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لقاء بوتين – �أوباما

الحج ...كالعادة �إيران نهاجمها حتى لو كانت على حق!
كارثة ّ
 هشام الهبيشان

 راسم عبيدات
ع�ل��ى ه��ام��ش ال� ��دورة السبعين للجمعية ال �ع��ام��ة لألمم
المتحدة التقى القيصر بوتين ،قيصر روسيا ،مع الرئيس
األميركي أوب��ام��ا ،وف��ي الخطابات التي ُتليت عبر المنصة
الدولية ،كان ُج ّل التركيز منصبا ً على األزمة السورية وعلى
اإلرهاب ،في حين غاب أي ذِكر لمعاناة الشعب الفلسطيني
واالس� �ت� �ي� �ط ��ان واس��ت��ب��اح��ة األق� �ص ��ى واالح�� �ت�ل��ال ،حتى
المتحدّثين العرب لم يتط ّرقوا للقضية الفلسطينية ومأساة
الشعب الفلسطيني ال من قريب أو بعيد ،وبما يعكس تراجع
القضية الفلسطينية في سلم األولويات واالهتمامات ليس
الدولية فقط ،بل وحتى العربية ،فتميم بن حمد الذي ألقى
كلمة قطر ف��ي الجمعية ال�ع��ام��ة ،ق��ال بلسان معلمه عزمي
بشارة بأنه يريد حالً سياسيا ً في سورية وعلى ح ّد زعمه
ُينهي «االستبداد» ويفرض نظاما ً قائما ً على المواطنة ويبعد
شبح اإلرهاب ،وإن تقاعس هيئة األمم الدولية عن إيجاد ح ّل
لألزمة السورية ُيع ّد جريمة كبرى و ُيضعف الثقة بالمجتمع
والقانون الدولي ،ولم يتط ّرق لتقاعس المجتمع الدولي عن
محاسبة «إس��رائ�ي��ل» على جرائمها واحتاللها المتواصل
لفلسطين منذ سبعة وستين عاماً.
واض��ح أنّ هناك خ�لاف��ات جوهرية بين بوتين وأوباما
في القضايا العربية واإلقليمية والدولية وكل طرف يتحرك
من زاوية أهدافه ومصالحه ،ولكن بوتين األوضح واألكثر
م�ب��دئ�ي��ة ف��ي أن ي �س��ود ال �ع��ال��م ن �ظ��ام أك �ث��ر ع ��دالً وإنسانية
وبأن تكون هناك حلول للقضايا واألزم��ات وفق ما تقرره
شعوبها وبما يحترم سيادتها وليس أوب��ام��ا ال��ذي يح ّور
الحقائق ،حسبما ق��ال الرئيس اإلي��ران��ي حسن روحاني،
ينصب نفسه وصيا ً بقوة البلطجة على الشعوب
ويريد أن ّ
لكي يقرر لها مصيرها هو ودعاة االستعمار الغربي أمثال
هوالند وغيرهم ،حيث يعتبرون بأن المدخل لالستقرار في
سورية هو برحيل األسد ،في حين أكد بوتين على أن أوباما
وهوالند ليسا مواطنين سوريين حتى يق ّررا مصير األسد.
وف��ي إط��ار محاربة اإلره ��اب ش �دّد بوتين على أنّ الجيش
السوري ووحدات الحماية الكردية ،هم فقط َمن يحاربون
اإلره��اب في سورية وال�ع��راق والذين يجب دعمهم ،بينما
أوباما يتهم الرئيس السوري بممارسة اإلره��اب ،وبوتين
ي�ض��ع اإلره� ��اب ومنظماته جميعها ف��ي س�ل��ة واح� ��دة ،في
حين أن أوباما يصنف تلك المنظمات اإلرهابية بما يخدم
مصالحه« ،داع ��ش» إره ��اب متطرف ام��ا «جبهة النصرة»
فإرهاب معتدل ،حتى يكون لها دور سياسي في مشروع
الحل السياسي لألزمة السورية ،وبما يثبت دور أميركا في
خلق ودعم تلك الجماعات اإلرهابية.
أوباما أعلن أنه على استعداد للعمل مع روسيا وإيران من
أجل ح ّل سياسي لألزمة السورية ،ولكن المداخل لهذا الح ّل
متناقضة ،والتغير األميركي نتيجة للتغير في المعادالت
ول�ي��س لقناعة أم�ي��رك�ي��ة ،ولفشل السياسة األم�ي��رك�ي��ة في
محاربة اإلره��اب وح � ّل األزم��ات بالقوة العسكرية ،فلوال
صمود إي��ران تحت الحصار  35عاماً ،والخطوة الروسية
النوعية في الدعم العسكري النوعي لسورية والمشاركة
المباشرة في محاربة الجماعات اإلرهابية من «داعش» الى
«النصرة» وغيرها من الجماعات اإلرهابية ،لما لمسنا هذا
التح ّول والتغيّر ،ولع ّل قول الرئيس بوتين بتمدّد اإلرهاب
وشموله دوالً أخرى بما يهدّد االستقرار والسلم العالميين،
شكل نقطة أخ��رى في ه��ذا التح ّول ،ولكن أميركا ما زالت
تتص ّرف ه��ي ودول ال�غ��رب االستعماري بعقلية البلطجة
وش� ّن ح��روب خ��ارج إط��ار الشرعية الدولية لتغيير أنظمة،
وك��ذل��ك العمل على زع��زع��ة أرك ��ان الشرعية ال��دول�ي��ة ،بما
يؤدي إلى انهيار هياكل العالقات بين الدول ،وشدّد بوتين
على أن الحرب الحقيقية على اإلرهاب ،تكون من خالل قطع
شرايين اإلم��دادات والتمويل للجماعات اإلرهابية ،بما في
ذلك تهريب النفط ،والذي يتم بموافقة ومعرفة أميركا ولص
مصانع حلب في تركيا ،وه��ذا يثبت ع��دم جدية أميركا في
محاربة اإلرهاب ،بل توظيف تلك الجماعات لخدمة أهدافها
ومشاريعها.
اتفق الزعيمان على ضرورة عدم وسم اإلسالم باإلرهاب،
ول�ك��ن بوتين ك��ان أوض��ح بالقول ب��أن م��ا ي�س��يء لإلسالم
ه��م المسلمون أنفسهم ،حيث ه��ذه الجماعات المتأسلمة
التي تتبنّى فكرا ً منغلقا ً إقصائيا ً تكفيرياً ،وما تقوم به من
أعمال وما ترتكبه من جرائم وحشية تش ّوه قيم اإلسالم،
ولذلك المطلوب من مشايخ وعلماء المسلمين أن يعبروا عن
موقف واضح في هذا االتجاه برفض هذه األفكار واألعمال
اإلج��رام�ي��ة ،والعمل على توعية الشباب لكي ال ينجرفوا
للتجنّد والعمل مع تلك الجماعات اإلرهابية.
وف��ي قضية الالجئين كانت المواقف متباينة ،فأوباما
أع�ل��ن أنّ حكومته ستستم ّر بتقديم ال��دع��م لالجئين ،في
حين قال بوتين إنه يجب تقديم الدعم للدول التي تع ّرضت
شعوبها للتهجير بفعل اإلره� ��اب م�ث��ل س��وري��ة والعراق
وليبيا ،باإلضافة إل��ى إص�لاح هياكل المؤسسات في تلك
الدول التي د ّمرها اإلرهاب حتى تتمكن من مساعدة وتقديم
الدعم لالجئين.
وق��د تجلت وقاحة أوباما بشكل سافر عندما تحدث أن
العقوبات ف��رض��ت على اي ��ران م��ن أج��ل ال�ت��أ ّك��د م��ن سلمية
برنامجها النووي ،وهو يعلم تماما ً أنه لو لم تصمد القيادة
والشعب في إيران تحت ضغط العقوبات األميركية الظالمة
 35عاما ً لما سلّمت أميركا والغرب االستعماري بحق إيران
ف��ي ام�ت�لاك التكنولوجيا النووية ال للبرامج السلمية وال
العسكرية.
أميركا لم تعد شرطي العالم والقطب الوحيد المتحكم
ب�م�ص��ائ��ره .بسبب أن روس �ي��ا ت�ع��ود ال �ي��وم ب�ق��وة للساحة
والمسرح الدوليين ،وتتشكل تحالفات ومعادالت جديدة
تترسخ التحالفات بين موسكو وطهران،
في المنطقة ،حيث
ّ
ايران التي أضحت بعد توقيع االتفاق النووي قوة إقليمية،
وج� ��زءا ً م��ن ح��ل األزم� ��ات اإلقليمية وال�ع��رب�ي��ة ف��ي العراق
وسورية واليمن وغيرها.
ولذلك واجبنا كشعب فلسطيني وكعرب االستفادة من
تلك المتغيرات والتحالفات ،فأميركا التي لم يأت رئيسها
على أي ذك��ر ل�لاح�ت�لال الصهيوني ألرض �ن��ا الفلسطينية
وم�م��ارس��ات��ه ب�ح��ق ال �ق��دس واألق �ص��ى ،ل��ن ينصف شعبنا
أبداً ،فهو وكل اإلدارات األميركية ال ترى األمور إال بعيون
«اسرائيلية» ،ومصلحة وأمن «إسرائيل» هما فوق ك ّل العرب،
وم��ا دام ��ت ال �ق �ي��ادات ال�ع��رب�ي��ة ت�ع��ان��ي م��ن ع�ق��دة االرتعاش
السياسي المستديمة وال�ت�ع��ام��ل ال��دون��ي م��ع أم�ي��رك��ا ،وال
ت�س�ت�خ��دم ق��درات �ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة وال�ن�ف�ط�ي��ة وال �م��ال �ي��ة في
تعامالتها مع أميركا والغرب االستعماري ،فسيبقى العرب
خ��ارج ال�ت��أث�ي��رات وال �م �ع��ادالت ف��ي ال �ق��رارات والسياسات
المتعلقة ،ليس فقط بالقضايا الدولية واإلقليمية ،بل حتى
في مصائرهم أنفسهم وفي قضاياهم القومية.

Quds.45@gmail.com



يخص
ج��اء حديث السيد علي خامنئي ب��األم��س ،في ما
ّ
ما جرى من أحداث مؤلمة للحجاج اإليرانيين وغيرهم في
كارثة الحج الكبرى في «م�ن��ى» ،ليؤكد حق إي��ران بالبحث
عن حقيقة ما جرى في هذه الحادثة ،وما تبعها من أحداث
غامضة ومعقدة بك ّل تفاصيلها التي فيها الكثير من الحلقات
ال�م�ف�ق��ودة ،ف��ال�ي��وم ه�ن��اك ال�م�ئ��ات م��ن ال�ش�ه��داء والجرحى
والمفقودين م��ن الجمهورية اإلس�لام�ي��ة اإلي��ران�ي��ة ذهبوا
بمجموعهم ضحية كارثة الحج الكبرى في «منى» ،ولو كانت
أي دولة أخرى أو نظام آخر تع ّرض مواطنوه وحجاجه لما
تع ّرض له الحجاج اإليرانيون لقال كالما ً كبيرا ً وفعل أكثر
مما فعلت إيران.
وهنا يجب على الجميع االعتراف بأنّ الدولة السعودية
مسؤولة بشكل كامل عما جرى من أحداث مأسوية رافقت
موسم الحج هذا العام ،فاإلهمال والالمباالة واالستهتار من
بعض من ّظمي موسم الحج لهذا العام ،هي السبب الرئيس لما
جرى من أحداث مؤلمة رافقت موسم الحج هذا العام ،وهذه
حقيقة نعلم جميعا ً صوابها.
وعلى رغم ك ّل هذه المعطيات التي تؤكد مسؤولية بعض
منظمي م��وس��م ال �ح� ّ�ج ،ال ي��زال ه�ن��اك الكثير م��ن المعايير
المزدوجة التي يمارسها بعض العرب والتي تحرف حقيقة
ما جرى من أحداث في هذا الموسم ،فاليوم هناك جملة من
الوقائع المحقة التي يتغاضى بعض العرب عن التساؤل
حولها ،في إطار عالقتهم مع اإليرانيين ومناهج سلوكهم
في التاريخ الحديث ،فلماذا يدين بعض العرب مطالب إيران
بالبحث عن حقيقة ما جرى مع الحجاج؟ بل أكثر من ذلك

حيث يبعث بعض ال�ع��رب الكثير م��ن الرسائل التي تظهر
سوء نياتهم تجاه حق إيران في البحث عن حقيقة ما جرى
لمواطنيها الذين بينهم ديبلوماسيون ومسؤولون رفيعو
المستوى.
وانطالقا ً من ه��ذه الوقائع التي تؤكد س��وء نيات بعض
العرب التي تدين بشكل أو بآخر حق اإليرانيين بالبحث
عن خفايا ما دار خلف الكواليس في موسم الحج هذا العام،

غياب المحا�سبة والم�ساءلة
والإجراءات العقاب ّية في ال�سابق
هو الذي ي�ؤدّي �إلى تكرار مثل
هذه الكوارث طالما � ّأن الم�س�ؤولين
عن التنظيم مطمئنون �إلى �أن ال
ق�صروا �أو
�أحد �سيحا�سبهم �إذا هم ّ
�أهملوا!...
نسأل بعض هؤالء العرب ،هل ال يحق إليران مثالً أن تبحث
عن حقيقة ما جرى لمواطنيها ،فيما هي الخاسر األكبر بعدد
الحجاج الذين ذهبوا ضحية إهمال واستهتار بعض ّ
منظمي
موسم الحج ،وهنا أؤكد أنه من حق اإليرانيين البحث عن ك ّل
الحقائق المخفية التي رافقت األحداث المأسوية في موسم
الحج وما تبعها من أحداث بقيت حلقات كثيرة منها مفقودة
حتى اآلن.
فهل مطلوب من اإليرانيين مثالً أن يصفقوا للسعوديين

ول�ب�ع��ض ال �ع��رب م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر ه��ذا ال�ب�ع��ض ،ف��ي الوقت
ال��ذي سقط فيه مئات من الشهداء والجرحى والمفقودين
اإليرانيين ال��ذي��ن ذه�ب��وا ضحية إه�م��ال واستهتار منظمي
م��وس��م ال �ح��ج ،فهل ي��ري��د بعض ال �ع��رب م��ن اإلي��ران�ي�ي��ن أن
يصمتوا وهم يسمعون ويشاهدون ك ّل ما جرى ويجري من
أحداث مؤلمة راح ضحيتها المئات من الحجاج اإليرانيين؟
لن يصمت اإليرانيون حيال ك ّل ما يجري وج��رى ،ولن
يسمحوا كذلك بتشويه البعض حقيقة مطالبهم المحقة في
البحث عن الحقيقة.
ختاماً ،هذه رسالة أوجهها لك ّل من يقرأ هذا المقال ،يكفينا
تعنّتا ً وركضا ً خلف تناقضات مذهبية ودينية يصنعها لنا
الساسة ونلهث خلفها دون وع��ي وإدراك ،فاليوم ك� ّل من
ينتقد حق إي��ران في البحث عن حقيقة ما جرى لمواطنيها
في موسم الحج هذا العام ،يجانب الحق والصواب ،فمن حق
إيران ومثلها ك ّل دولة تع ّرض مواطنوها لألذى في موسم
الحج ،أن تنتقد وأن ترفع الصوت عالياً ،ومن حقنا جميعا ً
أن نعرف الحقيقة ،وأن تعلنها المملكة السعودية بشفافية
مطلقة ،وأن تت ّم محاسبة المسؤولين عن االستهتار واإلهمال
ال ��ذي ه��و ال�س�ب��ب ال��رئ�ي��س ل�م��ا ج ��رى ،خ�ص��وص�ا ً أنّ هذه
الكارثة ليست األولى من نوعها ،وقد تك ّررت أكثر من مرة
في مواسم حج سابقة ،ويرى البعض أنّ غياب المحاسبة
والمساءلة واإلج��راءات العقابية في السابق هو الذي يؤدّي
إل��ى ت�ك��رار مثل ه��ذه ال �ك��وارث ،طالما أنّ المسؤولين عن
قصروا
التنظيم مطمئنون إلى أن ال أحد سيحاسبهم إذا هم ّ
أو أهملوا!...

 كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

الرئي�س التنفيذي لأفغان�ستان� :سقوط قندوز يبرز الحاجة �إلى القوات الأجنبية

القوات الأفغانية تنتزع و�سط قندوز من «طالبان»
قال الرئيس التنفيذي ألفغانستان
ع��ب��د ال��ل��ه ع��ب��د ال��ل��ه إن���ه ي��أم��ل في
اس��ت��ع��ادة ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى مدينة
قندوز األفغانية الشمالية خالل يوم
أو يومين ،لكنه أض��اف أن سقوط
المدينة ف��ي قبضة حركة طالبان
أظهر الحاجة إل��ى استمرار الدعم
األجنبي للقوات األفغانية.
وقال عبد الله إن القوات األفغانية
تح ّملت مسؤولية ضخمة خالل العام
المنصرم منذ انسحاب معظم القوات
األجنبية من أفغانستان ،وأضاف:
«أتمنى أن نستعيد قندوز قريبا ً خالل
يوم أو يومين» ،وتابع« :وفي الوقت
نفسه تتضح أكثر الحاجة لمواصلة
الدعم والمساندة للقوات األفغانية».
وأش���ار ال��م��س��ؤول األف��غ��ان��ي إلى
أن الواليات المتحدة يجب أن تتخذ
ق��رارا ً بشأن إع��ادة النظر في خطط
الح ّد من وجودها في أفغانستان.
وأوضح« :على ح ّد علمي فإن وجهة
نظر كل هؤالء الجنراالت في الجيش
(األميركي) والضباط على األرض...
في أفغانستان وكذلك في قيادتنا
األم��ن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ه��ي أن���ه من
الضروري اإلبقاء على مستوى من
القوة بعد .»2016
وذك���رت صحيفة «وول ستريت
جورنال» األميركية أمس أن مسؤولين
دفاعيين أميركيين وحلفاء يراجعون
خيارات جديدة تشمل إبقاء العدد
الحالي من القوات األميركية إلى ما
بعد نهاية  2016بعد أن تنامى قلقهم
من الخفض.
ور ّدا ً على س��ؤال ع��ن انتقادات
ُو ّج��ه��ت إل��ي��ه وللرئيس األفغاني
أش���رف عبد الغني بسبب سقوط
قندوز قال عبد الله إنه سيتعيّن بحث
أسباب سقوط المدينة .وتابع« :كنا
نعلم أن الجماعات اإلرهابية وكذلك
طالبان تمركزت في قندوز منذ بعض
الوقت .كيف نجحت وماذا حدث وما

هي النقائص أو نقاط الضعف التي
أدت إلى سقوط قندوز ...يجب بحث
هذا».
وذك��ر عبد الله أنه سيكون هناك
وقت للر ّد على االنتقاد .وقال« :لكن
اليوم هو وقت االتحاد حول قواتنا
األم��ن��ي��ة ودع���م ق���وات األم���ن التي
تساعدها بأي شكل ...حتى يتم إنقاذ
شعب قندوز» ،وأض��اف« :أقول إنه
لوال الدعم الذي تحصل عليه طالبان
في باكستان لكان الوضع العسكري
واألم��ن��ي اختلف ،ل��ذا ف��ه��ذه قضية
مهمة».
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق���ال م��س��ؤول��ون
أفغان إن القوات الحكومية انتزعت
السيطرة على أجزاء كثيرة من مدينة
قندوز الشمالية االستراتيجية من
حركة طالبان أمس ،بعد ثالثة أيام
من فقدانها العاصمة اإلقليمية في
هزيمة وضعت ك��اب��ول وحلفاءها
األميركيين في موقف محرج.

لكن متحدثا ً باسم طالبان نفى
استعادة الحكومة السيطرة على
قندوز وقال إن مقاتلي الحركة مازالوا
يتصدون للقوات الحكومية في وسط
المدينة وإنهم يسيطرون على معظم
المدينة.
وقال دولت وزيري المتحدث باسم
وزارة الدفاع األفغانية إن طالبان
غ��ادرت قندوز وإن عملية تمشيط
تجري .وذكر بيان صادر عن الوزارة
أن  150من مقاتلي طالبان قتلوا
وأصيب  90في الهجوم المضاد.
م��ن جهة أخ���رى ،ق��ال حمد لله
دانيشي القائم بأعمال حاكم إقليم
قندوز «انتزعت قوات األمن األفغانية
ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��دي��ن��ة ق��ن��دوز من
طالبان ليالً بعد قتال عنيف».
وبينما س��ع��ى ال��ج��ن��ود وأف���راد
الشرطة إل��ى ط��رد مقاتلي طالبان
طمأن المسؤولون المحليون السكان
ال��ذي��ن ظلوا ف��ي منازلهم منذ يوم

االث��ن��ي��ن ب��أن ال��ح��ي��اة ف��ي المدينة
ستعود قريبا ً إلى طبيعتها.
من جهة أخ��رى ،ق��ال ذبيح الله
مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان
إن ال��ق��ت��ال استمر ي��وم الخميس.
وأض���اف« :خططنا إلخ�لاء المدينة
للسماح لقوات العدو بالدخول حتى
يمكننا حصارها».
في حين لم يعلق المتحدث باسم
التحالف بقيادة الواليات المتحدة
مباشرة على الدور الذي لعبته قوات
التحالف في الهجوم ليل الخميس أو
يؤكد مشاركتها لكنه اكتفى بالقول
إن��ه��ا «ت���ش���ارك ف��ي ق���ن���دوز» ب��دور
استشاري.
وكان الهجوم قد أسفر عن مقتل 30
شخصا ً على األقل معظمهم مدنيون
وفقا ً لتغريدة نشرها المتحدث باسم
وزارة الصحة األفغانية وحيد الله
مايار ال��ذي أض��اف أن مستشفيات
قندوز عالجت نحو  340مصاباً.

تعرب د�ستورها وهامبروغ تعلق ا�ستقبال الالجئين
�ألمانيا ِّ
ح ّل نحو  300ألف الجئ بألمانيا خالل أيلول
 ،2015األمر الذي ح ّمل والية هامبورغ على تعليق
استقبال الالجئين حتى إشعار آخ��ر ،في وقت
تقوم فيه الحكومة بخطوات جريئة بهدف دمج
الالجئين.
وقال وزير داخلية مقاطعة بافاريا في جنوب
ألمانيا يواخيم هيرمان ،إن ما بين  270و 280ألف
الجئ وصلوا إلى ألمانيا خالل الشهر المنصرم ،أي
أكثر من عددهم اإلجمالي طيلة عام  ،2014الذي
سجل وصول نحو  200ألف الجئ.
في غضون ذلك ،أعلنت حكومة والية هامبورغ
األلمانية أنها ل��ن تتمكن حتى إش��ع��ار آخ��ر من
استقبال المزيد م��ن الالجئين .وأع��ل��ن بيورن
دومروزه مدير مكتب وزير داخلية الوالية استنفاد
كل الطاقات االستيعابية لمساكن الالجئين ،وذلك
ألول مرة منذ بدء أزمة اللجوء.
ولم تتمكن سلطات الوالية من توفير أماكن في
مساكن الالجئين لـ 500الجئ ،فاضطروا للمبيت
في العراء أمام مركز التسجيل الحكومي الرئيسي،
ولم تتمكن السلطات في اليوم ذاته أيضا ً من توزيع
هؤالء على مساكن الالجئين.
في سياق متصل ،ترجمت ألمانيا المواد العشرين
األولى في دستورها إلى اللغة العربية لمساعدة
الالجئين على االندماج في المجتمع.
وقال زيغمار غابرييل نائب المستشارة األلمانية
ورئيس الحزب الديمقراطي االشتراكي لصحيفة
«بيلد» إن ألمانيا ترحب بالالجئين لكنهم يجب
أن يبذلوا جهدا ً لالندماج .مضيفاً« :يجب على من
يأتون إلى هنا ليس فقط تعلم اللغة األلمانية وإنما
تعلم قواعد لعبة العيش المشترك أيضا».
وأض���اف« :ل��دي قناعة ب��أن ال��م��واد العشرين
األولى من دستورنا ترسم مالمح ثقافتنا» .وأشار
إلى أن ألمانيا طبعت  10آالف نسخة لتوزيعها
على الالجئين في مراكز التسجيل .وقال« :ال يجبر
أي شخص يأتي إلى ألمانيا على تغيير دينه وال
حياته الخاصة .لكن المهم لثقافتنا هو أن تطبّق

كوالي�س
خفايا
كشفت مصادر
خليجية متابعة لملف
كارثة الحج في «منى»،
والوساطة بين إيران
والسعودية ،عن شكوك
تقصد
إيرانية بوجود ّ
تصفية السفير غضنفر
ركن آبادي بعد خطفه
والتحقيق معه حول
معلومات أمنية ته ّم
الخاطفين السعود ّيين
و«اإلسرائيليّين» ،وذلك
بسبب إنكار السعودية
لوجوده بداية،
خصوصا ً أنّ آبادي
تع ّرض لتفجيرات
ومحاوالت اغتيال
بقرار سعودي أكثر
من مرة.

قادروف :رو�سيا طفح كيلها من «داع�ش»
أجمعت أوساط السلطة في روسيا على صواب قرار الرئيس فالديمير بوتين،
وتفويض مجلس االتحاد الروسي له باستخدام القوات المسلحة خارج حدود
البالد.
رحب رئيس جمهورية الشيشان رمضان قادروف شأنه
وفي هذا الصدد ،فقد ّ
شأن كبار المسؤولين في روسيا بهذا القرار ،وأكد أنه جاء في إطار القانون
الدولي« ،خالفا ً لما تقوم به الواليات المتحدة وشركاؤها في سورية في خرق
صب الزيت في نار األزمة
فاضح لألعراف الدولية ،حيث تعكف واشنطن على
ّ
السورية عوضا ً عن إطفائها».
وعبّر قادروف عن ثقته التامة بأن قرار الرئيس فالديمير بوتين باستخدام
القوات الروسية في سورية كان صحيحا ً بالمطلق على مسار مكافحة اإلرهاب.
وقال« :إنني على يقين تام بضرورة القضاء على هذا الش ّر في جحره ،وال ينبغي
علينا انتظار مجيئه إلى مدننا وقرانا» ،مؤكدا ً أن اإلجراءات الروسية تندرج
بالكامل في نطاق القانون الدولي وال تتناقض معه.
وأضاف« :لقد تقدّم الرئيس السوري إلينا طالبا ً المساعدة ونحن من جانبنا
لبينا باإليجاب .أميركا وأستراليا وفرنسا وغيرها تتصرف كما ّ
قطاع الطرق.
سورية بحاجة إلى مستشارين ،وإذا ما أمر القائد العام األعلى للجيش والقوات
المسلحة الروسية فالديمير بوتين ،فإننا سوف نكون جاهزين وفي أسرع وقت
ممكن إلرسال خيرة الخبراء إلى هذا البلد ممن ال مثيل لهم في الغرب».
ونبّه قادروف من خطر النار التي تذكيها واشنطن وشركاؤها في سوريو،
مشيرا ً إلى قربها من حدود روسيا ،األمر الذي س ّوغ نفاد صبر روسيا وتكلّل
بإطالق العملية العسكرية الجوية فيها.
تجدر اإلشارة إلى أن مجلس االتحاد الروسي كان قد ف ّوض أول من أمس
األربعاء وباإلجماع الرئيس فالديمير بوتين باستخدام القوات المسلحة
الروسية خارج أراضي البالد .وأعلنت وزارة الدفاع الروسية على لسان اللواء
إيغور كوناشينكوف المتحدث الرسمي باسمها في أعقاب صدور التفويض بدء
عملية عسكرية جوية في سوريو تستهدف عناصر تنظيم «داعش» ومواقعه.
فيما شدد رئيس ديوان الرئاسة الروسي سيرغي إيفانوف على أن العملية
العسكرية الروسية في سورية ستقتصر على الضربات الجوية حصرا ً وأنها
تأتي تلبية لطلب رسمي تقدم به الرئيس السوري بشار األسد الذي يكافح
تنظيم «داعش» اإلرهابي.

م�صد ٌر في الحكومة البريطان ّية:
كاميرون لن يتنحّ ى باكر ًا
نفى مصدر في الحكومة البريطانية أمس تقريرا ً عن أن رئيس الوزراء ديفيد
سيتنحى عن منصبه في  2019قبل عام من انتهاء واليته ،مؤكدا ً أن
كاميرون
ّ
كاميرون سيت ّم فترته الثانية بالكامل.
واستبعد كاميرون أن يسعى إلى الحصول على فترة ثالثة قبل االنتخابات
التي أجريت في أيار والتي فاز فيها حزب المحافظين الذي يترأسه بغالبية غير
متوقعة في البرلمان .وقال إنه يريد إنهاء واليته الثانية بالكامل حتى ،2020
وهو العام الذي ستجرى فيه االنتخابات البرلمانية.
ومع ذلك ،ذكر مقال في صحيفة «سبيكتاتور» التي تميل إلى اليمين والقريبة
من حزب المحافظين أن كاميرون اختار موعدا ً باكرا ً لرحيله .وكتب المحرر
السياسي للمجلة في المقال« :تم ابالغ أقرب حلفائه في داونينغ ستريت (مقر
الحكومة) أنه ينوي إعالن رحيله في ربيع .»2019
في حين نفى مصدر في داونينغ ستريت صحة هذا التاريخ .وقال« :كان
رئيس الوزراء واضحا ً قاطعا ً في ذلك ،سيكمل فترته .هذا ليس سرا ً والوضع
لم يتغيّر».

مبادئ مجتمعنا الديمقراطي على الجميع».
وأشارغابرييل إلى أنه يتعيّن على الالجئين
قبول مبادئ مثل الفصل بين الكنيسة والدولة
والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة والحق
في المثلية الجنسية وحرية التعبير ،الفتا ً إلى أن
ألمانيا ال تتهاون مع معاداة السامية.
من جهة أخ��رى ،سجلت كرواتيا وص��ول أكثر
من  87ألف الجئ في األسبوعين الماضيين ،ج ّراء
استمرار تدفق األشخاص الفارين من الصراعات في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا عبر الجنوب ،رغم
الطقس البارد .وتم تسجيلهم في مركز االستقبال
الحدودي .ثم استقلوا قافلة من الحافالت وجرى
نقلهم باتجاه المجر.
وتحول الالجئون إلى كرواتيا كبلد عبور بعدما
أغلقت المجر حدودها مع صربيا في  15أيلول
الماضي ،وأصبحوا بذلك يعبرون بحر إيجه من
تركيا إلى الجزر اليونانية ،ومن ثم يعبرون إلى
مقدونيا وصربيا.
وأظ��ه��رت مقاطع بثتها محطات تلفزيونية

الشرطة اإليطالية وهي ُتجلي نحو مئة مهاجر من
خيام كانوا يقيمون فيها ،على الطريق الساحلية
قرب بلدة فنتميجليا على الحدود مع فرنسا.
على صعيد آخر ،أفادت هيئة اإلنقاذ في فيينا،
المشاركة في مجال المساعدات الطبية لالجئين
في النمسا ،أن أم��راض�ا ً معدية ب��دأت تظهر بين
الالجئين ،مثل السعال والبرد.
وأوض��ح المتحدث باسم الهيئة أن «الالجئين
اآلتين من المجر ،والمتوجهين إلى ألمانيا ،يعاني
الكثير منهم من م��رض السعال وال��رش��ح وبحة
الصوت ،ومشاكل في الجهاز الهضمي ناجمة عن
تغيير النظام الغذائي».
وقالت ريندي فاجنر المسؤولة في وزارة الصحة
إن «الس ّل والجزام أكثر األم��راض المعدية التي
تنتشر بين الفقراء والالجئين وضحايا الحرب».
وت��وص��ي وزارة الصحة بتطعيم الالجئين
ف��ي م��راك��ز االستقبال ض��د الحصبة والدفتريا
والتيتانوس والسعال الديكي وشلل األطفال.

ال�صين :انفجار جديد
في طرود بريديّة ملغومة
وقع انفجا ٌر جديد في طرود بريدية ملغومة بجنوب الصين صباح أمس ،ما
أثار الذعر بين سكان المنطقة ،بحسب ما أفادت مصادر إعالمية محلية.
وذكرت اإلذاعة الدولية الصينية أن االنفجار األخير ه ّز مبنى سكنيا ً في منطقة
ليوشينغ بمقاطعة غوانغشي الساعة  8صباحاً ،حيث تحطم زجاج النوافذ من
دون سقوط جرحى.
وكان  17انفجارا ً وقعوا ً أول من أمس في منطقة ليوشينغ ،ما أدى إلى مقتل 7
أشخاص وإصابة  51آخرين بجروح ،بينما يعُ تبر اثنان في عداد المفقودين.
ونقلت بعض وسائل اإلعالم المحلية عن مصادر أمنية قولها إن المشتبه
بإرساله الطرود الملغومة رجل يبلغ من العمر  ،33من دون أن تذكر دوافعه.
وص ّنفت الشرطة الحادث بأنه «جريمة جنائية» ،مستبعدة أن يكون عمالً
إرهابياً.
وبحسب وكالة «شينخوا» الصينية فإن السلطات المحلية حظرت نقل طرود
بريدية حتى الـ 3من الشهر الجاري.

