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تقرير

«إتفاق الالجئين» :تركيا تأخذ ما تريد
مقابل تالفي أي مواجهة مع ظاهرة
االنحراف والراديكالية.
تـ ـجـ ـل ــى األم ـ ـ ـ ــر ب ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي ع ـجــز
األجهزة البلجيكية عن التنسيق في
ما بينها بهدف منع عدد من األفراد
الذين وشى بهم أفــراد من عائالتهم
بهدف منعهم من السفر إلى سوريا،
وحتى من العودة ،واحتمال قيامهم
بأعمال تطال املدنيني على أراضيها.
ت ــروي وال ــدة أح ــد الـشـبــان ( 18سنة)
كيف أعلمها ابنها بقراره الذهاب إلى
س ــوري ــا ف ــي أوائـ ــل ع ــام  ،2014وكـيــف
أخبرت الشرطة ،لتكتشف بعد يومني
أن ابنها قــد وصــل إلــى تركيا بالرغم
ّ
من علم الشرطة البلجيكية باألمر ،ألن
القاضي رفض إصدار منع سفر بحقه
وأبلغها أحد
باعتباره راشدًا قانونيًا.
ُ
أص ــدق ــائ ــه ف ــي س ــوري ــا ب ــأن ــه ق ـت ــل في
خالل معركة اقتحام مطار دير الزور
في شباط .2015
ش ـك ـل ــت هـ ـجـ ـم ــات ب ـ ــاري ـ ــس األخ ـ ـيـ ــرة
ً
ت ـ ـح ـ ــوال كـ ـبـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي جـ ــديـ ــة مـ ـق ــارب ــة
السلطات الفرنسية لقضايا التهديد
األم ـن ــي الـ ــذي تـشـكـلــه عـ ــودة عـنــاصــر
ُ
إرهابية من سوريا ،تركت تذهب مع
الرهان على عدم عودتها .وهي جدية
تتجلى بتفعيل التعاون االستخباري
البلجيكي الفرنسي ،ومع األميركيني،
خ ــاص ــة أن املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـب ـيــت
األب ـي ــض أك ــد ف ــي ت ـصــريــح ،أمـ ــس ،أن
ب ــاده تـســاعــد بلجيكا وفــرنـســا على
تعزيز أمنهما بعد هجمات باريس،
وأن هذا األمر سيستمر.
ال شــك أن ه ــذا الـتـعــاون سيخفف من
احتمال وقــوع اعـتــداءات جديدة على
غرار ما حصل في باريس ،لكن دون أن
يلغيه على حد تأكيد كلود مونيكه،
خ ـب ـيــر م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ال ـفــرن ـســي،
املقيم في بروكسيل ،الــذي يجزم بأن
أوروبـ ــا ستشهد ع ــددًا مــن الهجمات
الـ ـت ــي ت ـ ـ ـ ــوازي ه ـج ـم ــات بـ ــاريـ ــس فــي
املستقبل.

لنضال الشعبي الفلسطيني ،إلى
مـعــاقـبــة جـمــاعـيــة أله ــال ــي غ ــزة»،
ولكنهم في الوقت نفسه ال يغيب
عنهم أن «حماس» لن تتنازل عن
املكاسب السياسية التي حققتها
خالل السنوات املاضية.
ت ـ ـض ـ ـيـ ــف امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أن
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـع ــام ــة ت ــرف ــض فــي
مـ ـق ــاب ــل «املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة»
ووزارة الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـح ـم ـي ــل
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» وح ـ ــده ـ ــا م ـس ــؤول ـي ــة
األوض ـ ـ ـ ــاع فـ ــي سـ ـيـ ـن ــاء ،بـ ــل ي ــرى
ال ـج ـه ــاز أن ه ــذا ال ــوض ــع الـسـيــئ
ه ــو ن ـت ـي ـجــة سـ ـن ــوات م ــن أخ ـط ــاء
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
القبائل ،وكــذلــك «الحربية» التي
أفـ ـ ــرزت ج ـي ـ ًـا م ــن ال ـش ـب ــاب ي ـكــره
م ـ ـمـ ــارسـ ــات الـ ـجـ ـي ــش ال ـع ـن ـي ـف ــة،
بــل لــديــه «قــابـلـيــة لـتـنـفـيــذ أعـمــال
ض ـ ــد الـ ـجـ ـي ــش بـ ـسـ ـب ــب ال ـت ـق ـل ـي ــل
مـ ــن وط ـن ـي ـت ـه ــم وعـ ـ ــدم االه ـت ـم ــام
بـتــأهـيـلـهــم واالس ـت ـعــانــة ب ـهــم في
الوظائف الحكومية».
لـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ي ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــي طـ ـل ــب
ّ
«املخابرات العامة» من «حماس»،
خ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات ،ع ـ ــدم ال ـت ـع ــاون
مــع «جـمــاعــة اإلخـ ــوان املـسـلـمــن»،
ـوال إلـ ــى ال ـت ـب ــرؤ م ـن ـهــا وم ــن
وصـ ـ ـ ً

قادت أنقرة دول
االتحاد األوروبي إلى اتفاق أثار
الكثير من الجدل في األيام
الماضية .ليس االتفاق «ممتازًا،
لكن ال بد لنا منه» ،كما برر
األوروبيون أمس
أعطى القادة األوروبيون ،أمس ،الضوء
األخـ ـض ــر التـ ـف ــاق «ت ــاريـ ـخ ــي» ومـثـيــر
للجدل في آن واحد مع تركياَ ،يفترض
وقـ ــف «ت ــدف ــق امل ـه ــاج ــري ــن والــاج ـئــن
إلــى أوروب ــا» ،على أمــل إيـجــاد تسوية
نهائية لهذه األزمة غير املسبوقة.
وأع ـ ـلـ ــن رئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
دونــالــد توسك« ،اتفاقًا باإلجماع بني
جميع رؤس ــاء ال ــدول والحكومات في
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ورئـ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
التركي» أحمد داود أوغلو ،الــذي قال:
ّ
«إنه يوم تاريخي».
وبـ ـ ـ ـ ــرر داود أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ذلـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـق ــول:
«تــوص ـل ـنــا إلـ ــى اتـ ـف ــاق م ـهــم ج ـ ـدًا بني
تركيا واالت ـحــاد األوروب ـ ــي» ،مضيفًا:
«أدرك ـ ـنـ ــا الـ ـي ــوم أن ت ــرك ـي ــا واالتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ي ـج ـم ـع ـه ـمــا امل ـص ـي ــر ذاتـ ــه
والتحديات ذاتها واملستقبل ذاته».
كذلك ،كتب رئيس وزراء فنلندا ،يوها
سيبيال ،على «تويتر»« :تمت املوافقة
ع ـلــى االتـ ـف ــاق م ــع ت ــرك ـي ــا» ،ف ـي ـمــا أكــد
رئ ـي ــس وزراء تـشـيـكـيــا ،بــوهــوســاف
ّ
ســوبــوتـكــا ،أن «ك ــل املـهــاجــريــن الــذيــن
يـ ـصـ ـل ــون إلـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــونـ ــان قـ ــادمـ ــن مــن
تــركـيــا س ـ ُـي ـط ـ َـردون اع ـت ـبــارًا مــن األحــد
(غ ـ ـدًا)» .ويـهــدف هــذا اإلج ــراء «املــؤقــت
واالستثنائي» إلى وضع حد للرحالت
الـخـطـيــرة عـبــر بـحــر إي ـجــه و»الـقـضــاء
على نمط عمل مهربي (املهاجرين)»،
وفقًا لنص االتفاق.
وف ـي ـم ــا تـ ـل ــوح ب ـ ـ ــوادر أزمـ ـ ــة إن ـســان ـيــة
ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،حـ ـي ــث ب ـ ـ ــات  46أل ــف
مـهــاجــر عــالـقــن فــي ظ ــروف مــزريــة مع
إغ ــاق «طــريــق الـبـلـقــان» أمــامـهــم ،كــان
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون يـ ـخـ ـضـ ـع ــون ل ـض ـغ ــوط

قـ ـي ــاداتـ ـه ــا املـ ــاح ـ ـقـ ــن ق ـض ــائ ـي ــا،
ب ــاع ـت ـب ــار أن ذل ـ ــك س ـي ـس ــاع ــد فــي
تقوية وجهة نظر الجهاز .ونقلت
املصادر أن الحركة وعدت بتنفيذ
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــات هـ ــي م ــوض ــع
اختبار فــي األي ــام املقبلة ،خاصة
أن «قـ ـ ـي ـ ــادات حـ ـم ــاس أبـ ـلـ ـغ ــوا أن
ه ــذه املـ ــرة ه ــي ال ـف ــرص ــة األخ ـي ــرة
لهم لتحسني عالقاتهم بالقاهرة»
ف ــي ظ ــل رفـ ــض األجـ ـه ــزة األخـ ــرى
التعاون معهم.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال ت ـ ــزال «امل ـخ ــاب ــرات
ال ـحــرب ـيــة» و«ال ــداخ ـل ـي ــة» ـ ـ «األم ــن
الوطني» يرفضون فكرة التفاوض
يشدون على يد
مع «حـمــاس» ،بل
ّ
القضاء لحظرها .وينقل بعضهم
أن «الـ ـح ــربـ ـي ــة» ت ـح ـمــل «ضـغـيـنــة
ضد حماس» ،وترى أنها مسؤولة
ع ــن ع ـم ـل ـيــات اس ـت ـه ــداف ال ـج ـنــود
فــي سيناء ،فيما تــرى «الداخلية»
أنـ ـه ــم املـ ـح ــرك ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــ«ع ـنــف
اإلخوان» ،ولكن من دون أن يقدموا
أدلة ملموسة باستثناء اعترافات
املتهمني فــي واقـعــة اغتيال هشام
ب ـ ــرك ـ ــات ،بـ ــل يـ ـت ــوق ــع أن يـنـفـيـهــا
امل ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــون أم ـ ـ ـ ــام املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ع ـنــد
إحالتهم عليها.
(األخبار)

شــديــدة مــن أج ــل الـتــوصــل أخ ـي ـرًا إلــى
تـســويــة ل ــأزم ــة ،بــرغــم كــل االن ـت ـقــادات
التي ووجهت بها مسودة االتفاق التي
أعلنت قبل أي ــام عقب اجـتـمــاع سابق
بني الطرفني.
وق ـ ــال دب ـل ــوم ــاس ــي أوروب ـ ـ ــي ملخصًا
ّ
الوضع إن «االتفاق ليس ممتازًا ،لكن
ال بد لنا منه .ال أحــد يتباهى بــه ،لكن
ال بديل لدينا».
وبينما أشارت األمم املتحدة إلى «خطر
ع ـم ـل ـيــات طـ ــرد ج ـمــاع ـيــة واع ـت ـبــاط ـيــة
ّ
محتملة» ،غير أن األوروبيني يؤكدون
الـتــزامـهــم الـقــانــون الــدولــي ،متعهدين
بالنظر في ملف كل طالب لجوء يصل
إل ــى ال ـســواحــل الـيــونــانـيــة اع ـتـبــارًا من
يوم غد بصفة شخصية ،وضمان حقه
في استئناف قرار أبعاده.

ستحصل تركيا على
مكاسب جوهرية في
مقابل هذا االتفاق
المثير للجدل

وإن كـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ـ ــرض أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة ق ـ ـ ــد ل ـق ــي
اسـتـحـســان بـعــض الـ ـق ــادة ،وال سيما
امل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل،
إال أن ه ــذا الـتـقــارب غـيــر املـسـبــوق مع
تركيا التي ستحصل في املقابل على
مـكــاســب جــوهــريــة أث ــار اس ـت ـيــاء ق ــادة
آخرين .وكان رئيس الوزراء البلجيكي،
ش ــارل م ـي ـشــال ،قــد أك ــد أم ــس ،أن «مــن
غـيــر ال ـ ــوارد أن ن ـس ــاوم عـلــى قـيـمـنــا»،
مــذك ـرًا بــان ـت ـقــادات االت ـح ــاد األوروبـ ــي
بـ ـش ــأن ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــي ي ـش ـن ـهــا ن ـظــام
ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ــان عـلــى
حرية الصحافة ،أو النزاع مع األكراد.
ورد داود أوغلو على هــذه االنتقادات
ً
قـ ــائـ ــا« :بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــا ،إن مـســألــة

ال ــاجـ ـئ ــن ل ـي ـس ــت م ـس ــأل ــة م ـس ــاوم ــة،
بــل مـســألــة قـيــم إنـســانـيــة ،وكــذلــك قيم
أوروبية».
ول ـ ـقـ ــاء هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون املـ ـ ـع ـ ــزز ،وافـ ــق
األوروب ـ ـي ـ ــون ع ـلــى ت ـســريــع إج ـ ــراءات
إعـفــاء املواطنني األت ــراك مــن تأشيرات
الدخول وتحريك مفاوضات االنضمام
ب ـف ـتــح ف ـص ــل ج ــدي ــد ي ـت ـع ـلــق بــاملــال ـيــة
وامل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ومـ ـض ــاعـ ـف ــة املـ ـس ــاع ــدة
األوروبية لــ 2,7مليون ســوري الجئني
في تركيا من  3إلى  6مليارات يورو.
وت ـع ـه ــد األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون أيـ ـض ــا ب ـصــرف
شــريـحــة جــديــدة مــن امل ـســاعــدة املتفق
عـلـيـهــا أس ــاس ــا ،وق ــدره ــا  3م ـل ـيــارات
يـ ـ ـ ـ ــورو ،بـ ـ ـص ـ ــورة سـ ــري ـ ـعـ ــة ،واعـ ــديـ ــن
ب ـ ــ»ت ـ ـحـ ــديـ ــد س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن املـ ـش ــاري ــع
امللموسة في غضون أسبوع» ،وفق ما
أورد مصدر أوروبي.
وت ـع ـهــد األوروب ـ ـيـ ــون ل ـقــاء ال ـســوريــن
الــذيــن ُي ـعــادون إلــى تــركـيــا ،باستقبال
ـاو م ــن ال ـس ــوري ــن ال ـقــادمــن
ع ــدد م ـس ـ ٍ
م ـب ــاش ــرة م ــن ت ــرك ـي ــا ،ع ـل ــى أن ي ـحــدد
سقف لهذه اآللية في بادئ األمر من 72
ألف الجئ ،وهو العدد املتاح استقباله
في أوروبا.
وك ــان ــت م ـي ــرك ــل ،ال ــداعـ ـم ــة الــرئـيـسـيــة
ألن ـ ـ ـقـ ـ ــرة ،ق ـ ــد أشـ ـ ـ ـ ــادت أول م ـ ــن أم ــس
ب ــ»فــرصــة ج ـيــدة لــوضــع ح ــد لــاتـجــار
بــالـبـشــر» فــي بـحــر إي ـجــه حـيــث قضى
أكثر من  460مهاجرًا غرقًا منذ مطلع
العام.
وي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،اع ـ ـتـ ــرضـ ــت ال ـس ـل ـط ــات
التركية سبيل مئات املهاجرين الذين
حاولوا الوصول إلى جزيرة ليسبوس
اليونانية ،فــي عملية كبرى اشتركت
فـيـهــا سـفــن ح ــرس ال ـح ــدود وطــائــرات
الهليكوبتر.
وقـ ــال م ـس ــؤول أم ـن ــي مـحـلــي بـ ــارز إن
السلطات اقـتــادت نحو  1200مهاجر،
كـ ـثـ ـي ــر مـ ـنـ ـه ــم اع ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــوا فـ ـ ــي ال ـب ـح ــر
واآلخ ــرون في نــزل كانوا يقيمون بها
على ساحل تركيا على بحر إيجة ،إلى
صالة رياضية في مدينة ديكيلي.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيـتـهــا الـنـفــس املطمئنة ارجـعــي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
فــي ع ـبــادي وادخ ـل ــي جـنـتــي صــدق
الله العظيم
انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى فقيدنا
الغالي عميد عائلته املرحوم
القاضي مصطفى غطيمي
(القاضي في منصب الشرف)

والده :املرحوم محمد علي غطيمي
(نائب الجنوب سابقًا)
والدته املرحومة فاطمة هزيمة (إم
نايف)
زوجته املربية مريم هاشم
ابناه :العميد الطبيب مفيد ومحمد
علي
بناته :ليلى ،ملا ،القاضي يوال زوجة
املهندس جاد إسماعيل
روال زوجة األستاذ عامر الشعار
أش ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم الـنــائــب الـســابــق
عبدالله
املرحوم الدكتور سعد الله
الحاج هاني
شقيقاته :املرحومة الحاجة نايفة
املــرحــومــة الـحــاجــة مــريــم (إم نزيه)
أرملة املرحوم السيد خليل إبراهيم
الـحــاجــة مهى زوج ــة الــدكـتــور علي
الصباغ
هال زوجة األستاذ سعيد فواز
يـنـطـلــق م ــوك ــب ال ـت ـش ـي ـيــع ال ـســاعــة
الـثــامـنــة والـنـصــف مــن صـبــاح يــوم
السبت الواقع في  19آذار  2016من
أمام بن معتوق ،خلدة.
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر بعد
صــاة ظهر يــوم السبت الــواقــع في
 19آذار  2016في بلدته تبنني حيث
يوارى الثرى.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
وأيــام األحــد واالثـنــن والثالثاء 20
و 21و 22الـجــاري فــي منزل الفقيد
الكائن في بيت ياحون ،خراج بلدة
تبنني.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
الخميس الــواقــع فــي  24آذار 2016
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء ،قرب مركز
أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،م ــن ال ـس ــاع ــة الـثــانـيــة
بعد الظهر لغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
وتصادف يوم األحد  27آذار ذكرى
مرور أسبوع ،وبهذه املناسبة تتلى
آي ــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه
الطاهرة الساعة العاشرة صباحًا
في حسينية بلدته تبنني.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل غ ـط ـي ـم ــي ،ه ــزي ـم ــة،
هاشم ،إبراهيم ،إسماعيل ،الشعار،
الصباغ ،فواز وعموم أهالي تبنني
وبنت جبيل

