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عربيات  /دوليات

الحرب الباردة ال�سورية وتغيير
مجرى التحالفات الدولية...
 علي رضا
مع التقدّم الكبير الذي يحققه التدخل الذي ق ّرره القيصر
الروسي في سورية بالتزامن مع التقدّم الكبير للجيش
العربي السوري في عدد من المناطق المهمة ،خاصة في
أري��اف إدلب وحماه وحلب والالذقية والسويداء ودرعا،
والتي دارت فيها عجلة االنتصارات ،مع حصيلة القضاء
على العشرات من المسلحين ،باإلضافة ال��ى ف��رار أعداد
كبيرة منهم إلى خارج الحدود.
هذا ما لم يعجب الواليات المتحدة األميركية وحلفاءها
«صبيانها» من تركيا وقطر والسعودية الذين ادّعوا صداقة
الشعب ال�س��وري بينما هم أكثرهم سفكا ً للدم السوري
إعالميا ً وتمويالً لإلرهابيين.
ه��ذه ال�ت�ط��ورات العسكرية والسياسية والدبلوماسية
بالتصريحات والحركات ذات التواتر السريع في الكواليس
السورية والروسية واإليرانية واألميركية تنذر بحرب
ب ��اردة ج��دي��دة بين األع ��داء التقليديين روس�ي��ا وأميركا،
وخ��اص��ة بعد أح��داث أوك��ران�ي��ا والملف ال�ن��ووي اإليراني
واآلن المسألة السورية.
�دب ال��روس��ي م��ن ج��دي��د ع�ب��ر الفيتو
فبعد اس�ت�ي�ق��اظ ال � ّ
المزدوج مع صديقه التنين الصيني تغيّر شكل التحالفات
ال��دول�ي��ة م��ن قطب مهيمن ال��ى أق�ط��اب ع��دة م�ت��وازن��ة على
ميزان القوى السياسية وقواعد االشتباك.
فاليوم تعلن روسيا بشكل علني دعمها للقيادة السورية
والجيش العربي السوري الذي يقاتل اإلرهابيين منذ نحو
خمس س�ن��وات ون�ص��ف على ك��ام��ل ال �ت��راب ال �س��وري من
الشمال ال��ى الجنوب وم��ن ال�ش��رق وال�غ��رب وذل��ك برسم
تحالف دول��ي رباعي ض� ّد العدو الحقيقي ال��ذي ابتكرته
ال ��والي ��ات ال�م�ت�ح��دة األم �ي��رك �ي��ة وح �ل �ف��اؤه��ا م��ن «داع���ش»
و»النصرة» وغيرها.
أي أنّ روس��ي��ا وال �ص �ي��ن وإي � ��ران وس ��وري ��ة ،ومعهم
العراق ،يقفون في خندق واحد يواجهون جذور اإلرهاب
ويضربون معاقله في الرقة وحلب ودير الزور وحمص،
على عكس الحلف اآلخر الداعم األكبر لإلرهاب وأدواته...
ال�س��ؤال ه�ن��ا ...هل سنشهد حربا ً ساخنة بين روسيا
وال��والي��ات المتحدة األميركية ،وتحديدا ً بعد تصريحات
أي تقارب بين واشنطن
أوباما التي تحدّثت عن عدم وجود ّ
وموسكو في القضية السورية؟
دل على ش��يء فإنه ي� ّ
ه��ذا إذا ما ّ
�دل إم��ا على ع��دم جدية
واشنطن في الحرب من جهة ،أو أنّ األزمة السورية التي
أيقظت هذه الحرب سوف توازن القوى اإلقليمية العالمية
من جديد بالجهة األخرى.
باختصار إنّ هذه الحرب التي وصلت الى عامها الخامس
قد أفشلت هذا المخطط الكبير في تقسيم المنطقة ،وترسيم
الحدود الجديدة على نمط «سايكس بيكو» لكن بحلة جديدة
تحت تسمية (الربيع العربي) ،والتي راح ضحيتها آالف
األبرياء على أيدي المتأسلمين الذين استغلوا الدين لتنفيذ
أجندات صهيو ـ أميركية في المنطقة.
سورية وروسيا بدأتا حربهما على اإلرهاب مص ّممين
بالقضاء على اإلره��اب�ي�ي��ن ،واضعين ال��والي��ات المتحدة
األميركية أمام مأزق كبير ...إما التحالف معهما أو االنكفاء
عن دعم اإلرهابيين وإجبار أذيالها على التراجع ووقف
الدعم اللوجستي والعسكري والمادي للمسلحين.
طبعا ً بعد فشل التحالف األم�ي��رك��ي ف��ي ال�ق�ض��اء على
اإلرهابيين في مطلع العام الماضي ولغاية اآلن على عكس
تحالف السوري الروسي الذي حقق نتائجه منذ الساعات
األولى النطالقه.
فالجيش العربي ال�س��وري المتسلح دوم��ا ً بالحاضنة
ال�ش�ع�ب�ي��ة وال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة المص ّممتين ع�ل��ى النصر
األس �ط��وري بالمقاومة وال�ص�م��ود والعزيمة ،وذل��ك منذ
اليوم االول للحرب العالمية الثالثة على سورية ،هو األقدر
على هزيمة تلك األساطير الغربية.
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بعد قرار التأميم الذي اتخذه الزعيم العربي عبد الناصر
لقناة السويس ت� ّم االع�ت��داء على مصر ب�ع��دوان ثالثي من
بريطانيا – فرنسا – الكيان الصهيوني من مدينة السويس
بحجة قناتها ل�لان�ق�ض��اض ع�ل��ى م�ص��ر ال�ك�ن��ان��ة م��ن خلف
اإلقليم الجنوبي وبتحريض من آل سعود وبشكل خفي،
هب الشعب العربي في مصر وسورية والعراق والمغرب
ّ
العربي نصرة لمصر المعز ،ووقف دوليا ً في وجه العدوان
الذي انكفأ ،واستطاعت مصر عبد الناصر أن تحافظ على
السيادة الوطنية ألرض مصر وشعبها.
اليوم بعد انضمام بريطانيا إلى المسرحية الهزلية بطيرانها
تحت مس ّمى قوات التحالف لقتال «داعش» يتك ّرر السيناريو،
لكن العدوان يطال اإلقليم الشمالي بحلف العدوان ذاته ضمن
المشروع االستعماري الذي خطه ورسم خطوطه العريضة
بداية بلفور وزير خارجية بريطانية مرورا ً بسايكس وبيكو
وزي��ري خارجية بريطانيا وفرنسا وص��والً إلى ما ُيس ّمى
بـ»الربيع العربي» المظلة التي من خاللها يستكمل المشروع
التآمري على شعب وجغرافية العرب ،اليوم أضيف وبشكل
مباشر للحلف المعادي تركيا أردوغان ودكتاتوريات النفط
يتقدّمهم آل س�ع��ود وب�لا ح �ي��اء ،فاكتمل ال�ن�ص��اب كما ت ّم
استيالد وصناعة جيوش باإلنابة من «داعش» و»النصرة»
وغيرها من التنظيمات التكفيرية .االستهداف اليوم يشمل
سورية الطبيعية بالد الشام التاريخ والعراقة والحضارة
والمجد والخلود بأه ّم دولتين فيها العراق وسورية العمق
االستراتيجي واالق�ت�ص��ادي والجغرافي لكلتي الدولتين
والعرب في وجه ما يرسم من مشاريع ليست في مصلحة

تصب في تحقيق أهداف
شعوب المنطقة وال��دول اإلقليمية
ّ
الهيمنة والسيطرة من الحلف المعادي ورأس حربتهم هذا
«الكيان الصهيوني» الذي استطاع من خالل تفعيل ما يسمى
«الربيع العربي» ترحيل القضية الفلسطينية إلى أجل غير
مس ّمى وصوالً إلى نهاية القضية ونسيانها وانشغال األمة
بكيانات جديدة تخلق وتحدث محاور ص��راع في المنطقة
تنسي األمة القضية المركزية ،لكن الخريطة الجيوسياسية
اليوم ط��رأت عليها تغيّرات وت�ب�دّالت ألنظمة وشعوب في
المنطقة انتصرت ب��إرادت�ه��ا على الظلم وال �ع��دوان مقارنة
بخمسينيات القرن الماضي إقليمياً ،تتقدّمهم الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية الدولة الصاعدة بقوة وج��دارة الحياة
ونقطة االرتكاز األساسية للشعوب المقهورة والمظلومة
في وجه الطغيان ،والمقاومة اللبنانية بزعامة حزب الله،
أما الجنوب العربي في اليمن هناك الثوار الحوثيون صانعو
الحرية وفك طوق الهيمنة والتبعية من قبل آل سعود.
أما روسيا االتحادية فقد وضعت حدا ً للقطبية األحادية
التي تف ّردت بها أميركا ردح �ا ً من الزمن وأثبتت للقاصي
وال��دان��ي في العالم أنّ هناك دوالً ال يمكن تجاوزها ،وأنّ
الكون قد تغيّر وليس مرهونا ً ألميركا ،وبرهنت باألدلة ذلك
من خالل استرجاعها منطقة القرم ودعم الشعب في شرق
أوكرانيا والمشاركة الروسية ووجودها إلى جانب الجيش
العربي السوري.
االتحاد األوروبي ضاق ذرعا ًبسياسات تركيا األردوغانية
التي يتبعها مع تحالفاته االستبدادية ذات الطابع اإلسالمي
ال�ت�ك�ف�ي��ري واإلق��ص��ائ��ي ،وب �ح �س��ب وج �ه��ة ن �ظ��ر الساسة
األوروب�ي�ي��ن تع ّرض األم��ن األوروب ��ي للخطر بسبب تبنّيه
وتقديم ك ّل الدعم الالزم لهذه الجماعات التكفيرية ،هذا مؤدّاه
إلى عدم التقاطع بل االصطدام من خالل سياسته الرعناء مع
المصالح االستراتيجية ألوروب��ا وأميركا ،وت ّم تظهير ذلك

من خالل زيادة أعداد الحاضنة ضمن المجتمع التركي التي
تؤيد «داعش» لجهة أسلمة الدولة التركية على يد أردوغان
مستثمرا ً أزم��ة الالجئين للضغط على االت�ح��اد األوروب��ي
وع��دم انتقاد سياسته االستبدادية التي ينتهجها ،وحتى
يضعوا ح��دا ً لذلك و ّرط��وا أردوغ��ان المتغطرس في إسقاط
الطائرة الروسية ودخوله في ص��راع سياسي وعسكري
واقتصادي مخرجاته انهيار الدولة التركية وتفككها عرقيا ً
وطائفياً ،وهذا ما يصبو ويحلم به االتحاد األوروبي للتخلص
من عامل الضغط التركي وابتزاز أردوغان ألوروبا.
م��ا ي��ؤك��د م��ا ورد ج ��اء ع�ل��ى ل �س��ان ال �ل��واء أن ��ور عشقي
مستشار الملك السابق آلل سعود ورئيس مركز الشرق
األوس� ��ط ل��ل��دراس��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ف��ي اج �ت �م��اع س ��ري مع
م�س��ؤول�ي��ن ص�ه��اي�ن��ة أنّ م�خ�ط��ط ال �س �ع��ودي��ة وبالتعاون
والتنسيق مع أميركا والكيان الصهيوني ،يهدف الى القضاء
على الوطن العربي واحتالل إيران من أه ّم بنوده االعتراف
بـ«إسرائيل» وتغيير النظام السياسي في إيران والعمل على
إيجاد كردستان الكبرى ،والسيطرة على جميع الموارد التي
يمتلكها الشعب العربي وتسخيرها خدمة للصهاينة وآل
سعود عبر جسر بحري يس ّمى جسر النور يربط القرن
األفريقي بشبه الجزيرة العربية.
ختاما ً يمكن القول إنّ هناك قوى صاعدة دولية وإقليمية
ك��روس�ي��ا وإي���ران ت�ح��ول دون تحقيق م�ش��اري��ع شيطانية
كهذه ،أما حماقات أردوغان وأحالمه العثمانية حجبت عنه
حقيقة المشاريع والمخططات التي تنتظر الفرصة السانحة
لتنفيذها في تركيا ،أما العين اإليرانية تراقب وتقرأ وتدرس
ك ّل االحتماالت وتستعدّ ،أما أنتم يا عرب ماذا أنتم فاعلون...
أما آن اآلوان ألن تنهضوا من سباتكم السرمدي.

 عضو مجلس الشعب السوري

وصفت مصادر
ديبلوماسية غربية
التحالف الذي أعلنته
السعودية للحرب على
اإلرهاب بحرب البيان
الواحد ،مشبّهة إياه
بالحرب التي أعلنتها
البحرين على اليابان مع
نهاية الحرب العالمية
الثانية ،ألنّ ذلك كان
شرط الدخول إلى األمم
المتحدة ،معتبرة أنّ هذا
التحالف لن يتع ّدى كونه
مؤتمرا ً صحافيا ً لولي
ولي العهد السعودي،
والذين رفضوا دخوله
نجوا من الته ّكم الذي
سيلحق بالذين قبلوا
االنضمام...

االتحاد الأوروبي ي�شكل قوة جديدة لحماية حدوده والنروج ت�ستحدث وزارة للهجرة

العفو الدولية تف�ضح ممار�سات تركيا تجاه ال�سوريين
اتهمت منظمة العفو الدولية أنقرة بانتهاك حقوق
الالجئين عند حدودها من خالل عمليات احتجاز ألعداد
منهم أو إجبار آخرين على العودة إلى مناطق الصراع
التي هربوا منها.
التقرير الذي حمل عنوان «حارس أوروبا» باإلشارة
إلى تركيا كشف عن قيام السلطات التركية باعتقال
عشرات الالجئين بشكل غير قانوني واحتجازهم في
أماكن معزولة عن العالم الخارجي باإلضافة إلى إساءة
معاملتهم بما في ذلك الضرب.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثقت أكثر من 100
عملية ترحيل إلى العراق وسورية ،وقالت إن «هناك
قلقا ً من أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير ويتضمن
ترحيالت إلى أفغانستان» ،مضيفة أن «بعض التمويالت
األوروبية تذهب بوضوح إلى بناء مراكز احتجاز تحدث
فيها االنتهاكات».
وكانت استقبلت تركيا نحو  2.2مليون الجئ سوري
منذ اندالع األزمة في  .2011وبالرغم من أن مئات اآلالف
قد توجهوا إلى دول االتحاد األوروبي إال أن تركيا ما زالت
تستضيف أكبر عدد من الالجئين في العالم.
وكان االتحاد األوروب��ي وأنقرة قد توصال إلى اتفاق
الشهر الماضي يقدم التكتل بموجبه مساعدات بقيمة
 2.3مليار دوالر فضالً عن مزايا أخرى من بينها إعفاء
المواطنين األتراك من الحصول على تأشيرة عند الدخول
إلى أوروبا إذا قامت تركيا بالحد من تدفق المهاجرين.
وفي السياق ،كشف االتحاد االوروبي خطته الهادفة
لتشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل
الستعادة السيطرة على ح��دوده الخارجية من أجل
مواجهة تدفق المهاجرين.
وقال مفوض الهجرة ديمتريس افراماوبولوس أمام
البرلمان األوروب��ي إن «القوة الجديدة ،التي تقترحها
المفوضية األوروب��ي��ة ستتيح تحسين أم��ن الحدود
الخارجية لالتحاد» ،وأضاف« :إن هذه اإلجراءات ستزيد
أمن مواطنينا» ،مشيرا ً إلى أن هذه القوة يتكون قوامها

الدائم من حوالى  1000شخص.
من جهة أخرى ،قال نائب رئيس المفوضية األوروبية
فرانس تيمرمانس إنه «من الضروري استعادة الثقة
بنظام إدارتنا للحدود».
ومن المفترض أن يصدق النواب األوروب��ي��ون على
الخطة وكذلك مجلس االتحاد األوروبي ،الذي يمثل الدول
األعضاء ،في ختام عملية قد تستغرق أشهر طويلة.
والهدف هو تفادي أن تتسبب الفوضى المخيمة على
ح��دود االتحاد األوروب��ي الخارجية بوضع ح ٍّد لحرية
التنقل داخ��ل فضاء «شنغن» ،التي تعتبر من ركائز
االتحاد األساسية.
وأحصت المفوضية األوروبية حوالى  1.5مليون حالة

اعتقال م�ؤ�س�س «�شرطة ال�شريعة» �سفين الو في �ألمانيا

بريطانيا ت�سمح بت�صدير الإرهاب �إلى بلدان �أخرى
اعتقلت الشرطة األلمانية ،أمس ،الداعية السلفي
األلماني سفين الو المتهم بـ»دعم تنظيم إرهابي»
في سورية ومؤسس «شرطة الشريعة».
وحسب النيابة العامة االتحادية ،فالداعية
السلفي متهم بتجنيد شابين للجهاد في منطقة
دوس��ل��دورف لحساب تنظيم «جيش المهاجرين
واألنصار» في سورية.
وأوضحت النيابة في بيان أن سفين الو ذهب إلى
سورية أواخر أيلول  2013لنقل  250يورو ألحد
هذين المجندين ،واشترى لدى عودته إلى ألمانيا
معدات للرؤية الليلية للتنظيم بقيمة  1440يورو.
ويُعد سفين الو البالغ من العمر  35سنة من
أكثر السلفيين شهرة وإثارة للجدل في ألمانيا ،وقد
ُولد ألسرة كاثوليكية فيما أمضى فترة مراهقته في
تدخين األعشاب المخدرة ولعب كرة القدم ،من دون
أن يكون لديه أي التزام ديني ليعتنق اإلسالم في
سن الـ 15ويغير اسمه إلى «أبي آدم».
وأط��ل��ق الو م��ا ُي��ع��رف ف��ي ألمانيا بـ»شرطة
الشريعة» ،التي نظمت تجمعات عدة في صيف
 2014في شوارع فوبرتال لرجال يرتدون سترات
برتقالية تحمل شارة «شرطة الشريعة» ،بهدف
فرض عدم شرب الكحول وعدم االستماع للموسيقى
وعدم لعب الميسر.
جدير بالذكر أن محكمة ألمانية برأت ،في وقت
سابق ،مجموعة من اإلسالميين جابوا ش��وارع
مدينة ألمانية لتطبيق الشريعة تحت إط��ار ما
يسمى بـ»شرطة الشريعة» .وقالت المحكمة إنهم
لم يخرقوا القانون المتعلق بارتداء الزي الموحد أو
قانون التجمع ،واستأنف النائب العام الحكم.
ووفقا ً إلحصاءات مكتب حماية الدستور ،فإن
السلفية المتشددة تشهد نموا ً متسارعا ً في ألمانيا
حيث ارتفع عدد أعضائها من  2000شخص إلى
حوالى  7000وذلك خالل سنوات قليلة.
وف��ي سياق متصل ،تفجر في بريطانيا جدل
ح��ول «المكوث أو الرحيل» بعد سماح الشرطة
«للجهاديين» المعروفين بمغادرة المملكة المتحدة
بحجة أنهم يشكلون خطرا ً أكبر ببقائهم داخلها.
وح��س��ب تقرير نشرته صحيفة «ت��ل��غ��راف»
البريطانية ،فإن «جدل المكوث أو الرحيل» بات
يؤرق ضباط وكالة األمن القومي البريطانية إذ أنهم
دائما ً ما يواجهون مشكلة تقرير ما إذا كان السماح
برحيل هؤالء االرهابيين هو اإلجراء األكثر أماناً.

كوالي�س
خفايا

وق��ال ضابط كبير في وكالة مكافحة اإلره��اب
البريطانية إنه لم يُسمح ألحد بالذهاب إلى سورية
أو المناطق الساخنة األخرى ،لكن ُسمح للبعض
بالمغادرة إلى بلدان أخرى.
المعضلة بدأت بعد أن حكم على نادر السيد،
أحد اإلسالميين المقيمين في بريطانيا بالتخطيط
لهجوم داخل المملكة المتحدة كان يستهدف أساسا ً
رج��ال الشرطة والجيش ،بعد أن ت��م منعه من
الذهاب إلى سورية .واستلهم نادر السيد البالغ من
العمر  22سنة ،خطته من حادثة قتل «لي ريغبي»
الذي قامت سيارة يقودها متطرفان بدهسه بشكل
متعمد ،وشجعته على ذلك الفتوى التي أصدرها
«داع��ش» ،والتي حثت مناصريه على استهداف
الجنود ورجال الشرطة.
القضية أث��ارت المخاوف المتعلقة بجماعة
«المهاجرون» المحظورة ،التي كان السيد مرتبطا ً
بها .وقرر السيد القيام بالهجوم داخل بريطانيا بعد
أن منعته السلطات من السفر إلى سورية لالنضمام
إلى «داعش» في نيسان الماضي.
ونقلت الصحيفة ع��ن ضابط كبير ف��ي جهاز
مكافحة اإلره��اب البريطاني قوله بأنه «في تلك
المرحلة كان السيد مضطرا ً للبقاء داخل بريطانيا.
ال ش��ك أن ه���ذه مشكلة ح��س��اس��ة وه���ي تشكل
معضلة بالنسبة لنا ،أعني مصادرة جوازات سفر

المتشددين» .وتابع« :تكمن المعضلة في أنهم
لو أرادوا القيام بهجوم إرهابي فسيتوجب عليهم
القيام به هنا».
وأضاف الضابط أنه ثمة مجازفة في مصادرة
جوازات سفر الناس ،والسؤال اآلن «هل بوسعنا أن
نجازف بزيادة احتمال القيام بهجوم إرهابي هنا؟
هذا ما نسميه بجدل المكوث أو الرحيل .هل علينا
تركهم يرحلون؟ هل سيشكلون خطرا ً في الخارج أم
أن خطرهم هنا أكبر؟».
كذلك ،تحدث الضابط عن وجود عوامل أخرى
تسهم ف��ي ال��م��وض��وع ،حيث أن ق���رار السماح
للجهاديين بالسفر يعتمد على وجهتهم وما
يخططون لفعله في البالد التي سيتوجهون إليها.
فإن كان السماح لهم بالسفر إلى بلدان أخرى
يقلل من شر إبقائهم في بريطانيا وتركهم يقومون
بنشاطهم ،حينها قد يكون من «األص��ح تركهم
ليرحلوا ألن بقاءهم هنا يشكل خطرا أكبر» ،على
حد قوله.
وبرر الضابط ذلك بقول إنه في البلدان األخرى،
قد يكون لديهم أقارب يساعدونهم في تبني صيغة
أكثر اع��ت��داال ً من اإلس�لام .وأوض��ح« :بشكل عام
ال نسمح للمتطرفين الموجودين هنا بالذهاب
إلى منطقة حروب أو إلى بلد مثل سوريا ،بحيث
يعودون إلى هنا أفضل تدريباً».

لو�س �أنجلي�س
تعيد فتح مدار�سها
بعد �إغالقها ب�سبب
�إنذار بهجوم كاذب
أع���ادت سلطات مدينة لوس
أن���ج���ل���ي���س أك���ب���ر م�����دن والي����ة
كاليفورنيا األميركية فتح أبواب
أكثر من  1000مدرسة عامة بعد
تهديد بشنّ هجوم بقنابل وهجوم
مسلح ،بينما تع ّرض قادة المدينة
لالنتقاد بسبب رد فعلهم المبالغ
فيه بعدما قالت السلطات إنه كان
إنذارا ً كاذباً ،فيما يبدو.
وجاء التهديد المرسل بالبريد
اإللكتروني والذي قالت السلطات
وج��ه عن طريق ألمانيا ،لكن
إن��ه ّ
يحتمل أن يكون م��ص��دره محليا ً
بعد أسبوعين تقريبا ً م��ن قتل
زوج��ي��ن استلهما أس��ل��وب تنظيم
«داع��ش»  14شخصا وأصابا 22
آخرين على بعد  100كيلومتر في
سان برناردينو .وكرر مسؤولون
اتحاديون طلبوا عدم نشر أسمائهم
تصريح مف ّوض شرطة نيويورك
وليام براتون أن ر ّد الفعل في لوس
أنجليس «كان مبالغا ً فيه».
م��ن جهته ،ق��ال رئ��ي��س بلدية
لوس أنجليس إري��ك جارستي أن
الرسالة «بدت وكأنها إنذار كاذب»،
مضيفاً« :يمكننا أن نعلن اآلن أن
مكتب التحقيقات اإلت��ح��ادي قرر
أن ه��ذا لم يكن تهديدا ً حقيقياً».
وأضاف أن الحادث يتطلب المزيد
من التحقيق لكن «ما نعرفه اآلن
أن��ه يمكن ألطفالنا ال��ع��ودة إلى
المدارس بأمان» .من جهته ،قال
مصدر في هيئة «إنفاذ القانون»
لوكالة «رويترز» إن سلطات لوس
أنجليس «أمرت بإغالق المدارس
للسماح بتمشيط كامل للمنشآت
المدرسية م��ن دون التشاور مع
مكتب التحقيقات االتحادي الذي
ي��ش��رف على التحقيقات ف��ي أي
تهديد إرهابي محتمل».

من عبور الحدود بصورة غير شرعية منذ كانون الثاني
الماضي قام بها مهاجرون واصلوا طريقهم داخل أوروبا
من غير أن يتم تسجيلهم وفق األصول.
وحمل ه��ذا الوضع العديد من ال���دول ،مثل ألمانيا
والنمسا وكذلك السويد ،على إعادة فرض رقابة بصورة
موقتة على الحدود االوروبية الداخلية ،ما يشير الى
فقدان الثقة بقدرة ال��دول الواقعة على الخط األول في
ضبط الحدود الخارجية.
والقوة التي ستح ّل مح ّل وكالة «فرونتكس» األوروبية
الحالية يمكن أن يصل عديدها إل��ى بضعة آالف من
العناصر بحلول  ،2020حيث جاء في وثيقة المفوضية
األوروبية أنه «يتحتم على الدول األعضاء أن تؤمن ما ال

يقل عن  1500عنصر من حرس الحدود» تمكن تعبئتهم
خالل أيام ،في حين أن الدول األعضاء تتأخر حاليا ً في
تزويد وكالة فرونتكس بالقوات الضرورية.
�ص الوثيقة خصوصا ً على أن��ه «ف��ي الحاالت
وت��ن� ّ
الطارئة» فإن القوة الجديدة «يجب أن يكون بوسعها
التدخل للسهر على اتخاذ التدابير على األرض حتى
في حال عدم ص��دور طلب مساعدة من الدولة العضو
المعنية ،أو حين تعتبر هذه الدولة العضو أنه ال حاجة
لتدخل».
لكن الحق في التدخل ال يأتي إال بعد آلية تدريجية،
حيث أن المفوضية تملك السلطة في نهاية المطاف
«التخاذ التدابير العملية المناسبة» بمبادرة ذاتية،
بحسب النص الذي تطرحه.
وق�����ال وزي�����ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���ب���ول���ن���دي ف��ي��ت��ول��د
فاجتشيكوفسكي أن استبدال فرونتيكس «بهيئة مستقلة
عن الدول األعضاء أمر مثير للصدمة».
ويندرج تشكيل قوة أوروبية جديدة من حرس الحدود
ضمن سلسلة من التدابير الجديدة التي عرضت وتتضمن
مراجعة اتفاقات شنغن بهذا الخصوص ،نزوال ً عند طلب
ملح من فرنسا.
الى ذلك ،أجرت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج
تعديالً وزاريا ً أمس الستحداث وزارة جديدة للهجرة مع
تعرض حكومة األقلية اليمينية التي ترأسها لضغوط
لتشديد القيود على طالبي حق اللجوء.
وشكل ح��زب المحافظين ال��ذي تنتمي اليه رئيسة
الوزراء ائتالفا ً حاكما ً مع حزب التقدم المناهض للهجرة
الذي تنتمي له سيف ينسن وزيرة المالية وستظل في
الحكومة بعد التعديل ،على أن تشغل منصب وزير
الهجرة الجديد سيلفي ليستهوج التي كانت وزي��رة
للزراعة.
ووص��ل الى النروج عام  2015نحو  35ألف طالب
لجوء وهو رقم قياسي بالنسبة لدولة يبلغ عدد سكانها
 5.2مليون نسمة.

مو�سكو :ا�ضطررنا لك�شف خالفاتنا مع �أنقرة بعد �إ�سقاط قاذفتنا في �أجواء �سورية

�أنقرة :ال نعتزم تعوي�ض مو�سكو
عن �إ�سقاط طائرتها الحربية

أكد تانغو بيلغيش الناطق الرسمي
باسم وزارة الخارجية التركية أمس
أن بالده ال تعتزم تعويض روسيا عن
إسقاط طائرتها الحربية «سو،»24 -
مؤكدا ً أن بالده لن تعوض روسيا عن
الطائرة ،وأن على األخيرة أن تتعهد
بعدم اخ��ت��راق طائراتها الحربية
األجواء التركية مجدداً.
ويأتي تصريح المسؤول التركي
ردا ً ع��ل��ى ن��ائ��ب وزي���ر الخارجية
ال��روس��ي أليكسي ميشكوف ال��ذي
شدد على ضرورة تعويض السلطات
التركية روسيا عن الطائرة ،وضمان
عدم تكرار حوادث كهذه.
وت��ش��ه��د ال��ع�لاق��ات ب��ي��ن روس��ي��ا
وتركيا توترا ً غير مسبوق على خلفية
إسقاط قاذفة روسية مؤخرا ً زعمت
تركيا أنها اخترقت أج��واءه��ا ،فيما
يص ّر الجانب ال��روس��ي على كمين
نصبه األت��راك للطائرة لدى عودتها
من مهمة قتالية في إط��ار العملية
الجوية الروسية لمكافحة اإلرهاب
في سورية.
وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية
في الدوما الروسي أليكسي بوشكوف

قد شدد في وقت سابق على أن عودة
األمور إلى مجاريها بين روسيا وتركيا
رهن بتقديم األخيرة اعتذارا ً رسميا ً
عن إسقاط القاذفة فوق سورية.
واع��ت��ب��ر ب��وش��ك��وف أن سياسة
تركيا تجاه روسيا ال منطقية ،فهي
من ناحية تظهر رغبة في تحسين
عالقاتها مع روسيا ،وتقوم من ناحية
أخرى بخطوات استفزازية كإرسال
زواقها التي تقترب من سفن روسية،
بحسب تعبيره.
وأكد بوشكوف أن سياسة تركيا
الالمنطقية ه��ذه نابعة م��ن رغبة
األخيرة في الرد على العقوبات التي
فرضتها موسكو على أن��ق��رة على
خليفة الحادث.
من جهتها ،أعلنت وزارة الخارجية
الروسية أن موسكو لم تغير موقفها
ب��ش��أن األزم���ة ال��س��وري��ة وال��وض��ع
بالمنطقة بسبب إس��ق��اط القاذفة
الروسية ،لكنها اضطرت للكشف عن
خالفتها مع أنقرة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية
ماريا زاخاروفا أمس ،إن الخالفات
بين روسيا وتركيا ليست جديدة،

إال أن م��وس��ك��و ح��اول��ت تسويتها
بالطرق الدبلوماسية من خالل إجراء
محادثات بشكل مستمر.
وأوضحت« :إذا كان لهذا الحادث
تأثيرا ً ما فإنه تمثل في بدئنا الحديث
العلني ع��ن المشاكل م��ع الجانب
التركي بشأن التسوية في سورية.
وك��ن��ا س��اب��ق�ا ً نتحدث عنها بشكل
مباشر لكن وراء األب���واب المغلقة
كوننا شركاء ،إال أن بعد ما رأيناه من
إسقاط «سو ،»24 -وكذلك اللهجة
المخيفة ألنقرة ،أغلقت تركيا بذلك
فرص الحوار البناء».
كما دعت الدبلوماسية الروسية
المسؤولين ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام في
تركيا إلى االمتناع عن المقارنة بين
إسقاط القاذفة الروسية في أجواء
سورية وحادث إسقاط طائرة الركاب
الكورية الجنوبية من نوع «بوينغ»
في العهد السوفياتي ،ودعت الجانب
التركي إل��ى تحليل أفعال طيرانه
وكيفية تصرفه في هذه الحالة .ومع
ذلك قالت زاخاروفا إنها ال تستطيع
تأكيد وجود خطة لتوسيع العقوبات
الروسية ضد تركيا.

