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الجامعة العربية: إسرائيل تتحمل مسؤولية استمرار معاناة الالجئين الفلسطينيين

أزمة الالجئين تتفاقم بحواجز السياسة واالقتصاد والعنصرية

ع��ن  الكامل��ة  امل�س�ؤولي��ة  العربي��ة  اجلامع��ة  حّمل��ت 
ا�ستم��رار معان��اة الالجئن الفل�سطيني��ن، داعية كافة 
االأط��راف العربي��ة والدولية لرفع االأعب��اء االقت�سادية 
واالجتماعي��ة ع��ن كاهلهم.وقال��ت اجلامع��ة يف بيان 
له��ا، مبنا�سب��ة الي���م العامل��ي لالجئن، انه��ا "تدع� 
املجتم��ع ال��دويل وخا�سة وكال��ة االأمم املتحدة لغ�ث 
وت�سغيل الالجئ��ن الفل�سطينين )االأون��روا( اإىل حتمل 
م�س�ؤولياته��ا الكامل��ة جتاهه��م مب�جب ق��رارات االأمم 
املتح��دة"، م�ؤك��دة على حقه��م يف الع���دة اإىل وطنهم 
مب�ج��ب الق��رار ال�س��ادر ع��ن اجلمعي��ة العام��ة لالأمم 
املتح��دة رق��م 194.ولفت��ت اجلامع��ة العربي��ة النظ��ر 
ل�"تزاي��د عملي��ات الن��زوح والهج��رة غ��ر النظامي��ة 
وتدفقات الهج��رة املختلطة يف املنطقة العربية ب�سكل 
كب��ر، �س���اء ب��ن دول املنطق��ة اأو من ال��دول العربية 
لل��دول االأوروبية".واأ�س��ارت اإىل �رضورة ب��ذل اجله�د 
ل�ق��ف اأعمال الهجرة غ��ر ال�رضعية ومكافحة عمليات 
التهري��ب واالجتار بالب�رض، و���رضورة اإعادة النازحن 
اإىل اأوطانه��م وبذل املزيد من اجلهد حلمايتهم، م�سددة 
عل��ى انه ال ب��د ان يقرتن ذلك مبقارب��ات ط�يلة االأجل 
تعال��ج االأ�سب��اب اجلذري��ة الدافع��ة خل��روج تدفق��ات 
الهج��رة غر النظامية واملختلطة من خالل العمل على 
�رضع��ة انهاء االأزم��ات التي ت���ؤدي اإىل اللج�ء، وكذلك 
زي��ادة امل�ساري��ع التنم�ية يف دول امل�س��در للحد من 
الهج��رة غر النظامية.واأعربت اجلامعة عن بالغ قلقها 
اإزاء ا�ستم��رار التزايد امل�سط��رد يف اأعداد الالجئن يف 
املنطقة العربية للع��ام ال�ساد�س، اإثر االأزمات التي متر 
به��ا ع��دة دول عل��ى راأ�سها �س�ري��ا، م��سح��ة ان عدد 
الالجئ��ن ال�س�ري��ن فق��ط امل�سجلن ل��دى املف��سية 
ال�سامي��ة ل��الأمم املتحدة ل�س�ؤون الالجئ��ن، قد بلغ يف 

اأيار )ماي�( املا�سي اأكرث من 4.8 ملي�ن الجئ.

واأ�س��ارت لعملي��ات الهج��رة يف كل من ليبي��ا والعراق 
واليم��ن وال�س�م��ال، والتي تتحم��ل املنطق��ة العربية 
الع��بء االأكرب لهذه االأزمات، �س�اء من خالل ا�ست�سافة 
الع��دد االأكرب م��ن الالجئ��ن اأو ت�فر التم�ي��ل لتقدمي 
امل�ساع��دات االن�سانية الالزمة له��م، حيث اأكدت وج�د 
%53.5 م��ن جمم�ع الالجئن يف العامل غب منطقة 
ال���رضق ال��س��ط، منهم الالجئ���ن الفل�سطيني���ن الذين 
طال��ت معاناته��م وماأ�ساته��م االن�ساني��ة، عل��ى ح��د 

و�س��ف اجلامع��ة. ويف �سي��اق منف�سل، اأدان��ت جامعة 
ال��دول العربية ب�س��دة، دع�ة رئي���س جمل�س حاخامات 
امل�ست�طن��ات احلاخ��ام �سل�م��� ملمي��د، الت��ي جتي��ز 
للم�ست�طن��ن ت�سمي��م مي��اه ال���رضب املغذي��ة للق��رى 
والبلدات الفل�سطينية يف انحاء ال�سفة الغربية املحتلة.
واأ�ساف��ت يف بيان �سدر عن قطاع فل�سطن واالأرا�سي 
العربية املحتلة، يف اجلامعة العربية ان "هذه الفتاوى 
العن�رضي��ة الت��ي ته��دف اإىل تهج��ر الفل�سطينين من 

م�ساكنه��م وبلداته��م ق���رضاً، ا�ستم��راراً لنف���س املنه��ج 
وال�سيا�س��ات اال�رضائيلي��ة الرامي��ة اإىل اقت��الع ال�سعب 

الفل�سطيني وتهجره".
واأك��دت اجلامع��ة انه��ا تتاب��ع تداعيات ه��ذه الدع�ى 
اخلط��رة، وتطال��ب املجتم��ع ال��دويل وكاف��ة اجلهات 
املعني��ة العم��ل مل�ساعف��ة اجله���د النه��اء االحت��الل 
االإ�رضائيل��ي، واإقام��ة الدول��ة الفل�سطيني��ة على احلدود 

املحتلة عام 1967. 

ذك��ر تقري��ر اإخب��اري ان ق�ات حل��ف �سم��ال االأطل�سي 
)نات���( بداأت اأعمال ن�رض بطاريات نظام الدفاع اجل�ي 
)باتري���ت(، يف والي��ة قهرمان مرع�س جن���ب تركيا، 
وذل��ك للت�س��دي للهجم��ات املحتمل��ة م��ن االأرا�س��ي 

ال�س�رية نح� تركيا.
واأفادت و�سائل االعالم الرتكية، ان الفرق الفنية "بداأت 
باأعم��ال ن�س��ب بطاريات ال�س�اري��خ يف )ثكنة غازي( 
الع�سكري��ة يف قهرمان مرع�س"، م�سرًة اإىل ان "معدات 
ع�سكرية وفنية وطبية و�سلت للمدينة قادمة من ميناء 
االإ�سكندرون الرتكي يف وقت �سابق من ال�سهر اجلاري".
الدف��اع  نظ��ام  مبع��دات  حممل��ة  �سحن��ات  وكان��ت 
ال�ساروخ��ي و�سل��ت مين��اء االإ�سكن��درون قادم��ة عرب 
البح��ر املت��سط م��ن اإيطاليا، حيث مت نق��ل ال�ساحنات 
اإىل والي��ة قهرم��ان مرع�س حتت حماي��ة اأمنية م�سددة 

من قبل ال�رضطة واجلي�س الرتكي.
وتاأتي هذه اخلط���ة بعد انتهاء مهمة وحدة الباتري�ت 
االأملاني��ة التابع��ة للنات���، يف والية قهرم��ان مرع�س، 
نهاي��ة عام 2015، والتي ا�ستمرت 3 �سن�ات، يف اإطار 

"عملية ال�سياج الن�سط".
جدي��ر بالذك��ر ان وف��داً ع�سكري��ًا اإيطالّيًا اأج��رى ك�سفًا 
خ��الل االأيام االأخرة يف املنطقة م��ن اأجل ن�رض انظمة 
�س�اري��خ للدف��اع اجل���ي يف والي��ة قهرم��ان مرع�س 

جن�بي تركيا.
وكان النات��� ق��د اأعل��ن ع��ن اإطالق��ه عملي��ة "ال�سي��اج 
الن�س��ط" يف دي�سم��رب )كان���ن االأول( 2012، بع��د ان 
طلب��ت تركي��ا من احلل��ف امل�ساعدة مل�اجه��ة هجمات 
�ساروخي��ة حمتملة من قبل النظ��ام ال�س�ري، وذلك اإثر 
�سق�ط ع��دة قذائف داخل االأرا�س��ي الرتكية يف اأكت�بر 
)ت�رضي��ن االأول( 2012 اأّدت ملقتل 5 اأ�سخا�س يف بلدة 

"اآقجة قلعة" احلدودية. 

 تتخ��ذ اأزم��ة الالجئ��ن اأهمي��ة ك��ربى يف ال�سياق 
ال��دويل، ال فق��ط لك�نه��ا االأزمة االأك��رب منذ احلرب 
العاملي��ة الثانية، بل اأي�س��ا النها قلبت العامل راأ�سا 
عل��ى عقب بعد ان فتحت ملّف��ات عديدة، بع�سها له 
عالقة باحلرب على االإرهاب، وبع�سها االآخر ك�سف 
ع��ن اأبعاد جدي��دة يف العالقات الدولي��ة واالأزمات 
خ�س��س��ا  امل�ستقبل��ة،  للمجتمع��ات  الداخلي��ة 
املجتمعات الت��ي تعاين اأ�سال م��ن اأزمات داخلية، 
كم��ا اأبانت ه��ذه االأزم��ة ع��ن ال�جه االآخ��ر للدول 
االأوروبية “احلق�قية” و�سيا�ساتها العن�رضية التي 
تخ�سى من ان ي�ؤّثر فتح اأب�ابها لالجئن وت�طينهم 

على تركيبتها الدينية والثقافية والدمي�غرافية.
ق��ّدرت اأح��دث اإح�سائيات املف��سي��ة العليا لالأمم 
املتح��دة ل�س�ؤون الالجئن عدد الالجئن يف العامل 
ب��� 65.3 ملي���ن �سخ�س، مقارنة ب��� 59.5 ملي�ن 
م���رضد يف 2014. وذك��رت املف��سية يف تقريرها 
العامل��ي لالجئ��ن، ان  الي���م  ال�سن���ي مبنا�سب��ة 
القتال يف �س�ري��ا واأفغان�ستان وب�روندي وجن�ب 
ال�س���دان ه� ال�سب��ب يف م�جات اللج���ء االأخرة، 
مم��ا اأدى اإىل ارتفاع العدد االإجم��ايل لالجئن اإىل 

اأطفال. 21.3 ملي�ن �سخ�س ن�سفهم 
وذكر التقرير ان��ه مت تقدمي عدد قيا�سي من طلبات 
اللج���ء اإىل ال��دول ال�سناعية الع��ام املا�سي وه� 
ملي���ن طل��ب. واأ�س��اف، ان قراب��ة مئ��ة األ��ف طفل 
كان���ا دون عائل اأو تفرق�ا ع��ن اأ�رضهم. وت�سدرت 
اأملاني��ا، حيث ي�ج��د �س�ري ب��ن كل ثالثة طالبي 
جل���ء، قائم��ة طلبات اللج���ء اإذ تلق��ت 441900 

طلب تليها ال�اليات املتحدة التي تلقت 172700 
طلب بينهم الكثر من الفارين من عنف الع�سابات 

واملخدرات يف املك�سيك واأمركا ال��سطى.
ووفق��ا للتقري��ر، فان مناط��ق نامي��ة يف العامل ال 
ت��زال ت�ست�سيف 86 باملئة من الالجئن يف العامل 
ويف مقدمته��ا تركي��ا حي��ث يعي���س 2.5 ملي���ن 
�س���ري تليه��ا باك�ست��ان ولبن��ان ال��ذي �ساعف��ت 
ق�سي��ة الالجئن ال�س�رين من اأزماته االقت�سادية 
واالجتماعية، وزادت من االحتقان ال�سيا�سي الذي 

تعي�سه البالد ب�سبب احلرب يف اجلارة �س�ريا.
وي�س��ّكل الالجئ���ن ال�س�ري��ن يف لبن��ان هاج�س��ا 
م�ؤرقا لكل ق�اه ومك�ناته، فالذاكرة اللبنانية تعّج 
باإ�سكاالت جّمة مرتبط��ة بالالجئن الفل�سطينين، 
اللبناني��ة.  ال�س�ري��ة  العالق��ة  بتعقي��دات  واأي�س��ا 
وي�ستقب��ل لبن��ان نح��� 1.1 ملي���ن الج��ئ �س�ري 
م�سجل��ن ر�سمي��ا ل��دى املف��سية العلي��ا لالجئن 
التابع��ة ل��الأمم املتح��دة، بينم��ا يق��در م�س�ؤول���ن 
ر�سمي�ن العدد الفعلي مبا يف�ق 1.5 ملي�ن الجئ، 

باالإ�سافة اإىل نح� ن�سف ملي�ن الجئ فل�سطيني.
وباتت اأعداد الالجئن كبرة جدا اإىل درجة ان عدد 
�س��ّكان لبنان يتجاوز الع��دد املت�ّقع ل�سنة 2050، 
بح�سب انط�ني� غ�تري�س، املفّ��س ال�سامي لالأمم 
املتح��دة ل�س���ؤون الالجئ��ن. وي�ؤّط��ر ه��ذا ال�اقع، 
التحذي��رات الت��ي اأطلقها رئي�س الربمل��ان اللبناين، 
لالجئ��ن،  العامل��ي  الي���م  ب��ري مبنا�سب��ة  نبي��ه 
االإثن��ن، والت��ي ق��ال فيه��ا ان ع��دد الالجئن يف 
لبن��ان بات “ي�سكل خطرا عل��ى لبنان واملنطقة بل 

اأي�سا عل��ى ال��دول االأوروبية ومنه��ا اإيطاليا، النه 
يزيد من التطرف املقابل هناك”.

وبينم��ا تب��دو اأزم��ة دول املنطق��ة يف التعامل مع 
ق�سي��ة الالجئن اأزمة اقت�سادي��ة باالأ�سا�س، حيث 
اتخ��ذت االأزمة يف �سياقها االأوروب��ي اأبعادا اأخرى 
واأ�سحت جزءا رئي�سيا يف خالفات اليمن والي�سار 
واأبان��ت ع��ن عن�رضية غربية كان��ت متخفّية خلف 
واالأخ���ة  والتعّددي��ة  االن�س��ان  حق���ق  �سع��ارات 
اخلارجي��ة  وزي��ر  حتذي��ر  ر�س��م  وق��د  االن�ساني��ة. 

االإيط��ايل باول� جينتيل�ين من ان اأزمة املهاجرين 
متث��ل تهدي��دا ل���”روح” اأوروب��ا، �س���رة وا�سحة 
ع��ن اأح��د اأب��رز االأ�سباب الت��ي تطيل م��ن عمر هذه 
االأزم��ة وتعّقد حل�لها وت��ّس��ع من دائرة اخلالفات 
االأوروبي��ة ح�ل طريق��ة التعاطي معه��ا؛ فاالأزمة، 
وان كان��ت يف مظهره��ا الرئي�س��ي اأزم��ة �سيا�س��ة 
واأزمة قدرات، فانها يف اجلانب االآخر من ال�س�رة، 

اأزمة دينية واجتماعية وثقافية.
ويف اأ�سرتالي��ا، انتق��د الن رينت���ل، من�س��ق مدين��ة 
يف  الالجئ��ن”  دع��م  “حتال��ف  �سم��ن  �سي��دين 
اأ�سرتاليا، �سيا�سة بالده حيال الهجرة واملهاجرين، 
ك�نه��ا تت�سم بالت�س��دد والق�س��اوة. واأو�سح رينت�ل 
ان االأحزاب ال�سيا�سي��ة ت�ستغل �سيا�سة الت�سديد �سّد 
املهاجري��ن بهدف ال��س���ل اإىل ال�سلط��ة، وان هذا 
الت���رضف نابع من ك�ن اأ�سرتالي��ا تعترب م�ستعمرة 
بريطاني��ة �سابق��ة، وان االأح��زاب احلالي��ة تعم��ل 
مب��راث الربيطاني��ن. واأّك��د رينت���ل ان الد�ست���ر 
االأ�س��رتايل خ��ال متام��ا م��ن احلق���ق املمن�ح��ة 
للمهاجري��ن، وان كافة احلك�مات االأ�سرتالية تعمل 
جاه��دة للحد من تدفق املهاجري��ن اإىل البالد، من 
خ��الل اإ�سدار ق�انن م��ن �سانها احل��د من و�س�ل 
املهاجرين اإليها؛ االأمر الذي دفع املف��س ال�سامي 
ل�س���ؤون الالجئ��ن فيليب��� غراندي اإىل الق���ل اننا 
“نعي���س يف ع��امل يفتق��د اإىل امل�س��اواة”. واعت��رب 
يان اإيغالند، االأمن الع��ام للمنظمة غر احلك�مية 
باملجل���س الرنويجي لالجئن وه� من امل�ساهمن 
يف اإع��داد التقري��ر، ان الالجئ��ن “�سحاي��ا ال�سلل 
الع��ام” للحك�مات يف الع��امل التي “ترف�س حتمل 

م�س�ؤولياتها”.

الرئيس األلماني يحذر من عودة النعرات القومية في أوروبا

الناتو ينشر بطاريات صواريخ 
"باتريوت" جنوبي تركيا

األردن: مقتل وإصابة 20 شخص في تفجير حدودي مع سوريا

اعتقال بريطاني خطط لقتل المرشح الجمهوري ترامب

برل��ن - وكاالت: حذر الرئي�س االأملاين، ي�اخيم ج��اوك، من الع�دة اإىل النعرات 
الق�مي��ة جمدداً يف اأوروب��ا. ووفقًا لن�س خطاب الرئي�س االأمل��اين الذي مت ن�رضه 
م�سبق��ًا، قال ج��اوك الي�م الثالثاء، يف العا�سمة الروماني��ة ب�خار�ست: "ال نريد 
ان نن�س��ى ال�بال ال��ذي جلبته الق�مية ع��رب اأوروبا". ويرى الرئي���س االأملاين انه 
م��ن املح��ر ان يعتقد البع�س ان��ه ال ميكن حماية امل�سال��ح احلي�ية، مثل االأمن 
وحماي��ة املن��اخ والنم� االقت�س��ادي امل�ستدام م��ن جانب االحتادي��ة االأوروبي 
عل��ى نح��� اأكرث فعالية. وفيم��ا يتعلق باالحت��اد االأوروبي باأكمل��ه، انتقد جاوك 
"احلركات التي ت�سمي نف�سها وطنية، ولكن البد من ت�سميتها ق�مية"، واأ�سار اإىل 
ان هذه احل��ركات تعد تيارات ملعاداة االأجانب والعن�رضية. وحذر من ان اأوروبا 
"تتعر�س لهج�م يف غاية اخلط�رة من جانب التاأثرات ال�سلبية"، م�ؤكداً ان ال 
�س��يء يعد اأكرث �رضورة من العقالنية مل�اجهة ذل��ك. واأكد الرئي�س االأملاين اأي�سًا 

ان القاعدة مل�ستقبل اأوروبا هي امل�ساواة يف احلق�ق وال�اجبات للجميع. 

عم��ان- وكاالت: علن��ت القي��ادة العام��ة للق���ات امل�سلح��ة االأردني��ة مقت��ل 6 
اأ�سخا���س واإ�ساب��ة 14 يف التفجر ب�سي��ارة مفخخة الذي ا�سته��دف فجر الي�م 

الثالثاء م�قعًا ع�سكريًا متقدمًا يف منطقة الركبان على احلدود مع �س�ريا.
ولفتت القيادة العامة يف بيان عرب �سفحتها يف في�س ب�ك ان التفجر ا�ستهدف 
م�قع��ًا ع�سكري��ًا متقدم��ًا خلدم��ات الالجئن، ت�سغل��ه مرتبات الق���ات امل�سلحة 
االأردني��ة واالأجهزة االأمنية. ونقل البيان عن م�س��در م�س�ؤول يف القيادة العامة 
للق���ات امل�سلح��ة ق�ل��ه "ان العم��ل االإرهابي اجلب��ان وقع �سبيح��ة الي�م على 
احل��دود ال�سمالي��ة ال�رضقية بالقرب من ال�ساتر الرتاب��ي املقابل ملخيم الالجئن 
ال�س�رين يف منطقة الرقبان". وجنم عن احلادث ا�ست�سهاد اأربعة اأفراد من ق�ات 
حر�س احلدود، واأحد مرتبات الدفاع املدين، واأحد مرتبات االأمن العام، واإ�سابة 
اأربع��ة ع���رض فرداً من الق�ات امل�سلح��ة واالأجهزة االأمنية، منه��م ت�سعة اأفراد من 

مرتبات االأمن العام.

 وا�سنط��ن - وكاالت: اعتقل��ت ال�رضط��ة االأمريكية م�اطن��ا بريطانيا خطط لقتل 
املر�سح اجلمه���ري لالنتخابات الرئا�سية االأمريكية دونالد ترامب. وحاول هذا 
ال�سخ���س اال�ستي��الء على م�سد���س ل�رضطي اأثن��اء جتمع املر�س��ح اجلمه�ري يف 
ال���س فيغا�س لتنفي��ذ خمططه. وجهت التهمة اإىل م�اطن بريطاين يبلغ من العمر 
19 عاما يف نيفادا يف ال�اليات املتحدة ملحاولة قتل املر�سح اجلمه�ري اإىل 
الرئا�س��ة االأمريكية دونالد ترام��ب خالل جتمع يف ال�س فيغا�س، بح�سب ما اأفاد 

مكتب املدعي العام.
واأو�سحت املتحدثة با�سم مكتب املدعي العام ناتايل ك�لنز ان مايكل �ساندف�رد 
ح��اول �رضقة �سالح �رضطي الإط��الق النار على امللياردير االأمركي خالل جتمع 

يف كازين� "تريج�ر اآيالند" يف ال�س فيغا�س.
وتفي��د التحقيق��ات ان "�ساندف���رد ك�س��ف ان��ه و�س��ع خططا للمج��يء اإىل ال�س 

فيغا�س بهدف قتل ترامب".
وق��ال �ساندف�رد، ال��ذي يحمل رخ�سة قي��ادة بريطانية، للمحقق��ن انه ا�سرتى 
تذكرة لتجمع اآخر يف فينيك�س يف اأريزونا )جن�ب غرب(، مع نية "حماولة قتل 

دونالد ترامب" يف حال ف�سلت خطته يف ال�س فيغا�س.

 

القدس - وكاالت

تركيا - وكاالت

جنيف – وكاالت

ال يت�ق��ف ال�سلفي���ن يف م�رض عن اإث��ارة الزوابع 
خلطف االأ�س�اء، واأح��دث زوابعهم بطلها القيادي 
ال�سلف��ي املع��روف بدعم��ه لالإخ�ان عب��د الرحمن 
لطف��ي، ال��ذي اأثار عا�سف��ة من اجل��دل بزعمه ان 

امل�رضين ي�سل�ن الفجر قبل م�عده.
وا�ستن��د القيادي ال�سلف��ي، بح�سب ق�ل��ه، اإىل راأي 
عامل م��ن اأ�سدقائ��ه مل يك�سف عن ا�سم��ه، مكتفيًا 
بالق���ل: "اأخ��ربين ع��امل انن��ا ن���ؤذن للفج��ر يف 
م�ساجد اجلمه�ري��ة قبل وقته ال�سحيح باأكرث من 

ع�رضين دقيقة".
واأ�ساف يف بيان له "فهل انتم يا �سباب االإ�سالم، 
يا اأتباع اجلماعات واالأحزاب االإ�سالمية اهتممتم 
به��ذا االأمر اخلطر اأم ما زلت��م ت�سل�ن الفجر قبل 
وقته فتك�ن �سالتكم باطلة، الن من �رضوط �سحة 

ال�سالة العلم اليقيني بدخ�ل وقت ال�سالة".
واأث��ار بي��ان القي��ادي ال�سلفي الكثر م��ن البلبلة، 

وتلقفت��ه م�اقع اإخباري��ة و�سفح��ات اجتماعية، 
االأم��ر ال��ذي ا�ستدع��ى رداً �رضيع��ًا وحا�سم��ًا م��ن 
االزهر، ع��رب ا�ستدعاء فت�ي قدمية ل�سيخه الراحل 
ج��اد احلق علي ج��اد احلق، كان ق��د اأ�سدرها رداً 
عل��ي كالم م�سابه جاء فيه��ا "ان االأ�سل�ب املتبع 
يف ح�س��اب م�اقي��ت ال�س��الة يف جمه�رية م�رض 
العربي��ة يتف��ق م��ن الناحي��ة ال�رضعي��ة والفلكي��ة 
م��ع راأي قدامى علم��اء الفلك امل�سلم��ن وم�افقة 
للم�اقي��ت ال�رضعي��ة الت��ي ن��زل بها جربي��ل على 
ر�س���ل الّل �سل��ى الّل علي��ه و�سل��م، وعل��ى الذي��ن 
يق�ل���ن يف الدي��ن بغر علم ان يتق���ا الّل حتى ال 

ي�سل�ا النا�س يف دينهم".
وق��ال م�ست�س��ار �سي��خ االأزه��ر الدكت���ر عب��د الل 
النج��ار "اإثارة ه��ذا امل��س�ع لي�س��ت جديدة، فقد 
�سب��ق ومت طرح نف�س الراأي عدة مرات قبل �سن�ات 
عديدة، وال دافع وراءه اإال حب ال�سهرة والرغبة يف 
الظه�ر". واأ�ساف النجار "هذا القيادي ال�سلفي ال 

وزن له، وراأيه بال قيمة".

اأعلن رئي�س �رضكة م�رض للطران انه �سيتم دفع "تع�ي�س 
األ��ف دوالر الأ���رض ركاب الطائ��رة   25 مبدئ��ي" بقيم��ة 
امل�رضي��ة املنك�بة، التي حتطم��ت يف املت��سط قبل �سهر 
وعل��ى متنه��ا 66 �سخ�س��ا لق���ا حتفه��م جميع��ا. اأعلنت 
�رضك��ة م�رض للط��ران االإثنن ان��ه �سيتم دف��ع "تع�ي�س 
مبدئ��ي" قيمت��ه 25 األ��ف دوالر لعائل��ة كل راك��ب عل��ى 
طائرة اإيربا�س امل�رضية التي �سقطت يف البحر املت��سط 
قب��ل �سهر خملفة 66 قتي��ال. وال ترتب ه��ذه التع�ي�سات 
اأي م�س�ؤولي��ة عل��ى "م�رض للط��ران" بخ�س����س اأ�سباب 
وق���ع احل��ادث ال��ذي ال ت��زال التحقيقات حت��اول تبديد 
الغم����س ال��ذي يلف��ه. وحتطم��ت طائ��رة "اإيربا���س ايه 
320" بينم��ا كانت يف طريقها من باري�س اإىل القاهرة 
يف 19 اأيار/ماي��� املا�س��ي، اأثناء حتليقه��ا بن جزيرة 

كري��ت الي�نانية و�ساحل م�رض ال�سمايل وعلى متنها 66 
راكب��ا، بينه��م 40 م�رضي��ا و15 فرن�سي��ا، بعدما اختفت 
م��ن �سا�سات الرادار ل�سب��ب ال يزال جمه�ال. وتبا�رض جلنة 
التحقيق امل�رضية االإثنن فح�س ت�سجيالت قمرة القيادة 
وبيان��ات الطائ��رة بع��د انت�س��ال ال�سندوق��ن االأ�س�دين 
اخلمي���س واجلمعة املا�سين. واأك��د �سف�ت م�سلم، رئي�س 
�رضك��ة م���رض للطران، االإثن��ن ان "�رضك��ة تاأمن م�رض 
�ستدفع جزءا مقدما 25 األف دوالر بعد ان تق�م كل اأ�رضة 
با�ست��الم �سه��ادات ال�ف��اة وا�ستخ��راج اإع��الن ال�راثة". 
وتابع "ان �سهادات ال�ف��اة �ستك�ن جاهزة خالل اأ�سب�ع 
للركاب امل�رضين واالأجانب". واأو�سح ان مبلغ 25 األف 
دوالر "ه��� تع�ي���س مبدئ��ي" عن كل �سخ���س كان على 
م��ن الطائ��رة. واأ�س��ار م�سل��م اإىل ان اأ���رض ركاب الطائرة 
�سيح�سل���ن عل��ى تع�ي�س��ات اأخ��رى ح�س��ب "املعاي��ر 

الدولية". 

رج��ح قائ��د احلر���س الث���ري االإي��راين قا�س��م 
�سليم��اين، اإمكانية ظه�ر مقاوم��ة م�سلحة يف 
البحرين عقب جتريد اأحد اأكرب الرم�ز ال�سيعية 

يف البالد من جن�سيته البحرينية.
وق��ال اجل��رنال �سليم��اين، ان "االإج��راء ال��ذي 
اتخذت��ه البحرين �سد ال�سي��خ عي�سى قا�سم من 
املمك��ن ان ي�سع��ل النار يف املنطق��ة"، معتربا 
ان "اآل خليف��ة )العائل��ة احلاكمة يف البحرين( 
يعرف���ن جي��دا ان تعديهم عل��ى ال�سيخ عي�سى 

قا�س��م خ��ط اأحم��ر ي�سع��ل جت��اوزه الن��ار يف 
البحرين واملنطقة باأكملها".

واأ�س��اف �سليم��اين، يف بي��ان ن�رضت��ه وكال��ة 
انب��اء "فار�س" االإيرانية �سبه الر�سمية، ان "ما 
حدث ال ي��رتك خيارا للنا�س �س���ى اللج�ء اإىل 

املقاومة امل�سلحة".
وكان ال�سيخ قا�سم، ال��ذي يحظى بلقب اآية الل 
يف البحري��ن، دع��م املظاه��رات الت��ي نظمتها 
للمطالب��ة  البحري��ن  يف  ال�سيعي��ة  االأغلبي��ة 

بحق�قهم املدنية وال�سيا�سية.
وقال��ت الداخلي��ة البحريني��ة عن ق��رار �سحب 

جن�سيت��ه ان "قا�س��م يتبن��ى منهجي��ة احلك��م 
الدين��ي وي�سغ��ط على رج��ال الدين م��ن اأجل 
احل�س���ل عل��ى والئه��م املطلق"، معت��ربة انه 
"على ات�سال دائم مبنظمات واأطراف معادية 
ال�سي��خ قا�س��م  البحري��ن  للمملك��ة". واتهم��ت 
با�ستغ��الل نف�ذه لتحقي��ق "م�سالح اأجنبية"، 
وانه يروج "للطائفية والعنف"، وجتمع االآالف 
م��ن املتظاهرين بالقرب من منزل قا�سم عقب 
�سم��اع االأخب��ار عن �سح��ب جن�سيت��ه، وهتف�ا 
ب�سع��ارات �سد مل��ك البحرين ال�سي��خ حمد بن 

عي�سى اآل خليفة وحك�مة البحرين.

"تعويض مبدئي" بقيمة 25 ألف دوالر لعائالت مصر: "زوبعة سلفية" جديدة بسبب "صالة الفجر"
ركاب الطائرة المصرية المنكوبة

سليماني يحذر المنامة من "مقاومة مسلحة" ردًا على سحب جنسية الشيخ قاسم

القاهرة - وكاالت

القاهرة - وكاالت

المنامة - وكاالت

اأحدث الإح�صائيات الأممية 
قدرت عدد الالجئني يف 

العامل بـ 65.3 مليون 
�صخ�ص، مقارنة بـ 59.5 
مليون م�صرد يف 2014.


