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عربيات  /دوليات

الأق�صى ينادي فمن يجيب؟
 جمال الكندي
بحسب ق��ان��ون نيوتن ل�ك� ّل فعل ر ّد فعل م�س��او ل��ه في
المقدار ومعاكس له في االتجاه .هي حقيقة علمية ثابتة
ب��دأت بها كالمي ألنقل إل��ى القارئ حقيقة طبيعية أخرى
قريبة منها وتدور في فلكها وهي أنّ الظلم والقهر والعدوان
ال يمكن أن يقابل إال بالمقاومة ،ألنّ السكوت عنه يخالف
نواميس الطبيعة واالنكسار والخضوع له هو كسر للنفس
اإلنسانية التي ال تحب أن تعيش إال بالحرية والكرامة.
إن��ه المشهد الفلسطيني ي�ت�ك� ّرر م��رة أخ��رى للمشاهد
العربي عبر كل األقنية العربية والغربية ،مشهد الفلسطيني
المش ّرد في أرضه من قبل الصهاينة ،وكما قلنا لك ّل فعل رد
فعل وفعل الصهاينة فعل كبير وردّه من قبل الفلسطينيين
دائما ً في الحدود الدنيا ،ألنه محلي الصنع ال يتجاوز حدود
فلسطين التاريخية وال يفعل عبر دهاليز حامية حقوق
اإلنسان وأعني بها األمم المتحدة ،وإنْ دخل في أروقتها
وتم تداول الموضوع وطلب بالحق الفلسطيني ،فإنّ حائط
الص ّد األميركي جاهز واليد األميركية تنتظر الزناد لرفع
أي ق��رار يدين «إسرائيل» وه��ذه هي المشكلة
الفيتو ض ّد ّ
التي ال يريد العرب أن يدركوها ويفهموها.
أس�ب��اب االنتفاضة الثالثة التي ن��راه��ا ال�ي��وم ه��ي نفس
أسباب االنتفاضة السابقة ،فتدنيس المقدسات من قبل
الصهاينة مستم ّر وباحات المسجد األقصى ُتقتحم في
ك ّل يوم من قبل قطعان المستوطنين الصهاينة ،ومحاولة
سلب ك � ّل ش��يء مقدس للفلسطينيين وال�ع��رب وإهانتهم
في مقدساتهم مستم ّر أيضا ً وبوتيرة مرتفعة ،ل��ذا كان
ر ّد الفعل عبارة عن ثورة جديدة في أرض فلسطين كامل ًة
أرعبت المحت ّل ،فبعد أن كان قد اعتاد في القرن الماضي
على س�لاح الحجارة وه��و المتوفر ل��دى رج��ال فلسطين
وشبابها وشاباتها نرى اليوم أنّ الوضع قد تغيّر وظهرت
انتفاضة جديدة اسمها انتفاضة (السكاكين) والتي أرعبت
الصهاينة وأدركوا خاللها أنّ فعلهم الشنيع ال يقابل فقط
بالحجارة.
االنتفاضة الثالثة سوف تأتي مهما طال الوقت ،والباب
س��وف يفتح ع�ل��ى م�ص��راع�ي��ه أم��ام�ه��ا ألنّ ط��ارق��ي الباب
أصبحوا كثراً ،والمطالبين بها لن تقدر قوى أن تمنعهم،
وذلك ألنّ جرائم الكيان الصهيوني لن تتوقف على تدنيس
ال�م�ق��دس��ات أو ت��دم�ي��ر ه�ن��ا وه �ن��اك ،أو اق�ت�ح��ام المساجد
تهجر الفلسطينيين من
والكنائس ،بل ستتواصل الى أن
ّ
أرضهم وت�ه� ّود ك� ّل ش��يء في فلسطين التاريخية ،وهذا
التوجه أفصح عنه وزير الخارجية المتطرف ليبرمان.
وت �ن��ادي فلسطين وال �ع��رب لما يجتمعوا بعد لنصرة
الشعب الفلسطيني ،ونعلم أنهم حتى ولو اجتمعوا ستكون
قراراتهم معروفة حفظها صغيرنا وش��اخ عليها كبيرنا،
والغريب أن��ه خ�لال األزم��ة السورية كانت جامعة الدول
العربية تعمل كخلية نحل من قرار إلى آخر يدعو إلى إدانة
ومعاقبة سورية اقتصاديا ً وسياسياً ،وبلغت االجتماعات
م��ن أج��ل ع��زل س��وري��ة ع��ن محيطها ال�ع��رب��ي العشرات،
والسؤال ماذا ستفعلون من أجل فلسطين؟
إنّ ال�م�ت��اب��ع ل�م�خ��رج��ات «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ي �س��أل :أين
ال��ح��رك��ات اإلس�ل�ام� �ي ��ة ،ول �ن �ض��ع ك �ل �م��ة اإلس�ل�ام��ي��ة بين
قوسين ،والتي تقاتل الدولة الوطنية في سورية والعراق،
إنْ ك��ان��وا ي��ري��دون ص��دق�ا ً نصرة المظلوم وتطبيق شرع
يوجهون البنادق تجاه العدو
الله في األرض ،فلماذا ال
ّ
األوحد للمسلمين ولألمة ،وهو العدو الجاثم على صدور
الفلسطينيين منذ أكثر من نصف قرن ،ذلك السرطان في
الجسد العربي هو الذي ال ب ّد أن ترفع الشعارات اإلسالمية
وينادى الله أكبر وحي على الجهاد عليه.
أي��ن «داع ��ش» وأخ��وات��ه ال�ي��وم مما ي�ح��دث ف��ي فلسطين
من ع��دوان صهيوني غاشم ،يقتل األط�ف��ال والنساء قبل
الرجال؟ أين مقاتلوهم األش��اوس ،أبو حفص ،أبو قتادة،
أب��و ال�ب��راء وغيرهم من أصحاب األس�م��اء الرنانة؟ أم هم
فقط لقتال المسلمين وذبحهم على الطريقة الداعشية ،من
أجل وهم اسمه «الخالفة اإلسالمية» ،وما هي إال مؤامرة
لتفتيت األم��ة وزي ��ادة جراحها عمقاً .أي��ن الصهاينة في
حربكم الجهادية؟ فلسطين واألقصى ينزفان دم�ا ً وأنتم
مشغولون بقتال المسلمين وأبناء األمة.
إنّ ما يجري في فلسطين اليوم من ع��دوان صهيوني
ب��رب��ري ،وسكوت ه��ذه الحركات الراديكالية وتصميمها
على أن تكون بنادقها تجاه ال��داخ��ل ،وع��دم إشارتها من
قريب أو بعيد ب��وج��وب الجهاد ف��ي فلسطين وإصرارها
على أنّ الجهاد يكون في البلدان العربية واإلسالمية عن
طريق تغيير أنظمتها الحالية بقوة ال�س�لاح يدعونا إلى
الحيرة واالس �ت �غ��راب والتفكير لمصلحة م��ن تعمل هذه
المجموعات المنتشرة شرقا ً وغربا ً في الجغرافية العربية
واإلسالمية؟
لذلك فإنّ الشارع الفلسطيني يدرك أبعاد المؤامرة عليه
ويعلم م��اذا تعني انتفاضة ج��دي��دة ف��ي فلسطين ،وماذا
سوف تحقق وما نتائجها ،وآثارها على الكيان الصهيوني.
إنه باب ال يريد له الغرب الداعم لـ»إسرائيل» أن يفتح أبداً،
ل��ذل��ك س��وف يعمل األم�ي��رك��ي بكل دبلوماسيته الماكرة
لتبريد الرؤوس الثائرة وإرجاع األمور الى ما كانت عليه،
واحتواء الغضب الشعبي الفلسطيني.
إنّ الكلمة س��وف تكون للشعب الفلسطيني فهو الذي
سيق ّرر م��اذا يفعل أم��ام جرائم «إسرائيل» التي ال تنتهي،
ف� �ـ»إس ��رائ� �ي ��ل» ل ��ن ت �ت��وق��ف ،وم �خ �ط �ط �ه��ا ت��رح �ي��ل جميع
الفلسطينيين من أرضهم ،وتمكين هذا الكيان الغاصب من
ك ّل شبر في فلسطين وتصفية القضية الفلسطنية.
فمتى سوف تدرك القيادات العربية ذلك المخطط الذي
نرى معالمه تتكشف يوما ً بعد يوم من خالل الممارسات
الصهيونية على األرض؟ وال�ت��ي ال تجد رادع��ا ً عربيا ً أو
دوليا ً غير «نشجب ونستنكر» ،والدولة العربية الوحيدة
التي هي على عداء دائم مع «إسرائيل» ،وتقف مع الحقوق
الفلسطينية وت��داف��ع عنها وتستقبل ع�ل��ى أرض �ه��ا كافة
الحركات الفلسطينية الثورية واإلس�لام�ي��ة ،نراها اليوم
محاطة بجماعات إرهابية تحاول وبدعم من «إسرائيل»
وبعض عمالء أميركا تفتيت كيان هذه الدولة الوطنية.
إنّ المعطيات تشير إلى أنّ االنتفاضة آتية ،وهذه المرة
ه��ي ليست فلسطينية فقط ب��ل ه��ي عربية وعالمية ،ألنّ
جرائم «إسرائيل» أصبحت ظاهرة لك ّل منصف وباحث عن
الحقيقة ،فالغربال األميركي لن يقدر على أن يغطي دموية
«إسرائيل» ،وهذا ما بات يدركه المجتمع الدولي وأميركا
نفسها.
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كوالي�س
خفايا

من هدية بلفور �إلى «هدايا الربيع العربي»...
�سلة العرب بال بي�ض و�سلة ال�صهاينة ملأى
 د .محمد بكر



بالرغم مما أسست له الرسالة التي بعث بها آرثر جيمس
بلفور إلى اللورد ليونيل روتشيلد ،والتي أشار فيها إلى تأييد
الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين،
م��ن ك��ارث��ة ووي�ل�ات أرخ��ت بظاللها ال �س��وداء على الشعب
الفلسطيني ال��ذي عانى وال ي��زال من ممارسات وموبقات
ه��ذا الكيان االح�ت�لال��ي ال��دم��وي على م��دى أك�ث��ر م��ن سبعة
وستين عاماً ،وبعيدا ً من دواف��ع وأسباب ذل��ك الوعد التي
تعدّدت وتن ّوعت بحسب تفسيرات المؤرخين من اإلحساس
بالشفقة تجاه اليهود بسبب ما عانوه من اضطهاد ،مرورا ً
بما قيل إنه ر ٌد للجميل من بريطانيا إلى حاييم وايزمان إثر
اختراعه مادة األسيتون أثناء الحرب العالمية األول��ى التي
انتصرت فيها بريطانيا ،فنعمت «إسرائيل» بذلك العطاء ،فإنّ
ما تشهده اليوم الساحات العربية وما تطفح به من سيول
التش ّوهات والحقد وال��دم��اء ،إنما يشكل فقدانا ً وخسارة
لمقدرات أوط ��انٍ ع��دة تنعم م��ن خاللها «إس��رائ�ي��ل» وتمتع
نظرها بتلك النيران التي تنزل على أمنها بردا ً وسالماً.
وأمام مفرزات «الربيع العربي» وما استولده من مشاهد
القتل والدمار والتهجير ،وأمام جملة «الهدايا السوداء « التي
استجلبها ألبناء الشعب العربي تحت مس ّميات الحريات
السياسية والتعددية وال��دول المدنية وسلطة القانون (مع
إيماننا المطلق بحق الشعوب العربية في الوصول إلى تغيير
وحرية مسؤولة ووطنية ترقى بها إل��ى مصاف الشعوب
المتطورة والمتحضرة) ،فإنّ المشهد العربي اليوم وما يل ّفه
من كوارث إنسانية و»تغريبات» بالجملة يتدفق فيها مئات

اآلالف من المهاجرين في يوميات من القهر والذ ّل وانقطاع
أسى مضاعف وصو ٍر
الحيلة وضيق السبيل إنما يبعث على ً
أك�ث��ر إي�لام �اً ،ي�ئ� ّن أم��ام هولها وف�ظ��اع��ة مآسيها وقصص
معاناتها وتشريدها ما حدث أيام النكبة الفلسطينية ،إذ تغدو
النكبة نكبات ،والملف ملفات ،وتتعدّد القضايا ،ويتش ّعب
األعداء وتتكاثر الفتن.

«الم�شهد العربي اليوم
وما ّ
يلفه من كوارث �إن�سانية
و«تغريبات» بالجملة
يتدفق فيها مئات الآالف من
أ�سى
المهاجرين� ،إنما يبعث على � ً
ً
إيالما»
و�صور �أكثر �
م�ضاعف
ٍ
ما يثير الغرابة ليس انتصار السياسات الغربية واألميركية
للكيان الصهيوني ودعمها لبطشه وممارساته القمعية
وترسيخ وجوده االحتاللي واإلقصائي ،إذ لطالما تغلغلت
أيادي هذا الكيان وال تزال في صلب المجتمعات األوروبية
فاستطاعت تصيير قرارها السياسي واالقتصادي للصالح
«اإلس��رائ�ي�ل��ي» ،إنما المستغرب ه��و انتصار بعض العرب
واالنخراط في استراتيجيات وسيناريوات التنازع واالقتتال
وتطويع الذات والقدرات التي من شأنها أن ُتذهب «الريح»
العربية وتشتتها ،بما يك ّرس بشكل أو بآخر خدمة وهدية

مجانية للكيان الصهيوني ،بل أكثر من ذلك هو إدراك هؤالء
ماهية ما يحيكه أعداء األمة العربية من مخططات ومشاريع
ال تحتاج للكثير من البحث والتدارس لمعرفة أنها لن تجلب
إال الويل والجحيم و»المفخخات السياسية» لنسف عوامل
االج�ت�م��اع وال��وح��دة العربية وم��ع ذل��ك ي�س��ارع��ون لوضع
«بيضهم» في السلة «اإلسرائيلية».
كتب ضابط المخابرات البريطانية توماس إدوارد لورانس
«لورنس العرب» الذي أرسلته بريطانيا لتأليب القبائل العربية
ضد «االمبراطورية العثمانية» كتب يقول« :لقد كنت أعلم أننا
إذا كسبنا الحرب ،فإنّ عهودنا للعرب ستصبح أورقا ً ميتة،
غير أنّ االن��دف��اع العربي ك��ان وسيلتنا الرئيسة في كسب
الحرب الشرقية ،مضيفاً« :إنه أكثر ما يكون مدعا ًة للفخر أنّ
الدم اإلنكليزي لم يسفك في المعارك الثالثين التي خضتها
ألنّ جميع األقطار الخاضعة لنا لم تكن تساوي في نظري
موت إنكليزي واحد».
واليوم فإنه مدعا ٌة «للفخر» الغربي و»اإلسرائيلي» أنّ دم
أي من «حمالت» وميادين
أح� ٍد من جنودهم لم ُيسفك في ّ
ومحارق الربيع العربي ،وح��ده ال��دم العربي سيّ ٌ
ال يغدق
على الساحات العربية ،تأكل فيه النيران المؤججة بأموالنا
والمغذاة من أطفالنا وشيبنا وشبابنا وحجارتنا وأناسنا،
تأكل ك ّل جميل ،وتسحق حضارتنا وهويتنا وثقافتنا وإرثنا
وتاريخنا وإنساننا ،لذا كان لزاما ً على سلة العرب أن تصفر
للريح ،وعلى سلة الصهاينة أن تطفح بيضا ً وعنبا ً فال مانع
وال را ّد وال «ناطور» يحرس بقية وطن.

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com

توقعت مصادر يمنية
أن تشهد المواجهات
تصعيدا ً في مأرب
وتعز وقرب الحدود
السعودية اليمينة
حتى منتصف الشهر
الجاري ،ضمن اختبار
آخر المحاوالت
السعودية للسيطرة
على تعز ومأرب ،قبل
التسليم بتوازن القوى
الذي ستجري على
أساسه مفاوضات
مسقط التي ال يزال
التمييع السعودي
يحول دون عقدها رغم
اإلعالن المتك ّرر عن
الموافقة وعن نهاية
«عاصفة الحزم».

البدء بتفريغ بيانات ال�صندوقين الأ�سودين للطائرة الرو�سية في القاهرة

الكرملين يرف�ض الربط بين العملية الع�سكرية في �سورية وحادث �سيناء
دع��ا الكرملين إل��ى ع��دم الربط بين تحطم الطائرة
الروسية في سيناء والعملية العسكرية التي ينفذها
سالح الجو الروسي في سورية.
وق��ال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم
الرئيس الروسي أمس تعليقا ً على سؤال حول احتمال
تأثر العملية ال��روس��ي��ة ف��ي س��وري��ة بكارثة الطائرة
الروسية في سيناء « أية تأمالت افتراضية بهذا الشأن
ليس في محلها على اإلطالق .إنهما مسألتان مختلفتان
تماماً ،وال يجوز الربط بينهما».
وشدد بيسكوف على أنه ال توجد حتى اآلن أية أدلة
على الطابع اإلرهابي لسبب كارثة الطائرة الروسية يوم
 31تشرين األول والتي أسفرت عن مصرع  217راكبا ً
والطاقم المتكون من  7أفراد.
وكانت وسائل إعالم قد نقلت عن مصادر قريبة من
التحقيق في تحطم الطائرة الروسية خبر العثور على
«عناصر ال عالقة لها بالطائرة» في مكان التحطم ،بينما
كشف مصدر آخر أن مكالمات أفراد الطاقم والتي سجلها
أحد الصندوقين األسودين ،تؤكد أنهم لم يكونوا على
علم بأي عطل فني في أجهزة الطائرة حتى حدوث الحالة
الطارئة مجهولة السبب والتي أدت إلى تفكك الطائرة
وهي في الجو.
الى ذلك ،سجل قمر صناعي أميركي يعمل في نطاق
األشعة تحت الحمراء وميضا ً حراريا ً فوق سيناء لحظة
كارثة طائرة .А321
وج���اء ف��ي ن��ص ن��ش��ره م��وق��ع ق��ن��اة «س��ي ب��ي إس»
التلفزيونية األميركية «ال تزال المعطيات تخضع للتحليل
من أجل فهم سبب هذا الوميض .قد يكون السبب قنبلة،
ولكن هناك احتمال أن يكون االنفجار في خزان الوقود أو
المحرك نتيجة عطل فني».
من جهة أخرى قال ممثل لـ»البنتاغون» لقناة «إي بي
سي» إن الوميض الحراري الذي سجله قمر التجسس
األميركي قد يكون مرتبطا ً باالنفجار بعد اصطدام الطائرة
باألرض ،وقد ال يكون مرتبطا ً بالطائرة إطالقاً.
وأك��د ممثل وزارة الدفاع األميركية أن مستشعرات
القمر لألشعة تحت الحمراء والمخصصة الكتشاف
إط�لاق ال��ص��واري��خ سجلت وم��ض��ات ف��ي مكان وزم��ان
تحليق الطائرة المنكوبة فوق سيناء.
وبرأي ممثل «البنتاغون» ،إذا كان الوميض مرتبطا ً
بالطائرة فهذا يعني أن شيئا ً م��ا ح��دث ف��ي الجو أو

لدى ارتطام الطائرة ب��األرض ،لكنه أش��ار مع ذلك إلى
االشتباكات مع اإلسالميين في هذه المنطقة ،ما يعني أن
الوميض قد ال يكون مرتبطا ً بالطائرة.
وكانت قناة «إن بي س��ي» أعلنت النبأ ذات��ه ،وقال
ممثل «البنتاغون» للقناة إن الطائرة تحطمت على ارتفاع
شاهق ،وسجلت مستشعرات القمر األميركي انفجاراً.
لكن ممثلي «البنتاغون» أشاروا إلى أن القمر لم يسجل
أثرا ً حراريا ً إلطالق صاروخ.
من جهته ،أعلن مدير االستخبارات الوطنية األميركية
أن بالده لم تعثر على إثباتات نظرية تدل على تعرض
الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء المصرية العتداء
إرهابي.
وق���ال جيمس كليبر «م��ن غير ال��م��رج��ح» أن يقدر
اإلرهابيون من «داع��ش» على تنفيذ مثل هذا االعتداء،
مشيرا ً ف��ي ال��وق��ت نفسه إل��ى أن��ه «ال يستبعد» هذه
النظرية.
وكانت صحيفة  The Daily Mailقد أف��ادت في
وقت سابق بأن التسجيل الذي نشره التنظيم اإلرهابي

تقرير� :أوروبا ت�ستقبل يومي ًا
حوالى  750طلب لجوء لأطفال
كشف تقرير لصحيفة «إندبندنت»
البريطانية أن ح��وال��ى  700طفل
يتقدمون بطلب ل��ج��وء ف��ي البلدان
األوروب���ي���ة ي��وم��ي �اً ،أي ضعف عدد
األطفال الذين تقدموا بطلبات مماثلة
العام الماضي.
وجاء في تقرير جديد لليونيسف أن
أكثر من  190ألف طفل تقدموا بطلبات
لجوء في بريطانيا بين كانون األول
و أيلول هذا العام ،مقارنة بـ  98ألف
طلب لجوء العام الماضي.
وبحسب تقرير «إندبندنت» فإن
«اليونيسف تطالب بريطانيا بتقديم
مساعدة أكبر لالجئين الموجودين في
أوروبا وخاصة مع قرب مجيء موسم
الشتاء القارس».
وقالت يافيت كوبير ،رئيسة فريق
العمل الخاص بالالجئين في حزب
العمال إن «األطفال يعانون بشدة من
أزم��ة اللجوء التي ت��زداد س��وءا ً يوما ً
بعد يوم» ،مضيفة أن «قبول بريطانيا
 4آالف الجئ هذا العام ،يعتبر عددا ً
غير كاف ،فنحن سنندم يوما ً ما على
السماح بموت أطفال من دون أدنى
سبب».
إل��ى ذل���ك ،ق��ال��ت صحيفة «ديلي
ميل» البريطانية ،إن قرية «سومتي»
األلمانية التي يقطنها  102شخص
وت��ف��ت��ق��ر للبنية التحتية تستعد
الستقبال الدفعة األولى من الالجئين
الوافدين إلى ألمانيا والبالغ عددهم
حوالي  750الجئاً.
وأبلغت الحكومة الفيدرالية عمدة
القرية ،بقرار إرس��ال المهاجرين إلى
البلدة الهادئة ،التي يعيش فيها عدد
قليل من المواطنين أغلبهم من كبار

ف��ي شبكة اإلن��ت��رن��ت وزع���م أن��ه يظهر لحظة تحطم
الطائرة الروسية ،غير مرتبط بتاتا ً بالطائرة ،مؤكدة
عدم إمكانية تحديد ماهية الجهاز الطائر في التسجيل
لرداءته.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال ال��رئ��ي��س ال��م��ص��ري عبدالفتاح
السيسي إن ادعاء «داعش» بأنها أسقطت طائرة الركاب
الروسية فوق شبه جزيرة سيناء «محض دعاية تهدف
اإلض��رار بسمعة مصر» ،مؤكدا ً أنه «ما زال من السابق
ألوانه التكهن باسباب الحادث».
وأعلن مجلس ال��وزراء المصري أمس بدء إج��راءات
تفريغ محتويات الصندوق األس���ود بالتنسيق بين
الجهات المعنية في مصر والفريق الروسي الموجود في
القاهرة .ويضاف إليهم ممثلو كل من الشركة المصنعة
للطائرة والدولة المسجل فيها الطائرة.
وقد وصل رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر
باستيركين أم��س إل��ى مصر لمتابعة التحقيق في
حيثيات ك��ارث��ة الطائرة الروسية ف��ي سيناء ،حيث
سيستمع إلى تقرير من عناصر لجنة التحقيق ومن ثم

سيتجه إلى مكان الكارثة.
ويعمل اآلن في المكان محققون وخبراء الجنائية
من اللجنة بالمشاركة مع زمالئهم المصريين حيث
يفحصون مكان السقوط ويجرون عمليات البحث عن
أشالء الضحايا.
وف��ي السياق ،ق��ام وزي��ر الطيران المدني المصري
حسام كمال ،يرافقه وزير الطوارئ الروسي فالديمير
بوتشكوف ،بزيارة مركز تحليل حوادث الطيران بمقر
وزارة الطيران المدني في القاهرة ،واطلعا على حالة
الصندوقين األسودين داخل المركز ،والتقيا بجانب من
فريق اللجنة المش ّكلة للتحقيق في الحادث.
ون��اق��ش ال��وزي��ران جهود متابعة ت��ط��ورات ح��ادث
تحطم الطائرة الروسية وجهود فرق البحث ،وأعرب
الوزير الروسي عن تقديره للقيادة السياسية وشكره
للحكومة المصرية على الجهد المبذول ،خالل الثالثة
أيام الماضية ،في التعامل مع الحادث ،وتقديم الدعم
الكامل ،والتسهيالت الالزمة كافة وسرعة إنهاء إجراءات
نقل جثامين الضحايا إلى روسيا.
ومن جهة أخرى ،أكد وزير الطيران المصري مشاركة
فريق من روسيا وفريق من الشركة المصنعة للطائرة،
وممثل الجانب اإليرلندي المسجلة لديها الطائرة ،في
تفريغ بيانات الصندوقين واستكمال إجراءات التحقيق
الخاصة بالحادث بعد إنهاء الجهد الميداني.
وأع��ل��ن ن��ائ��ب وزي���ر ال���ط���وارئ ال��روس��ي فالديمير
أرتامانوف أن الوزارة ال يمكنها أن تبت في موعد انتهاء
عمليات البحث في مكان الكارثة ،موضحا ً أن «عمليات
بحث مثل هذه صعبة ،إذ أن قسما ً من أج��زاء الطائرة
قد يكون سقط في في منحدرات عميقة كون المنطقة
جبلية» ،مؤكدا ً أن عمليات البحث لن تنتهي إال بعد
العثور على أشالء كل الجثامين وأجزاء جسم الطائرة.
وف����ي ش����أن م��ت��ص��ل ،اس��ت��ب��دل��ت ش���رك���ة ط��ي��ران
«أيروفلوت» الروسية طائرة معطوبة من طراز «ايرباص
أ »-321قبل إقالعها من أحد مطارات موسكو بأخرى
سليمة.
وقال مسؤول في شركة «أيروفلوت» إنه تم استبدال
الطائرة بعد اكتشاف عطب فني في إح��دى الشاشات
الموجودة في غرفة الطيارين ،حيث استقل المسافرون
من موسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ الطائرة األخرى
بعد انتظار دام الساعة الواحدة و 4دقائق.

كييف ...نجاة النائب العام ب�أعجوبة من محاولة اغتيال
أكدت النيابة العسكرية األوكرانية تعرض النائب العام األوكراني فيكتور شوكين لعملية اغتيال فاشلة ،وذلك أثناء ترؤسه
اجتماعا ً بمقره في كييف .وقال النائب العسكري العام أناتولي ماتيوس أمس «تعرض النائب العام والمسؤولون الذين حضروا
االجتماع لقصف من قبل قناص ،وذلك في الساعة  21.52مساء االثنين».
وأوضح أن القناص أطلق  3رصاصات من على مسافة قريبة على نوافذ الحجرة التي عقد بها االجتماع واستخدم كاميرا
حرارية للتصويب .وأضاف ماتيوس أن النائب العام نجا بأعجوبة بفضل سترة واقية من الرصاص كان يرتديها.
وأكد ماتيوس أنه تم فتح قضية جنائية بشأن االعتداء ،وذكر أن المحققين واثقون من أنه كان للقناص ولمموليه علم كامل
بموقع قاعة االجتماعات الخاصة بالنائب العام ،إذ تم إطالق الرصاص من سطح مبنى مجاور يقع على مسافة قريبة من مقر
النائب العام .وألمح ماتيوس إلى تورط عناصر من النظام السابق في تدبير محاولة االغتيال بحق شوكين ،مشيرا في هذا
الصدد إلى أن إحدى الشركات التي تأخذ من مبنى مجاور مقرا ً لها مسجلة في مقاطعة لوغانسك شرق البالد وهي صاحبة
قدرات إنتاجية في مقاطعة دونيتسك ،وتخضع لسيطرة األخوين سيرغي وأندريه كليويف وهما من أعضاء حزب األقاليم
الحاكم سابقا ً وأنصار الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش.

الطيران التركي يق�صف مواقع للأكراد
في جنوب �شرق تركيا و�شمال العراق
السن والمتقاعدين.
وقالت الصحيفة ،إن القرية ستعتبر
اختبارا ً لمدى قبول تدفق الالجئين
والتسامح في المجتمع األلماني.
كما أبلغت الحكومة الفيدرالية
عمدة المدينة كريستيان فاديل،
في شهر تشرين األول أن الحكومة
سترسل  500مهاجر كدفعة أولى،
يتم تسكينهم ف��ي مبنى حكومي
خال.
وك��ان��ت ألمانيا ق��د أعلنت خطط
الستقبال آالف المهاجرين الفارين من
مناطق الصراع وخصوصا ً سورية،
متزعمة الجهود األوروبية الستيعاب
ع��دد كبير م��ن الالجئين ،وه��و األم��ر
الذي أثار الجماعات العنصرية وعلى
رأسهم النازيون التي ترفض وجود
المهاجرين في البالد.
في سياق متصل ،قال متحدث باسم
المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،إن ع��ددا ً شهريا ً

قياسيا ً بلغ  218394مهاجرا ً والجئا ً
وصلوا إلى أوروب��ا عن طريق البحر
في تشرين األول ارتفاعا ً من 172843
مهاجرا ً في أيلول.
وأض��اف أدري���ان إدواردز« :يمثل
هذا أعلى إجمالي ألي شهر حتى اآلن
وق��راب��ة نفس إج��م��ال��ي ع��ام 2014
بكامله» .وكانت المفوضية قالت إن
نحو  219ألفا ً وصلوا إلى أوروبا بحرا ً
عام .2014
ونقل عن إدواردز قوله« :إنه يظهر
أيضا ً العدد الهائل من الوافدين في
بضعة أيام خالل الشهر .وبلغ التدفق
خالل الشهر ذروته عند ( 10006في
اليونان وحدها) في يوم واحد هو 20
من تشرين األول».
وس���اف���ر غ��ال��ب��ي��ة ال��م��ه��اج��ري��ن
والالجئين إل��ى أوروب���ا عبر تركيا
وال��ي��ون��ان وه��و ت��ح��ول ع��ن المسار
األفريقي المفضل فيما مضى عبر ليبيا
إلى إيطاليا.

قصف الطيران التركي قواعد لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا .من جهة أخرى شنت قوات
األمن التركية حملة واسعة ضد ما يسمى «الكيان الموازي» المعارض للحكومة.
وأش��ار الجيش التركي في بيان صادر عنه أمس إلى تدمير مخابئ وكهوف ومخازن أسلحة يستخدمها حزب العمال
الكردستاني الذي تعتبره أنقرة تنظيما ً انفصاليا ً إرهابيا ً بقصف جوي في محافظة هكاري التركية وكذلك بعدة مناطق في شمال
العراق االثنين .وأفادت وكالة «رويترز» بأن ثالثة من عناصر الجناح الشبابي لحزب العمال الكردستاني قتلوا أثناء اشتباكات
مع قوات األمن التركية في محافظتي دياربكر وهكاري جنوب شرقي البالد.
من جهة أخرى ،أجرت قوات األمن التركية في  18محافظة تركية الثالثاء عملية أمنية واسعة النطاق ضد ما يسمى «الكيان
الموازي» ،تم خاللها اعتقال  40شخصا ً بينهم مسؤولون أمنيون وموظفون في الحكومة وكذلك أنصار للمعارض اإلسالمي فتح
الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالعمل على تقويض الحكومة الشرعية.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في االنتخابات البرلمانية في تركيا بعد حصوله على ما
يقارب  50في المئة من أصوات الناخبين.

كيري يتعهد موا�صلة وا�شنطن
ت�أمين الحدود الطاجيك�ستانية الأفغانية
أكد وزير الخارجية األميركي جون كيري أن حكومة بالده ستواصل دعم طاجيكستان في حل القضايا األمنية وتأمين الحدود
مع أفغانستان .وقال كيري الذي يواصل جولته في آسيا الوسطى ،خالل لقاء جمعه أمس مع الرئيس الطاجيكستاني إمام
علي رحمان في دوشنبه« :تلعب طاجيكستان دورا ً مهما ً في مجال األمن اإلقليمي ،لكنها تواجه عددا ً من القضايا نظرا ً إلى طول
حدودها المشتركة مع أفغانستان ( 1344كيلومتراً)» .وتناول الطرفان خالل اللقاء قضايا محاربة اإلرهاب والتطرف الدوليين
وحزمة من المسائل االقتصادية المرتبطة بموارد الطاقة وتزويد طاجيكستان بالكهرباء بشكل متواصل.
كما أكد كيري سعي واشنطن إلى مساعدة طاجيكستان في الخروج من «عزلة االتصاالت» ،بينما وصف رحمان زيارة وزير
الخارجية األمريكي لدوشنبه بأنها «دليل جديد على تنامي اهتمام اإلدارة األميركية بتعزيز عالقات طويلة األمد والتعاون
المتبادل المنفعة مع طاجيكستان».

