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حلف جديد بمباركة �أميركية
} جمال الكندي
تعلمنا منذ الصغر أنّ هنالك أشياء ال تجتمع وال تتالقى فهي
تسمى المتناقضات وإذا اجتمعت ال تتفاعل ويلغي بعضها البعض،
كالماء والنار والملح والسكر وكثير من األشياء البديهية في حياتنا
اليومية ،ومن خالل األزمة السورية تك ّونت عند المتابع لهذه األزمة
التي دخلت عامها الخامس هذه النظرية ،وهي أنّ من أشعل النار ال
يطفئها ورسخت هذه القناعة في عقول فرقاء هذه األزمة ،فهنالك
دولة معتدى عليها بأوامر غربية أميركية لتغير نظامها الذي يهدد
المصالح األميركية في المنطقة بحسب توصيف رج��االت البيت
األبيض .وفي المقابل ،يوجد فكر تربى عليه الصغير وشاخ ورحل
عليه الكبير ،وهو عقيدة المقاومة والعيش بعزة وكرامة ،وأن
البوصلة اتجاهها في فلسطين والجوالن وهذا ما كان ال يعجب
أركانات الحكم األميركي.
خمس سنوات من أزمة سورية التي صنعت وعلبت في دوائر
االستخبارات الغربية وعمالئها من بعض العرب ،أسفر عن دمار
وخراب وتقتيل وتشريد للشعب السوري الشقيق ،وكان يدعم هذا
الدمار ماكينة إعالمية ضخمة مهمتها إظهار الذئب على أنه حمل
وديع ال أنياب له ،وأقصد هنا الجماعات المسلحة بكل تنوعاتها
وانتماءاتها ،فكان هذا اإلع�لام يدافع عن هذا القطيع الضال من
مسلحين من الشرق والغرب ويصر على أنهم طالب حق وأصحاب
قضية في سورية والذي يقاتل هذا اإلرهاب هو اإلرهابي والمجرم في
نظرهم ،والذي البد أن يحاربه العالم كله ويقاطعه في كل المحافل
الدولية ،وهذا ما كان خالل المؤامرة على سورية .فما الذي حصل
اليوم وغير المعادلة واجتمع النقيضان في طاولة واحدة وما هو
المطلوب منهم؟
في السياسة ولعب التحالفات ال يوجد شي اسمه مستحيل،
ومقتضيات األم��ور تتحكم في صانع القرار في أي مكان وزمان،
وما كان مستحيالً في الماضي داعش جعله أمرا ً واقعا ً وملموساً،
واألوام��ر لمشغلي األزم��ة السورية تتغير ألن العقل الذي يديرها
عقل بركماتي ،يتغير ويتبدل بحسب المصلحة والخطر ،وهنا أعني
بأميركا .بعد التوقيع على االتفاق النووي اإليراني أنهى الغرب ملف
شيطنة إيران وبدأت القوافل الغربية تحج إليها الغتنام المرابح
االقتصادية الكبرى بعد رفع الحضر عنها .وهنا السؤال الجوهري
من هو العدو الجديد ألميركا؟ فهي ال تقدر أن تعيش من دون خلق
عدو سوا ًء كان وهميا ً أو حقيقياً ،فظهر داعش العدو الجديد ألميركا
بعد أن أستثمره في العراق وانقلب عليه.
األوامر صدرت والتنسيق عا ٍل بين الروسي واألميركي وأثمر على
األرض في أول تجتماع بين متناقضي األزمة السورية ،ولو كان ذلك
شكليا ً وأقصد هنا بحسب التسريبات اإلعالمية بين اللواء مملوك
وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان .المهم في األمر أنه وبعد
الرغبة في إسقاط النظام السوري وجعل رئيسها فاقد الشرعية وال
مكان له في سورية الجديدة ،نرى أميركا اليوم تطوي هذه الصفحة
وتأمر حلفاءها بإقامة حلف يضم دول التأمر على سورية وحلفاء
سورية والبحث من خالله عن صيغة للحل السياسية تراعي خطوط
سورية الحمر التي لم ولن تتنازل عنها ،وكيف تتنازل وضريبتها
كانت آالف الشهداء من الجيش والمدنيين.
أدرك من أدار اللعبة في سورية أن التخطيط لتغير النظام
السوري عبر إرس��ال آالف المرتزقة والتكفريين كلفه ظهور عدو
هو صنعه في العراق فتمدد في سورية ،إنه الكيان الداعشي الذي
تخطى الجغرافيا العربية وبدأ يدق األب��واب األوروبية ،والحلف
القديم ال��ذي شكل على عجل وببهرجة إعالمية كبيرة لم يوقف
هذا المارد ،وعلى األرض الذي يقاتله وينتصر عليه هما الجيشان
العراقي والسوري ،ومن ورائهما الحليف اإليراني الداعم للجيشين،
لذا وبحسب العقل البراغماتي األميركي الذي يتغير بتغير المصالح
أتت األوامر لتكوين حلف الدول المتناقضة لمحاربة داعش وإيجاد
حلول ألزمات المنطقة ،وأزمة اليمن هي أولها آلن من أمر بضرب
اليمن وخلق هذا الحلف المسخ يعلم أن مفاتيح الحل في الدول
الداعمة لليمن والمعارضة لهذا العدوان.
إن المعطيات الميدانية الجديدة ليست ببعيدة في التأثير في
اتخاذ قرار إنشاء هذا الحلف ،فلجيش السوري يحقق اإلنجازات
الفعلية ذات البعد االستراتيجي في الجغراقيا السورية ويسيطر
على مساحات واسعة ومهمة في الميدان السوري ،وهذا يعلمه
جيدا ً من يدير المعركة في سورية فبعد أن بدأت أميركا بقصف
جبهة النصرة ومن يدور في فلكها أصبح الجيش السوري بحسب
المعادلة األميركية الجديدة يقاتل العدو نفسه الذي يسمى عندها
بالجماعات المتطرفة ،فالجيش السوري وحلفاؤه يقاتلون داعش
والنصرة وأذيلهما في سورية وال وجود فعليا ً ومؤثرا ً للجماعات
المسماة أميركيا ً معتدلة ،وورقة تحسين جبهة النصر وإظهارها
بأنها معتدلة سقطة بالقصف األميركي الجديد وتغيرت به أركان
اللعبة وأصبحت المعجزة التي قال عنها الوزير المعلم شيء واقعي
وتقتضيه المتغيرات الجديدة في الساحة العالمية ،والخوف الغربي
من اإلرهاب بات واضحا ً بعد أن دخل وبقوة إلى القارة األوروبية
وأميركا والغرب بعلم بأن مفاتيح هذه الجماعات وأسرارها عند
الحكومة السورية وحلفائها.
االنفتاح الغربي وحتى األميركي على إيران بعد التوقيع على
االتفاق النووي اإليراني سوف يترجم على األرض بقبول إيران
كالعب أساسي لحل قضايا المنطقة في سورية والعراق واليمن
واللقاءات المكوكية التي تحصل في العلن أو من وراء الكواليس
في هذه األزمات سوف تسفر عن حلول مقبلة ،ومن كان يعتبر في
الماضي المصدر األول للتكفريين ها هو اليوم ينكوي بنار هذه الفئة
ويدخل المساجد ويفجرها واالعتداء األخير لداعش في معسكر وفي
مسجد ألهل السنة في أبها بالسعودية سوف يغير المسار ويجبر
محركي األزم��ة السورية ومموليها للجلوس على طاولة الحوار
وإيجاد حل لهذه األزمات ألن العدو أصبح مشتركا ً بينهم والداعشية
ال تميز أحدا ً وهذا ما أدركته الدوائر الغربية ،مؤخرا ً وسوف ينتج منه
معجزة الحلف الجديد ض ّد إرهاب داعش وإيقاف تمويل المسلحين،
فهل سيرى هذا الحلف النور قريباً؟
abojmlah@gmail.com

�سيول تجري مناورات مع وا�شنطن
رد ًا على «ا�ستفزازات» بيونغيانغ
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس خططا ً إلجراء سلسلة تدريبات
عسكرية مشتركة مع الجيش األميركي للحد مما اعتبرته «استفزازات»
بيونغيانغ.
وأوضحت الوزارة أنه من المخطط إجراء  4تدريبات قبل نهاية الشهر
الجاري بإقليم كيونغكي بالقرب من الحدود بين الكوريتين.
وسيشارك في التدريبات نحو ألفي جندي من  47كتيبة للقوات األميركية
 الكورية المشتركة مع نشر دبابات ومروحيات ومدافع وغيرها مناألسلحة الحديثة.
وتابعت الوزارة أن التدريبات ستبين جاهزية القوات المشتركة للتصدي
ألي أعمال استفزازية من قبل بيونغيانغ وعلى رأسها زرع ألغام في أراضي
كوريا الجنوبية.
ويأتي إعالن إجراء التدريبات في سياق رد فعل سيؤول على إصابة
جنديين من الجيش الكوري الشمالي يوم  4آب بانفجار ألغام زرعت قرب
المنطقة العازلة بين الكوريتين .واستنتج المحققون في كوريا الجنوبية أن
األلغام صنعت في كوريا الشمالية.
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم مين سيوك إن تشغيل مكبرات
الصوت عبر الحدود مع كوريا الشمالية ،كان الخطوة األول��ى فقط من
اإلجراءات التي تدرسها بالده لـ«معاقبة بيونغيانغ».
وكانت وزارة الدفاع أوضحت أن هذه المكبرات تبث ك ّما ً كبيرا ً من األنباء
الدولية ونشرات األرصاد الجوية وكذلك رسائل تدين التحركات االستفزازية
الكورية الشمالية وتشيد بالديموقراطية.
في هذا السياق أعلنت رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون  -هيه أن سيؤول
سترد بقسوة على أي استفزازات من قبل بيونغيانغ.
وقالت خالل لقاء عقدته مع قدامى المحاربين الذين شاركوا في النضال
من أجل استقالل كوريا ،وذلك لمناسبة الذكرى الـ 70لتحرير البالد من
االستعمار الياباني« :سنرد بقسوة على أي استفزازات من قبل كوريا
الشمالية .وفي الوقت نفسه سنبذل الجهود القصوى من أجل منع تكرارها
ومن أجل إحالل سالم متين».

كوالي�س

هل بد�أت م�سيرة التدحرج نحو الحلول ال�سيا�سية في المنطقة؟
} راسم عبيدات
من الواضح أنه بعد توقيع االتفاق النووي اإليراني بين طهران
والمجموعة الدولية « ،»1 + 5ومن خالل اللقاءات المكثفة والزيارات
في أكثر من بلد ولبلد ،والتي تشارك فيها األطراف الدولية واإلقليمية
والعربية المشتبكة والمتصارعة على المصالح والنفوذ والمكانة
في المنطقة ،روسيا ومعها إي��ران وسورية وحزب الله وأنصار
الله اليمنية وأميركا ومعها «إسرائيل» وتركيا والدول الخليجية
وبالذات السعودية وقطر واإلمارات تضاف لهم مصر ،هناك حراك
جدي نحو الحلول السياسية في المنطقة ،من خالل ما يجرى
طرحه من مبادرات لحل األزمات األساسية في سورية واليمن على
وجه الخصوص ويليهما العراق وليبيا.
هذه الحلول ما كانت ممكنة لو استطاعت أميركا والمروحة
الواسعة من حلفائها وعبر القوة العسكرية وأدواتها اإلرهابية
والتكفيرية التي قدمت لها كل مقومات الدعم عسكريا ًوماديا ًوبشريا ً
ولوجستيا ً واستخباراتيا ً «القاعدة» ومتفرعاتها من «داعش»
و«النصرة» و«جيش الفتح» وغيرها من الجماعات اإلرهابية أن
تحقق أهدافها ،أما وقد جرى توقيع االتفاق النووي اإليراني بعد
حصار ممتد ألكثر من  35سنة ،وصمود سورية في وجه الحرب
الكونية التي شنت عليها ،وعدم قدرة السعودية وعاصفتها المسماة
بـ«الحزم» على هزيمة أنصار الله «الحوثيين» وفرض قيادة يمنية
بديلة عليهم تدار من قبل السفير السعودي في اليمن ،وبداية خروج
وتمرد الجماعات اإلرهابية على مشغليها بحيث باتت تشكل خطرا ً
على البيئة والحواضن التي وفرتها ودعمتها ،ولعل التفجير
اإلرهابي في أحد جوامع مدينة أبها السعودية أمس الخميس ،وقتل
وجرح عدد كبير من المصلين أغلبهم من قوات النخبة السعودية،
يدل على ذلك بالممارسة العملية ،ولذلك شهدنا استدارات وتبدل
في المواقف من قبل السعودية وتركيا على وجه الخصوص من
تنظيم» داعش» ،لكي تنخرط في الحرب على اإلرهاب ،الذي قالت

سورية بأنه ال حلول سياسية من دون توافق دولي على محاربته،
والتراجع والتغير في المواقف السعودية والتركية الحاصل ،وإن
كان غير مبني على قناعات ولكل منها أهدافها ومصالحها من هذا
التراجع ،فتركيا تريد من خالل موافقتها المشاركة في الحرب على
«داعش» خلط األوراق ،وإتاحة الفرصة لها في ظل الموقف الدولي
ضد اإلرهاب ،لكي تمارس تصفية حساباتها مع األكراد.
ه��ذه الحركة السياسية والمحادثات وال��زي��ارات واللقاءات
المكثفة ،والتي جمعت وزير الخارجية األميركي كيري مع قادة
مجلس التعاون الخليجي في الدوحة ،وكذلك اللقاء األميركي –
الروسي -السعودي في الدوحة ،واللقاءات اإليرانية –السورية –
الروسية في طهران ،ومحادثات وزير الخارجية الروسي وليد معلم
مع نظيره العماني بن علوي في مسقط ،والجولة المرتقبة لوزير
الخارجية اإليراني للمنطقة وشمولها سورية ولبنان والعراق،
والحديث عن مبادرة إيرانية لحل سياسي لألزمة السورية ،تحت
سقف الرئيس السوري بشار األسد ،والتشاور بشأنها مع مصر
وقطر وتركيا لحشد التأييد لها ورفعها لمجلس األم��ن الدولي
للمصادقة عليها ،وما سبق ذلك من لقاء على درج��ة عالية من
األهمية ،تمثل بلقاء رجل سورية القوي ومسؤول مخابراتها علي
المملوك مع ولي العهد والدفاع السعودي في الرياض ،وغيرها من
الزيارات والتحركات الدولية واإلقليمية والدولية ،كلها تقول بأن
تداعيات ونتائج شديدة األهمية ستترتب على مثل هذه اللقاءات
والزيارات والحركة السياسية النشطة.
قوى العدوان والمشاريع السياسية المستهدفة للمشروع
القومي العربي واألم��ة العربية ،وحلقاتها المركزية ،سورية
والعراق ومصر ،بالتقسيم والتجزئة والتفتيت والتذرير والتفكيك
وإعادة التركيب للجغرافيا العربية على أساس التخوم المذهبية
والطائفية ،وخلق الكيانات االجتماعية الهشة الفاقدة إلرادتها
السياسية وقرارها وغير المتحكمة بخيراتها وثرواتها...الخ،
ناهيك عن إدخ��ال المنطقة العربية في حروب التدمير واإلنهاك
الذاتي ،بدأت في مشروعها ،وباتت على قناعة تامة بأن فرص
الحسم العسكري ألي من األزمات القائمة ،من ليبيا وحتى اليمن

دونيت�سك ولوغان�سك ت�ؤكد �أن كييف لم تنفذ اتفاقات مين�سك

دعوة �إلى التحقيق في م�شاركة �سويديين
في معارك �أوكرانيا

غير ممكنة ،وال مناص من سلوك طريق الحوار والتفاوض كسبل
ممكنة لحل ومعالجة األزمات القائمة ،وفي مقدمها األزمة السورية.
نحن إذا ً نستطيع توصيف المرحلة المقبلة استنادا ً لذلك على
أنها مرحلة التهيئة وخلق البيئة للحلول السياسية ،وهذا ما كان
ممكنا ً تحقيقه قبل توقيع االتفاق النووي اإليراني ،وتحقيق الجيش
السوري إلنجازات ميدانية وعسكرية ،وصمود الحوثيين ،وتقدم
الجيش العراقي والحشد الشعبي نحو مواقع «داعش» ،يضاف
لذلك بأن اإلرهاب بات معضلة حقيقية للمجتمع الدولي ،وبدأ يخرج
عن سيطرة مشغليه وحاضنيه ،بل وجه لهم ضربات في العصب،
للسعودية الحاضنة والمنتجة والممولة له ،الستهداف قوة النخبة
السعودية في أبها من خالل تفجير انتحاري في أحد الجوامع التي
تأمه للصالة ،واختطاف جبهة النصرة لعدد من المرتزقة الذين
دربتهم أميركا من ما يسمى بالجيش الحر في ،سورية ،واستهداف
«داعش» لتركيا بالتفجيرات.
ال اعتقد بأن سورية وال جماعة أنصار الله في اليمن «الحوثيين»
ستقبل بأي حل سياسي ال يحترم وال يلبي إرادة وطموح شعبها،
فما عجزت قوى العدوان عن تحقيقه في المعكرة والميدان ،لن
تستطيع انتزاعه بالتفاوض فسورية في أحلك المراحل التي
مرت بها رفضت التفريط بحقوقها وسيادتها الوطنية والمساومة
عليهما ،وكذلك هم أنصار الله ،فال قبول ألية حلول سياسية تؤمن
مصالح العدوان والمعتدين.
خالصة القول ،أن حروب المنطقة وصراعاتها ،قد أنهكت الجميع
واستنزفت قواهم ومواردهم ،وقادتهم بعد طول وقت وعناء وأثمان
مكلفة ،إلى استخالص الحاجة للبحث عن حلول سياسية وبدأت
مسيرة التدحرج صوب الحلول السياسية ،وثمة تداعيات شديدة
األهمية ستنتج من التحركات واللقاءات والزيارات المكثفة ،والتي
في بعضها جمعت ألد األع��داء ،وخصوصا ً بعد نجاح روسيا في
جمع رجل المخابرات السوري القوي علي المملوك مع ولي العهد
ووزير الدفاع السعودي في الرياض.
quds.45@gmail.com.

تالحظ مصادر ليبية أنّ
حجم الضغط األميركي
إلشراك فريق «اإلخوان
المسلمين» في الح ّل
السياسي قد تراجع
كثيرا ً رغم اإلصرار
التركي على ذلك ،وأنّ
القبول األممي بتبني
تسوية ال يوقعها
اإلخوان ويعترضون
عليها جاء بنتيجة تراجع
الضغط األميركي
الذي كان يفترض في
الماضي أنّ مواجهة
«داعش» تت ّم بتعزيز
«اإلخوان» ،وأنّ تركيا
هي بيضة القبان في
الحرب على «داعش»،
ويبدو أنّ هذا األمر قد
تغيّر...

الناتو ي�ؤكد عدم �سعيه للمواجهة مع رو�سيا
أعلنت المتحدثة باسم حلف شمال األطلسي كارمين
روميرو أن الحلف اتخذ إج��راءات جديدة للحفاظ على
اتصاالت سياسية وعسكرية مع روسيا ،مؤكدة أن الناتو
ال يسعى للمواجهة مع موسكو.
وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم الناتو أمس:
«الناتو قام بمبادرات جديدة من أجل الحفاظ على القنوات
السياسية والعسكرية مع روسيا مفتوحة .وتدريبات
الناتو مفتوحة للمراقبين بما في ذلك روسيا».
وأشار البيان إلى أن الحلف حاول على مدى أكثر من
عقدين بناء عالقات تعاون مع روسيا.
من جهة أخرى ،قالت موريرو في بيانها إن «وزارة الدفاع

الروسية أعلنت إجراء أكثر من  4آالف تدريب هذا العام،
أي  10أضعاف التدريبات التي يخطط الناتو وحلفاؤه
إلجرائها في الفترة ذاتها» ،مشيرة إلى أن ذلك يزيد من
التوتر في المنطقة .وأضاف البيان أن الناتو عزز وجوده
في شرق منطقته ردا ً على خطوات روسيا ،متهما ً موسكو
بعدم الشفافية في مجال إجراء التدريبات.
وكان األمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد
أعلن في أواخر حزيران الماضي أن الحلف ال يسعى إلى
استئناف المواجهة وسباق التسلح مع روسيا ،لكنه
«مسؤول عن أمن أعضائه» ،مشيرا ً إلى أن الناتو سيرد على
خطوات موسكو بشكل متوازن وفقا ً اللتزاماته الدولية.

�أعمال عنف بين ال�شرطة اليونانية
ومهاجرين في جزيرة كو�س

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تعول على إجراء
تحقيق دقيق في السويد بشأن مشاركة نازيين جدد من
هذا البلد في القتال بشرق أوكرانيا وارتكابهم جرائم
هناك.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أمس ،أن
«وزارة الخارجية الروسية أعلنت أكثر من مرة أن مشاركة
مواطنين أجانب كمرتزقة في النزاع األوكراني الداخلي أمر
غير مقبول».
وأشار البيان إلى أن تقارير وسائل إعالم سويدية حول
بدء تحقيق بحق أحد ممثلي الجماعات النازية الجديدة
بتهمة ارتكابه جرائم حرب في شرق أوكرانيا عام 2014
لفتت انتباه الخارجية الروسية ،موضحا ً أن موسكو
أبلغت السفارة السويدية في صيف عام  2014بمشاركة
مواطنين سويديين ،بينهم ميكائيل شيلت في النزاع
بشرق أوكرانيا.
في سياق آخر ،قال دينيس بوشيلين وفياتشيسالف
دينيغو مفاوضا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين في مفاوضات مينسك السلمية ،إن كييف لم
تنفذ أي بند من اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع
في دونباس.
وق��ال بوشيلين خ�لال مشاركته في اجتماع طاولة
مستديرة عقد بموسكو لبحث نتائج تطبيق اتفاقات
مينسك السلمية منذ التوقيع عليها قبل نصف عام« :لقد

مرت  6أشهر (على عقد اتفاقات مينسك) ،وأجريت في
هذه الفترة اجتماعات عديدة لمجموعة االتصال ولجانها
الفرعية .لكن كييف لم تنفذ بصورة كاملة أي بند من بنود
حزمة االتفاقات» .وأردف قائالً« :ال يوجد بديل من اتفاقات
مينسك .وعلينا التوصل إلى حل سياسي».
وشدد بوشيلين على ض��رورة تمديد سريان اتفاقات
مينسك لعام  ،2016علما ً بأن الوقت المتبقي قبل نهاية
العام الحالي غير ك� ٍ
�اف لكي تفي السلطات األوكرانية
بالتزاماتها في إطار اتفاقات مينسك ،حتى ولو توفرت في
كييف إرادة سياسية لذلك.
وتابع أن المشاركين في مجموعة االتصال الخاصة
بأوكرانيا سيبحثون موضوع تمديد سريان االتفاقات.
واعتبر أن فكرة عقد مؤتمر «مينسك »-3لصياغة
اتفاقات جديدة حول أوكرانيا أمر غير منطقي ،نظرا ً لعدم
تطبيق حزمة االتفاقات القائمة.
وحذر المفاوض من أن خروج كييف من اتفاقات مينسك
قد يؤدي إلى توسع دائرة النزاع وتجاوزه حدود منطقة
دونباس.
قال دينيغو إن تحقيق التقدم في تطبيق اتفاقات مينسك
بات مرهونا ً بتدخل «رباعية النورماندي» .وأضاف« :لم
يبق من أمل إال في التعويل على تدخل الرباعية ،ذلك ألن
أوكرانيا ،على رغم مشاركتها في الرباعية ،لم تنفذ في
الواقع أي بند من بنود اتفاقات مينسك».

شهدت جزيرة ك��وس اليونانية
م��ش��ادات وأع��م��ال ع��ن��ف أول من
أمس حيث بث التلفزيون اليوناني
الرسمي لقطات لعناصر من الشرطة
اليونانية يستخدمون عبوات إطفاء
الحرائق وه���راوات ضد مهاجرين
على الجزيرة ،مع تصاعد التوتر في
ستاد رياضي احتشد فيه المئات
بينهم أط��ف��ال بانتظار تسليمهم
وثائق الهجرة.
ووقعت المناوشات بين الشرطة
والمهاجرين بعد ي��وم م��ن إيقاف
ضابط شرطة في الجزيرة عن العمل
لتلويحه بسكين وصفع رجل ذكرت
وسائل اإلعالم اليونانية أنه مهاجر
باكستاني.
وأظ���ه���رت م��ش��اه��د تلفزيونية
مئات المهاجرين وه��م يتدافعون
أث��ن��اء هربهم م��ن ال����رذاذ األبيض
الكثيف ال���ذي انطلق م��ن عبوات
إطفاء الحرائق التي وجهها عناصر
الشرطة على الحشود لتفرقتها.
ول��م يتبين على الفور الجهة أو
السبب وراء اندالع أعمال العنف.
وش��ه��دت ال��ي��ون��ان ارت��ف��اع �ا ً في
ع��دد المهاجرين والالجئين الذين
يفرون من مناطق نزاع مثل سورية،
ويحاولون دخول االتحاد األوروبي

�أفريقيا الو�سطى :الأمم المتحدة تحقق
في اتهام جنودها باغت�صاب وقتل
فتحت قوة األمم المتحدة في أفريقيا الوسطى
تحقيقا ً ف��ي ات��ه��ام��ات لجنود حفظ السالم
األمميين باغتصاب فتاة وقتل فتى ووالده خالل
عملية عسكرية في بانغي.
وأعلنت ق��وة األم���م المتحدة ف��ي أفريقيا
الوسطى «مينوسكا» أنها «ليست على علم
بهذه الوقائع» ،وقال المتحدث باسمها حمدون
ت��وري��ه« :نحن بحاجة لوقائع مؤكدة يمكن
التحقق من صحتها ،وقد فتحنا تحقيقاً».
من جهة أخرى ،أكدت منظمة العفو الدولية
أول من أمس «أن العناصر التي بحوزتنا تبعث
على االعتقاد أن جنديا ً من القبعات ال��زرق
اغتصب فتاة صغيرة وأن آخرين قتلوا مدنيين
اثنين بشكل عشوائي».
وطالبت بـ«وجوب إج��راء تحقيق مستقل
بشكل عاجل من قبل القضاء المدني وبتوقيف
المسؤولين المفترضين عن هذه الجرائم من
دون تأخير».
وقالت المنظمة غير الحكومية إنها «تحدثت
مع  15شاهدا ً مباشرة بعد الوقائع وكذلك مع
الفتاة المعنية وأفراد عائلتها».
في السياق نفسه ،صرح ستيفان دوجاريك
المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة
بان كي مون« :ال يمكن التساهل مع أي سلوك
سيئ من هذه الطبيعة» ،مؤكدا ً «أنه أمر غير
مقبول واألمين العام ينظر إلى الوضع بجدية
بالغة» .وأوضح أن القوة فتحت تحقيقا ً «حول

بعد عبور البحر في قوارب مطاطية
من تركيا .
وقالت المفوضية العليا لشؤون
ال�لاج��ئ��ي��ن إن  124أل��ف��ا ً وص��ل��وا
إل��ى ال��ج��زر اليونانية ه��ذا العام.
ووصفت المفوضية وضع الالجئين
على كوس وغيرها من الجزر بأنه
«مخجل».
وأوضح يورجوس كيريتسيس،
عمدة جزيرة كوس ،أن عناصر األمن
المحلي مثل الشرطة وخفر السواحل
ليسوا قادرين على التعامل مع هذا

التدفق الكثيف في أعداد الالجئين.
وق����ال ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون ال��ي��ون��ان��ي:
«ال���وض���ع ع��ل��ى ال��ج��زي��رة خ��ارج
السيطرة ه��ن��اك خطر حقيقي من
(حصول) أوضاع ال يمكن السيطرة
عليها .ستراق دماء».
ف��ي حين ذك��ر م��س��ؤول يوناني
رف��ض الكشف عن هويته أن فرق
مكافحة الشغب سترسل إلى الجزيرة
كما ستعزز ق��وة الشرطة المحلية
بعناصر إضافية من جزيرتي رودس
وسيروس المجاورتين.

رئي�س ت�شاد يعلن نهاية «بوكو حرام»
أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو ،انتهاء جماعة «بوكو حرام» النيجيرية.
وقال في االحتفال بالذكرى الـ 55الستقالل تشاد ،أول من أمس ،إن التحدي حاليا ً هو
«تحاشي حصول أعمال إرهابية» في منطقة بحيرة تشاد.
وقال ديبي« :بوكو حرام قطع رأسها ،ال تزال هناك مجموعات صغيرة مبعثرة في شرق
نيجيريا على الحدود مع الكاميرون .نحن قادرون على القضاء نهائيا ً على بوكو حرام».
وأكد أن الحرب ستكون قصيرة وستنتهي قبل نهاية العام ،كما أن «بوكو حرام»
ستختفي مع تشكيل قوة مشتركة ستنسق أعمال مختلف الجيوش في المنطقة (نيجيريا
وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين).
وللمرة األولى ،تحدث الرئيس التشادي عن خليفة ألبو بكر شيكو الذي كان يعتبر حتى
اآلن زعيم جماعة «بوكو حرام» ،والذي لم يظهر في شرائط الفيديو التي توزعها الحركة
منذ أشهر عدة.
وق��ال« :هناك شخص يدعى محمد داود حل محل أبو بكر شيكو وه��ذا األخير يريد
التفاوض مع الحكومة النيجيرية .أنا ال أنصح بالحوار مع إرهابي».

�إعدام نائب رئي�س وزراء كوريا ال�شمالية
كل العملية» في حي بي كيه  5الذي يصعب
الدخول إليه والمفتوح أمام تهريب السالح.
وقال« :إننا نمارس سياسة عدم التسامح في
مجال االستغالل الجنسي».
وقتل  5أشخاص على األق��ل بينهم جندي
كاميروني في «مينوسكا» كما أصيب عشرات
آخرون خالل هذه العملية التي جرت في الثاني
والثالث من آب بهدف توقيف زعيم سابق
لحركة التمرد سيليكا في الجيب المسلم بي كيه
 5في بانغي.

وك��ان��ت سيليكا وغالبية عناصرها من
المسلمين ،استولت على الحكم في بانغي في
آذار  2013قبل أن تطرد في العام التالي ،لكنها
ما زالت تحظى بمناصرين خاصة في حي بي
كيه.5
م��ن جهة أخ���رى ،فتح ال��ق��ض��اء الفرنسي
تحقيقا ً بخصوص  14عسكريا ً فرنسيا ً متهمين
باغتصاب  6أوالد في عملية سنغاريس في
أفريقيا الوسطى بين أواخ��ر  2013ومطلع
حزيران .2014

أفادت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ
أون أعدم تشوي يونغ كون نائب رئيس الوزراء رميا بالرصاص في أيار الماضي.
ونقلت وكالة األنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أمس ،عن مصدر مطلع على شؤون
كوريا الشمالية قوله إن «تشوي» أعدم بمسدس في أيار الماضي ،بعد أن عبر عن انزعاجه
من السياسة التي ينفذها كيم جونغ أون ،ومنها سياسة الغابات والتشجير التي لم تحقق
النتيجة المرجوة.
وكان تشوي عمل رئيسا ً للجنة تشجيع التعاون االقتصادي بين الكوريتين ،ولفت
االنتباه بعد قوله في مقابلة صحافية عام  2006إنه يسعى إلى تطوير مدينة كيسونغ
الحدودية ،لتصبح مركزا ً للتبادل التجاري بين البلدين.
وعين تشوي نائبا ً لرئيس الوزراء بتاريخ  19حزيران من العام الماضي ،وبدأ نشاطه
منذ نهاية تموز ،غير أنه اختفى عن الظهور في وسائل اإلعالم بعد حضوره مراسم افتتاح
محطة «سونغ سان» بتاريخ  28تشرين األول العام الماضي ،بعد أن كان يظهر بصورة
منتظمة كل شهر أو شهرين.

