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عامو�س يدلين يُجهر بمكنونات
�أوباما� ...أبلَ�سَ تُهم وب�ؤ�سُ نا!
} د .محمد بكر
لم يكن ما أعلنه الرئيس األميركي ب��اراك أوباما لجهة تعزيز
استراتيجية م��واج�ه��ة «داع ��ش» عبر تكثيف ال�ق��وة ال�ن��اري��ة ض ّد
التنظيم ،في إط��ار االستجابة لدعوة الخارجية الروسية لجهة
مطالبتها واشنطن تغيير سياستها في سورية والفرز بين الفصائل
المسلحة والتمييز بينها على قاعدة الفصل بين الطيّبين واألشرار،
ولم يشكل كالم أوباما في اعتقادنا أي بواعث لتح ّول استراتيجي
ف��ي السياسة األميركية ف��ي تعاطيها م��ع الملف ال �س��وري ،إنما
ج ّل الحاصل ولفهم أبعاده وما تخبّئه تفاصيله ينطلق من قاعدة
أساسية لها استثناءاتها وش��واذه��ا بالطبع ،حالها ح��ال جميع
تصح وتتكاثر في المشهد السياسي
القواعد األخرى ،لكنها كثيرا ً ما
ّ
العام ،مفادها (ما يختلج به القلب األميركي تجده في األغلب على
اللسان اإلسرائيلي) ،فأوباما قال نصف الحقيقة عن استراتيجيته
في مواجهة «داعش» ،ربما ُيقدم فيها بالفعل على تكثيف الغارات
وإرسال المزيد من القوات الخاصة التي تساعد الجماعات المحلية
لجهة الضغط على التنظيم في معقله الرئيس في محافظة الرقة،
ولكن على قاعدة التكثيف المدروس ،و«اإليقاعات اإلنسانية» التي
تضبط وتقيّد التحركات األميركية التي تفيض حرصا ً على دماء
األبرياء ،كما يقول أوباما لجهة توصيفه للمعركة بأنها صعبة وأنّ
مسلحي «داع��ش» يستخدمون األطفال والنساء ك��دروع بشرية،
هذه اإليقاعات التي ت ّم نسفها بالمطلق في أفغانستان والعراق.
أما النصف اآلخر للحقيقة فجهر به أمام المأل مدير مركز األبحاث
القومي والرئيس األس�ب��ق لشعبة االس�ت�خ�ب��ارات «اإلسرائيلية»
عاموس يدلين ،وهو ما يشكل بالضرورة ويتوافق ويتماهى مع
جوهر االستراتيجية األميركية في مواجهتها لإلرهاب.
يقول ع��ام��وس يدلين :إنّ ال�ه��دف األه � ّم ل�ـ«إس��رائ�ي��ل» وأميركا
وأوروبا هو بناء استراتيجية تهدف إلى إضعاف الجهات السلبية
ف��ي س��وري��ة (ال�ن�ظ��ام وتنظيم ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة) ،وإنّ اإلب��داع
«اإلسرائيلي» يجب أن يؤكد إع��ادة تقسيم سورية إلى فدراليات
ع��رق�ي��ة وإث�ن�ي��ة وط��ائ�ف�ي��ة ،م�ض�ي�ف�اً« :أنّ ال �ت �ح �دّي المفصلي هو
إيجاد استراتيجية كاملة متكاملة مدعومة باإلصرار وبالموارد
وبالقوات البرية التي يمكنها خوض حرب بالتوازي ،وفي الوقت
نفسه ،ض ّد داعش ونظام األسد معاً ،وبعد االنتهاء يجب أن تسعى
االستراتيجية ذاتها لتثبيت واق ٍع دائم في سورية».
نعم إنه «اإلبداع اإلسرائيلي» الذي صاغ وصنع وطبخ باقتدار
ك ّل ما يجري في المنطقة من تح ّوالت ومشاهد كارثية مرعبة،
وعلى عينه ،ومن عيوبنا وبؤسنا وتشرذمنا واقتتالنا وفسادنا راح
يمضي في «التفنن» بإذكاء نارنا ،يرسم االستراتيجيات ويحيك
سيناريوات الدم ،ونحن ومع ك ّل وضوح وصراحة وطريقة تفكير
عدونا المعروضة أمام أعيننا وتحت الشمس ،وفي وضح النهار،
نستم ّر بتثقيل عوامل ضعفنا ونرهن مستقبل بالدنا ومصير
شعوبنا إلرهاصات وويالت وحمم لعبة دولية قذرة لن تبقي ولن
ٍ
أحالف هنا ،وتكتالت وصي ٍغ هناك وكلها لمواجهة
َت َذر ،نعلن عن
اإلرهاب ،هذه األحالف التي غابت عن أسمى قضية ما زالت تئ ّن
تحت وطأة اإلرهاب.
لك فقط أن تلحظ وتتابع كيف يفكر «اإلسرائيلي» لتدرك أين
ال�ع��رب وموقعهم ف��ي خ�ض� ّم االش�ت�ب��اك ال��دول��ي ال�ح��اص��ل ،ففي
معرض توصيفه وتحليله لألزمة المتقدة بين تركيا وروسيا يقول
يدلين :ال يمكن للخالف بين الطرفين أن يؤدّي إلى تبييض صفحة
الثالث أو اآلخر وانتصاره (أي نظام األسد أو داعش) مؤكدا ً حتمية
دعم تل أبيب لموسكو ،فالعالقات بينهما قوية ودائمة وتمكنت من
القفز ف��وق التدخل ال��روس��ي في سورية (وال�ك�لام هنا ليدلين)،
وم��ن هنا نفهم م��ا أعلنه نتنياهو لجهة أنّ «إس��رائ�ي��ل» ال يعنيها
انهيار «داعش» ،إنما يه ّمها أمان الجبهة السورية ،وهذا ما ضمنه
أي حرج في طرح «إسرائيل» لتس ّد
له بوتين ،كذلك لم يجد يدلين ّ
ال�ف��راغ ال��ذي سيتركه توتر العالقات بين تركيا وروس�ي��ا ،حتى
في تصدير الخضراوات والفاكهة وألنْ تكون «إسرائيل» مقصدا ً
للسياح الروس.
يدلين ال��ذي ح��اول تظهير ال�ك��ره بين اإلسرائيليين واألت��راك
منذ حادثة سفينة مرمرة ،عاد ليختم حديثه بالقول« :إنّ دعم تل
أبيب ألنقرة يخدم في نهاية المطاف المنطق الصحيح للمصالح
االستراتيجية للدولة العبرية» ،بحسب تعبيره ،بمعنى «استثمار
الخالفات» وتظهير الحياد بما يخدم المصلحة «اإلسرائيلية» فقط.
ما أعلنه يدلين صراحة هو نفسه ما يجول في األذهان األميركية،
وه��و ما يحكم حتما ً توجهات األميركي وجديد استراتيجياته،
استثمارا ً في اإلرهاب وتكريسا ً لمشهدية استنزاف الخصوم التي
تتطلب تنشيط حالة الالحسم بصورة دائمة ،وصوالً إما لصراخ
الخصوم ،أو للتقسيم الذي تحدث عنه يدلين.
أزعم وأجزم أنّ ما قيل عن استطالع للرأي يظهر نحو  60في
المئة من األميركيين ال يؤيدون استراتيجية أوباما في التعاطي
مع «داع��ش» ،هو استطالع مغلوط وهدفه االستهالك اإلعالمي،
وعلى الجمهوري األم�ي��رك��ي جيب ب��وش أن ال ينتقد ،كما قال،
االستراتيجية غير الحاسمة ألوب��ام��ا ،ه��ذا األخير ال��ذي استطاع
أن يفعل ويك ّرس الفوضى الخالقة «تكريسا ً مثالياً» من دون أن
ُيراق دم جندي أميركي واحد ،أو يغدق من موازنته دوالرا ً واحداً،
ما عجزت عن فعله أعتى جيوش العالم مجتمعة ،وما زلت أبحث
عن العرب ،وما زالت العروبة مطعون ًة ُتباع و ُتشترى في سوق
النخاسة ،تماما ً كما قال نزار« :وجدت العروبة معروضة في مزاد
األثاث القديم ،لكني ما وجدت العرب».

كوالي�س

العربدة ال�صهيونية تغتال عميد الأ�سرى
} جمال محسن العفلق
هي «إسرائيل» إذاً ،الكيان الغاصب والسارق لألرض العربية
الذي جاء نتيجة توافق استعماري ومؤامرة كبيرة أعطت فيها
بريطانيا ما ال تملك لمن ال يستحق« .إس��رائ�ي��ل» التي قتلت
ود ّم��رت وهدّمت أواب��د تاريخية لتغيّر وجه المنطقة وتصنع
«تاريخاً» لها على أرض فلسطين ،اليوم تمارس العربدة على
أرض الشام وتغتال رجالً من رجال المقاومة ،رجالً عجزت
خالل ما يقارب الثالثين عاما ً من االعتقال على إقناعه بتغيير
رأيه أو تبديل عقيدته ،رجالً كان يش ّكل لها حالة قلق مستمرة
أل ّنه أقسم أن ُيفرغ رصاص بندقيته في صدر المعتدين ،لقد
اغتالت الصهيونية سمير القنطار بعملية عسكرية بالتأكيد
كان خلفها عمالء وخونة أوصلت خيانتهم صواريخ الغدر إلى
المبنى الذي كان فيه الشهيد المجاهد.
بالقدر ال��ذي أنتجه م��ا أُط�ل��ق عليه اس��م «ال��رب�ي��ع العربي»
من ألم ودم��اء وخسائر اقتصادية بلغت أكثر من  800مليار
دوالر ،إلاّ أنّ هذا «الربيع» كشف ك ّل أوراق الذين تاجروا بدماء
الشعوب العربية على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان،
وقد أثبتت السنوات الخمس األخيرة أنّ العربدة الصهيونية
وهذه الغطرسة لم تكن في يوم من األيام نتيجة لقوة ما يس ّمى
«إسرائيل» ،بل هي نتيجة لتخاذل عربي وإسالمي ،وصمت
دول��ي متآمر م��ع ه��ذه العصابات على إب�ق��اء المنطقة تحت
االحتالل ،فماذا سيكون ر ّد الفعل الدولي والعربي واإلسالمي
على الغارة الصهيونية على ريف دمشق؟
لن نتو ّقع الكثير ،ونحن العارفون بحقيقة ك ّل من تآمر على
ّ
لتحط رحالهم اليوم في
فلسطين ومن ث ّم لبنان ومن بعده العراق
دمشق ،حيث يحاولون استكمال مشروعهم الدموي الهادف

لحماية أمن «إسرائيل» وإعطاء تركيا ما ليس لها ،فالمجتمع
الدولي الذي سيلتزم الصمت كالعادة يجد لإلرهابيين مب ّررا ً
لحمل السالح ،ولكنه ال يعطي الحق للمقاومة في أن تدافع
عن نفسها ،والمجتمع الدولي الذي التزم الصمت أمام جرائم
الصهيونية لسبعة عقود ل��ن يكون ال�ي��وم مختلفا ً أم��ام هذه
الجريمة الجديدة لـ«إسرائيل».
أ ّم��ا ال �ع��رب ،وخ�ص��وص�ا ً أص�ح��اب «التحالف اإلسالمي»
الجديد ،فإ ّنهم متّفقون مع «إسرائيل» على الهدف ،وال يعنيهم
تصب ف��ي ما
أي جريمة م��ا دام��ت ه��ذه الجريمة
أن ت�م��ارس ّ
ّ
يعتقدون أ ّنها مصالحهم التي هي في الحقيقة مصالح أميركية،
فالمطلوب منّا أن ننسى ثقافة المقاومة ،والمطلوب منّا أن
ننشغل في رواي��ات عمرها أكثر من ألف عام ،والمطلوب منّا
أن نلعن ك ّل من يقاوم الصهيونية وأن نلعن ك ّل من يدافع عن
الورقي.
أرضه ،في هذه الحالة فقط يقبلنا هذا التحالف
ّ
ما يمكن قوله اليوم ،إنّ العربدة الصهيونية هي صناعة
من يدعمون هذا الكيان بالنفط وبالتخاذل وبالسالح ،وهي
نتيجة لعدوان دولي على سورية وعلى المقاومة ،وال يعني
استشهاد مجاهد أنّ المقاومة انكسرت ،فالذين ينتمون إلى
المقاومة يعلمون أ ّنهم اختاروا طريق الشهادة ،والموت ال
يخيفهم وال يقلقهم .فقد اغتالت «إسرائيل» الشهيد القائد
عماد مغنية معتقدة أنها أصابت المقاومة بمقتل ،لتكتشف
أنّ المقاومة مستمرة في العمل ،وأنّ وداع الشهيد كان عرسا ً
وطنيا ً بامتياز.
ستخرج أصوات الشامتين فينا ،وسوف نسمع الكثير من
التعليقات ،ليس حزنا ً على استشهاد عميد األس��رى سمير
القنطار ،بل فرحا ًباالعتداء الصهيوني الذي ما كان ليت ّم لوال من
خانوا سورية ،والذي ما كان ليت ّم لوال العمليات المنظمة التي
استهدفت مواقع دفاعاتنا الجوية ،وانشغال الجيش والمقاومة

بمحاربة صهاينة الداخل المدعومين من أميركا و«إسرائيل»
والعرب المتحالفين مع اإلرهاب الدولي والصهيوني.
قد ُيشفي اغتيال عميد األس��رى غليل أع��داء سورية ،فهو
الذي قال قبل عامين ،إنّ سقوط سورية يعني سقوطنا جميعاً،
حتى المكان الجالسين فيه سيسقط ،وه��و ال��ذي وع��د كيان
االحتالل بعمليات نوعيّة ،وهو الذي شكر سيد المقاومة ليس
لتحريره من األس��ر فحسب ،بل لصمود المقاومة أم��ام كل
وتمسكها بخيار التحرير.
العالم
ّ
لقد أتت هذه العملية بعد تصويت مجلس األمن حول سورية،
وانكسار تحالف العدوان على سورية ،وخيبة أمله بأن يستم ّر
العالم بدعم الجماعات اإلرهابية التي تعمل لخدمة «إسرائيل»
ومشروعها .وإن كنا اليوم ن��ودّع رجالً من رجال المقاومة،
فعلى العدو أن يعلم أ ّننا ودّعنا قبله اآلالف وما زلنا نودّع ،إنّ
قواعد االشتباك التي تحدّدها انتصارات الجيش والمقاومة
على األرض هي التي ستر ّد على عملية االغتيال هذه ،ومهما
اعتقد العاملون على مشروع تدمير سورية أنّ هذه األرض
ستتوقف في يوم من األيام عن إنجاب المقاومين ،فهم ُيعيدون
الخطأ نفسه ويك ّررون التجارب الغبية نفسها التي مارسوها
في البداية .وليرسموا الخرائط كما يحبّون ،فنحن ال يعنينا ما
يرسمون ألنّ خارطتنا محفوظة في وجداننا وضميرنا وهي
ثابتة ال تتغيّر ،فك ّل شبر من أرضنا مقدس وك ّل قطرة دم غالية
علينا ،وحربنا هي ح��رب مشروعة وليست اعتداء أو خدمة
ألحد.
أ ّم��ا ال��ذي��ن يعيشون ف��ي ف�ن��ادق تركيا وأُخ ��ذوا إل��ى مؤتمر
الرياض وو ّقعوا دون معرفة على وثيقة إذاللهم ،عليهم أن
يعلموا أنّ الجوالن عربي سوري ،وأنّ تحريره آت ال محال،
وأنّ راية سورية ستبقى عالية ،والحرب في خواتيمها وخاتمة
هذه الحرب انتصار الجيش والمقاومة.

الكرملين يربط م�صطلح «�آ�سيا الو�سطى الكبرى» الجي�ش التركي يقتل  110من المقاتلين
بـ «ال�شرق الأو�سط الكبير» والثورات المل َّونة
الأكراد في � 6أيام

أعرب دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الرئيس
الروسي عن قلق الكرملين إزاء ظهور مصطلح جديد في
عالم التوصيف السياسي يرمي إلى إعادة تسمية آسيا
الوسطى وتصنيفها.
ولفت بيسكوف النظر في حديث ورد في فيلم وثائقي
تحت عنوان «النظام العالمي» تم بثه أمس على قناة
«روس��ي��ا ،»1 -إل��ى أن ه��ذه التسمية تعيد إل��ى األذه��ان
مصطلح «الشرق األوسط الكبير» الذي تحولت البلدان
المشمولة به إلى ميدان لسلسلة ما يسمى بـ«الثورات
الملونة» وما تمخض عنها.
وأض��اف المسؤول الروسي« :عندما بدأ الحديث عن
«الشرق األوسط الكبير» أواخر القرن الماضي ،أخذ الخبراء
يتداولونه ،ومن ثم أصبح القادة والزعماء يتناقلونه عنهم،
كما حمل هذا المصطلح طابعا ً نظريا ً بادئ األمر ،إذ لم يكن
يبدو أنه قابل للتطبيق عملياً».
وتابع« :فبالعودة إلى الوراء بعض الشيء ،نرجح أن
تكون سلسلة «الثورات الملونة» التي كان من المقرر لها أال

تخرج عن نطاق «الفوضى الموجهة» ،اندلعت تحديدا ً في
إطار ما أطلق عليه «الشرق األوسط الكبير».
واستطرد بيسكوف قائالً« :وفي الوقت الراهن كذلك ،يتم
تصنيف جملة واسعة من الدول وفقا ً لمعيار واحد وتحت
مسمى واحد هو «آسيا الوسطى الكبرى» ،وصرنا منذ أمد
قريب ج��دا ً نستمع هذا المسمى على ألسنة شخصيات
رسمية ،ما يحملنا على االعتقاد بأن ظهوره سوف يمثل
خبزا ً إضافيا ً يعتاش عليه الخبراء السياسيون».
وف��ي م��ع��رض التعليق على األوض����اع ف��ي سورية
وأوك��ران��ي��ا أع��اد إل��ى األذه���ان أن زعزعة االستقرار في
سورية تمت وفقا ً لنفس سيناريو «الثورة الملونة» في
أوكرانيا ،معتبرا ً أن «تقنية «الثورات الملونة» متطابقة،
نظرا ً الستنساخها وإعادة استخدامها المتكرر في مناطق
متعددة من العالم» ،مشيرا ً إلى «أن ج ّل ما شهدناه في
أوكرانيا منذ عامين يحمل من حيث المضمون الكثير من
الصفات لما يحدث في الشرق األوسط وشمال أفريقيا» في
الوقت الراهن.

ق��ت��ل  100عنصر ع��ل��ى األق��ل
يشتبه في انتمائهم لحزب العمال
ال��ك��ردس��ت��ان��ي خ��ل�ال ع��م��ل��ي��ات
عسكرية نفذها الجيش التركي
في األيام الخمسة الماضية جنوب
شرقي البالد.
وب���دأ ال��ج��ي��ش ال��ت��رك��ي ب��ق��رار
م��ن الحكومة األرب��ع��اء الماضي
عملية واسعة ضد حزب العمال
الكردستاني ونشر نحو  10آالف
جندي وشرطي إضافة إلى العديد
من الدبابات في جزيرة وسيلوبي
بحسب وس��ائ��ل اإلع��ل�ام ،وذل��ك
بهدف ط��رد الشبان المناصرين
لحزب العمال .كما وقعت بعض
ال��م��ع��ارك ال��ع��ن��ي��ف��ة ف���ي بلدتي
نصيبين وضارغاتشيت في إقليم

�ألمانيا تهدِّ د ب�إجراء قانوني �ضد دول االتحاد التي ترف�ض ا�ستقبال الالجئين

م�ست�شار النم�سا يريد التخل�ص من الالجئين

مردين ال��ح��دودي وف��ي حي سور
التاريخي في ديار بكر أكبر مدن
المنطقة.
وقصفت الدبابات المنتشرة على
التالل المحيطة بالجزيرة أهدافا ً
تابعة لحزب العمال الكردستاني
داخل البلدة بينما اجتاحت قافلة
للجيش تضم  30عربة مدرعة أحد
أحيائها.
وذكرت مصادر أمنية وشهود أن
االشتباكات ألحقت أض��رارا ً بنحو
 300م��ن��زل وأن���ه ت��وج��د قذائف
مورتر لم تنفجر داخل المباني.
وشن الطيران التركي الجمعة
الماضية غ��ارات على المقاتلين
األكراد في شمال العراق ،بحسب
ما أعلن الجيش التركي ،الذي أكد

شن مقاتالت «أف « 16 -أغارت
على معاقل وم��واق��ع أسلحة في
شمال العراق وتحديدا ً في منطقتي
زاب وكركوك حيث القواعد الخلفية
لألكراد.
وت��وج��ه رئيس أرك��ان الجيش
التركي هولوسي أكار إلى سرناك
حيث استمـع إلى عرض للوضع
من القيادة العسكرية المحلية،
وف��ـ��ق م��ا ذك����رت وس��ائ��ل إع�لام
تركية.
وت�����ج�����ددت االش���ت���ب���اك���ات
والمواجهات بعد هدنة استمرت
أك��ث��ر م��ن ع��ام��ي��ن م��ا ق��ض��ى على
مفاوضات السالم التي بدأت عام
 2012في محاولة إلنهاء نزاع
مستمر منذ .1984

زعيم حزب ال�شعوب التركي
المعار�ض يزور مو�سكو
ذكر حزب الشعوب الديموقراطي التركي الموالي لألكراد أمس أن زعيمه
صالح الدين دميرطاش ينوي السفر إلى موسكو في زيارة دبلوماسية
األسبوع المقبل.
ونقلت وكالة «تاس» عن مصدر في المكتب الصحافي للحزب قوله:
«السيد دميرطاش يخطط بالفعل للتوجه إلى موسكو األسبوع المقبل ،في
زيارة دبلوماسية من أهدافها األساسية بحث مسألة فتح ممثلية حزب
الشعوب الديموقراطي ...ومن المخطط إجراء لقاء مع وزير الخارجية
الروسي سيرغي الفروف» ،مشيرا ً إلى أن «الزيارة ال تزال حيز التخطيط،
وليست مؤكدة مئة في المئة».
وفي وقت سابق أمس ،أفاد دميرطاش في مقابلة مع إحدى القنوات
التركية الخاصة بنيته التوجه إلى روسيا ،قائالً إن حزبه «ذو نفوذ
ويخطط الستخدام قوته» ،مضيفا ً أن «األزمة الراهنة (في العالقات) مع
روسيا أصبحت ذات طابع مهدد ،حيث تتجه تركيا نحو مأزق سياسي...
سوف نلتقى السيد الفروف يوم األربعاء المقبل وسنفتح ممثليتنا في
موسكو».
يذكر أن حزب الشعوب الديموقراطي تجاوز في االنتخابات البرلمانية
يوم الـ 7من حزيران الماضي عدد األصوات الضروري لدخول البرلمان،
وجدد نجاحه أثناء االنتخابات البرلمانية المبكرة في الـ 1من تشرين
الثاني الماضي.

* كاتب صحافي فلسطيني
mbkr83@hotmail.com

�إ�سبانيا ...انتخابات برلمانية
ي�صعب التكهن بنتائجها
أدل��ى الناخبون اإلسبان أمس بأصواتهم في انتخابات برلمانية ،يرى
مراقبون أنه يصعب التكهن بنتائجها.
وسيمكن هذا االستحقاق االنتخابي من اختيار  350عضوا ً بمجلس النواب
في اقتراع نسبي بالقائمة عن كل إقليم ،و 208من أعضاء مجلس الشيوخ الذين
سيتم انتخابهم باالقتراع المباشر ،فيما سيتم تعيين الـ 51الباقين من قبل
الجهات بعد تجديد برلماناتها الجهوية.
وهكذا تتنافس  625الئحة على مقاعد مجلس ال��ن��واب في  52دائ��رة،
بينما يسعى  673مرشحا ً للحصول على مقعد داخل قبة مجلس الشيوخ
المنتهية واليته ،في  59دائرة انتخابية ،بحسب أرقام عممتها وزارة الداخلية
اإلسبانية.
وتظهر استطالعات الرأي المحلية أن الحزب الشعبي المحافظ الحاكم بزعامة
رئيس الوزراء ماريانو راخوي سيفوز في االنتخابات ،فيما تشير التكهنات إلى
حصد االشتراكيين المركز الثاني مع تنافس حزب بوديموس «نحن قادرون»
المناهض للتقشف وحزب «المواطنون» الليبرالي الوافد الجديد على الحياة
السياسية على المركز الثالث ،ما سيجعل لهما دورا ً مهما ً في المحادثات التي
ستجرى بعد االنتخابات ،لكن ورغ��م ذلك فإن نتائج االنتخابات هي أكثر
النتائج غير المؤكدة خالل  40سنة منذ انتهاء حكم فرانشيسكو فرانكو وعودة
الديمقراطية إلى البالد.
وتعد البطالة أب��رز مشكلة تواجه الحزب المنتصر ،حيث تأتي إسبانيا
بالدرجة الثانية في أوروبا من حيث نسبة العاطلين عن العمل بمعدل  23في
المئة ،بعد اليونان التي تبلغ فيها هذه النسبة  25.7في المئة.
كما أن مسألة انفصال منطقة «كتالونيا» عن إسبانيا من أهم القضايا
المطروحة على طاولة وجدول أعمال الحزب الفائز.

قال مصدر في
الوفد المفاوض
للحكومة اليمنية إنّ
تمديد الهدنة سيت ّم
أسبوعا ً بأسبوع
من قبل المبعوث
األممي حتى يحين
موعد الجولة الثانية
من المفاوضات
بعد ثالثة أسابيع،
وإنّ مباحثات دولية
ستت ّم مع السعودية
وإيران لترتيب
وقف شامل إلطالق
النار وفك الحصار
يشمل الهجمات على
الحدود السعودية
مع اليمن والغارات
السعودية على اليمن
والحصار البحري
السعودي مقابل
الحصار على تعز...

بعد تعرضه لضغوط من شركائه في التحالف
اتخذ المستشار النمساوي فيرنر فايمان موقفا ً
متشددا ً بشأن المهاجرين ،بقوله إن على بالده
اإلسراع في عملية ترحيل األشخاص الذين ال يحق
لهم اللجوء.
وقال المستشار النمساوي في مقابلة أجرتها
معه صحيفة «أويستريتش» «ال نستطيع االدعاء
بأن كل الالجئين لديهم أسباب للحصول على
اللجوء ،ل��ذا فإنه يجب علينا تكثيف عمليات
الترحيل».
وك��ان آالف األشخاص قد وصلوا إلى النمسا
آخر محطة قبل الوصول إلى ألمانيا منذ أوائل
أيلول الماضي هربا ً من الصراعات والفقر في
الشرق األوس��ط وأفغانستان وأماكن أخ��رى في
شمال أفريقيا.
ولم يتقدم سوى عدد قليل من هؤالء األشخاص
بطلب للجوء في النمسا بدال ً من مواصلة الرحلة
إلى ألمانيا .لكن النمسا تجد صعوبة بالغة في
توفير اإلقامة المناسبة لهم.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية
إن ب�لاده تلقت  85أل��ف طلب لجوء ه��ذا العام،
وإنها وافقت على  38في المئة من الطلبات العام
الماضي.
وتقول النمسا إنه من المتوقع أن تصل الطلبات
إلى  95ألفا ً هذا العام أي أكثر من واحد في المئة
من سكانها مقابل  28ألف طلب تم تسجيلها عام
 .2014فيما يؤكد أعضاء بمجلس ال��وزراء من
حزب الشعب المحافظ أن الدولة وصلت إلى الحد
األقصى من قدرتها على االستيعاب وأنهم يأملون
في أن تحد الضوابط الجديدة عند الحدود مع
سلوفينيا من تدفق المهاجرين.
وف��ي السياق ،ه��دد وزي��ر الخارجية األلماني
فرانك فالتر شتاينماير باتخاذ إجراء قانوني ضد
دول االتحاد األوروبي التي ترفض قبول الجئين
بموجب برنامج الحصص الذي وضعه االتحاد،
وقال« :إذا لم يتسن حل المشاكل بطرق أخرى،
فستحل من خالل القنوات القانونية المالئمة»،
مضيفا أن أوروبا هي مجتمع قانون.

وأشار شتاينماير في سياق حديثه خصوصا ً
إلى سلوفاكيا والمجر اللتين حذرتا من اتخاذ
تحرك قانوني ضد نظام الحصص المثير للجدل،
حيث قالت سلوفاكيا الشهر الماضي إنها سترفع
شكوى ضد خطة االتحاد األوروبي بتوزيع 160
ألف الجئ على دول االتحاد.
وذكر الوزير األماني أن التضامن األوروب��ي ال
يسير في اتجاه واحد ،مؤكدا ً أن الذين يرفضون
استقبال الالجئين يجب أن يعلموا بماذا يخاطرون
بحدود مفتوحة في أوروبا ،حسب تصريحاته.
جدير بالذكر أن سلوفاكيا لم يدخلها سوى
عدد قليل من الالجئين ،حيث اختار عدد قليل جدا ً
منهم البقاء في هذا البلد ،علما ً أنه بموجب نظام
الحصص فإن على سلوفاكيا قبول نحو 2300
الجئ.
ويعتبر فضاء «شينغن» للتنقل الحر من أهم
إنجازات االتحاد األوروبي وقد أعربت المفوضية
األوروبية م��رارا ً عن خشيتها من أن إعادة فرض
الضوابط الحكومية تهدد مستقبل المنطقة.

طالبان باك�ستان ترف�ض
مبايعة البغدادي
أعلنت حركة طالبان باكستان رفضها مبايعة زعيم تنظيم «داعش»
اإلرهابي أبو بكر البغدادي ،مشيرة إلى عدم اعتباره «خليفة إسالمياً»،
بحسب ما نقلت عن الحركة وكالة «رويترز».
وجاء في تصريحات الحركة «البغدادي ليس خليفة إذ إن الخليفة في
اإلسالم يعني حكم العالم اإلسالمي برمته ،بينما البغدادي ال يمتلك هذه
السلطة ،وإنما يحكم أراضي محددة وعددا ً معينا ً من الناس» ،وأضافت:
«البغدادي ليس خليفة إسالميا ً ألن اختياره ال يتطابق مع القوانين
اإلسالمية».
كما استنكرت طالبان باكستان بربرية حكم تنظيم «داعش» ،قائلة:
«ليست خالفة البغدادي إسالمية ألن الخالفة الحقيقية تضمن العدالة
الواقعية ،في حين يقوم فيه رجال البغدادي بقتل العديد من المجاهدين
األبرياء التابعين لجماعات أخرى».
وت��أت��ي ه��ذه التصريحات لطالبان باكستان عقب رف��ض طالبان
أفغانستان ،من جهتها ،مبايعة زعيم «داع��ش» ،وقد بعثت رسالة إلى
البغدادي طالبته فيها بإنهاء تجنيد «داعش» في أفغانستان.

