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ال تعويل على موقف
ر�سمي عربي يدين
العدوان ال�صهيوني على �سورية
} هشام الهبيشان
يتساءل بعض من الذين تابعوا تداعيات العدوان الصهيوني
األخير على الدولة السورية ،المتمثل بسلسلة الغارات الصهيونية
األخيرة على مدينة القنيطرة السورية وما سبقها من عمليات
إجرامية قامت بها المجاميع اإلرهابية بحق سورية الوطن
واإلنسان والمدعومة من الكيان الصهيوني وأدوات��ه االقليمية
والعربية من القامشلي مرورا ً بحلب إلى حمص ودرعا والالذقية
إلخ ...عن س ّر غياب موقف عربي «رسمي» يدين على األقل ما
يقوم به الكيان وأدواته بحق سورية الوطن واإلنسان والتاريخ
والجغرافيا ،ولكن بعض هؤالء المتسائلين عن غياب هذا الموقف
العربي الرسمي ،ال يدركون حتى اآلن حقيقة أن بعض األنظمة
العربية الرسمية هي شريك فعلي للصهاينة وللغرب بمشروع
تدمير الدولة السورية بكل أركانها ،وهم شركاء فعليون كذلك
بضرب قوى المقاومة المعادية للكيان الصهيوني.
لقد أسقطت مجموعة الحروب الصهيو– اميركية ،األخيرة التي
استهدفت منطقتنا ،وآخرها الحرب األخيرة المفروضة على الدولة
السورية ومجموع قوى المقاومة بالمنطقة الكثير من األقنعة التي
تقنعت بها بعض األنظمة الرسمية العربية واألنظمة المتأسلمة
بمنطقتنا ،التي يخفون خلفها حقيقة عمالتهم الواضحة للمشروع
الصهيو -أميركي ،الذي يستهدف منطقتنا وشعوبها وثرواتها
وحضارتها وعقيدتنا اإلسالمية بشكل خ��اص والمسيحية
الشرقية بشكل عام.
لهذا ،فان الحديث القديم الجديد عن عمالة بعض هذه األنظمة
للمشروع الصهيو  -أميركي ،في المنطقة هو حديث قديم قدم
وكراس لم يستحقوها ،والكثير
اغتصابهم لعروش اغتصبوها
ٍ
من المثقفين والمؤرخين العرب يعلمون كيف وصل الكثير من
هؤالء لكراسيهم ،وعلى حساب مقايضات قذرة عكست بجملة ما
تعكس حالة االرتهان للمشروع الصهيو  -اميركي الذي تعيشه
االمة اليوم.
وفي آخر فصول عمالة هذه األنظمة هو مشاركتها الواضحة
بمسار التدمير الممنهج للدولة السورية بكل أركانها ،ومحاولة
ضرب قوى المقاومة بالمنطقة بالشراكة مع الكيان الصهيوني،
والكل يعلم أن بعض األنظمة العربية والمتأسلمة باإلقليم لها
دور كبير بهذا التدمير الممنهج للدولة السورية ،وال يخفى على
أحد بهذه المرحلة مدى التالقي بين مشاريع األنظمة الرجعية
والمتأسلمة العربية واإلقليمية مع المشروع الصهيو  -األميركي،
على األرض السورية ،فجميع هذه المشاريع التقت على هدف
واحد وهو إسقاط الدولة السورية بكل أركانها ،لتضييق الخناق
على ق��وى المقاومة بالمنطقة ،كتمهيد إلسقاط المنطقة ككل
بحالة الفوضى ،لخدمة المشاريع واألهداف المستقبلية للكيان
الصهيوني بمنطقتنا ،ومن ناحية أخرى ستستفيد هذه األنظمة
الرجعية والمتأسلمة من حالة الفوضى ككل ،بتثبيت أعمدة
أركان حكمها بعد أن شارفت على االنهيار.
ومن هنا يظهر واضحا ً مدى تالقي وتقاطع المشروع الصهيو
أميركي ،ومشروع األنظمة الرجعية والمتأسلمة فوق الجغرافياالسورية ،فالصهاينة كان لهم دور بارز بهذه الحرب المفروضة
على الدول السورية ،وهم بهذه الحرب استطاعوا أن يحققوا ما
عجزوا عن تحقيقه منذ عقود ،وهو الوصول إلى نشر الفوضى
وال��دم��ار الممنهج بالدولة السورية ،وم��ن خ�لال ذل��ك بحسب
رؤي��ة الصهاينة وحلفائهم ،سيتم تضييق الخناق على قوى
المقاومة بالمنطقة ،وخصوصا ً بعد أن انجزوا مخططهم بضرب
وحدة واستقرار وقوة العراق ولبنان ،وكل ذلك موجود برؤيتهم
االستراتيجية لطبيعة مستقبل المنطقة ككل ،وأشير إلى كل ذلك
بوثيقة كيفونيم «اإلسرائيلية» الصادرة عام  1982والتي تحدثت
عن أطر عامة يجب ان يعمل بها قبل إعالن قيام دولة «إسرائيل»
الكبرى ،فتدمير سورية ونشر الفوضى بها هو جزء من مشروع
كبير يستهدف تسهيل قيام دولة «إسرائيل» الكبرى على أنقاض
الدول التي يجرى تدميرها بشكل ممنهج بهذه المرحلة وسورية
جزء من هذه الدول.
أميركا بدورها فقد اختارت سورية لتكون هي النواة النطالق
مشروعها الهادف لضرب وإسقاط مجموعة أه��داف فحربها
بالمنطقة وبنصف العالم اآلخر الذي منطقتنا جزء منه هي حرب
طويلة وال تتوقف عند حدود سورية ،بل ستشمل قوى المقاومة
األخرى بالمنطقة وروسيا كهدف مقبل وإيران وكوريا الشمالية
والصين التي بدأت رياح الفوضى الخالقة األميركية تحرك بعض
من فيها أخيراً ،وستمت ّد إلركاع قوى اقتصادية وهي الهند وجنوب
أفريقيا والبرازيل ،وبنك األهداف االميركي مليء باألهداف األخرى
بهذا العالم ،ولكن الرؤية األميركية تعتمد على إسقاط هدف تلو
اآلخر باالعتماد نوعا ً ما على نظرية أحجار الدومينو.
من جهة أخرى ،نستطيع أن نقرأ بوضوح مدى تماهي المشروع
الرجعي العربي والمشروع المتسلم مع المشروع الصهيو
أميركي ،فبعض األنظمة الرجعية واألنظمة المتأسلمة بالمنطقةباتت متيقنة من حتمية سقوطها شعبيا ً بسبب سياسات الفساد
واإلفساد التي تمارسها هذه األنظمة القمعية على شعوبها،
ولذلك اتجهت إلى بناء استراتيجية استخباراتية تهدف إلى
نشر الفوضى المذهبية والعرقية والدينية وتغذية الحروب
الدينية والتحشيد المذهبي ،وتمويل الجماعات المتطرفة بالدول
المحيطة لضمان استمرار بقاء هذه األنظمة المتأسلمة والرجعية
بسدة الحكم ،فكلما طالت حالة الفوضى باإلقليم كلما طالت فترة
حفاظهم على عروشهم وعلى كراسيهم.
ختاماً ،يمكن القول ،لك ّل من يتساءل عن مواقف غائبة ألنظمة
عربية أو متأسلمة تشجب أو تدين الهجمة الصهيونية الشرسة
على قوى المقاومة بالمنطقة ،فاإلجابة هنا لمن يتساءلون عن
ألسباب غياب المواقف المنددة بالهجمة الصهيونية ،هو أن بعض
هذه األنظمة الرجعية والمتأسلمة هي شريكة للكيان الصهيوني
وداعمه له بهذه الهجمة ،وال��ره��ان الوحيد في ه��ذه المعركة
«المصيرية» التي تخوضها قوى المقاومة مع هذه المشاريع التي
تستهدف األمة كل األمة هو فقط على قوى المقاومة وقوة وتماسك
الجيش العقائدي العربي السوري ،وق��وة ومتانة التحالفات
اإلقليمية والدولية للدولة السورية مع قوى المقاومة باإلقليم،
فهذه القوى بمجموعها ساهمت «مرحلياً» بصد هذا المشاريع،
الهادفة إل��ى اغ��راق كل الجغرافيا العربية واإلقليمية بحالة
الفوضى ،ولكنها لم تجهز عليها لآلن فتالقي وتقاطع مشاريع
بعض األنظمة الرجعية العربية واألنظمة المتأسلمة والتقاؤها
مع المشروع الصهيو-أميركي ،تحتاج لوقت وعمل «طويل» حتى
يت ّم استئصال س ّمها بشكل كامل ألنها لن تنتهي إال بقطع رأسها
المدبّر لها وهو الكيان الصهيوني وحلفائه أينما وجدوا.

قتلى في هجوم انتحاري
في نيجيريا
قتل  6أشخاص على األقل وأصيب  28آخرون شمال شرقي نيجيريا،
أمس في هجوم انتحاري نفذته امرأة بالقرب من محطة حافالت رئيسية،
بحسب ما ذكر شهود عيان.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شاهد عيان قوله إن شابة وصلت إلى
المحطة حوالى الساعة السابعة وأرادت الدخول لكن لم يسمح لها جراء
رفضها الخضوع للتفتيش من قبل الحراس.
وأردف بقوله إن سيارة أجرة خرجت من الموقف وعندما اقتربت منها
قامت بتفجير نفسها ،موضحا ً أن  6قتلوا ،إضافة إلى االنتحارية.
ووفق إحصاء صادر عن «فرانس برس» ،فإن أكثر من  250شخصا ً
قتلوا في أعمال العنف منذ  29أيار الماضي ،موعد تسلم الرئيس النيجيري
الجديد محمد بخاري مهماته والذي جعل من محاربة جماعة بوكو حرام
المتشددة إحدى أولوياته.
يذكر أن نيجيريا بدأت في نيسان الماضي ،هجوما ً بريا ً على غابة
«سامبيسا» حيث تتمركز جماعة «بوكو ح��رام» اإلرهابية ،وقالت إنها
اجتاحت الكثير من معسكرات الجماعة وأطلقت س��راح أكثر من 700
محتجز بينهم نساء وأطفال.

كوالي�س

التق�سيم كا�ستراتيجية �أميركية ت�ستهدف العراق والمنطقة
} نزار عثمان
منذ أن أعلن الجنرال أوديرنو قائد أركان الجيش األميركي
المنتهية واليته «أن تقسيم العراق قد يكون الحل الوحيد
لتسوية ال��ن��زاع الطائفي ال��ذي يمزق ال��ع��راق» ،انشغل
ال��رأي العام العربي والدولي ووسائل اإلع�لام في تحليل
مسعى التقسيم الذي تسعى إليه الواليات المتحدة للعراق
ولمنطقتنا على العموم ،واستدعى األم��ر ردا ً من المرشد
األعلى للثورة اإلسالمية في إيران السيد علي خامنئي ،حيث
أكد عدم السماح بتقسيم العراق وسورية.
مع كون فكرة التقسيم من وجهة النظر األميركية غير
جديدة ،إذ طرحها قبل أوديرنو جو بايدن نائب الرئيس
األميركي ،عام  2006وفق رؤية قضت تقسيم العراق إلى
ثالث مناطق :سنية وكردية وشيعية يتمتع كل منها بحكم
ذاتي معلالً دعوته بأنها الحل األفضل لتجنب تمزيق العراق
عبر التوترات والعنف الطائفي ،إال أن جوب آيدن تراجع عن
تصريحاته السابقة في نيسان  2015مناديا ً بعراق موحد
لمواجهة داعش.
من هنا ،هل طرح فكرة التقسيم على لسان أوديرنو أتت
من فراغ؟ أم أنها رؤية أميركية واقعية جدية ،تصيب بها
العراق أوال ً ومن بعده سورية وصوال ً إلى ما تصل إليه من
دول المنطقة؟ وهل من مفاعيلها كما يزعم األميركي وقف
النزف الحاد للدم؟ وأين «إسرائيل» من مثل هذا الطرح؟
ال يبدو أن األميركي يمزح في طرح فكرة التقسيم ،على
رغم االعتراض الذي جوبه به رئيس إقليم كردستان عندما
طرح فكرة «كردستان المستقلة» على أوباما في لقائه معه
في أي��ار من العام الحالي .فهو بحسب أجندته التقسيم
خير معين لتمرير سياساته ومصالحه في المنطقة والتي

تقتضيها سياسة «الفوضى الخالقة» والتي منها:
 1ـ مصلحة «إسرائيل» ،فالتقسيم يحول العراق ومن ورائه
البلدان العربية األخرى المستهدفة إلى دويالت طائفية،
ضاربا ً بعرض الحائط الوشائج وصالت القربى والتصاهر
بين أبناء الوطن الواحد ومن الطوائف المتعددة ،وجاعالً من
إسرائيل واحة يهودية «ديمقراطية» وسط كيانات متآكلة،
آخر همها مواجهة العدو الصهيوني ،بل التبعية المطلقة له
سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعياً.
 2ـ إبقاء دماء شعوب منطقتنا نازفا ً على عكس ما أعلن
أودي��رن��و ،فالتقسيم سيحول المنطقة إل��ى شبه دوي�لات
متنازعة ،وسيغذي ال��روح القبلية ،واالقتتال الداخلي،
وسيفسح بالمجال دائما ً للواليات المتحدة للتدخل في
سياسات بلداننا ونهب ثرواتها ،وتمرير مصالحها تحت
غطاء الوساطة بين األطراف المتصارعة.
 3ـ لن يصيب التقسيم العراق وحده أو سورية تاليا ً
فقط ،بل سيشكل خطرا ً على تركيا التي تتعدد فيها االثنيات،
وصوال ً إلى إمارات وممالك الخليج الفارسي ،وعلى رأسهم
السعودية التي طرح فكرة تقسيمها أكثر من مرة في أكثر
من وسيلة اعالمية أميركية منها مجلة الجيش األميركي
عام  ،2007وجريدة «نيويورك تايمز» الصادرة بتاريخ 29
أيلول .2013
 4ـ السعي إلضعاف الدولة الوطنية في الشرق األوسط
وصوال ً إلى إلغائها ،واستبدال جيوشها بمليشيات طائفية
تعيث الفوضى والعبث داخل الكيان المصطنع الذي ينشأ
عن التقسيم ،وما حوله.
 5ـ على عكس ما يعلنه األميركي من سعي وتحالف
للقضاء على داع��ش ،فهو يشكل أكبر داع��م ل��ه ،فهو أكبر
مساهم في صناعة المستقبل األميركي في المنطقة ،وفي
وسط آسيا ،وأكبر داعم لمصالحه وسياساته ،وبالتالي
إظهارها بالنتيجة الواقعية للتقسيم على أنها الممثل الفعلي

لسنة العراق بحال التقسيم ،إذ أن الدويلة السنية الممتدة
في وسط العراق بحسب االفتراض تسيطر على غالبية
مساحتها قوات داعش ،بما يساهم في تقوية عودها وقوتها
الناعمة وقدراتها الجاذبة لشرائح من الشباب المتحمس
والمضلل في العالم العربي ال��م��أزوم ه��ذا بعد تسجيل
االستفهامات العديدة حول خلقها وتسهيل تمويلها وما هو
الدور الذي لعبته الواليات المتحدة في توسعها وانتشارها.
وهنا يكمن س��ؤال آخ��ر ،في وس��ط عربي م��أزوم أن في
سورية أو ليبيا أو البحرين أو اليمن أو مصر أو غيرها ،لم
وقع اختيار األميركي أوال ً على العراق في طرح التقسيم؟
وما هي خصوصية هذا البلد كي يكون على رأس القائمة
األميركية باالستهداف؟
ينفرد العراق عن بقية الدول المذكورة أعاله ،بأنه البلد
العربي الوحيد الذي احتلته أميركا احتالال ً مباشراً ،وسيّرت
سياساته بطريقة مباشرة ،فقد خبرت عن طريق التجربة
خبايا الدولة العراقية ،وفهمت طبيعة شعبه وطوائفه ،وهي
إذ تداعب بفكرة التقسيم مطامع بعض أطيافه ،فإنها تسعى
لجعله بؤرة تجارب تسقط عليه رؤاها ومفاهيمها سعيا ً
الستصالح األفضل بما يخدمها ،وترك االسوأ ليعاني منه
الشعب العراقي .لكن مع هذا فقد وجهت القيادات العراقية
من أبرزهم رئيس الحكومة حيدر العبادي انتقادات الذعة
إل��ى ك�لام أودي��رن��و ووصفه بأنه «غيرمسؤول ويعبّرعن
جهل بالواقع العراقي» .ومع سعي العبادي لتطبيق رزم
االص�لاح��ات في ب�لاده ال يمكن لمثل المشروع األميركي
بالتقسيم أن يقف على حده ويضرب به عرض الحائط ،إال
بوحدة الشعب العراقي ،ونبذه للطائفية ،وعمله الموحد
على مواجهة اإلرهاب الذي يقضم أراضيه .من هنا فمسؤولية
العراق مسؤولية مضاعفة ،فهو بمنع تمرير مشروع التقسيم
ودفنه في مهده بمعاونة القوى المناوئة للمشاريع االميركية،
ال يمنعه عن أرضه فحسب بل عن دول المنطقة كافة.

الكوريتان تتو�صالن �إلى اتفاق ينهي التوتر بعد محادثات ماراثونية
أعلنت ك��وري��ا الجنوبية التوصل م��ع جارتها كوريا
الشمالية إلى اتفاق مشترك تنهي التوتر بين الطرفين عقب
محادثات استمرت أكثر من يومين.
وقالت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية لألنباء:
«تمكنت الكوريتان أخ��ي��را ً م��ن التوصل الت��ف��اق��ات بعد
محادثات ماراثونية استمرت  43ساعة منذ يوم  22وحتى
فجر الثالثاء  25آب بالتوقيت المحلي».
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القصر الرئاسي مين
كيونغ أوك قوله« :انتهت المحادثات الرفيعة المستوى
بين الكوريتين في الساعة الواحدة إال  5دقائق اليوم وتم
التوصل لمجموعة من االتفاقات سيعلن عنها مستشار
الرئاسة للشؤون األمنية كيم كوان جين في المركز اإلعالمي
في القصر الرئاسي بعد وصوله من قرية بانمونجوم عند
الحدود التي أجريت فيها المحادثات».
وأفاد مصدر للوكالة بأن االتفاق المشترك يضم تعبير
كوريا الشمالية عن أسفها على االستفزازات العسكرية
األخيرة والتعهد عدم تكرارها ،فيما تؤكد الجارة الجنوبية
تخليها عن البث اإلذاع��ي المناهض للشمال عبر مكبرات
الصوت.
وأضاف المصدر أن االتفاق يشمل موافقة كوريا الشمالية
على رفع حالة شبه الحرب واتفاق الجانبين على تفعيل
التبادل المدني في مختلف المجاالت.
يذكر أن وفد كوريا الجنوبية ترأسه المستشار الرئاسي
لألمن الوطني كيم كوان جين ووزير الوحدة هونغ يونغ
 بيو ،فيما ت��رأس الوفد الشمالي المدير العام للشؤونالسياسية للجيش الشعبي وسكرتير حزب العمال للعالقات
مع كوريا الجنوبية كيم يانغ غون.
ونقلت «ي��ون��ه��اب» ع��ن م��ص��ادر أن النقاش تركز بين
الجانبين منذ بداية المحادثات حول حادثة انفجار األلغام
التي زرعتها كوريا الشمالية في المنطقة المنزوعة السالح
وإطالق الشطر الشمالي قذائف مدفعية في الجبهات األمامية
الغربية.
وك��ان الجيش الكوري الجنوبي ،قد رصد نشر كوريا
الشمالية حوالى  50غواصة خاصة بالتسلل تحت المياه
خارج نطاق رادارات القوات الكورية الجنوبية واألميركية،
وأنها أرسلت عناصر القوات الخاصة إلى الخطوط األمامية
من أجل استهداف مكبرات الصوت المستخدمة في الحرب
اإلعالمية ضد الشمال.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في الجيش أن تحركات أكثر
نشاطا ً رصدت لقوات التسلل لكوريا الشمالية بعد إعالن
بيونغ يانغ دخولها في حالة شبه الحرب ،إضافة إلى رصد
تحركات نشطة في قواعد الصواريخ ،مضيفة أن مسؤوال ً
آخر قال« :يبدو أن معظم القوات الكورية الشمالية تتحرك
بموجب دليل خاص بحالة شبه الحرب حالياً».
وكانت سيول اشترطت على جارتها الشمالية االعتذار

عن استفزازاتها العسكرية مقابل ن��زع مكبرات الصوت
من الحدود ،في ظل مشاورات مع واشنطن لنشر أسلحة
استراتيجية أميركية للتصدي لبيونغ يانغ.
وشددت رئيسية كوريا الجنوبية بارك كون هي على أن
بالدها سترد بحزم على أي استفزاز عسكري محتمل من قبل
كوريا الشمالية وأنها ستواصل البث اإلذاعي ضدها ما لم
يعتذر الشطر الشمالي عن استفزازاته العسكرية وأن يتعهد
عدم تكرارها.
وفي الوقت نفسه تعهدت الرئيسة الكورية الجنوبية
ببذل جهود للسالم في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق
«االزده��ار المشترك بين البلدين» إذا انتهت المفاوضات
بصورة إيجابية.
في المقابل ،طالبت كوريا الشمالية بوقف الحرب النفسية
التي يشنها جيش الشطر الجنوبي عبر مكبرات الصوت
المنصوبة على طول خط الحدود والتي استؤنفت انتقاما ً
لعملية انفجار لغم في المنطقة منزوعة السالح في  4آب ،ما
أدى إلى إصابة جنديين كانا في دورية استكشافية بجروح
بليغة.
وتعد المحادثات التي أجريت هي األولى من نوعها بين
مسؤولين كبار من الكوريتين منذ تولي حكومة الرئيسة
بارك كون-هيه زمام السلطة ،وجاءت بمبادرة من الشطر
الشمالي بعد أن وصل التوتر بين الجانبين إلى مستوى
االستنفار استعدادا ً للحرب.

في السياق نفسه ،ذك��رت وكالة أنباء «يونهاب» أن
كوريا الجنوبية والواليات المتحدة تتشاوران حول نشر
قاذفات استراتيجية من طراز بي –  52وغواصات نووية
ومعدات عسكرية استراتيجية أخرى في المنطقة ،وذلك
بهدف التصدي ألية استفزازات إضافية من كوريا الشمالية،
بحسب الوكالة الكورية الجنوبية.
وأعلن بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية
كيم مين-سوك أن سيول وواشنطن تجريان مشاورات
بشأن إمكان نشر معدات عسكرية أميركية استراتيجية في
البالد ،مضيفا ً ان البلدين يواصالن حالة التأهب القصوى
لردع كوريا الشمالية عن القيام بأعمال استفزازية ،وأنهما
سيردان على أية استفزازات جديدة بشكل صارم.
وتشمل األسلحة االستراتيجية األميركية التي يجرى
الحديث عنها ،طائرات قاذفات استراتيجية من طراز بي-
 52وطائرات الشبح التي ال يرصدها الرادار من طراز بي-2
 .ويتمركز ه��ذان النوعان من الطائرات حاليا ً في قاعدة
أندرسون العسكرية في جزيرة غوام ،غرب المحيط الهادئ،
إضافة إلى غواصات نووية ترسو حاليا ً في قاعدة بحرية
في مدينة يوكوسوكا اليابانية.
وكانت ال��والي��ات المتحدة نشرت مثل ه��ذا النوع من
األسلحة االستراتيجية في المنطقة  7مرات في الماضي حين
أعلنت كوريا الشمالية عن حالة أشبه بالحرب.

بريطانيا تتخذ �إجراءات �صارمة �ضد عمل المهاجرين غير ال�شرعيين

هوالند وميركل يدعوان �إلى تعامل م�شترك مع الالجئين
طالب كل من الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند والمستشارة
األلمانية أنغيال ميركل دول االتحاد األوروب��ي بالتعامل مع
أزمة الالجئين بشكل مشترك.
وقالت ميركل ،التي تتوقع بالدها  800ألف طلب لجوء هذا
العام« :ألمانيا وفرنسا تتوقعان من جميع الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي االلتزام بسياسات الهجرة الحالية التي
تحكم االتحاد» .وأعربت عن أملها من جهة أخرى في أن تقام
مراكز التسجيل في الدول التي يقصدها المهاجرون أوال ً ومن
بينها اليونان وإيطاليا.
م��ن جهة أخ���رى ،ش��دد ه��والن��د ف��ي ب��ي��ان مقتضب قبل
المحادثات على ضرورة وضع نظام موحد للجوء ،واصفا ً
تدفق الالجئين من مناطق األزم��ات في العالم بأنه «وضع
استثنائي سيستمر لفترة من الوقت».
وعلى رغم أن ق��رارا ً اتخذ بهذا الشأن في نهاية حزيران
الماضي ،إال أن أيا ً من هذه المراكز الهادفة إلى فصل المهاجرين
الذين يحق لهم اللجوء عن سواهم لم ير النور حتى اآلن.
وقال« :علينا أن نضع نظام لجوء موحد» و«سياسة هجرة
مشتركة مع قواعد مشتركة» ،متحدثا ً عن «معايير االستقبال»
و«تحديد لماهية الدول اآلمنة».
وكانت ميركل شجبت االحتجاجات العنيفة ضد الجئين
شرقي ألمانيا في مدينة «هايدناو» خالل اليومين الماضيين،
وقالت« :من المشين أن يحظى أعضاء اليمين المتطرف بأي
دعم من المجتمع المحلي هناك» .وأضافت« :أود أن أقول
بعد الصور المروعة من هايدناو ...إني أندد بشدة بالعنف
هناك ...وأجواء العنصرية التي شاهدناها غير مقبولة».
جاء ذلك في وقت يواجه المهاجرون غير الشرعيين عقوبة
السجن ومصادرة مكتسباتهم من العمل في بريطانيا بموجب
إجراءات جديدة أعلنتها الحكومة أمس.
وشددت الحكومة البريطانية من خطابها المناهض للهجرة
ردا ً على تزايد مساعي المهاجرين الوصول إلى بريطانيا من
فرنسا عبر القنال االنكليزي وتواجه ضغوطا ً كي تظهر أنها
تتحرك للتعامل مع األزمة.
وكانت نتاشا بوكار رئيسة بلدية مدينة كاليه الساحلية في

شمال فرنسا قالت في وقت سابق أن نظام الرعاية االجتماعية
البريطاني السخي والرقابة المتساهلة على الهوية جعلت
بريطانيا مصدر جذب للمهاجرين غير الشرعيين.
وقال وزير الهجرة البريطاني جيمس بروكنشاير« :أي
شخص يعتقد أن بريطانيا متساهلة ال يجب أن يساوره
الشك في أننا س��وف نتخذ إج���راءات لمنع من يوجد هنا
بطريقة غير شرعية من العمل أو استئجار شقة أو فتح
حساب مصرفي أو قيادة س��ي��ارة»« .سنستمر في اتخاذ
إجراءات صارمة ضد االنتهاكات ولبناء نظام للهجرة يحقق
على أفضل نحو مصالح الشعب البريطاني وأولئك الذين

يلتزمون بالقواعد».
وقالت الحكومة إنها ستقدم تشريعا ً للبرلمان بعد عودته
من العطلة الصيفية في أيلول سيجعل العمل غير المشروع
عقوبته السجن لمدة تصل إل��ى ستة أشهر وغ��رام��ة غير
محدودة .وأضافت أنه سيجيز أيضا ً مصادرة األجور التي
يحصل عليها المهاجرون غير الشرعيين.
وأش��ارت إلى أن اإلج��راءات الجديدة ستجعل أيضا ً من
األسهل مالحقة أصحاب العمل الذين يوظفون عماال ً وهم
يعرفون أنه ليس لديهم تصاريح عمل في بريطانيا وزيادة
أقصى عقوبة من سنتين إلى خمس سنوات.

قال مصدر عسكري
يمني أنّ خسائر
السعودية واإلمارات
في اليمن قد صار
مجموعها حتى
اآلن ستة عشر آلية
بين دبابة ومد ّرعة،
وثالثين عنصرا ً
وضابطا ً من القتلى،
وقرابة المئة جريح،
إضافة إلى زورق
بحري وطائرة آباتشي
وطائرتي استطالع
بدون طيار وطائرة
حربية من طراز
«فانتوم ف  ،»5إضافة
إلى سبع سيارات
هامر وشاحنتين.

الوكالة الذرية تطالب
بزيادة تمويلها لتنفيذ
االتفاق النووي مع �إيران
قال يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية أم��س ،إن الوكالة تحتاج إلى 9.2
مليون يورو في العام للتحقق من البرنامج النوي
اإليراني.
وأوضح في جلسة لمجلس مدراء الوكالة في فيينا
أن  6.2مليون يورو من المبلغ االجمالي سترصد
لتنفيذ اإلج���راءات اإلضافية التي اتفقت بشأنها
طهران والسداسية ،وقال« :تحتاج إلى موارد إضافية
لتنفيذ عمليات التحقق ،ونقدر أن تطبيق خطة العمل
الشاملة سيكلف  9.2مليون يورو سنوياً».
وأضاف المدير العام للوكالة الدولية أن «نحو 3
مليون يورو ستخصص للتدابير في إطار البروتوكول
اإلضافي (بشأن اتفاق ضمانات الوكالة الدولية
للطاقة الذرية) ،فيما سيكلف التحقق ومتابعة تنفيذ
خطة العمل نحو  6.2مليون يورو ،بما في ذلك نفقات
مفتشينا».
إل��ى ذل��ك ،ق��ال رئیس مجمع تشخیص مصلحة
النظام الشيخ هاشمي رفسنجاني إنه في حال عدم
موافقة الكونغرس علی الخطة الشاملة لبرنامج
العمل المشترك فهذا األم��ر سیعود بالضرر علی
أميرکا ألنها تجهل قدرة إیران العلمیة ودور الثورة
اإلسالمیة في الحد من انتشار اإلرهاب.
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د مساعد وزي��ر الخارجية
اإليراني حسين أمير عبد اللهيان ،أن االتفاق النووي
يصب في مصلحة الجميع بالمنطقة وأن السعودية
أيضا ً ستنتفع بالتأكيد فيما إذا لعبت دورا ً بناء.
وأض��اف عبد اللهيان« :أن ال��دور السلبي الذي
تلعبه المملكة العربية السعودية سيعود بالضرر
عليها ویعد تهدیدا ً جادا ً لألمن والتنمیة المستدامة
في المنطقة».
وأع��ل��ن ترحيب ب�لاده ب��ال��ح��وار وال��ت��ع��اون مع
السعودية من أجل إع��ادة األم��ن والسالم والرخاء
إلى المنطقة ،وقال« :بال شك أن استمرار السعودية
بعدوانها على اليمن ولجوئها إلى استخدام القوة
فيها ،لن ينهي األزمة في هذا البلد ،وإنما سيؤدي إلى
اتساع نطاق خطر انتشار األزمة وبخاصة في أعقاب
التهديد اإلرهابي المتزايد».

�أردوغان يكلف
�أوغلو بت�شكيل حكومة
لت�صريف الأعمال
كلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم
حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو بتشكيل
حكومة موقتة ستدير شؤون البالد قبل االنتخابات
البرلمانية المبكرة ،حيث أعلنت الرئاسة التركية أن
أردوغان استقبل أمس داود أوغلو وأبلغه بتكليفه.
وكان داود أوغلو وهو رئيس الحكومة السابقة،
قد اعتذر األسبوع الماضي عن تشكيل الحكومة بعد
فشل المفاوضات بين حزب العدالة والتنمية وجميع
األح��زاب البرلمانية األخ��رى بشأن تشكيل ائتالف
حاكم جديد.
وك���ان ال��رئ��ي��س ال��ت��رك��ي ق��د أم��ر ب��ال��ش��روع في
التحضير لالنتخابات المبكرة التي من المقرر أن
تجري في  1تشرين الثاني المقبل.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن حزب العدالة والتنمية
خسر ،وفق نتائج االنتخابات األخيرة التي أجريت
يوم  7حزيران الماضي ،الغالبية في البرلمان ألول
مرة منذ وصوله إلى السلطة عام .2001
وتسبب الوضع السياسي الراهن في تركيا في
مضاعفات اقتصادية حيث اهتزت ثقة المستثمرين
بسبب حالة الشك السياسي ،إضافة إلى تصاعد
وتيرة الصراع مع عناصر حزب العمال الكردستاني
كما تدنى سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى
قياسي بلغ  3.0ليرات للدوالر منخفضا ً بنسبة 22
في المئة تقريبا ً هذا العام.
وفي السياق ،قال صالح الدين دميرطاش زعيم
حزب الشعوب الديمقراطي التركي المؤيد لألكراد
أمس إن حزبه «مستعد للمشاركة في حكومة موقتة
لكنه لن يندهش إذا حاول داود أوغلو تشكيل حكومة
من دون الحزب».
وأض����اف دم��ي��رط��اش أن���ه ي���رى أن ك��ل ن��واب
حزبه مؤهلون لتولي مناصب وزاري��ة باستثناء
رؤس��اء الحزب الذين سيتولون مهمة االستعداد
لالنتخابات .لكنه حذر من محاوالت استبعاد حزبه
من الحكومة .وتابع« :لن نتردد في ممارسة حقنا
الدستوري والمشاركة في الحكومة» ،ولكنه توقع
حدوث صراع.
وأوضح« :لن نفاجأ إذا خرقوا الدستور وحاولوا
تشكيل حكومة من دون حزب الشعوب الديمقراطي.
ل��ك��ن م��ث��ل ه���ذه ال��م��ح��اول��ة سترفضها المحكمة
الدستورية».

