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عربيات  /دوليات

نحن �سوريون فال تنتظروا منا
رفع الرايات البي�ضاء...
 جمال العفلق
كلما اق �ت��رب ال �ح � ّل ال�س�ي��اس��ي ،خ��رج علينا م��ن يهدّدنا
وينذرنا بحرب مقبلة ،وكلما ضاق الخناق على العصابات
اإلرهابية والمرتزقة ،تتصدّر عبارات التهديد تصريحات
المسؤولين الغربيين وموظفيهم من العرب ،هي الحرب
التي فرضت على الواقع السوري ولكن هل ُيفرض على
السوريين االستسالم؟
م�ع��رك��ة ال�س��وري�ي��ن ال �ي��وم م �ت �ع �دّدة ال��وج��وه وع �ل��ى ك ّل
الجبهات ،وال أعتقد أنّ وصف الحرب الكونية على الشعب
ال �س��وري ه��و وص��ف م�ب��ال��غ ف�ي��ه ،ف�ه��ذا ال�ح�ص��ار الطويل
على السوريين وال��ذي اشتركت فيه أكثر ال��دول اإلقليمية
والمجتمع الدولي بحجة تنفيذ ق��رارات مجلس األم��ن هو
بالنتيجة ال يختلف عن حصار ما يسمى «إسرائيل» للشعب
الفلسطيني أو عن الحصار األميركي لكوبا ،وإن اختلفت
األهداف.
وف���ي ال ��واق ��ع إنّ ال � ��دول ال �ت��ي ت �ح��اص��ر س ��وري ��ة هي
ال� ُم�ح��اص��رة ال �ي��وم ب� ��إرادة ال�ش�ع��ب ال �س��وري وصموده،
وللحكاية بداية قديمة تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي
حيث دعمت نفس ال��دول أو ع��دد منها عصابة «اإلخ��وان
المسلمين» بالسالح ومعسكرات التدريب وال �م��ال ،ولم
تتردّد تلك ال��دول في حينها باالنضمام إل��ى الغرب الذي
اتهم سورية ب��اإلره��اب وبدعم الفدائيين ،فكان الحصار
االقتصادي الدولي والعربي ،في وقت كان الصراع على
المرحبين بالدبابات
أش �دّه في لبنان بين المقاومة وبين
ّ
«اإلسرائيلية» في بيروت ،وألنّ سورية كانت وم��ا زالت
الرقم الصعب في المنطقة ،وألنّ السوريين كانوا دائما ً
ي �ج��دون ال �ط��رق لكسر ال �ط��وق االق �ت �ص��ادي أو السياسي
المحاصر ل�ه��م ،ف�ك��ان ال ب � ّد م��ن إع�لان ال�ح��رب المباشرة
عليهم ح�ت��ى وإنْ ك��ان��ت ح��رب خ��اس��رة ،ول�ك��ن ك��ان على
أصحاب مشروع الحقد على سورية من المحاولة.
تخلى العرب عن أنفسهم ولكن السوريين لم يتخلوا عن
العرب ،وفي أول شقاق عربي وقع بين الكويت والعراق
سارع الجميع الى دمشق فعند أهل الشام العزم السياسي
واإلرادة لحماية األش�ق��اء من ش� ّر أنفسهم ،واع�ت��رف من
كان يدعم الحصار على سورية بأنه كان على خطأ ،ولكن
التجربة تعاد اليوم وتحت اسم دعم الديمقراطية و»الربيع
العربي»!
فهل ينتظر هؤالء أن يرفع السوريون الرايات البيضاء؟
قد تكون العودة إلى التاريخ مفيدة ،ولكن الغرق فيه قد
ال يفيد اليوم ،فيكفي البحث في السنوات الخمس األخيرة
لنفهم م��اذا يريد أع��داء س��وري��ة منها .فعلى رأس أولوية
مشروع العدوان على سورية أمن ما يسمى «إسرائيل»،
حيث ل��م ي�ت��ردّد أص��دق��اء الشعب ال�س��وري ف��ي االشتراك
م��ع ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي ف��ي غ ��رف ال�ع�م�ل�ي��ات ال �ت��ي تدير
الحرب على سورية وشعبها في ع ّمان وف��ي تركيا ،ولم
يفكر األص��دق��اء المزعومون للشعب السوري بعد تدخل
«إسرائيل» المباشر في الحرب على سورية بإعالن بيان
ولو على مستوى المندوبين في الجامعة العربية يدين هذا
التدخل أو ينتقده ولو بشكل دبلوماسي مخفف ،بل على
العكس ر ّوج إعالمهم لألمر وكأنه طبيعي وأن ما يس ّمى
«إسرائيل» تقوم بحماية حدودها.
وكان تدمير التراث السوري والتاريخ القديم لسورية
من ضمن أهداف المشروع ،فالتزام أعداء سورية الصمت
أم ��ام ج��رائ��م داع ��ش وإغ �ف��ال إع�لام�ه��م تلك ال�ج��رائ��م بحق
اإلن �س��ان ال �س��وري أوال وب�ح��ق ال �ت��راث اإلن �س��ان��ي ثانياً،
فكان من الطبيعي أن يح ّول هذا اإلعالم أنظار متابعيه الى
قضايا أخرى ،وفي كثير من األحيان كان هذا اإلعالم هو
من يصنع تلك القضايا وير ّوجها على أنها حقائق وواقع،
فصنعوا ما يس ّمى «المرصد السوري المعارض لحقوق
اإلن �س��ان» فكان ذل��ك المرصد ال ي��رى وال يسمع بجرائم
داع��ش والنصرة والتنظيمات اإلرهابية األخ��رى ،بل كان
يغطي ت�ل��ك التنظيمات ب��أخ �ب��اره ع�ن��دم��ا تتلقى ضربات
موجعة من الجيش فيبدأ العويل والبكاء على المرتزقة.
ولو قدر ألهل االعالم واالقتصاد حصر كميات األخبار
واألموال التي دفعت على الحرب النفسية التي شنّها أعداء
سورية على الشعب السوري لعلم «العالم الح ّر» كم تح ّمل
ه��ذا الشعب ال�س��وري خ�لال ه��ذه السنوات الخمس ،فكم
م��رة أسقطوا دمشق؟ وك��م م��رة شقوا الجيش السوري؟
وكم مرة قالوا نحن على أبواب الجامع األموي في دمشق؟
ويعلم المتابعون أنّ حلم الصالة في مسجد بني أمية الكبير
تح ّول الى تصريحات محدّدة في المواعيد والمواقيت.
فمشروعهم كان وعلى لسانهم سينتهي في ستة أشهر،
ثم مدّد لعام والعام انقضى وبقيت المواعيد تتجدّد ،حتى
انفرط عقد المناصرين لهم وانكشفت العيوب ،فصارت
المخصص لتدمير
أخبار صراعاتهم الداخلية على المال
ّ
سورية أكثر بكثير من أخبار االنتصارات الوهمية التي
أعلنوا عنها.
ليأتي فصل جديد من هذا العبث بتهديد شخص يقولون
إن��ه وزي ��ر خ��ارج�ي��ة ل �ش��يء اس �م��ه دول���ة! وي �ه �دّد بدخول
سورية عسكريا ً ليثبت للعالم أن هؤالء الناس ال يتعظون
من التاريخ وال يقدّرون الواقع ويعيشون حلم االنتصار
عبر شاشات اإلعالم فقط.
ن�ع��م إن �ه��م ال �س��وري��ون ،ال��ذي��ن ال ي�ق�ي�س��ون االنتصار
بأمتار على األرض يخسرونها هنا أو يكسبونها هناك...
إنما يفهمون االنتصار على أن��ه حرية وكرامة ويفهمون
االنتصار معركة النصر فيها صبر ساعة وه��م قادرون
على الصبر لعقود ،فهذه الحرب التي فرضت عليهم هي
واقع ولكن هزيمتهم هي الخيال ،ج ّربوا اختراق الجنوب
مراراً ،وجربوا أن يغزوا دمشق ولكن األسوار ردّتهم ،تلك
األس��وار مبنية ب��إرادة الوطنيين السوريين الذين لم ولن
يتردّدوا في السعي الى الشهادة والموت من أجل الوطن.
ه��ذا ليس خطابا ً جماهيريا ً وال ش�ع��ارات نطلقها نحن
ال�س��وري�ي��ن ف��ي ال�م�ن��اس�ب��ات ،إن�م��ا ه��ذه ه��ي عقيدتنا ،من
يدعم المقاومة الشريفة ال يخون وط�ن�اً ،وم��ن ال يعترف
بالكيان الصهيوني ال يخون الوطن ،ومن يصفح ويعفو
ال ي�خ��ون ال��وط��ن .فمفهوم ال��وط��ن ل��دى ال�س��وري�ي��ن ليس
أرضا ً يعيشون عليها إنما هناك تاريخ وارث نضالي طويل
ج��داً ،فهل بعد هذا تنتظرون منا رفع الرايات البيضاء ما
كنا لنفعلها وما فعلها من قبلنا أجدادنا ،سيطول انتظاركم
فاحجزوا أماكنكم في تلك الجزر النائية كما حجز من بدأ
الحرب علينا مكانا ً له فيها.

السنة السابعة  /السبت  24 /تشرين األول  / 2015العــدد 1915
Seventh year / Saturday / 24 October 2015 / Issue No. 1915

كوالي�س
خفايا

�أردوغان يقاي�ض الغرب من �أجل الفوز في الداخل
 د .هدى رزق
تص ّرف داوود أوغلو بصلف عندما ص � ّرح بأنه ك��ان على
األسد البقاء في روسيا وليس الرجوع الى سورية ،في تعليقه
على زيارة األخير إلى موسكو.
يتناقض ه��ذا التصريح م��ع الموقف الكالمي ال��ذي أعلنته
تركيا حول قبولها بقاء األسد لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر،
األمر الذي يعكس سياستها الحقيقية ،ألنّ بقاء الرئيس األسد
في سدة الرئاسة يعني اعتراف تركيا بهزيمتها هي وشريكتها
السعودية .م��ن أج��ل ذل��ك يص ّر االث�ن��ان على رحيل األس��د أو
استمرار تغذية الحرب في سورية بالرجال والسالح .ال تبدو
أن�ق��رة ف��ي وض��ع مريح بعد التدخل ال��روس��ي ومحاولة عزل
الشمال ال�س��وري عن ال�ح��دود التركية التي ما زال��ت مفتوحة
للمسلحين الذي يتسللون بكامل أسلحتهم.
يبدو أنّ السياسة التركية لم تتغيّر إال كالمياً ،إذ أتى موقف
أوغ�ل��و متطابقا ً م��ع موقف وزي��ر الخارجية السعودي عادل
الجبير والموقف األميركي ال��ذي يناور ويتلطى وراء مواقف
حلفائه وي� ّدع��ي ع��دم ال�ق��درة على المونة عليهم .وف��ي الوقت
ال��ذي تعيش فيه تركيا أزمتها مع ح��زب العمال الكردستاني
تشكو موقف واشنطن تجاه وح��دات الحماية الكردية وحزب
االتحاد الديمقراطي ال��ذي تعتبره ذراع العمال الكردستاني
الذي يتمركز في شمال العراق .فاالعتراض الرسمي الذي قدّمه
وزير خارجيتها الى واشنطن حول المساعدات التي ألقيت من
الجو الى وحدات الحماية لم يلق إذانا صاغية من واشنطن ،مع
أن��ه أش��ار إل��ى تس ّرب ه��ذه األسلحة إل��ى ح��زب العمال ،مع أنه
ضمن االعتراض وثائق تفيد صحة ادعاءاته.
أوحت واشنطن أن استخباراتها كانت على غير دراية باألمر،
لكنها عمليا ً بقيت على موقفها من تقديم الدعم إلى األكراد في

سورية ،أما روسيا فهي شدّدت على أهمية األكراد في محاربة
اإلرهاب واعتبرتهم عامالً أساسيا ً في هذه الحرب.
ال تهدأ حركة أردوغ��ان وأوغلو فهما عرفا كيف يستغالن
الالجئين السوريين على أكمل وج��ه ،وإنْ لم يحققا المنطقة
العازلة بالرغم من محاوالت كان آخرها تغطية مافيات إرسال
ال�لاج�ئ�ي��ن ال��ى أوروب� ��ا ع�ب��ر ال�ب�ح��ر ،وال�ت�س�بّ��ب ب��أزم��ة خانقة
بالنسبة ل�لات�ح��اد األوروب� ��ي ال��ذي ك��ان يسعى إل��ى التخلص
م��ن مسألة اللجوء بسبب األزم��ة االقتصادية الخانقة ،التي
تعيشها دول االتحاد من جهة ،واالحتياط خوفا ً من اإلرهاب
اإلس�لام��ي وانتقاله ال��ى أوروب ��ا م��ن جهة أخ��رى .استدرجت
أنقرة المستشارة األلمانية أنغيال ميركل لزيارة تركيا من أجل
التعاون في مسألة الالجئين ،فأوروبا اليوم على أرضية ّ
هشة
وهي تتهم أنقرة بالتغاضي عن مرور الالجئين عبر أراضيها.
استطاع أوغلو أن يفرض شروطا ً عليها كإعطاء تركيا مساعدات
مالية فوعدت ميركل بدفع  3مليارات يورو.
ال يثق األتراك بوعود االتحاد األوروبي بشأن المفاوضات
ال �ت��ي ج ��رت بينهم وب �ي��ن أن �ق��رة ف��ي ب��روك�س�ي��ل ح ��ول إعطاء
األت��راك تأشيرة دخ��ول دائمة إلى أوروب��ا ،لكن ميركل وعدت
بتسريع هذه العملية ،كما أنّ أوغلو طالب بتسريع معامالت
أي اتفاق مع
االنضمام إلى االتحاد األوروب��ي .لم تو ّقع أنقرة ّ
االتحاد األوروب��ي يمكن الدول األعضاء من إعادة المهاجرين
غير الشرعيين الى تركيا .تشك تركيا في وعود ميركل بفتح
فصل جديد في مفاوضات االنضمام الى االتحاد األوروبي،
فأنقرة تريد فتح ملفات الطاقة والسياسة واالقتصاد والحقوق
األساسية والعدالة السياسية واألمنية ،أما ميركل فتريد من
تركيا أن تعلن أنها بلد آمن ويراعي حقوق اإلنسان وأن يكون
ديمقراطياً ...وهذا لن يحصل .يريد أردوغان وأوغلو توظيف
زي��ارة ميركل في االنتخابات ،وأن يقول أردوغ ��ان لألتراك:
أرايتم كيف يأتي الغرب إلينا صاغرا ً عندما يحتاج إلينا .يريد
أن يجني ثمار هذه الزيارة لدى مؤيديه وإثارة الروح القومية

العالية لدى األتراك .لكنه حصل حسب زعيم المعارضة رئيس
حزب الشعب على رشوة تفيد بسماح تركيا للسوريين البقاء
في تركيا ،وبذلك تأخذ المال من االتحاد األوروبي ،بينما يرى
أنه ينبغي إنهاء الحرب في سورية والبدء بإعادة البناء وإرجاع
السوريين الى ديارهم.
�وس��ل أوغ �ل��و م �ي��رك��ل ع ��دم اإلف � ��راج ع��ن ت �ق��ري��ر االت �ح��اد
ت� ّ
األوروبي بشأن تركيا قبل االنتخابات ،ألنّ التقرير يحمل نقدا ً
ح��ول عيوب الديمقراطية التركية والفساد وحقوق اإلنسان
وحرية الصحافة ووض��ع اليد على القضاء وإره��اب الشعب
التركي ،وف��ي آخ��ر إح �ص��اءات أع��رب األت ��راك ع��ن خوفهم من
تصرفات رئيسهم أردوغان ووضع يده على مفاصل السلطة.
وبالرغم من نفي مسؤولي االتحاد األوروبي وجود صلة بين
إرجاء التقرير الذي كان يخطط إلصداره في  14تشرين األول
تم إرجاؤه بالفعل ،الى موعد غير محدّد في المستقبل ،وجرى
تأليف لجنة لمناقشة تدفق الالجئين.
يقايض االت�ح��اد األوروب ��ي التقرير بمسألة اللجوء ليربح
أردوغ��ان معركة القوة التي بدأها منذ تفجير س��روش وفتح
المعركة م��ع ح��زب العمال الكردستاني وا ّدع ��ى ال�ح��رب على
إره��اب داع��ش في الوقت ال��ذي يضرب األك��راد لينال أصوات
القوميين األت ��راك ف��ي االنتخابات المقبلة ،ه��و يتهم اليسار
وحزب العمال الكردستاني وداعش بتفجير أنقرة الذي حصد
المئات من الضحايا والجرحى ،وكأنه يسخر من عقول النخب
السياسية واإلعالمية التركية ،ال سيما أن الدالئل جميعها تثبت
أن تنفيذ العملية اإلرهابية كان من صنع داعش .يبدو أنّ اسلوب
المقايضة قد نجح مرتين م��رة عندما فتح معركته مع حزب
العمال الكردستاني فصمتت الواليات المتحدة بعدما سمح لها
باستعمال قاعدة «انجرليك» وقواعد أخرى ،ومرة عندما قايض
االتحاد األوروب��ي بمسألة الالجئين ووظف زيارة ميركل في
االنتخابات .هو أمسك الغرب من اليد التي تؤلمه.

توقعت مصادر
صحافية روسية أن
ترتفع شعبية الرئيس
الروسي فالديمير
بوتين بين الناخبين
إلى  %93بعدما بلغت
 %89مع بدء العملية
العسكرية الروسية في
سورية ،بينما كانت
 %81قبلها ،وكانت
قبل عامين %63
فقط ،وقالت المصادر
إنّ اسم بوتين يتق ّدم
بسحر وجاذبية بين
الروس ،مما يسمح
بتو ّقع تح ّوله إلى رمز
تاريخي يتخطى مكانة
القيصر نيقوالي الثاني
وستالين معا ً صنّاع
أمجاد وانتصارات
روسيا...

مفو�ضية الالجئين :ال�ضربات الجوية الرو�سية في �سورية ت�ساهم في حركة النزوح

قوافل �ضخمة من الالجئين تدخل �سلوفينيا
أعلنت سلوفينيا أنها رص��دت دخ��ول نحو 12600
الجئ إلى البالد خالل  24ساعة ،مشيرة إلى أن هذا العدد
هو قياسي في أوروبا منذ بدء هذه األزمة.
وعزا بيان للشرطة السلوفينية ضخامة عدد الالجئين
الذين وصلوا إلى البالد لحلول فصل الشتاء وخشية
الالجئين من إغالق الدول األوروبية حدودها.
وذك��رت السلطات السلوفينية أن العدد اإلجمالي
لالجئين الذين دخلوا البالد خالل  5أيام األخيرة بلغ
 34131شخصاً ،مشددة على أن سلوفينيا ال تستطيع
تحمل دخول أكثر من  2500الجئ يوميا ً إلى أراضيها.
وفي هذا الصدد ،أعلنت وزيرة الداخلية في سلوفينيا
فيسنا غورغوس زنيدار أن بالدها طلبت من االتحاد
األوروبي إرسال وحدات من قوات الشرطة لمساعدتها
في احتواء تدفق الالجئين إليها من كرواتيا ،مطالبة
بتشديد الرقابة على الحدود اليونانية التي قالت إنها
غير مراقبة كليا ً ومن خاللها يتوافد الالجئون بأعداد
كبيرة على بالدها.
وأش���ارت ال��وزي��رة إل��ى أن بالدها تنفق يوميا ً على
رعاية الالجئين وتوفير متطلبات الحياة لهم ما يقارب
 800ألف يورو يومياً ،أي أكثر من  140مليون يورو
"
شهرياً.
وتضاعفت أعداد الالجئين في سلوفينيا بعد أن أصبح
هذا البلد بوابة للباحثين عن مأوى في أوروبا بخاصة
في ألمانيا والنمسا والسويد ،منذ أن أغلقت هنغاريا
حدودها مع كرواتيا وشددت صربيا من إجراءاتها على
الحدود ،فيما بلغ عدد الالجئين والمهاجرين الذين دخلوا
إلى االتحاد األوروبي منذ بداية عام  2015أكثر من 800
ألف.
ونقل عن تانيا ميشكوفا سفيرة سلوفينيا في القاهرة
أن الوضع الحالي الناجم عن تدفق الالجئين بات حرجا ً
في بالدها التي اضطرت لتعديل القانون لتتمكن قواتها
المسلحة من مساعدة حرس الحدود.
وذك��رت الدبلوماسية السلوفينية أن نحو  20ألف
مهاجر دخلوا البالد خالل الفترة من  17إلى  19تشرين
األول الحالي من بينهم  6آالف فقط االثنين الماضي
وهذا الرقم يمثل واحد في المائة من تعداد سكان البالد،
الفتة إلى أن الرجال يمثلون غالبية الالجئين.
وأشارت ميشكوفا إلى وجود نحو  2400سوري وألف

أفغاني و 600عراقي وأكثر من  100باكستاني حتى اآلن
في سلوفينيا ،مضيفة أن  47شخصا ً فقط طلبوا حق
اللجوء منذ  17أيلول الماضي.
إلى ذلك توقعت وكالة الهجرة السويدية وصول نحو
 190ألف الجئ إلى أراضيها في العام الحالي ،فيما ال
تزال تجد صعوبات كبيرة في استيعاب أعداد قياسية
من الالجئين الفارين من جحيم الحرب في سورية.
وأوضحت الوكالة السويدية المتخصصة أنها تتوقع
وصول أعداد من الالجئين هذا العام تتراوح بين 140
  190ألف طالب لجوء ،في حين أنها توقعت سابقا ًوصول  74ألف الجئ فقط في العام الحالي ،وهذا العدد
تم تجاوزه بداية شهر تشرين األول الجاري.
من جهة أخرى ،انتقدت المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان في األمم المتحدة السلطات التشيكية واتهمتها
بأنها تعتقل الالجئين م��دة  90يوماً ،وتقوم بإجراء
تفتيش شخصي لهم يجردون خالله من مالبسهم بهدف

غمو�ض حول م�صير  50طن ًا من الأ�سلحة
�ألقتها �أميركا جو ًا �شمال �سورية

العثور على أموال كي يقوموا بدفع تكاليف إقامتهم في
فترة احتجازهم.
ونقل عن زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لألمم
المتحدة لحقوق اإلنسان تنديده بانتهاك السلطات
التشيكية لحقوق اإلنسان بحق الالجئين الذين يدخلون
البالد.
ووصف بيان للمفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق
اإلنسان ه��ذه االنتهاكات بأنها «تبدو ج��زءا ً ال يتجزأ
من سياسة الحكومة التشيكية التي تهدف إل��ى ردع
المهاجرين والالجئين عن دخول البالد أو البقاء هناك».
وعبر المسؤول األممي عن قلقه من تصريحات ميلوس
زيمان الرئيس التشيكي المعادية لإلسالم ومواقف
العداء لألجانب في المجتمع.
ورفض الرئيس التشيكي هذه االتهامات ،وقال متحدث
باسمه إن «الرئيس حذر منذ فترة طويلة من خطر التشدد
اإلسالمي ،وهو متمسك برأيه ولن يغيره تحت ضغط من

الخارج».
وكان زيمان قد حذر من الالجئين الذين يأتي معظمهم
من سورية زاعما ً بأنهم سيفرضون الشريعة اإلسالمية
وسيرجمون النساء حتى الموت بتهمة الزنا وسيقطعون
أيدي اللصوص ،وقال الحقا ً في تصريح« :سنفتقد جمال
النساء ألنهن سيكن متلفعات من الرأس إلى القدم».
وفي السياق ،قال مدير الشرق األوسط في مفوضية
األم��م المتحدة السامية لشؤون الالجئين أمين عواد
أم��س إن الضربات الجوية الروسية وتصاعد القتال
حول مدينة حلب السورية ساهما في نزوح نشط لنحو
 50الف الجئ لكنه لم يسهم كثيرا ً في الخروج الجماعي
لالجئين من البالد.
وأضاف عواد إن عدد النازحين داخل سورية انخفض
إلى  6.3مليون من  7.6مليون ربما للجوئهم إلى أوروبا
وأيضا ً ألن اإلحصاء األخير لم يشمل ع��ددا ً كبيرا ً من
الناس.
وق��ال��ت المنظمة ال��دول��ي��ة للهجرة أم���س إن ع��دد
المهاجرين الى اليونان زاد الى  48ألفا ً خالل خمسة أيام
انتهت في  21تشرين األول وهي أعلى زي��ادة إجمالية
في أسبوع هذا العام حتى اآلن ،ما يرفع عدد المهاجرين
الذين وصلوا الى أوروبا بعد عبروهم البحر المتوسط
الى  681ألف شخص.
الى ذلك ،بدأت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس
أمس نقل مئات من الالجئين والمهاجرين خارج مدرسة
ثانوية غير مستخدمة لتنهي بذلك مواجهة استمرت
أربعة أشهر بشأن استغالل المبنى.
وفرضت الشرطة طوقا ً ح��ول المنطقة فيما تجمع
الجئون من أفغانستان وإريتريا وغيرها من دول المناطق
المضطربة في ساحة المدرسة بهدوء في انتظار حافالت
تقلهم ،حيث رفضت الشرطة التعقيب على العملية أو
تحديد المكان الذي سينقل إليه المهاجرون.
وانتقل مئة مهاجر إلى مبنى مدرسة ليسيه جان كوار
الخاوي في شمال العاصمة في تموز لكن األعداد سرعان
ما ارتفعت لتصل إلى أكثر من .700
وف���ي أي��ل��ول أم��ه��ل��ت محكمة ف��رن��س��ي��ة الالجئين
والمهاجرين شهرا ً لمغادرة المبنى الذي كانت سلطات
المدينة تأمل في تجديده لتحويله إل��ى م��أوى موقت
للمهاجرين ثم الى مكتبة في نهاية المطاف.

ال�صين ت�أمل ببقاء بريطانيا في االتحاد الأوروبي
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن بالده تأمل أن ترى اتحادا أوروبيا ً موحدا ً
تؤدي فيه بريطانيا دورا ً بارزا ً في تعزيز العالقات الصينية مع االتحاد وذلك في طلب غير مباشر لبريطانيا بأن تظل جزءا ً من
االتحاد األوروبي.
ويسعى كاميرون إلعادة التفاوض بشأن عالقة بريطانيا مع االتحاد األوروبي الذي انضمت إليه عام  ،1973في الوقت الذي
تستعد فيه حملتا «البقاء» و»الخروج» من االتحاد لمعركة في استفتاء على العضوية من المقرر إجراؤه قبل عام .2017
لكن بكين قلقة من تداعيات خروج بريطانيا  -التي تدعم التجارة الحرة  -من االتحاد األوروبي ،ويقول دبلوماسيون إنها قلقة
أيضا ً من أي ضعف يعتري االتحاد الذي تعتبره قوة موازنة للواليات المتحدة.
وقد جرى اللقاء بين الرئيس الصيني وكاميرون في المقر الريفي الرسمي لرئيس وزراء بريطانيا في تشيكرز .وقالت وزارة
الخارجية الصينية في بيان نشر أمس إن الرئيس الصيني أبلغ كاميون أن االتحاد األوروبي شريك استراتيجي للصين وهو
أيضا ً أكبر شريك تجاري لها.
ونقلت الوزارة عن شي قوله« :تأمل الصين أن ترى أوروبا مزدهرة وأن يكون االتحاد األوروبي موحدا ً وتأمل أن تستطيع
بريطانيا كعضو مهم باالتحاد األوروبي القيام بدور إيجابي وبناء أكثر في تعزيز عالقات الصين مع االتحاد األوروبي».

توقع بريطاني لدخول رو�سيا �سورية قبل � 58سنة
ألقت طائرات واشنطن وتحالفها
الدولي في  11تشرين األول  50طنا ً
م��ن األسلحة ف��وق أراض���ي محافظة
الحسكة السورية شمال البالد ليبقى
عنوان «الجهة المتلقية» مجهوالً.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ،كتبت صحيفة
«واشنطن بوست» أن��ه تقرر توزيع
األس��ل��ح��ة ال��م��ذك��ورة ب��ي��ن مقاتلي
التحالف الكردي العربي الذي يتصدى
لعناصر تنظيم «داعش» شمال سورية
على امتداد الحدود مع تركيا.
وزارة الدفاع األميركية من جهتها
ذكرت عقب إلقاء اإلمدادات أن كميات
منها وقعت في أيدي المقاتلين األكراد،
ومن ثم عادت وأوضحت أنها وصلت
حصرا ً إلى أيدي المجموعات العربية
المسلحة التي تقاوم «داع���ش» في
المنطقة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،رج��ح��ت ق��ي��ادة
فصائل «بركان ال��ف��رات» التي تضم
مقاتلين من وح��دات حماية الشعب
الكردية ،وق��وات «ل��واء ث��وار الرقة»
أن يتم ت��وزي��ع ه��ذه األس��ل��ح��ة بين
المجموعات المقاتلة على ام��ت��داد
ال��ح��دود بطول  700ك��م ،بما يشمل

المناطق التي تتمركز فيها المجموعات
الكردية تحديداً.
وأضافت أن تحالف «قوات سورية
الديمقراطية» الذي يضم مجموعات
ك��ردي��ة وعربية على ح��د س���واء ،هو
ال����ذي س��ي��ق��رر كيفية ت��وزي��ع ه��ذه
األسلحة واإلف���ادة منها في مواجهة
«داع��ش» ،مشيرة إلى أن  50طنا ً من
األسلحة وال��ذخ��ائ��ر ال تكفي عموما ً
إلم���داد المقاتلين على شريط يمتد
بطول  700كم .أما قيادة «لواء ثوار
الرقة» ،فأكدت أن األسلحة األميركية
وصلت إلى أيدي األكراد حصراً.
وأطلقت الواليات المتحدة وحلفاؤها
ما سموه بـ»الخطة المعدلة» لقتال
«داع���ش» في شمال سورية في 11
تشرين األول ،حيث ب��دأت طائرات
شحن أميركية تنزل إم��دادات شملت
م��داف��ع رش��اش��ة ،وق��ن��اب��ل وق��ذائ��ف
صاروخية للمقاتلين هناك.
ويعرب مراقبون عن قلقهم حيال
مصير هذه األسلحة ،حيث أن «الخطة
األميركية المعدلة» ت��وك��ل توزيع
األسلحة لقادة «ق��وات المعارضة»
حصراً ،وليس ألفرادهم.

ويعرب الكثير من المسؤولين في
جهات ع��دة ف��ي الكونغرس وغيره
م��ن األج��ه��زة األم��ي��رك��ي��ة المنخرطة
ف��ي المجريات ال��س��وري��ة ،يعربون
ع��ن قلقهم ،بهذا ال��ش��أن ويشككون
ف��ي ج��دوى إج����راءات «البنتاغون»
في التحقق من والءات المعارضين
السوريين متلقي األسلحة األميركية.
وي��ش��ي��ر ه����ؤالء ك��ذل��ك إل���ى عجز
الوكاالت األميركية في الغالب عن جمع
معلومات كافية للتحقق من هويات
ووالءات المعارضين السوريين.
تركيا من جهتها ،تعارض ترسيخ
نفوذ المقاتلين األك��راد عبر إمدادهم
بالسالح رغم أنهم أظهروا أنهم أجدى
قوة متحالفة مع الواليات المتحدة في
قتال «الدولة اإلسالمية في سورية».
وينسق المقاتلون العرب ووحدات
حماية الشعب الكردية عملياتهم على
األرض ،حيث أعلنت ه��ذه الوحدات
في  12تشرين األول أنها انضمت إلى
المقاتلين العرب وأن التحالف الجديد
ينتظر إم����دادات أميركية بالسالح
لمهاجمة «داع���ش» ف��ي ال��رق��ة التي
صارت تعد عاصمة التنظيم اإلرهابي.

توقعت االستخبارات البريطانية عام  1957أن يتدخل االتحاد السوفياتي في سورية ردا ً على محاولة الغرب تغيير النظام
في دمشق.
وذكرت صحيفة « »Financial Timesأن تقرير االستخبارات البريطانية الذي رفعت عنه السرية ،كان أعد خصيصا ً
لرئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميالن في أيلول من عام .1957
واقتبست الصحيفة البريطانية من التقرير االستخباراتي قوله إن «موسكو ستكون مضطرة للنظر إلى إسقاط النظام السوري
على أنه فشل ذريع لها في الشرق األوسط ...ومن المنتظر أن تكون ردة فعل السوفيات قوية وحازمة».
وتجدر اإلشارة إلى أن ماكميالن أمر بعد اطالعه على التقرير بتوزيعه في أضيق نطاق في أوساط الحكومة.
ووضعت الحكومة البريطانية أمس هذا التقرير االستخباراتي إلى جانب وثائق أخرى رفعت عنها السرية في متناول العموم
في أرشيفها الوطني.

وقف مالحقة �أمير �سعودي متهم باعتداء جن�سي
أعلنت السلطات القضائية األميركية أنها ،ونظرا ً إلى عدم كفاية األدلة ،قررت وقف المالحقات الجنائية بحق أمير سعودي
اعتقل الشهر الماضي في لوس أنجليس بتهمة اعتداء جنسي على امرأة.
وقالت النيابة العامة في لوس أنجليس إن األمير السعودي سيمثل أمام قاض هذا األسبوع للنظر في قضية اعتقاله في 23
أيلول الماضي في مسكن خاص في بيفرلي هيلز .يومها أمضى األمير ليلة واحدة في السجن قبل أن يطلق سراحه بكفالة مالية
قدرها  300ألف دوالر.
وقالت جاين روبنسون المتحدثة باسم المدعية العامة في لوس أنجليس إن االدعاء العام قرر إسقاط تهمة «ممارسة الجنس
بالقوة» ،مشيرة إلى أن السبب في ذلك هو عدم كفاية األدلة ضد األمير السعودي .ولكنها أوضحت أن األمير يمكن أن يالحق بتهم
أخرى أقل خطورة تصنف في خانة الجنح.
وكانت الشرطة تدخلت في  23أيلول إثر تلقيها اتصاال ً من شهود عيان أفادوا بأنهم شاهدوا امرأة تنزف دما وتطلب المساعدة
بينما كانت تحاول تسلق الجدار الذي يحيط بالمنزل حيث كان يقطن األمير.
ويومها قالت المرأة للشرطة إن األمير حاول االعتداء عليها جنسياً ،كما أن أربعة أشخاص آخرين أفادوا بأنهم تعرضوا
لمعاملة سيئة على إيدي األمير ،ولكن من دون أن يصلوا إلى حد اتهامه باالعتداء جنسيا ً عليهم.

