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ال�شياطين في التفا�صيل التقنية
 سعد الله الخليل
أي اخ �ت��راق ف��ي مشهد
خ��رج��ت قمة العشرين م��ن دون ّ
المفاوضات الروسية-األميركية حول سورية .وعلى الرغم
من المساعي الحثيثة التي بذلها الطرفان ،لتقريب وجهات
ال�ن�ظ��ر ح�ي��ال ال�م�ل��ف ال �س��وري ،وال �ت��ي رف�ع��ت م��ن منسوب
التفاؤل ل��دى المراقبين والمحللين والكتّاب وحتى رجال
السياسة ،لدرجة التأكيد على مفصلية قمة العشرين ،في
المسار السياسي للحل في سورية ،على الرغم من تأكيد
الرئيس ال��روس��ي فالديمير بوتين ،ب��أنّ األزم��ة السورية
تناقش في محافل بعيدة عن قمة العشرين.
على هامش القمة ،بحث الرئيسان :ال��روس��ي فالديمير
بوتين واألم�ي��رك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا ،الملف ال �س��وري ووقف
إط�لاق النار على م��دى تسعين دقيقة ،عبّر خاللها ك� ّل من
الطرفين الروسي واألميركي ،عن وجهة نظره .وبصراحة،
أعلن الرئيسان ،في المؤتمر الصحافي المشترك ،عن فجوات
ب�ي��ن م��وق�ف��ي ال�ب�ل��دي��ن ،ب�ش��أن س��وري��ة .ول��م ي�ت� ّم تجاوزها
لتقريب مواقف البلدين ،بشكل يسمح بتفعيل االتفاق على
وقف إطالق النار .وبين التفاؤل والتشاؤم ،تركت األبواب
مفتوحة على احتماالت التوصل إل��ى اتفاق .ورميت الكرة
مجدّداً ،بملعب وزيري الخارجية ،سيرغي الفروف وجون
ك �ي��ري ،م��ع ال�غ�م��ز ب��اح�ت�م��ال ال�ت��وص��ل الت �ف��اق خ�لال األي��ام
المقبلة .فيما وصف البيت األبيض نقاط االختالف المتبقية،
بين واشنطن وموسكو ،حول سورية ،بأنها تحمل طابعا ً
تقنيا ً.
م��ع إج�م��اع األط ��راف ال��دول�ي��ة واإلقليمية على حساسية
الوضع في سورية ،ومصيرية األسبوع الحالي ،في تحديد
المسارات السورية ،بين االتفاق على صيغة جامعة لوقف
إط�ل�اق ن��ار وإط�ل�اق ال �ح � ّل ال�س�ي��اس��ي ،أو ذه ��اب األط ��راف
الدولية ،في سياقات المعركة المفتوحة ،إلى النهاية ،على
األرض السورية .وعلى الرغم من صعوبة اإلقرار بتع ّهدات
وقف إطالق النار ،كونه يخ ّفض سقف المكاسب الممنوحة،
لما هو دون المأمول ،فإنّ اإلقرار بالمضي بالمعركة ،ال يق ّل
صعوبة على األطراف الدولية واإلقليمية الضالعة في الحرب
السورية .لذلك ،تبقى األمور معلقة تحت شعار الصعوبات
التقنية.
ما معنى تأجيل نضوج التفاهمات أليام ،بعد ست سنوات
من الحرب ،التي تشهدها األرض السورية؟ وأي تطورات
مرجوة يمكن لها أن تعلن ساعة حسم الخيارات التقنية ،لو
سلمنا جدالً ،بأنّ الخالف في جوهره تقني؟
تتفق واشنطن وموسكو على الهدف النهائي للمفاوضات،
المتمثل بالتوصل لوقف إطالق النار .إنما الخالف على آليات
الوقف ومن هي القوى المشمولة في االتفاق ،التي ستحيّد
ع��ن ال �ض��رب��ات ال�ع�س�ك��ري��ة .وه ��ذا ل�ي��س خ�لاف��ا تقنيا .ربما
الخالف الجوهري ،على المكاسب من وق��ف إط�لاق النار.
ولذلك ،تص ّر واشنطن على مسألتين رئيسيتين على األرض
السورية ،األولى تنجزهما خالل األيام المقبلة :إبعاد األكراد
إل��ى شرقي ال �ف��رات ،واستكمال مسرحية «درع الفرات»،
بإحالل قوى محسوبة على تركيا ،على طول الحدود التركية
– السورية ،ترفع راية «الجيش الحر»؛ ولو كانت «داعشية»
الهوى والهوية ،تمت ّد على الحدود ،لملء الفراغ في المناطق
التي خرج منها «التنظيم» .فيما المهمة الثانية ،تتمثل بدمج
أي شعارات
ت�ل��ك ال �ق��وى ت�ح��ت راي ��ات ج��دي��دة ،ب�ع�ي��دة ع��ن ّ
إسالمية .كما ير ّوج لسيناريوات نزع الصفة اإلسالمية عن
«أح��رار الشام» ،لتح ّل مح ّل القوات التركية في الشمال .أو
دمج الفصائل المقاتلة في ريف حماة ،تحت مس ّمى «جيش
تصب ،من وجهة النظر األميركية،
ح�م��اة» .وه��ي خطوات
ّ
في خانة االع�ت��دال المطلوب ،لمنع استهدافها .فيما تص ّر
ّ
بغض النظر عن شعاراتها وأسمائها.
موسكو على ضربها،
وهذه النقطة الخالفية ،سبق أن فجرت المفاوضات أكثر من
مرة ،بين الطرفين األميركي والروسي .وبالتالي ،فإنّ األيام
القليلة ،لن تغيّر في وجهات نظر الطرفين.
على األرض ،يحسم التصعيد العسكري ،على الجبهات
ال �س��وري��ة ،ال �خ �ي��ارات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�ع��رق��ل ال �ت��وص��ل إلى
اتفاق ،سواء على جبهة حلب ،التي يقطف الجيش السوري
وحلفاؤه ثمار مواجهتهم الحمالت الشرسة ،التي م ّولتها
السعودية بإيعاز أميركي ،أو التصعيد المفاجئ على جبهة
ريف حماة الشمالي ،بمباركة تركية ،كجبهة ملحقة بجبهة
حلب ،التي فقدت أنقرة التأثير فيها ،وبمشاركة تركية فاعلة،
عبر الفصائل التركستانية .وما استهداف سالح الجو لتجمع
يض ّم أكثر من مئة مقاتل تركي ،في ريف حماة ،سوى دالئل
على السعي التركي إلنجاز ما ،خالل األيام المقبلة ،تغيّر في
المعادلة .ومع انتقال الجيش من الدفاع إلى الهجوم ،يبدو أنّ
المعادلة سقطت .واألمر ينسحب على حمص ،بانتظار حسم
أمر تسوية الوعر ،لما بعد عيد األضحى ،بناء على تطورات
حلب وحماة؛ ليحسم مسلحو «حركة أحرار الشام» خيارهم
المضي في القتال ،في
في التسوية ،أو التوجه إلى إدلب ،أو
ّ
حال كانت التطورات لصالحهم.
ال خ�لاف على التفاصيل ،إن�م��ا الشياطين ف��ي الجوهر.
واألي��ام المقبلة تحسم التوجهات السياسية الدولية ،وفق
ما تفرضه رياح الحرب على األرض السورية ،عبر جبهاتها
المشتعلة ،لترسخ القاعدة الرئيسية في ال�ح��روب« :حيث
تصل مدافعك ،هناك يكون صوتك».

رو�سيا تخطط لت�صدير �أ�سلحة
بـ  15مليار دوالر هذا العام
تعتزم روسيا تصدير أسلحة ومعدات عسكرية عام  2016بقيمة  15مليار
دوالر ،حسب ما أفادت شركة «روس آبورون إكسبورت» ،لوكالة «نوفوستي»
الروسية ،أمس.
وتخطط «روس آبورون إكسبورت» ،التي تدير نحو  85في المئة من صادرات
األسلحة الروسية ،لتصدير أسلحة بقيمة  13مليار دوالر ،العام الحالي ،كما
تعتزم هيئات ومؤسسات روسية أخ��رى ،بيع أسلحة بنحو ملياري دوالر،
ليكون اإلجمالي  15مليار دوالر.
وتتم عمليات التصدير تحت إشراف «الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري»،
التي تقوم بالرقابة واإلش��راف على التعاون العسكري والتقني للمؤسسات
الروسية.
وبلغت مبيعات «روس آبورون إكسبورت» منذ بداية العام الحالي ،نحو
سبعة مليارات دوالر .وبحسب تصريحات نائب مدير شركة «روس آبورون
إكسبورت» ،سيرغي غوريسالفسكي ،أدل��ى بها لوكالة «نوفوستي» ،على
هامش المنتدى العسكري التقني الدولي «أرميا ،»2016 -فإن مبيعات الشركة
الروسية تسير وفقا للخطة الموضوعة للعام الحالي.
يشار هنا ،إلى أن مبيعات «روس آبورون إكسبورت» ،التي تتعاون مع 700
شركة ومؤسسة تابعة لمجمع الصناعات العسكرية الروسية ،تجاوزت في
عام  2015قليال ،مستوى الـ  13مليار دوالر.

كوالي�س
خفايا

الرئي�س الأ�سد ولعبة قلب الموازين
 د .خيام محمد الزعبي
إنّ الصراع الدموي الذي تقوده أميركا وأدواتها في سورية،
لم يحقق لها أيّ انتصار على أرض الواقع ،بل أشاع إعالمهم
الفاقد للمهنية ،والرافض للخسارة ،أنهم حققوا انتصارات كبيرة
فيها ،وهو ما يثبت أنهم يصنعون انتصارات وهمية ،من دون
أيّ حقائق واقعية .فالجيش السوري استطاع قلب الموازين
العسكرية .وجاءت المواجهات ،التي خاضتها قوات الجيش،
نقلة نوعية جعلت المحللين العسكريين والدوليين ،خصوصا
في واشنطن ،يتوقفون أمام المشهد متسائلين :هل قلب الرئيس
األسد الموازين العسكرية في المنطقة؟ خصوصا بعد وضع
اللمسات األخيرة لتحرير حلب ،األم��ر ال��ذي ،من المنتظر ،أن
يفرض سلسلة جديدة من المتغيّرات الميدانية ،ما قبل استئناف
عملية المفاوضات السياسية لح ّل األزمة السورية.
في سباق مع الزمن ،تقدّم الجيش السوري المدعوم من
حلفائه ،على المحاور ك��اف��ة ،ف��ي معركته ض � ّد الجماعات
اإلرهابية .وتمكن من استعادة السيطرة الكاملة على منطقة
الكليات العسكرية ،جنوب مدينة حلب ،بعد القضاء على آخر
بؤر وتج ّمعات اإلرهابيين فيها ،ومطاردة فلولهم ،بالتوازي
مع تنفيذ س�لاح الجو ،غ��ارات مكثفة على خطوط إمدادهم،
في الريفين الجنوبي والشمالي .وبذلك ،أحكم الطوق على
المسلحين المتمركزين في أحياء حلب الشرقية .لذلك ،فإنّ
السيطرة على هذه الكليات ،تقطع جميع طرق تحرك وخطوط
إم��داد هذه المجموعات ،من الريف الجنوبي لحلب ،باتجاه
الراموسة واألح��ي��اء الشرقية للمدينة؛ وتعزل المجموعات
اإلرهابية في الراموسة عن هذه األحياء.
في هذا السياق ،إنّ فك الطوق عن الكليات واستعادتها ،يفتح
الطريق أمام قوات الجيش السوري إلكمال الطوق على المدينة.
وفي حال سيطر على الدباغات ،يعني ذلك فتح الطريق الجنوبي
إلى داخل مدينة حلب ،ما يبقي خيارين أمام هذه المجموعات،

فإما الدخول في مفاوضات إلتفاق تسوية مع الجيش السوري،
وقطعاً ،ستكون الشروط السورية كتلك التي فرضتها على
مسلحي حمص القديمة ،أو تبقى هذه المجموعات محاصرة في
حالة من القتال ،حتى لفظ النفس األخير.
وفقا ً للمعطيات المتوفرة ،ف��إنّ ه��ذه العملية لن تطول،
فالمعارك العنيفة التي يخضها الجيش السوري ض ّد المجموعات
المتطرفة ،تستنزف طاقاتها وقدراتها العسكرية .ومع انعدام
اإلمداد ،ستضطر إلى التسوية مع الحكومة السورية.
في السياق ذاته ،شهدت األيام القليلة الفائتة تراجعا ً كبيرا ً
لما يعرف بـ«جيش اإلسالم» ،في معركة «ذات الرقاع» بمرحلتها
الرابعة ،بغية التمدّد باتجاه بعض النقاط في الغوطة الشرقية،
بريف دمشق .وتصدّى الجيش السوري وحلفاؤه لمحاولة
تقدّمهم ،وش��نّ نحوهم هجوما ً مضادا ً حقق على أث��ره تقدّما ً
وسيطرة جديدتين .وفي االتجاه اآلخر ،واصل الجيش السوري
تثبيت مواقعه في الكتيبة المهجورة ،شرق بلدة إبطع ،بريف
درعا ،بعد تحريرها من تواجد الجماعات المسلحة .فضالً عن
نشوب خالفات كبيرة وتبادل االتهامات بالخيانة والجبن،
بين التنظيمات اإلرهابية المنهزمة في حلب ودرع��ا ،ال سيما
بين المجموعات التابعة لما يس ّمى «جيش الفتح» و«جيش
المجاهدين» و«الجيش الحر» ،إضافة إلى حالة الذعر والرعب،
التي وصلت إليها تلك التنظيمات ،التي تجلت بفرار إرهابييها،
تاركين أسلحتهم وذخيرتهم ،بعد أن أصابتهم خيبة أمل كبيرة
بسبب سقوط أوراقهم الميدانية ،التي كانت ُتستثمر للضغط
على الحكومة السورية ،في أيّ مفاوضات جديدة مقبلة.
بالتالي ،إنّ التقدم الواسع للجيش السوري في الشمال
والجنوب ،واستسالم هذه التنظيمات المسلحة ،المدعومة
من أميركا وحلفائها ،قلب جميع الموازين وغيّر استراتيجية
التعامل مع الوضع الميداني السوري .فرجحان كفة الجيش
السوري ،في الشمال ،كان بمثابة رصاصة الرحمة للمشروع
األميركي الرامي إلى تقسيم سورية .وهو حلم لم ولن يتحقق،
بفضل سواعد الجيش السوري ،والتغطية الجوية الروسية –

اإليرانية ،للقضاء على الجماعات اإلرهابية في سورية.
مجمالً ...إنّ مفردات الخارطة العسكرية ،بعد استعادة
السيطرة على الكليات العسكرية ال��ث�لاث ،في حلب ،تمنح
بتغيّرها ،القدرة للجيش السوري الستعادة زمام المبادرة،
من تلك الجهة الملتهبة من المحافظة الشمالية ،التي تتاخم
بحدودها تركيا .وهذ أمر ينبئ بقرب عملية الحسم النهائي في
مدينة حلب ،التي من خاللها ،سترسم استراتيجية جديدة في
محاربة ك ّل الجماعات المسلحة ،بتن ّوعاتها ومرجعياتها كافة؛
والتي ال تؤمن بالح ّل السياسي وبالتعدُّدية السياسية وبوحدة
التراب السوري.
ختاماً ،إنّ ساعة الحسم قد اقتربت لتطهير األراضي السورية
من اإلره��اب ،بعد زمن طويل من األل��م والمعاناة .لذلك ،فإنّ
�ؤس��س لمرحلة ج��دي��دة وظ���روف جديدة.
انتصار س��وري��ة ي� ّ
فسورية ،بهذا الشموخ ،وجهت رسالة لك ّل األع��داء ،بأنّ فيها
أبطاال ً ال يطأطئون ال��رؤوس ،وال ينحنون ألحد إال لله .وبأنهم
على استعداد عال وجهوزية تامة لتحقيق األمن .وانتصارها،
سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة بأكملها .فستأتي األيام
القريبة ،لتكشف حجم الهزائم والخسائر التي أصابت أعداء
س��وري��ة ،ليكتشفوا أنهم على وه��م .وم��ا يتحدثون عنه من
إنجازات ،هي في الحقيقية ،أحاديث الوهم والسراب...
باختصار شديد ،يمكن القول ،إنّ الصمود األُسطوري لسورية
وجيشها ،في وج��ه ال��ع��دوان األميركي – الغربي ،سيسجله
التاريخ بأنه أسطورة هذا الزمان ،التي ستقرأها االجيال القادمة.
وسيكتب المؤرخون ،بالخط العريض ،أنّ أولئك األبطال رجال
الجيش ،هم من مرغوا أنوف أعدائهم في التراب ،بعد أن وجد
هؤالء أنفسهم أمام حقيقة واضحة ،أنهم حفروا قبورهم بأيديهم
في أرض سورية .وأنّ جبروتهم وتدريباتهم العالية ،وجدت
مكانها تحت حذاء الجندي السوري وأبطال المقاومة .واأليام
المقبلة ُحبلى بالكثير من المفاجآت واإلجابات.
khaym1979@yahoo.com

قالت مصادر متابعة
لمواقف المعارضة
السورية إنّ مؤتمر لندن
وما أعلن فيه ال ينسجم
مع التوقيت ،فاألسباب
التي منعت األخذ
بمفهموم المعارضة
للحكم االنتقالي تزداد
وال تتراجع ما يجعل
للمؤتمر أسبابا ً أخرى
كقطع الطريق على فريق
يعمل لحساب تركيا
يتبنّى نظرية القبول
الموقت بدور للرئيس
السوري أو فتح الباب
تحت عنوان المرحلة ما
قبل االنتقالية للقبول
في المبادرة الجديدة
بحكومة في ظ ّل الرئاسة
السورية الحقاً...

باري�س تن�شئ �أول مخيم لالجئين وبريطانيا تحمي نف�سها بجدار �شاهق

النم�سا تهدد بمقا�ضاة المجر ب�ش�أن ترحيل الالجئين
ه��دد وزي��ر الشؤون الداخلية في النمسا ،فولفغانغ
سوبوتكا ،أمس ،حكومة المجر برفع دعوى ضدها ،في
حال لم تتقيد باتفاقية دبلن ،ولم تقم باستقبال الالجئين
المرحلين إليها .وقال :إن «أي دولة ،أو مجموعة من الدول،
تنتهك قواعد اتفاقية دبلن ،يجب أن تواجه عقوبات
قانونية».
أضاف ،من دون أن يحدد ما هو اإلجراء القانوني ،الذي
يعنيه« :في هذه الحالة ،فإن الجمهورية (النمساوية)
يجب أن تلجأ إلى القضاء .الجمهورية تنتظر أن يتصرف
االتحاد األوروبي وفقا للقانون».
كما كشف المتحدث الرسمي باسم الداخلية النمساوية،
توبياس بالت ،مؤخرا ،أن بالده استقبلت ،خالل النصف
األول من العام الحالي ،نحو مئة الجئ يوميا ،أعادتهم
السلطات األلمانية إلى النمسا ،مرة أخرى ،على الحدود
المشتركة النمساوية -األلمانية .موضحا ،أن الشرطة
األلمانية سلمت  11أل��ف��ا و 700الج��ئ إل��ى نظيرتها
النمساوية ،منذ مطلع  2016وحتى نهاية شهر تموز
الماضي.
وأوضح المسؤول ب��وزارة الداخلية ،أن متوسط عدد
الالجئين المرحلين من ألمانيا إلى النمسا ،ارتفع خالل
شهر تموز الماضي ،إلى نحو  110الجئين يوميا .مشيرا
إلى أن الالجئين المرحلين إلى النمسا ،يخضعون التفاقية
دبلن لالجئين ،التي تحدد الدولة المسؤولة عن دراسة
طلبات اللجوء ،وتنفيذ اإلجراءات الخاصة بالحصول على
حق اللجوء .مؤكدا أن النمسا ملتزمة تنفيذ بنود االتفاقية.
لكن متحدثا باسم الحكومة المجرية ،رف��ض طلب
سوبوتكا ،مؤكدا إن الغالبية العظمى ،من المهاجرين،
وصلوا إلى دول أخ��رى من أعضاء االتحاد ،أوال .وقال:
«المجر لم ولن تتحمل مسؤولية ،أو عواقب ،التصرفات
غير المسؤولة ل��دول أخ��رى أعضاء (النمسا وألمانيا)
اقترحت بوضوح تجاهل القواعد ،أو دول أخ��رى ،مثل
اليونان ،التي أهملت القيام بدورها».
وكانت الداخلية النمساوية ،قد أعلنت ،منتصف آب
الماضي ،أن مسألة إعادة المهاجرين من النمسا إلى المجر،
ستتصدر أجندة المفاوضات الثنائية ،على مستوى وزراء
األمن والداخلية ،في شهر أيلول.
وجاءت هذه اإلجراءات ،التي انتقدتها بشدة جماعات
مدافعة عن حقوق اإلن��س��ان ،واالت��ح��اد األوروب���ي ،بعد
تزايد التأييد لـ«حزب الحرية» اليميني المتشدد ،في
استطالعات ال��رأي ،ليتقدم على األح��زاب الحاكمة ،التي

تنتمي لتيار الوسط.
وم��ن المتوقع أن يصبح روب���رت جيرفالد ،مرشح
«ح��زب الحرية» ،أول رئيس يميني متشدد في أوروب��ا،
في االنتخابات المقررة يوم الثاني من تشرين األول .وهو
اليوم نفسه ،الذي سيجرى فيه االستفتاء في المجر.
تجدر اإلشارة ،إلى أن اتفاقية دبلن ،التي وقعت عليها
 12دولة عضوا في االتحاد األوروبي ،ودخلت حيز التنفيذ
اعتبارا من أول أيلول  ،1997تقضي بمسؤولية أول دولة
عضو ،وصل إليها الالجئ ،عن استقباله.
في غضون ذلك ،حذر الوزير التركي للشؤون األوروبية
عمر جليك ،من أن أنقرة ستتخذ تدابير بشأن اتفاق الهجرة
مع االتحاد األوروبي ،في حال لم تسوى مسألة تأشيرات
الدخول لرعاياها.
وقال جليك ،بعد لقاء مع وزير الخارجية البرتغالي،
أوغيستو سانتوس سيلفا« :نريد تسوية مسألة اإلعفاء من
التأشيرات في أسرع وقت ،وإال فإن تركيا ستضطر التخاذ
تدابير بالنسبة إلى عملية إعادة استقبال الالجئين».
وفي آب الماضي ،هدد الرئيس التركي بإفشال اتفاق
الهجرة مع االتحاد األوروبي ،في حال لم يتم ضمان إعفاء

األتراك من التأشيرات ،المدرج ضمن بنوده .لكن بروكسل،
تطلب مسبقا تعديل القوانين التركية لمكافحة اإلرهاب،
التي تراها تمس بالحريات .وق��ال جليك« :كيف يمكن
تعديل قانون مكافحة اإلره��اب ،في حين أننا ندافع عن
االتحاد األوروبي».
ودعا الوزير التركي أيضا ،أوروبا إلى أن تصرف ،في
أسرع وقت ،المليار يورو المتبقية من المليارات الثالثة،
في إطار هذا االتفاق .مضيفا :أن «تركيا تستقبل حاليا
ثالثة ماليين الجىء ،أتوا من سورية ،ما يمثل إنفاقا بـ25
مليار يورو».
وتابع« :من الضروري إيجاد آليات وأدوات جديدة ،ألن
األزمة قد تتفاقم ،فالوضع في سورية غير مستقر» .وانتقد
«الدول األوروبية العديدة التي رفضت استقبال الجئين»،
داعيا ً إلى مواصلة مفاوضات انضمام بالده إلى االتحاد
األوروبي ،وخصوصا فتح الفصلين  23و 24حول الحقوق
األساسية والقضاء.
ج��اء ذل��ك في وق��ت ،ذك��رت رئيسة بلدية باريس ،آن
هيدالغو ،أن العاصمة الفرنسية ستؤوي قرابة ألف
مهاجر ،في مخيمين ،للتصدي للعدد المتزايد من الرجال

اليوني�سيف :نحو  50مليون طفل «اقتلعوا» من ديارهم
أشار تقرير لمنظمة «اليونيسيف»
التابعة ل�لأم��م ال��م��ت��ح��دة ،إل��ى أن
نحو  50مليون طفل «اقتلعوا من
ديارهم» 28 ،مليونا منهم ،نزحوا
بسبب ن��زاع��ات الدخ���ل ل��ه��م بها،
فيما هاجر الماليين بحثا عن حياة
أفضل.
وأظ���ه���ر ت��ق��ري��ر (م��ن��ظ��م��ة األم���م
المتحدة للطفولة) ،تحت عنوان:
«ال���م���ش���ردون :األزم����ة المتفاقمة
لالجئين والمهاجرين األط��ف��ال»،
بيانات جديدة ترسم صورة واقعية
لحياة وأوضاع الماليين من األطفال
واألس����ر ال��م��ت��ض��ررة م��ن ال��ص��راع
العنيف ،وغيره من األزم��ات ،التي
تجعل رحلة محفوفة بالمخاطر،
تبدو أكثر أمنا من البقاء في المنزل.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة،
أن��ت��ون��ي ل��ي��ك« :ل��ق��د ص��دم العالم
بمشاهدة صور فردية ال تمحى من
الذاكرة ،ألطفال ،جسد إيالن الكردي
الصغير على الشاطئ ،بعد غرقه في
البحر ،أو الذهول على وجه عمران
دنقيش الدموي ،بينما كان جالسا
ف��ي س��ي��ارة إس��ع��اف ،ب��ع��د تدمير
منزله ،كل صورة ،كل طفل أو طفلة،
تمثل أن ماليين األطفال في خطر،
وهذا يتطلب ترجمة تعاطفنا لصور
األطفال الفردية ،إلى عمل من أجل
جميع األطفال».
وبحسب التقرير ،ش ّرد نحو 28
مليون طفل م��ن منازلهم ،بسبب
العنف والصراع داخل وعبر الحدود.
بما في ذلك عشرة ماليين طفل الجئ.
وهناك عشرة ماليين طفل من طالبي
اللجوء ،الذين لم يتم بعد تحديد
وضعهم كالجئين.

كما أش��ار التقرير ،إل��ى خطورة
تزايد أعداد األطفال الذين يعبرون
الحدود ،غير مصحوبين ببالغين.
ففي عام  ،2015قدم أكثر من 100
القصرالوحيدين ،طلبات
أل��ف من
ّ
للحصول على اللجوء ،أكثر بثالثة
أض��ع��اف ال��ع��دد ف��ي ع���ام .2014
ولفتت «اليونيسيف» إلى أن األطفال
غير المصحوبين ،هم من بين أولئك
األك��ث��ر تعرضا لخطر االستغالل
وس��وء المعاملة ،بما في ذل��ك عن
طريق المهربين والمتاجرين.
كما هاجر نحو  20مليون طفل من
ديارهم ،بسبب مجموعة متنوعة من
األسباب ،بما في ذلك الفقر المدقع،

أو ع��ن��ف ال��ع��ص��اب��ات .ويتعرض
الكثير منهم لخطر س��وء المعاملة
واالعتقال ،ألنهم ال يملكون الوثائق،
أو بسبب وضعهم القانوني غير
المؤكد.
إال أن التقرير يشير ،إلى أنه بشكل
ح��اس��م ،ال يحصل األط��ف��ال ،الذين
غادروا ،أو هجروا قسرا من ديارهم،
على كثير م��ن ال��م��زاي��ا المحتملة
للهجرة ،مثل التعليم.
ون���وه التقرير بستة إج���راءات
محددة ،من شأنها حماية ومساعدة
النازحين والالجئين والمهاجرين
األط��ف��ال ،أول��ه��ا ،ح��م��اي��ة األط��ف��ال
الالجئين وال��م��ه��اج��ري��ن ،ال سيما

األط���ف���ال غ��ي��ر ال��م��ص��ح��وب��ي��ن ،من
االستغالل والعنف؛ ويلي ذلك ،إنهاء
احتجاز األطفال ،من طالبي اللجوء
أو الهجرة ،من خالل تقديم مجموعة
من البدائل العملية؛ والحفاظ على
إبقاء أف��راد األس��رة معا ،باعتباره
أف��ض��ل وس��ي��ل��ة لحماية األط��ف��ال،
وإعطائهم الوضع القانوني؛ وتوفير
التعليم والحصول على الرعاية
الصحية وخ��دم��ات نوعية أخ��رى،
والضغط من أجل التصدي لألسباب
الكامنة وراء التحركات ،الواسعة
ال��ن��ط��اق ،لالجئين والمهاجرين.
وتعزيز التدابير لمكافحة كراهية
األجانب والتمييز والتهميش.

والنساء واألط��ف��ال ،الفارين من الحرب .وقالت« :أحد
المخيمين سيبنى للرجال واآلخر للنساء واألطفال ،على أن
يفتتح المخيم األول ،في منتصف تشرين األول المقبل».
ويأتي بناء المخيمين في باريس ،بينما تواجه الحكومة
ضغوطا لتفكيك مدينة صفيح مترامية األطراف ،توصف
«بالغابة» قرب ميناء كاليه .ويح ّمل السكان قاطنيها
مسؤولية زيادة الجريمة واعتالل االقتصاد المحلي.
أض��اف��ت هيدالغو« :علينا أن نخرج بطرق جديدة
للتغلب على الوضع ،فاألمور وصلت لحدودها القصوى،
المخيمان هذان يعكسان قيمنا» .و«المخيمان سيكونان
مؤقتين وسيكلفان  6.5ماليين يورو ،ستغطي سلطات
بلدية باريس  80في المئة من المبلغ».
وفي حين أن تأثر فرنسا بأزمة الالجئين ،في أوروبا،
أق��ل كثيرا ،من جارتها ألمانيا ،ف��إن اآلالف من طالبي
اللجوء ،يستخدمونها كنقطة عبور ،أمال في الوصول إلى
بريطانيا.
وفي السياق ،أعلن وزير شؤون الهجرة البريطاني،
روبرت غودويل ،أن بالده ستباشر ،هذا الشهر ،تشييد
جدار يرتفع أربعة أمتار ،بكلفة  1.9مليون جنيه ،لحماية
نفسها من المهاجرين غير الشرعيين.
وسيبنى الجدار على طول طريق السيارات ،في كاليه
الفرنسية ،من الجانبين ،وبمسافة كلم واحد .وسيكون
أملس من الجانبين ،ليتعزر التسلق عليه .ونوه الوزير
بأن ذلك يجري ضمن حزمة اتفاقيات «أنجلو -فرنسية».
وي��ف��ت��رض أن ي���ؤدي ذل���ك ،إل��ى حماية الشاحنات
والمركبات األخرى ،ومنع المهاجرين ،الذين يستخدمون
الحجارة وعربات محالت «السوبر م��ارك��ت» ،وكذلك،
جذوع األشجار ،إلجبار السيارات على التوقف ،ومن ثم
التسلل إلى داخلها للوصول إلى بريطانيا.
وقالت صحيفة  The Guardianإن الفكرة لم تنل
إعجاب ورض��ا السكان المحليين .وي��رى مراقبون ،أن
اإلج��راء عديم الفائدة ،وسيهدر عبثا أم��وال الميزانية؛
وفقط ،سيزيد ،بشكل كبير ،أسعار المهربين ،الذين ينقلون
المهاجرين ،بشكل غير مشروع.
وف��ي ال��ع��ام ال��م��اض��ي ،تصدى ح��رس ال��ح��دود لـ39
ألف محاولة عبور للحدود ،بطريقة غير مشروعة .وهو
ضعف المؤشر نفسه ،قبل عام من ذلك .وصدرت أحكام،
ف��ي فرنسا ،ض��د أكثر م��ن مئة م��ن سائقي الشاحنات
البريطانيين ،لضلوعهم في عمليات تهريب المهاجرين.

ال�صين :نعمل مع الفلبين
لإعادة العالقة الطيبة
قال ليو تشن مين ،نائب وزير الخارجية الصيني ،أمس ،أن بالده واثقة من
قدرتها على العمل مع الفلبين ،من أجل إعادة العالقات الطيبة ،بعد أن أصبح
البلدان على خالف ،بسبب قرار أصدرته محكمة التحكيم الدولية ،في اآلونة
األخيرة ،بشأن بحر الصين الجنوبي.
أضاف المسؤول الصيني ،متحدثا على هامش قمة «آسيان» ،في فينتيان،
إن الصين والفلبين تربطهما عالقات طيبة «من آالف السنين .وخالل الثالثين
عاما األخيرة ،كانت العالقات سلسلة للغاية .ولم تتأثر العالقة إال في السنوات
القليلة الماضية ،بسبب بعض المشاكل المعروفة للجميع» .مؤكداً ،أن «الصين
واثقة من أنه يمكنها العمل مع الفلبين لتحسين عالقتنا» .وأضاف :إن الصالت
مع حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي ،الجديدة ،بدأت بشكل جيد.
وكشف المسؤول الصيني ،عن أن البلدين يبحثان في مد خط ساخن،
للتعامل مع حاالت الطوارئ في بحر الصين الجنوبي ،المتنازع عليه.
التصريحات الصينية جاءت في وقت ،نشرت فيه وزارة الدفاع الفلبينية،
صورا تظهر ما قالت إنها سفن صينية ،قرب جزيرة متنازع عليها ،في بحر
الصين الجنوبي ،قبل ساعات من لقاء رئيس ال��وزراء الصيني بزعماء دول
جنوب شرق آسيا ،في قمة في الوس.
ولم يرد أي تفسير لتوقيت نشر الصور ،لكنه جاء بعد يومين من إبداء مانيال
«قلقها البالغ» إزاء زيادة عدد السفن الصينية ،حول جزيرة «سكاربورو»،
وطلبها تفسيرا من سفير بكين.
هذا ،وأُرسلت الصور العشر ،إضافة لخريطة توضيحية ،للصحافيين بالبريد
االلكتروني .في وقت من المقرر فيه أن يلتقي زعماء الدول األعضاء في «آسيان»،
برئيس الوزراء الصيني ،لي كه تشيانغ.

