دوليات

السنة السادسة  /اجلمعة  31 /تشرين األول  / 2014العــدد 1624
Sixth year / Friday / 31 October 2014 / Issue No. 1624

ظريف ا�ستقبل اليا�سون و�أكد اال�ستمرار في مكافحة الإرهاب والتطرف

خرازي� :أخطاء بع�ض القوی الكبری �أدت �إلى عدم ا�ستقرار المنطقة
أكد وزير الخارجية اإليراني محمد
ج��واد ظريف ،أن هدف ب�لاده الدائم
هو السالم واالستقرار في المنطقة
والعالم ،مشيرا ً إلى أن إي��ران كانت
دائما ً تحارب اإلره��اب والجماعات
المتطرفة.
وخالل استقباله نائب األمين العام
لمنظمة األمم المتحدة يان الياسون،
قال ظريف إنه ال تمكن محاربة جماعة
«داعش» اإلرهابية في العراق ،وفي
المقابل تقويتها ودعمها في سورية،
ودعا جميع دول المنطقة والعالم إلى
التعاون من أجل مواجهة هذا الخطر،
م��ش��ددا ً على أن يأخذ ال��غ��رب األم��ر
بجدية ويقدم على خطوات عملية
حقيقية في سبيل ذلك.
من ناحية ثانية ،أعرب الیاسون
عن أسفه لمواصلة االشتباكـات في
ال��ع��راق وس��وری��ة ،وق���ال« :ف��ی ظل
التعاون بین ب��ل��دان المنطقة ،فإن
المشاكـل س ُتحل» ،مؤكـدا ً ضرورة
تعزیز الحوار والتعاطي بین بلدان
المنطقة ال سیما إیران والسعودیة».
وأش���ار المسؤول األم��م��ي إل��ی أن
تنظيم «داع��ش» يشكل تهديدا ً جادا ً
لألمن ،مؤكدا ً أن الجمیع في داخل
المنطقة وخ��ارج��ه��ا ی��ن��ظ��رون إلیه
باعتباره مشكلة .ووص���ف ال��دور
اإلیراني في تسویة القضایا اإلقلیمیة
بالبارز ،الفتا ً إلى ض��رورة استمرار
ال��م��ش��اورات ب��ی��ن األم���م المتحدة
والجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة.
أما رئیس المجلس االستراتیجي
للعالقات الخارجیة في إيران كـمال
خرازي فقد استقبل نائب األمین العام
لمنظمة األمم المتحدة یان الیاسون.
وأكد في مؤتمر صحافي مشترك أن
أخطاء بعض القوی الكبری هي التي
أدت إلی عدم االستقرار في المنطقة،

مضيفا ً أن اجتماعهما ك��ان ممتازا ً
وتم خالله البحث في قضایا المنطقة
ومنها ظروف العراق وسوریة ولبنان،
إضافة إل��ی أوض��اع األم��م المتحدة
وتأثیرها الجوهري في تلبیة حاجات
المجتمع البشري ،كذلك المفاوضات
حول البرنامج النووي اإليراني.
وت��اب��ع خ���رازي أن��ه ج��ری أيضا ً
خالل اللقاء بحث ت��وازن القوی في
المنطقة وظ��روف المنطقة التي أدت
أخطاء بعض القوی الكبری إلی عدم
االستقرار فیهاُ ،
وطرحت سبل الحل
لهذه المشكالت من منظار الجمهوریة
اإلسالمیة في إيران.
واعتبر خرازي أن قطع الدعم المالي
والعسكري ع��ن جماعة «داع���ش»
وس��ائ��ر ال��م��ج��م��وع��ات اإلره��اب��ی��ة،
یشكل الخطوة األولی لحل وتسویة
قضایا سوریة وعودة االستقرار إلى

المنطقة.
وق��ال نائب األمین العام لمنظمة
األم����م ال��م��ت��ح��دة ف��ي ه���ذا المؤتمر
الصحافي المشترك ،إن اجتماع اليوم
تناول أوضاع المنطقة وسائر القضایا
الدولیة ،وكذلك أهمیة التعاطي مع
أوض��اع منطقة الشرق األوس��ط غیر
المستقرة.
وأش�����ار ال��ي��اس��ون إل���ى أن���ه تم
خالل اللقاء تأكيد ض��رورة الخروج
م��ن المشاكل الراهنة عبر الحلول
السياسية ال العسكرية ،موضحا ً
أنها أكـثر فاعلیة ألوض��اع العراق
وسوریة .وشدد على ضرورة النظر
ن��ح��و المستقبل وال��ح��ي��ل��ول��ة دون
تدهور األوضاع في المنطقة ،مضيفا ً
أن إلی��ران دورا ً مهما ً ومثمرا ً في أمن
المنطقة ،مشيرا ً إل��ى ال���دور البناء
للجمهوریة اإلسالمیة في حل األزمات

باري�س :الظروف غير مهي�أة
لت�سليم «مي�سترال» �إلى رو�سيا
أع��ل��ن وزي���ر المالية الفرنسي
ميشيل سابن أن الظروف لم تهيأ
بعد لتسليم حاملة المروحيات
الفرنسية «ميسترال» إلى روسيا.
وقال الوزير الفرنسي أمس ،إن
تسليم «ميسترال» يتطلب تطبيع
الوضع في أوكرانيا أوالً ،مشيرا ً إلى
أنه م��ازال هناك توتر بهذا الشأن
على رغم تحقيق بعض التقدم في
تسوية األزمة األوكرانية.
وك��ان دميتري روغ��وزي��ن نائب
رئيس ال���وزراء ال��روس��ي ق��د أعلن
أن روس��ي��ا ستتسلم أول حاملة
مروحيات من طراز «ميسترال» في
 14تشرين الثاني المقبل ،مشيرا ً
إلى أن «روس أوبورون اكسبورت»
تلقت دع��وة بالحضور إل��ى سان

ن���ازي���ر ف���ي  14ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي
الس��ت�لام أول ح��ام��ل��ة م��روح��ي��ات
من ط��راز «ميسترال» التي أطلق
ع��ل��ي��ه��ا ال��ج��ان��ب ال���روس���ي اس��م
«فالديفوستوك» وإن��زال الحاملة
الثانية إل��ى ال��م��ي��اه ،حيث يوجد
هناك اآلن طاقم عسكري روس��ي
مؤلف من  360بحاراً ،إضافة إلى
 60مدربا ً لتدريب طواقم جديدة.
وأكد المسؤول الروسي أن تنفيذ
العقد من الناحية التقنية يجري
وفقا ً للخطة ،مضيفاً« :في ما يخص
ال��ق��رارات السياسية ،نعتقد أن
على فرنسا أن تدافع عن سمعتها
كشريك موثوق به ،بما في ذلك في
مسائل التعاون العسكري».
تجدر اإلشارة إلى أن الجدال حول

اإلقلیمیة.
وق����ال ال��ي��اس��ون« :ل��ق��د شهدنا
تعاونا ً بناء من جانب إی��ران بشأن
أفغانستان ،وبطبیعة الحال فإن هذا
األمر قائم بشأن التطورات الجاریة
في العراق» ،وأض��اف« :نحن نرغب
بمشاهدة تعزیز دور إیران في سائر
مجاالت حل األزمات اإلقلیمیة».
ولفت الیاسون إل��ی المفاوضات
النوویة بین إیران ومجموعة «،»1+5
وق��ال« :أن��ا لست مفاوضا ً ومنظمة
األم���م المتحدة لیست ناشطة في
ه��ذا المجال ،ولكن استنتاجي بعد
االتصال مع األطراف المفاوضة هو أن
فرصة جیدة قد توافرت اآلن وال ینبغي
ألي من الطرفین إهدارها» ،مؤكدا ً أن
جمیع األطراف المفاوضة تسعی إلى
الوصول إلی نتیجة مرضیة في إطار
االحترام المتبادل.

وفاة جندي تركي
�أطلق عليه النار
في ديار بكر
بيع وتسليم السفينتين الحاملتين
للمروحيات من ط��راز «ميسترال»
إل��ى روس��ي��ا ب��رز ف��ي إط���ار فرض
عقوبات أميركية وأوروب��ي��ة على
خلفية األزمة في أوكرانيا .وتعززت
األزم���ة ح��ول تسليم «ميسترال»
بسبب الخالف حول إمدادات الغاز
بين أوكرانيا وروسيا والذي يهدد
إمدادات الغاز األوروبية.
وكانت فرنسا قد هددت روسيا
ف��ي شهر أي��ل��ول الماضي بتعليق
تسليم «ميسترال» بسبب األزم��ة
األوك��ران��ي��ة .وأع��ل��ن وزي��ر ال��دف��اع
الفرنسي جان إيف لودريان الثالثاء
أن الرئيس فرنسوا هوالند سيتخذ
قرارا ً حول تسليم «ميسترال» خالل
شهر تشرين الثاني المقبل.

أعلنت هيئة أركان الجيش التركي
وف��اة جندي تركي متأثرا ً بجروح
بالغة أصيب بها األربعاء الماضي
في ديار بكر ،كبرى المدن الكردية،
في جنوب شرقي تركيا جراء عيارات
نارية أطلقها رجالن ملثمان.
وق��ال��ت هيئة األرك���ان ف��ي بيان،
إن القوات المسلحة التركية «تدين
بشدة هذا االعتداء الوحشي الدنيء
والغادر».
وقد سقط نجدت اي��دو أوغلو إثر
إصابته بإطالق نار عن ق��رب ،فيما
ك��ان خ���ارج ال��خ��دم��ة ي��ق��وم بشراء
حاجيات لزوجته في وسط مدينة
ديار بكر .ولم تعرف هوية الملثمين
اللذين فتحا النار بحسب الجيش.
ويأتي هذا الهجوم بعد مقتل ثالثة
ج��ن��ود آخ��ري��ن السبت ف��ي ظ��روف
مماثلة ،فيما لم يكونوا في الخدمة في
مدينة سوكسيكوفا بأقصى جنوب
شرقي تركيا ليس بعيدا ً من الحدود
العراقية.
ونسب الجيش الهجوم السابق إلى
األكراد في حزب العمال الكردستاني
والذين نفوا ذلك بشكل قاطع.

�أ�ستراليا تمنع �سفر
مواطنيها للقتال
في الخارج

«توتال» الفرن�سية تبقي على ا�ستراتيجيتها في رو�سيا
أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة الطاقة «توتال»
باتريك بويانيه أمس ،أن الشركة الفرنسية غير عازمة على
تغيير خططها االستثمارية في روسيا.
وق��ال بويانيه ال��ذي عين بعد وف��اة رئيس المجموعة
الفرنسية كريستوف دو مارجري في ح��ادث أليم الشهر
الجاري إنه ال يوجد سبب يدفع شركته إلى تغيير شكل
تعاونها مع روسيا.
وكشف المدير التنفيذي للشركة في اليوم األول من مؤتمر
«النفط والمال» الجاري في لندن والذي بدأ فعالياته أمس أن
شركته تعتزم االنتهاء من تمويل حصتها في مشروع «يامال
للغاز الطبيعي المسال» المشترك مع شركة «نوفاتيك»
الروسية والشركة الصينية « »CNPCقبل شهر اَذار المقبل،
مضيفا ً أن شركة «توتال» تقوم حاليا ً بالتفاوض مع مقرضين

صينيين وروس وأوروبيين بهدف تمويل المشروع.
وتبلغ حصة شركة «توتال» في المشروع مقدار  20في
المئة ،في حين حصة الشركة الروسية تشكل مقدار 60
في المئة و 20في المئة المتبقية تعود للشركة الصينية
«.»CNPC
وينطوي مشروع «يامال للغاز الطبيعي المسال» على
إنشاء مصنع إلنتاج الغاز الطبيعي المسال بقدرة إنتاجية
تصل إلى  16.5مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ً
الذي سيستمد الغاز من حقل الغاز «جنوب تامبوف» البالغ
احتياطه  907مليار متر مكعب من الغاز.
ويتضمن المشروع تشييد البنية التحتية بما في ذلك
الميناء والمطار بالقرب من قرية «سابيتا» الواقعة شمال
شرقي شبه جزيرة يامال الروسية.

أقرت أستراليا أمس قوانين لمنع
الشبان م��ن أت��ب��اع الفكر المتطرف
عن ال��ذه��اب للقتال في «صراعات
خارجية مثل العراق وسورية» ،وذلك
بعد انضمام عشرات األستراليين إلى
الجماعات اإلرهابية.
وق��ال رئيس ال���وزراء األسترالي
توني أبوت للبرلمان إن  70أستراليا ً
على األق���ل ي��ح��ارب��ون ف��ي ال��ع��راق
وس��وري��ة ،ونحو مئة يعيشون في
أستراليا يعملون على تسهيل ذلك،
مشيرا ً إلى أن الحكومة ألغت جوازات
سفر نحو  70مواطناً.
وأكد أن هذه القوانين هي «لحماية
دول أخ����رى ي��ج��ب أال تستضيف
أس��ت��رال��ي��ي��ن ع��ازم��ي��ن ع��ل��ى األذى،
ولحمايتنا نحن ،ألن األستراليين
لهم الحق في العودة إلى هذه البالد،
وآخ��ر ما نريده هو وج��ود أشخاص
في شوارعنا تبنوا الفكر المتطرف
والوحشي بمشاركتهم في أنشطة
إرهابية في الخارج».
وك��ان��ت أس��ت��رال��ي��ا ،ال��ت��ي أعلنت
حالة التأهب تحسبا ً لهجمات يشنها
مسلمون متطرفون أو متشددون
أستراليون عائدون من القتال في
ال��ش��رق األوس����ط ،رف��ع��ت مستوى
التهديد من خطر الهجمات اإلرهابية
وشنت سلسلة من المداهمات الكبيرة
في مدن رئيسية.
وت��ط��رح ال��ح��ك��وم��ة األس��ت��رال��ي��ة
ال��ت��ي ح���ذرت ف��ي اآلون����ة األخ��ي��رة
من أن التوازن بين الحرية واألمن
«ق��د يتغير» قوانين مثيرة للجدال
لالحتفاظ بالبيانات الشخصية
وتقول إن هناك حاجة لها لمواجهة
التهديدات األمنية واإلجرامية.
وكانت األم��م المتحدة قد طالبت
كل ال��دول األعضاء الشهر الماضي،
بتجريم سفر مواطنيها إلى الخارج
للقتال مع الجماعات المتشددة أو
تجنيد وتمويل آخرين ألجل ذلك.

وا�شنطن ت�شيد بدور ال�صين في ا�ستقرار �أفغان�ستان
رحبت ال��والي��ات المتحدة أمس
ب��دور الصين المتزايد في مساعي
إش��اع��ة االس��ت��ق��رار بأفغانستان،
قائلة إن م��ؤت��م��را ً عقد ف��ي بكين
لوزراء الخارجية بشأن إعادة إعمار
أفغانستان ه��ذا األس��ب��وع يظهر
التزامها تجاه المنطقة مع انسحاب
القوات الغربية منها.
وم��ث��ل ه����ذا ال��ت��ص��ري��ح ال���ذي
ص��در عن مسؤول كبير في وزارة
الخارجية األميركية إش��ادة نادرة
ببكين التي تستضيف هذا األسبوع
الرئيس األفغاني أش��رف غني في
أول زي��ارة إلى الخارج منذ توليه
منصبه في شهر أيلول الماضي.
وق���ال ال��م��س��ؤول األم��ي��رك��ي إن
«نظرة الصين إل��ى االن��خ��راط في
أفغانستان تغيرت فعالً بشكل كبير
على مدى السنوات القليلة الماضية
وباتجاه إيجابي جدا ً في نظرنا»،
وأضاف« :هذا إظهار حقيقي اللتزام
الصين تجاه أفغانستان ودورها في
المنطقة وهو ما نرحب به بشدة».
وكانت الصين قد تعهدت يوم
الثالثاء الماضي منح أفغانستان
مساعدات قيمتها  327مليون دوالر
حتى عام  2017مقارنة مع 250
مليون دوالر قدمتها لها حتى اآلن
منذ سقوط نظام طالبان في .2001
ويجتمع وزراء خارجية دول

آسيوية (اليوم) الجمعة في بكين
لحضور الجولة الرابعة من مؤتمر
«عملية اسطنبول» حول أفغانستان
وال���ذي ت��أم��ل الصين أن يساعد
في تعزيز التنمية واألم��ن هناك.
ويحضر مستشار البيت األبيض
جون بوديستا االجتماع.

ويخشى المسؤولون الصينيون
أن ي�����ؤدي ان���ع���دام االس��ت��ق��رار
ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان إل���ى م��زي��د من
االضطرابات في منطقة شينجيانغ
غ��رب الصين ،إذ تقول الحكومة
إن انفصاليين مسلحين متأثرين
بالمتطرفين على طول الحدود مع
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أفغانستان وباكستان يشنون
هجمات عنيفة.
لكن خبراء يشككون في تأثير
الجماعات المسلحة ف��ي الصين
ويقولون إن التهميش االقتصادي
للمسلمين الويغور أح��د األسباب
الرئيسية للعنف هناك.

رو�سيا مح�صنة بمنظومة �إنذار �صاروخي
على جميع االتجاهات الخطرة
أعلن يوري بوريسوف ،نائب وزير
الدفاع الروسي أن أراض��ي روسيا
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن محصنة جيدا ً
بمنظومة اإلن���ذار الصاروخي على
جميع االتجاهات الخطرة.
وق���ال ب��وري��س��وف للصحافيين
أمس ،إن روسيا تقوم حاليا ً بتطوير
ال��رادارات على األرض بهدف تعزيز
ق��درة منظومة اإلن��ذار الصاروخي،
مؤكدا ً أن وزارة الدفاع تقوم كذلك
بتطوير القطاع الفضائي لمنظومة
اإلن��ذار ،الذي تدهور إلى حد ما بعد
انهيار االتحاد السوفيتي ،مضيفا ً أن
أجهزة فضائية للمنظومة الموحدة
للمعلومات الفضائية ستطلق إلى
الفضاء ل��ه��ذا ال��غ��رض ف��ي القريب
العاجل.
وأوض����ح ال��م��س��ؤول العسكري
الروسي أن التطوير المستمر لوسائل
الهجوم النووي يتطلب تطوير القطاع
الفضائي للمنظومة الروسية لإلنذار
الصاروخي.
وك��ان��ت م��وس��ك��و ق��د أع��ل��ن��ت في
وق���ت س��اب��ق أن غ��واص��ة «ي���وري
دولغوروكي» الذرية االستراتيجية
قامت بإطالق صاروخ تدريبي عابر
للقارات من ط��راز «بوالفا» باتجاه
قاعدة (كورا) شمال شرقي روسيا.
وفي تصريح صحافي أفاد متحدث
باسم وزارة ال��دف��اع الروسية بأن
عملية اإلطالق تمت من تحت المياه،

وأن األجزاء القتالية للصاروخ وصلت
إلى القاعدة التدريبية الواقعة في
شبه جزيرة كامتشاتكا في الموعد
المخطط له.
وأشارت الوزارة إلى أن من ميزات
عملية اإلطالق األخيرة أن الغواصة
االستراتيجية كانت م���زودة بطقم
كامل من صواريخ «بوالفا» .وأضاف
المتحدث أن هذه هي المرة األولى
ال��ت��ي ت��ج��رى فيها عملية اإلط�لاق
بحسب خطة التدريبات الخاصة

بغواصة «يوري دولغوروكي» منذ
دخولها إل��ى الخدمة النظامية في
األس��ط��ول الشمالي ال��روس��ي مطلع
العام الماضي.
يذكر أن عمليات اإلطالق السابقة
لصاروخ «بوالفا» كانت تجرى في
إط��ار برنامج خ��اص باختبار هذه
المنظومة الصاروخية بالذات.
جدير بالذكر أن صاروخ «بوالفا»
الباليستي العابر للقارات عبارة
عن ص��اروخ بحري ثالثي المراحل

وعامل بالوقود الصلب ينصب في
ال��غ��واص��ات ال��ذري��ة االستراتيجية
الروسية من مشروع «بوريه .« 955
وبدأ تصميم الصاروخ عام 1988
في معهد موسكو للتقنيات الحرارية.
وب��دأ اختبار ال��ص��اروخ ع��ام 2004
واس��ت��غ��رق بضعة أع���وام قبل أن
يدخل عام  2012في حوزة البحرية
الروسية ،و ُز ّودت غواصتا «يوري
دولغوروكي» و»فالديمير مونوماخ»
به.

بوركينا فا�سو تتراجع عن تعديل الد�ستور بعد اقتحام البرلمان
سحبت حكومة بوركينا فاسو مشروع قانون لتعديل الدستور يسمح للرئيس
بليز كومباوري ،ال��ذي يحكم البالد منذ  27سنة ،بالترشح في االنتخابات
الرئاسية المقبلة.
وأفاد شاهد عيان بأن آالف المحتجين اقتحموا مبنى برلمان بوركينا فاسو ،ما
أرغم الشرطة على االنسحاب ،وذلك قبل التصويت على اقتراح يسمح للرئيس
بالترشح في االنتخابات مرة أخرى.
وأكد وزير االتصاالت اآلن إدوارد تراوري أن الحكومة تخلت عن مشروع لتعديل
الدستور إلزالة البند الذي يقصر حكم الرئيس بفترتين ليتيح المجال لكومباوري
أن يخوض االنتخابات الرئاسية مرة أخرى العام المقبل.
وأشارت تقارير إعالمية عن سماع دوي إطالق نار قرب القصر الرئاسي في
العاصمة ،في حين قال شهود إن تلفزيون بوركينا فاسو الرسمي توقف عن البث
أمس بعد أن اقتحم محتجون المبنى ونهبوا محتوياته ،حيث أطلق حراس مبنى
التلفزيون أعيرة في الهواء في محاولة لتفريق المحتجين لكن الحشد واصل
التقدم ،ما دفع الجنود إلى الفرار.
جاء ذلك في وقت ذكرت وسائل إعالم محلية أن قائد الجيش في بوركينا فاسو
سيصدر بيانا ً حول الوضع في البالد.

الجي�ش الباك�ستاني ي�ص ّعد هجومه على �إقليم خيبر
ذك��رت م��ص��ادر أمنية باكستانية أن ضربات
شنتها طائرة أميركية من دون طيار أسفرت عن مقتل
سبعة متمردين ،بينهم مسؤول في شبكة حقاني،
في المناطق القبلية الحدودية مع أفغانستان.
ونقلت وكالة «فرانس ب��رس» عن مصدر أمني
قوله إن «سبعة متمردين على األقل بينهم أربعة
أجانب قتلوا في هذه الغارة لطائرة من دون طيار»،
موضحا ً أن م��س��ؤوال ً ف��ي شبكة حقاني م��ن بين
القتلى.
ووقعت ال��غ��ارة في وق��ت مبكر أم��س في قرية
نرجس على بعد أكثر من  25كيلومترا ً غرب وانا،
كبرى مدن منطقة جنوب وزيرستان القبلية التي
تعد معقالً لحركة طالبان والقاعدة ومقاتلين أجانب
من األوزبك واألويغور.
وتصاعدت الهجمات األميركية بطائرات من
دون طيار تضرب أهدافا ً في المناطق القبلية مرات
عدة أسبوعياً ،لكن الهجوم األخير يأتي بعد أيام
قليلة من إنهاء قوات التحالف لعملياتها رسميا ً في
أفغانستان المجاورة.
وكانت هجمات الطائرات من دون طيار توقفت
عندما شرعت الحكومة الباكستانية في محادثات
سالم مع حركة طالبان لم تثمر في نهاية المطاف
لكن الهجمات استؤنفت قبل أربعة أيام من إعالن
الجيش شن هجوم على طالبان في وزيرستان
الشمالية في حزيران الماضي.
وفي السياق ،قال الجيش الباكستاني إن 29

شخصا ً قتلوا واضطر آالف المدنيين للهروب من
إقليم خيبر بشمال غربي البالد ،فيما صعد الجيش
حملة مستمرة منذ أسبوعين على متشددي طالبان
في المنطقة.
وذكر الجيش في بيان أمس أن  21يشتبه بأنهم
متشددون وثمانية جنود قتلوا يوم األربعاء ،من
دون أن يذكر أرقاما ً عن خسائر في صفوف المدنيين،
في حين يقول مسؤولون في إدارة األزمات الوطنية

إن القتال أجبر أكثر من  18ألف مدني على النزوح
عن ديارهم.
وقال أحد سكان المنطقة« :قوات األمن تطلب منا
مغادرة المنطقة ألنه سيكون هناك قصف عنيف
ضد المتشددين» ،لكنه أضاف أن المتشددين أقاموا
تحصينات لمنع السكان من الرحيل ،مشيرا ً إلى أن
«المتشددين يقولون إنه ال ينبغي لنا أن نهرب من
القرى ،ال نعرف بمن نثق».

