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عربيات  /دوليات

�ألم تكن �أر�ض ال�شام مباركة قبل
دخول الرو�س في المعركة؟
 جمال العفلق
تباينت ردود الفعل الدولية على دخول روسيا المباشر
في الحرب على اإلره ��اب ،وكانت األكثر انفعاالً مجموعة
أعداء سورية أو المم ّولين المباشرين لهذه الحرب .الواليات
ال�م�ت�ح��دة ت�ج�نّ�ب��ت ال �ت �ص��ادم ال��دي�ب�ل��وم��اس��ي م��رة وحاولت
ف��ي م��رات أخ��رى تقديم نفسها ،كما ع� ّودت�ن��ا عند حدوث
االنعطافات الكبيرة على أنها دولة راعية للسالم وحريصة
ع�ل�ي��ه ،ف��ي وق��ت ق� � ّرر األوروب� �ي ��ون ق �ب��ول ال��وض��ع الجديد
باستثناء الذين يطلقون على أنفسهم لقب أسياد البروتوكول
والديبلوماسية ،كما يعتقدون ،أما العرب فطرقوا باب التنديد
من بوابة الدين ودفعوا بشيوخ الفتنة من جديد إلى الواجهة
ليعلنوا النفير من أجل الدفاع عن أرض الشام المباركة –
تلك األرض التي ذكرها األنبياء في وصاياهم وأحاديثهم.
شيوخ الفتنة وخلفهم أع�لام الرايات السوداء هم الذين
دفعوا إلينا منذ خمس سنوات تقريبا ً ما أمكنهم من ُمرتزقة
تحت شعار «الجهاد» ،وقالوا حينها تحرير األقصى يبدأ من
سورية ومن ثم أضافوا اليمن عليها وبعض مناطق العراق
يترحم على طفل فلسطيني واح��د قتلته
ولكن أ ّي �ا ً منهم لم
ّ
رصاصات العدو الصهيوني الغادرة.
ت�س��اب��ق أه ��ل ال�ف�ت�ن��ة وأه ��ل اإلره� ��اب ف��ي إع�ل�ان حربهم
اإلعالمية على روسيا ووصفها بـ»دولة االحتالل» ،في وقت
ل��م ي��أتِ ال��روس إل��ى س��وري��ة إال بعد م��ا استنفدوا صبرهم
وصبروا ،كما صبر السوريون على كذبة أميركا وتحالفها
المزعوم في محاربة «داع��ش» ،تحالف يتحدّث يوميا ً عن
ط�ل�ع��ات ج��وي��ة وأه� ��داف محققة فيما ال�ن�ت��ائ��ج مخيّبة على
األرض – فسارعت تركيا إلى إعادة اسطوانة منطقة الحظر
ال�ج��وي ،وج��اء ه��ذا ال�ن��داء القديم الجديد بعد تلقي عناصر
المرتزقة ض��رب��ات موجعة تثبت جدية التحالف الروسي
السوري في محاربة اإلرهاب واقتالعه من جذوره ،فحاول
أردوغان االستثمار مع األوروبيين وتس ّول عطفهم لحمايته
م��ن اإلره ��اب ال��ذي ص� �دّره إل��ى س��وري��ة ،وم��ن جهة أخرى
حاول التق ّرب من األوروبيين الذين جدّدوا رفضهم انضمام
تركيا لالتحاد األوروب��ي في ر ّد واضح منهم على سياسة
أردوغ��ان ،وما تدهور الوضع األمني األخير في تركيا اال
نتيجة طبيعية لسياسة أنقرة وتبنّيها للجماعات اإلرهابية،
بما فيها ما يس ّمى ائتالف الدوحة اإلرهابي الذي لم يتوقف
أع �ض��اؤه ع��ن ت�ق��دي��م ال �ت �ن��ازالت ت�ل��و ال �ت �ن��ازالت ل �ك � ّل أع��داء
سورية ،مطالبين في الس ّر والعلن أن يقوم ه��ؤالء الحلفاء
بقصف س��وري��ة واق�ت�ط��اع مساحة أرض لهم ف��ي الشمال
لتكون مركز تج ّمع ل�لإره��اب ،وصفقوا للعدو الصهيوني
ال��ذي اعتدى على األرض السورية ورحبوا بتلك العمليات
في حينها.
وال �ي��وم يجمع ه��ؤالء على أنّ ارض ال �ش��ام م�ب��ارك��ة! ما
أوقحهم حين يتحدثون عن الوطنية والوطن ...وما أغباهم
حين يصدّقون أنّ بياناتهم التي لم تتوقف منذ اليوم األول
للضربات الجوية تجد من يطلع عليها أو يفكر في البحث
فيها ،فطلبوا اجتماعا ً عاجالً لألمم المتحدة ،فلم يسمعوا
ر ّداً .وطلبوا اجتماعا ً آخر للجامعة العربية المعطلة أصالً
ول��م يسمعوا إجابة .واليوم ي�ه�دّدون بتحويل سورية إلى
أفغانستان أخرى ...كما هدّدوا سابقا ً بتحويلها الى صومال
آخر ،من دون قراءة حقيقية لما يحدث على األرض.
ال ��روس بالفعل ي �ق � ّدم��ون ال��دع��م ال �ج��وي ،وف��ي المقابل
ينفذ الجيش ال �س��وري وم�ج��اه��دو المقاومة عمليات برية
إراض محاصرة او مسيطر عليها من قبل
نوعية الستعادة
ٍ
اإلرهاب.
إنْ ّ
دل هذا على شيء فهو داللة واضحة على أنّ الجيش
الذي حوصر من ثمانين دولة وتم دفع آالف المرتزقة في
وجهه ،ما زال يملك زمام المبادرة ،وما زال قادرا ً على تبديل
قواعد االشتباك وتحديد أماكنها ووقتها المناسب .ولكن
اإلعالم المعادي للشعب السوري يحاول إطالق رصاصاته
األخ �ي��رة إلن�ق��اذ العصابات اإلره��اب�ي��ة م��ن س��اع��ة الحقيقة.
تلك الحقيقة التي ينتظرها الشعب السوري منذ سنوات –
الشعب الذي ظلمه األشقاء وذوو القربى .فال تلفيق األخبار
ينفع ال�ي��وم ،كما لم تعد هناك ج��دوى تذكر من المناورات
السياسية ورفع السقوف...
ق��د يخرج علينا م��ن ي�س��أل :كيف تجمعون بين الوطنية
وبين القبول بالقصف الروسي؟ وهذا السؤال مشروع لو أنّ
الروس يضربون ،المدنيين كما تفعل اميركا في افغانستان،
او كما يفعل طيران العدوان السعودي بأهل اليمن .ولكن
األميركي وهو محرك جوقة العدوان على الشعب السوري
يملك ك ّل تفاصيل األهداف ،ويعلم الجميع أنّ الضربات تطال
مواقع اإلرهاب.
الحرب في سورية اليوم هي بين الشعب السوري الممثل
بالجيش والمقاومة وبين العصابات اإلرهابية والمستفيدين
م��ن وج��وده��ا على األرض م��ن س��وري�ي��ن وغ�ي��ر سوريين.
فعملية المزاد اإلنساني التي يتعامل بها أعداء سورية عملية
خ��اس��رة .وك�م��ا اس�ت�ث�م��روا بقضية الالجئين منذ أسابيع
يستثمرون اليوم بصور قديمة يدّعون أنها لمدنيين قضوا
في القصف الروسي.
وإذا ك��ان بيان م��ا يس ّمى «هيئة علماء المسلمين» التي
يقودها مفتي اإلرهاب القرضاوي تتحدّث عن أرض الشام
ال�م�ب��ارك��ة ،ف��إنّ ال�س��وري�ي��ن يعلمون قبله ب��زم��ن ط��وي��ل أنّ
أرض�ه��م م�ب��ارك��ة ،وأن�ه��م شعب ملتزم ب��ال��دف��اع ع��ن أرضه
المباركة ،كما عهده على الدوام.
نحن ال نخوض حربا ً مذهبية كما ير ّوجون ،وال نحارب
لالستيالء على أرض الغير ،وال نساوم على تهجير األقليات،
في الوطنية ال توجد أقلية وأكثرية ،في الدفاع عن الوطن ال
يوجد توصيف مذهبي أو طائفي ،في الدفاع عن األرض ك ّل
السوريين يجمعهم علم وطني واحد.
ه��ذه المعادلة يصعب على أص�ح��اب األص ��وات الطائفية
والمذهبية فهمها وإدراك معانيها ،فأصحاب تلك األصوات
الطائفية وال�م��ذه�ب�ي��ة ل�ي��س ل��دي�ه��م م �ش��روع وال ه ��دف ،هم
مجرد أدوات وموظفين يتقاضون رواتب شهرية لتنفيذ ما
ُيطلب منهم فقط ،فهل من المعقول أنّ «داعش» و»النصرة»
و»جند الشام» وغيرها من تنظيمات اإلرهاب لم يت ّم وصفها
بالجماعات اإلرهابية حتى اللحظة عند الحكومات العربية؟
هذا ما سترسمه وتحدّده أيام التحرير اآلتية لتبقى الشام
وشعبها الطيب الشامخ وأرضها المباركة.
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كوالي�س
خفايا

م�سار حرب قوى العدوان على اليمن يتجه �إلى متغ ّيرات وتط ّورات حا�سمة
 هشام الهبيشان



تزامنا ً مع الحديث اإلعالمي لقوى العدوان عن سيطرتها
على مواقع عدة في محافظتي تعز ومأرب وعلى باب المندب
المعبر الحيوي والهام واالستراتيجي ،وتزامنا ً مع كل هذا
وذاك يراقب العالم كك ّل مسار الحرب الشعواء السعودية
األميركية بغطاء «ناتو العرب» على اليمن ،خصوصا ً بعدما
ج��رى ف��ي مدينة ع��دن ج�ن��وب اليمن ،م��ن ت�م�دّد للمجاميع
اإلره��اب�ي��ة «داع ��ش» و»ال�ق��اع��دة» وال�ت��ي قامت أخ�ي��را ً بتنفيذ
عمليات انتحارية وهجومية عدة استهدفت مجموعة مقار
أمنية وعسكرية وسياسية لقوى العدوان وألنصار هادي.
هذه التطورات بمجموعها ،تؤكد أنّ مسار هذه الحرب
ال �ع��دوان �ي��ة ،خ �ص��وص �ا ً وم ��ع ح��دي��ث ق ��وى ال� �ع ��دوان عن
استعدادات تجريها وتنفذها إلعالن ساعة الصفر النطالق
م�ع��رك��ة ص �ن �ع��اء ،ال �ت��ي س�ت�ب��دأ ب �غ��زو م ��أرب ش �م��ال شرق
اليمن ،هذه المعارك بمجموعها تعتبر في توقيتها ونتائجها
المستقبلية عنوانا ً لمرحلة جديدة قد تسقط قوى العدوان
بمسار دموي قد يمت ّد لسنوات عدة.
ال�ي��وم ،من ال��واض��ح أنّ تداعيات سيطرة ق��وى العدوان
اإلع�لام�ي��ة على ب��اب ال�م�ن��دب ،أو على مناطق ومساحات
محدودة من محافظتي تعز وم��أرب ،ستكون لها تأثيرات
سلبية جدا ً على قوى العدوان ،فهذه القوى ما زالت مص ّرة
على ال�غ��رق بشكل أع�م��ق ف��ي المستنقع اليمني ،فالنظام
السعودي تحديدا ً والمنغمس ال�ي��وم ف��ي مجموعة أزمات
افتعلها ف��ي اإلقليم ب��دءا ً م��ن ال�ح��رب على ال��دول��ة السورية
وليس نهاية بالحرب العدوانية على اليمن .السعوديون
بدورهم يعلمون حقيقة هزيمتهم في ميادين عدة في اآلونة

األخ�ي��رة ،ولكن هم في الوقت نفسه ال ي��ري��دون أن يتلقوا
هزيمة جديدة ،وقد تك ّررت هزائمهم أخيرا ً في ميادين عدة
ليس أولها وال آخرها الميدان السوري.
ومن ك ّل هذا نستنتج أنّ السعوديين ومعهم قوى العدوان
سيستميتون ،ف��ي معركتهم العدوانية على م��أرب وتعز
وباب المندب وعلى ك ّل المدن الشمالية والوسطى اليمنية،
مرتكزين على الدعم األميركي الالمحدود لهم بهذه الحرب
العدوانية التدميرية على اليمن .فاألميركان كما السعوديون

يبدو �أنّ قادة ال�سعودية
م�صرون على الغرق �أكثر
ّ
ف�أكثر في الم�ستنقع
اليمني ...والأجدى �أن
يبحثوا عن طوق نجاة يج ّنبهم
الهزيمة التي تنتظرهم
يعلمون ج �ي��دا ً حجم خسائر ال�ن�ظ��ام ال�س�ع��ودي بمختلف
جبهات الصراع التي يشترك فيها السعوديون بالمنطقة،
والسعوديون بدورهم يعلمون جيدا ً معنى أن يفتحوا جبهة
جديدة وصراعا ً جديدا ً على حدودهم الجنوبية والجنوبية
الغربية ،ويعلمون م��ا م��دى الخطورة المستقبلية وحجم
التداعيات المستقبلية التي ستفرزها هذه الحرب على اليمن،
وباألحرى هم يعلمون حجم اإلفرازات المباشرة لالنغماس
السعودي في ه��ذه المعركة على الداخل السعودي شرقا ً

وجنوباً ،ومع ك ّل هذا وذاك ق ّرر السعوديون أن يخوضوا
ه��ذه المغامرة والمقامرة ال�ج��دي��دة ،علهم يستطيعون أنّ
يحققوا انتصارا ً حتى وإنْ كان إعالمياً ،لع ّل هذا االنتصار
يعطيهم جرعة أمل بعد سلسلة الهزائم المد ّوية التي تلقوها
في أكثر من ساحة صراع إقليمي.
ال�ي��وم ال يمكن ب��أي ح��ال م��ن األح ��وال إن�ك��ار حقيقة أنّ
تصعيد ق��وى ال �ع��دوان ف��ي حربها على اليمن ،ستكون له
بشكل عام تداعيات خطيرة على مستقبل استقرار المنطقة
الهش والمضطرب بشكل عام ،ويأتي ك ّل ذلك التصعيد في
الوقت الذي تزداد فيه المطالبات اإلقليمية والدولية لوضع
حلول عاجلة وإيجاد مسار تسويات لألزمة اليمنية ومعظم
ملفات اإلقليم العالقة.
ختاماً ،من الواضح أنّ ق��وى ال�ع��دوان تحاول من خالل
تصعيد مسار حربها على اليمن ،أن تحقق تغييرا ً كامالً
ومطلقا ً في شروط التفاوض المقبلة بين جميع قوى اإلقليم
من خالل السعي إلى السيطرة واحتالل المزيد من المدن
والمحافظات اليمنية ،والواضح أنّ المرحلة المقبلة ستحمل
بين طياتها الكثير من التك ّهنات والتساؤالت ،بل واحتمال
المفاجآت الكبرى ،حول طبيعة ومسار ع��دوان السعودية
على اليمن ،فالمعركة لها أبعاد ع��دة مستقبلية ومرحلية،
وال يمكن ألح��د أن يتنبّأ مرحليا ً بنتائجها المستقبلية،
فمسار ونتائج المعركة تخضع لتطورات الميدان المتوقعة
مستقبالً ،واحتماالت تطور هذا الصراع في اليمن إلى حرب
إقليمية كبرى...

 كاتب وناشط سياسي -األردن
hesham.habeshan@yahooo.com

تدور نقاشات في
دولة اإلمارات العربية
المتحدة حول مب ّرر
االستمرار في حرب
اليمن بعد الطريق
المسدود الذي بلغته
محاوالت التق ّدم
العسكري ،وقد سمع
مسؤولون بريطانيون
من عدد من قادة
اإلمارات طلبات
واضحة للضغط على
القيادة السعودية من
أجل تسهيل فرص
الدخول في الح ّل
السياسي قبل أن
تتفاقم األمور أكثر.

ال�شورى الإيراني يقر االتفاق النووي مع مجموعة «»1 + 5
واف��ق مجلس الشورى اإلي��ران��ي ،أم��س ،على االتفاق
النووي مع مجموعة « ،»1 + 5حيث جاءت المصادقة على
المشروع بموافقة  161نائباً ،ومعارضة  ،59وامتناع 13
عن التصويت ،من أصل  250نائباً.
وق��ال المتحدث باسم الحكومة اإليرانية محمد باقر
نوبخت في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون بعد التصويت:
«اتخذ أعضاء البرلمان اليوم قرارا ً درس بعناية وهو ما
يظهر تفهمهم الجيد لموقف البالد».
وأشار القرار البرلماني إلى أنه على الحكومة أن تتخذ
اإلج��راءات الالزمة لمواجهة عدم التزام اآلخرين وتوقف
تعاونها الطوعي مهم ،وأن ترصد بدقة عدم التزام األطراف
األخرى باإللغاء المؤثر للعقوبات أو إعادة فرضها .ورأى
أنه في حال عدم االلتزام برفع العقوبات على الحكومة
تسريع العمل في البرنامج النووي اإليراني ،وأنه يجب
عندها إيصال حجم تخصيب اليورانيوم إلى  190ألف سو
( )SWUخالل عامين.
ولفت القرار إلى أن أي تحرك قائم على الضغط والتهديد
بحجة تطبيق االتفاق النووي يستوجب إعادة النظر في
تعاون إيران ،موضحا ً أن هذه الحاالت خاصة ومفصلة،
ويحددها المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني.
وأش���ار ال��ق��رار إل��ى أن��ه على وزي��ر الخارجية تقديم
تقرير كل  3أشهر حول تنفيذ االتفاق للجنة األمن القومي

والسياسة الخارجية .كما رأى أن على لجنة األمن القومي
أن تقدم هي بدورها تقريرا ً حوله كل  6أشهر في الجلسة
العلنية للبرلمان.
ولفت قرار مجلس الشورى إلى أن حجم التعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرتبط باتخاذ اإلجراءات
الالزمة ،مشيرا ً إلى أنه على منظمة الطاقة الذرية تقديم
خطة عمل لمدة  15سنة ح��ول التخصيب واألب��ح��اث
خالل شهرين من إق��رار القرار ،كما رأى القرار أن إعادة
تصميم مفاعل آراك للماء الثقيل رهن بعقد قطعي وواضح
ومطمئن.
وينص مشروع القانون على ع��دم السماح للوكالة
الدولية للطاقة الذرية «بتفتيش المنشآت العسكرية أو
مقابلة األفراد (العلماء النوويين) إال بعد الحصول على
موافقة مجلس األمن القومي في كل مرة على حدة».
واشتمل االتفاق بين السداسية وإيران على بنود عدة،
أهمها رفع العقوبات المفروضة من جانب أوروبا والواليات
المتحدة عن إيران ،وفرض قيود على البرنامج النووي
اإليراني طويلة المدى مع استمرار تخصيب اليورانيوم
بنسبة حددت بـ 3.67في المئة ،والسماح بدخول مفتشي
الطاقة الذرية لكل المواقع المشتبه بها ومنها المواقع
العسكرية لكن بعد التشاور مع إيران والتخلص من 98
في المئة من اليورانيوم اإليراني المخصب.

اجتماع �أ�ستانا يحدد اتجاهات تنمية
االتحاد االقت�صادي الأورا�سي حتى 2030

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري
أوش��اك��وف ،أنه من المزمع الموافقة
على االتجاهات الرئيسية للتنمية
ف��ي االت��ح��اد االق��ت��ص��ادي األوراس���ي
حتى  ،2030في اجتماع العاصمة
الكازاخستانية.
وقال أوشاكوف للصحافيين« :من
المقرر أن تتم الموافقة على االتجاهات
الرئيسية للتنمية االقتصادية لالتحاد
االقتصادي األوراسي ،في هذه الوثيقة
س��ي��ت��م ت��وث��ي��ق ت��وج��ه��ات التنمية
االجتماعية واالقتصادية لدول االتحاد
حتى عام  ،»2030مضيفا ً أنه يتوقع
اعتماد ق��رار بشأن تشكيل مجموعة
عمل جديدة من شأنها دراسة موضوع

إنشاء نظام موحد لتحديد النشاط
االقتصادي الخارجي.
وأف���اد أوش��اك��وف« :األم���ر يتعلق
ب��إدخ��ال رق��م جمركي موحد ومحدد
لكل دول االتحاد ،وسيسمح بتوحيد
متطلبات تخليص البضائع المستوردة
إلى أراضي االتحاد وتبسيط إجراءات
التسوية الجمركية ،التي سيكون لها
أثر إيجابي على أوس��اط األعمال في
بالدنا».
باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع
ف��ي اجتماع المجلس االقتصادي
األوراس������ي األع���ل���ى ،أن ت��ن��اق��ش
الوثائق المتعلقة بالنشاط العملي
المستقبلي ل�لات��ح��اد االق��ت��ص��ادي

األوراسي وهيئاته.
وسيزور الرئيس الروسي فديمير
بوتين ك��ازاخ��س��ت��ان ،ف��ي 16-15
ت��ش��ري��ن األول ،ح��ي��ث س��ي��ش��ارك
ف���ي اج��ت��م��اع��ات م��ج��ل��س رؤس���اء
رابطة ال��دول المستقلة والمجلس
االقتصادي األوراسي األعلى.
وي��ذك��ر أن االت��ح��اد االق��ت��ص��ادي
األوراس���ي ،هو اتحاد دول��ي تكاملي
اقتصادي ،تأسس على قاعدة اتحاد
جمركي ومنطقة اقتصادية موحدة،
ويعمل منذ األول من كانون الثاني
م��ن ال��ع��ام ال��ح��ال��ي ،وي��ض��م االت��ح��اد
ك�لاً من روسيا وأرمينيا وبيالروس
وكازاخستان وقرغيزيا.

تفجير طرد في موقع هجوم �أنقرة

قالت قناة «سي.ان.ان ترك» إن قوات األمن التركية نفذت تفجيرا ً محكما ً أمس لطرد مريب أمام محطة القطارات في أنقرة،
حيث وقع تفجيران انتحاريان يوم السبت الماضي راح ضحيتهما  128شخصا ً على األقل .وذكرت الحكومة التركية أول من
أمس أن تنظيم «داعش» يعتبر المشتبه به الرئيسي في الهجوم .لكن معارضين عبروا عن غضبهم من الرئيس رجب طيب
أردوغان والسلطات بسبب ما يصفونه بتقصير أمني أدى إلى وقوع االنفجارين في قلب العاصمة .وبدا أن التفجير المحكم إنذار
كاذب .وأظهرت لقطات على شاشة القناة أن الحقيبة التي تم تفجيرها كانت تحتوي على طعام في ما يبدو.

ال�صين ت�أمل في بقاء االتحاد الأوروبي متحداً
قال دبلوماسي صيني أمس قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لبريطانيا إن بالده تأمل في أن يظل االتحاد األوروبي
متحدا ً وأن يستمر في القيام بدور مهم في العالم .ويقول دبلوماسيون إن بكين قلقة من تداعيات خروج بريطانيا المؤيدة
للتجارة الحرة من االتحاد األوروبي ومن أي ضعف للتكتل الذي ترى فيه ثقالً مضادا ً مهما ً للواليات المتحدة.
وسئل نائب وزير الخارجية وانغ تشاو عما إذا كانت الصين قلقة من انسحاب بريطانيا وما إذا كان الرئيس شي سيثير األمر
خالل محادثاته في لندن األسبوع المقبل فرفض تقديم إجابة مباشرة ،لكنه قال« :هذه قضية كبيرة جداً .الصين تربطها عالقات
ثنائية جيدة مع بريطانيا وأيضا ً مع االتحاد األوروبي»« .أيدت الصين بقوة دائما ً عملية التكامل األوروبي .لذلك نود أن نرى
أوروبا كتلة واحدة بل وأن تستمر في القيام بدور أكثر أهمية في الشؤون الدولية».
ومن المقرر أن تجري بريطانيا استفتاء على بقائها في االتحاد األوروبي بحلول عام  .2017ويسعى ديفيد كاميرون رئيس
الوزراء البريطاني إلى إعادة التفاوض مع االتحاد الذي انضمت إليه بالده عام  1973مع استعداد حمالت معارضة ومؤيدة
لمعركة االستفتاء على عضوية بريطانيا في االتحاد.

بريطانيا ت�سعى �إلى �إنقاذ �أحد رعاياها
في ال�سعودية من  350جلدة
أعلنت لندن أمس أنها تبذل مساعيها إلط�لاق سراح
مسن بريطاني في السعودية يواجه عقوبة بـ  350جلدة
بعد أن عثر بحوزته على خمر محلي الصنع.
وتساور أسرة المسن البريطاني كارل أندريه البالغ
من العمر  74سنة مخاوف من أن رب األسرة الذي نجا من
مرض السرطان  3مرات قد ال يحتمل جسده هذه العقوبة
الثقيلة .وكان حكم على كارل أندريه عقب ضبط خمر في
سيارته ،بالسجن لمدة  12شهرا ً صدر في آب من العام
الماضي ،إال أنه ال يزال يقبع في سجنه في انتظار تنفيذ
عقوبة الجلد على انتهاكه القوانين السعودية الصارمة
التي تحظر تعاطي الكحول.
وقال سيمون أندريه ،نجل المدان بحيازة الكحول لهيئة
اإلذاعة البريطانية إن والده الذي اشتغل في شركات النفط
بالمملكة لنحو  25سنة ،أكمل عقوبة السجن ،مفترضا ً أنه
ال يزال في السجن بانتظار تنفيذ عقوبة الجلد ،مشيرا ً
إلى أن رب األسرة المصاب بالربو والذي عانى من مرض
السرطان  3مرات نادم على فعلته ،وهو ال يرغب في أي
شيء اآلن عدا العودة إلى وطنه.

وأشار سيمون أندريه إلى أن والده رجل عجوز واهن
ال��ق��وى ،الفتا ً إل��ى أن م��ح��اوالت إن��ق��اذه اآلن ناجمة عن
مخاوف من إمكان أن تتحول عقوبة الجلد إل��ى حكم
باإلعدام بالنسبة له.
وذك��رت وزارة الخارجية البريطانية التي تحذر في
موقعها على اإلنترنت من العقوبات الصارمة على حيازة
الكحول في السعودية أن موظفي السفارة في الرياض
يتابعون بانتظام حالة المسن البريطاني الصحية.
وق��ال متحدث باسم الخارجية البريطانية« :لقد
أثار ال��وزراء وكبار المسؤولين قضية السيد أندريه مع
الحكومة السعودية ونحن نسعى بنشاط لإلفراج عنه في
أقرب وقت ممكن».
وتأتي قصة المسن البريطاني الذي يواجه عقوبة بـ
 350جلدة لحيازته خمور بعد وقت قصير من مطالبة
رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون من الرياض
عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام في مواطن سعودي لدوره في
احتجاجات مناهضة للحكومة السعودية حين كان في الـ
 17سنة فقط من عمره بحسب نشطاء.

ال�شرطة الفيليبينية :ال جثث
ل�ضحايا رحلة «�إم ات�ش »370
نفت الشرطة الفيليبينية أمس أنباء
عن العثور على جثث لضحايا رحلة
«إم اتش  »370الماليزية المفقودة في
منطقة يصعب الوصول إليها جنوب
البالد.
ونقل عن غلين روي غابور رئيس
شرطة تاوي تاوي قوله إنه أرسل فرقة
بحث إلى المكان الذي قيل إنه توجد
فيه جثث وحطام طائرة ،لكن الفريق
لم يعثر على شيء .وتابع أن الشرطة
طلبت المساعدة من السكان المحليين،
لكنهم لم يروا شيئا ً أيضاً.
وكانت عملية البحث عن الطائرة
المفقودة قد استمرت أشهرا ً عدة على
مساحة بلغت عشرات الماليين من
الكيلومترات المربعة ،إال أنها لم تؤ ِّد
إلى أية نتائج ملموسة.
وب��ح��س��ب ال��ف��رض��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة
للتحقيق ،فقد تحطمت الطائرة في
الجزء الجنوبي من المحيط الهندي،
بعد أن انحرفت عن مسارها لسبب غير
معروف ،علما ً بأنها كانت تقوم برحلة
من كوااللمبور إلى بكين.
يذكر أن أنباء تحدثت في وقت سابق
عن العثور على جثث وعلم ماليزي
في منطقة يصعب الوصول إليها في
محافظة تاوي تاوي جنوب الفيليبين،
وع��ن احتمال أن تعود ه��ذه الجثث

لضحايا ك��ارث��ة ال��ط��ائ��رة «بوينغ»
الرحلة «إم اتش  »370والتي اختفت
ي��وم  8آذار ع��ام  ،2014عندما كانت
في الطريق من كوااللمبور إلى بكين،
وعلى متنها  227راكبا ً والطاقم المكون
من  12فرداً.
وك��ان التحقيق في السابق يعتمد
فقط على تحليل إش��ارات إلكترونية
خافتة التقطتها األقمار االصطناعية
من الطائرة ،بعد تعليق الرادارات فيها،
وهي في منتصف الطريق من كوااللمبور
إلى بكين .واعتمادا ً على هذه اإلشارات،
استنتج الخبراء أن مسار الطائرة
انتهى في عرض المحيط الهندي في

منطقة غير مستخدمة للمالحة .ودفع
هذا االستنتاج بالسلطات الماليزية
إلعالن عن مصرع جميع ركاب الطائرة
وطاقمها .يذكر أن معظم الركاب كانوا
من حاملي الجنسية الصينية.
ويعتقد المحققون أن أف����رادا ً من
الطاقم قاموا عمدا ً بإغالق ال��رادارات
وأجهزة االتصال على متن الطائرة،
وغيروا مسارها من دون إبالغ المراقبين
ال��ج��وي��ي��ن ب��ذل��ك .وت��ش��ي��ر البيانات
المتوفرة إلى أن الطائرة بعد اختفائها
من على شاشات الرادارات حلقت لمدة
ال تقل عن  7ساعات ،حتى تحطمها في
الجزء الجنوبي من المحيط الهندي.

