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دوليات

�إيران ر�صدت طائرة التج�س�س «الإ�سرائيلية»
فور دخولها �أجواءها

هدنة في اليوم الواحد والخم�سين للعدوان ...والمقاومة تق�صف تل �أبيب وحيفا

� 7آالف �أ�سير فل�سطيني في �سجون االحتالل

بلغ ع��دد األس��رى الفلسطينيين
في السجون االحتالل «اإلسرائيلية»
نحو  7000أسير ،أغلبهم من الضفة
ال��غ��رب��ي��ة ،بحسب وزارة ش��ؤون
األسرى والمحررين الفلسطينية.
وقالت ال���وزارة في بيان نشرته
أم��س أن ح��وال��ى  85ف��ي المئة من
المعتقلين من الضفة الغربية وعشرة
في المئة من القدس والباقي من قطاع
غزة ،مشيرة إلى وجود  477معتقالً
يقضون أحكاما ً بالسجن المؤبد،
إضافة إلى  19معتقلة وكذلك 250
طفالً تقل أعمارهم عن  18سنة.
وأوض����ح ب��ي��ان ال�����وزارة أن من
بين المعتقلين  60شخصا ً كان قد
أُف��رج عنهم في إط��ار صفقة مبادلة
مع الجندي «اإلسرائيلي» جلعاد
شاليط ،وأن  22مواطنا ً اعتقلوا
خالل العدوان البري على المناطق
الحدودية خالل الحرب المتواصلة
على قطاع غزة لألسبوع السابع.
وذك��ر البيان أن ع��دد المعتقلين
اإلداري��ي��ن ارتفع إل��ى  500بعد أن
كانوا قبل أشهر مئتي معتقل فقط.
وق��ال ن��ادي األس��ي��ر الفلسطيني
في بيان إن شرطة االحتالل« :شنت
منذ ح��زي��ران ال��م��اض��ي حملة ضد
المواطنين المقدسيين واعتقلت
م��ا ي��ق��رب م��ن  600مقدسي ،منهم
 200قاصر» ووصف النادي حملة
االعتقاالت في القدس بأنها «األعنف
منذ سنوات».
ج��اء ذل��ك في وق��ت تم ظهر أمس
التوافق على هدنة ووق��ف إلطالق
النار بين كيان االحتالل اليهودي
وفصائل المقاومة الفلسطينية ،فيما
كانت طائرات االحتالل قد استهدفت

صباحا ً ب��رج المجمع اإليطالي في
غ��زة ،م��ا أدى إل��ى انهياره ووق��وع
أكثر من عشرين إصابة بينها طاقم
طبي وصحافي .واستهدفت برج
الباشا وفيه عدد من المكاتب المدنية
والصحافية وإذاعة محلية.
وأدى قصف طائرات االحتالل في
اليوم الواحد والخمسين للعدوان،
إلى وق��وع عدد من اإلصابات حيث
اس��ت��ه��دف محيط مبنى المجلس
التشريعي وع����ددا ً م��ن ال��م��دارس
والمنازل واألراضي الزراعية.
وردا ً على استهداف «إسرائيل»
ل�لأب��راج السكنية قصفت «كتائب
القسام» الجناح العسكري لحركة

«جماس» صباح أمس حيفا بصاروخ
 R160وتل أبيب بأربعة صواريخ
 M75وعسقالن بصاروخي قسام.
وكانت «س��راي��ا ال��ق��دس» ال��ذراع
العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي في
فلسطين قد أعلنت بعد منتصف الليل
قصفها تجمعا ً لآلليات العسكرية
في موقع الفراحين بقذيفتي هاون.
واع��ت��رف االح��ت�لال أول م��ن أم��س
بسقوط خمس إصابات باستهداف
حشود عسكرية له عند معبر إيريز.
وف���ي ال��س��ي��اق ،علقت صحيفة
«إس��رائ��ي��ل ه��ي��وم» ال��ع��ب��ري��ة على
العملية العسكرية التي يقوم بها
ج��ي��ش االح���ت�ل�ال ف���ي غ����زة تحت

اس��م «ال��ج��رف الصلب» ،وقالت إن
«إس��رائ��ي��ل» منقسمة حولها إلى
معسكرين ،وأض���اف���ت« :ث��م��ة من
يعتقد أن العملية مثلت نجاحا ً مثيرا ً
وستتضح إنجازاتها عندما ينجلي
غ��ب��ار المعركة ،وآخ���رون واث��ق��ون
بأنها كانت إضاعة مدوية للفرصة
وستكلف «إس��رائ��ي��ل» م��زي��دا ً من
األثمان الباهظة».
وتابعت الصحيفة أنه «ال خالف
على أن حماس تلقت ضربة قاسية
لكنها نجحت في جر «إسرائيل» إلى
معركة طويلة عالية التكلفة .صحيح
«أن إسرائيل» عطلت معظم خطط
حماس الهجومية واقتلعت مشروع

األن��ف��اق الهجومية لكنها وج��دت
معظم أراض��ي��ه��ا وسكانها عرضة
للصواريخ».
ه��ذه الهجمات تسببت بحسب
الصحيفة في األي��ام األخيرة بتآكل
قدرة الصمود لدى سكان غالف غزة
وه���ذا ال��واق��ع ينبع م��ن أن حماس
تحدد قواعد اللعبة ،فبإرادتها يبدأ
إط�ل�اق ال��ن��ار وي��ت��وق��ف .ب���دا أم��س
معقوال ً االفتراض أن وقف إطالق النار
سينفذ ،فإذا استؤنف القتال ستعد
عملية الجرف الصلب فاشلة ،وإذا
ساد الهدوء لفترة طويلة بالتزامن مع
مساع جدية لمنع تسليح الفصائل
الفلسطينية ،فسيكون ممكنا ً الحديث
عنها بمفاهيم النجاح.
وتحت عنوان «وقف إطالق النار
جدي هذه المرة» اعتبرت صحيفة
«هآرتس» اليهودية أن الشعور في
تل أبيب بجدية االتفاق هذه المرة
وب���أن النهاية قريبة يستند إلى
االفتراض بأن التنازالت المتبادلة
ت��رض��ي «إس���رائ���ي���ل» وح��م��اس أو
ب��ص��ورة أدق ،أف��ض��ل م��ن استمرار
الهجمات والتمسك ب��أه��داف غير
قابلة للتحقق حالياً .إذا حصل ذلك،
ف��إن إج���راء ح��س��اب ب���ارد لألثمان
واإلن��ج��ازات مقارنة بالوضع الذي
ساد في السابع من تموز ،سيظهر أن
«إسرائيل» خسرت أكثر.
فهي حصلت على إع��ادة الوضع
إلى ما كان عليه من دون تحقيق أي
مكسب ،وتكبدت  68قتيالً ومئات
الجرحى وآالف المشردين ،فيما نزف
الفلسطينيون كثيرا ً وحماس نجحت
في ارباك الحياة في «إسرائيل» في
مجاالت عدة.

الفروف :على كييف �إنهاء «اللعبة الع�سكرية»

بوتين خالل اجتماع مين�سك ...ال يوجد حل ع�سكري للأزمة الأوكرانية
أعلن الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين م��ن العاصمة البيالروسية
مينسك خالل المحادثات التي جمعت
رؤساء دول االتحاد الجمركي (روسيا
وبيالروس وكازاخستان) واالتحاد
األوروب��ي وأوكرانيا ،أنه ال يمكن حل
األزمة األوكرانية عسكرياً.
وق��ال بوتين خالل اللقاء بحضور
المفوضة العليا للشؤون الخارجية
واألم��ن في االتحاد األوروب��ي كاثرين
آشتون« :نحن على استعداد لتبادل
اآلراء حول األزمة الحادة في أوكرانيا
التي ال يمكن حلها عن طريق تصعيد
السيناريو العسكري ،ومن دون مراعاة
مصالح أقاليم جنوب شرقي البالد،
ومن دون حوار سلمي مع ممثليها».
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،أك���د ال��رئ��ي��س
األوكراني بيوتر بوروشينكو أن هدف
زيارته إلى مينسك وقف إراقة الدماء
في شرق أوكرانيا وبدء عملية البحث
عن حلول وسط.
وفي وقت سابق قال بوروشينكو
في لقاء جمعه بنظيره البيالروسي
ألكسندر لوكاشينكو في مينسك« :آمل
صراحة في أن يتمخض ه��ذا اللقاء
عن السالم ،وأن نتمكن من التوصل
إلى اتفاق سيأتي بالسالم إلى أرض
أوكرانيا».
وفي لقاء مع آشتون أكد بوروشينكو
أن التصديق على اتفاقية الشراكة بين
أوكرانيا واالتحاد األوروب��ي سيجري
ف��ي أي��ل��ول ال��م��ق��ب��ل ع��ل��ى رغ���م ح � ّل
البرلمان ،مشيرا ً إلى أن نص االتفاقية
سيبقى من دون أي تغيير ،وسيساهم
التصديق عليه في إج��راء إصالحات
حقيقية في أوكرانيا.
م��ن ناحية أخ���رى ،أعلن الرئيس
البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو
ف��ي ل��ق��اء م��ع ال��م��ف��وض��ة األوروب��ي��ة
للشؤون الخارجية واألم���ن ،أن��ه ال
يتوقع التوصل إلى اتفاقات حاسمة
ح��ول تسوية األزم���ة األوك��ران��ي��ة في
لقاء مينسك ،إال أنه أكد أهمية تحديد
االتجاه ،الذي يجب السير فيه من أجل
إحالل السالم في أوكرانيا.
وفي السياق ،أعلن وزير الخارجية

الروسي سيرغي الفروف أن كييف يجب
أن توقف «اللعبة العسكرية» وتتخلى
عن فكرة تجاوز األزم��ة العميقة في
أوكرانيا من خالل االنتصار في الحرب
ضد شعبها .وقال في حديث صحافي:
«موقفنا واضح ،نحن نريد السالم في
أوكرانيا ،الذي يمكن التوصل إليه فقط
من خ�لال ح��وار وطني واس��ع يشمل
جميع مناطق البالد والقوى السياسية
فيها» ،مضيفا ً أن الواليات المتحدة
واالت��ح��اد األوروب���ي يدعمان لألسف
بصورة عمياء أية خطوات تقوم بها
كييف.
وقال الوزير الروسي إن محاوالت
ت��س��وي��ة األزم�����ات م��ن خ�ل�ال ف��رض
عقوبات أحادية الجانب خارج إطار
ق���رارات مجلس األم��ن ال��دول��ي تهدد
السالم واالستقرار الدوليين ،مؤكدا ً أن
مثل هذه المحاوالت مضرة وتتعارض
مع قواعد القانون الدولي.
كما أكد أن التعامل مع روسيا أو أي
بلد آخر بلغة اإلنذار األخير وإجراءات
اإلرغ��ام أم��ر غير مقبول ،مشيرا ً إلى
أن رد بالده على الخطوات األحادية
ل��ل��والي��ات المتحدة ودول االت��ح��اد
األوروب��ي وغيرها من ال��دول متوازن
ويأخذ في االعتبار حقوق والتزامات

روسيا وفقا ً لالتفاقات الدولية بما في
ذلك في إطار منظمة التجارة العالمية.
وقال الوزير الروسي إن العقوبات
ليست اختيار روسيا ،إال أن موسكو
ستفعل كل ما بوسعها من أجل حماية
مصالحها ال��ش��رع��ي��ة ،بما ف��ي ذلك
مصالح األمن القومي بكل عناصره،
مشيرا ً في الوقت ذاته إلى أن موسكو
ال تسعى إلى تصعيد التوتر وتأمل في
أن يصغي الغرب إل��ى ص��وت العقل
وس ٌتكسر ه��ذه ال���دورة المغلقة من
الخطوات على أس��اس مبدأ «العين
بالعين».
وق���ال الف���روف إن بعض وسائل
اإلع��ل�ام ت��ن��ش��ر ل�لأس��ف معلومات
مشوهة وإشاعات وأكاذيب واضحة،
الفتا ً إل��ى أن أوكرانيا أعلنت أخيرا ً
تدمير قافلة عسكرية آتية من روسيا،
إال أن حتى وزارة الخارجية األميركية
لم تتمكن من تأكيد هذه المعلومات،
مؤكدا ً أن بالده تعتبر مثل هذه األنباء
من مظاهر الحرب اإلعالمية بخصوص
األزمة األوكرانية.
وأضاف الوزير الروسي أن تحطم
ط��ائ��رة «ب��وي��ن��غ» الماليزية مأساة
حقيقية ،مؤكدا ً أن بالده متمسكة بشكل
كامل بتنفيذ القرار  2166لمجلس األمن

الدولي وإج��راءات التحقيق الدولي،
مشيرا ً إلى أن موسكو طرحت أسئلة
مهمة بخصوص الكارثة الجوية في
شرق أوكرانيا لم تجب عنها األطراف
المعنية ،م��ع��رب �ا ً ع��ن أم��ل��ه ف��ي أن
التحقيق سيكشف حقيقة ما حدث.
وأك��د الف���روف أن موسكو ستصر
على محاكمة جميع المسؤولين عن
قتل المدنيين ف��ي كييف ف��ي شباط
الماضي واألحداث الدموية في أوديسا
وماريوبل وغيرها ،قائالً« :إنه ال يمكن
السماح بإعاقة التحقيق في أسباب
تحطم الطائرة الماليزية وغيره من
األح����داث ف��ي أوك��ران��ي��ا» .وأض���اف
أن الوضع اإلنساني في مقاطعتي
لوغانسك ودونيتسك كارثي ومستمر
ف��ي ال��ت��ده��ور ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن األم��م
المتحدة ومجلس أوروب���ا واللجنة
الدولية للصليب األحمر تؤكد ذلك.
واعتبر أن��ه من المهم للغاية في
هذه الظروف تأمين تقديم المساعدات
اإلنسانية العاجلة إلى سكان جنوب
شرقي أوكرانيا.
وأك���د الف���روف أن موسكو تدعو
ال��ح��ك��وم��ة األوك��ران��ي��ة إل���ى ال��وف��اء
بوعودها والمساهمة في تمرير قوافل
إنسانية مقبلة بشكل آم��ن ودون

�أفغان�ستان :عبداهلل ّ
يهدد باالن�سحاب
من �إعادة فرز الأ�صوات
ل�� ّوح المرشح لالنتخابات الرئاسة
األف��غ��ان��ي��ة ع��ب��د ال��ل��ه ع��ب��د ال��ل��ه أم��س
باالنسحاب من عملية إعادة فرز األصوات
وعدم االعتراف بنتائجها ،احتجاجا ً على
عدم إلغاء أصوات اعتبرها مزورة.
وت��ش��رف األم��م المتحدة على عملية
تدقيق في أصوات ثمانية ماليين أفغاني،

وذلك بعد أن زعم كال المرشحين عبد الله
عبد الله ومنافسه أشرف عبد الغني فوزه
في الجولة الثانية من االنتخابات التي
أجريت في  14حزيران.
وق����ال ف��اض��ل أح��م��د م���ن���اوي كبير
المسؤولين ف��ي ف��ري��ق عبد ال��ل��ه ال��ذي
يشرف على عملية مراجعة األص��وات

�أ�ستراليا تك�شف عن حزمة جديدة
من �إجراءات مكافحة الإرهاب
كشفت أستراليا أمس عن حزمة من اإلجراءات لمنع مواطنيها
الشباب م��ن التطرف وال��ذه��اب للقتال ف��ي مناطق صراعات
خارجية مثل العراق وسورية ،إذ انضم العشرات للجماعات
اإلرهابية التي تقاتل هناك.
وقال رئيس الوزراء األسترالي توني أبوت في بيان« :إن 60
مواطنا ً أستراليا ً على األقل يقاتلون في العراق وسورية» .مبديا ً
تخوفه من احتمال مواجهة «مزيد من اإلرهابيين المحتملين في
الداخل ،أكثر من أي وقت مضى» .وأوض��ح أب��وت أن حكومته

عوائق ،معربا ً عن أمله في أن الغرب
سيدرك حجم الكارثة وسيساعد في
تلبية الحاجات األساسية للمدنيين
في جنوب شرقي أوكرانيا.
وكان الموقع االلكتروني الرسمي
للرئيس األوكراني نشر في وقت سابق
مرسوما ً أشار فيه إلى أن انتخابات
التشكيلة الجديدة للبرلمان ستجرى
ف��ي  26تشرين األول المقبل ،في
حين أع��ل��ن المتحدث ب��اس��م رئيس
الدولة قرار بوروشينكو ح ّل البرلمان
الحالي قبل انتهاء صالحياته وإجراء
انتخابات تشريعية مبكرة.
وأش��ار المتحدث إل��ى أن الرئيس
دع��ا القوى السياسية الديمقراطية
إلى التوجه نحو مراكز االقتراع «فريقا ً
أوكرانيا ً موحدا ً مواليا ً ألوروبا».
وأع��ل��ن م��ص��در ف��ي وزارة ال��دف��اع
ال��روس��ي��ة أن ع���ددا ً م��ن العسكريين
ال���روس ع��ب��روا ال��ح��دود ال��روس��ي��ة ـ
األوكرانية بطريق الخطأ ولم يبدوا أية
مقاومة لدى احتجازهم في أوكرانيا.
وأع���اد المصدر إل��ى األذه����ان ،أن
عسكريين أوكرانيين كانوا يعبرون
ال��ح��دود م��ع روس��ي��ا أك��ث��ر م��ن م��رة
بمجموعات يصل ع��دده��ا إل��ى 500
ش��خ��ص ،ب��م��ا ف��ي ذل���ك عسكريون
يحملون أسلحة وي��ق��ودون آليات
عسكرية ،م��ش��ي��را ً إل��ى أن الجانب
ال��روس��ي ل��م يثر أي��ة ضجة إعالمية
بسبب ذلك وكان يقوم بإعادة جميع
الراغبين إلى أوكرانيا في أماكن آمنة.
وكان جهاز األمن األوكراني قد أعلن
في وقت سابق أنه ألقى القبض على
 10من قوات اإلنزال الجوي الروسية
بحوزتهم أسلحة ووثائق.
وع���ل���ى ح���د زع����م ج���ه���از األم���ن
األوك��ران��ي ،فإن العسكريين الروس
قالوا إن كتيبتهم نشرت يوم السبت
الماضي على الحدود مع أوكرانيا ،ثم
قاموا يوم االثنين بعبور الحدود ضمن
قافلة من المدرعات ،إال أن ضباطهم
فقط علموا أن��ه��م ي��ع��ب��رون ال��ح��دود
الروسية ـ األوكرانية.

م�صل رو�سي �ضد «�إيبوال»
للصحافيين ف��ي ك��اب��ول إن «عملية
إب��ط��ال األص���وات م��زح��ة وال ت��وج��د نية
إللغاء أص��وات م��زورة» .وتابع« :اليوم
أعلن أن��ه إذا ل��م تقبل طلباتنا بحلول
صباح الغد ،فإننا لن نستمر في هذه
العملية وأي نتيجة لن تكون ذات قيمة
بالنسبة لنا».

ستنفق  630مليون دوالر أس��ت��رال��ي على إج����راءات تشمل
تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في الحياة المدنية
األسترالية ،مع التركيز على منع الشبان األستراليين من التورط
مع جماعات متطرفة.
وتشمل اإلج��راءات الجديدة إنشاء فرقة متابعة بالشرطة
االتحادية األسترالية لرصد ع��ودة المقاتلين إل��ى أستراليا
وأولئك الذين يدعمونهم ،فضالً عن تشكيل مجموعة للتحقيق مع
المقاتلين العائدين ومؤيديهم ومالحقتهم.
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اب��ت��ك��ر ع��ل��م��اء م��ن معهد «إي��ف��ان��وف» لعلم
الفيروسات في روسيا ،لقاحا ً تجريبيا ً لمكافحة
حمى «إي��ب��وال» وج���رى ال��ح��ص��ول على نتائج
إيجابية بعد اختباره على الحيوانات.
وق��ال��ت وزي���رة الصحة ال��روس��ي��ة ،فيرونيكا
سكفورتسوفا« :عادت من غينيا المجموعة األولى
من العاملين في معهد إيفانوف لعلم الفيروسات،
وأحد العاملين في مركز الهيئة الفيدرالية لحماية
المستهلك .نحن نعرف الفيروس المسبب للمرض
ومميزاته ،ولدينا مصل تجريبي ،اجتاز بنجاح
االختبارات التي تسبق االختبارات السريرية».
وكانت طائرة شحن روسية من ط��راز «إل-
 »76محملة بمختبر متنقل وعلى متنها مجموعة
من المختصين توجهت إل��ى كوناكري عاصمة
غينيا بهدف المساعدة في مكافحة وباء إيبوال.
وأشارت وزارة الطوارئ الروسية إلى أن الطائرة
وعلى متنها مختبر متنقل متكامل متخصص
ف��ي مكافحة األوب��ئ��ة ،م���زود ب��م��ع��دات حديثة
لتشخيص األمراض المتأتية من فيروس «إيبوال»
واألم�����راض ال��م��ع��دي��ة األخ�����رى ،وي��ض��م فريق
المختصين ال��م��راف��ق خ��ب��راء ف��ي علوم األوبئة
والفيروسات والبكتيريا.

أكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة اإلسالمية
في إيران العميد حسين سالمي بأنه جرى تعقب طائرة
التجسس من دون طيار «اإلسرائيلية» منذ اللحظة األولى
لدخولها األجواء اإليرانية.
وقال العميد سالمي في تصريح صحافي أمس إنه:
«تم تعقب هذه الطائرة فور دخولها األجواء اإليرانية وكي
نطلع على أهدافها االستخبارية فقد سمحنا لها بالتوغل
في الداخل ومن ثم استهدفناها في الوقت المناسب».
وأضاف« :إننا لسنا بحاجة إلى الهندسة العكسية لهذه
الطائرة من دون طيار على رغم قدرتنا على ذلك».
وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري« :ليس من
الصحيح ما يقوله البعض بأن هذه الطائرة انطلقت
م��ن «إس��رائ��ي��ل» ،إذ أننا مطلعون تقريبا ً على موقع
انطالقها لكننا ال نصدر حكما ً مسبقا ً بهذا الشأن في

الوقت الحاضر».
و كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اإليرانية
مرضية أفخم ،قد دانت في وقت سابق التعرض ألجواء
إيران من قبل طائرة التجسس من دون طیار الصهیونیة،
معتبرة هذا اإلجراء العدائي انتهاكا ً للسیادة الوطنیة
للبالد.
وأفادت الدائرة العامة للدبلوماسیة االإعالمیة بوزارة
الخارجیة اإلیرانیة ،أن أفخم أش��ارت في تصریحها
إل��ی تعقب وإس��ق��اط ط��ائ��رة التجسس م��ن دون طیار
الصهیونیة المنتهكة ألجواء البالد ،وقالت« :إننا إزاء
هذا االنتهاك الصارخ لسیادتنا الوطنیة ،نعتبر من حقنا
اتخاذ اإلجراء الدفاعي المناسب ومتابعة القضیة علی
مستوی المحافل القانونیة والدولیة بناء علی نتائج
التحقیقات الالزمة وفي إطار القواعد الدولیة».

مدير « »CIAال�سابق  :هجوم «الدولة الإ�سالمية»
على الواليات المتحدة م�س�ألة وقت
أكد الجنرال مايكل هايدن المدير
السابق لوكالة االستخبارات المركزية
األميركية ووكالة األم��ن القومي ،أن
قيام تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي
بشن هجوم على الواليات المتحدة
والغرب مسألة وقت.
ورأى ه���اي���دن ف���ي م��ق��اب��ل��ة مع
شبكة « »CNNاألميركية أن��ه «من
المنطقي ال��ق��ول ال��ي��وم إن التنظيم
ه��و جماعة إره��اب��ي��ة ق��وي��ة محلياً،
وق����د ت��ك��ون ق��وي��ة ع��ل��ى الصعيد
اإلقليمي ،لكن لم تظهر لديها مطامع
دولية بعد ،غير أنها تمتلك أدوات
ذل��ك» .وق��ال« :هناك حملة ج��وازات
السفر األميركية واألوروب���ي���ة ،وقد
ع � ّب��روا ع��ن رغبتهم بشن هجمات،
فالقضية إذا هي أنهم ،وإن اختاروا
أال يهاجموننا غ��داً ،إال أنهم يمكن أن
يختاروا الزمان والمكان المناسبين،
وق��د يحصل ذل��ك في وق��ت أق��رب مما
نتصور».
وأض����اف ه��اي��دن« :ه���م (ال��دول��ة
اإلسالمية) اآلن يتنافسون مع تنظيم

القاعدة األم ،وال توجد طريقة أكثر
قوة لتقديم أوراق اعتمادهم لسائر
التنظيمات الجهادية م��ن مهاجمة
الغرب ،وأظن أن المصالح األميركية
واألم��ي��رك��ي��ي��ن بالمنطقة ف��ي دائ��رة
الخطر اآلن».
وعند سؤاله حول إمكان التعاون
م���ع خ��ص��وم ال����والي����ات ال��م��ت��ح��دة
بالمنطقة ،بما فيها «النظام السوري»

ق��ال ه��اي��دن« :ال أع���رف م��ا إذا كان
هذا األمر قد حصل ،وال يمكنني على
األرجح استبعاده بشكل كلي ،المرء
قد يعيد التفكير بذلك في المستقبل».
وأضاف« :ما يمكنني قوله إنه بمقدار
ما قد يبدو األمر مقنعا ً ومفيدا ً حالياً،
لكنه على المستوى االستراتيجي
سيكون أمرا ً مدمرا ً جدا ً وما كنت ألقدم
على مثل هذا العمل».

المجل�س الإ�سالمي في بريطانيا:
خطة مكافحة الإرهاب فا�شلة
ق��ال ه���ارون خ��ان نائب األمين
ال���ع���ام ل��ل��م��ج��ل��س اإلس�ل�ام���ي في
بريطانيا إن استراتيجية الحكومة
الرئيسية لمكافحة اإلرهاب فشلت،
مشيرا ً إلى أن خطة المنع كان لها
تأثير سلبي.
وتسعى الخطة التي أطلقتها
الحكومة إلى تقليل تأثير التطرف،
م��ش��ي��رة إل���ى أن��ه��ا ت��دع��م غالبية
المسلمين في بريطانيا في مكافحتهم
لإلرهاب ،حيث يهدف برنامج المنع
وهو جزء من استراتيجية الحكومة
ضد اإلرهاب إلى «الحيلولة دون أن
يصبح األفراد إرهابيين ،أو مؤيدين
لإلرهاب».
وم��ن بين م��ا نفذ م��ن إج���راءات
المنع ،وق��ف مجيء «المدافعين
عن اإلره��اب» إلى بريطانيا ،ودعم
ح��م�لات ال��ج��ال��ي��ة المسلمة التي
تعارض اإلره��اب ،ومراقبة األفراد
الذين قد يكونون «عرضة لتورطهم
ف��ي أن��ش��ط��ة إره��اب��ي��ة» .وتشمل
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة «ج��م��ي��ع أش��ك��ال»
اإلرهاب ،بما فيها التطرف اليميني.
غير أن خ��ان ق��ال إن اج���راءات

الحكومة البريطانية عزلت الشباب
المسلم ،ودفعتهم تجاه الجماعات
ال��م��ت��ش��ددة .وأض����اف أن ك��ث��ي��را ً
م��ن ش��ب��اب المسلمين ل��م يكونوا
«مهتمين باالنخراط في أي شيء له
صلة ببرنامج المنع».
وأضاف خان أن كثيرين شعروا
أن السلطات تنظر إليهم باعتبارهم
إرهابيين محتملين ،إذا ذهبوا إلى
المساجد ،أو انضموا إلى جماعات
إسالمية منظمة أخ��رى ،مؤكدا ً أن

هذا أدى إلى شعور بعض الشباب
«بالضياع والحرمان» ،والتعرض
ألن يصبحوا متشددين.
وق��ال خ��ان إن المشكلة الكبرى
هي أن كثيرا ً من شباب المسلمين
ش��ع��روا بخيبة أم���ل» ،لكنهم لم
يستطيعوا التعبير ع��ن وجهات
ن��ظ��ره��م ،م��ش��ي��را ً إل���ى أن ال��ن��اس
بحاجة إلى فضاء آمن حيث يمكنهم
«الحديث بحرية من دون تصنيفهم
كإرهابيين».

ال�صين تدعو فيتنام �إلى تعوي�ض مواطنيها
الذين ت�ضرروا من �أعمال ال�شغب
أعربت الصين عن أملها أن تنفذ فيتنام إجراءات تعويضية
ألعمال الشغب التي أدت إلى وفاة عمال صينيين في شهر
أيار الماضي .ونقلت وكالة «شينخوا» لألنباء عن المتحدث
باسم وزارة الخارجية الصينية «هونغ لي» قوله في بيان ،إن
الوزارة استمعت لتصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية
الفيتنامية حول هذه الحوادث.
وكان تقرير صادر عن وكالة األنباء الفيتنامية أشار إلى
أن المتحدث باسم وزارة الخارجية «لي هاي بينه» عبر عن
أسفه إزاء وقوع هذه الحوادث للشركات ذات االستثمارات
األجنبية بما في ذلك الشركات الصينية والعمال الصينيون

في أي��ار الماضي وعلى فقدان بعض العمال الصينيين
لحياتهم أو إصابتهم.
وأوضح التقرير أن فيتنام تجري تحقيقات في القضية
وستعاقب منتهكي القانون في وقت تنفذ إجراءات ضرورية
لضمان سالمة العمال الصينيين والعمال األجانب اآلخرين
والشركات األجنبية العاملة في فيتنام.
يذكر أن سلسلة من أعمال الشغب ضربت شركات أجنبية
في جنوب ووسط فيتنام ما أسفر عن مقتل خمسة مواطنين
صينيين وح��رق ما يقرب من  20مصنعا ً أجنبيا ً وإلحاق
الضرر بما يقرب من  1100شركة أجنبية.

