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تفجيرات جديدة في ال�سويداء...
من الم�ستفيد؟
} جمال العفلق
ه ّزت السويداء ثالثة تفجيرات ،األول كان على طريق ضهر
الجبل والثاني والثالث على مدخل المستشفى الوطني في
السويداء ،بعد وصول جرحى االنفجار األول وتجمهر الناس
بالقرب من المستشفى الوطني ،وهذا األسلوب المعتمد بالتفجير
ليس بالجديد ،وقبل أن يتالشى غبار التفجيرات سارعت القنوات
المعادية لسورية إلى نشر األخبار وتوجيه االتهام للنظام ،حيث
أن المستهدف بالتفجير األول كان الشيخ وحيد البلعوس وهو
رجل كان بينه وبين النظام واألجهزة األمنية خالفات علنية،
والرجل لم يخف رأيه وكان له بعض األنصار وصلهم تمويل مالي
وتم تسليحهم وال مجال اآلن لتحليل مصادر األموال وأهدافها.
وبالتأكيد فإنّ أليّ عملية أمنية أهدافا ً معلنة وأخرى غير معلنة،
ولكن إسراع اإلعالم المعادي لسورية وتصريحات المعادين قد
تكون سببا ً في كشف حقيقة التفجير ومن خلفه.
النائب وليد جنبالط اتهم النظام فوراً ،وأكد اتهامه كما اتهم
سورية في اغتيال الحريري وقبل أن يبدأ التحقيق! أما ما يسمى
بائتالف الدوحة فقد نشر الخبر وأكد أنّ النظام يقف خلف اغتيال
الرجل ،ومن ثم نشر بيانا ً آخر طويالً ال مجال لسرده ،ولكن نقاطه
الرئيسية أنّ السويداء ت ّم تحريرها وأن ال وجود للدولة فيها،
والغريب كان بيان ما يسمى االئتالف بأنّ سهير األتاسي هي
التي صرحت بالمعلومات ،وهذه حكمة يعرفها فقط من كتب ذلك
البيان العسكري الطويل حتى أنّ القارئ للبيان يشعر أن األتاسي
تكتبه وهي تتجول في شوارع السويداء.
ولم تتوقف صفحات التواصل االجتماعي عن نشر بيانات
وتحليالت تح ّمل الدولة المسؤولية ،ولكنها وفي الوقت نفسه
تتحدث عن السويداء الدرزية وعن حكم ذاتي ،ومنها ما تط ّرف
أكثر في الطرح ليتحدث عن انفصال المحافظة عن القطر! وفي
عرض االستغالل للجريمة لم تتوقف المحطات المعادية لسورية
عن الحديث عن دروز السويداء وكأنهم قومية مستقلة ،وهنا
يكمن جوهر االستغالل للحادثة .فمن المستفيد؟
كما قلت سابقا ً الخالف بين الشيخ البلعوس واألجهزة األمنية
في المحافظة ليس بالس ّر ،وهو علني وواض��ح ،وحدث صدام
أكثر من مرة ،ولكن لم يكن الشيخ يمثل ك ّل أهل الجبل بالكامل،
وهو كان على خالف مع آخرين ومنهم مشايخ العقل األجالء ،وقد
يكون في وقت ما سبّب إزعاجا ً لخصومه ،ولكن لم يكن هذا إال في
إطار الخالفات التي ّ
تدخل العقالء لحلها أكثر من مرة ،ولو كانت
القوى األمنية ترغب باغتياله أو تصفيته كما يزعم البعض ،فال
أعتقد أن الوقت كان مناسباً ،خصوصا ً أن هناك قبل هذه الحادثة
احتقانا ً شعبيا ً بسبب نقص ال��م��واد األساسية من األس��واق
وعمليات تهريب من مخصصات المدينة إلى خارجها ،كما أنّ
الجميع يعلم خطورة التعامل مع رجال الدين بالسوء لما لهم
عند الناس من احترام ،واألسلوب الذي اتبع في تصفية الرجل
أو محاولة قتله ال يقتصر على استهدافه فقط ،بل طاول مدنيين
آخرين وأصاب مركزا ً مهما ً هو المستشفى الوطني ،فالهدف من
العملية إذن هو شحن الجمهور بزيادة عدد الشهداء وفي الوقت
نفسه إرباك الجميع في فوضى يستطيع المستفيد منها السيطرة
على األرض التي هي عمليا ً مسيطر عليها من قبل الدولة أو النظام
بحسب تعبير المعارضة ،فكيف ستقوم الدولة بمثل هذا العمل
الذي سيكون أبسط نتائجه خسارة قاعدتها الشعبية وإثارة
الناس عليها؟
أما على المقلب اآلخر وهنا يأتي دور ما يسمى بالمعارضة
السورية التي لم يكن البلعوس على اتصال بها ،ولم يعترف بها
أصالً ،على األقل بصورة علنية ،والرجل لم يكن يعمل في السياسية
على رغم المحاوالت الدائمة من قبل المعارضة لتبني مواقفه ،أو
اإليحاء بأنه يمثلها على األرض ،هنا جاء استغالل الرجل من قبل
المعادين لسورية ،حيث تحدثت تقارير أنّ األردن وغرفة موك
تسعى لدعمه عسكريا ً أو بأقل تقدير بالسالح ،وهذا أمر تحدث به
أنصاره ،كما أنّ هناك تصريحات كثيرة على خط جنبالط ـ األردن
بعد حادثة اغتيال أبناء الطائفة في جبل السماق على يد جبهة
النصرة ،وطالما كانت هناك رسائل تطمين بين «جبهة النصرة»
والبلعوس وجنبالط تؤكد عدم التصادم ،وفي معركة مطار
وفسر هذا في حينها بأنّ
الثعلة لم يشترك البلعوس بص ّد الهجوم ّ
االتفاق ت ّم بعدم مساعدة الجيش ،وهنا تطرح أسئلة كثيرة ،هل
كان من يدعم الرجل يريد منه شيئا ً آخر وهو رفض تنفيذه أم أنه
قام بتلميع الرجل إعالميا ً وتحويله إلى قوة لتت ّم تصفيته وتتهم
السلطة به؟ وبهذا سيتم فصل الجبل عن الدولة وإضعاف أهله
لتتمكن غرفة موك في عمان من تحقيق الهدف األكبر وهو ضمان
المنطقة الجنوبية لتسهيل وصول المرتزقة إلى دمشق ،الجميع
يعلم أنّ بقاء المنطقة الجنوبية وخصوصا ً منطقة الجبل في يد
الجيش سيمنع تنفيذ أي خطة عسكرية للوصول إلى دمشق،
حيث ال يمكن إنكار وجود جيوب مسلحة في الجنوب وخصوصا ً
في مدينة درعا ولكنها ستبقى عاجزة إذا ما بقي جبل العرب
تحت سيطرة الجيش السوري عسكرياً .وهذا األمر يمكن للخبراء
العسكريين توضيحه بشكل أوسع.
إنّ الجريمة التي طاولت أهل الجبل واالستغالل اإلعالمي غير
المسبوق وهذا االهتمام بالحادثة ،تؤكد أنّ مثل هذه العمليات ال
يت ّم التخطيط لها داخل سورية ،وأنّ هناك أجهزة تعرف تماما ً ماذا
تريد وتعرف التوقيت الذي تختاره .وحتى اللحظة وعلى رغم
تصريحات أهل الجبل الممثلين بمشايخ عقل الطائفة والوجهاء
إال أنّ اإلعالم المعادي لسورية يريد وصف السويداء بأنها إقليم
انفصالي وهذا مخالف لحقيقة أهل الجبل ،فهم وطنيون وقوميون
وعروبيون ،وهم من رفعوا العلم العربي في دمشق إبان الثورة
العربية وهم من تبنوا شعار الدين لله والوطن للجميع ،وال يمكن
أن يكونوا انفصاليين أو حتى ساعين إلى االنفصال.
فكم هو واهم من يعتقد أن تقسيم سورية هو باألمر السهل ،ألن
السوريين اليوم يعتبرون أنّ معاهدة سايكس ـ بيكو الشهيرة هي
أسوأ ما شهده القرن الماضي ،واألسوأ هو أنّ بعضنا ارتضاها
وقبل بها ولم تتم مقاومتها كما يجب حتى ال يتمكن المخططون
من تنفيذها وتقسيم بالدنا.

طهران� :أبرمنا عقداً مع رو�سيا لبناء
محطتين نوويتين جديدتين
أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي أكبر صالحي بأنه تم إبرام
عقد مع روسيا إلنشاء محطتين نوويتين جديدتين في إيران ،وجرى اتخاذ
تمهيدات العمل ووضع التصاميم.
وأضاف المسؤول اإليراني« :نقوم في الوقت الحاضر بدراسة المنطقة
التي سيتم فيها إنشاء المحطة النووية الثانية من حيث التربة ومدى
احتمال وقوع الهزات األرضية وسيتم وضع الحجر األساس لها قبل نهاية
العام (اإليراني) الحالي في  20آذار .»2016
وأوضح صالحي بأنه سيتم وضح الحجر األساس للمحطة النووية
الثالثة بعد سنتين من تدشين المحطة الثانية.
وأكـد وزیر الخارجیة اإلیراني محمد جواد ظریف أن إج��راءات الحظر
المفروضة علی بالده قد عادت بنتائج عكسیة للغرب الذي تضرر من
جرائها.
جاء ذلك خالل استقبال الوزیر ظریف لنظیره التشیكي لوبو میرزایو
رالك في طهران حیث بحث الجانبان بشأن العالقات الثنائیة والقضایا
اإلقلیمیة والدولیة.
واستعرض وزیر الخارجیة اإلیراني مجاالت التعاون الجدیدة بین
جمهوریة إيران وأوروبا ،وقال« :إن األوروبیین واجهوا الكثیر من المشاكـل
والمعاناة جراء الحظر علی إیران وإن تنشیط العالقات بین إيران والدول
االوروبیة مؤشر إلی الفرص المهدورة التي تنبغي استعادتها سریعاً».
وأشار ظريف إلی تداعیات الحظر بقوله« :إن أعمال الحظر والضغوط
ع��ادت بنتائج عكسیة على الغرب ،ورؤی��ة األوروبیین اآلن مبنیة علی
الواقعیة ،إذ إنهم یبادرون لمعالجة نتائج وتداعیات الحظر السلبیة
وأصبحت نتائج االتفاق النووي تتضح للجمیع یوما ً بعد یوم».
ولفت إلی مجاالت التعاون االقتصادي بین البلدین وقال« :هنالك الكثیر
من المجاالت التجاریة واالقتصادیة المتوفرة بین البلدین وتنبغي دراسة
سبل تنمیة العالقات في القطاعات االقتصادیة والصناعیة والتجاریة
والطاقة والنقل».

كوالي�س

تعالي الجبير ...وانك�سار الربع ال�ساعة الأخير
} لؤي خليل
يجمع المراقبون والتقارير كافة التي س ّربت عقب لقاءات
وج��والت ع��ادل الجبير وزي��ر خارجية النظام السعودي،
ولفتاته الفنية بين ال���زي ال��رس��م��ي ال��غ��رب��ي واللباس
الخليجي ،على أن الرجل يحاول أن يثبت لعالمه العربي
وواقعه السياسي الجديد وللغرب أنه قادر على لعب دور
سياسي عالمي يجابه إط�لاالت محمد ج��واد ظريف وزير
الخارجية اإليراني ،وأنه سيكون الالعب الصعب والرقم غير
القابل للتغيير إزاء أي حسم في «الملف النووي السوري»،
أي حل األزمة السورية وما يتعلق خصوصا ً بالموقف من
الرئيس األسد وبقائه حتى مرحلة انتقالية أو انتخابات
مبكرة وغيرها.
فكل التسريبات في األشهر الماضية التي تثبت التراخي
السعودي في الهروب من مبادرات االنتخابات السورية،
تثبت الخوف السعودي من دخ��ول مفاوضات مباشرة
في الملف السوري ،ال سيما ما ظهر وتس ّرب عن موافقة
سعودية على بقاء الرئيس األسد حتى مرحلة انتقالية،
هذا أول الربع إذا بدأ من موسكو ولن ينتهي أخيرا ً إال في
قاعات البيت األبيض الذي أخبر الجبير أنّ الح ّل الذي ينهي
الحرب المفتوحة في سورية ف ّوض للروسي إليجاده ،هذه
الحرب التي أوجدتها مغامرات آل سعود وفتح العالم على
منظومات إرهابية غير معلومة التشكل واالنتماء والوالء
سوى إلرهابها اللقيط الذي ال يمت للبشرية بأي عنوان أو
حلقة.
فالجبير الباحث عن خشبة مسرح جديد تظهر إمكاناته
التفاوضية من جديد ليصطدم منذ انطالقته بالسخط
الروسي من تعابيره ،وبالموقف الروسي الواضح بأن أي

مصير للمؤسسات السورية مرتبط ببقاء الرئيس األسد
وهذا يقرره الشعب السوري حصراً.
ه��ذه العبارة التي لم تتغيّر على م��دى أرب��ع سنوات
ونيف عن مسمع المسؤولين السعوديين ،وضعت الجبير
على مسرح وحيد وهو كيف سأكون ظريفاً؟ كيف يعجب
بي الجمهور العالمي أو مسؤولو سياستي غير المعروفة
بداياتها لتعرف نتائجها! هذا التوتر الجبيري لن ينتهي
باستعراض التعنت والموقف ،بل بدأ بإظهار مصيري عبر
إطالق ذراع سرطانية في كل مناطق التماس حقدا ً وقذائف
طاولت العاصمة دمشق ،وكثيرا ً من المناطق المدنية
األخ��رى ،مصدرها الفصائل معروفة ال��والء سعودياً ،هذا
االنعكاس للفشل الجبيري سياسيا ً طبعا ً وعسكريا ً قريباً،
ال يقرأ إال بداية النكسار ستشهده الصورة الزجاجية الهشة
التي حاول أن يرسمها ويعكسها في أصداء موسكو ظنا ً منه
أنه قد يتشبه بعدسات الشرفة التي أتقنها ظريف في فيينا
وغيرها.
فالرجل لم يدرك أن حتى أقرب حلفائه لم يدر أذنيه إلى
ما صرح به.
فالرجل العالم بحال نظامه وتآكله ،يراهن فقط على
أصوات القذائف التي تدوي فوق المدن وتقتل األبرياء .نعم
هذا ما تجيده السعودية وهذا الشيء الوحيد الذي تستطيع
أن ﻻ تتراجع عنه ،وهو ما تدركه موسكو وطهران وتعلمان
أن األوان سيأتي ليدرك نظام آل سعود أنّ لك ّل حرب ربع
ساعة أخيرا ً تمنح فيه األطراف لتضع خواصها وحربتها
لعلها تحصل على موقف أو تعويض سياسي أو مادي
يحفظ ماء وجهها.
فجميع األطراف الغربية علنا ً تحاول أن تثبت للسعودية
أن طلباتها ستأتي بنتائج إيجابية ،ولكن في التقارير تثبت
أن��ه ال يمكن إيجاد أي بديل من الرئيس بشار األس��د في
المرحلة الراهنة ،وأن أي انتخابات ستأتي به رئيسا ً قويا ً

جامعا ً لكل فئات الشعب السوري ومؤسساته ،وهذا سبب
الهستيريا السعودية ألنها أدركت أن انكسارها آتٍ ال محالة
على أعين نظامها المتهالك في حرب اليمن أصالً.
فموسكو وطهران بعد فشل كل حروب الجنوب ومخططات
المناطق العازلة شماال ً وجنوبا ً لن تسمحا بأي شروط
مسبقة ،وربما تماسك الحلفاء وقوة الجيش السوري يدفع
بهم إلى الخوض أكثر في تفاصيل الحرب إلى جانب الدولة
السورية ،هذا هو ربع الساعة األخير الذي ربما تكلم عنه
الرئيس األسد بأن ال بديل من الحرب ضد اإلره��اب ،ومهما
ظهر من مبادرات فال ح ّل مع دول تدعم اإلرهاب.
هذا االنكسار السعودي للجبير الذي ربما سيرتد فشالً
في ك ّل مناحي السياسة السعودية وربما يرتد تفجرا ً داخليا ً
بات معروفا ً حتى للجبير نفسه ،وهذا ما سننتظره ربما قريبا ً
على خشبة مسرح دولية جديدة وﻻ ندري أيّ زيّ سيرتدي
الجبير لعله يحرز بعض إعجابات صور السلفي التي بات
يتباهى بها حلفاؤه الغربيون ولو على دماء العرب.
فالحلفاء باتوا على علم واقعي بقرب الحسم الواقعي
على األرض في ساحات عدة ستغير جميع المواقف ألنه
ال يمكن ألي عاقل أن يعتقد تغييرا ً سياسيا ً سيحدث
في موسكو وط��ه��ران احتفاء بمجيء الجبير من جديد،
فالرئيس األسد باق وال يمكن لهذه الدول الداعمة لإلرهاب
أن تسقطه بعد كل هذا الصمود مع جيشه وشعبه ،هذا
واقع السياسات الدولية التي ال تعرف العواطف وتقف مع
األق��وى وهذا ما جعل األميركي يغير الكثير من سياساته
منذ بدأ تطبيق االتفاق النووي مع طهران ،فخشبة المسرح
السياسي الدولي ال تعرف الدراما الجبيرية ،بل ستمشي
بقطار الحل تاركة للجبير العربة األخيرة في قطار الحلول
الدولية ،وربما يمنح تذكرة مبكرة قد تكون إلى جانب وزير
الخارجية اإليراني لعله يدرك كيف يصنع رجل السياسة
مسرح المصالح الدولية.

يجري التجاذب بين
القيادات األوروبية في
مقاربة قضية المهاجرين
السوريين بين اتجاهين،
واحد يحاول استثمار
القضية للتشجيع
على المزيد من الدعم
للمجموعات المسلحة
رغم إدراك أنّ الدعم يذهب
لإلرهابيين ،والثاني
الذي يكبر يوميا ً ويبدأ
من التساؤل عن سبب
عدم استقبال دول الخليج
أي من المهاجرين؟
ّ
ويقول :ليست مهمتنا
نمط أنظمة الحكم طالما
نرضى بما في الخليج
من ديكتاتوريات ،ويدعو
هذا االتجاه للمسارعة
باالنفتاح الرسمي على
الدولة السورية للتداول
معها في الحلول وسبل
االستقرار.

االتحاد الأوروبي ي�ضع ح�ص�ص ًا جديدة لالجئين في كل دولة والدنمارك تفر�ض قيوداً جديدة

يوني�سيف� 106 :آالف طفل �سوري يحلمون باللجوء �إلى �أوروبا

حذرت «اليونيسيف» أمس من الحجم الخطير ألطفال
سورية الفارين من الحرب أم�لاً في الوصول إلى أوروب��ا
كالجئين ،ليتجاوز عددهم الـ  106آالف منذ بداية عام
.2015
ودعت المنظمة الدولية إلى تسريع إج��راءات النظر في
طلبات اللجوء الستيعاب الحجم الكبير لألطفال الذين
يشكلون قرابة ربع الحالمين بالوصول إلى الدول األوروبية،
بزيادة  75في المئة خالل النصف األول من العام الحالي،
مقارنة بالعام الماضي.
ودعت «اليونيسف» أوروبا وغيرها من دول العالم إلى
العمل على زيادة منح تأشيرات الدخول اإلنسانية ،لألطفال
وأسرهم ،وتوفير احتياجاتهم األساسية لدى وصولهم،
لمساعدتهم في االستقرار قبل حلول فصل الشتاء.
وقالت المنظمة في البيان« :نحث الجميع على حماية
هؤالء األطفال من خالل توفير الخدمات األساسية في جميع
األوقات ،بما فيها الرعاية الصحية والطعام والدعم العاطفي
والتعليم والمأوى المناسب للمهاجرين والالجئين للحفاظ
على التئام شمل األسر».
وأضافت أنه ال بد من إرسال أعداد كافية من خبراء رعاية
األطفال المدربين لتوفير الدعم لألطفال وعوائلهم ،باإلضافة
إلى االستمرار في عمليات البحث واإلنقاذ ،ليس في البحر
فقط ،ولكن على األرض أيضا طالما تنتقل األسر بين الدول،
وبذل الجهود الالزمة لمنع استغالل وإيذاء أطفال الالجئين
والمهجرين».
واعتبرت يونيسيف أن مصلحة األطفال يجب أن تدرج في
جميع القرارات التي تتعلق بهم بما فيها حاالت اللجوء.
إلى ذلك ،أعلنت مصادر أوروبية أمس أن ألمانيا وفرنسا
وإسبانيا ستستقبل  59في المئة من  120أل��ف الجئ
يوجدون في إيطاليا واليونان وهنغاريا وفق خطة جديدة
للمفوضية بشأن توزيع الالجئين.
ونقلت وكالة أنباء «آكي» عن مصادر في االتحاد األوروبي
أنه وفق خطة المفوضية األوروبية فمن المتوقع أن تستقبل
ألمانيا  31433الجئاً ،في حين تستضيف فرنسا ،24031
وإسبانيا  14931الجئاً.
وذك��رت المصادر األوروبية أن المفوضية سوف تعلن
األربعاء المقبل خططا ً جديدة بشأن الهجرة واللجوء تتضمن
تشديد تدابير إع��ادة المهاجرين غير الشرعيين ،الذين ال
تنطبق عليهم شروط اللجوء ،إلى أوطانهم.
وق��ررت الحكومة األلمانية رفع مخصصات استيعاب
الالجئين الى  6مليار يورو بعد إقرار  3مليارات يورو إضافية
لدعم الواليات االتحادية والمجالس المحلية في مواجهة
تدفق الالجئين.
وذكر بيان مشترك لالئتالف الحاكم في ألمانيا ،أن زعماء
االئتالف الحاكم بزعامة المستشارة انغيال ميركل وافقوا
في اجتماع رفيع المستوى استمر أكثر من  5ساعات ،على
تخصيص  3مليارات يورو إضافية أي  3.35مليار دوالر
للواليات االتحادية والمجالس المحلية ،واتخاذ سلسلة من
التدابير األخرى مثل التعجيل باجراءات اللجوء وتسهيل
بناء مالجئ لهؤالء الالجئين.
وقال البيان المشترك إنه «باإلضافة إلى الـ 3مليارات يورو
التي خصصت للواليات والمجالس المحلية تعتزم الحكومة
تخصيص  3مليارات ي��ورو أخ��رى لتمويل مصروفاتها
الخاصة مثل دفع إعانات اجتماعية لطالبي اللجوء».
وشمل االتفاق أيضا ً توسيع قائمة ال��دول التي تعتبر
آمنة ،ما يعني أن مواطنيها ليس لهم بصفة عامة أن يطلبوا
حق اللجوء لتشمل كوسوفو وألبانيا والجبل األسود ،ومن
بين الدول المصنفة في هذه الفئة بالفعل صربيا ومقدونيا
والبوسنة.

ويهدف اإلجراء التعجيل باجراءات اللجوء للمهاجرين
من جنوب شرقي أوروبا من أجل التركيز على أن الالجئين
شردوا بسبب الحروب والفوضى في بلدانهم مثل سورية
والعراق وأفغانستان.
ويأتي اجتماع االئتالف في ختام أسبوع شهد دخول 18
ألف الجئ البالد بعد اتفاق جرى بين النمسا وألمانيا مع
المجر على إلغاء قواعد تلزم الالجئين بتسجيل طلب لجوء
في أول دولة في االتحاد األوروبي يصلون إليها.
وتتوقع السلطات في ألمانيا تدفقا ً قياسيا ً للمهاجرين
والالجئين هذا العام ليبلغ  800ألف شخص.
في المقابل ،انتقد رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو
األحد الحصة «الصغيرة للغاية» من الالجئين التي يقبل
بها االتحاد االوروب��ي ،واصفا ً القارة بأنها «أوروب��ا القلعة
المسيحية».
كما طاولت انتقادات أوغلو المساهمة المالية التي قدمها
االتحاد األوروب���ي لدعم جهود تركيا في إي��واء الالجئين
واعتبرها قليلة ،بحسب ما ورد في صحيفة ألمانية.
ويرى أوغلو أن أوروب��ا «اختارت وضع عبء الالجئين
على أكتاف تركيا وبناء أوروبا كقلعة مسيحية» ،مضيفا ً أنه
حان الوقت بالنسبة ألوروبا التصرف بشكل جماعي بشأن
الهجرة .مؤكدا ًفي الوقت ذاته رغبة تركيا التعاون والتنسيق
مع الشركاء األوروبيين.
وهاجمت زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان
برلين وقالت إنها تسعى إلى اتخاذ هؤالء الالجئين كعبيد
وتشغيلهم بأجور متدنية.
وقالت مارين لوبان ،المعروفة بمعارضتها للهجرة ،إن
ألمانيا «ربما تظن أن سكانها يشرفون على الهالك ،وربما
تكون تسعى إلى إعطاء أجور متدنية ،لذا فإنها تواصل جلب
العبيد من خالل الهجرة الجماعية».

وفي السياق ،قلص المشروعون الدنماركيون في قرار
صدر أخيرا ً بغالبية ضئيلة المعونات االجتماعية التي
تدفعها سلطات البالد لالجئين بما يقارب النصف.
وأوض��ح��ت وسائل إع�لام دنماركية أم��س أن القانون
الجديد ،الذي دخل حيز التنفيذ في  1أيلول فرض قيودا ً
أخرى بهدف الحد من دخول الالجئين إلى هذا البلد.
وتضمن قرار البرلمان الدنمركي البنود التالية :تقليص
المساعدات االجتماعية إلى حد كبير ،وتخفض المساعدات
االجتماعية للاّ جئين الجدد بنسبة قد تصل إلى النصف -
عدم أحقيّة األجانب الحاصلين على حق الحماية المؤقتة
باستدعاء عائالتهم إلى الدنمارك خالل العام األ ّول  -أن
يحصل األجانب على حق اإلقامة الدائمة بعد مرور خمس
سنوات كح ّد أدنى ،ومع احتمال فقدان حق اإلقامة في تلك
الفترة  -اشتراط تعلم اللغة الدنماركية والتواصل بها
للحصول على تصريح باإلقامة الدائمة في الدنمارك  -يمكن
عبر إجراءات خاصة سريعة إعطاء جواب بالرفض إذا اعتبر
طلب اللجوء غير مبرر وال يستند الى أسباب مقنعة  -جميع
من ُترفض طلبات لجوئهم ،سيتم ترحيلهم عن الدنمارك
بأسرع وقت من خالل مركز خاص أقيم لهذا الغرض.
فيما أبدت قبرص أمس استعدادها الستقبال ما يصل إلى
 300مهاجر هارب من االضطرابات في الشرق األوسط وفقا ً
لنظام توزيع الالجئين الجديد في االتحاد األوروبي لكنها
تفضل أن يكونوا مسيحيين.
وقال مصدر في االتحاد األوروبي إن المفوضية األوروبية
وضعت خططا ً جديدة لتوزيع الالجئين ستستقبل بموجبها
الدول األعضاء  160ألف طالب لجوء في اإلجمالي سيعاد
توطينهم من إيطاليا واليونان والمجر.
وقال هاسيكوس المسؤول عن سياسة الهجرة لإلذاعة
الرسمية «سبق أن أعلنا أننا نستطيع استقبال ما بين 260

مئة �ألف بريطاني يلزمون مجل�س العموم بمناق�شة اعتقال نتنياهو
ستجد الحكومة البريطانية نفسها مضطرة
لطرح مسألة اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء
كيان العدو «اإلسرائيلي» أمام مجلس العموم خالل
زيارته المقبلة إلى لندن ،حيث قام أكثر من 100
ألف بريطاني بالتوقيع على مذكرة تطالب باعتقال
نتنياهو خالل زيارته إلى لندن بتهم ارتكاب جرائم
حرب ومذبحة ضد أكثر من  2500مدني في عام
.2014
وذك��رت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن بنيامين
نتنياهو سيقوم بزيارة إلى بريطانيا هذا األسبوع،
لكن تطورا ً مثيرا ً للقلق في المملكة المتحدة تمثل
في عريضة تطالب بإصدار أمر اعتقال بحقه حظيت
بأكثر من  100ألف توقيع ،األمر الذي يلزم البرلمان
البريطاني إجراء نقاش حولها.
وجاء في العريضة أنه «بحسب القانون الدولي
يجب اعتقال نتنياهو عندما يصل إلى بريطانيا بتهم
ارتكاب جرائم حرب وارتكاب مذبحة ضد أكثر من
 2500مدني عام .»2014
من جهة أخرى ،وافقت حكومة العدو على تعيين
م��ارك ريجيف ،المتحدث باسم رئيس الحكومة

«اإلسرائيلية» سفيرا ًفي بريطانيا .وكان الدبلوماسي
المولود في استراليا قد شغل منصب المتحدث باسم
رئيس الحكومة «اإلسرائيلية» منذ .2007
إل��ى ذل��ك أعلنت ف��دري��ك��ا موغريني مفوضية
خارجية االتحاد األوروبي أن االتحاد سيقرر قريبا ً
كيفية وسم منتجات «المستوطنات اإلسرائيلية» في
الضفة الغربية في األسواق األوروبية.
وقالت في ختام اجتماع ل��وزراء خارجية دول
االتحاد في لوكسمبورغ« :اقتربنا من إنهاء العمل في
هذه القضية ولكنه ال يزال متواصالً».
وأوض��ح��ت موغريني في مؤتمر صحافي أنها
أطلعت وزراء الخارجية على الخطوات الداخلية
لصياغة توجيهات في مؤسسات االتحاد األوروبي،
وأك��دت اتخاذ هذا القرار قبل سنوات عدة أي قبل
تسلمها لمنصبها ويتم تطبيقه اآلن.
وعبر وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن
الذي تترأس بالده الدورة الحالية لالتحاد األوروبي
أنه يأمل في أن يتم مع نهاية العام الجاري نشر
توجيهات لوسم المنتجات .وق��ال« :ه��ذه ليست
خطوة مضادة لـ«إسرائيل» .هذا يحدث اليوم في

بريطانيا ويجب تطبيقه ف��ي بقية دول االتحاد
األوروبي».
وكانت صحيفة «هآرتس» العبرية نشرت في
نيسان الماضي رسالة بعث بها  16وزير خارجية من
أصل  28وزيرا ً من دول االتحاد طالبوها فيها بتعجيل
تطبيق قرار وسم منتجات «المستوطنات».
ووقع الرسالة وزراء خارجية النمسا وإيطاليا
وإيرلندا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وهولندا
وهنغاريا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا
والبرتغال وفنلندا وفرنسا والسويد.
وجاء في الرسالة« :نعتقد أن نشر التوصيات
في كل ال��دول األعضاء بخصوص وس��م منتجات
المستوطنات في الضفة الغربية هي خطوة مهمة
استعدادا ً لتنفيذ كامل سياسة االتحاد األوروب��ي
طويلة األمد من أجل الحفاظ على حل الدولتين».
وأضاف الوزراء أن «استمرار توسيع االستيطان
غير القانوني ف��ي مناطق السلطة الفلسطينية
المحتلة وفي مناطق أخرى احتلتها «إسرائيل» منذ
عام  ،1967يهدد احتمال التوصل إلى اتفاق سالم
نهائي وحقيقي».

إلى  300كحد أقصى ...يتعين على الجميع (الدول األعضاء
في االتحاد األوروبي) أن يشارك».
وأضاف« :نسعى ألن يكونوا مسيحيين أرثوذكس .األمر ال
يتعلق بأن نكون غير إنسانيين أو عدم مد يد العون إذا دعينا
إلى ذلك لكن لنكون صادقين .نعم هذا ما نفضله» ،معتبرا ً أنه
سيكون أسهل كثيرا ًعلى المسيحيين أن يتأقلموا على الحياة
في قبرص.
وفي السياق ،قال مصدر في االتحاد األوروب��ي أمس إن
المفوضية األوروبية وضعت مجموعة جديدة من الحصص
الوطنية تقضي بأن تستقبل ألمانيا أكثر من  40ألف طالب
لجوء وفرنسا  30ألفا ً في إطار  160ألف طالب لجوء في
المجمل تقول إنه يجب نقلهم من إيطاليا واليونان والمجر.
ومن المقرر أن يكشف رئيس المفوضية األوروبية جان
كلود يونكر عن االقتراحات الجديدة يوم األربعاء المقبل.
وقال مسؤولون في االتحاد إنه سيقترح إضافة  120ألف
شخص لنقلهم عالوة على  40ألف مهاجر كانت المفوضية
قد اقترحت في السابق نقلهم.
وق��ال رئيس ال���وزراء السويدي ستيفان لوفين أمس
إنه سيقترح أن يطرح االتحاد األوروب��ي مزيدا ً من السبل
القانونية لدخول الالجئين أراضيه.
وق��ال خ�لال مؤتمر صحافي قبل لقاء مع المستشارة
األلمانية أنغيال ميركل (ال��ي��وم) الثالثاء «بلدانا اللذان
يتحمالن المسؤولية بحاجة إلى التأكد من أن المزيد من
الدول تتحمل مسؤوليتها أيضاً».
وذكر أنه يتعين على االتحاد األوروبي أن يدشن آلية دائمة
وإلزامية إلعادة توزيع الالجئين عندما تتسبب كارثة في
زيادة تدفق أعداد الالجئين الذين يحاولون دخول أراضيه
كما ينبغي أن يزيد االتحاد األوروبي حصته من الالجئين
إلى نحو مئة ألف.

