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الواليات المتحدة و�أ�ستراليا تتفقان
على �إحالة ق�ضايا الجهاديين �إلى الأمم المتحدة

كييف ت�صر على �شروطها لإي�صال الم�ساعدات الإن�سانية الرو�سية

بوتين وهوالند ي�ؤكدان �أهمية وقف القتال
والت�سوية ال�سيا�سية في �أوكرانيا

أكد الرئيسان الروسي فالديمير بوتين والفرنسي
فرانسوا هوالند على أهمية وقف القتال والتوصل
إلى تسوية سياسية للقضايا األوكرانية الداخلية
بأسرع ما يمكن.
وأعرب الرئيسان في اتصال هاتفي بينهما يوم
أمس ،عن قلقهما الجدي في شأن استمرار تدهور
الوضع وتفاقم المشكالت اإلنسانية في جنوب
شرقي أوكرانيا ،بحسب ما جاء في بيان صادر عن
الكرملين.
وأكد الجانبان أهمية الجهود الرامية إلى تقديم
المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين ،حيث اطلع
الرئيس بوتين نظيره الفرنسي على الجهود
الروسية ،بالتنسيق مع الصليب األحمر ،في شأن
الخطوات المحددة في هذا االتجاه.
وأش��ار بيان الكرملين إلى أن الرئيسين بحثا
كذلك التعاون الثنائي واألزمتين في العراق وقطاع
غزة ،ودعا زعيما البلدين إلى زيادة الجهود الدولية
من أجل تسوية هاتين األزمتين.
وف��ي السياق ،أك��د فاليري تشالي نائب مدير
ديوان الرئيس األوكراني أنه يجب تقديم مساعدات
إنسانية دولية إلى أوكرانيا ،وفقا ً لشروط السلطات
األوكرانية ،مشيرا ً في مؤتمر صحافي عقده أمس،
الى أن قيادة كييف ال تعرف ما هي المساعدات
التي تنقلها روسيا إل��ى ش��رق أوكرانيا ،وأن كل
المساعدات الروسية سيعاد تحميلها لشاحنات
الصليب األحمر.
وأك���د تشالي أن كييف «ل��ن تسمح للجانب
ال��روس��ي بحراسة المساعدات» ،مشيرا ً إل��ى أن
السلطات األوكرانية ستعتبر أية خطوات غير متفق
عليها مع كييف «عدوانا ً عسكرياً».
وق��ال إن كييف قد تسمح بإدخال المساعدات
اإلنسانية الروسية من خالل المعابر على الحدود
بين مقاطعتي بيلغورود الروسية وخاركوف
األوك��ران��ي��ة ،مشيرا ً إل��ى وج��ود مشكلة إيصال
المساعدات إل��ى المناطق التي يسيطر عليها
المسلحون في شرق أوكرانيا.
وأعلنت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب
األحمر أناستاسيا ايسيوك أن الجانب الروسي
قدم وثائق خاصة بتسليم المساعدات اإلنسانية
ألوكرانيا ،إال أنه يجب توضيح عدد من المسائل
إلنجاز هذه المهمة.
وأكدت ايسيوك أن الصليب األحمر يسعى إلى
معرفة محتوى هذه المساعدات وش��روط نقلها،
إضافة إلى ض��رورة توفير أمن موظفي الصليب
األحمر الذين سيرافقون قافلة المساعدات.

ب���دوره���ا أع��ل��ن��ت ال��م��ف��وض��ي��ة األوروب���ي���ة أن
المساعدات اإلنسانية الروسية إلى أوكرانيا يجب
إرسالها على أساس مبدأ عدم التدخل من أجل دعم
السكان المحليين فقط أي لمساعدة المحتاجين
«وليس لغيرها من األهداف».
وأك��دت المفوضة األوروب��ي��ة لشؤون التنمية
كريستالينا غيورغييفا أنه يجب أال تخرق هذه
المساعدات مبدأ سيادة أوكرانيا ،مشيرة إلى أن
عبور الحدود يجب أن يتم بموافقة كييف.
وت��أت��ي تصريحات كييف ه��ذه بعد أن أبلغ
الرئيس الروسي فالديمير بوتين رئيس المفوضية
األوروبية جوزيه مانويل باروزو في اتصال هاتفي
أن موسكو سترسل قافلة معونات إنسانية إلى
منطقة النزاع بجنوب شرقي أوكرانيا ،وذلك مع
الصليب األحمر الدولي.
واستعرض الرئيس بوتين وجهة نظره ألسباب
ان��دالع األزم��ة في أوكرانيا ،مركزا ً على التبعات
الكارثية للعملية العسكرية التي تخوضها سلطات
كييف في جنوب شرقي ال��ب�لاد ،وعلى ض��رورة
إيصال معونات إنسانية إلى هناك بصورة عاجلة.
كما بحث بوتين وب����اروزو بعض القضايا
المتعلقة بالتعاون بين روسيا واالتحاد األوروبي،
بما في ذلك الناجمة عن توقيع أوكرانيا اتفاقية
الشراكة مع االتحاد االوروبي وفرض روسيا حظرا ً
على استيراد منتجات زراعية من الدول األوروبية،
ردا ً على العقوبات المفروضة على موسكو من قبل
االتحاد االوروبي.
وفي شأن آخر ،دعت وزارة الخارجية الروسية
السلطات األوكرانية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من
أجل تحرير المصور الروسي أندريه ستينين.
وقالت ماريا زاخاروفا نائب مدير قسم اإلعالم
التابعة للخارجية الروسية يوم أمس ،إن «فقدان
مصور وكالة األنباء الدولية «روسيا سيفودنيا»،
ال��ذي ل��م يتصل بالوكالة منذ  5آب ،يثير قلقا ً
متزايداً» .وأض��اف��ت« :أخ��ذا ً في االعتبار انتشار
ممارسة احتجاز واختطاف عاملين في وسائل
اإلع�لام ...ال نستبعد أن يكون المصور ذو الخبرة
الكبيرة ضحية لهجوم بنية سيئة».
كما عبّرت الخارجية الروسية عن استيائها في
شأن انتهاك حقوق الصحافيين ،داعية كييف إلى
تأمين عمل وسائل اإلعالم الروسية واألجنبية في
أوكرانيا.
ميدانياً ،أفاد الناطق باسم مجلس األمن الوطني
االوكراني اندريه ليسينكو أن  6جنود اوكرانيين
قتلوا وأص��ي��ب  31آخ���رون ف��ي م��ع��ارك بمنطقة

دونباس بجنوب شرقي البالد خالل الـ  24ساعة
الماضية.
ف��ي حين أك��دت ق��ي��ادة «جمهورية دونيتسك
الشعبية» أن الجانب األوك��ران��ي يبطئ عملية
ايصال االس��رى إلى المكان المتفق عليه إلجراء
عملية التبادل ،مشيرة إلى أن قرابة  14شخصا ً تم
ايصالهم لهذا الغرض ،بيد أن  6اشخاص ما زالوا
عالقين.
وأوضحت القيادة أن االشخاص الستة يعانون
من وض��ع صحي ح��رج ج��راء االص��اب��ات ،مؤكدة
أن قوات الدفاع الشعبي مستعدة لالفراج عن 20
جنديا ً اوكرانيا ً في مقابل  20من افرادها.
وي��أت��ي ذل��ك بعد ي��وم على اع�ل�ان ألكسندر
زاخارتشينكو ،رئيس ال���وزراء ف��ي «جمهورية
دونيتسك الشعبية» استعداد قواته لشن هجوم
واسع النطاق ضد القوات األوكرانية.
ون��ق��ل ال��م��ك��ت��ب اإلع�ل�ام���ي ل��ل��ج��م��ه��وري��ة عن
زاخارتشينكو قوله إن الجيش األوك��ران��ي «في
حالة انهيار معنوي تام» ،مضيفا ً أن تصريحات
العسكريين األوكرانيين عن فرضهم طوقا ً على
مدينة دونيتسك «خداع معتاد».
كما ذكر رئيس حكومة «دونيتسك الشعبية»
أن هناك صعوبات بالغة تعرقل إيصال المعونات
اإلنسانية إل��ى مناطق المدنيين .وأش��ار إل��ى ان
قوات الدفاع الشعبي مستعدة لوقف إطالق النار،
لكن فقط في اتجاهات سيتم فتح ممرات إنسانية
فيها ،مؤكدا ً ان قوات الدفاع الشعبي ستقاتل حتى
النصر.
وفي وقت سابق حض العسكريون األوكرانيون
سكان مدينتي دونيتسك ولوغانسك على مغادرة
البالد ،نظرا ً الستعداد قوات الجيش القتحامهما.
وفي السياق ،أكدت منظمة االمن والتعاون في
أوروبا ان عدد الضحايا المدنيين جراء العمليات
القتالية في منطقة دونباس في ارتفاع مستمر،
بحسب ما جاء في التقرير ال��دوري الذي اصدره
مراقبو البعثة الخاصة للمنظمة في أوكرانيا يوم
أمس.
وأوضح التقرير أن «المدنيين يواصلون النزوح
م��ن دون��ب��اس ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يقضي القصف
على اعداد كبيرة من الحياة البشرية» .فبحسب
المعطيات ف��إن  70ألفا ً من أص��ل  80أل��ف قاطن
بمدينة بيرفومايسك في مقاطعة لوغانسك نزحوا،
وأن أكثر من  200مواطن قتلوا و 400اصيبوا ،منذ
تاريخ  22تموز الماضي.

ثالثة �آالف مجموعة من المتطوعين
الإيرانيين لإعادة �إعمار غزة

أعلن وزير الخارجية األميركي جون
كيري أن ب�لاده اتفقت مع استراليا
على إحالة قضية الجهاديين األجانب
الذين يقاتلون في سورية والعراق
وأماكن أخرى الى االمم المتحدة.
وق�����ال ك���ي���ري ي����وم أم����س بعد
المحادثات األمنية المشتركة في
سيدني «ن��ن��وي ان نوحد جهودنا
إلح��ال��ة ه���ذه ال��م��س��أل��ة ال���ى االم��م
المتحدة ه��ذا الشهر وطرحها على
جدول األعمال» ،مشيرا ً أن استراليا
والواليات المتحدة ستعمالن معا ً على
جمع خالصات عن افضل الخبرات في
العالم في هذا المجال.
وج���رى ب��ح��ث م��س��أل��ة األج��ان��ب
الذين ي��غ��ادرون ال��ى مناطق القتال
لالنضمام الى صفوف ارهابيي تنظيم
«ال��دول��ة االسالمية» بين الواليات
المتحدة والمسؤولين االستراليين
في سيدني ،وجاء ذلك بعد االستنكار
ال��ع��ارم ال���ذي أث��ارت��ه ص���ورة لولد
اس��ت��رال��ي يحمل رأس ج��ن��دي في
سورية .فقد نشر استرالي يقاتل في
سورية مع تنظيم «الدولة االسالمية»
االره��اب��ي على حسابه على موقع
التواصل االجتماعي «تويتر» صورة
الب��ن��ه الصغير وه��و يمسك ب��رأس
مقطوع لجندي وف��ق صحيفة «ذي
استراليان» ،ما اثار استنكارا ً شديدا ً
في استراليا.
ون��ش��ر االره���اب���ي خ��ال��د ش��روف
الذي غادر استراليا السنة الماضية
من أج��ل ما يسمى «ال��ج��ه��اد» ،على
«تويتر» ص��ورة ظهر فيها ابنه في

وج��ه��ت ث�لاث��ة آالف مجموعة
من المتطوعين اإليرانيين للبناء
واإلعمار رسالة إلى الرئيس حسن
روح��ان��ي بصفته الرئيس ال��دوري
لحركة ع��دم االن��ح��ي��از ،دع��وا فيها
ال��م��س��ؤول��ي��ن إلع����داد ال��ت��م��ه��ي��دات
ال�لازم��ة إلرس��ال��ه��م إل��ى قطاع غزة
إلعادة إعمارها.
وج���اء ف��ي ج��ان��ب م��ن ال��رس��ال��ة
التي وجهتها منظمة تعبئة البناء
وال��م��س��ت��ض��ع��ف��ي��ن وث�ل�اث���ة آالف
مجموعة تطوعية للبناء واإلعمار:
«من الواضح والمبرهن للجميع أن
الكيان الصهيوني الغاصب وقاتل
األط��ف��ال ول��ي��د غير م��ب��ارك للقوى
الدولية مصاصة ال��دم��اء بخاصة

أم��ي��رك��ا وب��ري��ط��ان��ي��ا ال��خ��ب��ي��ث��ة».
وأضافت« :أن انتصارات المقاومة
في حروب الـ 33يوما ً والـ 22يوما ً
والـ 8أيام وكذلك هزيمة هذا الكيان
قاتل األطفال في حرب األيام الـ30
األخ���ي���رة ،م��ؤش��ر ل��ض��ع��ف وعجز
الصهاينة المدججين بالسالح من
جانب وقوة المقاومة اإلسالمية من
جانب آخر».
وتابعت الرسالة« :أن ما يبرز
ف��ي عالم ال��ي��وم أكثر م��ن أي شيء
آخر ليس الهجوم الوحشي للكيان
الصهيوني السفاح على أهالي غزة
المظلومين ال��ع��زل فقط ب��ل أيضا ً
صمت المحافل الدولية ومواكبة
ق��وى الهيمنة والغطرسة وبعض

المتهم عبّر عن والئ��ه لقائد تنظيم
الدولة االسالمية على حسابه على
تويتر» .ومثل دونالد راي مورغان
قاض فيديرالي في بروكلن الذي
أمام ٍ
أمر في  6آب بابقائه في الحبس.
وسيطر االرهابيون بقيادة تنظيم
«الدولة االسالمية» منذ بداية حزيران
الماضي على مناطق واسعة في شمال
وغ��رب العراق .وفي أواخ��ر حزيران
أع��ل��ن التنظيم االره��اب��ي م��ا سماه
«الخالفة االسالمية» ودعا المسلمين
في جميع انحاء العالم ال��ى اعالن
الوالء لزعيمه ابو بكر البغدادي.

روحاني� :أ�ضعفنا الحظر ولن تعود الظروف �إلى �سابق عهدها
أكد الرئيس االيراني حسن روحاني بأن بالده
تمكنت من إضعاف اج��راءات الحظر المفروضة
عليها وهز ركائزها ،مشددا ً على ان االوض��اع لن
تعود ابدا ً الى سابق عهدها.
وقال الرئيس روحاني في كلمته يوم أمس في
ملتقى «تبيين السياسات االقتصادية للحكومة»
المنعقد بطهران« ،اننا ج��ادون في المفاوضات
النووية اال انه على العالم ان يعلم بأن الفرصة
التي أتاحها لهم الشعب االيراني ليست بال نهاية».
وتابع الرئيس االيراني ،اننا نخطط برامجنا
االقتصادية على اساس الظروف الراهنة ولكن في
الوقت ذاته بما ان االتفاق يخدم مصلحة الجميع
وتقول ال��دول الغربية والشرقية ب��أن اج��راءات
الحظر قد اضرت بها ايضاً ،فإن الغاء الحظر يخدم
الجميع ،مشيرا ً أن «ه��ذا االتفاق يعزز استقرار
المنطقة كلها ،وفي حال كانت للطرفين ارادة جيدة
فبإمكاننا ان شاء الله التوصل الى حل وتسوية
نهائية للقضية».
وقال روحاني في مستهل كلمته في هذا الملتقى
الذي حضره الفريق االقتصادي للحكومة وحشد
من خالقي فرص العمل والمفكرين االقتصاديين
وم��دي��ري ق��ط��اع االق��ت��ص��اد ف��ي ال��ب�لاد ،ان بداية
اعمال الحكومة الحادية عشرة ترافقت مع قضايا
ومشاكل معقدة ج��دا ً مرتبط قسم منها بقطاع
االقتصاد والسياسة الخارجية والسياسة الداخلية
وقضايا ثقافية وفي ذات الوقت كانت هنالك حاالت
في حاجة الى قرارات عاجلة بتخطيط شامل.
وف��ي ش��أن العالقة بين السياسة الخارجية
واالقتصاد ق��ال« :إن الكثير من المفكرين يرون
أن مشاكل السياسة الخارجية مؤثرة في سائر
القطاعات ايضا ً بخاصة في معيشة المواطنين
ونحن نرى اليوم هذا التأثير».
وأشار روحاني الى ان ظروف العامين الماضيين

كانت صعبة من ناحية النمو االقتصادي والتضخم
وأضاف« :ان نمونا االقتصادي كان في عام 2012
سلبيا ً بنسبة  6.8في المئة وفي العام  2013سلبيا ً
ايضا ً بنسبة  1.1في المئة في ضوء احصاءات
البنك ال��م��رك��زي» ،وت��اب��ع« :لقد امضينا عامين
متتاليين من الركود بنسبة تضخم تفوق  30في
المئة وهي ظروف قلما شهدتها البالد سابقاً».
واعتبر الرئيس االيراني أن حل بعض المشاكل
في حاجة الى تغيير في القانون وتغيير قضايا
قانونية ومؤسساتية ،موضحا ً أن الحكومة بحثت
وتابعت هذه القضية خالل الفترة االخيرة للتمكن
من اتخاذ خطوات راسخة في هذا المسار.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من السيطرة على
المسار التصاعدي للتضخم ،مشيرا ً أن معدل
التضخم الشهري خالل العام االخير كان 1.14

ا�ستطالعات ر�أي مقربة من الحزب الحاكم

�أردوغان �ضلل الر�أي العام التركي
اعترف أوزر سنجار رئيس شركة «متروبول»
الستطالعات ال���رأي المقربة م��ن حكومة حزب
العدالة والتنمية أن رج��ب طيب أردوغ���ان قام
بتضليل الرأي العام عبر تغيير نتائج استطالعات
ال��رأي وإظ��ه��ار أن نسبة أص��وات��ه المتوقعة في
اإلنتخابات الرئاسية هي  58في المئة بهدف منع
الناخبين الذين يقضون عطلة الصيف من التوجه
إلى صناديق اإلقتراع لإلدالء بأصواتهم ودفعهم
لإلعتقاد ب��أن اردوغ���ان هو الفائز وأن��ه ال داعي
للمشاركة في عملية االقتراع.
ونقلت صحيفة «سوزجو» عن سنجار قوله إن
أردوغان كان يعلم أن نسبة أصواته التي أظهرتها
نتائج استطالعات الرأي وأجراها حزب العدالة
والتنمية تبلغ نحو  50ف��ي المئة فيما نتائج
استطالعات ال��رأي المعلنة والتي ال تعبر عن
الحقيقة تظهر ان النسبة هي  58في المئة.
وكان اكمل الدين احسان أوغلو مرشح الحزبين
القومي واإلجتماعي الديمقراطي إلى اإلنتخابات
الرئاسية في تركيا قد ندد يوم إجراء اإلنتخابات
أول أمس بالحملة الجائرة التي قام بها اردوغان
للفوز بمنصب الرئاسة.
كما أك��د كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب
الشعب الجمهوري التركي المعارض أن وصول

الحكام العمالء ،ما يعتبر وصمة
عار في جبين المجتمعات البشرية
ال تمحى بسهولة» .وق��ال��ت« :إن
غ��زة اليوم ساحة فضيحة لثالثة
تيارات مكروهة بين الشعوب وهي،
الغضب العبري والصمت الغربي
والخيانة العربية ،األضالع الثالثة
لمثلث الفتنة الصهيونية».
وأك���دت ال��رس��ال��ة« :نعلن نحن
أبناء الثورة اإلسالمية استعدادنا
في إطار مجموعات تطوعية للبناء
واإلع��م��ار بهدف المساعدة بإعادة
اإلع��م��ار بالمواكبة وال��ت�لاح��م مع
الشباب الفلسطيني لتقديم الخدمة
ألهالي غزة األب��اة ،وفي حال توافر
الظروف».

السابعة من العمر وهو يمسك برأس
جندي مقطوع في الرقة .وكتب الرجل
معلقا ً على الصورة «هذا ابني».
كما وقعت كل من الواليات المتحدة
واستراليا اتفاقا ً لتوسيع التعاون
العسكري بين ال��ب��ل��دي��ن .وتسمح
ال��وث��ي��ق��ة ت��ع��زي��ز خ��ط��ط ال��والي��ات
المتحدة اليصال ع��دد جنودها في
مدينة داروي��ن شمال استراليا الى
 2500شخص من  1150عسكرياً.
كما تفسح الوثيقة المجال لسالح
الجو األميركي استعمال مطارات
المنطقة الشمالية في استراليا.
وف��ي سياق متصل ،أف��اد مصدر

قضائي أميركي ان اميركيا ً تم توقيفه
في مطار جون كينيدي في نيويورك
االسبوع الماضي ووضع في الحبس
بعد ان عبر على م��وق��ع التواصل
االجتماعي «تويتر» عن والئه لزعيم
اإلرهابيين في العراق وسورية.
وتشير وث��ائ��ق قضائية إل��ى ان
دونالد راي مورغان والبالغ من العمر
 44سنة ،أوقف في  2آب لدى وصوله
من ألمانيا .وكان أمضى ثمانية اشهر
في لبنان حيث تعيش زوجته بحسب
صحيفة «دايلي نيوز» األميركية.
وأوضحت متحدثة باسم المدعي
العام الفيديرالي في بروكلن «أن
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اردوغ��ان قمة هرم الدولة التركية يشكل نتيجة
كارثية لتاريخ الجمهورية التركية ألنها المرة
األول��ى التي يجلس فيها شخص مثل اردوغ��ان
متورط بالجرائم على الكرسي الرئاسي.

منظمة حقوقية تركية �ستر�سل
«قافلة حرية» جديدة �إلى غزة
ق���ررت منظمة « »IHHالتركية اإلنسانية
المشاركة م��ع منظمات م��ن  12دول��ة أوروب��ي��ة
إلرسال «قافلة الحرية» الى قطاع غزة.
وأوضحت المنظمة التركية في بيان صدر عنها
يوم أم��س ،أن إرس��ال القافلة من المقرر أن يتم
خالل عام  ،2014مشيرة إلى أن ممثلي البلدان
المؤيدين إلرسال القافلة التقوا في إسطنبول على

خلفية العدوان «اإلسرائيلي» األخير على غزة.
وأضاف البيان أنه عقب يومين من الجلسات
ق��رر النشطاء «كسر الحصار «االس��رائ��ي��ل��ي»»،
مشيرين إلى أن هذه الحملة سلمية وغير حكومية،
وأن البلدان المشاركة فيها هي ايطاليا واليونان
وال��ن��روج والسويد وج��ن��وب افريقيا وماليزيا
واالردن.

في المئة ،ما يشير الى ان معدل التضخم اليومي
انخفض من  4او  4.5في المئة الى  1.14في المئة.
وأكد أنه ينبغي «ان نتخذ خطوة جدية في موضوع
التضخم» ،مشيرا ً الى ان معدل التضخم في العام
الماضي بلغ  35في المئة وسينخفض في نهاية
العام الحالي (العام االيراني ينتهي في  20آذار)
الى اقل من  25في المئة.
وأش��ار روحاني الى سعي الحكومة للسيطرة
على التضخم لغاية ما ينخفض ال��ى تحت 10
في المئة ،وق��ال« :ان الحكومة تأمل بأن يصبح
التضخم في عام  2016احادي الرقم في البالد».
م��ؤك��دا ً أن السيطرة على التضخم تعد اح��دى
السياسات األساسية للحكومة الى جانب الخروج
من حالة الركود.

ال�صحة العالمية تقر ا�ستخدام
عقاقير تجريبية لعالج �إيبوال
أوصت منظمة الصحة العالمية باستخدام عقاقير تجريبية لم تختبر من قبل لعالج
المرضى المصابين بفيروس إيبوال ،مشيرة أن هذا يعد شيئا ً أخالقيا ً في ضوء تفشي
المرض وارتفاع عدد الوفيات ،الذي تجاوز  1000شخص في غرب أفريقيا.
جاء هذا في بيان أصدرته المنظمة بعد اجتماع خبرائها في سويسرا االثنين الماضي
لمناقشة هذه القضية.
وقال البيان« :في ضوء الظروف الخاصة بهذا المرض المتفشي ،وبشرط استيفاء
شروط معينة ،توصل الفريق باإلجماع إلى أنه من األخالقي تقديم عالجات ذات فعالية
غير معروفة أو آثار سلبية ،كعالج محتمل أو للوقاية من المرض».
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت الحكومة الليبيرية أنها ستحصل على عقار
«زماب» التجريبي لعالج األشخاص المصابين بالفيروس ،وأشارت الى أن رئيسة البالد
إلين جونسون سيرليف أرسلت طلبا ً للواليات المتحدة في هذا الشأن.
وقال مسؤولون في الحكومة األميركية إن دورهم كان يتمثل في ترتيب اتصال بين
المسؤولين الليبيريين وشركة «ماب بايوفارماسيوتيكال» األميركية التي تصنع العقار.
بدورها أشارت شركة «ماب» إنها استنفدت مخزونها من العقار بعدما أرسلت كمية
كبيرة إلى غرب أفريقيا ،وأضافت أن العقار «يقدم من دون أي تكلفة في جميع الحاالت».
من ناحيته ،قال وزير اإلعالم الليبيري لويس براون ،إن الحكومة تعلم تماما ً المخاطر
المرتبطة بتناول عقار «زماب» ،بيد أن البديل هو وقوع عدد أكبر من الضحايا ،مشيرا ً أن
البديل لعدم اختبار هذا العقار هو الموت المحقق.
وقال الوزير الليبيري« :ال نملك حتى مطرقة وال سنداناً» ،في إش��ارة إلى الخدمات
الصحية في البالد ،والتي يقول إنها مثقلة بالمرضى المصابين بالفيروس ،ما دفع
العاملين في مجال الصحة وغير المجهزين جيدا ً للتوقف عن العمل ،كما دفع المؤسسات
إلغالق أبوابها أمام الجمهور.
وقال براون« :نعتقد أن الذين أصيبوا بالعدوى ينبغي أن يحصلوا على فرصة الخضوع
الختبار العقار إذا وافقوا على القيام بذلك» ،وأض��اف« :ن��درك احتمال وج��ود مخاطر
مرتبطة بذلك ،لكن االختيار بين المخاطر والموت يجعلني متأكدا ً من أن كثيرين يفضلون
المخاطر».
ويمكن أن تؤدي أعراض فيروس إيبوال ،والتي تشبه األعراض األولية لإلنفلونزا ،إلى
نزيف خارجي من أجزاء مثل العينين واللثة ،ونزيف داخلي قد يؤدي إلى توقف أجهزة
الجسم .وتكون فرصة المرضى في التحسن أفضل في حال تناول العقار في وقت مبكر.
وتعد نيجيريا مثاال ً حيا ً على حالة الجدل التي تتسبب فيها التجربة السريرية .ففي
عام  1996أجرت شركة «فايزر» لألدوية ومقرها الواليات المتحدة األميركية ،تجربة
خالل تفشي مرض التهاب السحايا الذي أدى لمصرع نحو  12ألف شخص في والية كانو
الشمالية على مدى ستة أشهر.
وأعطت «فايزر»  100طفل مضادا ً حيويا ً تجريبيا ً يتم تناوله من طريق الفم ويطلق عليه
اسم «تروفان» .وقالت الشركة إنها اختبرت العقار على أكثر من  5000شخص .ورفعت
الحكومة النيجيرية ،فضالً عن األسر المتضررة ،دعوى قضائية ضد الشركة بعد وفاة 11
طفالً وإصابة عشرات ،بعضهم بتلف في المخ.
وقالت الشركة إن التهاب السحايا هو الذي أدى لوفاة األطفال ،وليس العقار .ولكن بعد
معارك قانونية طويلة ،دفعت الشركة ماليين ال��دوالرات لوالية كانو ،كما حصلت أربع
عائالت على تعويضات عام .2011

