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عربيات  /دوليات

ا�ستنجاد ليبيا ي�سقط ورقة التوت
عن القوة العربية الم�شتركة
 شاهيناز وزير
لنعد بالذاكرة قليالً الى ال��وراء وتحديدا ً الى القمة العربية
السادسة والعشرين التي اقيمت فعالياتها ف��ي مدينة شرم
الشيخ المصرية ف��ي آذار ال�م��اض��ي وال �ت��ي فيها ص��در قرار
بإنشاء القوة العربية المشتركة ،فقد أعلن األمين العام لجامعة
الدول العربية نبيل العربي في بدايات ذلك الشهر عن الحاجة
إلنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة لمواجهة اإلره��اب الذي
يواجه الدول العربية ،وأبدى الحضور تأييدا ً لهذا االقتراح الذي
تم إق��راره في شكل رسمي في التاسع والعشرين من الشهر
نفسه وج��اء في البيان الختامي لتلك القمة «ان القادة العرب
وافقوا على مبدأ انشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات
وصيانة األمن القومي العربي».
يذكر أن المملكة العربية السعودية بدأت توجه ضرباتها الى
مواقع الحوثيين في اليمن قبل قرار البيان الختامي بأيام قليلة
فيما يعرف بـ»عاصفة الحزم» ،ولذلك فقد تضمن البيان ايضا ً
التأييد لتلك العمليات العسكرية وضرورة االستجابة العاجلة
لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي .كما نذكر كيف
تم التنسيق للمشاركة مع المملكة في الحرب على الحوثيين ب
سرعة أذهلت الشعوب العربية ،وتم تكوين تحالف عسكري
ضم تسع دول عربية شاركت على الفور بمقاتالتها وطياريها
لتشن غارات عنيفة وبالغة التأثير على مواقع الحوثيين وما زال
القصف مستمرا ً وبشراسة داخل اليمن حتى تلك الساعة.
الجدير بالمالحظة أن أولئك القادة الذين سارعوا لتلبية نداء
المملكة العربية السعودية لمشاركتها في النيل من خصومها
هم أنفسهم الذين لم يحركوا ساكنا ً حيال تساقط المدن العربية
واحدة تلو األخرى ولم تستفزهم مجازر تنظيم «داعش» بحق
األبرياء وهتكه األعراض وتحطيمه الحضارات ونهبه الثروات،
بل لقد ترك هذا الخطر األكبر والسرطان المستفحل في ربوع
المنطقة للغرب يقرر في شأنه ويتصرف نحوه بالطريقة التي
يحددها والتي أثبتت مدى سطحيتها على أرض الواقع.
اآلن وقد فقدت الحكومة الليبية السيطرة على انتشار ذلك
التنظيم على أراض�ي�ه��ا وأع�ل�ن��ت ع��دم ق��درت�ه��ا على مواجهته
بمفردها وطلبت في شكل رسمي بنا َء على ما تم االتفاق عليه
المساعدة من جامعة ال��دول العربية وعقد جلسة طارئة على
خلفية األح��داث األخيرة في مدينة سرت والتي وصفها نبيل
العربي باإلبادة لليبيين ،إال أن الغرب لم يتأخر في أن يملي
أوام��ره على ق��ادة ال��دول العربية عشية تلك الجلسة بالرفض
الواضح للخيار العسكري وبالطبع ما كان على القادة العرب
سوى اإلذعان وإن تغنوا بالوعود سعيا ً لحفظ ماء الوجه.
والسؤال لما تتقاعس ال��دول العربية عن شن غ��ارات جوية
على مواقع التنظيم اإلرهابي الذي يقتل الشعب الليبي ويهدد
أمن شمال أفريقيا بأكملها؟ ال شك في أن نيران هذا التنظيم
ستأكل األخضر واليابس وستصل عاجالً أم آجالً لدول الجوار
كمصر وتونس والجزائر فتحيلها لما آلت اليه ليبيا.
إن أردنا تقفي االجابة فسنجدها بين طيات الشق اآلخر من
بيان المجموعة الدولية الستة والتي تبنت جامعة الدول العربية
ق��رارات�ه��ا على أس��اس��ه وال��ذي تضمن طلبا ً «لتشكيل حكومة
وحدة وطنية ليبية ق��ادرة بالتنسيق مع المجتمع الدولي على
ضمان األمن في مواجهة الجماعات المتشددة».
ي��ذك��ر أن الحكومة الليبية تعاني م��ن انقسام بين كتلتين
متعارضتين تسعى ك��ل منهما إلق �ص��اء االخ ��رى واالن �ف��راد
بالسلطة وال شك في أن هذا األمر ألقى بظالله على مواجهات
القوات الليبية لتنظيم داع��ش ،والحكومة المعترف بها عربيا ً
ودوليا ً هي التي طلبت اإلغاثة من ال��دول العربية لبالدها ،وال
شك في أن تنظيم داعش خطر على جميع األط��رف ناهيك عن
ممارساته بحق شعب ليبيا وثرواتها.
وهكذا تتضح الصورة ويبرز لنا ما ستستخدمه الجامعة
العربية كمبررلمماطلتها في تقديم ما طلبته الحكومة الليبية
من مساعدات عسكرية ،فمهمة قادة العرب الحقيقية اآلن  -هذا
إن أرادوا مساعدة ليبيا -ليست انقاذ األبرياء من براثن ذلك
التنظيم الوحشي ال��ذي يصول ويجول في المدن الليبية بل
في السعي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية والنجاح بتشكيل
هكذا حكومة ُيقاس بمدى رضا الغرب عنها بما يضمن والئها
التام له اضافة الى قدرتها على طرد اي منافسين في السلطة
قد يعكرون صفو احتواء الغرب في شكل كامل لليبيا ،فال شك
في أن الغرب ال يعنيه مطلقا ً توحد ساسة ليبيا أو انقاذ شعبها
من الذبح والتنكيل ،هو فقط يقوم بمعاقبة ليبيا بوسائل عدة
بدءا ً من ترك تنظيم داعش ينتشر على أراضيها مرورا ً بحظر
توريد األسلحة لها وانتهاء بمنع ال��دول العربية من التدخل
عسكريا ً لنجدتها كل ذلك بهدف تحقيق أهدافه وهي الشرط
األول واألخير ألي مساعدات آتية .لذلك فكل يوم تتأخر فيه
جامعة ال��دول العربية ع��ن التحرك ال�ج��اد تجاه م��ا يحدث في
الداخل الليبي على نحو مشابه ما نراه يوميا ً من غارات تحالف
القوة العربية المشتركة في اليمن ،فهو دليل ليس على التخاذل
فحسب بل على التواطؤ مع الغرب في حصار ليبيا على حساب
دماء شعبها حتى يتحقق ما يريده السادة في الغرب.
لقد اثبتت الجيوش العربية استعدادها للتحالف والقتال
وسرعة االستجابة في شكل مدهش  -لما لها من باع طويلة
في النوم العميق  ،-ولكن يبدو أن ذلك ال يحدث اال عندما تكون
المملكة العربية السعودية هي القائد والعدو هو إيران حينها فقط
يردد الجميع مبادئ القومية واالستقالل ،وفيما عدا ذلك فال
نجد غير الركوع الدائم للغرب والسعي الى تحقيق ما يشتهى
للمنطقة من خراب وتقسيم ،وأما عن الشعوب العربية وحماية
االبرياء من القتل واألسر والتشريد فال حياة لمن تنادي ،وما
نشاهده اآلن من سلبية تجاه استنجاد ليبيا خالف ما شاهدناه
من انتفاضة تجاه نداء المملكة السعودية ،يسقط ورقة التوت
عن حقيقة القوة العربية المشتركة التي تشدقت كذبا ً بصيانة
األمن القومي العربي.

ظريف :خطة العمل الم�شتركة تزيل
العقبات �أمام االقت�صاد المقاوم
قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن خطة العمل المشتركة
التي اتفقت عليها إيران و 1+5في فيينا ستزيل العقبات التي تعترض تنفيذ
االقتصاد المقاوم.
وأضاف ظريف أمس ،ردا ً على سؤال حول دور خطة العمل المشتركة في
تحقيق االقتصاد المقاوم« :إن تنفيذ هذه الخطة ،سيمهد األرضية المناسبة
لتطبيق سياسات االقتصاد المقاوم ،كما سيوفر الفرص أمام مخططي المشاريع
لدعم اقتصاد البالد» ،مؤكدا ً أن التحقيق الكامل لهذه االستراتيجية بحاجة إلى
إرادة وطنية ومشاركة واسعة ووضع سياسات من قبل الحكومة لالستفادة من
هذه الفرص.
ووصف الوزير اإليراني ،خطة البرنامج المشترك بأنها توفر فرصة سياسية
واقتصادية وثقافية للبالد والتي يتعين استثمارها بشكل كبير ،مضيفا ً أن
الحظر سيزال في غضون شهرين بعد تنفيذ خطة البرنامج المشترك ،لكنه
أوضح أن جني الفوائد واالستثمارات في إيران بحاجة إلى مزيد من الوقت.
كما أن زيادة حجم الصادرات النفطية واالستفادة من التسهيالت المصرفية
والمالية الدولية أيضا ً بحاجة إلى وقت.
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زوار مو�سكو يغازلون دم�شق...
 جمال العفلق
ل��م تكن ال�ض�غ��وط ال�ت��ي تعرضت لها موسكو ط��وال فترة
ال�ح��رب على س��وري��ة بالضغوط السهلة وال�ع��ادي��ة فعلى وقع
الترغيب م��رة والترهيب م��رة أخ��رى عقد أع��داء سورية آماالً
كثيرة على تغيير موقف موسكو أو وضعها على الحياد في
أسوأ األح��وال ،ولكن الواضح أن موسكو التي خسرت نتيجة
ثقتها في بعض األحيان بالغرب وأحيان أخرى نتيجة خطأ في
التقدير مواقع كثيرة ب��دأت في بغداد وانتهت في دول شمال
أفريقيا حيث تعرضت مصالحها للتدمير كما حدث في ليبيا.
أم��ا ف��ي س��وري��ة ،فيعلم ال ��روس أن دم�ش��ق ه��ي العاصمة
العربية ال��وح�ي��دة التي بقيت تحترم تعهداتها وتحالفها مع
موسكو ،كما أن سورية تمثل خط االتصال الوحيد للروس في
الشرق األوسط وهذا التحالف ليس بالجديد فهو مستمر منذ
أكثر من ثالثة عقود ،وال تجد موسكو حرجا ً في إعالن دعمها
لدمشق حيث القضية اليوم هي صراع إقليمي شكله عسكري
وباطنه اقتصادي .ويعلم الروس أن سقوط حليفهم في الشرق
قد يغير أوضاع المنطقة لمئة سنة مقبلة ولن تكون روسيا أو
الصين بعيدتين من آثار هذا السقوط إذا ما حدث .وعلى رغم
تقديم دول النفط المعادية لسورية إغراءات مالية كبيرة إال أن
روسيا بقيت على موقفها المبني على إجماع دولي هو جنيف
واحد وتمسك الروس بموقفهم بحق الشعب السوري اختيار
مصيره وال يجب أن تكون هناك وصاية علية من أحد.
وع�ل��ى رغ��م معرفة زوار موسكو موقفها إال أن�ه��م قرروا
زي��ارت�ه��ا وال �ه��دف رس��ائ��ل إل��ى دم�ش��ق فما ينشره ه��ؤالء من
ت �ص��ري �ح��ات ن��اري��ة ض��د ال �س��وري �ي��ن ل �ي��س ف �ي��ه م��ا ي �ق��ال في
االجتماعات المغلقة .فالتفويض األميركي لموسكو وخصوصا ً
بعد االنتهاء من االتفاق النووي اإليراني والذي كان لموسكو

كوالي�س
خفايا

دور ايجابي فيه ،جعل من موسكو قبلة ألع��داء سورية لعلهم
يجدون لدى القيادة السياسية هناك ما يخرجهم من هذا العدوان
ببعض ماء الوجه ،فتحالف الحرب على سورية فقد كل أوراقه
الضاغطة ،فالجماعات اإلرهابية لم تحقق الهدف المطلوب منها
جغرافيا كما أنها أصبحت منبوذة من الشعب السوري وتلك
الجماعات على اخ�ت�لاف المسميات ل��م تكن ق��وة ض��ارب��ة كما
صورها اإلعالم المعادي للشعب السوري ،أما الكيان الهزيل
المسمى ائتالف الدوحة فهو منشغل بجمع األموال وتقسيمها
في ما بين األعضاء حيث الفضائح المالية تطاول جميع من
فيه واألرقام كبيرة حيث أصبح أعضاء هذا الكيان من األثرياء
وأصحاب العقارات في أوروب��ا وأميركا وما خفي كان أعظم.
ولم يعد مقبوالً أن يبقى هذا الكيان ممثالً لتحالف العدوان أو
متحدثا ً باسمة .وإذا كانت اليوم عمليات إنعاش هذا الكيان تتم
بين الحين واآلخر من خالل محطات إعالمية محددة فهذا األمر
لن يطول.
فماذا يريد أعداء سورية من موسكو؟ من الواضح أن عملية
االستدارة على مواقف وتصريحات دول العدوان ليست باألمر
السهل والتسليم بانتصار محور المقاومة ،هو أمر ال يمكن أن
يقبل به فمجرد القبول بهذه الفكرة هو بحد ذاته تدمير لعمل
استمر خمس س�ن��وات ك��ان أس��اس��ه التجييش المذهبي ضد
سورية كما أن دول العدوان ستكون مجبرة على إعالن البراءة
من اإلره��اب واإلرهابيين ،وه��ذا أم��ر مكلف عليها أمنيا ً حيث
انقالبها على الجماعات اإلرهابية ووقف تمويلها سينتج منه
ارتداد تلك الجماعات على هذه الدول وخصوصا ً تركيا واألردن
األقرب جغرافيا على سورية .ولم يقتصر فشل العدوان على
سورية بتحقيق أهدافه فحسب بل تحول هذا الفشل إلى حالة
قلق نتيجة توسع داعش على رغم محاربته من قبل التحالف
المزعوم والذي ضم ستين دولة لم تكن ضرباتها الجوية في
ال�ع��راق وبعض المناطق السورية إال عمليات استعراض ،ال
جدوى منها إال الحصاد المالي الكبير الذي حصلت عليه بعض

الدول المشاركة ومنها أميركا ولهذا كان يجب البحث عن مخرج
عبر موسكو التي زارها أعداء سورية لالستماع إلى مقترحات
الحل ،وكان ال بد من إشراك مصر في هذه المحادثات خصوصا ً
أن لمصر موقف معتدل نسبيا ً بعد سقوط مرسي وتولي الفريق
السيسي للحكم .واشتراك مصر في هذه المحادثات هو دليل
جديد على وج��ود مشاكل غير معلنة بين مصر والسعودية،
فتخلي مصر جزئيا ً عن حليفها السعودي في عدوانه على اليمن
وعدم تبلور مشروع ما يسمى القوة العربية المشتركة حتى
اليوم ما هو إال دليل جديد على تباعد األفكار والمصالح.
واليوم ال يمكن أن ينكر أحد أن األزمة االقتصادية المتوقعة
س��وف تطيح ب��دول تحالف ال �ع��دوان على س��وري��ة ،فاألموال
ال�م��دف��وع��ة م��ن أج��ل تقوية ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة تتبخر أمام
ضربات الجيش السوري ومجاهدي المقاومة لتلك الجماعات.
وتحاول اليوم تلك الدول إنقاذ ما تبقى لها من فلول الجماعات
اإلرهابية بالزبداني حيث سيتم نقل المقاتلين إلى مناطق أخرى
إلبعادهم من دمشق التي لطالما حلم أعداء سورية بالصالة في
جامعها األموي.
إن توسع مناطق السيطرة للجيش ال�س��وري وتحوله من
الدفاع إلى الهجوم في أكثر المواقع وتشرذم القوى اإلرهابية
ف��ي تحدي أول��وي��ة أهدافها حيث ت�ت��راوح تلك األول��وي��ات بين
مصالح تركية وأخرى سعودية وال تختفي المصالح الفردية
م��ن مشهد ال�ح��رب على س��وري��ة .وه��ذا ليس سبب ب��ل نتيجة
حتمية لتراكم الرصاص على مدى خمس سنوات ،كان الشعب
السوري يتعرض خاللها ألبشع أن��واع القتل ،واليوم يستمر
قتل هذا الشعب من خالل اللجوء إلى أوروب��ا حيث يستنزف
ال�س��وري��ون م��ادي �ا ً ومعنويا ً ف��ي محاولة لتفريغ األرض من
أهلها.
ويبقى ما سترد به دمشق على الوافدين ال��ى موسكو هو
الفيصل في إنهاء ه��ذه الحرب .فدمشق هنا ال تضع شروطا ً
بقدر ما تطلب حقاً.

قال ديبلوماسي
فلسطيني إنّ اتفاقا ً
بين مجموعات
حركة فتح التابعة
لقيادة محمود عباس
والتابعة لمحمد
دحالن قد ت ّم على
تنظيف مخيم عين
الحلوة من المتطرفين
التابعين بأشكال
متع ّددة لتنظيم
«القاعدة» ،ألنّ تفكيك
مخيم عين الحلوة بعد
تفكيك مخيم اليرموك
هو جزء من خطة
إنهاء قضية الالجئين
وتسهيل الصفقة التي
تتعاون تركيا وقطر
على تمريرها بين
حماس و«إسرائيل».

فرن�سا تعيد  900مليون لرو�سيا بعد �إلغاء �صفقة العثور على جثث �أكثر من  50مهاجر ًا
«مي�سترال» ...وم�صر مهتمة ب�شراء ال�سفينتين في �شاحنة في النم�سا

ق��ال مصدر روس��ي رفيع المستوى إن فرنسا أع��ادت
إل��ى روسيا  900مليون ي��ورو بعد إلغاء صفقة سفينتي
«ميسترال» ،فيما ذكرت وسائل إعالم أن مصر تعد األوفر حظا ً
بالحصول على السفينتين .ونقل عن مسؤول رفيع المستوى
في الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بالتعاون الخارجي
العسكري  -التقني إن فرنسا أعادت المبلغ المستحق لروسيا
بالكامل ،وقدره نحو  900مليون دوالر.
وأوضح المسؤول أن هذا المبلغ متكون من الـ 800مليون
يورو التي دفعتها روسيا مباشرة في إطار العقد الخاص
بتوريد حاملتي المروحيات والذي وقعه الطرفان عام 2011
(وبلغت قيمته  1.12مليار ي���ورو) ،باإلضافة إل��ى مبلغ
 100مليون يورو إضافية ،تعويضا ً عن النفقات الروسية
على تطوير مروحية «كا -52كا» التي صممت خصيصا ً
لـ»ميسترال» ،وتدريب خبراء روس على قيادة السفن من
هذا الطراز ،وبناء مرساة مخصصة للسفينتين في ميناء
فالديفوستوك في الشرق األقصى الروسي.
من جانب آخر ،قال المسؤول إن موسكو لم تعط ترخيصا ً
بعد لتوريد «ميسترال» إلى دولة أخرى .وأوضح أنه يتعين
على فرنسا أولاً أن تبلغ الجانب الروسي بهوية المشتري
الجديد ،وفي حال لم تبد موسكو تحفظات على الصفقة،
سيتمكن الفرنسيون من توريد السفينتين إلى الخارج ،علما ً
بأن نفقات رسوها وصيانتها باتت تشكل عبئا ً ملموسا ً على
الموازنة الفرنسية.
وك��ان الرئيسان ال��روس��ي فالديمير بوتين والفرنسي
فرانسوا هوالند قد اتفقا على فسخ العقد الموقع بين الطرفين

لتوريد «ميسترال» ،وذل��ك بعد أن رفضت باريس تسليم
السفينتين باعتبار أن األوضاع السياسية الراهنة غير مالئمة
لتنفيذ الصفقة (في إشارة إلى األزمة الدبلوماسية بين روسيا
والغرب على خلفية استمرار النزاع المسلح في أوكرانيا).
يذكر أن روسيا سبق أن قدرت نفقاتها وخسائرها بسبب
إلغاء الصفقة مع باريس بما يقارب  1.163مليار يورو .كما
يتعين على الجانب الفرنسي إعادة األجهزة روسية الصنع
التي تم نصبها على متن السفينتين.
من جهة أخرى ،ذكرت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أن
باريس تجري مفاوضات مع نحو  10دول باعتبارها مشترين
محتملين لسفينتي «ميسترال».
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين باريس والقاهرة
«وصلت إلى مرحلة متقدمة» ،واعتبرت أن الجانب المصري
قد يستخدم السفينتين إلج��راء عمليات في اليمن وليبيا،
مضيفة أن السعودية مستعدة لتمويل الصفقة جزئياً.
وكانت فرنسا ومصر قد عقدتا في وقت سابق صفقة كبيرة
لتوريد  24مقاتلة من طراز «رافال» لسالح الجول المصري،
إذ تجاوزت قيمة الصفقة  5مليارات يورو .ودفعت السعودية
جزءا ً من هذا المبلع.
وبين الدول األخرى المهتمة بشراء «ميسترال» ،أشارت
الصحيفة إلى الهند وكندا وماليزيا والنرويج والبرازيل.
وكان دميتري روغوزين نائب رئيس الورزاء الروسي قد
قال تعليقا ً على احتمال شراء مصر سفينتي «ميسترال» أن
هذه المسألة تعد من األسرار التجارية ،ونصح الصحافيين
بالتوجه إلى مسؤولين فرنسيين للحصول على التعليقات.

الجي�ش الهندي ين�شر قوات في غوجارات
بعد مقتل  7في �أعمال عنف
نفذ الجيش ال��ه��ن��دي الخميس
دوري���ات في مناطق شهدت أعمال
شغب ف��ي والي��ة غ��وج��ارات مسقط
رأس رئيس ال��وزراء ناريندرا مودي
بعد أن أسفرت أعمال العنف بالوالية
منذ يومين عن مقتل  7أشخاص.
وات��س��ع نطاق االشتباكات بعد
أن اعتقلت الشرطة زعيما ً شابا ً من
عشيرة باتل ذات النفوذ ال��ذي قاد
مسيرة ضخمة الثالثاء للمطالبة
ب��م��زي��د م��ن ال��وظ��ائ��ف الحكومية
واألم���اك���ن ف��ي ال��ج��ام��ع��ات ألب��ن��اء
عشيرته.
وق��ال كيشاف ش��اه وه��و ضابط
شرطة كبير في العاصمة اإلقليمية

جاندهيناجار« :ف��ق��د  6محتجين
وشرطي أرواحهم وأصيب  18آخرون
بجروح بالغة» .وأضاف« :المدارس
والشركات والمكاتب الخاصة لن
تفتح أبوابها اليوم .الجو العام متوتر
ويجب أال يخاطر أح��د بالخروج».
وقال إن حظر التجول سيستمر.
وتشكل عشيرة باتل أو باتيدار
 14في المئة من سكان جوجارات،
وهي عشيرة غنية نسبيا ً من مالك
األراض��ي وأصحاب األعمال ،وكانوا
من األنصار األساسيين لمودي.
وي���ق���ول أب���ن���اء ال��ع��ش��ي��رة إن��ه��م
سيواصلون المطالبة بتغييرات
في السياسات التي يصفونها بأنها

تحابي جماعات في الطرف األدنى
من النظام االجتماعي في البالد.
ودع��ا رئيس ال��وزراء الهندي إلى
الهدوء في الوالية التي ظل يديرها
ألكثر من عقد من الزمن قبل أن يقود
ح��زب «بهاراتيا ج��ان��ات��ا» القومي
للفوز في االنتخابات العامة العام
ال��م��اض��ي .ي��ذك��ر أن أع��م��ال العنف
األخيرة تعيد إلى األذه��ان ذكريات
أعمال شغب دامية وقعت عام 2002
قتل خاللها أكثر م��ن أل��ف شخص
معظمهم من المسلمين .وواجه مودي
ال��ذي كان رئيسا ً ل��وزراء غوجارات
وقتها انتقادات ألنه لم يفعل ما يكفي
لحقن الدماء.

عثرت السلطات النمساوية أمس
على أكثر من  50جثة لمهاجرين غير
شرعيين ف��ي شاحنة ش��رق ال��ب�لاد،
حيث أكدت األدلة األولية أن المهاجرين
اختنقوا داخ��ل الشاحنة أثناء نقلهم
بشكل غير شرعي.
وأك���د المتحدث ب��اس��م الداخلية
النمساوية أن��ه ت��م اكتشاف الجثث
داخ��ل شاحنة على الطريق السريع
الذي يصل هنغاريا بالنمسا ،بالقرب
من بلدة باردنوف.
وعلى صعيد متصل ،اجتمع في
فيينا أمس ،مسؤولون أوروبيون مع
ق��ادة دول غ��رب البلقان لبحث ملف
المهاجرين ال��ذي ب��ات سيد الحراك
األوروبي بعد تحول البلقان إلى بوابة
للدخول إلى الغرب.
اجتماع فيينا كان مقررا ً منذ العام
ال��م��اض��ي لبحث ال��ت��ع��اون اإلقليمي
وتوسيع آفاق االتحاد األوروبي ليشمل
بعض دول المنطقة ،لكن «طريق غرب

البلقان» ال��ذي أصبح بوابة مفتوحة
آلالف المهاجرين الفارين من النزاعات
المسلحة ف��ي بلدانهم وف��ي مقدمهم
السوريون ،للتوجه إلى دول الغرب،
بات مركز قلق للمجموعة األوروبية،
ح��ي��ث ي��راه��ا ال��ب��ع��ض ك��أس��وأ أزم��ة
لالجئين منذ انتهاء الحرب العالمية
الثانية في االتحاد األوروبي.
وكان موضوع «الهجرة إلى الغرب»
محور لقاء جمع الرئيس الفرنسي
بالمستشارة األلمانية أنغيال ميركل
منذ يومين ف��ي برلين ،وطالبا دول
االتحاد األوروب��ي بالتعامل مع أزمة
الالجئين بشكل مشترك.
وقالت ميركل التي تتوقع بالدها أن
تستقبل  800ألف طلب لجوء هذا العام
إن «ألمانيا وفرنسا تتوقعان من جميع
ال��دول األعضاء في االتحاد األوروب��ي
االل��ت��زام بسياسات الهجرة الحالية
التي تحكم االتحاد».
ح��راك أوروب��ي يتسارع الحتواء

أزم��ة المهاجرين ،بعد تدفقهم من
بلدان غرب بلقان على غرار مقدونيا
التي فتحت ح��دوده��ا لعبور مئات
المهاجرين بعد أي���ام م��ن نشوب
م��واج��ه��ات ب��ي��ن ق����وات األم����ن في
مقدونيا ومهاجرين حاولوا التسلل
إل���ى ح��دوده��ا آت��ي��ن م��ن األراض���ي
اليونانية ،واستخدمت الشرطة
الغازات المسيلة للدموع لردعهم.
وفيما تتقاطر آالف طلبات اللجوء
إل��ى ع��دد من دول االت��ح��اد األوروب���ي،
كشفت المفوضية السامية لشؤون
الالجئين عن أن عدد تلك الطلبات من
قبل السوريين وحدهم ،بلغ  311ألفا ً ما
بين نيسان عام  2011وحتى حزيران
من هذا العام.
وتتصدرألمانياقائمةالدولالمرغوب
في اللجوء إليها ،متبوعة بالسويد ثم
النمسا وهولندا فالدانمارك ،وجاءت
دول مثل بلجيكا وفرنسا وبريطانيا
وإسبانيا في ذيل القائمة.

ت�شاد :تزامن �أول محاكمة لم�سلحي «بوكو حرام»
مع تفجير مزدوج في مخيم للجي�ش
تزامن انطالق أول محاكمة لمجموعة من مسلحي
جماعة «بوكو ح��رام» المتطرفة بتهمة تنفيذ عمليات
إرهابية في العاصمة التشادية نجامينا ،مع قيام هذه
الجماعة بعملية إرهابية مزدوجة في البالد.
ونقل عن النائب العام لمحكمة استئناف العاصمة
برونو ماخوولي لوابامبيه أن المتهمين الذين يبلغ
عددهم  60شخصا ً متهمون بإنشاء مجموعة إجرامية
وبالقتل واستخدام مواد متفجرة وحيازة أسلحة ومواد
حربية بطريقة غير شرعية ،فضالً عن تعاطي مواد
هلوسة.
ومن المتوقع أن ينالوا أحكاما ً ب��اإلع��دام ،وذل��ك إثر
استئناف العمل بهذه العقوبة بقرار من البرلمان التشادي
صدر في  30تموز الماضي لـ «معاقبة المتورطين في
األعمال اإلرهابية» ،بحسب مصدر قانوني تشادي.
وقال النائب إن «المحكمة الجنائية الخاصة ستنظر

ف��ي قضية المشاركين وال��م��ت��ورط��ي��ن ف��ي العمليات
اإلرهابية من قبل شبكة بوكو حرام في عاصمتنا منذ
حوالى الشهرين» ،حيث استهدف الهجوم االنتحاري
المزدوج منتصف حزيران الماضي مؤسستين أمنيتين
وأسفر عن مقتل ما ال يقل عن  27شخصاً ،وإصابة أكثر
من  100آخرين.
ف��ي غضون ذل��ك ،فجر انتحاريان نفسيهما اليوم
األرب��ع��اء  26آب ف��ي مدخل مخيم للجيش التشادي
بمنطقة كايغا بمحافظة نغوبوا قرب بحيرة تشاد على
الحدود مع نيجيريا.
وصرح مصدر أمني تشادي أن «التفجير االنتحاري
لم يسفر عن خسائر بشرية» ،مضيفا ً أن «االنتحاريين
اللذين من المؤكد أنهما ينتميان لمجموعة بوكو حرام
المسلحة ،لم يتمكنا من الدخول إل��ى المخيم ،ولذلك
اضطرا لتفجير نفسيهما في مدخله».

