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معركة تحرير حلب� ...صدى الميدان ي�ؤرق م�ضجع قوى العدوان
 هشام الهبيشان

 راسم عبيدات
أظ��ن أن��ه بعد لقاء أوب��ام��ا  -نتنياهو وتصريحات أوب��ام��ا بأنّ
«لـ «إسرائيل» الحق في الدفاع عن نفسها» ،وبأنه «يدين العنف
الفلسطيني ض ّد المدنيّين اإلسرائيليّين» ،فإنه لم تعد هناك حجة
ألي من عربان ثقافة «االستنعاج» وما يس ّمى بـ»الواقعية والعقالنية
ّ
السياسية العربية» ،وكذلك الالهثون خلف المفاوضات من شعبنا
الفلسطيني ،بأنّ أميركا في يوم من األيام يمكن ان ترى األمور ولو
قليالً بعيون عربية أو فلسطينية ،فـ»الخليفة» أوباما الذي طبّلتم
وز ّمرتم له ،وجنّدتم وسائل إعالمكم وسياسييكم ومثقفيكم من
أجل حشو أدمغة وعقول شعبنا العربي والفلسطيني ،بأنّ عهده
سيشكل انطالقة جديدة في العالقات العربية  -األميركية ،وبأنه
ربما يقيم لنا دولة «الخالفة» ،قد سقطت بشكل نهائي ،فرغم ك ّل
«الخوازيق» و»الصفعات» التي وجهها أوباما لمنطقتنا العربية
وقضيتنا الفلسطينية ،منذ أول تصريح أطلقه من على منصة
جامعة القاهرة بأنه سيعمل على إقامة دول��ة فلسطينية ،والذي
سرعان ما اكتشفنا أنه ليس أكثر من كاذب مخادع ،حيث ظهر على
حقيقته بأنه أش ّد تطرفا ً من «اإلسرائيليين» ،ورغم أننا كنا نتلقى
منه الصفعة تلو الصفعة ،والتي كانت ال��دورة السبعين للجمعية
العامة لألمم المتحدة ،تظهره على حقيقته ،ففي خطابه من على
منصتها لم يتط ّرق الى القضية الفلسطينية ال من قريب وال من
بعيد ،ولم يتحدث عن إنهاء االحتالل «اإلسرائيلي» ،ومع اندالع
الهبّة الشعبية الفلسطينية في  ،2015/9/13على إثر اقتحام
المتطرف أوري ارئيل وزي��ر الزراعة الصهيوني مع ثالثين من
المستوطنين المتطرفين للمسجد األقصى ،كواحدة من األسباب
التي لعبت دورا ً ب��ارزا ً في ه��ذه الهبّة ،وجدنا اإلدارة األميركية
تصف هذا بـ»اإلرهاب الفلسطيني» ،وتتصل بالرئيس أبو مازن
عبر وزير خارجيتها جون كيري ليطلب منه إدانة أعمال «العنف
الفلسطيني» .وقاحة ليس بعدها وقاحة ،ورغم ك ّل ذلك ظ ّل دعاة
االنبطاح واالس�ت�س�لام وم��ر ّوج��و ثقافة ال�خ��وف و»االستنعاج»
يقولون إنّ أميركا «حبيبتنا» وبدونها ال «عيش» لنا ،نعم هؤالء
المرتجفون والمصابون بعقدة «االرتعاش» السياسي الدائم من
أميركا ،غير ق��ادري��ن على امتالك ق��راره��م وإرادت �ه��م السياسية
المستقلة ،وال تع ّز عليهم ال كرامتهم وال حقوقهم ،ولذلك مهما
«جعجعوا» ورفعوا من «عقيرة» أصواتهم فأميركا و»إسرائيل»
تعرفان جيدا ً أنهم ال يعنون ما يقولون ،فهم فقط يريدون تهدئة
شعوبهم الثائرة وامتصاص غضبها ونقمتها ،أما في الس ّر فهم
حريصون على أوث��ق عالقة م��ع أميركا وحتى م��ع «إسرائيل»،
والتنسيق والتحالف معهما.
التقى أوباما ونتنياهو ،وك��ان اللقاء أكثر من حميم ،ولم يترك
أي فرصة لعربان ثقافة «االستنعاج» و»الحياة مفاوضات» ،بأن
ّ
يتحدّثوا عن خالفات أميركية – «إسرائيلية» عميقة ،ولم يمنحوهم
فرصة التهليل والتطبيل لذلك ،أوباما أكد عالقة بالده االستراتيجية
ب�ـ»إس��رائ�ي��ل» ،واالل �ت��زام بأمنها وتف ّوقها عبر صفقة مساعدات
عسكرية ضخمة وغير مسبوقة لـ»إسرائيل» ،عبر تزويدها بأحدث
ترسانة السالح األميركي بما فيها طائرات «اف  ،»35كتعويض
لها على توقيع االت�ف��اق ال�ن��ووي م��ع إي ��ران ،وف��ي المقابل عرض
نتنياهو رؤي�ت��ه للوضع واستبق ذل��ك اللقاء ب��إع�لان بناء 2200
وحدة استيطانية في مستوطنة «معاليه مخماس» القريبة من رام
الله ،تأكيدا ً على أن��ه م��اض في مشاريعه االستيطانية وال يلتفت
إل��ى ال�م�ف��اوض��ات م��ع السلطة ،وإذا أرادت ال �ع��ودة للمفاوضات
فعلى أساس مشروعه المتوافق عليه مع أوباما ،تحسين شروط
وظروف حياة الفلسطينيين تحت االحتالل وبأموال عربية ودولية
مع تكريس وشرعنة االح�ت�لال ،فهو ي��رى أنّ الظروف مؤاتية له
لتنفيذ مشاريعه ومخططاته ،وال يأبه بقرارات وزراء الخارجية
العرب في دورتهم االستثنائية في الرياض ،فهو يدرك تماما ً أنها
رحلت
ليست للتنفيذ ،بل للتنفيس ،فالمبادرة العربية للسالمّ ،
�رح��ل م��ن قمة عربية ال��ى أخ��رى منذ إق��راره��ا ف��ي قمة بيروت
وت� ّ
 ،2002ويجري الهبوط بسقفها من أجل أن تقبل بها «إسرائيل»،
ولكن ال حياة لمن تنادي ،وما نفع الموقف السياسي العربي الداعم
للشعب الفلسطيني على المستوى النظري من دون أن تكون له أية
ترجمات عملية ،وب��دون أن يكون هناك تغيير ج�دّي وج��ذري في
المواقف العربية من التعامل مع أميركا ،وعلى قاعدة المصالح؟
فعندما تشعر أميركا ب��أنّ مصالحها ومشاريعها في المنطقة قد
ت�ت�ع� ّرض للخطر ،فعندها سنجد أنّ أم�ي��رك��ا ستضع ال �ع��رب في
حساباتها وتأخذ بعين االعتبار مصالحهم ومواقفهم في قراراتها
ومواقفها ،ومن دون ذلك فستتعامل معهم على قاعدة أنّ األموال
التي يدفعها لها عربان الخليج هي حق لها وواجب عليهم دفعه لها
كجزء من مشروع حمايتها لهم ،وهم ليس لهم الحق في التقرير في
أية قضية تتعارض مع المصالح األميركية ،بل وحتى في قضاياهم
رسخت في عقولهم أنّ الخطر على عروشهم هو
الداخلية ،فأميركا ّ
من إيران وليس من «إسرائيل» التي تحت ّل األراضي العربية ،ولذلك
طلبت منهم ضخّ المال والسالح والرجال من أجل تنفيذ مشروعها
«الفوضى الخالقة» ،وبالفعل المال والسالح والرجال التي أرسلت
وضخت الى ما ُيس ّمى بـ»الثوار والمجاهدين» من عصابات اإلرهاب
والقتل والتخريب في ليبيا وسورية والعراق ،لو أرسل جزء بسيط
منها كما قال السيد حسن نصرالله الى فلسطين لتغيّرت المعادلة
جذريا ً ولتح ّررت فلسطين.
ال يجوز وال يحق لنا كعرب وفلسطينيين أن نستم ّر في التعامل
مع أميركا على نفس القاعدة والمنوال ،فأميركا من دون أي «رتوش»
هي عدو العرب والفلسطينيين األولى ،وبتوصيفات الراحل القائد
القومي والوطني الكبير الدكتور جورج حبش ،فهي تشكل رأس
الحية ،فالمبادرة العربية لم يعد لها سوق وأصبحت بضاعة فاسدة
ال يوجد من يشتريها ،وكذلك مجلس األمن والجمعية العامة ،األول
أي قرارات أو عقوبات قد تتخذ ض ّد «إسرائيل» ولمصالح
مغلق على ّ
شعبنا الفلسطيني ومنطقتنا العربية ،حيث «الفيتو» األميركي
واألوروبي الغربي ،والجمعية العامة األدراج واألرشيفات امتألت
بالقرارات التي لم تت ّفذ منذ عشرات السنين.
ولذلك من المهم جدا ً بناء استراتيجية عربية جماعية ،تقوم على
أساس مصالح العرب كأمة أوالً ومصالح الشعب الفلسطيني ثانياً،
وال حماية أو تأمين للمصالح األميركية في المنطقة إال باالستجابة
للحقوق والمصالح العربية ،وهذا يتطلب مغادرة عقدة «االرتعاش»
السياسي ف��ي التعامل م��ع أميركا ،ع��دم التعامل بدونية معها،
وكذلك حماية القدس واألقصى ال تتأتى بالبيانات والشعارات
واللغو واإلنشاء الفارغين ،بل يجب ضخّ جزء من المليارات التي
يستولى عليها من قبل األميركيين واألوروبيين الغربيين ،أو التي
ترسل الى العصابات اإلرهابية والتكفيرية الى فلسطين من أجل
دع��م أبنائها وتعزيز وج��وده��م وصمودهم وبقائهم ،ول��و كانت
هناك إرادة عربية لت ّم شراء معظم بيوت القدس في البلدة القديمة
ومحيطها ووقفها إسالميا ً لمصلحة المقدسيّين والعرب ،ولجرى
دعم التجار المهدّدين بمصادر رزقهم وإغالق محالتهم التجارية
في البلدة القديمة.
وختاما ً نقول إن��ه يجب على الفلسطينيين وال�ع��رب بعد لقاء
أي حياد أميركي
أوباما – نتنياهو مغادرة الرهان بشكل كلي على ّ
أو طرحها ألي مشاريع سياسية تالمس الحدود الدنيا من حقوق
شعبنا الفلسطيني في حقه بدولة مستقلة على كامل األراضي
المحتلة ع��ام  ،1967وع��ودة الجئيه ال��ى أرض�ه��م التي ش � ّردوا
وط ��ردوا منها ،وال ب � ّد م��ن بناء استراتيجية سياسية عربية –
فلسطينية جديدة عبر ص��وغ شبكة عالقات وتحالفات جديدة
مع روسيا والصين ودول «بريكس» تمكن من حماية حقوقنا
ومصالحنا واستعادة أراضينا المحتلة في الجوالن وفلسطين
ومزارع شبعا وغيرها.
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تدرك جميع القوى المنخرطة في الحرب على سورية أنّ
معركة الجيش العربي السوري وحلفاءه والرامية إلى تحرير
محافظة حلب بشكل ع��ام وريفها الشمالي بشكل خاص
بأي حديث
ستكون لها الكلمة الفصل وفق نتائجها المنتظرة ّ
مقبل يتحدّث عن تسويات بمسارات الحرب على الدولة
السورية وتغيير كامل ومطلق بشروط التفاوض المقبلة
بين جميع األط��راف ،فالمعركة لن تتوقف عند حدود ريف
حلب الجنوبي أو ريف حلب الغربي وستكون لها تداعيات
كبيرة على عموم ملفات الميدان العسكري السوري.
ال�ي��وم ي��راق��ب العالم ك�ك� ّل م�س��ار معركة محافظة حلب
التي تعتبر في توقيتها ونتائجها المستقبلية عنوانا ً لمرحلة
جديدة من عمر الحرب على الدولة السورية ،فاليوم بات ال
خيار أمام الدولة السورية وحلفائها إال االستمرار بالحسم
ال�ع�س�ك��ري لتطهير األرض س��وري��ة م��ن رج��س اإلره ��اب
ومتز ّعميه وداعميه ومم ّوليه ،وأن تق ّرر مصيرها بنفسها
بعيدا ً من تقاطع مصالح المشروع األميركي  -الصهيوني
وأدواته من األنظمة الرجعية العربية والمتأسلمة في اإلقليم،
وجزء من هذا الحسم هو حسم معركة محافظة حلب التي
ب��دأت منذ مطلع شهر تشرين األول الماضي ،فالمحافظة
تحت ّل أهمية استراتيجية باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق
تمت ّد على طول السلسلة الحدودية بين سورية وتركيا.
ف��ي س��وري��ة ال�ي��وم ي�س��اوي تحرير مدينة حلب وريفها
الشمالي للدولة السورية وحلفائها مكسبا ً كبيرا ً وورقة
راب�ح��ة ج��دي��دة ف��ي مفاوضاتها المقبلة م��ع كبار الالعبين
الدوليين المنخرطين في الحرب على الدولة السورية ،ومن

خالل حلب المدينة وريفها الشمالي وما بعدها ،ستفرض
الدولة السورية شروطها هي على الجميع ،وعندها ال يمكن
أي تسوية إال بموافقة الدولة ونظامها الرسمي،
أن تحصل ّ
ووفق ما يراه من مصلحة لسورية الشعب والدولة ،بعد ك ّل
ما لحق بهذا الشعب من أذى من قبل أط��راف الحرب على
ألي متابع أن ينكر حجم األهمية
س��وري��ة ،وهنا ال يمكن ّ
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة لمحافظة ح�ل��ب ع�س�ك��ري�ا ً والمتموضعة
بموقعها االستراتيجي بشمال سورية ،فهي تشكل أهمية
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ب�خ��ري�ط��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة السورية،
باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق تمت ّد على طول الجغرافيا
السورية ،فهي نقطة وصل بين مناطق شمال وشمال غربي
وشمال شرقي وشرق ووسط سورية ،امتدادا ً على طول
شريط المناطق الحدودية التركية ،وهي تعتبر تقريبا ً من
أكبر معاقل المجاميع المسلحة اإلرهابية العابرة للقارات،
وخصوصا ً ريفها الشمالي والغربي وال��ذي تتمركز فيه
بشكل واس��ع مجاميع «داع��ش والنصرة» ،وه��ذا ما يعكس
حجم األهمية االستراتيجية الكبرى لهذه المحافظة ،بخريطة
المعارك المقبلة بشمال وشمال شرقي سورية بشكل عام.
معركة محافظة حلب بشكل خ��اص والشمال السوري
بشكل ع��ام ،تعني األط��راف الدولية واإلقليمية المنخرطة
ف��ي ال�ح��رب على س��وري��ة ،فهناك أط��راف ع �دّة تعنيها هذه
المعركة ،فالنظام التركي المنغمس في الحرب على سورية
ال يريد أن يتلقى هزيمة جديدة ،وقد تك ّررت هزائمه أخيرا ً
بمناطق ري��ف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي تحديداً،
فتحرير مدينة حلب وريفها الشمالي يعني للنظام التركي
سقوط ك� ّل ما يليها كأحجار الدومينو ،وبالتالي خسارة
جديدة وكبيرة للنظام التركي ومعه السعودي والقطري
والفرنسي ،فاليوم من المتوقع أن تنتقل عمليات الجيش
العربي السوري وحلفائه إلى تصعيد وتيرة المعركة بعموم

كوالي�س
خفايا

ريف حلب الشمالي والجنوبي الغربي والشمالي الشرقي،
تمهيدا ً لإلطباق على بعض األحياء الشرقية في مدينة حلب
القابعة تحت سيطرة المسلحين ،وهذا ما ال يريده ال النظام
التركي وال النظام السعودي ولذلك اليوم ن��رى أنّ هناك
حالة من الترقب والدعم المستم ّر من هذه األنظمة للمجاميع
المسلحة لوقف تقدّم الجيش العربي السوري وحلفائه على
يحل دون أن يح ّقق
األرض ،ولكن ك ّل هذا الدعم لم ينفع ولم ُ
الجيش السوري إنجازه الكبير في استعادة مطار كويرس
بعد صمود حاميته ألكثر من عامين.
موقف واشنطن من معركة حلب ،يمكن أن ُيقرأ من خالل
الصحافة ووسائل اإلعالم ومراكز األبحاث األميركية التي
ب��دأت تتحدّث عن فشل ال��رؤي��ة واالستراتيجية األميركية
بخصوص موقفها من الحرب على سورية ،بعد فشل أميركا
أي إنجاز فعلي على األرض بسورية،
وحلفائها عن تحقيق ّ
وتؤكد مراكز األبحاث هذه أنّ صمود سورية يهيّئ األرضية
النتصارها مستقبالً مدعومة بحلفائها ،ولهذا فهي تراقب
عن كثب هذه التطورات وتوصل رسائلها للجميع «مرحلياً»،
إنها ليست معنية «مرحلياً» بتطور هذه األح��داث بالشمال
السوري وأنها على وشك حسم خياراتها االستراتيجية بما
يخص مسارات الحرب على سورية.
ّ
ختاماً ،إنّ تحرير محافظة حلب ،ليس بالمهمة السهلة بل
يحتاج إلى وقت وعمل طويل نوعا ً ما ،وهذا ما تدركه القيادة
العسكرية للجيش العربي السوري وحلفاؤها ،ولكن هذا
التحرير ومهما طالت مسارات عمله من شأنه إحداث تغيير
جذري في الخريطة العسكرية ،وتحرير المحافظة ستكون
له تداعيات كبرى على األرض ،ومن المتوقع أن يشكل وفق
نتائجه المنتظرة انعطافة كبيرة اتجاه وضع ح ّد للحرب على
سورية.

توقفت مصادر
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اإليراني على االنتفاضة
الفلسطينية ودعمها،
وأمام تخصيص
األمين العام لحزب
الله السيد حسن
نصرالله القسم األكبر
من خطاباته للدخول
على خط استنهاض
الدعم لالنتفاضة،
وتقول المصادر إنّ
«اإلسرائيليين» يقولون
أي
إنهم ال يملكون ّ
دليل على دور إيراني
بالتواصل مباشرة
أو عبر حزب الله مع
ناشطي االنتفاضة ،لكنهم
يشعرون بحضور إيران
وحزب الله في ك ّل ما
يجري حولهم.

برلين تلوح بـ«اتفاق دبلن» من جديد وفنلندا ترف�ض غالبية طلبات اللجوء

�سلوفينيا ت�ستعد لبناء �سياج للتحكم في �أعداد المهاجرين
أعلنت وزارة الداخلية األلمانية أنها قد تطبق اتفاق دبلن
الخاصة بالالجئين ،بعد  3أشهر من تعليقها ،مشيرة إلى
أنها تخطط إلرسال الالجئين إلى دول أخرى.
وقالت الداخلية األلمانية إن الالجئين السوريين الذين
وصلوا إلى ألمانيا ربما يرسلون إلى دول أوروبية أخرى
في تراجع على ما يبدو عن سياسة تبنتها في بداية أزمة
الالجئين السوريين ،خصوصا ً بعد تخلي حكومة برلين
في آب الماضي عن العمل بقواعد اتفاق دبلن الخاص
باالتحاد األوروب��ي بالنسبة لالجئين السوريين والتي
تلزم المهاجرين بطلب اللجوء في أول دولة يصلون إليها.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن قواعد دبلن تطبق
على الرعايا السوريين الذين يمثلون أكبر مجموعة من
طالبي اللجوء منذ  21من تشرين األول.
وم��ع تدفق الالجئين إل��ى ألمانيا ،واجهت الحكومة
صعوبات للتعامل مع أكبر موجة للمهاجرين منذ الحرب
العالمية الثانية ،حيث توقعت التقارير الحكومية أن يصل
عددهم اإلجمالي إلى نحو مليون الجئ.
وأضافت أن وزارة الهجرة والالجئين ستحدد ما إذا
كانت ستسمح للمهاجرين بطلب اللجوء في ألمانيا أو
تنقلهم إلى دول أخرى باالتحاد األوروبي بناء على فحص
كل حالة على حدة.
وسياسة الباب المفتوح التي استخدمتها المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل في التعامل مع قضية الالجئين،
لقت انقساما ً لدى الوسط السياسي األلماني ،حيث تزايدت
الدعوات بين الساسة المحافظين للحد من تدفق الالجئين
وشمل ذلك اقتراحا ً بإلغاء حقوق لم شمل األسر لبعض
الالجئين السوريين.
وكان وزير المالية األلماني فولفجاجنغ شيوبله صرح
بأن على ألمانيا أن تبلغ العالم بأنها وصلت إلى أقصى
حدود قدرتها بمساعدة األعداد القياسية لالجئين الوافدين
من مناطق النزاع وغيرها ،علما ً أن الحكومة األلمانية أعلنت
منذ أيام قليلة ،أنها لم تغير شروط اللجوء للسوريين.
وق��ال المتحدث باسم الحكومة ستيفن سايبرت إنه
«لم يحصل حتى اآلن تغيير في القرارات التي اتخذها
مكتب الهجرة والالجئين الذي يبت في أمر طلبات اللجوء،
خصوصا ً التي يقدمها السوريون» ،مضيفا ً أن ألمانيا
«تتمسك باإلجراء المطبق حالياً» ال��ذي يسمح عموما ً
للسوريين بالحصول على إذن إقامة مدته ثالثة أعوام».
واتفاق دبلن عبارة عن نظام قانوني وضعه االتحاد
األوروب��ي لتنسيق التعامل الموحد في قضايا اللجوء
ببلدانه ،وأنشئ «نظام دبلن» الخاص بالالجئين بموجب
«اتفاقية دبلن» التي أقرت يوم  15حزيران .1990
وقعت عليها في العاصمة اإليرلندية دبلن  12دولة
عضوا ً في االتحاد األوروب��ي ،ودخلت حيز التنفيذ في 1
أيلول  ،1997وبما أن االتفاق مفتوح أمام جميع الدول
األوروبية فقد دخلته الحقا ً وعلى فترات مجموعة من الدول
غير األعضاء في االتحاد.
إلى ذل��ك ،تستمر معاناة الالجئين في البلدان التي
تعتبر بوابات الدخول إلى أوروبا ،في انتظار ترحيلهم إلى
بلدان أخرى ليستقروا فيها ،لكن طول االنتظار قد يصعب
على البعض منهم.
ففي التشيك ،بدأ عشرات الالجئين إضرابا ً عن الطعام
ف��ي أح��د م��راك��ز االح��ت��ج��از االح��ت��ج��اج على ط��ول فترة
بقائهم .وق��ال متطوعون إن المهاجرين المضربين عن

الطعام يقيمون في مركز االحتجاز ال��ذي افتتح حديثا ً
في دراهونيس على بعد  90كيلومترا ً غرب العاصمة
التشيكية.
ووفقا ً للمصادر فإن اإلضراب عن الطعام «ليس بسبب
األحوال المعيشية في مركز االحتجاز بل لالحتجاج على
تمديد احتجازهم وهم ال يعرفون سبب التأخير.
ومعظم المهاجرين الموجودين في مركز احتجاز
دراهونيس حاليا ً وعددهم  144شخصاً ،تم إحضارهم من
مركز احتجاز آخر في بيال يزووفا الذي تعرض النتقادات
شديدة بسبب سوء أحوال المعيشة هناك.
وفي النمسا ،أوص��ت منظمة األم��م المتحدة الحكومة
النمساوية بضمان مخيمات ومراكز لالجئين في ظل تزايد
عددهم ،وشدد مجلس حقوق اإلنسان على تعزيز ثقافة
وتسهيل لم شمل األسر ،الفتا ً إلى تقارير عدة تتحدث عن
التمييز وكراهية األجانب.
وأعلنت النمسا أن استثمار االتحاد األوروب���ي نحو
ملياري يورو في المنطقة سيساعد الالجئين في المنطقة
على البقاء على قيد الحياة ،مشيرة إلى أن النمسا ستساهم
بمبلغ  26مليون يورو للمساعدات اإلنسانية الفورية.
الى ذلك ،أعلنت الحكومة النروجية أنها ستعيد جميع
الالجئين الذين يدخلون أراضيها من روسيا ،فيما هددت
فنلندا برفض  65في المئة من طلبات اللجوء المقدمة
خالل األشهر القليلة الماضية.
وق��ال ييران كالمور نائب وزي��ر العدل النرويجي إن
القانون النرويجي يسمح للحكومة بإعادة آالف الالجئين
الذين دخلوا البالد عن «الطريق القطبي» من روسيا ،حتى
إذا لم يكن لهؤالء حق اإلقامة في األراضي الروسية.
وبحسب بيانات وزارة العدل ،دخ��ل ما يربو عن 4
آالف الجئ من سورية والعراق وأفغانستان ،األراضي
النرويجية عبر «الطريق القطبي» وال��ذي يمر بمدينتي
موسكو ومورمانسك الروسيتين .لكن الحكومة النرويجية
ترى في تدفق الالجئين إلى مناطقها الشمالية ذات الكثافة

السكانية المنخفضة ،قضية خطيرة تهدد أمنها.
وأوضح كالمور أن الالجئين يدخلون األراضي الروسية
بصورة شرعية ،ما يعني أنه كان بإمكانهم طلب اللجوء
في روسيا ،لكنهم لم يستخدموا هذه الفرصة ،وهذا ما يعد
أساسا ً كافيا ً إلعادتهم إلى روسيا.
وشدد المسؤول على أن السلطات النروجية ستتعامل
انطالقا ً من هذا المبدأ مع جميع طالبي اللجوء تقريبا ً
الذين يدخلون البالد من روسيا ،وذلك ألنهم قد حصلوا
على تأشيرات الدخول السياحية للوصول إلى روسيا،
أو يملكون حق اإلقامة الدائمة أو الموقتة في األراض��ي
الروسية .لكن هناك حاالت استثنائية تتعلق بالالجئين
القاصرين الذين دخلوا النرويج من دون أن يرافقهم
ذووهم ،وهذا يعني أن السلطات تعجز عن ترحيلهم حتى
إيجاد ذويهم أو بلوغهم  18سنة من العمر.
كما تعد النرويج حاليا ً تعديالت على قوانين الهجرة
إلى البالد ،من أجل تبني إجراءات سريعة لترحيل طالبي
اللجوء ،من دون انتظار ص��دور ق��رارات قضائية بشأن
شكاواهم ضد هيئات الهجرة.
وق��ال كالمور إن روسيا والنرويج «تجريان ح��وارا ً
ناجحاً» حول قضية الالجئين ،على الرغم من أنه ما زال
لدى أوسلو أسئلة بشأن تعامل موسكو مع تدفق الالجئين،
إذ يرى الجانب النروجي أنه على حرس الحدود الروسي
إيقاف األشخاص الذين يحاولون دخول النروج من دون
تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن أو وثائق أخرى تؤكد
حقهم في اإلقامة بأراضي المملكة.
بدورها ،أعلنت السفارة الروسية في أوسلو أن موسكو
مستعدة للحوار ح��ول القضية ،لكنها ش��ددت على أن
األجهزة الروسية ال تملك الصالحيات لمراجعة جوازات
المواطنين األجانب بخصوص احتوائها على تأشيرات
دخول إلى دول أخرى.
ونفت السفارة الروسية وج��ود «أي م��ؤم��رة» وراء
الوضع في الحدود الروسية-النروجية ،مشددة على أن

الواليات المتحدة :مكاف�آت مالية
مقابل معلومات عن قادة حركة «ال�شباب»
أع��ل��ن��ت ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
األميركية ،أنها ستقدم مكافآت مالية
مقابل معلومات ع��ن ق���ادة حركة
«الشباب» اإلرهابية التي تنشط في
الصومال.
وأك���د ب��ي��ان ل����وزارة الخارجية
األميركية أن «ال��وزي��ر ج��ون كيري
وافق على رصد مكافآت مالية تصل
إلى  6ماليين دوالر مقابل المعلومات
عن مكان وجود أبو عبيدة ،و 5ماليين
دوالر مقابل المعلومات عن كل من
مهد ك��ارات��اي ومعلم داود وحسن
أفغويه ،و 3ماليين عن كل من معلم
سلمان وأحمد إيمان علي».
وك����ان مسلحو «ال��ش��ب��اب» قد
هاجموا فندقا ً بالعاصمة الصومالية
م��ق��دي��ش��و ،م��ا أس��ف��ر ع��ن مقتل 17
شخصا ً وإص��اب��ة نحو  25آخرين
بجروح.
وأعلنت وزارة الخارجية األميركية
أن مسلحي الحركة قتلوا منذ عام

 2006آالف األشخاص في الصومال
وكينيا وأوغندا ،بمن فيهم مدنيون
وع��ام��ل��ون ف��ي منظمات إنسانية
وعناصر من قوات حفظ السالم.
وأصبح أبو عبيدة المعروف أيضا ً
بـ «أحمد ديريه» قائدا ً للحركة عام

 2014بعد مقتل زعيمها السابق.
أم��ا مهد ك���ارات���اي ،فيلعب حسب
معلومات األميركيين دورا ً مهما ً
في فصائل الحركة المسؤولة عن
الهجوم على كلية غاريسا في كينيا
في شهر نيسان الماضي الذي أسفر

جميع المسائل المتعلقة بهذا الشأن يجب أن تحل في إطار
االتفاقات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وكانت هيئة حرس الحدود في روسيا قد أكدت أخيرا ً
تضاعف عدد الالجئين الوافدين إلى النروج عبر األراضي
الروسية منذ تشرين األول الماضي .وتعد الرحلة عبر
القطب الشمالي مكلفة ولكن آمنة نسبياً ،إذ يدخل معظم
الالجئين األراضي الروسية بتأشيرات سياحية ،ويصلون
إلى موسكو على متن طائرات آتية من بيروت .ومن موسكو
يركب هؤالء الطائرة أو القطار إلى مورمانسك ،ومن ثم
بسيارة األجرة يتوجهون إلى بلدة نيكيل الروسية القريبة
من الحدود.
وف��ي السابق ،ك��ان ح��رس ال��ح��دود ال��روس��ي يرفض
السماح لمن ليس له تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن،
بالمرور باتجاه معبر ستورسكوغ النرويجي ،لكن
األوضاع السياسية تغيرت ،وبات الجانب الروسي يقول
إنه يحق ألي شخص دخل األراض��ي الروسية بصورة
شرعية مغادرتها كما يشاء ،أما مدى شرعية دخوله إلى
دولة أخرى فليس شأنا ً من شؤون روسيا.
وفي نهاية المطاف ،يغادر السوريون األراضي الروسية
بصورة شرعية ويقدمون طلب اللجوء مباشرة إلى حرس
الحدود النروجي .وال يحق للجانب النروجي رفض دراسة
تلك الطلبات.
وهناك صعوبة واح���دة ،تواجه الالجئين على هذا
الطريق وهي أنه يمنع عبور الحدود الروسية-النروجية
مشيا ً على األقدام ،أما سائقو سيارات األجرة والحافالت،
فيرفضون نقل الالجئين إل��ى ستورسكوغ ،خشية من
الغرامة التي تبلغ قيمتها  10آالف كرون .ولذلك الوسيلة
الوحيدة لعبور الحدود بالنسبة لالجئين هي الدراجة
الهوائية.
الى ذلك ،رجحت بيافي نيرغ سكرتيرة وزارة الداخلية
الفنلندية أمس رفض السلطات  65في المئة من طلبات
اللجوء التي قدمت خالل األشهر القليلة الماضية.
وأوضحت أن وزارة الدفاع اختارت تلقائيا ً مجموعة من
المرشحين للحصول على حق اللجوء ممن وصلوا البالد
خالل األشهر األربعة الماضية ،وقيمت فرصهم واستنتجت
أنه سيتم رفض طلبات  65-60في المئة من هؤالء.
وتابعت المسؤولة أن فنلندا لم تعد قادرة على إسكان
جميع طالبي اللجوء ،مضيفة أن السلطات تمكنت من
تسريع عملية النظر في طلبات اللجوء ،والتي لم تعد
تتجاوز  6أشهر.
وفي السياق ،ذكرت وسائل إعالم تركية أن  14مهاجرا ً
على األقل بينهم  7أطفال ،لقوا حتفهم أمس بغرق قاربهم
قبالة س��واح��ل تركيا ،ف��ي حين تمكن خفر السواحل
التركي من إنقاذ  27مهاجرا ً آخر ،من دون أن تكشف عن
جنسياتهم.
وأوضحت وسائل اإلع�لام أن المهاجرين أبحروا ليالً
من الساحل في منطقة ايفاتشيك قرب مدينة تشاناكالي
شرق البالد ،في محاولة للوصول إلى جزيرة ليسبوس
اليونانية ،لكن قاربهم الخشبي غرق بعد بدء عاصفة في
المنطقة.
ووصلت شاحنات تحمل أسالكا ً شائكة إلى قرية فليكي
اوبريز في سلوفينيا أمس بعد يوم من إعالن الحكومة أنها
ستبدأ في بناء سياج لمساعدتها على التحكم في األعداد
الكبيرة للمهاجرين.

فابيو�س �ضحية
تج�س�س المخابرات الألمانية
عن مقتل أكثر من  150شخصاً.
ويتولى معلم داود مهام التخطيط
وتجنيد المسلحين وتدريبهم وإعداد
عمليات ض��د ال��ق��وات الحكومية
ال��ص��وم��ال��ي��ة واأله����داف الغربية.
وحسن أفغويه يدير الشبكة المالية
ل��ل��ح��رك��ة ،وم��ع��ل��م س��ل��م��ان ي��ق��ود
المسلحين األجانب في الحركة ،وهو
متورط في الهجمات ضد السياح
والكنائس ،فيما يعد أحمد إيمان علي
مسؤوال ً عن تجنيد شباب من كينيا
إلى صفوف الحركة.
وال���ج���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن ح��رك��ة
«ال��ش��ب��اب» اسمها الكامل «حركة
ال��ش��ب��اب ال��م��ج��اه��دي��ن» مرتبطة
بتنظيم «القاعدة» اإلرهابي ،وتشن
هجمات ضد الحكومة المركزية في
الصومال وموظفي الهيئات التابعة
لألمم المتحدة .وأدرج��ت الواليات
المتحدة ه��ذه الحركة على قائمة
اإلرهاب عام .2008

كشفت اإلذاع��ة األلمانية العامة أمس أن جهاز االستخبارات األلماني
تجسس على وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تطور جديد لقضية
التجسس على دول صديقة.
ونقلت اإلذاع��ة عن مصادر لم تسمها ،قولها إن االستخبارات الخارجية
األلمانية «قامت بالتنصت على فابيوس» وأيضا ً على المحكمة الجنائية
الدولية في الهاي ومنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وإذاعة صوت
أميركا الممولة من الحكومة األميركية إلى جانب «العديد من المؤسسات
األوروبية واألميركية ومن بينها شركة لوكهيد مارتن األميركية لصناعة
األسلحة».
ووفقا ً لإلذاعة ،فقد استخدمت أجهزة االستخبارات بيانات شخصية
(أسماء أو أرقام هواتف أو فاكس) من هذه الوفود ،مشيرة إلى أن البعثات
الدبلوماسية غير معنية بالمادة  10من القانون األساسي األلماني الذي
يحمي المواطنين من التجسس.
يأتي ه��ذا التسريب الجديد ف��ي ظ��ل تقارير إعالمية محلية فضحت
تجسس ألمانيا « الممنهج» على دول صديقة وعلى منظمات دولية وبعثات
دبلوماسية.
وكانت مجلة «دير شبيغل» قالت إن نشاطات وكالة المخابرات الخارجية
األلمانية في التجسس على أصدقاء برلين وحلفائها كانت أكثر مما تم الكشف
عنه من قبل.
ولفتت إلى أن الوكالة راقبت وتجسست على وزارة الداخلية األميركية
ووزارات دول أوروبية مثل بولندا والنمسا والدنمارك وكرواتيا والفاتيكان.
وهذه المعلومات تمثل حرجا ً بالغاً ،خصوصا ً أن برلين احتجت عندما
اتهمت الواليات المتحدة بالتجسس على الحكومة األلمانية.

