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كوالي�س

نيرون و�أردوغان ...التوح�ش وجنون العظمة

تقاطع الذعر
بين نتنياهو وعبا�س!

} د .نسيب حطيط*
} سومر صالح

طفل فلسطيني رضيع يحرق وعائلته في حالة صحية حرجة،
ه��ذا ح��ال اع �ت��داء مستوطنين يهود على ع��رب فلسطينيين داخل
األراض ��ي المحتلة .ولكنه ليس االع �ت��داء األول ال ن��وع�ا ً وال كماً،
سبقه أل ��وف االع� �ت ��داءات ال�ي�ه��ودي��ة م�ت�ف��اوت��ة ال �ش��دة ع�ل��ى العرب
الفلسطينيين ،ولكنها المرة األولى التي تهرع فيها «إسرائيل» إلى
استنكار الجريمة بل وإدانتها ومحاولة احتواء مفاعيلها ،واليميني
الليكودي نتنياهو يطمئن شخصيا ً على صحة األسرة الفلسطينية
ويتصل بمحمود عباس الذي ص ّعد بدوره وهدّد بالجنائية الدولية
كوسيلة للرد ،جريمة إرهابية تعالت معها األصوات في «إسرائيل»
الستنكارها ب��وق��اح��ة وبرغماتية ف��اض�ح��ة ،وت�ع��ال��ت معها أيضا ً
األص��وات الفلسطينية المتوعدة بالرد والمتفاوتة بالطبيعة ،وكما
قلنا الجريمة على فظاعتها وإجرام منفذيها لم تكن األولى ،فتاريخ
الصراع العربي ـ الصهيوني عموما ً والفلسطيني خصوصاً ،شهد
م��وج��ات م��ن اإلب ��ادة الصهيونية للفلسطينيين منها م�ج��ازر (دير
ياسين وم�ج��زرة حيفا وقبية وكفر ق��اس��م )...وع�ش��رات المذابح
اإلرهابية بحق شعبنا الفلسطيني ،إضافة إلى إرهاب الدولة المنظم
الذي تمارسه «إسرائيل» بحق الحجر والبشر وكل ما هو عربي في
األرض المحتلة ،ومع هذا كلّه لم تستدع تحركا ً فلسطينيا ً إلى محكمة
الجنايات الدولية أو على األق��ل تجهيز ملف متكامل يدين العدو
«اإلسرائيلي» ،في السياسة ،أتفهم الضغط المتزايد الذي تمارسه
ال��والي��ات المتحدة ضد السلطة الفلسطينية ،ولكن لماذا التهديد
اآلن على فظاعة الجريمة ووحشيتها؟ ول�م��اذا صمتت الواليات
المتحدة ع��ن تهديد أب��و م ��ازن؟! هنا علينا بحث ال��دواف��ع الكامنة
وراء حالة الذعر ال��ذي أصابت نتنياهو وعباس في آن معاً ،يكمن
الجواب مقدّما ً بالخوف من «االنتفاضة الثالثة» كقاسم مشترك بين
تخص
الرجلين ،فكالهما يخشى اندالعها ،مع وجود أسباب ذاتية
ّ
كليهما ،فنتنياهو عينه على الكونغرس األميركي لمحاولة إجهاض
اتفاق فيينا النووي ،ما استدعى الرئيس أوباما للتصريح بضرورة
مجابهة «إيباك» ،إنه يخشى أن يدخل مع نتنياهو في معركة كسر
عظم على التصويت على بنود االتفاق في الكونغرس ،مع قناعتي
الشخصية أن نتنياهو يصعد واإليباك تص ّعد لتحصيل امتيازات
عسكرية واقتصادية غير مسبوقة حال المصادقة على بنود االتفاق
كنوع من الترضية.
ج ��اءت الجريمة اإلره��اب �ي��ة ف��ي لحظة زمنية ح��رج��ة لنتنياهو
يمكن معها لإلدارة األميركية أن تستغلها ضده شخصياً ،وإظهار
س�ي��اس�ت��ه االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة ع�ل��ى أن �ه��ا عقبة ال �س�لام ال �م �ن �ش��ود ،وأن
سياساته الخارجية غير عقالنية وغير فاعلة ومدمرة أحياناً ،األمر
سينسحب حكما ً على سياسته في الملف النووي اإليراني فيظهر
بصورة الشخص المؤذي لـ«إسرائيل» ،ما يعرض جهود إيباك في
دعمه في استحقاق الكونغرس للخطر ،إذاً ،توقيت الجريمة هو من
دفع نتنياهو لالتصال بعباس واستنكار الجريمة ،ولو كانت في
ظرف زمني غير ذلك لالقت قبوالً من نتنياهو وأقله سكوت يشجع
تصرفات المستوطنين ،أم��ا األس�ب��اب الذاتية المرتبطة بالرئيس
ع�ب��اس فهي سياسة ال �ه��روب إل��ى األم ��ام ،فالسلطة الفلسطينية
أضحت عاجزة تماما ً عن إدارة الملف الفلسطيني وحالة االنقسام
الفلسطيني تهدد مستقبل القضية الفلسطينية ،وه��و يخشى من
استثمارها من قِبل خصومه في قطاع ،غزة فص ّعد إلى أعلى درجة
ممكنة وهو «يتمنى» ألاّ تخرج القضية من إطارها اإلعالمي ،وأراد
أيضا ً إظهار نفسه على أن��ه القائد المحب لشعبه بعد أن تعرضت
شعبيته لنكسات دراماتيكية نتيجة نهج المفاوضات غير المثمرة
على مدى عقد من الزمن تقريباً ،وبالعودة إلى القاسم المشترك بين
نتنياهو وعباس في حالة الذعر أال وهي الخوف من اندالع االنتفاضة
الفلسطينية الثالثة ،حيث تتراكم المعطيات والوقائع وتتفاعل وتنذر
باقتراب ان��دالع انتفاض ٍة فلسطيني ٍة داخ��ل الخط األخ�ض��ر ،وفي
مقدمة األسباب الدافعة لحدوث مثل هذه االنتفاضة هو استمرار
سياسة مصادرة األراضي العربية داخل الخط األخضر وسياسة
العنصري ضد
هدم المنازل العربية واستمرار سياسات التمييز
ّ
العرب الفلسطينيين ...حتى يمكن القول إنها تحتاج فقط إلى العامل
( ،)xوجريمة بشناعة جريمة ح��رق طفل فلسطيني كفيلة بذلك،
السلطة الوطنية
لكن هذه االنتفاضة طالما اصطدمت بعدم رغبة ّ
الفلسطينية باندالعها على األق��ل في الوقت الراهن وتمسك هذه
السلطة بورقة المفاوضات وخيار المنظمات الدولية للضغط على
«إسرائيل» ،يضاف إلى هذا العامل عدم وجود هياكل تنظيمي ٍة جامع ٍة
موجه ٍة لمثل انتفاضة كهذه ،خصوصا ً داخل الخط األخضر ،لكن
مع ظهور إرهاصاتٍ أولي ٍة تنذر ببدء تشكل هذا النوع من الهياكل
التنظيمية ،ابتدا ًء من أواخر عام  2012ممثلة بسلسة من العمليات
العسكرية داخل «إسرائيل» بدأت األمور تخرج من سيطرة سلطة
رام الله ،هنا يكمن خوف الرئيس عباس بأن تشكل هذه الجريمة
اإلره��اب �ي��ة ال�ع��ام��ل «اك���س» وت �خ��رج األم���ور ع��ن سيطرته فتندلع
االنتفاضة الفلسطينية ،وللعلم إن االنتفاضة الثالثة هي انتفاضة
ذات وجهين ،انتفاض ٌة على االحتالل لنيل الحقوق وانتفاض ٌة على
«التفاوضي» ال��ذي لم ينتج الكثير ،فيكون
السلطة لتغير المسار
ّ
الرئيس عباس أكثر الخاسرين إن لم نقل أول نتائجها ،أما «إسرائيل»
فهي تخشى االنتفاضة ولها أسبابها ،فالعامل االقتصادي حاضر
بقوة في الحسابات «اإلسرائيلية» ،ولكن أكثر ما تخشاه حاليا ً هو
الفوضى الحاصلة على مساحة الجغرافيا الشرق أوسطية والتي
ساهمت هي في تعزيزها ،فاندالع االنتفاضة الثالثة قد يصحح
البوصلة باتجاه فلسطين المحتلة وما يحمله من مخاطر سياسية
على اتفاقيتي ال�س�لام م��ع مصر واألردن والتحالف الناشئ مع
السعودية ،كما أن اإلرهاب وتنظيماته أضحت أكثر انتشارا ً وقدرة
تسليحية ومخابراتية بفعل السياسة األميركية و«اإلسرائيلية»،
فاندالع مثل هذه االنتفاضة قد يعرض «إسرائيل» لمخاطر أمنية
كبيرة ،ألن الفلسطينيين كانوا ولألسف حاضرين بقوة في مشهد
الدم في سورية ولبنان ومصر وبدعم «إسرائيلي» ،كما تخشى أن
تتفاقم األمور وتتجه إلى صدام مسلح مع التنظيمات الفلسطينية
المقاومة وهنا تخشى أن يقوم محور المقاومة بنقل المعركة معها
إل��ى ال��داخ��ل «اإلسرائيلي» ويصبح ميدانا ً لالشتباك بعدما كانت
جبهات القتال على األرض السورية واللبنانية ميدانا ً لها...
إذاً ،هو توقيت الجريمة اإلرهابية وتقاطعه مع الملفات المتأزمة
في الشرق األوسط والتي بدأت تتفاعل وتترابط انطالقا ً من األزمة
السورية ومركزيتها ،ما دفع بنتنياهو إلى تقديم تنازالت ومحاولة
اح �ت��واء مفاعيل الجريمة اإلره��اب �ي��ة ،وف��ي ال��وق��ت نفسه ،توقيت
الجريمة أتى بلحظة حرجة للرئيس محمود عباس الذي بدا ال يملك
السياسي في محكمة
من أمر القضية غير التلويح بورقة الضغط
ّ
الجنايات ال��دول�ي��ة بعدما تراجعت مركزية القضية بالنسبة إلى
اإلقليم العربي ،حتى هذه الورقة أضحت مرهونة بموافقة أصدقاء
الرئيس عباس والمقصود دول «االع�ت��دال العربي» م�ج��ازاً ،وهي
دول اإلرهاب العربي حقيقة ،والتي اتخذت قرارا ً بالتحالف علنا ً مع
«إسرائيل» ضد إيران ،فأي مأزق وضع الرئيس عباس نفسه به!
يبقى أخيرا ً القول إن مفاعيل الجريمة اإلرهابية ستكون كبيرة
وعميقة في وج��دان الشعب الفلسطيني األع��زل ،وم��ن المؤكد أن
«النعاج العربية» ستتآمر على مفاعيل الجريمة منعا ً من اندالع
االنتفاضة الثالثة ،ألن مخططاتها التدميرية تستهدف قلب العروبة
النابض سورية ،وتحالفها مع الشيطان «اإلسرائيلي» أضحى خيارا ً
لها ،ولكن األمور تزداد تعقيدا ً داخل األراضي الفلسطينية المحتلة،
واالن�ت�ف��اض��ة آت�ي��ة ال م�ح��ال��ة ،لتبقى فلسطين ال�ب��وص�ل��ة ،ومحور
المقاومة هو الطريق.
الرحمة للطفل الشهيد والشفاء لذويه موصوالً بالرحمة على
ش�ه��داء القضية الفلسطينية ،وش �ه��داء الجيش العربي السوري
والمقاومة اللبنانية.

يحكى أن ن�ي��رون آخ��ر ملوك اإلم�ب��راط��وري��ة الرومانية
قد أحرق روما عام  64م بعدما راوده خياله بإعادة بناء
روما على أسس جديدة ،فق ّرر إحراقها وجلس على مرتفع
يشاهد احتراقها على أن�غ��ام الموسيقى ،بعدما قتل أمه
وزجته ومعلمه وأخاه ألنهم اعترضوا على أدائه وتسلطه.
أردوغ��ان اإلمبراطور الوهمي ق��رر ع��ام  2011إحراق
سورية والعالم العربي عبر اإلخوان المسلمين والجماعات
التكفيرية ،إلع��ادة بناء المنطقة على أس��س جديدة تخدم
المشروع األميركي –الصهيوني وتجعل منه إمبراطورا ً
للخالفة الموهومة ،فبدأ إشعال النيران في مصر وسورية
والعراق متربعا ً على مرتفع التكفيريين من داعش وبقية
األسماء ينظر الحريق السوري ويوجه اإلن��ذارات ويحدد
المواعيد إلسقاط النظام وفتح ح��دوده ومدنه للمرتزقة
ال �ت �ك �ف �ي��ري �ي��ن م ��ن أص� �ق ��اع ال �ع��ال��م وت �ق��دي��م التسهيالت
والضمانات بشرط واح��د ...أح��رق��وا سورية واغتصبوا
واس��رق��وا م��ا تصل إل�ي��ه أي��دي�ك��م ،ألك��ون الخليفة الجديد
للسلطنة العثمانية المنبعثة من دخان الناتو والصهيونية.
قتل أردوغان معلمه نجم الدين أربكان سياسيا ً ثم قتل
شقيقه فتح الله غولن ،وألحق بهم توأمه السياسي الرئيس
ال�ت��رك��ي ال�س��اب��ق ع�ب��د ال�ل��ه غ ��ول ،ك�م��ا ف�ع��ل ن �ي��رون روم��ا،
وليحجز لقب أردوغان تركيا.
ان �ه��زم أردوغ � ��ان ف��ي ح��رب��ه اإلم �ب��راط��وري��ة وصمدت
سورية بوجهه وسقط أعوانه في مصر ،ولم يستطع حجز
مقعده في ليبيا التي أكل لحمها أي��ام القذافي بالمقاوالت
والمشاريع ثم انقلب عليه لتزيد حصته في الكعكة الليبية،

وتعهد تجارة التكفيريين إلح��راق سورية والعراق ابتداء
ليصل إلى روسيا وجمهوريات آسيا الوسطى ليصل إلى
الصين بتكليف أميركي بحجة نصرة المسلمين اإليغور
في الصين والذي لم يتذكرهم إال اآلن.
بعد ح��وال��ى خمس س�ن��وات على ال�ح��ري��ق ال�ع��رب��ي ،بدأ
أردوغ ��ان المته ّور والمتعجرف وال�م�خ��ادع ي��ذوق ألسنة
اللهب التي أشعلها في بيوت جيرانه وذاق طعم الدم الذي
أهرقه في سورية وشم دخان حرائق السيارات المفخخة
التي تنفجر في تركيا ،بعد أن أرسلها الى سورية .واألهم
م��ن ذل��ك أن��ه أشعل جمر ال�ح��رب التركية – الكردية التي
خمدت منذ ع��ام  2013م��ع ح��زب العمال الكردستاني-
يشكل األك� ��راد نسبة  20ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن ال�ش�ع��ب التركي
(ح��وال��ى  20م�ل�ي��ون)) ،واط�ل��ق ف�ي��روس الفتنة المذهبية
السنية ـ العلوية مع أن العلويين يشكلون نسبة 15-12
في المئة من الشعب التركي (حوالى  10ماليين) ،إضافة
إل��ى خ�ص��وم�ت��ه م��ع ال�م�ع��ارض��ة ال�ت��رك�ي��ة وال�ت�ش�ق��ق ال��ذي
أصاب الحراك السياسي اإلسالمي وتشتت القوى ،وآخر
ال�ت�ه��دي��دات ح��رب��ه اإلع�لام�ي��ة ض��د اب�ن��ه التكفيري بالتبني
«داعش» تحت ضغط أميركي مباشر.
المغرور أردوغان شبيه حمد بن جاسم وزير خارجية
ق�ط��ر ال�س��اب��ق (ال��رج��اء م�م��ن ي �ع��رف ع�ن��ه ش�ي�ئ�ا ً االتصال
بجمعية إيواء المشردين السياسين).
ه��ل يستطيع أردوغ� ��ان ال�ف��اش��ل أن ي��واج��ه ك��ل هؤالء
الخصوم واألعداء؟
ه��ل يستطيع أردوغ ��ان منع الفتنة المذهبية والقومية
والتي نفخ نارها نكاية بالنظام السوري؟
ماذا لو تحالف األكراد والعلويون في تركيا (حوالى ثلث
الشعب التركي  30 -مليوناً) ض ّد أردوغان وحزبه؟

قال مصدر في
المعارضة األردنية
أنّ «جبهة النصرة»
نقلت مقاتليها عبر
«إسرائيل» من جبهات
جنوب غربي سورية
إلى األردن بعد فشل
محاوالت اختراق
مدينة درعا على يد
غرفة العمليات التي
يقودها األميركيون
في ع ّمان «موك»،
وتوقع المصدر أن
يؤ ّدي فشل الهجوم
المقبل إذا حصل إلى
إقفال غرفة العمليات
هذه ،نتيجة عجزها
عن تحقيق األغراض
العدوانية التي أنشئت
من أجلها...

هل يحترق أردوغ��ان أم يحرق تركيا أو يتدخل الجيش
من جديد لإلمساك بالسلطة إلنقاذ تركيا من الخطر.
الربيع العربي سيغير حكام السعودية وتركيا ،كما تغير
الحكم في مصر وتونس (سقوط األخ��وان) وقطر (عزل
حمد بن خليفة) واليمن (سقوط الحكم السعودي البديل)
ولن تسقط إيران وسورية والمقاومة في لبنان.
ق��واف��ل المتآمرين س�ت�غ��ادر ف��ي عتمة الليل التكفيري
والتخلي األميركي عن العمالء واألدوات وتبقى األوطان
ألهلها المقاومين مهما كانت التضحيات ولوكانت باهظة
وأليمة من األعزاء واألحبة.
لقد تم استعمارنا من العثمانيين  400سنة ،وتم تعميم
ال�ج�ه��ل وم��ص��ادرة األم�ل�اك وال� �ث ��روات وال�ت�ع�ب�ئ��ة العامة
(سفر برلك) للقتال من أجل السلطنة العثمانية ،وأكثرهم
لم يعد ،تماما ً كما يفعل أردوغ��ان وه��و يجند التكفيريين
من العالم للقتال من أجل السلطنة التركية الجديدة (سفر
برلك عكسية) .ولكن للتذكير ،انهزمت السلطنة العثمانية
وت��م تقسيم أراضيها على الفرنسين واإلنكليز والروس
وتحولت من خالفة إسالمية إلى دولة علمانية حتى اآلن
مع وجود المخادع اإلسالمي أردوغان ،أما اآلن فتتصحر
تركيا أكثر وسيتم تقسيمها إلى دول ثالث وتتجرع السم
الفتنوي الذي أعدته لسورية وجيرانها وتتحول من دولة
علمانية – إس�لام�ي��ة إل��ى دول��ة علمانية غ��رب�ي��ة ،وه��ذا ما
سيقدمه أردوغ ��ان وح��زب��ه لتركيا الحريق حتى النهاية.
فهل يبادر أحد الوطنيين غير المتصهينين في تركيا وينقذ
تركيا من رجب نيرون أردوغان ...أم ينتحر أردوغان كما
انتحر نيرون؟
* سياسي لبناني

طهران :على �أمانو �صيانة ا�ستقالل الوكالة الذرية وحياديتها

كيري :االتفاق النووي �سيجعل المنطقة �أكثر �أمن ًا

أكد وزير الخارجية األميركية جون كيري أن االتفاق
حول البرنامج النووي اإليراني سيجعل بال شك منطقة
الشرق األوسط أكثر أمانا ً في حال تطبيقه.
وق��ال كيري خالل مؤتمر صحافي في القاهرة ،في
أع��ق��اب أول ح��وار استراتيجي بين مصر وال��والي��ات
المتحدة منذ عام « :2009ال شك على اإلطالق في أنه
إذا تم تطبيق اتفاق فيينا بالكامل ،فإنه سيجعل مصر
وجميع دول المنطقة أكثر أمانا ً فيما لو لم يكن (هناك
اتفاق) أو مما كانوا قبله».
جاء ذلك في وقت أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية بهروز كمالوندي أن مدير عام الوكالة
الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو يعد الضامن الستقالل
هذه المنظمة الدولية وحياديتها.
وقال كمالوندي ردا ً على قرار مدير الوكالة الدولية
للطاقة الذرية يوكيا أمانو الحضور في لجنة العالقات
الخارجية لمجلس الشيوخ األم��ي��رك��ي« :يجب وفقا ً
للنظام الداخلي للوكالة واتفاق إجراءات األمان النووي
األخذ بنظر االعتبار المالحظات األمنية إليران».
وأضاف ردا ً على سؤال حول قرار أمانوا تناول االتفاق
السري بين إيران والوكالة أمام مجلس الشيوخ« :بعيدا ً
من ق��رار المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
السفر إلى أي مكان يريد ،إن ما يهمنا هو استقالل الوكالة
وحياديتها وإن المدير العام للوكالة يع ّد الضامن
الستقالل هذه المنظمة وحيادتها».
وت��اب��ع ك��م��ال��ون��دي« :اس��ت��ن��ادا ً إل��ى ه��ذه الخطوة
ف��إن تصرفات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وتصريحاته تؤثر في انطباع الدول عن استقالل هذه

المنظمة الدولية وإن ما يهمنا في هذا المجال هو استقالل
الوكالة أو عدمه وهذا يتوقف على تصريحات وإجراءات
المدير العام للوكالة».
وأشار المسؤول اإليراني إلى فحوى االتفاق األخير،
قائالً« :إن هذا االتفاق هو امتداد لبيان طهران الذي
توصل إليه صالحي وأمانو للتعاون خطوة خطوة بين
طهران والوكالة وذلك بهدف توضيح القضايا العالقة

وإنهاء ماراثون تساؤالت الوكالة دفعة واح��دة وإلى
األبد».
وأوضح كمالوندي أنه واستنادا ً لهذا االتفاق ،فإنه
تقرر أن تطرح الوكالة جميع أسئلتها في برهة زمنية
قصيرة وأن تتلقى إجابات إيران على ذلك ولهذا السبب
تم التوقيع على اتفاق في هذا اإلطار يتضمن  10بنود.
وأش��ار إلى أن من أهم خصوصيات هذا االتفاق هو

بريطانيا وفرن�سا تدعوان �إلى تحرك �أوروبي
لمواجهة �أزمة المهاجرين
دعت بريطانيا وفرنسا أمس ،دوال ً أخرى في االتحاد
األوروبي لمساعدتهما في التصدي ألزمة متنامية في
شمال فرنسا سببها آالف المهاجرين الذين يحاولون
العبور إلى إنكلترا بشكل غير مشروع وخطير.
وقالت وزي��رة الداخلية البريطانية تيريزا ماي
ونظيرها الفرنسي برنار كازنوف في رسالة مشتركة
نشرت في صحيفة «صنداي تلغراف» ،أنه «ال توجد
حلول سهلة وحل هذه المشاكل ليس بيد بريطانيا
وفرنسا بمفردهما».
وتابعت الرسالة« :الكثير من الموجودين في كاليه
ويحاولون عبور القنال وصلوا هناك عبر إيطاليا
واليونان ودول أخرى .ولهذا السبب نضغط على دول
أعضاء أخرى وعلى االتحاد األوروبي بكامله  -للتعامل
مع المشكلة من جذورها».
وجاء النداء المشترك فيما طرحت بريطانيا  -حيث
وضعت األزم��ة ضغوطا ً على رئيس ال��وزراء ديفيد
كاميرون للتحرك  -تفاصيل ع��ن إج���راءات أمنية
إضافية جرى االتفاق عليها مع الرئيس الفرنسي
فرانسوا هوالند في وقت سابق.
وقال مكتب كاميرون إن بريطانيا ستمول زيادة
كبيرة في عدد أفراد الحراسة الخاصة الذين يراقبون
المدخل الفرنسي لنفق السكك الحديدية ال��ذي يمر
تحت البحر .وسيتم استخدام أسوار جديدة وكاميرات
مراقبة وأجهزة رصد باألشعة تحت الحمراء لتحسين
األمن.

وقوبل رد الفعل الرسمي تجاه األزمة بانتقادات من
تريفور ويلموت أسقف كنيسة انكلترا بوصفه يفتقر
لإلنسانية.
وق��ال ف��ي مقابلة م��ع صحيفة «أوب��زرف��ر»« :لقد
أصبح العالم قاسيا ً على نحو متزايد ،وعندما نصبح
قساة مع بعضنا بعضا ً وننسى إنسانيتنا فستنتهي
بنا الحال إلى مواقف صدامية».

�أكثر من � 300ألف طلب لجوء
هذا العام في �ألمانيا
استقبلت ألمانيا منذ مطلع العام الحالي أكثر من
 300ألف طالب لجوء ،وتنتظر برلين أن يسجل وصول
الالجئين عام  2015رقما ً قياسياً.
ونقلت صحيفة «دي فيلت» في عددها الصادر ،ما
دار خالل اتصال هاتفي جرى الجمعة بين وزراء داخلية
المقاطعات األلمانية الـ 16وجاء فيه أنه «تم حتى اآلن
تسجيل  302415طلب لجوء» في مجمل ألمانيا.
ويعتبر هذا الرقم أكبر بكثير من الرقم ال��ذي قدمه
المكتب الفيدرالي للمهاجرين والالجئين وهو  258ألف
طلب حتى اآلن منذ مطلع العام .وكشفت الصحيفة
أن سبب الفارق هو أن الكثير من طلبات اللجوء في
المقاطعات لم يبلغ عنها بعد ولم تسجل بالتالي من قبل
المكتب الفيدرالي.
من جهة أخ��رى ،نقلت صحيفة «دير تاغشيبيغل»
معلومات داخلية من المكتب الفيدرالي للمهاجرين تفيد
بأن عدد طالبي اللجوء قد يصل هذا العام إلى  600ألف.

وي��ت��وزع طالبو اللجوء على المقاطعات طبقا ً
إلمكانات كل مقاطعة ،وكثيرا ً ما يطلب المسؤولون
فيها مساعدة الحكومة الفيدرالية لمواجهة التدفق
الكبير للمهاجرين.
وك��ان هذا المكتب توقع وص��ول  450ألف طالب
لجوء عام  2015إال أنه عاد ورفع توقعاته إلى نصف
مليون ،وهو رقم قياسي لم تشهد البالد له مثيالً.
وكانت ألمانيا تلقت أكثر من  200ألف طلب لجوء
عام  2014أي أكثر بـ 60في المئة من الطلبات التي
تلقتها عام .2013
وبفضل الوضع االقتصادي الجيد في ألمانيا تحول
هذا البلد إلى مقصد رئيسي للمهاجرين خصوصا ً
الهاربين من الحروب والفقر.
وأدى هذا التدفق الكبير إلى احتكاكات بين السكان
األل��م��ان والمهاجرين ال��ج��دد خصوصا ً ف��ي شرق
ألمانيا.

تحديد فترة زمنية للجانبين ومن جانبنا يتعين علينا
تقديم إجاباتنا على تساؤالت الوكالة حتى  15آب،
وفي المقابل تقوم الوكالة بدراسة األسئلة المحتملة
الالحقة حتى  15كانون األول كحد أقصى وأن تنهي قبل
نهاية العام الحالي عملها في ما يتعلق بدراسة القضايا
السابقة إليران.
وأوضح قائالً «نتوقع استنادا ً للنظام الداخلي للوكالة
واتفاق إجراءات األمان النووية أن تؤخذ بنظر االعتبار
المالحظات األمنية لبلدنا ،كما ج��اء في البند  10من
االتفاق األخير حيث اتفق الجانبان في هذا اإلطار على
األخذ بنظر االعتبار المالحظات األمنية ومخاوف إيران».
من جهة أخرى ،اعتبر مساعد وزير الخارجية اإليراني
عباس عراقجي انتصار الفريق النووي أنه حصيلة لـ 10
سنوات من مقاومة الشعب اإليراني أمام الحظر الظالم.
وقال« :إن المنجزات النووية وانتصار الفريق المفاوض
يعودان للشعب اإليراني كله».
وأضاف كبير المفاوضين اإليرانيين في الملف النووي:
«إن انتصار الفريق النووي هو حصيلة لـ  10سنوات من
مقاومة الشعب أم��ام الحظر الظالم المفروض من قبل
القوى العالمية الكبرى ،والذي أفضى إلى توفير الحقوق
المشروعة وصون المنافع والمصالح الوطنية».
وت��اب��ع« :إن م��ا ح��دث خ�لال المفاوضات النووية
متطابق م��ع المطالب العينية والمشروعة للشعب
اإلي��ران��ي ال��واع��ي» ،م��ؤك��دا ً أن شجاعة ودع��م الشعب
اإليراني للفريق المفاوض أديا في ظل توجيهات قائد
الثورة اإلسالمية الحكيمة ،إلى أن تدرك أطراف التفاوض
األخرى أن ال أحد يمكنه أن يصرخ في وجه أي إيراني.

بنين تدعم القوة الإقليمية
�ضد «بوكو حرام» بـ 800جندي

وأصبح ميناء كاليه الفرنسي مقصدا ً ألعداد هائلة
من المهاجرين الذين يدخلون أوروبا هربا ً من الفقر
والعنف في الشرق األوسط وأفريقيا .وأثارت محاوالت
تقوم بها مجموعات كبيرة من المهاجرين يقدر عددهم
بنحو خمسة آالف للعبور ليالً عن طريق نفق للسكك
الحديدية يربط بين فرنسا وبريطانيا غضب الرأي
العام وعطلت حركة البضائع بين البلدين.

أعلن رئيس بنين توماس بوني يايي ،أن بالده سترسل 800
جندي للمشاركة في القوة اإلقليمية الجديدة المكلفة بقتال حركة
«بوكو حرام «.
وقال رئيس بنين ،إثر استقباله نظيره النيجيري محمد بخاري
في كوتونو إن ب�لاده تبرهن تضامنها مع «إخ��وة السالح» في
المنطقة» بإرسال كتيبة من  800رجل ( )...للقضاء نهائيا ً على
هؤالء الخارجين على القانون».
وم��ن المقرر أن تتشكل «ق��وة التدخل المشتركة متعددة
الجنسيات» م��ن  8700جندي م��ن نيجيريا والنيجر وتشاد
والكاميرون وبنين ،وأن تتخذ من العاصمة التشادية نجامينا
مقرا ً لها.
ومهمة هذه القوة هي تحسين عملية التنسيق داخل التحالف
العسكري ال��ذي شكلته نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون
ضد «بوكو حرام» والذي حقق منذ شباط انتصارات عديدة ضد
الحركة ولكن من دون أن يتمكن من القضاء عليها.
ويواجه بخاري الذي تولى منصبه في  29أيار مهمة مكافحة
التمرد الذي كثف هجماته أخيراً.
فخالل أول شهرين م��ن عهد الرئيس الجديد حصدت هذه
الهجمات في شمال شرقي نيجيريا أكثر من  800قتيل.
ولم تقف هذه الهجمات عند حدود نيجيريا بل تعدتها إلى تشاد
والكاميرون المجاورتين واللتين شهدتا في األسابيع األخيرة
هجمات انتحارية غير مسبوقة.
والجمعة تولى الجنرال اليا اب��اه مهماته كقائد لهذه القوة
المشتركة ال��ت��ي يفترض أن ت��ب��دأ العمل ف��ي ال��ح��ال بحسب
التصريحات األخيرة لبخاري ومسؤولين نيجيريين آخرين ،لكن
المعلومات عنها ال تزال قليلة.

�أفغان�ستان :الزعيم الجديد لطالبان
يدعو �إلى وحدة الحركة
في أول تصريح ل��ه ،دع��ا زعيم حركة
طالبان الجديد المال أختر منصور إلى
الوحدة في صفوف الحركة التي تشهد
انقسامات منذ أن تم تعيين الزعيم الجديد
خلفا ً للمال عمر.
وأف���اد المال أختر منصور ف��ي رسالة
صوتية مسجلة من  33دقيقة نشرت على
موقع طالبان ب��أن العالم ي��ح��اول خلق
انقسامات في صفوف طالبان وإضعافها،
مشيرا ً إلى أنه يجب الحفاظ على الوحدة،
مبررا ً بأن االنقسامات ال تخدم سوى األعداء
وتسبب الضرر.
مع ذلك ،فإن القائد الجديد للحركة في
رسالته المسجلة خالل مراسم «المبايعة»
لم يبدد الغموض حول نواياه ،حيث جدد
التأكيد أن الهدف هو تطبيق الشريعة

وإقامة نظام إسالمي ،مشددا ًعلى أن حركته
ستواصل «جهادها» حتى تحقيق ذلك.
كما أضاف أيضا ً أن العدو يؤكد وجود
عملية س�ل�ام ،ق��ائ�لاً ف��ي ال��س��ي��اق« :كما
تعلمون ،أع��داؤن��ا ينشرون الكثير من
الدعاية» ،وذل��ك في إش��ارة إلى الحكومة
األفغانية.
يذكر أن المال منصور حذر في حزيران
زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي من
إنشاء قواعد في أفغانستان ،األمر الذي قد
يدفع طالبان للرد ،بحسب قوله.
إل��ى ذل��ك ،كشفت وف��اة المال عمر عن
خالفات عميقة في أوساط حركة طالبان،
التي دخلت في مفاوضات سالم مع كابل
من دون أن توقف المعارك ضدها ،كما أنها
تواجه منافسة شرسة من تنظيم «داعش»

ال��ذي يجتذب ع��ددا ً متزايدا ً من مسلحي
طالبان المعارضين لسياسة قادتهم.
ويعتبر بعض قياديي طالبان أن تعيين
المال أختر منصور جاء متسرعاً ،فيما يفضل
آخرون يعقوب نجل المال عمر عليه ،علما ً
أن قيادة طالبان عينت مساعدين لزعيم
الحركة هما المال هيبة الله أخوند زاده
الرئيس السابق لمحاكم طالبان وسراج
الدين حقاني الزعيم الشهير لـ«شبكة
حقاني» والمعروف بقربه من تنظيم القاعدة
وعالقته مع المخابرات الباكستانية.
وك��ان م��ن المفترض أن تبدأ الجولة
الثانية من محادثات السالم في باكستان
الجمعة الماضي ،إال أن إسالم آباد أرجأتها
بسبب الغموض الناجم عن وفاة المال عمر
ونزوال ً عند طلب من حركة طالبان.

