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كوالي�س
خفايا

 عبد الحكيم مرزوق


من تابع المؤتمر الصحافي ال��ذي عقده وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف مع نظيره السوري تل ّمس يقينا ً
عالمات الغضب التي ارتسمت بوضوح على وج��ه الوزير
غضب
الروسي إثر حادثة إسقاط تركيا للطائرة الروسية،
ٌ
بدّده وغطى عليه للحظات سؤال وليد المعلم في معرض ردّه
على أحد الصحافيين قائالً :هل تسمعون في روسيا ب َمثَل
حلم إبليس بالجنة؟ مضيفا ً أنّ حلم المطالبين برحيل األسد
ٍ
كلمات أرست ابتسامات عريضة
هو كحلم إبليس في الجنة،
على محيّا الحاضرين وشكلت ف��ي دالالت�ه��ا م��دى التصلب
ال��روس��ي – ال �س��وري ف��ي ج��زئ �ي � ٍة ب��ات��ت ال �ه��اج��س الرئيس
لخصوم موسكو لناحية تعاطيها مع الملف السوري ،إذ وفي
الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الفرنسية فابيوس عن
أنّ بالده تدرس إمكانية مشاركة الجيش السوري لمواجهة
داعش وفي موازاة دعوة الرئيس الفرنسي إلى تشكيل تحالف
أي
دولي موسع لمحاربة اإلره��اب ،لم يجد فرنسوا هوالند ّ
حرج في القول والترديد مجدّدا ً بأنه ال مستقبل لألسد في
س��وري��ة المستقبل وب��ذات اللهجة ت�ح��دث ف��اب�ي��وس ،بدوره
وبعد صمتٍ قيل عنه إنه في إطار التغيير وإعادة الحسابات
ردّد عادل الجبير هو اآلخر ما كان يتكاثر على لسانه دوما ً
لجهة أنّ العمل العسكري ال يزال مطروحا ً في سورية ،وأنّ
بالده ستستم ّر في دعم المعارضة ،كذلك فعل أردوغان أيضا ً
الذي برز في ظ ّل مشهدية االشتباك الحاصلة ليعلي الصوت
وي�ص�دّر مشاهد العناد والثبات على الموقف وبلغة القوة
«المسنودة إلى جبل» حذر روسيا مما س ّماه اللعب بالنار،
منتقدا ً دع��م موسكو لنظام األس��د وقصفها لـ»المعارضة
المعتدلة الحاصلة على الشرعية الدولية» بحسب تعبيره،
مضيفا ً وفي معرض ردّه عن شراء النفط السوري من داعش:
فأي مطرح يريد أردوغان أن
«عليهم أن يعوا بأنهم مفترون»ّ ،
يبلغه مع حلفائه؟ وهل ثمة دف ٌع أميركي للتصعيد عبر تركيا
لتضييق الخيار أم��ام روسيا؟ وما هو الهدف األميركي من
ذلك؟ وعلى ماذا يعول الروسي إذا ما تك ّررت طعنات الغدر
والخيانة بحسب توصيف بوتين؟
وص�ف�ت��ه «ن�ي��وي��ورك ت��اي�م��ز» لجهة أنّ إس�ق��اط الطائرة
م��ا ّ
الروسية هو أشبه بالحرب الباردة وسيصعد االشتباك هو
ما يعبّر بالفعل عن حقيقية الحاصل في المنطقة ،تتعقد فيها
مراحل الكباش وتتنامى ح��دة الصراع ما يشكل ليس فقط
لعبا ً في النار ،إنما نفخا ً فيها وإذك��ا ًء لحممها ،فما أعلنه قائد
سالح الجو الروسي أنّ حادثة اإلسقاط كانت كمينا ً مد ّبرا ً
ت ّمت إدارت��ه من األرض إضافة «للنفس القوي» المتكاثر في
خطاب أردوغ��ان ،وربطا ً مع ما أعلنه بوتين خالل المؤتمر
الصحافي م��ع نظيره الفرنسي لجهة أنّ ال ��روس ُيعلمون
األميركيين بتحركاتهم الجوية في األج��واء السورية وبأنّ
األتراك استفادوا من تلك المعلومات في عملية اإلسقاط ،يؤكد
ويجزم اإلرادة األميركية الحاضرة في مباركة ومصادقة
التصعيد التركي ف��ي محاولة إلس�ق��اط «راي��ة ال��زع��ام��ة» من
يد الروسي في مساراته التي يسلكها وحلفاؤه في الميدان
السوري تماما ً كتوصيف «لوفيغارو» الفرنسية.
ما أعلنه الكرملين لجهة أنّ سورية بحاجة إلى قوات برية
يقودها السوريون أنفسهم ،وبأنّ الغرب غير مستع ّد للعمل
في ائتالف موحد مع روسيا ض� ّد «داع ��ش» ،إضافة إل��ى ما
ق��ال��ه الف ��روف ب��أنّ ع��دم تحديد ل��وائ��ح نهائية للمجموعات
أي اتفاق اتفاقا ً غير
اإلرهابية وأخرى للمعارضة سيجعل من ّ
مثمر ،وكذلك وص��ول خمسين ضابطا ً وجنديا ً أميركيا ً إلى
عين العرب ـ كوباني لتدريب وإدارة الكرد في تلك المنطقة
ف��ي مواجهة داع��ش كما تقول واش�ن�ط��ن ،إنما يؤكد مجدّدا ً
أنْ ال رؤى مشتركة وال جهود توافقية ح��اض��رة ف��ي إرادة
المشتبكين في الملف السوري لمحاربة اإلره��اب ،وك ّل تلك
المؤشرات إنما تبعث وتولد المزيد من المشاهد التصعيدية
في الميدان السوري.
ف��ي ت�لاف �ي��ف ال�م�ع�ق��د ال �م �ي��دان��ي ال� �س ��وري ،وب �ي��ن ألسنة
«جهنم ال��دول �ي��ة» نقف ل�ن�س��أل؟ م��اذا ل��و اس�ت�م� ّرت الطعنات
ف��ي الظهر ال��روس��ي (بحسب توصيف ب��وت�ي��ن)؟ وه��ي في
أي مدى
اعتقادنا ستستمر وإنْ كان بأشكال مختلفة ،وإلى ّ
يستطيع ال��روس��ي ال�م�ض��ي ف��ي ال �ح��رب ال �س��وري��ة وتح ّمل
األعباء االقتصادية لحملته العسكرية ،وال سيما إذا ما استم ّر
الدعم لما يس ّميهم خصوم موسكو بـ»المعارضة المعتدلة»؟
وهو أيضا ً سيستم ّر ،وماذا لو دخل «اإلسرائيلي» على خط
ال�ح��ري��ق ال �س��وري إلذك��ائ��ه وت�غ��ذي��ة ن�ي��ران��ه وق�ص��ف مواقع
سورية استراتيجية ،ماذا سيكون موقف روسيا التي نعتقد
أن�ه��ا ستقابل ذل��ك بالصمت ،وم ��اذا ع��ن ال�س�ي��ادة السورية
حينها التي ال تنفك الدولة السورية الحديث عنها وكذلك تفعل
ألي مسار سياسي
روس�ي��ا لجهة أنّ حفظ ال�س�ي��ادة ش��رط ّ
أي تحالف لمواجهة اإلره��اب ،هذه السيادة التي انتهكت
أو ّ
عشرات المرات من قبل سالح الجو «اإلسرائيلي» ومن قبل
طائرات التحالف األميركي إذ أعلنت القيادة السورية غير مرة
أنه ال تنسيق مع الواليات المتحدة في العمليات العسكرية
لتحالفها الدولي في سورية ،وماذا لو جاء المأمول السوري
(ارتداد اإلرهاب على داعميه) الذي تكاثر غير مرة على لسان
وليد المعلم بعكس التمنيات والرغبات السورية وضرب في
قلب موسكو وال سيما أنّ نسبة غير ضئيلة من المقاتلين في
صفوف داعش هم من منطقة القوقاز.
في كلمة في عيد الشكر تمنى الرئيس األميركي حياة آمنة
وسعيدة لمواطنيه ف��ي عطلة العيد ،وه��و عيد لشكر النعم
وحصاد العام ،مضيفا ً أنّ المعلومات االستخبارية ألجهزته
تشير حتى اآلن إل��ى أن ال وج��ود لما سماها «بالمؤامرة»
على ب�ل�اده لناحية تغلغل اإلره ��اب ف��ي ال��داخ��ل األميركي،
هذا التوصيف ولهجة الخطاب التي أخفت وراءه��ا سيل من
االرت�ي��اح والشكر لحصاد أع��وام أداره��ا األميركي باقتدار،
وبات بعينين ضاحكتين يرقب «جهنم السورية» وفي قلبها
تتلظى إمكانات ومقدرات وشعوب خصومه ،حتى السوخوي
نفسها ،وكأنّ قلمه هو اآلخر يخط في السجل الدولي بأحرف
من د ٍم ونار« :أن تنالوا من هيبتي وزعامتي ،وأن تع ّولوا على
صراخي أوالً هو أيضا ً كحلم إبليس بالجنة».

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com



ه��ل ك ��ان إس �ق��اط ال �ط��ائ��رة ال��روس �ي��ة ف ��وق األج���واء
السورية مقصوداً؟ وهل صحيح أنها اخترقت األجواء
التركية ،أم أن��ه ج��اء نتيجة ح�س��اب��ات م�ح��ور اإلره��اب
وال��ذي تمثل فيه تركيا أحد األدوات الفاعلة في الحرب
على سورية؟
ال��واض��ح للعيان أنّ إس �ق��اط ال�ط��ائ��رة ال��روس�ي��ة كان
مقصوداً ،وربما تم التخطيط له من قبل القيادة التركية
وذلك العتبارات عدة يأتي في طليعتها التقدم الواضح
للجيش العربي السوري على كل الجبهات وخاصة على
الحدود المتاخمة لها في محافظة الالذقية وكذلك في
معظم المناطق السورية إضافة إل��ى تضرر المصالح
التركية جراء ضرب الطائرات الروسية لناقالت النفط
التي كانت تتوجه في طريقها إل��ى األراض��ي التركية،
ما يشكل خسارة فادحة لألتراك ج��راء خسارة النفط
ال��ذي سرقته داع��ش اإلرهابية من آب��ار النفط السورية
وال��ذي كان من المفترض أن تتاجر به داخ��ل األراضي
التركية وتحصل م��ن خ�لال��ه على مبالغ ط��ائ�ل��ة ،األمر
ال ��ذي جعلها تعمى ع��ن ال�ت�ص��رف ب��رش��د وه��ي خالل
الحرب على سورية ما انفكت تسهل مرور اإلرهابيين
إل ��ى األراض� ��ي ال �س��وري��ة وت �م��ده��م ب��ال �س�لاح والعتاد
وت �ت��اج��ر ب �م �ق��درات ال �ح��رب ع �ل��ى س��وري��ة غ �ي��ر عابئة
باألعراف والتقاليد والقوانين الدولية التي تحكم دول
الجوار.
ل��م ت�ك��ن ال �ق �ي��ادة ال�ت��رك�ي��ة تعمل م�ن�ف��ردة ف��ي الحرب
على سورية بل كانت هناك دول أخ��رى ولألسف أنها

عربية لم يكن دورها تآمريا ً فقط بل امتد للدعم المادي
َ
يخف على أحد إذ إنّ المتآمرين
والعسكري وهذا األمر لم
لم يكونوا يتخفون كما في السابق ويعملون من وراء
الستار ،ب��ل ك��ان دوره��م التآمري علنيا ً واض�ح�ا ً ومن
فوق الطاولة وهذا بالطبع ينطبق على الدور السعودي
المذل والدور القطري الوضيع والدنيء في الحرب على
سورية خ�لال ما ينوف عن األرب��ع سنوات الماضية،
واألنكى من ذلك أنّ هذه ال��دول التي لم تعرف ألف باء
الديمقراطية رأيناها تتنطح لتعميم الحريات وأساليب
الديمقراطية في سورية وكأنها «تلك الدول» مدرسة في
الديمقراطية مع أنها تكاد تكون أمية في هذا األمر فكيف
يمكن لمثل ه��ذه ال��دول أن تتنطح ألم��ر ال تعرفه وغير
ملمة به ...إنه فعالً زمن أخرق يجعل من تلك الدول تأخذ
دور الدول التي تحاضر بالديمقراطية!
من يراقب حقيقة الحرب على سورية ي��درك أنّ ك ّل
ه��ؤالء هم أدوات منفذة للمؤامرة التي تقودها اإلدارة
األم�ي��رك�ي��ة ع�ل��ى س��وري��ة ح�ي��ث ت ��وزع األدوار وتتابع
المشهد وربما تعلق عليه في الظاهر غير ما تبطن وهذا
يفسر التصريحات الكثيرة التي تصدر عن أطراف
ما
ّ
عدة تمثل اإلدارة األميركية وكل واحد يختلف عن اآلخر
وربما يتضارب معه ،ولكن ك ّل تلك التصريحات ال شك
أنها تهدف أوالً وأخيرا ً إلى استمرار الحرب على سورية
وإضعافها ،وبالتالي النيل منها وصمودها خدمة للكيان
اإلسرائيلي الغاصب حتى تضعف دول محور المقاومة
الصامدة أبدا ً في وجه المشروع األميركي الصهيوني
في المنطقة وعلى رأسها الدولة السورية .وم��ن تتبع
األح� ��داث وال �ح��رب ع�ل��ى س��وري��ة الح��ظ السيناريوات
الكثيرة التي اعتمدتها اإلدارة األميركية إلسقاط سورية
وكلها سقطت بفضل صمود القيادة السورية والشعب

السوري الذي بقي متماسكا ً طيلة فترة الحرب.
ب��ال�ع��ودة ل�ح��ادث إس�ق��اط ال�ط��ائ��رة ال��روس�ي��ة ال��ذي لم
يكن حدثا ً عاديا ً بل حادثا ً يمكن القول أن��ه ج��اء نتيجة
اإلرباك للدول المتآمرة على سورية قيادة وشعبا ً وعلى
رأسها الواليات المتحدة األميركية التي أوعزت للقيادة
التركية بإسقاط الطائرة الروسية التي أظهرت الوقائع
أنها لم تتجاوز ال�ح��دود السورية وذل��ك نتيجة التقدم
الكبير الذي أحدثه الجيش السوري على كامل الجبهات،
وكذلك الضربات المؤلمة للطيران الروسي على مواقع
اإلره��اب�ي�ي��ن ف��ي معظم المناطق ال�ت��ي ي��وج��د بها وهذا
األمر جعل أوهام أردوغان الغبي ومشغليه في اإلدارة
األميركية تتحطم أم��ام تلك الضربات الموجعة فأخذ
ق��راره باالنتقام لهزيمته النكراء التي ستجعله يدفع
الثمن غاليا ً في األشهر المقبلة على المستوى الداخلي
والخارجي.
ال ��ر ّد ال��روس��ي بالطبع سيكون م��دروس �ا ً وناضجا ً
وسيعلم أردوغ��ان أنّ اللعب مع الكبار لن يكون سهالً
وستكون له عواقب وخيمة عليه وعلى من يقف خلفه،
وسيجعله ي��درك حقيقة ال��ورم ال��ذي هو عليه وأن��ه قزم
صغير سيندم كثيرا ً ألفعاله غير المدروسة والتي تؤكد
أنه ما زال غ ّرا ً في السياسة ويحتاج الكثير الكثير حتى
يتقن فنونها الخافية عليه وعلى إدارته الغارقة في غباء
الحسابات السياسية الخاطئة وأرقامها التي تحتاج لمن
يفك رموزها في السنوات المقبلة.

 كاتب وصحافي سوري
marzok.ab@gmail.com

استغرب ديبلوماسي
عربي تا َبع صفقة
العسكريين المخطوفين
أي موقف
عدم صدور ّ
عن الحكومة اللبنانية
يتوجه بالشكر إلى
ّ
سورية التي وافقت
دولتها بقرار من
رئيسها على تسليم
لبنان عددا ً من معتقلي
«جبهة النصرة» لديها،
وذلك لمساعدة لبنان
في إتمام صفقة التبادل،
رغم وجود أسرى
ومخطوفين سوريين
لدى «النصرة» وما
يرتبه ذلك من ضغوط
على الدولة السورية!...

تك�سا�س تهدّ د بقطع التمويل عن �إحدى وكاالت الغوث ب�سبب توطين �سوريين في الوالية

منع ال�سوريين قد يكلف الواليات المتحدة �أموا ًال لدعم الجئين �آخرين

أف��اد خطاب من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
األميركية أن الخدمات التي تقدم لمساعدة الالجئين على
التأقلم مع الحياة في الواليات المتحدة قد تتضرر في
الواليات التي يمنع حكامها من توطين السوريين.
لكن خطابا ً من مكتب توطين الالجئين التابع لوزارة
الصحة والخدمات اإلنسانية األميركية ،قال إن رفض
السوريين انتهاك لقانون الهجرة األميركي قد يكلف
الواليات األموال المستخدمة لتوطين الالجئين.
وقال روبرت كاري مدير المكتب« :ال يجوز للواليات أن
ترفض المزايا والخدمات المقدمة لالجئين التي يمولها
مكتب توطين الالجئين على أساس البلد التي جاء منها
الالجئ أو انتمائه الديني» ،مضيفا ً أن ال��والي��ات التي
تفعل ذلك قد تواجه تعليق أو شطبها من تمويل خدمات
التوطين.
وينفق المكتب ما يقرب من  1.5مليار دوالر سنويا ً
لتوطين نحو  75ألف الجئ في الواليات المتحدة .وكان
من المقرر زيادة عدد الالجئين في عام  2016إلى  85ألفا ً
وإلى  100ألف الجئ في عام .2017
وفي السياق ،قالت الفينيا ليمون من اللجنة األميركية
لالجئين والمهاجرين إن منع تمويل التوطين سيقلص
الموارد ألولئك الذين وصلوا في اآلونة األخيرة بمن في
ذلك العراقيون الذين قبلوا في الواليات المتحدة بعد
دعمهم للقوات األميركية.
من ناحيته ،قال البيت األبيض إنه سيتواصل بمعدل
أكبر مع حكام ال��والي��ات بخصوص توطين الالجئين
السوريين في والياتهم.
ووقع ما يقرب من ثلث الجمهوريين في مجلس النواب
األميركي خطابا ً يدعو زعماء األحزاب إلى ضمان أن يمنع
مشروع قانون لإلنفاق التمويل االتحادي لتوطين الجئين
من سورية وبلدان قريبة.
ووعد  30حاكما ً من حكام الواليات من بينها واليات
فلوريدا وتكساس وميشيغان بمنع الالجئين السوريين
منذ هجمات  13تشرين الثاني في باريس التي نفذها
تنظيم «داع��ش» االرهابي .ويزعمون أن نظام الفحص
األمني األميركي غير دقيق وقد يسمح لمتطرفين بالتسلل
بين الالجئين.
الى ذلك ،قالت وكالة إغاثة إنها تعتزم توطين الجئين
سوريين في تكساس بالرغم من تهديد من الوالية بقطع

التمويل عن المنظمة غير الهادفة للربح إذا سعت لتوطين
الجئين سوريين هناك.
وكانت مفوضية الصحة والخدمات اإلنسانية في
تكساس ح��ذرت مكتب لجنة اإلنقاذ الدولية في مدينة
داالس في خطاب األسبوع الماضي بأنها ستنتهك تعاقدها
مع الوالية إذا لم تلتزم بأمر حاكم الوالية غريغ أبوت
باالمتناع عن قبول الالجئين السوريين.
وجاء في الخطاب أن أبوت وهو جمهوري يشعر بالقلق
من أن عملية الفحص التي تقوم بها سلطات األمن األميركية
غير فعالة وقد تسمح بدخول أناس لهم صالت باإلرهاب.
وأعطى الخطاب مهلة للوكالة حتى كي ترد.
وق��ال��ت الجماعة ف��ي بيان إنها «ف��ي إط��ار رسالتنا
والتفويض الممنوح لنا من الحكومة االتحادية األميركية
سنستمر في توطين الالجئين في تكساس وفي واليات
أميركية أخرى» ،مشيرة إلى أنها تريد االجتماع مع أبوت
ومسؤولي الوالية اآلخرين لمناقشة توطين الالجئين
السوريين .وكتب كريس تيلور رئيس مفوضية الصحة في

�أطفال �سوريون يولدون في المهجر بال هوية

يعيش مئات اآلالف من األطفال السوريين في مناطق
سيطرة العصابات اإلرهابية المسلحة وفي المخيمات
ب��ال��دول ال��م��ج��اورة ،م��ن دون س��ج�لات رسمية تثبت
جنسيتهم ،إذ هرب ماليين السوريين من بيوتهم ،نتيجة
الحرب واإلرهاب.
وبحسب إحصاءات األمم المتحدة لهذا العام ،فإن نحو
 4ماليين سوري يعيشون الجئين في دول الجوار ،ونحو
 12مليون يعيشون تحت سيطرة المسلحين.
وح���ذرت األم���م المتحدة م��ن خ��ط��ورة ه��ذا ال��وض��ع،
وأصدرت أخيرا ً تقريرا ً قالت فيه ،إن طفالً من دون جنسية
يولد كل  10دقائق ،محذرة من أن المشكلة ستتفاقم مع
أزمة المهاجرين والالجئين بسبب الحرب في سورية.
وأشار التقرير إلى أن األطفال في سورية يستطيعون
الحصول على الجنسية من خالل آبائهم ،ولكن الحرب
أجبرت أكثر من  4ماليين طفل على الفرار من بالدهم،
وخلفت  25في المئة من العائالت الالجئة من دون آباء.
من جهة ثانية ،كشفت مصادر ف��ي مديرية الهجرة

والجوازات بدمشق ،عن وجود حاالت عديدة ألطفال ولدوا
في دول اللجوء ،وال يستطيعون الحصول على جنسيتهم
السورية.
وبينت ال��م��ص��ادر أن��ه ت��م القبض على ال��ع��دي��د من
األشخاص حاولوا إخ��راج ج��وازات سفر لهؤالء األطفال
بهدف إثبات جنسيتهم السورية ،ألن هذا يعد نوعا ً من
التزوير.
وأك��دت المصادر القبض على  100شخص يملكون
وثائق مزورة ،حاولوا الحصول على جوازات سفر ،إلثبات
جنسية أطفالهم.
وأضافت« :هناك أكثر من  37ألف والدة حصلت خالل
األربع سنوات الماضية ،وهم ال يملكون أي وثيقة تثبت
أنهم س��وري��ون ،كما يجب أن يتم التصريح ب��ال��والدة
للسلطات السورية عن طريق السفارة ،خالل  90يوماً ،من
أجل منحه الجنسية السورية ،ولكن معظم الخارجين من
سورية ،غادروا بطريقة غير شرعية ،وهذه مشكلة بحد
ذاتها».

تكساس في الخطاب« :لم نتمكن من تحقيق التعاون مع
وكالتكم ...خصوصا ً أن وكالتكم تصر على توطين بعض
الالجئين من سورية في المستقبل القريب».
وتتصدر تكساس ال��والي��ات األميركية ف��ي توطين
الالجئين السوريين .لكنها أصبحت واحدة من أوائل 30
والية أميركية تقول إنها سترفض قبول الجئين سوريين
في بيانات صدرت بعد هجمات باريس المميتة.
واستوعبت تكساس  180الجئا ً سوريا ً منذ عام 2011
بحسب ما تفيد بيانات وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
األميركية.
ويقول المدافعون عن الالجئين إنه ليس لدى حكام
الواليات سلطة قانونية الستبعاد الدخول على أساس
جنسية الشخص إلى الواليات المتحدة بشكل قانوني،
م��ؤك��دي��ن أن ح��ك��ام ال��والي��ات ومعظمهم جمهوريون
يستهدفون غالبا ً ضحايا العنف في سورية ال الجناة.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت قالت جماعات إغ��اث��ة والجئين
أميركية إن تصريحات بن كارسون -الذي يسعى لخوض

«الناتو» يعتزم
تفتي�ش مفاجئ
للتدريبات
الع�سكرية الرو�سية
يسعى حلف شمال األطلسي
إلى الحصول من خالل منظمة
األم���ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا
على ح��ق «تفتيش مفاجئ»
للتدريبات العسكرية التي
تجريها روسيا.
وقال مصدر دبلوماسي مقرب
من الحلف أمس إن «التدريبات
العسكرية ال��روس��ي��ة تعتبر
غالبا ً مفاجئة للناتو ،لذلك
يريدون في الحلف ،عبر منظمة
األم��ن وال��ت��ع��اون ف��ي أوروب���ا،
التوصل ال��ى أن تقوم روسيا
باإلعالن مسبقا ً عن تدريباتها
ذات الحجم المعين ،وإقامة
آلية تفتيش مفاجئ لها».
وك����ان أم��ي��ن ح��ل��ف شمال
األطلسي ينيس ستولتينبيرغ
قد أعلن في وقت سابق أن هناك
حاجة إلى إقامة «نظام تفتيش
مفاجئ للتدريبات المفاجئة»
ف��ي أوروب���ا لرفع ال��ق��درة على
التنبؤ بالنشاطات العسكرية.
وت���ج���در اإلش�����ارة إل���ى أن
ال��ج��ي��ش ال���روس���ي اس��ت��أن��ف
االختبارات المفاجئة لجاهزية
وحداته في عام  ،2013وذلك
بعد انقطاع دام قرابة  20عاماً.
وقيّم الخبراء هذا القرار الذي
جاء بمبادرة من وزي��ر الدفاع
شويغو ،إيجابياً ،باعتبار أنه
كفيل بإظهار الوضع الحقيقي
ل��ل��ق��وات المسلحة وت��دري��ب
العسكريين على المستويات
كافة على ال��رد على المخاطر
بشكل فوري.

انتخابات الرئاسة األميركية باسم الحزب الجمهوري-
بعد أن زار مخيما ً لالجئين السوريين في األردن تن ّم عن
عدم إدراك لحجم األزمة العالمية وتعقيدها.
وخالل مقابالت تلفزيونية أجريت معه قال كارسون إنه
وجد المنشآت هناك «لطيفة للغاية» وإن الالجئين عليهم
أن يبقوا هناك أو أن يعودوا الى سورية بدال ً من أن يجيئوا
الى الواليات المتحدة.
وأضاف أن عددا ً كبيرا ً من الالجئين السوريين يريدون
العودة الى سورية .وق��ال« :لكنهم راض��ون بالبقاء في
مخيمات الالجئين إذا تم تمويل مخيمات الالجئين بشكل
مناسب .ضع في اعتبارك أنهم في هذه المخيمات لديهم
مدارس ومنشآت ترفيهية لطيفة حقاً».
وف��ي ال��س��ي��اق ،ام��ت��دح��ت ش��ان��ون سكريبنر مديرة
السياسات اإلنسانية في أوكسفام أميركا كارسون لزيارته
المخيم الذي يعيش فيه  84ألف الجئ ولتسليطه الضوء
على الحاجة الى مزيد من التمويل .واستطردت« :لكن ما
لم أسمعه منه هو الحل السياسي المطلوب .لوقف تدفق
الالجئين يجب وقف القتال فعلياً».
وأضافت أن كارسون فشل أيضا ً في مناقشة إعادة
توطين الالجئين كجزء من الحل .وأشارت الى أن الغالبية
تريد العودة الى سورية يوما ً لكن البعض غير قادر على
ذلك وال أحد يريد البقاء في المخيمات.
الى ذلك ،أوقفت السلطات التركية قرابة  1300مهاجر
كانوا ينوون اإلبحار إلى اليونان ،وذلك بعد ساعات من
إعالن اتفاق بين أنقرة واالتحاد األوروبي حول وقف تدفق
الالجئين.
وق��ال مسؤولون في خفر السواحل التركي إن قوات
األم��ن أوقفت مئات السوريين والعراقيين واإليرانيين
واألفغان وثالثة من مهربي البشر على مقربة من مخابئ
قرب شواطئ وغابات منعزلة تطل على بحر إيجه في إقليم
كاناكالي ،حيث تم نقل المهاجرين إلى مركز للترحيل إذ أن
بعضهم قد يتم ترحيلهم إلى بلدانهم.
يذكر أن زعماء االتحاد األوروبي ورئيس الوزراء التركي
أحمد داود أوغلو توصلوا في بروكسيل إلى اتفاق لمنع
المهاجرين من السفر إلى أوروبا مقابل ثالثة مليارات يورو
لمساعدة أنقرة على وقف تدفقهم ،إضافة إلى اتفاق على
تسهيل التأشيرات واستئناف المحادثات بشأن انضمام
تركيا إلى االتحاد.

تتو�سع
الأمم المتحدة« :بوكو حرام» َّ
وهناك فر�صة للق�ضاء عليها
أكدت أكبر مسؤولة إغاثة باألمم المتحدة في الكاميرون ،وجود فرصة صغيرة
اآلن للقضاء على جماعة «بوكو حرام» اإلرهابية غرب أفريقيا.
وقالت نجاة رشدي منسقة األمم المتحدة في الكاميرون إن استراتيجية الجماعة
هي إظهار قوتها بالتفجيرات االنتحارية شبه اليومية وغالبا ً ما تقوم بها فتيات
صغيرات بينما تحاول الجماعة المتشددة بسط سيطرتها على األراضي.
وأضافت أن «بوكو حرام تعطيهم شعورا ً ألنهم يعملون على إقناعهم بأنها
تضحية لألفضل .لذلك علينا أن نبين لهم أنهم ليسوا بحاجة إلى الموت من أجل
حياة أفضل».
واعتبرت نجاة أن الجماعة نشأت في نيجيريا لكنها تمتد اآلن على حدود نيجيريا
وتشاد والنيجر والكاميرون ولديها ما يقدر بنحو  40ألف فرد وتطمح إلقامة إمارة
إسالمية غنية بالنفط حول بحيرة تشاد.
وقالت« :تعودنا على وجود جيوب لبوكو حرام .إنها تتوسع بالتأكيد .إنهم
يحاولون على ما يبدو أن يتوغلوا داخل البالد لكن أيضا ً في اتجاه الحدود في
الشرق والحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى».
وتلحق هجمات «بوكو حرام» الضرر باقتصاد الكاميرون وتدمر مجتمعا ً هشا ً ال
سيما من خالل التأثير على الشباب.
وأعلنت الجماعة مبايعة تنظيم «داع��ش» اإلرهابي في آذار وصعدت حملة
تفجيرات انتحارية ما أدى إلى زيادة عدد النازحين في الكاميرون إلى ثالثة أمثاله
ليصل إلى  158ألفاً.

�ألمانيا ت�شجع تعيين �أئمة م�سلمين في الجي�ش
تدرس ألمانيا بشكل جدي مسألة تعيين أئمة في جيشها عقب تزايد أعداد الجنود
المسلمين المنضمين إليه.
وبحسب وكالة األنباء األلمانية ،فقد أبدت وزي��رة الدفاع ،أورزوال دير الين،
إعجابها بالجنود األلمان المسلمين خصوصا ً في تعاملهم مع أزمة الالجئين،
مشيرة إلى أن الجنود الشباب من أصول عربية يقومون بإنجازات مميزة وخدموا
الالجئين بالترجمة إلتقانهم للغة العربية وقدموا لهم المساعدات المطلوبة.
وأضافت أن هناك تزايدا ً متسارعا ً في أعداد الجنود المسلمين الذين ينضمون
للجيش األلماني في مختلف القطاعات ويؤدون خدماتهم على أكمل وجه ،كما أن
هذه الزيادة المتسارعة جعلتهم يتخذون قرارا ً بضرورة دراسة تعيين أئمة مسلمين
في الجيش .وأشارت الوزيرة األلمانية إلى أن المشكلة الوحيدة التي تواجه برلين
حاليا ً بهذا الصدد هي أن الجنود المسلمين مفرقون في أماكن عدة وليسوا في مدينة
واحدة لكنهم سيعملون على البحث عن الخيار المناسب.
من جهة أخرى ،رحب رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أيمن مزيك
بتصريحات وزيرة الدفاع ،مشيرا ً إلى وجود خطط إلجراء مبحاثات مع الوزيرة
حول هذا الموضوع قريباً.

