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{ نـــيــــودلـــهي (أ ف ب) - أعــــلـــنت
الـهـنـد امس األربـعـاء أنـهـا أسـقطت
طائـرة باكسـتانـية في اقلـيم كشـمير
ــتـنـازع عـلـيه لــكـنـهـا أضـافت بـأن ا
بـاكسـتان أسـقـطت إحدى طـائراتـها

في اشتباكات جوية.
ــــــتــــــحـــــدث بــــــاسم وزارة وأكـــــد ا
اخلارجية راجيش كومار في مؤتمر
صـحـافي أن الـطائـرة الـبـاكسـتـانـية
اســتُــهـدفـت أثـنــاء مــشــاركــتـهــا في
عملـية "لضرب مـنشآت عـسكرية في
اجلـانب الـهـنـدي" مـضـيـفـا "رصدت
قـوات بـريـة الـطـائـرة الـبـاكـسـتـانـية
أثناء سقوطها من اجلو في اجلانب
الـبــاكـسـتـاني. وفي هـذا االشـتـبـاك
خسرنا لألسف طائرة ميغ- .21فقد
الــطـــيــار وقــالت بــاكـــســتــان إنــهــا

تعتقله".
من جـهته اكـد  نـاطق بـاسم اجليش
الـــبـــاكـــســتـــانـي امس االربـــعــاء أن
ــضي نــحــو إسالم أبــاد "ال تــريـــد ا
حرب" مـع الهـند وذلـك بعـيد االعالن
عن اســقـاط طـائـرتــ هـنـديـتـ في

اجملال اجلوي الباكستاني.
وقـال الـنـاطق اجلـنـرال آصف غـفور
في مـؤتمـر صحـافي في روالـبيـندي
ـضي "ال نـريـد الـتـصـعـيـد. ال نـريد ا
نحو احلـرب" مشيـرا من جانب آخر
الى توقيف طيارين هندي واقتياد

ستشفى. أحدهما الى ا
وقـال غـفـور إن الـطائـرتـ اسـقـطـتا
بـــعـــد ان قــامـت طــائـــرات حـــربـــيــة
باكـستانـية في وقت سـابق األربعاء
ـراقـبــة الـذي يــفـصل بــخـرق خـط ا
ـتـنازع بـ شـطـري إقلـيم كـشـميـر ا
عـلـيـه بـاجتـاه اجلـانب الـهـنـدي في
عـرض قــوة وقــصــفت أهــدافــا غــيـر

عسكرية بينها مخازن مؤن.
وأضــــاف الحـــقــــا أن الـــطــــائـــرتـــ
الـهـنــديـتــ خـرقـتــا اجملـال اجلـوي
لـبــاكــسـتــان. وكـانـت بـاكــسـتــان قـد
اسـقـطت طـائـرتـ تـابـعـتـ لـسالح
اجلو الهـندي داخل مجـالها اجلوي
في كـــشــــمـــيـــر امس االربـــعـــاء و
تـــوقـــيف طـــيـــار هــنـــدي مـــا يـــهــدد
بـــتــصــعــيــد إضــافـي لــلــتــوتــر بــ

. الدولت النوويت
ــــتـــــحــــدة وقــــد دعـت الــــواليـــــات ا
واالحتاد االوروبي والص القوت
الى "ضـبط النـفس واحلـوار" بعـدما
أعلـنت نـيودلـهي عن ضرب مـعسـكر
تــدريـب جلــمــاعـــة "جــيش مـــحــمــد"

تمردة في باكستان. االسالمية ا
ـــتـــحـــدث بــــاسم اجلـــيش وكـــتـب ا
اجلــنــرال آصف غــفـور في تــغــريـدة  —bB « 5 Š

{ القاهرة (أ ف ب) - اسـتقال وزير
ــصــري األربـعــاء وفـق مـا الــنـقـل ا
قـالت احلــكــومــة بـعــد ســاعـات من
حـادث قطـار أدى إلى مـقـتل عـشرين
شـــخــصـــاً في مــحـــطـــــة رمـــســيس

ركزية في القاهرة. ا
وقـالت احلـكومـة في بـيـان إن "وزير
الــــــنـــــقـل هـــــشـــــام عــــــرفـــــات قـــــدّم
اسـتــقـالــته...ووافق عــلــيـهــا رئـيس
الــوزراء" وذلك بــعــد احلــادث الـذي
جنـم عـنه حــريق كـبــيـر أصــيب فـيه

. أكثر من  40شخصاً
وكــان عــشــرون شــخــصــا قــد لــقــوا
حتفـهم في حادثة قـطار مروعة جنم
عــنـهــا حــريق كــبـيــر داخل مــحــطـة
الـقـطـارات الـرئـيـسـيـة في الـقـاهـرة

وفق مصادر أمنية وطبية.
ــصـــادر إن احلـــادثــة أدت وقــالـت ا
ايـــضــا إلـى إصــابــة  40 شـــخــصــا
بـجـروح. وأكـد الـتـلـفـزيـون الرسـمي

صري احلصيلة. ا
وانــــدلع احلـــريـق بـــعــــد اصـــطـــدام

القطار بحاجز فوالذي.
وأظـهــرت الـصـور تـصـاعـد سـحـابـة
كــثــيــفـــة من الــدخــان األســود فــوق
احملــطـــة. وشــوهـــد رجــال اإلطـــفــاء
يـبــذلـون اجلــهـود إلخــمـاد الــنـيـران

تفحمة. ندلعة في العربة ا ا
وأظـــهـــرت الــصـــور ايـــضـــا انــدالع
الــنـيــران في الــقــطــار وفي مــنــصـة
مـــجــــاورة فــــيــــمــــا حـــاول بــــعض
ــتـواجــدين مــســاعـدة األشـخــاص ا
. وهــــرعـت ســــيــــارات ــــصــــابـــــ ا
اإلسعاف وطـواقم اإلغاثـة إلى مكان

احلادثة وفق مصادر طبية.
وقــال رئــيس احلــكــومــة مـصــطــفى
كـان "انتهى مدبـولي لدى وصـوله ا

عــهـد أن يـكـون فـي سـكـوت عـلي أي
نــوع مـن أنــواع الــتــقــاعس وكل من
يــتـــقــاعس أو يـــخــطئ ســـيــحــاسب

حسابا عسيرا".
ــصـريـون من وكــثـيـرا مــا اشـتـكى ا
شكالت النقل عدم تصدي احلكومة 
ـزمــنـة في الـبـالد حـيث الـطـرق ال ا
تخضع ألعمـال صيانة كـافية وكذلك

سكك احلديد.
عــلى صـعــيـد اخــر ردت مـصـر امس
األربـــعـــاء عـــلى االنـــتـــقــادات الـــتي
وجـهـتـهــا تـركـيـا لــلـقـادة االوربـيـ

بـسبب لـقـائـهم نظـراءهم الـعرب في
مـنتـجع شـرم الشـيخ بـعد أيـام على
ـصـريــة تـسـعـة اعـدام الـسـلــطـات ا
أشخاص أدينوا بـقتل النائب العام

صري عام .2015 ا
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ـصـرية واتـهمت وزارة اخلـارجـية ا
الـــــرئـــــيـس الــــتـــــركـي رجب طـــــيب
اردوغان باحتضان جماعة اإلخوان
ــسـلــمــ الــتي صـنــفــتـهــا مــصـر ا

"إرهابية" في نهاية .2013
ولم تعـلن أي جهـة مسـؤوليـتها عن

مـــقـــتـل الـــنــــائب الـــعــــام غـــيـــر أن
الـــســلــطـــات قــالـت بــعــد ذلـك إنــهــا
قــبــضت عــلى أعــضــاء في جــمــاعـة
ـــســـلـــمـــ أكـــدت أنـــهم األخـــوان ا

مسؤولون عن هذا االعتداء.
ـتـحـدث بـاسم اخلـارجـيـة واعـتـبـر ا
صرية أحمـد حافظ ان تصريحات ا
اردوغان حول مـصر "تنـطوي بشكل
جـــلـي عـــلى حـــقـــد بل وتـــعـــبـــر عن
مواصلة احتضانه جلماعة اإلخوان

اإلرهابية ومناصرتها".
واتــــهم حــــافظ الـــرئــــيس الــــتـــركي

بالـرياء مـعددا مـجمـوعة انـتهـاكات
حلقوق االنسان في أنقرة.

ا يوضح وقال حافظ "هذا السرد إ
عـدم مصـداقيـة مـا يروج له الـرئيس

التركي".
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وانـــتـــقـــد اردوغـــان الــثـالثـــاء قــادة
االحتــاد األوروبي لـتـلـبــيـتـهم دعـوة
ــصـــري عــبـــد الــفـــتــاح الـــرئــيـس ا
السيـسي وعقـدهم قمة مع نـظرائهم
من اجلــامــعــة الــعــربــيــة في مــصــر
بــالــرغم من تــنـفــيــذ الــقــاهــرة حـكم

اإلعدام بحق تسعة أشخاص.
وقــال اردوغــان "هـل نــســتـــطــيع أن
وقراطية في الدول نتحدث عن الد
األعضـاء في االحتاد األوروبي التي
قبلت دعوة الـسيسي الذي أعدم 42
رجال منـذ تولـيه السـلطـة من بيـنهم
اضي رغم تسعة شـباب األسبوع ا
أن عــقــوبــة االعــدام مــحــظــورة (في

االحتاد األوروبي)?".
وأضاف "هل نـسـتطـيع التـحدث عن
احلقوق واحلـريات هناك? .. هل من
ــــمــــكن أن نــــفــــهــــمــــهـم. االحتـــاد ا

بادئه. األوروبي ليس مخلصاً" 
والـعالقـات شـبه مـجـمـدة بـ مـصر
صري وتركـيا منـذ أطاح اجلـيش ا
الـذي كـان آنـذاك بـقـيـادة الـسـيـسي
بـالـرئـيس اإلسالمي مـحـمـد مـرسي

حليف اردوغان في .2013
وحــظــرت مــصــر جــمــاعــة اإلخـوان
سلمـ وصنفتـها منظـمة ارهابية ا
وحـــكـــمت بـــاالعـــدام أو بـــالـــســـجن
ــئــات من لــفـــتــرات طــويــلــة عـــلى ا
قـادتـهـا وأعضـائـهـا بـعد مـحـاكـمات
جـمــاعـيــة جـرى بــعـضــهـا في خالل
ايــام فــقط. واحملــكــومــ الــتــســعـة
20 الـــــــــذيـن  اعــــــــــدامــــــــــهـم في 
شـــــبـــــاط/فـــــبــــرايـــــر اديـــــنـــــوا في
حزيران/يـونيو  2015بقـتل النائب
صري هشام بـركات بتفجير العام ا
سيارة مفخخة لدى مرور موكبه في
الـقــاهــرة بــعـد نــداءات جلــهــاديـ
صري انتقاما باستهداف القضـاء ا
. حلـمـلـة احلـكـومـة ضـد االسالمـيـ
ـدانـ و تــنـفـيــذ حـكم اإلعــدام بـا
بــالــرغم من الــتــمــاســات جــمــاعـات
حــقــوق االنـــســان من أجل تـــعــلــيق

التنفيذ.

uIÝ◊∫ جنود هنود في موقع سقوط الطائرة الباكستانية.
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كان وما زال مفهوم حقوق االنسان الهاجس االهم الذي يشغل اهتمامات
ختلف اجتاهاتهم الفكرية والسياسية . ولن جنافي صلح  فكرين وا ا
احلـقيقة اذا قلنا ان حـقوق االنسان شعار استـخدم سياسيا بشكل سيء
الحـتالل دول واسـقـاط انـظمـة بل انه كـان حـصـان طـروادة الذي ادى الى
عـسـكر االشـتـراكي.  وبرغم اجلـهود تـفـكك االحتاد الـسـوفيـتي وانـهيـار ا
ـتـحـدة لـتـطـويـر وتـوسيـع وتـطبـيق الـتي تـبـذل من مـنـظـمـات ومـنـهـا اال ا
مـفـهـوم حـقـوق االنـسـان مـنـذ  1945الـى االن   فـان شعـوب  الـعـالـم ما
زالت تــعــاني انــتـهــاكــات فـظــيــعـة . فــمن الــصــعب االدعـاء عــدم حــصـول
ـتـقــدمـة في مـجـال الــتـطـبـيق انــتـهـاكـات لـهــذه احلـقـوق حـتـى في الـدول ا
قراطي لكن هذه الدول  شئنا ام ابينا اختلفنا معها او اتفقنا صارت الد
حـلم كثير من مـواطني دول في اسيا وافـريقيا ومنـها اقطار وطـننا العربي
واطـن ومازال يتـطلع الى الـتمتع ولـو باحلـد االدنى من حقوقه بـقي فيـها ا
قراطية و وما تضمنه الدستور سلوبة . في العراق وبرغم شعارات الد ا
ـواطن ــؤاخـذات  من  مـواد وفــقـرات تـمــنح ا  الــذي عـلـيـه الـكـثــيـر من ا
حـقـوقه  اال ان الـواقع الـعمـلي ومع االسف يـقـول انهـا شـعـارات ليس اال
ـقـراطـية وحـقـوق االنـسـان ما زالـتـا حـبـرا عـلى ورق  بل ان هـنالك فـالـد
انــتــهــاكـات مــا زالت حتــصل من دون رادع خــاصــة في الــســجــون الـتي
تـصـرخ جدرانـها من انـ ابـرياء اعـتقـلـوا على الـشبـهـة او نتـيجـة بالغات
كــيـديــة وقـد عــانـوا كــثـيــرا من صـنــوف الـتــعـذيب واالهــانـات لــيـتم اطالق
وجهة الـيهم.. الننكر ان سـراحهم بعد سـنوات طويلة لـبراءتهم من التـهم ا
االوضـاع االمنـية الـتي عاشـها الـعراق صـعبـة ومعـقدة قـد تفـرض اعتـقال
غيـر ان العـدالة واحتـرام حقـوق االنسان تـفرض عـلى اجلهات هـذا وذاك 
واطن اكثر من سنة ان لم نقل اقل من ـتخصصة ان اليستمر اعـتقال  ا ا
فـوضية السامية ركز جنيف الدولي الى ا ذلك بـكثير .. وفي اخر رسالـة 
ـركز مـعـاجلة سـريـعة لالنـتـهاكـات الـتي ما زالت حلـقـوق االنسـان طـالب ا
حتـصل في العراق حـيث اكد ( اختـفاء مئات االالف من الـعراقيـ قسريا
ـعـتـقالت اشـار بـعــد اعـتـقـاالت ومـداهــمـات .. ) وفي مـجـال الـســجـون وا
ــركـز الى مـا يــجـري فـيــهـا من ( مــعـامـلــة سـيـئــة وغـيـر انــسـانـيـة الالف ا
سجونـ بعد محاكمات غيـر عادلة ودعاوى كيدية او بدواعي ـعتقل وا ا
ركـز من معـلومـات عن تعرض احلـقد واال نـتقـام .. ).ناهـيك عما عـرضه ا
ـتـظاهـرين والنـاشـط الى انـتهـاك حقـوقـهم بالـتظـاهـر السـلمي من اجل ا
حـقوقهم واعـتقال اعـداد منهم بل وصل االمـر الى قتل عدد من الـناشط
!.. نــتـوقع ان مــثل هـذا احلــديث اليـروق لــسـاســيي الـصــدفـة وال ( وعـاظ
عاشه تـؤكد حصـول ما هو اسوأ الـسالط ) غيـر ان التجـربة العـمليـة ا
وهـنـالك عـشـرات ان لم تكن مـئـات الـقـصص  التي يـتم احلـديث عـنـها من
صادفـة جعلـتني استـمع حلديث شاب قـبل محامـ وحقوقـي  بل ان ا
في حـافـلـة لنـقل الـركاب يـبـدو من حديـثـهـما ان احـدهـما يـعـمل في احدى
الـسجون حـديث افزعني . فـقد  كان يـحكي لصـاحبه  عن مواطـن اثبتت
الــتـحـقـيــقـات بـراءاتـهم و افــرج عـنـهم بــعـد اكـثـر من خــمس سـنـوات وهم
يــعـانـون شـتى االمــراض من دون ان يـحـصـلــوا حـتى عـلى كــلـمـة اعـتـذار
بـسـيـطـة  وعن اخـرين ما زالـوا رهن االعـتـقـال  وهـو ما يـسـتـدعي سـرعة
مــعـاجلــة اوضـاعــهم .. بـصــراحـة النــدري الى من نـوجـه كـلـمــاتـنــا لـوقف
انـتـهاكـات احلقـوق  الن من ابـسط واجبـات الـلجـنة اخملـتـصة في مـجلس
وضوع ان تقوم  بزيارات عنية با نظمات ا الـنواب وغيرها من اجلهات وا
مـفاجئة للـسجون يتم من خاللـها االطالع مباشرة عـلى اوضاعهم وهو ما
سـؤولة ال نـعـتقـده يحـصل الى االن ! اضـافة الى اهـميـة توعـيـة اجلهـات ا
هم الذي ا جـاء بالدستـور . اخيرا نقـول ان الشيء ا والـزامها بـااللتزام 
حـصـلنـا عـلـيه بعـد االحـتالل هـو فسـحـة احلريـة الـنسـبـية
الــتي تـمــنـحــنـا حق الــنـقــد والـتــظـاهــر الـســلـمي فال
حتـــرمـــونــــا مـــنـــهـــا .. فال مـــعــــنى لـــكل شـــعـــارات
ـــقــراطــيــة وحــقـــوق االنــســان في ظل اخلــوف الــد

والقهر.
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ال ينـبـغي أن نالم على حـبـنا لـلـعراق  وطـنـنا الـعـزيز الـذي شـربنـا عذبَ
مـائِه وذقـنـا لــذيـذ غـذائِه  ونـعـمـنــا بـخـيـراته وبـركــاته  وغـذونـا الـعـقـول

والقلوب بروائع مفكريه وأدبائه .
واطن لـوطنه  انّ حُبَّ الوطن هـو مقـتضى األصل والـغـريب أنْ يتـنكـر ا

غادرته ..!! متمرداً عليه  غاصّاً بالعيش في رحابه  متوثبا 
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وال يـكـفي أنْ تُـحبَّ الــوطن  اذا كـنتَ ال تـقـرن ذلـك بـحبّ أهـله ونـاسه ..
َنْ أجنَــبَهُ من االعالم ومَنْ ذلك انّ الــوطن لــيس بــتــرابه فــحـسـب  بل 
انتمى اليه مـن الطيبـ والطيـبات فهم شركـاؤك فيه لهم مـالَكَ  وعليهم

ما عليك سواء بسواء ...
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جمل مـا يحمله الـعراقيون من سمـات الشهامة وكاتب السطور مـفتون 
 والـنبـل واألصالـة  وهـو يـنـتـهـز الـفـرص لـيـكتـب عن بـعض مـا تمـور به

الساحة من مكارم اخالق العراقي وطباعهم السامية ..
وانـنـا لـنـزداد يـومـاً بـعـد يـوم قـنـاعـةً في صـحـة  مـا اعـتـقـدنـاه في أهـلـنـا

. يام ا
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دعوني أحدثـكم عن فتى لم يـبلغ احلُلُم يـلتقـي بسائق شـاحنةٍ كـبيرة وال
ـنـطـقة  يـعرف شـيـئـا عـنه عـلى االطالق ولـكـنه يـشـعـر بـانه غـريب عن ا
وليس له فيـها ملجـأ أو مالذ  فيبـادر الى التمـاسه أنْ ينتـظره قليال  ثم
يذهب الى داره ليجلب للسائق الغريب طعاماً يليق بالضيوف  ثم يُلحق

ذلك  بتقد ما تيّسر من الفواكه واحللوى
 لم يــكن هــذا الـعــمل بــايــحــاء مِنْ احــد بل كــان بـايــحــاء ودافع من ذاته

العراقية النبيلة ..
وهذا ما افتخرت به عشيرتُه  ونـوّه به أحدُ كبارها  في ديوان العشيرة

ح اجتماعهم .
ـا انـطـوت عـلـيه نَـفْـسُهُ مِنَ ولـقـد عـظُم في عـيـني هـذا الـفـتى  –الـرجل 

الطِيبة والسخاء والنبل .
ة ... وهو في هذا يعكس فطرةَ العراقي السليمة وطباعهم الكر

ـا تـملـكـون من خـصائـص انسـانـية طوبى لـكم ايـهـا العـراقـيـون النـبالء 
عالية واخالقية سامية ..
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والفطرة السليمة قـد تُلَوّثُ أحيانا ويُفسدُهـا الطغاة اجلبابرة  كما مَسَخَ
وازين فريـقا مِمَنْ أوقعهم في قـبور بدمويـته وتنكره للـقيم وا الطاغوت ا

فخاخه ومستنقعاته اآلسنة ..
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واتــرك حـديــثي عـن هــذا الـفــتى الــعــراقي األصــيل ألحتــدّثَ عن ســائق
سيـارة لألجرة أَوْصَلَ رجالً الـى احدى الـقنـوات الفـضـائيـة ولكـنه وجد
ذكور وقد نسيه في سيـارته فقرر العودة الى مقر القناة هاتف الرجل ا

الفضائية التي أوْصلَهُ اليها  وسلّم (الهاتف احملمول) لصاحبه .
وكـان صــاحب الــهـاتف احملــمـول قــد أصــابه لـون عــجـيـب من االنـفــعـال
والتـأثـر ذلك انّ هـاتـفه احملمـول هـو اخملـزن الـكبـيـر الـذي أودعه األرقام

واألسرار..!!
ومن هنا فقد فرح كثيرا ح عـاد اليه هاتِفُه  وبادر الى مكافأة السائق
ا قُـدم اليه مكـافأة مـجـزية ولـكن الـسائق أبى ورفض أَنْ يـأخـذ شيـئـا 

مُكتفياً بالقول :
" اني أديتُ واجبي " 
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ن أدّى الواجب  انّ اداء الواجب ال يتعارض مع قـبول الهِبَـة التي تُقدم 
ولكنّ النـفس الكبـيرة تـأبى ان تأخذ األجـرة على ما

تراه عمالً الزما ال محيص عنه ..
وهــنــا تــكــمن الــفـــضــيــلــة  وتــبــدو صــورةُ الــنــبل

والشهامة واضحة جليّة .
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عـــدل وزيــــر اخلـــارجـــيـــة اإليـــراني
مــــحــــمــــد جــــواد ظــــريـف امس عن
اســـتــقـــالـــته مــســـتـــأنــفـــا نـــشــاطه
الـدبـلـومـاسي بـعـدمـا تـلـقى رسـالة
من الــرئــيس حـسـن روحـاني رفض
خاللــهـا قــبــول االســتـقــالــة. وقـالت
تــقـاريـر صـحـفـيـة ايـرانـيـة امس إن
ظـريـف تـراجـع  عن اســتـقــالــته من
خالل مــــنــــشـــور عــــلى صــــفـــحــــته
الــرســمــيــة في إنــســتــغـرام. وكــتب
ظـــريـف إن (كل مــــا يـــهــــمـــنـي هـــو
االرتقاء بالسياسة اخلارجية للبالد
والـــدفــــاع عـن مـــصــــالـح الـــشــــعب
اإليـــرانـي الـــشـــريف وحــــقـــوقه في

الـــســـاحـــات الــــدولـــيـــة). وأضـــاف
(أتــمـنى أن تـتــمـكن وزارة الـشـؤون
اخلـارجـيـة بـالـتـعـاون مع اجلـميع
مـع قـيـادة وتــوجـيه وإشــراف قـائـد
الــثــورة ورئـيـس اجلــمـهــوريــة من
االضطالع بجـميع مسؤولـياتها في
إطـــار الــدســتـــور وقــوانــ الـــبــلــد
والـسياسـات العـامة لـلسـلطـة). كما
شـــكـــر ظـــريـف (الـــشـــعب اإليـــراني
الــشـجـاع الـذي لم يــتـوان عن دعـمه
سؤول طيلة إلى جانب النخب وا
مــدة عــمــله والســيــمـا  خالل الـ 24
اضـية).وكـان روحاني قد السـاعة ا
بــعث بــرسـالــة إلى ظــريف في وقت
سـابـق من يــوم امس  يـؤكــد فــيــهـا

رفـضه االسـتــقـالـة الـتي تــقـدم بـهـا
األخـيـر. وقـال روحانـي في رسـالته

(ألنـك كــمـــا وصـــفك قـــائـــد الـــثــورة
األمـ والـشـجاع واألبي اإلسالمـية
واجهة أمام تدين وفي طليعة ا وا
الضغوط األمريكـية الشاملة; فإنني
ال أوافـق عــلـى اســتـــقـــالـــتك ألنـــهــا

تتنافى مع مصالح البالد).
ويــــتـــولـى ظـــريـف مـــنــــصب وزيـــر
اخلارجية مـنذ وصول روحاني الى

الرئاسة في آب/اغسطس .2013
وكـــان من اجلـــانـب االيـــراني أبـــرز
برم ب مهندسي االتفاق النووي ا
اجلــمــهــوريــة االسالمــيــة والــقــوى
الكبرى عام  2015في فييـنا والذي
ـــتــشــددون عــارضـه احملــافـــظــون ا
مـعـتـبـرين ان ايران لـم حتصـل على

شيء ملموس مقابل التنازالت التي
قدمتها.

وبـعد دقـائق عـلى االعالن الـرئاسي
شكـر ظريف في رسالـة نشـرها على
حـســابه عـلى انــسـتــغـرام "الــشـعب
ـــســـؤولــ اإليـــراني والـــنـــخـب وا
للـتـقـديـر الـكـبـيـر" الـذي عـبروا عـنه
جتــــاهه مـــــنــــذ أن تــــولـى مــــهــــامه
و"خـصوصـا في الـساعـات الـثالث
األخـيرة". وأضـاف "آمل بـان تتـمكن
ـرشـد وزارة اخلــارجـيـة بــدعم من ا
االعلى والـرئيس وحتت إشرافـهما
من االضطالع بكل مسـؤولياتها في

إطار الدستور وقوان البالد".
وقع االخباري "انتخاب" وبحسب ا

فـان قـرار االسـتــقـالـة كـان مــرتـبـطـا
ــفـاجـئــة الـتي قــام بـهـا بـالــزيـارة ا
الـرئـيس الـسـوري بـشـار االسـد الى
. ولم يـــكـن ظـــريف إيــــران االثـــنــــ
حــاضــرا في أي مـن االجــتــمــاعــات
ـــرشــد الـــتي عـــقـــدهـــا االســـد مع ا
االعــلـى لــلــجــمــهـــوريــة االسالمــيــة
االيـرانــيــة آيـة الــله عـلـي خـامــنـئي
وروحــــانـي. وأكــــد الــــلــــواء قــــاسم
سليمـاني قائد فيـلق القدس التابع
لــلـحــرس الـثــوري االيـراني والـذي
حـضــر االجـتـمـاعـ أن ظـريف "هـو
فعليـا مسؤول السيـاسة اخلارجية"
لــلــبالد بـــحــسب مــا اوردت وكــالــة

انباء احلرس الثوري "سباه".
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محمد جواد ظريف 

"لــقــد أســقط سالح اجلــو طــائــرتـ
هــــنـــــديــــتـــــ في اجملـــــال اجلــــوي
الـبــاكــسـتــاني" مــضـيــفـا أن طــائـرة
سـقطت فـي القـسم الـباكـسـتاني من
كـشـمـيـر فـيـمـا حتـطـمت االخـرى في

اجلانب الهندي.
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وقــال "لـقـد  تـوقـيـف طـيـار هـنـدي
." على االرض من قبل العسكري

وكـانت مقـاتالت بـاكسـتـانيـة خرقت
اجملـال اجلــوي في الـشـطـر الـهـنـدي
من كــشــمــيــر األربـعــاء قــبل أن يــتم
إرغامـها عـلى العـودة أدراجهـا فوق
ــراقـبــة الـذي يـفــصل شـطـري خط ا

تنازع عليه. اإلقليم ا
وقــال مــسـؤول حــكــومـي كـبــيــر في
الـشـطر الـهـندي مـن كشـمـير لـوكـالة
ـــــــقــــــــاتالت فـــــــرانـس بــــــــرس إن ا
الـبــاكـسـتــان عـبــرت لـفـتــرة وجـيـزة
احلــدود لــكـن سالح اجلــو الــهــنـدي

أرغمها على العودة.
وذكـــرت وكــالــة بــرس تــراست اوف
انديا إن مـقاتالت باكـستانـية عبرت
األجواء في بـونش ونوشيـرا وهما
مــوقـعـان عـلى اجلــانب الـهـنـدي من

ـراقـبة لـكن  إرغـامـهـا على خط ا
العودة. وقالت الوكالة إن الطائرات
الـبـاكسـتـانيـة أسـقـطت قنـابل أثـناء
عــودتـهــا لـكـن دون أن يـتــضح عـلى
الــــفـــــور مــــا إذا كـــــان ذلك أدى إلى

وقوع أضرار أو إصابات.
وهي أول أزمـة دبــلـومـاسـيـة كـبـرى
لرئيس الـوزراء الباكسـتاني عمران
خـان الــذي تــولى مــهــامه الــصــيف
ـاضي وكــان يـدعـو حـتى االن الى ا

احلوار مع نيودلهي.
وأعلن اجلـيش ان اجـتمـاعا لـلهـيئة
ـكلـفـة االشراف الـوطـنيـة لـلقـيـادة ا
عـلى الــتـرسـانــة الـنــوويـة سـيــعـقـد
االربــعــاء. ودعــا خـــان الى جــلــســة
ان اخلميس كما أعلن مشتركة للبر

مكتبه.
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وكـــانـت الـــهــــنـــد حـــاولـت في وقت
سابق االربعاء تهدئة الوضع.

وأكّـدت وزيــرة اخلـارجـيـة الـهـنـديـة
شـوشــمـا ســواراج خالل زيـارة إلى
الـصـ األربـعـاء أنّ بالدهـا ال تـريـد
"مزيداً من التصعيد" مع باكستان.
وقــالت الــوزيــرة إن بالدهــا ضـربت

الثالثاء هدفـاً "محدوداً" هو مـعسكر
تــدريــبي لــتـنــظــيم "جــيش مــحــمـد"
ـتــشـدّد الـذي تـبـنّى قـبل اإلسالمي ا
أسبوع هجومـاً انتحارياً قتل فيه
 41عــســكــريــاً هــنــديــاً في الــشــطـر
الهـنـدي من كشـميـر مشـيرة إلى أنّ
"الهند ال تريد تصعيداً" و"ستواصل
ـــســؤولــيـــة وبــضــبط الــتـــصــرّف 

النفس".
وحرصت سواراج على اإلشارة إلى
ـقاتالت أنّ الـغـارات الـتي شـنّـتـهـا ا
الـــهــــنـــديـــة الـــثـالثـــاء في األراضي
الــبــاكـــســتـــانــيــة لم تـــكن عــمـــلــيــة
"عــســـكــريــة" ألنّــهــا "لـم تــســتــهــدف

منشآت عسكرية" باكستانية.
وأخذت الوزيرة الهندية على إسالم
أبــاد جتـــاهــلــهــا دعـــوات اجملــتــمع
الـدولي لـهــا لـلـتــحـرك ضـدّ جــمـاعـة
جـيش مـحـمـد. وقـالت "في مـواجـهـة
ـسـتمـر االعـتراف رفض بـاكـستـان ا
والتصرّف ضدّ اجلماعات اإلرهابية
(...) قرّرت احلـكومـة الهـنديـة العمل

بشكل وقائي".
وأثار التصعيد قلقا دوليا واسعا.
وقــال وزيــر اخلـــارجــيـــة األمــيــركي

الباكـستانـية الى مسـتوى باالكوت
مــديـنــة صــغــيـرة فـي اقـلــيم خــيــبـر
بــاخــتـونــخــوا الــواقع في مــنــطــقـة
جـبـليـة في شـمـال شـرق الـبالد قرب

تنازع عليها. منطقة كشمير ا
وبـحــسب بـاكـسـتـان فـان الـطـائـرات
الـــهـــنــديـــة بـــقـــيت أربع دقـــائق في
مجالها اجلوي والقت قرب باالكوت
"شحنة" لم تعرف طبـيعتها لكنها لم

توقع ضحايا او اضرار.
وشـــاهـــد صـــحـــافي فـــرانـس بــرس
الثالثـاء حفـرة بعـمق متـرين تقـريبا
ـنطقة وسقوط بـعض االشجار في ا
ـــعـــلـــومــات الى ان الــتـي اشــارت ا

الشحنة سقطت فيها.
وقتل اربـعة اشخـاص بيـنهم طفالن
من جــانب آخــر الـثـالثـاء في تــبـادل
اطالق نــار بــ عــســكــريــ هــنــود
ــراقـبـة وبـاكـســتـانـيــ قـرب خط ا
احملدد بحكم االمر الواقع ب الهند

وباكستان في كشمير.
وخـاضت الـهـنـد وباكـسـتـان اثـنـت
من احلـــــروب الـــــثـالث الـــــتي دارت
بيـنهمـا منذ  1947بسـبب نزاعـهما

حول كشمير.

مايك بومبيو في بيان "نحضّ الهند
ــارســة ضــبط وبــاكــســتــان عـــلى 
النفس وجتنّب التـصعيد بأي ثمن"
مـشـيـراً إلى أنه تـبـاحث هـاتـفـيا مع
نـظـيـريه الـهنـدي والـبـاكـسـتاني في
الـتـصــعـيـد الــعـسـكــري األخـيـر بـ

دولتيهما.
أعلنت الهـند أن عملـية الثالثاء أدت
الى "مـــقـــتـل عـــدد كــبـــيـــر جـــدا" من
ــقــاتـلــ الــذين كــانــوا يــتــدرّبـون ا
لتنفيذ هجمات انتحارية في الهند.
ونـــــفت إسالم أبـــــاد مــــا أعــــلــــنــــته
نـــيــودلـــهي من أنّ الـــغــارة أدّت إلى
مـقـتل "عدد كـبـير جـداً" من مـسـلّحي
اجلــمـاعـة واصـفــة ادّعـاءات الـهـنـد
بأنـها "مـتهـورة وواهمـة" ومتـوعّدة
بـالــرد. وشـنت الـهـنـد الـغـارات بـعـد
اعتداء انتحـاري أسفر عن مقتل 41
عـسـكريـا هـنـديا في كـشـمـير في 14
شـبــاط/فـبــرايـر وتــبـنّــته اجلـمــاعـة

تشدّدة. اإلسالمية ا
لكن تـفاصـيل هذه "الـضربـة" ال تزال

رحلة. غامضة في هذه ا
شترك ب الـعاصمت هو وقف ا ا
ان مـقاتالت هـنـديـة دخلت االراضي


