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نظرية بريجن�سكي تجيب
على مرحلة كارتر االنتقالية...
 د .محمد بكر



ما قاله وزي��ر الدفاع األميركي أشتون كارتر في منتدى
الدفاع بوالية كاليفورنيا لم يكن مجرد ك�لام تمكن قراءته
في سياق «التسعير» للمواجهة مع خصمه الروسي ،وإذكا ًء
للنار التي تأكل المنطقة فحسب ،بل ما يمكن أن يشكله هذا
الكالم من استراتيجية محكمة تعمل الواليات المتحدة على
صياغتها ورسم دقائقها وتفصيالتها باقتدار وأبلسة فريدين
على قاعدة «الضمان» األميركي بأنه هو وشركاؤه في وضع
يسمح لهم بهزيمة تهديدات الخصوم وسط مجموعة معقدة
من الظروف بحسب تعبير كارتر.
حديث كارتر عن مرحلة انتقالية استراتيجية للر ّد على ما
س ّماها تحديات أمنية للمستقبل األميركي ،وتوصيفه لدور
روس��ي��ا ف��ي المنطقة ب��دور «ال��م��خ�� ّرب» لجهة خ��رق المبادئ
التي يقوم عليها النظام الدولي بحسب معيار كارتر ،إضافة
إلى إعالنه أنّ واشنطن تتبع خططا ً طارئة لردع روسيا عن
أي ع��دوان ،وكذلك مساهمتها في تقليص
ارتكاب ما سماه ّ
هشاشة حلفائها ،ال يشي مطلقا ً بأنّ المرحلة المقبلة للصراع
الذي تشهده المنطقة سيحمل عناوين التوافقات والتسويات
المستند إلى مبدأ (رابح ـ رابح) بل ثمة جهود حثيثة على ما
يبدو من جانب ك ّل طرف لكسر هذه المعادلة وتاليا ً القدرة
على فرض مقاسات الح ّل وأبعاد التسوية على قاعدة (رابح
مرتاح – رابح مجبر).
فكيف تمكن لنا ق���راءة وتحليل المرحلة االنتقالية التي
تحدث عنها كارتر ،وهل نحن على أعتاب مواجهة مباشرة
روسية أميركية؟ وع�لام يع ّول األميركي في تلك المرحلة؟
وم��ا هي األوراق التي من الممكن صياغتها ،وال سيما بعد
التدخل الروسي العسكري في سورية؟
ف��ي ثمانينيات ال��ق��رن ال��م��اض��ي وف��ي وق��ت ك��ان��ت الحرب
العراقية اإليرانية (حرب الخليج األولى) في ذروة احتدامها،
لم يجد بريجنسكي مستشار األمن القومي األميركي في ذلك
الوقت أي حرج في القول :المعضلة التي ستعاني منها أميركا
من اآلن فصاعداً ،هي العمل على تنشيط حرب خليجية ثانية
على هامش ونتيجة ح��رب الخليج األول���ى تتمكن الواليات
المتحدة من خاللها تصحيح حدود سايكس ـ بيكو بما يخدم
الصالح (الصهيو -أم��ي��رك��ي) ،حينها ب��ادر مستشار وزير
الدفاع األميركي برنارد لويس لتحضير الوصفة ،وتطبيب
المعضلة فكان مخطط تقسيم العالم العربي واإلسالمي إلى
دويالت وكانتونات طائفية في ك ّل من مصر والعراق وسورية
وإي��ران والخليج وباكستان والمغرب العربي حاضرا ً وفي
متناول أعضاء الكونغرس الذي وافق على المخطط وأق ّره في
عام .1983
برنارد لويس نفسه كان قد ص ّرح لوكالة اإلعالم األميركية
ف��ي أي���ار م��ن ع��ام  2005أن��ه م��ن ال��ض��روري إع���ادة تقسيم
األق��ط��ار العربية إل��ى وح���دات طائفية وع��ش��ائ��ري��ة وال مانع
عند حدوث ذلك أن تكون مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب
المنطقة على الحياة الديمقراطية ،وهو الذي كتب في صحيفة
«وول ستريت» أثناء انعقاد مؤتمر أنابوليس للسالم الذي
دع��ت إليه أميركا ع��ام  2007قائالً« :يجب أن ننظر إل��ى هذا
المؤتمر ونتائجه باعتباره مجرد تكتيك موقوت غايته تعزيز
التحالف ض ّد الخطر اإليراني وتسهيل تفكيك الدول العربية
واإلس�لام��ي��ة ودف���ع األت���راك واألك����راد وال��ع��رب واإليرانيين
ليقاتل بعضهم بعضا ً كما فعلت أميركا مع الهنود الحمر من
قبل».
وه���ذا م��ا تسعى ال��والي��ات المتحدة إل��ى صياغته وإع���ادة
هيكلته اليوم من (تكتيكات موقوتة) ،وال سيما بعد المآالت
غ��ي��ر ال��م��رج�� ّوة م��ن ال��ح��رب األول����ى ال��ت��ي ش��نّ��ت��ه��ا ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة األم��ي��رك��ي��ة ع��ل��ى ال��م��ن��ط��ق��ة ب��ع��د ت��س��وي��غ وتصدير
«الحياة الديمقراطية» للشارع العربي ،وتحت عنوان الربيع،
إذ ال ي��زال طرفا ال��ه��دف األس��اس��ي ج��راء تلك الحملة ،وهما
السوري واإليراني موجودين على األرض وكذلك حليفهما
االس��ت��رات��ي��ج��ي ح���زب ال���ل���ه ،واإلم��ك��ان��ي��ات ال��ع��س��ك��ري��ة لهم
(وإنْ لم تبادر تلك األط���راف بتصعيد مشهد المواجهة مع
«اإلسرائيلي») ال تزال بمستوى «التهديد المقلق» ،على الرغم
من جبال الدمار والخراب والكوارث االجتماعية واإلنسانية
واالق���ت���ص���ادي���ة ال��ت��ي راك��م��ت��ه��ا ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات األم��ي��رك��ي��ة في
الجغرافية السورية ،لكن بقاء الدولة السورية ونجاح إيران
في معركتها السياسية في المفاوضات النووية ،وبقاء حزب
الله في موضع القوة على الرغم من انشغاله واستنزافه في
الساحة السورية ،إضافة لما زاد الطين بلة من وجهة النظر
األميركية بدخول السوخوي أجواء المواجهة ،وما يمكن أن
يترتب على ذلك من إطاحة بجملة األوراق التي يستثمر فيها
األميركي في الداخل السوري من مجاميع مسلحة بالجملة،
تأتي المرحلة االنتقالية االستراتيجية التي تحدّث عنها كارتر
في ظروف معقدة بالفعل ،هذه المرحلة التي ستكون بمنزلة
صياغة وتشكيل (ح��رب ج��دي��دة) تختلف ه��ذه المرة بشكل
المواجهة وطبيعة إدارة ال��ص��راع ،ستعمل فيها الواليات
المتحدة على «كسر» العنفوان واإلق��دام الروسي ومعاقبته
على «العقوق» التي صاغها في المحافل الدولية ،ولن تستثمر
فقط ف��ي وس��ائ��ل فائقة ال��ت��ط��ور مثل ال��ط��ائ��رات ب���دون طيار
وال��ق��اذف��ات بعيدة المدى والليزر وال��ح��رب االلكترونية كما
قال كارتر ،بل بتعزيز «صمود» وتسليح ما تصر واشنطن
على تسميته «معارضة معتدلة» ،ومن هذه الزواية تحديدا ً
نقرأ مدلوالت إعالن تدريب «ق��وات سورية الجديدة» ،وكما
تح ّولت المعركة أميركيا ً في مرحلة من المراحل من «اإلخوان
المسلمين» إلى «داع��ش» ،يتح ّول اليوم الخيار األميركي من
مرحلة «داعش» إلى مرحلة «تعميم الحريق» عبر «داعش» ،لن
أي حرج في مرحلة
تجد فيه الواليات المتحدة في اعتقادنا ّ
��روض كانت قد قدّمته بعض
معينة في أن تصادق على م��ع
ٍ
الدول لالنخراط المباشر في الحرب السورية ،وذلك انتصارا ً
ل��رؤي��ة ب��رن��ارد ل��وي��س ،ولتصحيح ح���دود وش��ك��ل المشاهد
المتبدّلة في الميدان السوري ،ليس لردع روسيا وحسب إنما
أي
لتكريس الهشاشة لتكون في أعلى معدالتها بل وتصفية ّ
عوامل «للعزم» والقوة في بنية حلفاء موسكو ،ومن هنا نقرأ
ونفهم ما أدلى به كارتر نفسه في لقاء مع مطبوعة «أتالنتيك»
ّ
للكف عن ش��راء العتاد العسكري باهظ
لجهة دع��وة العرب
الثمن والعمل على تكريس إرادتهم لمواجهة إيران داعيا ً دول
مجلس التعاون الخليجي لما س ّماه تعزيز قدراتهم البرية
لمواجهة إيران و»داعش» على ح ّد تعبيره ،وفي السياق ذاته،
نستقي مدلوالت ما ص ّرح به العميل السابق في وكالة األمن
القومي إدوارد سنودن لصحيفة «دينجيس» السويدية لجهة
أنّ استخدام أميركا لطائرات من دون طيار يساهم في إنتاج
أعداد كبيرة جدا ً من المجموعات المسلحة مقارنة بالذين يت ّم
قتلهم.
الثابت أنّ «الهدير السياسي» األميركي لمراحله االنتقالية
االستراتيجية لن يتوقف وستزداد وتائره تباعاً ،في محاولة
«لخفت» هدير السوخوي الذي لن يعرف هو اآلخر طريقه إلى
الهدوء.

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com
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كوالي�س
خفايا

القي�صر لن يكون بحاجة �إلى النوم في �أنطاليا
 ميرنا قرعوني
انعقاد قمة مجموعة الـ 20يمثل حدثا ً دوليا ً بارزا ً منذ اضطرار
الواليات المتحدة وشركائها في الغرب لتوسيع إطار المناقشة
والشراكة في القضايا العالمية االقتصادية والسياسية بعد
األزم���ة العاصفة التي ه��زت االقتصاد العالمي ،ف��ي م��ا عرف
بأزمة انهيار البورصات وأسواق األسهم عام .2008
عام مضى على انعقاد القمة األخيرة في أوستراليا وها نحن
على أب��واب انعقاد قمة هذا العام في مدينة أنطاليا «التركية»،
ك��ان ب���ارزا ً ال��ع��ام المنصرم سيطرة أج���واء التوتر على القمة
وال سيما تجاه روسيا التي تعرضت للكثير من الضغوطات
والتهديدات من قبل قادة زعماء الواليات المتحدة والغرب وفي
مناخ العقوبات التي فرضت على االقتصاد الروسي والقيادات
الروسية في أعقاب ما عرف باألزمة األوكرانية ،ولكن كل ذلك
لم يوقف اندفاع الرئيس الروسي فالديمير بوتين الذي واجه
التحديات بصالبة منطلقا ً من قناعته أن مبدأ القوة هو الذي
يفرض نفسه .
وج��د بوتين نفسه في ذل��ك المؤتمر محاصرا ً باالتهامات
والتهديدات ول��م يسلم من االن��ت��ق��ادات القاسية وال سيما من
رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون ،الذي أبلغه حينها
خ�لال اجتماعه معه على ه��ام��ش قمة العشرين ،أن عالقات
الغرب مع روسيا في مفترق طرق ،وكان كاميرون قد هدد قبل
االجتماع بزيادة العقوبات على روسيا إذا لم تنسحب قواتها من
أوكرانيا وتتوقف عن زعزعة استقرار البالد ،بحسب تعبيره.
كما انتقدت كل من استراليا وكندا موسكو بحدة بسبب
دورها في األزمة األوكرانية ،وفي أجواء أشبه بالحرب الباردة
كما وصفها المتابعون ،اتهم قادة الدول الغربية موسكو بأنها

تشكل «ت��ه��دي��دا ً للعالم» وت��رغ��ب ف��ي «إع���ادة األم��ج��اد الضائعة
لروسيا القيصرية واالتحاد السوفياتي».
وب��ع��د سلسلة ل��ق��اءات منفصلة ع��ق��ده��ا ب��وت��ي��ن م��ع ك��ل من
الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ،ورئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون ،وعلى وقع توتر بين الغرب وروسيا عكسته
التصريحات المتبادلة على هامش القمة ،غادر الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،قبل نشر البيان الختامي لمجموعة العشرين
مؤكدا ً انه بحاجة الى النوم.
خالل السنة الماضية نجحت روسيا في قلب تجاه األحداث
وتأكيد الحاجة إلى دورها الرئيسي في المعادالت الدولية ،كما
تمكن االقتصاد ال��روس��ي من تخطي آث��ار العقوبات وسارع
بوتين الى تعزيز الشراكات الدولية لبالده مع الصين ومجموعة
البريكس ودول منظمة شانغهاي في حين تصاعدت الشكوى
األوروب��ي��ة من نتائج العقوبات التي أض��رت بمصالح ألمانيا
وغيرها من شركاء روسيا التجاريين في القارة العجوز وتلك
التحوالت أفسحت في المجال أمام تغيير في المناخ السياسي
اتجاه روسيا ورئيسها الذي استطاع من خالل ال��دور المميز
ال��ذي يلعبه في الحرب على اإلره���اب انطالقا ً من سورية أن
يفرض توازنا ً جديداً ،فمنذ إعالن بدء الحملة الجوية الروسية
في سورية ضد معاقل «داع���ش» و»جبهة النصرة» وغيرها،
وبعد التغييرات العسكرية المهمة في الميدان السوري ،نجح
بوتين بالشراكة مع األسد ومع إيران في بلورة طريق عالمي
جديد للتخلص من خطر اإلرهاب مقابل حملة أوباما المتعثرة
منذ تمدد داع��ش وان��ت��ش��اره ف��ي س��وري��ة وال��ع��راق ،وق��د ذهب
الرئيس الروسي بعيدا ً في إطالق مبادرة سياسية واسعة تحت
العنوان السوري بعد لقائه مع الرئيس بشار األسد في موسكو
وتوجت تلك المبادرة باإلنجاز الذي تحقق خالل مؤتمر فيينا
لبحث ح ّل سياسي لألزمة السورية ،والذي شهد للمرة األولى
مشاركة إي��ران في مثل ه��ذه المؤتمرات وال��ح��وارات العالمية

المتصلة ب��س��وري��ة ،وه��و م��ا يسجل كنقطة لمصلحة روسيا
وحلفائها  ،فاضطرت الواليات المتحدة ودول الغرب الى قبول
المبادئ الروسية للعملية السياسية عبر التخلي عن شرطها
ال��م��ع��روف «بتنحي األس���د ورف���ض اي دور ل��ه ف��ي مستقبل
س��وري��ة» ،وه��ي العبارة التي تحولت ال��ى الزم��ة في المواقف
االوروبية واالميركية وفي سياسة كل من تركيا والسعودية
وقطر إظزاء الموضوع السوري.
يمكن ال��ق��ول ،ان قمة ه��ذا العام لن تشهد تهديدات غربية
لروسيا كما ال��ع��ام المنصرم ف��م��وازي��ن ال��ق��وى تميل لصالح
موسكو بعد التدخل الروسي في سوريا وما أحدثه ذلك على
مجريات الحرب على اإلرهاب وبعد اإلنجازات التي تم تحقيقها
في القضاء على بؤر داعش في سورية ،لم يعد من مصلحة قادة
الدول توجيه االنتقاد لموسكو التي لم توفر جهدا ً للتأثير في
مواقف الدول المشاركة في الحرب على سوريا ،وعقد الرئيس
بوتين مجموعة م��ن اجتماعات القمة التي شملت ق��ادة دول
عربية وش��رق أوسطية تركزت على الموضوع السوري كما
اتفق الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،في اتصال هاتفي مع
نظيره التركي رجب طيب أردوغان على عقد لقاء ثنائي في إطار
قمة مجموعة العشرين في أنطاليا ،وفقا ً لما أعلنه الكرملين.
بنود سياسية كثيرة تثقل أجندة قمة انطاليا ،أبرزها سورية
وتداعيات أزمتها ،وقد طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
م��ن منظمي القمة إدراج قضية اإلره���اب والقضية السورية
واألزمات الناجمة عنها ،وخصوصا ً أزمة الالجئين السوريين،
إلى جدول أعمال اليوم األول من االجتماعات .وستت ّم بنا ًء على
ذلك مناقشة األزم��ة السورية بكل أبعادها أثناء مأدبة العشاء
التي سيحضرها زعماء العالم المشاركون في االجتماعات.
إذا ً هذه المرة سيكون الرئيس بوتين النجم األبرز في قمة
انطاليا ول��ن يكون بحاجة ال��ى ال��ن��وم ب��ل سيفتح عينيه جيدا ً
ليحصد نتائج ما صنعته القوة الروسية من تحوالت .

حمل تقرير أوروبي
أمني توصيفا ً لما ُيس ّمى
بالمقاومة الشعبية اليمنية
التي تقاتل إلى جانب
التحالف الذي تقوده
السعودية ،فشبّهها
بـ«الجيش الحر» في سورية
الذي يشكل مج ّرد يافطة
تعمل تحتها مجموعات
«القاعدة» ،محذرا ً من انّ
مدينة عدن تقع اليوم في
قبضة «القاعدة» ،وأنّ هذا
األمر الخطير يه ّدد المالحة
الدولية بسبب وجود
عدن على البحر األحمر
وبسبب التهاون السعودي
التوسع بنتيجة
مع هذا
ّ
أي
الحاجة إلى تحقيق ّ
نصر في اليمن ،داعيا ً إلى
ضغط ديبلوماسي ج ّدي
على السعودية لوقف هذا
التعاون سريعاً.

رئي�س المفو�ضية الأوروبية :علينا �أن نرى في �أزمة الهجرة فر�صة ال تهديداً لنمط حياتنا

فيليبو غراندي رئي�س ًا للمفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين

عيّن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون الدبلوماسي
اإليطالي فيليبو غراندي رئيسا ً جديدا ً للمفوضية السامية
لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة.
وكانت رئيسة ال���وزراء الدنماركية السابقة هيلي
ثورنينغ شميت سعت إلى المنصب الذي سيشغله غراندي
المعروف بأنه تولى مناصب ب��ارزة في األمم المتحدة،
وله خبرة سنوات في المفوضية السامية لالجئين ،وهي
منظمة تقف على الخطوط األمامية ألكبر أزمة الجئين منذ
الحرب العالمية الثانية.
وبحسب المكتب الصحافي لألمم المتحدة سيح ّل
غراندي محل البرتغالي أنطونيو غوتيريس الذي سيترك
المنصب في نهاية كانون األول ،حيث يجب أن تصادق
الجمعية العامة لألمم المتحدة على تعيين غراندي ،في
حين أشار دبلوماسيون إلى أن المصادقة من غير المرجح
أن تواجه أي معارضة.
وبحسب دبلوماسيين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم
فإن بان كي مون قرر أخيرا ً عدم تعيين ثورنينغ شميت
التي ساعدت في صياغة بعض من أكثر سياسات الهجرة
تشددا ً في أوروبا.
وق��ال دبلوماسي غربي إن األمين العام« :ال يريد أن
ينظر إليه على أنه يؤيد مثل تلك السياسات التي تحث
عليها الدنمارك ودول أوروبية أخ��رى ...إنه مؤيد بشدة
لسياسة (المستشارة األلمانية أنغيال ميركل) األكثر ودا ً
تجاه الالجئين».
وفي السياق ،دعا رئيس المفوضية األوروبية جان
كلود يونكر األوروبيين للنظر إلى أزمة الهجرة على أنها
تتيح فرصا ً إيجابية جديدة بدال ً من أن يروا فيها تهديدا ً
لنمط حياتهم.
في كلمة ألقاها خالل القمة األوروبية األفريقية في مالطا
قال يونكر« :تعد الهجرة تحديا ً متعدد الجواب والطبقات،
وتنجم عنها مشكالت يعسر حلها .لكن ال يجوز السماح بأن
تؤدي الهجرة الحالية إلى التفريق بين أفريقيا وأوروبا».
وأضاف يونكر« :يجب أن تتيح أزمة الهجرة لنا بناء
الجسور بين القارين ...ويجب عدم اعتبار أزمة الهجرة
على أنها خطر عظيم يهدد نمط حياة األوروبيين ،بل

علينا أن نرى فيها فرصة ،وإن كنا واعين بكثرة المشكالت
الناجمة عن الهجرة».
من جهة أخرى ،ذكرت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي
نكوسازانا دالميني زوما أن األفارقة يشكلون  35في المئة
فقط من عدد المهاجرين المتوجهين إلى القارة األوروبية.
وأعربت دالميني زوما عن معارضة االتحاد األفريقي
لفكرة إنشاء مراكز لقبول المهاجرين في أفريقيا ،قائلة إن
هذه المراكز ستتحول إلى معتقالت ،األمر الذي سيعتبر
انتهاكا ً جسيما ً لحقوق اإلنسان وسيجعل المهاجرين
ضحايا.
وأضافت أن الفئة األكثر تعرضا ً للخطر هي النساء
واألطفال الذين سيتعرضون لالغتصاب واإلتجار بالبشر
وحتى األعضاء البشرية ،إضافة إلى أن «هذه المراكز يمكن
أن تتحول إلى بؤر للجريمة المنظمة والتطرف واإلرهاب،

ما سيجعل المشكالت التي نحاول حلها أكثر تعقيداً».
الى ذل��ك ،أعلنت الحكومة السويدية إع��ادة المراقبة
موقتا ً على حدودها لمواجهة تدفق المهاجرين الذي ال
يتوقف والذي «يهدّد النظام العام» ويعقد مهمة أجهزة
الهجرة.
وقال وزير الداخلية أندرس ييمان في مؤتمر صحافي:
«إن ع��ددا ً قياسيا ً من المهاجرين يصل ال��ى السويد.
ويتعرض مكتب الهجرة لضغط شديد ( )...وترى الشرطة
أن هناك تهديدا ً للنظام ال��ع��ام» مع مئات وربما آالف
المهاجرين بال مأوى وأطفال بال أهل يتوزعون في البالد
لعدم وجود من يهتم بهم ،وأضاف« :لذلك سنعيد عمليات
التدقيق على حدودنا الوطنية لفترة عشرة أيام».
من جهة أخ��رى ،قال مدير االتصال في مكتب الهجرة
مايكل هفينلند إن  80ألف مهاجر وصلوا إلى البالد منذ

الإعالم الرو�سي ي�س ّرب لقطات ل�سالح �سري
والكرملين يوعز بحذفها

أكد الكرملين أن بعض القنوات التلفزيونية الروسية عرضت لقطات
كشفت عن منظومة أسلحة روسية سرية مخصصة لنصبها على
غواصات وتتميز بقدرات فائقة.
وأوضح دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي
أن الحديث يدور عن تقارير مكرسة الجتماع عقده الرئيس فالديمير
بوتين الثالثاء  10تشرين الثاني ،مع القادة العسكريين حول تطوير
القوات المسلحة الروسية.
وقال« :فعالً التقطت عدسة الكاميرا معلومات سرية معينة ،وتم
حذف تلك اللقطات الحقاً .ونحن نأمل أن هذا الحادث لن يتكرر»،
وأضاف« :بال شك سنتخذ إجراءات احترازية من أجل منع تكرار ذلك».
يذكر أن بعض التقارير التلفزيونية التي بثت ،تضمنت لقطات تظهر
صورة توضيحية مكرسة لمنظومة «ستاتوس »-6البحرية متعددة
األغراض والتي يطورها مكتب تصميم «روبين» ،حيث يوصف السالح
بأنه «جهاز بحري ذاتي الحركة» يحمل «وحدة قتالية» ،يبلغ مداه
 10آالف كيلومتر ويستطيع الغوص إلى عمق ألف متر ،و يخصص
الجهاز ليكون محموال ً على متن غواصات ذرية من مشروعي 09852
«بيلغورود» و« 09851خاباروفسك»
وتكمن مهمة الجهاز في «ضرب منشآت اقتصادية مهمة للعدو في
مناطق ساحلية وإلحاق أضرار يستحيل تحملها عن طريق إثارة تلوث
إشعاعي واسع النطاق ،تحول دون استخدام تلك المناطق لممارسة

األنشطة العسكرية واالقتصادية وأي أنشطة أخرى لفترة زمنية طويلة
األمد.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن الرئيس الروسي أعلن خالل االجتماع أن
روسيا نجحت في تطوير أسلحة ضاربة ق��ادرة على اخ��ت��راق كل
منظومات الدفاع الصاروخي على نطاق العالم ،مؤكدا ً أنه قد بدأ تزويد
القوات المسلحة بهذه األسلحة.
وأكد أن الهدف الحقيقي وراء الخطط األميركية لنشر درع صاروخية
عالمية يكمن في احتواء القدرات النووية الروسية ،مشددا ً على أن
موسكو ستتخذ الخطوات الضرورية لتعزيز قواتها االستراتيجية.
وج��اء اجتماع الثالثاء ضمن سلسلة اجتماعات يعقدها بوتين
سنويا ً في مقره «بوتشاروف روتشي» بمنتجع سوتشي جنوب روسيا
لبحث سير تطوير القوات المسلحة الروسية.
وفي اجتماع آخ��ر ،عقد األرب��ع��اء ،أكد بوتين أن موسكو ال تنوي
االنجرار إلى سباق تسلح ،لكن عليها أن تعوض ما فاتها في مجال
التصنيع العسكري ،مشددا ً على ض��رورة تطبيق الخطط الخاصة
بتحديث الجيش الروسي وتزويده باألسلحة األكثر تطوراً ،بشكل كامل
ومراعاة المواعيد المحددة ،وأضاف« :تبقى مهمة بناء جيش حديث
مزود باألسلحة والمعدات األكثر تطوراً ،من أولويات البناء الحربي،
كما بقيت في جميع األزمنة».

شهر أيلول أي ما ي��وازي ع��دد الذين وصلوا طيلة عام
 ،2014مشيرا ً إلى أن الالجئين يضطرون للنوم في الخيم
أو في أبنية مكاتب الهجرة أو في مراكز مخصصة للكوارث
الطبيعية.
وتتوقع السلطات السويدية أن يصل عدد الالجئين
عام  2015الى  190ألفا ً أي ما يوازي وصول  1.5مليون
شخص بالنسبة أللمانيا ،أخذا ً بعين االعتبار الفرق الكبير
في عدد سكان البلدين.
وطلبت الحكومة من شركات السكك الحديد التي
تؤمن الرحالت بين ألمانيا والسويد التدقيق في هويات
المسافرين ،لكن السلطات ال تملك أي وسيلة إلجبار
الشركات على القيام بذلك.
من جهة أخرى ،قال رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين
الذي يشارك في قمة مالطا األوروبية األفريقية حول الهجرة
«إن استقبال المهاجرين يجب أن يتم بنظام وصرامة».
وحذر األمين العام لألمم المتحدة الدول الغنية التي
تواجه أزم��ة الجئين في أوروب���ا من خفض مساعدات
التنمية قائالً إن ذلك قد يأتي بنتائج عكسية.
وقال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان دوجاريك:
«مع مواجهة العالم أضخم أزمة تهجير إجباري منذ الحرب
العالمية الثانية يدعو (بان) المجتمع الدولي الى مواجهة
هذا التحدي الضخم من دون تقليص التزامه بمساعدات
تنمية رسمية هناك حاجة ضرورية لها».
وأضاف أن بان «أكد أهمية التمويل الكامل لجهود رعاية
الالجئين وطالبي حق اللجوء في الدول المضيفة فضال عن
جهود التنمية الطويلة األجل» ،وقال «موارد مجال يجب اال
تأتي على حساب اآلخر»« .فاعادة توجيه تمويل ضروري
بعيدا عن مساعدات التنمية في هذا الوقت الحساس قد
تكرس تحديات التزم المجتمع العالمي بالتعامل معها».
وأضاف المتحدث األممي« :خفض مساعدات التنمية
لتمويل تكلفة تدفق الالجئين سيأتي بنتائج عكسية
فهذا سيخلق دائرة مفرغة تقضي على الصحة والتعليم
وفرص تحسين ظروف الحياة في الوطن بالنسبة لماليين
األشخاص المعوزين في كل ركن من العالم».

�إ�ضراب في اليونان �ضد التق�شف
في اختبار لرئي�س الوزراء

أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل
للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين إلجراءات
التقشف قاموا بإلقاء القنابل الحارقة في وسط
أثينا أمس.
وخرج اآلالف في وقت سابق إلى الشوارع
رف��ض �ا ً إلج�����راءات التقشف ال��ت��ي يفرضها
االتحاد األوروب��ي وصندوق النقد الدولي في
أول اض��راب في أنحاء اليونان ،وال��ذي دعت
إليه نقابتا العمال الرئيسيتين بالقطاعين
العام والخاص ،منذ وص��ول رئيس ال��وزراء
اليكسيس تسيبراس اليساري للسلطة في
كانون الثاني.
وتأجلت الكثير من الرحالت الجوية وعملت
المستشفيات بعدد صغير من العاملين وبقيت
المكاتب الحكومية مغلقة في أنحاء البالد.
وقالت نقابة عمال القطاع الخاص في بيان
إن االضراب سيكون «رد الشعب على التعنت
في السياسات المدمرة التي وضعت ضغوطا ً
هائلة على عمالنا وق��ادت الشبان إلى فقدان
األمل».

وج��اء تسيبراس إل��ى السلطة في كانون
الثاني بوعد بإنهاء إج��راءات التقشف التي
فرضها المقرضون الدوليون على اليونان ثم
قبل الشروط التي ال تحظى بشعبية في ثالث
خطة إنقاذ مالي في مواجهة احتمال الخروج
من منطقة اليورو.
واستؤنفت المحادثات مع مفتشي االتحاد
األوروبي وصندوق النقد الدولي في أثينا أول
من أم��س كجزء من مراجعة أول خطة إنقاذ
مالي لليونان.
وفيما يبرز الوضع السياسي الصعب الذي
يتعين على تسيبراس التعامل معه أيد حزبه
سيرزا اإلض��راب قائالً إن هذا العمل سيعزز
موقف الحكومة في المحادثات مع المقرضين.
ون��ف��ت المتحدثة ب��اس��م الحكومة أولغا
جيروفاسيلي أن يكون حزب سيزرا اليساري
ال��ذي ك��ان يحارب إج���راءات التقشف عندما
كان في صفوف المعارضة يحاول اآلن اللعب
على الوجهين بتأييد اإلض���راب المناهض
للتقشف.

