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دعائم الجولة الثالثة
من مباحثات «جنيف »3
سعدالله الخليل
أرب��ع دول أظ�ه��رت دعمها للعملية السياسية ف��ي سورية.
خ�لاص��ة أعلنها المبعوث األم �م��ي إل��ى س��وري��ة ستيفان دي
ميستورا كنتيجة لجولته في المنطقة قبل افتتاح الجولة الثالثة
من مباحثات جنيف بنسختها الثالثة ،والتي ب��دأت بلقاء وفد
الرياض المعارِض ،في حين انض ّم وفد الجمهورية العربية
السورية أمس إلى المباحثات.
أي جديد
وبالرغم م��ن أنّ ك�لام المبعوث األم�م��ي ل��م ي�ق�دّم ّ
كونه تحصي َل حاص ٍل لمسار األزمة السورية ،فإيران وروسيا
والدولة السورية و ُعمان من ال��دول التي لم تنا ِد يوما ً سوى
بالح ّل السياسي ل�لأزم��ة ال�س��وري��ة ،فما الجديد ال��ذي يحمله
المبعوث األممي والذي يخدم المفاوضات؟
ي� ��درك دي م �ي �س �ت��ورا أنّ ال��وف��د ال� �س ��وري س�ي�ح�م��ل في
المفاوضات جملة أوراق ال ب ّد من أخذها بعين االعتبار في مسار
المفاوضات في جنيف ،ولع ّل أبرزها االنتخابات التشريعية
وإجابات دمشق عن ورقة دي ميستورا التي قدّمها إلى الوفود،
وما تض ّمنته من نقاط ،باإلضافة طبعا ً إلى التطورات الميدانية
بين الجولتين من المباحثات وما فرضته من وقائع على األرض
بانتظار استثمارها في المفاوضات.
بالرغم مما أثير وما ُيثار وسيُثار عن االنتخابات من انتقادات
وت �س��اؤالت ح��ول العديد م��ن القضايا اإلشكالية ف��ي الشكل
والمضمون ،وبالرغم من المواقف المسبقة غير المشجعة بل
والرافضة إلجرائها من الخصوم وتمنيات بعض األصدقاء
بالتأجيل والتساؤالت المشروعة عن العديد من جوانبها ،فإنّ
الخطوة التي أص ّرت على إتمامها دمشق بموعدها الدستوري
حملت أكثر من داللة سياسية تمثلت بالمشاركة الواسعة التي
منحت الدولة السورية المزيد من الشرعية وثبتت حضورها
ّ
بغض النظر عن األسماء التي ستفرزها
في الشارع السوري
وال �ق��وى السياسية أو األح� ��زاب ال�ت��ي يمثلونها ،ف�ه��ذه آخر
اهتمامات المبعوث األممي أو القوى الدولية واإلقليمية المعنية
بالشأن السوري ،والتي تنظر إليها كتفاصيل جانبية.
وحده اإلجماع السوري حول الخطوة الدستورية سيشكل
الرافعة الحقيقية والقيمة المضافة لالنتخابات لما حملته من
شعارات الوقوف إلى جانب خيارات الدولة أو مناصرة الجيش
في معركته ض ّد اإلرهاب ،بل حملت العديد من األوراق االنتخابية
المتمثلة بأسماء الشهداء وعبارات الدعم للدولة والجيش ،وهو
م��ا يعني أنّ تلك ال�ق��وى فشلت بتعويلها على ض��رب العالقة
العضوية بين المواطن السوري ودولته ومؤسساته التي طغت
على جراحاته ومعاناته االقتصادية واألمنية والسياسية.
ب� �م ��وازاة ال��زخ��م ال���ذي ستمنحه االن �ت �خ��اب��ات البرلمانية
لمفاوضات جنيف وم��ا سيترتب عليه من مناصرة للموقف
الحكومي ،فإنّ الواقع الميداني سيكون له بالغ األثر في تطورات
المفاوضات بعد أن كسر الجيش العربي ال �س��وري تماسك
تنظيم «داعش» على جبهة البادية السورية ،وما تمثله من أهمية
استعاد ُت ُه السيطرة على مدينة تدمر وبلدة القريتين أه ّم معاقل
التنظيم اإلرهابي في البادية السورية .ولع ّل القيمة المضافة
في استعادة مدينة تدمر واإلجماع الدولي على أهمية الخطوة،
ّ
بغض النظر عن المواقف السياسية أو الرغبات والمشاريع
والنوايا التي تقف وراء مطلقيها ،أنه خالل السنوات الخمس من
عمر األزمة السورية لم يسبق أن أجمعت ك ّل األطراف الدولية
واإلقليمية ولو عن طريق المجاملة أو رفع العتب على االعتراف
�أي إن�ج��از ي�ح��رزه الجيش العربي ال �س��وري ،وبالتالي فإنّ
ب� ّ
إنجازات الميدان ستكون حاضرة في فكر وعقلية المجتمعين
في جنيف.
ولع ّل أولى إشاراته ما صدر عن وفد معارضة الرياض عن
استعداده للمشاركة في هيئة انتقالية مع أعضاء من الحكومة
ال �س��وري��ة وه ��و م��ا ي �ع � ّد ب��داي��ة ت��راج��ع ف��ي م��وق��ف معارضة
ال��ري��اض ،بالرغم م��ن تمسكها بمطلب رحيل الرئيس بشار
أي بند في الوثائق الدولية
األسد ،وبالرغم من اإلجماع بغياب ّ
لتنحي الرئيس ،وهو المطلب الذي سبق أن أعلن
ينص أو يل ّمح ّ
ّ
وزير الخارجية السوري وليد المعلم ورئيس الوفد السوري
إلى المباحثات الدكتور بشار الجعفري بأنه خط أحمر غير قابل
للنقاش.
بالرغم من أنّ الفترة الفاصلة بين الجولتين الثانية والثالثة
من مباحثات جنيف لم تبلغ الشهر ،فإنّ التطورات التي شهدتها
كفيلة ب��أن تغيّر ف��ي مجريات ال�م�ف��اوض��ات بما ي�ف��رض على
األطراف الرافضة السير في الح ّل السياسي وتقديم المزيد من
للمضي قدما ً في تذليل العقبات التفاوضية.
التسهيالت
ّ

قمة ا�سطنبول ورهانات �أردوغان
 ميرنا قرعوني
انطلقت يوم أمس الخميس  14نيسان في اسطنبول
ال �ق �م��ة الـ 13لمنظمة ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام ��ي بمشاركة
أكثر من  30رئيس دول��ة وحكومة ،إل��ى جانب رؤساء
برلمانات ،ووزراء خارجية الدول األعضاء بالمنظمة.
يعلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكثير من
اآلم��ال التي طالما انتظرها منذ توليه الحكم ،فهو كان
قد راه��ن على جعل تركيا دول��ة اسالمية ذات مرجعية
ع��اب��رة ل�ل�ح��دود ،وق��ام بدعم «االخ ��وان المسلمين» في
مصر وسورية وتونس ،كما عمل جاهدا ً على انضمام
تركيا الى االتحاد االوروبي ،وفي سبيل تحقيق ذلك نفذ
جميع اإلمالءات األوروبية واألميركية والسعودية خالل
السنوات الماضية ،وابرزها تسهيل عبور االرهابيين
الى سورية وفتح حدوده البحرية لالجئين والمهاجرين
والتغاضي ع��ن نقل ال�س�لاح وغيرها م��ن األم��ور التي
جعلته طرفا مباشرا ً في ال�ص��راع ال��دائ��ر في المنطقة،
وانعكست مؤخرا بارتدادات خطيرة على الداخل التركي
الذي يشهد الكثير من التوترات والخالفات وصوال الى
وقوع االنفجارات بكثرة في اآلونة االخيرة ،ما يكشف
ان ال�س�ح��ر ان�ق�ل��ب ع�ل��ى ال �س��اح��ر ،ف�ك��ل م��ا ك��ان يطمح
أردوغ��ان إلى تحقيقه من خالل السياسات التي اتبعها
انقلب ضده ،ففي مصر على سبيل المثال ،وبعد دعمه
حكم االخ ��وان المسلمين بكل ال�ط��رق الممكنة ،انتهى
حليفه محمد مرسي وراء القضبان وهو كان راهن بقوة
على هذا التحالف.
نتيجة لذلك الدعم التركي لتنظيم االخوان لم تشارك

مصر في القمة على مستوى الرئاسة بسبب االعتراض
الشعبي على ذل��ك ،وهكذا يمكن القول إن الرهان على
المصالحة المصرية ـ التركية فشل قبل بدء أعمال القمة
االسالمية في ظل غياب الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي ،وبالتالي فالرئيس التركي يتكل على الحليف
السعودي للعمل كوسيط مع القيادة المصرية.
أم ��ام أردوغ� ��ان الكثير م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تتخطى
المصالحة المصرية ـ التركية ،وأبرزها السعي الى ابراز
التأثير التركي في العالم االسالمي .ويبدو انعقاد القمة
اإلس�لام�ي��ة فرصة أم��ام��ه ق��د ال تتكرر ،إذ تتجمع فيها
ملفات كثيرة منها العالقات المتأزمة بين إيران والمملكة
السعودية .وف��ي ظ��ل ح��رص تركي على العالقات مع
إي ��ران ،رغ��م تقاربه الوثيق م��ع السعودية ،خصوصا
في الملفين السوري واليمني ،يطمح اردوغ��ان في هذا
السياق إلى إنشاء حلف قوي الحتواء الصعود اإليراني
منذ توقيع االتفاق النووي ورفع العقوبات .وعلى الرغم
من وجود مؤشرات على سعي أردوغان لتطويق الدور
اإليراني بمساعدة الحليف السعودي الذي يجمعه مع
تركيا ميل صريح لفتح قنوات اتصال مع «إسرائيل»
وتطوير شراكات نفطية وتجارية.
فقد خ��ص الرئيس التركي العاهل السعودي الملك
سلمان بن عبد العزيز ،الثالثاء ،باستقبال حافل في
القصر الرئاسي بأنقرة ،وقلده أعلى وسام يمنح للقادة
األج��ان��ب وه��و وس��ام ال�ج�م�ه��وري��ة ،م�ش�ي��دا ً ب ��دوره في
تطوير العالقات بين البلدين.
م��ع غياب العاهل األردن ��ي الملك عبد الله والرئيس
المصري عبد الفتاح السيسي عن قمة اسطنبول ،تكون
تركيا قد فقدت حليفين بارزين في المنطقة كان يمكن

�أذربيجان تنفي القيام ب�أعمال
تخريبية في قره باخ
قال المكتب الصحافي لوزارة الدفاع األذربيجانية ،أمس ،إن القوات المسلحة
لبالده لم تقم بارتكاب أي أعمال تخريبية على خط التماس في قره باخ وإنها
ملتزمة بوقف إطالق النار.
وأكد المتحدث باسم الوزارة لوكالة «نوفوستي» الروسية أن نشر وسائل
اإلعالم األرمينية معلومات عن تخريب مزعوم أو استفزازات من قبل القوات
المسلحة األذربيجانية على خط التماس يعد تضليال للرأي العام.
جدير بالذكر ،أن وزارة الدفاع في قره باخ كانت قد اتهمت وزارة دفاع
أذربيجان بمحاولة تقويض الهدنة والقيام بأعمال تخريبية على خط التماس،
وقالت إن القوات األذربيجانية أطلقت طوال الليل النار من أسلحة مختلفة على
خط التماس.

التعويل عليهما ف��ي بناء حلف بوجه إي��ران وسورية
وح��زب الله ،وف��ي وق��ت يتردد فيه ان السعودية تعمل
أيضا على تسخير القمة اإلس�لام�ي��ة للنيل م��ن إي��ران،
يشارك الرئيس اإليراني حسن روحاني بكل ثقة في قمة
اسطنبول ،وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظريف احتج في اجتماع وزراء خارجية الدول األعضاء
ف��ي منظمة ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي ف��ي اسطنبول الثالثاء
على طرح السعودية ألربعة بنود معادية إليران وبندا
ضد ح��زب الله في مشروع بيان القمة ،مؤكدا أن هذا
السلوك يتنافى مع روح التضامن اإلسالمي ويصب في
مصلحة «إسرائيل» .كما ندد ظريف بمحاولة استغالل
منظمة التعاون اإلسالمي من قبل بعض األعضاء كأداة
ض��د إي��ران ،وي��دل ذل��ك على الحضور االي��ران��ي البارز
واالص��رار على الوقوف في وجه اي اقتراحات ضدها
او ضد حلفائها.
ت�ح��ت ش�ع��ار «ال��وح��دة وال�ت�ض��ام��ن م��ن أج��ل العدالة
والسالم» ،انطلقت قمة اسطنبول ،وقد اعتبر أردوغان
في خطابه االفتتاحي أن «مشكلة اإلرهاب والعنف هي
أكبر مشكلة يعاني منها العالم اإلس�لام��ي ( )..بسبب
تنظيم القاعدة تم تدمير أفغانستان ،واآلن األمر يتكرر
بسبب تنظيم داع��ش ،وحركة الشباب وبوكو حرام».
وانتقد «ازدواج �ي��ة المعايير عند ال��دول الغربية كغض
الطرف عن االع�ت��داءات التي ضربت أنقرة واسطنبول
والهور والتركيز على بروكسل».
وال �س��ؤال المطروح هنا ه��ل سيتخلى أردوغ ��ان عن
دعم المنظمات االرهابية بعد قناعته بفشل هذا المسار،
وهل يغير سياساته بعدما باتت تركيا تحت خطر ارتداد
اإلرهاب في الداخل التركي؟

قالت مصادر مالية
أوروبية إنّ كثافة
الزيارات الرئاسية
والوزارية إلى ك ّل من
لبنان واألردن تحت
عناوين سياسية تتصل
بملفات راهنة فيها هي
محاوالت لصناعة دور
في هذه الملفات بقوة
توظيف مبالغ مالية
مخصصة من االتحاد
ّ
األوروبي لهذين
البلدين ،ويمنع اإلفراج
عنها الفرنسيون
بالنسبة للبنان
وبريطانيا بالنسبة
لألردن ،وهي ترجمة
لقرار أوروبي برصد ما
يعادل ألف يورو سنويا ً
عن ك ّل الجئ سوري
تستضيفه وتضمن عدم
سفره إلى أوروبا دول
الجوار السوري...

مو�سكو :مقاتالتنا لم تنتهك القواعد الدولية بتحليقها قرب المدمرة الأميركية في البلطيق

الكونغر�س الأميركي يدعو �إلى الر ّد على التهديدات الرو�سية
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطيارين الروس التزموا
بالقواعد الدولية ،وذل��ك تعليقا على اتهامات أطلقتها
واشنطن على خلفية اقتراب قاذفتي «سو »-24من المدمرة
«دونالد كوك» في بحر البلطيق.
وقال اللواء إيغور كوناشينكوف الناطق باسم وزارة
الدفاع الروسية ردا على تصريحات البيت األبيض وممثلي
«البنتاغون» الذين وصفوا تصرف الطيارين الروس بأنه
«غير مهني»« :جميع طلعات الطائرات التابعة للقوات
الجوية والفضائية الروسية ُتنفذ بمراعاة صارمة للقواعد
الدولية للتحليق في المجال الجوي فوق المياه الدولية».
وأوضح كوناشينكوف في تصريح صحافي أمس ،أن
طائرتي «سو »-24كانتا تشاركان في تدريبات مخطط
لها فوق المياه الدولية في البلطيق ،وكان مسارهما يمر
بالمنطقة التي تواجدت فيها المدمرة األميركية على بعد
قرابة  70كيلومترا من القاعدة البحرية التابعة ألسطول
بحر البلطيق الروسي .وتابع أن القاذفتين ،عندما رصدتا
المدمرة األميركية في بحر البلطيق ،غيرتا مسارهما مع
مراعاة كل إجراءات األمن.
وتابع المسؤول العسكري الروسي أنه ال يدرك سبب
مثل هذه الحساسية البالغة التي برزت في رد العسكريين
األميركيين على الحادث .وأع��اد إلى األذه��ان أن المدمرة
األميركية كانت على مقربة من القاعدة البحرية التابعة
ألسطول بحر البلطيق ،علما أن حق السفينة األميركية في
التحرك بحرية ،لم يكن ليلغي مبدأ التحليق الحر للطائرات
الحربية الروسية.
وسبق للبيت األبيض أن وص��ف ال��ح��ادث ال��ذي وقع
في المياه الدولية لبحر البلطيق يوم األربعاء ،بأنه مثل
«محاكاة للهجوم» من قبل طائرتي «سو »-24الروسيتين.
هذا ونشرت البحرية األميركية صورا وأشرطة فيديو

للحادث الذي وقع األربعاء  13نيسان فوق المياه الدولية
ببحر البلطيق ،تظهر أن المقاتلتين حلقتا على ارتفاع
منخفض للغاية ،ومرتا على مسافة قرابة  9أمتار فقط من
المدمرة األميركية ،األمر الذي دفع بالقادة األميركيين إلى
تعليق مناورات كانت تشارك فيها المدمرة بجانب مروحية
بولندية كانت تتدرب على الهبوط على ظهر السفينة .ولم
تستأنف المناورات إال بعد مغادرة المقاتلتين للمنطقة التي
وقع فيها الحادث.

ب��دوره ،أوضح ديفيد ويستوفر المتحدث باسم قيادة
القوات األميركية في أوروبا أن عددا من الحوادث الخطيرة
وقعت يومي االثنين والثالثاء أثناء تواجد المدمرة «دونالد
ك��وك» ف��ي مياه بحر البلطيق بسبب اق��ت��راب مقاتالت
ومروحيات روسية منها.
في غضون ذلك ،دعا مسؤول في البرلمان األميركي إلى
تعزيز األسطول األميركي في أوروبا.
وتقدم ران��دي فوربس ،رئيس اللجنة الفرعية للقوات

البحرية في مجلس النواب األميركي ،باقتراح يدعو إلى
تعزيز األسطول األميركي على خلفية نبأ تحليق طائرات
حربية روسية فوق مدمرة أميركية في بحر البلطيق.
وق��ال فوربس في بيان له« :يجب أن يكثف األسطول
األميركي في أوروب��ا نشاطه حتى يرد على التهديد الذي
يمثله سلوك روسيا الدولي».
الى ذلك ،قال برايان ماكوين مساعد نائب وزير الدفاع
المكلف بتطوير استراتيجية واشنطن الدفاعية ،إن
«البنتاغون» يضع استراتيجية جديدة لمواجهة «الخطر
الروسي».
وجاء في إفادة خطية قدمها المسؤول في «البنتاغون»
للجنة التسليح في مجلس الشيوخ األميركي ،أن الواليات
المتحدة تطور منظومتها للدفاع الجوي والقدرات األخرى،
لكي تتصدى لما وصفه بأنه «االنتهاكات الروسية لمعاهدة
الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى».
وكشف أيضا أن «البنتاغون» يتعاون مع حلفائه في
تطوير الوسائل المضادة للصواريخ المجنحة ،ويستثمر في
التقنيات األكثر أهمية في ما يخص التصدي لالستفزازات
الروسية.
واتهم ماكوين روسيا بأنها تستثمر مبالغ كبيرة في
تطوير مختلف أن��واع الصواريخ المجنحة ،بما في ذلك
«ص��واري��خ تمثل خرقا لمعاهدة ال��ص��واري��خ القصيرة
والمتوسطة المدى الموقعة قبل نحو  30سنة ،التي تلزم
روسيا والواليات المتحدة بالتخلي عنها».
واستطرد قائال« :على خلفية االنتهاكات الروسية لهذه
المعاهدة وتصرفات موسكو العدوانية ،نطور ونطبق
استراتيجية جديدة للتعامل مع الخطوات العسكرية
الروسية ،ومن ضمن هذه االستراتيجية ،تحديث وتوسيع
منظومات الدفاع الجوي وردع قدرات روسيا العدوانية».

البرلمان الأوكراني يقبل ا�ستقالة يات�سينيوك
ً
بولندا :انتهاء خطة توزيع الالجئين
رئي�سا جديد ًا للوزراء
ويع ّين غروي�سمان
في دول االتحاد الأوروبي
بعد وقف دول البلقان عبورهم تراجعت طلبات اللجوء ل�سوي�سرا

كوريا ال�شمالية تن�شر �صواريخ
«مو�سودان» المتو�سطة المدى
قالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أمس إن جارتها الشمالية
نشرت صاروخا أو اثنين من نوع «موسودان» المتوسط المدى على ساحلها
الشرقي .
ورجحت «يونهاب» أن بيونغ يانغ ربما تستعد لتجربة إطالق صواريخ
يوم الـ  15من نيسان الذي يوافق ذكرى ميالد كيم إيل سونغ مؤسس الدولة
الشيوعية.
وذكرت الوكالة نقال عن مصادر متعددة في الحكومة الكورية الجنوبية أن
َ
صاروخي «موسودان».
منصة إطالق متنقلة رصدت وهي تحمل
ووفقا لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية وخبراء ،فإن الصاروخ «موسودان»
المصمم ليصل مداه إلى أكثر من ثالثة آالف كيلومتر لم تجرب بيونغ يانغ
إطالقه بعد.
وقد تم الكشف عن صاروخ «موسودان» ألول مرة في عرض عسكري ،في 10
تشرين األول من عام  ،2010وذلك خالل االحتفال بالذكرى الـ 65لحزب العمال
الكوري.
في غضون ذلك ،امتنع المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مون
سانج جيون عن تأكيد تقرير «يونهاب» ،لكنه قال إن الجيش في حالة تأهب
مرتفعة تحسبا ألي صاروخ قد تطلقه كوريا الشمالية ألن زعيمها كيم جونج
أون توعد باجراء المزيد من التجارب.

كوالي�س
خفايا

قرر البرلمان األوكراني أمس قبول استقالة رئيس
ال��وزراء أرسيني ياتسينيوك وتعيين رئيس البرلمان
فالديمير غرويسمان رئيسا جديدا للوزراء ،حيث صوت
لمصلحة هذا القرار  257نائبا ،علما بأن الحد األدنى
المطلوب من األصوات التخاذ هذا القرار هو  226صوتا.
من جهة أخرى ،قرر البرلمان انتخاب أندريه باروبي
الذي كان يشغل منصب النائب األول لرئيس البرلمان،
رئيسا جديدا لبرلمان البالد بعد تعيين رئيسه فالديمير
غرويسمان رئيسا للوزراء ،وصوت  284نائبا لمصلحة
هذا القرار .وأكد باروبي أن هذا التعيين «شرف ومسؤولية
كبيران» بالنسبة له.
وفي السياق ،أعلن رئيس الحكومة المستقيل أرسيني
ياتسينيوك أنه يقدم استقالته ،إال أن كتلته في البرلمان
«الجبهة الشعبية» تبقى ف��ي االئ��ت�لاف ،معتبرا ً أن
استقالته نتيجة ألزمة سياسية مختلقة في البالد هدفت
إلى إطاحته.
ووص���ف رئ��ي��س ال����وزراء المستقيل عمل حكومته
بالناجح ،ول��م يذكر ياتسينيوك خططه لعمله في
المستقبل ،مشيرا إل��ى أن��ه ي��رى «مهماته أوس��ع من
صالحيات رئيس الوزراء».
يذكر في هذا السياق أن استقالة رئيس الوزراء تعني
استقالة الحكومة ،وسيواصل رئيس الحكومة وأعضاؤها
مباشرة مهام عملهم حتى تشكيل حكومة جديدة.
هذا وك��ان فالديمير غرويسمان قد أكد قبل تعيينه
رئيسا للحكومة أن حكومته لن تتسامح مع الفساد،
قائال« :أفهم األخطار التي نواجهها .إن ذلك يتمثل في
الفساد وعدم فعالية اإلدارة العامة ،وكذلك الشعبوية

السياسية التي تمثل تهديدا ال يقل خطورة عن العدو في
شرق البالد» .وتعهد بأن أوكرانيا لن تخجل من عمله في
منصب رئيس الحكومة.
كما أقر البرلمان أمس التشكيلة الجديدة للحكومة
برئاسة غرويسمان ،واحتفظ كل من وزراء الخارجية
بافلو كليمكين والداخلية أرسين أفاكوف والدفاع ستيبان
بولتوراك بمناصبهم في الحكومة الجديدة.
م��ن ج��ه��ت��ه ،أع��ل��ن رئ��ي��س ك��ت��ل��ة «ت��ح��ال��ف بيترو
بوروشينكو» أن االئتالف البرلماني الجديد في أوكرانيا
سيتألف م��ن كتلتي «ت��ح��ال��ف بيترو بوروشينكو»
و»الجبهة الشعبية» ،وسيضم االئتالف الجديد 227
نائبا.
يذكر أن االئتالف البرلماني السابق كان يضم  5كتل
برلمانية ،وبلغ عدد نوابه حوالى  300نائب ،إال أن كتلة
«الحزب الراديكالي» و»ساموبوميتش» و»باتكيفشينا»
انسحبت من االئتالف في الفترة األخيرة.
وأع��رب الرئيس بوروشينكو في وق��ت سابق أمس
في البرلمان عن أسفه بشأن انسحاب بعض القوى
السياسية من «االئتالف األوروبي» وتوسيع المعارضة
في البرلمان على حساب االئتالف الواسع سابقا.
وأعلنت زعيمة حزب «باتكيفشينا» يوليا تيموشينكو
عن انتقال حزبها إلى معارضة الحكومة الجديدة ،قائلة
إنه ألول مرة في تاريخ البالد ستكون القوى األوروبية في
أوكرانيا ضمن الحكومة والمعارضة أيضا.
من جانبه ،اعتبر رئيس الحزب الراديكالي أوليغ
لياشكو تعيين غرويسمان رئيسا للوزراء خرقا للدستور
ومحاولة من الرئيس بوروشينكو لالنفراد بالسلطة.

قال نائب وزي��ر خارجية بولندا كونراد شومانسكي
أمس إنه ليس بوسع بالده استقبال  7000الجئ وافقت
على دخولهم ،ونعتقد أن خطة توزيع  120ألف الجئ في
أنحاء االتحاد األوروبي انتهت.
وقال شومانسكي لصحيفة «جنينيك جازيتا براونا»
إن عددا قليال من دول االتحاد الثماني والعشرين ستطبق
نظام الحصص الذي تم االتفاق عليه في قمة عقدت في
بروكسل في أواخر أيلول الماضي رغم اعتراضات شديدة
من أربع دول شيوعية سابقة تقع في شرق أوروبا.
نائب الوزير البولندي أضاف« :ال أرى إمكانية لتنفيذ
هذا القرار وال أعتقد أنه سيطبق في معظم دول االتحاد .هذا
القرار انتهى» ،و تابع« :لم ينفذ منذ البداية ،وال يوجد ما
يشير إلى أن غالبية دول االتحاد ستلتزم به».
وكانت حكومة بولندا السابقة قد قبلت على مضض
الحصة الخاصة بالبالد ،وقبلت الحكومة المحافظة
الجديدة التي ف��ازت في االنتخابات العامة في أواخ��ر
تشرين األول في البداية االلتزام بالحصة رغم انتقاداتها
لها.
وتباطأ تدفق الالجئين والمهاجرين من الشرق األوسط
وشمال أفريقيا إلى أوروبا والذين تجاوز عددهم المليون
العام الماضي مع إغالق الحدود على مسار الهجرة عن
طريق دول البلقان ،لكن المسؤولين يتوقعون زي��ادة
األعداد مرة أخرى مع دخول الصيف.

في غضون ذل��ك ،تراجعت أع��داد طالبي اللجوء في
سويسرا للشهر الرابع على التوالي في آذار ،وهو ما حدث
في ألمانيا المجاورة ،في حين تسعى أوروبا إلثناء الناس
عن القيام بالرحلة من ب�لاد مثل أفغانستان والعراق
وسوريا.
وسجلت سويسرا  1992طلب لجوء بانخفاض بنحو
 25في المئة عن شباط .وتتراجع طلبات اللجوء منذ
تشرين الثاني عام .2015
وقال مكتب الهجرة السويسري في ملخص عن الربع
األول لعام « :2016السبب في هذا التطور هو التراجع
المستمر في الهجرة عبر طريق البلقان ...منذ آذار أوقفت
الدول المتأثرة على طريق البلقان عبور المهاجرين».
ورغم التراجع قال مسؤولون سويسريون إن التطورات
في مناطق الصراعات ما زالت غير محسومة ،مما يترك
وضع المهاجرين «مضطربا ويصعب التنبؤ به».
وأسهم إغالق دول البلقان لحدودها واتفاق االتحاد
األوروب���ي مع تركيا على إع��ادة المهاجرين في خفض
أعداد طالبي اللجوء .وسويسرا ليست عضوا في االتحاد
األوروبي لكنها تلتزم بسياسات الهجرة.
وفي السياق ،قال االتحاد األوروب��ي إن أع��دادا مقلقة
من المهاجرين المحتملين تتجمع في ليبيا لعبور البحر
المتوسط مما يشير إلى أن أعداد المهاجرين إلى أوروبا قد
تبدأ في الزيادة مرة أخرى.

