركي بديل اسمه «داعش» ،وهنا
يمكن فهم االنخراط الخليجي كعامل أساسي في تحقيق
ما يصبو إليه األميركي في استراتيجية حروبه بالوكالة
ف��ي المنطقة ،ب�ه��ذا االن��دف��اع س��ارع أم ��راء ومشيخات
النفط لتخريج دف�ع��ات كبيرة ج��دا ً م��ن الخارجين عن
القانون والمجرمين من سجونها وإلحاقهم في صفوف
«داع���ش» إلذك ��اء ال�ع��ام��ل ال�ب�ش��ري ف��ي ت�ل��ك التنظيمات

وتاليا ً تقوية ودعم اإلره��اب ومدّه بك ّل مقومات الحياة
والتغلغل والبقاء.
أستطيع ال�ق��ول ف��ي الختام إنّ «داع ��ش» و«النصرة»
والتنظيمات التكفيرية كافة ليست مجموعات متم ّردة
أو ث��ائ��رة كما أسماها مشغلوها ف��ي س��وري��ة والعراق
والمناطق كافة التي يضربها هذا الوباء ،جاءت لنصرة
ال�ش�ع��وب أو ح�ت��ى إع�ل�ان م��ا ُي�س� ّم��ى داع �ش �ي �ا ً «خالفة
إسالمية» ،إنما هي في الحقيقة حركة سياسية عابرة
للحدود وليست دينية ،لكنها تستخدم النهج والفكر
وال �ل �غ��ة ال��دي �ن �ي��ة م��ن أج ��ل ج ��ذب واس �ت �ق �ط��اب األت �ب��اع
والمناصرين والمؤيدين وتبرير جميع أعمالهم الشنيعة
والغرائزية كفتاوى جهاد النكاح وغيرها من األمور التي
تمت إلى الدين الحنيف بصلة ،بالتوازي مع منظومة
ال ّ
إعالمية ضخمة تر ّوج لفكر هذا اإلره��اب وتغزو عقول
المتابعين ،وحيث تتوفر الحاضنة الشاذة والمريضة
ال �ت��ي س��رع��ان م��ا ت �ت��أث��ر ب�ت�ل��ك ال �س �م��وم وت �ن �س��اق إلى
الحشود التكفيرية ،وك ّل ذلك وصوالً إلى األهداف غير
ٌ
أهداف سياسية بامتياز تشكل
المعلنة ،ومن المؤكد أنها
فيها تلك التنظيمات في الواقع مسرحا ً سياسيا ً مص ّمما ً
ومبنيا ً على أساس الوصول إلى نتيجة سياسية سقف
استهدافاتها هو تقطيع أوصال المشروع القومي العربي
والمشروع اإلسالمي النهضوي بالسيف الداعشي الذي
يدير قبضته الشيطان األميركي للوصول إلى مبتغاه،
وأخفض ذلك السقف ترحيل القضية الفلسطينية إلى
أجل غير مس ّمى ،وهذا ما يحدث بحذافيره.
*عضو مجلس الشعب السوري

قال ديبلوماسي
أوروبي إنّ اللغة التي
تتح ّدث عبرها روسيا
عن التواجد العسكري
في سورية أش ّد أهمية
من حجم ونوع هذا
التواجد ،ألنها تنطلق
من سقوف عالية ال
تضع في حسابها
أي بحث في تخفيف
ّ
االعتراضات ،وتشتغل
لتثبيت حق بال سقوف
لهذا التواجد الذي يق ّدم
التغطية لما هو قائم ولما
يمكن أن يكون الحقاً،
ما يعني أنّ قرار اعتبار
سورية حليفا ً عسكريا ً
استراتيجيا ً قد اتخذ في
موسكو...

بريطانيا تعر�ض على �أع�ضاء مجل�س الأمن خطة للت�صدي لمهربي الب�شر

البرلمان الأوروبي يقر خطة توزيع � 120ألف الجئ على دول االتحاد
واف��ق البرلمان األوروب����ي على اق��ت��راح المفوضية
األوروب��ي��ة الخاص بإعادة توزيع  120أل��ف الج��ئ في
أراضي االتحاد ،باإلضافة إلى  40ألف الجئ آخر وافق
المجلس على إعادة إسكانهم.
وجرى التصويت في البرلمان أمس على مبادرة رئيس
البرلمان مارتن شولتس ،حيث صوت  30نائبا ً لمصلحة
الخطة ،بينهما عارضها  134آخرون في ظل امتناع 52
نائبا ً عن التصويت.
ورحبت المفوضة األوروب��ي��ة بقرار البرلمان ،لكن
موافقته تحمل طابعا ً غير إلزامي ،إذ يجب أن يتم إقرار
الخطة من قبل مجلس االتحاد األوروب��ي على مستوى
وزراء الداخلية ،قبل أن تصبح قانوناً .ومن المقرر أن يعقد
المجلس االجتماع المقبل له يوم  22أيلول.
وفي وقت سابق ،أقر البرلمان األوروبي اعتماد معايير
موحدة وملزمة لقبول وتوزيع الالجئين على دول االتحاد،
تشمل خطة طارئة لتوزيع  160ألف الجئ.
وك��ان رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر
قد ق��دم الخطة إلع��ادة توزيع عشرات آالف الالجئين
الموجودين حاليا ً في اليونان وإيطاليا وهنغاريا ودول
أخ��رى بجنوب أوروب���ا ،من أج��ل تخفيف العبء الذي
تتحمله تلك الدول وتوزيعه على جميع دول االتحاد.
وفي السياق ،أعلنت السلطات الهنغارية أنها اعتقلت
 29الجئا ً حاولوا دخول أراضي البالد على رغم إغالق
الحدود ،بينهم من وصفته بأنه «إرهابي» ،فيما تجاوز
عدد الالجئين الذين دخول كرواتيا  5600شخص.
وكانت الشرطة الهنغارية استخدمت خراطيم المياه
والغاز المسيل للدموع في اشتباكات مع مئات الالجئين
حاولوا عبور حدود البالد التي أُغلقت يوم  15أيلول ،بعد
دخول قوانين جديدة خاصة باللجوء حيز التطبيق.
وت��ع��د األح���داث ال��ت��ي شهدتها ال��ح��دود الهنغارية
الصربية ،األكثر عنفا ً منذ تفاقم أزمة الهجرة إلى أوروبا،
إذ تحصن عناصر شرطة مكافحة الشغب في مواقعهم في
معبر روزسكي الحدودي الذي أغلق بحواجز حديدية،
فيما رشقهم عشرات الشبان بالحجارة.
وأعلنت السلطات اعتقال  29شخصا ً خالل االشتباكات،
فيما أصيب  20عناصر من الشرطة وطفالن.
وأعلن غيورغي باكوندي المستشار األمني لرئيس
ال��وزراء فيكتور أورب��ان في تصريحات متلفزة ،وجود
شخص بين المعتقلين ،يشتبه بتورطه بأنشطة إرهابية،
إذ اتضح أن اسمه م��درج على قائمة خاصة باألجهزة
األمنية.
واتهمت حكومات كثيرة ومنظمات دولية السلطات

الهنغارية ،بأنها تعامل الالجئين بصورة غير إنسانية
و«غير أوروبية» .لكن رئيس الوزراء الهنغاري دافع عن
موقف بالده ،مصرا ً على أنه يعتمد حصرا ً على «العقل
السليم» ويتوافق تماما ً مع اتفاق شنغن.
وف��ي ه��ذا السياق ،طالبت منظمة «العفو الدولية»
السلطات الهنغارية بإطالق س��راح مجموعة الجئين
بينهم  4أطفال جرى اعتقالهم األربعاء عندما حاولوا
اختراق الحواجز المنتشرة في معبر روزسكي الحدودي.
وبعد إغالق الحدود الهنغارية ،اتجه آالف الالجئين
الموجودين في أراضي صريبا إلى كرواتيا ،وهم يحاولون
الوصول إلى دول شمال أوروبا لتقديم طلب اللجوء هناك،
كما يسعى كثيرون لالنضمام إلى أفراد آخرين من أسرهم
موجودين في مختلف الدول األوروبية.
وأعلنت الشرطة الكرواتية أن  5650الجئا ً دخلوا
أراض��ي البالد حتى اآلن ،فيما بلغ ع��دد الوافدين يوم
األربعاء قرابة  4آالف شخص.
وتنقل السلطات الالجئين إل��ى مالجئ أقيمت في
ضواحي العاصمة زاغرب بعد تسجيل أسمائهم .وأكدت
السلطات أنها قادرة على استقبال آالف عدة من الالجئين،
لكنها عاجزة عن التعامل مع تدفق يقدر بعشرات اآلالف.
بدورها أعلنت بلغاريا أنها ستعتمد على وحدات من
الجيش في حماية الحدود ،بسبب تنامي تدفق الالجئين.
وأوض��ح وزي��ر الدفاع البلغاري نيقوالي نينتشيف

قتلى وجرحى وتحذيرات من ت�سونامي
جراء زلزال مدمر ي�ضرب �سواحل ت�شيلي

قتل ما ال يقل عن  5أشخاص وأصيب العشرات أمس في
زلزال بقوة  8.3درجات ضرب تشيلي وسط تحذيرات من
تسونامي محتمل واجتياحات بحرية.
وأعلنت الحكومة التشيلية حالة ال��ط��وارئ ودعت
إلخالء المناطق الساحلية بعد التحذير من احتمال حدوث
موجات مد بحري ،واجتياحات تسونامية إثر الزلزال الذي
هز مباني العاصمة بقوة  8.3درجات على مقياس ريختر،
بحسب ما أكدت «هيئة المسح الجيولوجي» األميركية.
وتعرضت تشيلي إلى الزلزال بداية مساء األربعاء
وشمل العاصمة سانتياغو التي يقطنها أكثر من  5ماليين
نسمة ،وتلته ه��زات ارت��دادي��ة ع��دة ،وبلغت قوته 8.3
درجات بحسب الهيئة ،أصاب وسط تشيلي وشمالها ما
أثار حالة من الذعر بين األهالي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان أن السكان
شعروا بالزلزال حتى في العاصمة األرجنتينية بوينس
أيريس على بعد  1400كلم ،في حين قال مركز التحذير

من تسونامي للمحيط الهادي إن من المحتمل حدوث
أمواج مد بحري قوية ناتجة من الزلزال بمحاذاة سواحل
تشيلي وجاراتها في غضون الساعات المقبلة ،وأن تضرب
موجهات التسونامي سواحل روسيا واليابان أمس الساعة
 21.50و 22.28على التوالي بتوقيت موسكو.
لكن فرع وزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا
الروسي أكد بأن أمواج التسونامي ال تهدد شبه الجزيرة
في أقصى شرق روسيا ،مشيرا ً إلى أن أمواجا ً صغيرة فقط
قد تصل إلى سواحل كامتشاتكا صباح (اليوم) الجمعة.
من جهة أخرى ،أشار مركز التسونامي في جزر الكوريل
الروسية إلى أنه يدرس خطر وصول أمواج التسونامي إلى
هذا األرخبيل الواقع بين اليابان وشبه جزيرة كامتشاتكا
الروسية ،مضيفا ً أنه سيتمكن من تقييم الخطر بعد وصول
أمواج التسونامي إلى جزر هاواي األميركية في الساعة
الرابعة بعد ظهر الجمعة.

أن الجيش يخطط إلرس��ال ما بين  50و 150عسكريا ً
لدعم شرطة الحدود ،كما أنه سيدرس إمكان نشر نحو
أل��ف عسكري على الحدود مع تركيا في ح��ال اقتضت
الضرورة.
الى ذلك ،قدم مانفرد شميت رئيس الهيئة االتحادية
األلمانية لشؤون الهجرة والالجئين االستقالة من منصبه
أم��س ،م��ب��ررا ً ه��ذا ال��ق��رار ب��ـ« أسباب شخصية» .تجدر
اإلشارة إلى أن الهيئة واجهت في اآلونة األخيرة انتقادات
واتهامات كثيرة بالمماطلة في دراس��ة طلبات اللجوء
المقدمة.
وفي هذا السياق ،أعلنت الشرطة األلمانية أن عدد
الالجئين الذين دخلوا أراضي البالد األربعاء تضاعف،
بالمقارنة مع األيام الماضية ،وصوال ً إلى  7266شخصاً.
وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن معظم الالجئين
يدخلون أراضي البالد عبر الحدود مع النمسا ،مضيفة أن
الشرطة أوقفت  3422شخصا ً منهم.
من جهتها ،أعلنت المفوضية األوروبية أنها تسلمت
بالغا ً من سلوفينيا يفيد بفرض إج��راءات رقابة موقتة
على حدودها مع هنغاريا بسبب تنامي تدفق الالجئين.
وقال مارغرتيس سخيناس المتحدث باسم المفوضية:
«هذا التطور يؤكد ضرورة التوصل إلى توافق في أقرب
وقت بشأن اإلجراءات الرامية إلى تسوية أزمة الهجرة».
إلى ذلك ،قال دبلوماسيون إن بريطانيا وزعت على

أعضاء مجلس األمن مسودة قرار يجيز تنفيذ عمليات
أمنية بحرية قبالة السواحل الليبية لضبط قوارب تقل
مهاجرين غير شرعيين.
وأوض��ح الدبلوماسيون أن أعضاء المجلس تسلموا
المسودة يوم الثالثاء الماضي ،مشيرين إلى أنه قد يتم
التصويت عليها األسبوع المقبل خالل جلسة لمناقشة
أزمة الهجرة غير الشرعية.
وتجيز مسودة القرار في حال إقرارها ألعضاء االتحاد
األوروب��ي القبض على مهربي البشر في المياه الدولية
قبالة ليبيا ومصادرة قواربهم لمنع المهاجرين عن القيام
بمثل هذه الرحالت.
وتتيح المسودة التي اطلعت عليها «رويترز» للدول
األعضاء في األمم المتحدة «مصادرة القوارب التي يتم
تفتيشها  ..والتي يثبت استخدامها في تهريب الالجئين
أو االتجار بالبشر من ليبيا» في المياه الدولية .ووفق
الوثيقة ،فإن التخلص من القوارب «سيجرى وفقا ً للقانون
الدولي المعمول به حالياً».
الجدير بالذكر أن ق��وات بحرية إيطالية وألمانية
وبريطانية تجري عملية بحرية مشتركة لوقف تدفق
الالجئين إلى القارة األوروبية .وتحتاج بريطانيا وألمانيا
فقط لتفويض م��ن األم��م المتحدة لمصادرة المراكب
والتخلص منها في المياه الدولية.
وفي وقت سابق ،أفادت الشرطة األوروبية باحتمال
ضلوع نحو  30ألف شخص في نشاط تهريب البشر عن
طريق نقلهم في قوارب الموت إلى أوروب��ا مقابل مبالغ
تقدر بآالف اليورو.
وقال روب واينرايت قائد الشرطة األوروبية «يوروبول»
إن اكتشاف  71جثة في شاحنة في النمسا في الشهر
الماضي قاد إلى تنفيذ عملية واسعة النطاق في مجال
مكافحة تهريب البشر والتعرف إلى هويات ذلك العدد
من المشتبه بهم وهو رقم أكبر بكثير من تقديرات الشرطة
األوروبية.
وأضاف واينرايت لـ«رويترز» أن «الحادث المأساوي
في النمسا يدل على حدوث انفجار في المشكلة الجنائية
التي نواجهها حالياً ...آالف المجرمين يتقاطرون إلى هذه
البقعة ...هذا التحرك الجماعي للمهاجرين والالجئين».
وتابع« :خالل هذا العام فقط جمعنا معلومات عن نحو
 30ألف مجرم مشتبه به وشركائهم الضالعين في هذا
األمر .هذا يظهر حجم النشاط اإلجرامي المستمر في هذه
اللحظة» ،مشيرا ً إلى أن يوروبول التي يبلغ عدد العاملين
بها خارج الهاي نحو  950فردا ً تنسق مع  1400تحقيق
مختلف يتعلق بتهريب البشر في أرجاء أوروبا.

اال�ستخبارات البريطانية تطالب
بمزيد من ال�صالحيات لمكافحة الإرهاب
طالب رئيس جهاز االستخبارات
الداخلية البريطاني « »mi5أندرو
ب��ارك��ر أم��س بمنح أج��ه��زة األم��ن
المزيد من الصالحيات لمجاراة
التكنولوجيا ال��ت��ي يستخدمها
اإلرهابيون وذلك خالل أول مقابلة
إع�لام��ي��ة ت��ب��ث ع��ل��ى ال���ه���واء مع
مسؤول مخابرات بريطاني كبير.
باركر أكد في مقابلة مع هيئة
اإلذاع��ة البريطانية إن بريطانيا
تواجه أخطر تهديد إرهابي منذ
هجمات  11أي��ل��ول  2001على
الواليات المتحدة وأحبطت ست
هجمات العام الماضي ،وقال «إنه
تهديد يتزايد بشدة بسبب الوضع
في سورية وتأثير هذا في أمننا».
المسؤول البريطاني أشار الى أن
أجهزة األمن تواجه صعوبة أكبر
في منع وقوع هجمات المتشددين
الذين يستفيدون من التطورات
التكنولوجية إلخفاء خططهم عن
السلطات ،وق��ال «ك��ي نتمكن من
العثور على الناس الذين يريدون
إي���ذاءن���ا وم��ن��ع��ه��م ي��ح��ت��اج إل��ى
جهاز إم.آي  5وغيره من األجهزة
ليتمكن من تصفح االنترنت لرصد
االتصاالت اإلرهابية».
وتعتزم حكومة رئيس الوزراء
ديفيد كاميرون سن قوانين جديدة
ه��ذا العام لتعزيز ق��درات أجهزة
المخابرات والشرطة لكنها تواجه
م��ع��ارض��ة م��ن ج��م��اع��ات حقوق

اإلن��س��ان وح��م��اي��ة الخصوصية
التي تعتبر مثل ه��ذه اإلج��راءات
اعتداء على الحريات.
وف�����ي آب ال���م���اض���ي رف��ع��ت
بريطانيا مستوى تهديد اإلرهاب
إل���ى «خ��ط��ي��ر» وه���و ث��ان��ي أعلى
مستويات التهديد وي��ن��ذر بأن
احتماالت وق��وع هجمات مرتفعة
ل��ل��غ��اي��ة .وأرج���ع���ت ال��س��ل��ط��ات
البريطانية ذلك في األس��اس إلى
الخطر الذي يشكله مقاتلو تنظيم
الدولة اإلسالمية والبريطانيون
الذين انضموا إليهم.

ويقول رؤساء أجهزة المخابرات
وكاميرون منذ سنوات إن بريطانيا
ت��ح��ت��اج إل���ى م��ن��ح أج��ه��زة األم��ن
سلطات أوس��ع لمواجهة التهديد
والحيلولة دون وق��وع هجمات
أخ����رى ف���ي ح��ج��م ال��ت��ف��ج��ي��رات
االنتحارية التي وقعت في لندن
عام  2005حينما قتل إسالميون
بريطانيون  52شخصاً.
لكن إج���راءات تعزيز المراقبة
واج��ه��ت معارضة واس��ع��ة حتى
من داخل حزب المحافظين الذي
يتزعمه كاميرون.

