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عربيات  /دوليات

المعار�ضة ال�سورية
وحلف العدوان
من النفاق �إلى العويل
 جمال العفلق
م��رت األزم��ة السورية بانعطافات كثيرة ،فمنذ اندالع
ال �ح��رب ع�ل��ى س��وري��ة ك��ان��ت ال �م �ع��ارض��ة ال �س��وري��ة ومن
خلفها دول ال�ع��دوان الداعمة لها أو بتعبير أدقّ الصانعة
لهذه المعارضة والمم ّولة لها .وليس هذا اتهاما ً أو تزويرا ً
س ّمي ائتالف الدوحة ومن
للحقائق ويعلم َمن ينتمي لما ُ
قبله المجلس الوطني أنهم م�ت��و ّرط��ون بالخيانة وتنفيذ
تعليمات المم ّول والداعم .ووصل األمر الى تحديد النقاط
العسكرية المطلوب ضربها كما أنّ قائمة االغتياالت كانت
تنفذ على أيدي المعارضة المسلحة وبطلب من الخارج.
والمسرحيات اإلعالمية واألخبار الكاذبة كانت الشغل
ال �ش��اغ��ل ل �خ �ب��راء اإلع �ل�ام وت�س��اب�ق��ت ال�م�ح�ط��ات العربية
المخصص
المعروفة والمغمورة ألخذ حصتها من المال
ّ
لمحاربة س��وري��ة ،وك � ّم م��ن األخ�ب��ار الكاذبة التي نشرت
وع��رض��ت ،وك��م م��ن ال �ص��ور ال�ت��ي ت � ّم تصنيعها وتبديل
مس ّمياتها لتصبح ص��ورا ً عن سورية ،ويعلم المتابعون
تقص بسيطة على
كم من الصور التي ُكشف أصلُها بعملية
ٍّ
محركات البحث.
ومع عدم االدّعاء بمتابعة ك ّل تقارير ومنشورات وبيانات
هذه المعارضة ،نظرا ً إلى ك ِّمها الذي ُيغرق وسائل اإلعالم
على اختالفها ،ونظرا ً إلى آالف الصور ومقاطع الفيديو
المسجلة ،ولكن يمكن الجزم بأنّ الماليين يعرفون زيف
وكذب ما ُينشر في اإلعالم المعادي لسورية.
فلماذا اليوم ه��ذا العويل والبكاء ال��ذي عكسته بيانات
كانت مج ّهزه وت ّم نشرها فور اإلع�لان عن بدء الضربات
الجوية الروسية على مواقع االرهاب؟
إنّ ال��دخ��ول ال��روس��ي ع�ل��ى خ��ط ال�ع�م�ل�ي��ات العسكرية
بشكل مباشر ل��م يكن متوقعا ً ب�ه��ذه ال�س��رع��ة والحرفية
م��ن قبل تحالف ال �ع��دوان على الشعب ال �س��وري ،كما أنّ
المعارضة وج ّل األعضاء المنتمين إلى ما ُيس ّمى ائتالف
ال��دوح��ة ه��م م��راه�ق��ون سياسيون وليسوا أص�ح��اب فكر
أو ق�ض�ي��ة ،ل��م ي�ت��وق�ع��وا أن ت��دخ��ل روس �ي��ا ال �ح��رب بشكل
مباشر ،فالروس لم يهدّدوا ولم يستخدموا أالعيب اإلعالم
ف��ي إع�ل�ان موقفهم ،ب��ل ن � ّف��ذوا م��ا ات�ف��ق عليه وبطلب من
الحكومة السورية الشرعية دوليا ً وداخلياً ،والتي وجدت
م��ن ال �ض��رورة بمكان أن يشترك المجتمع ال��دول��ي معها
في محاربة «داعش» ومجاميع اإلرهاب التي انتشرت من
العراق إلى لبنان .هذا اإلرهاب الذي لم يعد مقبوالً وجوده
أو استمراره ،وال��ذي م ّوله بعض العرب والنفط العربي
وخطط له الغرب وفتحت الدول المجاورة لسورية حدودها
له ،هذا اإلرهاب الذي تحتمي به المعارضة السورية وهي
راضية عنه وعن أعماله فلم يصدر بيان أخالقي واحد من
قبل هذه المعارضة يدين هذا اإلرهاب وصانعيه ومم ّوليه
ومش ّغليه ،ولم تتجرأ المعارضة طوال هذه الحرب أن تطلق
موقفا ً واحدا ً ينسجم مع الشعب السوري وتطلعاته.
ول�ي��س ال �ت��اري��خ ببعيد ع�ن��ا لننسى ط�ل�ب��ات المعارضة
م��ن أم �ي��رك��ا وال �ن��ات��و ل �ض��رب س��وري��ة ،ول �ي��س ببعيد عنا
تاريخ التهديد األميركي للسوريين بقصفهم واستباحة
أراضيهم .في وقت كانت المعارضة تج َمع َمن تج َمع من
السوريين وتغنّي طالبة من الناتو أن يقصف دمشق.
اليوم تتباكى المعارضة السورية ويتباكى بعض العرب
على المواقع التي قصفها الطيران ال��روس��ي بحجة أنها
مواقع المعارضة وليست مواقع إرهابيين ،فال نعلم كيف
فسر الفرنسيون أنّ هذه المواقع للمعارضة؟ ليردّد من
ّ
خلفهم ما ُيس ّمى ائتالف الدوحة الكالم نفسه وبترجمته
الحرفية!
إنّ سورية بوابة العالم ومن يعتقد أنّ بإمكانه تحويل
سورية الى افغانستان ثانية فهو جاهل ولم يقرأ السوريين
وال يفهم طبيعة هذا الشعب .فالسوريون ال يساومون على
أرضهم وال يقبلون احتالالً وال يمكن ترويضهم ليكونوا
مهب الريح ،كما يعيش غيرهم.
تابعين أو قشة في
ّ
وبدالً من هذا العويل والبكاء على الشعب السوري يجب
على المجتمع الدولي أن يقبل بالح ّل الروسي ويدعمه ،ألنّ
القرار الروسي هو ضرب اإلرهاب ومحاربته ،والضربات
األول��ى تثبت جدية ال��روس في طرحهم ،في وق��ت يدّعي
التحالف الدولي ض ّد اإلرهاب والمك ّون من أكثر من ستين
دولة أنه يضرب اإلرهاب وبعد ك ّل بيان وطلعة جوية نجد
أنّ اإلرهاب قد تمدّد أكثر ،فهل كانوا يقصفون تلك المواقع
بالبيانات أم بالقنابل؟
وإذا ما ق ّررت أميركا و َمن معها رفض الخطة الروسية،
فعليها أن ت�ت�ح� ّم��ل ال �خ �ي��ار ال �ث��ان��ي .وه��و أنّ السوريين
والروس و َمن معهم سوف يستم ّرون بمحاربة اإلرهاب،
وانّ مرتزقة تحالف العدوان على سورية هم هدف مشروع
لك ّل مقاوم ومدافع عن سورية.
ل ��م ي �خ �تَ��ر ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ه� ��ذه ال� �ح ��رب ،ولكنهم
فرضوها عليه ...ويعلم الله أن السوريين شعب محب
للسالم والحياة ،وانّ أرض سورية المباركة هي أرض
لك ّل الديانات ،وانّ السوريين ما عرفوا يوما ً التمييز بين
ألوان البشر ومذاهبهم ،ولكن اإلعالم اإلرهابي وصانعي
اإلره��اب أرادوا أن يكون لهذا الشعب حياة أخ��رى تخدم
مشروعهم الحقيقي وهو أمن ما ُيس ّمى «إسرائيل» .ونسي
صانع الموت أنّ ارض سورية تنبت الرجال والمقاومين،
وانّ ارض سورية ال تعرف الذ ّل والهزيمة ،وانّ في سورية
مقاتلين أشداء سواعدهم مجبولة بصخر البازلت وقلوبهم
بيضاء مثل ياسمين دمشق .وليس للسوريين اليوم إال
خيار النصر .ولن يرفع علم في سورية إال العلم السوري
ول��ن يكون في سورية إال جيشها بشبابه ال�س��وري ولن
تفتح سفارات إال بموافقة السوريين .ولن يحكم الشعب
السوري إال َمن يرتضيه السوريون.
أم��ا المنافقون وال�ك��اذب��ون وأص�ح��اب دم��وع التماسيح
فعليهم أن يتح ّملوا ما صنعت أيديهم ،فهم َمن اعتدى وهم
َمن اختار هذا ال��دور في هذه الحرب .وكم هو مؤلم علينا
أن نتحدّث عن سوريين خونة ...وكم هو مؤلم أن نرى َمن
يدّعي انه سوري يدعم اإلرهاب ويصافح زعماء العصابات
الصهيونية ويعدهم بحصتهم من الكعكة السورية! وبفتح
سفارة لهم في دمشق! و َمن يجرؤ على هذا الفعل فليفعله،
واأليام آتية بما تذخر به.
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ال�سوريّة
ال�سفارات ّ
 ...والآن �ست�صدر الأوامر الأميرك ّية لإعادة فتح ّ
 توفيق بن رمضان



السيد األميركي ق��راره بالقبول بتشريك
بعد أن ا ّت�خ��ذ ّ
الرئيس السوري وتراجعه عن الرغبة في إزاحته ورحيله،
تسارعت ق ��رارات ال�ق��ادة م��ن عاصمة إل��ى أخ��رى بالتعبير
عن قبولهم بتشريك األس��د في المرحلة االنتقالية ،وآخر
َمن ص ّرح بهذا «الشيخ» راشد الغنوشي ،وأقول له المقولة
ال�ت��ون�س�ي��ة« :ي��ا ش�ي��خ ش�ك��ون سمعك وش �ك��ون س��أل��ك عن
رأيك ...فهذه لعبة كبار»...
فبعد أن ص ّرح وزير الخارجية اإلسباني وم ّهد الطريق
منسقة ومحبوكة
أم��ام الجميع« ،وأغ�ل��ب الظن أنّ الحكاية ّ
في ما بينهم» ،خاصة بعد اقتناعهم باستحالة إسقاط الدولة
ال�س��وري��ة ،م��ع اش�ت��داد ضغط موجة النّازحين السوريين
على أوروب��ا ،فقد تتالت التصريحات ونطق رئيس الوزراء
البريطاني وغيره من قادة الغرب ولحقهم الرئيس الفرنسي
ووزي��ر خارجيته فابيوس صاحب قضيّة ال� ّدم��اء المل ّوثة
بفيروس السيدا في ثمانينيات القرن الماضي ،والذي كان
باألمس القريب مع رئيسه هوالند من أكبر المح ّرضين على
النظام والرئيس السوريين ،وآخر الملتحقين بهم الرئيس
التركي أردوغ��ان وم��ن قلب العاصمة الروسية وبحضور
الرئيس بوتين زعيم الدّاعمين لسورية ودولتها وقيادتها
وجيشها ،وهذا فيه رمز ّية كبيرة لمن يف َقهُ.
الصهيو -أميركية
وكما سارعوا سابقا ً في تطبيق األوامر ّ
السورية في بعض العواصم الغربيّة ،وقد
السفارات ّ
بإقفال ّ
ُن ّفذ ه��ذا األم��ر بسرعة البرق في أغلب العواصم العربيّة،
وقد تز ّعمت تونس «الثّويرة» ك ّل الدّول ،فكانت السبّاقة في
دعم هذا القرار بتنظيم مؤتمر من أجل التحشيد ض ّد النظام

ال �س��وري ،وق��د ات�خ��ذت ق ��رارات غلق ال �س �ف��ارات ،وقطعت
العالقات بين تونس وسورية دون اعتبار للمصالح الوطنيّة
أو مراعاة لظروف المغتربين في الدّولتين الشقيقتين.
وف��ي الحقيقة هي أوام��ر صهيونية قبل أن تكون أوامر
وقرارات أميركيّة ،ألنّ الفوضى إذا ع ّمت في سورية ستكون
«إسرائيل» أكبر المستفيدين منها .ومنذ عقود أي مراقب
بسيط يعرف جيّدا ً أنّ اإلدارات األميركيّة المتعاقبة ال تق ّرر
شيئاً ،بل هي تتماهى وتأتمر بأوامر الدّوائر الصهيونية،

نفوذ اليهود بد�أ ي�ضعف بحكم
االنفتاح الإعالمي وا�ستحالة
ّ
ال�سيطرة على
تمكنهم من ّ
منظومات االت�صال العالمية
بعد انت�شار �شبكات التوا�صل
االجتماعي ال ّتي �سهّلت و�صول
المعلومات وباتت تحول دون
ال�سيطرة والكذب وال ّتالعب
ّ
بالر�أي العام العالمي والغربي
خا�صة
وهي منذ مدّة ترزح تحت التّأثير والهيمنة «اإلسرائيليين»،
والساسة في أميركا والدّول الغربيّة
كما أنّ الكثير من القادة
ّ
الصهاينة ح�تّ��ى وإنْ كان
تجدهم يجتهدون ف��ي إرض ��اء ّ
للصهيونيّة
على حساب مصالح دولهم وشعوبهم ،خدمة ّ

العالميّة في دول الغرب و»إسرائيل».
ً
ولكن ولله الحمد ه��ذا األم��ر لن ي��دوم طويال ،فشعوب
الصهاينة الذي أصبح
الغرب بدأت تضيق ذرعا ً من نفوذ ّ
مكشوفا ً ومزعجاً ،وقد بدأ التّململ ،كما أنّ نفوذ اليهود
ب��دأ يضعف بحكم االنفتاح اإلع�لام��ي واستحالة تم ّكنهم
السيطرة على منظومات التّواصل واالتصال العالمية،
من ّ
بعد انتشار منظومات التواصل االجتماعي التّي س ّهلت
السيطرة
ان�ت�ش��ار المعلومة ،فلن يتم ّكنوا مستقبالً م��ن ّ
وال �ك��ذب وال�تّ�لاع��ب ب��ال��رأي ال�ع��ام العالمي وال�غ��رب��ي على
وج��ه الخصوص ،ألنّ مصادر المعلومة أصبحت متاحة
ّ
ومنتشرة وفي متناول جميع ّ
والشرائح في جميع
الشعوب
أنحاء العالم ،كما أنّ النّفوذ العربي واإلسالمي بدأ يكبر
بشكل تصاعدي في دول الغرب ،مع أنّ العرب والمسلمين
اليوم ليسوا كعرب ومسلمي القرن الماضي.
السور ّية في
السفارات ّ
وبعد االستجابة البرقيّة بغلق ّ
أغلب الدّول العربيّة ،ها هم يستجيبون لألوامر األميركيّة
ف��ي ال�ق�ب��ول بتشريك ال��رئ�ي��س ب� ّ
�ش��ار األس��د ف��ي المرحلة
االن�ت�ق��ال�ي��ة ،وال ش � ّك ف��ي أنّ األوام���ر ستصدر ق��ري�ب�ا ً من
�س��ور ّي��ة ،وال
�س �ف��ارات ال� ّ
ال�س�يّ��د األم�ي��رك��ي ب��إع��ادة فتح ال� ّ
ش ّك في أنّ «غلمان» الع ّم سام المنبطحين في دول الغرب
والعرب سيذعنون وسيستجيبون بسرعة لألوامر العليّة
الصادرة من ساكن البيت األبيض رئيس الواليات المتّحدة
ّ
األميركيّة المذعن بدوره والمطيع ألوامر سادته من زعماء
الصهيونية العالميّة.
ّ

 نائب سابق وكاتب وناشط سياسي تونسي
romdhane.taoufik@yahoo.fr

كوالي�س
خفايا
تساءل مصدر
ديبلوماسي روسي
عن موقف منتقدي
الغارات الروسية
على متم ّردين
سوريين لثالثة أيام،
في مقابل دعمهم
التحالف الذي تقوده
السعودية في حرب
اليمن ،وهو الذي قتل
آالف المدنيين ود ّمر
البنى التحتية ويقيم
حصارا ً تجويعيا ً
على الماليين،
علما ً أنّ المتمردين
المستهدفين في
سورية يعلنون
مبايعة «القاعدة» بينما
يقاتلها الحوثيون في
اليمن!

«من النا�س �إلى النا�س» ...الدنماركيون يعتذرون من الالجئين البرلمان الإيراني يوافق على ال�صفة العاجلة
ميركل :ال نقدر على ا�ستيعاب جميع الالجئين لم�شروع تنفيذ االتفاق النووي
أعلنت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل أمس عدم
قدرة بالدها على استيعاب جميع الالجئين اآلتين إليها.
وق��ال��ت« :يجب علينا أن ن��درك أن كل من يملك جميع
مسوغات اللجوء سيحصل عليه لدينا ،إال أن أولئك الذين
يصلوننا فقط ألسباب اقتصادية سيضطرون إلى مغادرة
بالدنا».
وأضافت ميركل« :يجب علينا في ه��ذه المسائل أن
نكون مهتمين أكثر ...حدث اآلن ما لم نتوقع أن يصل إلى
هذا الحد .وحصل فجأة أن الحرب مثالً في سورياة التي
راقبناها عبر شاشات القنوات باتت لنا واقعا ً وأدت إلى
تدفق الالجئين» .واعتبرت أن اندماج الالجئين يعتبر
تحديا ً كبيرا ً وامتحانا ً ألوروبا.
وفي السياق ،أعلن الدنماركيون دعمهم وتعاطفهم مع
من يلجأون هربا ً من الحرب والدمار ،مقدمين اعتذارهم عما
وصفوه بـ «الكالم العدائي ضد الالجئين» الذي نشرته
حكومة بالدهم في صحف لبنانية.
ونشرت صحيفة «النهار» اللبنانية في عددها الصادر
الجمعة  2تشرين األول ،إعالنا من الشعب الدنماركي
ورد فيه« :نأسف على الكالم العدائي ضد الالجئين الذي
ذك��ر في اإلع�لان أع�لاه (ف��ي إش��ارة إل��ى إع�لان الحكومة
الدنماركية) ،ونعلن كمواطنين دنماركيين عاديين دعمنا
وتعاطفنا مع من يلجأون هربا ً من الحرب والدمار».
وأع��ادت الصحيفة نشر إع�لان الحكومة الدنماركية
السابق ،مرفقا ً بإعالن الشعب الدنماركي تحت عنوان
«إعالن شعبي من الناس إلى الناس».
وك��ان��ت الحكومة الدنماركية ق��د نشرت ف��ي أيلول
الماضي إعالنا ً في صحف لبنانية عدة ،أعلنت فيه عزمها
تشديد القوانين المتعلقة بالالجئين في مجاالت متعددة،
وتقليص المساعدات االجتماعية لالجئين الواصلين

حديثا ً بنسبة قد تصل إلى  50في المئة ،في إشارة إلى
الالجئين السوريين.
وج��اء ف��ي اإلع�ل�ان الحكومي أن��ه «ال يحق لألجانب
الحاصلين على الحماية الموقتة استدعاء عائالتهم إلى
الدنمارك خالل السنة األول��ى» ،إضافة إلى «ع��دم منح
اإلقامات الدائمة لهم قبل  5سنوات ،مع احتمال فقدان
اإلقامة الموقتة قبل ذلك».
كذلك ،سبق للحكومة المجرية أن نشرت في صحيفة
«النهار» اللبنانية في  21أيلول الماضي ،إعالنا ً ضخما ً
مشابها ً إلعالن الحكومة الدنماركية ،مبينة أنها ستقوم
باتخاذ إجراءات صارمة بحق من يحاول دخول أراضيها
بطريقة غير قانونية.

واف���ق ن���واب مجلس ال��ش��ورى
اإلي��ران��ي خ�لال اجتماعهم أم��س،
ع��ل��ى ال��ص��ف��ة ال��ع��اج��ل��ة لمشروع
إجراء الحكومة اإليرانية «المناسب
وال��م��ق��اب��ل» ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ االت��ف��اق
النووي.
وقد وافق على الصفة العاجلة
 168نائبا ً فيما عارضه  57نائبا ً
وام��ت��ن��ع  9ع���ن ال��ت��ص��وي��ت من
إجمالي عدد النواب الحاضرين في
االجتماع وعددهم  247نائباً.
ورف�����ض ال���ن���واب ف���ي عملية
التصويت األولى الصفة «العاجلة
جداً» فقد حظي المشروع بموافقة
 159نائبا ً ومعارضة  62نائبا ً
وامتناع  10ن��واب عن التصويت
م��ن إجمالي ع��دد  247ن��ائ��ب�اً ،إذ
لم يحصل على موافقة ثلثي عدد
النواب.
ويسمح مشروع «إجراء حكومة
الجمهورية اإلس�لام��ي��ة اإليرانية
ال��م��ن��اس��ب وال��م��ق��اب��ل ف��ي تنفيذ

االتفاق النووي» للحكومة اإليرانية
بالتنفيذ الطوعي لبرنامج العمل
المشترك الشامل «االتفاق النووي»
في إط��ار ق��رارات المجلس األعلى
لألمن القومي.
وعلى مدى أسابيع قامت لجنة
م��ن أع��ض��اء ال��ب��رل��م��ان مؤلفة من
 15عضوا ً بمراجعة نص االتفاق
ال���ذي ت��م ال��ت��وص��ل إل��ي��ه ف��ي 14
تموز الماضي ،والمعروف باسم
خطة العمل الشاملة المشتركة،
للتأكد م��ن ع��دم وج��ود انتهاكات
ل��ل��ـ»خ��ط��وط ال��ح��م��راء» المحددة
للمفاوضين.
وان��ت��ق��دت اللجنة ف��ي تقريرها
القرار الذي يسمح بتفتيش مواقع
عسكرية ،وق��ال��ت« :م��ن الواضح
أنه استنادا ً إلى االتفاق ،بات من
الممكن دخ���ول م��واق��ع عسكرية
إيرانية» .وأضافت أن «االتفاق فيه
نقاط ضعف خطيرة تتعلق باألمن
إذا لم تجر مراجعة لتفتيش المواقع

العسكرية والدفاعية واألمنية ،فإن
ذلك سيتسبب بمشاكل للبالد».
وأك����دت ال��ل��ج��ن��ة أن «تطبيق
نظام التفتيش هذا يمكن أن يقود
إل��ى عملية جمع معلومات غير
مسبوقة وي��ع��رض للخطر البنى
التحتية األم��ن��ي��ة وم����وارد إي��ران
البشرية والعلمية والعسكرية
واألمنية».
وأشارت إلى أن وضع قيود على
بعض جوانب النشاطات النووية
اإليرانية لمدة  15سنة «هو ثغرة
خطيرة» .وستقوم الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ب��ق��ي��ادة عمليات
التفتيش في إيران.
وب��م��وج��ب االت���ف���اق ال����ذي تم
التوصل إليه في تموز الماضي،
ف��إن إي���ران ستخفض نشاطاتها
النووية لعشر سنوات على األقل
مقابل رفع جميع العقوبات الدولية
المفروضة عليها بشأن برنامجها
النووي.

ارتفاع ح�صيلة قتلى الغارة الأميركية
على م�ست�شفى «�أطباء بال حدود» في قندوز
ارتفعت حصيلة ضحايا القصف
ال��ذي نفذه حلف «الناتو» بطائرة
أميركية في قندوز شمال أفغانستان
السبت  3تشرين األول ،إلى  19قتيالً
وم��ن بينهم ث�لاث��ة أط��ف��ال وأصيب
حوالى  37شخصاً ،بحسب ما ذكرت
منظمة «أطباء بال حدود».
ووفقا ً لشهود عيان ،استمر القصف
حوالى ساعة ،ونتيجة لذلك انهار
أحد ج��دران المستشفى ،واحترقت
غ��رف ع��دة بالكامل ،وال��ع��دي��د من
المرضى والعاملين في المستشفى
اعتبروا في عداد المفقودين ،وكان في
السنشفى أثناء القصف حوالى 200
شخص.
وكشفت منظمة «أطباء بال حدود»
أن طاقمها اتصل وهو في حالة هلع
بمسؤولين عسكريين من حلف شمال
األطلسي في كابل وواشنطن خالل
قصف مستشفى تابع لها في قندوز
استمر لنحو ساعة.
وق���ال م��س��ؤول ف��ي المنظمة إن
القنبلة األولى سقطت الساعة 02:10
صباحا ً بالتوقيت المحلي واتصل

طاقم «أطباء بال حدود» بمسؤولين
من حلف شمال األطلسي في كابل
الساعة  02:19صباحا ً وبمسؤولين
عسكريين في واشنطن بعد ذلك بأربع
دقائق مضيفا ً أن القصف استمر حتى
الساعة  03:13صباحاً.
وقد اعتذر قائد القوات الدولية في
أفغانستان بقيادة واشنطن ،للرئيس
األفغاني عن قصف المستشفى خطأ.
من جهة أخرى ،دان األمين العام
لهيئة األم��م المتحدة ب��ان كي مون
ال��غ��ارة ال��ج��وي��ة على المستشفى
بمدينة قندوز األفغانية ،ودع��ا إلى
إجراء تحقيق عادل في الحادث.
وأض��اف بيان المكتب الصحافي
لألمين العام لألمم المتحدة« :يدين
األمين العام بقوة الغارة الجوية في
قندوز بأفغانستان التي نتج منها
وف���اة وإص��اب��ة مسعفين ومرضى
في مستشفى «أطباء بال حدود» في
الثالث من تشرين األول».
وق�������ال ال����ب����ي����ان أي�����ض�����ا ً إن
«المستشفيات والعاملين في المجال
الطبي يتمتعون بحماية واضحة

بموجب القانون اإلنساني الدولي»،
ودعا بان إلى إجراء تحقيق «شامل
وع��ادل في الهجوم من أجل تحديد
المسؤولية».
وأع��ل��ن الرئيس األميركي ب��اراك
أوباما في بيان« :وزارة الدفاع بدأت
تحقيقا ً شامالً ،وسننتظر نتائجه،
قبل أن نستخلص استنتاجات نهائية
حول مالبسات هذه المأساة».
وأش��ار الكولونيل بريان تريبس
وه��و متحدث باسم التحالف الذي
يقوده حلف شمال األطلسي في بيان
إلى أن القوات األميركية شنت غارة
جوية على مدينة قندوز في الساعة
 2.15صباحاً ،مضيفا ً أن «الهجوم
ربما أسفر عن وقوع أضرار جانبية
بمنشأة طبية قريبة».
ي��ذك��ر أن ق��ت��اال ً عنيفا ً دار حول
عاصمة إقليم ق��ن��دوز ،ال��واق��ع في
شمال أفغانستان خالل األيام الستة
الماضية بعد استيالء مقاتلي حركة
«ط��ال��ب��ان» على المدينة ف��ي أكبر
انتصار لهم منذ تمردهم الذي بدأ قبل
نحو  14سنة.

كاميرون :البقاء في
االتحاد الأوروبي
ممكن �إذا نجحت
مفاو�ضات الإ�صالح
ق���ال رئ��ي��س ال�����وزراء
البريطاني ديفيد كاميرون
أم���س إن���ه س��ي��ب��دأ حملة
ل�لإب��ق��اء ع��ل��ى ع��ض��وي��ة
ب��ري��ط��ان��ي��ا ف���ي االت��ح��اد
األوروب���ي إذا منحه قادة
آخرون باالتحاد التنازالت
التي يريدها ولكنه حذر
م��ن أنهم إذا رف��ض��وا فلن
يكون أي شيء مستبعداً.
وتابع ردا ً على سؤال
ح��ول م��ا إذا ك��ان سيبدأ
ح��م��ل��ة ل�لان��س��ح��اب من
االت��ح��اد األوروب���ي إذا لم
يحصل على اإلصالحات
التي يريدها «ال أستبعد
شيئاً ...ولكني واث��ق من
أن��ن��ا س��ن��ح��ص��ل ع��ل��ى ما
نريده».
وق�����ال ك���ام���ي���رون في
ح��دي��ث ل��ه��ي��ئ��ة اإلذاع����ة
البريطانية« :أن��ا مشارك
بقوة ف��ي المفاوضات...
أحاول الحصول لبريطانيا
على م��ا ت��ري��ده وبالطبع
عندما أحصل عليه سأعمل
ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ف��ي أوروب���ا
الموحدة».

�إ�سبانيا والمغرب تعتقالن �أ�شخا�ص ًا ي�شتبه
في تجنيدهم مقاتلين لـ «داع�ش»
قضت محكمة إسبانية بالسجن على  11شخصا ً بتهمة تجنيد وإرسال
مقاتلين إلى سورية ،نفذ  6من المجندين على األقل عمليات انتحارية.
وأعلنت المحكمة اإلسبانية العليا ،ومقرها في العاصمة مدريد ،أن القضاة
خلصوا إلى أن هؤالء المدانين شكلوا شبكة أرسلت إلى سورية  28مقاتالً على
األقل بين نيسان  2012وحزيران  .2013وأضافت المحكمة أن «ستة على األقل
نفذوا عمليات انتحارية تسبّبت في مقتل مئات األشخاص».
وحكمت على اثنين من المتهمين ويعتبران زعيمي «منظمة إرهابية» هما
كريم عبد السالم محمد ،وإسماعيل عبد اللطيف الالل ،بالسجن  12سنة وعلى
بقية المتهمين بالسجن  10سنوات التهامهم باالنتماء لشبكة إرهابية.
وولد المدانون الذين تتراوح أعمارهم بين  25و 41سنة ،في مدينتي سبتة
ومليلة ،وهما مدينتان إسبانيتان داخل األراضي المغربية ،وفككت الخلية في
حزيران .2013
من جهة أخرى ،حكمت الغرفة المختصة في قضايا اإلره��اب في المغرب
بسجن على 18مداناً ،وتراوحت األحكام بين سنة و 6سنوات بعد توجيه تهم
مختلفة إليهم في قضايا تتعلق بـ «ارتكاب أعمال إرهابية».
وحكمت غرفة الجنايات االبتدائية المكلفة بقضايا مكافحة اإلره��اب في
مدينة سال قرب العاصمة الرباط بسجن متهم واحد  5سنوات ومتهمين اثنين
 4سنوات مع النفاذ.
وأصدرت المحكمة حكما ً يقضي بسجن  6متهمين آخرين  3سنوات مع النفاذ
وسجن سبعة آخرين سنتين نفاذتين ،ومتهمين اثنين سنة نافذة.
وفي السياق ،قالت إسبانيا إنها والمغرب اعتقلتا عشرة أشخاص أمس
لالشتباه في تجنيدهم مقاتلين لتنظيم «داعش» في سورية والعراق.
وقالت وزارة الداخلية اإلسبانية إن المشتبه بهم اعتقلوا في مدينتي توليدو
وبادالونا اإلسبانيتين وبلدة ثيراكو الساحلية الصغيرة في منطقة بلنسية
بإسبانيا ومدينة الدار البيضاء في المغرب .وأضافت أن «المعتقلين ينتمون
إلى شبكة أفراد ج ّندت مقاتلين أجانب ولقنتهم أفكار تنظيم الدولة اإلسالمية
وأرسلتهم لالنضمام للتنظيم».
ووفقا ً ألرقام وزارة الداخلية شاركت إسبانيا بنهاية أيلول في اعتقال 71
شخصا ً يشتبه أنهم إرهابيون في الداخل والخارج ارتفاعا ً من  46شخصا ً في
عام  2014بكامله.
وتعزز إسبانيا والمغرب ودول أخرى في أوروب��ا وشمال أفريقيا الجهود
للحيلولة دون انضمام مدنيين لتنظيم «داعش» اإلرهابي خشية عودتهم إلى
بالدهم لشن هجمات.

