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القد�س ...تطهير عرقي
ولي�س فقط عقوبات جماعية
 راسم عبيدات
ال � �ح� ��رب ع� �ل ��ى ال � �ق� ��دس وال� �م� �ق ��دس� �يّ� �ي ��ن ب� �ع ��د «ه� �بّ ��ة»
 ،2015/9/13تاريخ اقتحام المتط ّرف وزي��ر الزراعة
الصهيوني أوري أرئيل للمسجد األق�ص��ى ،تلك الـ»هبّة»
ُتعتبر األعمق واألطول واألشمل ،والتي ما زالت تأثيراتها
وت��داع �ي��ات �ه��ا وم�ف��اع�ي�ل�ه��ا وت �ط��ورات �ه��ا م�ف�ت��وح��ة ع �ل��ى ك ّل
االحتماالت ،من حيث التط ّور والتصاعد والشمول نحو
انتفاضة شعبيّة شاملة ،بأهداف واضحة ومحدّدة ،وعبر
ّ
ق�ي��ادة م� ّ
ومنظمة ،أو التراجع والكمون م��و ّق�ت�اً ،أو
�ؤط��رة
ل��رب�م��ا ق��د ينجح االح �ت�لال ب�م�ش��ارك��ة ع��رب�ي��ة ودول �ي��ة في
إجهاض تلك «الهبّة».
اإلج� ��راءات وال �م �م��ارس��ات ال�م�تّ�خ��ذة ب�ح��قّ المقدسيّين
ف��ي ه��ذه «ال �ه �بّ��ة» ،وال �ت��ي ع� ّم�ق��ت أزم ��ة ح�ك��وم��ة االحتالل
وم�س�ت��وط�ن�ي�ه��ا ،وأدخ �ل �ت �ه��م ح��ال��ة م��ن ال��رع��ب وال �خ��وف
وال�ه��وس وف�ق��دان السيطرة على األوض��اع ،ال تأخذ فقط
طابع العقوبات الجماعية م��ن ط��راز ه��دم بيوت الشهداء
وحتى تخريب وتدمير البيوت المالصقة والمجاورة لها
والمركبات المتو ّقفة على الطرق ،كما حصل في عمليّتي
تفجير بيتي الشهيدين غسان أبو جمل ومحمد جعابيص،
سرهم وعائالتهم إلى خارج حدود بلد ّية القدس،
وإبعاد أ ُ َ
وسحب اإلقامة منهم وم�ص��ادرة ممتلكاتهم ،بل من بعد
عمليّتي الشهيدين عالء أبو جمل وبهاء عليان ،وغيرها من
عمليات المقاومة األخرى ،ص ّعد االحتالل حر َبه العدوانية
حرب استخدم فيها
على المقدسيّين بشكلٍ غير مسبوق،
ٌ
يوجه ضربة قاصمة للمقدسيّين ويكسر
ك ّل أجهزته لكي
ّ
ّ
ويحطم معنوياتهم ،حيث َع َمد إل��ى ف��رض طوق
إرادت�ه��م
أم�ن��ي وح �ص��ار ش��ام��ل على ك � ّل ال�ب�ل��دات الفلسطينية في
القدس ،بما في ذلك البلدة القديمة من القدس ،فقد أغلقت
الطرق الرئيسية والفرعية بالمك ّعبات اإلسمنتية ،وشلّت ك ّل
مظاهر الحياة الطبيعية فيها ،من حيث عدم السماح للطلبة
ومؤسساتهم التعليمية ،وكذلك
بالوصول إلى مدارسهم
ّ
ّ
العمال والموظفين لم يتمكنوا من الوصول ألعمالهم في
القدس والمؤسسات والمصانع وال��ورش «اإلسرائيلية»،
ّ
وتعطلت حتى المؤسسات الطبية ،وكانت هناك صعوبة
في التن ّقل والحركة ال ّراجلة.
وأض��اف االحتالل عبئا ً جديدا ً على أعباء المقدسيين،
�ري حول
م��ن خ�ل�ال ب �ن��اء م�ق��اط��ع م��ن ج ��دار ف �ص��لٍ ع �ن �ص� ّ
ونسقت األجهزة األمنية
بلدات جبل المكبر والعيساوية،
ّ
مع بلدية االح�ت�لال التي يتز ّعمها المتطرف نير بركات،
الذي حمل رشاشه وتج ّول في القدس الشرقية مح ّرضا ً
على سكان القدس العرب ،حيث َوض��ع إل��ى جانب رجال
الشرطة والجيش على الحواجز والمكعبات اإلسمنتية،
موظفين تابعين لبلدية االحتالل ،من أجل ممارسة سياسة
ّ
موظفي التأمين
البلطجة و»التقشيط» بحق المقدسيّين،
وضريبة المسقفات «األرنونا» وسلطة اإلذاعة ،وكذلك من
لهم عالقة بالمخالفات للمركبات والسير ،ناهيك عن قيام
موظفي بلدية االحتالل بالدخول إلى ك ّل المحال التجارية
وتحرير مخالفات لها حول اليافطات و»اآلرمات» ولوحات
اإلع�لان��ات المعلّقة على أب��واب المحال التجارية ووجود
البضائع خارج المح ّل و ُرخصة مزاولة المهنة وغيرها.
المسألة هنا ليست فقط عقوبات جماعية وممارسة
سياسة عنصرية ومتط ّرفة ض � ّد أشعب أع��زل ،عقوبات
مخالفة لك ّل اال ّتفاقات والمواثيق واألعراف الدولية ،ليس
الهدف منها أمنياً ،فأمن بض ِع مئات من مستوطني االحتالل
المزروعين في قلب األحياء العربية ال يتح ّقق عبر عزلِهم
محصنة ،مع توفير ك ّل الوسائل التي تؤ ّمن لهم
في قالع
ّ
التح ّرك بسهولة ،والتنغيص على حياة ك ّل السكان العرب
في البلدة المزروعة فيها هذه المستوطنات ،بل الهدف أبعد
وانتقامي وممارسة لسياسة تطهير
�أري
من ذل��ك ،هو ث� ّ
ّ
�ي ب�ح��ق ال �ع��رب ال�م�ق��دس�يّ�ي��ن ،لحملهم ع�ل��ى الرحيل
ع��رق� ّ
القسري عن مدينتهم ،عبر تدمير وش ّل ك ّل مظاهر حياتهم
الطبيعية ،م��ن عمل وتعليم وصحة وم��واص�لات وحرية
حركة وتن ّقل وضرائب جائرة وغيرها.
االح�ت�لال يريد أن ُيعيد الثقة واألم��ن واالس�ت�ق��رار إلى
مجتمع م��ه��ووس ،ب ��ات ي�ش�ع��ر ب ��أنّ ال�ط�ف��ل الفلسطيني
خطر عليه في مشيته وضحكته وهرولته ،وكذلك يريد
أن يوصلنا إل��ى مرحلة م��ن الضغط الشديد ،لكي تخرج
أص��وات من بين أبناء شعبنا تلتمس له العذر والمغفرة،
بأن ُيزيل لنا جزءا ً من هذه المك ّعبات اإلسمنتية والحواجز
ويخ ّفف وقع عقوباته الجماعية علينا ،مقابل أن نحفظ له
أمن جنوده ومستوطنيه ،والعمل على حراستهم ،شعب
محتل ّ ٌة أرضه سيعمل حارسا ً على من يحتله ويقمعه ويهدم
بيوته ويغلق الطرق عليه .حالة لم يعرفها تاريخ الشعوب
والثورات ال قديما ً وال حديثاً ،احتالل بدالً من أن يرحل عن
شعب ضاق ذرع�ا ً به وبك ّل عنصريته وعنجهيتهُ ،ي��راد له
العمل على حراسة جالده وتوفير مستلزمات راحته فوق
أرضنا التي يحتلّها.
نحن ن��درك ج�ي��دا ً أن��ه ل��و ك��ان وض��ع فصائلنا وثورتنا
معافى ،وحالتنا وأوض��اع�ن��ا الداخلية صلبة ومتماسكة
�وح��دة بعيدة م��ن االن�ق�س��ام وال �ص��راع على المصالح
وم� ّ
والسلطة بين طرفي االنقسام (حماس وفتح) ،وكذلك لو
كانت هناك حاضنة عربية لالنتفاضة والهبات الشعبية
بدالً من الدخول في حروب التدمير الذاتي واالنشغال في
الهموم الداخلية ،ولو كانت هناك قيادة فلسطينية بمستوى
طموحات وتضحيات الشعب الفلسطيني ،ومالكة إلرادتها
السياسية ،لما تج ّرأ االحتالل على أن «يتغ ّول» على شعب
أعزل إال من إرادته وكرامته.
االحتالل مهما أمعن في الظلم واالضطهاد ،ومهما حاصر
وأغلق وخنق وبنى جدران فصل عنصرية وعوائق ،تفصل
القرى الفلسطينية المقدسيّة عن محيطها الفلسطيني وعن
المغتصبات الصهيونية ،فهو ل��ن ينجح ف��ي كسر إرادة
شعب يريد لهذا االحتالل أن يرحل عن أرضه ،ويتخلّى عن
أحالمه وأوهامه بـ»شرعنة» وتأبيد احتالله.
االحتالل عليه أن ُي��درك أنّ عقوباته الجماعية وجدران
فصله وك � ّل أش�ك��ال القمع والتنكيل ،ل��ن تجد ل��ه مخرجا ً
أو حلوالً ،بل عليه مراجعة سياساته وإج��راءات��ه القمعية
والعنصرية بحق القدس والمقدسيّين والمقدّسات ،وفي
ال�م�ق� ّدم��ة منها المسجد األق �ص��ى ،عليه أن يعترف بحق
شعبنا في القدس بتحرير أرضه ،وبأنّ له الحق في العيش
بحر ّية وكرامة كباقي شعوب العالم.
ُ
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كوالي�س
خفايا

الأ�سد في مو�سكو ...ما جديد تط ّورات الحرب على �سورية؟
 هشام الهبيشان



تزامنا ً مع االجتماع الرباعي لسيرغي الف��روف وجون
كيري وفريدون أوغلو وعادل الجبير المتوقع غدا ً في فيينا
والمخصص بمجمله للشأن السوري ،أتت زي��ارة الرئيس
ال�س��وري بشار األس��د إل��ى موسكو لتؤكد ان�ط�لاق مرحلة
سياسية جديدة في سورية ،مرحلة مركبة األهداف واألبعاد
والخلفيات السياسية والعسكرية المتزامنة ،وم��ا يؤكد
ك ّل ذلك هو مجموعة االتصاالت للرئيس فالديمير بوتين
م��ع الملك السعودي والرئيس المصري والملك األردن��ي
والرئيس التركي ،والتي أعقبت لقاءه بالرئيس األسد ،والتي
ت��ؤك��د بمجموعها أو على األق� � ّل ت��وح��ي ب��أن ه�ن��اك مسارا ً
سياسيا ً جديدا ً يستهدف تحريك المياه الراكدة بمجمل ملف
الحلول السياسية للحرب على سورية.
اليوم ومع هذه المؤشرات بمجموعها والتي توحي بقرب
انطالق مسار جديد للحلول السياسية للحرب على سورية
والخاصة بالوصول إلى ح ّل سياسي للحرب المفروضة
على الدولة السورية ،في العاصمة الروسية ،تأتي لهجة
التصعيد القطرية – الفرنسية – السعودية ،لتؤكد أن هذه
ال��دول وغيرها من حلف ال�ع��دوان على الدولة السورية ما
زال��ت تراهن على التصعيد العسكري بسورية ،وم��ن هنا
يبدو واضحا ً في هذه المرحلة أنّ مسار الحلول «السياسية»
ما زال مغلقا ً حتى اآلن ،خصوصا ً أنّ استراتيجية الحرب
التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها تجاه سورية بدأت تفرض
واق �ع �ا ً ج��دي��داً ،فلم يعد ه�ن��اك م�ج��ال للحديث ع��ن الحلول
السياسية ،في ظ ّل الدعم التسليحي المتنامي من هذه الدول
للمجاميع اإلرهابية ،وفي ظل الحشد الكبير من الطائرات

الهجومية التي تحشدها واشنطن في قاعدة انجرليك الجوية
جنوب تركيا ،ردا ً على ما يبدو على مشروع روسيا الداعم
للدولة العربية السورية في حربها على اإلرهاب.
اليوم عندما نجد أنّ ك ّما ً هائالً من السالح والمسلحين
�دج�ج�ي��ن ب��ال�س�لاح ق��د أدخ �ل��وا الى
ال�ع��اب��ري��ن ل�ل�ق��ارات وال�م� ّ
سورية خالل الفترة األخيرة ،بمحاولة من قوى العدوان
إلفشال المسعى الروسي الداعم للدولة العربية السورية،
هذه الحقائق بمجموعها توضح لنا أنّ الهدف من التوريد
المستم ّر ل�لإره��اب ه��و ض��رب منظومة وهيكلية العمل
ال��روس �ي��ة – ال �س��وري��ة المشتركة بحربها ال�ش��ام�ل��ة على
اإلرهاب في سورية.
ورغم ذلك فما زالت منظومة العمل السورية  -الروسية
ق��ادرة على أن تبرهن للجميع أنها ق��ادرة على االستمرار
وإسقاط كل التحديات التي تواجهها اليوم ،والدليل على ذلك
قوة وحجم التضحيات واالنتصارات التي يقدمها الجيش
ال �س��وري بعقيدته الوطنية وال�ق��وم�ي��ة ال�ج��ام�ع��ة ،مدعوما ً
بسالح الجو الروسي والتي انعكست أخيرا ً بظهور حالة
واسعة من التشرذم لما يسمى بقوى المعارضة المسلحة
«حسب تصنيف واشنطن وحلفائها لها».
إنّ الدعم الروسي المتزامن مع استمرار انتفاضة الجيش
ال�س��وري األخ�ي��رة في وج��ه ك� ّل البؤر المسلحة في شمال
س��وري��ة ،سيشكل حالة واسعة من اإلح�ب��اط والتذ ّمر عند
الشركاء في هذه الحرب المفروضة على الدولة السورية،
ما سيخلط أوراقهم وحساباتهم لحجم المعركة من جديد،
والواضح اليوم أنّ بعض القوى الشريكة في الحرب على
سورية قد بدأت باالستدارة والتح ّول في مواقفها وقامت
بمراجعة شاملة لرؤيتها المستقبلية لهذه ال�ح��رب ،وهذه
االس �ت��دارة ل��م ت��أت إال تحت ض��رب��ات وان�ت�ص��ارات الجيش
السوري الميدانية التي أصبحت اليوم مدعومة بسالح الجو

الروسي.
وم��ن هنا وف��ي ه��ذه المرحلة ال�ت��ي يحقق فيها الجيش
العربي السوري ،مدعوما ً بسالح الجو الروسي ،إنجازات
ك�ب��رى بالميدان ال �س��وري ،ال يمكن أب ��دا ً إن �ك��ار حقيقة أنّ
األدوار والخطط المرسومة من قبل قوى العدوان للتصدي
لهذه اإلنجازات ومنع تمددها ،ما زالت تعمل بفعالية نوعا ً ما
حتى اآلن على األرض بسبب التوريد الالمحدود للسالح
والمسلحين للمجاميع المسلحة أخيراً ،ومن هنا يجب عدم
االستهانة بهذا الدعم المستمر للمجاميع المسلحة من هذه
المنظومة المعادية لسورية الدولة ،فهذا الدعم سيكون له
دور بارز مستقبالً في محاولة الحد من اإلنجازات الميدانية
للجيش العربي السوري وحلفائه على األرض السورية.
ختاماً ،إن الحديث اليوم عن حلول سياسية للحرب على
سورية دون وجود وقائع ميدانية تسبق هذا الحديث ،هو
حديث بعيد عن الواقعية ،فاليوم ال يمكن أب��دا ً الحديث عن
حلول سياسية دون إيجاد واقع ميداني جديد على األرض
يجبر قوى العدوان على الرضوخ للحلول السياسية ،ولهذا
ن��رى ال�ي��وم ه��ذا العمل ال��روس��ي – ال �س��وري على األرض
ال�س��وري��ة لفرض ه��ذا ال��واق��ع الجديد على االرض تمهيدا ً
إليجاد حلول سياسية عادلة للحرب على س��وري��ة ،ولكن
هل يمكن أن تقبل ق��وى ال�ع��دوان على سورية بهذا الواقع
الميداني الجديد الذي تسعى روسيا وسورية لفرضه على
أرض الواقع على األرض السورية؟ الجواب األكيد أنها لن
تسمح وستستمر بالتصعيد ،الى اليوم الذي ستدرك فيه أن
مشروعها قد فشل ،وأعتقد جازما ً أنّ هذا اليوم هو قريب
وقريب جداً...

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

رأى مصدر
ديبلوماسي أنه لو بقيت
السعودية في حوار
ثنائي مع سورية لجنت
ثمار التموضع نحو
الح ّل السياسي ،وبدا أنّ
لها فضالً في اإلنجاز،
أما ذهابها بعد الدخول
الروسي العسكري
على الحرب فيجعلها
مهزومة وضعيفة،
وكذلك لو ذهبت إلى
مفاوضات اليمن بعد
دخولها عدن ،وأعلنت
وقف الحرب وبدء الح ّل
السياسي ،لكن يبدو
أنّ وزير خارجيتها بال
خيال وال ابتكار!...

�سلوفينيا :نريد قوات �شرطة �أوروبية لتنظيم تدفق الالجئين
روحاني :الحكومة �ستنفذ االتفاق النووي
ال�سويد تتوقع و�صول � 190ألف طالب لجوء هذا العام وملتزمة بتوجيهات القائد

توقعت وكالة الهجرة السويدية
وص��ول ما يقارب  190أل��ف طالب
لجوء إل��ى أراضيها ه��ذا ال��ع��ام في
وقت تعاني بالفعل الستيعاب أعداد
قياسية من الهاربين من الحرب في
سورية.
وقالت وكالة الهجرة إنها تتوقع
 160ألف طلب هجرة هذا العام منها
 33ألفا ً تخص أطفاال ً دون مرافقين،
وأضافت أن األع��داد قد تتراوح بين
 140ألفا ًَ و 190ألفاً.
وك��ان��ت ال��وك��ال��ة ق��د توقعت في
البداية  74ألف طلب هجرة هذا العام
وه��و رق��م ت��ج��اوزت��ه ف��ي ب��داي��ة هذا
الشهر.
وأضافت الوكالة أنها ستحتاج
إل��ى سبعين مليار ك��ورون��ا (8.41
مليار دوالر) إضافية في عامي 2016
و 2017الستيعاب األعداد القياسية
م��ن طالبي اللجوء ال��ذي��ن يصلون
البالد ،حيث ستحتاج  60.2مليار
كورونا في  2016و 73مليار كورونا
في  2017بزيادة قيمتها  29مليار
ك��ورون��ا و 41مليار ك��ورون��ا على
التوالي.
وقال مدير اإلدارة المالية أندرس
لوندبيك« :هناك حاجة إلى تمويل
إضافي من أجل أن نتمكن من تغطية
التكاليف التي تستتبع هذا الوضع».
وفي سياق متصل ،رحلت إيطاليا
 70الج��ئ��ا ً س��وري��ا ً وأري��ت��ري��ا ً إلى
السويد وفنلندا في إطار خطة االتحاد
األوروب��ي إلع��ادة توزيع طالبي حق
اللجوء ف��ي مسعى لتخفيف عبء

استقبال  300أل��ف مهاجر وصلوا
خالل أقل من عامين.
واستقل  51أريتريا ً و 19سوريا ً
 نجوا من رحلة مهلكة ع��ادة عبرال��ص��ح��راء وال��ب��ح��ار ل��ل��وص��ول الى
أوروب���ا  -ط��ائ��رة م��ن روم��ا متجهة
شماال ً بعد أسبوعين من إق�لاع أول
طائرة في إطار الخطة األوروبية.
وق���ال وزي���ر الداخلية اإليطالي
أنجيلينو الفانو في تصريحات أدلى
بها في المطار« :لدينا عشرات آخرون
من المهاجرين مستعدون للرحيل
خالل األيام المقبلة».
ونشرت وزارة الداخلية اإليطالية
دراسة جاء فيها أن إيطاليا تستضيف
أكثر من  99ألف مهاجر بتكلفة على
الدولة تقدر بنحو  1.16مليار يورو
( 1.32مليار دوالر) ع��ام 2015
أي تقريبا ً ضعف ما أنفقته العام
الماضي.
وتتحمل موازنة االتحاد األوروبي
تكاليف إعادة التوزيع بتكلفة تصل
الى  6000يورو للفرد المسافر الى
دول��ة تقبل الالجئين و 500ي��ورو
للدولة التي يعبرها الالجئون.
وم��ن بين أكثر م��ن مليون الجئ
وص��ل��وا إل���ى أوروب�����ا ع��ب��ر البحر
المتوسط هذا العام جاء  136ألفا ً
من خ�لال إيطاليا ،وه��و ما يجعلها
من ال��دول التي تتحمل ع��بء توافد
الالجئين في أكبر أزمة من نوعها منذ
الحرب العالمية الثانية .وال تفوقها
في هذا الصدد سوى اليونان.
الى ذلك ،قالت وزيرة الداخلية في

سلوفينيا فيسنا جيوركوس زنيدار
إن بالدها طلبت من االتحاد األوروبي
إمدادها بقوات شرطة لمساعدتها في
تنظيم تدفق الالجئين من كرواتيا.
وأضافت الوزيرة في تصريحات
تلفزيونية« :طلبت سلوفينيا بالفعل
من الدول األخرى األعضاء باالتحاد
األوروبي وحدات من الشرطة».
وخالل الساعات األربع والعشرين
الماضية وص��ل أكثر م��ن  10آالف
مهاجر إلى سلوفينيا أصغر دولة في
طريق الهجرة عبر البلقان في طريقهم
إلى النمسا.
وم��ن ال��م��ق��رر أن ي���زور المفوض
األوروبي للهجرة والشؤون الداخلية
ديمتريس أفراموبوليس سلوفينيا،
بينما دعا رئيس المفوضية األوروبية
جان كلود يونكر إلى اجتماع طارئ
ل��ع��دد م��ن ال��زع��م��اء األورب��ي��ي��ن يوم
األحد.
ووج���ه ي��ون��ك��ر ال��دع��وة لزعماء
النمسا وبلغاريا وكرواتيا ومقدونيا
وألمانيا واليونان والمجر ورومانيا
وصربيا وسلوفينيا.
ومنح برلمان سلوفينيا سلطات
أكبر للجيش ال��ذي يساعد الشرطة
ف��ي السيطرة على ال��ح��دود بينما
تعتزم البالد أيضا ً االستعانة بأفراد
الشرطة المتقاعدين.
وبدأت أعداد هائلة من المهاجرين
تصل إلى سلوفينيا بعد أن أغلقت
المجر يوم الجمعة الماضي حدودها
مع كرواتيا لتتحول منطقة البلقان
إلى عنق زجاجة.

الأمم المتحدة� :أكثر من  8ماليين عراقي
يحتاجون �إلى الم�ساعدة الإن�سانية
كشف تقرير لمكتب األمم المتحدة للشئون اإلنسانية «أوتشا» ،عن تدهور الوضع اإلنساني في العراق،
وارتفاع عدد المحتاجين إلى المساعدة إلى ما يزيد على ثمانية ماليين ،أكثر من ثلثهم نازحون.
وأضاف التقرير الذي نشر في وقت سابق« :إن عدد العراقيين الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية،
ارتفع ليصل إلى  8.6مليون شخص ،منهم  3.2مليون نازح ،فروا من ديارهم ،منذ كانون األول من عام
 ،2014وأن العمليات العسكرية وانعدام األمن أدى إلى موجة نزوح جديدة في المحافظات ،التي يوجد فيها
عناصر تابعة لتنظيم «الدولة اإلسالمية» ،خصوصا ً من محافظتي صالح الدين ونينوى ،في شمال بغداد،
ومحافظة األنبار في جنوب البالد ،على الحدود مع سورية.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف مليون شخصا ً فروا من األنبار ،منذ نيسان الماضي ،بسبب انعدام
األمن ،وتم تشريد ما يقرب من  1.6مليون من سكان المحافظة.
ويؤكد التقرير استمرار حالة انعدام األمن والعمليات العسكرية ،ومواصلة قوات األمن العراقية وحلفائها
عملياتهم العسكرية الستعادة السيطرة على المناطق التي يحتلها تنظيم «داعش».
ولفت تقرير «أوتشا» إلى تفشي مرض الكوليرا في جميع أنحاء البالد ،وإلى أن هناك أكثر من  1600حالة
إصابة مؤكدة ،وذلك بسبب تلف أنظمة إمدادات المياه ،وعدم توفر الكلور في البالد ،الالزم لتعقيم المياه،
لتصبح صالحة للشرب.
وقال إن إحصاءات منظمة الهجرة الدولية ،خالل أيلول الماضي ،تفيد بعودة ما يقرب من  400ألف نازح
إلى ديارهم ،بعد أن تمكنت الحكومة المركزية من استعادة السيطرة على بعض المناطق 54 ،في المئة
منهم عادوا إلى محافظة صالح الدين ،و 39في المئة إلى تكريت ،وأنه خالل الفترة من  13إلى  17تشرين
األول الجاري ،عاد ما يقرب من عشرة آالف إلى محافظة صالح الدين ،و 13ألف إلى مدينة ديالى في شمال
بغداد.

أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني في رسالة جوابية
الى قائد الثورة السيد علي خامنئي أمس ،أن الحكومة
ستمضي ف��ي تنفيذ خطة العمل المشتركة (االت��ف��اق
النووي) ملتزمة بمالحظات وتوجيهات قائد الثورة التي
أعلنها في رسالة أول من أمس.
وأعرب الرئيس روحاني ،عن تقديرة لدعم وإرشادات
قائد الثورة اإلسالمية المتواصلة ،بجانب الدعم المحفز
للشعب اإليراني والتعاون المخلص ألعضاء مجلس
الشورى اإلسالمي وأعضاء المجلس األعلى لألمن القومي
اإليراني.
وأكد الرئيس روحاني أن الحكومة ستمضي في تنفيذ
خطة العمل المشتركة الشاملة بين إيران ومجموعة دول
 ،1+5وتطبيقها بشكل كامل وص��ادق وفق توجيهات
ومالحظات قائد الثورة وقرارات المجلس األعلى لألمن
القومي ومجلس الشورى اإلس�لام��ي ،مشددا ً على أنه
سيتم وبدقة عالية رصد إيفاء الطرف المقابل بتعهداته،
وسيتخذ المجلس األع��ل��ى ل�لأم��ن ال��ق��وم��ي ال��ق��رارات
المناسبة الالزمة للرد عليها.
وأعرب الرئيس اإليراني عن ثقته بأن يفضي تطبيق
خطة العمل المشتركة الشاملة ال��ى تنامي اق��ت��دار
إيران وضمان مصالح الشعب اإليراني وتحقيق النمو
واالزدهار الشامل للبالد.

وفي السياق ،وصف الرئيس روحاني اجتياز التحدي
النووي من دون أدنى خضوع للقوى العالمية بمثابة
اختبار إلهي ،مؤكدا ً أنه لم يتم منح أي امتيازات مهمة،
ومن جهة أخرى نالت إيران كل حقوقها وأهدافها.
وق��ال روحاني إن إح��دى االختبارات الكبيرة التي
واجهها الشعب اإليراني خالل األع��وام األخيرة تمثلت
بالمشكلة النووية ،مضيفا ً أن إيران تحظى بقائد شجاع
وشباب غيارى ويؤمنون بحقوقهم.
َ
يخش الصعوبات
واعتبر أن الشعب اإلي��ران��ي لم
وتحمل المشاكل وصمد في هذا النهج واالختبار وأوفد
اق��وى المفاوضين إلي��ج��اد ح��ل للمشكلة ،وق���ال« :إن
االختبار كان كبيرا ً إذ إن الشعب اإليراني اعتمد على
َ
صان
طاقاته الذاتية وصمد بقوة وعمل ممثلوه بشكل
شموخ البالد في التاريخ».
وأضاف روحاني« :أن إيران لم تمنح أي امتياز مهم
ف��ي المفاوضات ،وم��ن جهة أخ��رى نالت على جميع
حقوقها وأه��داف��ه��ا ف��ي الموضوع ال��ن��ووي» ،موضحا ً
أن أح���دا ً ل��م يكن يتصور أننا نستطيع إل��غ��اء جميع
ق��رارات مجلس األم��ن المناهضة إلي��ران س��واء الحظر
االقتصادي والمالي والمصرفي دفعة واحدة ،ولم تكن
الكثير من البلدان والقوى الكبرى تستوعب تحقيق ذلك
األمر.

«ويكيليك�س» ين�شر
الر�سائل االلكترونية لمدير CIA
نشر موقع «ويكيليكس» سلسلة
م��ن رس��ائ��ل ال��ب��ري��د اإلل��ك��ت��رون��ي
الخاص بمدير وكالة االستخبارات
المركزية األميركية ج��ون برينان
تعود إلى ما بين  2007و 2009قبل
تسلمه منصبه.
ونشر «ويكيليكس» في القسم
األول من هذه الرسائل مذكرة قصيرة
ب��ش��أن إي����ران م��رف��ق��ة بتوصيات
موجهة ف��ي تلك الفترة إل��ى نائب
الرئيس المنتخب الذي كان سيتولى
مهامه في كانون الثاني .2009
وم��ن بين الوثائق أيضاً ،توجد
وثيقتان ت��ع��ودان إل��ى ع��ام 2008
تتعلقان بخطاب م��ن أح��د أعضاء
مجلس ال��ش��ي��وخ ح��ول استخدام
التعذيب ضد من يشتبه في كونهم

إرهابيين .وأكد الموقع أن برينان
استخدم هذا الحساب بشكل عابر
في مشاريع متعلقة باالستخبارات،
متعهدا ً بنشر وثائق إضافية تتعلق
بالخطط االستراتيجية للواليات
المتحدة ف��ي ك��ل م��ن أفغانستان
وباكستان.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر ،ن���ددت وك��ال��ة
« »ciaبنشر «ويكيليكس» لهذه
ال��وث��ائ��ق وق��ال��ت ف��ي ب��ي��ان إن���ه ال
يوجد أي دليل على أن الوثائق التي
نشرت حتى اآلن مصنفة سرية ،كما
ندد البيان بقرصنة حساب عائلة
برينان والتي تعتبر جناية وقد تمت
«بنوايا سيئة».
وك���ان «وي��ك��ل��ي��ك��س» ن��ش��ر عبر
صفحته على تويتر بيانا ً جاء فيه

«لقد حصلنا على محتويات صندوق
البريد اإللكتروني العائد لرئيس
وك��ال��ة االس��ت��خ��ب��ارات ال��م��رك��زي��ة
األميركية جون برينان وستنشر في
القريب العاجل».
كما ذكرت وسائل إعالم في وقت
س��اب��ق أن ط��ال��ب م��درس��ة ثانوية
أميركية تمكن من اخ��ت��راق البريد
اإللكتروني لبرينان من خالل شركة
 AOLووصل إلى معلومات سرية.
ووفقا لصحيفة «نيويورك بوست»
تشمل الرسائل التي ستنشر تطبيق
«أساليب استجواب قاسية» بحق
المتهمين في اإلره��اب ومعلومات
شخصية لعشرات المسؤولين في
االستخبارات األميركية.

رف�ض كندا �شراء طائرات «�أف»35 -
يرفع ثمنها مليون دوالر
راجت أنباء عن احتمال تراجع الحكومة الكندية عن
ش��راء طائرات «أف ،»35 -حيث يُتوقع أن ي��زداد ثمن
المقاتلة القاذفة األميركية إلى حوالى مليون دوالر في حال
رفضت كندا شراء هذه الطائرات.
وقال الجنرال كريس بوغدان ،مدير مشروع «أف،»35 -
خالل كلمته في كونغرس الواليات المتحدة األميركية ،إن
رفض كندا الممكن لشراء هذه الطائرات سيرفع ثمنها

لطالبيها من البلدان األخرى حوالى مليون دوالر.
وأشار بوغدان إلى أن كندا لم تعلن رسميا ً تراجعها عن
شراء  65طائرة أميركية من طراز «أف.»35 -
وكان زعيم الحزب الليبرالي الكندي جاستين ترودو قد
أعلن ،في وقت سابق ،إمكان رفض شراء طائرات «أف-
 ،»35بعد فوز حزبه في االنتخابات البرلمانية االسبوع
الماضي.

