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تون�س بداية الثورة...
وبداية العودة

كوالي�س

ال�شماعة الداع�شية ت�سقط الأحالم الأردوغانية مرة جديدة
} راسم عبيدات

تونس كانت قاطرة الثورات العربية ،تلك الثورات التي
أجهضتها واستغلتها وتسلقت عليها الجماعات المتأسلمة
م��ن ح��رك��ة اإلخ � ��وان ال�م�س�ل�م�ي��ن وغ �ي��ره��ا م��ن الحركات
التكفيرية األخرى «داع��ش» و «جبهة النصرة» كمتفرعات
لـ»القاعدة» ...ولتنجح أميركا بحرف مسار تلك الثورات
عن خط سيرها وأهدافها خدمة لمشروعها االستعماري
للمنطقة الفوضى الخالقة ،ولتكن تونس المحطة األولى،
حيث نجحت حركة النهضة بالسيطرة على السلطة هناك،
وتونس كانت محطة هامة من محطات التآمر على سورية،
ح�ي��ث ك��ان��ت ال�ع��اص�م��ة ال�ت��ي احتضنت م��ؤت�م��ر م��ا يسمى
بـ»أصدقاء» أعداء سورية ،ومنها أيضا ً انطلق ما يسمى بـ
«جهاد النكاح» صوب سورية ،والتزمت بقرار ما ُيس ّمى
بالجامعة العربية التي «تعبرنت» على يد مشيخات النفط
والغاز بقطع العالقات الديبلوماسية مع سورية.
محمد ب��و ع��زي��زي أح��رق نفسه وأش �ع��ل ال �ث��ورة ،ليس
من أجل أن تأتي حركة «النهضة» ك��ذراع لحركة اإلخوان
المسلمين ،لكي تخدم مصالح وأهداف تلك الحركة ،وتنفذ
مشاريعها ومخططاتها وأج �ن��دات �ه��ا ،وت�غ�ل��ب مصالحها
وأهدافها على حساب أهداف ومصالح الشعب التونسي،
بل وممارسة اإلقصاء اإلخوانية بحق مركباته المجتمعية
والحزبية األخ��رى ،والعمل على أسلمة السلطة والدولة
والمجتمع.
تونس عريقة بمجتمعها المدني ،وقواها الحزبية حية
ول�ه��ا ق��واع��د شعبية وجماهيرية ،وقطعت ش��وط�ا ً كبيرا ً
ع �ل��ى ط��ري��ق ال �م��دن �ي��ة وال �ت �ع��ددي��ة ال �ف �ك��ري��ة والسياسية،
ول��ذل��ك خ��اض��ت ق��واه��ا وم��ؤس�س��ات�ه��ا المجتمعية نضاالً
شعبيا ً وجماهيريا ً ديمقراطيا ً ضد حركة النهضة والقوى
المتأسلمة التي أخ��ذت تعمل على نشر ال��رع��ب والخوف
في المجتمع بممارساتها وسلوكها من بلطجة وزعرنة
وتعديات وهجمات دموية .وفي سياق نضالها ومواجهتها
لذلك ،دفعت ثمنا ً باهظاً ،حيث استشهد اثنان من قادة الجبهة
الشعبية التونسية المعارضة للنظام ،وبأيدي عناصر من
رحم النظام ،هما القائدان شكري بلعيد ومحمد براهمي،
ولكي يثمر هذا النضال المتراكم عن إقصاء النهضة عن
الحكم وفي شكل ديمقراطي ،لم يخل من العنف.
ال �ت �ط��ورات ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ت��ون��س ،م��ن تشكيل حكومة
ائتالفية إل��ى التطورات والمتغيرات اإلقليمية والدولية،
خصوصا ً توقيع االت �ف��اق ال �ن��ووي اإلي��ران��ي ،وم��ا يحققه
ال�ج�ي��ش ال �س��وري وق ��وى ال�م�ق��اوم��ة الشعبية المدعومة
من ح��زب الله على األرض من تقدم وتغير جوهري في
موازين القوى العسكرية مع القوى التكفيرية من «داعش»
و»النصرة» ،هي من لعبت الدور الحاسم في أن تعيد تونس
النظر في قرار تعليق عالقاتها الديبلوماسية مع سورية،
فعندما يتحدث وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش
ب��أن ق��رار الجامعة العربية بتعليق العالقات مع سورية
كان موقفا ً خاطئاً ،والتمهيد إلعادة فتح السفارة التونسية
في دمشق ،فهذا يحمل أكثر من رسالة ومعنى ،فهو بداية
فرط عقد التحالف المعادي ضد سورية ،وكذلك رسالة من
حزب النهضة التونسي المشارك في الحكم بقيادة راشد
الغنوشي إلى المرشد في مصر بأن شعار «الجماعة فوق
تفسخ
الجميع» لم يعد «سيد الموقف» ،وه��و مؤشر إل��ى ّ
حركة اإلخ��وان ،وضربة أخ��رى في إط��ار الضربات التي
تتلقاها الجماعة من سقوط حكم اإلخ��وان في مصر ،إلى
ع��دم ف��وز ح��زب العدالة والتنمية ف��ي تركيا بقيادة رجب
طيب أردوغان ال بثلثي األصوات وال بالغالبية المطلقة في
االنتخابات التركية ،وكذلك ما حصل من انقسام للحركة
في األردن ،وأيضا ً هذا يؤشر إلى أن حركة النهضة التي
كانت ضمن الحلف القطري  -التركي المعادي والمقاتل
ضد النظام السوري لم تعد كذلك.
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن أي محلل سياسي ال
تعوزه الفطنة أو الذكاء أو القدرة على التحليل ،لكي يستنتج
ب��أن ه��ذا الموقف التونسي ،يأتي ف��ي ظ��ل تغير كبير في
الموقف األميركي من المسألة السورية ،فأميركا في بداية
األزمة كانت من أشد الداعمين للخيار العسكري وإسقاط
النظام بالقوة ،وكذلك دعم الخيار والموقف التركي بإقامة
مناطق عازلة وحظر في الشمال السوري ،ولينتهي هذا
ال�م��وق��ف ب�ع��د اق�ت�ن��اع أم�ي��رك��ي باستحالة إس �ق��اط النظام
عسكرياً ،بسبب ما يحظى به من دعم شعبي ،ومن قوى
إقليمية ودولية روسيا وإيران وحزب الله إلى البحث عن
حل سياسي لألزمة السورية وتحت راي��ة الرئيس األسد
وبمشاركة حلفاء سورية إيران وروسيا وحزب الله.
هذا الموقف األميركي «المتراجع» أملته ظروف وشروط
ومعطيات ،منها الصمود السوري وتوقيع االتفاق النووي
اإليراني ،تشظي وتشرذم ما يسمى بالمعارضة السورية،
وتشكيل القوى التكفيرية واإلرهابية «داعش» و»النصرة»
نواتها األساسية ،وبما يخرجها عن السيطرة األميركية،
والتي قد ترد سلبا ً عليها ،وتشكل خطرا ً على مصالحها.
وليس فقط حدث تراجع واستدارة أميركية من المسألة
السورية ،بل شهدنا مثل هذا التحول في الموقف التركي،
فتركيا ك��ان يحلم «خليفتها» أردوغ ��ان باستعادة أمجاد
إمبراطوريته على حساب ال��دم والجغرافيا السوريين،
ول �ك��ن م��ا ح�ق�ق��ه األك � ��راد م��ن ان��ت��ص��ارات ع �ل��ى «داع� ��ش»
وطردهم لها من عدة مدن سورية ،واض��ح انه بدأ برسم
«مشهد سياسي مختلف» ،أشعل ن��ار الرغبة الكمينة في
«العقل الكردي» ،لخلق حالة كيانية شمال سورية وجنوب
تركيا ،مشهد دق ناقوس الخطر عن اإلدارتين األميركية
وال�ت��رك�ي��ة ،وأح ��دث االس��ت��دارة ال�ت��رك�ي��ة ،ت�ل��ك االس �ت��دارة
بإعالن تركيا عن دخولها في الحرب على اإلره ��اب ،أي
على «داع ��ش» ،ه��ي كلمة ح��ق ي��راد بها ب��اط��ل ،فتركيا هي
من دعم ومول «داعش» ماديا ً وعسكرياً ،وفتح لها الحدود
إلدخال اآلالف اإلرهابيين إلى سورية ،ووفر لها المأوى
والمعلومات االستخبارية ،ناهيك عن المتاجرة معها في
النفط واآلث ��ار ال�س��وري��ة المسروقة والمنهوبة ،فهي ما
تريده من هذه المشاركة ،هو الخوف من المشهد المتكون،
ليس لضرب سورية ،بل إلحياء بناء دولة لم يكن مسموحا ً
بوجودها ،نشطت الحركة الشعبية ألكراد تركيا تتعاطف
وت��دع��م «األش �ق��اء» ف��ي شمال س��وري��ة ض��د «داع ��ش» ومن
يساندها ،وهو ما يشكل خطرا ً مباشرا ً على تركيا.
الخطوة التونسية ب��إع��ادة عالقاتها الديبلوماسية مع
سورية ،مؤشر جدي على انفراط عقد التحالف المعادي
ل �س��وري��ة ،وب ��أن س��وري��ة ب��ات��ت ق��ري�ب��ة ج ��دا ً م��ن استعادة
سيطرتها الكاملة على الجغرافيا السورية ،وهزيمة ليس
فقط الجماعات اإلرهابية والتكفيرية ،بل من يقف خلفها
م��ن ع��رب��ان مشيخات ال�ن�ف��ط وال �غ��از الخليجية وجماعة
«التتريك» وسقوط مدو للمشروع والحلف المعادي الذي
تقوده وتتزعمه أميركا في المنطقة.
Quds.45@gmail.com

} لؤي خليل
يدعو الغرب إلى تحالف دولي ض ّد اﻹرهاب العالمي الذي
يظهر في ك ّل مرة بلون جديد ومس ّميات جديدة .هذا التحالف
اليوم بات أكثر وضوحا ً من حيث الدول نفسها والتحالفات
ذاتها واالت�ج��اه عينه نحو مناطق النفط العربي المتجددة.
واألكثر وضوحا ً هو هذه الدول التي م ّولت وصنعت مس ّميات
اﻹره ��اب ال�ج��دي��دة ،وتمثل ذل��ك ف��ي السعي المتواصل في
السنوات اﻷخيرة إلى ضخ إرهابي منقطع النظير من جميع
منابع أوروب��ا البشرية واﻹعالمية .ما ُخ ّطط له قد فشل وما
ُ
ضخّ استنزف وما ُيحاك مجددا هدفه الوصول إلى نقاط ما
بعد االتفاق النووي ،نقاط تغطي فشل السياسات الغربية في
تحقيق أي خرق عسكري مناطقي واسع يش ّل قدرة الدولة
السورية أو الحلف المقاوم ،فالحرب البديلة التي يقوم بها
األميركي لم تولد س��وى مناطق تطرف منعزلة ي��زداد فيها
التكفير لألرض التي أتوا منها قبل غيرها وهنا بالدهم الغربية
التي بدأت تدفع ثمن ارتدادات هذه الحرب المتعددة األجندات
وال��دوي�لات .الصراع لم يعد محدد الهدف بين حلف مقاوم
وآخر عميل مساوم ،بل تخطاه إلى الذهنية التي باتت خارج
السيطرة االستخباراتية العالمية ،وأوجدت معها سيناريوات
تمزيق مختلفة السياسات واألجندات.
هذا الفشل وإن لم يظهره أعداء الحلف المقاوم إلى العلن ،فهو
أساس كل ما يحدث ،انطالقا ً من الملف النووي اإليراني الذي
حمل معه تخصيب اتفاقات سياسية في طريقها لالنبعاث ،وإن
خاضت تخصيبا ًمن درجة أخرى لحفظ المصالح الغربية التي
تتمتع ببراغماتية سريعة التحول والتخلي حتى عن الحليف،

فكيف الوكيل المساوم أمام قوة المصالح التي أنتجها االتفاق!
فالفشل ظاهر في كالم أكثر المسؤولين الغربيين ،وما كالمهم
عن حربهم البديلة من المحارب البديل «داعش» سوى شماعة
فشل يحاول الغرب تعليق سوء اختياره وسوء خططه وعقوله
المتطبعة باالستعمار اللعين عليها .وكأن هذا االخطبوط لقيط
بعيد من رح��م غ��رف نخاستهم وتجارتهم بدماء الشعوب
وعقول شعوبهم المبرمجة فقط على محصالت حروبهم
في بورصة الدم العالمية وناقالت بغضهم في وول ستريت
ولندن وغيرها.
فالفشل واضح والتغير واضح والسياسة البديلة المعهودة
لألميركي في تبديل لصاقات إعالناته وكاميرات هوليوود
ألق�م��اره الصناعية من مناطق ال��دول��ة السورية إل��ى مناطق
سيطرة التنظيمات اإلره��اب�ي��ة ،وطبعا ً النقيض واض��ح بين
مساعد وبين ضربات هدفها وللمالحظة التحجيم وليس
القضاء ،هذه الشماعة لتعليق فشل الغرب واضحة المعالم
واأله� � ��داف وواض� �ح ��ة األس � ��اس ،ب� ��دأت م��ع ت�ح��ري��ك اﻵم��ر
األميركي لحلفائه في الخليج أوالً بإتالف اﻷوراق عبر الضخ
بها أكثر لحرقها ،وباتجاه التركي صاحب الورقة اﻷضعف،
فاألميركي الذي وقف منذ أشهر يمهد بدعم جوي للوحدات
الكردية باتجاه الحدود التركية مدركا ً حجم الهلع التركي،
ليعلم التركي أن زمن اﻷحالم العثمانية عليها أن توضع جانبا ً
بانتظار سقوف التحرك الجديدة لألميركي التي رسمها فعالً
مع الروسي واﻹيراني.
فتصريحات التركي وخصوصا ً أوغلو وأردوغ��ان ليست
سوى فقاعات لشارعه المنخدع بأحالمه اﻹسالمية التاريخية،
وما يص ّرح به تارة عن مناطق عازلة وت��ارة عن غطاء جوي
ليعدل خطابه بالتحرك ضد اﻷكراد حتى تعديل تحالفهم مع

النظام في سورية .هذا كله ليس سوى حرق ﻵخر أوراقه التي
بات يدركها جيدا ً بأن زمن اﻷحالم وما بعد النظام في سورية
قد ول��ى ،وورق��ة التوت اﻷخ�ي��رة التي منحه إياها اﻷميركي
هي محاربة حزب العمال الكردستاني للتغطية على التبدالت
الكبيرة التي عليه إنجازها تماشيا ً مع اتفاقات ما بعد إيران
والغرب .فاﻷميركي يدرك جيدا ً أنه لن يسمح ﻷحد بالمساس
بهذه االتفاقات تحضيرا ًالنتخاباته ،وهو يمنح التركي بإرادته
ورقة إضعاف الحزب الديمقراطي الكردي علها تسعف أحالم
أردوغان الداخلية بسبب فشله الخارجي ،هذا التفتيت ﻷحالم
السلطانية عند أردوغان تجعله يعترف بل سيعترف به وبقوة
أمام حاكميه الجدد ،فك ّل ما خطط له فشل وك ّل ما يخطط له
سيفشل أيضا ً وسيسقط مرة أخرى أمام التخبطات انتخابية
التي فرزت مجددا ً في الداخل التركي الرافض لكل الحروب
ال�ت��ي ي �ص��ارع بها أردوغ� ��ان جميع ال �م �ع��ادالت السياسية،
متحالفا ً مع األخطبوط الداعشي المتغلغل في الداخل التركي
أصالً ،فالصفاقة السياسية ﻷردوغ��ان والغرب التي يخادع
بها إعالميا ً لن تسعفه في إبعاد شبح اﻹرهاب الذي سيرد له
الصفعة داخليا ً مرة أخرى كأحداث الحادي عشر من أيلول،
وإن كانت بخداع مخابراتي بغيض ألن الغرب سيدرك ولو
أخيرا ًأن فراخه اإلرهابية أصبحت ذئابا ً يصعب إيقاف عوائها.
هذه المكاشفة ولو إعالميا ً ستفضح زيف االدعاءات الغربية
ولو إعالميا ً مهما حاول الغرب تغطية فشله ،فهو دوما ً يبحث
عن شماعة لتعليق أخطائه عليها ولو أمام شعوبه وهي اآلن
«داعش» الفرخ الذي ترعرع وﻻ يزال في أحضان المخابرات
الغربية الخليجية ،ولكن الضعف لديهم هو ما دفعهم أكثر لهذه
الشماعة ،وعجزهم عن تحقيق أي هدف بوجه الحلف المقاوم
الذي ينتظر ترتيب األسس الجديدة لالنتصار التاريخي.

تتوقع أوساط مصرفية
وإنشائية أوروبية
مهتمة بعملية إعمار
سورية ان تنطلق
الوجبة األولى من
العملية مطلع العام
المقبل في دمشق
وحمص ،معتبرة
أنّ إقرار المخططات
التوجيهية الجديدة
ألحيائها التي لحقها
الدمار في الحرب إشارة
هامة لالنطالق في
ضوء مؤشرات ثبات
اتجاه الوضع األمني
على سيطرة محكمة
للجيش السوري عليها،
وسير الحياة الطبيعية
فيها ،وتوقفت المصادر
أمام تضمين خطابات
الرئيس السوري
للحديث عن ذلك كدعوة
إلطالق العملية.
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غارات تركية على مواقع «الكرد�ستاني» و�أنقرة تفتح «�أنجرليك» �أمام التحالف
ج��ددت الطائرات الحربية التركية قصفها لمواقع
مسلحي حزب العمال الكردستاني شمال محافظة دهوك،
فيما أكد مكتب رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو أن
الطائرات أغارت على ستة مواقع للكردستاني في العراق
وتركيا.
الطائرات التركية استهدفت مواقع مسلحي الحزب
في قضاء العمادية بمحافظة دهوك على مدى ساعة ما
تسبب باندالع الحرائق وإثارة الذعر بين المدنيين ،فيما
اندلعت اشتباكات في والية هكاري جنوب شرقي البالد
بين الشرطة التركية ومسلحي حزب العمال في قضاء
يوكساك أوفا.
وب��دأت االشتباكات بعد هجوم للمسلحين بالقذائف
الصاروخية واألسلحة النارية على مبنى لموظفي القصر
العدلي في القضاء ما استوجب رد الشرطة التركية عبر
شن عملية أمنية موسعة من أجل إلقاء القبض على منفذي
االعتداء.
إلى ذلك ،أكد الجيش التركي مقتل جندي في هجوم
نفذه أحد عناصر حزب العمال الكردستاني في مدينة
شمدينلي جنوب شرقي البالد ،بالقرب من الحدود مع
العراق وإيران.
وقال الجيش في بيان إن الجندي الذي كان بلباسه
المدني «قتل بطلقة في الرأس أمام مصرف من قبل عضو
في المنظمة اإلرهابية االنفصالية» في إشارة إلى حزب
العمال.
وذكرت وسائل اإلعالم المحلية أن الجيش بدأ عملية
مطاردة للقبض على القاتل ،مشيرة إلى وفاة الجندي وهو
برتبة عريف متأثرا ً بجروحه في المستشفى.
وكانت مصادر أمنية أعلنت مصرع قائد قوات الدرك
في بلدة «مالذكرد» بمحافظة «موش» شرق تركيا ،متأثرا ً
بجروح أصيب بها في هجوم مسلح شنه مجهولون.
وقد تزامنت هذه التطورات مع إعالن الخارجية التركية
أن أنقرة وقعت رسميا ً اتفاقا ً مع الواليات المتحدة يفتح
قاعدة «إنجيرليك» الجوية أمام التحالف األميركي ضد
تنظيم «داعش» اإلرهابي.
وق��ال المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلجيتش
للصحافيين خالل مؤتمر صحافي« :إن االتفاق يختص
فقط بقتال تنظيم «داعش» وال يتضمن توفير دعم جوي
للمقاتلين الكرد في شمال سورية».

وقالت وزارة الخارجية التركية إن مجلس ال��وزراء
التركي واف��ق رسميا ً على تفاهم مع الواليات المتحدة
يشمل فتح قواعده الجوية أم��ام التحالف ال��ذي تقوده
واشنطن ضد متشددي تنظيم «داعش».
تسارع األحداث الميدانية ترافق أيضا ً مع توتر سياسي
في البالد خاصة مع دعوة أردوغ��ان إلى رفع الحصانة
البرلمانية ع��ن ال��ن��واب ال��ذي��ن يدعمون ح��زب العمال
الكردستاني ،في إشارة إلى بعض نواب حزب الشعوب
الديموقراطية الكردي.
من جهة أخرى ،قال رئيس ال��وزراء التركي أحمد داود
أوغلو إنه يتعين على حزب الشعوب الديمقراطي تحديد
موقفه تجاه منظمة « pkkاإلره��اب��ي��ة» بشكل واض��ح،
وعليه أن يعلن إدانته لها مثل إدانته لتنظيم»داعش» ،وفي
هذه الحالة فقط نقبل االستجابة لندائه والتحاور معه
والجلوس على نفس الطاولة ،وبعكس ذلك فإن الحزب

سيكون بنظرنا ونظر الشعب جالسا ً على مقاعد االتهام.
الرئيس الفخري للحزب الكردي ارتيغرول كوروشو رأى
في المقابل أن ما يفعله الرئيس التركي ليس سوى خطوة
تمهيدية النتخابات مبكرة سعيا ً لتوسيع حجم الموالين
له عبر اتخاذ إجراءات أمنية ضد المقاتلين األكراد.
وفي السياق ،قال نائب رئيس الوزراء التركي يالتشين
أقدوغان إن «عملية السالم الدخلي ،تعني تخلي منظمة
« »pkkعن السالح ،غير أن األخيرة تقوم كل عامين أو
ثالثة ،بعمليات اعتداء تهدف إلى تقويض مسيرة السالم.
فعلت ذلك عام  2011عندما قيامها بعملية إرهابية في
قضاء سلوان بوالية دياربكر ،فردت عليها قواتنا المسلحة
بكل حزم وصرامة ،ما أدى إلى مقتل  1450من عناصر
المنظمة».
أض��اف أق��دوغ��ان أن��ه تم تأخير عقد مؤتمر لقيادات
منظمة « pkkاإلرهابية» الذي دعا إليه عبد الله أوجالن

الأمم المتحدة� 7 :آالف قتيل و� 17ألف جريح
ح�صيلة النزاع �شرق �أوكرانيا
أعلن مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان
أن حوالى  7آالف شخص قتلوا وأصيب
أكثر من  17ألفا ً آخرين في جنوب شرقي
أوكرانيا منذ اندالع النزاع المسلح فيها قبل
 15شهراً.
وقالت المتحدثة باسم المكتب سيسيل
بويي في جنيف إنه «منذ أواس��ط نيسان
عام  2014وحتى الـ 27تموز عام 2015
قتل م��ا ال يقل ع��ن  6832شخصا ً (بين
مدني وعسكري) ،وأصيب  17087شخصا ً
على األقل بجروح في منطقة النزاع شرق
أوكرانيا» ،ويشمل ع��دد القتلى الضحايا
الـ 298لكارثة طائرة «بوينغ» الماليزية.
وق��ال��ت المتحدثة« :ه��ذه اإلح��ص��اءات
ليست دقيقة وتعتمد على معلومات مقدمة
من قبل كل من البعثة الدولية لمتابعة
حقوق اإلنسان في أوكرانيا ،ومنظمة الصحة
العالمية وسبب عدم اكتمالها يعود إلى غياب
معلومات عن بعض المناطق الجغرافية
وبعض الفترات الزمنية» ،مضيفة أن بعثة
المتابعة ومنظمة الصحة العالمية تعتبران
أن عدد الضحايا الحقيقي أكبر من العدد
المسجل.
من جهة أخرى ،أعرب رئيس منظمة األمن
والتعاون األوروبي إيفيتسا داتشيتش عن
قلقه إزاء الحادثين األخيرين اللذين حصال
لمراقبي بعثة المتابعة الخاصة التابعة
للمنظمة في جنوب ش��رق المتمثالن في
إط�لاق النار عليهما ،مطالبا ً طرفي النزاع
بالتمسك بضمانات سالمة المراقبين وحرية
تنقلهم في المنطقة.
ونقل المكتب الصحافي للمنظمة قول
داتشيتش «إنني قلق ومضطرب ج��دا ً من
الحادثين اللذين وقعا في بلدتي ستشاستيه
في الـ 26من تموز وشيروكينو في الـ27
تموز ،وبخاصة كونهما استهدفا مراقبينا

المدنيين العزل».
وذك���ر رئ��ي��س المنظمة أن على جميع
األط����راف ف��ي ش���رق أوك��ران��ي��ا ،بموجب
التزاماتها وفقا التفاقات مينسك أن يضمنوا
سالمة بعثة المتابعة وحرية تنقلها» ،مشيدا ً
بـ«شجاعة» عاملي البعثة و«مثابرتهم»
وهم يؤدون مهماتهم في ظروف صعبة ،كما
أنه دان جميع التصرفات التي تعرقل عمل
البعثة.
ج��اء ذل��ك في وق��ت استضافت مينسك
ع��اص��م��ة ب���ي�ل�اروس ج��ول��ة ج��دي��دة من
المفاوضات الخاصة بالتسوية األوكرانية،
ركزت على اإلصالح الدستوري في أوكرانيا
ووضع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
وأك��دت وزارة الخارجية البيالروسية
أن االجتماع ال��ذي عقدته لجنة الشؤون
السياسية وه��ي إح��دى اللجان الفرعية

ال��ت��اب��ع��ة لمجموعة االت��ص��ال الخاصة
بأوكرانيا ،انتهى في مينسك ،وذك��رت أن
المشاركين في االجتماع ال��ذي عقد وراء
األبواب المغلقة ،سيقدمون تقريرا ً عن نتائج
الجولة األخيرة من المفاوضات ألعضاء
مجموعة االتصال.
وكانت لجنة الشؤون السياسية قد عقدت
اجتماعها السابق يوم  21تموز الجاري،
وذل��ك في إط��ار جولة المفاوضات العامة
التي أجريت في مينسك ،إذ اجتمعت في آونة
واح��دة مجموعة االتصال نفسها ولجانها
الفرعية األربع.
ومن الالفت أن لجنة الشؤون السياسية
ت��واج��ه أك��ب��ر العقبات ف��ي س��ي��اق عملها
بالمقارنة م��ع اللجان الفرعية األخ��رى
(وهي لجان معنية بمسائل األمن والشؤون
اإلنسانية واالق��ت��ص��ادي��ة) ،بسبب رفض

لثالثة أسابيع ،من أجل تخلي المنظمة عن السالح ،وقدم
أوج�لان أنواع الرسائل السلمية الشفهية والمكتوبة
والموقعة كافة إللقاء ال��س�لاح ،إال أن ح��زب الشعوب
الديمقراطي امتنع عن كشفها.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن « »pkkقررت تنفيذ
أعمال إرهابية بعد االنتخابات العامة مباشرة .وهذا ما
أعلنته م��راراً .لذا ال يحق ألحد أن يتهم الحكومة بعرقلة
مسيرة السالم أو إنهائها ،إن جرائم المنظمة واضحة
للعيان».
واعتبر المسؤول التركي أن « »pkkتقوم بحملة قذرة
بالتعاون مع الكيان ال��م��وازي ،مستغلة وج��ود تنظيم
«داع���ش» ،من أج��ل وض��ع تركيا في موقف صعب أمام
العالم ،واتهامها بدعم التنظيم ..إنهم يعملون على
استغالل «داعش» كمطية لتحقيق مصالحهم .كما يسعون
لشرعنة المنظمة من خالل االختباء وراء ما يدعون أنه
مشارك ٌة المنظمة في مكافحة داعش».
واختتم أقدوغان بالقول إن التدابير األمنية والعمليات
العسكرية واسعة النطاق ،التي نفذها األمن والجيش
التركي أخيراً ،تعبّر عن نصر عسكري وسياسي .لقد أقرت
دول العالم مجددا ً بأحقية الموقف التركي ،ورأت القوى
كافة ،استحالة تجاهل دور تركيا في المنطقة ،باعتبارها
العبا ً أساسيا ً قادرا ً على تغيير مجريات األحداث والتأثير
في بقية الالعبين.
إلى ذلك ،أعلنت رئاسة الوزراء التركية توقيف 1302
مشتبه به ،حتى يوم أمس ،خالل عمليات أمنية شملت 39
والية ضد التنظيمات اإلرهابية.
وأفاد بيان صادر عن المنسقية العامة لرئاسة الوزراء
التركية ،أن العمليات األمنية متواصلة داخ��ل وخارج
الحدود ،ضد تنظيمات «داعش» و« »pkkو«جبهة حزب
التحرير الشعبي الثوري» اإلرهابية ،التي تستهدف األمن
الوطني للجمهورية التركية ،وقوات األمن وتهدد استقرار
وسالمة المواطنين المدنيين.
وذك��ر البيان أن ال��ط��ائ��رات الحربية المشاركة في
الطلعات الجوية ،التي أطلق عليها اسم «الشهيد الرائد
في ال��درك أص�لان كوالكسيز» ،قصفت الليلة الماضية
مخابئ ،ومساكن ومخازن ،ومواقع لوجستية ،ومغارات،
تابعة لمنظمة « »pkkاإلرهابية داخل وخارج البالد ،تم
تحديدها سابقاً.

�أكثر من �ألف محاولة ت�سلل
لمهاجرين عبر نفق المان�ش
خالل ليلة واحدة
كييف تنفيذ ما تنص عليه اتفاقات مينسك
بشأن منح دونيتسك ولوغانسك وضعا ً
خاصا ً وإج��راء االنتخابات المحلية فيها،
بالتزامن مع سعي القيادة األوكرانية لتمرير
تعديالت على الدستور وضعتها كييف
بصورة أحادية من دون التنسيق مع مناطق
جنوب شرقي البالد.
وك��ان مفاوضا جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك ف��ي عملية مينسك السلمية
دينيس بوشيلين وفالديسالف دينيغو قد
ذكرا أن المناقشات في سياق لجنة الشؤون
السياسية قد وصلت إلى طريق مسدودة.
وقال دينيغو في تصريح لمكتب لوغانسك
اإلعالمي إن المواضيع المطروحة للنقاش
ف��ي إط��ار اللجنة ل��م تتغير وه��ي مسائل
وض��ع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
واالنتخابات المحلية واإلصالح الدستوري.

شهد نفق المانش في كاليه الفرنسية ليلة أمس،
 1500محاولة تسلل على األق��ل لالجئين يريدون
التوجه إلى بريطانيا ،حيث لقي أحدهم مصرعه.
وق��ال مصدر في الشرطة« :عثرت فرقنا على جثة
صباح (األرب��ع��اء) وأك��د رج��ال األطفاء حالة الوفاة»،
وأضاف أن القتيل من أصل سوداني يتراوح عمره بين
الـ 25و 30من العمر» ويبدو أن شاحنة صدمته «بينما
كان يحاول الصعود على متنها» داخل النفق.
وبات هذا الالجئ هو التاسع الذي يلقى حتفه على
مشارف النفق منذ بداية حزيران الماضي.
وذكرت الشرطة أن هناك «ما بين  1500مهاجر على
مشارف النفق» الذي يعبر المانش ،و«بمقدور كل واحد
القيام بمحاولتي تسلل أو ثالثة في يوم واحد» ،حيث تم
منع  27ألف مهاجر غير شرعي من عبور النفق منذ بداية
العام الحالي.
وأق��رت الشركة المشغلة للنفق «»Eurotunnel
بأنها هي من قام بعملية المنع وأكدت أنها لجأت إلى
ذل��ك بعد أن حاولت ألشهر تحذير اللجنة الحكومية
لشؤون النفق تحت المانش والسلطات بارتفاع عدد
المهاجرين في المنطقة وبنتائج هذا الوضع المأسوية
في بعض األحيان ،الفتة إلى أن الوضع بات يخرج عن
سيطرتها.
هذا ووصل نحو  137ألف الجئ ومهاجر إلى أوروبا
عبر البحر في النصف األول من عام  ،2015إذ أعلن
المتحدث باسم المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين بريان هانسفورد« :يلجأ اليائسون
إلى إجراءات يائسة».
وأش���ار التقرير األم��م��ي إل��ى ازدي���اد ع��دد الالجئين
والمهاجرين الذين وصلوا أوروب��ا في األشهر الستة
األولى من  2015بنسبة تتجاوز  80في المئة مقارنة
بنفس الفترة من عام .2014
يأتي ذلك فيما ال يزال زعماء االتحاد األوروبي منقسمين
حول أفضل السبل لحل أزمة المهاجرين المتفاقمة ،حيث
انتقد رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينتسي قادة االتحاد
األوروبي إلخفاقهم في االتفاق على خطة الستقبال 40
ألفا ً من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان.

