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 هشام الهبيشان


لم يكن يوم االثنين الذي وافق  25كانون الثاني الحالي،
سوى يوم عادي من األيام التي يعيشها أبناء بالدي مصر،
ف�ل��م تستطع ق��وى ال �ش � ّر ال �ت��ي تمثلها ج�م��اع��ة «اإلخ� ��وان»
وأن�ص��اره��ا م��ن معدومي الوطنية واألخ�ل�اق ،أن ت�ن��ال من
استقرار بالدي أو من أمن شعبها ،ولم تنجح دعوات إشاعة
الفوضى التي أطلقتها الجماعة المسلحة ،ومن يعاونها من
قوى اإلرهاب الداخلي والخارجي ،في ذكرى أحداث يناير،
ولم تزد الحالة المصرية سوى مزيد من االرتباط بين الشعب
وقيادته السياسية ،التي تريد بمعاونة جيشها وشرطتها
الباسلين ،أن تصل ببالدي إلى ب ّر األمان واالستقرار.
ورغ� ��م ف �ش��ل ج �م��اع��ة اإلره � ��اب وال�ت�ض�ل�ي��ل ف��ي الحشد
الجماهيري كما ادّعت ،وادّعى أنصارها من أتباع الشيطان،
ظ�لّ��ت ع�ل��ى غ�يّ�ه��ا ف��ي م�م��ارس��ة ال �ك��ذب وال�ت�ض�ل�ي��ل ،وقامت
ب��إص��دار بيانات مزعومة ،بأنها حشدت لمئات الفعاليات
في ذكرى أحداث يناير من عام  ،2011ور ّوجت عن طريق
كتائبها االلكترونية على مواقع التواصل االجتماعي أكاذيب
بأنها نجحت في تنفيذ ما وعدت به من العودة الى الشوارع
والميادين ض ّد نظام الحكم ،وساعدتها في ذلك آالت الدعاية
اإلعالمية من ناحية ،ورموز الجماعة الهاربة إلى الخارج من
ناحية أخرى ،والتي مارست التحريض على الفتنة.
ي��أت��ي ذل��ك ضمن مخطط للجماعة وه��و االس �ت �م��رار في
تشويه الصورة المصرية عبر الشبكة العنكبوتية ،بهدف
زع��زع��ة االس�ت�ق��رار وإش��اع��ة ال�ف��وض��ى ،وإح ��داث االنقسام
فيها ،وهو مخطط لن يتوقف ،على األق ّل في المدى القصير،
رغ��م ك� ّل ما قيل و ُي�ق��ال عن إمكانية تعايش المصريين مع
الجماعة واحتفاظها بأفكارها لنفسها ،شريطة عدم القيام
بأي أعمال لهدم الدولة.
فبعد أن فشلت الجماعة وأنصارها في حرب اإلرهاب التي
شنّتها ،وما زالت ،ض ّد الدولة في أعقاب اإلطاحة بالمعزول
محمد مرسي ،ونجاح أجهزة الدولة العسكرية واألمنية في
تطويقها ومواجهتها ومحاصرة بؤرها اإلجرامية والقضاء
عليها بشكل كبير ،والتي كانت تهدف إلى هدم بناء الدولة في
تجسدت في تظاهرات
صور مختلفة ،منها السياسية التي
ّ
تجسدت في بعض األنشطة
غير سلمية ،أو اقتصادية وقد
ّ
الخفية ،التي تم ّول العمليات اإلرهابية وأنشطة الجماعة
عموماً ،فبعد ذلك لجأت الجماعة إلى نوع آخر من الحرب
وهي الحرب اإللكترونية اإلعالمية ،بهدف االستمرار في
تشويه الدولة ،وإفشال مخططات التنمية التي بدأت تخطوها
مؤخراً.
وال�ج�م��اع��ة ف��ي ح��رب�ه��ا ال �ج��دي��دة ،اع�ت�م��دت ع�ل��ى محاور
ثالثة...
األول يتمثل ف��ي كثرة الصفحات على م��واق��ع التواصل
االجتماعي ،التي تر ّوج ألفكار الجماعة ،وتدعو من خاللها
أع �ض��اءه��ا وأن �ص��اره��ا إل��ى ب��ث ال�ف��وض��ى ف��ي ال��دول��ة تحت
مس ّمى التظاهرات السلمية ،واستعادة ما تقول عنه «ثورة».
والثاني يتمثل في محاولة اختراق مواقع وزارات وجهات
مهمة في الدولة ،أو إنشاء صفحات مز ّورة باسمها.
والمحور الثالث ،وهو األخطر في تص ّوري ،ويتمثل في
المواقع اإللكترونية التي يت ّم بثها إلكترونيا ً تحت مس ّمى
مواقع وصحف إخبارية ،وه��ي في الحقيقة مواقع تتع ّمد
تزييف الحقائق ،ونشر أخبار كاذبة ،إما عن شخصيات ،أو
جهات وأجهزة في الدولة بهدف تشويه اآلراء واألعمال أمام
الرأي العام ،بدعوى حق ممارسة المعارضة.
خصصت أمواالً
والجماعة في سعيها لنجاح تلك الخطة،
ّ
طائلة لتمويل تلك الحرب ،سواء عن طريق الداخل أو الخارج
المصري ،هذا بخالف وسائل اإلعالم المرئية التي يت ّم بثها
من خارج مصر لخدمة أهداف الجماعة في هدم دعائم الدولة
تفسره المواقع اإلخبارية ،وما أكثرها،
المصرية ،وهو ما
ّ
التي تناهض سياسة الحكم الحالية وتتع ّمد تشويه القيادة
السياسية وخطط الحكومة ،وتتع ّمد الترويج لفشلها ،وهي
المواقع التي يظهر عليها أيضا ً بذخ اإلنفاق المالي بشكل
واضح ،سواء كان ذلك من الناحية اإلدارية أو التقنية ،وكلها
مواقع ال تنتمي لصحف رسمية ،أي أنها بال تراخيص وال
تخضع ألي رقابة من أي جهة ،ما يس ّهل عليها بثّ سمومها
في المجتمع.
وتع ّد الحرب اإللكترونية إح��دى الوسائل الجديدة التي
لجأت إليها الجماعة ،بعد فشلها في بثّ سمومها عبر قنواتها
ال��رس�م�ي��ة ف��ي المجتمع ،ال ��ذي ح� � ّول ت�ل��ك ال�ج�م��اع��ة ودع��اة
أف�ك��اره��ا إل��ى تج ّمعات منعزلة ،ب��ل وم�ن�ب��وذة غير مرغوب
فيها لدى الشعب ،ما جعلها تلجأ إلى هذا النوع من الحرب،
اعتقادا ً منها أنها سوف تنجح في التأثير على الرأي العام،
مستغلة بعض األزم��ات التي تتع ّرض لها ال��دول��ة ،خاصة
التي تواجه صعوبات في بداية تطبيقها ،سواء من حيث فهم
المواطن لها وآلثارها االقتصادية ،أو من ناحية قدرة أجهزة
الدولة على تطبيقها بشكل عملي ،وما يتطلبه ذلك من وقت
إلحداث التغيير المطلوب للتطبيق السليم ،وهو األمر الذي
جعل الجماعة تلجأ إلى كثير من األزم��ات الستثمارها في
ترويج أكاذيب ،مثل إلغاء الدعم والسلع التموينية ،وزيادة
األسعار وخالفه من األمور التي تؤثر في المواطن البسيط،
بهدف التأثير عليه وزرع كراهية الحكومة بل الدولة عموما ً
في نفسه.
وعلى ذلك فإنّ آثار تلك الحرب اإللكترونية من الممكن أن
تمت ّد إلى كثير من المواطنين ،خاصة في ظ ّل غياب الرؤية
اإلعالمية السليمة لدى كثير من الوسائل ،وافتقادها للقدرة
على توعية المواطنين بحقيقة األم��ور ،وتحويل أغلبها إلى
موادها اإلعالمية خاصة المرئي منها ،إلى برامج حوارية،
المتخصصين ،حتى أنّ بعض
ال تحسن اختيار الضيوف
ّ
المذيعين ومقدّمي البرامج تح ّولوا إلى نشطاء سياسيين
من خالل نوافذهم اإلعالمية ،وهو األمر الذي يتطلب ـ على
األق ّل عندي ـ أن تكون هناك إجراءات حكومية لمواجهة تلك
الحرب ،وذلك بالمتابعة المستمرة لتلك المواقع التي تخدم
الجماعة المسلحة ،س��واء التي تتمثل في شكل مواقع ،أو
صفحات ،أو اخ�ت��راق��ات لبعض المواقع الرسمية ألجهزة
الدولة ،أو تزييفها ،ومواجهتها قبل أن يستفحل خطرها،
ب�ج��ان��ب ض���رورة ق �ي��ام أج �ه��زة اإلع�ل�ام ال�م��ؤم�ن��ة بالدولة،
بالدفاع عن بقائها وإعادة بنائها ،والحثّ على ك ّل ما من شأنه
العمل على ازدهارها ،بما يتطلبه ذلك كله من انتهاج منظومة
إعالمية جديدة تتناسب مع خطورة المرحلة التي تم ّر بها
مصر.

 كاتب وصحافي مصري
مقرر لجنة الدفاع عن استقالل الصحافة
eladl254@yahoo.com



يجمع ويدرك معظم الفرقاء السياسيين اليمنيين ،باستثناء
جماعة «اإلصالح» االخوانية وأنصار الرئيس عبد ربه منصور
هادي والمتحالفين مع السعودية ،على طبيعة ومسار الحرب
العدوانية التي فرضتها السعودية وحلفاؤها على الدولة
اليمنية والتي تستهدف اليمن ك ّل اليمن ،فمعظم صنّاع القرار
أي
اليمنيين ،على اختالف توجهاتهم ،يعون اليوم أكثر من ّ
وقت مضى ،أنّ اليمن أصبح ساحة مفتوحة لك ّل االحتماالت
التي قد تشمل ،باإلضافة الى الحرب الخارجية ،حربا ً داخلية
مدعومة من دول وقوى خارجية ،وتتمثل هذه الحرب بسلسلة
اغتياالت وتفجيرات وانتشار للجماعات اإلرهايية ،وخصوصا ً
أنّ المناخ العام في الداخل اليمني والمرتبط باألحداث اإلقليمية
والدولية ،بدأ يشير بوضوح الى أنّ اليمن أصبح عبارة عن بلد
يقع على فوهة بركان قد تنفجر نيرانه تحت ضغط الخارج
لتفجر اإلقليم بكامله.
ولكن هنا ،وبالتحديد وعند الحديث عن الداخل اليمني ،يجب
التنويه الى مالحظة مهمة وخصوصا ً بعد مرور ما يزيد على
عشرة أشهر من هذه الحرب العدوانية المفروضة على الدولة
اليمنية ،فهنا يمكننا القول إنّ اليمنيين نجحوا في استيعاب
واستقراء طبيعة الحرب السعودية ،وهم بالفعل أثبتوا أنهم
قادرون على الر ّد وما زالوا يعملون ولليوم على بناء وتجهيز
إطار عام للر ّد على مسار هذه الحرب العدوانية.
اليوم وعلى أرض الواقع ما زال السعوديون يستميتون في
معركتهم العدوانية على اليمن ،مرتكزين على قاعدة حلفهم
«الخليجي» ،فهم اليوم ما زالوا يفتحون وبشكل واسع معارك
كبرى في الداخل اليمني ،وعلى جبهات ومحاور مختلفة ،مع

أنّ السعوديين يعلمون جيدا ً ما م��دى الخطورة المستقبلية
وحجم التداعيات التي ستفرزها ه��ذه المعارك ،وباألحرى
يعلمون حجم اإلف��رازات المباشرة لالنغماس السعودي في
ه��ذه المعركة ،على ال��داخ��ل السعودي شرقا ً وجنوباً ،ومع
ك� ّل ه��ذا وذاك ق � ّرر السعوديون أن يخوضوا ه��ذه المغامرة
والمقامرة الجديدة ،لعلهم يستطيعون أن يحققوا «انتصاراً»،
حتى وإنْ ك��ان إعالميا ً أو على حساب جثث أط�ف��ال ونساء
الشعب العربي اليمني ،لع ّل هذا االنتصار يعطيهم جرعة أمل

من الوا�ضح اليوم �أنّ ّ
كل
الرهانات ال�سعودية على ك�سب
معركة واحدة من المعارك
والأزمات التي افتعلتها في
المنطقة باءت بالف�شل
بعد سلسلة الهزائم المدوية التي تلقوها في أكثر من ساحة
صراع إقليمي.
على الصعيد ال��دول��ي واإلقليمي ،ت��درك ال�ق��وى اإلقليمية
وال��دول �ي��ة أنّ اس �ت �م��رار م�غ��ام��رة ال�س�ع��ودي�ي��ن األخ �ي��رة على
حدودهم الجنوبية وإشعال فتيل حروب وصراعات جديدة
ف��ي ال�م�ن�ط�ق��ة ،س�ت�ك��ون ل��ه ت��داع �ي��ات خ�ط�ي��رة ع�ل��ى مستقبل
المنطقة واستقرارها ّ
الهش والمضطرب ،فاليوم مسار الحرب
العدوانية السعودية على الدولة اليمنية بات يحمل الكثير من
المفاجآت الكبرى ،حول طبيعة ومسار عدوان السعودية على

كوالي�س
خفايا
اليمن ،وذلك ألنّ للمعركة أبعادا ً مستقبلية ومرحلية ،وال يمكن
ألحد أن يتنبأ مرحليا ً بنتائجها المستقبلية ،فمسارها يخضع
لتطورات الميدان المتوقعة مستقبالً ،وستكون لنتائج الميدان
أي حديث
مستقبالً الكلمة الفصل ،وفق نتائجه المنتظرة ،في ّ
مقبل ع��ن ت�س��وي��ات للحرب السعودية على ال��دول��ة اليمنية
ومعظم الملفات اإلقليمية العالقة وتغيير كامل ومطلق في
شروط التفاوض ،فالمرحلة المقبلة من المؤكد أنها ستحمل
الكثير من التك ّهنات والتساؤالت حول مستقبل ونتائج ك ّل ما
يجري في اإلقليم بمجموعه.
ختاماً ،إنّ مسار الحرب العدوانية السعودية على الدولة
اليمنية بعد مرور عشرة أشهر ،يقودنا الى طرح سؤال رئيسي
يشت ّق من نمطية وتراتبية مسار حروب الدولة السعودية في
اإلقليم كك ّل ،وه��ي :ما الفائدة التي ستعود على السعودية
ونظامها من تداعيات هذه الحرب الشعواء التي تش ّن اليوم على
اليمن أو غيره؟ فالنظام السعودي منغمس اليوم في مجموعة
أزمات افتعلها في اإلقليم ،بدءا ً من الحرب على الدولة السورية،
ول�ي��س ان�ت�ه��اء بانغماسه ال�م�ب��اش��ر ف��ي ح��رب اق�ت�ص��ادي��ة –
سياسية على روسيا وإيران ،اليوم النظام السعودي يستطيع
تقديم مئات المب ّررات والحجج الواهية ألسباب ومب ّررات
حروبه في المنطقة على تعدّد أشكالها ،ولكن الواضح اليوم
أنّ ك ّل الرهانات السعودية على كسب معركة واحدة من هذه
ال�م�ع��ارك واألزم ��ات المفتعلة ب��اءت بالفشل ،فالسعوديون
يدركون حقيقة هزيمتهم في ميادين عدة مؤخراً ،وخصوصا ً
في الميدان السوري ،والواضح أنهم يسيرون بمسار واضح
وهو تلقي المزيد من الهزائم واالنتكاسات سياسيا ً وعسكرياً،
واألخطر اقتصاديا ً ومجتمعياً.

 كاتب وناشط سياسي – األردن

hesham.habeshan@yhoo.com

توقعت مصادر
أممية انسحاب قرابة
خمسة أعضاء من الوفد
المفاوض ِباسم مؤتمر
الرياض للمعارضة
السورية بعد حسم
موضوع التفاوض
السياسي بحصره
بتشكيل حكومة في
ظ ّل رئاسة الرئيس
بشار األسد ،ورأت أنّ
االنسحابات ستنحصر
بعدد محدود من جماعة
تركيا والسعودية،
وستواصل البنية
الرئيسية التفاوض
بسبب مصلحي ،وهو
يتيسر من
القبول بما
ّ
المكاسب وألنّ األميركي
هو في النهاية صاحب
القرار ،ولو لم يكن
صاحب المال والمضافة.

كيري :اتفقنا وال�صين على التعاون لتبني قرار دولي قوي �ضد كوريا ال�شمالية

وا�شنطن تخطط لن�شر طائرات �ضاربة من دون طيار في كوريا الجنوبية
أعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري أن واشنطن
وبكين اتفقتا على توسيع الجهود في األمم المتحدة من
أجل تبني قرار قوي ضد كوريا الشمالية.
وقال كيري في مؤتمر صحافي في بكين أمس ،إنه يجب
التوصل إلى اتفاق بشأن صياغة نص القرار المذكور في
إطار محادثات الحقة ،مضيفا ً أن البرنامج النووي لكوريا
الشمالية خطر على كل بلد في العالم ،مؤكدا ً أن «الواليات
المتحدة ستفعل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن شعوب
بالدنا وكذلك أصدقائنا وحلفائنا».
كما أشار الوزير األميركي إلى أن بيونغ يانغ يمكن أن
تعول على تخفيف العقوبات والحصول على مساعدات
إنسانية دولية في حال تخليها عن برنامجها النووي.
من جانبه ،أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن
مجلس األمن الدولي يجب أن يتبنى قرارا ً جديدا ً ردا ً على
التجربة النووية الجديدة في كوريا الشمالية ،وقال إن
كوريا الشمالية« :أجرت تجربة نووية خالفا ً لقرار مجلس
األمن ،ونحن بالطبع أدنا ذلك .وندعو إلى أن يتبنى مجلس
األمن الدولي قرارا ً جديدا ً ردا ً على خطوات كوريا الشمالية.
ولكننا نرى أن القرار الجديد يجب أال يؤدي إلى تصعيد
الوضع في شبه الجزيرة الكورية».
وكان وزير الخارجية األميركي قد أكد في وقت سابق
أم��س ع��اء أن��ه يتعين على أميركا والصين ايجاد حل
للقضية النووية بكوريا الشمالية وللوضع في بحر الصين
الجنوبي ،وقال« :تناولنا عددا ً من القضايا المهمة» ،مشيرا ً
إلى أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يمثل «تحديا ً
كبيرا ً لألمن الدولي» ،مضيفاً« :القضية الثانية بالطبع هي
بواعث القلق واألنشطة في بحر الصين الجنوبي».
من جهته ،قال مكتب شؤون تايوان في البر الرئيسي
الصيني إن لدى الصين وتايوان واجبا ً مشتركا ً للحفاظ
على السيادة في بحر الصين الجنوبي ،بعد أن قالت تايبه

إن رئيس تايوان ما ينج جيو يعتزم زيارة جزيرة إيتو آبا
في المياه المتنازع عليها.
وقال المتحدث باسم المكتب ما شياو قوانغ للصحافيين
إن سيادة الصين على الجزر في بحر الصين الجنوبي
ال تقبل الجدل ،ردا ً على سؤال بشأن زيارة ما ينج جيو
للجزيرة المعروفة في تايوان باسم تايبينغ.
في غضون ذل��ك ،أف��ادت تقارير إعالمية بأن طائرات
أميركية من دون طيار من طراز «غراي ايغل» قادرة على
انزال ضربات صاروخية ستنشر في كوريا الجنوبية في

حال اندالع حرب هناك.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أمس عن
مصدر لها ،قوله« :ف��ي حالة الحرب ف��إن فرقة المشاة
الثانية للقوات األميركية في كوريا الجنوبية ستنشر
طائرات غراي إيغل».
وبحسب الوكالة ،فإن الواليات المتحدة أجرت في آب
الماضي في قاعدتها «كونسان» اختبارا ً للطائرة من هذا
النوع.
من جهتها أفادت صحيفة «تشوسون إيلبو» بأنه من

هبة ملكية �سعودية بقيمة  681مليون دوالر لرئي�س الحكومة الماليزية

هاموند :لندن �ستبد�أ �إجراءات الخروج
من االتحاد الأوروبي في �أقرب وقت

«�سابراك» �أول لوبي �سعودي في قلب �أميركا ينطلق قريب ًا

أيام قليلة وتصبح للسعودية مجموعة الضغط
«اللوبي» الخاص بها في أميركا ،فالمملكة التي
لطالما اعتبرت أنها عرضة لمحاوالت تشويه
وتنميط أو إساءة لعرض ثقافتها رغم العالقات
القوية التي لطالما جمعتها سياسيا ً بالغرب
واإلدارة األميركية ،تفتقد للوبيات تنقل رأيها
إلى المستويات السياسية العليا كما هي الحال
بالنسبة للوبي اليهودي أو حتى اإليراني.
وقد أعلن المحلل السياسي السعودي ،سلمان
األنصاري ،خبر إطالق «لجنة شؤون العالقات
العامة السعودية األميركية» التي ستعرف
اختصارا ً بـ»سابراك» في منتصف آذار المقبل.
«سابراك» التي عمل على تأسيسها األنصاري
منذ مطلع العام الماضي ،تهدف إلى الوصول إلى
المواطن األميركي وتثقيفه حول كافة القضايا
الخاصة بشأن العالقات السعوديّة األميركيّة
والشؤون العربية ،وفقا ً لما يؤكده األنصاري.

وستش ّكل اللجنة من خالل مكتبها في واشنطن
م��ا يصنفه المراقبون نقلة نوعية ف��ي تاريخ
العالقة السعودية األميركيّة حيث تعد األولى من
نوعها في االختصاص بالتواصل المباشر ما بين
الشعبين السعودي واألميركي ،لتجاوز الكثير من
األفكار المسبقة والمنمقة.
وفي سياق متصل ،قال المدعي العام الماليزي،
إن رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق لم يرتكب أي
جرائم جنائية ،وإن مبلغ الـ  681مليون دوالر
الذي ُح ّول إلى حسابه الشخصي ،كان تب ّرعا ً من
األسرة الحاكمة في السعودية.
وقال المدعي العام محمد أباندي ،إنه سيعيد
إلى اللجنة الماليزية لمحاربة الفساد األوراق
المتعلقة بثالثة تحقيقات منفصلة مع تعليمات
بإغالقها جميعاً ،بحسب ما ذكرت وكالة األنباء
الماليزية «برناما».
وأضاف أنه بناء على شهادة الشهود والوثائق

المخطط نشر هذه الطائرات من دون طيار قبل نهاية العام
الحالي.
يذكر أن الطائرة المسيرة «غ��راي إيغل» ق��ادرة على
القيام بتحليقات استطالعية لمدة تصل إلى  30ساعة،
وكذلك على توجيه ضربات صاروخية لدبابات العدو من
بعد  8كيلومترات.
وقد بدأت الواليات المتحدة بنقل أسلحة استراتيجية
جديدة إلى كوريا الجنوبية ،بعد إجراء كوريا الشمالية
اختبارا ً رابعا ً لألسلحة النووية في  6كانون الثاني ،حيث
قامت بتجربة تفجير قنبلة هيدروجينية ،حسب زعمها.
وقد نقلت واشنطن على إثر ذلك إلى جنوب شبه الجزيرة
الكورية قاذفة «بي »-52القادرة على توجيه ضربات
ن��ووي��ة .كما وم��ن المتوقع أن ترسل حاملة الطائرات
الذرية «رونالد ريغان» من مياه اليابان إلى مياه كوريا
الجنوبية.
وفي السياق ،قالت كوريا الجنوبية أمس إنها تشتبه
في أن كوريا الشمالية حاولت شن هجمات إلكترونية على
أهداف في الجنوب عقب إجراء الشمال الختبار نووي هذا
الشهر في تحد لعقوبات األمم المتحدة.
وقال جوينج جون هي المتحدث باسم وزارة الوحدة
في كوريا الجنوبية في إف��ادة صحافية ردا ً على سؤال
عن تقارير تشير إلى احتمال محاولة الشمال شن هجمات
إلكترونية «عند هذه المرحلة تشتبه في أنه من فعل كوريا
الشمالية» ،مضيفا ً أن السلطات تحقق في األمر لكنه لم
يقدم مزيدا ً من التفاصيل.
ورفعت كوريا الجنوبية من مستوى التأهب اإللكتروني
منذ اختبار السادس من كانون الثاني الذي قالت بيونغ
يانغ أنه اختبار ناجح لقنبلة هيدروجينية على الرغم من
أن مسوؤلين أميركيين وخبراء شككوا في توصل كوريا
الشمالية إلى مثل هذا التقدم التكنولوجيا.

الداعمة ،فقد كان مقتنعا ً بأن األم��وال المودعة
في حساب رئيس ال��وزراء كانت عبارة عن تبرع
شخصي له من األسرة المالكة السعودية من دون
أي مقابل ،معتبرا ً أن هذا «أمر خاص بين رئيس
الوزراء وبين العائلة السعودية».
ويؤكد المدعي ال��ع��ام ،أن��ه ليس هناك دليل
على وجود رشوة ،مضيفا ً أن األموال لم تعط له
كتحفيز ألمر ما أو نظير القيام أو عدم القيام بعمل
ما بصفته رئيسا ً للوزراء .وقال أباندي ،إن رئيس
ال���وزراء أع��اد  620مليون دوالر من التبرعات
للعائلة المالكة السعودية في آب  2013ألنه لم
يتم استخدامها.
وعلى هذا النحو ،قال محمد أباندي ،إنه ليست
هناك حاجة لماليزيا لتقديم طلب للحصول على
مساعدة قانونية في مسألة جنائية إلى أي بلد
الستكمال التحقيق ،ألن رئيس الوزراء لم يرتكب
أية جريمة جنائية في ما يتعلق بالتبرع.

أعلن وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند ،أن المملكة المتحدة ،ستبدأ
إج��راءات الخروج من االتحاد األوروب��ي ،بأقرب وقت ممكن في حال صوت
البريطانيين لصالح ذلك ،على الرغم من أن إجراءات االستفتاء ليست ملزمة من
الناحية القانونية.
وقال هاموند ،متحدثا ً في مجلس اللوردات ،إنه «على الرغم من أن االستفتاء
غير ملزم من الناحية القانونية ،لكنه سيكون ملزم تنفيذه من الناحية
السياسية ،وفي حال صوت البريطانيين على الخروج ،سنعمل على تفعيل
المادة  50من معاهدة روما ،والبدء بعملية التفاوض بشأن إجراءات الخروج،
على الرغم من أن عملية الخروج غير معروفة بالنسبة لنا ،ألنه لم يسبق أن فعل
ذلك أي بلد من قبل».
وتجري بريطانيا استفتا ًء حول استمرار عضويتها في االتحاد األوروبي في
نهاية عام  ،2017حيث تشكل مسألة خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي،
تحديا ً يهدد وحدة أوروبا على غرار أزمة الهجرة ،وهما الملفان اللذان هيمنا
على أعمال القمة األوروبية األخيرة التي جرت مؤخرا ً في بروكسيل.
ويطالب كاميرون ،بإجراءات إلبطاء الهجرة القادمة من بقية دول االتحاد
األوروبي وخصوصا ً من أوروبا الشرقية ،وأيضا ً حرمان المواطنين األوروبيين
من مساعدات الرعاية االجتماعية خالل السنوات األربع األولى من أقامتهم على
األراضي البريطانية .لكن غالبية قادة أوروبا أعربوا عن رفضهم القاطع لهذا
المطلب ،الذي يعتبرونه تمييزياً.

االتحاد الأوروبي لليونان :ا�ست�ضافة الالجئين مقابل �شطب الديون

الدنمارك تقر قانون ًا ي�سمح بم�صادرة �أمالك الالجئين

أق���ر ال��ب��رل��م��ان ال��دن��م��ارك��ي مجموعة من
القوانين التي تفرض إج���راءات تهدف لثني
الالجئين عن طلب اللجوء في البالد تشمل
مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها
لإلنفاق على إقامتهم.
وتعتبر اإلج��راءات التي أقرت وتشمل على
إطالة الفترة التي يحق بعدها لطالب اللجوء
لم شمل أسرته من عام إلى ثالثة أعوام ،أحدث
مؤشر على تراجع ترحيب اإلسكندنافيين
بالالجئين مع استمرار فرار أع��داد كبيرة من
الالجئين م��ن ال��ح��رب ف��ي أفريقيا والشرق
األوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ووافق البرلمان الدنماركي على اإلجراءات
بأغلبية ساحقة في تصويت أج��راه الحزب
الديمقراطي االجتماعي م��ن يسار الوسط
لصالح القوانين المطروحة وس��ط تحول
الطبقة السياسية في الدنمارك إلى اليمين جراء
الشعبية الواسعة التي اكتسبها حزب الشعب

الدنماركي المناهض للهجرة وتنامي المخاوف
حيال تزايد أعداد الالجئين.
وال تعتبر الدنمارك الدولة االسكندنافية
الوحيدة ،التي تحاول إغ�لاق أبوابها دون
الالجئين ،حيث فرضت السويد التي استقبلت
أكثر من  160ألف الجئ في العام الماضي
ضوابط جديدة على حدودها مع الدنمارك مع
بداية العام.
وبدأت سويسرا بدورها بمصادرة مقتنيات
طالبي اللجوء التي تفوق قيمتها ألف فرنك
س��وي��س��ري ( 985دوالراً) ف��ي حين تفعل
والي��ة ب��ادن -فورتمبرج األلمانية األم��ر ذاته
بالمقتنيات التي تفوق  350ي��ورو (380
دوالراً) فضالً عن عدد من الواليات األخرى في
جنوب البالد.
وقالت منظمة األمن والتعاون في أوروب��ا:
«إن معظمهم الالجئين خسروا كل شيء ومع
ذلك فإن هذا التشريع يقول إن القلة ممن حالفهم

الحظ بالوصول إلى الدنمارك بما تبقى لهم من
مقتنيات قليلة لم يخسروا ما فيه الكفاية».
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،س��رب��ت وس��ائ��ل إع�لام
يونانية معلومات عن اقتراح قدمه االتحاد
األوروب���ي لليونان بشطب ج��زء ملموس من
ديونها مقابل استضافة الالجئين.
وأع��ل��ن وزي���ر ال��ه��ج��رة ال��ي��ون��ان��ي يانيس
موزاالس موافقة بالده على اقتراح أوروبي آخر
بإنشاء مراكز جديدة إلي��واء الالجئين تتسع
لـ 400ألف الجئ في أثينا حتى أواخر شباط
المقبل.
وأوضح يانيس موزاالس في مقابلة مع قناة
«سكاي» اليونانية أن اليونان تلقت االقتراح
م��ن وزي���ر الداخلية البلجيكي ف��ي اجتماع
لوزراء الداخلية لالتحاد األوروبي عقد االثنين
 25كانون الثاني في العاصمة الهولندية
أمستردام ،مضيفا ً أن «المخيم سيكون جاهزا ً
الستقبال الالجئين بحلول آذار م��ن العام

الحالي» .كما نقلت وسائل إعالم أوروبية أن
ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدنمارك أمهلت أثينا
مدة  6أسابيع لتقليص تدفق الالجئين عبر
حدودها وهددت في حال عدم تنفيذ ذلك بفصل
اليونان عن منطقة شنغن لسنتين.
ومن جانبه ،اعتبر وزير الهجرة اليوناني
يانيس موزاليس أن فصل بالده عن شنغن لن
يوقف أمواج الالجئين الذين يسعون الوصول
إلى بلدان شمال أوروبا.

ويحاول االتحاد األوروب��ي اتخاذ إجراءات
تهدف لكبح تدفق الالجئين إليه ،وم��ن بين
هذه اإلج��راءات تقديم مساعدات مالية للدول
المستضيفة لالجئين مقابل ع��دم سماحهم
بعبور حدود هذه الدول باتجاه عمق أوروبا،
وعلى سبيل المثال ،خصص االتحاد االوروبي
أخ��ي��را ً ث�لاث��ة م��ل��ي��ارات ي���ورو لتركيا مقابل
استئناف ال��م��ف��اوض��ات ع��ن انضمامها إلى
االتحاد.

