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�أكت�شاف  400جثة في مقابر جماعية في دونيت�سك و«الأمن والتعاون» تبد�أ مراقبة خطوط التما�س

�ضحايا بق�صف �أوكراني وا�شتباكات عنيفة �شرق البالد

خالل نقل جثامين المقبرة الجماعية
قتل ما ال يقل عن  12شخصا ً أمس في قصف للقوات األوكرانية طاول
بعض المناطق في مدينة دونيتسك شرق البالد .وذلك إثر سقوط قذيفة
على محطة للحافالت في المدينة ،وجراء قصف طاول إحدى المدارس
بالمدينة.
ووصف قسطنطين دولغوف مفوض الخارجية الروسية لشؤون حقوق
اإلنسان والديمقراطية وسيادة القانون ،قصف القوات األوكرانية لمدرسة
في مدينة دونيتسك شرق البالد بـ»االنتهاك الجسيم» لحقوق اإلنسان.
وأشار دولغوف إلى أن العسكريين األوكرانيين يواصلون استهداف
المواقع في المدنية ،الفتا ً إلى أن «مدرسة ُقصفت ومواقع مدنية أخرى...
التالميذ كانوا سعداء في أول أيام العام الدراسي في المنطقة ،لكن هذا
اليوم مر عليهم تحت القصف».
بعد العثور على المقابر الجماعية للسكان المدنيين ق��رب مدينة
دونيتسك ما تزال هناك أكثر من  400جثة مجهولة الهوية في مشارح
المدينة.
وقال المدافع عن حقوق اإلنسان إينارس غراونديش ،الذي زار ضمن
مجموعة من ثمانية خبراء من مختلف دول االتحاد األوروبي وبمرافقة
ممثلين عن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ،موقعين للمقابر
الجماعية ،قال إن القتلى كانوا مستلقين تحت طبقة رقيقة من التراب.
وأضاف في حديث لصحيفة «روسييسكايا غازيتا» نشرته أمس أنه كان
من الواضح أن الجثث ألقيت بعجالة في الحفرة.
وتجري أجهزة أمن دونيتسك عمليات استخراج الجثث مع توثيق كل
جثة مستخرجة ،ويجرى الكشف عنها ومن ثم إرسالها إلى المشرحة.
وقال المدافع عن حقوق اإلنسان إنه يوجد اآلن «أكثر من  400جثة في
مشارح مدينة دونيتسك ،ومن الواضح أن أعدادها ستزداد باضطراد مع

وا�شنطن تحذر جوبا من عقوبات دولية
في حال عدم �إبرام اتفاق �سالم

بريطانيا تقترح قوانين
تمنع «المتطرفين الإ�سالميين»
من الظهور في و�سائل الإعالم
قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنها «تقترح فرض قوانين
جديدة تحد من ظهور المتطرفين على شاشات التلفاز أو نشر آرائهم على
وسائل التواصل االجتماعي حتى لو لم يقدموا على خرق القانون.
وأكدت ماي خالل كلمة ألقتها خالل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين أن
هذه القوانين الجديدة تستهدف الدعاة اإلسالميين.
وأشارت في كلماتها إلى أنه في حال إعادة انتخابها العام المقبل ،فإن
حزب المحافظين سيسعى إلى سن قوانين جديدة تمنع «األشخاص الذين
ينشرون الكراهية السامة» من الحصول على منبر لنشر هذه اآلراء.
وقال مصدر« :أضحى التطرف من أهم الموضوعات في بريطانيا ال سيما
بعد انضمام المئات من البريطانيين للقتال إلى جانب تنظيم الدولة اإلسالمية
في الشرق األوسط» .وأوضح أن أيا ً من هذه االقتراحات لن يصبح قانونا ً
قريبا ً حتى لو فاز حزب المحافظين باالنتخابات المقبلة ،إذ إن بعض أعضاء
الحزب من ذوي التوجهات الليبرالية عبروا عن رفضهم منع المتطرفين من
التعبير عن آرائهم وطالبوا بمواجهتهم.
وكانت بريطانيا رفعت مستوى التهديد الذي تواجهه إلى «خطير» بعدما
كان في مستوى «كبير» وذلك ردا ً على التطورات بشأن النزاعين في العراق
وسورية ،بحسب ما قالت وزيرة الداخلية ،تريزا ماي.
ويذكر أن مستوى «خطير» هو ثاني أعلى مستوى للتأهب ضد تهديدات
يمكن أن يتعرض لها األمن القومي البريطاني.

كاميرون :قلبي لن ينفطر
�إذا خرجنا من االتحاد الأوروبي

مراقبون لوقف إطالق النار
عمليات االستخراج».
يذكر أن قوات الدفاع الشعبي كانت قد عثرت في  23أيلول الماضي
قرب دونيتسك على مدافن عدة ،دفنت القوات األوكرانية فيها مدنيين،
بحسب السكان المحليين.
وأعلنت مسؤولة مكافحة اإلتجار بالبشر في منظمة األمن والتعاون
بأوروبا مدينا جاربوسينوفا أن هناك احتمال أن تكون الجثث التي عثر
عليها قد انتزعت أعضاؤها الداخلية لبيعها.
بينما اعتبرت لجان الدفاع الشعبية أن مقتل هؤالء الناس تم على يد
الحرس الوطني األوكراني الذي كان في المنطقة من نيسان وحتى 21
أيلول ،كما قالت وزارة الخارجية الروسية إن الحرس الوطني قد يكون
متورطا ً بمقتل الناس المدنيين.
ونفت كييف ذلك ،إذ أعلن رئيس مجلس األمن القومي والدفاع األوكراني
أندريه ليسينكو في وقت سابق أنه لم يكن في هذا المكان أي مقاتل من
الحرس الوطني أبدا ً ولكن كانت هناك وحدات أخرى.
توقيع اتفاق لوقف إطالق النار في
على الصعيد الميداني ،وعلى رغم
ِ
شرق أوكرانيا ،ال تزال االشتباكات متواصلة في دونيتسك.
وتواصل قوات كييف قصف األحياء السكنية من مواقعها في مطار
دونيتسك ،وتحاول ق��وات الدفاع الشعبي تطهير المنطقة من القوات
األوكرانية.
الدفاع الشعبي اقتحام المطار الذي ترابط داخله قوات
وحدات
وقررت
ِ
كييف ،وذلك بعد أن حاول الجيش األوكراني تعزيز وحداته هناك ورفع
أنواع األسلحة.
جميع
الحصار الذي تض ِربه قوات دونيتسك ،باستخدام
ِ
ِ
ع��ل��ى ص��ع��ي��د آخ����ر ،أع��ل��ن��ت ك��ي��ي��ف أن ف��رق��ا ً م��ن م��راق��ب��ي منظمة
األم��ن والتعاون في أوروب��ا ستشرع بالعمل في خطوط التماس بين
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العسكريين األوكرانيين ومقاتلي ق��وات «الدفاع الشعبي» في جنوب
شرقي البالد.
وفي تصريح متلفز ،قال الناطق باسم هيئة األم��ن والدفاع القومي
األوكراني أندريه ليسينكو إن فرق التفاوض ومجموعات المراقبين لم
تصل إلى المنطقة بعد ،موضحا ً أنها ستبدأ عملها أمس .وأشار إلى أن
المجموعات المذكورة ستؤدي مهمتها عن طريق دوريات طول خطوط
التماس بين طرفي النزاع.
وكانت مجموعة االتصال بشأن التسوية في أوكرانيا (أوكرانيا،
روسيا ،منظمة األمن والتعاو في أوروبا) قد تبنت  20أيلول في العاصمة
البيالروسية مينسك مذكرة لوقف إطالق النار تضم  9بنود .وتقضي
الوثيقة بحظر استخدام جميع أنواع األسلحة وسحب كل من الطرفين
أسلحة يزيد عيارها عن  100ميلليمتر على مسافة  15كلم من خطوط
التماس .وتم تكليف منظمة األمن والتعاون مراقبة التزام الطرفين بنود
المذكرة.
وفي اللقاء السابق لمجموعة االتصال الذي عقد  5أيلول في مينسك
جرى توقيع بروتوكول حول التسوية السلمية للنزاع في جنوب شرقي
أوكرانيا ،من أهم بنوده وقف إطالق النار وتبادل األسرى.
وفي  3أيلول طرح الرئيس الروسي فالديمير بوتين خطته لحل النزاع
في المنطقة ،والتي تقتضي وقف جميع المجموعات المسلحة هجومها
في جنوب شرق البالد وسحب جميع القوات إلى مسافة آمنة من المدن
والبلدات ،وتأمين مراقبة دولية لتمسك الطرفين بوقف إطالق النار ،وعدم
استخدام الطائرات الحربية ضد مدنيين ،وتبادل األسرى بين الجانبين
بطريقة «الجميع مقابل الجميع»ـ إضافة إلى فتح ممرات إنسانية وإرسال
فرق تمريم إلى منطقة النزاع إلعادة بناء مواقع البنية التحتية.

تظاهرات في كاتالونيا
�ضد تجميد اال�ستفتاء على اال�ستقالل

قال رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون ،إن «قلبه لن ينفطر» إذا
خرجت بريطانيا من االتحاد األوروب��ي ،وأن كان يفضل بقاءها مع إصالح
االتحاد بموجب تسوية جديدة مع بروكسيل .وكان رئيس الوزراء وعد بإعادة
التفاوض على عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي قبل طرح مسألة البقاء
أو الخروج من االتحاد على الناخبين في استفتاء عام .2017
وسئل كاميرون عن التعبير الذي استخدمه من قبل حين قال في وقت
سابق من الشهر اأن «قلبه سينفطر» إذا استقل االسكتلنديون عن المملكة
المتحدة فقال« :مشاعري أقوى ألف مرة تجاه مملكتنا المتحدة منها تجاه
االتحاد األوروبي».
وحين سألته إذاع��ة «بي بي سي» عما إذا كان قلبه سينفطر إذا تركت
بريطانيا االتحاد األوروب��ي ،أضاف« :المملكة المتحدة مسألة تفطر القلب،
وهذه مسألة على درجة عالية من األهمية ،ما األفضل لمملكتنا المتحدة...
وكيف نحصل على أفضل اتفاق لبريطانيا ...هذا هو ما يهمني؟».
وقال كاميرون إن «عالقة بالده باالتحاد األوروبي ال تمضي في شكل جيد
وإنه لن يجادل من أجل البقاء في االتحاد األوروبي إذا لم يكن هذا في مصلحة
البالد ،لكنه أوضح أن الخيار األمثل لبريطانيا هو أن تصلح عالقاتها وتظل
عضوا ً في االتحاد».

يقر قانون ًا �أمني ًا
البرلمان الأ�سترالي ّ
يزيد المخاوف ب�ش�أن حرية ال�صحافة
أقر البرلمان األسترالي أول من أمس مشروع قانون في سلسلة تشريعات
طلبتها الحكومة لمنحها مزيدا ً من الصالحيات األمنية لمحاربة «متشددين
إسالميين» على رغم انتقادات بأنها قد تؤدي إلى سجن صحافيين بسبب
تغطيتهم لمسائل األمن القومي.
وبمقتضى التشريع ال��ذي أق��ره مجلس النواب بدعم من حزب العمال
المعارض ف��إن كل من يكشف عن معلومات بشأن «العمليات الخاصة
للمخابرات» قد يواجه عقوبة السجن لمدة  10سنوات.
ويحظر أيضا ً تصوير أو نسخ أو االحتفاظ أو تسجيل مواد لالستخبارات
ويوسع إلى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة أجهزة الكمبيوتر.
لكن لجنة حماية الصحافيين قالت إنها تشعر بالقلق ألن «التشريع ال
يتضمن استثناء للصحافيين وهو ما قد يعني سجنهم لمدة تصل إلى عشر
سنوات ببساطة لتغطيتهم أمورا ً تتعلق باألمن القومي».
وقال بوب ديتز المتحدث باسم اللجنة في بيان« :تشريع األمن القومي
هذا ومسودات تشريعات أخرى تثير قلقا ً كبيرا ً إزاء االتجاه الذي تتحرك
نحوه أستراليا» .وتابع أن هذه التشريعات ستعيق بشكل كبير التغطية
الصحافية ،مضيفاً« :نحض المشرعين على إضافة الضمانات الالزمة لحماية
الصحافيين ومن يكشف عن معلومات».
ومشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم هو األول في سلسلة تشريعات
تهدف إلى تعزيز السلطات األمنية للحكومة ،بما في ذلك اقتراح مثير للخالف
يجرم أي مواطن أسترالي يسافر إلى أي منطقة في الخارج حال إعالن
الحكومة حظرا ً على السفر إليها.

ت�صر
المحكمة الجنائية الدولية
ّ
على مثول رئي�س كينيا �أمامها

مندوبة أميركا في األمم المتحدة
ح��ذرت المندوبة األميركية في
األم��م المتحدة سامنثا ب��اور رئيس
جنوب السودان ومسؤول المعارضة
هناك من مواجهة عقوبات دولية إذا
لم يتم التوصل إلى اتفاق سالم في
المحادثات الجارية بإثيوبيا.
وأش����ارت ب���اور إل��ى محادثات
السالم بين الجانبين التي استؤنفت
األسبوع الماضي بوساطة الهيئة
الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا
«إيجاد» مشددة على أن هذه الهيئة
«تجلس اآلن م��ع الطرفين وتؤكد
ب��وض��وح ش��دي��د أن��ه إذا ل��م تنجح
الجولة الحالية من المحادثات ،فإن
إي��ج��اد ومجلس األم��ن سيضطران
للتحرك بتلك العقوبات التي تم
التلويح بها منذ فترة طويلة».

وك��ان القتال اندلع نهاية العام
الماضي في جنوب السودان التي
استقلت عن السودان عام ،2011
وذل���ك بعد أش��ه��ر م��ن ال��ت��وت��ر بين
رئ��ي��س ال��ب�لاد سلفا ك��ي��ر ونائبه
المعزول وخصمه السياسي ريك
مشار.
وردت ب����اور ع��ل��ى ك��ي��ر ال���ذي
تحدث ف��ي األم��م المتحدة السبت
 27أيلول عن مخاوف من أن قوات
حفظ ال��س�لام األممية تركز عملها
على حماية المدنيين بدال ً من بناء
الدولة في جنوب السودان بالقول:
«أدعو الرئيس كير إلى الخوض في
محادثات بأقصى درج��ات الجدية
واإللحاح إذا كان يريد أن يكتسب
وج��ود األم��م المتحدة على األرض

تحركا ً ف��ي المرحلة الحالية وأن
يعود إلى الوظائف التي كان يقوم
بها من قبل».
وك��ان مجلس األم��ن ف� ّوض قوات
ح��ف��ظ ال��س�لام ف��ي أي���ار ال��م��اض��ي
بإعطاء األولوية لحماية المدنيين،
وزاد عدد أفراد هذه القوة في أواخر
كانون األول الماضي إلى 12500
إثر نشوب القتال.
وأدت ال��م��واج��ه��ات ف��ي جنوب
السودان إلى مقتل أكثر من عشرة
آالف شخص ونزوح أكثر من مليون
ش��خ��ص .ودف��ع��ت ال��ب�لاد ال��ب��ال��غ
تعداد سكانها  11مليونا ً إلى حافة
المجاعة .وتقول األمم المتحدة إن
ثلث السكان يمكن أن يواجهوا خطر
الموت جوعا ً مع نهاية العام.

�سبعة قتلى في هجومين انتحاريين
ا�ستهدفا حافلتين ع�سكريتين في كابول
وقعت عمليتان انتحاريتان منسقتان أمس في كابول
استهدفتا حافلتين عسكريتين وأوقعتا سبعة قتلى على
األقل ،غداة توقيع الحكومة االفغانية الجديدة اتفاقا ً أمنيا ً
مع الواليات المتحدة تسمح ببقاء قوات أجنبية في البالد.
وأعلنت حركة طالبان المعارضة لالتفاق األمني
الثنائية مسؤوليتها عن العملية المزدوجة التي وقعت
باكرا ً في الصباح واستهدفت حافلتين تقالن موظفين
وعناصر في الجيش إلى عملهم في العاصمة.
وقال قائد التحقيقات في شرطة كابول الجنرال فريد
أفضلي لوكالة «فرانس برس»« :وقع هجومان انتحاريان
استهدفا حافلتين تقالن عناصر في الجيش» .وأضاف:
«قتل ستة موظفين عسكريين وموظف مدني في أحد
الهجومين وأصيب  15بجروح .كما أصيب أربعة موظفين

عسكريين في الهجوم اآلخر».
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الجنرال ظاهر عظيمي
الهجومين والحصيلة.
ووردت معلومات متناقضة حول االنتحاريين فأفاد
بعضها أنهما كانا راجلين ،فيما أفادت أخرى أنهما كانا
يقودان سيارتين مفخختين.
وتبنت حركة طالبان الهجومين معلنة مقتل ما ال يقل
عن عشرين جندياً .وغالبا ً ما تبالغ الحركة في حصيلة
عملياتها.
وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد لوكالة
«فرانس ب��رس»« :إنها رسالة واضحة لحكومة األتباع
التي وقعت عقد العبيد (االتفاق األمني مع واشنطن)
وسوف نزيد من هجماتنا بعد ذلك».

تظاهر اآلالف في إقليم كاتالونيا اإلسباني ضد قرار
المحكمة الدستورية تجميد االستفتاء على استقالل
اإلقليم.
وكانت حكومة كاتالونيا قالت إنها ستعلق حملتها
من أج��ل االستفتاء وت��ح��اول أن تبطل ق��رار المحكمة
الدستورية .إال أن الحكومة اإلسبانية طلبت تجميد
االستفتاء بعد أن طلبت المحكمة الدستورية وقتا ً
لدراسة القضية ،وف��ي غضون ذل��ك يجب أن تتوقف
الحملة الدعائية لالستفتاء.
وق��ال فرانسيس هومس المتحدث باسم حكومة
كاتالونيا إن الحكومة مصممة على المضي قدما ً في
االستفتاء.
وقد نظم التظاهرة «التجمع الوطني الكاتالوني» الذي
يقود حملة من أجل االستقالل ،وقال كارمي فوركاديل
أحد رؤس��اء التجمع« :لن يوقفنا الثلج وال المطر وال

حتى المحكمة عن المضي قدما ً في مطالبنا» وأضاف:
«سنصوت في التاسع من تشرين ثاني ،وسننتصر».
وكان الرئيس الكاتالوني أرتور ماس قد وقع مرسوما ً
السبت الماضي يدعو إل��ى االستفتاء .في حين رأى
رئيس الوزراء اإلسباني ماريانو راخوي إن االستفتاء
يتنافى مع الدستور اإلسباني.
وقد تزايد الدعم لالستقالل في أوساط الكاتالونيين.
وكان حشد كبير قد تظاهر في برشلونة في الحادي
عشر من أيلول تأييدا ً لالستقالل ،وحمل بعضهم أعالما ً
اسكتلندية.
وص��وت البرلمان المحلي لمصلحة منح الرئيس
الكاتالوني صالحيات إجراء استفتاء.
ويشكل سكان كاتالونيا وعددهم  7.5مليون نسمة
 16في المئة من سكان إسبانيا ،واإلقليم من أثرى
األقاليم اإلسبانية وأفضلها تصنيعاً.

رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب الرئيسي الكيني أوهورو كينياتا
عدم حضور جلسة االستماع التي تعقدها المحكمة في الثامن من تشرين
األول الجاري.
وينكر كينياتا التهم الموجهة إليه بتدبير مذابح عرقية وقعت بعد انتخابات
عام  ،2007وراح ضحيتها  1200شخص.
ورفض القضاة طلب كينياتا تأجيل جلسة االستماع أو التحدث للمحكمة
عن طريق الفيديو ،وأصروا على حضوره شخصيا ً لمقر المحكمة في الهاي،
بهولندا .وكانت المحاكمة قد أُجلت مرات من قبل.
وب��رر محامو كينياتا طلبه بعدم الحضور لمقر المحكمة بانشغاله
بارتباطات أخرى في أوغندا تزامنا ً مع موعد الجلسة ،واقترحوا تأجيل
المحاكمة أو ظهور الرئيس الكيني عبر الفيديو .لكن هيئة المحكمة رفضت
الطلب ،وقالت إن األم��ور التي تنظرها المحكمة شديدة الخطورة ،وتمس
المتهمين والضحايا بشكل مباشر.
وقالت هيئة المحكمة في بيان إن «الهيئة اتفقت بغالبية أعضائها على أن
العدالة تقتضي حضور المتهم بشخصه للمحكمة».
وكانت المحكمة قد أجلت بدء محاكمة كينياتا في أيلول الماضي ،بعدما
قال المحققون إن الحكومة الكينية لم تسلمهم عددا ً من الوثائق المهمة.
وتهدف جلسة االستماع في الثامن من الشهر الجاري إلى تحديد موعد
للمحاكمة .ويصر محامو كينياتا على ضرورة إسقاط التهم الموجهة إليه
لعدم وجود أدلة.
وانتخب كينياتا رئيسا ً عام  ،2013على رغم التهم المنسوبة إليه .ويقول
المحللون إنه حول االتهامات إلى صالحه ،بتصويرها على أنها تدخل خارجي
في شؤون كينيا الداخلية.
وفي عام  ،2007كان كينياتا حليفا ً للرئيس السابق مواي كيباكي الذي
فاز في انتخابات الرئاسة آنذاك على رغم ادع��اءات منافسه رايال أودينغا
بوقوع تزوير .واتخذت الخالفات شكالً عنيفاً ،بوقوع عمليات تصفية عرقية،
إذ استهدف أعضاء مجموعة كيكويو العرقية ،التي ينتمي إليها كينياتا
وكيباكي ،المنتمين للمجموعات العرقية األخرى.
ويواجه نائب كينياتا ويليام روتو تهما ً مماثلة ،على رغم مساندته ألودينغا
وقت وقوع أعمال العنف.

محاكمة �أع�ضاء «ال�شريعة لبلجيكا»
بتهمة �إر�سال م�سلحين �إلى �سورية
طلب االدعاء في بلجيكا إنزال عقوبة السجن مدة  15سنة في حق فؤاد
بلقاسم ،مسؤول تنظيم «الشريعة لبلجيكا» المشتبه بتورطه في تجنيد
مسلحين وإرسالهم إلى سورية.
وف��ي مرافعة أم��ام محكمة الجنح في مدينة أنتويربن شمال البالد،
استعرضت المدعية العامة آن فرانسن هيكلية «الشريعة لبلجيكا»
وإيديولوجية هذا التنظيم السلفي ونشاطات أعضائه في مختلف المدن
البلجيكية ،وخصوصا ً في أنتويربن ومحيط بروكسيل ،منذ عام .2010
وأش��ارت فرانسن إل��ى أن ه��دف التنظيم هو إسقاط الدولة البلجيكية
واستبدالها بدولة إسالمية ،مضيفة أن التنظيم يرى في المشاركة في القتال
ضد الحكومة السورية أحد الوسائل لتحقيق هذا الهدف.
وأضافت أن الشباب المجندين من قبل «الشريعة لبلجيكا» انضموا في
جبهات القتال في سورية إلى المجموعات األكثر عنفا ً ومتصلة بكل من
«القاعدة» و»الدولة اإلسالمية» وأن بعضهم ارتكبوا جرائم بشعة.
يشار إلى أن ثمانية من نشطاء التنظيم مثلوا في المحاكمة التي بدأت
االثنين  29أيلول ،فيما يشتبه بأن آخرين ال يزالون موجودين في سورية
حيث قتل عدد من أعضائه في المعارك.

