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اقترب جنيف 3
وعاد حبل النار
} د .حسام الدين خالصي
هل تم ّهد لقاءات موسكو حقا ً لجنيف  3أم أنّ الخطوط
بينهما م�ق�ط��وع��ة! ول �م��اذا تسعى م��وس�ك��و إل��ى ل�� ّم شمل
المعارضة بصورة ما اآلن في وقت يوجد من ينفخ تحت
خط النار! ولماذا يركض السوريون إلى موسكو؟ هل حبا ً
بها أم كرها ً بجنيف؟
تشهد سورية مع ك� ّل دبلوماسية نشطة باتجاه الح ّل
كما يقال لنا ،ارت��دادا ً متصاعدا ً خطيرا ً من اإلره��اب على
كل الجبهات دفعة واحدة من الشمال السوري إلى الشمال
الشرقي إلى ريف الالذقية إلى سهل الغاب إلى العاصمة
دم��ش��ق ،ت�ج�ل��ى ه ��ذا اإلره � ��اب ب�س�ي��ل م��ن ق��ذائ��ف الحقد
وص��واري��خ ال �م��وت اس�ت�ه��دف��ت ال�لاذق �ي��ة وح�ل��ب ودمشق
والفوعة وكفريا ونبل والزهراء بمئات القذائف وعشرات
الشهداء والجرحى المدنيين ،وكأن أمر العمليات واحد بل
هو أمر العمليات الواحد وتسقط فكرة أن الشمال تدعمه
جهة والجنوب تدعمه جهة والشرق تدعمه جهة بل وضح
للجميع أن غرفة العمليات واح��دة منذ فترة طويلة وقد
ق��ررت هذه المرة إفشال الحراك الدبلوماسي منذ بدايته
عبر الموت واشتداد القتال ولم يعد يعني األطراف المشغلة
باإلرهاب موضوع الح ّل السياسي طالما روسيا هي التي
تقترحه وطالما أميركا ليست القائد الظاهري للمشروع
السياسي لحل األزمة السورية.
دمشق وحلب بنفس سالح الصواريخ والقذائف عنوان
رئيسي ل�لأي��ام القليلة الماضية وت��زام��ن ذل��ك م��ع عنوان
عريض ،أوضح لنا بالضبط أن المشغل «اإلسرائيلي» أعطى
الضوء األخضر لكل العصابات اإلرهابية بالعمل بأقصى
ما تستطيع إلفشال أي جهود دبلوماسية فاشتد القتال من
جديد ،نعم لقد أطلت «إسرائيل» األفعى برأسها من جديد
في عدوان سافر وقح على الجنوب السوري وقدمت الدليل
م��ن جديد على أنها مشغلة ه��ؤالء م��ن ع�لاج إل��ى م��ؤازرة
عسكرية ،ومن جديد وقف العرب يتفرجون وقد أصابهم
الصمم والخرس السياسي والعسكري وسورية تصدت
بطريقتها العسكرية للعدوان ولم تمر تمثيلية أن الجهاد
اإلسالمي هو من أطلق الصواريخ اليتيمة األربعة ولم تمر
تمثيلية أن إيران ما زالت خطرة على أمن «إسرائيل» الكيان
الصهيوني.
م��ن ح�ل��ب ال�ج��ري�ح��ة ب��ال�ح�ص��ار وال �ق��ذائ��ف إل��ى دمشق
الجريحة بالقذائف اآلن ،لقد انضمت دمشق إل��ى باقيات
ال �م��دن وه��ي تتعرض للقذائف ب�ه��ذه ال �غ��زارة ،وف��ي ذلك
م��ؤش��ر واض���ح ع �ل��ى رف ��ض ال �ط��رف ال��داع��م للعصابات
المسلحة ألي تسوية سياسية ف��ي ظ��ل تسهيالت قدمت
من الجانب الحكومي وبرزت خالل معركة الزبداني والتي
نقض المسلحون المهتمون بها أي اتفاق تعلق بها.
اليوم بات من الضروري جدا ً الحسم العسكري القاسي
بالكلف العالية ومهما كانت النتائج ،فالصراع بات واضح
المعالم والرحمة الحكومية لربما لم تعد مجدية ،وعلى
ال�ع��دو وال�ص��دي��ق أن ي�ع��رف أن ق��درة الجيش ف��ي الصبر
ق��د ن�ف��ذت وأن ال�ح��ل السياسي ليس شماعة يعلق عليها
ال �ع��دوان ،فكلما هب ال�ه��واء على تفاهمات إقليمية تنشط
ال�ح��رك��ة السياسية فتهب عندها ال�ع�ص��اب��ات لتقتل أكثر
وتدمر أكثر ،علينا أن نعيد الحسابات أكثر فال حل سياسيا ً
واإلره��اب يعيث في األرض ويدعم أكثر وكما قال السيد
الرئيس محاربة اإلرهاب أولوية فلم ال نفعل ذلك أولوية؟
لماذا تذهب الوفود إلى موسكو خالية الوفاض وكأننا
ال نملك ال �ق��درة على الحسم ف��ي وق��ت ي�ع��رف الجميع أن
الجيش العربي السوري يمتلك زمام المبادرة تماماً ،ولكن
هذا العدو الوقح ال يريد إال أن يكمل مشوار القتل ففي يوم
واحد تحظى حلب بألف قذيفة ،إذا ً هناك رفض قطعي من
قبل المسلحين ألي حوار ،فلماذا نقبله؟
ال�ي��وم ،ف��ك داع��ش وع�ص��اب��ات ال��داخ��ل ه��ذا يجب كسره
وتحطيمه بشدة وذل��ك بتنسيق مع دول الحلف من دون
ال �ع��ودة للدبلوماسية ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تالعبنا بالوقت وما
ع��اد استثمار ال��وق��ت ناجحاً ،وإن ع��اج�لاً أو آج�لاً سنلجأ
للحسم العسكري الشديد ،فلماذا ال نبدأه اآلن ونلغي فكرة
المصالحات؟ ألن العدو لن ولم يفكر بها ومن ثم ندخل في
الحوار السياسي بين مكونات الشعب التي تؤمن بالسلم
السياسي سواء في موسكو أو في دمشق.
ال �ظ��روف ال��دول �ي��ة ال �ي��وم م��وات �ي��ة لحسم أق ��وى وليس
لحل سياسي عبر انشغال السياسة التركية واألميركية
والسعودية بأزمات داخلية ومواقيت سياسية ،لذلك تجد
أن اإلدارة الصهيونية عادت بقوة لتنشط اإلرهاب وتسعى
هي بطريقتها للدمار من جديد ،وسنجدها قريبا ً في لبنان
تصعيدا ً بات وشيكا ً وال نريده أن يتدحرج لفوضى داخلية
تصل إلى حرب أهلية تشاغل المقاومة اللبنانية وتلهيها
عن دورها في سورية وهذا احتمال وارد ،واضح أن قوة
الحسم وسرعته وم��وع��ده باتت أم��ورا ً ض��روري��ة لتغيير
موازين القوى ،فسنين الصمود والتضحيات التي قدمها
الشعب السوري والجيش العربي السوري يجب أن تؤتي
ثمارها قبل اشتعال ك��رة اللهب م��ن ج��دي��د وه��ذه رسالة
للداعمين في أن يدخلوا بقوة وبوضوح إلى ساحة اللعب
السياسي ليس من بوابة الحوار السوري ـ السوري بل
من بوابة الحل العسكري ....فسورية بوابة عصية على
االنكسار ولكن حلفاءها عليهم تغيير المسار.

تركيا :مقتل عن�صري �شرطة
في مواجهات مع م�سلحين �أكراد
قتل شرطيان أمس في جنوب شري تركيا خالل مواجهات بين قوات
األم��ن وأك��راد ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني ،بحسب ما أعلنت
السلطات التركية.
وأعلنت مصادر حكومية أن رجلي شرطة قتال وجرح ثالثة آخرون في
أكبر مدينة تقطنها غالبية كردية في شرق تركيا ،عندما هاجم ناشطون أكراد
آليتهم بقاذفة قنابل أمس ،أثناء محاولتهم ردم خنادق حفرها المسلحون
األكراد في منطقة سور في المدينة ،ما أدى إلى اندالع مواجهات كبيرة.
وردت قوات األمن بتنفيذ عملية مدعومة جويا ً على المسلحين ،كما فرض
مكتب الحاكم حظرا ً للتجول في المنطقة وأمر السكان بالتزام منازلهم.
وتعد هذه االشتباكات هي األحدث في موجة من العنف اجتاحت شرق
تركيا منذ تموز الماضي بعد انهيار هدنة استمرت عامين بين الحزب
الكردستاني والحكومة اللذين ألقى كل منهما بالمسؤولية على اآلخر في
انهيارها.
ويقول مسؤولون إن أكثر من  70فردا ً في قوات األمن ومئات من المقاتلين
األكراد قتلوا في اشتباكات شبة يومية منذ ذلك الحين.

كوالي�س

العدوان ال�سعودي على اليمن ...هذه بع�ض الحقائق عن النتائج
} هشام الهبيشان
مع مرور أيام الحرب العدوانية والمغامرة السعودية
في اليمن «عاصفة الحزم  -إع��ادة األم��ل» ،ال يمكن أن
يتم ال�ح��دي��ث ع��ن أي نصر حققته ه��ذه ال �ح��رب ،وذلك
ألسباب ومب ّررات عدة ،سأقدمها في سياق حديثي هنا،
ألننا بعد عملية التقييم الواقعي لألضرار واالنتكاسات
والخسائر التي لحقت بالجميع مشاركين أو مستهدفين
من هذه الحرب ،سنخلص إلى نتيجة مفادها أنّ الجميع
قد خسر من نتائج وتداعيات هذه المغامرة.
إذا حللنا ب��وض��وح طريقة تعاطي مجموع األنظمة
ال�ع��رب�ي��ة ال��رس�م�ي��ة وب�ع��ض األن�ظ�م��ة اإلقليمية م��ع هذا
الحدث وه��ذه الحرب العدوانية والمغامرة السعودية
ف��ي ال�ي�م��ن ،ف��إن�ن��ا ن�لاح��ظ أنّ ب�ع��ض ه��ذه األن�ظ�م��ة كان
شريكا ً في مراحل هذه المغامرة ،وبعضها كان محايدا ً
وبعضها اختار طريق مواجهة شبه مباشرة سياسية
وم��ن خلف الكواليس مع أط��راف ال�ع��دوان على اليمن،
فقد تحولت وما زالت األرض اليمنية طيلة أكثر من 150
يوما ً إلى ساحة ص��راع دولية ـ إقليمية ـ محلية ،وعلى
مستويات ع��دة ،وك��ان الصراع األكثر وضوحا ً صراع
محاور المنطقة واإلقليم ،وقد كانت المعركة على أشدها
في اليمن وكانت جميع هذه المحاور تسعى ومن خلف
الكواليس ،إلى تصفية مشروع المحور األخر وإجهاضه
على أرض اليمن.
ّ
وفي محصلة عمل كل هذه المحاور وتصارع القوى

على أرض ال�ي�م��ن ،ب��رزت مجموعة م��ن الحقائق أمام
ك ّل محور من هذه المحاور ،مع بداية اندفاع مسارات
التصعيد الميداني ،وهذه الحقائق والتي تمكن تسميتها
بمجموعة ال��وق��ائ��ع و«ال �ل�اءات» الخمسة التي ال يمكن
تجاوزها من أي محور وهي كاآلتي:
ـ تيقن النظام السعودي من عدم جدوى إعادة اليمن
إلى النفوذ السعودي ،تزامنا ً مع رفض معظم اليمنيين
ال �ي��وم ال��رض��وخ إلرادة ال �ن �ظ��ام ال �س �ع��ودي ،وه ��ذا ما
أك��د حقيقة أنّ ال�ي�م��ن ق� � ّرر ال �خ��روج م��ن ت�ح��ت العباءة
السعودية ،وهذا ما دفع النظام السعودي إلى االنتحار
والسقوط بالمستنقع اليمني ،في محاولة منه الستعادة
واس �ت �ي �ع��اب ص��دم��ة خ� ��روج ال �ي �م��ن م��ن ت �ح��ت العباءة
السعودية ،ومحاولة الحصول على بعض المكاسب
الميدانية كورقة قوة على طاولة المفاوضات والحلول
السياسية المقبلة الخاصة باليمن.
ـ ال يمكن لألنظمة العربية التي ساهمت ،ولو بشكل
م�ع�ن��وي ،ف��ي توفير ال�غ�ط��اء وإع �ط��اء الشرعية للنظام
السعودي للقيام بهذه المقامرة والمغامرة في اليمن أن
تستمر طويالً بتوفير هذا الغطاء ألنها حينها ستكون
أمام واقع جديد ،فالسعودية قد تج ّرهم إلى مغامرات
جديدة في المنطقة ،وسيكون ثمن هذه المغامرات كبيرا ً
في المقامرات والمغامرات السعودية المقبلة.
وراع،
كشريك
ـ ال يمكن تخطي وتجاوز دور مصر،
ٍ
ألي ح ّل مستقبلي في اليمن العتبارات عدّة ،ليس أولها
وال آخرها عوامل ودور الجغرافيا والديمغرافيا التي
تجمع بين مصر واليمن ،وإنّ بداية الح ّل ستكون في يد

مصر في النهاية ،وهذا ما تؤكده معظم القوى اليمنية،
ع �ل��ى رغ ��م م �ش��ارك��ة م �ص��ر ال��م��ح��دودة ف��ي العمليات
العدوانية ض ّد اليمن.
ـ ال يمكن أبدا ً فصل دور القوى الوطنية اليمنية أنصار
الله والمؤتمر الشعبي وحلفاؤهم ،أو استثناء دورهم،
كشريك في الح ّل ،وهناك إجماع شبه كامل في المنطقة
على دور هذه القوى الوطنية ومجموعة الحركات التي
تنتمي إليها تحت هذه المظلة ،لتكون بمجموعها شريكا ً
وركنا ً أساسيا ً للح ّل.
ـ ال يمكن إنكار الدور اإليراني ـ الجزائري ـ السوري،
وي �ض��اف إل�ي��ه دور ب�ع��ض ال�ك�ي��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة والنخب
وقادة الرأي العرب واإلقليميين الذين بمجموعهم قاموا
بإسناد ودعم مسار الحلول السياسية الخاصة بإيقاف
مسار العدوان السعودي على األراضي اليمنية.
ختاماً ،لقد كانت األيام المئة والخمسون من الحرب
ال�س�ع��ودي��ة ع�ل��ى ال�ي�م��ن كفيلة بتحويل ال�ي�م��ن إل��ى بلد
منكوب ،وهذا يطرح ،بدوره ،سؤاالً مشروعا ً ويستحق
أن يطرح في هذه المرحلة ،والسؤال بمضمونه العام
وفي سياقه اإلنساني واألخالقي هو :من سيهب اليمن
الحياة من جديد؟ هنا ال يمكن أبدا ً التقليل من نتائج وآثار
هذه الحرب العدوانية على اليمن ،اقتصاديا ً وسياسيا ً
وأمنياً ،واألهم من ذلك هو الملف المجتمعي ،الذي هو
في حاجة اآلن إلى عمل مضنٍ إلعادة بناء وترميم البيت
ال��داخ�ل��ي المجتمعي اليمني ،وخ�ص��وص�ا ً بعد سلسلة
التباينات وال�ش��روخ التي خلفتها المغامرة السعودية
بين أبناء الوطن الواحد في اليمن.

تؤكد مراجع كبار
مشايخ محافظة
السويداء في سورية
أنّ الشيخ وحيد بلعوس
الذي ذهب ضحية
تفجير استهدفه مع
مجموعة من المشايخ
والمؤيدين والمواطنين،
دأب منذ مدة على
تأكيد دعمه للجيش
والرئيس بشار األسد،
وله تسجيالت فيديو
متداولة لهذا الهدف،
وأنه رفض عرضا ً
باحتالل مجموعات
معارضة لمطار الثعلة
وتسليمه المطار
وأبلغهم انه لن يخون
بلده وجاء اغتياله بسبب
موقفه هذا...

البابا فرن�سي�س يدعو كل �أ�سقفية �أوروبية �إلى ا�ست�ضافة عائلة من المهاجرين

�أ�ستراليا وبريطانيا تتعهدان ا�ستقبال �آالف الالجئين
دعا البابا فرنسيس أمس كل أسقفية أوروبية إلى إيواء
عائلة من المهاجرين في ب��ادرة للتضامن قائالً إن ذلك
سيبدأ في الفاتيكان حيث يعيش.
وقال البابا بعد عظة األحد المعتادة« :أناشد األبرشيات
والجماعات الدينية واألديرة والمالجئ في كل أوروبا أن
تستضيف عائلة من الالجئين».
وأض���اف« :ك��ل أسقفية وجماعة دينية ودي��ر وملجأ
في أوروب��ا يجب أن يأوي أسرة واح��دة» ،مشيرا ً إلى أن
أبرشيتين في الفاتيكان سيستضيف كل منهما أسرة من
الالجئين خالل األيام المقبلة.
من جهة أخرى ،عرض رئيس وزراء فنلندا يوها سيبيال
منزله الخاص الستضافة طالبي اللجوء داعيا ً الشعب
الفنلندي إلى التضامن مع الباحثين عن أوطان بديلة من
تلك التي دمرتها الحروب.
ونقلت قناة محلية تصريحات رئيس الوزراء الفنلندي،
بأنه سيفتح أبواب منزله الواقع في منطقة كيمبلي بشمال
البالد ،الستضافة طالبي اللجوء بدءا ً من العام الجديد،
مبديا ً أمله في أن تكون فنلندا بلدا ً يحتذى به.
وأشار إلى أن خطة االتحاد األوروبي إلعادة توزيع 120
ألف الجئ وصلوا اليونان وإيطاليا والمجر ينبغي أن تكون
طوعية وغير إلزامية.
وقبل ي��وم من ه��ذه التصريحات ،ضاعفت الحكومة
الفنلندية تقديراتها لعدد طالبي اللجوء إليها هذا العام
إلى نحو  30ألف شخص بعد تدفق الالجئين في غضون
األيام القليلة الماضية.
وكانت فنلندا قد رفعت قبل أسبوعين تقديراتها إلى
 15ألفاً ،مقارنة مع  3600طلب عام  ،2014وقالت وزارة
الداخلية في بيان إنه ،خالل األسبوع الحالي ،وصل الكثير
من طالبي اللجوء آتين من السويد.
وفي السياق ،أعلن رئيس ال��وزراء األسترالي ،توني
أب��وت ،أن ب�لاده تعتزم استقبال مزيد من الالجئين من
المخيمات على الحدود بين سورية والعراق ،متعهدا ً تقديم
مزيد من المساعدات المالية ،شرط اتخاذ تدابير أمنية.
وفي حديث صحافي ،قال أبوت إنه من المهم أن تكون
هناك استجابة إنسانية ،لكن من المهم أيضا ً أن توجد
أيضا ً احتياطات أمنية قوية ،مشيرا ً إلى أن وزير الهجرة
األسترالي ،بيتر دات��ون ،سيسافر إلى جنيف لالجتماع
مع المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
حول طبيعة المساعدات اإلضافية التي يمكن أن تقدمها
أستراليا.
فرحالت الموت التي يخوضها الالجئون الفارون من
مناطق الحرب بالشرق األوسط ،أثناء محاوالتهم الوصول
إلى أوروبا عن طريق البحر أو البر بشتى الطرق الخطيرة،
حركت المشاعر في العالم ال سيما بعد غرق الطفل السوري
إيالن الكردي في أحد قوارب الموت ،ما أثار موجة تعاطف
وتضامن مع هذا السيل البشري من الالجئين.
ضغوطات دفعت بالحكومات إل��ى تغيير مواقفها

الصلبة تجاه قضية الالجئين ،ففي بريطانيا تعرض
رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون لحملة داخل
المملكة المتحدة وخارجها لالهتمام بقضية الالجئين.
وقالت صحيفة «صانداي» البريطانية ،إن لندن تعتزم
استقبال  15ألف الجئ سوري ،وتوسيع برنامج إيواء
األشخاص الضعفاء وشن عمليات عسكرية على مهربي
المهاجرين.
إل��ى ذل��ك ،أب��دى الرئيس الفرنسي السابق نيكوال
ساركوزي تأييده إلنشاء مراكز إيواء لالجئين ،مقترحا ً
شمال أفريقيا وصربيا وبلغاريا مواقع لهذه المراكز،
لمنحهم اللجوء السياسي للمهاجرين قبل دخولهم منطقة
«شنغن» ،داعيا ً إلى إعادة تأسيس مجال التنقل الحر بين
 26بلدا ً أوروبياً.
ونقل عن ساركوزي قوله خالل كلمة في مدينة ال بول
غ��رب فرنسا ،إن��ه ال يؤمن ب��ـ«إص�لاح منظومة شنغن،
بل يجب إعادة تأسيس شنغن وأوروب��ا» ،مشيرا ً إلى أن
«الشرط المسبق لذلك هو أن تتبع كل ال��دول األعضاء
سياسة واح��دة للهجرة» ،مضيفا ً أن «وض��ع الالجئ
السياسي يجب أن يمنح أو يرفض قبل عبور البحر
المتوسط».
ووصل  450الجئا ً على متن قطار خاص إلى مدينة

ميونيخ آتين من المجر ،بحسب ما صرحت به الشرطة
األلمانية.
وقالت وزيرة الداخلية النمساوية ،يوهانا ميكل -ليتنر،
إن النمسا لن تستخدم القوة لمنع آالف من الالجئين الذين
تدفقوا على البلد آتين من المجر ،وأشارت إلى أن «أكثر
من  3000الجئ وصلوا إلى النمسا ليلة البارحة .كل
الجئ بإمكانه تقديم طلب لجوء في النمسا ويُخبر بهذه
اإلمكانية».
وأضافت الوزيرة قائلة إن «نحو  10الجئين تقدموا
بطلبات لجوء في النمسا حتى اآلن .اآلخرون يرغبون في
إكمال الرحلة ،وأساسا ً باتجاه ألمانيا .أؤكد مرة أخرى أن
أفراد الشرطة لن يستخدموا القوة لصد هؤالء األشخاص
واألسر واألطفال».
وفي شأن متصل ،كسرت جموع الالجئين العالقين
في بودابست الذين ينوون السير إلى النمسا على األقدام
خاطر السلطات الهنغارية ،فأبدت استعدادها لتخصيص
حوالى  100من الحافالت لنقلهم إلى الحدود النمساوية.
وق��ال مدير مكتب رئيس ال��وزراء الهنغاري يانوش
الزار ،إن حكومة هنغاريا تنوي أن تخصص حوالى مئة
حافلة لنقل الالجئين ،لكنها لم تحصل بعد على رد رسمي
من الحكومة النمساوية ،مشيرا ً إلى أن هذه الخطوة ،لو

ا�ستطالع� :أغلب الناخبين
البريطانيين
ي�ؤيدون االن�سحاب
من االتحاد الأوروبي

رئي�س طاجيك�ستان :المتمردون يريدون زعزعة
اال�ستقرار في البالد

أظهر استطالع للرأي أن أغلب البريطانيين يؤيدون
اآلن االنسحاب من االتحاد األوروبي وسط مخاوف
من الهجرة ،في ما يشير إلى تحول في وجهات النظر
قبل استفتاء على عضوية بريطانيا في االتحاد.
ووج�����د االس���ت���ط�ل�اع ال�����ذي أج���رت���ه م��ؤس��س��ة
«سيرفيشن» لحساب صحيفة «ميل أون صنداي»
أن  51في المئة ممن شملهم االستطالع يريدون ترك
االتحاد األوروبي في حين أبدى  49في المئة رغبتهم
في البقاء مع استبعاد الناخبين الذين لم يقرروا
موقفهم.
وكان استطالع أُجري في أواخر حزيران وأوائل
تموز وجد أن  54في المئة يؤيدون البقاء في االتحاد
األوروب��ي مقابل  45في المئة يريدون االنسحاب
منه.
وذك��رت مؤسسة «سيرفيشن» أن هذه أول مرة
تجد فيها حملة «االنسحاب من االتحاد األوروب��ي»
متقدمة منذ تشرين الثاني  ،2014و أشارت إلى أن
غالبية كبيرة من الناخبين الذين يفضلون البقاء في
االتحاد األوروبي ستفكر في تغيير رأيها إذا تفاقمت
أزمة الهجرة في أوروبا.
وأُجري أحدث استطالع عبر االنترنت يومي الثالث
والرابع من أيلول واستمع آلراء  1004بالغين وهي
عينة أقل في الحجم من االستطالع السابق.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد
وعد في وقت سابق بإعادة التفاوض على عالقات
بريطانيا مع االتحاد األوروبي قبل االستفتاء المقرر
أن يُجرى قبل .2017

وص��ف رئيس طاجيكستان إم��ام علي
رحمون المتمردين الذين اعتدوا على رجال
الشرطة ف��ي مدينتي دوشنبه ووح��دات
الطاجيكيتين بأنهم أص��ح��اب الضمير
الفاسد.
وقال الرئيس الطاجيكستاني أثناء لقائه
بأهالي قرية غولستان في منطقة وحدات
التي وصل إليها بزيارة ميدانية تفقدية،
«تسبب الحادث المأسوي الذي وقع هنا في
الرابع من أيلول في مقتل  9رجال للشرطة
وأج��ه��زة األم���ن .والمذنبون ه��م أصحاب
الضمير الفاسد الذين أرادوا زعزعة االستقرار
في البالد».
وأع����رب رح��م��ون ع��ن ت��ع��ازي��ه ل��ذوي
الضحايا ،وقال إن من ارتكب هذه الجريمة
سيلحق به حتما ً ج��زاء ال مفر منه ،داعيا ً
ال��س��ك��ان إل���ى اليقظة وع���دم ال��ت��أث��ر ألي
استفزازات .أما الشيوخ فدعاهم إلى تربية
الجيل الصاعد بروح الوطنية والحيلولة
دون انضمام الشباب إلى شتى التنظيمات
المتطرفة.
وأعاد إلى األذهان أن مئات الطاجيك ،بمن
فيهم  48شخصا ً من أهالي منطقة وحدات،
ي��ح��ارب��ون ف��ي ص��ف��وف تنظيم «داع���ش»
بسورية والعراق.
وال ي��زال رج��ال األم��ن والشرطة ووزارة
الدفاع في جمهورية طاجيكستان ينفذون

عملية رامية إل��ى بحث واحتجاز النائب
السابق لوزير الدفاع عبدالحليم نازارزودا
وأعوانه الذين يختبئون في وادي راميت
الجبلي الواقع على بعد  45كيلومترا ً عن
العاصمة الطاجيكية دوشنبه.
حيث أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع
الطاجيكية ،أن الوضع في دوشنبه ومدينة
وح��دات المتاخمة ل��ل��وادي تسيطر عليه
تماما ً أجهزة األمن لجمهورية طاجيكستان،
مضيفا ً أن اعتقال المتمردين سيتحقق عما
قريب.
وبحسب المعلومات المتوافرة لدى

تحققت ،ال تعني أن الالجئين سيتمكنون من مغادرة
هنغاريا فوراً.
وتأتي تصريحات الزار بعد أن توجه مئات الالجئين
من محطة ببودابست للقطارات باتجاه النمسا سيرا ً على
األقدام ،فيما أغلقت السلطات الهنغارية المعبر الرئيسي
على الحدود مع صربيا.
وذكرت وكالة «رويترز» أن مئات الالجئين بدؤوا السير
من محطة السكك الحديدية «كيليتي» في شرق العاصمة
الهنغارية بودابست ،قائلين إنهم يتجهون إلى النمسا.
وكان آالف الالجئين قد احتجوا أمام محطة «كيليتي»،
حاملين الفتات كتب عليها «إننا نريد أن نعيش في سالم»
و«اللجوء ليس جريمة» ،مطالبين السماح لهم بالسفر إلى
غرب أوروبا .ومن ثم ساروا عبر المدينة حاملين حقائبهم،
يؤكدون أنهم متجهون إلى النمسا مشيا ً على األقدام.
وفي هذه األثناء ،يواصل مئات الالجئين احتجاجهم
في مدينة بيتشكي الهنغارية لليوم الثاني على التوالي،
وهم يرفضون مغادرة القطار الذي نقلهم من بودابست،
فيما تصر السلطات على إرسالهم إلى مركز اإليواء المقام
في المدينة.
وكانت السلطات في بودابست سمحت الخميس لمئات
الالجئين بدخول محطة القطارات المركزية «كيليتي»
والصعود إلى قطار ،قيل إنه سينقلهم إلى الحدود مع
النمسا .لكن الشرطة أوقفت القطار في مدينة بيتشكي
في الضاحية الغربية للعاصمة ،وأمرت الركاب بالنزول
واالنتقال إلى مركز اإليواء .لكن جزءا ً من الالجئين رفض
النزول مطالبا ً بالسماح بمواصلة الرحلة إلى النمسا ومن
ثم إلى ألمانيا.
وتنص اتفاقية «دبلن» األوروبية على أن يبقى طالبو
اللجوء في الدولة التي وصلوا إليها أوال ً في االتحاد
األوروبي ،قبل حسم طلباتهم .لكن ألمانيا ودوال ً أخرى في
غرب أوروبا ،أعلنت استعدادها لقبول أعداد إضافية من
الالجئين ،فيما علقت برلين العمل باتفاقية «دبلن» في ما
يخص استقبال الالجئين السوريين.
وكانت تركيا قد أعلنت في وق��ت سابق إيقاف 57
شخصا ً حاولوا التوجه إلى جزيرة كوس اليونانية على
متن قوارب.
وأوضحت أنها أوفقت  3قوارب على متنها سوريون
وأفغان وباكستانيون ،وتم اقتياد الركاب إلى مقر خفر
السواحل ،حيث قضوا ليلتهم ،قبل أن تعيدهم السلطات
إلى األراضي التركية.
وج��اء هذا التصريح بالتزامن مع مثول  4أشخاص
يشتبه بتورطهم في تهريب الالجئين السوريين عبر
البحر إلى اليونان ،أمام المحكمة ،وذلك في أعقاب مصرع
الطفل إيالن الكردي ،الذي يبلغ من العمر ثالثة أعوام
غرقا ،إضافة لشقيقه غالب ( 5سنوات) ،وأمهما ريحانة،
أثناء محاولتهم العبور بحرا ً من تركيا إلى اليونان.

مصادر غير رسمية ،فإنه تجرى حاليا
مفاوضات بين رجال أجهزة األمن الحكومية
والمتمردين عن شروط التسليم الطوعي
للسلطات تفاديا ً إلسالة الدماء الحقاً .ومن
غير المستبعد أن يشارك في تلك المفاوضات
ممثلون عن المعارضة الطاجيكية.
م��ن جهة أخ���رى ،أف���اد الكرملين بأن
الرئيس الروسي فالديمير بوتين وصف
األحداث األخيرة في طاجيكستان في أثناء
مكالمة هاتفية مع رئيسها إمام علي رحمان
بأنها محاولة لزعزعة استقرار الوضع في
طاجكستان.
ووص��ف بوتين األح���داث األخ��ي��رة في
طاجيكستان في أثناء مكالمة هاتفية مع
رئيسها إم��ام علي رحمون بأنها محاولة
لزعزعة استقرار الوضع في طاجيكستان.
ون��ق��ل��ت ال��ق��ن��اة األول����ى ال��روس��ي��ة عن
دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس
الروسي قوله إن بوتين «وصف األحداث في
الجمهورية (طاجيكستان) بأنها محاولة
لزعزعة استقرار الوضع الداخلي في البالد،
معربا ً عن دعمه لقيادة طاجيكستان».
وأضاف بيسكوف أن الرئيسين بوتين
ورحمون اتفقا على إجراء لقاء بينهما أثناء
قمة منظمة معاهدة األمن الجماعي المقرر
عقدها  15من الشهر الجاري في العاصمة
الطاجيكية دوشنبه.

�إيران :درا�سة خطة
العمل الم�شترك
بح�ضور عراقجي
وتخت روانجي
عقد أمس االجتماع الرابع للجنة الخاصة
بدراسة خطه العمل المشترك الشاملة في
مجلس الشوری اإليراني ،بحضور عباس
عراقجي ومجید تخت روانجي ،العضوين
ال��ب��ارزي��ن ف��ي ال��ف��ری��ق ال��ن��ووي االی��ران��ي
المفاوض وباقي أعضاء الفریق.
وقدم عراقجي وروانجي خالل االجتماع
شرحا ً وافیا ً عن ق��رارات مجلس األم��ن ضد
إی��ران ومسار المفاوضات ،وقال عراقجي:
«في االجتماع السابق للجنة ،إننا خضنا
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووی��ة م��ن منطلق القوة
وأجریناها بقوة».
ومن المقرر أن یشارك سعید جلیلي وفریق
التفاوض اإلی��ران��ي السابق للمرة الثانیة
في اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة خطة
العمل المشترك الشاملة في مجلس الشوری
اإلسالمي الذي سیعقد (اليوم) االثنين.
کما أن أمین المجلس األعلی لألمن القومي
علي شمخاني ورئیس منظمة الطاقة الذریة
اإلیرانیة علي أکب��ر صالحي ،سیشارکان
أیضا ً یوم الثالثاء المقبل في اجتماع اللجنة
الخاصة ب��دراس��ة خطة العمل المشترك
الشاملة في مجلس الشوری.
وسیتفقد أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة
خطة العمل المشترك الشاملة في مجلس
الشوری اإلسالمي منشات آراك للماء الثقیل
یوم األربعاء المقبل.

