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بايدن يختتم اليوم ماراثون القمم بأول اجتماع «رئاسي» مع بوتني
عواصــم ـ وكاالت: يختتم 
الرئيس األميركــي جو بايدن 
اليوم ماراتون القمم بأول قمة 
له مع نظيره الروسي فالدميير 
بوتني منــذ توليه منصبه في 

البيت األبيض. 
وبعــد حضــوره قمتــني 
ملجموعة السبع «G٧» وحلف 
شمال االطلسي «الناتو»، اضافة 
الى القمة االميركية- االوروبية 
أمس، وصل بايدن إلى جنيڤ 
لبحث العالقــات األميركية - 
الروسية التي أصبحت في وضع 
حرج، بحسب يوري أوشاكوف 
كبير مســاعدي بوتني. ويبدو 
ان نقطــة االتفاق الوحيدة بني 
اجلانبــني، هــي عــدم االفراط 
بالتفاؤل فــي حتقيق اختراق 
كبيــر.  ونقلــت رويتــرز عن 
مسؤول بارز من إدارة الرئيس 
األميركي انه ال يتوقع الكثير من 
القمة. وقال املسؤول األميركي 
الرئاســة  لدى هبــوط طائرة 
األميركيــة في جنيڤ أمس «ال 
نتوقع أن تسفر هذه القمة عن 

نتائج كبيرة».
«ال  فيــال  وتســتضيف 
غراجن» الشــهيرة فــي جنيڤ 
اليــوم بوتــني وبايــدن، ومن 
املقــرر أن تتألــف القمــة مــن 
ثالثــة أجــزاء: لقــاء بصيغــة 
ضيقة، ولقاءين موســعني مع 
استراحة تتم خاللهما مناقشة 
العالقات الروسيةـ  األميركية، 
واالستقرار االستراتيجي، فضال 
عــن مكافحة وبــاء «كورونا» 
النزاعات اإلقليمية  وتســوية 

السيما دونباس وأوكرانيا.
القمــة  بايــدن  واســتبق 
بلهجة حازمــة تعهد فيها بأن 
يحدد للرئيس الروسي ما هي 

ضفتي احمليط األطلسي خالل 
القمم التي عقدها في أوروبا. 

وأكــد أمس أن بالده تطمح 
الى تكوين عالقات «رائعة» مع 
كل من االحتاد األوروبي وحلف 

شمال االطلسي (ناتو).
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
صحافــي لبايدن لدى وصوله 
الــى مقــر االحتــاد االوروبــي 
حلضور قمة بروكســل، وكان 
في اســتقباله رئيس املجلس 
األوروبــي تشــارلز ميشــيل 
ورئيسة املفوضية األوروبية 

اورسوال فون دير الين.
الرئيــس األميركي  وذكــر 
في بيــان صحافي قبــل القمة 
«لدينا فرصــة عظيمة للعمل 
مــع االحتــاد األوروبي وحلف 

ملواجهة ممارسات الصني غير 
املراعية لقواعد السوق في هذا 
القطاع التي تعطي الشــركات 
الصينية ميزة غير عادلة، الفتا 
الى أن الواليات املتحدة واالحتاد 
األوروبي «سيعمالن معا بطرق 
محددة تعكس معاييرنا العالية 
مبا في ذلك التعاون في مجالي 
االستثمار ونقل التكنولوجيا».
مــن جانبها، قالــت املمثلة 
التجارية األميركية الســفيرة 
كاثرين تاي في مؤمتر صحافي 
«انه جرى حل احد اهم النزاعات 
التجاريــة القائمة منذ مدة بني 
الواليــات املتحــدة وأوروبــا» 
مبينة انه «بدال من الصراع مع 
أحد أقرب حلفائنا فقد اجتمعنا 
في النهاية ضد تهديد مشترك».

شمال األطلسي واشعر بشعور 
جيد حيال ذلــك»، مضيفا انه 
«من املصلحة للواليات املتحدة 
أن تكون لها عالقة عظيمة مع 

اجلانبني».
وأعلــن بايــدن االتفاق مع 
االحتــاد األوروبي حلل النزاع 
التجاري بني شــركتي طيران 
(بوينــغ) و(إيربــاص) الــذي 
استمر أكثر من ١٦ عاما ما ميثل 

«إجنازا كبيرا».
وقــال فــي بيــان: «اتفقت 
الواليــات املتحــدة واالحتــاد 
األوروبي على تعليق الرسوم 
اجلمركيــة ملــدة ٥ ســنوات 
والتزامهما بضمان تكافؤ الفرص 

لشركاتنا وعمالنا».
وأكــد أهميــة العمــل معــا 

الرئيس األميركي يؤكد متانة العالقة مع االحتاد األوروبي و«الناتو»

(أ.ف.ب) الرئيس األميركي جو بايدن لدى وصوله إلى جنيف أمس  

«خطوطه احلمراء». وقال في 
ختام قمة «الناتو» في بروكسل 
«ال نسعى إلى نزاع مع روسيا، 
لكننا سنرد إذا واصلت روسيا 

أنشطتها».
ويتوقع املراقبون محادثات 
صعبة بني بايدن وبوتني، وذلك 
على خلفية اخلالفات األخيرة 
بينهما، ويرون أن القمة لن حتل 
جميع اخلالفات لكنها على األقل 
وسيلة للحد من الصراع وتهدئة 
التوتر بشكل عام في العالقات 

بني البلدين.
وبانتظار ما ستتمخض عنه 
قمته مع بوتني، يبدو ان بايدن 
جنح إلى حد كبير في محاولة 
رأب الصدع الذي أحدثه سلفه 
دونالد ترامب في العالقات بني 

االحتالل يقمع املظاهرات املعارضة لـ  «مسيرة األعالم»
عواصــم ـ وكاالت: واجهت 
حكومة االحتالل االســرائيلي 
أول حتــد لها بعد يــوم واحد 
على تسلم مهامها، في مواجهة 
دعــت  غضــب»  «يــوم  أول 
فيــه القوى الفلســطينية إلى 
االســتنفار للتصدي ملا يسمى 
«مسيرة األعالم» اإلسرائيلية 
االستفزازية وسط حتذيرات من 
حتولها الى فتيل يعيد اشعال 
األوضاع بعد نحو شــهر على 

حرب االيام الـ١١.
وفــي أول اختبار حلكومة 
«التغيير» التي أطاحت ببنيامني 
نتنياهو، وتضم حزبا فلسطينيا 
من عــرب الـــ٤٨، أجلت قوات 
االحتــالل اإلســرائيلي بالقوة 
الفلسطينيني  الشبان  عشرات 
الذين جتمعوا في ســاحة باب 
العمــود فــي البلــدة القدميــة 
بالقــدس احملتلــة، واعتــدت 
بالضــرب علــى عــدد منهــم 
واعتقلت آخرين، إلفساح املجال 
امام املسيرة التي ينظمها لتي 
ينظمها سنويا آالف املستوطنني 
املتطرفني إلحياء ذكرى احتالل 
القدس الشرقية وضمها، وسط 

توعد فصائل املقاومة بالرد.
«وفــا»  وكالــة  وقالــت 
الفلســطينية نقال عن مصادر 
محليــة إن قــوات االحتــالل 
فــي  املتواجديــن  هاجمــت 
منطقة بــاب العمــود وأخلت 
املنطقة بالقوة واعتدت عليهم 
بالعصي والهــراوات. وأغلقت 
جميــع املداخــل املؤديــة إلــى 
باب العمود، ودققت ببطاقات 
الصحافيني وأبعدت بعضهم عن 

االحتالل بالقدس احملتلة. 
وقد متكــن املتطرفون من 
منظمي املســيرة من الوصول 
الى منطقة باب العمود بحماية 
قــوات االحتــالل، بعــد ابعاد 

الفلسطينيني من املنطقة.
االحتجاجــات  وامتــدت 
إلى جميــع األراضــي احملتلة 
حيث، قمعت قــوات االحتالل 
فــي مدينة بيت حلم، مســيرة 
سلمية خرجت تنديدا بـ«مسيرة 
االعالم»، واصابت العشرات من 
املشاركني باالختناق جراء الغاز 
السام واملدمع، بينهم مصور في 

وكالة رويترز.
وانطلقت املسيرة التي دعت 
اليها القوى والفصائل الوطنية، 
من منطقة باب الزقاق، مرورا 
بشارع للقدس اخلليل، وصوال 

للتصــدي وإفشــال «مســيرة 
األعالم». 

وكان وزير األمن الداخلي في 
احلكومة اجلديدة صادق أمس 
األول على تنظيم املسيرة التي 
تأجلت عدة مرات بسبب تصدي 

الشبان الفلسطينيني لها.
الفلســطينيون  واعتبــر 
املسيرة «استفزازا» ودعوا إلى 
«يوم غضب» في غزة والضفة 
الغربيــة بينما التزال ذكريات 
اعتداءات شرطة االحتالل خالل 
شهر رمضان عالقة في األذهان.
وحث دبلوماسيون جميع 

األطراف على ضبط النفس.
وكتب مبعوث األمم املتحدة 
الشــرق األوســط تــور  إلــى 
وينزالنــد على تويتــر يقول 
«التوتــر يتصاعــد مجددا في 
القدس في ظرف أمني وسياسي 
هش وحســاس للغاية، بينما 
تعمل األمم املتحدة ومصر بهمة 

على تثبيت التهدئة».
وحث جميع األطراف «على 
التصرف مبسؤولية وجتنب أي 
استفزازات قد تؤدي إلى جولة 

مواجهات أخرى».
ومثلــت املســيرة حتديــا 
لرئيس الوزراء اجلديد اليميني 
املتطرف نفتالي بينت وائتالفه 
الــذي يضــم أحزابــا ميينيــة 
ووسطية ويسارية وعربية. وقد 
يغضب تغيير مســار املسيرة 
أعضاء في قاعــدة مؤيديه من 
اليهــود املتطرفــني ويعرضه 
التهامــات مبنح حمــاس حق 
االعتــراض علــى فعاليات في 

القدس احملتلة.

الى املدخل الشمالي لبيت حلم 
«محيط مسجد بالل بن رباح»، 
حيث قمعتها قــوات االحتالل 
بإطــالق قنابل الغاز والصوت 
والرصــاص املغلــف باملطاط، 
مــا ادى الــى اصابة عــدد من 
املشاركني. كما أصيب عشرات 
الفلسطينيني، باالختناق جراء 
استنشاقهم الغاز السام، خالل 
مواجهات مــع جيش االحتالل 
على مدخل مخيم العروب شمال 

اخلليل.
وكانــت ســلطات االحتالل 
اإلسرائيلي دفعت، بتعزيزات 
عســكرية وشــرطية واســعة 
إلى القــدس احملتلة، حتســبا 
لتلبية دعوات القوى الوطنية 
واإلسالمية في الضفة الغربية 
وأراضي عام ٤٨، إلى االستنفار 

عشرات اإلصابات في القدس احملتلة وباقي األراضي الفلسطينية

فلسطينيون يحرقون صورة رئيس الوزراء االسرائيلي نفتالي بينت خالل احتجاجات في خان يونس ضد مسيرة االعالم االسرائيلية  (رويترز)

املنطقة وعن شــارع السلطان 
ســليمان، كما نصبت شــرطة 
االحتالل احلواجــز احلديدية 
ملنع الفلسطينيني من الدخول 
إلــى املنطقة واخلــروج منها.

وانتشــرت قــوات كبيــرة من 
الشرطة اإلسرائيلية، في شوارع 
الســلطان ســليمان ونابلــس 
واملصــرارة، املؤديــة الى باب 

العامود.
أغلقــت  الســياق،  وفــي 
قــوات االحتــالل عــددا مــن 
متاجــر املواطنــني فــي البلدة 
القدميــة بالقــدس احملتلــة، 
توطئة لتنفيــذ اقتحام ضخم 
للمســتوطنني ضمن ما يسمى 
«مسيرة األعالم». واعلن الهالل 
األحمر الفلسطيني اصابة نحو 
٢٠ شــخصا فــي مواجهات مع 

إيران تعلن انتاج ٦٫٥ كيلو غرامات
 من اليورانيوم املخصب بنسبة ٦٠٪

عواصم - وكاالت: أعلنت إيران امس أنها 
أنتجت ٦٫٥ كيلوغرامات من اليورانيوم املخصب 
بدرجة نقاء ٦٠٪، في خطوة أثارت االرتباك في 
احملادثات النووية مع القوى العاملية، تنقل فيها 
طهران املواد االنشطارية خطوة باجتاه درجة 
التخصيب ٩٠٪ الالزمة لصنع أسلحة نووية.
ونقلت وســائل اإلعالم عــن ربيعي قوله 
«مبوجب القانون، من املفترض أن تنتج منظمة 
الطاقــة الذرية ١٢٠ كيلوغراما من اليورانيوم 
املخصب بدرجة نقاء ٢٠٪ في السنة. وبحسب 
أحــدث تقريــر، أنتجنــا ١٠٨ كيلوغرامات من 
اليورانيــوم بنقاء ٢٠٪ في األشــهر اخلمســة 
املاضية». وأضاف «فيما يتعلق بإنتاج يورانيوم 
بدرجة نقاء ٦٠٪ في الفترة القصيرة املنقضية، 

أنتجنا حوالي ٦٫٥ كيلوغرامات».
جــاء اإلعالن امس، في الوقت الذي جتري 
فيه طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في 
ڤيينا بهدف إيجاد سبل إلحياء االتفاق النووي 

الذي أبرم في ٢٠١٥ بني إيران والقوى العاملية.
من جهته، قال عبد الناصر همتي املرشــح 
املعتدل البارز بانتخابات الرئاســة اإليرانية 
امس، إنه من املمكن أن جتري إيران محادثات مع 
الواليات املتحدة إذا التزمت واشنطن «بالتعايش 

اإليجابي» مع طهران.
وتابع همتي، احملافظ السابق للبنك املركزي، 
في مؤمتر صحافي قبيــل االنتخابات املقررة 
يوم اجلمعة «يجب أن نرى ما الذي ســتفعله 
أميركا بشــأن االتفاق النووي، بعد ذلك نرى 
ما إذا كانت تريد مواصلة التدخل في املنطقة 

من خالل إسرائيل وعناصرها».
وأضاف همتي في تصريحات نقلتها وكالة 
«فارس» شبه الرسمية لألنباء «هناك سلسلة 
مــن القضايا التي حتتاج إلى بنــاء الثقة، إذا 
شعرنا حقيقة أن أميركا متضي باجتاه تعايش 
إيجابي لدعم السالم العاملي واإلقليمي، عندئذ 
لن تكون هناك مشكلة في إجراء محادثات».

همتي: «التعايش اإليجابي» قد ميهد الطريق حملادثات مع أميركا

السياسة اخلارجية 
الصينية في مرحلة 

انتقالية
بقلم د.هاني فندقلي* 

في يوم الثالثاء ٨ يناير ٢٠٢٠، أقر مجلس 
الشيوخ األميركي تشريعا خصص فيه مبلغ 
٢٥٠ مليار دوالر، وصف بأنه أحد أكبر مشاريع 
القوانني الصناعية في تاريخ الواليات املتحدة 
في محاولة مشتركة من احلزبني لضمان بقاء 
قدرة الواليات املتحدة على التنافس مع الصني.

وهذا املسار هو جزء من اجلدل املكثف بني 
النقاد وصانعي السياســات ووسائل اإلعالم 
من جميع امليول السياســية حول السياسة 

اخلارجية للصني.
لقــد ازداد هذا النقاش في حدته وتكراره 
في السنوات األخيرة الى مستوى يستحضر 

ذكريات احلرب الباردة.
وبدافع القلق من قــوة الصني الصاعدة، 
حتول التركيز إلى اقتصادها الطموح املتجسد 
في مبادرة احلزام والطريق، وحزمها السياسي 
في بحر الصني اجلنوبي وتايوان، وتعاملها مع 
املعارضة الداخلية في هونغ كونغ وشينغانغ. 
وهكذا هو حال النظام العاملي الذي ناقشته قمة 
مجموعة السبع «٧ G» التي جمعت اكبر سبع 
اقتصادات في العالم، خالل اجتماعها قبل أيام 
في بريطانيا ملناقشة األمور ذات الوزن الثقيل، 
كاالقتصاد العاملي وڤيروس الكورونا والصني 
وأمور أخرى مهمة. ومن الســخرية مبكان 
استثناء الصني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من 
هذه االجتماعات ومن عضوية املجموعة كليا.

ومع ذلك، فإن اخلطاب بشأن الصني يفتقر 
إلى نوع االستراتيجية املتماسكة التي عبر عنها 
جورج كينــان في «برقية طويلة» عام ١٩٤٦. 
ومقالته عن شخصية السيد «اكس» في مجلة 
الشؤون اخلارجية بشأن روسيا. الصني ليست 
االحتاد السوفيتي، وهزمية الصني او عزلها 

أو تفككها ليس نهاية واقعية للعبة.
وبدال من ذلك، فإن اســتراتيجية 

مصاغة بشــكل جيد تهدف إلى 
العالقات بني  احلفاظ علــى 

الواليــات املتحدة والصني 
على مســتوى تنافســي، 
مع جتنب االنزالق في فخ 
ثوسيديس، أمر بالغ األهمية 

في املرحلة.
أن تتضمــن  ويجــب 

صياغة مثل هذه اإلستراتيجية 
لتاريــخ الصــني وثقافتها  فهمــا 

الكونفوشيوسية الطاوية، والتي حتدد دوافع 
الصني، الســيما قرن مــن الزمن التي عانت 
خالله من اإلذالل على أيدي القوى األجنبية.

لقد اســتغرقت الصني ما يقرب من قرن 
ونصف الستعادة إقليم هونغ كونغ الذي مت 
التنازل عنه لبريطانيا العظمى في حربي األفيون.

لن يرغــب أي زعيم صيني على اإلطالق 
في تكرار مثل هذا اإلذالل.

ويتجاهل اجلدل حول الصني كذلك تاريخها 
الفخور الذي سيطرت فيه على االقتصاد العاملي 

أللفي عام حتى بداية الثورة الصناعية.
وقد يستنتج املؤرخ أن القرن املاضي كان 
انحرافا تاريخيا، وأن الصني تستعيد مكانتها 

السابقة فقط.
وغالبا ما يتــم التغاضي عن القيود التي 
تواجهها الصني في االضطالع بدورها النسبي 
في إدارة املؤسسات القائمة على القواعد، مثل 
منظمات بريتون وودز وبنوك التنمية اإلقليمية.

وحتى وقت قريب، كان لدى الصني قوة 
تصويت أقل في صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي، على سبيل املثال، مقارنة بإيطاليا.
وحتى اليوم، ال تزال الصني متخلفة عن 
اليابان، التي ميثــل اقتصادها ثلث اقتصاد 
الصني تقريبا، في القوة التصويتية في صندوق 
النقد الدولي والبنــك الدولي وبنوك التنمية 

اإلقليمية األخرى.
وفي منظمة التجارة العاملية، حيث خسرت 
الصني معظم القضايا املرفوعة ضدها، كانت 
الواليات املتحدة هي التي تهمش منظمة التجارة 
العامليــة من خالل منــع التعيينات القضائية 
االســتئنافية وفرض الرسوم اجلمركية من 

جانب واحد.
واليوم، حتى تكوين مجموعة السبع، التي 

من املفترض أن متثل أكبر االقتصادات العاملية، 
هو من مخلفات املاضي الذي يستثني الصني 
التي يضاهي اقتصادها اقتصادات ستة أعضاء 

مجتمعة، باستثناء الواليات املتحدة.
مثل هذه العوامل هي محركات مهمة لترويج 
الصني «لألندية» املالية التي ترعاها، والتي غالبا 

ما ينظر إليها بعني الشك.
وردد تقريــر صدر مؤخــرا عن مجلس 
العالقات اخلارجية االعتقاد السائد في استنتاج 
أن مخاطر مبادرة احلزام والطريق على الواليات 
املتحدة «والدول املتلقية» تفوق كثيرا فوائدها.

ومع ذلك، فقد منت هذه املبادرات من حيث 
احلجم والنطاق ليتم رفضها باعتبارها مجرد 

خدع سياسية.
يتركز التوتر بني الواليات املتحدة والصني 
حول أربعة مجــاالت للصــراع، هي األمن 

واالقتصاد والتكنولوجيا واأليديولوجيا.
في حني أن هذه القضايا هي مجاالت اهتمام 
مشروعة، إال أنها ال تساعد وفي حتديد نهاية 
اللعبة امللموسة. وســتظل الصني دائما هي 
الصني ومكاسبها االقتصادية والتكنولوجية 

ال رجوع فيها تقريبا.
ولديها بالفعل ما يقدر بأكثر من ٧٠٪ من 
محطات «٥ج» الرئيسية في العالم ومستخدمني 
للهواتف الذكية «٥ج»، كما أن تطورها في الذكاء 
االصطناعي واحلوسبة الفائقة، وما إلى ذلك، 

يضمن االستدامة.
وعلى الرغم من زيادة منوها السابق بسبب 
انتهاكات حقوق امللكية الفكرية املزعومة، أظهر 
تقرير حديث صادر عن املنظمة العاملية للملكية 
الفكرية أن الصني قد جتاوزت الواليات املتحدة 
مؤخرا في طلبات العالمات التجارية وبراءات 

االختراع.
على الرغم من أن الصني ليس 
إال  التبشير،  لديها سجل في 
أنها تســعى إلــى حتقيق 
مصلحتهــا الوطنية من 
خالل سياســة خارجية 
ترتكز بشدة على برامج 
اقتصاديــة ذات ثالثة 
أهداف ضمنية: الوصول 
الطاقة واملواد اخلام،  إلى 
أسواق منتجاتها وشركاتها، 

ومجاالت النفوذ اإلستراتيجية.
ومع ذلك، فقد ساهمت سياستها اخلارجية 
القوية، في اخلطــاب املعادي للصني، والذي 
انقسم إلى قضايا سياســية «تايوان، وبحر 
الصــني اجلنوبــي، واأليديولوجيا، وحقوق 
اإلنســان، واألمن، والتكنولوجيا، والهجمات 
«التي  اإللكترونية، والتجارة، والعســكرية، 
تهدد إنشاء «عالم واحد ونظامان» من خالل 
اعتماد معايير التكنولوجيا املتنافسة وتغيير 

سالسل التوريد.
في حني أن هــذه النتيجة لها فوائد خلق 
املنافسة والتخفيف من مخاطر املواجهة العدائية، 
إال أنها مكلفة، ولهــا نتائج غير مؤكدة، وقد 

تكون متأخرة بالفعل.
ومع ذلك، فإن منوذج التقنيات املتنافسة، 
الغموض االســتراتيجي حول  مع استمرار 
سياســة الصني الواحدة، قد يقدم حال مؤقتا 
عمليا، وتصفه نظرية اللعبة باســم «توازن 
ناش» الذي يتصرف فيه كال اجلانبني ضمن 

معايير محددة مسبقا.
وبخالف ذلك، فهو شكل من أشكال التعايش 
التنافسي. ووصفت مجلة إيكونوميست، تايوان 
بأنها «أكثر األماكن خطورة على وجه األرض»، 
وهو تذكير واقعي باملخاطر الكامنة في التوترات 

العاملية.
وهو أيضــا تذكير صارخ بكتاب نورمان 
أجنيل األساسي لعام ١٩٠٩ «الوهم العظيم»، 
عشــية احلرب العاملية األولــى، حيث جادل 
البرملاني البريطاني ضد إمكانية احلرب ألن 
التكلفة االقتصادية للحرب كانت كبيرة جدا 
والترابط االقتصادي بــني البلدين أن يكون 

«الضامن احلقيقي للسلوك اجليد».
كان آجنيل على صواب وخطأ. دعونا نأمل 

أن تكون هذه املرة مختلفة.

خاص ملركز ريكونسنس للبحوث والدراسات

*حاصل على دكتوراه في العلوم من «معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا» وبكالوريوس من جامعه بغداد وحصل 
على درجة شرف اليس ايالند من الكونغرس األميركي وعضو في: اللجنة االستشارية التابعة للخارجية األميركية

شغل منصب رئيس قسم االستثمارات في البنك الدولي، ورئيس جمعية املصرفيني العرب

أنباء سورية

برلني: لم يتم ترحيل أي سوري 
رغم إنهاء وقف الترحيالت

برلني - د.ب.أ: أعلنت احلكومة األملانية، أنها لم 
ترحل أي الجئني سوريني إلى موطنهم على الرغم 
من انتهاء قرار وقف الترحيالت إلى ســورية منذ 

٦ أشهر.
وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية األملانية لوكالة 
األنباء األملانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلني: «حتى اآلن 

لم يتم تنفيذ أي ترحيالت إلى سورية».
ومن املقرر تناول هذا املوضوع خالل اجتماع 
وزراء الداخلية احملليــني للواليات بأملانيا ووزير 
الداخلية االحتادي في الفترة بني اليوم واجلمعة في 
مدينة روست بوالية بادن- فورمتبرغ جنوبي أملانيا.

يذكر أنه مت إنهاء وقف الترحيل، الذي مت فرضه 
في عام ٢٠١٢، مطلع العام احلالي بســبب حتفيز 
لألمر من وزراء الداخلية احملليني املنتمني لالحتاد 
املسيحي الذي تنتمي إليه املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل واملكون من احلزب املسيحي الدميوقراطي 

واحلزب املسيحي االجتماعي بوالية باڤاريا.

األمم املتحدة تعّبر عن قلقها على أوضاع 
١٣٫٤ مليون «سوري محتاج»

جنيــڤ ـ وكاالت: أعــرب 
املتحدث باسم مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 
املتحدة يانس ليركا عن قلق 
املنظمة بشأن تدهور الوضع 
اإلنســاني ملا يصل إلى ١٣٫٤ 
مليــون شــخص محتاج في 
جميع أنحاء ســورية نتيجة 
الصراع واألزمة االقتصادية 
إضافــة إلــى تداعيــات وباء 

كورونا.
وذكر املتحدث األممي في 
بيان أمس، أن بعض السوريني 
األكثــر ضعفا موجودون في 
شمال غربي البالد، حيث مت 

تصنيــف ما يصــل إلى ٩٠٪ 
من حوالى ٣٫٤ ماليني شخص 
علــى أنهم في حاجة ماســة 
للمساعدة، السيما ٢٫٧ مليون 
نازح داخليا.وأوضح أن معظم 
النازحني يتعرضون للضغط 
على احلدود مع تركيا في أكثر 
من ألف مخيم ومستوطنة غير 
رســمية، خاصة أن الوصول 
الوحيد لألمم املتحدة إلى هؤالء 
املاليني، هو من خالل عملية 
عبــر احلدود املصرح بها من 
قبل مجلس األمن الدولي، عن 
طريــق معبر (بــاب الهوى) 
وهو آخر نقطة دخول لألمم 

املتحدة لنقل املســاعدات إلى 
شمال غرب سورية.

وأكد املتحــدث األممي أن 
الهــوى) على  معبــر (بــاب 
احلــدود الســورية التركية، 
هو شــريان احليــاة األخير 
الذي يحول دون وقوع كارثة 
إنسانية ملاليني األشخاص في 
شمال غرب سورية، على الرغم 
من الضغوط الروسية إلغالقه 
وحصر ادخال املساعدات عن 
طريــق النظام، وذلك بعد ان 
جنح الفيتو الروسي في اغالق 
معبريــن آخريــن في شــرق 

وشمال شرق سورية. 


