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ــاويا  خطرياً يف ظل  ــانياً مأس ــش قطاع غزة وضعاً  انس يعي
ــاب املنظم الذي  ــتمر واإلره ــة التجويع والحصار املس سياس
ــي  عىل مرأى  ــكل يوم ــه قوات االحتالل االرسائييل بش تمارس
ــياق   ــطيني ويف هذا الس ــعب الفلس ــمع العالم   ضد الش ومس
ــة التابعة لألمم املتحدة  ــف تقرير منظمة األغذية والزراع كش
ــن انعدام األمن  ــكان قطاع غزة يعانون م ــاو" إن %72 من س "ف
الغذائي، ويحتاجون إىل 32 مليون دوالر كمساعدات إنسانية 
للتغلب عىل آثار الهجوم اإلرسائييل األخري عىل سكان القطاع.
ــل يف قطاع غزة،  ــل وامرأة وطف ــح التقرير أن "كل رج وأوض
ــكل مبارش  ــخص، قد تأثروا بش ــا يقرب من 1.8 مليون ش أي م
ــض من  ــون إىل بع ــرصاع ويحتاج ــري يف ال ــد األخ ــن التصعي م
ــرياً إىل أن "هذا هو الرصاع الثالث  املساعدات اإلنسانية"، مش
ــنوات واألكرث تدمريًا منذ بداية االحتالل  ــت س من نوعه منذ س
ــن العنف  ــابيع م ــبعة أس ــام 1967م، فخالل س ــيل ع اإلرسائي
ــطس، قتل أكرث من 2100  ــديد، من 7 يوليو وحتى 26 أغس الش
ــا يقرب من 500  ــم من املدنيني)، وفّر م ــطيني (70 % منه فلس
ألف من ديارهم. ما يقرب من 110 آالف ما زالوا مرشدين وتقريًبا 
ــول عىل ما يكفي من املياه  ــكان يفتقرون  إىل الحص جميع الس

النظيفة والرعاية الصحية والكهرباء".
وأضاف التقرير:"تشري تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية 
ــل إىل  ــي تص ــاع الزراع ــت بالقط ــي لحق إىل أن األرضار الت
ــائر  ــا يقرب من ضعف الخس ــي، أي م ــون دوالر أمريك 550 ملي
ــوب" يف 2009م. واألرس التي تعتمد  ــاص املصب لعملية "الرص
ــف عائلة من  ــا يف ذلك 24 أل ــش الزراعية - بم ــبل العي ــىل س ع
ــائر  ــني والرعاة والصيادين - عانت من األرضار والخس املزارع
ــب  ــا جميع األصول الالزمة لكس ــمل تقريًب ــة. وهذا يش املنهك
ــواق باألغذية املحلية،  ــة وإمداد األس ــة العيش من الزراع لقم
ــية  ــار وقطعان املاش ــات واآلب ــة والدفيئ ــل األرايض الزراعي مث
وحظائر الحيوانات والقوارب ومعدات الصيد ومصانع  تجهيز 

األغذية".
ــة العظمى من الناس  ــر األممي، فإن "الغالبي ووفقاً للتقري
ــها  ــتطيع أن توفر ما يكفي من الغذاء لنفس ــزة لم تكن تس يف غ
ــواق، إال أنهم لم  قبل األزمة (رغم أن الطعام كان متوفرًا يف األس
ــعره). وكان نحو 72 % من األرس  يكونوا قادرين عىل تحمل س

ــدام األمن  ــي أو عرضة النع ــن الغذائ ــن انعدام األم ــون م يعان
ــاعدات الغذائية ،  ــوا يحصلون عىل املس ــي، و 66 % كان الغذائ
ويعيش 70 % عىل أقل من 2 دوالر أمريكي يومًيا و45 % يعانون 
ــابق). نتيجة  ــام الس ــن 28 % يف الع ــوًدا م ــة (صع ــن البطال م

ــة - بما يف ذلك  ــزة تواجه احتماالت هائل ــرصاع، فاألرس يف غ لل
تدمري منازلهم وفقدان األصول اإلنتاجية – وتحتاج إىل الدعم 

الفوري الستعادة سبل عيشهم يف بيئة صعبة للغاية".
وأشار التقرير إىل أنه "حتى اآلن، قامت املنظمة باستهداف 

ـــ 58000 من  ــع 2600 طن من العلف ل ــاة لتوزي ــن الرع 3700 م
ــع خزانات  ــاة لتوزي ــن الرع ــك 2500 م ــز، وكذل ــام واملاع األغن
املياه. وتوزيع هذه املدخالت ال يزال جارًيا، وسوف تغذي تلك 
ــن النزاع األخري يف  ــدادات كل األغنام واملاعز التي نجت م اإلم

غزة ملدة 45 يوًما".
ــعى للحصول عىل 32 مليون دوالر  واكدت املنظمة إنها تس
ــدة أزمة غزة"، لحماية واستعادة سبل  أمريكي "يف ظل "مناش
ــة". وتابعت:  ــزاع بصفة عاجل ــب العيش املترضرة من الن كس
ــاعدة املزارعني يف  ــة إىل تمويل عاجل ملس ــاك حاجة ملح "هن
ــتصالح أراضيهم واستئناف الزراعة، وكذلك أيًضا إلصالح  اس

شبكات الري واآلبار". 
ــة إلرشاك املرأة يف  ــدف املنظمة خاص ــت القول: "وته وأردف
ــة صغرية الحجم،  ــطة اإلنتاج الحيواني والنباتي املحلي أنش
ــات األلبان  ــات الطازجة ومنتج ــج املنتج ــى يمكن أن تنت حت
واللحوم والبيض، لرسعة زيادة دخلهم املتاح والتنوع الغذائي. 
ــاعدة الصيادين إىل العودة إىل  ــعى املنظمة أيضاً ملس كما "تس
ــمل  ــد والعتاد. وسيش ــوارب الصي ــن خالل إصالح ق ــر م البح
الدعم ملربي املوايش  توفري العلف الحيواني ووحدات تخزين 
ــم مجدًدا  ــة، باإلضافة إىل تزويده ــدادات البيطري ــاه واإلم املي

بالحيوانات وترميم أماكن إيواء الحيوانات املترضرة".
ــاء املرصيني  ــد األطب ــد مصطفى، أح ــور محم ــال الدكت وق
ــاء الهجوم األخري  ــاد األطباء العرب أثن ــني ضمن اتح املتطوع
ــرياً إىل أن  ــن وصفها، مش ــار ال يمك ــاع: إن آثار الدم ــىل القط ع

جميع أهايل غزة ترضروا من الحرب عليهم. 
وأضاف: إن إرسائيل استهدفت بشكل مبارش جميع مظاهر 
ومقومات الحياة يف غزة، موضحاً أنها رضبت املدارس وقصفت 
املستشفيات ودمرت املزارع، وشبكة الطرق، بل إنها كانت تدك 
ــت إىل أن نحو  ــكنية. ولف ــيارات، واملجمعات الس ــف الس مواق
ــكل كامل نتيجة  ــق الصحية يف غزة، ترضر بش ــن املراف %75 م
ــتلزمات الطبية،  القصف، فضًال عن نقص حاد باألدوية واملس
ــاعدات الطبية التي قدمتها  ــار، منوهاً بأن املس نتيجة الحص
ــات لم تكِف  ــدول الغربية واملنظم ــعودية وبعض ال مرص والس
ــيما يف ظل وجود نحو عرشة آالف  نحو %20 من الحاجة، الس

مصاب آخرين. 
ــنوات للتعايف  وأفاد بأن قطاع غزة يحتاج إىل نحو خمس س
ــن آثار عدوان  ــه لم يكن قد تعاىف م ــار الهجوم، خاصة أن من آث
ــادة  ــر إع ــد مؤتم ــا إىل رضورة اإلرساع يف عق ــام 2008، ودع الع

إعمار القطاع، لتخفيف آثار الهجوم عىل األهايل.

كارثة إنسانية تهدد سكان غزة باملوت جوعًا
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ثمة مجموعات وأشخاص يبحثون 
ــاة كريمة بعد  ــش وحي ــن لقمة العي ع
ــم وأضحت بيئة  ــت بهم بالده أن ضاق
طاردة والسيما يف القارة السمراء التي 
ــرب ,املجاعة,  ــوث (الح ــا ثال يتنازعه
ــيا فيضطر  ــرض) وأيضا يف قارة آس امل
ــم  أوطانه ــن  م ــرة  الهج إىل  ــؤالء  ه
ــارا  غم ــوا  ليخوص ــا  أوروب ــاه  وباتج
محفوفا باملخاطر غالباً ما ينتهي بهم 
ــكرات  املطاف غرقاً أو الجئني يف معس
ــم الحال  ــق عليه ــة وينطب اضطهادي

كاملستجري من الرمضاء بالنار.
يف  ــاة  مأس ــدث  تح ــبوع  أس وكل 
ــواحل إيطاليا  عرض البحر وقبالة س
ــاً لالجئني  ــاً برشي ــه تدفق ــي تواج الت
ــا, وبلغ عدد  ــم املطاف غرق ــي به ينته
ــم يف  ــوا حتفه ــن لق ــن الذي املهاجري
ــعياً للهجرة إىل أوروبا 2900  البحر س
ــدد  ــك ع ــع بذل ــام 2014م لريتف يف ع
الالجئني الذين لقوا حتفهم غرقا وهم 
ــا خالل  ــول إىل أوروب ــون الوص يحاول
ــنوات األربع عرشة 23 ألف الجئ  الس
ــة  ــذا األمر سياس ــري ه ــن دون أن يغ م
ــي ال تعبأ لحياة  االتحاد األوروبي الت

البرش.
ــر  ــن، مدي ــون دولهوس ــف ج ويص
ــط آسيا يف منظمة  برنامج أوروبا ووس
ــدول األعضاء يف  ــة رد ال ــو الدولي العف
ــىل أزمة الالجئني  االتحاد األوروبي ع
ــمال  ــط وش ــرشق األوس ــة ال يف منطق

أفريقيا بأنه كان مخجًال.
ــائر يف األرواح  مؤكدا ان تزايد الخس

ــربز  ُي ــط  املتوس ــض  األبي ــر  البح يف 
ــات  ــات واملمارس عدم فعالية السياس
ــأن  ــي بش ــاد األوروب ــة لالتح الحالي

اللجوء والهجرة.
ــاء األوروبيني  ــاف: وإن الزعم  وأض
ــن من الوصول  يريدون منع املهاجري
ــم  يرغ ــا  مم ــن،  ثم ــأي  ب ــا  أوروب إىل 
ــار  ــىل اختي ــني ع ــخاص اليائس األش

طرق أشد خطورة.
ــراً اقرتحت البلدان األوروبية  ومؤخ
ــني الفارين من  ــني الالجئ ــادة توط إع
ــل  ــروب. ولع ــات، والح ــون النـزاع أت
ــكل  ــادة التوطني بش ــادة أماكن إع زي
ــني  ــر لالجئ ــأنه أن يوف ــن ش ــري م كب
ــداد الذين  ــاة وأن يقلِّص أع ــل نج حب
يضطرون كارهني إىل خيارات خطرية.

ولطاملا كان الزعماء األوروبيون غري 
ــة ورشعية  ــتعدين لفتح طرق آمن مس
إىل  ــول  للوص ــن  واملهاجري ــني  لالجئ
ــم، فإن  ــريوا موقفه ــا. وإىل أن يغ أوروب
ــُتزهق يف عرض  ــن األرواح س ــداً م مزي

البحر."
ــوق  حق ــطو  ناش ــد  ينتق ــذا  هك
ــات األوروبية تجاه  ــان السياس اإلنس

املهاجرين. 
ــرة  ــات املتوف ــتنادا إىل املعطي واس
ــرق قبالة  ــبوع حالة غ ــدث كل أس تح
ــذي يواجه  ــا البلد ال ــواحل ايطالي س
ــرة غري  ــرف بالهج ــا بما يع ــدا برشي م
ــآيس  ــرر امل ــا تتك ــن هن ــة وم الرشعي
ــن األفارقة  ــانية بحق املهاجري اإلنس
واألسيويني ففي األسبوع املايض غرق 
500 مهاجر بعد ارتطام قاربهم بقارب 
ــر يف مالطا وهؤالء الضحايا هم من  آخ
ــوريون  ــة بينهم س ــيات مختلف جنس

وفلسطينيون ومرصيون وسودانيون.
ــن  ع ــني  الالجئ ــة  منظم ــت  ونقل
ــىل منت  ــا ع ــني كان ــطينيني ناجي فلس
ــني قد اغرقوا  ــارب الغارق أن املهرب الق

القارب عمدا.
ــادث: إن  ــن الح ــان م ــال الناجي وق
املهربني طلبوا من املهاجرين االنتقال 
ــط  ــارب آخر اصغر حجما يف وس إىل ق
ــط مما أدى إىل مواجهة  البحر املتوس
ــت بارتطام  ــني الجانبني انته عنيفة ب

القارب.
ــوم من  ــد ي ــاء بع ــذه األنب ــي ه وتأت
ــىل متنه  ــارب ع ــرق ق ــن غ ــالن ع اإلع
ــواحل  250 مهاجرا أفريقيا قبالة الس
ــفر عن مقتل حوايل  الليبية وهو ما أس

200 شخص ولم يتسن إنقاذ سوى 26 
ــم  ــط وفقا للمتحدث باس ــخصا فق ش

البحرية الليبية أيوب قاسم.

أرقام مرعبةأرقام مرعبة
ــجله فرونتكس  ــذي ال تس ــم ال الرق
ــخاص  ــا هو عدد األش يف إحصائياته
ــدود  ــىل ح ــم ع ــون حتفه ــن يالق الذي
أوروبا الخارجية حيث اكتشف فريق 
ــن الصحافيني األوروبيني أن 23 ألف  م
ــخص لقوا مرصعهم وهم يحاولون  ش
ــنوات  ــا خالل الس ــول إىل أوروب الوص

األربع عرشة املاضية. 
ــهادات الجئني  ويف اليونان، تؤكد ش

ــىل أيدي ضباط  تعرضهم لالعتداء ع
خفر السواحل.

ــجون  الس ــاء  أطب ــتخدم  ويس  
ــدرة  ــري املخ ــام العقاق ــة بانتظ املجري
لتهدئة الالجئني يف مراكز احتجازهم. 
ــوء معاملة  ــدث التقارير عن س وتتح
ــةـ   ــدود املغربي ــىل الح ــن ع املهاجري

االسبانية.
إىل  ــانية  إنس ــات  منظم ــادرت  وب  
ــع كل هذه  ــوادث. وتق ــق هذه الح توثي
ــة  وكال ــل  عم ــرة  دائ يف  ــاكات  االنته
ــاليب  ــتخدم فيها أس فرونتكس، وُتس
ــا أو ما  ــه أوروب ــا تمثل ــكل إهانة مل تش

تقوله أنها تتبنى املبادئ اإلنسانية. 
ــا  ــة أن م ــة املغربي ــدر الحكوم وتق

ــر غري رشعي  ــف مهاج ــني 25 و40 أل ب
ــرب، وان نحو 10 آالف  ــون يف املغ يقيم
ــاء يختفون  رجل وعدد قليل من النس
ــراش عىل جبل غوروغو حيث  يف األح
أقاموا مخيمات مؤقتة, وهناك ينتظر 
ــانحة  ــم فرصة س ــر له ــؤالء أن تتوف ه
ــول  ــا، ويط ــدود إىل أوروب ــور الح لعب
ــان.  ــض األحي ــنوات بع ــم س انتظاره
ــب  ــكل الالجئون مجموعات حس وش
ــة  ــا، بمجموع ــني منه ــدان القادم البل
ــة للكامريونيني  للنيجرييني ومجموع
ــك  ــايل وكذل ــن م ــني م ــرى للقادم وأخ
للمهاجرين من بلدان أفريقية أخرى.
ــه  ــد نب ــي ق ــاد األوروب وكان االتح
ــهد ارتفاعا  ــد يش ــام 2014م ق إىل أن ع
ــن املتدفقني  ــيا يف عدد املهاجري قياس

عىل سواحل دوله األعضاء.
ــات يف البحر  ــريِّ إيطاليا دوري وتس
ــا  ــة منه ــط يف محاول ــض املتوس األبي
ــي تودي  ــوارث الغرق الت ــن ك للحد م

بحياة الالجئني.
ــهر  ــت الحكومة اإليطالية الش وقال
ــداد املهاجرين  ــايض: إن إجمايل أع امل
ــواطئها اإليطالية  الذين وصلوا إىل ش
ــاري تجاوز 100  ــة العام الج منذ بداي

ألف مهاجر.
يف  ــن  املهاجري آالف  ــرق  غ ــد  وق
ــالل محاوالتهم  ــنوات األخرية خ الس
ــمال  الوصول إىل أوروبا قادمني من ش

أفريقيا والرشق األوسط.
ــح  ــل واض ــرر دون ح ــاة تتك واملأس
ــات  ــودا للسياس ــا وق ــل ضحاياه يظ
ــاً لحياة  ــم وزن ــي ال تقي ــة الت األوروبي

البرش من غري سكانها!! 
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ــرث من أربعة ماليني  يتوجه اليوم أك
ــرتاع  االق ــق  صنادي إىل  ــكتلندي  اس
لإلدالء بأصواتهم يف استفتاء تاريخي 
ــتقالل يمكن أن ينهي ثالثة  حول االس
ــع انكلرتا ويخلق  ــن االتحاد م عقود م
ــار  ــذ انهي ــا من ــة يف أوروب ــدث دول اح

يوغوسالفيا السابقة.
يف  ــبوق  املس ــري  غ ــتفتاء  واالس
ــكتلندا اثار جدًال واسعاً ومخاوف  اس
ــال كيفية  ــة حي ــواق املالي ــول األس ح
ــني إىل هذا  ــل اقتصاديني متداخل فص

الحد.
ــدي  مؤي ــوز  ف ــال  احتم وكان 
ــد قبل  ــم املؤك ــرب بحك ــتقالل يعت االس
ــىل املحك اآلن  ــابيع لكنه أصبح ع أس
ــتطالعات  اس ــر  آخ ــرت  أظه ــا  بعدم
ــن واملعارضني  ــبة املؤيدي الرأي أن نس

أصبحت متعادلة تقريباً.
ــمال  ــيتالند يف الش ــزر ش ــن ج وم
ــكو يف الجنوب ومن  ــربه وغالس إىل ادن
ــط ابريدين رشقاً  ــز النف ــرب إىل مرك الغ
ستظهر النتائج من 32 منطقة محلية 

خالل الساعات القادمة.
ــاركة  ــبة املش ــع أن تكون نس ويتوق

ــتوى قيايس  عالية جداً لتصل إىل مس
فيما ستعلن النتيجة الرسمية صباح 

اليوم يف ادنربه.
ــي  ــوزراء الربيطان ــس ال ــا رئي ودع
أن  ــن  يمك ــذي  ال ــريون  كام ــد  ديفي
ــال  ح يف  ــددا  مه ــه  منصب ــح  يصب
ــكتلندا، االسكتلنديني اىل  استقلت اس

التصويت ب"ال" يف االستفتاء.
وأثارت حملة االستفتاء انقسامات 
ــن العائلة  ــديدة يف اآلراء حتى ضم ش
ــدة أو األصدقاء منذ فرتة طويلة  الواح
ــال نادر  ــلمية، يف مث ــت س ــا بقي لكنه

لحركات انفصالية يف انحاء العالم.
ــجل حوايل 4,3 مليون شخص  وس
ــت  ــاركة يف التصوي ــماءهم للمش أس
ــدة الناخبة) ما يدل  (%97 من القاع
ــذا االقرتاع  ــديد به ــىل االهتمام الش ع
ــباب  ــمل للمرة األوىل الش الذي سيش

البالغني من العمر 16 و 17 عاما.
ــتطالعات الرأي  وأظهرت نتائج اس
أي.يس. ــات  مؤسس ــا  أجرته ــي  الت
ــن  ع ــن  وسريفيش ــوم  وأوبيني إم 
ــوات الناخبني  ــف يف أص ــول طفي تح
ــل  ــاعات قب ــل س ــكتلنديني قبي االس

ساعات قليله من انطالق االستفتاء
ــكتلندية  وقال رئيس الحكومة االس
ــة  ــاد حمل ــذي ق ــاملوند ال ــس س أليك

ــوم  ــاح ي ــتيقظوا صب ــتقالل "اس االس
ــوم يف بلد أفضل يف  الجمعة عىل أول ي

أشارة إىل حتمية االنفصال.
ــت الحكومة  ــياق طلب ــذا الس ويف ه
ــان  الربمل ــواب  ن ــن  م ــة  الربيطاني
ــتعداد لعقد جلسة طارئة لبحث  االس
ــت  ــال كان ــال يف ح ــات االنفص تداعي
ــتفتاء "نعم"، ما يعني أن  نتيجة االس

األمور تواجه منعطفا صعبا.
يف  ــاركني  املش ــاملوند  س ــا  ودع
ــن التأثريات  ــتفتاء إىل االبتعاد ع االس
ــاءات التي طغت  ــية واإلحص السياس
عىل الحملة املستمرة منذ سنتني وأن 
ــا يتوجهون إىل  ــهم بينم يثقوا بأنفس

صناديق االقرتاع.
ــني اإلجابة  ــن الناخب ــيطلب م وس
ــل ينبغي أن  ــؤال "ه بنعم أم ال عىل س
ــتقلة؟"  ــة مس ــكتلندا دول ــح اس تصب
ــيعني  ــة بنعم فس ــاءت اإلجاب وإذا ج
ــتمرت  ــي اس ــدة الت ــة للوح ــذا نهاي ه
ــوام مع انجلرتا واالنفصال عن  307 أع
ــة لفرتة من  ــدة باإلضاف ــة املتح اململك

الغموض االقتصادي.
ــدر أكرب  ــاء بريطانيا بق ــد زعم ووع
ــكتلندا إذا  ــي الس الذات ــم  ــن الحك م
ــن اململكة  ــون البقاء ضم ــرر الناخب ق
ــتقالل  االس ــار  أنص ــن  لك ــدة.  املتح

ــكتلندا كي  يقولون إن الوقت حان الس
ــها متحررة من  ــا بنفس ــذ قراراته تتخ

حكم النخبة يف لندن.
ــكتلنديون  االس ــار  اخت ــال  ح ويف 
ــيكون  الخروج من اململكة املتحدة، س
عىل حكومتهم برئاسة أليكس ساموند 
ــات طويلة  ــار محادث ــوض غم أن تخ
ــول  ــدن ح ــع لن ــة م ــعبة وصعب ومتش
ــتقبل  ــل أهمها مس ــاط عديدة، لع نق
الجنيه اإلسرتليني، عالوة عىل نفقات 
الدفاع والرعاية والصحية، وهي أمور 
ــدن ترص عىل أن تبقى إدارتها  كانت لن

مركزية.
ــخ املحدد  ــاموند إن التاري ــال س وق
ــال هو 24 مارس 2016،  إلتمام االنفص
عىل أن تجرى االنتخابات يف مايو من 
ــان وحكومة  ــه الختيار برمل العام نفس

جديدة.
ــتبقى  ــكتلندا س ــن املؤكد أن اس وم
ــي مثلها يف ذلك  ــت التاج الربيطان تح
ــدا، وهي دول بقيت  ــرتاليا وكن مثل أس
ــث فيها مكانة رشفية ال  للملكة إليزابي

تنكر.
ــد يتغري أيضا،  ــذا الوضع ق إال أن ه
ــكا  ــكتلنديون مل ــار االس ــا يخت فربم
ــالن مملكة  ــؤدي إىل إع ــا ي ــدا، م جدي

مستقلة أيضا عن هذا التاج.

أن  ــا  أيض ــربة  أدن ــىل  ع ــيكون  وس
ــاد  االتح ــع  م ــات  محادث ــوض  تخ
ــأن  بش ــدة  املتح ــم  واألم ــي  األوروب
ــة إىل  ــني، إضاف ــا يف املنظمت عضويته
ــا إذا كان  ــيس وم ــمال األطل ــف ش حل
ــه فائدة  ــرى يف انضمامها ل ــف ي الحل

دفاعية تخدم أهدافه العامة أم ال.
ــة من  ــة الربيطاني ــت الحكوم وطلب
ــتعداد لعقد جلسة  نواب الربملان االس
ــات االنفصال يف  ــة لبحث تداعي طارئ
ــتفتاء "نعم"،  حال كانت نتيجة االس
ــه منعطفا  ــور تواج ــي أن األم ــا يعن م

صعبا.
ــىل  ــروح ع ــد املط ــؤال الوحي والس
ــات االقرتاع "هل يجب أن تصبح  بطاق

اسكتلندا بلداً مستقًال؟" أم ال.
ـــ"ال"  ب ــت  التصوي ــال  ح ويف 
ــا  ــم م ــون أه ــد يك ــتفتاء، فق يف االس
ــن  ــلة م ــذا سلس ــه ه ــيتمخض عن س
ــة  الرسيع ــة  الترشيعي ــراءات  اإلج
تعهدت بها األحزاب الرئيسية الثالثة 
ــكتلندا وبرملانها  ــا ملنح اس يف بريطاني
ــاالت الرضائب  ــات أكرب يف مج صالحي
ــن الترشيعات  والرعاية والصحية وس

إليجاد فرص عمل للشباب.
ــزاب أن  ــذه األح ــىل ه ــيكون ع وس
ــي جاءت قبل  ــن أن تعهداتها الت تربه

ــتفتاء، كانت نابعة  أيام قليلة من االس
ــرد محنة  ــة أصيلة وليس مج من رغب
ــض عنارص  ــدث بع ــا تح ــرة كم متأخ

املعسكر املنافس.
وبحسب رئيس الوزراء الربيطاني 
ــذه  ه ــتعني  فس ــريون،  كام ــد  ديفي
ــكتلنديني  االس ــع  تمت ــالت  التعدي
إىل  ــرار  االضط دون  ــرب  أك ــيادة  بس

الخروج عن إطار اململكة املتحدة.
ــار البقاء  ــن أنص ــب كثري م وبحس
ضمن اململكة املتحدة، فإن االنفصال 
ــيكون قرارا ال رجعة فيه، لكن البقاء  س
ــكتلندا قد  ــي أن حكومة يف اس ــد يعن ق
ــنني يف حشد تأييد  تنجح بعد بضع س
شعبي جديد إلجراء استفتاء جديد، 
ــتفتاء الذي ال  وهو ما يوصف بـ"االس

ينتهي".
ومهما تكن نتائج االستفتاء عىل كل 
حال فإن االستقالل بحسب املراقبني 
ال يمكن ان يكون حال لالسكتلنديني يف 
ــاكل  ــيض قدما دون ان يواجهوا مش امل
ــتقبال ومن  ــيه واقتصاديه مس سياس
ضمنها االنضمام إىل االتحاد األوربي 
ــرتك بسبب رفض  ــوق أوربي مش يف س

بعض الدول.

رحلة الهجرة إىل أوروبا محفوفة باملخاطر القاتلة

االسكتلنديون يحددون اليوم مصريهم 

اسرتاحة القاتل
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واملارينز  السيايس  السريك  ضجيج  بني  عالقة  ثمة  هل 
العسكري والحملة اإلعالمية يف شأن الحرب عىل (داعش) 

وبني تغييب جرائم وتداعيات الحرب الصهيونية عىل غزة؟
بداية ال بد من اإلشارة إىل أن الجرائم التي ارتكبتها 
والتهاون  التجاهل  تحتمل  ال  (داعش)  وترتكبها 
وبفظائعها  بل  وحسب  وحشية  ليست  ألنها 
بأرضار  ظاهرة  وهي  لإلنسانية  واملؤملة  املرعبة 
فادحة وأخطار محدقة عىل مناطق سيطرتها يف 

هذه املنطقة وعاملنا بأرسه.
الدول  من  والعديد   .. اللحظة  بنت  ليست  وداعش  لكن 
وجودها  يف  ضالعة  كانت  ملحاربتها  اآلن  املندفعة  الغربية 
وتوظيفها وإذا كان هؤالء يبدون كمن يحاول تغيري موقفه من 
هذه الجماعة فهذا يصري رهناً باألعمال الحقيقية ال بمجرد 

الحمالت الدعائية.
تطرحه  بل  تشكيك  مجرد  ليس  هكذا  والقول 
املسائل العملية التي تجري منذ ان بدأ الحديث 

عن الحرب ضد الدولة االسالمية.
العراقي  الداخل  يف  من  فاجأت  (داعش)  كانت  ما  فيمثل 
واسعة  مناطق  عىل  سيطرتها  انفجار  والدويل  واالقليمي 
الغربي  االنفعال  جاء  واسرتاتيجية  حيوية  أهمية  وذات 
عموما واألمريكي خصوصا وكما لو أن هؤالء اكتشفوا يف هذه 
سنوات  منذ  اوجدوها  التي  الجماعة  هذه  وجود  اللحظة 

عديدة .
والحرب  هذا  بني  الربط  وملاذا  السؤال:  هنا 
رئيس  كان  قليلة  أيام  منذ  غزة؟  عىل  االرسائيلية 
الوزراء الصهيوني نتنياهو دعا إىل اجتماع طارئ 
الدولة  تنظيم  اقرتاب  خط  يف  للتباحث  لحكومته 

االسالمية من حدود ارسائيل.
دعوة نتنياهو كانت يف تداوالت إعالمية ارسائيلية ومما أشري 
إليه يف هذا الصدد (العدو غري موجود بني ظهرنا إىل اآلن) 
و(ال سبب يدعو إىل أن تجر القيادة االرسائيلية ايضا إىل هذا 
السريك الذي يدور حول تنظيم ال يتجه اهتمامه إىل اآلن 
صوبنا وقد واجه املجتمع الدويل يف املايض تحديات كبرية 

ليست الدولة االسالمية عدواً ال يمكن أن يهزم).
عموما  الغربية  الضجة  بني  التناغم  يصري  هنا 
االرسائييل  االهتمام  وبني  خصوصا  واألمريكية 
وتوقيته  طبيعته  يف  هو  أخرى،  بقضية  مرتبطاً 
الحرب  تداعيات  من  ابيب  تل  انقاذ  إىل  أقرب 
القادة  عىل  جهنهم  أبواب  فتحت  التي  غزة  عىل 
مرمى  يف  أغلبهم  وبات  والسياسيني  العسكريني 
االتهام بالتقصري بعد أن فشلت الحرب يف تحقيق 
أهدافها وارتدت النتائج العكسية األمنية والنفسية 
اسطورة  سقوط  بعد  االرسائييل  الداخل  عىل 
الجيش الذي ال يقهر .. وما كانت هناك من خسائر 
الساخطة  األفعال  وردود  واقتصادية  عسكرية 
والجرائم  الوحشية  الجرائم  عىل  وإنسانيا  دوليا 

ضد اإلنسانية لجيش االحتالل عىل أبناء غزة.
الوحدة  واألهم ما حدث من تغيري فلسطيني يف استعادة 
الوطنية وتمتني قوة إرادة  الحق العادل والخروج من دوامة 
لواقع  الفلسطيني  املوقف  لتطويع  األمريكية  التسوية 

االحتالل بما يعني تصفية القضية الفلسطينية .
بشاعة  إعالمياً  تغيب  قد  الضجيج  أجواء  يف 
أمريكا  بمقدور  هل  ولكن  الصهيونية  الجريمة 

وغريها إلغاء الحقيقة الفلسطينية؟
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