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�أين م�صلحة الأردن
مما يجري في الإقليم؟
} محمد شريف الجيوسي
يذ ّكر تسارع األحداث في المنطقة العربية ومحيطها ،بما حدث
في أواخر الثمانينات ومطلع التسعينات من انهيارات متسارعة
في أوروب��ا الشرقية واالتحاد السوفياتي ،وهي األح��داث التي
أس�ف��رت ف��ي حينه ع��ن والدة نظام عالم جديد أح��ادي القطبية
بقيادة الواليات المتحدة األميركية ،وما أسفر عنه ذلك االنهيار
من ح��روب وتشطير دول وح��روب وصيرورة العالم أق� ّل عدالً
وأمنا ً واستقراراً.
لكن العالم اآلن يشهد انهيارات مختلفة ،حيث يعيش الغرب
أزم��ات اقتصادية وسياسية متفاقمة ،من صنع يديه؛ فقد أراد
الغرب إقامة «شرق أوسط جديد» على مقاساته ،قوامه دويالت
طائفية ومذهبية وعرقية يسودها التناحر والفتن واالحتراب
والعداوات والفوضى التي أسماها خالقة ،فإذا اإلرهاب والهجرات
تنقلب عليه وتعبر بواباته من دون إذن من أوسع بواباته.
وك ��ان ال �غ��رب ق��د فتح جبهات ع��دي��دة ف��ي ال ��دول اإلسالمية
السوفياتية سابقاً ،وفي أفغانستان وأوكرانيا وحاول التضييق
على الصين اقتصادياً.
ً
وأراد استخدام النفط سالحا ض ّد روسيا وإي��ران وفنزويال
والجزائر ،فإذا به يصبح سالحا ً ض ّد من عملوا على استخدامه
من أميركان وعربان ،بأكثر مما تض ّرر الذين استخدم ضدّهم هذا
السالح ،ذلك أنّ التابعين من مستخدميه ال يتوفرون على مصادر
اقتصادية أساسية أخرى غير النفط ،فيما المستهدف اقتصادهم
على قدرة للتكيّف ولديهم صناعاتهم ومصادر أخرى.
وحاصر الغرب إي��ران بذريعة سعيها للحصول على سالح
ذ ّري (رغم أنّ من حق إي��ران وغيرها امتالك هذا السالح طالما
أنّ هناك دوالً صديقة وع��دوة تمتلكه) فإذا بالحصار يرت ّد على
ِ
المحاصرين لها ،فبعد نحو  13سنة ،استطاعت إيران خاللها من
تكوين بنية سياسية واقتصادية وعالقات دولية صديقة ،جعلت
التبجحات يقدم على مصالحتها والتسابق على
الغرب رغم ك ّل
ّ
و ّده��ا ووأد مصالح التابعين له في اإلقليم (وإنْ ك��ان الغرب ال
يؤتمن جانبه ويحتمل تبييت غدر ما).
أرادوا تطويع اليمن بذريع ٍة مذهبيةٍ ،واستعادة «الشرعية»،
فإذا باليمن ينقل الحرب في جوانب منها إلى خارجه ،وأصبح
ممكنا ً أن يستعيد ما تبقى له من أراض يمنية خارجه ،لم يتم ّكن
علي عبد الله صالح من استردادها ،رغم أنه استعاد مساحات
واسعة كانت ضمن السعودية.
وشنّوا على سورية حربا ً دولية إرهابية ضروساً ،عسكرية
واقتصادية وإعالمية على مدى  5سنوات ...وما تزال تشنّ ،لكن
هذه الحرب رغم ك ّل ما أحدثته من دمار للبنى التحتية واالقصادية،
وما أسفرت عنه من شهداء وضحايا ،أخذت ترت ّد على المخططين
والمن ّفذين لها ،يوما ً فيوم ،وأسهمت في خلق عالم جديد ،متعدّد
القطبية ونشوء تحالفات واسعة جديدة ،مناهضة لإلمبريالية
العالمية والعواصم االستعمارية القديم منها والجديد ،وما تختلق
وتدعم من حروب وفتن ورجعيات.
ولم يكن العراق ،خارج حسابات التآمر عليه ،فدفعوا «داعش»
الحتالل مساحات واسعة منه ،حتى ك��ادت الدولة العراقية أن
تسقط مجدّداً ،لكنهم فشلوا اآلن على نح ٍو الفت ،ولم تنجح إلى
ح ّد بعيد محاوالتهم ،ولم تجد تركيا أردوغان موطئ قدم لها في
العراق .كما سعوا إلى خراب الجزائر لكنهم فشلوا.
قسموه
لكن ال�س��ودان ك��ان خ��ارج المعادلة اإليجابية ،حيث ّ
وأخضعوا ما تبقى منه إلرادتهم ب��أنْ أسهم في الحرب القذرة
على ليبيا ،وما آل إليه حالها بفضل أدواتهم الراهنة من عصابات
إره��اب �ي��ة ،ل�ك��ن ه ��ذه ال �ع �ص��اب��ات ل��م ت�ت�م� ّك��ن م��ن ح�س��م األم ��ور
(أي السودان)
لمصلحتها ،رغم ما أحدثته من خراب فيها واآلن ّ
يتدخل في اليمن في حرب ال مصلحة له فيها ،بل ستج ّر عليه
مشكالت الحقاً.
ً
ول��م يكن الكيان الصهيوني يوما على غير ما جبل عليه من
عداء للمنطقة العربية ،ومن ضمنها األردن ،ولم يكن بعد معاهدة
«وادي عربة» بأحسن مما كان عليه من عداء قبلها ،بل إنه استغ ّل
ال�م�ع��اه��دة أب�ش��ع اس�ت�غ�لال ،وأط �ل��ق م�س��ؤول��ون ف�ي��ه ،المواقف
والتصريحات الصريحة المعادية له ،وما زالت نافذون فيه ،بمن
فيها نتنياهو ،يعتبرون شرق النهر جزءا ً من كيانهم العدواني،
ويشكل رفض تل أبيب إقامة دويلة فلسطينية على الضفة وغزة
والقدس الشرقية ،تهديدا ً مصيريا ً ألمن األردن االستراتيجي،
ويحدث هذا وسط حماية غربية مطلقة وأميركية بخاصة.
السؤال ،أين تقع مصلحة األردن من ك ّل ما جرى ويجري في
المنطقة ،فاألردن جزء من هذا اإلقليم وأمنه من أمنه ،ومصالحه
االقتصادية من مصالحه ،واستقراره الديمغرافي من استقراره،
وتكوينه االجتماعي وإيماناته من تكويناته وإيماناته ،وأمانيه
وآماله الوطنية من آمانيه وآماله في التحرير والعودة.
والغرب أوروبيا ً وأميركياً ،ال مواثيق له إال بقدر ما تتفق مع
مصالحه المتغيرة باستمرار ،وهو طالما ولغ بالدم على مدى
تاريخه بما في ذل��ك شعوبه وطوائفه ودول��ه ،ول��م يكن بالطبع
أرحم تجاه الشرق من عالقاته ببعض ،وما نرى من توافق راهن
مص دم��اء شعوب أمتنا
بين أطرافه ،فألنه يعتاش ويتفق على ّ
وغيرها واستغاللها ،وعندما تصحو أمتنا من أغاللها ،ويتوقف
استغاللنا سنرى صراعاتهم أش ّد من حربيهما العالميتين األولى
والثانية.
وم��ع ب��دء اف�ت�ق��اره��م ،ن��رى كيف تخلوا ويتخلون ع��ن الدول
الضعيفة منهم ،كما نرى توجهات لديهم لالنشقاق ،من الواليات
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال ...وعلى الطريق
غيرهم.
إنّ ما يقدّمه الغرب ل�لأردن وف��ي المقدّمة واشنطن من منح
وق��روض وتسهيالت ،ويمنّون بها علينا ليل نهار ،ويسمحون
ألنفسهم بموجبها بالتدخل ف��ي الكثير م��ن أم��ورن��ا ،وبفرض
وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين التي تسهم في مزيد
من الخراب االقتصادي أكثر مما ُتصلح بكثير ،وبالصمت عن
خ��روق��ات الكيان الصهيوني لمعاهدة «وادي ع��رب��ة» (رغ��م ما
تنطوي عليه م��ن إج�ح��اف) وبالعمل على ال�ع��ودة للمفاوضات
العبثية الفلسطبينية ـ «اإلسرائيلية» بعد أكثر من  20سنة من
المفاوضات العبثية؛ التي ل��م تنتج غير مزيد م��ن االستيطان
الصهيوني واألس��رى حتى لألطفال والنساء والمرضى ،وبناء
جدار الفصل العنصري ،واإلفقار واجتثات المزروعات والقتل
والتنكيل.
لم يصبح األردن بنتيجة هذه السياسات والخدمات الجليلة
التي قدّمها ـ سواء على صعيد الحرب على العراق سنة  ،2003أو
على صعيد العالقات مع سورية منذ الحرب الدولية عليها وقبلها،
وال على صعيد الدخول في األح�لاف الدولية اإلقليمية ،وقبول
الالجئين من ك� ّل ح��دب طالما أنّ قبولهم يخدم مصالح الغرب
ويشكل ضغطا ً سياسيا ً على الدول المعنية ،وقد ُيستخدم بعضهم
من قبل الغرب ض ّد أوطانهم ،ويغطي الحاجة لعمالة عادية وفنية
وأكاديمية في الغرب ـ لم يصبح األردن أكثر ثرا ًء ،أو أقل مديونية،
وال المواطن األردني أحسن معيشة وأق ّل بطالة ،بل اتسعت دائرة
الفقر وأضحت الطبقة الوسطى في طريق التالشي.
إنّ ما يم ّن به على األردن أدن��ى بكثير مما يقدّم للغرب من
خدمات ،تض ّر بمصالحه وبمصالح أشقاء حقيقيين خارج دائرة
النفوذ الغربي األميركي الصهيوني ،وال تخدم في نهاية التحليل
مصالح أص��دق��اء الغرب من ال�ع��رب ،بل تجلب عليهم مشكالت
وأعاصير هم في غنى عنها ويمكن تجنّبها.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

كوالي�س

ال�سفير ال�سعودي في العراق متحدث ر�سمي با�سم الإرهاب!
} بغداد ـ مصطفى حكمت العراقي
لم يعد خافيا ً على أحد حجم التوغل السعودي في دعم
اإلرهاب على مختلف األصعدة حيث اعترف بذلك نائب الرئيس
األميركي بايدن وكذلك التقارير المس ّربة من االستخبارات
األلمانية ،والعديد من االستخبارات الغربية واإلقليمية،
فمصدر ك ّل فتاوى التحريض هي من منابر الرياض المدعومة
حكوميا ً والدعم المادي واللوجستي هو سعودي بامتياز حتى
ت ّم إخراج أعتى المجرمين من سجون مملكة الرمال والذهاب
بهم الى العراق وسورية ،للقيام بأعمال إجرامية على خلفيات
طائفية بحتة ،وت ّم التحالف مع «القاعدة» وفروعها في المنطقة
ألغراض سياسية وتدميرية ،فكما ت ّم إنشاء «القاعدة» من قبل
بندر بن سلطان بالتعاون مع الواليات المتحدة إلسقاط الجيش
السوفياتي في أفغانستان ،ت ّم االعتماد على «القاعدة» اليوم في
اليمن إلسقاط الجيش اليمني واللجان الثورية إلخضاع الشعب
اليمني ،وكذلك الحال في سورية ،إذ كان رجل الرياض األول في
دمشق هو االرهابي زهران علوش الذي أمطر العاصمة السورية
بمئات القذائف والصواريخ التي استهدفت المدنيين واألطفال،
إلى أن ت ّم قتله بغارة جوية للجيش العربي السوري ،وهو ما
جعل الرياض تفقد صوابها وتتب ّنى أف��راد معارضة ترتكب
جرائم حرب بحق الشعب السوري ،بدليل كالم هيثم م ّناع أحد
أركان المعارضة السورية...
كذلك الحال في العراق ،فبعد أن كشفت العديد من التقارير
األمنية العراقية مدى حجم دعم الرياض الكبير للجماعات
المسلحة التي تشكلت بعد سقوط النظام العراقي السابق،
بغية إرباك الوضع العراقي وعدم السماح باستقرار أمني في
العراق يسمح بتط ّور اقتصادي وسياسي ،وهو ما تخشاه
الرياض بشكل ج��دي ،ألنّ العراق اذا نهض فسيكون األول
اقتصاديا ً في المنطقة بحكم المخزون النفطي الهائل الذي

يمتلكه العراق ولهذا تحاول السعودية مرارا ً وتكرارا ً إضعاف
العراق بشتى الوسائل...
ويأتي مسلسل استهداف الحشد الشعبي ومحاوالت إسقاطه
ضمن هذا المخطط ،حيث زعم السفير السعودي في العراق
ثامر السبهان رفض الكرد ومحافظة األنبار دخول قوات الحشد
الشعبي إلى مناطقهم بأنه يبيّن «عدم مقبوليته من قبل المجتمع
العراقي» ،فيما أشار إلى أنّ الجماعات التي تقف وراء أحداث
المقدادية ال تختلف عن تنظيم «داعش» على ح ّد قوله .وسأل
السبهان :هل تقبل الحكومة العراقية بوجود حشود سنية
كالحشود الشيعية الحالية وبنفس التسليح؟ ولماذا يوضع
السالح بيد الحشد الشعبي فقط؟ واتهم السبهان إيران بما وصفه
بالتدخل في الشؤون العراقية الداخلية بشكل واضح وإنشاء
ميليشيات مسلحة على ح ّد زعمه ،مشدّدا ً على ضرورة إيجاد ح ّل
جذري للبيئة التي ساهمت بظهور «داعش» واإلرهاب.
وبشأن مطالبة وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل
خليفة بح ّل الحشد الشعبي ،أكد السبهان أنّ «من يستمع إلى
خطب الجمعة لسماحة السيد السيستاني وتصريحات السيد
مقتدى الصدر يستشعر خطر المرجعيات الدينية الشيعية من
ذلك» ،على ح ّد تعبيره.
تصريحات السفير السعودي القت سخطا ً شعبيا ً وسياسيا ً
واسعا ًحيث طالبت هيئة الحشد الشعبي الحكومة العراقية بطرد
السفير السعودي من العراق ومعاقبته على خلفية تصريحاته
األخيرة ض ّد الحشد .وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد
األسدي في بيان ،إنّ ما تحدّث به السفير السعودي تجاوز ك ّل
الحدود واللياقات الدبلوماسية ،وهو ين ّم عن النوايا المبيتة سلفا ً
إلرسال سفير دولة تدعم اال ٍرهاب ليكون ممثالً لها في دولة ال تزال
دماء أبنائها تقطر من مفخخات إرهابهم ودواعشهم وبهائمهم
البشرية المفخخة...
وأضاف األسدي إنّ تجاوز هذا المدعو على الحشد والحكومة
والغالبية السكانية والسياسية ال يزيدنا إال إصرارا ً على القضاء

على الدواعش ورفض ومحاربة داعميهم ومم ّوليهم في الداخل
والخارج ،مطالبا ً الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بطرد هذا
السفير ومعاقبته على تصريحاته الوقحة وتجاوزه على الشعب
العراقي وحشده الشعبي المقدس وس ْوقه ألكاذيب مفضوحة
وتحريضه المباشر على الفتنة بين مكونات الشعب العراقي...
كذلك اعتبر وزير النقل باقر جبر الزبيدي تصريحات السفير
السعودي في العراق ض ّد الحشد الشعبي« ،مخالفة» لألعراف
الدبلوماسية و«تدخالً سافراً» في الشأن العراقي.
وأضاف الزبيدي إنّ «الحشد الشعبي الذي ح ّرر ديالى وصالح
الدين ،وقدّم مئات الشهداء والجرحى وح ّرر  170قرية وقضاء هو
شرف هذه األمة ورمز عزتها».
كما دان رئيس كتلة ال��دع��وة النيابية خلف عبد الصمد
تصريحات السفير السعودي في العراق تجاه الحشد الشعبي،
مطالبا ً وزارة الخارجية بالتدخل الفوري وحفظ كرامة الدولة
العراقية وطرد السفير السعودي من العراق ...كما طالبت العديد
من الشخصيات السياسية واالجتماعية باتخاذ إجراء فوري ض ّد
السفيرالسعوديوطالبتبطرده،أماالخارجيةالعراقيةفستكون
توسلت الرياض لفتح سفارة
كعادتها ضعيفة في الردّ ،وهي التي ّ
لها في بغداد فيما هي تعلم أنّ السياسات السعودية مرفوضة من
غالبية الشعب العراقي ،وأنّ استمرار هذه التصريحات سيجعل
الحكومة العراقية في حرج شديد ،فهي مطالبة بتنفيذ مطالب
الشعب العراقي بطرد السفير السعودي الذي بدأ عمله قبل أيام
قليلة ...إنّ استمرار تعاطي وتغاضي الدبلوماسية العراقية عن
هذه الحماقات السعودية يمهّد لتدخل سعودي أكبر في العراق،
كما يمهّد إلقامة «اإلقليم السني» الذي تدعمه الرياض ،ما سيؤدّي
حتما ً إلى تقسيم العراق ،وهو ما يجب الوقوف في وجهه بك ّل
قوة ،فالرياض التي أوغلت في سفك دماء الشعبين السوري
واليمني بشكل علني ال يمكنها أن تكون حمامة سالم في العراق،
ألنها صاحبة مشروع تخريبي واضح يتطلب تدمير وتخريب ك ّل
من يعارض الرياض أو يقف في وجهها...

توقعت مصادر عسكرية
متابعة للميدان السوري
إذا تأجل لقاء جنيف بين
الحكومة والمعارضة للمرة
الثانية أن تشهد جبهات
القتال تصعيدا ًتتساقط
خالله معاقل الجماعات
المسلحة المشاركة في
مؤتمر الرياض ليت ّم
أي
إسقاطها نهائيا ً من ّ
بحث سياسي أو تصنيف
لمكانتها ،وهذا يعني
تسارع تق ّدم الجيش
السوري بدعم ناري نوعي
تستع ّد األركان الروسية
لتوفيره خالل الفترة
الفاصلة عن نهاية الشهر،
بما فيها كثافة الصواريخ
التي تستهدف التحصينات
واألنفاق وروبوتات التق ّدم
المحصنة
نحو المواقع
ّ
والمحميّة وتقنيات
ومفاجآت نوعية.

�شروط جديدة على حق اللجوء في �ألمانيا وميركل لالجئين :ال مكان لمن يعادي ال�سامية و«�إ�سرائيل»

�أوروبا تدر�س اليوم تعليق العمل بنظام «ال�شنغن» لمدة عامين
من المنتظر أن يبحث االتحاد األوروب��ي ،اليوم االثنين،
فكرة تعليق العمل بحرية الحركة بين دول االتحاد المعروف
بنظام الشنغن لمدة عامين وذلك بموجب إجراءات الطوارئ،
في وقت حذر رئيس ال��وزراء الفرنسي مانويل فالس من
أن أزمة الالجئين والمهاجرين قد تدمر االتحاد األوروبي
برمته.
وم��ن المنتظر أن يلتقي اليوم وزراء داخلية االتحاد
األوروب��ي في أمستردام لمناقشة إج��راءات الطوارئ التي
تسمح للدول بإعادة العمل بنظام الرقابة الحدودية لمدة
عامين.
وف��ي حين تسمح قوانين الشنغن بممارسة ال��دول
لسلطاتها ،فإنه قد يصار إلى تصعيدها بشكل غير مسبوق،
منذ التوصل إلى االتفاقية التي تسمح لمواطني  26دولة
بحرية االنتقال قبل  30سنة.
وقد يبدأ العمل باإلجراءات الجديدة مع انتهاء قرار فترة
األشهر الستة بالتحقق من ج��وازات السفر الذي كانت قد
تقدمت به ألمانيا.
وينبغي على المفوضية األوروبية أن توافق على أنه
«يوجد تقصير دائم وخطير» على الحدود الخارجية لمنطقة
الشنغن من أجل تفعيل اإلجراءات الجديدة.
وف��ي السياق ،قالت نتاشا بيرتود ،المتحدثة باسم
رئيس االتحاد األوروبي جان كلود يونكر «هذه االحتمالية
قائمة ،والمفوضية مستعدة الستخدامها عند الضرورة»،
وأضافت« :نحن لم نصل بعد إلى تلك المرحلة ،ولكن وزراء
الداخلية ستكون لديهم الفرصة لمناقشة أي الخطوات التي
ينبغي اتخاذها أو يحتاجون إلى اتخاذها عند الوصول إلى
فترة ذروة تدفق الالجئين في مايو المقبل ،وذلك خالل لقاء
الوزراء في أمستردام ،يوم االثنين».
وكانت الدول األعضاء ألقت باللوم على اليونان لعجزها
عن تسجيل مئات اآلالف من الالجئين والمهاجرين الذين
تدفقوا عبر حدودها.
يأتي ذلك في وقت أقر فيه البرلمان األلماني قانونا ً يلزم
طالبي اللجوء ابتداء من شباط القادم حيازة ما يسمى
بـ«إثبات الوصول إلى ألمانيا» أو «بطاقة هوية طالبي
اللجوء» الذي أقترحه وزير الداخلية دي ميزيير ،حيث
يهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء
وح��ل مشاكل تسجيل اآلتين إل��ى ألمانيا للتقدم بطلب
اللجوء.
وسادت حالة من الفوضى اإلداري��ة خالل عملية تقييد
بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا ،قبل إقرار هذا
القانون ،فكل سلطة من السلطات األلمانية كانت تقوم
بتحضير ملف معلومات عن المتقدمين بطلب اللجوء،
وبذلك كان يتم تقييد بيانات بعض اآلتين إلى ألمانيا مرتين
أو أكثر.

وأدى هذا األمر إلى زي��ادة مدة إج��راءات البت في طلب
اللجوء ،فضالً عن ذلك كان البعض يضطرون إلى االنتظار
طويالً قبل أن يتم تسجيلهم.
وتقول السلطات األلمانية إن «إثبات وصول المتقدمين
بطلب اللجوء إلى ألمانيا» (أو ما يُع َرف أيضا ً بـ «بطاقة
طالبي اللجوء الشخصية» الجديدة) يقوم بالحد من هذه
المشكالت.
ووفقا ً للنظام الجديد يتم تحضير سجل بيانات لكل الجئ
في مركز إيواء الالجئين الرئيسي ،وذلك بشكل فوري عند
حدوث أول تواصل بين الالجئ والسلطات األلمانية ،وبذلك
يتم إبالغ السلطات كافة والمؤسسات والمكاتب الحكومية
األلمانية ،بما فيها الشرطة ،عن معلومات المتقدم بطلب
اللجوء.
وباإلضافة إلى البيانات الشخصية تخزن معلومات
أخرى مثل بصمة اإلصبع والبلد األصلي لطالب اللجوء ورقم
هاتفه المحمول وأيضا ً معلومات حول التطعيم الصحية
واللقاحات الطبية وبيانات أخرى متعلقة بالمتقدم بطلب
اللجوء ،وأيضا ً يتم تدوين معلومات حول مؤهالته المهنية
ومستواه التعليمي ،وكذلك حول دينه أو خلفيته الدينية.
وبواسطة «إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى
ألمانيا» أو ما يعرف أيضا ً بـ «بطاقة هوية طالب اللجوء»،
تريد الحكومة األلمانية حل مشكالت عدة ،ومنها :مشكلة
تسجيل طالب اللجوء مرتين على األق��ل ،وأي��ض�ا ً سوء

احتدام االحتجاجات في مولدوفا
والحكومة تتع ّنت
دع��ا وزي��ر الداخلية المولدوفي
أل���ك���س���ان���در ج����ي����زدان م��ن��ظ��م��ي
االحتجاجات إل��ى االل��ت��زام باألمن
العام وعدم تجاوز القانون.
وقال جيزدان في مؤتمر صحافي:
«إن��ن��ا ندعو منظمي االحتجاجات
إل��ى أن يتذكروا ب��أن االحتجاجات
السلمية ه��ي ج���زء ال ي��ت��ج��زأ من
ح��ق��وق ال��م��واط��ن��ي��ن ف��ي أي��ة دول��ة
ديمقراطية».
وأض��اف« :أود أن أش��دد على أن
االحتجاجات يجب أن تكون سلمية
وت��ج��رى ف��ي إط���ار ال��ق��ان��ون ،مع
ضمان حقوق المواطنين اآلخرين
وح��ري��ات��ه��م .وي��ت��ح��م��ل منظموها
مسؤولية شخصية عن األمن ومنع
أعمال العنف».
كما أعلن رئيس هيئة التفتيش

العامة التابعة لشرطة العاصمة
ال��م��ول��دوف��ي��ة كيشيناو غيورغي
كافكاليوك أن تعبئة شاملة لقوات
ال��ش��رط��ة س��ت��ج��رى ف��ي العاصمة
وس��ي��ت��م إي��ص��ال ت��ع��زي��زات أمنية
إضافية إليها ،وذلك لتأمين سالمة
المواطنين وممتلكات الدولة.
وخ��رج��ت  3م��ظ��اه��رات حاشدة
نظمتها المعارضة ف��ي العاصمة
ك��ي��ش��ي��ن��او أم����س ،أول���ه���ا ل��ح��زب
االش��ت��راك��ي��ي��ن و«ح��زب��ن��ا» للقوى
ال��ي��س��اري��ة ،أم��ا الثانية فتنظمها
منصة «الكرامة والحقيقة» المدنية
م��ن يمين ال��وس��ط ،ف��ي حين ينظم
ال��ح��زب ال��دي��م��وق��راط��ي المسيرة
الثالثة ال��م��ؤي��دة لحكومة باويل
فيليب الحالية.
وف���ي وق���ت س��اب��ق ق���ال إي��غ��ور

دودون زعيم حزب «االشتراكيين»
المعارض للصحافيين «هم يمعنون
في ظلمنا ،وليس لديهم أي حل آخر
س��وى إقحامنا ف��ي ج��دل ي��ب��دأ وال
ينتهي .االحتجاجات سوف تستمر،
وس��ن��ش��دد ال��ض��غ��وط ع��ل��ى ه��ذه
السلطة بما يحملها على االستسالم.
نحن بانتظار أندريان كاندو (رئيس
البرلمان) في الساحة المركزية في
كيشيناو حيث سيحتشد الموالون
لنا هناك».
واعتبر دودون أن مواقف الحكومة
صارت تعاني ضعفا ً مستمراً ،نظرا ً
إل��ى أن الدبلوماسيين األميركيين
واألوروبيين الذين يؤيدون الغالبية
الحاكمة ال��ج��دي��دة ف��ي البرلمان
«أخ���ذوا ي��درك��ون ض��رورة الوقوف
إل��ى جانب الشعب» المولدوفي،
فيما ص���رح ك��ان��دو ،ب���أن تشكيل
الحكومة ال��ج��دي��دة ف��ي ال��ب�لاد تم
وفق التشريعات المرعية ،وبأنه ال
توجد أي مسوغات الستقالته وحل
البرلمان.
ودع��ا دون��ون في هذه المناسبة،
جميع ت��ي��ارات المعارضة الممثلة
ب��ـ«االش��ت��راك��ي��ي��ن» ،و«ح��زب��ن��ا»،
و«األرض����ي����ة ال��م��دن��ي��ة ل��ل��ك��رام��ة
والحقيقة» ،إلى التقيد التام بالقانون
خ�ل�ال جميع ح��م�لات االح��ت��ج��اج.
وأضاف« :ال ينبغي في االحتجاجات
محاصرة المباني الرسمية ،والدعوة
إلى العنف ،إذ أن لهذه االعتصامات
أثرها في مصير البالد».

استخدام هويته ،أما معلومات المؤهالت المهنية فهي
تسهل عملية اندماج الالجئين في سوق العمل ،وذلك ألن
مركز العمل والوظائف يطلع على هذه البيانات أيضاً.
ويوجد هدف آخر لهذه البطاقة الجديدة وهو تقصير مدة
طلب اللجوء ،وعالوة على ذلك فإن هذه البطاقة الجديدة
تسهّل عملية توزيع الالجئين في ألمانيا ،بحسب ما يفيد
المكتب االتحادي األلماني لشؤون الهجرة والالجئين.
وفي سجالت بيانات طالبي اللجوء يتم أيضا ً تحديد
المؤسسة األلمانية المسؤولة عن طالب اللجوء ،وهذا يعني
تحديد مكان إقامته في ألمانيا ،علما ً بأن توزيع الالجئين
على مختلف المناطق األلمانية يتم وفق ما تسمى بـ «صيغة
كونيغ شتاين» المحددة لحصة كل والية ألمانية من أموال
الضرائب العامة.
ولكن ،ليس كل طالبي اللجوء يلتزمون بأماكن إقامتهم،
بل إن منهم من يرحلون عن األري��اف والقرى ،التي كانوا
قد وزعوا إليها ،ألنهم يفضلون المدن الكبيرة والتجمعات
المدنية الحضرية ،والبطاقة الجديدة تحد من ذلك ،بحسب
ما ذكر وزير الداخلية األلماني توماس دي ميزيير ،فطالب
اللجوء لن يحصل على هذه البطاقة إال في مكان اإلقامة
المحدد الذي يتم إرسال طالب اللجوء إليه.
وستكون البطاقة الجديدة هي الوحيدة التي تخول طالب
اللجوء الحصول على مساعدات مالية ،والحاسم في هذه
البطاقة هو أن طالبي اللجوء لن يتمكنوا من الحصول على

مساعدات اجتماعية ،ولن ينظر في طلبات اللجوء الخاصة
بهم ،إال إذا كانوا يمتلكون هذه البطاقة ،فيما سيتم حرمان
المستنكفين عن تسلم بطاقته من المؤسسة األلمانية
المعنية في المناطق المحددة لذلك من المساعدات المالية
ولن تكون لديه إمكانية التقدم بطلب اللجوء.
وبهذا تريد السلطات تحفيز طالبي اللجوء غير المسجلين
على أن يذهبوا إلى محالت تدوين بياناتهم ،فال مساعدات
اجتماعية من دون بطاقة هوية.
لكن توجد انتقادات إزاء هذا الشرط القاضي بإلزام
طالب اللجوء بمكان إقامة محدد ،ففي هذه الحالة قد يسكن
بعض الالجئين في أماكن ليس فيها نشاطات اقتصادية أو
أعمال ووظائف شاغرة ،بحسب انتقادات منظمة مساعدة
الالجئين ،وبذلك يكون اندماج الالجئين في المجتمع وفي
سوق العمل صعباً.
وبحسب الداخلية األلمانية ،فإن المخابرات األلمانية
الداخلية «هيئة حماية الدستور األلماني» ،لن يكون من
حقها معرفة معلومات المتقدمين بطلب اللجوء ،لكن
السلطات األمنية األلمانية ترجو أن تساعدها بطاقة الهوية
الجديدة (أو ما يسمى بـ «إثبات الوصول إلى ألمانيا») في
معرفة معلومات طالبي اللجوء ،ومن المقرر أن يبدأ إصدار
البطاقات الجديدة ابتدا ًء من شهر شباط  ،2016وبحلول
فصل الصيف من المقرر أن يكون قد تم تعميم هذا النظام
على جميع مناطق ألمانيا.
الى ذلك ،أكدت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل ،أن ال
مكان «للمعادين للسامية» و«إسرائيل» في ألمانيا ،موجهة
بذلك كالمها إلى الالجئين.
وقالت ميركل في كلمتها األسبوعية إن «معاداة السامية
أكثر تفشيا ً مما نتصور ،لذلك يتعين علينا القيام بتحركات
كثيفة لدرئها» ،داعية إلى أخذ الهواجس التي عبر عنها
أواخ��ر تشرين الثاني رئيس المركز المركزي لليهود في
ألمانيا ،يوسف شوستر «على محمل الجد».
وشددت على أنه «يجب أن نولي هذه المسألة اهتمامنا،
وبالتحديد لدى الشبان المنحدرين من بلدان تتفشى فيها
الكراهية إلسرائيل واليهود» .وتابعت« :نالحظ في بعض
المدارس وفي بعض المراكز مظاهر معادية للسامية يقوم
بها شبان ،ويتعين على كل راشد التصدي لها».
وأضافت المستشارة األلمانية« :يتعين علينا أيضا ً
أن نشجع التالمذة الذين ال يف ّكرون بهذه الطريقة ،حتى
نجعلهم قادرين على أن يقولوا بصراحة إن ذلك يجب أال
يحصل».
وخلصت إل��ى القول« :يمكن دائما ً البحث عن ذرائ��ع
وحجج ،لكن يجب أن يكون واضحا ً أيضاً ،ال مكان في
مجتمعنا لمعاداة السامية ...يجب بكل بساطة أن يكون هذا
األمر واضحاً».

الجي�ش الإندوني�سي ي�ست�أنف مطاردة
الإرهابي «�أبو وردة» �سانتو�سو

استأنفت القوات الخاصة اإلندونيسية أمس مطاردة
اإلرهابي رقم واحد في البالد الملقب بـ«أبو وردة» سانتوسو
ذي الصلة بتنظيم «داعش» اإلرهابي.
وأشارت مصادر صحافية ،إلى أنه يشارك في مالحقة
«أبو وردة»  1800فرد يمثلون القوات البرية والبحرية
اإلندونيسية ،وأن البحث عن الطريد األول مستمر في جزيرة
سوالوسي شمال شرق البالد.
من جهته ،قال الرئيس اإلندونيسي جوكو وي��دودو،
في اإلشارة إلى خطر «أبو وردة» على البالد وأمنها ،أعلنه
«اإلرهابي رقم واحد» في إندونيسيا ،وأكد أن إلقاء القبض
عليه يندرج بين أولويات مكافحة اإلرهاب في البالد.
وتتهم الشرطة األندونيسية «أبو وردة» الذي يتزعم
أكبر وأخطر فصيل إرهابي في البالد تحت مسمى «مجاهدو
إندونيسيا الشرقية» ،بالوقوف وراء معظم االعتداءات

واألعمال اإلرهابية ،التي استهدفت بالدرجة األولى رجال
األمن والشرطة.
ويؤكد الخبراء اإلقليميون أن «أب��و وردة» استطاع
التأسيس لعالقات وطيدة بين جماعته والزمر اإلرهابية
األخرى الناشطة في إندونيسيا ،ناهيك عن إعالنه «البيعة»
لمتزعم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي.
وفي العام المنصرم ،أمضت الشرطة وق��وات الجيش
اإلندونيسية ثالثة أشهر في البحث عن «أبو وردة» ،من
دون أن تقتفي أثره ،فيما أكد في هذا الصدد بدر الدين هايتي
قائد جهاز الشرطة اإلندونيسية أن جهود الجيش واألمن
لم تذهب هباء ،إذ قال« :استطعنا تصفية سبعة مسلحين،
بمن فيهم أحد أهم مساعدي «أبو وردة» المقربين ،فضالً عن
اعتقال  21مشبوها ً آخرين كانوا على صلة مباشرة بـ«أبو
وردة» وضالعين في أعمال إرهابية سابقة».

