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دوليات

تفجير انتحاري بالتزامن مع تن�صيبه رئي�س ًا

كاميرون يتلقى �صفعتين
با�ستقالة وزير ونائب من حزبه

�أ�شرف غني� :س�أدافع عن ا�ستقالل �أفغان�ستان و�سيادتها
أدى الرئيس االفغاني الجديد أشرف غني
اليمين الدستورية في احتفال رسمي في
القصر الرئاسي في كابول ،وقد تزامن ذلك
مع مقتل  4أشخاص وجرح اثنين آخرين في
هجوم انتحاري نفذه أحد عناصر طالبان
بالقرب من مطار كابول.
وق��ال ناطق باسم الشرطة« :ن��ؤك��د أن
مهاجما ً انتحاريا ً كان يمشي على قدميه فجر
نفسه بالقرب من المطار ،ما أدى إلى مقتل
أربعة أشخاص وجرح اثنين آخرين».
وتبنت حركة طالبان مسؤولية الهجوم
االنتحاري ،قائلة إن الهجوم استهدف جنودا ً
أجانب وأفغاناً.
ويأتي تنصيب غني بعد أزمة سياسية
اس��ت��م��رت ل��م��دة  6أش��ه��ر ب��ش��أن نتائج
االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��اس��ي��ة واالت��ه��ام��ات بأن
عمليات تزوير وتالعب بأصوات المقترعين
قد شابتها.
وت���م ال��ت��وص��ل إل���ى ات���ف���اق ب��ي��ن غني
ومنافسه عبد الله عبد الله بعد ضغوط
مارستها الواليات المتحدة أدت إلى تشكيل
حكومة وحدة وطنية ،وإعالن غني فائزا ً في
االنتخابات في اختتام عملية فرز ال سابق

لها شملت ثمانية ماليين ورقة اقتراع.
ووص��ف��ت طالبان ه��ذه التسوية بأنها
«خ��دع��ة أم��ي��رك��ي��ة» ،ف��ي وق��ت رح��ب غني
باالتفاق واصفا ً اياه بأنه «انتصار كبير».

وقال حميد كرزاي خالل حفل التنصيب:
«اليوم وبعد  13عاما ً على رأس الحكومة،
أنا فخور بنقل السلطة إلى رئيس جديد».
من جهة أخرى ،قال غني خالل أداء اليمين:

المحكمة الدولية تثبت الحكم بال�سجن الم�ؤبد
لم�س�ؤولين روانديين ل�ضلوعهما في الإبادة
ثبتت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا في
االستئناف أحكام السجن المؤبد الصادرة بحق رئيسين
سابقين للحزب الحاكم في رواندا عند وقوع اإلبادة ضد
التوتسي عام .1994
وقال القاضي ثيودور ميرون في اروشا بتنزانيا ،حيث
مقر المحكمة إن «غرفة االستئناف وخالل جلسة عامة
ثبتت الحكم الذي أصدرته غرفة البداية األولى بالسجن
المؤبد».
وكانت محكمة البداية األولى حكمت في كانون األول
 2011بالسجن المؤبد على ماثيو نغيرومباتسي الرئيس
السابق للحركة الجمهورية الوطنية من أجل الديمقراطية
والتنمية -حركة الرئيس السابق جوفينال هابياريمانا-
وإدوارد كارميرا نائب الرئيس السابق للحزب بتهمة
اإلبادة وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
وك��ان اغتيال الرئيس جوفينال هابياريمانا في 6

نيسان  1994تسبب بحصول اإلبادة التي أوقعت خالل
أشهر حوالى  800ألف قتيل بحسب األمم المتحدة.
وق���ال ال��ق��اض��ي األم��ي��رك��ي ف��ي المحكمة الجنائية
الدولية االثنين إن المسؤولين «سيبقيان تحت وصاية
المحكمة في انتظار اختيار الدولة التي سيقضيان فيها
عقوبتهما».
وألغت محكمة االستئناف بعض النتائج التي وصلت
إليها محكمة البداية األولى ،لكنها ثبتت جرم المسؤولين
السابقين بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد اإلنسانية
وج��رائ��م في مختلف أنحاء البالد ع��ام  1994نفذتها
عناصر في حزبهما ال سيما مليشيات كانت ال��ذراع
المسلحة األساسية وراء وقوع اإلبادة.
وق��د ب��دأت المحاكمة في تشرين الثاني  2003مع
تأخير متكرر بسبب مشاكل صحية كان يعاني منها
نيغرومباتسي.

«الأموال ال�سوداء» التي ال يعرف م�صدرها

�إنفاق المليارات في الحرب
على مقاعد الكونغر�س الأميركي
تتدفق التبرعات الفردية و«األم���وال ال��س��وداء» التي
ال يعرف مصدرها ،وتنفق األح��زاب بسخاء على حمالت
انتخابات منتصف الوالية في الكونغرس األميركي ،ما يثير
مخاوف من أن التأثير المالي في هذه االنتخابات أصبح
يخرج على السيطرة.
فوالية أالسكا مثالً هي والية بعيدة تقع في الطرف الغربي
من الواليات المتحدة ،وسكانها القالئل مستقلون بشدة.
وعلى رغم ذلك ،فقد أنفق مبلغ كبير هو  30مليون دوالر ،في
السباق االنتخابي في الوالية بين السناتور الحالي مارك
بيغيتش ومنافسه دان سوليفان ،طبقا ً لمركز الدراسات
التفاعلية الذي يرصد أموال الحمالت االنتخابية.
وحذر خبراء من أن هذا الرقم قد يتضاعف قبل أن يتوجه
الناخبون إلى مراكز االقتراع في الرابع من تشرين الثاني،
بحيث يمكن أن تصل تكاليف الحملة إلى  120دوالرا ً لكل
ناخب .وأالسكا هي واحدة من بين سبع واليات ،اعتبرت
االنتخابات فيها األكثر كلفة في تاريخها.
وتشير التوقعات إلى أن نفقات هذه االنتخابات ستتجاوز
مبلغ  3,6مليارات دوالر الذي أُنفق في انتخابات منتصف
الوالية في  ،2010ومبلغ الـ 3,7مليارات دوالر الذي أُنفق في
انتخابات .2012
ووضع الجمهوريون كامل قوتهم في محاولتهم استعادة
مجلس الشيوخ ،ولكن الديمقراطيين الذين يترأسهم باراك
أوباما ،لم يستسلموا من دون أن يخوضوا حربا ً مالية
كاسحة.
ومع اقتراب االنتخابات التي ستجرى بعد  39يوماً،
فقد شهد الديمقراطيون الذين عادة ما يشتكون من األرقام
الفلكية التي يتم إنفاقها في السياسة ،ارتفاعا ً كبيرا ً في
األموال التي جمعتها لجان الحزب تفوق أموال الجمهوريين،

بحسب تقارير لجنة االنتخابات الفدرالية.
وزادت الشركات كذلك من مساهماتها المالية في الحمالت
االنتخابية ،إذ دفعت الماليين في جهود مساعدة مرشحيها
المفضلين.
وكذلك فعل أصحاب المليارات مثل تشارلز وديفيد
كوتش ،وهما صناعيان محافظان اتهمهما رئيس مجلس
الشيوخ هاري ريد مرارا ً بمحاولة «شراء ديمقراطيتنا» .إال
أن الديمقراطيين يتجهون كذلك إلى المانحين الكبار .فقد
تبرع الليبرالي مدير صندوق التحوط السابق توم ستيير
بمبلغ  15مليون دوالر في آب الماضي لصندوق البيئة
«نكستجين كاليمت أكشن«.
وبعكس األحزاب السياسية ،فإن مثل هذه المجموعات
يمكن أن تسهم بمبالغ غير محدودة في أية أجندة سياسية،
ولكن ال يمكنها التنسيق مباشرة مع الحمالت أو تقديم المال
للمرشحين.
وال يطلب من بعض المنظمات غير الربحية الكشف عن
المانحين أو تقديم تقارير مفصلة لألموال التي قدمتها،
م��ا ي���ؤدي إل��ى غ��رق الحمالت بمبالغ غير معروفة من
«األموال السوداء» غير معروفة المصدر .يقول جو تريبي،
االستراتيجي الديمقراطي« :األمور تسير بجنون» .وعمل
تريبي على العديد من الحمالت الرئاسية ،وعمل مديرا ً لحملة
هاورد دين قبل عشر سنوات ،عندما أحدث ثورة في الحمالت
السياسية على اإلنترنت .وأضاف« :أتذكر تلك األيام الملهمة
حقا ً عام  ،2003وأنظر إلى حالنا اآلن في  .2014األمر
مخيف» .ومن بين التأثيرات المرئية بشكل خاص لهذا
التسونامي المالي ،اإلعالنات التلفزيونية .وخالل  60يوما ً
من االنتخابات ،يصبح المرشحون هم األولوية ،بدال ً من
المعلنين التقليديين على التلفزيونات المحلية.

تقرير �إخباري
رو�سيا تتهم وا�شنطن وحلفاءها بفر�ض و�صايتهم على العالم
استغلت روسيا مشاركتها السنوية في الجمعية
العامة لألمم المتحدة لتوجيه انتقادات حادة
للواليات المتحدة وحلفائها الغربيين واتهامهم
بفرض وصايتهم على العالم وانتهاج سياسة
اإلمالء لتعليم الجميع «ماهو خير وما هو شر».
وك��ان��ت الكلمة التي ألقاها وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الف��روف أم��ام الجمعية العامة
هي أحدث مثال على تدهور العالقات بين موسكو
والقوى الغربية التي فرضت عقوبات على روسيا
بشأن الصراع في أوكرانيا.
وقال الف��روف« :التحالف الغربي الذي تقوده
الواليات المتحدة وال��ذي يصور نفسه على أنه
بطل الديمقراطية وحكم القانون وحقوق اإلنسان،
يرفض المبدأ الديمقراطي الذي ينص على المساواة
في السيادة بين الدول المنصوص عليه في ميثاق
األمم المتحدة ويحاول أن يقرر نيابة عن الجميع ما
هو خير وما هو شر» .وأضاف« :واشنطن أعلنت
صراحة حقها في استخدام القوة من جانب واحد
في أي مكان للحفاظ على مصالحها ...التدخل
العسكري أصبح طبيعيا ً حتى على رغم النتيجة
المحبطة لكل عمليات القوة التي نفذتها الواليات
المتحدة على مدى السنوات الماضية».
واستشهد الفروف بقصف حلف شمال األطلسي
ليوغوسالفيا ع��ام  1999خ�لال ح��رب كوسوفو
وغزو العراق في  2003والحرب في أفغانستان
وتدخل حلف األطلسي في ليبيا عام  2011والذي
أدى إلى اإلطاحة بمعمر القذافي ومقتله كأمثلة

على فشل الواليات المتحدة.
ك��ذل��ك ان��ت��ق��دت موسكو ال��والي��ات المتحدة
بشأن الضربات الجوية ضد تنظيم «داع��ش»
ال��ذي استولى على مناطق واسعة من سورية
والعراق.
وشككت روسيا الجمعة في شرعية الضربات
الجوية األميركية والعربية في سورية ضد أهداف
«داع��ش» نظرا ً إل��ى القيام بهذا التحرك مندون
موافقة رسمية وتعاون من الرئيس بشار األسد
حليف موسكو.
وك��رر الف���روف موقف موسكو ب��أن ال��والي��ات
ال��م��ت��ح��دة واالت���ح���اد األوروب�����ي أي���دا «االن��ق�لاب
العسكري في أوكرانيا» ومن ثم فإنهما يتحمالن
المسؤولية عن الصراع الدائر هناك.
ومن ناحية أخ��رى ،طالب الف��روف بمعلومات
عن حالة ترسانات األسلحة الكيماوية الليبية
بعد أن طلبت الحكومة الليبية من منظمة حظر
األسلحة الكيميائية وضع خطط لشحن  850طن
متري من المواد الكيماوية للخارج بسبب الوضع
األمني المتدهور .وقال« :ندرك أن زمالءنا في حلف
شمال األطلسي بعد أن قصفوا هذا البلد في انتهاك
لقرار «مجلس األمن الدولي» لن يحبذوا إذكاء حالة
الفوضى التي تسببوا فيها ...لكن مشكلة ترسانات
المواد الكيماوية الليبية الخارجة عن السيطرة
أخطر من أن يتم التغاضى عنها».
وترفض ال��دول الغربية مزاعم روسيا بأنها
انتهكت قرار مجلس األمن الدولي لعام .2011

«أعاهد الله بأنني سألتزم وأؤي��د اإلسالم
الحنيف .سأحترم ال��دس��ت��ور والقوانين
وسأطبقها».
واضاف« :سأدافع عن استقالل وسيادة
أفغانستان وسأحمي حقوق ومصلحة البالد
وشعب أفغانستان».
وأث��ن��ى غ��ن��ي ع��ل��ى أول عملية انتقال
ديمقراطي للسلطة التي تشهدها أفغانستان،
وأشاد بخصمه وشريكه الحالي في الحكومة
عبد الله عبد الله.
وعلى ضوء التسوية التي جرى التوصل
إليها األسبوع الماضي ،دعا غني إلى ضرورة
بناء اقتصاد أفغانستان ،مطالبا ً أبناء البلد
بضرورة التخلص من الفساد.
وحضرت مراسم التنصيب شخصيات
أجنبية بارزة من بينها الرئيس الباكستاني
ممنون حسين ومستشار البيت األبيض
الكبير جون بوديستا.
وم���ن ال��م��ت��وق��ع تعيين ع��ب��د ال��ل��ه كبير
المسؤولين التنفيذيين للحكومة الجديدة
وه��و منصب م��وس��ع ل��ه سلطات مماثلة
لسلطات رئيس وزراء استحدث للخروج من
مأزق االنتخابات.

تلقى رئيس ال���وزراء البريطاني ديفيد كاميرون
صفعتين قويتين عشية انعقاد المؤتمر السنوي لحزب
المحافظين أم��س ،وذل��ك بانشقاق أحد ن��واب الحزب
وانضمامه لحزب االستقالل ،واستقالة أحد وزرائه على
خلفية فضيحة أخالقية ،على رغم محاولة كاميرون
التقليل من أهمية انشقاق مارك ريكليس.
وفي إعالن مفاجئ ،قال وزير المجتمع المدني بروكس
نيومارك إنه قرر االستقالة من الحكومة بعد أن أرسل
بواسطة البريد االلكتروني صورة لنفسه بوضع فاضح
إلى صحافي انتحل هوية ناشطة شابة.
وجاءت استقالة نيومارك بعد ساعات فقط من إعالن
النائب المحافظ مارك ريكليس انشقاقه من الحزب،
وانضمامه لحزب االستقالل البريطاني المناوئ للهجرة
ولعضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي.
ويستعد حزب االستقالل لمنافسة حزبي المحافظين
والعمال المهيمنين على السياسة البريطانية في
االنتخابات العامة المقبلة المزمع إج��راؤه��ا العام
المقبل.
وكان نائب محافظ آخر هو دوغالس كارسويل ،قد
انشق في آب الماضي وانضم إلى حزب االستقالل.
وقال ريكليس ،في كلمة ألقاها في مؤتمر حزبه الجديد
«حزب االستقالل» ،إن «قيادة حزب المحافظين جزء من
المشكلة التي تجر بالدنا إلى الخلف».
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وأعلن ريكليس أن��ه ينوي التخلي عن مقعده في
مجلس العموم ،وخوض انتخابات فرعية بأمل إعادة
انتخابه كنائب عن حزب االستقالل.
وه ّون حزب المحافظين من انضمام مشرع منه لحزب
االستقالل المناهض لالتحاد األوروبي ومن الفضيحة
ّ
وحض
الجنسية التي أرغمت وزي��را ً على االستقالة،
الناخبين على التركيز على خطته االقتصادية بدال ً من
الفضيحتين.
وفي اجتماع بمدينة برمنغهام قبل االنتخابات التي
ستجرى في أيار  ،2015حاول المحافظون بقوة الحد
من أثر الفضيحتين اللتين هددتا بإلقاء الظالل على
مسعاهم إلى إعادة انتخابهم.
وقال رئيس الحزب غرانت شابس إن هذين الموقفين
الصعبين موقتان وشأنان غير مهمين ،وإن الناخبين
يجب أن يركزوا بدال ً من ذلك على الكيفية التي يعمل بها
الحزب لمواصلة ضبط االقتصاد الذي يزداد توسعاً.
فيما وصف كاميرون انشقاق ريكليس بأنه محبط
ويأتي بنتائج عكسية .وق��ال« :ه��ذه األم��ور محبطة
وبصراحة تأتي بنتائج عكسية وال معنى لها .إذا
أردت��م أن يكون هناك استفتاء على عضوية االتحاد
األوروبي ،إذا أردتم السيطرة على الهجرة .هناك خيار
واحد فقط وهو أن تسفر االنتخابات المقبلة عن حكومة
محافظة».

مقترح رو�سي للأمم المتحدة
ب�ش�أن التحقيق في كارثة «الماليزية»
قدمت روسيا إلى األمم المتحدة رسالة تضم مقترحاتها المتعلقة بالتحقيق
في كارثة طائرة الركاب الماليزية في أوكرانيا.
ومن بين المقترحات التي سلمها مندوب روسيا الدائم لدى األمم المتحدة
على شكل رسالة موجهة إلى مجلس األمن الدولي ،تحليل المعلومات حول
طلعات طائرات عسكرية في منطقة النزاع المسلح بشرق أوكرانيا وفي مكان
سقوط الطائرة ،وكذلك تحليل المعلومات الواردة من الجانب األوكراني حول
عمليات مخطط لها وتم تنفيذها إلطالق صواريخ قتالية وتدريبية.
وتشير الرسالة إلى أهمية دراسة بيانات الرادارات التابعة لدول أخرى بما
فيها الواردة من األقمار االصطناعية األميركية ووسائل الرصد الجوي التابعة
للناتو.
وتصر روسيا على دراسة طبيعة اإلصابات التي حصلت بأجزاء الطائرة
الماليزية والمصادر المحتملة لتلك اإلصابات.
وكانت طائرة الركاب الماليزية تحطمت يوم  17تموز الماضي في مقاطعة
دونيتسك جنوب شرقي أوكرانيا ،وذلك أثناء قيامها برحلة تربط أمستردام
وأديس أبابا.
وأسفرت الكارثة عن مقتل  298شخصا ً كانوا على متن الطائرة.

بريطانيا تعتقل � 60شخ�ص ًا
قاتلوا في �صفوف «داع�ش»
اعتقلت السلطات البريطانية نحو  60شخصا ً ممن يحملون الجنسية
البريطانية كانوا قد شاركوا بالقتال في صفوف «الدولة اإلسالمية» ،وذلك عند
محاولتهم العودة إلى البالد.
وقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون خالل مقابلة مع هيئة اإلذاعة
البريطانية أول من أمس« :بفضل تشديد فحص جوازات السفر وعمل أنظمة
المراقبة في عدد من المطارات والموانئ البحرية قبض على أكثر من  60عنصرا ً
من مقاتلي الدولة اإلسالمية» .وأشار فالون إلى أن «المتطرفين اإلسالميين
يواصلون تشكيل خطر حقيقي على بالدنا» ،مؤكدا ً أن المعتقلين كافة سيمثلون
أمام المحكمة.
وبحسب وسائل اإلع�لام المحلية ،فإن االستخبارات البريطانية تراقب
نحو  500مواطن بريطاني توجهوا إلى سورية والعراق بهدف االنضمام إلى
الشبكات اإلرهابية هناك.

رهينتان �ألمانيان لدى م�سلحين
في الفيليبين يطالبان بتحريرهما
حث رهينتان ألمانيان محتجزان ل��دى مسلحين إسالميين في جنوب
الفيليبين السلطات األلمانية على السعي إلى تحريرهما.
وتحدث الرهينتان المحتجزان منذ نيسان الماضي ،لدى إبحارهما قبالة
إقليم ب��االوان ،في إذاعة محلية بمدينة زامبوانجا سيتي “ 875كلم جنوب
مانيال”.
وقالت رهينة سيدة ( 55سنة)“ :نطالب الحكومتين الفيليبينية واأللمانية
بالسعي إلى بذل أقصى الجهد ألننا نعيش في ظروف صعبة .الوضع صعب
جدا ً جدا ً هنا ،ولسنا متأكدين إلى متى نستطيع أن نتحمل ،الغابة خطيرة
جدا ً” .أما الرهينة الثاني وهو رجل مسن ( 74سنة) ،فقال“ :إن حالته الصحية
ساءت ألنهم يتركونه ينام على أرضية رطبة منذ ُخطف”.
واتصل أبو رامين المتحدث باسم جماعة أبو سياف التي تحتجز الرهينتين
باإلذاعة ليعيد تأكيد أنهما سيكونان في خطر إذا لم ُتدفع فدية تتجاوز قيمتها
الخمسة ماليين دوالر قبل العاشر من تشرين األول.

بوغدانوف :يجب التن�سيق ( ...تتمة �ص)1
وأضاف المعلم« :أن الحديث دار على هذا المنبر حول
األزم���ات االقتصادية والسياسية التي كنا ننتظر من
المجتمع الدولي حالً واضحا ً لها ...وربما الحديث اآلن
عن ذلك لم يعد أولوية ،فما نشهده منذ شهور أخطر بكثير
من كل األزم��ات السياسية واالقتصادية التي مرت على
العالم».
وقال المعلم« :لقد تحدثنا في أكثر من مناسبة وعلى
أكثر من منبر دولي حول خطورة اإلره��اب الذي يضرب
سورية ،وإن هذا اإلرهاب لن يبقى داخل حدود بالدي ألنه
ال حدود له ...فهذا الفكر المتطرف ال يعرف سوى نفسه وال
يعترف إال بالذبح والقتل والتنكيل».
وأكد المعلم أن بالده مستعدة للحوار مع أي معارضة
غير مرتهنة للخارج كما جدد تمسك ب�لاده بأن قضية
فلسطين هي القضية المركزية لسورية.
وف��ي السياق ،أعلن نائب وزي��ر الخارجية الروسي
ميخائيل بوغدانوف أنه من الضروري العمل في شكل
موحد في محاربة «ال��دول��ة اإلسالمية» خصوصا ً مع
حكومتي سورية والعراق.
وقال بوغدانوف في حديث لصحيفة «كوميرسانت»
الروسية إن «جماعة الدولة اإلسالمية ،كما اإلرهاب في
شكل عام في الشرق األوسط ،تهديد عام للجميع ،ولكل
المجتمع الدولي .ويجب أن نعمل بالتنسيق مع جميع
شركائنا ،وقبل أي أحد مع دول هذه المنطقة وحكومتي
العراق وسورية».
وأك��د الدبلوماسي الروسي ردا ً على س��ؤال مفاده أن
التنظيم يشكل تهديدا ً للروس ،أشار بوغدانوف إلى وجود
روس في صفوف التنظيم ،وق��ال إنه «يقاتل فيه رعايا
من  70أو  80دول��ة ،والجميع قلق من أن ه��ؤالء الناس
يذهبون إلى هناك (سورية والعراق) وبعدها يعودون
بعد أن يحصلوا على التدريب ويكتسبوا الخبرة ،لذا فإنهم
يشكلون تهديدا ً مطلقا ً لألمن القومي في بالدهم .وعدا عن
ذلك فإنهم يملكون جوازات سفر ،بما فيها الغربية ،تتيح
لهم التنقل عبر العالم من دون تأشيرات وتفتيش إضافي.
وهذا خطر جداً».
وقال بوغدانوف ردا ً على سؤال حول رد فعل روسيا على
دخول عملية الواليات المتحدة وحلفائها ضد «داعش» في
مرحلة برية ،إن «هذا سؤال صعب جداً ،وهو مرتبط بشكل
المرحلة البرية ومن سيشارك فيها وأية أهداف ستالحق».

�إ�سبانيا ت�سعى �إلى الح�صول على حظر ق�ضائي
على ا�ستفتاء ا�ستقالل كاتالونيا
ط��ل��ب��ت ال��ح��ك��وم��ة اإلس��ب��ان��ي��ة من
المحكمة الدستورية في البالد إعالن
ع��دم قانونية االستفتاء المزمع على
استقالل كاتالونيا.
وقال رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو
راخوي للصحافيين »:إن االستفتاء ال
يتماشى مع الدستور االسباني».
ووق��ع رئيس اإلقليم ال��واق��ع شمال
شرقي إسبانيا مرسوما ً ي��وم السبت
يطالب بإجراء االستفتاء في التاسع من
تشرين الثاني.
وشارك مئات اآلالف من أهل كاتالونيا
احتجاجا ً في برشلونة أخيراً ،مطالبين
بالحق في إجراء استفتاء.
وشعر المتظاهرون غير الراضين
ع��ن رف��ض الحكومة اإلسبانية منح
مزيد من الحقوق لكاتالونيا بالحماس
باالستفتاء ال��ذي أج��ري أخ��ي��را ً على
استقالل اسكتلندا ،ولوح الكثير منهم
بالعلم االسكتلندي.
وي��وم االثنين ق��ال راخ��وي إن��ه «لن
يسمح ألي شخص بتفتيت إسبانيا».
وك���ان راخ����وي ي��ت��ح��دث ف��ي بيان
للدولة بعد عقد اجتماع طارئ لمجلس
الوزراء.
وكاتالونيا واحدة من أغنى مناطق
إسبانيا وأكثرها تصنيعا ً ومن أكثرها
استقاللية.

وتابع مؤكدا ً «أنه من الممكن حل هذه المسائل كافة في
إطار مجلس األمن على أساس ميثاق األمم المتحدة ،فهذا
طريق لتنسيق بناء بين أعضاء المجتمع الدولي .وإذا جرى
الحديث عن أية عملية برية فإن ذلك يحتاج بالطبع إلى مثل
هذه الحلول ،واألهم إلى التنسيق مع حكومات دول المنطقة
حيث من الممكن أن تجرى مثل هذه العمليات نظرياً».
ميدانياً ،بدأ الجيش السوري عملية عسكرية واسعة
على محور تل كردي بريف دمشق.
واستهدفت ق��وات الجيش تحصينات المجموعات
المسلحة في محيط التل التي تفصل بين دوما وعدرا البلد
محققة اصابات عدة في صفوف المسلحين بينما استهدفت
وحدات الكمائن في الجيش مدعومة باإلسناد الناري عددا ً
من تحركات المسلحين في ميدعا كما وجهت قوات الجيش
ضربات مركزة عدة ضد تحصينات المجموعات المسلحة
في دوما ومزارعها «العب وعالية» أسفرت عن ايقاع قتلى
ومصابين وتدمير اسلحتهم وذخيرتهم ،من بين القتلى
أسامة حيرب وعبدالوهاب وهبي.
ه��ذا وت��ص��اع��دت ح��دة اإلشتباكات ف��ي محيط بلدة
النشابية رافقها استهداف لتحركات المسلحين في مرج
السلطان كما شهدت مناطق الباللية والزمانية ومزارع دير
العصافير وزبدين اشتباكات عنيفة وسط تقدم للجيش
العربي السوري في بعض تلك المناطق.
وفي داري��ا استهدفت ق��وات الجيش تحصينات عدة
للمسلحين أسفرت عن تدمير تلك التحصينات وتحقيق
اصابات مباشرة في صفوف تلك المجموعات.
وف��ي الداخنية تواصل ق��وات الجيش عملياتها ضد
المسلحين المتواجدين في المنطقة بينما شهدت المنطقة
حاالت فرار لمسلحي جيش اإلس�لام باتجاه وادي عين
ترما لتصيب تحركاتهم وحدات الكمائن في الجيش محققة
اصابات مباشرة في صفوف تلك المجموعات.
وفي السياق ،نشرت مواقع التواصل االجتماعي مقطع
فيديو يظهر مواجهة قوات الحماية الشعبية ،رجاال ً ونساء
في عين ع��رب ،وب��ض��راوة لزحف ال��دواع��ش .واتخذت
دبابات وعربات مدرعة تركية مواقع على تل يطل على
بلدة عين العرب (كوباني).
وذكرت مصادر أن تحرك المدرعات تم مع اشتداد قصف
«داع��ش» لعين عرب (المعروفة أيضا ً باسم كوباني)
وسقوط قذائف «طائشة» داخل األراضي التركية.

