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تلوح بـ “الحرية ميركل ستنظر في ل ّم شمل
واشنطن ّ
الدينية” لتخفيف عقوبات فئة من الالجئين في 2018
قالت المستشارة األلمانية ،أنغيال ميركل ،إنها ستنظر
السودان
قال المدير الجديد للوكالة األميركية للتنمية الدولية في
السودان إن الواليات المتحدة أثارت مسألة الحريات
الدينية خالل محادثات بشأن تخفيف العقوبات عن
السودان.
وأجرى مارك غرين مدير الوكالة المحادثات مع كبار
المسؤولين السودانيين في وقت تدرس فيه الحكومة
األميركية إن كانت ستخفف العقوبات المفروضة
منذ  20عاماً وهو قرار ينبغي اتخاذه بحلول  12من
أكتوبر /تشرين األول القادم.
وقال غرين بعد اجتماع مع رئيس الوزراء السوداني
بكري حسن صالح “طرحنا أسئلة ..وتلقينا تأكيدات”.
ورغم أن حقوق اإلنسان والحريات الدينية ليست
شروطاً لرفع دائم لبعض العقوبات عن السودان فإن
الحكومة األميركية تطرحهما بشكل متزايد كملفين
مثيرين للقلق.
وخالل زيارة لمدة ثالثة أيام للسودان ،قال غرين إنه
أقر بأن الحكومة اتخذت “خطوات جادة” لالمتثال
لشروط الواليات المتحدة من أجل تخفيف العقوبات.
ومن بين هذه الشروط تحسين فرص عمال اإلغاثة في
الوصول للمحتاجين للمساعدات اإلنسانية والتعاون في
مكافحة اإلرهاب وحل الصراعات الداخلية.

بشأن لم شمل عوائل الالجئين أصحاب صفة الحماية
المحدودة “الحماية الثانوية” ،في مطلع العام القادم.
ونقلت قناة “ ”DWاأللمانية عن ميركل إنها ال تعتزم
اتخاذ أي قرار بشأن مسألة لم الشمل لالجئين خالل العام
الحالي ،وأن األولوية اآلن للحائزين على صفة حماية
كاملة.
وقالت ميركل أن “الشخص الحائز على صفة حماية
كاملة ،يمكنه اآلن أن يستقدم والديه وأطفاله ويجب أن
نطبق ذلك أوال” .ولتفادي إثقال كاهل البلديات مجدداً في
رعاية الالجئين أعلنت الحكومة األلمانية في وقت سابق
عن تعليق لم الشمل لعائالت هذه المجموعة لمدة عامين .
من جهة أخرى اقترح نواب عن الحزب المسيحي
االجتماعي البافاري االستمرار في حظر لم الشمل
لعائالت هذه المجموعة لما بعد  18مارس/آذار ،2018
باستثناء أقارب الالجئين السوريين الذين ال يزالون
موجودين في سوريا.
من جانبها اتهمت منظمة (برو أزول) الداعمة لالجئين،
وزارة الخارجية األلمانية ،بتأخير الطلبات المقدمة
من الجئين حاصلين على صفة حماية كاملة ،وعزت
المنظمة هذه اإلجراءات ألسباب سياسية ،إال أن
الحكومة األلمانية بررت ذلك بأن بعثاتها الخارجية في
المنطقة المحيطة بـ سوريا تتحمل أعباء ثقيلة.
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زاباد -2017تركز على مكافحة اإلرهاب كما أن
طبيعتها دفاعية بحتة”.
وانتقد فومين اإلعالم الدولي “لنشره أكاذيب حول
“التهديد الروسي” في تغطية التدريبات المقررة على
طول الخاصرة الشرقية لحلف شمال األطلسي.
وأضاف “البعض يقولون حتى أن تدريبات زاباد 2017
هي نقطة انطالق لغزو أو احتالل ليتوانيا ،أو بولندا أو
أوكرانيا”.
وفي تموز/يوليو صرح األمين العام لحلف شمال
األطلسي ينس ستولتنبرغ “لدي كل األسباب التي
تدفعني إلى االعتقاد” أن التدريبات “سيشارك فيها عدد
أكبر من الجنود من ما هو معلن رسميا”.
ودعا ستولتنبرغ الكرملين إلى الشفافية خالل التدريبات
محذراً بأن الحلف “سيراقبها عن كثب”.
وأقلقت التدريبات التي ستجري هذا الشهر في غرب
روسيا وبيالروسيا وجيب كاليننغراد غرب روسيا،
الدول المجاورة األعضاء في حلف شمال األطلسي،
وزعمت ليتوانيا أن نحو  100ألف جندي سيشاركون
في التدريبات.
وقال فومين إن “نحو  ”12700جندي سيشاركون في

التدريبات من بينهم  7200من بيالروسيا و 5500من
روسيا .وسيتواجد نحو  3000في بيالروسيا خالل
التدريبات.
وأوضح أنه “رغم أن الجزء الرئيسي من التدريبات
سيجري على أراضي بيالروسيا ،فإن السيناريو
يفترض عدواً وهمياً ليس له عالقة بمنطقة معينة”.
وتجري التدريبات على مرحلتين من  14حتى 20
أيلول/سبتمبر .وسيجري بعضها على “جماعات
متطرفة” وهمية يفترض أنها تسللت إلى روسيا
وبيالروسيا للتخطيط لـ”أعمال إرهابية” وتتلقى “دعماً
خارجياً” من البحر والبر.
وقال فومين “نعتقد أن الوضع في سيناريو التدريبات
يمكن أن يحدث في أي جزء من العالم”.
وفي تموز/يوليو الماضي ،توافق الحلف األطلسي
وروسيا على تفادي أي خطر مواجهات محتملة خالل
تدريباتهما .وأعلن األمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ
يومها أن موسكو حددت ،بناء على مطالبة الحلف،
عدد الجنود والبوارج والطائرات الذين سيشاركون في
“زاباد” ،وان الحلف أبلغ بدوره موسكو بتدريبه المقبل
في “ 2017ترايدنت جافلن”.

Advertisements: (770) 608-3343

2

مفاجأة حول صواريخ كوريا الشمالية“ ..مزيفة؟!
نشرت مجلة “نيوزويك”
تقريراً ،كشف فيه خبراء
أميركيون وألمان عن نتائج
واستنتاجات توصلوا إليها
حول قدرة صواريخ كوريا
الشمالية على حمل رؤوس
ضرب
تستطيع
نووية
الواليات المتحدة.
وذكرت مجلة “نيوزويك”،
ً
نقال عن خبراء أميركيين
وألمان ،في تقرير لهم يشير
إلى توصلهم إلى استنتاج
مفاده أن الرؤوس الصغيرة أثناء االختبار سمحت
للصواريخ باالرتفاع أعلى بكثير مما لو كانت مجهزة
برؤوس حربية أثقل.
وأكد خبراء أن الصواريخ التي اختبرتها كوريا
الشمالية في تموز/يوليو ،ليست قادرة على حمل
رؤوس نووية كاملة للبر الرئيسي للواليات المتحدة
األميركية.
ويقول خبير الصواريخ في معهد ماساتشوسيتس
للتكنولوجيا ،تيد بوستول ،إضافة إلى خبيرين من
شركة “شموكير تكنولوجي” ماركوس شيلر وروبرت
شموكر ،األلمانية في تقريرهم أن الصواريخ حملت
شحنة صغيرة ال تتوافق مع وزن الرؤوس الحربية
النووية.
ويقول الخبراء في تقريرهم “العالم فجأة استفاق
على أن كوريا الشمالية لديها صاروخ باليستي عابر
للقارات ،القادرة على الوصول إلى الساحل الغربي
للواليات المتحدة .ولكن ،وفقاً لحساباتنا واستناداً
إلى دراسة مفصلة عن نوع وحجم المحركات
الصاروخية ،ومدة الرحلة ،والوقود ،والتي استخدمت
على األرجح وغيرها من عوامل التقنية  ،يبدو أن
ً
فعال شحنة صغيرة جداً من الوزن
الصاروخ حمل
والتي ال تتوافق مع وزن الرؤوس النووية”.

وأضافت المجلة بأن الخبراء أشاروا إلى أن هذه
الشحنات الصغيرة سمحت للصواريخ باالرتفاع إلى
مستوى أعلى بكثير ،مما لو كانت مجهزة برؤوس
حربية أكثر ثقل.
وأشارت المجلة إلى أن تيد بوستول ،وصف أيضاً
صواريخ كوريا الشمالية “بالمزيفة”.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت مؤخراً ،أنها قادرة
على إطالق  3صواريخ “خفاسون —  ”12ذات
مدى متوسط في آن واحد ،ستسقط في مياه البحر
على بعد  30إلى  40كيلومتراً من جزيرة غوام.
وأن هذه الصواريخ ستكون بمثابة إنذار للواليات
المتحدة األميركية التي لها قاعدتان عسكريتان في
هذه الجزيرة ،تعتبرهما كوريا الشمالية تهديداً ألمنها.
هذا وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ ،قالت الواليات
المتحدة إنها عابرة للقارات .وتبنى مجلس األمن
الدولي قراراً جديدا يشدد العقوبات على كوريا
الشمالية عقب التجارب الصاروخية األخيرة.
وبدوره ،هدد الرئيس األميركي دونالد ترامب ،بيونغ
يانغ بالرد بـ”نيران وغضب” إذا شعرت الواليات
المتحدة أن هناك تهديداً حقيقياً عليها من قبل كوريا
الشمالية.
المصدر( :سبوتنيك)

روحاني يرفض تفتيش قواعد إيران العسكرية
رفض الرئيس اإليراني حسن روحاني فكرة تفتيش
المواقع العسكرية لبالده ،مشدداً على أن ذلك ليس
جزءاً من االتفاق النووي الذي وقعته طهران مع
القوى الدولية الكبرى قبل عامين.
وقال روحاني في خطاب متلفز إن “التزامنا مع العالم
واضح  ...عالقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تحددها القواعد ،ال الواليات المتحدة” .وأضاف “أعتقد
أنه من غير المحتمل أن توافق الوكالة الدولية على طلب
التفتيش ،لكن حتى إذا ما وافقت ،فنحن لن نوافق”.
وكان روحاني يتحدث عن تقارير إعالمية مفادها
ان مندوبة واشنطن لدى األمم المتحدة نيكي هايلي
ناقشت مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا
أمانو مسألة دخول المواقع العسكرية اإليرانية في
إطار التحقق من أن طهران تطبق االتفاق النووي
الذي تم التوصل إليه عام .2015

وبموجب االتفاق المعروف باسم “خطة العمل
المشتركة الشاملة” ،تلتزم إيران خفضاً كبيراً في إنتاج
المواد النووية مقابل تخفيض العقوبات المفروضة
عليها.
وأوضح روحاني أن إيران تحظى بدعم أوروبا
بخصوص االتفاق النووي ،مضيفاً ان الرئيس
األميركي دونالد ترامب يحاول بشتى الطرق إلغاء
االتفاق.
في وقت سابق ،قال المتحدث باسم الحكومة االيرانية
محمد باقر نوبخت “لن نقبل بأي شيء من األميركيين
خارج إطار (االتفاق) وبخاصة الزيارات إلى المواقع
العسكرية”.
وهدد روحاني بأن بالده مستعدة للتخلي عن االتفاق
في غضون ساعات ،متهماً واشنطن بـ”خرق تعهداتها
باستمرار”.

تح ّديات كبيرة أمام تحسين إدارة موارد المياه في
الشرق االوسط وشمال أفريقيا
رأى البنك الدولي أن تحسين إدارة
وتوزيع الموارد المائية النادرة
يشكالن تحدياً كبيراً لضمان النمو
واالستقرار الجيوسياسي في الشرق
االوسط وشمال افريقيا.
وقال البنك الدولي في تقرير جديد ان
نقص االمداد بالمياه وخدمات التنقية
المتهالكة تؤدي الى خسائر اقتصادية
بقيمة  21مليار دوالر سنوياً في هذه
المنطقة.
وقال اندرس ياغرسكوغ الخبير في
قضايا المياه في البنك الدولي ان هذه
التقديرات اجريت على اساس نفقات
العالج الطبي وتراجع القدرة االنتاجية
المرتبطة بالتغيب بسبب المرض والوفيات المبكرة
بسبب امراض تنقلها المياه.
ورأى حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق
االوسط وشمال افريقيا ،في بيان انه “اذا قارنا
الموارد المائية مع حساب في مصرف ،نالحظ ان
المنطقة راكمت عجزا كبيرا”.
واضاف ان “استهالك مياه االنهار والمياه الجوفية
بوتيرة اسرع من إعادة تشكل هذه الثروة يعني
العيش بما يفوق القدرات المتوفرة .سلوك كهذا
يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان ويعرض للخطر
تراثها وصمودها على المدى الطويل”.
ويحمل التقرير عنوان “وراء الفاقة :امن المياه في
الشرق االوسط وشمال افريقيا”.
قالت كلوديا سادوف التي أشرفت على الدراسة ان
“عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد
ضعفاً ونزاعات” .وأضافت ان “المثال الذي يذكر
في أغلب االحيان هو سوريا ( )...حيث اضعف
الجفاف السكان والزراعة” وتغذي المحاصيل
الضئيلة البطالة واالضطرابات.
ً
ً
اال ان البنك الدولي قال ان هناك حلوال بدءا بمحفزات
حقيقية لتغيير أساليب استهالك المياه.

يعيش اكثر من ستين بالمئة من سكان الشرق
االوسط وشمال افريقيا في مناطق تعاني من شح
المياه ،مقابل حوالي  35بالمئة في العالم .وعلى
الرغم من ندرة المياه ،تفرض المنطقة رسوماً هي
األدنى في العالم على استهالك المياه.
وقال معدو التقرير ان “الرسوم المنخفضة ال
تشجع على استخدام فعّال للمياه” .واوصوا بزيادة
فاتورة المياه لتأكيد القيمة الحقيقية للمياه والحث
على االقتصاد في استهالكها وكذلك تمويل مشاريع
لحماية الموارد وصيانة البنى التحتية.
ودعا غوانغجي شين المدير العام للقطب العالمي
للخبرة في المياه في البنك الدولي ،المنطقة الى
زيادة التزود بالمياه عبر استخدام وسائل غير
تقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة المياه
المستخدمة.
وحاليا تصب نصف كميات المياه المبتذلة في
المنطقة في البيئة بدون معالجتها مما يشكل خطراً
على الصحة وهدراً.
ويمكن ان تحذو دول المنطقة حذو االردن وتونس
اللذين قاما بتجربتين ناجحتين في تدوير المياه
المستهلكة الستخدامها في الري واعادة تغذية
مصادرها بشكل آمن.

