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هل تمتلك وا�شنطن
ِّ
الجدية الكافية؟
 مصطفى حكمت العراقي
بعد أن استم ّرت االنتصارات العسكرية الباهرة للجيش
السوري وحلفائه على ك ّل الجبهات في األيام القليلة الماضية،
خصوصا ً في أرياف حمص وحماة ودرعا والقنيطرة ،إضافة
إلى التقدّم السريع والخاطف في أرياف حلب ،وهو ما جعل
حلف أع��داء س��وري��ة يلجأ إل��ى س�لاح م��ن ن��وع آخ��ر يوصف
بأنه سالح العاجز حيث ظهرت التفجيرات سالحا ً بديالً من
حلف اإلرهاب على سورية ،إذ استهدفت المجاميع المسلحة
�ص في
المناطق السكنية م �ج �دّدا ً بضربات مفجعة وب��األخ� ّ
ح�م��ص وال �س �ي��دة زي �ن��ب ف��ي ري��ف دم �ش��ق ،ف�ق��د أص �ب��ح من
المسلمات ب ��أنّ ه��ذه األع �م��ال ت�ع�بّ��ر ع��ن إف�ل�اس الجماعات
أي تقدّم في الميدان ،كذلك
اإلرهابية وعجزها عن تحقيق ّ
محاولة إض�ع��اف صمود المواطنين وم�ح��اول��ة زرع شرخ
جديد في المناطق التي عجز اإلرهاب عن إسقاطها عسكرياً.
لهذه العمليات اإلجرامية أه��داف أمنية وأخ��رى سياسية،
خصوصا ً تزامنها مع محاوالت روسية أميركية لوقف إطالق
النار في سورية ،إذ تلت هذه التفجيرات اإلع�لان األميركي
الروسي حول وقف مؤقت إلطالق النار في سورية كمقدّمة
الستئناف محادثات جنيف من جديد مع استمرار التعقيدات
التي تقف عائقا ً أمام نجاح هذه الخطوة .إذ قال جون كيري
وزي��ر الخارجية االميركي« :توصلنا إل��ى اتفاق مؤقت من
حيث المبدأ على شروط وقف األعمال العدائية ،ومن الممكن
أن يبدأ خ�لال األي��ام المقبلة ،لكن األم��ر لم ينجز بعد حيث
رب��ط كيري نجاح ه��ذا االت�ف��اق باالتصال المتوقع حصوله
بين الرئيسين باراك أوباما وفالديمير بوتين لمناقشة هذا
الموضوع.
في المقابل ،قالت الخارجية الروسية إنّ الوزير الفروف
اتفق مع كيري على ضرورة إنشاء آليات للتنسيق العسكري
يخص وقف العمليات القتالية في سورية باستثناء
في ما
ّ
مكافحة ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب�ي��ة ال�ت��ي سيكون تصنيفها من
جديد عقدة من العقد ...الموقف الروسي يتالقى مع موقف
الرئيس بشار األسد الذي أعلن أنه مستع ّد لوقف إطالق النار
ب�ش��رط أال يستخدم اإلره��اب �ي��ون وق��ف القتال لمصلحتهم
وأن توقف ال��دول التي تساند المسلحين دعمها لهم وقال
الرئيس األس��د في مقابلة مع صحيفة «الباييس» اإلسبانية
أي هدنة يجب أن تضمن منع البلدان األخرى ،خصوصا ً
إنّ ّ
أي نوع
تركيا من إرسال المزيد من اإلرهابيين واألسلحة أو ّ
من الدعم اللوجستي لكنه أش��ار إل��ى أنّ المعارك ستستم ّر
ض ّد «داع��ش» و»جبهة النصرة» والتنظيمات أو المجموعات
اإلرهابية األخرى التي تنتمي للقاعدة ،ومنها أحرار الشام
وجيش اإلس�لام ،وأعلن الرئيس األسد أن القوات السورية
على وشك السيطرة بالكامل على مدينة حلب وتتقدّم نحو
ال��رق��ة معقل عصابات داع��ش االره��اب �ي��ة .أم��ا ع��وام��ل نجاح
االتفاق وبحسب مصدر رسمي روسي قال إنّ الفروف أبلغ
كيري أن��ه يجب في أي اتفاقية لوقف إط�لاق النار التنسيق
مباشرة مع إيران وحزب الله كطرفين فاعلين على األرض.
�س��ر ال��زي��ارة المفاجئة ل��وزي��ر ال��دف��اع الروسي
وه��و م��ا ي�ف� ّ
سيرغي شويغو إلى طهران حامالً رسالة خاصة من الرئيس
فالديمير بوتين إلى نظيره اإليراني الرئيس حسن روحاني.
إذ قدّم شويغو شرحا ً للرئيس روحاني عن آخر المستجدات
في المنطقة ومحادثات كيري الف��روف بشأن وقف إطالق
النار في سورية.
أصداء المحادثات األخيرة بين كيري والفروف كانت أيضا ً
مح ّل اهتمام عالمي فصحيفة «واشنطن بوست» اعتبرت أنّ
روسيا أثبتت مرة أخرى أنها أكثر قدرة من الواليات المتحدة
على اتخاذ ال�ق��رارات االستراتيجية ،مؤكدة أنه ينبغي على
الواليات المتحدة أن تتناسى عداء الحرب الباردة وأن تضع
يدها بيد روسيا وأفضل مكان للبدء بذلك هو سورية.
وأق ّرت الصحيفة بأن السياسة األميركية تجاه سورية لم
تكن سليم ًة على مدى السنوات الخمس الماضية ،مضيفة أنّ
روسيا التي عانت هجمات إرهابية متك ّررة قام بها متطرفون
إس�لام�ي��ون تشعر بالتهديد ال��ذي يمكن أن تتع ّرض ل��ه من
التنظيمات اإلرهابية التي تنشر الفوضى في أنحاء سورية
كما ينبغي على واشنطن أن تتخذ السياسة الروسية مثاالً
لها بحيث تتعاون مع موسكو على ضمان استمرار الحكومة
السورية ،محذرة في الوقت ذاته من مغبة استمرار التالعب
باالستقرار في سورية لئال تكون مالذا ً لإلرهابيين ألنّ ذلك
سيئ للواليات المتحدة ذاتها ،وترى الصحيفة أنه ينبغي على
الواليات المتحدة إدراك أهمية هذا االهتمام المشترك والعمل
مع ال��دول التي تسعى للحيلولة دون وق��وع تلك المحاذير
أما الصحف األوروبية فقد أولت اهتماما ً بتفجيرات حمص
وال�س�ي��دة زي�ن��ب ودع��ت إل��ى تبني ات�ف��اق وق��ف إط�ل�اق النار
والسعي إلى تطبيقه ...أنّ رغبة اإلدارة األميركية وسعيها
الحثيث لتطبيق وقف إطالق النار يحمل نوايا مبيتة من إدارة
أوب��ام��ا لوقف مؤقت لتدحرج العمليات الروسية السورية
التي حققت الكثير من االنتصارات في فترة زمنية قصيرة،
أم��ا م�س��ار عمليات المجاميع اإلره��اب�ي��ة ف��ي حمص وريف
دمشق فيوحي بأنّ إقرار هذه المجاميع بالهزيمة التي قرت
بها واشنطن أمر مستبعد االن ،فواشنطن التي تسعى إلى
عقد اتفاق هدنة مع الدولة السورية وهو ما يشكل اعترافا ً
صريحا ً بشرعية النظام ال �س��وري ال��ذي أنكرته واشنطن
لسنوات عدة وهذا ما لم يستطع حلفاء الواليات المتحدة في
المنطقة االقتناع به لحد اآلن وباألخص تركيا والسعودية
اللذين تبجحا كثيرا ً في األيام الماضية بقرب توغلهما البري
في سورية ،وهو ما استدعى لجما ً لألفواه من قبل سيدهم
األميركي ال��ذي أبلغهم ب��أن ال��والي��ات المتحدة لن تدعم أي
عمل ب��ري ف��ي س��وري��ة ط��وع �ا ً ول�ي��س اخ �ت �ي��اراً ،م��ا أدّى إلى
تفعيل قسم األعمال االنتحارية اإلجرامية في مركز التنسيق
المشترك بين الرياض وأنقرة للقيام بأعمال إرهابية وهو ما
حصل مؤخرا ً لجهة القول بأنّ ال��ر ّد السعودي التركي على
خذالن واشنطن لهم سيكون تحريكا ً لخالياهم االنتحارية
في سورية التي ازداد نشاطها في األيام القليلة الماضية.
أما اإلجراءات الالزمة لمنع هذا النوع من األعمال فال يق ّل
أهمية ع��ن العمليات العسكرية لمحاربة اإلره ��اب فإيقاف
االنتهاكات المستمرة أو تقليلها ممكن ج��دا ً لمنع محاوالت
اإلرهاب سرقة فرحة النصر المتحقق .إن مدى نجاح اتفاق
الهدنة أو فشله بعتمد بشكل كبير على إمكانية واشنطن من
التأثير على حلفائها الداعمين لإلرهاب لوقف هذا الدعم الذي
اعتبرته دمشق وموسكو أساسا ً ألي اتفاق مقبل فال وقت
يضيع على االت�ف��اق��ات الشكلية وال�ص��وري��ة وأن ل��م تتمكن
واشنطن من تقديم شيء جديد لتطبيق اتفاق وقف إطالق
ال �ن��ار ف�م�س��ار العمليات العسكرية ض��د اإلره� ��اب مستمر
وبوتيرة متسارعة جداً.

كوالي�س
خفايا

ماذا بعد تحرير ريف الالذقية ال�شمالي ...وهل اقترب تحرير �إدلب؟
 هشام الهبيشان
بدا واضحا ً لجميع المتابعين أنّ سلسلة المعارك للجيش
العربي السوري ،والتي جرت في اآلونة األخيرة في ريف
ال�لاذق�ي��ة الشمالي وال�ش�م��ال��ي ال�ش��رق��ي المشرفة بشكل
واضح على ريف إدلب الغربي والجنوبي الغربي ،ما هي إال
هدف من سلسلة أهداف استراتيجية كجزء من خطة ورؤية
أكبر ،لمسار الحسم العسكري التي يعمل عليها الجيش
العربي ال�س��وري وحلفاؤه ،والتي ستسقط ره��ان بعض
القوى الشريكة في الحرب على ال��دول��ة السورية ،والتي
ح��اول��ت ف��ي الفترة الماضية ات�خ��اذ محافظة إدل��ب وريف
الالذقية الشمالي كنقطة ارتكاز في محاولة إلخضاع الدولة
السورية لشروط وإمالءات تحاول بعض القوى اإلقليمية
الحليفة والشريكة والداعمة للمشروع الصهيو -أميركي
في المنطقة فرضها على الدولة السورية.
اليوم ،ال يمكن للدول الداعمة للمجاميع المسلحة ،إنكار
حقيقة أنّ خسارة المجاميع المسلحة لمواقعها في ريف
الالذقية الشمالي والشمالي الشرقي ،شكلت ضربة قاسمة
لكيانات المجاميع المسلحة بريف الالذقية الشمالي وريف
ادلب الغربي ،فاليوم الجيش العربي السوري أصبح يط ّل
بشكل واض��ح على المواقع المتقدّمة للمجاميع المسلحة
بعمق محافظة إدل��ب م��ن خ�لال تحريره ال��ري��ف الشمالي
من محافظة الالذقية ،وهذا بدوره سوف يشكل بمجموعه
عبئا ً ثقيالً على الدول والكيانات الداعمة للمجاميع المسلحة
بمحافظة إدل ��ب ،ف��ال�ي��وم ه�ن��اك ح��دي��ث واض ��ح ع��ن غرف
عمليات يقودها ضباط مخابرات سعوديون وأت��راك على
الحدود التركية ،هدفها إعادة تجميع ما تبقى من مسلحي

ريف الالذقية الشمالي وإعادة ترتيب أوراقهم وحساباتهم
لحجم المعركة ف��ي ع�م��وم مناطق ش�م��ال وش �م��ال غربي
س��وري��ة ،م��ع األخ ��ذ ف��ي ال�ح�س�ب��ان ق�ط��ع خ �ط��وط اإلم ��داد
العسكري بك ّل أشكالها التي كانت توفرها تركيا للمقاتلين
في عموم هذه المناطق.
معركة إدل��ب اليوم تشكل أهمية استراتيجية ،وهنا ال
يمكن إنكار حقيقة أنّ محافظة إدلب بموقعها االستراتيجي
ف��ي ال�ش�م��ال ال�غ��رب��ي ل�س��وري��ة تشكل أهمية استراتيجية
ف��ي خريطة العمليات العسكرية السورية وتحت ّل أهمية
استراتيجية ،باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق تمت ّد على
ط��ول الجغرافيا ال�س��وري��ة ،فهي نقطة وص��ل بين مناطق
شمال سورية ووسطها ،امتدادا ً على طول شريط المناطق
الحدودية المرتبطة بالجانب التركي ،إضافة إل��ى كونها
تشكل نقطة ربط بين المناطق الجغرافية السورية المرتبطة
بمدينة إدلب شرقا ً وشماالً وجنوباً ،وهذا ما يعكس حجم
األهمية االستراتيجية الكبرى لمحافظة إدل��ب في خريطة
المعارك المقبلة بالشمال والوسط السوري بشكل عام وفي
مناطق الساحل السوري بشكل خاص.
هنا ،يمكن القول إنّ الجيش العربي السوري قد استطاع
مرحليا ً تسديد الضربة األول��ى لهذه المجاميع اإلرهابية
المدعومة م��ن الجانب التركي ،وب��دأ فعليا ً برسم مالمح
ج��دي��دة لطبيعة المعركة ف��ي عموم مناطق محافظة إدلب
وري��ف حماة الغربي والشمالي بالوسط ال �س��وري ،وقد
أثمر هذا التسديد المباشر للضربة األولى بريف الالذقية
الشمالي ع��ن اس�ت�ع��ادة زم��ام ال �م �ب��ادرة م��ن قبل الجيش،
وه��ا ه��ي طالئع الجيش ال�ي��وم تقف على م�ش��ارف العمق
االستراتيجي لريف إدلب الغربي جسر الشغور ،وهذا ما
أثمر مرحليا ً مجموعة انهيارات واسعة في صفوف مسلحي
«جبهة النصرة – الجبهة اإلسالمية» في معظم بلدات وقرى

ريفي الالذقية الشمالي والشمالي الشرقي.
ويمكن أن نقرأ وبناء على متغيّرات الساعات األخيرة
والتط ّور الملموس والنوعي في عمليات الجيش العربي
السوري بعموم مناطق ريف الالذقية الشمالي ،أنّ خطط
القادة الميدانيين في الجيش اتجهت بالمنحى اإليجابي،
فخريطة العمليات العملياتية والتكتيكية واالستراتيجية
وتبادل األدوار واالنتقال من خطة إلى أخرى والتكيّف مع
ظ��روف المعركة بسالسة ملحوظة ،ه��ذه المتغيّرات التي
أدارتها بحرفية وحنكة ملحوظة القيادة العسكرية الميدانية
للجيش ال �س��وري ب��ري��ف ال�لاذق�ي��ة الشمالي بمجموعها،
أثمرت وبعمليات نوعية وخاطفة بضرب خطوط الدفاع
األولى لـ»جبهة النصرة « في ريف إدلب الغربي ،من خالل
تحرير مجموعة قرى وبلدات تشرف على جسر الشغور
بشكل شبه مباشر ،وبهذا يكون الجيش العربي السوري
قد أ ّمن «مرحلياً» أولى مراحل التقدّم باتجاه عمق ريف إدلب
الغربي.
ختاماً ،في هذه المرحلة ،وبعد أنّ أصبح الجيش العربي
ال�س��وري على مشارف العمق االستراتيجي لريف إدلب
الغربي وخصوصا ً بعد النجاح الملحوظ بتقطيع أوصال
طرق إم��داد المجاميع المسلحة من الجانب التركي ،وبعد
مجموعة ان�ه�ي��ارات واس�ع��ة ف��ي ص�ف��وف مسلحي «جبهة
النصرة – الجبهة اإلس�لام�ي��ة» وآخ��ره��ا ف��ي ق��رى وبلدات
ري��ف الالذقية الشمالي ،هنا تمكن ق��راءة ال��واق��ع وبشكل
منطقي وأكثر واقعية ،فتحرير ريف الالذقية الشمالي شكل
صفعة قوية للنظام التركي وللمجاميع المسلحة ،ومن هنا
سننتظر األيام المقبلة التي ستعطينا إجابات منطقية وأكثر
وض��وح �ا ً وواق�ع�ي��ة م��ن مجمل ال�ت�غ�يّ��رات ال�ت��ي سنشهدها
بالساحة العسكرية اإلدلبية بشكل خاص وعموم الساحة
العسكرية السورية.

توقعت مصادر
أممية أن تكون مراكز
مراقبة وقف إطالق النار
المعتمدة في سورية
متو ّزعة بين غرفة
التنسيق التي تجمع
فريق األمم المتحدة في
دمشق من جهة وغرفة
العمليات الروسية في
الالذقية من جهة أخرى،
مضيفة توقعها ان
تشهد جبهات سيطرة
الجماعات المسلحة
تغييرات نوعية تسبق
حسم وضعها بين
مناطق تخضع لسيطرة
«النصرة» و«داعش» او
مناطق مشمولة بوقف
النار.

�شرطة اليونان تبد�أ في �إبعاد المهاجرين عن حدود مقدونيا والنم�سا ت�ضع �سقف ًا لطلبات اللجوء

فرن�سا تبد�أ �إخالء مخيم كاليه من المهاجرين
ذك���رت وك��ال��ة االت��ح��اد األوروب�����ي ل��م��راق��ب��ة ال��ح��دود
(فرونتكس) أن الطقس السيئ خفض عدد الوافدين الجدد
إلى اليونان بنسبة  40في المئة في شهر كانون الثاني،
مقارنة بشهر كانون األول.
وقالت فرونتكس إن «السوريين والعراقيين واألفغان
شكلوا النسبة األكبر من الـ  68ألف شخص الذين وصلوا
إلى اليونان الشهر الماضي عبر البحر المتوسط» ،لكنها
قالت إن «الرقم ال يزال أعلى بمقدار  40مرة تقريبا ً عنه في
كانون الثاني .»2015
وقالت المفوضية العليا لشؤون الالجئين باألمم المتحدة
إن أكثر من  101ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا منذ بداية
العام الحالي ،معظمهم عن طريق اليونان ،فيما وصل 6500
شخص إلى إيطاليا ،وأضافت إن « 406أشخاص قتلوا أو
فقدوا في أثناء محاولة قطع تلك الرحلة ،منذ بداية العام
الحالي».
وقالت المنظمة إن أكثر من  100أل��ف مهاجر والجئ
وصلوا إلى اليونان وإيطاليا بالفعل هذا العام ،مشيرة إلى
أن هذا العدد يشمل ما ال يقل عن  97325وصلوا إلى جزر
يونانية و 7507وصلوا إلى إيطاليا.
وأضافت المنظمة األوروبية أن أكثر من  410مهاجرين
والجئين قضوا خالل الفترة نفسها ،فيما ال يزال مسار شرق
البحر المتوسط بين تركيا واليونان هو األكثر دموية حيث
مات فيه  321شخصاً.
ووصل أكثر من مليون الجئ ومهاجر إلى أوروبا في العام
الماضي ،اتجهت الغالبية العظمى منهم باتجاه الشمال
الغربي إلى ألمانيا ،في أسوأ أزمة هجرة يواجهها االتحاد
األوروبي منذ عقود ،وتسببت في خالفات عميقة بين دول
االتحاد.
وسيناقش وزراء العدل والداخلية األوروبيون األزمة
مجددا ً في بروكسيل الخميس المقبل قبل القمة المرتقبة
لزعماء االتحاد األوروبي يومي  17و 18آذار المقبل.
جاء ذلك في وقت ب��دأت الشرطة اليونانية في إبعاد
المهاجرين عن الحدود بين اليونان ومقدونيا بعد تقطع
السبل بالمئات منهم بسبب قيود إضافية فرضتها السلطات
المقدونية فيما نقل المزيد من جزر إلى ميناء بيريوس
اليوناني الرئيسي.
واحتل مهاجرون خطوط السكك الحديدية في منطقة

إدوميني بعد أن حاولوا عبور الحدود إلى مقدونيا وغضبوا
من التأخير والقيود اإلضافية التي فرضتها السلطات
المقدونية على ال��ح��دود .وك���ان م��ن المتوقع أن ينقل
المهاجرون إلى مخيمات إعادة توطين داخل اليونان.
وتجمع نحو  1200شخص في إدوميني غالبيتهم أفغان
أو ال يحملون وثائق السفر المناسبة .وتشكل هذا الحشد
بعد أن طلبت السلطات في مقدونيا وثائق سفر إضافية منها
جوازات سفر لمن يعبرون حدودها.
وتفرض بعض ال��دول التي يتخذها المهاجرون ممرا ً
للعبور إلى دول غنية في شمال أوروبا قيودا ً على المرور ما
دفع دوال ً أخرى في أول المسار إلى فرض قيود مماثلة خوفا ً
من احتشاد الالجئين على أرضها.
لكن هناك مخاوف مما قد يحدث في اليونان حيث استمر
تدفق الالجئين على جزرها بشكل يومي قادمين من تركيا.
ووصل  1250مهاجرا ً إضافيا ً إلى العاصمة أثينا أمس على

متن عبارات من ثالث جزر يونانية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال يانيس م��ورال��ي��س رئ��ي��س بلدية
بيريوس« :إن��ه تدريب شاق على اإلدارة .ال أعلم إن كان
التخطيط مالئماً .تتزايد التدفقات وتأتي المزيد من السفن»،
مضيفا ً أن موانئ المدينة ممتلئة بنساء وأطفال في األغلب،
وأش��ار« :إنه وضع صعب ليس فقط على بيريوس ولكن
على البلد أيضاً».
في غضون ذلك ،اتهمت منظمة العفو الدولية النمسا أمس
بانتهاك حقوق اإلنسان ألنها وضعت سقفا ً لعدد طلبات
اللجوء التي تقبلها يوميا فيما قالت الحكومة النمساوية إنها
تتصرف في إطار القانون.
وقال هاينز باتزيلت رئيس منظمة العفو الدولية« :ال
تعرف اتفاقية جنيف (لحقوق الالجئين) كلمة حصة أو
عبارة حد القبول ...واتفاقية جنيف قانون ملزم في النمسا.
إنهم ينتهكون القانون الدولي» ،وأضاف« :إن بلدا ً يمكنه

استضافة  2.8مليون سائح سنويا ً يمكن أن يفعل المزيد...
من العيب القبول بالتزام كاتفاقية جنيف ثم االمتناع عن
االلتزام بها مع أول أزمة».
وأث��ارت النمسا غضب دول االتحاد األوروب��ي األخرى
ودفعت المفوضية األوروبية إلى اتهامها بانتهاك القانون
عندما أعلنت ه��ذا الشهر أنها ل��ن تستقبل أكثر م��ن 80
طلب لجوء في اليوم على طريق المهاجرين الرئيسي من
سلوفينيا.
ولم تتراجع النمسا بعد انتقاد الحصص وقالت وزيرة
الداخلية النمساوية يوهانا ميكل-اليتنر إن الحد اليومي
الستقبال طلبات اللجوء طبق يوم الجمعة الماضي .والنمسا
هي آخر المحطات قبل وصول مئات اآلالف من المهاجرين
الذين يتدفقون على أوروبا إلى ألمانيا.
وتقول النمسا إن تصرفها مجرد رد فعل على غياب تضامن
الدول األوروبية األخرى برفضها استقبال المهاجرين أو عدم
تأمين الحدود الخارجية لالتحاد بعد أن استقبلت النمسا
 90ألف طالب لجوء العام الماضي.
وفي سياق متصل ،حكم على ستة مهاجرين بالسجن
مدة شهر بفرنسا ألنهم صعدوا بالقوة الى عبّارة في ميناء
كاليه بشمال فرنسا للتوجه الى بريطانيا ،قبل يوم من
انتهاء مهلة إنذار بإخالء مخيم كاليه العشوائي.
ويعيش في مدينة الصفيح نحو  4آالف مهاجر ،من
السودان وسورية وإريتريا ،في ظ��روف مزرية على أمل
العبور الى إنكلترا المجاورة.
وفي خطوة نحو مزيد من التشدد ،تعتزم السلطات إخالء
القسم الجنوبي من المخيم بعد نقل حوالى  600مهاجر في
أواخر كانون الثاني لدواع أمنية.
وقد وجهت السلطات الفرنسية إنذارا ً نهائيا ً الى المقيمين
في جنوب المخيم ،وعددهم يتراوح بين ألف وألفين ،بضرورة
المغادرة ،وإال فإن قوات األمن ستتدخل ،ويمكن للمهاجرين
الذهاب الى مراكز استقبال في القسم الشمالي للمخيم أو في
مناطق أخرى في فرنسا .فيما يرفض المهاجرون مغادرة
المخيم ألنه األمل الوحيد بالوصول إلى بريطانيا.
وقد طالبت نحو  260جمعية وشخصية بإلغاء إنذار
اإلخ�لاء ،كما طالبت ثماني جمعيات إنسانية السلطات
بوقف أمر إزالة المخيم ،على الرغم من أنها «ال تؤيد بقاء
مدينة الصفيح».

كوريا ال�شمالية تق�صي رو�سيا من �صدارة الأعداء للواليات المتحدة

وا�شنطن و�سي�ؤل ت�ؤجالن اتفاق ن�شر الدرع ال�صاروخية «ثاد»
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مون سانغ غيون إن
االتفاق بين الواليات المتحدة األميركية وكوريا الجنوبية حول نشر نظام
الدفاع الصاروخي األميركي «ثاد» تم تأجيله.
وكان من المنتظر أن توقع واشنطن وسيؤل على هذا االتفاق ،أمس ،لكنه أرجأ
يوما ً أو يومين بسبب مفاوضات في اللحظة األخيرة ،حسبما أوضح المتحدث
باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.
وتأتي فكرة نشر منظومة الدفاع الصاروخي األميركية في شبه الجزيرة
الكورية بعد إطالق كوريا الشمالية صاروخا ً بعيد المدى في  7شباط ،وأيضا ً
التجربة النووية األخيرة لها في  6كانون الثاني.
وتعارض الصين بشدة نشر هذه الدرع الصاروخية القادرة على اعتراض
وتدمير الصواريخ البالستية وهي ال تزال خارج الغالف الجوي ،وترى أن الهدف
الرئيسي منها هو تهديد الصين وروسيا وليس تأمين شبه الجزيرة الكورية،
كما زعمت كوريا الجنوبية والواليات المتحدة ،ألن مدى الدرع الصاروخية

يتجاوز ذلك بكثير ،بحسب ما قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية
هونغ لي ،األسبوع الماضي.
في غضون ذلك ،دعت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه مستشاريها
إلى العمل على توفير األمن للمواطنين في ظل ما اعتبرته خطرا ً إرهابيا ً تشكله
جارتها الشمالية.
وشددت بارك في االجتماع مع مستشاريها على ضرورة استعداد سيئول
للتصدي لهجمات إرهابية من أي نوع ،مؤكدة أن نظيرها الكوري الشمالي كيم
جونغ أون قد أوعز لمرؤوسيه بتركيز الجهود على تحضير هجمات إرهابية
وسيبرانية على سيئول.
يذكر أن لجنة األمن التابعة لحكومة كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق
أن البالد تتوقع أن تشن بيونغ يانغ هجمات سيبرانية (اليكترونية) شاملة
على مؤسسات حكومية لكوريا الجنوبية في الفترة ما بين آذار ونيسان من
العام الحالي.

الى ذلك ،أظهر استطالع للرأي قام به معهد «غالوب» حول أكثر الجهات
التي تشكل خطرا ً على الواليات المتحدة األميركية ،فتصدرت كوريا الشمالية
االستطالع متبوعة بروسيا.
وبينت نتائج االستطالع أن  16في المئة من المستطلعة آراؤه��م رأوا في
كوريا الشمالية العدو األول ألميركا ،وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بنسبة
 15في المئة ،مقابل نسبة  18في المئة في العام الماضي.
وفي السياق ،احتلت إيران والصين المرتبتين الثالثة والرابعة ،بنسبة
 14في المئة و 12في المئة على التوالي ،حيث بقيت الدول األربع التي يرى
األميركيون أنها تشكل خطرا ً على بالدهم من دون تغيير ،في السنوات الثالث
األخيرة ،ولكن مع تراجع في نسبة الخطر ،حيث تعد نسبة  16في المئة
ضعيفة مقارنة بالنسبة التي سجلت في عام  2001وبلغت حينها  38في المئة
في النظرة إلى العراق.

تقرير البنتاغون �إلى الكونغر�س ...هل ي ُْغلق معتقل غوانتانامو؟
أعلنت وزارة الدفاع األميركية ،أنها ستسلم
الكونغرس ،تقريرها المنتظر حول إغالق معتقل
غوانتانامو .وقال المتحدث باسم «البنتاغون»،
جيف ديفيس «كما فهمنا فإن الموعد النهائي هو
غداً ،ونحن نعتزم احترامه».
وكان الرئيس األميركي السابق ،جورج بوش،
أمر عام  2002بفتح المعتقل الواقع في معسكر
غوانتانامو في جزيرة كوبا ،العتقال المشبوهين
في إطار «الحرب على اإلرهاب» ،التي أعلنها إثر
اعتداءات  11ايلول .2001
وف����ي  ،2003وص����ل ع����دد ال��س��ج��ن��اء في
غوانتانامو ال��ى ال��ذروة بـ  680معتقالً ،وراح
يتراجع بعد ذل��ك ليصل اليوم ال��ى  91معتقالً
بينهم  34تمت الموافقة على نقلهم الى دول ثالثة،
في حين سيظل الباقون قيد االعتقال لفترة غير
محددة إما لخطورتهم أو بانتظار محاكمتهم.
وك��ان «البنتاغون» قد أرسل العام الماضي
خبراء لتفقد مواقع تصلح لسجن هؤالء المعتقلين،

وسيتضمن تقرير البنتاغون تكلفة ذلك .ومن بين
المواقع المقترحة ،سجن «كونسوليديتد نافال
بريغ» في تشارلستون بكاروالينا الجنوبية،
وسجن فورت ليفنوورث في كنساس ،والسجن
الفيدرالي الخاضع إلج��راءات أمنية مشددة في
فلورانس بكولورادو.
وفي السجن األخير ،تعتقل الواليات المتحدة
مدانين باإلرهاب ،من أمثال رمزي يوسف ،العقل
المدبر العتداءات مركز التجارة العالمي في ،1993
وزكريا الموسوي الفرنسي المدان بالتورط في
اعتداءات  11أيلول ،وجوهر تسارناييف المحكوم
باإلعدام في اعتداءات بوسطن .2013
وك��ان يجب أن يسلم «البنتاغون» تقريره
للكونغرس قبل نهاية  ،2015لكن األم��ر تأخر
لرغبة البيت األبيض في تخفيض كلفة االعتقال
المقترحة.
وك���ان الرئيس أوب��ام��ا تعهد إغ�ل�اق معتقل
غوانتانامو منذ توليه مهامه في .2009

