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حديث ال�سي�سي ...م�صالحة
مع «الإخوان» �أم مغازلة للغرب؟
 بشير العدل



ال �ح��دي��ث ال ��ذي أدل ��ى ب��ه ال��رئ �ي��س ال �م �ص��ري ع�ب��د الفتاح
السيسي ،لهيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» ،ونشرته
أخيرا ً على موقعها الرسمي على شبكة االتصاالت الدولية
«اإلنترنت» ،وخاصة الجزء المتعلق منه بجماعة «اإلخوان
المسلمين» ،وموقف الشعب والدولة منها ،أثار العديد من
ردود الفعل في األوس��اط السياسية المصرية ،فضالً عن
أن��ه أث��ار أي�ض�ا ً ت �س��اؤالت ح��ول مغزاها وه��دف�ه��ا ،وعما إذا
كانت تحمل في طياتها رغبة دفينة في مصالحة «اإلخوان»،
أو كونها مغازلة للغرب ،انطالقا ً من بريطانيا التي يقوم
السيسي ب��زي��ارة رس�م�ي��ة ل �ه��ا ،وس��ط ان �ت �ق��ادات وح��االت
رفض من المعارضين له ،سواء من جانب أنصار الجماعة
في الخارج ،أو حتى من جانب مؤسسات المجتمع المدني
األوروبية ،التي رفض بعضها الزيارة.
الحديث جاء ضمن حوار مط ّول أجراه الرئيس السيسي
على خلفية زي��ارت��ه لبريطانيا ،وأش��ار فيه إل��ى أنّ جماعة
«اإلخ��وان» تمثل جزءا ً من الشعب المصري ،وهو من يق ّرر
دوره��ا في الحياة السياسية ،وذل��ك ردا ً منه على تساؤل
ح��ول إم�ك��ان إش��راك الجماعة ف��ي الحياة السياسية ،وفي
ما يتعلق باألحكام ال�ص��ادرة ض� ّد بعض ق�ي��ادات الجماعة
وأن�ص��اره��ا ،خاصة التي وص��ل منها إل��ى عقوبة اإلع��دام،
قال السيسي إنها لن تن ّفذ ،واستند في ذلك إلى اإلجراءات
القانونية التي تمنح من صدر بحقه الحكم في االستئناف
عليه ،وعدم التنفيذ في بعضها كونها صدرت غيابياً.
وق��د قابلت األوس��اط السياسية المصرية ذل��ك الحديث
�س��ره��ا على أنها
ب�ن��وع م��ن التباين ال��واض��ح ،فهناك م��ن ف� ّ
رغبة من ال��دول��ة المصرية في إج��راء مصالحة مع جماعة
«اإلخوان» ،وهي الفرضية التي أثارت حفيظة الكثيرين من
المناوئين للجماعة وأنصار نظام الحكم الحالي ،معتبرين
أنها تمثل حالة من الضعف والتراجع من جانب الدولة في
مواجهة الجماعة التي وصفها كثيرون بأنها التي تقف وراء
ك� ّل العمليات الخارجة على القانون ،س��واء المتعلق منها
بضرب االقتصاد القومي ،أو باستهداف رج��ال الشرطة
وال �ج �ي��ش ،وب �ح �س��ب ه���ؤالء ف���إنّ ح��دي��ث ال�س�ي�س��ي يمثل
عندهم رغبة في إج��راء مصالحة مع الجماعة ،الستيعابها
ضمن المكون الشعبي ،بعد أن أظهرت ال��دول��ة ضعفا ً في
مواجهتهم ،وعليه ،وبحسب هؤالء ،فإن الرئيس السيسي
يسير في اتجاه غير الذي اختاروه من أجله ،وهو ما ينتقص
م��ن شعبيته لديهم ،وم��ن دعمهم أي�ض�ا ً ل��ه ولنظام الحكم
الحالي.
ف��ي المقابل ،ف��إنّ وجهة نظر أخ��رى تبنّاها فريق آخر،
مؤدّاها أنّ رغبة الرئيس السيسي في تحسين صورة مصر
في الخارج ،وتأكيد شرعية نظام الحكم الحالي ،خاصة في
ظ ّل حالة التباين التي بدت بها بعض الدول ،وساندتها في
ذلك منظمات المجتمع المدني خاصة في أوروب��ا ،تفرض
على السيسي كرجل سياسي ورئيس دول��ة محورية في
العالم ،أن يلجأ إلى مثل هذا الحديث الذي يمثل في حقيقته
رسالة طمأنة للغرب ،وتحديدا ً لمنظمات المجتمع المدني
التي تدّعي دفاعا ً عن حقوق اإلنسان ،والتي ترفض ،شأنها
في ذلك شأن الدول التابعة لها ،عقوبة اإلعدام وتراها ،وفقا ً
لقوانينها إجحافا ً بحق الحياة ،وهي العقوبة التي ال تعترف
بها أوروبا وغيرها من الدول.
كان تركيز السيسي إذن على التقليل من أهمية األحكام
الصادرة باإلعدام في حق بعض قيادات جماعة «اإلخوان»
وأنصارها ،بمثابة مغازلة للغرب ،ال��ذي امتعض وم��ا زال
لتلك األح �ك��ام ،خ��اص��ة أح �ك��ام اإلع� ��دام ،ف�ض�لاً ع��ن أحكام
س��اب �ق��ة ص� ��درت ب �ح��ق ص�ح��اف�ي�ي��ن أج ��ان ��ب ،ف��ي القضية
المعروفة إعالميا ً بقضية «خلية الماريوت» والتي انتهت
بالعفو ال��رئ��اس��ي عنهم ،األم��ر ال��ذي زاد إل��ى ح � ّد كبير من
الموقف الداعم لنظام الرئيس السيسي ،والذي يريد تأكيده
وبصورة أوضح مع جماعة «اإلخوان» ،التي ال تزال تحظى
بدعم خارج مصر ،من جانب جماعات وتنظيمات وأفراد،
شعرت األنظمة الغربية بممارستهم لنوع من الضغط عليها
لتأييد الجماعة ورفض نظام الحكم في مصر.
وقد ظهر ذلك في أغلب الزيارات السياسية التي قام بها
الرئيس السيسي ألوروبا وأميركا والتي قابلها معارضوه،
تصب ف��ي رغبة من
بشغب أو تظاهرات أو فعاليات كلها
ّ
ج��ان�ب�ه��م ف��ي م �م��ارس��ة ال�ض�غ��ط ع�ل��ى األن �ظ �م��ة األوروب��ي��ة
واألميركية لعدم دعم النظام المصري الحالي ،الذي ترى
فيه بعض ال��دوائ��ر السياسية الغربية واألميركية أن��ه أتى
على حساب رئيس مدني منتخب ،متجاهلين أنه جاء بإرادة
شعبية رف�ض��ت حكم جماعة «اإلخ� ��وان» ،ال�ت��ي فشلت في
إدارة شؤون مصر بعد توليها المسئولية بعام كامل ،وهو
ما يؤكد أنّ حديث السيسي جاء داعما ً للفرضية الثانية.
وأي �ا ً ك��ان المغزى من حديث السيسي س��واء ك��ان رغبة
في مصالحة مع «اإلخوان» أو مغازلة للغرب ،فإنّ التفسير
الحقيقي لها ال يمكن األخذ به من دون الرجوع إلى الشعب
ال �م �ص��ري ،ص��اح��ب الكلمة األول���ى واألخ� �ي ��رة ،ف�ه��و وفقا ً
للدستور صاحب السلطات ومانحها ومانعها أيضاً ،وهو
أي إرادة أخرى ،وهو ما يعني أنّ ك ّل ما دار
أعلى وأكبر من ّ
في حوار السيسي ال يخرج عن كونه رؤى خاصة تحتمل
الصواب أو الخطأ ،ليبقى الحكم النهائي للشعب المصري
ص��اح��ب ال �ق��رار األول واألخ �ي��ر ف��ي ك � ّل م��ا يتعلق بشؤون
السياسة واالقتصاد.

 كاتب وصحافي مصري
مق ّرر لجنة الدفاع عن استقالل الصحافة

الكرد�ستاني يعلن وقف الهدنة
وتركيا ت�ستعد «للمواجهة»
أعلن الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني أمس وقف الهدنة مع
السلطات التركية ،بعد أن كان الحزب قد دعا مقاتليه إلى وقف أنشطتهم في
تركيا إبان تفجيري أنقرة الذي وقع الشهر الماضي.
وكانت وكالة الفرات لألنباء نقلت عن رئيس حزب العمال الكردستاني قوله
إن القرار اتخذ استجابة لدعوات من داخل وخارج تركيا وإن مقاتلي الحزب
سيتجنبون التصرفات التي قد تمنع إجراء انتخابات نزيهة وعادلة والتي
انتهت أخيرا ً بفوز حزب العدالة والتنمية.
ويأتي إعالن وقف الكردستاني الهدنة بالتزامن مع إعالن السلطات التركية
أمس فرض حظر تجول في أحياء بوالية ديار بكر جنوب شرقي البالد ،حيث
يأتي الحظر في إط��ار تأهب أمني لتنفيذ عملية ضد عناصر حزب العمال
الكردستاني الذين ينشطون في المناطق الجبلية والغابات.
وكان حزب العمال الكردستاني أعلن في بيان أنه يتوقع «تصعيدا ً للحرب»
حيث قال إن حزب العدالة والتنمية قرر أن يواصل حربا ً ستضع تركيا وجها ً
لوجه أمام أزمات كبرى في الداخل والخارج.
وللتذكر ،فإن قوات األمن ألقت القبض على مئات المشتبهين في عمليات
استهدفت تنظيمات «داع��ش» و»حزب العمال الكردستاني» و»جبهة حزب
التحرير الشعبي ال��ث��وري» في أعقاب الهجوم اإلره��اب��ي لداعش في بلدة
«سوروج».
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قوى العدوان على اليمن �ستق ّر بهزيمتها...
 هشام الهبيشان



يبدو واضحاً ،تيقن النظام السعودي وحلفائه «ناتو العرب»
بعد مرور ما يزيد على سبعة أشهر من حربهم العدوانية على
اليمن ،من عدم جدوى العمليات العسكرية إلجبار اليمنيين
على الرضوخ إلرادة النظام السعودي ،وهذا ما أكد حقيقة
أنّ اليمن ق ّرر الخروج من تحت العباءة السعودية ،وهذا ما
سيدفع النظام السعودي في القريب العاجل بحسب المؤشرات
الواردة من أرض المعركة الى إيقاف عملياته العسكرية ،في
محاولة منه الستعادة واستيعاب صدمة خروج اليمن من
تحت العباءة السعودية ،ومحاولة الحصول على بعض
المكاسب على طاولة المفاوضات والحلول السياسية المقبلة
الخاصة باليمن ،مع بدء اندفاع رياح الح ّل السياسي ،كبديل
من الحرب العدوانية التي شنتها السعودية على اليمن.
وهنا ال يمكن أب��دا ً أن يت ّم الحديث عن أيّ نصر حققته
ه��ذه الحرب ،ألننا وبعد عملية التقييم الواقعي لألضرار
واالنتكاسات والخسائر التي لحقت بالنظام السعودي
وحلفائه ،سنخلص الى نتيجة مفادها أنّ الجميع قد خسر
من نتائج وتداعيات هذه المغامرة السعودية ،وهنا ال يمكن
أب��دا ً التقليل من نتائج وآث��ار ه��ذه الحرب العدوانية على
اليمن ،اقتصاديا ً وسياسيا ً وأمنياً ،واأله ّم من ذلك هو الملف
المجتمعي ،الذي هو في حاجة اآلن الى عمل مضنٍ إلعادة بناء
وترميم البيت الداخلي المجتمعي اليمني ،وخصوصا ً بعد
سلسلة التباينات والشروخ التي خلفتها المغامرة السعودية
بين أبناء الوطن الواحد في اليمن.
ورغم حجم الخسائر والتضحيات الذي أفرزته هذه الحرب
للشعب اليمني ،ورغ��م ح��رب االستنزاف للجيش اليمني
وأنصار الله ،فما زالت الدولة اليمنية ممثلة بالقوى الوطنية
قادرة على أن تبرهن للجميع أنها قادرة على الصمود ،والدليل
على ذلك قوة وحجم التضحيات واالنتصارات التي يقدمها

كوالي�س
خفايا

الجيش اليمني وحلفاؤه «أنصار الله» بعقيدته الوطنية
والقومية الجامعة ،والتي انعكست أخيرا ً بظهور حالة واسعة
من التشرذم لما يس ّمى «ق��وى التحالف وأن��ص��ار ه��ادي»
و«القاعدة» و«داعش» ،إنّ حالة التشرذم داخل هذه المجاميع
المسلحة وقوى التحالف ،تقابلها حالة صمود وصعود لقوة
الجيش اليمني وحلفائه في الميدان ،وهذا الصعود والصمود
من شأنه أن يضعف الجبهة الساعية الى إسقاط اليمن بك ّل
الوسائل والسبل.
وباالنتقال الى ما يجري بالساحة اليمنية عسكرياً ،وتحديدا ً
في محافظتي مأرب وتعز بأقصى شمال شرقي وشمال جنوبي
البالد وببعض المدن بشمال وشمال جنوبي اليمن فقد شهدت
معظم ه��ذه المدن خ�لال األشهر الثالثة الماضية ،صراعا ً
دمويا ً كبيرا ً مدعوما ً بأجندات خارجية ،في محاولة إلسقاط
هذه المدن االستراتيجية من قبل قوى العدوان لفرض واقع
جديد على األرض ،وقد استخدمت قوى العدوان بمعركتها
العبثية بهذه المدن تكتيكات واستراتيجيات عسكرية مختلفة
وانتهجت أسلوبا ً تدميريا ً واسعاً ،بمحاولة لفرض واقع
تكسرت جميع هذه
جديد بهذه المدن ،ومع ك ّل هذا وذاك فقد ّ
المحاوالت على صخرة صمود الجيش اليمني وأنصار الله.
قوى العدوان بدورها تدرك جيدا ً أنّ المشهد اليمني يزداد
تعقيدا ً مع مرور األيام ،وخصوصا ً مع عجز قوى العدوان عن
تحقيق أيّ خرق ميداني استراتيجي ،وازدياد حجم الخسائر
لديها في اليمن ،تزامنا ً مع تعالي األصوات الدولية المطالبة
بفتح الملف اإلنساني للحرب على اليمن ،وعلى صعيد آخر ال
يمكن لألنظمة العربية التي ساهمت ،ولو بشكل معنوي ،في
توفير الغطاء وإعطاء الشرعية للنظام السعودي للقيام بهذه
المقامرة والمغامرة في اليمن أن تستمر طويالً بتوفير هذا
الغطاء ،ألنها حينها ستكون أمام واقع جديد ،فالسعودية قد
تج ّرهم الى مغامرات جديدة في المنطقة ،وسيكون ثمن هذه
المغامرات كبيرا ً في المقامرات والمغامرات السعودية المقبلة،
وعلى محور منفصل ال يمكن أبدا ً فصل دور القوى الوطنية

اليمنية المؤتمر الشعبي الذي يتزعّ مه صالح أو انصار الله
وحلفائهم ،أو استثناء دورهم ،كشريك في الح ّل ،وهناك إجماع
شبه كامل في المنطقة على دور هذه القوى الوطنية ومجموعة
الحركات التي تنتمي اليها تحت هذه المظلة ،لتكون بمجموعها
شريكا ً وركنا ً أساسيا ً للحل ،وهذا مايؤكد بمجموعه حقيقة
فشل المغامرة السعودية باليمن.
ختاماً ،إنّ جميع القوى اإلقليمية والدولية كانت تدرك منذ
البداية حقيقة فشل وخطورة المغامرة السعودية األخيرة
على حدودهم الجنوبية مع اليمن ،فهذه المغامرة كادت
أن تؤدي الى إشعال فتيل حرب وصراع جديد في المنطقة
مسرحه الجديد هو اليمن ،ما سيكون له بشكل عام تداعيات
خطرة على مستقبل استقرار المنطقة الهش والمضطرب
بشكل عام ،اليوم ومع تيقن النظام السعودي وحلفائه من
حقيقة فشل حربهم العدوانية على اليمن ،ستكون للحلول
السياسية الكلمة الفصل وفق نتائجها المنتظرة في ايّ حديث
مقبل عن تسويات لألزمة اليمنية ومعظم ملفات اإلقليم
العالقة وتغيير كامل ومطلق بشروط التفاوض المقبلة بين
جميع قوى اإلقليم ،فالمرحلة المقبلة ستحمل بين طياتها
الكثير من التكهنات والتساؤالت بل واحتمال المفاجات
الكبرى ،حول طبيعة ومسار هذه التفاهمات السياسية ،فهذه
التفاهمات ستكون لها أبعاد مستقبلية ومرحلية عدة ،وال
يمكن ألحد أن يتنبأ مرحليا ً بنتائجها المستقبلية ،فمسار هذه
التفاهمات سيخضع لقوانين الحرب والرابح والخاسر فيها،
ومن هنا سننتظر األيام العشرة المقبلة لنستوضح مزيدا ً من
المعلومات التي ستمكننا من قراءة المشهد المستقبلي أمنيا ً
وسياسيا ً بخصوص تطورات التفاهمات السياسية لنهاية
الحرب العدوانية السعودية على اليمن.

 كاتب وناشط سياسي -االردن
hesham.habeshan@yahoo.com

بدأ عدد من المعارضين
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وزار خمسة منهم
موسكو طالبين توجيه
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لجنة رو�سية فرعية لدرا�سة احتمال حدوث عمل �إرهابي �سبب الكارثة

القاهرة :نقدم الت�سهيالت ونتعامل ب�شفافية في حادث الطائرة الرو�سية
أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية عالء يوسف أن
الحكومة المصرية تقدم التسهيالت كافة وتتعامل مع
التحقيقات الجارية بشأن حادث الطائرة الروسية بمنتهى
الشفافية.
ولفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية ،تعليقا ً على
قرار الحكومة البريطانية بتعليق الرحالت الجوية إلى
شرم الشيخ ،إلى ض��رورة عدم استباق األح��داث بشأن
التحقيقات الجارية بمشاركة عدد من ال��دول والشركة
المصنعة حول حادث الطائرة الروسية بسيناء .وقال:
«إننا كنا نتمنى االنتظار حتى نهاية التحقيقات وعدم
استباق األحداث».
وكانت الحكومة البريطانية قد قررت ،تعليق رحالتها
الجوية بين المملكة المتحدة وش��رم الشيخ كإجراء
اح��ت��رازي لحين الحصول على المزيد من التحقيقات،
وأكدت أن فريقا ً من الخبراء سيغادر إلى القاهرة لتقييم
الوضع األمني بمنتجع شرم الشيخ.
وف��ي السياق ،ق��ال ألكسندر نيرادكو رئيس الوكالة
الروسية للنقل الجوي أن لجنة فرعية تابعة لفريق
التحقيق في كارثة الطائرة الروسية في سيناء ،ستتولى
دراسة احتمال وقوع عمل إرهابي على متن الطائرة.
وأوضح في تصريحات صحافية أمس أن اللجنة التي
ستضم خبراء جنائيين ،ستتولى البحث عن آثار مواد
متفجرة على حطام الطائرة والحقائب وجثث القتلى،
مضيفا ً أن فريق التحقيق ال يركز حاليا على فرضية منفردة
ما ألسباب المأساة ،بل يواصل عمله ال��دؤوب لتحديد
جميع مالبسات الكارثة.
من جهته ،قلل الكرملين من أهمية الفرضيات التي
أعلنتها واشنطن ولندن ح��ول أسباب تحطم الطائرة
الروسية في سيناء ،معتبرا ً أن أية تصريحات تصدر عن
جهات غير مرتبطة بالتحقيق ،غير جديرة بالثقة.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس

الروسي أمس في معرض تعليقه على تصريحات وزير
الخارجية البريطاني فيليب هاموند حول «احتمال قوي»
لوقوف «داعش» وراء الكارثة «قلنا ذلك في السابق ونكرر
مرة أخرى ...ال يحق ألحد باستثناء فريق التحقيق تقديم
أية فرضيات أو التخمين بشأن أسباب الحادث».
وتابع قائالً« :إننا لم نسمع حتى اآلن أي تصريحات
من جانب فريق التحقيق .أما بالنسبة للتخمينات األخرى
بهذا الشأن ،فنعتبرها معلومات غير مؤكدة» ،مضيفا ً
أنه إذا كانت هناك جهات ما تملك بيانات ذات قيمة ،فإن
موسكو تأمل في تسليم هذه البيانات للتحقيق.

كما رفض بيسكوف مجددا ً أي محاوالت للربط بين
كارثة الطائرة الروسية في سيناء واألوضاع في سورية
حيث تجري العملية العسكرية الروسية ،مشددا ً على أن
مثل هذه التخمينات االفتراضية تأتي ليس في محلها على
اإلطالق.
وبشأن قرار بريطانيا تعليق التحليقات من وإلى شرم
الشيخ على خلفية كارثة الطائرة الروسية ،قال بيسكوف
إن اتخاذ مثل هذا القرار يعد حقا ً سياديا ً لكل دولة .وأعاد
إلى األذهان أن الطائرات الروسية تواصل التحليقات من
وإلى شرم الشيخ.

قال وزير الطيران المدني المصري حسام كمال إن لجنة
التحقيق لم تحصل حتى اآلن على بيانات تؤكد فرضية
انفجار داخلي بالطائرة المنكوبة بسيناء .وجدد حرص
مصر على دقة وسالمة التحقيق في الحادث على اعتبار أن
نتائجه ستساهم في ضمان سالمة وأمن الطيران بصورة
عامة.
وأكد كمال أن جميع المطارات المصرية تطبق المعايير
الدولية في التأمين والسالمة وتخضع لمراجعات دورية
من سلطة الطيران المدني المصري وهيئات التفتيش
الدولية ،كما تتعاون السلطات المصرية مع مفتشي هيئة
الطيران األميركية والجانب البريطاني في تطبيق أي
إجراءات إضافية مطلوبة.
وكشف أن مطار شرم الشيخ استقبل أمس  23رحلة
من روسيا و 8رحالت من أوكرانيا و 3رحالت من إيطاليا
ورحلة من بلجيكا ،ورحلتين من السعودية ورحلة من
األردن و 22رحلة داخلية.
ال��ى ذل��ك ،كشفت مصادر أميركية أن االستخبارات
األميركية حصلت على معلومات جديدة تعزز فرضية
انفجار قنبلة على متن الطائرة المنكوبة.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول أميركي
طلب عدم الكشف عن هويته أن فرضية انفجار قنبلة على
متن طائرة الركاب الروسية التي سقطت فوق شبه جزيرة
سيناء يوم السبت الماضي ،تعتمد على نتائج اعتراض
مكالمات بين عناصر إرهابية.
وأك���د ال��م��س��ؤول أن ال��ـ»س��ي اي���ه آي» أو وك���االت
االستخبارات األخرى لم تتوصل بعد إلى أية استنتاجات
نهائية ،علما ً بأن المكالمات المعترضة تدفع بالتحقيق في
حاالت عديدة إلى اتجاه غير صحيح .لكن هذه المعلومات
الجديدة عززت رأي االستخبارات أن تنظيم «والية سيناء»
وهو فرع لتنظيم «داعش» ينشط في شبه جزيرة سيناء،
تمكن من نقل عبوة ناسفة إلى متن الطائرة.

ال�سويد تطلب نقل مهاجرين من �أرا�ضيها لدول �أوروبية �أخرى في االتحاد

كندا تعلن نيتها ا�ستقبال � 25ألف الجئ �سوري حتى نهاية العام
من المنتظر أن تقدم السويد طلبا ً رسميا ً إلى المفوضية
األوروب��ي��ة لنقل مهاجرين من أراضيها ل��دول أخ��رى في
االتحاد األوروبي.
وبهذه الخطوة ستنضم السويد إلى جانب اليونان
وإيطاليا ودول أخرى إلى نظام االتحاد األوروبي إلعادة
توزيع الالجئين ،في خطوة تجيء في إطار اتفاق لتشديد
قواعد الهجرة أبرمه رئيس ال��وزراء السويدي «ستيفان
لوفين» مع أحزاب المعارضة قبل أسبوعين.
وقال لوفين في مؤتمر صحافي« :غدا ً ستتخذ حكومتي
قرارا ً بطلب إعادة توزيع المهاجرين من السويد إلى دول
أخرى .ومن الضروري أن تتحمل جميع الدول األعضاء
مسؤولياتها تجاه ذلك».
ووفقا ً لـ»رويترز» ،وبحسب االتفاق ستمنح السويد
تصاريح إقامة موقتة لمهاجرين لمدة ثالث سنوات ،مع
استثناءات لبعض المجموعات كالعائالت التي تضم
أطفاال ً والقصر اللذين بال مرافق ،علما ً أن معظم من طلب
اللجوء في السويد في الماضي قد حصل على إقامة دائمة.
وفي السياق ،أعلنت أستراليا على لسان وزير الهجرة
وحماية الحدود بيتر دوتن ،استعدادها استقبال  12ألف
سوري وعراقي لإلقامة بشكل دائم.
وق���ال ال��وزي��ر األس��ت��رال��ي بعد ل��ق��اء ع��ق��ده م��ع وزي��ر
الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت« :أعلنا
أننا سنقدم فرصة جديدة لـ 12ألف شخص من سورية
والعراق لإلقامة الدائمة في أستراليا».
وتزايد عدد الالجئين السوريين والعراقيين إلى الدول

المجاورة بعد تزايد حدة المعارك مع تنظيمات ارهابية
مسلحة أبرزها تنظيم «داعش» الذي يسيطر بالفعل على
مساحات شاسعة في العراق وسورية.
وقال دوتن« :نحن هنا لنطلع الوزير باسيل والحكومة

اللبنانية على الدعم الملحوظ ال��ذي تقدمه الحكومة
االسترالية للسوريين ،وتوفير اإلقامة الدائمة لنحو 13
ألف سوري سنوياً ،من بلدهم الذي يبلغ عدد سكانه 24
مليون نسمة».

�إيران تكثف هجماتها الإلكترونية على حوا�سيب الإدارة الأميركية
ذك��رت صحيفة «وول ستريت ج��ورن��ال» نقالً
عن مصادرها أن إيران كثفت هجماتها اإللكترونية
بشكل ملحوظ األس��اب��ي��ع الماضية مستهدفة
حواسيب موظفين في الحكومة األميركية.
وقالت «وول ستريت جورنال» إن الحواسيب
ال��ت��ي ت��ت��ع��رض ل��م��ح��اوالت االخ���ت���راق أك��ث��ر من
غيرها ،هي حواسيب العاملين في البيت األبيض
والمعنيين بمسائل السياسة اإليرانية ،إضافة الى
العلماء والصحافيين.
ولفتت النظر إلى أن الهجمات تستهدف بالدرجة
األولى بريد المسؤولين اإللكتروني وحساباتهم في
مواقع التواصل االجتماعي ،وأن أجهزة «الحرس
الثوري اإليراني» هي التي تشن هذه الهجمات،

التي ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ في اآلون��ة
األخيرة.
وذكرت الصحيفة أن السلطات األميركية ترى
في تكثيف هذه الهجمات أنه على خلفية اعتقال
طهران مؤخرا رج��ل األع��م��ال األميركي من أصل
إيراني سياماك نامازي الذي يعرف عنه تمسكه
بتطوير العالقات الدبلوماسية واالقتصادية بين
إيران والواليات المتحدة .كما أشارت إلى أن معظم
الهجمات اإللكترونية األخيرة مرتبطة باعتقاالت
طاولت مواطنين يحملون جنسية البلدين.
واعتقلت األج��ه��زة األمنية اإلي��ران��ي��ة نمازي
قبل أسبوعين ال��ذي يعمل حسب «وول ستريت
جورنال» رئيسا ً للتخطيط االستراتيجي في شركة

«كريسنت بتروليوم» ،وذلك خالل زيارة كان يقوم
بها إلى إيران للقاء أقربائه.
وس��ب��ق ل��ن��ام��ازي أن انتقد تأثير العقوبات
االقتصادية على العالج في إي��ران ،فيما نشرت
صحيفة «دي��ل��ي بيست» م��ق��اال ً تحدثت فيه عن
أسرته ودورها في مساعي تحسين العالقات بين
إيران والواليات المتحدة.
يذكر أن السلطات اإليرانية كانت قد اعتقلت في
اآلونة األخيرة ثالثة مواطنين أميركيين من أصل
إيراني ،ووجهت إليهم اتهامات مختلفة تم حبسهم
بموجبها ،في حين أعلن رئيس البرلمان اإليراني،
علي الريجاني في وقت سابق عن إمكان استبدال
السجناء بين بالده والواليات المتحدة.

وأكد أن «على الدول ان تشارك لبنان في العبء التي
يتحمله وتقدر الجهود الكبيرة التي يبذلها اللبنانيون
نتيجة األع��داد الكبيرة للنازحين السوريين وغيرهم.
انه فضل كبير للحكومة والشعب اللبناني لدعم وتأمين
الحاجات والمأوى للنازحين من سورية».
من جانبه ،أعلن وزير الجنسية والهجرة الكندي جون
ماكاالم أن بالده قررت استقبال  25ألف الجئ سوري على
أراضيها حتى نهاية العام الجاري.
وق��ال إن الحكومة الكندية الجديدة تعتزم تنفيذ
التعهدات التي قطعتها خالل الحملة االنتخابية ،وأشار
إلى أن «استضافة  25ألف الجئ يندرج في إطار أهداف
الحكومة» ،مضيفا ً أن «الحكومة الجديدة ستحصل على
التأييد في سائر البالد بما يخولها تحقيق هذا الهدف».
وذك��ر الوزير الكندي أن وزارت��ه ستتعاون على هذا
الصعيد مع وزارة ال��دف��اع ،حيث سبق لليبراليين أن
اقترحوا قبيل االنتخابات البرلمانية التي شهدتها كندا
الشهر الماضي ،استخدام طائرات الشحن العسكرية
الكندية الستقدام الالجئين.
وفي هذا السياق ،أشار رئيس الوزراء الكندي السابق
ستيفن هاربر مؤخرا إلى استعداد كندا في حال فوز حزب
المحافظين في االنتخابات البرلمانية قبول  10آالف الجئ
سوري على أراضيها حتى نهاية العام .وشدد حينها على
ض��رورة التحقق التام من عدم اندساس إرهابيين في
صفوف الالجئين وتسللهم إلى كندا.

