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كوالي�س
خفايا

ال�صهيونية زرعت الحنظل والعرب �أكلوه...

�أردوغان....
انتهت الم�سرحية

 جمال العفلق
 راسم عبيدات

يستحق عن جدارة الخليفة السلجوقي أردوغان لقب أفضل ممثل
مسرحي عن دوره المضلل والمخادع والمنافق ،فهو الذي كان يتحدث
هو ورئيس وزرائه داود أوغلو الحالي ووزير الخارجية السابق في
كتابه «العمق االستراتيجي» الذي شرح فيه عودة تركيا الى «الحضن
اإلسالمي» والمحيط العربي وليحقق رؤيته بـ»صفر مشاكل» لتركيا
مع جيرانها ،والتي نجد اآلن بفعل سياساتهما الحمقاء وغير المسؤولة
م��ا تحقق منها ه��و «صفر ص��داق��ات» ،اللهم صداقته م��ع «إسرائيل»
و»داع ��ش» ،واليوم عندما تتحدث القناة العاشرة «اإلسرائيلية» عن
تحول «تاريخي» في العالقات التركية – «اإلسرائيلية» نتيجة اتفاق
نتج عن لقاء رئيس «الموساد» مع مساعد وزير الخارجية التركي في
سويسرا ليثمر ذلك اللقاء عن اتفاق سيجرى التوقيع عليه قريباً ،هذا
اإلتفاق ال��ذي سأتع ّرض له خالل هذه المقالة ،ولكن قبل ذلك يجب
القول بأننا كفلسطينيين وعرب ،نبني مواقفنا ورؤيتنا واستراتيجيتنا،
ليس على قدراتنا وإمكانياتنا ،واستخدام عقولنا في التفكير والتحليل،
يخص
بل نرهن رؤيتنا ومواقفنا واستراتيجياتنا للخارج ،حتى في ما
ّ
مصالحنا وشؤوننا الداخلية ،ونستسهل العاطفة على العقل في بناء
مواقفنا ورسم استراتيجياتنا وتحالفاتنا ،وضمن ذلك ال غرابة بأننا
جميعا ً كعرب ومسلمين قد انبهرنا بقناة «الجزيرة» كمحطة إعالمية
متميّزة وذات مهنية عالية وسرعة ومصداقية في نقل الخبر ،وقد
تمتعت بقدر عال من المصداقية في وقت كانت فيه مصداقية وسائل
اإلعالم العربية منخفضة وال يوثق في أخبارها لكونها أبواقا ألنظمتها،
وبعيدة عن نبض الشارع والجماهير ،ولنكتشف الحقا ً بأن هناك دورا ً
مرسوما ً لهذه المحطة ضمن مشروع سياسي كبير تقوده أميركا
والغرب االستعماري لتدمير المنطقة العربية وإدخالها في حروب
التدمير الذاتي ،فبعد أن حازت «الجزيرة» على ثقة الجماهير العربية،
بدأت بممارسة دورها وبث سمومها ،ضمن الدور المرسوم لها في
تخريب وع��ي الجماهير العربية واالس�ت�ح��واذ عليه ،لكي تقف ضد
مصالح شعوبها وتشارك في مؤامرة التدمير والتخريب والتفكيك
للجغرافيا العربية ،تحت يافطة وذريعة «ثورات» الربيع العربي.
ال أعرف ماذا سيقول الذين كانوا يرفعون صور الطاغية أردوغان
في الساحات والميادين من العرب والفلسطينيين؟ حتى أن البعض منا
كفلسطينيين أصبحت قبلته أنقرة ،ونموذجه أردوغان كزعيم مسلم
سـ»يح ّرر ال�ق��دس» ،وك��ادوا أكثر من م��رة أن يحدثوا فتنة كبرى في
بيت المقدس ،بسبب إصرارهم على رفع صوره في ساحات المسجد
األقصى لمناسبة ومن دون مناسبة ،وليس ذلك فقط ،بل أن جزءا ً
كبيرا ً من تعطل المصالحة الفلسطينية كان بسبب تغليب األيديولوجي
على الوطني والعالقة بالمحاور العربية واإلقليمية على المصالح العليا
للشعب الفلسطيني.
سأعود بالتفصيل لكي أفضح تضليل وأكاذيب أردوغ��ان ،ولكن
قبل ذلك سأتع ّرض للتح ّول واالتفاق التاريخي المتوقع توقيعه بين
«إسرائيل» وتركيا ،لكي نتعلم كعرب وفلسطينيين بأن الدول تتحارب
وتتصالح ،وتبحث عن مصالحها ،وفي النهاية نكون نحن ضحايا
لرهاناتها وفشلها.
وبحسب القناة العاشرة «اإلسرائيلية» ف��إنّ ه��ذه التفاهمات من
المتوقع أن يتم التوقيع عليها «في األيام القريبة» ،ومن جملة التفاهمات
بين الجانبين «اإلسرائيلي» والتركي ،سماح أنقرة بمرور أنبوب لنقل
الغاز على أراضيها ،وكذلك «البدء فوراً» بمداوالت حول شراء تركيا
للغاز من «إسرائيل».
وجاء في المعلومات التي أوردتها وسائل اإلعالم «اإلسرائيلية»،
قبول أن�ق��رة بتقييد نشاط «ح��رك��ة ح�م��اس» على األراض ��ي التركية،
ومنع المسؤول في الحركة صالح العاروري من الدخول إلى البالد،
فضالً عن ع��دم سماحها بـما وصفته بـ»األنشطة اإلره��اب�ي��ة» .وفي
ورقة التفاهمات أيضا ً الدعوة إلى إعادة السفراء بين الدولتين ،وإلغاء
الدعاوى ضد جنود الجيش «االسرائيلي» بعد حادثة سفينة مرمرة.
وقالت وسائل إع�لام «إسرائيلية» إنّ «ت��ل ابيب» وافقت على دفع
عشرين مليون دوال ٍر كتعويضاتٍ لضحايا السفينة ،فضالً عن إنشائها
لصندوق خيري لـ»متضرري م��رم��رة» .ووصفت «القناة العاشرة»
العالقات بين أنقرة وتل أبيب بأنها «أمام تحول تاريخي».
واضح من هذا االتفاق بأنّ «إسرائيل» قد فرضت شروطها بالكامل،
ولم يعد أردوغان الذي كان اإلخوان وحركة «حماس» يصفقون له ليل
نهار ،يتذكر شرطه اللفظي رفع الحصار عن قطاع غزة ،بعد أن كان
عراب فصل القطاع عن الضفة ومشاريع الدولة الفلسطينية الموقتة.
نحن كعرب وفلسطينيين خدعنا ب��أردوغ��ان ،واعترف أمامكم أنا
واحد منهم ،وكتبت مقالة بعد كلماته القاسية التي وجهها لشمعون
بيريز في مؤتمر «داف��وس» اإلقتصادي بسويسرا عام  ،2009بأنّ
الحرب العدوانية التي شنتها «إسرائيل» في أواخ��ر عام  2008على
قطاع غزة ،قتلت عددا ً كبيرا ًمن «اإلرهابيين» هذا اإلنجاز بالقتل في هذه
الحرب التي يتبجح بها بيريز ،سقط فيها الكثير من األطفال والنساء،
وبالتالي استغرب لماذا يصفقون لك الحضور؟ المهم كتبت مقالة «ليت
لنا زعيم عربي ك��أردوغ��ان» ،والتي أعتذر عنها علنا ً وجهراً ،معتقدا ً
بأنه تخلى عن طموحاته إلقامة خالفته على حساب الدم والجغرافيا
العربية ،ولكن التطورات الالحقة كشفت بأنني كنت مخطئاً.
ب�ع��د ذل ��ك زادت وارت �ف �ع��ت شعبية أردوغ � ��ان ع�ن��د ال �ع��رب عامة
والفلسطينيين خاصة ،عندما اقتحمت القوات «اإلسرائيلية» السفينة
«مرمرة» التي كانت ضمن ما يس ّمى بأسطول الحرية الذي قدم لرفع
الحصار عن غ��زة ،حيث نتج ذل��ك قتل وج��رح العشرات ممن كانوا
على ضهرها من المواطنين األت��راك ،وتراجعت العالقات التركية –
«اإلسرائيلية» كثيراً ،وساد اعتقاد بأن تلك العالقات لن تعود لسابق
عهدها ،ولن تكون على حساب عالقات تركيا بالفلسطينيين.
مع بداية «ثورات» الربيع العربي ،وقف أردوغان الى جانب القائمين
عليها ،وأصبحت عالقات أردوغان قوية بالنظام المصري الذي اعتلى
فيه اإلخ ��وان المسلمين متسلقين ال��ى س��دة الحكم ،بسبب التماثل
اإليدولوجي بين الطرفين ،ووقف ضد النظامين السوري والعراقي،
ولعب دورا ً رئيسيا ً في دعم وتمويل وتسليح الجماعات اإلرهابية
هناك من «القاعدة» ومتفرعاتها من «داعش» التي تقاسم معها سرقة
النفط السوري والعراقي الى «النصرة» التي شاركها في سرقة مصانع
حلب ،ولم يطل الوقت كثيرا ً حتى خسر مصر ،حيث ساءت العالقات
بين أردوغان والسيسي بعدر حيل حكم اإلخوان في مصر.
خ�س��ارات السياسة الخارجية التركية ،لم تقف عند حد خسارة
سورية والعراق ومصر ،بل حماقات وجنون عظمة أردوغان ورئيس
وزرائ��ه أحمد داود اوغلو ،ق��ادت الى كارثة حقيقية بالتدمير الكبير
للعالقات الروسية – التركية ،بعد قيام مقاتلتين تركيتين وبضوء
أخضر من واشنطن بإسقاط طائرة سوخوي  24روسية فوق الشمال
ال �س��وري ،م��ن أج��ل حماية تركيا لمصالحها فيما يسمى بالمنطقة
اآلمنة والدفاع عن التركمان هناك ،الجزء الذي تريد أن تستولي عليه
من األراضي السورية ،وحماية خطوط تهريب نفطها المسروق من
سورية والعراق ،روسيا ردت على ذلك بخطوات غير مسبوقة ،حيث
أوقف مشروع «السيل التركي» نقل الغاز الروسي الى تركيا ،وقف
المشاريع التجارية كافة مع تركيا ،وبلغة األرقام خسارة تركية ال تقل
عن مئة مليار دوالر سنوياً ،وقف السياحة الى تركيا ،القضاء على
الدور التركي بالتدخل في سورية ،ونهاية ما يسمى بالمنطقة العازلة
أو اآلمنة ،يضاف لذلك الضربة القاصمة التي وجها بوتين لتركيا ،بعد
كشف األقمار الصناعية الروسية عن خطوط النفط السورية والعراقية
المهربة الى الموانئ التركية بمشاركة «داعش» وتورط أسرة أردوغان
في ذل��ك ،وقيام المقاتالت الروسية بقصف أكثر من أل��ف صهريج
تركي تنقل النفط السوري والعراقي المه ّرب.
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نشرت مجلة «كيفونيم» ،وهي مجلة تصدرها الصهيونية
ال�ع��ال�م�ي��ة ،ف��ي ع��دده��ا ب�ت��اري��خ  14ش�ب��اط  1982مشروع
تمزيق العالم العربي وتفتيته على أس��اس عرقي وديني،
أي من الدول العربية واألراضي العربية من هذا
ولم ُتستث ِن ّ
المشروع القديم ـ الحديث الذي يتميّز بأنه وضع ك ّل الدول
حتى ال�ت��ي ت�ه��ادن «إس��رائ �ي��ل» او ف��ي ح��ال��ة س�لام معها كما
مصر التي وقعت اتفاق سالم قبل أع��وام من نشر الوثيقة،
وبالتأكيد فإنّ هذه الوثيقة لم تنشر عن عبث ،ولكن على ما
يبدو أنّ أكثر الدول العربية لم تأخذ بها ولم تعمل على إيجاد
ر ّد مناسب ،وربما إنّ الجامعة العربية لم تعلم بهذه الوثيقة،
فدائما ً يأتي الر ّد متأخرا ً من الجامعة العربية ،وسابقا ً لم نكن
نعرف السبب الحقيقي وراء ه��ذا الترهّل في األداء ،ولكن
اليوم وبعد إشعال المنطقة العربية من تونس ال��ى العراق
بمشروع (الربيع العربي) والقرارات التي اتخذتها الجامعة
العربية اتجاه ك ّل من ليبيا والعراق وسورية واليمن ،أصبح
م��ن البديهي أن نفهم م��ن ه��م أدوات المشروع الصهيوني
وداع�م��وه ،وه��ذا بالنتيجة يضعنا أم��ام طرح آخر عن فعالية
المنظمات العربية واإلسالمية في الحياة السياسية للمنطقة،
وهذا ليس إطار بحثنا اآلن على األق ّل.
فـ»الثورات العربية» التي انطلقت من تونس وانتقلت الى
باقي البلدان العربية بطريقة منظمة وفيها من الحرفية ما
يستحق التصفيق بالفعل .حيث استطاع اإلعالم الصهيوني
والناطق بالعربية تضليل العقل العربي وتصوير األحداث
بإطالق اسم «ربيع عربي» عليها ،لو وقفنا عند ك ّل دولة م ّر
فيها هذا الش ّر سنجد أنّ ك ّل ما قالوه عنه لم يخرج عن إطار

الخطاب اإلعالمي ،ولم يتجاوز غرف التحليل اإلخباري التي
كانت تز ّين هذا الدمار وتستحضر أبيات الشعر التي قيلت في
زمن االستعمار لتز ّين فيها هذا الخراب.
ف��أن�ت��ج «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ص��راع �ا ً س�ن�ي�ا ً شيعيا ً ل��م يكن
م ��وج ��ودا ً ع�ل��ى األرض ب��ال�ف�ع��ل ،ول �ك��ن ه �ن��اك م��ن استطاع
إقناع الفرقاء بحق البقاء على حساب زوال الطرف اآلخر،
قسمت
فاشتعلت المواقع االلكترونية بحرب من نوع آخر ّ
المدن وال��دول ،وأخرجت الكتب القديمة من المخازن لتنشر
الكراهية بين الناس .وتر ّبع على عرش هذا الحقد ما يس ّمى
بالحركات األصولية أو السلفية التي ا ّدع��ت زورا ً انها تريد
تقويم اإلسالم والمسلمين مستمدّة الدعم من أموال العرب
أنفسهم ومن خالل إع�لام تحريضي عمل على نشر الفرقة
والكراهية.
وت��ط�� ّور ال �م �ش��روع أك �ث��ر ف��أص�ب�ح�ن��ا ن�س�م��ع ع��ن تهجير
المسيحين من أرضهم وهم باألصل أهل هذه األرض وليس
المسيحيون فقط ب��ل أي مخالف «للدين ال�ج��دي��د» حيث أنّ
هذا األمر لم يحدث في زمن الفتوحات اإلسالمية ولم يذكر
التاريخ أن الفاتحين دمروا أو هدموا أو هجروا أحدا ً ولكن في
زمن «الربيع العربي» حصل هذا ،والمجازر التي نفذت في
المنطقة ال يشبهها إال مجازر الدولة العثمانية بحق األرمن
من حيث الشكل والهدف ،والتي ما زال العالم ينتظر اعتذارا ً
عنها من العثمانيين الجدد .كما استطاع أصحاب هذا الشر
المطلق جعل الكثير من الناس ينسون مجازر الصهوينة في
فلسطين المحتلة ،ودفع هذا المشروع الكثير من الناس الى
اللجوء فأضاف «الربيع العربي» ملف لجوء آخر بعد الملف
الفلسطيني والعراقي ليكون السوري الجئا ً آخر يتم بحث
قضيته لدى ما يسمى منظمات إنسانية! هذا في األقطار التي
ما زالت الحرب دائرة فيها مثل ليبيا وسورية والعراق واليمن،
حيث يستمر أصحاب المشروع بوقد نار الفتنة ورفض أي

حل سياسي يضمن االستقرار أو وقف القتال.
أما في ال��دول التي عبر منها هذا الربيع المزعوم ،فاليوم
وبعد خمس سنوات تقريبا ً ال أعتقد أن المواطن ال��ذي كان
وقود لهذا الحراك أو الثورة أو الربيع أيا ً كان االسم قد شعر
بالتغيير أو التحسن .الديون زادت على االقتصاد وفرص
العمل أصبحت أقل وبدأ يكتشف المواطن البسيط أن النظام
ال��ذي ث��ار ض��ده – ب��دأ رج��ال��ه ي�ع��ودون ال�ي��وم ال��ى مراكزهم
والمحاكمات التي انشغل فيها اإلعالم أصبحت من الماضي.
وحصدت أميركا والغرب عموما ً الكثير من المال حيث لم
يمر شهر أو اثنان حتى نسمع بصفقة بمليارات الدوالرات،
وال ننسى األم ��وال ال�ت��ي اختفت م��ن م�ص��ارف ال �غ��رب ،وال
أحد يعرف الى أين ذهبت تلك األم��وال كما حدث بثروة ليبيا
والعراق من قبله.
فهل بعد ه��ذا الجزء اليسير من واق��ع الحال في المنطقة
العربية مر من هنا «الربيع العربي» وهل يجوز أخالقيا ً أن
نقول ثورات «الربيع العربي»؟
لقد كانت لهذا الخراب أهداف حققها أهل المنطقة أنفسهم
فلم تغزونا جيوش االستعمار ولكن اتباعه غرزوا خناجرهم
في خاصرتنا.
وإن كنا اليوم نقترب أكثر من كسر شوكة هذا المشروع إال
أن جراحنا عميقة وسنحتاج إلى الكثير من أجل ترميم نفوس
الباقين على قيد الحياة ،واألهم أن نعيد توجية البوصله الى
االتجاه الصحيح ،فصانعوا المروع لن يسلموا ببساطة وما
زالت محاوالتهم مستمرة ،ويبقى سؤال األكبر ألصحاب هذا
الخراب هل الداعمين لكم يعيشون الديمقراطية والحرية التي
ينظرون عليها فيها؟ أم أنهم أدوات ينفذون مشروع مكتوب
لهم وسوف تصلهم نار هذه الحرب عاجالً أم آجالً؟
سنبقى ن�ق��اوم وك��أس الحنظل ه��ذا سنعيده ال��ى زارع��ه
وناقله.
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الحوثيين والسعودية إنّ
الترتيبات الخاصة بوقف
التوصل إلى
النار تنتظر
ّ
تفاهم على ربط وقف
الغارات السعودية بسلة
مقابلة تريد السعودية
جعلها آخر البنود ويريدها
الحوثيون في البداية،
وانّ وقف النار فشل ألنّ
السعودية أرادت اإلفراج
من جانب الحوثيين عن
ضباط منصور هادي
وأقاربه ووقف العمليات
عبر الحدود قبل وقف
الغارات وربطه بفك
الحصار عن تعز ،وعندما
وافق الحوثيون نقل
السعوديون وقف الغارات
إلى آخر البنود فتأخر فك
الحصار واإلفراج ووقف
العمليات الحدودية...

المرحلين من �ألمانيا
خالفات بين الدول الأوروبية على توزيع ح�ص�ص الالجئين وتزايد عدد
َّ

الأمم المتحدة :راف�ضو الالجئين ال�سوريين هم حلفاء «داع�ش»
قالت األم��م المتحدة إن ال��ذي��ن يرفضون الالجئين
السوريين هم أفضل حلفاء لتنظيم «داع��ش» اإلرهابي
والمتطرفين اآلخرين.
وانتقد رئيس مفوضية الالجئين ب��األم��م المتحدة
أنطونيو غوتيريس اقتراح دونالد ترامب الذي يسعى
للفوز بترشيح الحزب الجمهوري النتخابات الرئاسة
األميركية لحظر دخول المسلمين األجانب إلى الواليات
المتحدة.
وقال غوتيريس في هجوم الذع على ترامب وبعض
ق��ادة الواليات األميركية والزعماء األوروبيين« ،أولئك
الذين يرفضون الالجئين السوريين وخصوصا ً إذا كانوا
مسلمين هم أفضل حلفاء للدعاية والتجنيد للجماعات
المتطرفة».
وأضاف المسؤول األممي« :ال يجب أن ننسى أنه ،رغم
الحديث الذي نسمعه هذه األيام ،فإن الالجئين هم أول
ضحايا هذا اإلره��اب وليسوا مصدره .ال يمكن أن نلقي
عليهم اللوم في التهديد الذي يخاطرون بحياتهم للفرار
منه».
وت��اب��ع« :ن��ع��م ،بالطبع هناك إره��اب��ي��ون يحاولون
التسلل من خالل تحركات الالجئين .ولكن هذا االحتمال
قائم بالنسبة لجميع التجمعات ،والتشدد الذي ينمو في
الداخل هو التهديد األكبر إلى حد بعيد كما بينت جميع
الحوادث التي وقعت في اآلونة األخيرة».
وقال غوتيريس الذي سيتنحى من منصبه نهاية العام،
إن مسحا ً أجرته األمم المتحدة شمل  1200سوري فروا
إلى أوروبا أظهر أن  86في المئة منهم حصلوا على تعليم
ثانوي ونصفهم تقريبا ً التحق بالجامعة ،مشيرا ً إلى أن
«سورية تعاني نزيفا ً حادا ً من هجرة العقول» .وأضاف:
«يمكن فقط تخيل العواقب الكارثية لمثل هذا النزوح على
مستقبل إعمار سورية بعد انتهاء الحرب».
وفي السياق ،قالت المفوضية العليا لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة أمس إن عدد
الالجئين والمهاجرين الذين وصلوا برا ً وبحرا ً إلى االتحاد
األوروب��ي تجاوز المليون هذا العام بينما توفي أو فقد
 3600آخرون.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن  50في المئة
من المهاجرين سوريون فروا من الحرب و 20في المئة
من أفغانستان وسبعة في المئة من العراق ،مشيرة إلى
أنه من بين العدد اإلجمالي البالغ  1005504أشخاص
وصلوا إلى اليونان وبلغاريا وإيطاليا واسبانيا ومالطا
وقبرص بحلول  21كانون األول جاء أغلبهم وعددهم
 816752شخصا ً إلى اليونان بحراً.

وق��ال وليام اليسي سوينغ مدير المنظمة الدولية
للهجرة في بيان« :نعلم أن الهجرة أم��ر حتمي .إنها
ضرورية ومرغوبة لكن ال يكفي حصر عدد من وصلوا -أو
نحو  4000أبلغ عن فقدهم أو غرقهم بهذا العام .ينبغي
علينا أيضا ً التحرك .علينا أن نجعل الهجرة مشروعة
وآمنة للجميع سواء للمهاجرين أنفسهم أو للبلدان التي
ستصبح أوطانهم الجديدة».
وتستعد مفوضية الالجئين الستمرار عدد المهاجرين
بنفس المعدل في العام المقبل لكن جويل ميلمان المتحدث
باسم المنظمة الدولية للهجرة أشار إلى أنه يستحيل توقع
أع��داد القادمين في المستقبل ،وق��ال« :يكمن الكثير في
التوازن وفي تسوية الحرب السورية واتجاه التحركات
الجارية التي تجرى دراستها لتنظيم حماية الحدود
األوروبية» ،مضيفاً« :لم نكن نتوقع أبدا ً أن يصل (الرقم)
إلى هذا المستوى .نأمل فقط أن يحظى الناس بمعاملة
كريمة».
وك��ان��ت المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين قالت قبل أيام إن المستوى القياسي للهجرة إلى
أوروبا يعكس مستوى قياسيا ً لالضطراب في أنحاء العالم
إذ وصلت أعداد الالجئين والنازحين  60مليوناً.

اليوني�سيف« :بوكو حرام» ُتحْ ِرم
مليون طفل من الدرا�سة
قال صندوق األمم المتحدة للطفولة
إن جماعة «ب��وك��و ح���رام» اإلرهابية
منعت أكثر من مليون طفل من ارتياد
المدارس ما يمهد لبيئة خصبة للتشدد
في نيجيريا والدول المجاورة لها.
وأعلنت «اليونيسيف» أن أكثر من
 2000م��درس��ة أغلقت ف��ي نيجيريا
والكاميرون وت��ش��اد والنيجر ،وهي
الدول األكثر تضررا ً من الهجمات التي
تشنها الحركة المسلحة التي هاجمت
أيضا مئات المنشآت التعليمية األخرى
أو نهبتها أو أحرقتها.
وب��ح��س��ب «ال��ي��ون��ي��س��ي��ف» ،ف��إن
المدارس وأساتذتها وتالميذها يمثلون
أهدافا ً مباشرة لجماعة بوكو حرام التي
بايعت أخيرا ً تنظيم الدولة اإلسالمية.
وك���ان ال��رئ��ي��س النيجيري محمد
ب���خ���اري ق���د ت��ع��ه��د ب��ال��ق��ض��اء على
الجماعات اإلرهابية التي تنشط في
نيجيريا وأمهل الجيش حتى نهاية
العام للقضاء على الجماعة المسلحة
التي كانت سببا ً في مقتل نحو  17ألف
شخص.
وقد اعتبر خبراء األمم المتحدة أن
انتصار الجيش على الجماعة المسلحة
هو انتصار جزئي ألن الحكومة ستواجه
تحديا ً آخر وهو التعامل مع مشكلة عدم
تعلم جيل بكامله من األطفال.
وقال مانويل فونتين المدير اإلقليمي
للمنظمة ال��دول��ي��ة ف��ي غ��رب أفريقيا
ووسطها كلما ط��ال انقطاع األطفال
عن المدارس كلما زاد خطر تعرضهم
لسوء المعاملة والخطف والتجنيد في

الى ذل��ك ،قالت الداخلية األلمانية إن ح��االت ترحيل
الالجئين بلغت  18363حالة على مستوى ألمانيا منذ
بداية  2015حتى نهاية تشرين الثاني الماضي ،مشيرة
إلى أن السنة الماضية شهدت ترحيل  10884حالة.
وسجلت ألمانيا ارتفاعا ً ملحوظا ً في عدد حاالت ترحيل
طالبي اللجوء كما جاء في تقرير لوزارة الداخلية األلمانية،
وترجع هذه الزيادة إلى التدفق الكبير لالجئين ،حيث زاد
عدد المسجلين منهم هذا العام عن مليون الجئ.
وبحسب المعلومات ،رحلت والية بافاريا منذ مطلع
كانون الثاني حتى نهاية تشرين الثاني  3643طالب
لجوء إلى وطنهم بعد أن رفضت السلطات طلبات لجوئهم،
بارتفاع تزايد لثالثة أضعاف ،حيث رحلت العام الماضي
 1007الجئ.
أما في في والية هيسن فقد تضاعفت حاالت الترحيل
ثالث مرات من  829حالة عام  2014إلى  2306حاالت
حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي ،كما زادت
حاالت الترحيل في والية بادن فورتمبرغ بواقع الضعف
لترتفع من  1080حالة في عام  2014إلى  2140حالة
حتى نهاية تشرين الثاني .2015
من جهتها ،قالت هنغاريا المهددة بالتعرض لعقوبات

من النمسا على خلفية رفضها استقبال الجئين في إطار
برنامج حصص االتحاد األوروب��ي ،إن فيينا تخلط بين
«التضامن والغباء» في هذه القضية.
وأف��اد وزي��ر الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو في
تصريحات لوكالة األنباء الهنغارية ،بأن «المستشار
النمساوي فيرنر فايمان ال ي��درك الفارق بين التضامن
والغباء» ،مضيفا ً أن «التضامن يتمثل في مساعدة الناس
الذين هم في خطر في بالدهم وخالل عودتهم إلى وطنهم
بعد نهاية النزاع .أما الغباء فهو السماح لمئات آالف
األشخاص وربما ماليين ،بالقدوم إلى أوروب��ا من دون
مراقبة ،فيما يرى الجميع ،األوروبيون كما المهاجرون،
اليوم أنه ال يمكنهم الحصول على ما يأملون فيه».
وكان المستشار النمساوي اعتبر أن الدول التي تقاوم
مبدأ الحصص ،الذي صادق عليه االتحاد األوروبي والتي
تتلقى أم��واال ً تفوق مساهمتها في الميزانية ،يمكن أن
تتعرض إلى تعديل في هذه المعادلة المالية إذا استمرت
في رفض استقبال الالجئين على أراضيها.
وكان سيارتو العضو في الحكومة الهنغارية المحافظة
بقيادة فيكتور أوربان ،اتهم المستشار النمساوي بترويج
«أكاذيب بشأن هنغاريا» و»محاولة استقدام مزيد من
المهاجرين إلى أوروبا عبر االبتزاز وتوزيعهم وفق نظام
الحصص اإلجبارية».
وفي إطار عملية توزيع  160ألف الجئ على دول االتحاد
األوروبي ،يتعين على هنغاريا وسلوفاكيا استقبال حوالى
 2300شخص .لكن تطبيق هذه الخطة األوروبية يواجه
صعوبات ويتقدم ببطء شديد.
من جهته هدد وزي��ر الخارجية األلماني فرانك فالتر
شتاينماير السبت الماضي ،هذه الدول الرافضة للحصص
األوروبية بعقوبات قانونية تستهدف خصوصا ً هنغاريا
وسلوفاكيا اللتين رفعتا شكوى ل��دى محكمة العدل
األوروب��ي��ة ضد نظام الحصص لتوزيع الالجئين بين
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي الذي اعتمد في أيلول
الماضي.
في سياق متصل ،قال نائب مستشار النمسا راينولد
ميترلينر من حزب الشعب المحافظ المشارك في الحكومة
االئتالفية ،إن بالده ال تستطيع استقبال أكثر من  100ألف
مهاجر في العام.
ونقل عن مستشار النمسا فيرنر فايمان المنتمي للحزب
االشتراكي الديمقراطي الذي يتبنى موقفا أكثر تعاطفا ً في
هذه المسألة مقارنة بالمحافظين قوله السبت الماضي ،إن
على النمسا أن تسرع في ترحيل المهاجرين الذين ال يحق
لهم طلب اللجوء.

ً
ً
بال�ستيا جديداً عابراً للقارات
�صاروخا
ال�صين تختبر
أجرت القوات المسلحة الصينية إطالقا ً تجريبيا ً لصاروخ «دونغفنغ  »41الباليستي العابر للقارات الذي تم إطالقه من منصة
متحركة على السكك الحديدية ،نقالً عن معطيات استخباراتية أميركية.
وذكر التقرير االستخباري الذي أعدته جامعة جورجتاون في إطار «مشروع الرقابة على األسلحة في آسيا» ونشره موقع
«فري بيكون» اإلعالمي األميركي أن عملية اإلطالق أجريت يوم  5كانون األول في المناطق الغربية الصينية.
وقال التقرير ،إن تكنولوجيات إطالق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من القطارات ،حصلت عليها الصين من أوكرانيا،
حيث جرى في العهد السوفياتي تصميم األنظمة الصاروخية االستراتيجية المتحركة على السكك الحديدية.
وظهرت المعلومات عن قيام الصين بتصميم الصين لصاروخ باليستي جديد من الجيل الثالث ،في تموز عام  ،2014عندما
نشرت الواليات المتحدة تقريرا ً عن «اتجاهات تطوير القوات المسلحة والمجال األمني» .وجاء في التقرير آنذاك أن الصين تطور
أسلحتها وتعزز اإلعداد القتالي ،ما يشكل خطرا ً على واشنطن .والجدير بالذكر أن صاروخ «دونغفنغ  »41الباليستي العابر
للقارات قادر على إصابة األهداف على مسافة تصل إلى  12ألف كيلومتر ،ويحمل  10رؤوس نووية.

�أوروبا تتطلع لرفع العقوبات عن رو�سيا
صفوف الجماعات المسلحة.
وبحسب «اليونيسيف» فإن مئات
ال��م��دارس أعيد فتحها بعد استعادة
الجيش السيطرة على المناطق الواقعة
فيها والتي كانت بيد المسلحين ،ولكن
المنظمة الدولية لفتت إل��ى أن هذه
المدارس تعاني من االكتظاظ وسوء
التجهيز.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أع��ل��ن الجيش
النيجيري مقتل  6أشخاص بهجوم
ان��ت��ح��اري نسب إل��ى جماعة «بوكو
حرام» اإلرهابية في والية بورنو شمال
شرقي نيجيريا.
وق���ال متحدث ب��اس��م الجيش إن
الهجوم وقع في بلدة بنينشيخ ،حيث
أوق��ف أف��راد مجموعة ال��دف��اع الذاتي
ثالثة مراهقين تتراوح أعمارهم بين
 15 10سنة ،وذل��ك الشتباه فيهمبالتخطط لتنفيذ اعتداء.
وفجر أحد المراهقين حزاما ناسفة
كان يرتديه ،ما أدى إلى مقتل تسعة

أش��خ��اص م��ن بينهم االن��ت��ح��اري��ون
الثالثة ،وأصيب  24آخ��رون بجروح
متفاوتة ،بحسب المتحدث.
وف��ي بيان أص��درت��ه وزارة الدفاع
النيجيرية لمناسبة اقتراب أعياد نهاية
السنة ،دعت السلطات المواطنين إلى
توخي اليقظة أمام خطر وقوع هجمات
إرهابية ،خاصة في الحدائق العامة
ودور العبادة وأماكن الترفيه.
وأوضحت السلطات في البيان أن
االنتحاريين تبنوا تكتيكات جديدة
مخادعة هدفها جذب أكبر عدد ممكن
من الناس إلى مكان التفجير المخطط
ل��ه ،مثل البكاء وال��ص��راخ ون���داءات
االستغاثة.
ي��ذك��ر أن ج��م��اع��ة «ب��وك��و ح���رام»
اإلرهابية كثفت هجماتها االنتحارية
مستخدمة في كثير من األحيان النساء
واألطفال ،إلى جانب مهاجمة مسلحيها
لقرى في نيجيريا وفي مناطق حدودية
بينها وبين دول مجاورة.

عبر ألمار بروك رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان األوروبي عن أمله في أن يرفع االتحاد األوروبي عقوباته عن روسيا
قبل شهر آذار  ،2016مشيرا ً إلى أن االتحاد يرى له مصلحة في تحسين العالقات مع روسيا.
وأكد المسؤول البرلماني األوروبي أن األزمة في أوكرانيا تشكل أكبر عقبة على طريق إعادة العالقات األوروبية الروسية
إلى طبيعتها ،متوقعا ً أن يتم حل هذه األزمة طبقا ً لـ»خطة العمل المشترك» قبل شهر آذار من عام  .2016وعندها تزول العقبة
التي تمنع رفع العقوبات عن روسيا .ووضع االتحاد األوروبي قيودا ً على التعامل مع مسؤولين وشركات روسية وقطاعات من
االقتصاد الروسي في عام  ،2014بعدما وافقت موسكو على انضمام القرم إلى روسيا من جديد ،وبدأ الصراع في جنوب شرقي
أوكرانيا بين السلطة االنقالبية في العاصمة األوكرانية كييف ومناوئي االنقالب.
وفي  21كانون األول  ،2016قرر مجلس االتحاد األوروبي تمديد العقوبات ضد روسيا لستة أشهر أخرى.

وا�شنطن �سمحت لـ� 10آالف م�شتبه فيهم دخول �أرا�ضيها منذ 2001
اعترفت وزارة الخارجية األميركية األسبوع الماضي في الكونغرس أنه في عام  2001تم إلغاء تأشيرة  9500اتضح أنهم إما
شاركوا في أنشطة إرهابية ،أو كانت لهم صالت بمنظمات إرهابية.
وذكر الباحث في معهد إدارة المشاريع األميركي مارك تيسين في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» ،أن واشنطن سمحت
لنحو  10آالف شخص بالدخول إلى أراضيها منذ أحداث الـ 11من أيلول واتضح فيما بعد أنهم يمثلون خطرا ً على أمنها.
وأشار الباحث إلى أن مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون القنصلية تورين بوند ال تعرف بعد ما إذا كان هؤالء ال يزالون يوجدون
في الواليات المتحدة أم ال وذلك حين سألها أعضاء الكونغرس .واستند تيسين أيضا ً إلى بيانات من وزارة الخارجية تشير إلى أنه
خالل العقد والنصف الماضي رفض إعطاء تأشيرة الدخول لـ  2.2ألف بسبب مخاوف من أن تكون لهم ارتباطات باإلرهاب.
ويقول تيسين إن الواليات المتحدة منعت دخول  20في المئة فقط ممن يشتبه في تعاطفهم مع اإلرهابيين ،منتقدا ً بذلك قرار
إدارة الرئيس باراك أوباما والذي يسمح باستقبال  10آالف الجئ من سورية في عام .2016

