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عربيات  /دوليات

مخرجات اجتماع نيويورك...
االنفجار الذي قد يكون و�شيك ًا!
 د .محمد بكر
من أراد أن يقرأ ويستشرف م��آالت وشكل وطبيعة ما
جرى في نيويورك في إطارٍ قيل إنه لبذل الجهود والتوصل
إلى صيغة سياسية توافقية لمعالجة األزمة السورية ،ما
عليه إال أن يبحث بجملة الممهدات وم��دل��ول الطروحات
التي سارعت فيها األطراف المشتبكة في الملف السوري
إلفاضتها وعرضها وتعويمها في سوق التناطح الدولي،
إلدراك أنّ المقبل من األي��ام لن يحمل معه بشائر سا ّرة
وسيفيض بالكباش العائد سريعا ً إلى المربع األول ،حتى
ولو صدر القرار الدولي  2254القاضي بوقف إطالق النار
وإطالق عملية سياسية لكن العبرة بالتنفيذ ،فليس من باب
المصادفة أن ُيقدم بوتين مستبقا ً اجتماع نيويورك على
تصدير مفرداته الطافحة بالتحدي ،وال سيما في الملف
السوري لجهة رفض أي إم�لاءات من الخارج لتحديد من
يحكم س��وري��ة ،وك��ذل��ك نسف أي آف��اق أو أم��ل للتواصل
والتطبيع مع تركيا ،وليس مصادف ًة كذلك أن يت ّم إعالن
تحالف إسالمي تتز ّعمه السعودية لمواجهة اإلرهاب ،وال
سيما في مشهد تزدحم فيه التحالفات لمواجهة اإلرهاب
والتي لم تفض إال إلى مزيد من انتشار وتغلغل وتوسع هذا
اإلرهاب ،عاد فيه التحالف األميركي الستيني أو (ربما أراد
أن يعود) بخفي حنين بعد أكثر من سنة على عمر عملياته
العسكرية ض ّد داعش ،فيما وفي م��وازاة ما شرحه وزير
الدفاع الروسي عن حجم وطبيعة االستهداف العسكري
ال��روس��ي ل��داع��ش ف��ي س��وري��ة لجهة أن��ه ت � ّم خ�لال الثالثة
أشهر القيام بأربعة آالف غارة استهدفت ثمانية آالف موقع
لداعش ،يقوم هو نفسه باإلعالن أيضا ً أنّ  70في المئة من
مساحة سورية يسيطر عليها المتطرفون وهي التي كانت
في «أحسن أحوالها» وبحسب تقارير دولية قبيل التدخل
ال��روس��ي  55في المئة ،وليس مصادفة أيضا ً أن يخرج
قائد المنظومات الدفاعية بسالح الجو «اإلسرائيلي» وفي
توقيت ل��ه دالالت��ه السياسية ليصدّر جزئية مهمة أشار
فيها تحديدا ً إلى حزب الله لجهة تظهير القلق «اإلسرائيلي»
من أنّ الحزب اجتاز حاجز الـ  130ألف صاروخ ولم يعد
بمقدور «إسرائيل» اعتراض تلك الصواريخ القادرة على
إصابة أي مكان بالعمق «اإلسرائيلي» وإل�ح��اق األضرار
االستراتيجية ،ومن هنا نقرأ ونفهم جزئيتين رئيستين ال
تزاالن محط كباش األطراف المعنية بالملف السوري:
 الخالف المحتدم بشأن التوافق على الئحة بأسماءالتنظيمات اإلرهابية والذي جوهره هو السعي األميركي
ـ «اإلس��رائ�ي�ل��ي» ال�س�ع��ودي إلدراج ح��زب ال�ل��ه ضمن تلك
القائمة.
 ال �خ�لاف ب�ش��أن صيغة مشتركة م��وح��دة لألحالفالمشكلة لمواجهة اإلرهاب ،استطاع من خاللها األميركي
ض��رب ع�ص�ف��وري��ن بحجر واح ��د ،األول ت�ق��دي��م العربية
ال�س�ع��ودي��ة أم�م�ي�ا ً ك�لاع��ب رئ�ي��س ف��ي م��واج�ه��ة اإلره ��اب،
واالس�ت�ث�م��ار ف��ي تبعات ذل��ك ،وت�ك��ري��س ال�ن��زع��ة والنفس
الطائفي في جديد الطرح السعودي الذي ت ّم تأطيره بإطار
إس�لام��ي استثنى ع�م��دا ً أط��راف �ا ً ودوالً بعينها ،معنية في
مواجهة اإلره��اب وتاليا ً إذك��اء نظرية االستنزاف للجميع
(خصوما ً وحلفاء) ،على قاعدة ما ن��ردده دائ�م�ا ً (تكسير
الفخار لبعضه في المنطقة).
ما يشي ب��أنّ مخرجات نيويورك لن ت��ؤدّي مطلقا ً إلى
توافقات أو تالق في رؤى المشتبكين على المدى المنظور
تؤسس ما س ّميت بخطة السالم
بالحد األدنى ،وكذلك لن
ّ
ال �ت��ي ج��رت صياغتها دول �ي �ا ً ألرض �ي��ات صلبة لرسوخ
الحل السياسي ،هو ليس فقط ازدواج �ي��ة المعايير التي
ّ
«اللف والدوران»
ينتهجها األميركي وما يغدقه من سيول
في تعاطيه مع جملة الملفات العالقة في المنطقة ،قال في
إحدى جزئياتها مسؤول رفيع في الخارجية األميركية إنّ
زيارة كيري إلى موسكو تهدف إلى تضييق الفجوة بشأن
مصير األس��د ،وق��ال حولها كيري صراحة ب��أنّ واشنطن
ال تسعى إلى تغيير النظام في سورية ،ثم ما لبث أن أط ّل
أوباما ليعلن أنّ على األسد الرحيل ،إنما عوامل ومولدات
االنفجار أيضا ً يمكن وضعها في سياقين رئيسين:
 توقيت طرح التحالف اإلسالمي بقيادة الرياض والسيما أنه جاء بعد طروحات وشرح أميركي لماهيته دعا
(ق�ب��ل اإلع�ل�ان ع�ن��ه) ك�لاً م��ن ك�ي��ري إل��ى ض ��رورة إرس��ال
قوات عربية إلى سورية ،وكذلك فعل كل من الجمهوريين
جون ماكين وليندسي غراهام فكانت دعوتهما حاضرة
لجهة تشكيل قوة سنية قوامها مئة ألف جندي لمواجهة
داعش ،إضافة إلى ما تم تصديره على لسان جون ماكين
لجهة «جدول أعمال» هذا التحالف بأن أطرافا ً رئيس ًة فيه
ت��رى ف��ي األس��د خ�ط��را ً أك�ب��ر م��ن داع��ش ل��ذا سيكون على
التحالف قتال نظام الرئيس األسد بصورة أكبر من قتال
تنظيم «داع���ش» ،ك��ذل��ك التوصيف ال��ذي ج��اء على لسان
أحد الضباط األردنيين المتقاعدين الذي أشاد بالتحالف
ووضعه في سياق ما سماه «فركة أذن وإنذار» لمن تسول
نفسه العبث بالمنطقة ومنهم إيران وروسيا.
 التفاهم التركي ـ «اإلسرائيلي» وع��ودة العالقات إلىأوجها على قاعدة «خفض منسوب» االنتصار التركي لنهج
اإلخ��وان المسلمين وه��و ما ص��ادق عليه التركي كعنوان
بارز للمصالحة التركية ـ «اإلسرائيلية» وهذا ما تبدّى من
موقف التركي حيال قادة حماس ،هذه المصالحة التي غالبا ً
ما تترجم مفاعليها على األرض وفق المسارات التصعيدية
وال سيما إذا ما كان حزب الله ضمن جدول أعمال التحالف،
أو حتى مواقع للجيش العربي السوري ،وجميعنا يذكر ما
قاله الجنرال في االحتياط عميدرور وكان حينها مستشارا ً
لألمن القومي «اإلسرائيلي» وتحديدا ً عقب استهداف سالح
الجو «اإلسرائيلي» لموقع جمرايا في ريف دمشق ،أنّ هذا
االستهداف ما كان ليت ّم لوال المصالحة «اإلسرائيلية» مع
تركيا ،تلك المصالحة التي نشط أوباما وقتها الستيالدها
وتظهيرها واقعا ً تحالفيا ً شديد المفاعيل ،إضافة غلى ما
أعلنه محمد ب��ن سلمان لجهة أنّ التحالف ل��ن يستهدف
داعش فقط وإنما أي منظمة إرهابية.
ما قاله أوباما هو ما يشكل العنوان العريض لالشتباك
الدولي الحاصل لجهة أنّ العملية ال��دائ��رة بشأن سورية
هي عملية صعبة وال يوجد فيها طرق مختصرة ،يمضي
فيها المشتبكون في رحلة االشتباك إلى النهاية التي من
المؤكد أن تتوالى فيها االنفجارات تباعا ً وصوالً إلى الح ّل
السياسي المؤجل استيالده حتى إشعار آخر ،وفي زحمة
التحالفات ،وفي سوق التناطح الدولي المشتعل بالعروض
باق ولن تكون أيامه
وأساليب بيع المقاسات ،فإنّ داعش ٍ
ُ
م�ع��دودة كما ق��ال ك�ي��ري ،وح��ده��ا االن�ف�ج��ارت م��ن ستولد
وتطفو على السطح ،واأليام بيننا.
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�أوهام الخط التركي «الإ�سرائيلي» للغاز
 روال منصور
ت�ع�ت�ب��ر روس �ي��ا ال��م��ورد ال��رئ�ي�س��ي ل�ت��رك�ي��ا للغاز
الطبيعي حيث تعتمد أنقرة على موسكو في حوالى
نصف وارداتها من الغاز ،وفي نحو  12في المئة من
ال��واردات النفطية أيضاً .وعمل البلدان على مشروع
مد «السيل التركي» للغاز الطبيعي بأربعة خطوط،
أح��ده��ا بحجم ستة عشر مليار متر م��رب��ع ،سيمتد
م��ن روس�ي��ا إل��ى تركيا مباشرة عبر البحر األس��ود،
ما يوفر في أسعار الغاز الروسي المورد إلى تركيا،
وال�خ�ط��وط األخ ��رى بحجم خمسين مليار متر من
تركيا إلى اليونان لتوصيل الغاز الروسي إلى أوروبا
والذي ستستفيد تركيا منه أيضا ً إلى لعب دور الموزع
وتوفير فرص العمل وجذب األم��وال إليها إال أن هذا
المشروع توقف عقب تدهور العالقات بين البلدين
على خلفية إسقاط تركيا للمقاتلة الروسية.
م��ن حيث ال�ت�ب��ادل ال�ت�ج��اري بين تركيا وروسيا
بلغت بحسب اإلح��ص��اءات ن�ح��و  33م�ل�ي��ار دوالر.
وس�ي��اح�ي�ا ً ت�ع��د روس �ي��ا م��ن أه��م ال���دول ال �ت��ي تعتمد
ع�ل�ي�ه��ا ت��رك �ي��ا ف �ق��د وص ��ل ع��دده��م ال ��ى  4.5مليون
سائح لتكون روسيا في المرتبة الثانية بعد ألمانيا
م��ن ح �ي��ث ع ��دد ال �س �ي��اح ب�ح�س��ب إح� �ص ��اءات وزارة
ال�س�ي��اح��ة ال�ت��رك�ي��ة وف��ي االس �ت �ث �م��ارات أي �ض �ا ً وصل
حجم االستثمارات الروسية المباشرة الى تركيا الى
 722مليون دوالر وهو ما يضع موسكو في المركز
الرابع عالميا ً من حيث حجم االستثمارات األجنبية
ف��ي ت��رك �ي��ا ...بعد إس �ق��اط تركيا للمقاتلة الروسية

كوالي�س
خفايا

«س��وخ��وي» ف��إن العالقات االقتصادية بين موسكو
وأنقرة مهددة بعد وصف الرئيس الروسي فالديمير
بوتين للخطوة التركية بـ «طعنة في الظهر من قبل
المتواطئين م��ع اإلره ��اب» م��ا ق��د يضر بتركيا كثيرا ً
وسيؤدي إلى وقف المشروعات المشتركة في هذا
المجال.

ً
ربيعا بين �أردوغان
تحول الخريف
َّ
ونتنياهو فهربت تركيا الى
ً
خوفا من انتقام
�أح�ضان ال�صهاينة
«بوتين» ...فالبديل «�إ�سرائيل» حيث
تو�صلت مع تركيا �إلى اتفاق حول
ت�سويق الغاز الطبيعي في �صفقة
ت�صل قيمتها الى مليارات دوالرات
عدة من �شرق البحر المتو�سط �إلى
�أوروبا عبر تركيا
فعلى صعيد األس���واق ال�م��ال�ي��ة ،ل��وح��ظ أن تأثير
ال �ت��وت��ر ال ��روس ��ي ال �ت��رك��ي ان �ع �ك��س ح �ت��ى اآلن على
ال�ش��رك��ات المرتبطة ب��ال�ت�ج��ارة بين ال�ب�ل��دي��ن ،ودفع
خريف العالقات بين البلدين تركيا للبحث عن بدائل
في أخطر جانب وهو النفط والغاز ،فما البديل؟
لقد تحول ه��ذا الخريف ال��ى رب�ي��ع بين أردوغ��ان
ونتنياهو فهربت تركيا الى أحضان الصهاينة خوفا ً
من انتقام «بوتين» ...فالبديل «إسرائيل» فقد توصلت

مع تركيا إلى اتفاق حول تسويق الغاز الطبيعي في
صفقة تصل قيمتها ال��ى ع��دة مليارات دوالرات من
مياه ش��رق البحر المتوسط إل��ى أوروب��ا عبر تركيا.
وذلك في اجتماع سري بين وكيلي وزارتي خارجيتي
ت��رك�ي��ا و»إس��رائ��ي��ل» وت��م ات �خ��اذ ق ��رار ب �ت��رك توقيع
االتفاقية للحكومة التركية الجديدة بشأن نقل الغاز
الطبيعي لألسواق الغربية لمزيد من تطبيع العالقات
«التركية – «اإلسرائيلية» ،وإنهاء األزمة الدبلوماسية
بينهما ع�ق��ب أزم ��ة ال�ه�ج��وم ال�ب�ح��ري «اإلسرائيلي»
على سفينة «مافي م��رم��رة» وراح خاللها العشرات
من الضحايا ،فنص االتفاق على أن تدفع «إسرائيل»
تعويضا ً بمبلغ مليون دوالر يتم منحها لعائالت
المواطنين األتراك الذين قتلو وأصيبوا أثناء مهاجمة
الكوماندوز البحري اإلسرائيلي على سفينة «ما في
مرمرة» في حين ينص البرلمان التركي قانونا ً يلغي
ال��دع��اوى القضائية كافة ضد «اإلسرائيليين» الذين
ش��ارك��وا ف��ي مهاجمة «م��اف��ي م��رم��رة» ويمنع تقديم
الشكاوي في المستقبل وتستأنف تركيا و»إسرائيل»
العالقات بينهما وتعيدان سفيريهما بعد طردهما إثر
األزم��ة في العالقات .وبحسب بنود االتفاقية سيتم
شراء تركيا الغاز من «إسرائيل» ومد أنبوب غاز يم ّر
باألراضي التركية حيث تصدر «إسرائيل» بواسطته
الغاز إلى أوروب��ا ..,سيصل الغاز «اإلسرائيلي» عن
طريق هذا األنبوب خط إلى تركيا خالل ثالث سنوات
بعد تطبيع العالقات الثنائية ،فكيف سيكون مساره؟
وهل وضع «اإلسرائيليون» واألتراك ضمان أمنه؟

تقول مصادر عسكرية
متابعة لعملية اغتيال
الشهيد سمير القنطار إنّ
الحسابات «اإلسرائيلية»
في التعامل مع مرحلة ما
بعد التموضع الروسي
في سورية ،ومن ضمنه
شبكات الدفاع الجوي
المتط ّورة ،كانت جزءا ً
من أهداف العملية لتثبيت
سوابق التحليق والعمل في
األجواء السورية رغم أنّ
بعضا ً من الشكوك تحوم
حول ما إذا كانت الطائرات
«اإلسرائيلية» قد دخلت
األجواء السورية أثناء
العملية ،وأنّ األميركيين
شركاء في قرار فرض
«إسرائيل» كاستثناء من
الحظر الجوي الذي فرضته
روسيا على الطائرات
التركية الحربية في سماء
سورية.

نائب م�ست�شار النم�سا :ال ن�ستطيع ا�ستقبال �أكثر من � 100ألف مهاجر �سنوي ًا

النرويج تد ّر�س المهاجرين فن «الإتيكيت» مع المر�أة
قال نائب مستشار النمسا راينولد ميترلينر أمس إن
النمسا ال تستطيع استقبال أكثر من مئة ألف مهاجر في
العام وذلك بعد أن تعهدت الجارة الكبرى ألمانيا بتحديد
أعداد الوافدين ،مضيفا ً أن «ما يتراوح بين  90و 100ألف
أكثر من هذا سيكون مستحيالً».
ونقل عن مستشار النمسا فيرنر فايمان المنتمي للحزب
االشتراكي الديمقراطي الذي يتبنى موقفا ً أكثر تعاطفا ً
في المسألة مقارنة بالمحافظين قوله في وقت سابق أن
النمسا عليها أن تسرع في ترحيل المهاجرين الذين ال يحق
لهم طلب اللجوء.
وأكد فايمان أنه يتم تنسيق القرارات السياسية مع
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل التي تعهدت «بخفض
أعداد الالجئين بشكل ملحوظ» تفاديا ً لالنتقادات التي
يوجهها لها معارضوها.
ودخ��ل مئات اآلالف النمسا من البلقان في رحلتهم
إلى شمال غرب أوروب��ا منذ أوائل أيلول وكان عدد كبير
منهم ف��ارون من الصراعات والفقر في الشرق األوسط
وأفغانستان ومناطق أخرى.
وسافر غالبيتهم الى ألمانيا لكن النمسا تتوقع تلقي
نحو  95الف طلب لجوء هذا العام وهو ما يزيد عن واحد
في المئة من عدد السكان مقارنة بما بلغ  28ألفا ً في عام
 2014تم قبول ثمانية وثالثين في المئة منهم.
وفي السياق ،تجاوز عدد الالجئين الذين دخلوا أراضي
ألمانيا منذ بداية هذا العام مليون شخص ،وهذا العدد
مرشح لالرتفاع علما ً أن الكثير من لالجئين يفضلون عدم
تسجيلهم لدى سلطات البالد.
يذكر أن محافظة بافاريا وحدها استقبلت خالل العام
الحالي حوالى  135ألف الجئ ،وعليها أن توفر لهم اآلن كل
لوازم الحياة ،من خدمات طبية وحتى المساكن.
وليس عجبا ً أن طالبت سلطات هذه المحافظة بالذات
برلين بوضع سقف لعدد الداخلين ،من دون أن تستجب
الحكومة المركزية لهذه المطالبة.
وأدت مسألة الالجئين إلى استقطاب المجتمع األلماني
األمر الذي وجد انعكاسه في تعزيز مواقع اليمين الشعبي
فيه ،مقابل تراجع نفوذ الديموقراطيين المسيحيين
واالشتراكيين الديمقراطيين.
أما نسبة شعبية المستشارة أنغيال ميركل فانخفضت

من  75في المئة في نيسان إلى  49في تشرين الثاني ،فيما
يعتقد  52في المئة ممن شاركوا في االستطالع أن ميركل
فشلت في التعامل مع أزمة الالجئين .أما  54في المئة
منهم فيرون أن تدفق الالجئين بوتيرته الحالية يقوض
أسس األمن القومي ويؤدي إلى تفاقم التهديد اإلرهابي.
وجاء في تقرير سري ألجهزة األمن أن قبول ماليين من
الالجئين أمر مستحيل وأن هذه الظاهرة تؤدي إلى تصدير
التطرف الديني ونزاعات قومية وعرقية خاصة بالشعوب
األخرى إلى أوروبا ،وهي وجهة نظر تؤيدها االستخبارات
األلمانية والشرطة والهيئة الفيدرالية لحماية الدستور.
وقد أجمع خبراء وعلماء اجتماعيون موظفون أمنيون
على أن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو أنغيال ميركل
وسياسة االنفتاح التي تخوضها .و كان لقرار المحكمة
الفيدرالية في مدينة كاسل القاضي بإعطاء حق في
الحصول على مساعدة اجتماعية لكل شخص عاش في
ألمانيا ولو  6أشهر أصداء سلبية جدا ً في األقاليم األلمانية،

الحزب الحاكم يفوز بانتخابات �إ�سبانيا
بال �أغلبية برلمانية
ف��از الحزب الشعبي المحافظ
الحاكم في إسبانيا في االنتخابات
البرلمانية بحصوله على 122
م��ق��ع��داً ،وه��و م��ا يعني خسارته
األغلبية التي سمحت له بقيادة
ال��ب�لاد ط��ي��ل��ة األرب����ع ال��س��ن��وات
الماضية.
وأظ��ه��رت بيانات رسمية بعد
فرز  99في المئة من األصوات في
االن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة ال��ت��ي بلغت
نسبة المشاركة فيها أكثر من 58
في المئة .حصول الحزب الشعبي
المحافظ الحاكم على  122مقعدا ً
وهو ما يقل بكثير عن عدد المقاعد
الالزمة لتحقيق غالبية مطلقة وهو
 176مقعداً.
كما أظ��ه��رت البيانات حصول
ال���ح���زب ال��ع��م��ال��ي االش��ت��راك��ي
المعارض على  91مقعدا ً وحصول
الحزبين ال��ج��دي��دي��ن بوديموس
«نحن ق��ادرون» اليساري وحزب
«المواطنون» الليبرالي على 69
مقعدا ً و 40مقعدا ً على التوالي.
ووفقا ً لهذه النتائج ،يكون رئيس
ال��وزراء اإلسباني المنتهية واليته
ماريانو راخوي قد خسر الغالبية
ف��ي مجلس ال��ن��واب ،لكنه تصدر
قائمة الفائزين.
م��ن جهته ،هنأ رئيس الحزب
االشتراكي بيدرو سانشيز ،راخوي
على نتائجه مبديا ً انفتاحه على
«مرحلة ج��دي��دة م��ن ال��ح��وار» في
إسبانيا ،وقال راخوي في مقر حزبه
الحزب الشعبي «سأحاول تشكيل
حكومة» ،مضيفا ً أن��ه «سيتعين
إج����راء ال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��م��ح��ادث��ات
والتحاور والتوصل إلى اتفاقات».

وب��رز أستاذ العلوم السياسية
بابلو ايغلسياس ،رئيس حزب
«بودوموس» كقوة ثالثة في البالد
مع حصوله على  69مقعداً .وأعلن
«أن إسبانيا جديدة ولدت مع وضع
ح��د لنظام ال��ت��داول» بين الحزب
ال��ش��ع��ب��ي وال��ح��زب االش��ت��راك��ي،
مطالبا ً بإصالح دستوري لضمان
حقوق السكن والصحة والتعليم.
وتمكن بودوموس ال��ذي انبثق
عن حراك «الغاضبين» الذي ولد
في « 2011احتجاجا ً على التقشف
والفساد» ،من التمدد على حساب
االشتراكيين ف��ي حين استقطب
«سيودادانوس» الليبرالي بزعامة
المحامي البير ريفيرا نسبة من
الناخبين.
وكان زعيم حزب «بوديموس»
قد قال في وقت سابق لدى إدالئه
ب��ص��وت��ه ف��ي ح��ي دي فاليكاس
الشعبي بضاحية م��دري��د «األم��ر
مؤكد ،هذا المساء سيتغير تاريخ
بلدنا».
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال زع��ي��م ح��زب
«س���ي���ودادان���وس» يمين وس��ط،
ألبرت ريفييرا ،لدى إدالئه بصوته
في لوسبيتاليت دي ليوبريغات،
ثانية كبرى مدن كاتالونيا «نحن
ع��ل��ى عتبة ان��ت��ق��ال دي��م��وق��راط��ي
جديد ،على عتبة عهد جديد».
جدير بالذكر أن نتائج انتخابات
برلمان إقليم كاتالونيا اإلسباني
أسفرت عن ف��وز التحالف المؤيد
لالنفصال ع��ن إسبانيا بغالبية
المقاعد ،ما قد يمهد الطريق أمام
خطوة انفصال اإلقليم الواقع شمال
شرقي إسبانيا.

وذلك نظرا ً إلى كون المساعدات االجتماعية مدفوعة من
موازنات األقاليم ،خالفا ً لتعويضات البطالة المدفوعة من
الميزانية المركزية.
يذكر أن حجم هذه المساعدات يبلغ حوالى  400يورو
شهريا ً (وه��و مبلغ يزيد عما يتقاضاه عامل أو مدرس
عادي في رومانيا) ،إضافة إلى أن الحاصل على المساعدة
االجتماعية ال يدفع ثمن السكن والتدفئة.
وكانت السلطات األلمانية ،وعلى مدار سنين ،تقاوم
محاوالت مواطني االتحاد األوروبي االستفادة من النظام
األلماني السخي في مجال المساعدات االجتماعية ،لكن
القرار القضائي المذكور جاء سابقة ستمكن مئات اآلالف
من طالبي المساعدات من رومانيا وبلغاريا وغيرها من
دول أوروبية أكثر فقرا ً من «اجتياح» ألمانيا ،األمر الذي
سيمثل تهديدا ً وجوديا ً لـ»الدولة االجتماعية» األلمانية
المبنية على مبدأ العدالة.
الى ذلك ،بدأت النروج تلقين دروس للمهاجرين في

أساليب التعامل وفن «اإلتيكيت»مع المرأة ،واستهدفت
السلطات الالجئين والذين يندهشون عندما يرون النساء
بمالبس ضيقة ويشربن الخمور أو يتبادلن القبالت في
العلن.
وأش���ارت صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية في
تقرير ،إلى برنامج مثير للجدل ،والذي يسعى إلى الوقاية
من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف من خالل
مساعدة المهاجرين من الذكور ،خاصة ممن ينزحون
بشكل كبير من مجتمعات (مغلقة) أو من تلك التي ال تظهر
المرأة جسدها أو عواطفها عالنية.
وعللت الصحيفة السبب في تلقين هذه الدروس حتى
يتكيف هؤالء المهاجرين الجديد مع المجتمعات األوروبية
األكثر انفتاحاً ،ونبهت إلى أن معظم ال��دول األوروبية
تجنبت تناول هذه المسألة والتي تتمثل في ما إذا كان
الرجال الذين يصلون من مجتمعات أكثر تحفظاً ،يك ّونون
فكرة خاطئة بمجرد وصولهم إلى مناطق يبدو أن كل شيء
فيها جائز ،مرجعة السبب في ذلك إلى خشية هذه الدول
من وصف المهاجرين ،بأنهم «مغتصبون محتملون» أو أن
يتالعب بها السياسيون المناهضون للهجرة.
واستدركت الصحيفة ،بأنه مع وصول نحو مليون من
طالبي اللجوء السياسي هذا العام لقارة أوروبا ،فإن مزيد
من السياسيين وبعض النشطاء المهاجرين يؤيدون في
الوقت الراهن تقديم برامج تدريبية على أعراف أوروبا
المتعلقة بالجنس والمواثيق االجتماعية.
ويجرى تقديم البرنامج بشكل تطوعي ،ويتم تنظيمه
أسبوعيا ً حيث يتطرق إلى قضايا االغتصاب وغيره من
أشكال العنف ،وقالت الصحيفة نقالً عن مديرة مركز
سانديز ال��ذي ينظم البرنامج ،قولها ،إن الهدف هو أن
يعرف المشاركون على األقل الفرق بين الصواب والخطأ.
ويضع البرنامج ،وفقا ً للصحيفة ،قاعدة بسيطة مفادها
أن كل طالبي اللجوء السياسي بحاجة إلى أن «يتعلموا أن
إجبار أي امرأة على ممارسة الجنس ليس مسموحا ً به في
النروج حتى لو كان متزوجا ً بها».
وأضافت ،أن القضية هنا ال تتعلق باالختالفات الدينية،
فعلى الرغم من أن النروج في معظمهما دولة مسيحية إال
أن الدين ليس هو الذي يسن القوانين وبغض النظر عن
ديانة الشخص ،فإنه يجب إتباع القواعد والقوانين.

�شرطة بروك�سيل تعتقل �شخ�صين
في مداهمات تت�صل بهجمات باري�س
تستمر عملية البحث عن متورطين في اعتداءات
باريس الدامية ،وبهذا الصدد تم توقيف أخوين
في بلجيكيا ،لكن العقل المدبر للهجمات ما زال
قيد المالحقة بعد أن تمكن من اجتياز  3حواجز
للشرطة.
وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية أن أخوين
أوقفا في عملية مداهمة جرت وسط بروكسيل في
إطار التحقيقات المرتبطة باعتداءات باريس التي
وقعت في الـ  13من تشرين الثاني.
وأفاد المتحدث باسم النيابة الفدرالية ايريك
ف��ان دي��ر سيبت ب��أن األخوين «اقتيدا لالستماع
إليهما» من دون أن يذكر أي تفاصيل بشأنهما أو
يحدد هويتهما ،لكنه أكد أن عملية الدهم مرتبطة
بهجمات ب��اري��س لكنها ال تتعلق بالبحث عن
المطلوب رقم  1بفرنسا صالح عبد السالم.
وأوض��ح أن النيابة الفدرالية ستنشر بيانا ً
لتقدم تفاصيل إض��اف��ي��ة ع��ن عملية المداهمة
وتوقيف األخ��وي��ن التي ج��رت بحي دانسير في

منطقة مولنبيك سان جان التي تضم عددا ً كبيرا ً
من المهاجرين ،وقد استغرقت عملية المداهمة 5
ساعات.
في األثناء ،تواصل الشرطة البلجيكية البحث
عن الفرنسي صالح عبد السالم ( 26سنة) أبرز
المطلوبين في اعتداءات باريس وعاد إلى بروكسيل
غداة الهجمات وهو مختف منذ ذلك الحين ،حيث
صدرت مذكرة توقيف دولية بحق عبد السالم الذي
كان يقيم في حي مولنبيك حيث تبين الحقا ً أن عددا ً
من أعضاء خاليا متطرفة أقاموا فيه كذلك.
وتحدثت تقارير إعالمية بلجيكية أن العقل
المدبر للهجمات ص�لاح عبد ال��س�لام استطاع
اإلفالت من الطوق األمني الذي فرضته الشرطة
على منطقة مولنبيك ،مرجحة تهريبه عبر شركاء
ل��ه ،مستغلين رح�لات السيارات ذه��اب�ا ً وإيابا ً
وعملية نقل أثاث منزلي إلخفاء صالح عبد السالم
في آلية وربما في قطعة أثاث ،استنادا ً لمعلومات
غير مؤكدة.

وفي معطى جديد عن فرار صالح عبد السالم،
صرح مصدر قريب من التحقيق بأن المشتبه به
الرئيسي تمكن من عبور  3حواجز للشرطة في
فرنسا قبل فراره إلى بلجيكا.
وظهر اسم صالح عبد السالم بسرعة في إطار
التحقيقات في الهجمات ،وه��و فرنسي ول��د في
بروكسيل ويعيش في بلجيكا وقد استأجر سيارة
«رينو» وأخرى من «فولكسفاغن بولو» استخدمتها
المجموعة التي هاجمت مسرح باتاكالن ،كما
استخدمت بطاقة صالح المصرفية لتسديد فواتير
غرفتين في ن��زل بالقرب من باريس حيث أقام
المهاجمون قبل االعتداءات.
وإل��ى جانب دوره في المساعدة اللوجستية،
يعتقد المحققون أنه قد يكون من أفراد المجموعة
المسلحة التي أطلقت النار على زبائن في مطعم
وس��ط ب��اري��س ،وق��د ش��ارك شقيقه إبراهيم عبد
السالم 31 ،سنة ،في هذه الهجمات قبل أن يفجر
نفسه في مطعم.

طهران :قانون تقييد منح الت�أ�شيرات لأميركا
يتعار�ض مع االتفاق النووي
رأت طهران أن القانون األميركي الذي يفرض
تأشيرات دخول على رعايا  38بلدا ً زاروا إيران في
السنوات الخمس األخيرة ،يخالف االتفاق النووي،
بحسب ما ذكرت وكالة األنباء اإليرانية.
وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف
إن القرار األميركي يتعارض مع االتفاق النووي
وننتظر اإلجراءات التي ستقوم بها واشنطن.
أم��ا ن��ائ��ب وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي عباس
عراقتشي فقال إن «هذا القانون سيؤثر في مبادالت
إيران االقتصادية والسياحية والعلمية والثقافية

ويتناقض مع االت��ف��اق ال��ن��ووي» ،م��ؤك��دا ً أن��ه تم
إج��راء م��ش��اورات مع ال��دول االوروب��ي��ة للتصدي
لهذا القانون ،وق��ال« :في حال طبق هذا القانون
فسنقدم طلبا ً إلى اللجنة المشتركة (التي ينص
االتفاق النووي على تأليفها) ألن القانون يخالف
هذا النص».
من جانبه ،وجه وزير الخارجية األميركي جون
كيري رسالة إلى نظيره اإليراني أكد أن واشنطن
ستقوم بكل ما تملكه من إمكانات قانونية لمنع
أي تداعيات للقانون الجديد على اقتصاد إيران،

وأوضح المتحدث باسم الخارجية اإليرانية جابر
أنصاري أن واشنطن ستنفذ القرار من دون أن يكون
له تأثير على التعاون االقتصادي بين إيران وبقية
الدول.
ووفقا ً للقانون الذي أقره الكونغرس األميركي
الجمعة ووقعه الرئيس باراك أوباما ،فإن السياح
من  38بلدا ً منها  30في أوروب��ا لن يتمكنوا من
دخ��ول الواليات المتحدة من دون تأشيرات ،إذا
كانوا قد زاروا مؤخرا ً العراق أو سورية أو السودان
أو إيران.

