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ن��اف��ذة ع��ل��ى ال��ع��امل

�صواريخ ايران
"املتحدية"
حممد مزيد

ال�صاروخ االيراين طويل املدى ( ..ا.ف.ب)

كو�شنري :الو�ضع "ات�ضح" بالن�سبة مللفها

�إي��ران تطلق �صاروخ�ين بعيدي املدى فـ��ي �أوج �أزم��ة ملفها النووي

طهران – باري�س  /اف ب

اطلقت ايران اليوم االثنني �صواريخ بعيدة املدى
ق��ادرة على بلوغ ا�سرائيل يف اط��ار مناورات
�صاروخية بينما اك��د اح��د ال �ق��ادة الع�سكريني
ان رد طهران �سيكون "مدمرا" على التهديدات
خ�صو�صا ب���ش��أن ال�برن��ام��ج ال �ن��ووي .اىل ذلك
ع��د وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الفرن�سي ب��رن��ار كو�شنري
االث�ن�ين ان ال��و��ض��ع "ات�ضح" بالن�سبة للملف
ال �ن��ووي االي ��راين بعد اع�ل�ان ط�ه��ران ع��ن بناء
موقع نووي جديد  .وقال قائد القوات اجلوية
حلرا�س ال�ث��ورة ح�سني �سالمي يف ت�صريحات
نقلها تلفزيون العامل االي��راين الناطق بالعربية
ان "قوات احل��ر���س ال�ث��وري االي ��راين اختربت
اليوم االثنني بنجاح ��ص��اروخ ق��در 1-الن�سخة
املعدلة من �شهاب 3-و�صاروخ �سجيل من طبقتني
يعمالن بالوقود ال�صلب" .ويبلغ مدى ال�صاروخ

رئي�س وزراء ال�صني
يزور كوريا ال�شمالية
بني  4و 6ت�شرين
الأول
بكني  /اغف ب

اكدت ال�صني ام�س االثنني ان رئي�س وزرائها
وي��ن ج�ي��اب��او ��س�ي��زور ك��وري��ا ال�شمالية يف
ال �ف�ترة م��ا ب�ين  4اىل  6ت�شرين االول يف
الوقت الذي ي�شدد املجتمع الدويل �ضغوطه
ع �ل��ى ب �ي��ون��غ ي��ان��غ الرغ��ام �ه��ا ع �ل��ى ال �ع��ودة
اىل املفاو�ضات ال�سدا�سية لنزع ا�سلحتها
النووية.
و�صرحت جيانغ يو املتحدثة با�سم وزارة
اخلارجية يف بيان ان "رئي�س الوزراء وين
�سيجري حمادثات ويلتقي بزعماء من كوريا
ال�شمالية ويتبادل معهم االراء حول العالقات
املتطورة بني ال�صني وكوريا ال�شمالية ا�ضافة
اىل عدد من امل�سائل ذات االهتمام امل�شرتك".

"قدر 1800 "1-كلم.
ام��ا "�سجيل" ف�ه��و � �ص��اروخ يبلغ م ��داه الفي
كيلومرت .وك��ان وزي��ر الدفاع االي��راين ال�سابق
حم �م��د ع �ل��ي جن� ��ار ���ص��رح ان� ��ه "من طبقتني
ومب�ح��رك�ين ويعمل ب��ال��وق��ود ال�صلب ويتمتع
بقدرات ا�ستثنائية وكبرية جدا".
وذكرت وكالة االنباء االيرانية فار�س انه "للمرة
االوىل اخترب حرا�س الثورة �صاروخا من طبقتني
ي�ستخدم وقودا �صلبا خالل تدريبات ع�سكرية".
وميكن لل�صاروخني بلوغ االرا�ضي اال�سرائيلية
التي تبعد حواىل الف كيلومرت.
وق�ب�ي��ل اط�ل�اق ال �� �ص��اروخ�ين ،اك ��د ��س�لام��ي ان
رد اي ��ران على ال�ت�ه��دي��دات اخل��ارج�ي��ة �سيكون
"مدمرا".وقال ان "رد اي��ران على اي تهديد
ل�سيادتها وقيمها �سيكون م��دم��را مب��ا يجعل
الفاعلني يندمون على فعلتهم".

وا�ضاف "نحن م�ستعدون ملواجهة هذه التهديدات
وهذه التدريبات متطابقة مع التهديدات القائمة".
ومل ت�ستبعد ا�سرائيل والواليات املتحدة اللجوء
اىل اخليار الع�سكري ملواجهة الربنامج النووي
االيراين .ويتهم الغربيون طهران بال�سعي النتاج
�سالح ذري لكن ايران تنفي ذلك .وكانت القوات
اجلوية يف احلر�س التي ب��د�أت االحد مناورات
بال�ستية ،اج��رت ام�س جت��ارب على �صواريخ
متو�سطة وق�صرية املدى.
وردا على � �س ��ؤال ع��ن ع�لاق��ة حمتملة ب�ين هذه
املناورات واالعالن اجلمعة عن بناء موقع جديد
لتخ�صيب اليورانيوم يف ايران ،قال الناطق با�سم
اخلارجية االيرانية ح�سن ق�شقوي انه "ال عالقة"
بني االم��ري��ن .وا�ضاف يف لقائه اال�سبوعي مع
ال�صحافيني "كما تعرفون انها مناورات الر�سول
االع�ظ��م 4-اي انها جت��ري لل�سنة الرابعة وهي

تدريبات دفاعية" .وقد اكدت ال�سلطات االيرانية
االثنني جم��ددا ان م�صنع تخ�صيب اليورانيوم
الذي ك�شفت وجوده م�ؤخرا ال ينتهك اي قانون
دويل ،م�شرية اىل ان خم��اوف ال�غ��رب يف هذا
ال�ش�أن ال ا�سا�س لها .وق��ال ق�شقوي ان امل�صنع
اجلديد الذي يجري بنا�ؤه قرب قم و�سط ايران
"ال ينتهك اي قانون دويل .الدول الغربية تديل
بتعليقات غري واقعية" .وكانت الوكالة الدولية
للطاقة الذرية اعلنت اجلمعة ان اي��ران ابلغتها
ببناء ه��ذا امل�صنع اجل��دي��د ا�ضافة اىل م�صنع
نطنز مما اث��ار قلق ال��دول الغربية التي ت�شتبه
ب��ان اي ��ران ت�سعى الم�ت�لاك قنبلة ن��ووي��ة حتت
غطاء برنامج مدين .واكدت طهران ان هذا املوقع
الثاين �سيخ�ضع ال�شراف الوكالة الدولية التي
�ستحدد معها موعدا لزيارته .وق��ال الناطق ان
"االدعاءات وال�ضجيج االعالمي ال ا�سا�س لها"،

مقتـل �أربعـة مـن �أفـراد قبيلـة حتـارب طالبــان
يف �شمال غرب باك�ستان
مريان�شاه  /اف ب

اعلنت ال�شرطة الباك�ستانية ان احد الوجهاء وثالثة
من افراد قبيلته التي حتارب طالبان قتلوا االثنني يف
اعتداء ب�سيارة مفخخة يف �شمال غرب باك�ستان حيث
ي�ستهدف املقاتلون اال�سالميون بانتظام قوات االمن.
قال اقبال خان م�س�ؤول ال�شرطة يف ات�صال هاتفي مع
وكالة فران�س بر�س ان انتحاريا فجر �سيارته املفخخة
ق��رب م��وك��ب ك��ان ينقل زع�ي��م قبيلة ت�ساند القوات
احلكومة يف معركتها �ضد عنا�صر طالبان املرتبطني
بالقاعدة يف بانو قرب املناطق القبلية.
واكد حممد اقبال مراد م�س�ؤول ال�شرطة يف اقليم بانو
لوكالة فران�س بر�س ان عبد احلكيم احد وجهاء القبيلة
وثالثة من افراد جمموعته قتلوا على الفور.
ووقع الهجوم يف حي باكاخال قرب بانو حيث ادت
عملية انتحارية ب�شاحنة مفخخة ا�ستهدفت مركزا
لل�شرطة اىل مقتل � 13شخ�صا ال�سبت.
وتبنت الهجوم على الفور حركة طالبان الباك�ستانية

التي تتبع القاعدة وتتخذ من املناطق القبلية قرب
احلدود االفغانية معقال لها.
وحركة طالبان الباك�ستانية م�س�ؤولة عن الق�سم االكرب
من االعتداءات التي ت�شهدها البالد والتي اوقعت اكرث
من  2100قتيل يف ال�سنتني املا�ضيتني.
وال�سبت بعد ارب��ع �ساعات من اعتداء بانو قتل 11
�شخ�صا يف عملية انتحارية ثانية ب�سيارة مفخخة يف
حي �سكني تابع للجي�ش يف بي�شاور ،عا�صمة االقليم
يف �شمال غرب البالد.
وو��س��ط �ضغوط كثيفة م��ن وا�شنطن اطلق اجلي�ش
الباك�ستاين منذ الربيع �سل�سلة هجمات على معاقل
طالبان يف �شمال غرب البالد ويف املناطق القبلية.
وت �ق��ول ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال �ت��ي ت�ط�ل��ق �صواريخ
ت�ستهدف مقاتلني ا�سالميني بتكرار يف املناطق القبلية،
ان القاعدة اعادت ت�شكيل قواها وان طالبان االفغان
اقاموا قواعد خلفية فيها.

وا�شنطن واحللف الأطل�سي يرجحان فوز كرزاي يف االنتخابات الأفغانية
وا�شنطن /الوكاالت

ذكرت �صحيفة وا�شنطن بو�ست ان الواليات املتحدة
ودول احل �ل��ف االط �ل �� �س��ي ال �ت��ي ت���س��اه��م ب �ق��وات يف
افغان�ستان ابلغت حكومة الرئي�س االف �غ��اين حميد
ك��رزاي بانها تعتقد ان��ه �سيعاد انتخاب ك��رزاي رغم
امل�شاكل التي �شابت االنتخابات الرئا�سية يف  20اب.
وابلغت وا�شنطن ودول حلف االطل�سي ادارة كرزاي
انها �ستدعم �سيا�سة الرئي�س االفغاين يف ال�سعي اىل
الق�ضاء على م�سلحي طالبان ،ح�سب ما نقلت ال�صحيفة

عن م�س�ؤولني امريكيني مل تك�شف عن هويتهم .و�صرح
م �� �س ��ؤول ام�يرك��ي لل�صحيفة ان وزي� ��رة اخلارجية
االمريكية هيالري كلينتون ووزراء خارجية دول حلف
االطل�سي تو�صلوا اىل "توافق" بان كرزاي من االرجح
ان "ي�ستمر يف من�صبه رئي�سا" وذلك يف اجتماع جرى
اجلمعة يف ن�ي��وي��ورك م��ع وزي��ر اخل��ارج�ي��ة االفغاين
رانغني دادفار �سبانتا .واظهرت نتائج اولية لالنتخابات
ح�صول ك��رزاي على ن�سبة  %54,6من اال�صوات التي
تاكدت �صالحيتها بينما ح�صل مناف�سه وزير اخلارجية

تقرير اخباري

�أ���ص��درت احلكومة امل�ؤقتة يف
ه��ن��دورا���س الأح����د مر�سوما
ي��ق�����ض��ي ب��ت��ج��م��ي��د احل��ري��ات
الفردية الأ�سا�سية وال�ضمانات
ويخول
التي يكفلها الد�ستور،
ِّ
ال�سلطات بحظر "�أي جتمعات
عامة غري مرخ�صة واعتقال
الأ�شخا�ص بدون وجود مذكرات
قب�ض بحقهم والإغالق امل�ؤقت
لو�سائل الإع��ل�ام ال��ت��ي تهدد
ال�سالم والنظام".

ال�سابق عبد الله عبد الله على  %27,8من اال�صوات.
اال ان النتائج النهائية لن تظهر اال بعد االنتهاء من
التحقيق يف ع��دد من امل��زاع��م بح�صول ت��زوي��ر .ويف
حال مت الغاء عدد كبري من اال�صوات لعدم �صالحيتها،
فان ن�سبة اال�صوات التي ح�صل عليها كرزاي ميكن ان
تنخف�ض اىل ما دون  50باملئة ،مما يجربه على خو�ض
جولة اعادة مع عبد الله عبد الله .وبح�سب ال�صحيفة
فقد اتفق الوزراء اجلمعة على ان كرزاي �سيفوز �سواء
باحتفاظه بن�سبة تزيد عن  %50او يف جولة االعادة.

يف ا�شارة اىل الت�صريحات االحتجاجية للقادة
الغربيني وبينهم الرئي�س باراك اوباما .وا�ضاف
ان "ايران م�ستعدة لتو�ضيح كل جوانب امل�صنع
النووي اجلديد".واكد رئي�س املنظمة االيرانية
للطاقة ال��ذري��ة علي اك�بر �صاحلي ان طهران ال
تنوي تخ�صيب اليورانيوم �سوى بن�سبة %5
يف م�صنعها اجل��دي��د ،وه��ي ن�سبة ت �ت�لاءم مع
الن�شاطات النووية املدنية.
وك��ان��ت الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة اعلنت
اجلمعة ان اي ��ران ابلغتها ببناء ه��ذا امل�صنع
اجلديد ا�ضافة اىل م�صنع نطنز مما اث��ار قلق
ال��دول الغربية التي ت�شتبه ب��ان اي��ران ت�سعى
المتالك قنبلة نووية حتت غطاء برنامج مدين.
واك��دت طهران ان ه��ذا املوقع الثاين �سيخ�ضع
ال� �ش��راف ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة ال�ت��ي �ستحدد معها
موعدا لزيارته.

اطلقت اي��ران ال�صواريخ ق�صرية امل��دى والبعيدة
التي اعلنت انها �ستطول ا�سرائيل وقواعد امريكية
يف اخلليج  ،اطلقتها يف اطار مناورة ع�سكرية  ،ومت
هذا يف ذكرى حربها مع العراق التي ا�شتعلت ذات
يوم يف ايلول من العام . 1980
ي��ق��ول امل��ح��ل��ل��ون ال��غ��رب��ي��ون ان اي����ران باطالقها
ال�صواريخ تتحدى ال��ع��امل  ،وذه��ب كتاب تقارير
�صحفية اىل الو�صف بانها تلعب بالنار  ،وانها
ت�سوق الأمور اىل النهايات ال�صعبة .
فيما يبدو ان امللف النووي االيراين مازال مفتوحا
 ،وهناك اخ��ذ ورد يف دهاليز الكبار ال�ستة الذين
يهيئون االج����واء ال���ص��دار ع��ق��وب��ات ج��دي��دة �ضد
ط��ه��ران  ،وام�يرك��ا م��ن جهتها الت�ست�سيغ ا�سلوب
ط��ه��ران يف امل���ن���اورة ومت�ضية ال��وق��ت باملماطلة
واالدعاء ب�سلمية برناجمها التخ�صيبي لليورانيوم
 ،ما دفع ادارة اوباما اىل الدعوة اىل منهج احلوار
 ،وت�صريحات امل�س�ؤولني االمريكان ت�ؤكد �سعيها
اىل هذا احلوار ،النه باعتقادها هو ال�سبيل الوحيد
لنزع فتيل الكارثة.
ومن ناحيته  ،فان الرئي�س االي��راين احمدي جناد
م��ازال م�صرا على دف��ع االم��ور اىل الهاوية  ،عرب
حتديه العامل باالعالن عن افتتاح موقع جديد ملفاعل
نووي ثانوي  ،فيما يرى ا�صحاب احلكمة وامل�أثرة
يف املحفل احل��ك��وم��ي االي����راين ان م��ن ال�صواب
وال��ع��دل وال��ر���ش��د  ،ان تتجه م�����س��ارات االم���ور يف
ال�سيا�سة االيرانية اىل التهدئة و�سلك طريق احلوار
والتفاهم  ،وهم بذلك  ،البد يتذكرون  ،او يتذاكرون
فيما بينهم  ،كيف ان دوال �سقطت ومرغت انوفها
ال�صواريخ العابرة للقارات ب�سبب تعنتها الفارغ ،
الذي قد يعجل بح�صول الكوارث  ،التي النتمناها
للجارة التاريخية ايران.
غري ان املراقبني الغربيني يرون ان اخلطاب االيراين
ق��د ت�صاعدت فيه لغة التهديد وبخا�صة ار�سالها
الر�سائل املتتالية اىل ا�سرائيل التي تتوقع طهران
ان ت�ضرب مفاعلها النووي بني حلظة واخرى .
امام كل هذا  ،يجب ان ن�س�أل عن الدوافع التي جعلت
ايران تطلق �صواريخها يف ذكرى احلرب العراقية
االي��ران��ي��ة .وه��ي املنا�سبة التي تثري الغ�صة لدى
ال�شعبني اجلارين  ،ب�سبب ما ذه��ب من ال�ضحايا
وقودا لها .
ان ق��راءة هذه اجلزيئة �ستدفعنا لل�س�ؤال  :هل ان
لتلك ال�صواريخ االيرانية يف املناورة الع�سكرية
ع�لاق��ة م��ا  ،بف�ضاء االت��ف��اق االم��ن��ي االم�يرك��ي مع
العراق ؟
من امل�ؤكد ان كتاب الت�أريخ �سيتوقفون كثريا امام
هذا الفا�صل االيراين  ،بعد ان وجه العامل انظاره
كلها اىل هذا البلد الذي بد�أت تزدحم ا�شكالياته لي�س
مع الغرب وامريكا  ،ولي�س مع جاره العراق  ،بل مع
نف�سه  ،خ�صو�صا ما تعلق منها باال حتجاجات التي
تقودها املعار�ضة �ضد تزوير نتائج فوز الرئي�س
اال�شكايل احمدي جناد !

مريكل :ا�ستعادة الرخاء �أولوية حكومتي املقبلة
برلني  /الوكاالت

�أعلنت امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل بعد
فوز ائتالفها باالنتخابات العامة �أم�س �أنها
�ستكر�س فرتتها الثانية يف احل�ك��م جلهود
�إع ��ادة ال��رخ��اء �إىل االقت�صاد الأمل ��اين� ،أكرب
اقت�صاد يف �أوروبا.
وت�شري النتائج �إىل �أن مريكل حققت ن�صرا
قويا بح�صول تكتل املحافظني ال��ذي تقوده
من االحت��اد الدميقراطي امل�سيحي/االحتاد
االجتماعي امل�سيحي على  % 33من الأ�صوات
فيما مني مناف�سوها من احلزب الدميقراطي
اال�شرتاكي بهزمية قا�سية وتراجع ما ح�صلوا
عليه من الأ�صوات �إىل .%23
و�ست�سعى مريكل �إىل ت�شكيل ائتالف مريح
مع حلفائها من احلزب الدميقراطي احلر من
�ش�أنه �أن ي�ضمن لها قيادة  332مقعدا من �أ�صل
 622من الربملان الأملاين (البوند�ستاج).
وقالت مريكل يف خطاب فوزها يف �أن�صارها:
"لقد حققتم �شيئا هائال".
وقالت �إنها تود �أن تكون م�ست�شارة لكل الأملان
يف حلظة الأزم��ة ،و�إن حتالفها املقبل �سوف
يخرج �أملانيا من �أ�سو�أ �أزمة تتعر�ض لها منذ
�أكرث من  60عاما.
اما احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي الذي حكم
م��ع مريكل خ�لال ال�سنوات االرب ��ع املا�ضية
�ضمن "ائتالف وا�سع" فقد خا�ض االنتخابات
حتت قيادة وزي��ر اخلارجية املنتهية واليته
ف��ران��ك فالرت �شتاينماير ،لكنه �سجل �أ�سو�أ
اداء يف تاريخه الأمر الذي اعتربه �شتاينماير
"هزمية قا�سية".
�أما احلزب الدميقراطي احلر ،ال�شريك املقبل
يف ائتالف مريكل ،فقد ح�صل على  %15من
الأ�صوات ،فيما ح�صل حزب الي�سار على %12

وح�صل حزب اخل�ضر على .%10
وتعني ه��ذه النتائج �أن احل��زب اال�شرتاكي
ال��دمي�ق��راط��ي ،ال��ذي ك��ان �شريكا �صغريا يف
االئتالف املو�سع على مدى ال�سنوات الأربعة
املا�ضية �سوف يغادر احلكومة ،لكن زعيمه
ا�ستبعد �أن ي �ق��دم ع�ل��ى اال��س�ت�ق��ال��ة مف�ضال
موا�صلة الكفاح من �صفوف املعار�ضة.
وق��د �سارع ع��دد من زعماء العامل �إىل تهنئة
مريكل على الفوز ،وكان يف مقدمتهم الرئي�س
الأمريكي باراك �أوباما الذي عرب عن اعتقاده
ب ��أن العالقات االمريكية  -الأملانية �ست�شهد
مزيدا من القوة يف ظل حكومة �أملانية قوية،
ح�سبما �أعلن البيت الأبي�ض.
وثمة ملفات اقت�صادية عديدة تنتظر مريكل
من بينها ارتفاع ن�سبة البطالة وزيادة العجز
و�صعوبات النظامني التعليمي وال�صحي
يف ح�ين ب� ��د�أت ال �ب�لاد ل�ت��وه��ا اخل� ��روج من
االنكما�ش.
وعلى ج��دول اع�م��ال احلكومة املقبلة اي�ضا
امل�شاركة االملانية يف قوة حلف �شمال االطل�سي
يف افغان�ستان حيث ت�صاعدت حدة العنف.
اىل ذلك قالت تقارير �صحفية ان زعيم احلزب
الدميوقراطي احلر غيدو ف�سرتفيلي جنح يف
اعادة دور "�صانع امللوك" يف ال�سيا�سة االملانية
اىل حزبه خالل االنتخابات الت�شريعية التي
جرت االحد حتى باتت امل�ست�شارة املحافظة
ان�غ�ي�لا م�يرك��ل ب�ح��اج��ة لليرباليني لت�شكيل
احلكومة.
وبعد ف�شله يف انتخابات  2002و 2005على
التوايل ،متكن هذا املحامي البالغ من العمر
 47عاما من اخراج حزبه من املعار�ضة التي
بقي فيها  11عاما اذ �سجل االحد اف�ضل نتيجة
يف تاريخه بفوزه بحواىل  %15من اال�صوات

وف��ق التقديرات االول�ي��ة التي بثتها قنوات
التلفزيون.
ويتوقع ان يتوىل غيدو ف�سرتفيلي من�صب
وزي���ر اخل��ارج �ي��ة لي�سري ب��ذل��ك ع�ل��ى خطى
اف�ضلهم هان�س ديرتي�ش غين�شر ال��ذي توىل
املن�صب ط��وال � 18سنة وك��ان اح��د �صانعي
اعادة الوحدة االملانية.
ويتوقع ان يبقى ف�سرتفيلي ،النحيل وطويل
ال �ق��ام��ة وامل� �ع ��روف ب��ان��اق�ت��ه وب�لاغ �ت��ه وفيا
الفكاره الليربالية ويدعو اىل تب�سيط قوانني
ال�ضرائب ويدافع عن حريات املواطنني يف
وجه الدولة مبا يف ذلك يف م�س�ألة االنرتنت،
ويرف�ض ان يتوىل اجلي�ش مهام ال�شرطة يف
الداخل.
واع�� ��رب م� ��ؤخ ��را ع ��ن ا� �س �ف��ه ل�ل�ك�ل�ف��ة التي
�سيتحملها دافعو ال�ضرائب االمل��ان من اجل
انقاذ �شركة اوب��ل ل�صناعة ال�سيارات ،بينما
اجمع باقي الطبقة ال�سيا�سية ب�ضجة على
اال�شادة بذلك يف وقت كانت  25الف وظيفة
يف املانيا مهددة.
وجنح ف�سرتفيلي يف حتديث مواقف حزبه
يف امل�سائل االجتماعية ،مع انتقاده "افكار
 "68وامل�ستفيدين من امل�ساعدات االجتماعية
ال��ذي��ن "يجعلون ال��دول��ة مت ��ول ح�ق�ه��م يف
اخلمول" .ويحبذ ف�سرتفيلي ابراز الت�شديد
على ان انغيال مريكل ه��ي "اول م�ست�شارة
املانية" وان وزي���رة اخل��ارج �ي��ة االمريكية
هيالري كلينتون "جتري حمادثات يف دول
ت�ضطهد فيها الن�ساء ب�شكل منهجي".
وقال يف حديث مع فران�س بر�س قبل ب�ضعة
ا�شهر "اننا نحن االملان الذين نقرر من نختار
لتمثيل ح�ك��وم�ت�ن��ا ا� �س �ت �ن��ادا اىل معايرينا
ال�سيا�سية واالخالقية".
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وقالت احلكومة �إن الإج��راء اجلديد "جاء
كرد فعل على الدعوات التي كان قد وجهها
الرئي�س املخلوع مانويل �سياليا لأن�صاره
بالع�صيان امل�سلح".
وك��ان �سياليا قد وج��ه بالفعل دع��وات �إىل
�أن �� �ص��اره بتنظيم م���س�يرة ح��ا��ش��دة اليوم
االثنني مبنا�سبة ذكرى انق�ضاء ثالثة �أ�شهر
على االنقالب الذي �أطاح به يف  28حزيران
الفائت.
وقال �سياليا يف دعوته �إىل �أن�صاره" :يجب
�أن ت�سقط هذه احلكومة".
وكانت حكومة هندورا�س قد هددت الأحد
�أي �� �ض��ا ب ��إل �غ��اء ح��ق ال�ب�رازي��ل باالحتفاظ
مبمثلية دبلوما�سية يف ال�ب�لاد ،وذل��ك يف
تطور جديد لل�صراع ح��ول م�صري �سياليا
ال���ذي جل� ��أ �إىل ال �� �س �ف��ارة ال�برازي �ل �ي��ة يف

العا�صمة الهندورا�سية تيجوكيجالبا يوم
االثنني املا�ضي.
"يجب �أن ت�سقط هذه احلكومة"
وك��ان��ت احل �ك��وم��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة ق��د منحت
الربازيل مهلة ع�شرة �أيام ملنح �سياليا حق
اللجوء على �أرا�ضيها� ،أو ت�سليمه ل�سلطات
بالده.
وقالت الربازيل �إنها تعتزم جتاهل املهلة،
بينما �أكدت ال�سلطات الهندورا�سية �أنها ال
تنوي اقتحام ال�سفارة الربازيلية.
�إال �أن وزير اخلارجية الهندورا�سي امل�ؤقت،
كارلو�س لوبيز ،قال لل�صحفيني�" :إذا مل يتم
حل م�شكلة و�ضع �سياليا يف غ�ضون الأيام
الع�شرة املقبلة ،ف�ستفقد ال�سفارة الربازيلية
�صفتها الدبلوما�سية".
ويف رد فعله ع�ل��ى امل�ه�ل��ة امل ��ذك ��ورة ،قال
الرئي�س الربازيلي ،لوي�س �أنا�سيو لوال دو

�سيلفا� ،إن القانون ال��دويل يحمي �سفارة
بالده يف هندورا�س.
يف غ�ضون ذلك ،رف�ضت �سلطات هندورا�س
ال �� �س �م��اح ب ��دخ ��ول ال� �ب�ل�اد مل �ج �م��وع��ة من
ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان��وا يحاولون
التو�سط حلل �أزمة �سياليا.
"�إذا مل يتم حل م�شكلة و�ضع �سياليا يف
غ�ضون الأي� ��ام الع�شرة املقبلة ،ف�ستفقد
ال�سفارة الربازيلية �صفتها الدبلوما�سية"
وك ��ان ��ت امل �ج �م��وع��ة امل �ك��ون��ة م ��ن �أرب��ع��ة
دبلوما�سيني بع�ض منهم ممثلون عن منظمة
ال��دول الأمريكية اجلنوبية قد �أُر�سلت �إىل
هندورا�س لو�ضع �أ�سا�س ملحاولة جديدة
ترمي للتو�سط بني اجلانبني.
وكانت منظمة ال��دول الأمريكية اجلنوبية
قد علقت ع�ضوية هندورا�س فيها يف �شهر
متوز املا�ضي ،وذلك ب�سبب االنقالب الذي

�أطاح ب�سياليا.
وق��ال ال�ن��اط��ق با�سم حكومة هندورا�س،
رينيه �سابيدا� ،إن ال�سلطات �ألغت ت�أ�شريات
ال��دخ��ول اخلا�صة ب�أع�ضاء املجموعة كرد
على تعليق ع�ضوية بالده يف املنظمة.
وط��ال��ب ال��رئ�ي����س ال�ب�رازي �ل��ي ،ال���ذي كان
يتحدث يف فنزويال حيث يح�ضر قمة للدول
الأفريقية ودول �أمريكا الالتينية ،روبرتو
مي�شلتي ،الذي قاد االنقالب يف هندورا�س،
ب��االع �ت��ذار ع��ن �إ�� �ص ��داره امل�ه�ل��ة امل��ذك��ورة
لبالده.
وق ��ال دو �سيلفا" :لن ت��ر��ض��خ ال�برازي��ل
لإن��ذار �صادر عن حكومة مكونة من جتار
انقالبات".
وكان ناطق با�سم مي�شلتي قد قال :يتعني على
الربازيل اتخاذ اخلطوات الفورية الكفيلة
مبنع �سياليا م��ن ا�ستغالل احلماية التي

توفرها له البعثة الدبلوما�سية الربازيلية
للتحري�ض على العنف يف هندورا�س".
وي�ح�ي��ط مببنى ال���س�ف��ارة ال�برازي�ل�ي��ة يف
تيجوكيجالبا امل �ئ��ات م��ن رج ��ال ال�شرطة
واجلنود منذ جلوء �سياليا �إليها يوم االثنني
املا�ضي.
�إال �أن مي�شلتي ق��ال �إن��ه ال ي�ن��وي اقتحام
ال�سفارة واعتقال �سياليا.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ات �ه��م ��س�ي�لاي��ا ��س�ل�ط��ات ب�لاده
بانتهاك حقوق املوجودين داخ��ل ال�سفارة
م��ن خ�لال "�ضخ غ ��ازات �سامة �إىل داخل
املبنى".
ومل يتمكن ناطق با�سم ال�صليب الأحمر من
ت�أكيد �أو نفي ادعاءات �سياليا.
وكان جمل�س الأم��ن ال��دويل قد دعا حكومة
هندورا�س �إىل الكف عن م�ضايقة ال�سفارة
الربازيلية.

