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ٌ
�صامد...
الكايد
والأق�صى في دائرة الخطر
 راسم عبيدات
األسير المناضل بالل الكايد ،هو رم ٌز وعنوان ...أزعج
وأرب��ك االحتالل وأجهزة مخابراته ،بصالبته وعقائديته
مبدئيته ،وق��درت��ه على الصمود والتحدي ،حيث تع ّرض
للعزل في األس��ر ولفترات ليست بسيطة ،ولكن ك� ّل تلك
األساليب والممارسات بحقه ،لم تثنيه عن ممارسة دوره
القيادي سواء في فرع السجون للجبهة الشعبية ،أو في
قيادة الحركة األسيرة ،ولذلك كانت هناك تهديدات مباشرة
من أجهزة المخابرات اإلسرائيلية له ،بأنه لن يفرج عنه بعد
انتهاء مدة حكمه البالغة ( )14عاماً ،حيث جرى تحويله
لإلعتقال اإلداري بعد إنتهاء م��دة حكمه ،ول��ذل��ك عملية
تحويل األسير بعد إنتهاء مدة محكوميته لإلعتقال اإلداري،
ليس فقط مخالفة لكل األع ��راف والقوانين واالتفاقيات
الدولية ،بل هي بحد ذاتها عملية انتقامية وثأرية ونوع
من أن��واع البلطجة ،ورسالة ألبناء الحركة األسيرة ،بأنّ
من يتحدى إدارة االح�ت�لال وأج�ه��زة مخابراتها ،ويكون
عنوان اعتقالي ونضالي،يدافع عن الحركة األسيرة وعن
حقوقها ومنجزاتها ومكتسباتها ،سيكون مصيره كمصير
بالل الكايد ،ولكن القائد بالل الكايد ،لم ُي ّذل أو يستكين
أو يتراجع ،بل اتخذ ق��راره بمواجهة التصعيد بالتحدي،
حيثُ أعلن اض��راب��ه المفتوح ع��ن ال�ط�ع��ام،ه��ذه االض��راب
الذي يدخل فيه الكايد يومه الخمسون ،حيث وجه رسالة
إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده لنصرته،
ونصرة أبناء الحركة األسيرة الفلسطينية.
ال�ت�ج��ارب علمتنا ب��أنّ ك � ّل م��ن خ��اض��وا م�ع��ارك األمعاء
ال �خ��اوي��ة ،ان �ت �ص��روا ف��ي م�ع��ارك�ه��م وان �ت��زع��وا حقوقهم
ّ
بغض النظر عن جماعية ووحدوية اإلضراب أو
وحريتهم،
فرديته أو فصائليته ،ولكن الخالف هنا حول حجم التعاطي
وااللتفاف الجماهيري والشعبي حول الخطوة ،والفترة
الزمنية لتحقيق المطلب أو المطالب ،فكلما كانت الحركة
األس �ي��رة م��وح��دة أدات �ه��ا التنظيمية الوطنية االعتقالية،
كلما نجحت وحققت مطالبها بشكلٍ أس��رع ،حيثُ يكون
الزخم الجماهيري والشعبي حول الخطوة ،أكثر شموليّ ٍة
وات �س��اع �اً ،وك��ذل��ك الجهد ال��رس�م��ي أي �ض �ا ً يتفاعل بشكلٍ
أقوى مع الخطوة ،سواء على مستوى الدعم والتحشيد أو
المناصرة والضغط.
خطوة الكايد وإنْ كانت ف��ي إط��اره��ا ال�ف��ردي المدعوم
ب�ش�ك��ل أس��اس��ي م��ن رف��اق��ه ف��ي ال �ج �ب �ه��ة ال �ش �ع �ب �ي��ة ،بما
فيهم األمين العام القائد أحمد سعدات ،حيث دخلوا في
إضرابات مفتوحة دعم ونصرة له ،على شكل مجموعات
متتابعة ،وس ّعت من دخول أسرى إضافيين من الفصائل
األخ��رى في تلك المعركة ،وإنْ كانت المشاركة محدودة،
وتعبّر ع��ن أزم��ة الحركة األس �ي��رة ،ال�ت��ي يلقي اإلنقسام
في الخارج بظالله عليها ،حيث تغيب وحدتها وقيادتها
اإلعتقالية الموحدة ،ولكن هذه الخطوة النوعية أتت،كنتاج
ورد على أسلوب وطريقة جديدة تبتكرها إدارة مصلحة
ال �س �ج��ون اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،وأج� �ه ��زة م �خ��اب��رات �ه��ا وسلطة
قضائها ،باستمرار اعتقال المناضل حتى بعد انتهاء مدة
حكمه ،ولذلك ال ب ّد من كسر هذه السياسة والتصدّي لها
على المستوى االعتقالي والشعبي والرسمي والحقوقي
والدولي ،ألنّ ما يجري يرتقي ليس إلى مستوى المخالفة
والتنكر لك ّل القوانين واألعراف الدولية ،بل إلى شكل من
أشكال البلطجة والزعرنة وجرائم الحرب ،والسكوت على
مثل ه��ذه السياسة ،يجعل منها س��واب��ق يبني االحتالل
وأجهزة مخابراته عليها ،في جعل سياسة استمرار اعتقال
األس��رى بعد انتهاء مدة محكوميتهم ،سيفا ً مسلطا ً على
رقابهم ،بحيث ك ّل أسير مع ّرض لمثل هذا اإلج��راء تحت
حجج وذريعة األمن.
س�ي��اس��ات وم�م��ارس��ات االح �ت�لال اإلذالل �ي��ة والتنكيلية
بحق شعبنا سلسلة مترابطة ،فما يتعرض له أبناء حركتنا
األسيرة من تنكيل وإهمال طبي وانقضاض على الحقوق
والمنجزات والمكتسبات،ليس بالبعيد عما يتع ّرض له
المسجد األق�ص��ى ،وال��ذي تسعى حكومة االح�ت�لال وك ّل
أجهزتها ومؤسساتها ومستوياتها ،إلى شر ّعنة عمليات
االقتحام ل��ه ،وتقسيمه زمانيا ً ومكانيا ً م��ا بين أصحابه
الشرعيين ،أصحاب الحق الحصري فيه من اتباع الديانة
اإلسالمية ،وبين المستوطنين الصهاينة ،والذين يص ّعدون
من عمليات اإلقتحام له بشكل كبير وواسع ،يضاف لذلك
دع��م ومساندة المستوى السياسي والقضائي وأجهزة
األمن لهم ،حيث بدالً من منعهم من عمليات اإلقتحام ،وما
يستتبع ذلك من تصعيد وشحن لألجواء ،نجد بأنّ األجهزة
األمنية ،ب�ق��رار سياسي تشن ح��رب�ا ً ش�ع��واء على حراس
وموظفي المسجد األق �ص��ى ،حيث ج��رى اعتقال العديد
منهم ،وك��ذل��ك اإلب �ع��اد ل�ع��دد آخ��ر ع��ن األق�ص��ى والقدس،
ناهيك تعرضهم للضرب واإله��ان��ات والتنكيل م��ن قبل
شرطة اإلحتالل وأجهزتها األمنية ،حيث صدر ( )52أمر
إبعاد بحق مواطنين مقدسيين عن األقصى والبلدة القديمة
في شهر تموز الماضي ،واقتحم المسجد األقصى في تلك
الفترة ( )1120مستوطن ورجل شرطه وأمن إسرائيلي،
وب�م��ا ي��ؤش��ر إل��ى أنّ ح�ج��م ت�ل��ك االق�ت�ح��ام��ات ف��ي تصاعد
مستمر ،وستبلغ ذروت �ه��ا ف��ي ال��راب��ع ع�ش��ر م��ن الشهر
الحالي ،حيث وجهت ما يسمى بائتالف منظمات الهيكل
دع ��وات عبر مواقعها االلكترونية وص�ف�ح��ات التواصل
االجتماعي لليهود للمشارك في أوسع عمليات اقتحام في
ذكرى ما يس ّمى بخراب الهيكل ،وكذلك القيام بالعديد من
األنشطة والفعاليات من ن��دوات ومحاضرات ومسيرات
واعتصامات ف��ي أكثر م��ن مدينة تخدم مثل ه��ذا التوجه
والمشروع ،وهنا نستذكر بأنّ «اسرائيل» في إطار سعيها
لعدم تسجيل المسجد األقصى كمعلم تاريخي وتراثي
إسالمي في منظمة الثقافة والعلوم «اليونسكو» ضغطت
على العديد من الدول األوروبية وأميركا لرفض مشروع
القرار الفلسطيني – األردني ،الذي تأجل التصويت عليه
حتى شهر تشرين أول المقبل ،هذا المشروع الذي ينص
على أنّ المسجد األقصى ،معلم تاريخي وتراثي إسالمي،
ال حق فيه ألحد من اتباع الديانات األخرى ،وبشكل واضح
اتباع الديانة اليهودية.
المعركة على الحركة األسيرة مستمرة ،كما هي حال
ال �م �ع��رك��ة ع �ل��ى األق� �ص ��ى ،وك� � ّل م �ق��وم��ات وج���ود شعبنا
وتجلياته ،اإلح�ت�لال يريد نفي وج��ودن��ا وع��دم اإلعتراف
بحقوقنا ،ويريد أن يجعل األكياس الحجرية مقبرة ألسرانا،
ضمن سياسة الموت البطيء بالعزل والتنكيل ،وتمديد
االع�ت�ق��ال ،ول��ذل��ك ال ب � ّد م��ن رس��م استراتيجية فلسطينية
م ّوحدة للمواجهة على ك ّل الصعد تتصف بالشمولية ،عبر
مجموعة م��ن البرامج والخطط واآلل �ي��ات التنفيذية التي
تمكن من تحقيق إنجازات تراكمية يبنى عليها ،لتحقيق ما
هو أع ّم وأشمل في المعارك المقبلة.
Quds.45@gmail.com
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خفايا

حلب والملحمة الكبرى� ...سيناريوات الميدان وحقائق الواقع
 هشام الهبيشان
في البداية ال يمكن إنكار حقيقة أنّ معركة محافظة حلب
بشك ٍل خاص والشمال السوري بشك ٍل ع��ام ،تعني األطراف
الدولية واإلقليمية المنخرطة في الحرب على سورية ،فهناك
أطراف عدة تعنيها هذه المعركة ،فالنظام السعودي المنغمس
بالحرب على سورية ال يريد أن يتل ّقى هزيمة ج��دي��دة ،وقد
ت�ك� ّررت هزائمه م��ؤخ��را ً ف��ي مناطق غوطة دمشق الشرقية،
فتحرير مدينة حلب وريفها الشمالي ،يعني للنظام السعودي
سقوط ك ّل ما يليها كأحجار الدومينو ،وبالتالي خسارة جديدة
وك�ب�ي��رة للنظام ال�س�ع��ودي وم�ع��ه ال�ن�ظ��ام ال�ت��رك��ي والقطري
والفرنسي واألميركي على وجه التحديد ،فاليوم من المتوقع
أن تنتقل عمليات الجيش العربي السوري وحلفائه إلى تصعيد
وتيرة المعركة بعموم أرياف حلب الشمالي والجنوبي الغربي
والشمالي الشرقي ،واستكمال مهمة تحرير األحياء الشرقية
لمدينة حلب بعد اإلط�ب��اق عليها أخ �ي��راً ،وه��ذا م��ا ال ي��ري��ده ال
النظام التركي وال النظام السعودي ،ولذلك نرى اليوم أنّ هناك
حالة من الترقب والدعم المستم ّر من هذه األنظمة للمجاميع
اإلرهابية المسلحة في محاول ٍة لوقفِ تقدّم الجيش العربي
السوري وحلفائه على األرض ،وهذا ما أنتج عملية ما يس ّمى
بـ»معركة فك الحصار عن حلب» المستمرة منذ مساء األحد
الفائت والتي تقودها مجموعة تنظيمات مسلحة وعلى رأسها
«جبهة فتح الشام «تنظيم النصرة سابقاً.
هنا بالتحديد تدرك جميع القوى المنخرطة في الحرب على
سورية ،أنّ معركة الجيش العربي السوري وحلفائه والرامية
إلى تحرير محافظة حلب بشك ٍل عام ،وريفها الشمالي بشك ٍل
بأي
خاص ستكون لها الكلم ُة الفصل وفق نتائجها المنتظرةّ ،

حديث مقبل يجري عن تسويات بمسارات الحرب على الدولة
السورية ،وتغيير كامل ومطلق بشروط التفاوض المقبلة بين
جميع األط��راف ،فالمعركة وتداعياتها لن تتوقف عند حدود
أحياء مدينة حلب الشرقية أو ري��ف حلب الجنوبي أو ريف
حلب الغربي ،بل ستكون لها تداعيات كبيرة على عموم ملفات
الميدان العسكري السوري.
اليوم ُيراقب العالم كك ّل مسار 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 العسكري
لتطهير األرض السورية ،من رج��س اإلره��اب ومتز ّعميه و
داعميه ومم ّوليه ،وإن 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 أول الماضي ،فالمحافظة تحت ّل أهمية استراتيجية
باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق تمت ّد على ط��ول السلسلة
الحدودية بين سورية وتركيا.
ف��ي س��وري��ة ال �ي��وم ي �س��اوي ت�ح��ري��ر م��دي�ن��ة ح�ل��ب وريفها
الشمالي للدولة السورية وحلفاؤها مكسبا ً كبيرا ً وورق ًة رابح ًة
ج��دي��دة ف��ي مفاوضاتها المقبلة م��ع كبار الالعبين الدوليين
المنخرطين في الحرب على الدولة السورية ،ومن خالل ورقة
حلب المدينة وريفها الشمالي وم��ا بعدها ،ستفرض الدولة
أي
السورية شروطها على الجميع ،وعندها ال يمكن أن تحصل ّ
تسو ّية إال بموافقة الدولة ونظامها الرسمي ،ووفق ما يراه من
مصلحة لسورية الشعب والدولة ،بعد ك ّل ما لحق بهذا الشعب
من أذى من قبل أط��راف الحرب على س��وري��ة ،وهنا ال يمكن
ألي متابع أن ُينكر حجم األهمية االستراتيجية لمحافظة حلب
ّ
عسكريا ً والمتموضعة بموقعها االستراتيجي بشمال سورية،

فهي ُتشكل أهمية استراتيجية بخريطة العمليات العسكرية
السورية ،باعتبارها مفتاحا ً لسلسلة مناطق تمت ّد على طول
الجغرافيا ال �س��وري��ة ،فهي نقطة وص��ل بين مناطق شمال
وشمال غرب وشمال شرق 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 والذي تتمركز فيه بشك ٍل
واسع مجاميع «داعش والنصرة» ،وهذا ما يعكس حجم األهمية
االستراتيجية الكبرى لهذه المحافظة ،بخريطة المعارك المقبلة
بشمال وشمال شرق سورية بشكل عام.
موقف واشنطن من معركة حلب ،يمكن أن يقرأ من خالل
الصحافة ووسائل اإلع�لام ومراكز األبحاث األميركية ،التي
ب ��دأت تتحدث ع��ن فشل ال��رؤي��ة واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ة األميركية
بخصوص موقفها من الحرب على سورية ،بعد فشل أميركا
أي إنجا ٍز فعلي على األرض بسورية،
وحلفائها في تحقيق ّ
وتؤكد مراكز األبحاث هذه أنّ صمود سورية يهيّئ األرضية
النتصارها مستقبالً مدعومة بحلفائها ،ولهذا فهي تراقب عن
كثب هذه التطورات ،وتعمل جاهد ًة إلفشال مساعي السوريين
والروس الساعين لتحقيق إنجاز عسكري هام بمحافظة حلب
بمجموعها ،سيصرف على طاولة المفاوضات المقبلة كورقة
استراتيجية.
ختاماً ،إنّ تحرير محافظة حلب ،ليس بالمهمة السهلة بل
يحتاج لوقت وعمل طويل ن��وع�ا ً م��ا ،وه��ذا م��ا ت��درك��ة القيادة
العسكرية للجيش ال�ع��رب��ي ال �س��وري وحلفائها ،ول�ك��ن هذا
التحرير ومهما طالت مسارات عمله من شأنه إح��داث تغيير
ج��ذري في الخريطة العسكرية ،وتحريرالمحافظة سيكون
له تداعيات كبرى على األرض ،ومن المتوقع أن يشكل وفق
نتائجه المنتظرة انعطافة كبيرة باتجاه وضع ح ّد للحرب على
سورية.

توقعت مصادر
دبلوماسية عربية ان
ُيستأنف قريبا ً البحث
األميركي الروسي
لتنشيط العملية
السياسية في ك ّل من
سورية واليمن ،بعد
الموقف األميركي
السلبي تجاه دور
موسكو في سورية،
وتعطيل موسكو
لمشروع قرار أميركي
في مجلس األمن حول
اليمن ،والبحث في
توحيد معايير التسوية
المعتمدة في النزاع
المسلح بين الحكم
والمعارضة.

برف�ض زعماء العالم تحمل م�س�ؤولياتهم با�ستقبال الالجئين
منظمة العفو الدولية ُتندد
ِ

النم�سا تخطط لالن�سحاب من محادثات ع�ضويّة تركيا و�أنقرة تتهمها بالتطرف
ق��ال المستشار النمساوي إن��ه سيبدأ مناقشات مع
رؤساء الحكومات األوروبية لالنسحاب من المحادثات
المتعلقة بضم تركيا لالتحاد ،لعدم كفاية المعايير
الديمقراطية واالقتصادية لديها.
وق��ال كريستيان ك��ي��رن ،ف��ي مقابلة م��ع التلفزيون
النمساوي «من الواضح أنّ المعايير الديمقراطية غير
كافية لتبرير انضمام تركيا ،والمسألة االقتصادية ال
تقل أهمية ألنّ االقتصاد التركي بعيد جدا ً عن المتوسط
األوروبي».
وفي رد كيرن على سؤال عما إذا كانت النمسا ستقدم
اقتراحا ً لوقف محادثات العضوية أثناء اجتماع للمجلس
األوروبي في الـ 16من أيلول المقبل ،قال إنّ «بالده ستبدأ
مناقشة هذا الشأن ،سنطلب مفهوما ً بديالً».
وعبَّر زعماء أوروبيون عن قلقهم من الحملة التي يقودها
الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،ضد المعارضين
المشتبه بتورطهم في محاولة االنقالب الفاشلة منتصف
الشهر الماضي ،واعتبروا فكرته إلع��ادة ف��رض عقوبة
اإلعدام في تركيا خطا ً أحمر يمنع انضمامها إلى عضويّة
االتحاد األوروبي.
ه��ذا و ك��ان وزي��ر الخارجية النمساوي سبياستيان
كورتس ،قد دعا في وقت سابق ،إلى إيجاد بديل التفاقية
اللجوء بين االتحاد األوروب��ي وتركيا .وق��ال «ال يمكننا
الجلوس واألم��ل في أن تلتزم تركيا باالتفاق» ،مضيفا ً
«يجب أال نخضع ألن��ق��رة ،وعلينا ال��دف��اع ع��ن مبادئنا
األساسية».
وأشار كورتس إلى أنّ االتحاد األوروبي يحتاج إلى خفر
سواحل وحرس حدود حقيقي في البداية من أجل تحقيق
ذلك ،مؤكدا ً أنه ال بد من تقديم الرعاية لألشخاص الذين
يتم التقاطهم على الحدود الخارجية «داخل نقاط على
جزر» ،ثم إعادتهم إلى موطنهم أو إلى أيّ بل ِد عبور آمن،
مثلما تفعل أستراليا.
وفي الوقتِ ذاته ،شد ّد وزير الخارجية النمساوي على
السماح لعدد محدد من الالجئين بالوصول إلى االتحاد
األوروبي بطريقة شرعيّة ،من خالل برامج إعادة التوطين،
وعلى ض���رورة زي���ادة االستثمارات ال�لازم��ة لتحسين
الظروف المعيشية في البلدان التي يأتي منها الالجئون.

ب��دوره ،قال الوزير اليوناني لشؤون الهجرة يانيس
م��وزاالس إنه ينبغي على االتحاد األوروب��ي وضع خطة
بديلة في حال رفضت تركيا االستمرار في تنفيذ اتفاق
الهجرة بينها وبين األوروبيين.
وطالب موزاالس ،االتحاد األوروبي بوضع خطة بديلة
في حال عادت تركيا عن اتفاق الهجرة الذي حد من توافد
المهاجرين إلى أوروبا رغم ما أثاره من جدل .وقال «نحن
قلقون جداً ،في جميع األحوال نحتاج إلى خط ٍة بديلة»،
علما ب��أنّ اليونان شكلت في  2015المدخل الرئيس
لالجئين والمهاجرين إلى االتحاد األوروبي.
وفي أول رد تركي على التصريحات النمساوية ،قال
عمر جليك وزير شؤون االتحاد األوروبي في تركيا ،أمس،
إنّ تصريحات مستشار النمسا التي اقترح فيها إنهاء
محادثات انضمام تركيا لالتحاد األوروب��ي تقترب من
خطاب اليمين المتطرف.

جليك أض��اف للصحفيين في أنقرة «إن��ه ألم � ٍر مزعج
أن تتطابق التصريحات مع تلك التي تصدر عن اليمين
المتطرف ...االنتقاد بال شك حق ديمقراطي لكن هناك فرقا ً
بين أن تنتقد تركيا وأن تكون ضد تركيا».
إل��ى ذل��ك ،رفضت ال��دول األعضاء في األم��م المتحدة
اقتراحا ً قدمه األمين العام ب��ان كي م��ون ،يقضي بأن
تستقبل هذه الدول  10%من الالجئين سنوياً ،لتخفيف
العبء عن البلدان المضيفة.
ويفترض أن يتم اعتماد هذا الميثاق الهادف إلى ضمان
تقاسم عادل للمسؤوليات حيّال أزمة الهجرة خالل قمة
تعقد في الـ  19من أيلول المقبل في مقر األمم المتحدة
في نيويورك ،إذ لم يتم إدراج بند استقبال الدول األعضاء
 10%من الالجئين في البيان الختامي للقمة بعد أن
رفضته الدول األعضاء.
وب��دال ً من ذل��ك ،تعهدت ال��دول بـ»العمل على اعتماد

ميثاق عالمي بشأن الالجئين في عام  ،»2018وستتم
أيضا ً بالتوازي مناقشة «ميثاق من أج � ِل هجر ٍة آمن ٍة
ومنظم ٍة ومنتظمة».
أما ما تبقى من الوثيقة فهو ع� ٌ
�رض للنوايا الحسنة
اتجاه الالجئين والمهاجرين ،مثل احترام حقوق اإلنسان
ومكافحة اإلتجار بالبشر وكراهية األجانب ،والتركيز على
«األسباب الكامنة وراء» أزمة الهجرة ،ووعود بدعم البلدان
المضيفة مالياً.
كما أ ّكدت كارين أبو زيد مستشارة األمين العام لألمم
المتحدة لقمة أيلول أنها «راضي ٌة جدا ً عن االتفاق» ،مرحب ًة
اتفاق منفصل حيّال المهاجرين
ببد ِء مفاوضات في شأنِ
ٍ
العام المقبل ،وأضافت أنها تع ّول على «مساهمات مهمة»
يمكن أن تقدمها الدول المانحة خالل مؤتمر يرأسه باراك
أوباما في  20أيلول المقبل في نيويورك.
من جهتها رأت منظمة العفو الدولية ب��أنّ الوثيقة
أُضعفت خالل مفاوضات نيويورك ،وأنها «فشل ذريع»
و»فرصة تاريخية ضائعة».
وحملّت منظمة العفو كل من أستراليا والصين ومصر
والهند وروسيا وباكستان وبريطانيا مسؤولية هذا الفشل،
بينما يلقي آخ��رون الل ّوم أيضا ً على الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي ،المنقسمين بشدة حول تلك المسألة.
وأع ّربت المستشارة لشؤون الالجئين والمهاجرين في
منظمة العفو الدولية شارلوت فيليبس عن أسفها «في
مواجهة أخطر أزمة لجوء منذ سبعين عاماً ،يرفض زعماء
العالم تحمل مسؤولياتهم»« ...انهم يدفعون إلى تأجيل
قرارات حاسمة ،فيما يغرق الالجئون في البحر أو يقبعون
في مخيمات من دون أمل للمستقبل».
ويهدف «الميثاق العالمي لتقاسم المسؤوليات» الذي
اقترحته األمم المتحدة في أي��ار ،خصوصا ً إلى تخفيف
العبء عن البلدان الناميّة التي يتدفق إليها الجئون
سوريون هاربون من الحرب.
وبحسب المفوضية العليا ،فإنّ تركيا وباكستان ولبنان
وإيران وأثيوبيا واألردن وكينيا وأوغندا تستقبل أكثر من
ُ
حيث يبلغ عدد الالجئين والنازحين في
نصف الالجئين،
أنحاء العالم نحو  65مليون شخص منهم  21مليون الجئ
و 3ماليين طالب لجوء ،و 40مليون نازح.

وا�شنطن ُ
قاذفات ا�ستراتيجية في المحيط الهادئ و�سول تغير موقع «ثاد»
تن�شر
ٍ

مجل�س الأمن يخفق في �إيجاد حل ل�صواريخ بيونغ يانغ
أخفق مجلس األمن الدولي الذي عقد اجتماعا ً طارئاً ،أمس،
على خلفية التجربة الصاروخية األحدث لكوريا الشمالية ،في
االتفاق على بيان حول هذا اإلطالق رغم اإلدانات القوية.
وقالت سامانثا باور ،المندوبة األميركية لدى األمم المتحدة،
إنها كانت على ثقة في أن يجمع المجلس على إدان��ة سريعة
لتجربة اإلطالق الصاروخي التي وصفتها بأنها «محاولة أخرى
تصدت باور للتلميحات القائلة أنّ
لتعزيز قدراتها التهديدية» .و ّ
قرار الواليات المتحدة نشر نظام متطور للدفاع الصاروخي في
كوريا الجنوبية استفز الشمالية ،مما دفعها إلى إجراء تجارب
الطالق صواريخ باليستية.
المندوبة األميركية أشارت إنّ نظام «ثاد» الدفاعي الصاروخي
يهدف للحماية من التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية ،و أشارت
إلى الزعيم الكوري الشمالي بالقول «أيّ تصور بأنّ الفاعل األصلي
هو أحد غير كيم جونج أون ،والنظام الحاكم في جمهورية كوريا
الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) ليس له أس��اس في
الواقع وليس له أساس في التاريخ».
و أضافت أنها تعتقد أن مجلس األمن يمكنه أن يسارع إلى
إصدار إدانة .وبيانات المجلس تصدر بموافقة جميع األعضاء
واإلدان��ات السابقة لتجارب كوريا الشمالية إلطالق الصواريخ
استغرقت أياما ً أو أسابيع.
من جهته ،قال السفير الصيني لدى األمم المتحدة «ليو جيه
يي» إنه ينبغي عدم القيام بأيّ أعمال من شأنها أن تفاقم التوترات
في شبه الجزيرة الكورية.
وعندما ُسئل عما يمكن عمله لتخفيف حدة الوضع أجاب قائالً
«إذا نظرت إلى العوامل التي تساهم في التوتر في شبه الجزيرة
الكورية ،فإنني أعتقد أنّ اإلجابة بديهية».
بدوره ،قال السفير الياباني لدى األمم المتحدة «كورو بيسو»
للصحفيين «الصاروخ سقط في المنطقة االقتصادية الخاصة
لليابان .لم يكن هناك أيّ تحذير على اإلطالق»« ،بالتأكيد فإنها
مشكل ًة كبير ًة جدا ً ألمنِ وسالم ِة منطقتنا».
وفي السياق ،قال السفير الكوري الجنوبي لدى األمم المتحدة
«أوه جون» إن بيونغ يانغ أجرت هذا العام  13جولة من تجارب
الصواريخ الباليستية أطلقت خاللها  29صاروخا ً متنوعاً.
وأضاف «إنهم يفعلون كل هذا لغرض منظم وشامل هو تطوير
وصقل ما لديهم من تكنولوجيا الصواريخ ...إنه خطر واضح
وقائم على أمن جميع دول المنطقة».
إلى ذلك ،دان األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عملية
اإلط�ل�اق ،حسبما أف��اد المتحدث باسمه ستيفان دوج��اري��ك،

مشيرا ً إلى أنّ مثل تلك األعمال تق ّوض بشدة السالم واالستقرار
اإلقليميين.
في غضون ذل��ك ،قالت وكالة «يونهاب» لألنباء نقالً عن
تعليقات للرئيسة باك جون هاي ،إنّ كوريا الجنوبية قد تغير
موقع وحدة من نظام «ثاد» األميركي المتطور للدفاع الصاروخي
في مقاطعة سونجو بجنوب شرق البالد ،بسبب مخاوف صحية
وبيئية لدى السكان .وأضافت «بالنظر إلى المخاوف لدى سكان
موقع بديل
سونجو فإننا سندرس موقعا ً مختلفا ً إذا كان هناك أيّ
ٍ
يوصي به الجيش» .يأتي ذلك في وقت ،قرر الجيش األميركي
ألول مرة منذ  10سنوات ،نشر سرب من القاذفات االستراتيجية
ذات القدرة الفائقة على المناورة في منطقة المحيط الهادئ ،بغيّة
ردع الصين وكوريا الشمالية.
وأوض��ح��ت ق��ي��ادة المحيط ال��ه��ادئ ف��ي الجيش األميركي
( )PACOMفي بيان ،أنّ قاذفات « »B-1B Lancerستحل
محل قاذفات « »B-52الذي ستغادر المنطقة ،حيث من المقرر
أن تصل هذه القاذفات يوم السبت المقبل إلى قاعدة «أندرسون»
الجويّة األميركية في جزيرة غوام التي تدخل في قوام أرخبيل
مارياناس .كما سينشر الجيش في القاعدة قرابة  300عسكري

إضافي سيتولون مهمة صيانة الطائرات.
وفي بيانها أوضحت  PACOMأنه سبق لقاذفات من هذا
الطراز أن قامت بمهمات في أجواء المحيط الهادئ ،لكن النشر
الحالي للقاذفات في المنطقة يأتي ألول مرة منذ  10سنوات،
مضيف ًة أنّ هذه القاذفات تتميز بقوة أسلحتها وقدراتها الفائقة
على ضرب أهداف على مسافات بعيدة جداً.
من جانب آخر ،أوضحت قناة «  « CNNأنّ القاذفات التي
سيتم نشرها في المحيط الهادئ ،هي التي تدخل في قوام السرب
 34للقاذفات .وسبق لتلك القاذفات أن شاركت عام  2015في
العمليات القتالية بسورية والعراق وأفغانستان .ون ّفذ أطقم
القاذفات في ال��دول الثالث  630مهمة قتالية إذ بلغت المدة
اإلجمالية للتحليقات قرابة  7آالف ساعة.
واعتبرت القناة أنّ نشر القاذفات في المنطقة يرسل إشارة
إلى الصين ،بشأن تصميم واشنطن على ضمان حرية التحليق
والمالحة في المنطقة ،بغض النظر عن ادعاءات بكين بشأن حقها
في المزيد من األراض��ي والجزر ،باإلضافة إلى إرس��ال «إشارة
واضحة» أخرى إلى السلطات الكورية الشمالية ،بشأن عزم
الجيش األميركي على حماية كوريا الجنوبية.

�شرطة لندن
تك�شف جن�سيات
ال�ضحايا ودوافع
الهجوم
أعلن ممثل شرطة لندن أن
الفتى المعتقل إثر الهجوم
باستخدام السكين وسط
لندن في ساحة راسل ،يحمل
الجنسية النرويجية وهو من
أصل صومالي ،مشيرا ً إلى
إمكانية أن تكون الحادثة
ناجمة عن اضطراب نفسي
وليس هجوم إرهابي.
وق�������ال م�������ارك رول�����ي
م��س��اع��د م��ف��وض ال��ش��رط��ة
«القتيلة مواطنة أميركية.
وال���م���ص���اب���ون أس��ت��رال��ي
وأم��ي��رك��ي آخ��ر وإسرائيلي
وبريطاني».
ف���ي غ��ض��ون ذل����ك ،ق��ال
ص��ادق خ��ان رئيس بلدية
لندن ،أمس ،إنّ سالمة سكان
المدينة ت��أت��ي ف��ي ص��دارة
أول��وي��ات��ه ،وح� ّ
��ث السكان
على التزام الهدوء وت ّوخي
الحذر بعد الهجوم.
وأض�����اف «أح� ّ
����ث ك��اف��ة
السكان على الهدوء واليقظة.
برجاء إبالغ الشرطة عن أي
ش��يء مريب .لدينا جميعا ً
دور مهم نضطلع به كعيون
وآذان لشرطتنا وخدماتنا
األمنية وف��ي المساعدة في
بقاء لندن آمنة».
ُي��ذك��ر أنّ رئ��ي��س شرطة
لندن ،برنارد هوغان هاو،
ك��ان قد ح � ّذر ي��وم األح��د من
أن وقوع هجوم إرهابي في
بريطانيا هو مسألة وقت.

