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احلـــادي عــشـــر من أيـــلـــول من عــام
تحدة.  2001 على الواليات ا

وثـار جـدل حــول الـعالقـة بـ إيـران
ـتـشــدد مـنـذ فـر وتـنــظـيم الـقــاعـدة ا
بــعـض أفــراد الــتــنـــظــيم في أواخــر
2001 إليـران بـعـد إطـاحـة الـواليـات
ـتـحـدة بنـظـام حـكم حـركـة طـالـبان ا

في أفغانستان. 
…bŽUI « ÊËRý

وتـقـول نـيـلـلي حلـود كـبـيـرة باحـثي
الدراسة واخلبيرة في شؤون تنظيم

الــــقــــاعـــــدة إن الــــوثــــائـق الــــتي 
احلـصـول عـلـيـهـا من مـخبـأ بن الدن
ومن بــيــنـهــا وثـيــقــة مـؤلــفـة من 19
صـــفـــحــة لم يـــكــشـف عــنـــهــا إال في
تـشـرين الـثـاني أظـهـرت إن إيـران لم
تــكن تــشــعــر بــراحــة لــفــكــرة وجـود
ـتـشـددين عـلى أراضـيـهـا وحـاولت ا
ــكن في الـــبــدايــة نــقل أكــبــر عــدد 
مـــنـــهم إلـى دولـــة ثـــالـــثـــة. وذكـــرت
الـدراسة أن إيـران بـعـد ذلك اعـتـقلت
أفـرادا من الـقـاعـدة بـيـنـهم أفـراد من
عائلة بن الدن بعد أن خالفوا شروط
إقــامـتــهم الـتـي شـمــلت حـظــرا عـلى

االتصاالت الهاتفية. 
كـمــا أظـهـرت الــدراسـة أن الـتــنـظـيم
تـشـدد كان لـديه ارتـياب عـميق من ا
طـــهــــران. وأضـــافت أن ســـيـــاســـات
طـهـران حــيـال الـتـنـظــيم بـاتت أكـثـر

صرامة بـعد الغـزو األمريكي لـلعراق
في 2003 ومــنــعـت أفــراد الــقــاعــدة
احملتجزين لديها من مغادرة البالد. 
وكـــتب أحــد عــنــاصـــر الــقــاعــدة في
الـوثيـقـة التي تـعـود لـكانـون الـثاني
عام 2007 أن الـســلـطـات اإليــرانـيـة
قـررت أن (حتــتـفظ بـإخـوتــنـا لـديـهـا

مـتشـددو الـتـنظـيم هـجـمـات منـسـقة
ــان اإليــراني في عــلـى مــبــنى الــبـــر
طـهــران وعـلى ضـريح زعــيم الـثـورة
اإليرانية آية الـله روح الله اخلميني
ا أسفر إلى اجلنوب من العاصمة 

عن مقتل 18 شخصا على األقل.
الى ذلك أظـهـرت دراسـة نـشـرت يـوم
اجلمـعـة أن لـيس هنـاك أدلـة على أن
إيـران تـعــاونت مع تـنـظــيم الـقـاعـدة
ا يلقي على شن هجـمات إرهابيـة 
بظالل الشك على تصريحات صدرت
عن إدارة الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد
تـرامب عن عالقـات وثـيـقـة بـيـنـهـمـا.
الــرئــيس األمــريــكي دونــالـد تــرامب
وهـــو يــصــعـــد عــلى مـــ الــطــائــرة
الـــرئـــاســـيـــة في واليـــة مـــونـــتـــانـــا
األمريكيـة يوم السادس من سـبتمبر

أيلول 2018.
 واعـتــمـدت الــدراسـة الـتي أجــرتـهـا
مؤسسة (نـيو أمريـكا) البحـثية على
حتلـيل تفصـيلي لـوثائق  الـتحفظ
عــلــيـهــا من مــخـبــأ زعــيم الـتــنــظـيم
أسامة بن الدن بعد أن قـتلته القوات

األمريكية في 2011.
ويتـعارض مـا خلـصت إليه الـدراسة
مع تـصــريـحـات صــدرت مـؤخـرا عن
تــــرامب ووزيــــر خـــارجــــيـــتـه مـــايك
بومبيو تـشير إلى أن إيران تواطأت
مع تنظيم القاعدة الذي نفذ هجمات
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كورقة تـفاوض).  وقـالت حلود التي
درست وثـائـق بن الدن مـنــذ الـكـشف
عن أول دفــعـة مــنـهــا في عـام 2012
إنــهــا بــحـــثت عن أدلــة عــلى وجــود
عالقات فـيما يـتعـلق بالعـملـيات ب
الـــقــاعـــدة وإيــران مـن أجل الــتـــآمــر
لـتنـفـيذ هـجـمـات إرهابـيـة. واضافت

qAH « WKOBŠ
ـاء هـو الـشرارة الـتي أشـعـلت كل هـذه الـنـيران في ـفـارقات ان يـكـون ا من ا
ــقـار األحـزاب االسالمـيـة ثم الـبـصـرة الـتي بــدأت بـحـرق االطـارات وامـتـدت 
القـنـصلـيـة االيـرانيـة   وال أحـد يدري حتـديـدا الى أين سيـمـتد اوارهـا . فـما
ـشروع نـار كبرى سـتحـرق األخضـر واليابس  اذا لم يـحدث ليس اال بـداية 
حتـسن احلكـومـة ادارة أزمة الـبصـرة  مع ان االمـور لألسف بدأت تـفلت من
ـعنـيون ان لألزمـات الـطويـلة تـداعـياتـها  وان السـيـطرة  من دون ان يـدرك ا
ـسـتـوى األحـداث وسـرعـتـهـا  فـان اخلـراب قـادم ال االجـراءات اذا لم تـكن 
ـعنـية بالـبصـرة حكومـة واحزابا محـالة  ولـكن السؤال األهـم : هل اجلهات ا
ومـجلس محافظة قـادرة على اخماد هذه الـنيران ? من جانبي أشك في ذلك 
فهذه األطراف لم تدرك بعد موقف األزمة وأسبابها احلقيقية الذي يعد شرطا
ـقدورها تـخفيف حـدتها او اخـمادها  وقد الزما إلدارتـها  ولذلـك لن يكون 
ـكنـا باسـتخـدام الـعنف ولـكنه سـيـنتـهي الى كارثـة   ذلك ان ما يكـون ذلك 
يجـري في البصرة وان كـانت اخلدمات وفرص الـعمل شرارته  لكـنها ليست
الـسـبب اجلـوهـري  فـمـا يـحـدث هـو رفض لـنـظـام سـيـاسي لـيس بـوسـعه اال
انـتاج الفشل  وليس لدى هذه األطـراف من القدرة او الرؤية او نكران الذات
ما يـكفي لتعـديل مسارات خاطـئة باألصل  بيـنما األزمات تـتالحق  ويذكرنا
هـذا بأصوات احلكمة التي بُحت من تـرداد : ان حجر التأسيس حللم العراق
اجلديـد لم يـكن سلـيـما  لـكن أخذتـهم الـعزة بـاإلثم  وكالـوا شـتى االتهـامات
ـطـلـقي هـذه الـكـلـمـات ووصـفوهـم بأبـشع الـنـعـوت . ومـنـذ تـلك الـلـحـظـة التي
صـموا بـهـا اآلذان عن سـمـاع الكالم الـرشـيـد  صـار توقع اخلـراب احـتـماال
ـسلـسل اجلديـد بحـلقـته االولى من البـصرة  كـنا  وحـان الـوقت  ليـبدأ ا
من الرئـة الـتي يـتنـفس مـنـها الـعـراق  وتـخيـلـوا احلال عـنـدمـا تضـطـرب هذه

الرئة او تتوقف .
ـاء وتموت عـطشا  وتـغفو  أسئـلة كثـيرة تثـيرها أزمـة البـصرة التي تـسبح با
على بـحيـرة نفط وتـعاني أقسـى حاالت الفـقر  وتُـصادر حريـتُهـا  بيـنما هي
األكثـر تسامحـا مع كل األلوان ومن مختلف بـقاع العالم على طـول تاريخها 
حتى وصـفت بـالـثغـر الـبـاسم لعـشـقـها احلـريـة والـفن  وهكـذا مـدن وناس ال

عاصم والعيش على الفتات . كن أن يرضوا بالضيم وتكبيل ا
قـدور حتويطها  لم تـكن األحداث في البصرة في بـدايتها سـوى أزمة كان با
ـعـن تـراخوا  وانـشـغلـوا بالـدروب الـتي توصـلـهم للـسلـطـة  فتـحولت لكن ا
ـا تــمـتـد الى مـدن اخـرى عــنـدمـا تـكـون الـظـروف األزمــة الى انـتـفـاضـة  ور
مواتـيـة  وبهـذا فتـحوا األبـواب علـى مصـاريعـها لـتوظـيف اجلـنوب كـله وليس
ـثـل هذا ـشـروع األمـريكـي الـذي يـسـتهـدف ايـران  و الـبـصـرة وحدهـا فـي ا
التـوظيف أثـمـان باهـظـة يدفـعهـا شـباب الـعـراق  فمـاذا نفـعل لـتجـنـيب مدنـنا
وشبـابنـا من ان يـكونـوا وقودا حلـروب ليـست بأقل بـشاعـة من التي تـعرضـنا
اضيـة ? فسيـناريوهـات األزمة االمريـكية االيـرانية شـبيهة لهـا خالل العقـود ا
بإطـرها العامة بتلك التي حصـلت في العراق ويوغسالفيا مع اختالف ببعض
التـفاصـيل  واخلشيـة كل اخلشيـة ان تعـمل تلك السـينـاريوهات عـلى اشعال
عنى ـقدمات االولى للحرب ضد ايران   حرب أهـلية في اجلنوب بوصفها ا
ـقـدور الـنـفـاذ مـنـهـا  نـأمل بـأال حتصـل هذه ـنـطـقـة ليـكـون بـا آخـر خـلـخـلـة ا

نطقة بسالم وأمان . التوقعات وان تعيش شعوب ا
ان أهم ما أحـرقـته نـيـران الـبـصرة هـو الـواليـة الـثـانيـة لـرئـيس الـوزراء حـيدر
العـبادي  ولذلك لن تتـمكن مطافيء حكـومته من اخماد احلريق مـهما فعلت 
مع شكـنـا بـقـدرتهـا عـلى فـعل شيء مـهم  فـما يـريـده احملـتـجون يـتـعـذر على
الــعـبـادي حتــقـيـقه  ألنـه بـحـاجــة الى سـنـوات مـن الـعـمل احلــقـيـقي واالرادة

حاسبة الفاسدين  وهذا ليس باألمر اليسير . ستقلة واجلدية  ا
مـا احلل اذا حملنـة البـصرة ? ال أظن حال لـها اال بـرئيس وزراء جـديد  وهذا
من شـأنه ترحـيل األزمة وتـهدئـة احملتـج الى حـ  ريثـما
يــرى أبـنــاء الــبـصــرة مـا الــذي سـيــفـعــله رئــيس الـوزراء
اجلـديـد الذي يـقع عـلى كـاهـله فعـل الكـثـيـر اذا ما أراد
لـلـبالد اسـتـقـرارا وارتـقـاء  وأولـهـا مـراجـعـة سـنـوات

الفشل .

ير بوت والتركيب رجب طيب اردوغان خالل مؤتمر صحفي في طهران dLðR∫  الرئيس االيراني حسن روحاني ونظيريه الروسي فالد

{ طــــهــــران (أ ف ب) - بـــدأ الــــعـــد
الــعــكــسي في مــحــافــظــة إدلـب آخـر
عارضة معقل للـجهادي ومقـاتلي ا
فـي ســوريـــا وحـــيث يـــعــيـش ثالثــة
ماليـ نـسـمـة وذلك غـداة فـشل قـمة
في طـــهــران مــا يــثــيــر مــخــاوف من
هــجــوم لــقــوات الــنــظــام والــكــارثــة
االنـسـانـيـة اجلـديـدة التـي سـتتـرتب

عليه.
فشـل رؤساء إيـران وتـركيـا وروسـيا
اجلمـعة في جتـاوز خالفاتـهم لكـنهم
اتـفقـوا عـلى مـواصلـة "الـتـعاون" من
أجل التـوصل الى حل لتـفادي وقوع
خــــــســــــائـــــــر في األرواح فـي هــــــذه
احملافظة بشمال غرب سوريا وحيث
يــحــشــد نــظــام بــشــار االســد قــواته

استعدادا لهجوم يبدو وشيكا.
وشــنّت طــائــرات روســيــة اجلــمــعــة
غارات على مقار تابعة لهيئة حترير
الــشــام (جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــا)
وأخــــرى حلـــــركــــة أحـــــرار الــــشــــام
اإلسالمية في محافـظة إدلب موقعة
خــمــســة قـتــلى عــلى األقـل بـحــسب

رصد السوري حلقوق اإلنسان. ا
دنـي اخلمـيس الفرار وبدأ مئـات ا
من مناطق في إدلب خوفا من هجوم
وشــيك. وتــتـركــز عـمــلــيـات الــنـزوح
خـــصـــوصـــا مـن الـــريف اجلـــنـــوبي
الـشــرقي الـذي يـسـتــهـدف مـنـذ أيـام
بقصف جوي سوري وروسي والذي
ـعـارك األولى في يـتـوقع أن يـشـهد ا

حال بدأ الهجوم.
وتـمت الـغـارات بـيـنـمـا كـانت الـقـمـة
ـــيــر بـــ الـــرئـــيس الـــروسي فـالد
بـــوتـــ وااليــرانـي حــسـن روحــاني
والــــــتـــــركي رجـب طـــــيب اردوغـــــان
منـعـقدة وقـبل ساعـات عـلى اجتـماع
جملــــلس االمـن الـــدولـي بـــدعــــوة من

واشنطن حول الوضع في إدلب.

مـــحــادثــات أســتــانـــا لــلــسالم الــتي
أطـــلـــقـت بـــعــــد الـــتـــدخـل الـــروسي
الـــعــســـكــري في الـــنــزاع فـي الــعــام

 2015ما شكل نقطة حتوّل في
الـنــزاع لـصـالح نـظــام بـشـار األسـد.
وطـــــغـت تــــــلك احملــــــادثـــــات عــــــلى
مـــفـــاوضـــات جــــنـــيف الــــتي كـــانت

تحدة. تقودها األ ا
قــبل الــقـمــة أشــارت بـعـض وسـائل
االعـالم الى إمــــكــــان الــــتــــوصل إلى
اتـــفــــاق حـــول إدلب لــــكن الــــبـــيـــان
اخلتـامي اكتفى بـالقـول إن الرؤساء
الثالثة اتـفقـوا على معـاجلة الوضع

في إدلب "بــروح من الــتــعــاون الـذي
طبع محادثات أستانا".

وصرح بـوت في أعـقاب الـقمـة "لقد
تــبـاحــثـنــا في االجــراءات الـعــمـلــيـة
لـفــرض االسـتــقـرار عــلى مـراحل في
مــنــطــقـــة خــفض الــتــوتــر في إدلب
تــشــمل خــصـوصــا إمــكــان أن يـوقع
الــراغــبـون في احلــوار اتــفــاقـا" في
ـقــاتـلــ الـراغــبـ في إشــارة الى ا

تسليم سالحهم.
وفي الـوقت الــذي دعـا فـيه اردوغـان
وروحــــانـي الى ضــــرورة حــــمــــايــــة
تحدة دني طالب مبعوث اال ا ا

الى سـوريــا سـتـافـان دي مــيـسـتـورا
ـــنـــعـــقـــد في أمـــام مـــجـــلس االمـن ا
نـــيـــويــــورك اجلـــمـــعــــة بـــإجـــراءات

ملموسة.
وقــال دي مـيــسـتــورا عـبــر الـفــيـديـو
ــرًا آمـنًــا إلى "يــجب مــنح الــنــاس 
األمـاكن التـي يخـتـارونـها إذا أرادوا
ـغـادرة" مـضـيـفـا "يجـب أن نسـمح ا
ـرات اإلجالء بــفــتح عــدد كـاف مـن 
الـطـوعي احملـمــيـة لـلـمـدنـيـ في كل

اجتاه: الشرق والشمال واجلنوب".
ـقـرر أن يـجـري دي مـيـسـتورا ومن ا
ــثــلــ عن تــركــيــا مــحـــادثــات مع 

ذهبتُ الى زيارتها  فرحا   بعد غياب نحو  15عاما  وعدتُ منها مهموما ..
إنهـا سـامراء  الـتي كانت طـوال عـقود من الـزمن عاصـمـة الدولـة العـباسـية 
ـعرفي  وتأثـيرها وتسـمى ( سر من رأى ) حلـضارتهـا  وجمالـها  وثقـلها ا
االنسـاني في حـضـارة الـعـالم .. سـامراء الـتي تـتـشـرف باحـتـضـان االمـام
عـصومـ ( على الـهادي  واحلـسن العسـكري ) عـليـهمـا السالم .. لم تكن ا
ســامـــراء الــتي كـــنتُ ازورهــا مع االهـل واخلالن بــ مــدة واخـــرى قــبل عــام
االحـتالل  .. 2003تـمـزقت الـصـورة الــتي كـان وجـداني يـحــتـفظ بـهـا  وحـلت
ديـنة اخلـالدة  الـتي يعـرفهـا العـراقيون محـلهـا  صورة لـبؤس تـعيشـه هذه ا
والـعـرب والـعالـم .. يحـجـون الـيهـا  مـتـمتـعـ بـعبق الـتـاريخ  حـيث مـلويـتـها
فـعمة بـالكـبريـاء  وببـساتـينـها وثـمارهـا  واهلـها الذين الشـهيـرة  وآثارهـا ا

دينة  مئات السن .. حملت اكتافهم مقدسات ا
دن الـعراقـية  لتـتحـول الى واقع  ال يسـر  من اهمال مـاذا جرى  لعـروس ا
عقول ان اعمال عروفة  وانني اسأل : هل من ا وخراب  وتغيير خلارطتها ا
التـرميم فـي الضـريحـ  لم تكـتمل حـتى اللـحظـة ? بعـد اكثـر عقـد من الزمن
ـشون ـعصـومـ   ـعـقـول  ان زائري االمـامـ ا عـلى بدئـهـا ? ثم هل من ا
ــديـنــة  عــلى االقـدام في ارض  اكــثـر مـن نـصف ســاعــة  بـعــد وصـولــهم ا
ـألهـا احلــصى والــتــراب واالوسـاخ  بــهــدف الــوصـول الـى حـيـث من اتـوا
نـطق  ان يكون مرأب السيارات  نـظيفاً  وقريبا من لزيـارتهما .. اليس من ا
قـدس  وان يـكون الـتفـتيش االمـني  الدقـيق لـلمـركبات محـيط الضـريحـ ا
اذا  والزوار  قـبل مسافة مـعينة  فالـزائرون معظمـهم من كبار السن .. ثم 
ها وسـكانها  عن الزائـرين  فيما كانت في ـدينة  واسواقهـا ومعا  عزل ا
السـابق وحدة  واحدة مع من يفد اليها  فهذا القرار بحاجة  الى اعادة نظر
ديـنـة التي تـعـيش حالـيـا  ضائـقة  من اجل عـودة احليـاة االقـتصـادية الـى ا
ديـنة  عُرفت تـاريخيـا  بأنهـا شريان مهم ـعيشـية  فا شديـدة في مواردها ا
ومـتها االقتصـادية .. لقد رغبتُ بزيـارة ( ملوية سامـراء ) فذهبت اليها في د
همل .. فآثار التدمير واالهمال  بعـد جهد جهيد  فوجدتها  تشكو حالها ا
واضحـة عـليـهـا ..  اين الـتجـمـعات الـبـشـرية الـتي كـنتُ أراهـا في "إيوانـاتـها"
ـلويـة ? اين الـشبـاب واالطـفال وهم يـلهـون عـند ارضـية التـاريـخيـة احمليـطـة با
ـلويـة  واين عدسـات الكـاميـرات التي لـويـة  واين محـبي تسـلق مدرجـات ا ا
كــانت تـلـتــقط بـهـجــاتـهم وفـرحــهم وضـحــكـاتـهم وســرورهم .. اين .. اكـشـاك

التحفيات  والكراسات والصور التي تؤرخ للمدينة ..
وسـألتُ  احد مـن التـقـيـتـهم  عن سـر هـذا اجلـفاء الـذي يـعـتـري هـذا االثر 
فـاجأة :  قبل سنوات  كانـت هنا شركة ايطـالية معتمدة ا يشبه ا فأجـابني 
ـطـلـوبـة  لـكن االمـر لم  وقـد اجـرت مــسـوحـات  وقـامت بـأعـمـال الـتـطـويـر ا

يستمر .. حيث آلت الى خراب !
ـدينـة  فـالوصـول الـيهـا ليس لم اسـتطع الـتـجوال في ا
ـعـبـدة ب الـضـريـح سـهال  نتـيـجـة الطـرقـات غـير ا

قدس  وبينها !.. ا
عـذرا  اصدقائي ( السوامرة ) لم اتمكن من لقاءكم 

لكنكم في القلب دوماً ..
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اقـامت مــؤســسـة تــنـمــيــة االقـتــصـاد
لرجال االعمال العراقي حفل تكر
لـــوزيــر الـــنــقل االســـبق عــامـــر عــبــد
اجلـبار إسـمـاعيل وذلك جلـهوده  في
تـطوير عـمل وزارة النـقل خالل تسلم
وزارتـه. واشـــاد اســــمـــاعـــيـل بـــهـــذه
اخلـطوة التي عدهـا االولى من نوعها
وقـال (ان هذا التـكر له طعم خاص
حــيـث انه جـــاء وانــا خـــارج الــوزارة
وهــذا امــر لـم يــحــصل ســـابــقــا الي
مـسؤول). واضـاف ان (البـلد يـحتاج
الى كل اخلـبرات والكفـاءات العراقية
وعــنـــد االهــتــمــام بــهـم فــاكــيــد انــهم
ســيـــقــدمــون كل مــا لـــديــهم   لــبــنــاء
ؤسسة البلد). من جهته قال رئيس ا
ان (الـتكر جـاء للجـهود التي بـذلها
الـــســيــد عـــامــر عــبـــد اجلــبــار خالل
تـســلــمه وزارة الــنـقـل وتـطــويــر عـمل
ــؤسـسـة تـدعـو الـوزارة) واكـد ان (ا
الـلى االهتمام بكل الكـفاءات العراقية
ـؤسـسـة بتـسـمـية دعـمـها ) وقـامت ا
تلك ا  اسـماعيل رئيسا فخريا لها 

من خبرة في قطاعات عدة.
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قـتـل احلـرس الـثــوري سـتــة أعـضـاء
بجـمـاعة كـردية مـسـلحـة ضالـعة في
هجـوم في تـموز عـلى مـوقع حدودي

إيراني.
وقال احلرس الـثوري في بيان امس
إن (الستة كـانوا ضمن مـجموعة من
ـقـاتـلــ الـذين يـنـتـمـون إلى حـزب ا
احلــيــاة احلـرة لــكــردســتــان والـذين
ـــوقع عـــلى احلــدود مع هـــاجــمــوا ا
ـا ـاضـي  الـعــراق في 20 تــمــوز ا
أســـفــر عن مـــقــتل عـــشــرة من أفــراد

احلرس). 
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وحــزب احلــيــاة احلــرة لــكــردســتـان
جــمــاعـة مــحـظــورة تــسـعى لــلــحـكم
الـــذاتي ألكـــراد إيــران ولـــهــا صالت
ـسلح بحـزب الـعمـال الكـردسـتاني ا
في تــركــيــا. ويــنــشط حــزب احلــيـاة
ــنـــطـــقــة احلــرة لـــكـــردســـتــان فـي ا
احلدودية إلى جانب جماعات كردية
مـسلـحـة أخـرى مـتمـركـزة في شـمال

العراق.
سلح ب وبرغم االشتباكات مع ا
احل واآلخر ال يوجد تنسيق يذكر
ب قـوات األمن اإليرانيـة والعـراقية
بشـأن أمن احلـدود اجلبـليـة الـنائـية
التي استخدمها أيضا تنظيم داعش
لــــــدخــــــول إيــــــران. وفي  2017شن
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»dF²Ý»÷∫ احلرس الثوري االيراني خالل احد االستعراضات العسكرية في طهران

وشهـدت القـمة سـجاال بـ الرئـيس
الـــروسي والـــتـــركي حـــول صـــيـــاغــة
البـيان اخلـتامي. فـقد طـالب اردوغان
ب"وقـف الطالق الــــنــــار" مـــحــــذرا من
"حـمـام دم" في حــال شنّ هـجـوم عـلى

احملافظة الواقعة على حدوده.
إال أن بـوتــ رفض االقـتــراح مـشـددا
ـــــثــــلـــــ عن عــــلـى "عــــدم وجـــــود 
مـجــمـوعـات مـسـلـحــة عـلى الـطـاولـة"
مخـولـ التـفـاوض حول الـهـدنة في

موقف أيده روحاني.
بـــشــكـل عــام ظلّ الـــرؤســاء الـــثالثــة
ــواقـفــهم فــقــد شـددت مــتــمــسـكــ 
طـــهـــران ومـــوســـكــــو عـــلى ضـــرورة
مــحــاربـة "االرهــاب" وحق دمــشق في
اســتـــعـــادة الـــســـيـــطــرة عـــلى كـــامل
أراضـيـهـا بـيـنـمـا حـذرت تـركـيا الـتي
تـدعم مقـاتـلـ وتـستـقـبل الجـئ من

"مجزرة".
وصـــرح روحـــاني عــنـــد اســـتــقـــبــاله
نظيريه أن "محاربة اإلرهاب في إدلب
ـتـمــثـلـة ـهـمــة ا جــزء ال بـدّ مـنه فـي ا
بــــإعـــادة الــــسالم واالســـتــــقـــرار الى
سوريـا" مضـيفـا "إال أن هذا يجب أال
ـا لـلمـدنيـ وأال يؤدي الى يكـون مؤ

سياسة األرض احملروقة".
واعتبر بوت من جهته أن "احلكومة
الــســوريــة الــشــرعــيـة لــهــا احلقّ في
استعـادة السيـطرة على كل أراضـيها

الوطنية وعليها القيام بذلك".
ودعت ثــمـاني مـنــظـمـات دولــيـة غـيـر
حـكـومـية نـاشـطـة في سـوريـا "الـقادة
" اجملتـمعـ في طهران وفي الدولـي
نـيـويــورك الى "الـعـمل مــعـا لـتـفـادي"
وقوع "أسـوأ كارثة إنـسانـية مـنذ بدء
الـنـزاع الـسـوري قـبل سـبع سـنوات"
والـذي أدى الى مــقـتل أكــثـر من 350

. ألف شخص ومالي النازح
وتـــرعى روســــيـــا وإيـــران وتــــركـــيـــا

ـقبل في وروسيـا وايـران األسبـوع ا
جنيف حول األزمة في إدلب.

وتـرسل قـوات الـنـظـام مـنـذ أسـابـيع
تعزيزات متواصلة الى محيط إدلب
ـدفعي تزامـناً مع تـصعـيد قـصفـها ا
في األيـام األخــيـرة عـلـى مـنـاطق في
ـشـاركة الـريف اجلـنـوبي الـشـرقي 

طائرات روسية.
تـحدة إن نـصف سكان تقـول اال ا
احملــافـظــة تـقــريـبــا وبـعض جــيـوب
قاتلـ في محافظـات حماة وحلب ا

. والالذقية اجملاورة من النازح
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 اكدت الهيئة الـعامة لالنواء اجلوية
والـرصــد الـزلــزالي الـتـابــعـة لـوزارة
النـقل في بيـان تلـقته (الـزمان) أمس
ـنـطـقة ان (طـقس الـيوم االحـد  في ا
الـوسـطى سـيــكـون صـحـوا مع قـطع
من الـــــغــــيـــــوم ودرجـــــات احلــــرارة
تنخفض قليال لليوم السابق وحركة
الـريـاح شـمـاليـة غـربـيـة خـفـيـفة الى
مــعــتــدلــة الــسـرعــة وفي لــشــمــالــيـة
صــحـــوا مع قــطع مـن الــغــيــوم وفي
اجلنوبيـة صحوا و درجات احلرارة
مــقــاربــة لـــلــيــوم الــســـابق وحــركــة
الـريـاح شـمـاليـة غـربـيـة خـفـيـفة الى

معتدلة السرعة).
وارتفعت حصيلـة قتلى زلزال عنيف
الـــــذي بــــلــــغـت قــــوته 6,6 درجـــات
وتـــســبب بـــانــهــيـــارات أرضــيــة في
شـمـال الـيابـان إلى 30 قـتـيال فـيـما
قامت فرق االنقاذ بعمليات بحث عن

ناج ب األوحال. 
وقال بـيـان امس ان (غالـبـية الـقـتلى
من بـلدة اتـسـوما الـريـفيـة الـتي دمر

ـسـاكن فـيـهـا لـدى انـهـيـار عـدد من ا
تلة بسـبب الزلزال وان هنـاك  تسعة
ــفــقــودين في أشــخــاص فـي عــداد ا
الــبــلـدة فــيــمــا أصـيب 400 آخـرون

بجروح طفيفة).
 واضاف ان (نحو  40 ألف شخص
بــيــنــهم عــنــاصــر من قــوات الــدفـاع
الـــذاتـــــي يــشـــاركـــون  فـي أعـــمــال
الـــبـــحث واالنـــقـــاذ مـــســـتـــخـــدمــ

ـــدربـــة و75 اجلـــرافـــات والـــكالب ا
مروحية).

ـنـازل واوضح الــبـيـان ان (جــمـيـع ا
في هـوكـايـدو وعـددها ثـالثة مـالي
حــرمــوا من الــكـهــربــاء عـنــدمــا دمـر
الزلزال منـشأة حرارية تـقوم بتزويد

الكهرباء للمنطقة).
 ويـذكـر ان الـزلـزال ادى إلى انـهـيـار
ـنازل واجلـدران في مديـنة عدد من ا
ســابــورو الــرئــيــســيــة في اجلــزيـرة
وبـالـنـظـر إلى قـوة الـزلـزال فـإن عدد
الــقـتــلى مــنـخــفض نـســبـيــا وقـضى
مـعـظـمـهم في انـهـيـارات أرضـيـة في

اتسوما). 

فــيــمــا الــتــهــمـت الــنــيــران أشــجــار
الصنـوبر في غـابة شاسـتا تريـنيتي

الوطنية في كاليفورنيا. 
وقـال بــيـان ان (اجلـهـود مــتـواصـلـة
الخـــمـــاد احلـــريـق الـــذي  أتى عـــلى
حــــــوالى 10 آالف هـــــــــكــــــتــــــار من
األراضي ويـــطـــلق  عـــلـــيه - حـــريق
دلــتـــا-  هــو األخـــيــر في ســـلــســـلــة
نـطقة هذا احلرائق التي اجـتاحت ا

الصيف).
ونـقل الـبـيـان عن  مـسـؤولـ قولـهم
ان (السـلطـات اغـلقت طـريقـا سريـعا
رئــيــســـيــا وأصــدرت أوامــر بــإخالء
ناطق الواقعة في مسار احلريق). ا
واضــافـــوا ان (احلــريـق انــدلع  أوال
في مـنـطـقـة لـيـكـهـيـد عـلى بـعد 240
كــلـم شــمــال ســكــرامــنــتــو عــاصــمـة
الــواليــة وفي قــلـب غــابــة شــاســتـا-

ترينيتي الوطنية).
وتــــبــــعــــوا انـه (تــــقــــرر إخالء ثالث
مقاطعات مهددة بـالنيران فيما بذل
رجـــال االطـــفــــاء مـــســــاع الحـــتـــواء

احلريق).  
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(هـــــذا مـــــا لم اجـــــده) وكـــــان كل من
تـــرامب وبـــومـــبــيـــو قـــد أشــارا إلى
عالقـات أوثق بـ طـهـران والـقـاعدة
فـي إطــار تـــصــريــحـــات هــجـــومــيــة
مــــنــــاوئــــة إليــــران من احلــــكــــومــــة
األمـريـكـيـة. ولم يـرد الـبـيت األبـيض

على طلب بالتعليق.


