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عيادات طبية وغرف طعام ومراحي�ض مجهزة لآالف المقاتلين للبقاء مدة طويلة تحت الأر�ض

الفروف :هدف كييف �سحق جنوب ال�شرق الأوكراني وطرد �سكانه الرو�س

العدو «اال�سرائيلي»� :أنفاق حما�س لعبة �أطفال �أمام �أنفاق حزب اهلل

بوتين يزور القرم وميناء
�سيفا�ستوبل الخمي�س المقبل

ذكرت إذاعة العدو «اإلسرائيلية»
أن االنفاق في قطاع غزة وما سببته من
خوف وقلق لدى مستوطني الجنوب،
أثارت أيضا ً مخاوف وهواجس لدى
سكان شمال «إسرائيل» هذه األيام
من إمكانية قيام «حزب الله» بحفر
أنفاق تصل إلى داخل المستوطنات
الشمالية.
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ق���ال الخبير
بالشؤون العربية دورون بيسكين
إلذاعة العدو «إن حزب الله بالطبع
علي
ال يتحدث عن أمر األنفاق ،لكن ّ
اإلعتراف أنه منذ عام  2006هناك
الكثير من التقارير العلنية في وسائل
اإلعالم العربية وغيرها ،تتحدث عن
وجود أنفاق في جنوب لبنان ،وحزب
ال��ل��ه ل��م ي��ح��اول إخ��ف��اء أن��ه يوسع
شبكة انفاقه ،وم��ا هو معروف أنه
من جنوب الليطاني وحتى الحدود
«اإلسرائيلية» توجد شبكة أنفاق
تابعة لحزب الله ،ونحن نتحدث
عن أنفاق إذا ما قارناها بما يحدث
في غزة فإن األمر يبدو كلعبة أطفال
مقابل ما يوجد لدى حزب الله».
وأضاف بيسكين« :أوال ً وقبل كل
ش��يء ف��إن ح��زب الله ه��و م��ن جلب
أسلوب وتكتيك األنفاق إلى منطقتنا،
وح��م��اس تعلمت ه��ذا االس��ل��وب من
ح��زب ال��ل��ه ،ف��ال��ح��زب منذ أواس��ط
سنوات الـ  90يستخدم هذه األنفاق،
أي أن لديه خبرة أكثر من  20سنة،
وق��د نقل ه��ذه المعرفة ال��ى حماس
عندما كانت ال��ع�لاق��ات طيبة بين
المنظمتين ،فضالً ع��ن أن ال��م��وارد
المالية لدى حزب الله أكبر من موارد
حماس ،وتمويل الحزب هو من إيران
إض��اف��ة إل��ى جهات إضافية تعمل
في إيران لصالح حزب الله من أجل

جمع األموال مما حول حزب الله إلى
نوع من اإلمبراطورية اإلقتصادية في
لبنان وخارجه ،وهو منظمة تتداول
المليارات في السنة بكل الطرق ،أي
إن الحزب كانت لديه إمكانية األنفاق،
وما نعرفه أن هذه األنفاق تصل إلى
جنوب لبنان ولكن هل تتجاوزه أم
ال؟ نحن ال نعرف ،أما في شرق لبنان
على الحدود مع سورية فحزب الله
يستعين بشركات مقاولة لبنانية

تستخدم آليات ثقيلة لبناء األنفاق،
أما على حدودنا فاألمر ليس على هذا
النحو».
ولفت بيسكين ال��ى «أن طبيعة
األرض في الشمال أصعب لناحية
األرض في غزة» ،لكنه أبدى اعتقاده
بأن حزب الله وجد حالً لهذا ايضاً،
فالحديث «ال يدور عن أنفاق إلطالق
ال��ص��واري��خ ب��ص��ورة أوتوماتيكية
بتقنية ايرانية يصعب على سالح

روحاني� :سيا�ستنا الخارجية
ومحادثاتنا النووية تعتمد �إرادة ال�شعب
أ ّك����د ال��رئ��ي��س اإلي���ران���ي حسن
روحاني أنّ سياسة بالده الخارجية
ومحادثاتها النووية مبنيّة على إرادة
الشعب ،وأنّ الحسابات الدقيقة
ستج ّنب البالد دفع الثمن الباهض.
وخ��ل��ال ك��ل��م��ت��ه ف���ي ال��ج��ل��س��ة
االفتتاحية ألعمال ملتقى السفراء
ورؤس���اء البعثات الديبلوماسية
االيرانية في الخارج ،أ ّك��د روحاني
أنّ سياسة بالده الخارجية هي جزء
من االستراتيجية الوطنية ،وأنّ ارادة
الشعب ومطالباته هي اساس حركة
الحكومة ،مشيرا ً الى أنّ طهران تتطلّع
الى عالقات ودية مع العالم ،لكنها
لن تتراجع قيد أنملة عن حقوقها
المشروعة.
ونوه روحاني الى ان ايران تتابع
المحادثات النووية بجدية ولكنها
ال تريدها لمجرد التفاوض ،مؤكدا ً
وج��ود ارادة ج��ادة لحلحة القضايا
العالقة ،مضيفا ً أن الحكومة لن
تتراجع قيد أنملة عن حقوق الشعب
النووية.
وق��ال روحاني« :إننا وبالتزامن
مع مواصلة المفاوضات مع مجموعة
« »1+5نعمل على كسر اج���راءات
الحظر وه��م يعلمون كيف نكسر
الحظر .نحن نعتبر اجراءات الحظر

ظالمة ومناهضة لالنسانية ولقد قلنا
لهم بأنها خاطئة وغير انسانية ،اذ
فرضوا الحظر على ادوية مرضانا في
سابقة ستظل عالقة في التاريخ».
وأض����اف ال��رئ��ي��س االي���ران���ي أن
طهران ال تسعى وراء قاعدة «ربح -
خسارة» ،مؤكداً« :اننا غير متعجلين
في موضوع البرنامج النووي ولكن
في الوقت ذاته ال نعتبر التأخير امرا ً
مفيدا ً ايضاً».
وش���دد روح��ان��ي على ان ركائز
الحظر قد كسرت وان الطرف اآلخر
يعلم ب���أن ال ع���ودة ال���ى ال��ظ��روف
السابقة ،وأضاف« :اننا وفي الوقت
الذي نعتبر الحظر امرا ً خاطئا ً نتابع
برنامجنا االقتصادي بصورة جدية
لحل مشاكل البالد ،واعتبر أن القضية
النووية ازمة مصطنعة ،وأضاف« :من
المؤكد انهم سيقولون بعد االتفاق
النهائي ايضا ً بأنهم منعوا ايران من
صنع القنبلة النووية» .وأكد ان ايران
لم ولن تسعى اب��دا ً المتالك اسلحة
ال��دم��ار ،وق���ال« :اذا كانت الوكالة
ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة م��وج��ودة
او غير م��وج��ودة ف��إن الجمهورية
االسالمية االيرانية ولم ولن تسعى
وراء اسلحة الدمار الشامل ،وليعلم
العالم بأننا نسعى بجدية للتفاوض

وحل القضايا وليعلم العالم ايضا ً
بأننا ال نقبل ال��ت��ف��اوض م��ن اجل
التفاوض فقط ،بل ان المفاوضات
يجب ان تكون في فترة معقولة وان
تصل الى حل صحيح ونحن في هذا
االط��ار مستعدون للتحدث بمنطق
واستدالل».
وأكد الرئيس روحاني «أن بالده
ال تخشى م��ن اض��ف��اء ال��م��زي��د من
الشفافية على برنامجها النووي»،
مذكرا ً أن طهران هي التي طلبت من
الوكالة الدولية للطاقة الذرية «وضع
كاميرات مراقبة في المراكز االيرانية
النووية» .وتابع« :انه على العالم
القبول بالحقيقة الراهنة وان يلمس
ويعرف ب��أن ارادت��ن��ا ج��ادة في حل
وتسوية القضايا وسوف لن نتراجع
ابدا ً عن حقوقنا ،فهذه الحكومة ليست
حكومة تتراجع عن حقوق شعبها».
وفي جانب آخر من حديثه اوضح
بأن الحكومة تتابع برامجها من دون
األخذ في االعتبار نجاح او عدم نجاح
المفاوضات النووية» وقال« :اذا لم
تكن حساباتنا صائبة في السياسة
الخارجية ،فعندها إما اننا سندفع
ثمنا ً باهظا ً وإما اننا سنفشل».

الجو العمل ضدها إنما نتحدث عن
شبكة أنفاق يوجد فيها كل ما يلزم
لمئات وربما آلالف المقاتلين للبقاء
مدة طويلة تحت األرض».
وأوض���ح بيسكين« :أن��ه إضافة
إلى منصات اإلطالق وغرف الحرب،
هناك ع��ي��ادات طبية وغ��رف طعام
ومراحيض ،أي كل ما يحتاجه مقاتلو
الحزب مثل اإلض���اءة واالت��ص��االت،
ومن الصعب معرفة عمق هذه األنفاق

ألن حزب الله ال ينشر تفاصيل وما
ي��ن��ش��ره ي��ع��رف أن االس��ت��خ��ب��ارات
«اإلسرائيلية» وغيرها تتابعه وهو ال
يخشى من ذلك.
وش��دد بيسكين على «أن��ه يجب
األخذ في االعتبار أن كل ما قامت به
حماس يستطيع حزب الله القيام به
في شكل أكبر ،لذلك علينا أن نكون
قلقين من أن منذ حرب لبنان الثانية
يتحدث حزب الله عن السيطرة على
نقاط في الجليل».
واعتبر بيسكين« :بما أن حزب الله
ال يوجد لديه سالح جو وال يستطيع
نقل قوات عبر الحدود ،فإن حديثه
عن السيطرة على الجليل يمكن أن
يكون إش��ارة إل��ى تكتيك األن��ف��اق»،
مشددا ً على «أن يجب أخذ حزب الله
بجدية في هذا السياق ،ويجب في
هذه الفترة القيام بتعزيز الجهد».
وفي شأن تقنيات العثور على األنفاق
أشار إلى «أن اذا كان يوجد مثل هذه
الوسائل فهي قيد التطوير».
وخ��ل��ص بيسكين إل���ى «أن��ن��ا ال
نستخلص العبر ،فحزب الله وإيران
قاما بتحليل دقيق لكل ما جرى بعد
ع��ام  2006ويعمالن بحسب ذلك»
معربا ً عن اعتقاده «ال يجب أن نقول
لحزب الله وإي��ران أي وسائل نطور
وإلى أي عمق نستطيع أن نصل ومتى
ستكون المنظومة جاهزة وغيرها
من األم��ور ،فهما يقومان بالمتابعة
ويتحضران لكل االحتماالت وقد رأينا
أيضا ً أنهما ب��دآ الحديث عن كيفية
مواجهة القبة الحديدية».
لكن السؤال اآلن بحسب بيسكين
«ماذا ستفعل «إسرائيل» إذا حددت
نفقا ً لحزب الله على بعد  200متر من
الحدود؟ هذا سؤال معقد».

العفو الدولية :القوات الأميركية قتلت
�آالف المدنيين الأفغان من دون عقاب
ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر يوم أمس ،أن القوات االميركية
قتلت آالف المدنيين االفغان من دون ان تحاسب قانونيا ً ولم تدفع تعويضات
لعائالتهم.
وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق االنسان في التقرير انها جمعت ادلة
تثبت فشالً ذريعا ً لنظام القضاء االميركي الذي يوطد ثقافة االفالت من العقاب
لدى جنوده الذين قتلوا مدنيين في افغانستان ،مشيرة إلى انها استجوبت لهذا
التقرير  125افغانيا ً يعتبرون المصدر االول حول  16عملية قصف خلفت قتلى
مدنيين ،وجمعت معلومات حول مئة آخرين منذ .2007
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي صدر بعنوان «تركوا في الظالم»
انه بعد كل حادث قتلت فيه القوات االميركية مدنيين وثبتت فيه ادلة دامغة في
هذا الصدد ،على االميركيين ان يتأكدوا من ان المشبوهين مالحقون من القضاء.
ودان الرئيس االفغاني حميد كرزاي باستمرار سقوط مدنيين بقصف لقوات
(ايساف) الدولية ،ومعظم جنودها اميركيون .وكان الحلف دائما ً يرد بأنه يأخذ
تلك التهم على محمل الجد ويحقق في كل منها .وهكذا قتل آالف المدنيين منذ
 ،2001كما افادت منظمة العفو الدولية استنادا ً الى مصادر عدة بما فيها تقارير
االمم المتحدة.
وينتشر حاليا ً حوالى  45الف جندي اجنبي ،منهم ثالثون الف اميركي ،في
افغانستان بعد ان كان عددهم  150الفا ً في  2012لدعم حكومة كابول في وجه
حركة تمرد تقودها طالبان.
وتنوي الواليات المتحدة ان تترك في البالد قوة قوامها عشرة آالف رجل اذا
تم التوقيع على اتفاق في هذا الشأن مع الحكومة االفغانية بعد انسحاب قوات
(ايساف) المقرر نهاية السنة الجارية.
وفي سياق متصل ،أف��ادت السلطات االفغانية المحلية بمقتل  9أشخاص
نتيجة انفجارين في والية غزني بشرق البالد ،حيث أوضح مسؤول محلي يوم
أمس ،أن االنفجار األول أودى بحياة  6من رجال الشرطة كانوا متوجهين إلى
حاجز تعرض لهجوم مسلح في وقت سابق.
من جهة أخرى لقي  3مدنيين مصرعهم في انفجار قنبلة كانت موضوعة على
حافة الطريق ،في وقت أشارت معطيات وزارة الدفاع األفغانية إلى أن  18مسلحا ً
قتلوا خالل اليوم الماضي في أفغانستان واعتقل  22آخرون ،بينما قتل  4من
القوات الحكومية وذلك أثناء عمليات أمنية خاصة جرت في  11والية.

أعلنالناطقباسمالرئاسةالروسية
دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين سيزور يوم الخميس
المقبل شبه جزيرة القرم وسيتحدث
أمام البرلمانيين الروس هناك.
وق��ال الناطق الرئاسي أم��س ،إن
اللقاء سيحضره جميع الكتل الممثلة
في الدوما «مجلس ن��واب الشعب»،
وأنه سيتم في مدينة يالطا ،ومشيرا ً
الى أن الرئيس بوتين سيزور ميناء
سيفاستوبل.
وعلى صعيد آخر أكد بيسكوف أن
المساعدة اإلنسانية ألوكرانيا «سيتم
تقديمها بأسرع وق��ت بعد التوافق
على جميع ال��ب��ن��ود» ،م��وض��ح�ا ً أن
العمل على هذا المسار كبير ،وفي حال
التوافق على جميع االشكال واألنماط
فإن المساعدة ستكون فورية« ،ألن
الوضع مأسوي من الناحية اإلنسانية
وال ينتظر التأجيل».
وأعلن وزي��ر الخارجية الروسي
س��ي��رغ��ي الف�����روف أن ال���ه���دف من
العملية العسكرية التي تخوضها
كييف ضد جنوب شرقي البالد هو
سحق ه��ذه المنطقة بالكامل وطرد
جميع السكان الروس منها .ومعربا ً
ف��ي تصريح صحافي أدل���ى ب��ه في
مدينة سوتشي الروسية يوم أمس،
عن اعتقاده أن السلطات في كييف
تسعى إل��ى استيطان جنوب شرق
أوكرانيا «بأناس لديهم رؤية مغايرة
لتاريخ شعبينا وثقافتيهما والصداقة
والروابط القديمة التي تجمع بينهما».
وكان الوزير الروسي أكد في وقت
س��اب��ق «أن ب�ل�اده ت��ع��ول على حل
عاجل لمسألة المساعدات االنسانية
لشرق أوك��ران��ي��ا» ،مشيراً« :إل��ى أن
هذه المسألة تحت اإلشراف المباشر
للرئيس الروسي».
وأض����اف الف����روف ف��ي تصريح
للصحافيين« :نعتقد أن المسألة
عاجلة وال تحتمل التأجيل ،وهي
ت��ح��ظ��ى ب���إش���راف رئ��ي��س روس��ي��ا
االتحادية .نأمل أن نتمكن من االتفاق
على إي��ص��ال ه��ذه المساعدات إلى
المحتاجين إليها بأقصى سرعة
ممكنة».
وأشار الفروف إلى أن روسيا تنسق
مع أوكرانيا واللجنة الدولية للصليب
األح��م��ر وم��ع األم���م المتحدة بشأن
إيصال المساعدات اإلنسانية العاجلة
إل��ى إقليمي لوغانسك ودونيتسك

ش��رق أوكرانيا ،الفتا ً إل��ى أن «وقف
إطالق النار في شرق أوكرانيا ليس
فقط ممكناً ،بل وضروري».
وذ ّك��ر الف��روف بأن كييف وضعت
توقيعها على وثيقة وقف إطالق النار
في نيسان 2014حين أُقر بيان جنيف،
مشيرا ً إلى أن المنطقة في حاجة ماسة
وعاجلة لمساعدات إنسانية ،وذلك
نظرا ً الى عدم توافر الكهرباء والمياه
في لوغانسك ،إضافة إلى عدم كفاية
حتى األدوي��ة األولية .وأكد أنه بحث
هذه المسألة في اليومين الماضيين
م��ع نظيرائه األوك��ران��ي واألميركي
والبريطاني ،وأيضا ً مع رئيس اللجنة
الدولية للصليب األحمر ،ومع زمالء
آخرين.
الى ذلك ،أعلن مجلس األمن والدفاع
األوكراني أن  568عسكريا ً أوكرانيا ً
قتلوا في العملية األمنية شرق البالد،
وأصيب  2120آخرون بجروح.
وق���ال المتحدث باسم المجلس
أن��دري��ه ليسينكو أم��س« :إن العدد
اإلج���م���ال���ي ل��ل��ق��ت��ل��ى ف���ي ص��ف��وف
العسكريين منذ بدء عملية مكافحة
اإلره��اب بلغ قبل الساعة التاسعة
صباح  11أب  568شخصاً ،وأصيب
 2120آخ���رون ب��ج��روح» ،مضيفاً:
«أن  6جنود آخرين قتلوا وأصيب
 24آخرون بجروح في القتال بشرق
أوكرانيا خالل اليوم الماضي».
من جهة أخرى ،ذكر مجلس مدينة
دونيتسك عن وق��وع انفجارات في
المدينة طوال يوم أمس ،مشيرة إلى

أن نحو  5آالف شخص يعانون من
انقطاع الكهرباء هناك ،حيث كان
قصف سجن محلي داخ��ل المدينة
أسفر عن مقتل سجين وإصابة 18
آخرين بجروح وهروب أكثر من 100
من السجناء.
وأع��ل��ن��ت سلطات لوغانسك أن
المدينة تعاني م��ن ان��ق��ط��اع الماء
والكهرباء واالتصاالت لليوم التاسع
على التوالي ،مشيرة إل��ى أن 250
ألف شخص ما زالوا يقيمون في هذه
المدينة الواقعة بشرق أوكرانيا.
وف��ي ش��أن متصل ،أعلنت منظمة
العفو الدولية أن احتجاز أو اختطاف
صحافيين في أوكرانيا أمر غير مقبول،
مؤكدة أنه ال يمكن تقييد الصحافي في
عمله.
وقال رئيس القسم الروسي للمنظمة
الدولية سيرغي نيكيتين يوم أمس:
«نحن دائما ً نعارض في شكل قاطع
اختطاف مدنيين أو صحافيين كرهائن
من قبل أي من األط��راف المتنازعة»،
مؤكدا« ً:أن كالً من جانبي النزاع في
أوكرانيا يجب أن يحترما حقوق جميع
الصحافيين».
وط��ال��ب��ت ممثلة منظمة األم��ن
والتعاون في أوروب��ا لشؤون حرية
الصحافة دنيا مياتوفيتش اإلف��راج
عن مصور وكالة «روسيا سيفودنيا»
أن��دري��ه ستينين ال���ذي فقد م��ؤخ��را ً
في شرق أوكرانيا ،واصفة ممارسة
اختطاف الرهائن بغير المقبولة.

رجل دين باك�ستاني يهدد
بتنظيم م�سيرة لإ�سقاط الحكومة
دع��ا طاهر ال��ق��ادري رج��ل ال��دي��ن المناهض للحكومة
الباكستانية إلى تنظيم مسيرة يوم الخميس المقبل لإلطاحة
بالحكومة الباكستانية تزامنا ً مع دعوة السياسي المعارض
عمران خان لتنظيم تظاهرة أخرى في وسط العاصمة.
وقال القادري« :ستبدأ مسيرتنا في  14آب ،و سننظم
مسيرة إلى إسالم آباد لنسقط الحكومة» ،في حين أفاد ناطق
باسم القادري أن مئات اآلالف من المواطنين سيشاركون في
هذه المسيرة السقاط الحكومة إما في  13آب أو صباح 14
آب».
وتشعر حكومة باكستان بقلق من هذه التحركات التي
أثارت المخاوف من احتمال توتر العالقة مع الجيش ،حيث
كما يصادف الخميس ذكرى احتفال باكستان باستقاللها.

وعلى صعيد متصل ،اتهمت الشرطة الباكستانية القادري
بمسؤوليته عن مقتل شرطي في مدينة الهور ،شرقي البالد.
وقالت إن القادري العائد من كندا يواجه مزيدا ً من االتهامات
ومنها التحريض على العنف والخيانة العظمى إضافة الى
تحريض اتباعه على االعتداء على الشرطة وارتكاب أعمال
ارهابية.
واتخذت األح��داث منحى عنيفا ً الجمعة عندما حاول
مئات من أتباع القادري إزالة حواجز وضعتها الشرطة حول
منزله في منطقة «موديل تاون» بمدينة الهور .واستمرت
االشتباكات السبت في المدينة بين عدد من مناصري القادري
والشرطة مما أسفر عن مقتل اثنين أحدهما رجل شرطة.

«الناتو»� :سندافع عن تركيا
�إذا تعر�ضت لتهديد من «الدولة الإ�سالمية»
أكد األمين العام لحلف شمال األطلسي «ناتو» أندرس
راسموسن إن الحلف سيتخذ كل الخطوات الالزمة للدفاع عن
تركيا إذا تعرضت لتهديد من تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وق��ال راسموسن في مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم
أمس« :نحن قلقون للغاية في شأن أنشطة ما يسمى بتنظيم
الدولة اإلسالمية ،وهو حفنة من اإلرهابيين ،ومن المهم جدا ً
وقف تقدمهم» .وأضاف« :إذا تعرض أي من حلفائنا ،وفي
هذه الحالة تحديدا ً أعني تركيا ،لتهديد من أي مصدر من

مصادر التهديد فلن نتردد في اتخاذ كل االجراءات الضرورية
لضمان الدفاع الفاعل عن تركيا أو أي حليف آخر».
يذكر أن مسلحي «الدولة اإلسالمية» االرهابي حققوا
مكاسب على األراض��ي العراقية والسورية المجاورتين
لتركيا ،حيث بسطوا سيطرتهم هناك وعمموا قوانينهم
المتطرفة على أهالي تلك المناطق ،وق��ام��وا باضطهاد
وتهجير األقليات الدينية.

اعتقال ً 40
رجال في كو�سوفو لال�شتباه في م�شاركتهم في القتال في �سورية والعراق متمردو «�سيليكا» يرف�ضون تعيين
رئي�س وزراء م�سلم لأفريقيا الو�سطى
اعتقلت الشرطة في كوسوفو 40
رج�لاًَ بعد االشتباه في مشاركتهم
في القتال الى جانب المجموعات
االرهابية في كل من سورية والعراق،
حيث صادرت الشرطة خالل العملية
األمنية أسلحة وذخيرة من عيارات
مختلفة وات��خ��ذت ال��س��ل��ط��ات في
كوسوفو هذا اإلج��راء الصارم لردع
المتطوعين الشباب من التوجه إلى
المنطقة.
وب��اش��رت السلطات األمنية في
كوسوفو التحقيق مع المعتقلين
لالشتباه ف��ي أن��ه��م ان��خ��رط��وا في
أعمال معادية للنظام الدستوري
في كوسوفو وعرضوا أمن وسالمة
الدولة للخطر ،حسب بيان للشرطة.
وقالت وسائل إع�لام محلية إن
شابا ً يبلغ من العمر  18سنة من
شرق كوسوفو لقي حتفه في القتال
في سورية األسبوع الماضي ،األمر
ال��ذي رف��ع ع��دد قتلى كوسوفو في

العراق وسورية إلى  16شخصاً.
وقال مصدر استخباراتي رفض
الكشف عن هويته إن ما بين 100
و  200شخص ذهبوا إل��ى العراق

وسورية للمشاركة في القتال هناك.
في وقت ينتظر أن يصدر برلمان
كوسوفو قرارا ً يقضي بمنع مواطني
كوسوفو من المشاركة في التمردات

التي تشهدها مناطق مختلفة من
العالم مع عقوبة قصوى قد تصل
إل��ى  15ع��ام �ا ً إذا أدي���ن الشخص
المعني.

ه���ذا وت��ن��ت��م��ي غ��ال��ب��ي��ة س��ك��ان
كوسوفو إلى اإلثنية األلبانية التي
تدين بديانة اإلس�لام على رغم أن
نمط الحياة السائد في ه��ذا البلد
الصغير يظل علمانيا ً إلى حد كبير.
وب����دأت ب��ل��دان أوروب���ي���ة منها
بريطانيا وفرنسا وهولندا في منع
مواطنيها وخصوصا ً المتحدرين
من أصول مهاجرة من المشاركة في
القتال في سورية والعراق.
وتخشى هذه الدول من أن يتجه
مواطنوها المشاركون في القتال
في ه��ذه البلدان إل��ى التطرف بعد
عودتهم إلى البالد ومن ثم يشكلون
مخاطر على أمن بلدهم.
وحصلت كوسوفو على استقاللها
من صربيا في عام  2008في أعقاب
تمرد دموي في أواخر التسعينات من
القرن العشرين لكن تفشي الفساد
ومحدودية اإلصالحات االقتصادية
أعاقا تحقيق التنمية المنتظرة.

رفضت جماعة «سيليكا» المتمردة كبرى الجماعات
اإلسالمية في جمهورية أفريقيا الوسطى تعيين محمد
كمون كأول رئيس وزراء مسلم في البالد في أعقاب توقيع
اتفاق الشهر الماضي بين الميليشيات المتنافسة بهدف
إنهاء صراع ديني استمر ألكثر من عام.
وكمون هو أول رئيس وزراء مسلم في هذا البلد الذي
تقطنه غالبية مسيحية ،وم��ن المقرر أن يقود حكومة
انتقالية فيها.
ويأتي تعيين كمون في منصب رئيس للوزراء بعد
تنحي ميشيل جوتوديا زعيم متمردي «سيليكا» من
منصبه كرئيس للبالد في إطار جهود إقليمية إلنهاء القتال
في جمهورية أفريقيا الوسطى ،لتحل مكانه كاثرين سامبا
بانزا كرئيسة موقتة للبالد ،حيث اتهم متمردو «سيليكا»
الرئيسة سامبا بانزا بعدم استشارتهم قبل اختيار كمون.
ويأتي اعتراض جماعة «سيليكا» على تعيين كمون
في منصبه نتيجة أنه لم يكن يوما ً عضوا ً في الجماعة،
ويشيرون الى إنه على رغم أن كمون شغل منصب رئيس
وكالة تحصيل الضرائب خالل فترة وجود جوتوديا في

السلطة ،فإنه لم يكن عضوا ً في الجماعة المتمردة.
وقال إبراهيم نجاد المتحدث باسم جماعة «سيليكا»
أن الجماعة شعرت بخيبة أمل شديدة جراء هذا التعيين،
وقال« :صحيح أن السيد كمون عمل مع الرئيس السابق
ميشيل جوتوديا ،لكن «سيليكا» منظمة في شكل جيد،
ولها جناح سياسي».
ويأتي هذا التعيين بعد صراع طائفي عصف بالبالد
ألكثر من عام وأدى إلى ظهور ميليشيات «انتي باالكا»
ذات الغالبية المسيحية ،للوقوف بوجه «سيليكا» ،حيث
عصفت بالبالد أعمال عنف اثنية ودينية ،وأدى الى فرار
ما يقارب  20في المئة من السكان من منازلهم بسبب هذا
الصراع الذي بدأ بعد أن استولى متمردو «سيليكا» على
السلطة في آذار عام .2013
ويتهم طرفا الصراع في البالد بارتكاب جرائم حرب من
بينها التعذيب والقتل خارج إطار القانون ،في وقت ينتشر
في ه��ذا البلد نحو سبعة آالف من ق��وات حفظ السالم
الدولية ،اال انهم يواجهون مصاعب شديدة في سبيل
وضع حد ألعمال العنف والهجمات االنتقامية.

