دوليات

السنة السادسة  /الثالثاء  22 /متوز  / 2014العــدد 1541
Sixth year / Tuesday / 22 July 2014 / Issue No. 1541

ين�سق م�شروع قرار حول تحطم الطائرة الماليزية
مجل�س الأمن ّ

بوتين :ال ّ
يحق لأحد ا�ستغالل م�أ�ساتها لأغرا�ضه ال�سيا�سية ال�ض ّيقة
اعتبر الرئيس الروسي فالديمير
بوتين أن ال أحد يملك الحق باستغالل
م��أس��اة تحطم ال��ط��ائ��رة الماليزية
لتحقيق غاياته السياسية الضيقة،
مجددا ً الدعوة إلج��راء تحقيق دولي
موضوعي في أسباب الكارثة.
وفي كلمة متلفزة بثت بعد منتصف
ليل أمس ،انتهز بوتين حادث سقوط
الطائرة الماليزية ليجدد التذكير
بموقف موسكو من األزمة األوكرانية
ب��ال��ق��ول« :ل��ق��د دع��ون��ا م���رارا ً طرفي
النزاع في أوكرانيا لوقف إراقة الدماء،
والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأض��اف« :أق��ول بكامل الثقة أنه
لو لم ُتستأنف العملية العسكرية
ضد مناطق شرقي أوكرانيا في 28
ح��زي��ران ال��م��اض��ي لما وق��ع��ت هذه
المأساة بكل تأكيد ،ومع ذلك ال أحد
يملك الحق باستغالل هذه المأساة
لتحقيق غاياته السياسية الضيقة ..
مثل هذه األحداث ينبغي أن توحدنا ال
أن تفرقنا».
وأكد بوتين أن التحقيق في أسباب
تحطم ط��ائ��رة البوينغ الماليزية
في أوكرانيا يجب أن يتم بإشراف
المنظمة الدولية للطيران المدني،
ويجب على جميع األطراف أن تعمل
م��ا ب��وس��ع��ه��ا ل��ض��م��ان أم���ن خ��ب��راء
التحقيق الدوليين في مكان الكارثة
وتفتح ممرات إنسانية آمنة لتأمين
عملها.
من ناحيته ،ق��ال رئيس ال��وزراء
الماليزي نجيب عبد ال���رزاق« :إن
صندوقي الطائرة المتحطمة شرق
أوكرانيا سيتم تسليمهما للخبراء
الماليزيين» .م��ؤك��دا ً أن «سلطات
بالده توصلت إلى اتفاق مع ألكسندر
ب����وروداي رئيس وزراء جمهورية
دونيتسك الشعبية ،بشأن إتاحة
إمكان وصول الخبراء الماليزيين إلى
موقع تحطم طائرة بوينغ.
و أش��ار إلى أن «السيد ب��وروداي
وجماعته يتعاونون معنا .أرجو من
جميع األط��راف مواصلة العمل معا ً
من أجل التأكد من أن االتفاقية يتم
االلتزام بها ،وأن جثامين مواطنينا
والصندوقين األسودين ُتسلم إلينا،
وأن يتاح للفريق الدولي الوصول إلى
موقع التحطم».
و ف���ي ال���س���ي���اق ،ق��ال��ت وزارة
الخارجية ال��روس��ي��ة ي��وم أم��س إن
«التحقيق في تحطم طائرة الركاب
ال��م��ال��ي��زي��ة م��ن ط���راز ب��وي��ن��غ 777
م��ع��ق��د ب��س��ب��ب ع���دم وج����ود ات��ف��اق
ب��ي��ن األط�������راف ال��م��ت��ح��ارب��ة في
جنوب شرقي أوكرانيا».

المندوب الروسي في مجلس االمن
ونقلت وكالة «ايتار تاس»الروسية
عن الوزارة قولها :إن «تحقيقا ً واسع
النطاق بشأن حادث تحطم الطائرة
واج��ه معوقات بسبب ع��دم وج��ود
اتفاق بين األط���راف المتحاربة في
النزاعات الداخلية األوكرانية ،بشأن
ضمان أم��ن المتخصصين األجانب
الذين ال ي��زال��ون يقيمون في كييف
وخاركوف» .وأضافت :أنه «لم يتم
تأكيد التقارير المتاحة لدى الوزارة
بشأن مشاركة ممثلين من ماليزيا في
التحقيق في موقع تحطم الطائرة في
 20تموز الجاري».
وف��ي السياق ،قدمت روسيا إلى
مجلس األم��ن الدولي أم��س مشروع
ق��رار يطالب ب��إج��راء تحقيق دول��ي
موضوعي في أسباب تحطم الطائرة
الماليزية شرقي أوكرانيا.
وأك��د فيتالي تشوركين ،مندوب
روس��ي��ا ال��دائ��م ل��دى األم��م المتحدة
للصحافيين أن «م��ش��روع ال��ق��رار
ال��روس��ي ب��ه��ذا ال��ش��أن يتخلف عما
قدمته أستراليا» .وقال :إن «االختالف
الرئيسي بين المشروعين ه��و أن
مشروعنا يطالب بوضوح بإجراء
تحقيق دولي موضوعي ،تحت إشراف
المنظمة الدولية للطيران المدني».
وم��ن ال��م��ق��رر أن ي��ص��وت مجلس
األمن الدولي على مشروع قرار تقدمت
به أستراليا يدعو بشكل رئيسي إلى
« تأمين ممر إل��ى منطقة الكارثة»،
حسب م��ن��دوب فرنسا ال��دائ��م لدى
المنظمة الدولية ،ويدعو إل��ى دعم
الجهود إلجراء «تحقيق دولي دقيق

ومستقل في ال��ح��ادث بما يتماشى
ومبادئ الطيران المدني الدولي».
وي��ط��ال��ب ال��م��ش��روع ك��ذل��ك ق��وات
ال��دف��اع الشعبي ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا،
ال��ت��ي تسيطر على منطقة سقوط
الطائرة الماليزية بـ « االمتناع عن
أي تحركات يمكن أن تلحق الضرر
بسالمة األدلة»وكذلك بتأمين «دخول
آم��ن وكامل وفوري»للمحققين إلى
منطقة الحادث.
ك��ذل��ك ينص ال��م��ش��روع على أن
الطائرة المدنية أُسقطت ،ويطالب
بمحاكمة جميع المتورطين ،كما
يطالب جميع دول المنطقة باالمتناع
عن القيام بأي أعمال عدوانية ضد
الطائرات المدنية.
ل���ك���ن ت���ش���ورك���ي���ن اع���ت���ب���ر أن
«المشروع االسترالي يحوي عبارات
«فضفاضة بعض ال��ش��يء وعلينا
أن نفسرها»حسب تعبيره ،و قال:
إن «موسكو ستؤيد مشروع القرار
األسترالي إذا نص صراحة على إجراء
تحقيق دولي موضوعي تحت إشراف
المنظمة الدولية للطيران المدني،
معيدا إلى األذه��ان أن مجلس األمن
الدولي تب ّنى ،حينما دمرت البحرية
األميركية طائرة مدنية إيرانية عام
 ،1988ق���رارا ً يطالب فيه بإجراء
تحقيق تحت إشراف المنظمة الدولية
للطيران المدني».
وق���ال م��ن��دوب بريطانيا ال��دائ��م
لدى األم��م المتحدة ليال غرانت :إن
«العمل على م��ش��روع ق��رار مجلس
األمن حول تحطم الطائرة الماليزية

في أوكرانيا انتهى» ،مشيرا ً إلى أنه
«ت��م إدخ��ال تعديالت على مشروع
القرار األسترالي،من دون أن يذكر
ماهيتها».
إال أن مصادر في األم��م المتحدة
ذكرت أنه ادخل على مشروع القرار
األسترالي أج��زاء من نص مشروع
القرار الروسي الذي تقدمت به موسكو
في وقت الحق.
و ف��ي ال��س��ي��اق ،رح���ب الرئيس
األميركي ب���اراك أوب��ام��ا باستعداد
روسيا للمساهمة في إج��راء تحقيق
ن��زي��ه ل��ح��ادث ال��ط��ائ��رة الماليزية،
لكنه طلب منها أن تقنع من س ّماهم
«االن��ف��ص��ال��ي��ي��ن»ب��ال��ت��ع��اون مع
المحققيقن.
وفي خطاب ألقاه في واشنطن يوم
أمس قال أوباما :إن «روسيا بموجب
نفوذها الكبير لدى «االنفصاليين»في
ش��رق أوكرانيا« ،مسؤولة مباشرة
عن ّ
كف االنفصاليين عن تزوير األدلة
ومنع الخبراء من الوصول إلى مكان
تحطم الطائرة» ،حسب قوله ،مشيرا ً
إلى أنه في ظل الوضع القائم يجب أن
يتمتع الخبراء بإمكان إجراء «تحقيق
شفاف»لكارثة الطائرة الماليزية.
وفي تطرقه إلى األزمة األوكرانية
بشكل ع��ام ،أش��ار الرئيس األميركي
ال��ى إن «واش��ن��ط��ن ك��ان��ت وال ت��زال
ّ
تفضل إي��ج��اد ح��ل دبلوماسي في
أراضي أوكرانيا ،معربا ً عن اعتقاده
بأن مثل هذا الح ّل ال يزال ممكناً».
إل��ى ذل��ك ،أم��ر الرئيس األوكراني
بيوتر بوروشينكو «قواته المسلحة

بوقف األعمال العسكرية في دائرة
قطرها  40كيلومترا ً حول مكان سقوط
طائرة الركاب الماليزية» ،وقال في
تصريح للصحافيين أثناء زيارته
لسفارة ماليزيا في كييف« :أعطيت
تعليماتي للعسكريين األوكرانيين
بوجوب ع��دم إج��راء عمليات وعدم
إطالق النار فورا ً في منطقة قطرها 40
كيلومترا ً حول مكان المأساة ،من أجل
تأمين عمل الخبراء».
م��ن جهة أخ���رى ،أش���ار الرئيس
األوك��ران��ي إل��ى أن��ه أعطى تعليماته
بدعوة خبراء روس للمشاركة في
التحقيق لمعرفة أس��ب��اب الكارثة
الجوية لطائرة ال��رك��اب الماليزية
«بوينغ »777في مقاطعة دونيتسك،
م��وض��ح�ا ً «دع���وت بصفتي رئيسا ً
ألوك���ران���ي���ا م��ن��ذ ال��دق��ائ��ق األول���ى
ممثلي ال��دول المتضررة من الكارثة
الجوية ،وف��ي المقام األول ممثلي
هوالندا وماليزيا وألمانيا وبريطانيا
وأستراليا والواليات المتحدة ،كما
أعطيت تعليماتي بدعوة ممثلين عن
روسيا لكي يجري كل ذلك بأقصى
شفافية».
وأك�����دت ج��م��ه��وري��ة ل��وغ��ان��س��ك
الشعبية أن «ال��ق��وات األوك��ران��ي��ة
فشلت في االستيالء على تجمعات
سكنية استراتيجية ج��راء الهجوم
ال���ذي شنته على ض��واح��ي مدينة
لوغانسك شرقي أوكرانيا».
و قالت :إن «ال��ق��وات األوكرانية
شنت هجوما ً ج��دي��دا ً لكنها فشلت
في االستيالء على أي مدينة أو بلدة
استراتيجية ،وأشارت إلى أن بلدتي
غيورغيفكا ويوبيليني ال ت��زاالن
تحت سيطرة جمهورية لوغانسك
الشعبية».
وقال ممثلون من جيش جمهورية
لوغانسك الشعبية إن «المقاتالت
األوك��ران��ي��ة ح��اول��ت قصف مدينة
ليسيتشانسك ،وأن القوات األوكرانية
تحاصر التج ّمع السكني روبيجنويه
وقصفت مدينة سفيردلوفسك».
وأع��ل��ن مجلس بلدية لوغانسك
أن مدنيين قتال وأصيب  12شخصا ً
بجروح مختلفة أمس إثر إطالق النار
على روضة لألطفال ومدرسة ومنازل
سكنية من قبل الجيش األوكراني.
وكانت وكالة «نوفوروسيا»أعلنت
في وقت سابق بدء اشتباكات بين
قوات الدفاع الشعبي ووحدات الجيش
األوكراني في منطقة مطار دونيتسك
في إطار العمليات العسكرية القمعية
ال��ت��ي ت��ق��وم بها سلطات كييف في
مناطق شرق أوكرانيا منذ أشهر عدة.

ً
�آالف الأوروبيين يتظاهرون ً
ورف�ضا للعدوان على غزة
دعما لل�شعب الفل�سطيني
ش���ه���دت ع����واص����م أوروب����ي����ة
ع����دة ت���ظ���اه���رات ش�����ارك فيها
آالالف اح��ت��ج��اج�ا ً على ال��ع��دوان
«االسرائيلي»الوحشي ضد الشعب
الفلسطيني في قطاع غزة.
وذك������رت وك���ال���ة ال��ص��ح��اف��ة
ال��ف��رن��س��ي��ة ،أن ن��ح��و ث�لاث��ة آالف
ش��خ��ص تجمعوا ف��ي العاصمة
الهولندية امستردام رف��ع العديد
منهم اع�لام �ا ً فلسطينية وهتفوا
ح��رروا فلسطين ،مطالبين بوقف
ال��ع��دوان ال��غ��اش��م وق��ت��ل األط��ف��ال
األب���ري���اء ،ومستنكرين الصمت
ال��دول��ي إزاءه وال����ذي أس��ف��ر عن
استشهاد نحو  510فلسطينيين
وجرح ما يزيد على  3000آخرين .
وف����ي ال��ع��اص��م��ة ال��س��وي��دي��ة
س��ت��وك��ه��ول��م ،ت��ظ��اه��ر ق��راب��ة أل��ف
شخص رافعين الفتات كتب عليها
قاوموا من أجل السالم كما نظمت
ت��ظ��اه��رات مماثلة ض ّمت المئات
ف���ي م��دي��ن��ت��ي غ���رات���س ولينتس
النمساويتين.
وك��ان آالف من أبناء الجاليات
العربية واألس�لام��ي��ة واألجنبية
تظاهروا في فيينا احتجاجا ً على
العدوان «اإلسرائيلي»على قطاع
غ���زة ،ومطالبين ب��وق��ف ال��ح��رب

الصهيونية ومحاسبة المسؤولين
عن جرائم ال��ح��رب ،ووق��ف الدعم
الغربي وال��ع��رب��ي المتآمر معهم
لتصفية القضية الفلسطينية.
كما تظاهر م��ئ��ات الفرنسيين
على رغم قرار الحظر الذي أصدرته

الحكومة الفرنسية ق��رب محطة
قطارات في سارسيل شمال العاصمة
باريس ،وسط حضور أمني كثيف
للتنديد بالمجازر االسرائيلية بحق
الشعب الفلسطيني.
وأف������اد م���ص���در ف���ي ال��ش��رط��ة

�إيطاليا وتركيا تدعوان �إلى وقف �إطالق النار
دع���ت روم���ا وأن���ق���رة الطرفين
إلى
«اإلسرائيلي»والفلسطيني
ال���وق���ف ال���ف���وري إلط��ل�اق ال��ن��ار
والعودة إلى طاولة المفاوضات.
جاء ذلك خالل محادثات أجرتها
في روما وزيرة الخارجية اإليطالية
فيديريكا موغيريني مع نظيرها
التركي م��ول��ود ج���اووش أوغ��ل��و،
أعرب الطرفان عن قلقهما من أزمة

غزة وخطر تأثيرها السلبي على
األمن اإلقليمي .وبهذا الصدد أشار
الوزيران إلى ضرورة الوقف الفوري
إلط�لاق النار وع��ودة الطرفين إلى
طاولة المفاوضات.
كما اتفق الوزيران على التأثير
على جميع الالعبين المحوريين
ف��ي المنطقة لحثهم على بلورة
طريقة تعامل جديد شامل لتسوية

ال��ن��زاع��ات ف��ي ال��ش��رق األوس���ط
ومنطقة المتوسط.
وفي وقت سابق Kطالبت وزيرة
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ط��ال��ي��ة ف��ي ختام
لقائها مع عمدة نيويورك بيل دي
بالزيو الوقف الفوري إلطالق النار
بين العدو «إسرائيل»وفلسطين من
أجل إيصال المساعدات اإلنسانية
إلى قطاع غزة.

الفرنسية ب��أن��ه ت��م ت��وق��ي��ف 13
شخصا ً بزعم أن ع��ددا ً من الشبان
عمدوا الى رمي النفايات وإشعال
المفرقعات ،باإلضافة الى إحراق
سيارتين قرب مبنى البلدية ،فيما
تم تكسير زجاج سيارات أخرى.

وانتهت تظاهرة مماثلة أول من
أم��س ش��م��ال ب��اري��س بمواجهات
استمرت ساعات مع ق��وات األمن
وت���ذرع���ت ب���اري���س أن��ه��ا منعت
التظاهرة ،ألن السلطات تخشى
اإلخالل بالنظام العام إثر ما سمتها
ال��ت��ج��اوزات ال��ت��ي حصلت خالل
ت��ظ��اه��رة م��ؤي��دة للفلسطينيين،
ومنددة بالعدوان اإلسرائيلي على
قطاع غزة في  13تموز الجاري.
يشار الى أن فرنسا هي الدولة
ال��وح��ي��دة بين ال���دول االوروب��ي��ة
التي منعت التظاهرات المنددة
بالمجازر «االسرائيلية» والمؤيدة
للفلسطينيين في قطاع غزة.
وإزاء ال��م��ج��ازر البشعة التي
ت��رت��ك��ب��ه��ا ق����وات االح���ت�ل�ال بحق
األط��ف��ال والنساء ف��ي قطاع غ��زة،
اكتفى مجلس األمن ببيان أعرب فيه
عن قلقه الشديد ،إزاء العدد المتزايد
من الضحايا الفلسطينيين جراء
العدوان «االسرائيلي»المتواصل
منذ أسبوعين على قطاع غزة ،من
دون اتخاذ أي إج��راء يجبر كيان
العدو على وقف عدوانه السافر،
و من دون أن تصدر عنه أي إدانة
صريحة لهذا العدوان.

النواب البريطانيون يناق�شون جعل �أعياد
الم�سلمين والهندو�س وال�سيخ �إجازة عامة
يناقش النواب البريطانيون اقتراحا بشأن جعل عيدي الفطر واألضحى وعيد
ديوالي أو ديفالي (عيد األن��وار) الذي يحتفل به الهندوس والسيخ إجازتين
عامتين في بريطانيا.
ويقود النائب عن حزب المحافظين ،بوب بالكمان ،الجهود الرامية إلى إعداد
وتوزيع عريضة إلكترونية كان قد وقعها أكثر من  200ألف شخص ،جاء فيها أنه
من العدل أن يعترف القانون البريطاني بحق المسلمين والهندوس « في االحتفال
بأهم أعيادهم الدينية» ،الى أن الحكومة البريطانية رفضت الطلب المتضمن في
العريضة اإللكترونية.
لكن النائب بالكمان أعلن أنه سيمارس ضغوطا ً على وزراء الحكومة البريطانية
من أجل إعادة النظر في قرارهم خالل القراءة الثانية للعريضة في مجلس العموم
البريطاني ،حيث من المتوقع أن يناقش النائب البريطاني بالكمان مسألة أن
مليون بريطاني من المسلمين والهندوس والسيخ يحتفلون بهذه األعياد الدينية،
وال ينبغي أن تقتصر العطالت العامة على األعياد المسيحية.
وقالت الحكومة البريطانية في ردها على العريضة اإللكترونية «نحن مدركون
تمام اإلدراك ألهمية هذه األعياد التي يحتفل به على نطاق واسع» ،وأضافت :أن
«الحكومة ملتزمة بجعل البريطانيين يحتفلون مع بعضهم بعضا ً في مجتمعات
محلية قوية ومتحدة .نشجع وندعم مسألة أن تكون للمواطنين طموحات وقيم
وتجارب مشتركة .األعياد مثل عيد الفطر وديفالي تساهم في تحقيق هذا الهدف».
لكن الحكومة استدركت قائلة« :نأسف لعدم موافقتنا على استحداث أعياد جديدة
لالحتفال بهذه المناسبات الدينية».
ويذكر أن الحكومة تكون ملزمة بتقديم رد مكتوب إذا وقع على العريضة أكثر
من  10آالف شخص حتى ينشر الرد المكتوب إلى جانب العريضة اإللكترونية،
وإذا وقع على العريضة  100ألف شخص ،فإن لجنة برلمانية بريطانية تدرس
ما إن كانت تستحق أن تناقش في مجلس العموم إذا قرر أحد النواب المضي قدما ً
في ذلك.
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جزائري� :إيران تراقب �أو�ضاع المنطقة بدقة
أكد مساعد األركان العامة للقوات
المسلحة اإليرانية العميد مسعود
جزائري أن القوات المسلحة تراقب
أوضاع وظروف المنطقة بدقة ،وهي
مستعدة الت��خ��اذ التدابير الالزمة
لمواجهة اي تحركات لزعزعة األمن.
وأش�����ار ال��ع��م��ي��د ج���زائ���ري في
تصريح ل��ه ال��ى االستراتيجيات
والسيناريوهات اإلقليمية للقوى
االستكبارية وق��ال« :ان الحيلولة
دون ب��ل��ورة وترسيخ المجتمعات
والحكومات المستقلة ،تعتبر من
استراتيجيات القوى االستكبارية،
بخاصة أم��ي��رك��ا ف��ي منطقة غرب
آسيا ،لذا فإن االضطرابات األمنية
واالشتباكات واألزمات في باكستان
وأفغانستان وسورية والعراق وغزة،
تأتي في سياق هذه االستراتيجية».
وأض���اف« :أن دوال ً مثل أميركا
وبريطانيا استخدمت في الماضي
طرقا ً وأساليب مختلف من ضمنها
نفوذ أجهزة االستخبارات واختالق
المجموعات لتوفير األرضية إلثارة
الخالفات في المجتمعات والحكومات
المستقلة».
واعتبر العميد جزائري« ،التيار
التكفيري مثاال ً بارزا ً لتهيئة األرضية
إلثارة الخالفات والتفرقة في صفوف
المجتمعات اإلسالمية ،والتي تلعب
الدور بتوجيه أجنبي كامل منذ أعوام
تحت العديد من األشكال والمسميات
مثل طالبان والقاعدة وجبهة النصرة
والعديد من المجموعات والمنظمات
واألح���زاب األخ��رى في مسار خدمة
أهداف أميركا».
وأش���ار إى «أن المواجهات بين
المسلمين ورس���م ص���ورة عنيفة
ومرعبة عن االس�لام وقلب الحقائق
المتعلقة بتعاليم االس�لام األصيل
وزعزعة االم��ن واالب��ق��اء على ال��دول
االس�لام��ي��ة متخلفة وم��ن��ع نموها
وت��ق��دم��ه��ا ،ت��ش��ك��ل ح��ل��ق��ات ه��ذا
السيناريو».
واعتبر مساعد األرك���ان العامة
ل��ل��ق��وات المسلحة ،تقديم ص��ورة
مشوهة عن األوض���اع الجارية في
المنطقة أح��د سبل وص��ول ونجاح
العدو في هذه االستراتيجية وقال:
«ان ال��ع��دو وم��ن أج��ل تحقيق هذا

األمر يستخدم أجهزة االستخبارات
وتفعيل اإلمبريالية اإلعالمية لشن
أكبر الهجمات ضد الفهم واإلدراك
والتحليل الصائب لشعوب المنطقة
وال���دول المستهدفة ،وسعى م��رارا ً
لتلويث األجواء المحيطة بالجمهورية
اإلسالمية وخلق االضطراب وزعزعة
األمن فيها».
وتابع قائال« :رغم األثمان الباهظة
ال��ت��ي وظ��ف��ه��ا ال��ع��دو واس��ت��خ��دام��ه
مختلف السيناريوهات ،ل��م تفلح
م��ح��اوالت��ه لغاية اآلن زع��زع��ة أمن
المناطق الحدودية ،وخلق التناحرات
القومية والمذهبية والطائفية».
وأك��د العميد جزائري أن «القوة
الدفاعية اإليرانية تتجاوز ال��دول
ال��ع��ادي��ة وه��ي مصممة لمواجهة
العدو الكبير ،وأن القوات المسلحة
اإليرانية تراقب األوضاع في المنطقة
بدقة ،وتتخذ التدابير الالزمة إزاء أي
زعزعة لألمن فيها.
و ك��ان ال��رئ��ي��س اإلی��ران��ي حسن
روح��ان��ي ق��ال في وق��ت سابق« :ان
الحكـومة ووزارة الخارجیة فی إیران
كـدولة ثوریة ورئیسة حركـة عدم
االنحیاز ،تدعم وتدافع بكـل قوة عن
الشعب الفلسطیني المظلوم».

وخالل اجتماع للحكـومة اإليرانية،
أع���رب ال��رئ��ی��س روح��ان��ي ع��ن أمله
بمعالجة مشاكـل الشعوب اإلسالمیة
فی سوریة والعراق ،والسيما في غزة
التي تتعرض هذه األیام العتداءات
الكـیان الصهيوني الوحشية .
وأكـد الرئیس اإلیراني ،ان االهم من
االعتداءات الواسعة ضد اهالي غزة
والتي تجری ج��وا ً وب��را ً هو الصمت
العالمي إزاء هذه الكـارثة الكـبری،
وأن ال��دول التي تدعي الحضارة قد
التزمت الصمت تجاه ارهاب الدولة
الحالي .مضيفاً« :أن األسرة فی غزة
تتعرض جمیع أرادها الیوم لقذائف
الدبابات وتتمزق أجسادهم أشالء
متناثرة ،وهو أمرال یمكـن تح ّمله وال
یمكـن تصدیقه».
وت��اب��ع ال��رئ��ی��س االی���ران���ي :إن
«الصهاینة خلقوا ه��ذه الكـارثة
اإلنسانیة الكـبری ب��ذرائ��ع واهیة
ون����ری ل�لأس��ف ف���ي ردود الفعل
العالمیة أیضا ً أن ال��دول الغربیة
والكـثیر من الدول العربیة واإلسالمیة
قد التزمت الصمت أمام هذه الجرائم،
أو أن إجراءاتها ال تتناسب مع هول
الكـارثة.

�إرهابي من كاليفورنيا يُقر بمحاولة االن�ضمام للم�سلحين في �سورية

�أ�ستراليا تحذر من خطر الإرهابيين
العائدين من �سورية والعراق
حذر المدعي العام االسترالي جورج
براندس من أن انضمام االستراليين
إلى صفوف المجموعات المسلحة في
سورية والعراق ،ما يشكل خطرا ً كبيرا ً
على األمن الداخلي باستراليا بسبب
ع��ودة ه��ؤالء إل��ى وطنهم وسعيهم
لمتابعة أعمال العنف هناك.
ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة ال���غ���اردي���ان
البريطانية ع��ن ب��ران��دس ق��ول��ه :إن
«تأكيد نبأ وقوف استرالي ( 18سنة)
وراء تنفيذ هجوم انتحاري مميت في
العراق ،يشكل تطورا ً مزعجا ً يعزز
المخاوف من التهديد األمني الذي
تواجهه أستراليا جراء هذا األمر».
ولفتت مصادر حكومية استرالية
إل��ى أن عمر الشاب ك��ان (17سنة)
حين غ��ادر استراليا العام الماضي
إلى المنطقة ،وأطلق عليه اسم أبو بكر
االسترالي ،وق��ال براندس :إن «هذا
تطور مثير للقلق وهو مثال آخر على
الوضع الخطير والمتفجر في العراق
في الوقت الحاضر».
وع��ل��ى رغ��م م��ا يخلفه اإلره���اب
من دم��ار وإزه��اق ألرواح المدنيين،
اكتفى براندس باإلدانة اللفظية قائال
« :إن الحكومة االسترلية تشجب
أعمال العنف التي يقوم بها تنظيم
«دول��ة العراق والشام»وغيرها من
الجماعات المتطرفة ف��ي ال��ع��راق
وسورية».
وشدد براندس على أنه «وكما قال
لمرات عديدة إنه من غير القانوني
بالنسبة لألستراليين المشاركة في
النزاعات في العراق وسورية ،وأن
الحكومة تحث االستراليين على عدم
السفر إلى المنطقة».
وبشأن المخاطر األمنية األوسع
نطاقا ً التي تشكلها عودة اإلرهابيين

المتطرفين إل��ى استراليا أوض��ح
براندس أن «الحكومة االسترالية
تواصل اتخاذ جميع التدابير الالزمة
للحفاظ ع��ل��ى ال��ب�لاد ومصالحها
آمنة».
و أق���ر دي��ف��ي��د اي��رف��ي��ن ال��م��دي��ر
العام لألمن في استراليا اسيو في
اجتماع للجنة الشؤون الدستورية
وال��ق��ان��ون��ي��ة ف��ي مجلس الشيوخ
االسترالي بأن التقارير تشير إلى أن
 150أستراليا إما انخرطوا أو قدموا
الدعم أو التمويل أو ج ّندوا عناصر
متطرفة في سورية والعراق.
وأضاف إيرفين« :أن وكاالت األمن
األس��ت��رال��ي��ة تعلم ب��وج��ود حوالى
 60أستراليا ش��ارك��وا بالفعل في
عمليات القتال في كل من سورية
والعراق»معربا ً عن قلقه من انجذاب
هؤالء األستراليين في نهاية المطاف
إلى تنظيم القاعدة.
وفي االجتماع ال��ذي خصص من
أجل التحقيق في التغييرات المحتمل
إدخالها على قانون االت��ص��ال بعد
مساع من الحكومة االسترالية لزيادة
صالحيات وكاالت االستخبارات في
البالد ق��ال إيرفين :إن «األشخاص
المستهدفين في المراقبة والتحقيق
يستخدمون هواتف أشخاص آخرين
وه��وات��ف غ��ي��ر مسجلة أو أخ��رى
مسجلة بأسماء مزيفة ،إضافة إلى
وسائل التواصل االجتماعي بطرق
تتجنب الرقابة»الفتا إل��ى «أن هذا
األس��ل��وب زاد في األشهر الستة أو
التسعة األخيرة».
وك����ان����ت وزي�������رة ال��خ��ارج��ي��ة
األسترالية جولي بيشوب أقرت بأن
أح��د المتطرفين األستراليين الذي
يعتقد بأنه شارك في قتل المواطنين

العراقيين غادر أستراليا لالنضمام
إلى المجموعات اإلرهابية المسلحة
في س��وري��ة ،مستخدما ً ج��واز سفر
أخيه.
وف���ي ال��س��ي��اق ،أق���ر إره��اب��ي من
والي���ة كاليفورنيا األميركية بأنه
يريد السفر إل��ى سورية لالنضمام
إلى ما يسمى تنظيم «دول��ة العراق
وال��ش��ام»واالن��ض��م��ام ال��ى صفوف
المجموعات االرهابية.
وذك���������رت ش���ب���ك���ة «اي�������ه ب��ي
سي»األميركية أن السلطات اعتقلت
آدام دن��دش من مقاطعة اوران��ج في
والية كاليفورنيا االميركية في الثاني
من الشهر الجاري عندما كان يخطط
للسفر ال��ى اسطنبول ومنها الى
سورية لالنضمام الى المجموعات
المسلحة.
وأضافت :أن دندش أخبر الشرطة
الفيدرالية أنه كان يخطط للسفر الى
سورية لالنضمام الى ما يسمى تنظيم
«دولة العراق والشام»اإلرهابي ،وأنه
سيساعد التنظيم بأي شيء يطلب
منه فعله وانه يعتقد ان قتل الجنود
االميركيين مبرر ،وأش���ارت ال��ى أن
دن��دش متهم ايضا ً بقضيتي تزوير
بيانات جواز سفر.
وفي دليل على ازدواجية معايير
اإلدارة األميركية حول اإلرهاب كشف
مسؤولون أميركيون أن وزارة الدفاع
األميركية «البنتاغون»تعد برنامج
ت��دري��ب لنحو  2300إره��اب��ي ممن
تحاول إدارة الرئيس ب��اراك أوباما
من دون جدوى الترويج لهم بوصفهم
«مقاتلين معتدلين»على أن يحصل
ه���ؤالء اإلره��اب��ي��ون على التدريب
والتمويل والدعم الالزم قبل إرسالهم
إلى سورية.

بدء منتدى الم�صالحة الوطنية
من �أجل وقف العنف في �أفريقيا الو�سطى
بدأت يوم أمس في مدينة برازافيل
بالكونغو محاولة جديدة لتحقيق
م��ص��ال��ح��ة وط��ن��ي��ة ف��ي جمهورية
أفريقيا الوسطى ،بحضور بعض
ممثلي المليشيات والحكومة في هذا
البلد ودول الجوار.
ومن المقرر أن ينهي هذا المنتدى
أعماله ي��وم األرب��ع��اء المقبل ،بعد
توقيع تعهد بإيقاف كل أعمال العنف
واتفاق لوقف األعمال العدائية ونزع
سالح المليشيات.
واف��ت��ت��ح ال��رئ��ي��س الكونغولي
دون��ي ساسو نغيسو وسيط بلدان
المنطقة في أزم��ة أفريقيا الوسطى
ه��ذا «المنتدى من أج��ل المصالحة
الوطنية والحوار السياسي».
واع��ت��ب��رت الرئيسة االنتقالية

ألفريقيا الوسطى كاترين سامبا بنزا
التي وصلت يوم األحد إلى برازافيل
أن المنتدى «مرحلة مه ّمة كي نقرر
معا ً وقف األعمال العدائية والعنف».
وأسفرت أعمال العنف العرقية
شبه اليومية عن سقوط آالف القتلى

وتهجير م��ئ��ات اآلالف .وتتحارب
حركة سيليكا ومعظم عناصرها من
المسلمين مع ميليشيا أنتي باالكا،
ومعظمها من المسيحيين ،ما أدخل
البالد في دوام��ة عنف دامية معظم
ضحاياها من المدنيين.

