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عندما ي�ش ّبه رئي�س حزب ال�شعب الجمهوري التركي �أردوغان بنيرون

زحمة مبادرات
والميدان هو الميزان
} د .سليم حربا
يزدحم الفضاء السياسي بالمبادرات ،المبادرة اإليرانية
والمبادرة الروسية ومبادرة كوفي أنان واألخضر اإلبراهيمي
س��اب �ق �ا ً ودي م�ي�س�ت��ورا الح �ق �ا ً ول� �ق ��اءات م��وس�ك��و والقاهرة
وال��ري��اض وجنيف وغيرها ...طبعا ً مع التباين الواضح بين
مبادرة وأخرى ،لتبقى المبادرة السورية التي أطلقها الرئيس
بشار األسد في مطلع عام  2013أشمل وأنضج وأكثر واقعية
ومنهجية من ك ّل ما سبقها وما أتى بعدها من مبادرات.
وترتفع بورصة التصريحات والتسريبات الغربية واإلقليمية
بين التمني والتبني لفصيل إرهابي هنا أو تنظيم إرهابي هناك،
لكي ال يخرج داعمو اإلرهاب من مولد دعم اإلرهاب بال ح ّمص،
والشعب السوري يدفع الفاتورة دما ً وموتا ً على أيدي إرهاب
منهجه القتل ،وبين مخالب تجار الموت والبشر م ّمن يدعمون
هذا اإلرهاب ،والجميع يتحرك بعمى البصر والبصيرة ويدفن
رأسه في الرمال المتحركة عن األسباب التي أوصلتنا إلى ما
�اب قتل يمارس ض� ّد شعبنا ،ودول وأنظمة
نحن فيه من إره� ٍ
م��ا زال رأسمالها األول دع��م اإلره ��اب واالستثمار فيه ،وما
زال لسان العالم مشلوالً وعاجزا ً عن النطق بالحكم لمحاسبة
ومعاقبة هذه األنظمة التي أجرمت بحق التاريخ والحضارة
واإلنسانية ،تلك األنظمة وإرهابها التي امتهنت تجارة الدم
السوري على األرض وفي البحار التي تبتلع أبناءنا السوريين
من بلد (أي سورية) استقبل أكثر من ثالثة ماليين الجئ عربي
من فلسطين وال�ع��راق ولبنان وال �س��ودان ،ودرس فيه مجانا ً
أكثر من مليون طالب عربي في عشر سنوات ما قبل األزمة،
وعاشوا معنا وبيننا كاألسرة الواحدة ،وكنا من أكثر الدول أمنا ً
وأمانا ً ومن أق ّل الدول حاج ًة حتى وصلنا إلى صفر مديونية،
ولم نتاجر يوما ً بهم ،في بل ٍد كان يستقبل سنويا ً أكثر من مليون
سائح يأتي ليتع ّرف ويتل ّمس خريطة الطريق إل��ى حضارة
الكون ،من إيبال وأوغاريت وتدمر...
أل �ي��س ح��ر ّي �ا ً ب �ه��ذا ال�ع��ال��م أن ي �س��أل َم��ن ال ��ذي ق�ت��ل شعبنا
هجر شعبنا في أربع
وحضارتنا وحضارة العالم؟ و َمن الذي ّ
رياح األرض؟ وإذا سأل العالم نفسه وأجاب فأين صوته وفعله
وأخالقه وقيمه التي ترى هذا اإلره��اب وداعميه ويصمت هذا
العالم كالشيطان األخرس ،بل البعض يش ّد على أيدي اإلرهاب
ويدعمه؟
نعم إنه ب��ازار المبادرات والمزايدات على دم��اء السوريين
وحياتهم ،لكن الثابت الوحيد والبوصلة التي لم تفقد اتجاهها
وصوابها هي بوصلة الميدان ،ألنّ الميدان هو الميزان ،ولوال
ويرجح كفة
المبادرة التي يقبض عليها الجيش العربي السوري
ّ
الميزان والميدان لما سمعنا ورأينا مبادرات ،ولوال إنجازاته
ألي مبادرة حتى أن تظهر،
وعل ّو كعبه في الميدان لم ولن ُيكتب ّ
وإذا ظهرت ما كان لها أن ُتقرأ ،ولهذا نرى قرار الجيش العربي
السوري الذي ال رجعة فيه هو متابعة عملياته في هزيمة ودحر
اإلره��اب وداعميه كأولوية وكأنه يقول وال ق��ول إال بالعربي
أي كالم أو مبادرة ال تقطع أسباب اإلرهاب ونتائجه
السوري إنّ ّ
وتحاربه قوالً وفعالً كأولوية هو كالم في الهواء ال ينتمي إلى
الواقعية ،وكثيرا ً م��ا نسمع ص � ّرح ف�لان وق��ال ع�ل�ت��ان ...لكن
صحيح القول هو ما يقوله وسيقوله الجيش العربي السوري
وصواب العقل والفعل هو ما يعقله ويفعله حماة الديار ،حماهم
الله الواحد الجبار...

وزارة العدل الأميركية تقيد عمليات
تتبع مواقع الهواتف المحمولة
قالت وزارة العدل األميركية إن االدعاء ووكاالت إنفاذ القانون االتحادية
ستحتاج إلى استصدار أمر تفتيش قبل أن تستخدم أجهزة تتبع مواقع
الهواتف المحمولة بمقتضى السياسية التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق.
وقالت سالي ييتس نائب وزير العدل للصحافيين إن هذه األجهزة تحاكي
أب��راج االتصاالت حتى تلتقط معلومات عن موقع الهاتف المحمول وعن
المستخدم وهو ما يمكن رجال إنفاذ القانون من مالحقة الهاربين والقيام
بتحقيقات خاصة بالمخدرات أو إنقاذ طفل مختطف.
وأضافت« :لكننا ندرك أيضا ً أن هناك مخاوف في هذا الصدد من عامة
الناس متعلقة بالخصوصية .حاولنا أن نحقق التوازن المطلوب».
وكان بمقدور االدعاء ووكاالت تابعة لوزارة العدل ومنها مكتب التحقيقات
االتحادي « »FBIوإدارة مكافحة المخدرات استخدام مثل هذه األجهزة من
دون استصدار أمر تفتيش أو تقديم مبررات مقبولة.
ويقدر االتحاد األميركي للحريات المدنية أن هناك  53وكالة على األقل في
 21والية تستخدم هذه االجهزة ويقول إن العدد قد يكون أعلى ألن جهات
كثيرة تتكتم عملية شراء هذه األجهزة.
ويقول المدافعون عن الخصوصية إن وكاالت إنفاذ القانون يمكن أن تطلع
على بيانات أشخاص آخرين أثناء تعقبها للمشتبه به.
وسيحتاج ممثلو االدع��اء وبعض وك��االت إنفاذ القانون األميركية إلى
الحصول على ترخيص الستخدام أجهزة التعقب .وحتى اآلن يمكن للمدعين
األميركيين ووكاالت وزارة العدل ومنها مكتب التحقيقات االتحادي وإدارة
مكافحة المخدرات استخدام اجهزة تحديد المواقع من دون طلب الحصول
على ترخيص أو تحديد سبب محتمل.
وبموجب الخطوط اإلرشادية الجديدة سيتعين على الوكاالت حذف
البيانات المحصلة من الهواتف غير المستهدفة بالبحث في غضون  30يوماً.
وستكون هناك استثناءات ستسمح للوكاالت االتحادية باستخدام أجهزة
تحديد مواقع الهواتف من دون الحصول على ترخيص مثل وجود «ظروف
ملحة».

} هدى رزق
بعد ي��وم واح��د م��ن تمديد البرلمان التركي للمذكرة التي
تسمح للجيش بالقيام بعمليات عسكرية في األراضي السورية
والعراقية ...ح َّمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب
توجههم إلى
مسؤولية موت الالجئين في البحر المتوسط أثناء ّ
البلدان األوروبية ،على رغم السياسات التي اتبعها تجاه سورية
وتدريبه وتجهيزه للمسلحين الذين ساهموا بتهجير عدد كبير من
السوريين الى تركيا ومنها الى الغرب.
يعتقد أردوغ��ان بأنه يستطيع اليوم ،بعد سماحه للواليات
المتحدة باستعمال قاعدة «إنجرليك» وقيام الطائرات التركية
بالمشاركة في الغارات الجوية في سورية ،الى جانب التحالف
الدولي ،أن يلوم الغرب على سياساته ويلقي عليه المسؤوليات
كافة ،بعدما اتهمه األخير بدعم المتطرفين اإلسالميين .هي لعبة
تقاذف المسؤوليات بعد فشل المشروع األساسي الذي كان يعتبر
تركيا نموذجا ً لإلسالم المعتدل ،وعليه فهي كانت المرشحة لقيادة
«الربيع العربي» الذي أتى بـ«الفوضى الخالقة» الى المنطقة،
والتي لن تنجو تركيا منها بعد االستقطاب السياسي ،الذي بلغ ح ّد
االنفجار وأدّى الى سقوط مشروع النظام الرئاسي عبر االنتخابات
البرلمانية الديمقراطية في  7حزيران الماضي ،وحتم على العدالة
والتنمية االئتالف مع المعارضة ،األمر الذي رفضه أردوغان ووجه
انتقادات الى حزب الشعوب الديمقراطي من أجل إضعافه وفتح
الحرب ض ّد حزب العمال الكردستاني عبر تجميد عملية السالم
لع ّل هذه اإلجراءات تم ّكنه من استعادة أصوات القوميين والقوميين
المتطرفين.
وفيما ي��س��اوي بين محاربة إره���اب «داع���ش» و«اال��ع��م��ال
الكردستاني» يحاول حزب العدالة والتنمية اليوم الحصول
على أصوات األك��راد المتدينين إذ يرفع الصوت ض ّد اليساريين

ويعتبرهم ج��زءا ً من اإلره��اب .ويقوم بشيطنة حزب الشعوب
الديمقراطي بزعمه أنّ هذا األخير يدعم العمال الكردستاني من أجل
إضعافه واالستيالء على أصواته في حال خسر رهان تخطي الـ10
في المئة.
دشن أردوغان الحملة االنتخابية بشكل غير رسمي ،إذ صرح
أنّ القوى األمنية ستأخذ االحتياطات الالزمة كافة من أجل تأمين
سالمة االنتخابات كي ال يتك ّرر ما حصل في  7حزيران ،أيّ تاريخ
االنتخابات الماضية ،وحدّد دور الحكومة والقوات المسلحة ووزارة
الداخلية التي ستتخذ اإلجراءات من أجل تأمين سالمة االنتخابات
لكنه ألمح في الوقت عينه إلى أنّ الناخبين في الجنوب الشرقي وفي
شرق األناضول لن يكونوا أحرارا ً في خياراتهم االنتخابية بسبب ما
أسماه «األعمال اإلرهابية» التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني،
ولقد س ّربت معلومات تفيد بأنّ الحكومة سوف تنقل الناخبين إلى
مراكز اقتراع أخرى من أجل منع حزب العمال من الضغط عليهم،
لكن األمر ليس بهذه السهولة ويتطلب تعديالً دستورياً.
وك��ان ص�لاح ديمرتاش رئيس ح��زب الشعوب الديمقراطي
قد أكد أنّ الوضع األمني سيعيق العملية االنتخابية في شرق
وجنوب شرقي األناضول ،وشدّد على ضرورة وقف إطالق النار
من الجانبين ...يريد أردوغان من حزب العمال إلقاء سالحه وترك
البالد بسبب تهديده ألمن األتراك ،على ح ّد زعمه ،ويهدّد يتدفيع
األكراد الثمن ،ويعتبر أنّ حزب الشعوب الديمقراطي الذي نال 80
مقعدا ً أتى لخدمة حزب العمال الكردستاني.
مناورات يقودها الرجل من أجل خلط األوراق على الساحة
االنتخابية بعدما سمح لبعض النواب بالترشح ألكثر من ثالث
دورات ،إذ أعلن  20نائبا ً من أصل  70نيتهم الترشح نظرا ً إلى
تمتعهم بشعبية إنْ تمكنوا من النجاح في انتخابات الحزب في 12
أيلول.
ويبدو أنّ مناقشة التدابير التي تسمح للمواطنين ب��اإلدالء
بأصواتهم في ظ ّل الوضع األمني في شرق وجنوب شرقي األناضول
قد نالت حيّزا ً كبيرا ً في المجلس األعلى لألمن وسط تزايد المخاوف

تص ّر مصادر
عسكرية يمنية
على أنّ عدد قتلى
الجيشين اإلماراتي
والسعودي يزيد
عن الخمسمئة ،وأنّ
اإلعالن عن دفعات
من هذه الخسائر ليس
إال نتيجة الستحالة
مواصلة التعمية
والصمت ،وأنّ
الخسائر ترتفع كلّ
يوم ،وما يعلن عنه
ليس إال نسبة ضئيلة،
لكنها تكشف أنّ
الحرب صارت وباالً
على الذين خاضوها
واأليام المقبلة
ستشهد مزيدا ً من
المفاجآت.

غوتيري�س� :أوروبا ت�شهد لحظة فارقة في مواجهة �أزمة الالجئين

�إيطاليا ّ
تحث �أوروبا على �إعادة كتابة قواعد اللجوء
حثت األمم المتحدة االتحاد األوروبي على
استقبال  200ألف الجئ على األق��ل ،داعية
إلى تب ّني تعاط موحد لقضية الهجرة وذلك
في وقت يبحث االتحاد في مبادرة فرنسية
ألمانية لتوزيع منصف.
وش��دد المفوض األع��ل��ى لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين أنطونيو غوتيريس في
تصريحات أمس على أن ما تواجهه أوروبا
ال��ي��وم ه��و أزم��ة الجئين وليس ظ��اه��رة من
ظواهر الهجرة .وأض���اف« :غالبية الناس
الذين يصلون اليونان يهربون من مناطق
النزاعات مثل سورية والعراق وأفغانستان،
وذلك من أجل إنقاذ حياتهم».
واعتبر المسؤول األممي أن أوروبا فشلت
في إيجاد مقاربة مشتركة للرد على األزمة،
وه��ذا ما أدى إل��ى معاناة الناس ،فيما لقي
ما يربو على  2600شخص مصرعهم وهم
يحاولون الوصول إلى القارة األوروبية عبر
البحر األبيض المتوسط ،أم��ا أولئك الذين
وصلوا إل��ى السواحل األوروب��ي��ة ،فواجهوا
«الفوضى واإلهانات والمخاطر».
وتابع أن «األشخاص الذين يملكون طلبات
حماية صالحة ...يجب أن يستفيدوا بعد ذلك
من عملية إيواء جماعية بالمشاركة اإللزامية
لكل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي».
وقال غوتيريس إنه ما من دولة في االتحاد
األوروب��ي يمكنها أن ترفض القيام بما عليها
وأن على الجميع القيام «بتغييرات جذرية»
للسماح بمزيد من عمليات التوطين والسماح
بالدخول على أساس إنساني وتوسيع نطاق
إص��دار تأشيرات الدخول وبرامج الرعاية
والمنح الدراسية والطرق األخ��رى للدخول
بشكل قانوني.
وأض����اف ال��م��س��ؤول األم��م��ي إن ص��ورة
الطفل السوري الغريق الذي ال يتعدى عمره
ث�لاث س��ن��وات وقذفته األم���واج إل��ى شاطئ
تركي والتي انتشرت على وسائل التواصل
االجتماعي «حركت قلوب الناس في شتى
أنحاء العالم» ،لكن االتحاد األوروب��ي أخفق
حتى اآلن في التوصل إلى طريقة مشتركة
للتعامل مع األزمة.
وفي السياق ،قالت ميليسا فليمنغ المتحدثة
باسم المفوضية السامية إن بريطانيا تعرض
 4000مكان لالجئين السوريين .وأضافت:
«نرحب كثيرا ً بزيادة أماكن إع��ادة توطين
السوريين في المملكة المتحدة .ستكون هذه
األماكن مهمة بالنسبة لحياة ومستقبل أربعة
آالف شخص».
وكانت فرنسا وألمانيا قد اقترحتا مبادرة

«لتوزيع منصف لالجئين» في أوروب��ا ،ومن
المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية األوروبيون
اليوم الجمعة في لوكسمبورغ لبحث هذا
الملف.
وأعلن قصر اإلليزيه في بيان أن المبادرة
الفرنسية األلمانية تتعلق ب��إع��ادة توزيع
الالجئين بين دول االت��ح��اد األوروب���ي .ولم
تذكر الرئاسة الفرنسية في نص البيان كلمة
«الحصص».
وأضافت الرئاسة أن هذه المبادرة تهدف
أي��ض �ا ً إل���ى «ض��م��ان ع���ودة ال�لاج��ئ��ي��ن غير
الشرعيين إل��ى ب�لاده��م األم وتقديم الدعم
والتعاون الضروريين مع البلدان األم ودول
العبور».
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ق���ال ال��م��ت��ح��دث باسم
الحكومة األلمانية شتيفن زايبرت في مؤتمر
صحافي إن الرسالة إلى رئيس المفوضية
األوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس
األوروبي دونالد توسك احتوت على عدد من
المقترحات الملموسة بشأن كيفية تصدي
أوروبا ألزمة المهاجرين.
وت��ش��م��ل ه���ذه ال��خ��ط��وات إن��ش��اء م��راك��ز
استقبال «بالمناطق الساخنة» في إيطاليا
واليونان وطلبا ً بأن تدرس المفوضية ما إذا
كاتن تجب إقامة مراكز من هذا النوع في دول
أوروبية أخرى.
وق��ال زايبرت« :يجب أن يكون ما يسمى
النقاط الساخنة في إيطاليا واليونان جاهزة
وتعمل في أقرب وقت ممكن ...بحلول نهاية
العام على أقصى تقدير» مشيرا ً إلى أن المانيا
وفرنسا لديهما استعداد لتقديم الدعم.
وأض��اف« :مسألة كيفية توزيع الالجئين
ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بإنشاء مراكز االستقبال
استنادا ً إلى مبدأ التضامن في الدول األعضاء
كافة .نحتاج إلى آلية مستديمة وملزمة إلعادة
توطين هؤالء الناس على وجه السرعة.
وفي هذا السياق ،أعلنت مفوضة الالجئين
األوروبية عن زيادة مفاجئة في عدد الالجئين
الذين يصلون اليونان .وأوضحت أن 5.6
ألف شخص دخلوا مقدونيا من اليونان أول
من أمس ،علما ً بأن التدفق اليومي للمهاجرين
لم يتجاوز سابقا ً  3آالف شخص.
وأك���د ال��ن��ائ��ب األول لرئيس المفوضية
األوروبية أمس أن رئيس المفوضية جان كلود
يونكر سيقترح األسبوع المقبل ،مخططا ً أوسع
لنقل طالبي اللجوء في أرجاء االتحاد من المجر
واليونان وإيطاليا وفق حصص لكل دولة.
وق��ال فرانس تيمرمانس في تصريحات
أذيعت من جزيرة كوس اليونانية« :سيعلن

الرئيس يونكر اقتراحا ً معدال ً لنقلهم األسبوع
المقبل بخاصة من الدول الثالث األكثر تأثرا ً
وهي اليونان وإيطاليا والمجر».
وتابع تيمرمانس« :سنكرر اقتراحنا للدول
األعضاء حتى نتأكد من أننا نملك خريطة
للتوزيع ونضع بذلك التضامن األوروب��ي
موضع التنفيذ لنتأكد من توزيع من يصلون
إلى أوروبا بين الدول األعضاء» ،مشيرا ً إلى
أن «المفوضية ستصر على ذلك وأنا واثق أننا
نستطيع تحقيق نتائج».
يذكر أن االتحاد األوروب��ي تخلى عن فكرة
الحصص لتوزيع الالجئين في أراضيه في
حزيران الماضي ،عندما تعهد باستقبال 40
ألف الجئ .لكن بيانات المفوضية األوروبية
تشير إل��ى وص��ول م��ا يربو على  100ألف
مهاجر جديد منذ ذلك الوقت ،فيما بلغ عددهم
منذ مطلع العام ،حسم تقييمات مختلفة ،ما
بين  350ألفا ً و 400ألف شخص.
وتقول مصادر دبلوماسية إن المفوضية
األممية ستقترح على ال��دول خ�لال اجتماع
لوكسمبورغ زي���ادة الحصص الستقبال
الالجئين بين جميع أعضاء االتحاد من أجل
إيواء  120ألف شخص.
لكن هناك دول ف��ي االت��ح��اد ترفض هذه
الفكرة .وكانت هنغاريا قد أعلنت على لسان
رئيس وزرائها فيكتور أورب��ان رفضها لفكرة

بوتين :تطور الأحداث في �أوكرانيا رهن ب�صبر �شعبها على الفو�ضى الحالية

مو�سكو :محاوالت «الناتو» ردع رو�سيا ال تقود �إال �إلى مزيد من التوتر
أعلن المندوب الروسي الدائم لدى حلف «الناتو» ألكسندر
غروشكو أن القوى الداعية إلى ممارسة سياسة ردع لروسيا
تتغلب على غيرها في الحلف ،وقال« :إن تلك طريق مسدودة
ت��ؤدي إل��ى تصعيد التوتر وف��ق قوالب تعود لعهد الحرب
الباردة».
وجاء في بيان صادر عن المندوب الروسي لدى «الناتو» أن
تشكيل الحلف وحدات خاصة بهدف تكامل قواته في ست دول
بشرق أوروبا يدل على تحول الحلف إلى مواجهة «التهديد
الوهمي من الشرق».
وقال غروشكو إن هذا القرار من ضمن مجموعة اإلجراءات
التي يتخذها الحلف من أجل تعزيز الجبهة الشرقية ،سيغذي
أجواء المواجهة في العالقات مع روسيا ،مشيرا ً إلى أن هذه
المواجهة مصطنعة.
وأكد أن القرار المذكور يتناقض مع المصالح األوروبية
واإلقليمية الحقيقية في مجال األم��ن والتي يمكن ضمانها
فقط على أساس المساواة وبشكل مشترك ،مشيرا ً إلى أن هذا
اإلجراء مض ّر ويؤدي إلى وضع خطوط فاصلة في أوروبا.
تجدر اإلشارة إلى أن حلف شمال األطلسي أقام في إستونيا
والتفيا وليتوانيا وبولندا وبلغاريا ورومانيا مراكز قيادة قادرة
على نشر قوات للحف إذا اقتضت الضرورة ذلك ،وسيعمل نحو
 40ضابطا ً في كل من المراكز الستة بشرق أوروبا.
وفي سياق متصل ،دعا الرئيس الروسي فالديمير بوتين
كييف إلى تعديل الدستور األوكراني بالتوافق مع منطقة
دونباس ،معتبرا ً أن تطور األحداث في هذا البلد رهن بصبر
شعبها على هذه الفوضى.
وقال بوتين للصحافيين ،إن اتفاقات مينسك تقضي بأن

بشأن األوضاع األمنية .وجاء تأكيد مكافحة الدولة الموازية في
إشارة إلى الداعية محمد فتح الله غولن والمؤسسات اإلعالمية
التي يملكها ليضيء على عملية االقتحام شركة «إيباك» التي قامت
بها الشرطة وهي تض ّم جريدتي «مللييت» و«غ��ورش» وقناتين
إعالميتين مرئيتين ،فيما اعتبر األمر خطوة إلسكات اإلعالم تحضيرا ً
لالنتخابات والعمل على ضبط تأثيره في المواطن التركي.
ضمن هذا اإلطار أتى اعتقال صحافيين بريطانيين ومترجمهما
العراقي بتهمة مساعدة إرهاب «داعش» من جهة ،ونقل معلومات
لـ«الكردستاني» من جهة أخ��رى ،وليطرح أسئلة ح��ول توتر
االستخبارات التركية التي تخشى ضربات «داع���ش» بعدما
انخرطت تركيا في العمليات القتالية العسكرية مع التحالف.
يزداد قمع الصحافة المعارضة وعمليات اعتقال مواطنين بتهمة
بالتطاول على الرئيس وإهانته ،األمر الذي دفع رئيس حزب الشعب
لإلشارة إلى أنّ إعادة االنتخابات تت ّم بسبب جشع شخص واحد،
وأنه ال يمكن التضحية بتركيا من أجل طموحات أردوغان ،وشبّهه
بنيرون الذي أحرق روما.
تقف المعارضة ض ّد اإلره��اب وترفع الصوت من أجل حكم
القانون والديمقراطية والحرية ،إذ ال تستطيع الصحافة أن
تتحدّث عن الديمقراطية إنْ لم يكن هناك حرية ،من أجل ك ّل ذلك
شرح رئيس حزب الشعب رؤيته من أجل وقف العنف بين حزب
العمال الكردستاني والدولة التركية ،وأكد أنه ال سالم اجتماعيا ً في
ظل حيازة السالح ،وال يمكن نقاش هذا الموضوع إال في البرلمان.
ولتحقيق السالم االجتماعي يجب أن نكون صادقين ،فهل أردوغان
صادق وليس لديه أجندة خاصة.
وفي إشارة إلى االتفاقات التي عقدتها الحكومة مع حزب العمال
منسقين أكراد وأتراك في قصر دولمابهشي،
الكردستاني بواسطة ّ
وتنكر أردوغان لهذه االتفاقات ونفيه وجود مسألة كردية ،شدّد
كليتشيدار أوغلو على أنه ال يمكن االعتماد على عقد اتفاقات في
القصر بل يجب أن تكون جميع االتفاقات قانونية وتجب مصارحة
الشعببمحتوياتها.

كوالي�س

يتم تعديل الدستور األوكراني من خالل التوصل إلى اتفاق
مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك غير المعترف بهما،
مضيفا أن كييف ال تفعل ذلك.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن شروط التسوية األربعة
في أوكرانيا ،والتي تتضمن تعديل الدستور ووضع قوانين
االنتخابات المحلية بالتنسيق مع دونيتسك ولوغانسك
وإق��رار قانون العفو العام وتفعيل قانون الوضع الخاص
لدونباس ،ال تنفذ ،وأن تطور األحداث في هذه البالد سيتوقف
على مدى صبر األوكرانيين على هذه «الفوضى».
وق��ال إنه يعتبر فرض «إدارة خارجية» على أوكرانيا
وتعيين أجانب في «جميع المناصب الرئيسية» وكذلك في
األقاليم المهمة «إهانة للشعب األوكراني» ،متسائالً« :أال
يوجد أناس نزيهون وإداري��ون جيدون في أوكرانيا؟ بلى،
يوجد».
واعتبر بوتين أن أعمال الشغب أم��ام مبنى البرلمان
األوكراني االثنين الماضي ال ترتبط بتعديل الدستور ،ألن
التعديالت تحمل طابعا ً شكلياً ،قائالً« :في ما يتعلق بتلك
األح��داث المأسوية ،فإنني أعتقد أنها ال تمت بصلة على
اإلط�لاق بتعديل الدستور ،ألن كل التعديالت المقترحة
اليوم تحمل طابعا ً شكليا ً بحتا ً وال تغير هيكل السلطات في
أوكرانيا».
وأكد الرئيس الروسي أن «التعديالت الدستورية تستغل
فقط كذريعة لتصعيد المعركة السياسية من أجل السلطة».
وكان عسكريان أوكرانيان قتال وأصيب نحو  140شخصا ً
بجروح نتيجة اشتباكات وانفجار قنابل يدوية االثنين أمام
مبنى البرلمان في كييف ،حيث تظاهر آالف المحتجين ضد

إقرار البرلمان تعديل الدستور بالقراءة األولى.
وأعلن ممثلو دونيتسك ولوغانسك وكييف في مجموعة
االتصال الخاصة بتسوية األزم��ة األوكرانية أن اجتماع
المجموعة أمس أكد تراجع حدة القصف بشكل كبير في
منطقة دونباس.
وقال دينيس بوشيلين مبعوث «دونيتسك» إن االجتماع
بحث قضية وق��ف إط�لاق النار منذ  1أي��ل��ول ،مشيرا ً إلى
حاالت محدودة إلطالق النار من أسلحة نارية من الجانب
األوكراني.
وأض��اف« :يمكن بالطبع اتهام أوكرانيا باالستفزازات
إال أن هناك حاجة إلى تعزيز التوازن الهش الذي حققناه،
وستتمثل الخطوة الثانية بعد ذلك في حل مسائل سياسية.
وربما سنبحث في  8أيلول توقيع وثيقة تتعلق بسحب
األسلحة من عيار يقل عن  100مم».
من جانب آخر ،أكد مبعوث «لوغانسك» التزام أطراف
النزاع في شرق أوكرانيا بالهدنة بشكل عام ،بحسب ما نقل
مركز لوغانسك اإلعالمي.
كما أعلنت داري��ا أوليفر المتحدثة باسم مبعوث كييف
الرئيس األوكراني األسبق ليونيد كوتشما أن «كلي الجانبين
يلتزمان عموما ً نظام وقف إط�لاق النار» ،مشيرة إلى أن
هذا االستنتاج يقوم على أساس تقارير ضباط من المركز
المشترك للرقابة والتنسيق وكذلك ممثلين من بعثة المراقبة
الخاصة التابعة لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا.
وأضافت أوليفر أن اجتماع األم��س ناقش كذلك جدول
أعمال اجتماع مجموعة االتصال الذي سيعقد في مينسك في
 8أيلول.

الحصص ،مؤكدة أن أولويتها تتمثل في حماية
حدودها ،وذلك مع تزايد تدفق الالجئين الذين
يدخلون أراضيها من صربيا غير العضو في
االتحاد األوروبي.
وق���ال وزي���ر الخارجية اإلي��ط��ال��ي باولو
جنتيلوني أم��س إن��ه يتعين على أوروب���ا
إعادة كتابة قواعد اللجوء إذا أرادت الحفاظ
ع��ل��ى ح��ري��ة ال��ت��ن��ق��ل ف��ي��م��ا ت��واج��ه ال��ق��ارة
مصاعب التعامل مع وصول مئات اآلالف من
المهاجرين.
وف���ي ت��ص��ري��ح��ات أدل���ى ب��ه��ا ف��ي مؤتمر
اقتصادي بمدينة تشيرنوبيو بشمال إيطاليا
قال جنتيلوني إن قواعد اللجوء يجب أن تتغير
للحفاظ على منطقة «شنغن» األوروبية.
وقال« :إذا لم نتفاوض من جديد على الئحة
دبلن وحقيقة أن الشخص يدخل أوروبا وليس
دولة بعينها فستنتهي بنا الحال إلى إعادة
التفاوض على شنغن وقواعد حرية التنقل
وستكون هذه هزيمة للساسة في أوروبا».
وتلزم الئحة «دب��ل��ن» الخاصة باللجوء
طالبي اللجوء إلى أوروب��ا بطلب اللجوء في
أول دولة أوروبية يصلون إليها مما يضغط
على دول مثل إيطاليا التي يصل إليها الكثيرون
عن طريق البحر وكذلك المجر التي يصل إليها
المهاجرون براً.
إلى ذلك ،ضاعفت الحكومة الفنلندية إلى

المثلين تقديراتها لعدد طالبي اللجوء إلى
البالد ه��ذا العام إل��ى نحو  30أل��ف شخص
بعد تدفق الالجئين في غضون األيام القليلة
الماضية.
ورفعت الحكومة قبل أسبوعين تقديراتها
إلى  15ألفا ً مقارنة مع  3600العام الماضي،
مشيرة إلى أنه خالل األسبوع الحالي وصل
الكثير من طالبي اللجوء آتين من السويد.
من جهة أخ��رى ،قالت صربيا أم��س إنها
مستعدة لبحث استقبال حصة من المهاجرين
لتشارك االتحاد األوروبي الذي تريد االنضمام
إليه في هذا العبء.
وقال وزير الداخلية نيبوشيا ستيفانوفيتش
إن صربيا «مستعدة للحديث عن استقبال
حصة م��ن المهاجرين ضمن خطة موقتة
للدول أعضاء االتحاد األوروب��ي» .وأضاف:
«بصفتنا دولة تريد الحصول على عضوية
االتحاد األوروبي فإن هذا وقت مناسب إلظهار
استعدادنا لتلك المهمة».
وعبر ستيفانوفيتش عن قلقه من تداعيات
اإلجراءات التي تعتزم المجر اتخاذها إلغالق
حدودها أمام المهاجرين الذين يعبرون من
صربيا اعتبارا ً من  15أي��ل��ول ،وق��ال« :هذا
ال يفيد ف��ي وق��ف المهاجرين» ،مضيفا ً أن
«المسألة الوحيدة هي كيفية تعاملنا مع ذلك
وكيف نستعد الستقبالهم (المهاجرين)».

