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كوالي�س

لت�أخذ قياداتنا وف�صائلنا «هدنة كالم» و«فترة �صمت»

علي وعمر و�شعب العراق...
هل �أدرك العراقيون اليوم
حجم الخطيئة؟

} راسم عبيدات
*

} هشام الهبيشان

في اآلون��ة األخ�ي��رة كشفت مجلة «ت��اي��م» األميركية في
ت�ق��ري��ر م��وس��ع م��ن ث�م��ان��ي ص�ف�ح��ات ،ع��ن ت�ف��اص�ي��ل خطة
تقسيم ال�ع��راق إل��ى ث�لاث دول ،واح��دة منها ف��ي الشمال
لكوردستان ،والثانية للسنة بمحاذاة سورية ،أما الثالثة
فللشيعة وم�ك��ان�ه��ا ف��ي ج�ن��وب ال �ع��راق وت�ض��م مساحات
واسعة منه ،ومن الجدير بالذكر هنا أن مجلة «تايم» التي
تعبّر في أغلب األحيان عن وجهة نظر اإلدارة األميركية،
تحدثت في تقريرها عن ض ّم المناطق الكردية في سورية
إلى الدولة الكردية إضافة إلى ض ّم بعض المناطق السنية
في شرق سورية للدولة السنية العراقية ،ونشرت المجلة
خ��رائ��ط م�ف�ص�ل��ة ت��وض��ح م�ن��اط��ق ت��وزي��ع ال �ك��رد والسنة
وال�ش�ي�ع��ة ،وع� �دّت ب �غ��داد م��ن ض�م��ن ال��دول��ة ال�س�ن�ي��ة ،أما
كركوك فكانت داخل الدولة الكردية لكنها على خط التماس
مع دولة السنة ،أما الدولة الشيعية الجديدة ،فهي ستتجه
جنوبا ً حيث تصل إل��ى الكويت ،لتستقطع مناطق حيوية
منها إل��ى أن تصل أيضا ً إل��ى ض� ّم بعض أج��زاء من شمال
شرقي السعودية.
هذه التفاصيل التي ذكرتها المجلة األميركية تؤكد بما
ال يقبل الشك بأنّ هناك مشروعا ً صهيو – أميركياً ،يهدف
إل��ى إض �ع��اف ال �ع��راق ،وت�م��زي�ق��ه وتفتيته كنقطة أساس
لتمزيق وتفتيت المنطقة العربية ككل ،وه��ذا ما يؤكد بما
ال يقبل الشك أيضا ،بأن الهجمة التي تتعرض لها المنطقة
العربية واإلقليم ككل ،هدفها ب��األس��اس ه��و تمزيق هذه
المنطقة خدمة للمشاريع االستعمارية الصهيو – أميركية،
الشعب العراقي المستهدف بغالبيته من آث��ار وإف��رازات
ه��ذا ال�م�ش��روع أدرك م�ب�ك��را ً األه ��داف الحقيقية للعدوان
األميركي على العراق عام  ،2003ومع ذلك التزم بعضه
الصمت وبعضه الحياد وبعضه ذهب بشكل مباشر أو غير
مباشر لالنخراط ببوتقة هذا المشروع ليصبح جزءا ً منه،
والبعض اآلخ��ر وهم قلة في العراق اتجهوا نحو محاربة
ه��ذا ال�م�ش��روع وم�ح��اول��ة إس�ق��اط��ه .ف��ي المحصلةن تؤكد
حقائق ال��واق��ع أن��ه وب�ع��د م��رور  12سنة على االحتالل
األميركي للعراق ،أن الشعب العراقي بمجموعه اليوم،
أدرك بشكل أو بآخر حجم الخطيئة التي ارتكبها العراقيون
كل العراقيين بحق ال�ع��راق ،عندما صمتوا على إف��رازات
ونتائج وتداعيات مسارات المشروع األميركي بالعراق.
ال�ي��وم ،من حق الجميع أن يتساءل ويسأل العراقيون
ال ��ذي ��ن ي �ن �ت �ف �ض��ون وي��ت��ظ��اه��رون وي �ط��ال �ب��ون بإسقاط
م��ؤس�س��ات ف��اس��دة وعميقة زرع �ه��ا ال�م�ش��روع األميركي
– الصهيوني بالعراق ،أين كنتم أنتم العراقيون الذين
تتظاهرون تحت لهيب الشمس الحارقة ،عندما أق ّر دستور
بريمر الفاسد الذي أنتج ك ّل هذا الفساد بالعراق؟ أين كنتم
عندما استغلكم بعض القوى السياسية «الطائفية» التي
جاءتكم على ظهور الدبابات األميركية الغازية ،وأسقطت
على عقولكم وعواطفكم «مفاهيم طائفية قذرة» أنتجت في
دوائ��ر المشروع األميركي – الصهيوني؟ وه��ل أدركتم
اليوم حقيقة أن عليا ً وعمرا ً والحسين ومعاوية ،وإلخ...
ال ناقة لهم وال جمل بك ّل مشاكلكم الخدمية والحياتية
واألمنية والدينية والسياسية واالجتماعية واألخالقية
ال��خ ...التي تعانون منها ال�ي��وم؟ وه��ل أدرك�ت��م حقيقة أن
الكثير م��ن ساستكم وبعض أح��زاب�ك��م ه��م نتاج مشروع
يستهدف ش��قّ ص ّفكم وتحويل ال�ع��راق إل��ى دول وأقاليم
وواليات وإمارات متناحرة؟ وأنتم العراقيون بمجموعكم
تعلمون أن دستور «بريمر» وحلفائه من العراقيين قد أ ّقر
الفيدرالية التي تشمل الدويالت الثالث على أسس طائفية:
شيعية في الجنوب ،سنية في الوسط ،كردية في الشمال،
عقب احتالل العراق ع��ام  ،2003فلماذا وافقتم على هذا
الدستور الفاسد الذي رسخ مفاهيم الطائفية القذرة وكل
نتائجها السلبية الكارثية؟
إن الناظر اليوم إلى الشق اإلنساني في الداخل العراقي،
وهو األه ّم ومحور حديثنا هنا ،سيدرك حجم المأساة التي
يعيشها العراقيون كل العراقيين ،فما زال مسار المعارك
على األرض العراقية يلقي بظالله المأسوية والمؤلمة بك ّل
تجلياتها على المواطن العراقي المتأثر بشكل مباشر من
نتائج هذه المعارك ومساراتها السياسية الملتوية ،وما
زال��ت ن��ار ال�ح��رب وإع��دام��ات ال�م�ي��دان والتصفية بالمقار
األم�ن�ي��ة ودوي ال �م��داف��ع وه��دي��ر ال �ط��ائ��رات ت�ض��رب بقوة
ب�م�ج��وع�ه��ا ك� � ّل م �ق��وم��ات ال�ع�ي��ش ب �ح��ده األدن� ��ى للمواطن
العراقي وبخاصة في مناطق غ��رب ال�ع��راق ،والناظر إلى
ح��ال الكثير من العراقيين اليوم داخ��ل العراق وخارجه،
ي�ع��رف حجم ال�م��أس��اة ال�ت��ي يعيشها ال�م��واط��ن العراقي،
فاليوم في العراق هناك مدن بكاملها بجنوب وغرب وشمال
العراق ،ال يوجد فيها ماء وال كهرباء وال حتى طحين وإنْ
وجد الطحين فبشكل مقنن ويستفيد منه بشكل واسع ما
يسمى «بتجار األزمة أو تجار الحرب العراقيين» ،ال فرق
بذلك كما يقول العراقيون .فهؤالء هم جزء من الحرب ومن
منظومة الحرب بالعراق ولكن بوجوه وص��ور مختلفة.
ومن هنا ،فمن الواضح من حجم الخراب والدماء والدمار
الهائل الذي دفعه العراقيون كنتيجة لما يجري بالعراق ،أن
الخاسر الوحيد منه ومن كل ما يجري بالعراق هو الشعب
العراقي والشعب العراقي فقط.
إنّ م �ج �م��وع األح � ��داث األخ� �ي ��رة ال �ت��ي ع��اش �ه��ا ال �ع��راق
وال �ع��راق �ي��ون ،ت��ؤك��د ب�م��ا ال يقبل ال�ش��ك أن ال�ع��راق�ي�ي��ن قد
شعروا بحقيقة الخطيئة التي ارتكبوها بحق العراق أوالً
وبحق أنفسهم ثانيا ً وبحق كل األجيال العراقية المقبلة
ثالثاً ،وهنا يمكن القول من الواضح أن األح��داث األخيرة
التي جرت بالعراق أخيراً ،تؤكد أن هناك صحوة عراقية
متأخرة ،ولكن يمكن البناء عليها ،لتأسيس واق��ع عراقي
جديد ،يسقط كل المؤامرات والمشاريع التي تستهدف
العراق والتي حيكت بدقة بدوائر صنع القرار األميركي
– الصهيوني ،فعلى رغم حالة االنقسام بالشارع العراقي
التي أنتجها مجموع الخطط التي تستهدف العراق ،يمكن
اليوم بناء وتجذير حالة وطنية عراقية جديدة تعيد تشكيل
واقع عراقي جديد.
ختاماً ،إن تطورات األيام األخيرة بالعراق ،تؤكد بما ال
يقبل الشك أن مسار الحراك الشعبي بالداخل العراقي إن
استمر بنفس وتيرته التي نعيشها ال�ي��وم ،سينتج واقعا ً
عراقيا ً جديداً ،واقعا ً للعراق الجديد الذي نتمنى ونأمل أن
يكون هو البداية إلسقاط كل المشاريع والمؤامرات التي
حيكت ل�ل�ع��راق ،وأوص�ل�ت��ه للحالة ال�م��زري��ة ال�ت��ي يعيشها
عراق اليوم ،واقعا ً يدرك فيه العراقيون بمجموعهم حقيقة
أنّ عليا ً وعمرا ً والحسين ومعاوية إلخ ...ليس لهم ناقة وال
جمل في كل مشاكلهم وأزماتهم المعاصرة.
* كاتب وناشط سياسي  -األردن
hesham.awamleh@yahoo.co

الكثير من األح���داث المفصلية في مجتمعنا الفلسطيني،
وكذلك ما هو متعلق بمصيرنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني،
مما يستوجب أن تكون الردود الفلسطينية على مستوى قيادة
السلطة والفصائل وعلى مستوى الحدث أو الفعل أو الجريمة
المرتكبة بحق شعبنا م��ن قبل دول��ة االح��ت�لال وعصاباتها
من سوائب المستوطنين التي تواصل ارتكاب جرائمها بحق
شعبنا ،ولكن أغلب الردود تأتي على شكل تصريحات متناقضة
ومتضاربة وغير متوائمة مع طبيعة وحجم الحدث أو الجريمة،
تصريحات من «اللغو السياسي» و«الفذلكات» و«الدربكات»
اإلعالمية التي ال تصمد في أرض الواقع ،بل تضيف لحالة العجز
القائمة مزيدا ً من العجز واإلحباط.
يبدو أن قياداتنا وفصائلنا وبالذات قيادة السلطة تسكنها
حالة من عقدة «االرتعاش» السياسي المستديمة ،تشعل وتطلق
التصريحات النارية بعد كل جريمة ،أو مشروع صهيوني البتالع
أرضنا وحقوقنا وتدمير مشروعنا الوطني على سبيل المثال ال
الحصر ،جريمة حرق الشهيدين الرضيع علي الدوابشة ووالده
سعد ،ومن قبلها جريمة قتل الوزير زياد أبو عين ،وجريمة خطف
وتعذيب وح��رق الفتى أبو خضير حياً ،وكذلك الجرائم بحق
المسجد األقصى و«توغل» وتوحش» االستيطان في القدس
والضفة الغربية ،والجرائم المرتكبة بحق شعبنا وأهلنا في قطاع
غزة في الحروب العدوانية التي شنها االحتالل عليه ،وكذلك ما
يرتكب من جرائم بحق أسرانا في سجون االحتالل ،وتقطيع
الوقت في مفاوضات عبثية منذ عشرين سنة من أجل فرض
حقائق ووقائع استيطانية واحتاللية على أرض الواقع لتقطيع
أوصال الجغرافيا الفلسطينية ،ومحاصرتنا في «غيتوهات»
و«كنتونات» مغلقة في محيط «إسرائيلي» واسع.
ولغة العجز ف��ي مواجهة ال��واق��ع والتحديات والجرائم
والممارسات «اإلسرائيلية» ،ليست حصرا ً على قيادات األحزاب
والفصائل الفلسطينية والسلطات الحكمة هنا وفي القطاع،

بل تتعدى ذل��ك لتطاول ق��ادة ومسؤولي األجنحة والكتائب
العسكرية ،حيث نرى بعد كل جريمة تقدم عليها «إسرائيل» من
اغتيال لمقاتليها وأعضائها أو أبناء شعبنا الفلسطيني ،الحديث
والتصريحات النارية عن أن «إسرائيل» باغتيالها للقائد «فالن»
أو «ع�لان» ستفتح عليها «ب��اب جهنم» وال��رد سيكون مزلزال ً
ومجلجالً ،وعلى «إسرائيل» أن تفكر مليون مرة قبل أن تقدم على
ارتكاب جريمة أو حماقة أخرى.
المسألة هنا ،أنه بدال ً من «اجترار اللغو» السياسي الفارغ
والعبارات الكبيرة والطنانة والرنانة ،نريد أن نرى خطوات
عملية ولو كانت صغيرة ،يبنى ويراكم عليها خدمة لشعبنا
ولقضيتنا ومشروعنا الوطني ،ونريد كذلك ثباتا ً على المواقف
من القضايا الجوهرية واالستراتيجية ،ونريد أيضا ً أن تمتلك
القيادات إرادة سياسية وقدرة على اتخاذ القرارات وترجمتها
إلى أفعال في أرض الواقع ،ال مجرد «فقاقيع» إعالمية سرعان ما
يختفي أثرها.
لدينا العديد من التجارب والشواهد التي تقول بأننا بالثبات
على الموقف وامتالك اإلرادة نستطيع أن نحقق نصرا ً أو إنجازاً.
األسير المحرر الشيخ المجاهد عدنان خضر خاض إضرابين
مفتوحين عن الطعام في أقل من ثالث سنوات ضد عملية استمرار
اعتقاله اإلداري ،وفي المرتين انتصر ونجح في هزيمة إدارة
مصلحة السجون «اإلسرائيلية» وأجهزة مخابراتها ،ولو كانت
هناك خطة ورؤية استراتيجية فلسطينية موحدة ليتم البناء
على ما تحقق من أجل إلغاء سياسة االعتقال اإلداري ،والتي
تشكل خرقا ً لكل واألع��راف واالتفاقيات والمواثيق والقوانين
الدولية ،وليجرى طرح هذه القضية على المحافل الدولية.
وقضية األسير المحرر القائد عدنان خضر ليست معزولة ،بل
اإلضرابات التي تم خوضها ضد سياسة عزل األسرى والحرمان
من زيارة األهل لألسير ،استطاع األسرى من خاللها أن يحققوا
إن��ج��ازات ملموسة في ه��ذه القضايا ،واإلن��ج��ازات المتحققة
حتما ً ستكون أكبر وأشمل لو أن الحركة األسيرة موحدة على
المستويات االعتقالية والقيادية واألداة التنظيمية.
وكذلك ما نشهده من أنشطة وفعاليات كدعم لقضية األسرى
أو القدس واألقصى من قبل الحراكات الشبابية نرى بأنها تحقق

العديد من اإلن��ج��ازات ،والتي لو جرى استثمارها وتوجيهها
الوجهة الصحيحة ألمكن تطويرها واالستفادة منها ،بما يخدم
مجتمعنا وقضيتنا ومشروعنا الوطني.
نحن ال نريد أن نستمر في سياسة «ل��وك» الكالم و«طق
الحنك» والتباري في «الفنتازيا» السياسية و«التحشيش»
الفكري ،والتصريح السياسي ونقيضه أو تصريح مسؤول ينفي
تصريح مسؤول آخر وهكذا ،كما حصل عندما تم تقديم المشروع
الفلسطيني لمجلس األم��ن ال��دول��ي م��ن أج��ل إن��ه��اء االحتالل
واالعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ،حيث كشف ذلك عن
مدى عقم السياسة والدبلوماسية الفلسطينية ،ليسقط المشروع
ولم تجر مناقشته ،ألننا لم نستطع تجميع األصوات المطلوبة
لطرحه على التصويت ،ناهيك عن تقديمه كمسودة وفتح الباب
على مصراعيه للشطب والحذف واإلضافة ،راهنين ذلك المشروع
بالموافقة األمركية عليه.
وما ينطبق عليه ينطبق على الموقف والقرارات المتخذة من
قضية العودة للمفاوضات والتنسيق األمني ،حيث عدم االلتزام
بالقرارات من المؤسسات الرسمية كاللجنة التنفيذية والمجلس
المركزي وغيرها ،يضعف من هيبة القرارات ومن المؤسسات
والجهات التي اتخذت تلك القرارات والمواقف ،ويزيد من تآكل
شعبيتها وحضورها عند الجماهير ،والتي أصبحت ال تأخذ
قرارات ومواقف تلك الهيئات على محمل الجد.
إن قياداتنا على مستوى الفصائل واألح���زاب والمنظمة
والسلطة برأسيها هنا في الضفة وهناك في القطاع واألجنحة
العسكرية للفصائل وقادتها كذلك ،بحاجة إلى أن تأخذ «هدنة
ك�لام» و«ف��ت��رة ص��م��ت» ،فنحن بحاجة إل��ى خ��ط��وات عملية
وإنجازات جدية وحقيقية ،ومواءمة للشعارات والتصريحات مع
الفعل والعمل على أرض الواقع .فالواقع الفلسطيني يؤشر إلى
أننا نتجه نحو كارثة حقيقية ،حيث االحتالل يتقدم في مشروعه
على األرض ،ونحن مستمرون ف��ي ال��ج��دال البيزنطي حول
جنس المالئكة ذكرا ً كان أم أنثى ،واالنقسام يتكرس ويتشرعن
ويستطيل مداه ،والفوضى العارمة واالنفالت يسودان جناحي
الوطن ،حيث تفكك النسيج المجتمعي والوطني.
Quds.45@gmail.com

مو�سكو :لن ن�سمح بتمرير قرار عقوبات جديد �ضد �إيران في مجل�س الأمن

ر�ضائي :رف�ض الكونغر�س لالتفاق النووي
و�صمة عار لمت�شددي �أميركا
أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير
الخارجية ال��روس��ي أن موسكو لن
تسمح بتمرير قرار دولي جديد بفرض
عقوبات على إيران .وقال «أوضحنا
لشركائنا م��ن ال��والي��ات المتحدة
واالتحاد األوروب��ي خالل مشاورات
وراء األبواب المغلقة أن روسيا منذ
اآلن لن تسمح بتمرير أي قرار يشمل
عقوبات جديدة ضد إيران».
ال��م��س��ؤول ال��روس��ي أض���اف أن
«انتهاج مواصلة الضغوط القاسية
م��ن أج��ل إرغ���ام إي���ران على تقديم
ت��ن��ازالت أكبر بكثير ،يمثل طريقا ً
يؤدي إلى طريق مسدودة ،وال تأتي
العقوبات بالنتيجة المرجوة ،وهي
عديمة الفائدة وضارة».
وت��اب��ع« :ن�لاح��ظ س��ع��ي بعض
ال��ق��وى اإلقليمية ذات ال��ن��ف��وذ في
الشرق األوس��ط للتأثير في تنفيذ
االت��ف��اق ال��ن��ووي مع إي���ران ،ونحن
ن��درك األس��ب��اب وراء ه��ذا السعي،
ومثل ه��ذا التأثير ال يحمل طابعا ً
إيجابيا ً في بعض الحاالت».
وذكر ريابكوف أن روسيا تراقب
عن كثب اآلراء بشأن االتفاق النووي
في المنطقة والتغيرات فيها ،مؤكدا ً
استعداد الجانب الروسي للتعاون
م��ع دول الخليج و«إس��رائ��ي��ل» من
أجل إثبات الطابع السلمي للبرنامج
النووي اإليراني لتلك الدول.
وأك���د أن الصفقة ال��ن��ووي��ة مع
إي��ران تصب في المصلحة الوطنية
لروسيا ،قائالً« :المصلحة الوطنية
تمكن من الحيلولة دون نشوب نزاع
مسلح ج��دي��د ف��ي ال��ش��رق األوس��ط
وف���ي اس��ت��ق��رار ال��وض��ع ال��ت��ج��اري
واالقتصادي بشأن إيران ،كما يصب
ف��ي مصلحتنا ض��م��ان ن��ظ��ام عدم
االنتشار النووي ،ونحن مرتاحون
ارتياحا ً تاما ً من النتائج التي ُحققت
في سياق المفاوضات النووية بين
إيران والسداسية».
وذك��ر الدبلوماسي ال��روس��ي أن
موسكو ت��أم��ل ف��ي رف��ع العقوبات
المفروضة على إيران في أقرب وقت،
وقلل من احتمال هبوط أسعار النفط
بهذا السبب ،قائالً« :من المستحيل
أن تستعيد طهران الطاقة الكاملة

لمنشآتها النفطية في غضون أشهر
م��ع��دودة بعد رف��ع ال��ع��ق��وب��ات ،إن
تحقيق هذه المهمة يستغرق فترة
أطول».
وب��ش��أن آف����اق دخ����ول االت��ف��اق
النووي مع إيران حيز التنفيذ ،شكك
نائب وزي��ر الخارجية الروسي في
ق���درة ال��ك��ون��غ��رس األم��ي��رك��ي على
إحباط االتفاق ،وفي قدرة معارضي
االتفاق على حشد تأييد كاف لتجاوز
حق النقض (الفيتو) الذي يتمتع به
الرئيس األميركي ال��ذي يصر على
إتمام الصفقة.
كما أشاد ريابكوف بآفاق التعاون
ال��روس��ي  -اإلي��ران��ي ف��ي المجال
النووي ،وبخاصة تطوير المحطة
ال��ن��ووي��ة ف��ي بوشهر ،وأك��د وج��ود
مقدمات واع��دة لتوسيع التعاون
ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ل��ي��ت��ج��اوز م��ش��روع
تشييد المفاعلين الثاني والثالث في
المحطة.
وب��ش��أن دور روس��ي��ا ف��ي تطبيق
االت��ف��اق ال��ن��ووي م��ع إي����ران ،ق��ال
ري��اب��ك��وف إن ب�لاده تبحث حاليا ً
م��ع ط��ه��ران تفاصيل عملية نقل

االقتصادية والمالية المفروضة على
إيران بعد التأكد من التزامها بشروط
االتفاق للحد من أنشطتها النووية.
وقال ممثل المفوضية األوروبية
خالل مؤتمر صحافي في بروكسيل:
«يمكنني أن أذكر فقط أنه وفقا ً لخطة
العمل المشتركة ،فإن رفع العقوبات
سيتم بعد تأكيد الوكالة الدولية
للطاقة الذرية التابعة لألمم المتحدة
التزام إيران بشروط االتفاق للحد من
أنشطتها النووية» ،مؤكدا ً أن النهج
نفسه حول رفع العقوبات ستتخذه
األمم المتحدة والواليات المتحدة.
وتأتي التصريحات بعد إعالن
سويسرا ال��دول��ة غير العضو في
االت���ح���اد األوروب�����ي أن��ه��ا سترفع
رسميا ً العقوبات ع��ن إي���ران بعد
االت��ف��اق ال��ن��ووي .وقالت الحكومة
ال��س��وي��س��ري��ة« :ب��ع��د األخ���ذ بعين
االع��ت��ب��ار ال��ت��ح��ول ال��ح��اس��م في
المفاوضات ح��ول الملف المفتوح
منذ  12سنة ،قرر المجلس االتحادي
(الحكومة) رفع العقوبات عن إيران
والتي تم تعليق عملها منذ كانون
األول .»2014

وا�شنطن تدر�س تقارير تفيد
با�ستهداف التحالف لمدنيين �سوريين
أعلنت الواليات المتحدة أنها تدرس التقارير
التي تحدثت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى
ال��م��دن��ي��ي��ن ج���راء اس��ت��ه��داف ق���وات التحالف
مصنعا ً لألسلحة في قرية أطمة بمحافظة إدلب
السورية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع األميركية
أليسا سميث« :نأخذ جميع التقارير المرتبطة
بالضحايا غير المسلحين على محمل الجد،
ون��درس كل واح��د منها ح��ال اطالعنا عليه أو
تسلمنا له».
وذك���رت أن «ال��ب��ن��ت��اغ��ون» يطبق «معايير
صارمة في عملية استهداف داعش وذلك لتفادي
أو تقليل الضحايا من المدنيين في المقام األول».
وأوض��ح��ت أن ه��ذه المعايير تشمل «تحليل
المعلومات االستخبارية المتوافرة ،واختيار
السالح المناسب لتحقيق متطلبات المهمة بهدف
تقليل المخاطر واألض��رار الجانبية ،وباألخص
احتمال حصول األذى لغير المسلحين».
م��ن جهة أخ���رى ،أك��د جيف دي��ف��ي��س ،مدير
الشؤون الصحافية في «البنتاغون» أن الطائرات
األميركية لم تستهدف المدنيين في أطمة ،فعملية
القصف دقيقة جداً ،ينفذونها بعناية شديدة عند

بان كي مون :جرائم جنود حفظ ال�سالم
ورم �سرطاني ي�أكل الأمم المتحدة
أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون أنه ينوي إحالة جنود حفظ
السالم المتورطين في جرائم اغتصاب والضباط الذين تستروا على تلك
الجرائم إلى العدالة.
ووصف بان في تصريحات نشرت أمس الجرائم الجنسية المرتكبة من
قبل عناصر من قوات حفظ السالم بأنها «ورم سرطاني» يأكل منظومة األمم
المتحدة.
وجاءت إدانة بان كي مون للجرائم الجنسية ،على خلفية اتهامات وجهت
إلى جنود من قوة حفظ السالم في جمهورية أفريقيا الوسطى باغتصاب طفلة
بالغة من العمر  12سنة ،وقتل صبي ووالده أمام منزلهما.
وصرح األمين العام قائالً« :إن العجز عن مساءلة مرتكبي الجرائم الجنسية
ال يختلف عن منحهم الحاصنة» ،مضيفا ً أن قضية تلك الجرائم تتعلق ليس
بقوة السالم في جمهورية أفريقيا الوسطى فحسب ،بل وبالبعثات األممية في
دول أخرى.
وكان بان قد أجرى اجتماعا ً طارئا ً مع رؤس��اء  16بعثة أممية عبر نظام
الفيديو كونفرنس ،وذكر لهؤالء الرؤساء بأنهم يتحملون مسؤولية مباشرة عن
تصرفات جنود البعثات الذين يتجاوز عددهم  100ألف جندي.
وكان بان كي مون قد أعلن أخيرا ً تقديم مبعوثه الخاص لجمهورية أفريقيا
الوسطى باباكار غاي ،استقالته من منصبه بناء على طلب األمين العام.
ويتمتع الجنود المشاركون ضمن قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة
بحصانة حيث ال يسمح القانون الدولي بمحاكمتهم خارج بلدانهم األصلية،
ولهذا يحث بان كي مون تلك البلدان على العمل سريعا َ لمساءلة المذنبين.

اليورانيوم المخصب من األراض��ي
اإليرانية إلى روسيا ،مقابل توريدات
اليورانيوم الطبيعي.
وأض����اف أن ال��ج��ان��ب ال��روس��ي
مستعد للمشاركة في عمليات إعادة
تصميم المفاعل ال��ن��ووي ف��ي آراك
اإليرانية ،لكنه يرى أن الدول األخرى
في السداسية يجب أن تقوم بالدور
الرئيسي في هذه العملية.
من جهة أخرى ،أعلن أمين مجمع
تشخيص مصلحة النظام محسن
رض��ائ��ي أن معارضة الكونغرس
األميركي لالتفاق النووي ستكون
وصمة عار للمتشددين األميركيين.
وأش��ار رضائي إلى أن البرنامج
ال��ش��ام��ل للعمل ال��م��ش��ت��رك يتميز
بأبعاد مختلفة تنبغي دراستها
ولكن في الطرف المقابل ومن خالل
الممارسات المتغطرسة للكونغرس
ومحاوالت الصهاينة في الكونغرس
األميركي فستنكشف الحقائق على
وجه السرعة ويتقرر مصير البرنامج
الشامل للعمل المشترك.
وفي سياق متصل ،أعلن االتحاد
األوروب����ي ،أن��ه سيرفع العقوبات

تحديد (الطيارين) أهدافهم من دون المجازفة
بضرب المدنيين ولو عن طريق الخطأ» .وأضاف
أنه «عندما تكون هنالك دعاوى ذات صدقية بأننا
فعلنا هذا عن طريق الخطأ ،فسنحقق فيها».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ص���رح ال��م��ت��ح��دث الرسمي
باسم الخارجية األميركية جون كيربي في هذا
الصدد« :نظل قلقين بشدة من أي تقرير يتعلق
باالستهداف المحتمل لضحايا مدنيين».
وكان «االئتالف المعارض» قد طالب التحالف
الدولي بتقديم «تفسير وتحقيق ومحاسبة»،
ح��ول استهداف قرية أط��م��ة ،حيث قتل مساء
الثالثاء أكثر من  10أشخاص بينهم مدنيون
في قصف جوي شنته طائرات يعتقد أنها تابعة
للتحالف ،استهدف مبنى كان يستخدم معمالً
لتصنيع األسلحة من قبل فصيل يدعى «جيش
الس ّنة» ،ودمر بالكامل.
ونفت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق
إقالع أي طائرات مقاتلة أو أخرى من دون طيار
مساء الخميس من قاعدة «إنجرليك» الجوية
الجنوبية ،أو من أي قاعدة أخ��رى في تركيا،
وتنفيذها غارة جوية على أطمة.
في سياق آخ��ر ،أظهرت أرق��ام وزارة الدفاع

ر ّدا ً على وزير خارجية
المملكة السعودية
عادل الجبير الذي
قال في تصريح من
موسكو «إنّ الدولة
السورية مسؤولة
عن ظهور تنظيم
داعش في سورية»،
سأل ديبلوماسي
عربي عتيق :ومن هو
المسؤول عن ظهور هذا
التنظيم اإلرهابي ،بما
إلغائي
يحمل من فكر
ّ
متطرف ،في ك ّل من
العراق والسعودية
والكويت ولبنان
ومصر وتونس وليبيا
وفرنسا ...وغيرها
الكثير من الدول
والمواقع التي لم تسلم
من جرائمه الوحشية
البربرية؟

األميركية تصاعد حملة قصف تنظيم «داعش»
في تموز ،حيث أنفق الجيش األميركي بحسب
ال��وزارة  4.6ماليين دوالر في المتوسط يوميا ً
على القنابل والذخائر األخرى بين الـ 15والـ31
من تموز بينما أنفق في حزيران  2.33مليون
دوالر في المتوسط يومياً.
وصرح اللفتنانت كايل رينز ،المتحدث باسم
ال��ق��ي��ادة المركزية األميركية أن ع��دد القنابل
والذخائر األخ��رى التي استخدمت في تموز زاد
بنسبة  67في المئة عن الشهر الذي سبقه ليقفز
من  1686إلى .2829
ولفت م��س��ؤول عسكري إل��ى أن القصف في
أواخر تموز كان الثاني من حيث الشدة منذ بدء
الحملة قبل عام ،وكانت الفترة األشد حدة للقصف
واستمرت أسبوعين في أيلول حين بدأ التحالف
بقيادة الواليات المتحدة عملياته في سورية.
ورج����ح م��س��ؤول��ون ع��س��ك��ري��ون ومحللون
تصاعد القصف بتحسن التنسيق بين المسلحين
المحليين على األرض الذين يحددون األهداف،
وبين ال��ق��وات األميركية التي يجب أن تصدق
على األهداف وتوجه الطائرات لشن الغارات ضد
«داعش».

مقتل  3جنوب غربي تركيا...
واعتقال  34على �صلة
بـ«داع�ش» والكرد�ستاني
أعلنت القوات األمنية التركية أمس مقتل جندي وجرح اثنين من مقاتلي حزب
العمال الكردستاني في هجمات جنوب شرقي البالد ،تزامنا ً مع عمليات أمنية
واسعة أسفرت عن اعتقال .34
وأف��اد مكتب حاكم إقليم بنجول شرق البالد بأن جنديا ً قتل عندما فجر
«االنفصاليون» لغما ً عن بعد في اإلقليم ،مضيفة أيضا ً أنه في واقعة منفصلة
أطلق مقاتلون ينتمون لحزب العمال الكردستاني ،النار من بنادق على سيارة
شرطة في بلدة نصيبين الحدودية مع سورية ،في وقت مبكر صباح أمس ،ما
أسفر عن إصابة رجلي شرطة.
على صعيد آخر ،اعتقلت قوات األمن التركية ،الجمعة  34شخصا ً لصلتهم
بتنظيم «داع��ش» وحزب العمال الكردستاني ،في عمليات أمنية نفذتها في
مناطق متفرقة من البالد.
وبحسب وسائل إعالم تركية ،فقد نفذت قوات األمن عمليات أمنية متزامنة
في  5أماكن بشبهة إيوائها عناصر لتنظيم «داعش» ،وأوقفت  3بتهمة المشاركة
في مناطق االشتباكات في كل من سورية والعراق ،وضبطت أثناء عملية الدهم،
مسدسا ً صوتياً ،وسالحا ً رشاشاً ،وكمية كبيرة من الرصاص ،إضافة لوثائق
تنظيمية.
وفي إزميرغرب تركيا ،نفذت قوات األمن ،عملية أمينة متزامنة في  3أقضية،
ضد منتمين لحزب العمال الكردستاني ،واعتقلت  13شخصاً ،وضبطت مسدسا ً
وسالح صيد ووثائق للتنظيم ،وصادرت عددا ً من الحواسيب.
وفي سياق متصل ،شنت ق��وات األم��ن التركية عمليات دهم في  4واليات
وهي أنقرة ،واسطنبول ،وأضنة و«وان» شرق تركيا ،حيث ألقت القبض على 5
أشخاص ينتمون لحزب العمال الكردستاني.
وفي قضاء سوروج بوالية شانلي أورفة ،داهمت قوات مكافحة اإلرهاب 5
أماكن ،لحزب العمال الكردستاني ،حيث ألقت القبض على  3أشخاص ،وضبطت
رشاش «كالشنيكوف» ومسدسين ،و 308رصاصات ،ووثائق عائدة للتنظيم.
في غضون ذلك ،اعتقلت الشرطة  10أشخاص في عملية في والية أضنة
جنوب البالد ،حيث نفذت العملية في  17موقعا ً في الوالية في وقت واحد،
بمشاركة قوات خاصة من الشرطة ،ومروحيات لألمن.
يذكر أن تصعيد الوضع الميداني في شرق تركيا وجنوبها حصل إثر التفجير
االنتحاري في مدينة سوروج الواقعة قرب الحدود مع سوريا والذي أسفر يوم
الـ 20من تموز عن مقتل  32ناشطا ً كانوا ينوون التوجه إلى مدينة عين العرب
السورية لمساعدة األكراد في عملية إعمار المدينة.

باك�ستان تحبط هجوم ًا �إرهابي ًا
في ذكرى اال�ستقالل
أحبط األم��ن الباكستاني أمس محاولة لهجوم إرهابي يهدف إلى إلغاء
االحتفاالت بعيد االستقالل ،تحديدا ً في مقاطعة زهوب بإقليم بالوشستان
جنوب غربي البالد.
وقالت قوات األمن إن أفراد حرس الحدود نفذوا عملية بحث في منطقة «جاوال
إسماعيل ضاي» في مقاطعة زهوب ،بناء على تقارير استخباراتية ،ومعلومات
أمنية ،وضبطت قوات األمن  5سترات تستخدم في العمليات االنتحارية و25
لغما ً و 36قنبلة يدوية و 24قاذفا ً للصواريخ وأكثر من  50كيلوغراما ً من المواد
المتفجرة في العملية.
يذكر أن مجموعة في إقليم بالوشستان طالبت عام  ،2004باستقالل اإلقليم
الغني بالغاز ،متهمة حكومة إسالم آباد باالستحواذ على الدخل من موارد الغاز
بينما تنفق أمواال ً قليلة على اإلقليم ،وتستهدف هجمات الجماعت المتشددة
عادة الشرطة وقوات األمن الباكستانية.

