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�أنتم م�شكلتكم في م�ضايا...
ونحن م�شكلتنا في �سورية
 جمال العفلق
ما كدنا ننسى التضليل اإلعالمي الذي رافق األح��داث في
سورية واستم ّر لسنوات ،وتلك القصاصات المص ّورة التي
كانت تتحدّث عن موت واتهامات بالجملة ،حتى عاد أصحاب
تلك األف�ل�ام ال��ى ال��واج�ه��ة م��ن جديد م��ن ب��واب��ة مضايا ،ذلك
المصيف السوري الذي تدير شؤونه عصابات مسلحة تدّعي
أنها «فصيل ث��وري» مهمته حماية الناس من «بطش النظام»
كما أشاعوا بين الناس وما زالوا ،فهم الذين قالوا إنهم حملوا
وأي حماية كانت تلك؟
السالح لحماية المدنيينّ ،
ال ننكر وج��ود وض��ع إنساني م��ز ٍر وح ��االت قاسية بين
األطفال والنساء تؤكد أنّ عملية التجويع لم ت��أتِ مصادفة،
إنما عملية منظمة ومدروسة كانت تج ّهز لتقديمها للعالم في
الوقت المناسب ،فالصورة مؤلمة والواقع أش ّد ألما ً بالتأكيد،
ف �ه��ل ب��ال�ف�ع��ل ع �ج��ز ال�م�س�ل�ح��ون ع��ن ت��أم �ي��ن ال��غ��ذاء الكافي
للمدنيين الذين يضعونهم كدروع بشرية كلما ضاق الخناق
على العصابات االرهابية ...وإذا كان مم ّولو اإلرهاب قادرين
على إيصال السالح للمسلحين المحاصرين ،فكيف عجزوا
عن تقديم الغذاء للمدنيين؟ ولماذا لم يصب المرتزقة بالهزال
ولم يعانوا من نقص الغذاء؟
هذه أسئلة بسيطة يجيب عليها أهل مضايا أنفسهم ،فهم
األعلم بما حدث طوال تلك الفترة في بلدتهم ...وألنّ الوضع
أي مدينة سورية هو أمر يعني ك ّل
اإلنساني في مضايا أو في ّ
السوريين وك ّل شريف في هذا العالم ،فإن للسور ّيين الحق
أن يسألوا المتح ّمسين للصور الواردة من مضايا عن حصار
مدن سورية أخرى؟ وعن ضرب صوامع القمح أو سرقتها؟
وعن حصار غربي وعربي لسورية حرم الشعب السوري
م��ن ك � ّل ش��يء؟ حتى أبسط أن��واع األدوي ��ة مفقود ال�ي��وم من
األس��واق ،وحليب األطفال ممنوع إرساله الى سورية ،كما
الطيران المدني ال��ذي حرم مئات اآلالف من السوريين من
زيارة بلدهم!
أليس الشعب السوري كله محاصراً؟ ألم يمنع العالم عن
السوريين تأشيرات الدخول وسمح فقط لمن يريد اللجوء
بالدخول ،وطبعا ً ليس دخ��والً مجانيا ً حيث يتكلّف الالجئ
مبلغا ً ال يق ّل عن خمسة آالف دوالر ليركب ق��وارب الموت
التابعة لعصابات ما ُيس ّمى معارضة وداعميها.
نعم مضايا وجع ك ّل س��وري شريف ،وسورية وجع ك ّل
سوري شريف وك ّل شريف في هذا العالم ،فالصور الواردة
م��ن ه�ن��اك تتحدّث ع��ن آالم أط�ف��ال سوريين ُح��رم��وا م��ن ك ّل
شيء ،حتى التعليم في المراحل األول��ى ،كما حرم أبناء دير
الزور والرقة وحلب وحمص من أبسط الحقوق في الحياة!
أل��م يتذكر أصحاب النفخة اإلنسانية قطع المياه عن حلب؟
ومنع وصول الطعام إلى أهالي حي الوعر ،وضرب الطرق
أي سيارة تعبر عليها!
الرابطة بين المدن السورية ،وسلب ّ
نحن أكثر إصرارا ً من ك ّل العالم على توصيل الدواء والغذاء
أي مدينة سورية محاصرة ،لكننا لسنا ملزمين
إلخوتنا في ّ
بإطعام من يحمل السالح ضدّنا ويقتلنا ويعرف العالم كله
إنه إرهابي.
ون��ذك��ر جميعا ً م��اذا فعل زه��ران ع�ل��وش وعصابته بأهل
دوما والغوطة الشرقية ،حيث سرقوا ونهبوا من بيوت الناس
اآلمنين المال والطعام والدواء ،ولم يرحموا طفالً أو شيخا ً أو
امرأة ...كما داعش الذي ذبح الناس في الشمال وحرمهم من
ك ّل شيء بحجة تطبيق الشرع والجهاد! فهل للعالم اإلنساني
ذاكرة تعيد تلك األحداث؟
ما حدث في مضايا ليس ببعيد عن نهج الصهيونية التي
ت�ح��اص��ر ال�ش�ع��ب الفلسطيني م�ن��ذ ع �ق��ود وت �ح��رم��ه م��ن ك ّل
شيء ،فالعصابات اإلرهابية هي التلميذ النجيب للصهيونية،
والقادر على إيصال السالح يملك القدرة على إيصال الغذاء
إذا م��ا اراد ذل��ك ،ولكن ال��ورق��ة المدنية ه��ي آخ��ر أوراق تلك
العصابات حيث سلمى وباب الهوى والشيخ مسكين واقعة
تحت ضربات الجيش السوري وحلفائه ،واليوم ت� ّم وضع
دي��ر ال��زور على القائمة ،بعد االن�ت�ص��ارات في حلب واتفاق
حمص وتحرير ريف الالذقية ،فقد أع��داء السوريين الكثير
من أوراق الضغط التفاوضي ،وص��ار من الطبيعي أن نرى
ص��ورا ً وملفات إنسانية إلح��راج القوى العاملة على تطهير
األراضي السورية من اإلرهاب.
وألننا تع ّودنا من الغرب عموما ً وأميركا خصوصا ً على
سياسة الكيل بمكيالين ،فلن يكون مستغربا ً أن نرى دموع
أوب��ام��ا على أطفال مضايا ،ولكنه لن يتذكر حصار الفوعة
وكفريا وأطفالهما!
تصنّف أميركا نفسها اليوم مع التحالف اإلسالمي وتصفه
بـ»السني» لمحاربة اإلره��اب! ويس ّوق لهذا التحالف إعالم
البترودوالر في العالم العربي ،فمضايا اليوم تعيدنا بالذاكرة
إلى بطانيات وعلب حليب أتت من لبنان عبر قوافل إنسانية
ولكنها أتت بصناديق سالح مصدرها أميركا ومستوردها
عربي وناقلها تجارالسياسة وأتباع المال.
ففي سورية لم يعد يعنينا قلق األمين العام لألمم المتحدة،
وال ص��دم��ة االت �ح��اد األوروب� ��ي ،وال االن��دف��اع العربي لدعم
عمليات القتل في سورية تحت ستار المساعدات ،ما يعنينا
اليوم هو إنقاذ المتبقي من أطفالنا وإع��ادة الحياة الطبيعية
إلى بلد محاصر من ك ّل العالم منذ خمس سنوات ،وعلى ك ّل
القلقين أن يطلبوا من مم ّولي العصابات اإلرهابية أن يفتحوا
األبواب للمدنيين في المناطق المحاصرة للخروج ،وسوف
نكون جميعا ً ف��ي استقبالهم ،فالشعب ال �س��وري ال يحتاج
لدروس باإلنسانية من أحد ،وعلى الجميع إعادة الحسابات
من جديد وعلى المهزوم االعتراف بأنه استطاع تدمير البنية
التحتية ،ولكنه لم يستطع ن��زع روح االنتصار من الشعب
السوري الذي ال يزال صامداً.
وعلى العالم أن يفهم أنّ مصايف مضايا وبلودان سوف
تستقبل المصطافين في الصيف المقبل.

تفجير انتحاري ي�ستهدف نقطة تفتي�ش
لل�شرطة �شمال غرب باك�ستان
لقي  10أشخاص مصرعهم وأصيب  20آخرون بتفجير انتحاري استهدف
أمس نقطة تفتيش تابعة للشرطة شمال غربي باكستان.
وقال منير خان وهو مسؤول ب��اإلدارة المحلية إن المهاجم صدم دراجته
النارية في نقطة التفتيش بمنطقة جمرود إحدى المناطق القبلية الخاضعة
ل�لإدارة االتحادية .وأض��اف« :كان يركب دراج��ة نارية محملة بالمتفجرات
وصدم نقطة التفتيش وسيارة قائد النقطة».
ووقع الهجوم في منطقة تكثف قوات األمن هجماتها فيها على حركة طالبان
الباكستانية وجماعات إرهابية أخرى على الحدود مع أفغانستان بعد مقتل
أكثر من  150شخصا ً معظمهم أطفال في مدرسة تابعة للجيش في كانون األول
.2014
وتراجعت وتيرة الهجمات منذ حملة الجيش واقتصر وجود الحركة على
جيوب صغيرة لكن الجماعات اإلرهابية ال تزال قادرة على شن هجمات كر وفر
وتفجيرات انتحارية تستهدف قوات األمن.
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القد�س ...وقوانين الممنوع
 راسم عبيدات
االحتالل في مدينة القدس ،والتي وفق القانون الدولي الشطر
الشرقي منها محت ّل عام  ،1967بالقوة وباألمر الواقع يريد أن
أي نشاط فيها ،ليس في تح ّد
يمنع المقدسيين من ممارسة ّ
صلف وعنجهي للقانون الدولي فقط ،بل يريد أن يوجه رسالة
للمقدسيين ب��أنّ االحتالل هو صاحب السيادة فيها ،وبأنه ال
حقوق فيها للمقدسيين ،وهو سيعمل على طردهم وترحيلهم
طال الزمن أو قصر بك ّل الوسائل الشرعية منها وغير الشرعية.
ولذلك عدا ك ّل القوانين والقرارات واإلجراءات والممارسات
�اس��ة بحقوق المقدسيين ف��ي المدينة ،نجد أن
العنصرية ال�م� ّ
االح�ت�لال يالحق المقدسيين ف��ي أدق تفاصيل حياتهم ،فهو
يريد ان يجعلهم يعيشون في خوف وقلق دائمين ،وال يفكرون
بالمطلق بالخالص من االحتالل ،واألنكى من ذلك يريد منهم
أن يعترفوا ب��أن ه��ذا االح�ت�لال «نعمة» ،وه��و أس��اس كل البالء
والشرور بالنسبة لشعبنا عامة والمقدسيين خاصة.
هذا االحتالل يقول بشكل واض��ح للمقدسيين ،أنتم دخالء
وغرباء في هذه المدينة ،ووجودكم فيها مجرد ك ّم زائد ليس إال،
وسنوصلكم الى وضع يائس بائس؟ ولن نسمح لكم بأن تقيموا
بيوت ع��زاء لشهدائكم وال بدفنهم في مدينة ال�ق��دس ،وبيوت
أهاليهم سننسفها ونهدمها وهوياتهم وإقاماتهم سنسحبها،
وسنطردهم الى خارج المدينة ،وأي نشاط تضامني مع أسير
أو شهيد أو حتى م��ع األق�ص��ى أو القيامة ل��ن نسمح ب��ه ،حتى
معسكرات األطفال سنمنعها.
االحتالل الذي وفق اتفاقيات أوسلو بـ»عجرها وبجرها» ،عليه
المحافظة على المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس ،ولكن
ه��ذا االح�ت�لال أغلق عشرات المؤسسات المقدسية ،ومارس
الكثير من الضغوطات على مؤسسات أخرى ،لكي تنقل مركز
عملها ووجودها ونشاطها الى خارج مدينة القدس.

كوالي�س
خفايا

وأي نشاط مهما كان نوعه له عالقة بالسلطة الفلسطينية،
حتى ل��و ك��ان مجرد فتح «بسطة» فالفل يقدم االح�ت�لال على
إغ�لاق�ه��ا وم�ن�ع�ه��ا ،وح �ج��ج االح �ت�لال ف��ي إغ�ل�اق المؤسسات
فأي نشاط على ح ّد زعمه
المقدسية ومنع األنشطة فيها كثيرةّ ،
له عالقة بالسلطة أو األح��زاب والتنظيمات الفلسطينية يجرى
منعه حتى لو كان بيت عزاء أو تكريم أطفال ،ولم تعد المسألة
مقتصرة على العالقة بالسلطة واألح ��زاب ،فحتى الحراكات
والمؤسسات الشبابية والنسوية أصبحت أنشطتها ممنوعة
ألنها تضر بأمن االحتالل؟
باألمس منع االحتالل لقاء ثقافيا ً مع وزير الثقافة الفلسطيني
إيهاب بسيسو في المسرح الوطني  -الحكواتي ،بحجة أنّ هذا
النشاط له عالقة بالسلطة الفلسطينية.
وقبلها ج��رى منع ع�ش��رات النشاطات والفعاليات لحجج
وذرائ��ع مشابهة ،والمأساة هنا أنه ال يجرى تحريك ساكن من
قبل أصحاب القرار في السلطة والمنظمة ،حيث أنّ ذلك يع ّد تعدّيا ً
صارخا ً ليس على القانون واالتفاقات الدولية فحسب ،بل على
االتفاقيات الموقعة مع االحتالل ،وبالتالي ال ب ّد من أن يكون
هناك تحرك جدّي نحو المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية،
وكذلك مجلس األم��ن الدولي والجنايات الدولية ،فما يقوم به
المحت ّل وما يرتكبه من اضطهاد وقمع ض ّد المقدسيين ومنعهم
من القيام بأنشطة ثقافية وتراثية ونسوية وشبابية ،هو بح ّد
ذاته جريمة حرب.
االحتالل يعتقد بأنه المق ّرر بشأن المدينة وعلى المقدسيين
ال��رض��وخ ،وف�ق��ط مطلوب منهم تنفيذ أوام� ��ره ،ال�ق�ي��ام بدفع
الضرائب «القراقوشية» بمسمياتها كافة ،عدم االحتجاج على
قصوره وإهماله المتعلق بعدم تقديم الخدمات لهم مقابل ما
يجبيه من ضرائب منهم ،التن ّكر لحقوقهم في مختلف جوانب
حياتهم ،عدم وجود مخططات هيكلية لقراهم تلبّي احتياجاتهم
من السكن ،وعدم منحهم التراخيص للبناء ،وما يمنح لهم من
تراخيص بتكاليف خالية ال يستطيع المواطن دفعها.

ضغوطات االحتالل وإجراءاته القمعية واإلذاللية ،والتنكر
لحقوقهم ووجودهم ،يدفع المقدسيين إلى الدفاع عن وجودهم
وبقائهم ،ول��ذل��ك وج��دن��ا ف��ي ه��ذا السياق ب��أنّ الشعور بالظلم
واالض�ط�ه��اد ،دف��ع بالمقدسيين لرفضه ومقاومته ،حيث أنه
حتى ه��ذه اللحظة ي��رف��ض االح �ت�لال تسليم جثامين شهداء
القدس ،والذين مضى على احتجاز البعض منهم أكثر من مئة
يوم ،ولذلك كانت هذه العقوبات الجماعية حافزا ً لتشكيل لجان
تتصدّى لمثل العقوبات الجماعية ،لجنة شعبية للتصدّي لقضية
عدم تسليم جثامين الشهداء ،ومبادرة «مش طالع» التي رفض
فيها األسيران سامر ابو عيشه وحجازي ابو صبيح تنفيذ أمر
اإلبعاد الصادر بحقهما عن المدينة لمدة ( 5و )6أشهر ،وهما كانا
قد لجآ الى مق ّر الصليب األحمر في القدس في ،2015/12/25
ليجرى اقتحام الصليب األحمر واعتقالهما في ال�س��ادس من
الشهر الحالي ،حيث ما زاال رهن االعتقال بسبب رفضهما أمر
إبعادهما عن مدينتهما وانتزاعهما من عائلتيهما ومدينتهما التي
ولدوا وترعرعوا فيها.
ولع ّل منع األنشطة والفعاليات الثقافية والتراثية والنسوية
وحتى الدينية ،يتطلب منا أن نبدع في كيفية التصدّي ومجابهة
منعها ،وكذلك ال ب� ّد من التحرك نحو منظمة الثقافة والعلوم
«اليونسكو» ،وغيرها م��ن المؤسسات ال��دول�ي��ة ،لكي تجرى
محاسبة حكومة االحتالل على مثل هذه اإلجراءات والممارسات
القمعية التي تصل ح ّد جرائم الحرب.
احتالل يريد في القدس أن يمنع عنا حتى ال�ه��واء ،أنشطة
ثقافية ممنوعة ،أنشطة تراثية ممنوعة ،أنشطة نسوية ممنوعة،
مخيمات ومعسكرات أطفال ممنوعة ،أغاني ودب�ك��ات وطنية
ممنوعة ،منهاج فلسطيني ممنوع ،دف��ن شهداء أو مناضلين
وإقامة خيم عزاء لهم في القدس ممنوع ،الصالة في األقصى
ممنوعة ،حرية البناء ممنوعة ،ك ّل شيء في القدس ممنوع حتى
الزيت والزعتر وكعك السمسم واآلذان.

Quds.45@gmail.com

قال مصدر أممي إنّ أحدا ً
لم يكن يتوقع التوصل
تخص الملف
لتفاهمات
ّ
الليبي المع ّقد قبل وضع
التسوية الخاصة باليمن
على سكة التطبيق ،لكن
ما يجري يقول العكس،
فيبدو التح ّرك في الملف
الليبي يتقدّم على اليمني،
وال يبدو تفسير ذلك بغير
وجود التعقيد السعودي
ممكناً ،ولم يستبعد المصدر
األممي أن تسلك التسوية
السورية ،ومعها العمل
العسكري في الميدان،
طريقها بينما تبقى الحرب
اليمنية مستم ّرة ،وأضاف
أنّ حرب اليمن أيام جمال
عبد الناصر بقيت سنوات
وانتهت بإنهاكه ،وقد
تستم ّر هذه المرة حتى
تستنزف السعودية بعنادها
وتصبح التسوية أصعب.

وزير النقل الألماني لإغالق الحدود وتوقيع  50نائب ًا من تحالف ميركل احتجاج ًا على �سيا�سة اللجوء

العفو الدولية :الالجئات في �أوروبا تعر�ضن للتحر�ش الجن�سي
قالت منظمة العفو الدولية «أمنستي» إن الالجئات
يواجهن مشاكل عديدة كالتحرش الجنسي واالعتداء
واالستغالل أثناء رحلتهن إلى الدول األوروبية .وشددت
على أن تلك التهديدات تتعرض لها الالجئات في جميع
مراحل مسيرتهن بما في ذلك األراضي األوروبية.
وذكرت المنظمة أنها أجرت في إطار دراستها لقاءات
مع  40سيدة ذهبن إلى ألمانيا والنرويج عبر األراضي
التركية ثم اليونان أك��دن تعرضهن للعنف واالبتزاز
وإرغ��ام��ه��ن ع��ل��ى م��م��ارس��ة ال��ج��ن��س م��ع المهربين أو
المسؤولين عن األمن أو حتى مع الجئين آخرين ،حسب
ما جاء في تقرير المنظمة.
وصرحت رئيسة االستجابة لألزمات داخل المنظمة
غير الحكومية تيرانا حسن ،أن النسوة قد خاطرن بكل
شيء للوصول سالمين مع أطفالهم إلى بر األمان بعد أن
شهدن أهوال الحرب في العراق وسورية.
وأض��اف��ت حسن أن��ه ومنذ ان��ط�لاق رحلتهن فإنهن
يتعرضن للمضايقات والعنف واالستغالل في غياب
الدعم أو الحماية ،وقالت بعض الالجئات أشرن بأنهن
مهددات بشكل خ��اص في مناطق العبور والمخيمات
في المجر وكرواتيا واليونان ،فيما أفادت أخريات أنهن
اضطررن الستخدام دورات مياه وأماكن استحمام موحدة
مع الرجال في بعض المراكز.
إل��ى ذل��ك تسعى ألمانيا لتأمين حماية أفضل من
االع��ت��داءات الجنسية للنساء والفتيات ف��ي مساكن
الالجئين ،ومن بعض اإلج��راءات سيتم فصل مراحيض
النساء وأماكن نومهن عن أماكن الرجال.
وقالت وزيرة شؤون المرأة األلمانية مانويال شفيسيغ،
العضو في الحزب االشتراكي الديمقراطي األلماني ،أثناء
حديث عن حالة النساء والفتيات في مخيمات الالجئين،
إن «المخيمات تكون مكتظة غالباً ،وفيها رجال ونساء
ينامون في قاعة واحدة ويستخدمون المرافق الصحية
نفسها».
وأضافت شفيسيغ أنه «مرارا ً وتكرارا ً تصدر تقارير عن
اعتداءات جنسية على النساء ،اللواتي يشكلن ثلث طالبي
اللجوء في ألمانيا» ،مشيرة إلى أنها ال تملك إحصاءات
حول العدد الفعلي لالعتداءات الجنسية.
وأوضحت الوزيرة األلمانية أن الالجئات هربن من
الحرب واإلرهاب والقمع وكثيرات منهن تعرضن للعنف
وهن في طريق الفرار ،معرجة بالقول إنه يجب توفير
الحماية لهن.
وبحسب «دويتشه فيله» فإن هذه الحماية تتمثل في
تجهيز أماكن خاصة بسكن النساء ومرافق صحية خاصة
بهن وتوفير سكن مستقل لألمهات مع أطفالهن الصغار،

علما ً أن الحكومة األلمانية خصصت برنامجا ً بقيمة 200
مليون يورو لمعالجة هذه المسألة ومن المقرر إطالقه
ابتداء من شهر آذار .2016
جاء ذلك في وق��ت ،دعا النائب الهولندي المناهض
لإلسالم ،جيرت فيلدرز ،إلى حجز الالجئين المسلمين
الذكور في مراكز إيواء لحماية الهولنديات من التحرش
الجنسي ،معتبرا ً أن هذا األمر سيحمي الهولنديات منهم.
وجاء كالم فيلدرز ،في شريط فيديو وزع باإلنكليزية
والهولندية ،يتطرق فيه إلى أعمال العنف التي وقعت ليلة
رأس السنة في مدينة كولونيا األلمانية.
وبعد أن ندد بهذه االعتداءات التي أدت إلى تقديم 766
شكوى ،بينها  497بشأن اعتداء جنسي ،اعتبر فيلدرز ،أن
ما حدث في كولونيا هو عبارة عن «إرهاب جنسي» ،مكررا ً
طلبه بإقفال حدود هولندا.
وأضاف ،النائب الهولندي قائالً «ما دام األمر ال يتغير وما
دامت نساؤنا في خطر بمواجهة قنابل «التستوستيرون
اإلسالمية» ،أقترح حجز كل الالجئين الذكور في مراكز
لطالبي اللجوء».
ووجه فيلدرز أصابع االتهام إلى المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل قائالً إنها فرشت بساطا ً أحمر لالجئين.

في غضون ذلك ،وقع نحو  50نائبا ً من الكتلة البرلمانية
لتحالف المستشارة األلمانية على خطاب يحتجون فيه
على سياستها المتعلقة باللجوء ،بحسب ما أف��ادت به
وكالة األنباء األلمانية.
ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة إذ يعارض ساسة في
صفوف حزب ميركل ونواب في كتلته البرلمانية موقف
المستشارة من الالجئين ،حيث يهدف النواب الموقعون
إلى ممارسة المزيد من الضغط على المستشارة رفضا ً
لسياسة اللجوء التي تتبعها.
وأعرب أصحاب المبادرة عن أملهم في أن ينضم إليهم
المزيد من أعضاء الكتلة البرلمانية للتحالف ،والتي تضم
 310أعضاء ،في حين يعمل أصحاب المبادرة على
إجراء تصويت داخل الكتلة يتيح طرد الالجئين اآلتين من
على الحدود.
وكان الرئيس السابق للحزب المسيحي االجتماعي
بوالية بافاريا األلمانية ورئيس حكومة والي��ة بافاريا
سابقا إدموند شتويبر ،قد أنذر ميركل لتغير موقفها ،مشيرا ً
إلى أن حزبه يعتزم التصرف بهدوء في النزاع القائم حول
الحد من أع��داد الالجئين فقط حتى إج��راء االنتخابات
المحلية في واليات ألمانية عدة الربيع المقبل.

وقال شتويبر ،لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ»
األلمانية« :يتعين على أنغيال ميركل تغيير موقفها
اآلن ،وإال ستكون لذلك عواقب وخيمة بالنسبة أللمانيا
وأوروبا» ،مضيفاً« :آمل أن تقوم بذلك».
ّ
ح��ث وزي���ر النقل األل��م��ان��ي ميركل على
م��ن جهته،
االستعداد لوقف تدفق طالبي اللجوء قائالً بأنه يجب على
برلين أن تتحرك بمفردها إذا لم تتمكن من الوصول إلى
اتفاق أوروبي بشأن الالجئين.
وق��ال ألكسندر دوبرينت إن ألمانيا قد ال تستطيع
االستمرار في أن تظهر للعالم وجها ً ودي �ا ً وهي عبارة
استخدمتها ميركل مع بدء تدفق الالجئين على ألمانيا
الصيف الماضي .وأضاف أنه إذا لم ينخفض عدد الوافدين
الجدد قريبا ً فإنه ينبغي على ألمانيا أن تتحرك وحدها.
وقال دوبرينت وهو عضو في حزب االتحاد االجتماعي
المسيحي ال��ب��اف��اري لصحيفة «موينشنر ميركيور»
«نصحيتي العاجلة .يجب علينا أن نعد أنفسنا لوضع لن
يكون بمقدورنا فيه تفادي إغالق الحدود».
وكثف الحزب وهو الشقيق البافاري للحزب الديمقراطي
المسيحي المحافظ بزعامة ميركل ،الضغوط على
المستشارة بشأن سياستها للباب المفتوح أمام الالجئين
التي شهدت وصول  1.1مليون مهاجر إلى ألمانيا العام
الماضي وحده.
م��ن جهته ،أك��د ه��ورس��ت سيهوفير زع��ي��م االت��ح��اد
االجتماعي المسيحي لمجلة «دير شبيغل» أنه سيرسل
إلى الحكومة االتحادية طلبا ً مكتوبا ً في غضون األسبوعين
المقبلين إلعادة فرض ضوابط على حدود البالد.
وف��ي السياق ،وع��دت المستشارة األلمانية بخفض
ملموس ألعداد المهاجرين الوافدين هذا العام لكنها رفضت
استحداث سقف قائلة إنه سيكون من المتعذر فرضه من
دون إغالق حدود ألمانيا.
وتسعى ميركل إلقناع الدول األوروبية األخرى بأخذ
حصص من الالجئين وتحث على إقامة مراكز استقبال
عند الحدود الخارجية ألوروب��ا وتقود حملة لالتحاد
األوروبي إلقناع تركيا بإبقاء الالجئين في أراضيها حتى
ال يدخلوا إلى دول االتحاد ،لكن الحملة حتى اآلن لم تحرز
تقدماً.
ه��ذا وأظهر استطالع للرأي نشرته صحيفة «بيلد»
األلمانية أمس إن دعم الكتلة المحافظة بزعامة ميركل
تراجع  2.5نقطة مئوية ليصل إلى  32.5في المئة وهو
أقل مستوى منذ انتخابات .2013
وأضاف االستطالع الذي أجراه معهد «إنسا» إن شعبية
حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني ارتفعت نقطة واحدة
لتصل إلى  12.5في المئة.

خامنئي يرحِّ ب برفع العقوبات ويحذر من مكر �أميركا ف�ضيحة ف�ساد في نيجيريا:اختال�س مليارات من الخزانة
أعرب المرشد األعلى االيراني السيد علي خامنئي ،عن
االرتياح لما أثمرت عنه مقاومة الشعب اإليراني بوجه
الحظر الظالم وتراجع األطراف األخرى أمام جهود العلماء
النوويين وجميع المعنيين بالمفاوضات النووية ،داعيا
لعدم الغفلة عن خدع أميركا ونقضها للعهود.
وحدد قائد الثورة في رسالة جوابية وجهها ردا ً على
الرسالة التي تلقاها من رئيس الجمهورية حسن روحاني
بشان تنفيذ االتفاق النووي 5 ،نقاط أساسية حول برنامج
العمل المشترك.
أوالً :االنتباه الى الطرف المقابل وأن يعمل بتعهداته
بشكل كامل ،تصريحات السياسيين األميركيين في االيام
القليلة الماضية كانت بشكل كامل تبعث على الشك.
ثانياً :على جميع المسؤولين في الحكومة اإليرانية ان
يعملوا بجد ومن دون توقف وبذكاء على جميع الصعد
لحل المشكالت االقتصادية وفقا ً لالقتصاد المقاوم ،ورفع
الحظر غير كاف لتطوير االقتصاد ورفع مستوى معشية
الشعب.
ثالثاً :يجب التوجه في اإلعالنات الى أن ما تم تقديمه
في االتفاق النووي كان ثمنا ً باهظاً ،واالمتناع عن البيانات
والكتابات التي تتجاهل هذه األثمان وتبدي االمتنان
للجانب الغربي.
رابعاً :بنفس المقدار الذي حصلنا عليه مقابل جبهة
االستكبار والغطرسة أتى نتيجة المقاومة والصمود ،وهذا
األمر يجب أن يعتبر بمثابة درس كبير في جميع القضايا
واألحداث في الجمهورية االسالمية في إيران.
خامساً :أؤكد مرة ثانية على عدم الغفلة عن خدع الدول
االستكبارية وخاصة أميركا ونقضها للعهود.
م��ن جهته ،ق��ال ال��رئ��ي��س اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي
إن االتفاق النووي تحقق في الوقت ال��ذي كان يحاول
الصهاينة وأعداء إيران في المنطقة وضع العراقيل أمامه،
وأش��اد بمواقف وتوصیات قائد الثورة االسالمیة تجاه
المفاوضات النوویة.
وفي كلمة خالل ملتقى تنفيذ خطة العمل المشتركة
الشاملة في طهران ،وصف روحاني المفاوضات النووية

كشف وزير اإلعالم النيجيري أن
 55شخصا ً من بينهم وزراء سابقون
في الحكومة اختلسوا  1.34تريليون
نيرا ما يعادل  6.8مليارات دوالر على
مدى  7سنوات.
وق��ال وزي��ر اإلع�لام الي محمد إن
حوالى  6.8مليار دوالر من أم��وال
الدولة سرقت في الفترة من 2006
إلى  ،2013مشيرا ً إلى أن الوقت حان
إلط�لاق حملية توعية ضد الفساد
المنتشر في مفاصل الدولة.
وق��دم الوزير إحصائية ال تستند
إلى أي أدل��ة تؤكد أقواله ،موضحا ً
أن  147مليار نيرا ( 742.42مليون

بالصعبة والمكثفة ،وقال أشكر قائد الثورة االسالمیة علی
ثقته الكاملة بوزیر الخارجیة ،وكذلك علی موافقته علی
اقتراحي بنقل ملف التفاوض مع ست قوی عالمیة من
االمانة العامة للمجلس األعلی لألمن القومي االیراني الی
وزارة الخارجیة ،ولو لم یحدث ذلك لكنا واجهنا صعوبة
في المفاوضات».
كما أشاد روحاني بشخصیة وأداء وزیر الخارجیة محمد
جواد ظریف في المفاوضات ،مشددا ً على أنه لو كان شخصا ً
آخر غیر ظریف قد تولی رئاسة الفریق النووي المفاوض لما
أنجز هذا الملف ،وأثنی أیضا ً علی الجهود التي بذلها رئیس
منظمة الطاقة الذریة االیرانیة علي أكبر صالحي.
أیضا ً أثنی الرئيس روحاني علی الجهود التي بذلها
وزیر الدفاع حسین دهقان الذي لعب دورا ً مؤثرا ً في قضیة
البعد العسكري للبرنامج النووي اإلیراني ،األمر الذي دعا
الوكالة الدولة للطاقة الذریة الى إغالق هذا الملف بعد 12
سنة من فتحه.

دوالر) سرقها حكام واليات سابقون
و 524مليار نيرا ( 2.65مليار دوالر)
سرقها مصرفيون و 7مليارات نيرا
( 35.35مليون دوالر) ق��ال إن 4
وزراء سابقين سرقوها .قائالً« :إذا لم
يقض على الفساد فإنه سيقضي على
نيجيريا».
ومنذ تولي الرئيس محمد بخاري
منصبه ف��ي أي���ار ال��م��اض��ي تعهد
شن حملة على الفساد ،ومنذ ذلك
الحين وج��ه��ت ات��ه��ام��ات بالفساد
إل��ى مستشار سابق لألمن القومي
ووزي���ر دف��اع س��اب��ق ،وأم��ر بخاري
األسبوع الماضي بالتحقيق مع قادة

عسكريين سابقين بشأن عملية غش
مزعومة في صفقة أسلحة.
وي���ق���ول ب���خ���اري إن حكومته
ستستعيد مبالغ من األم��وال تحير
العقل سرقت من القطاع النفطي وإن
خ��زان��ة ال��دول��ة كانت شبه خاوية
عند توليه الحكم من سلفه جودالك
جوناثان.
ويدر وباء الفساد ثروة على نخبة
صغيرة ،في المقابل يبقي الكثيرين
من النيجيريين في براثن الفقر رغم
أن نيجيريا كبرى ال��دول المنتجة
للنفط ف��ي أفريقيا وصاحبة أكبر
اقتصاد في القارة السمراء.

�أ�ستراليا :لتفادي ال�صين �شرك �صراع القوى الكبرى
ح��ث رئ��ي��س ال�����وزراء االس��ت��رال��ي
مالكولم ترنبول الصين على تجنب
إجراءات في سياق سعيها إلى تحقيق
مطالبها اإلقليمية في آسيا قد تزيد من
احتماالت نشوب صراع مع الواليات
المتحدة.
وق��ال ترنبول ال��ذي ك��ان يتحدث
في واشنطن قبل اجتماع مع الرئيس
األم��ي��رك��ي ب����اراك أوب��ام��ا أم���س ،إن
ال��رئ��ي��س الصيني ش��ي ج��ي��ن بينغ
تحدث عن رغبته في تجنب ما يعرف
باسم فخ ثوسيدايدس  -وهي نظرية
أكاديمية ترى مخاطر في أن يتحول

التنافس بين ق��وة ص��اع��دة وأخ��رى
راسخة إلى حرب.
وم��ت��ح��دث �ا ً ف��ي م��رك��ز ال��دراس��ات
االستراتيجية والدولية قال ترنبول:
«إذا كان تجنب فخ ثوسيدايدس هدفا ً
رئيسيا ً لالستراتيجية الصينية مثلما
يؤكد الرئيس شي فإننا نتطلع عندئذ
إلى أن تكون تحركات الصين مدروسة
بعناية بحيث تقلل احتماالت نشوب
حرب ال أن تزيدها» ،مضيفا ً أنه يتعين
على الصين السعي لطمأنة الجيران
وبناء ثقة في نواياها.
وقال رئيس الوزراء االسترالي في

إشارة إلى المطالب اإلقليمية للصين
في بحر الصين الجنوبي حيث تبني
الصين جزرا ً صناعية لتوسيع نفوذها
«ي��ج��ب أن ت��ك��ون شرعية المطالب
بالشعاب المرجانية والمياه الضحلة
عامالً ثانويا ً أثناء التركيز على ذلك
الهدف».
وأش��ار إنه يجب تسوية المطالب
المتنافسة من خالل القانون الدولي
وأش��ار إلى قضية أقامتها الفيليبين
في محكمة التحكيم الدائمة في الهاي
بخصوص مطالبها المتنافسة مع
الصين.

