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كتاب مقد�سي مفتوح لـ«قادة» العرب:
ق�ضيتي ال تليق بمغازالتكم
} راسم عبيدات
ي��ا أص �ح��اب ال�ف�خ��ام��ة وال �ج�لال��ة وال �س �م��و م��ن زعماء
ه��ذه األم ��ة ،نحن المقدسيين ال ن��ري��د أن نقلق منامكم،
أو نخرجكم من مخادع عشيقاتكم ،فنحن نعرف حجم
المهام والمسؤوليات الملقاة عليكم ،نحن ندرك بأنّ لكم
معارككم وم�ن��ازالت�ك��م ال�ك�ب��رى ،وم��ن غير المعقول أن
نشغلكم في قضايا «صغيرة» كقضية القدس أو األقصى،
التوجه لكم ومخاطبتكم ومناشدتكم
بل عار علينا حتى
ّ
بهذا الخصوص؟ فهل من المعقول أن نهدر وقتكم الثمين
والذي قد يكون من نصيب منازلة أو مغازلة مع شقراء؟
ولربما هناك صيد ثمين بأن تلقي طائراتكم حممها فوق
أطفال اليمن ،أو يسارع «جهاديوكم» لتفجير أنفسهم في
بيوت الله ،لكي يسرعوا الوصول للحور العين ،ولو أنّ الله
سعير ،أو يقوموا بهدم حضارة
يسرع بجمعكم معهم في َ
عمرها آالف السنين كحضارة سومر وتدمر وغيرها.
«زعماء» األم��ة! ال تقلقوا فأنتم خير من أفسدها وأذلّها
وتفنّن ف��ي قمعها وتجويعها وتجهيلها ،فأجهزة األمن
خاصتكم خبيرة في التعذيب والتشويه والقتل ،ولوالها
كذلك لما نالت أوسمتكم ونياشينكم ،ولما تر ّبعتم أنتم على
عروشكم ،تنهبون الخيرات والثروات ،وتح ّولون بلدانكم
إلى إقطاعيات ومزارع خاصة بأسركم وعائالتكم.
ح ّولتم شعوبكم إلى «هتيفة» و«سحيجة» ليس إلنجازات
علمية وتكنولوجية ،أو انتصارات عسكرية ،بل يهتفون
ويسحجون في أعياد ميالدكم ،وأعياد تأسيس جيوشكم،
وفي مسابقات خيولكم ونياقكم.
ال داعي« ،زعماء» هذه األمة ،أن تستدعوا سفراءكم من
دولة االحتالل ،أو تطلبوا من سفرائها مغادرة عواصمكم،
فوجودهم ف��ي عواصمكم لخدمة «قضايا األم ��ة» ،أو أن
تقطعوا عالقاتكم العلنية ،وليس السرية معه ،والتي باتت
معروفة ومكشوفة ،فعوراتكم حتى ورق��ة التوت لم تعد
صالحة لسترها.
ول�ك��ن واج��ب علينا م��ن ق��دس األق� ��داس ،وم��ن مسرى
الرسول وقبلة المسلمين األولى المسجد األقصى ،أن نقول
لكم ليس كما قال الشاعر العروبي العراقي الكبير مظفر
النواب بأن «حظيرة خنزير أطهر من أطهركم» ،بل جديلة
طفلة مقدسية ومنديل مرابطة أو عصبة ثائر مقدسي،
هي تاج على رؤوس قياداتكم وجيوشكم التي لم تنل تلك
الرتب والنياشين واألوسمة المثقلة بها أكتافها وصدورها
بها في معارك ع� ّز وش��رف وانتصارات مظفرة ،بل لقاء
الدفاع عن عروشكم وقمع شعوبكم وقتل معارضيكم.
نحن في القدس ،نقول لكم :اطمئنوا بأننا رغم ك ّل القمع
والبطش والتنكيل الصهيوني ،ف��إنّ كرامتنا هي أع � ّز ما
نملك ،وأقصانا ل��ن يسقط كما سقطت عاصمة الرشيد
وخستكم ون��ذال�ت�ك��م ،واطمئنوا
بفضل «ح�ف��ر باطنكم»
ّ
ب��أنّ مؤامراتكم ولقاءاتكم السرية ل��ن تفلح ف��ي تشريع
تقسيمه ،ونحن نعرف بأنّ تصريحاتكم وبيانات شجبكم
واستنكاركم المعهودة ،ليست أكثر من لغو فارغ ال يساوي
قيمة الحبر الذي ُتكتب بها.
اط�م�ئ�ن��وا ي��ا «زع��م��اء» األم���ة ،أم��وال �ك��م اص��رف��وه��ا على
تدمير وتخريب س��وري��ة وال �ع��راق واليمن وليبيا ،وقتل
شعوبها ،وتشريدهم في المنافي وبالد الغرب ،ونساؤها
اغتصبوهن وبيعوهن واشتروهن في س��وق النخاسة،
واخ �ت��اروا ال��ع��ذراوات منهن لكبار شيوخكم وأمرائكم
المصابين بنهم الجوع الجنسي ،وأرسلوا ك ّل احتياطكم
البشري من التكفيريين والمهووسين واإلرهابيين لكي
يصبحوا خبراء في ج ّز الرؤوس بالسواطير وبقر البطون
وشق الصدور وأكل األكباد وجلد الظهور ونبش القبور،
وح��رق األجساد وتفخيخها بطرائق وحشية لم يشهدها
التاريخ البشري ال قديما ً وال حديثاً.
نحن لسنا بحاجة لجيوشكم وال أموالكم ،فأنتم مجرد
ح��راس عليها ال تملكون حق إعطاء األوام��ر للجيوش أو
التصرف ب��األم��وال ب��دون موافقة أسيادكم في واشنطن
والسفارات الغربية.
أم�ت�ن��ا ستبقى ذل�ي�ل��ة م�ه��ان��ة م��ا دم �ت��م ت�ت��رب�ع��ون على
عروشها ،تعانون من عقدة «االرتعاش» السياسي الدائمة،
وما زلتم تدعون وتؤمنون بثقافة االستنعاج واستدخال
الهزائم على أنها انتصارات ،وكيف لمستدخل للهزيمة أن
ينصر أو ينتصر ألقصى أو قدس...؟
ال تقلقوا بشأن مصيرنا ،فأنتم منذ النكبة وحتى اليوم
�راس على دول��ة االح �ت�لال ،وج��زء م��ن ال �م��ؤام��رة على
ح� ٌ
شعبنا ،ول��و تح ّرر شعبنا من مؤامراتكم وتجاذباتكم،
لتم ّكنا من تحرير فلسطين واس�ت��رداد حقوقنا ،ولكنكم
وجدتم في قضية شعبنا ومأساته «بقرة» حلوباً ،ومنبرا ً
لك ّل مزايداتكم وخطاباتكم ،فمن يريد أن يقمع ويحكم
شعبه ،فباسم أن��ه ج��اء لكي ي�ح� ّرر فلسطين واألراض��ي
المحتلة ،ي��ري��د أن يحصل على ش�ه��ادة الحاكم الوطني
والقومي والعروبي والمعادي لإلمبريالية والصهيونية،
وهو من قمة رأسه إلى أخمص قدميه منغمس في الخيانة
والتآمر على قضايا األمة وشعبه.
أنتم لن تنالوا ال رتبا ً وال نياشين من القوى االستعمارية
ج ّراء تخاذلكم وخياناتكم ،فبعد مشاركتكم في اغتصاب
بغداد ،وي��وم أع��دم األميركان الرئيس ص��دام حسين في
يوم عيد األضحى ،قال لكم الرئيس الراحل العقيد معمر
ال �ق��ذاف��ي س�ي��أت��ي ال� ��دور عليكم وس �ت��واج �ه��ون المصير
نفسه ،وحتما ً ستواجهون المصير نفسه ،رقصتم طربا ً
وهلّلتم من أجل سقوط دمشق ،ولكن دمشق عصية على
الكسر والسقوط ،هي قلعة العروبة وقبلة ك ّل الثوريين
والمقاومين ،هي ستسقطكم وسته ّز وت� ّ
�دك ك� ّل عروش
الخونة والمتآمرين منكم.
القدس يا «زعماء» األمة لن تعدم ال شبابها وال نساءها
وال اطفالها ،ه��ؤالء األط �ف��ال ال��ذي��ن يقاتلون ويقارعون
االح�ت�لال بحجارتهم وص��دوره��م العارية ،تم ّرسوا في
النضال والكفاح لم يجبنوا ولم ترتعد فرائصهم من جنود
االحتالل ومستعربيه المدججين بك ّل أن��واع السالح ،بل
ه��م يقارعونهم بحجارتهم ك � ّل ي��وم ،ال يأبهون لسجن
�ج��ان ،بل ش��ارات نصرهم مرفوعة دائ�م�ا ً من خلف
او س� ّ
القضبان ،اما انتم فبولوا في مالبسكم الداخلية ،ففرائصكم
تع ّودت على االرتجاف ،ألنكم فقدتم إرادتكم وك ّل معاني
الرجولة وحتى الفحولة ،فال قدسنا وال أقصانا بحاجتكم
وبحاجة عنترياتكم الزائفة.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

عويل الكتبة ْ
الخونة
} محمد شريف الجيوسي
تبارى ع��دد ال ب��أس به من الكتبة ال��ه��واة والمحترفين
والسياسيين وأشباه السياسيين ،الظاهر منهم والمتلطي،
المستيقظ والنائم ،الواضح والملتبس ،في نفث السموم
واألحقاد والضغائن واألكاذيب والمزاعم والترهات ،ما يثير
السخرية واإلشفاق على عقول كهذه قاصرة وضمائر ناقصة.
فخالل  72ساعة من إعالن الدعم الروسي للدولة الوطنية
السورية ،لم يتركوا مفردة (محترمة) أو زعماً ،أو خدعة
أو وسيلة غير مشروعة ،إال استخدموها لتشويه روسيا
االتحادية ورئيسها (فالدمير) بوتين ،ولإلساءة أيضا ً إلى
سورية وقيادتها ،ولدفع األمة إلى مزيد من خراب.
تح ّركت ضمائرهم الميتة؛ الضامرة ،فجأة ،شفقة على
الشعب ال��س��وري «األع���زل المسكين ال��م��د ّم��ر» ،ألنّ روسيا
ستقصف على ح� ّد زعمهم ،أرض سورية ،كأنما التحالف
العسكري األم��ي��رك��ي بعد سنة ون � ّي��ف م��ن القصف كان
يقصف مافيات العصابات اإلرهابية األميركية فوق األرض
األميركية ،وليس األرض السورية ،وقد حقق نجاحات باهرة
ضد «داع��ش» وأخواتها ،ولم يم ّد هذه العصابات بالسالح
والتموين ،ولم يترك لها فرصة لالنتقال اآلمن من الموصل إلى
عين العرب.
نسق التحالف األميركي عملياته العسكرية مع
وكأنما أيضا ً ّ
الدولة الوطنية السورية ،فيما رفض الروس التنسيق معها
ودخلوا عنوة إلى سورية وليس بناء لطلب سوري رسمي،
وليس بعد أن استنفد التحالف األميركي (على افتراض حسن
نيته) فرصته كاملة في تحقيق تقدّم يذكر ،بل على العكس من
ذلك ،حققت داعش تقدّما ً مهما ً بفضل الدعم األميركي المستتر
حينا ً والظاهر أحياناً.
ً
الك ّتاب الكذبة ،لم يستشيطوا غضبا عندما انتهك التحالف
األميركي حرمة األج��واء السورية ،وال عندما قتلت «نيران

صديقة» العديد من المدنيين السوريين ،ولم ينظموا المعلقات
عندما مدّت أميركا غير مرة العصابات اإلرهابية بالتموين
والسالح ،وال عندما ض ّمدت مستشفيات الكيان الصهيوني من
أسموهم إرهابيين أو معارضين مسلحين معتدلين ،وال عندما
د ّمروا معالم حضارية وتاريخية ودينية إسالمية ومسيحية،
وال عندما فتحت تركيا وغيرها حدودها النتقال العصابات
اإلرهابية عبرها وأمدّتها بك ّل أشكال الدعم ،وال عندما منعت
أكرادها من االنتصار ألبناء جلدتهم في سورية بمواجهة
«داعش» في عين العرب.
كل هذا كان مشروعا ً ومطلوبا ً وضروريا ً عند هؤالء الك ّتاب
الكذبة ،بل ومشروعا ً أيضا ً أن تفرض العواصم االستعمارية
القديمة منها والجديدة؛ الوصاية على الشعب السوري
والحصار عليه ليس اعتبارا ً من  15آذار  ،2011ولكن منذ أن
رفض الرئيس بشار األسد في العام  2003تلبية االشتراطات
الـ  8التي طلبها وزير الخارجية األميركية األسبق كولن باول ـ
فاتخذت أميركا قرارات بمعاقبة سورية ومحاسبتها ،ودعمت
تح ّوالت في لبنان إلضعاف حلفاء سورية فيه وخلق شرخ
بينهما ،وكانت مؤامرة اغتيال الرئيس رفيق الحريري خطوة
على هذا الطريق.
كما لم تنب ِر هذه األق�لام لدعم دعوة روسيا إلقامة تحالف
إقليمي عريض لمحاربة «داع���ش» ،تشارك فيه إل��ى جانب
سورية؛ السعودية وتركيا ،ولم تستنكر هذه األقالم رفض تركيا
والسعودية قيام هذا التحالف ،وال هي دعت أميركا لتنفيذ قرار
مجلس األمن تنفيذا ً حقيقيا ً لمحاربة اإلرهاب وعدم استخدامه
ذريعة إلضعاف الدولتين السورية والعراقية وجيشيهما.
أما عندما تق ّرر روسيا تنفيذ قرار مجلس األمن بعد (فشل
التحالف األميركي بالقضاء على «داعش» على افتراض حسن
نية التحالف وليس تع ّمد «الفشل» ،وبعد رفض دول إقليمية
(غير سورية) إقامة تحالف إقليمي لمحاربة «داعش» ،وعندما
يتضح أنّ روسيا ج��ادّة في محاربة «داع��ش» وأخواتها من
بنات القاعدة وغير القاعدة من إرهاب معتدل ومتطرف ،يفقد

توقع مصدر عسكري
أن تستم ّر حالت عبور
الطائرات الروسية في
األجواء التركية إلى أن
يت ّم االتفاق على تنسيق
هذا العبور الذي يشكل
ضرورة عسكرية
للتمكن من النجاح
في تسديد الصواريخ
الموجهة التي تستهدف
مواقع «جبهة النصرة»
في المناطق المتاخمة
للحدود التركية
السورية ،والتي تحميها
الجبال من الجانب
السوري ،وال تنكشف
للطيران الروسي إال
إذا جاءها من الجانب
التركي من الحدود.

هؤالء أعصابهم ،وتبدأ أقالمهم بالنواح والنباح ،على نحو يثير
السخرية واإلشفاق على هذا المستوى المتد ّني حتى في الدفاع
ّ
مشغليهم ،وعن أنفسهم ،فمصيرهم بعد زوال الغ ّمة نهائياً؛
عن
مزابل التاريخ.
هم يعلمون حق العلم ،أنّ روسيا االتحادية ال تناور ،وأنها
جادّة وقادرة على دحر اإلرهاب بك ّل مس ّمياته وعناوينه ،وتمتلك
الدوافع لذلك ،والمشروعية الدولية والوطنية الروسية ،وأنها ال
تخوض مغامرة أو مقامرة ،ولم تأخذ هذا االتجاه ،إال في ضوء
قراءات مع ّمقة واقعية ،لذلك كله هم يرتجفون.
أما التحالف األميركي فهو غير جادّ ،حيث ال يمتلك المصلحة
أو الدافع إلنهاء إرهاب يستنزف المنطقة ويخلق الشروخ بين
مك ّوناتها الوطنية ويطيل أمد احتراباتها والخصومات مع األمم
المجاورة لها ،بينما ال تتكلف أميركا والعواصم االستعمارية
الغربية األخرى وتل أبيب قطرة دم واحدة أو دوالرا ً واحداً...
فضالً عن أنّ القاعدة وتفريخاتها هي في األص��ل صناعات
أميركية صافية ،ومن هنا فالتحالف الغربي استدام العصابات
اإلرهابية سنة كاملة أخرى ،بذريعة محاربتها ،وأتاح لواشنطن
بهذه الذريعة عودة غير مكلفة للمنطقة إلى ح ّد ما.
عويل الكتبة ناجم عن يقينهم بقطع أرزاقهم وامتيازاتهم
وحماياتهم ،وانتقالهم إلى عالم الموات السريري حتى يقضي
الله أمرا ً كان مفعوال ً لك ّل منهم .ال عتب عليهم ،هم يستعدّون اآلن
لتلك اللحظات (الجميلة) ،فال رح َم الله ك ّل مَن خان وطنه وأمته،
وال رحم ك ّل من رش سكرا ً على موت ،ك ّل مَن خدع مشغله ونافقه
وس ّوغ له الباطل ودفع به إلى اتخاذ قرارات خاطئة؛ ضيّعت
أوطانا ً وذبحت شعبا ً وأم��ة ،وزرع��ت فتنا ً وشروخا ً وث��ارات
وضغائن ،ال رحم الله مَن خشي قولة حق أو ضلّل مسؤوال ً
أو مواطنا ً وهو يعلم أنه يدفع باألمور إلى االتجاه الخاطئ
والكوارث والدماء والدمار ،ال رحم الله ك ّل مَن والى مستعمرا ً أو
صهيونيا ً أو رجعياً.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

خفر ال�سواحل الإيطالي ينقذ �أكثر من  1800مهاجر قبالة ليبيا

�ألمانيا :م�صرع الجئ حرق ًا والداخلية ت�ضغط على ميركل

توفي الجئ وأصيب آخ��رون بجروح في
حريق اندلع بأحد مراكز اإلي��واء في مدينة
سالفيلد األلمانية ،وتزامن الحادث مع دعوة
وزير الداخلية إلى تقييد أعداد الالجئين ما
يضع ضغوطا ً إضافية على ميركل.
وقال متحدث باسم الشرطة في سالفيلد
بمنطقة ثيورينجيا ،إنه ال يزال يجرى التحقيق
للوقوف على سبب الحريق ولم تتضح بعد
هوية الضحية ،فيما قالت وسائل اإلعالم إنه
شاب من إريتريا.
وكان الجئون عدة أصيبوا من قبل من دون
أن يقتل أحد في عشرات من الحرائق العمد
في مالجئ طالبي اللجوء في األشهر القليلة
الماضية.
إلى ذلك ،تظاهر آالف األشخاص في مدينة
دري��س��دن ش��رق ألمانيا ،ب��دع��وة م��ن حركة
«بيغيدا» المناهضة لإلسالم ،وذلك لالحتجاج
على التدفق المتزايد للمهاجرين.
في غضون ذلك ،دعا وزير داخلية ألمانيا
توماس دي ميزير الحكومة إلى تقييد عدد
الالجئين اآلت��ي��ن إل��ى ألمانيا ،م��ا يضيف
ضغوطا ً على المستشارة أنغيال ميركل
التي كانت قد رفضت تأييد وضع ح ّد أقصى
لالجئين.
وقال دي ميزير خالل ندوة مع مواطنين
في مدينة شتوتغارت بجنوب غربي ألمانيا
من دون أن يذكر أرقاما ً «هذا هو السبب في أنه
يتعين علينا الحد من األعداد وإيجاد التوازن
الصحيح» ،مشيرا ً إلى أن وضع سقف لألعداد
سيساعد في أن تكون أزمة الالجئين فرصة
أكثر منها تحدياً.
كذلك طرح الوزير األلماني مجددا ً اقتراحا ً
بشأن حصة كل بلد أوروب��ي في ما يتعلق
بكيفية اق��ت��س��ام األع��ب��اء بين جميع دول
االتحاد .واستدرك بقوله« :لكن عندما تستنفذ
هذه الحصة سنواصل إنقاذ حياة» الناس،
مرجحا ً أن يتم قبول مزيد من طالبي اللجوء
الذين يقومون برحالت بحرية خطيرة إلى
أوروب���ا بصرف النظر عن أي قيود رسمية
يفرضها االتحاد األوروبي.
وهبطت شعبية الزعيمة المحافظة ميركل

إلى أدنى مستوى لها في نحو  4سنوات فيما
تعكس المخاوف الشعبية المتنامية في
واحدة من أغنى دول أوروبا بشأن تدفق مئات
ألوف الالجئين.
وهذا التدفق الذي لم يسبق له مثيل يمثل
اختبارا ً لألعداد التي يمكن أللمانيا استيعابها
وم���دى اس��ت��ع��داده��ا ل�لإي��واء بينما تكافح
الواليات االتحادية للتعامل مع تدفق أعداد
قياسية من األشخاص الفارين من الحرب
والفقر في الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا.
واتهم حلفاء ميركل من بافاريا المستشارة
األلمانية بتشجيع مزيد من الالجئين من
دون قصد على أن يأتوا إلى ألمانيا من خالل
قولها علنا ً إنه ال يوج ّد حد أقصى للعدد الذي
سيقبل.

وحث السياسيون المحافظون ميركل على
وضع ح ّد أقصى ألع��داد الالجئين ،وإضافة
إلى ذلك قال وزير المالية فولفجانغ شيوبله
إن أوروبا تحتاج إلى تقليل عدد األشخاص
اآلتين إلى القارة.
لكن ميركل رفضت حتى اآلن االستسالم
قائلة في مقابلة إذاعية بثت األحد إنه يجب
أن تتعامل ألمانيا مع األزمة بشكل مباشر بدال ً
من محاولة التخلص من المشكلة.
وذك��رت صحيفة «بيلد» اليومية أنه في
الوقت نفسه تتوقع السلطات األلمانية أن
يأتي ما يصل إلى  1.5مليون الجئ إلى البالد
هذا العام ارتفاعا ً من تقدير سابق بأن يأتي ما
بين  800ألف إلى مليون شخص.
ول��م يؤكد أو ينف متحدث باسم وزارة

�أوباما :الواليات المتحدة ت�ضع
قواعد التجارة العالمية ولي�س �أي بلد �آخر
أعلنت اإلدارة األميركية بأنها
لن تسمح للصين بأن تكتب قواعد
االقتصاد العالمي ،وذلك عقب توصل
الواليات المتحدة و 11دول��ة مطلة
على المحيط ال��ه��ادئ إل��ى اتفاقية
تجارة حرة مثيرة للجدال.
وت��وص��ل ممثلو  12دول���ة إل��ى
اتفاق» الشراكة عبر المحيط الهادي»
ال��ذي سيؤدي إل��ى تحرير التجارة
بين الدول األعضاء عبر إلغاء أغلب
ال��رس��وم وال��ق��ي��ود المفروضة على
حركة التجارة واالستثمار.
وص��رح الرئيس األميركي ب��اراك
أوباما عقب التوصل إلى االتفاقية:
«عندما يعيش ما يزيد على  95في
المئة م��ن مستهلكينا المحتملين
خ��ارج حدودنا ،فال يمكن أن نجعل
دوال ً كالصين تكتب قواعد االقتصاد
العالمي» .وأض��اف« :ينبغي لنا أن
نكتب هذه القواعد ،وأن نفتح أسواقا ً
جديدة للمنتجات األميركية في وقت
ُنرسي معايير عالية لحماية عمالنا
إلى جانب الحفاظ على بيئتنا».
وي���رى خ��ب��راء أن إق��ام��ة شراكة
لمواجهة الصين هي خطوة محفوفة
بالمخاطر للغاية ،رغ��م أن اتفاقية
الشراكة تشمل نحو  40في المئة من
اقتصاد العالم ،حيث أن االقتصاد
الصيني يشارك في معظم العمليات
االقتصادية لذلك فمن الصعب أن
نتخيل التعاون العالمي من دون
الصين.
وفي حال أقر الكونغرس األميركي
االتفاقية ،فإنه سيكون إنجازا ً إلدارة
الرئيس األميركي باراك أوباما التي
بذلت جهودا ً مضنية من أجل التوصل

إلى التوقيع .كما أن المشرعين في
الدول األخرى الموقعة على االتفاق
يجب أن يوافقوا على بنود االتفاقية
أيضاً.
لكن رد الفعل المبدئي من أعضاء
ب��ارزي��ن ف��ي الكونغرس األميركي
ك��ان إب��داء الشكوك .فقد ق��ال برني
ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن
والية فيرمونت والمرشح الديمقراطي
للرئاسة إن��ه يشعر بخيبة األم��ل
وحذر من أن االتفاق قد يؤدي إلى فقد
وظائف في الواليات المتحدة ويضر
بالمستهلكين.
بينما ي��رى المؤيدون لالتفاقية
أنها قد تد ّر مليارات الدوالرات للدول
المشاركة ،في حين قال المعارضون
إنها تتحيّز لشركات ،وذل��ك بسبب
المفاوضات السرية التي شكلت مالمح
االتفاقية ،واالعتقاد بوجود أخطار

تهدّد شتى مجموعات المصالح من
عمال صناعة السيارات في المكسيك
إلى منتجي األلبان في كندا.
وتضم االتفاقية كالً من الواليات
المتحدة وال��ب��ي��رو وتشيلي وكندا
والمكسيك وبروناي واليابان وماليزيا
وس��ن��غ��اف��ورة وفيتنام وأستراليا
ونيوزيلندا .وقد ب��دأت المفاوضات
عام  ،2008وانتهت أخيرا ً بعد جولة
مفاوضات استمرت أكثر من خمسة
أي���ام ف��ي أت�لان��ت��ا ب��والي��ة جورجيا
األميركية.
وكانت أبرز النقاط الصعبة تتعلق
بحقوق الملكية الفكرية على األدوية
البيولوجية وواردات المنتجات
المشتقة من الحليب األتية من أستراليا
ونيوزيلندا إلى كندا ،وواردات قطع
الغيار للسيارات اليابانية إلى أميركا
الشمالية.

الداخلية هذا التقرير .غير أنه قال إن عدد
الذين وصلوا في األسابيع الماضية ال يمكن
ت��ح��دي��ده للحصول على ال��ع��دد اإلجمالي
السنوي ،وهو ما ألقى ببعض الشكوك على
العدد الذي أشارت إليه صحيفة «بيلد».
وتتوقع ألمانيا وصول عدد قياسي يزيد
على  800ألف من طالبي اللجوء هذا العام
وه��و أكبر كثيرا ً م��ن أي بلد آخ��ر ف��ي أزم��ة
الالجئين التي تشهدها أوروب��ا .وأذكى هذه
التوترات االجتماعية في بعض أجزاء البالد.
على صعيد آخر ،اتخذت الحكومة األلمانية
خطوات عملية من شأنها أن تخفف من حجم
الضغط الذي تعاني منه البالد مع التزايد
المستمر لالجئين.
حيث وافقت على إجراء تعديالت خاصة

بقانون اللجوء والهجرة للحد من موجة
التدفق ،والتي من المفترض أن يبدأ العمل بها
اعتبارا ً من بداية شهر تشرين الثاني المقبل
بعد عرضها على البرلمان األلماني ومصادقة
مجلس الواليات (البوندسرات) عليها.
وفي مقدمة هذه اإلج���راءات ،التشدد في
تطبيق قوانين اللجوء وشروطها وتسريع
العمل بالطلبات والترحيل ال��ف��وري لمن
رفضت طلباتهم ،إضافة إلى اعتماد تصنيف
جديد للدول اآلمنة ،وبناء وتجهيز مساكن
جديدة للوافدين الجدد.
وشملت ال��ت��ع��دي�لات زي���ادة التقديمات
العينية على المادية في مراكز االستقبال،
على أن يحتفظ الالجىء بمعونة مالية مسبقة
ولشهر واحد فقط.
الى ذلك ،أنقذت خفر السواحل اإليطالية
أكثر من  1800مهاجر كانوا في عرض البحر
قبالة السواحل الليبية ،كانوا على متن 6
قوارب مطاطية.
وأعلنت خفر السواحل اإليطالية أن إحدى
الفرق رصدت  6قوارب جرفتها األمواج مقابل
السواحل الليبية في البحر المتوسط .ونقلت
فرق اإلنقاذ  1830شخصا ً إلى اليابسة في
 6عمليات مختلفة إلنقاذ رك��اب  4مراكب
متهالكة وزورقين مطاطيين .وشاركت في
أعمال اإلغاثة ثالثة زوارق إيطالية وسفينتان
بريطانية وإيرلندية من ضمن أسطول مهمة
االتحاد األوروبي لإلنقاذ في المتوسط.
ووص���ل أك��ث��ر م��ن نصف مليون مهاجر
والجئ إلى سواحل أوروب��ا منذ مطلع العام
بحسب المفوضية العليا لالجئين في األمم
المتحدة .وقتل أو فقد  2980شخصا ً في أثناء
عبور البحر.
وم��ن المقرر أن تمتلك السفن المشاركة
في قوة االتحاد األوروب��ي للتصدي للهجرة
اعتبارا ً من األربعاء المقبل ،صالحيات جديدة
للتصدي لمهربي البشر الذين يعرضون حياة
اآلالف من المهاجرين والالجئين إلى الخطر.
ويحق لعناصر القوة مداهمة وتفتيش وحجز
وتحويل مسار المراكب التي ترصد في المياه
الدولية ويشتبه في استخدامها للتهريب.

طاجيك�ستان تحظر حزب ًا �إ�سالمي ًا �شرعي ًا
وحيد ًا في المنطقة وتتهم قيادته بالتمرد
وج��ه��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة في
طاجيكستان اتهامات إل��ى قيادة
ح��زب النهضة اإلس�لام��ي��ة تتعلق
ب��اإلره��اب والتمرد المسلح ،وذلك
بعد أن أدرج���ت المحكمة العليا
ه��ذا ال��ح��زب ف��ي قائمة المنظمات
اإلرهابية.
وأش��ار بيان ص��ادر عن النيابة
ال��ع��ام��ة أم���س ،إل��ى أن  23عضوا ً
م��ن ال��م��ج��ل��س ال��س��ي��اس��ي األع��ل��ى
لحزب النهضة اإلسالمية وأنصاره
احتجزوا بتهمة التخطيط لتمرد
مسلح بقيادة النائب السابق لوزير
الدفاع عبد الحليم نزار زادة.
وأوض��ح��ت النيابة أنها فتحت
بحق المحتجزين دع��اوى جنائية
وفقا ً لمواد اإلرهاب وتشكيل تنظيم
إجرامي وإسقاط الحكم والدعوات

لتغيير النظام الدستوري لجمهورية
ط��اج��ي��ك��س��ت��ان وال��ت��م��رد المسلح
وغيرها من م��واد القانون الجنائي
الطاجيكي.
ي��ذك��ر أن المحكمة الدستورية
أدرج���ت ح��زب النهضة اإلسالمية
ف��ي  29أي��ل��ول الماضي ف��ي قائمة
المنظمات اإلرهابية ،مشيرة إلى أن
أعضاء الحزب لن يتعرضوا لمالحقة
قضائية في حال مغادرتهم الحزب
طوعياً.
يذكر ف��ي ه��ذا السياق أن حزب
النهضة اإلسالمية في طاجيكستان
كان حزبا ً إسالميا ً وحيدا ً يعمل بشكل
شرعي في منطقة االتحاد السوفياتي
السابق في الفترة بين عامي 1997
و ،2015ويبلغ عدد أعضاء الحزب
حوالى  40ألف شخص.

وكانت النيابة العامة العسكرية
في طاجيكستان قد وجهت إلى نزار
زادة وغيره من المسؤولين األمنيين
اتهامات بالخيانة العظمى واإلرهاب
وغيرهما من الجرائم.
وأع��ل��ن��ت ال��س��ل��ط��ات أن أن��ص��ار
الجنرال ن��زار زادة هاجموا ف��ي 4
أيلول مقر فرع الداخلية في مدينة
وح���دت وال��م��ق��ر الرئيسي ل���وزارة
الدفاع في دوشنبه ،قبل أن يلجؤوا
إلى وادي راميت ،وأعلنت السلطات
في اليوم نفسه إقالة الجنرال من
منصبه.
وقتل في الهجمات واالشتباكات
منذ  4أيلول  22مسلحا ً و 13من
عناصر ق���وات األم���ن ،إض��اف��ة إلى
اعتقال نحو  130مشتبها ً بالتورط
في أعمال القتل واإلرهاب.

عملية ت�سليم منظومة «ا�س »300
لإيران قيد التنفيذ
أص��درت وزارة الدفاع اإليرانية بيانا ً أعلنت من
خالله أن عملية تسليم المنظومة الصاروخية «اس
 »300من قبل روسيا إليران تطوي مراحلها التنفيذية
وفق العقد المبرم.
وأفادت الدائرة العامة لإلعالم الدفاعي بأن وزارة
الدفاع وإسناد القوات المسلحة اإليرانية أعلنت أن
التصريحات األخيرة حول تسليم المنظومة الدفاعية
«اس  »300تفتقر للصحة والصدقية وأن عملية
التسليم تطوي مراحلها التنفيذية وفق العقد المبرم.

وك���ان بعض وس��ائ��ل اإلع�ل�ام األجنبية ق��د أعلن
إلغاء تسليم هذه المنظومة ل‘يران بزعم عدم توصل
الطرفين إلى اتفاق بهذا الصدد.
تجدر اإلش��ارة إلى أن روسيا وإي��ران وقعتا على
صفقة تصدير صواريخ «أس »300 -عام ،2007
إال أن الرئيس السابـق دميتري مدفيديف حظر عام
 2010تصديـر ه��ذه الصواريـخ ،بذريعة الحظر
الدولي الـذي فـرضـه مجلس األمــن علـى إيـران عـام
.2010

