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ما بين حفلة خطوبة ابني...
وعقد دورة المجل�س الوطني
} راسم عبيدات
لقد احتجت من الوقت إلجراء ترتيبات حفلة خطوبة ابني
شادي شهرا ً كامالً ما بين دعوات وحجز قاعة وغيرها ،وحتى
في هذا الوقت كانت هناك هفوات وثغرات ،هناك من عتب علي
لعدم دعوته ،وهناك من لم تسعفني الذاكرة بدعوته ،فكيف
بمجلس لم يعقد منذ عام  1996لم يعرف عدد أعضائه من
منهم أضيف لمرة واحدة لحين الطلب ولغرض واحد محدد
المصادقة على تعديل الميثاق الوطني ،ومن منهم عضو ،ومن
ٍ
متوف أو اصابه الخرف ويبول على حاله ،ومن منهم لم
منهم
يعد يعبر عن وجهة نظر حزبه أو التنظيم الذي انتدبه لعضوية
هذا المجلس ،ورئاسة المجلس المكلفة بالتحضير لعقد دورة
عادية لما يزيد عن  714عضواً ،أكثر من البرلمان الصيني
يتوزعون على كل جغرافيا العالم ،تحتاج لوقت ال يقل عن
ث�لاث��ة أش�ه��ر م��ن أج��ل التحضير وإع���داد ال�ت�ق��اري��ر وتوزيع
األوراق على األعضاء وأخذ مالحظاتهم وردودهم إلخ ...وما
هو جدول األعمال إلخ...
ولكن كل ذلك غير مهم فاللحظة مصيرية وبحاجة لقرارات
مصيرية؟ وس�ب�ح��ان ال�ل��ه ك��ل المنعطفات ال�خ�ط��رة والحادة
تستدع
والخطيرة التي مرت وتمر بها قضيتنا الفلسطينية لم
ِ
ع�ق��د دورة ج��دي��دة للمجلس ال��وط �ن��ي ،واآلن المستجدات
والتطورات خطيرة وبحاجة الى جلسة مجلس وطني ،بداية
كانت استثنائية ،وحيث أنها لم تتعارض مع مقاسات وأهداف
الداعين لها بإخراج المناكفين أو من يراد طردهم أو ركنهم
للتقاعد ،أستعيض ع��ن ذل��ك ب ��دورة ع��ادي��ة ت ��ؤدي الغرض
والهدف.
وإذا كانت الحجة والذريعة اإلصالح والتغيير والتطوير في
بنى وهياكل ومؤسسات منظمة التحرير المتيبسة منذ عقود
بفعل من جعلوا السلطة» تتغول» عليها وتجوفها وتسطو على
صالحيتها ودورها.
ف��ال��دع��وة للتجديد واإلص�ل�اح ف��ي منظمة التحرير ليست
بالجديدة ،وأظ��ن أنها من بعد تأسيسها ومجلسها الوطني
الثالث ،ودائما ً كانت الجبهة الشعبية ترفع شعار اإلصالح
في المنظمة ،ولكن هذا الشعار كان يذهب أدراج الرياح ،فال
الجبهة قادرة على فرض ذلك وال القيادة المتنفذة كانت تقبل
بذلك ،أي كما يقول المأثور الشعبي «طبل عن أذن أطرش».
الحجة ال�ت��ي يتسلح بها ال��ذي��ن طبخوا ويطبخون دورة
المجلس الوطني على عجل ،أن حماس والجهاد ترفضان
المشاركة في ال��دورة المقبلة ،وبأن حماس تدير مفاوضات
متقدمة مع «اسرائيل» لتمرير مشروع سياسي ي��ؤدي إلى
دولة في حدود موقتة ،ويفصل جناحي الوطن ،وهذه الحجة
والذريعة ال تتسم بالصدقية ،حيث لم تبذل أية جهود جدية
وحقيقية إلشراك حماس والجهاد في المنظمة.
من دون لف أو مواربة وخداع وتضليل ،فهذه الدورة ليس
لها عالقة ال بالوحدة الوطنية ،أو المصالح العليا للشعب
الفلسطيني ،أو تجديد المنظمة وتفعيل هيئاتها وتطهيرها من
األدران والطحالب الفاسدة المعشعشة في كل ركن وزاوية
من زواي��اه��ا ،أو إنهاء االنقسام ،بل هي ستعمل على تعميق
وت�ك��ري��س وتسييد االن �ق �س��ام ،وح�ت��ى أب�ع��د م��ن ذل��ك تقسيم
المقسم.
ه��ذه ال��دورة فقط لها وظيفة م�ح��ددة ،وحيده واح��دة ،هي
إحكام ال��دائ��رة الضيقة المغلقة المحيطة بالرئيس وتشديد
قبضتها على القرار الفلسطيني وطنيا ً وفتحاوياً ،وطرد كل
المشاغبين والمناكفين أو الطامحين في التغيير بخالف وجهة
نظر أو رؤية هذا الفريق ،وكذلك على غرار األنظمة العربية
األخ��رى ،ف��ي عهد قبل م��ا يسمى ب �ـ«ث��ورات» الربيع العربي
التمهيد للخالفة والتوريث .ونحن ال نقول بأن أبناء حركة
حماس أنبياء وليس لديهم أخ �ط��اء ،وليسوا بالبريئين من
تعطيل مسار المصالحة ،أو ليسوا طالب السلطة واالستئثار
بها ،فهم في سبيل ذلك راهنوا على سيطرة اإلخوان على الحكم
في مصر ،واآلن يراهنون على محادثاتهم ومفاوضاتهم مع
«بلير» والتهدئة المستديمة أو المستدامة ،ولذلك هي تتحمل
ال�م�س��ؤول�ي��ة ال ��ى ج��ان��ب ف�ت��ح وال �ف �ص��ائ��ل األخ� ��رى ف��ي عدم
تحقيق المصالحة ،ولكن من أجل تحقيق ذلك كان حريا ً بمن
يستعجلون عقد دورة المجلس الوطني ،المبادرة الى تفعيل
اإلطار القيادي الموقت ،هذا اإلطار على عالته ،يضم كل ألوان
الطيف السياسي الفلسطيني ،ويشكل قاعدة وأساسا ً للحوار
الفلسطيني -الفلسطيني ،ويمكن إذا خلصت النوايا وغلبت
مصالح الوطن على المصالح الفئوية والخاصة أن يؤدي إلى
وأد االنقسام ،ولكن بقي وجود هذا اإلط��ار شكالنيا ً ال قيمة
لوجوده.
حتى ل��و ج��دالً ت��ري��د حركتا ح�م��اس وال�ج�ه��اد المشاركة،
فسنجد بأن الجغرافيا ستكون عائقا ً أمام مثل هذه المشاركة،
فالوصول إلى رام الله قد ال يكون متاحا ً ألهل رام الله ،فكيف
بالموجودين في قطاع غ��زة؟ فاالحتالل هو من يسيطر برا ً
وبحرا ً وجوا ً وتنقالً وحركة.
حتى ل��و سلمنا ج��دالً أن��ه م��ن الصعب اآلن جلب حماس
للمشاركة ف��ي جلسة المجلس ال��وط �ن��ي ،فكما ي�ق��ال دورة
«تاريخية» في لحظة «تاريخية» فارقة بحاجة الى إعداد طويل
ومعمق ،لكي تكون هناك نتائج عملية مقنعة للجماهير ،بأن
هناك تغيرات جدية في البنى والهياكل والمؤسسات وآلية
التفعيل واتخاذ القرار ،وفي البرامج وال��رؤى والسياسات،
وليس فقط مجرد تغييرات شكالنية ،في الشخوص والمواقع
واألس� �م ��اء ،وإع� ��ادة إن �ت��اج ال�ط�ب�ق��ة ال�س�ي��اس�ي��ة «الجهذبية»
و«األلمعية» ذاتها المسؤولة بشكل مباشر عن األزمة البنيوية
للمشروع الوطني.
ال��ذي��ن ي��ري��دون م��ن ح�م��اس وال�ج�ه��اد أن يلتحقوا ف��ي هذا
اإلط ��ار ال�م�ث�ق��وب ،م ��اذا تبقى م�ن��ه؟ ك��ل هياكله ممسكة بها
مؤسسة الرئاسة وأمانة سر المنظمة الجديدة ،ودورها منذ
قيام السلطة بعد أوسلو اختزل كممثل شرعي وحيد ،بدور
وظيفي ضيق انتهازي ،يدعى وقت الحاجة ،من أجل غرض أو
غاية محددة في الغالب ال تمت بصل للحقوق والمصالح العليا
لشعب الفلسطيني.
«إسرائيل» ومن خلفها أميركا والغرب االستعماري سعوا
إلى تقويض المنظمة وتفريغها من محتواها ،ومنذ قيام سلطة
أوسلو «تغولت» واستولت على دور وصالحيات المنظمة،
وفرغت وجوفت بناها وهياكله .ولذلك سعوا من أجل إحالل
السلطة محل المنظمة لكي يتخلصوا من قضية الالجئين،
فبقاؤها وبقاء مخيمات اللجوء ،يعني بقاء قضية حق العودة
والالجئين حية وقائمة في وعي وذاك��رة شعبنا ،ولذلك هم
ي��ري��دون اخ �ت��زال المنظمة بالسلطة وال�ش�ع��ب الفلسطيني
بسكان الضفة والقطاع حتى من دون القدس.
ومن هنا أرى بأن التحضيرات لخطوبة ابني شادي ،أخذت
وقتا ً أطول في اإلعداد والتحضيرات من اإلعداد والتحضيرات
للدورة «التاريخية» للمجلس الوطني في لحظة «تاريخية» لن
ينتج منها س��وى المزيد م��ن تقزيم دور المنظمة ،وتفريغ
وت�ج��وي��ف م��ؤس�س��ات�ه��ا وب�ن��اه��ا وه�ي��اك�ل�ه��ا ع�ل��ى ن�ح��و أوسع
وأش �م��ل ،ليصل األم��ر إل��ى ح � ّد تحويلها ال��ى ك�ي��ان مشلول،
ناهيك ع��ن أن ه��ذه ال ��دورة س�ت��ؤدّي ال��ى تكريس االنقسام،
وتقسيم المقسم ،والمقبل أخطر فهل تتحرك فتح والفصائل
والجماهير قبل فوات األوان؟
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

�شكر ًا لإن�سانيتكم في زمن الردة...
} جمال العفلق
صورة هزت العالم ،صورة ليست هي األول��ى ولن تكون
األخ �ي��رة ،ص��ورة لطفل على ش��اط��ئ م��ا ،ف��ي ع��ال��م كله نفاق
وك�ل��ه ك���ذب ...نعم ص��ورة تسابق اإلع�ل�ام لنشرها لكسب
سبق صحافي وتسابق أهل اإلنسانية ليتحدثوا عن مدى ألم
السوريين بل ألم اإلنسانية بأسرها .ولهذا تستحقون أن نقول
لكم شكرا ً إلنسانيتكم المفرطة ،وشكرا ً لدموعكم فإنّ أكثركم
دموعه مثل دموع التماسيح .أليس هذا من صنع أيديكم أيها
اإلنسانيون؟
�ج��ح ال�ح�ك��وم��ات الغربية
ال �ي��وم يبكي ال �غ��رب علينا وت�ت�ب� ّ
باإلنسانية وتفتح المستشارة األلمانية م��زاد قبول لجوء
السوريين – هذا اللجوء الذي جاء نتيجة إجرام الغرب نفسه
بحق السوريين – هذا اللجوء ال��ذي دفع آلية أرب��اب صناعة
ال�م��وت ونشر اإلره ��اب – ه��ذا اللجوء ال��ذي استثمره تجار
الحروب في العالم كما استثمر صناع السالح والموت الحرب
على سورية – هذا اللجوء نتيجة ألفعال من لبسوا ثوب ما
قالوا عنه ثورة وتمسكوا في طلب الدعم الغربي والمال العربي
لقتل إخوتهم في الوطن.
ً
ه��زت ص��ورة الطفل على ش��اط��ئ البحر مقتوال بخناجر
اإلنسانية العالمية ،تلك اإلنسانية التي أرسلت لنا كل مجرمي
األرض تلك اإلنسانية التي أرسلت لنا الغازات السامة وأرسلت
األسلحة ودفعت المال وعطلت كل مشاريع الحل السياسي
الممكنة في وقت كان الحل فيه قابل للتطبيق ،أليست هيالري
كلينتون صاحبة النصيحة للمعارضة السورية بأن ال تتخلى
عن السالح وال تجلس إلى طاولة التفاوض؟ أليست فرنسا

صاحبة مشروع غزو سورية؟ أليست تركيا من دعمت وسهلت
وصول اإلرهابيين مزودين بالحقد والطائفية البغيضة؟ أليس
العرب من المتآمرين على سورية هم الذين دفعوا بالمليارات
لقتل السوريين؟ عن أي إنسانية يتحدث العالم اليوم؟
ع�ن��دم��ا ال �ت��زم ال�ع��ال��م ب��أس��ره ال�ص�م��ت إزاء ج��رائ��م داعش
والنصرة واعتبر أفعال اإلرهاب ثورة ،أين كانت إنسانيتكم؟
عندما سبيت النساء و ُقطعت األوصال وانتزعت القلوب ،أين
كانت إنسانيتكم؟
وضعتم كل استثماراتكم السياسية في الحرب على سورية
دفعتم الناس إلى الهرب وأرسلتم من يكذب عليهم ويعدهم
بعالم ج��دي��د ،صدقكم البسطاء وب��اع��وا م��ا يملكون وركبوا
البحر بقوارب الموت فتحولوا إلى جثث على شواطئ قلوبكم
الباردة.
نعم ،إنها صورة لطفل جديد من عشرات بل مئات األطفال
ال��ذي��ن قتلهم حقدكم على س��وري��ة .إن�ه��ا ص ��ورة لطفل قتل
أقرانه في الوطن بسيارات مفخخة وقذائف الهاون ،ووجد
القتلة التبرير عندكم ،فأنتم تغطونهم بغطاء رب�ي��ع كاذب
أنهك الناس ودمر كل شيء .لم يرحم ثواركم أحدا ً ولم يرحم
ثواركم التاريخ وال الحاضر لم تسلم القبور من عبث جنودكم
المرتزقة.
ألمانيا اليوم التي تفتح أبوابها للسوريين هي نفسها التي
أرسلت سفينة حربية في بداية الحرب على سورية للتشويش
على اتصاالت الجيش ،وأميركا التي تبكي على السوريين هي
التي صنعت داعش لنشر الخراب في سورية والعراق ،فعندما
جمعتكم الصهيونية العالمية تحت قبة مؤتمرات أصدقاء
الشعب السوري وج ّل قراراتكم كانت تسليح المرتزقة ،أين
كانت إنسانيتكم؟
اليوم على العالم أن يفهم أنه شريك بقتل السوريين وأن

المتباكين اليوم على السوريين من الغرب والعرب هم الذين
ش��ردوا وقتلوا ه��ذا الشعب وم��ا زال��وا يقتلونه .وعلى العالم
ال�ي��وم أن يفهم أن السوريين وإن اش��دت المصائب عليهم
صامدون مرابطون إلى أن يقضي الله أم��راً ،وعلى العالم أن
يفهم اليوم أن السوريين أقفلوا باب العزاء وال يريدون مواساة
من أحد ،وعلى العالم أن يفهم أن السوريين وإن جار عليهم
الزمن اليوم فالغد لهم .وأن أرض الشام المباركة لن ترضخ
ولن تستسلم للموت.
نعم هو يوم حزين آخر هو يوم من أيام الحرب القذرة على
سورية ،هو يوم ن��ودع فيه طفالً ليس له أي انتماء سياسي
أو طائفي أو ح��زب��ي ،ه��و طفل يحلم فقط بمالبس جديدة
ولعبة يقضي فيها أوقاته .هو طفل اغتالته إنسانية قرارات
مجلس األم��ن وهيئة األم��م المتحدة ه��و طفل قتلته ق��رارات
الجامعة العربية وح�ص��ار الظالمين لبلدة .وشعب سورية
اليوم يقول للعالم :شكرا ً إلنسانيتكم في زمن الردة ،وشكرا ً
لمواقفكم ،وش�ك��را ً لحصاركم ،وش�ك��را ً إلعالمكم الكاذب،
وشكرا ً السلحتكم النوعية ،وشكرا ً لكل ما قدمتموه لنا ،فأنتم
أثبتم أنكم كاذبون مثل الذين يعملون معكم وقد وفرتم لهم
وألوالده��م العيش الرغيد في فنادقكم وشققكم المفروشة
ثم قلتم للعالم هؤالء ثوار وأصحاب قضية .في وقت يحارب
الجيش ال �س��وري وم�ج��اه��دو ال�م�ق��اوم��ة بالنيابة ع��ن العالم
اإلرهاب االسود الذي يدعمه أصحاب اإلنسانية الكاذبة ،ذلك
اإلرهاب الذي سيعبر الحدود إلى العالم ويرتد على صانعيه
يوما ً ما .فدماء أطفال سورية كما أطفال العراق وليبيا واليمن
ستكون لعنة عليكم وس��وف يسجل التاريخ أنكم أنتم من
قتل الطفولة في أوطاننا وسوف يسجل التاريخ أن أصحاب
المبادئ اإلنسانية وأصحاب الكتب السماوية هم الذين قتلوا
األطفال من أجل مصالحهم السياسية.

رئي�س المجل�س الأوروبي يدعو �إلى �إعادة توزيع مئة �ألف الجئ على الأقل

بوداب�ست تحذر من انفجار و�شيك في �أوروبا ب�سبب �أزمة اللجوء
دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
االتحاد األوروب��ي إلى إرس��ال إش��ارة واضحة
لالجئين من أجل وضع حد لتدفقهم ،فيما ألغت
سلطات ب�لاده جميع القطارات المتجهة إلى
غرب أوروبا.
وق��ال أورب���ان ف��ي مقالة نشرت أم��س في
صحيفة «فرانكفورتر زايتونغ» األلمانية ،إن
ما تواجهه أوروبا اليوم ليس قضية الجئين،
بل هو موجة جديدة من عصر الهجرات ،وأن
«القارة األوروبية تواجه خطر موجة جديدة
من عصر الهجرات ،وباتت ه��ذه الموجة في
تصاعد».
وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري« :نشاهد
يوميا ً كيف يتوجه مئات اآلالف إلينا ويدقون
بابنا .وفي المستقبل ستتوجه ماليين غيرها
إلى أوروبا العتبارات اقتصادية» ،محمالً قيادة
االتحاد األوروبي مسؤولية األزمة ،وقال« :ما
تعمله أوروب���ا ه��و ج��ن��ون .لقد أدت سياسة
الهجرة الفاشلة التي اتبعها االتحاد األوروبي
إلى الوضع الراهن».
وتابع أوربان قائالً إن «أي مسؤول سياسي
يعطي الالجئين األمل في حياة أفضل ،يتصرف
بصورة غير مسؤولة ،وهو يحثهم على ترك كل
شيء وراءهم والسفر إلى أوروبا وهم يخاطرون
بحياتهم».
كما أع��رب ع��ن خشيته م��ن ف��ق��دان أوروب��ا
جذورها المسيحية بسبب تدفق الالجئين،
مضيفاً« :أن ما يحصل أمام عيوننا اليوم يهدد
بوقوع انفجار يطاول أوروبا بكالمها ،وذلك بدأ
يثير قلق العالم برمته».
وأش���ار رئ��ي��س ال����وزراء إل��ى ازدي����اد عدد
الالجئين المتجهين إل��ى أوروب���ا ف��ي العام
الحالي بنسبة تتجاوز  70في المئة مقارنة مع
النصف األول من العام الماضي .وأكد أن قرابة
 150ألف مهاجر غير شرعي عبروا حدود بالده
منذ بداية العام.
وأض��اف« :كما ال يجوز أن ننسى أن أولئك
الذين يصلون أراضينا ،تربوا في ديانة مختلفة
ويمثلون ثقافة أخ��رى .ومعظمهم مسلمون
وليسوا مسيحيين» ،م��ش��ددا ً على أن هذه
المسألة مهمة جدا ألن «جذور أوروبا والهوية
األوروبية مسيحية» ،واعتبر أن سكان أوروبا
قلقون من عجز زعمائهم عن تقديم حلول فعالة
ألزمة الهجرة.
وت��أت��ي تصريحات أورب���ان بالتزامن مع
ان��ط�لاق مناقشة خ��اص��ة ف��ي برلمان ب�لاده
مكرسة لتشديد قوانين الهجرة في البالد،
وإنشاء «مناطق للمسافرين» على الحدود مع
صربيا ،مع تشديد العقوبات على أولئك الذين
يعبرون الحدود بصورة غير الشرعية.
وتقترب السلطات الهنغارية من استكمال

بناء سياج أس�لاك شائكة ارتفاعه  3.5متر
على حدود البالد مع صربيا من أجل وضع حد
لتدفق الالجئين.
وق��ال أورب��ان تعليقا ً على تشديد قوانين
الهجرة واإلجراءات الحدودية في بالده« :إننا
لن نجيب عن أسئلة حول عدد الناس الذين
يمكننا استقبالهم أو بشأن الحصص ،إال بعد
ضمان أمن حدودنا».
واعتبر رئيس ال��وزراء الهنغاري أن نظام
«شنغن» ب��ات م��ه��ددا ً بخطر واق��ع��ي ،بسبب
انعدام رقابة صارمة على حدود االتحاد .وشدد
على ض��رورة ضمان حماية الحدود من أجل
الحفاظ على حرية التنقل بداخل االتحاد.
وحث زعماء االتحاد األوروب��ي على إرسال
إشارة واضحة إلى الالجئين مفادها «أرجوكم،
ال تتوجهوا إلى أوروبا وال تعبروا حدودها ،بل
عليكم أن تبقوا في تركيا وصربيا ،وهما بلدان
آمنان ،إذا كنتم تهربون من الحرب».
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال كبير موظفي مجلس
الوزراء في هنغاريا أمس إن الشرطة ستلتزم
بقواعد «شنغن» للسفر بين دول االتحاد
األوروب���ي وستجري ك��ل إج���راءات التفتيش
المطلوبة للمهاجرين المسافرين على قطارات
متجهة نحو الحدود الغربية للبالد.
وق��ال يانوس الزار في مؤتمر صحافي إن
الوضع الفوضوي الحالي في محطة القطارات
الشرقية في بودابست يأتي نتيجة الرسائل
المثيرة للجدال التي تبعث بها ألمانيا لالجئين
السوريين.
وأضاف« :هذا (يحدث) ألن المانيا ...تقول
للسوريين منذ أكثر من أسبوع إنها تنتظرهم
وتدعوهم إلى موائد ممدودة» ،مؤكدا ً أن المانيا

حاولت بعدها أن تفرض قيودا ً على المهاجرين
في اليوم التالي.
من جهة أخرى ،قالت رئيسة وزراء بولندا
إيفا كوباتش أمس إن على االتحاد األوروب��ي
مساعدة الهاربين من ال��ح��روب وإن بولندا
مستعدة لمناقشة دورها في تقديم المساعدة
لكنها ال تريد التقيد بحصص محددة.
وأضافت كوباتش« :الحلول التي ال تأخذ في
االعتبار قدرات الدولة قد تعطي نتائج عكسية
تماماً .لذلك نحن نعارض أي توزيع بالحصص
اآللية لكننا نريد الحديث عن مستوى مشاركتنا
وفق شروط تطوعية».
وتابعت رئيسة ال����وزراء البولندية« :ال
تتملص بولندا م��ن المسؤولية وي��ج��ب أن
تكون قراراتنا في المقام األول فعالة في توفير
المساعدة لهؤالء الذين يحتاجونها وليس لمن
يرونها (الهجرة إل��ى أوروب���ا) فرصة لحياة
أفضل».
وف��ي ش��أن متصل ،ق��ال رئ��ي��س المجلس
األوروب��ي دونالد توسك أمس إنه يجب على
دول االتحاد األوروب��ي أن تعرض استضافة
مزيد من المهاجرين لنقل مئة ألف شخص على
األقل إلى أماكن أخ��رى ،مشيرا ً أنه يجب على
دول االتحاد أن تقيم مراكز الستقبال الالجئين
خارج أوروبا.
وأضاف توسك« :التوزيع العادل لمئة ألف
الجئ على األقل في دول االتحاد األوروبي هو ما
نحتاج لفعله» ،داعيا ً إلى إقامة مراكز الستقبال
الالجئين قرب مناطق الصراع و«خارج أوروبا
حيث توجد مخيمات الالجئين بالفعل».
وق��ال إن زعماء االتحاد األوروب��ي يجب أن
يكونوا مستعدين للتعهد بدفع أم��وال أكثر

بكثير لحل أزمة الهجرة خالل قمة تعقد الشهر
المقبل.
هذا و التزمت دول االتحاد حتى اآلن بتقاسم
 32أل��ف طالب لجوء وص��ل��وا إل��ى إيطاليا
واليونان وهو عدد أقل من اقتراح المفوضية
األوروب��ي��ة باستقبال  40ألفا .ومن المتوقع
أن تعلن المفوضية اقتراحا جديدا األسبوع
المقبل.
جاء ذلك في وقت تمكن مئات الالجئين من
م��غ��ادرة بودابست بعد أي��ام من محاوالتهم
الفاشلة الصعود إلى قطارات متجهة إلى غرب
أوروبا.
وص��ع��د ال�لاج��ئ��ون ال��م��ره��ق��ون إل��ى قطار
متجه لمدينة سوبرون الواقعة على الحدود
مع النمسا ،حيث أظهرت الصور الملتقطة
في محطة القطارات الرئيسية في بودابست،
القطار وهو مزدحم للغاية ،إذ التصق الالجئون
بأبوابه ،وقاموا بدفع أطفالهم إلى الداخل عبر
النوافذ.
وكانت السلطات الهنغارية قد أمرت الالجئين
أول من أمس بإخالء المحطة ،لكنها سمحت لهم
بالعودة صباح أم��س ،لتعلن بعد ذلك إلغاء
جميع القطارات المتجهة إلى غرب أوروبا.
ويسعى الالجئون ،وغالبيتهم من الشرق
األوس��ط ،للوصول إلى النمسا وألمانيا ودول
أخرى في أوروبا الغربية.
وفي السياق ،قالت مصادر يونانية إن آالف
الالجئين يتم نقلهم من الجزر اليونانية إلى
البر اليوناني بعد أن وصلوا إليها عبر قوارب
الموت من تركيا ،في حين عرقل آخرون حركة
القطارات عبر نفق المانش.
وكانت السلطات اليونانية قد استأنفت
السبت الماضي نقل الالجئين بعد توقف
أليام قليلة حيث تقوم بنقلهم بواسطة السفن
إلى البر الرئيسي اليوناني من جزر «كوس»
و«ل��ي��س��ب��وس» و«س����ام����وس» و«س��ي��م��ي»
و«اجاثونيسي» التي كانوا قد وصلوا إليها في
وقت سابق عبر قوارب مطاطية من تركيا.
ال��ى ذل��ك ،أعلن مكتب اإلح��ص��اءات التابع
للحكومة األلمانية أن الهجرة إلى البالد سجلت
العام الماضي أعلى مستوى لها منذ عام ،1992
فيما ُس ّجل ارتفاع في عدد طالبي اللجوء بنسبة
 61في المئة ،بحسب البيانات األخيرة ،التي
نشرها المكتب أمس.
وتشير البيانات إل��ى أن ع��دد األشخاص
الذين انتقلوا إلى ألمانيا العام الماضي ،يزيد
على عدد أولئك الذين غادروا األراضي األلمانية
بنحو  550ألفاً .ووصل معظم اآلتين من أوروبا،
وبالدرجة األولى من بولندا .ويتوقع المكتب أن
يزداد هذا المؤشر العام الحالي وصوال ً إلى 800
ألف شخص.

قال ضابط مصري
متقاعد من قادة
حرب تشرين /
أكتوبر  1973إنّ
كثافة التسريبات
«اإلسرائيلية» عن
أسلحة جديدة وعن
تدخل روسي وإيراني
لدعم سورية ،ليست
أكثر من حرب نفسية
موجهة إلى الداخل
«اإلسرائيلي» للتهوين
من انتصارات الجيش
السوري ،فالمضحك
أن يجري الحديث
عن حاجة سورية
التي تع ّد أم الطيارين
العرب ،إلى طيارين
روس!...

باترو�شيف :مكافحة
الإرهاب في العالم
غير فعالة ب�سبب
�سيا�سة بع�ض الدول
أعلن األمين لمجلس األمن
الروسي نيكوالي باتروشيف
أن مكافحة اإلرهاب في العالم
غير فعالة بسبب سياسة
المعايير ال��م��زدوج��ة التي
تنتهجها بعض الدول ،منوها ً
بنجاحات روس��ي��ا ف��ي هذا
المجال.
وقال باتروشيف أمس ،إن
بعض ال���دول تمنح اللجوء
ال��س��ي��اس��ي ل�لإره��اب��ي��ي��ن
وتستغلهم ف��ي مصلحتها،
م���ؤك���دا ً أن ه���ذه السياسة
ق��ص��ي��رة ال��ن��ظ��ر ت����ؤدي إل��ى
زع���زع���ة ال���وض���ع وت��ن��ام��ي
النشاط اإلرهابي في مختلف
أنحاء العالم.
وأك����د ال��م��س��ؤول األم��ن��ي
الروسي أن موسكو كانت دائما ً
تدعو إلى تبني مواقف موحدة
في هذا المجال وتوحيد جهود
المجتمع ال��دول��ي م��ن أجل
مكافحة اإلرهاب الدولي تحت
إشراف األمم المتحدة.
وذ ّك����ر ب��ات��روش��ي��ف ب��أن
روس���ي���ا واج���ه���ت مشكلة
اإلرهاب بشكل حاد في نهاية
التسعينات وب��داي��ة القرن
الجديد واتخذت مجموعة من
اإلج��راءات الرامية إلى تدمير
المنظمات اإلرهابية وإقامة
ن��ظ��ام ش��ام��ل لمكافحة هذا
الشر.
وأش��ار إلى أن هذا النظام
ال���روس���ي س��م��ح ب��ت��وح��ي��د
جهود السلطات التنفيذية
وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة والقضائية
وك��ذل��ك ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي
ووسائل اإلع�لام في مكافحة
اإلرهاب.
وأك���د أم��ي��ن مجلس األم��ن
ال����روس����ي أن اإلج�������راءات
المتخذة في روسيا خفضت
ع��دد الجرائم اإلره��اب��ي��ة في
ال��س��ن��وات األخ��ي��رة ،مشيرا ً
إل���ى ع���دم وق���وع أي أع��م��ال
إرهابية في البالد في العامين
الماضيين.

�أوباما ي�ضمن حق النق�ض على �أي قرار للكونغر�س يرف�ض االتفاق مع ايران

خامنئي :ا�ستمرار الحظر �سي�ؤدي �إلى انهيار االتفاق النووي
أبدى المرشد األعلى للثورة اإلسالمية في إيران السيد
علي خامنئي دعمه لتصويت البرلمان على االتفاق النووي،
مؤكدا ً أن ليس له من توصيات إلى البرلمان حول كيفية
دراسة حصيلة المفاوضات النووية وإقرارها أو رفضها،
مؤكدا ً أن على نواب الشعب أن يتخذوا القرار بشأنها.
كما لفت خامنئي إلى أن على خبراء القانون إبداء آرائهم
بشأن األبعاد الحقوقية والقانونية لحصيلة المفاوضات
النووية ،موضحا ً لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس
خبراء القيادة ،الذي اختتم أعمال دورته الثامنة عشرة
على مدى يومين أن المحادثات مع أميركا تقتصر على
القضية النووية ،وأن طهران لن تساند أبدا ً السياسات
األميركية في العراق وسورية.
وانتقد المرشد اإليراني تصريحات مسؤولين أميركيين
عن استمرار العقوبات ضد إيران ،مؤكدا ً أن ذلك سيؤدي
إلى انهيار االتفاق النووي.
وخاطب خامنئي المسؤولين بالقول« :ال تقولوا إن
تصريحات األميركيين هذة تطلق من أجل إقناع منافسيهم
في الداخل ،وبالطبع إننا نؤمن بأن الصراع الداخلي في
أميركا أمر حقيقي ،وأنهم يختلفون فيما بينهم ونحن نعرف
سبب ذلك ،ولكن ما يجري إعالنه رسميا ً يستلزم الرد واذا
لم نرد فإن ذلك يعني أننا نقر إعالن الطرف المقابل».
كما أش��ار إل��ى تصريحات المسؤولين األميركيين
القاضية بتعليق الحظر ،مؤكدا« ً:أننا شددنا منذ البداية
على أن يجرى رفع الحظر وليس تعليقه»« ،يجب رفع

العقوبات المفروضة على إيران ال تعليقها فحسب .وإذا لم
يحدث هذا فإننا سنعلق أنشطتنا النووية فحسب».
جاء ذلك في وقت حصل الرئيس األميركي باراك أوباما
على الصوت الـ 34في مجلس الشيوخ لتكتمل األصوات

التي يحتاجها الس��ت��خ��دام ح��ق النقض على أي ق��رار
للكونغرس يقضي برفض اتفاق إيران.
السيناتورة الديمقراطية بربارا ميكولسكي ،هي الصوت
الرابع والثالثون ،أعلنت تأييدها لالتفاق النووي الذي

أبرمته القوى الكبرى العالمية الست مع إيران ،لتصبح
بالتالي العضو الديمقراطي الـ 32في مجلس الشيوخ
الذي يدعم االتفاق إضافة لعضوين مستقلين آخرين.
وبانضمام ميكولسكي إلى صف أوباما يضمن إقرار
االتفاق في الكونغرس ،وبالتالي سيكون لدى الحزب
الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس األميركي ما يكفي من
األصوات لحماية االتفاق النووي في الكونغرس ،علما ً بأن
االتفاق المبرم مع إيران الذي أعلن في الـ 14تموز يقضي
بتخفيف العقوبات عليها مقابل موافقتها على تقليص
برنامجها النووي.
ويسعى ال��ح��زب الديمقراطي إل��ى جمع  41صوتا ً
على األقل في مجلس الشيوخ الستخدام قاعدة تعطيل
اإلجراءات لمنع المجلس من إصدار أي قرار بعدم الموافقة
ومنع أوباما من اللجوء إلى استخدام حق النقض.
وفي هذا الصدد ،قالت بربارا صاحبة الصوت رقم :34
«ال يوجد اتفاق مثالي ،بخاصة االتفاق الذي تم التفاوض
بشأنه مع النظام اإليراني» ،مضيفة أنها توصلت إلى أن
خطة العمل الشاملة المشتركة هذه هي أفضل خيار متاح
لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية ،قائلة« :تبعا ً
لهذه األسباب قررت التصويت لمصلحة االتفاق».
وأمام المشرعين األميركيين قرابة أسبوعين للتصويت
على «قرار بالرفض» والذي قد يضعف االتفاق الدولي،
ويحد من ق��درة أوباما على رف��ع العديد من العقوبات
األميركية عن إيران بصفة موقتة.

