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�أوباما يهدد بعقوبات جديدة �ضد رو�سيا
واالتحاد الأوروبي يعتبرها غير ممكنة

عراق ّيو الخارج يُدلون ب�أ�صواتهم في االنتخابات البرلمان ّية

مروح ّيات عراقية ت�ستهدف رت ًال لـ«داع�ش» داخل الحدود ال�سورية

عراقية تقترع في إيران
أعلنت المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات العراقية أمس انطالق
انتخابات مجلس النواب في الدول
المشمولة ب��ان��ت��خ��اب��ات ع��راق� ّي��ي
�وج��ه العراقيون
ال��خ��ارج ،حيث ت� ّ
المقيمون ف��ي ال��خ��ارج إل��ى مراكز
اقتراع ،أقيمت في عدد من البلدان
لإلدالء بأصواتهم على مدى يومين
قبيل موعد االنتخابات المقررة في
العراق في  30من الشهر الجاري.
وق��ال رئيس اإلدارة االنتخابية
مقداد الشريفي« :إن في مقدم الدول
التي بدأ فيها عراقيو الخارج عملية
االقتراع هي نيوزلندا تلتها أستراليا،
مشيرا ً إلى أن مكاتب المفوضية في
الخارج فتحت  103مراكز انتخابية
بواقع  656محطة اقتراع ،إضافة
إل��ى وج��ود ت��ف��اوت ف��ي عملية بدء
االق��ت��راع ف��ي بعض ال���دول نتيجة
الفارق في التوقيت».
عملية االقتراع في الخارج والتي
ستستمر يومي األحد واالثنين تجرى
ف��ي  17ب��ل��داً ،وال يحتاج تصويت
الناخب فيها إلى البطاقة االلكترونية
المعمول بها داخ��ل العراق لغياب
ق��اع��دة ب��ي��ان��ات واض��ح��ة ودقيقة
لناخبي ال��خ��ارج ،حيث اعتمدت

المفوضية العليا لالنتخابات على
تسجيل الناخب وإدالئه بصوته يوم
االقتراع ،ويصوت الناخب للمحافظة
العراقية التي ينتمي إليها مع إرفاق
ذلك بوثيقة تثبت انتماءه.
وق����ال ك��اط��ع ال��زوب��ع��ي ن��ائ��ب
رئ��ي��س مجلس ال��م��ف��وض��ي��ن« :إن
تصويت عراقيي ال��خ��ارج يعتمد
على آلية التصويت المشروط من
دون البطاقة االلكترونية المعتمدة
في داخل البالد ،مشيرا ً إلى أن 14
دولة ستكون فيها مراكز انتخابية
مثل الواليات المتحدة وبريطانيا
وألمانيا ومصر وتركيا واإلم��ارات
واألردن وإيران وغيرها ،لكثرة عدد
أعضاء الجالية العراقية في هذه
ال��دول ،فيما ستكون هناك محطات
في دول أخرى هي فرنسا وإسبانيا
والنمسا والنرويج وايرلندا وفنلندا،
لقلة عدد أعضاء الجالية العراقية
فيها».
هذه االنتخابات البرلمانية تع ّد
األولى بعد انسحاب قوات االحتالل
األميركي من ال��ع��راق ع��ام ،2011
وتتحدد خاللها الكتلة الرابحة التي
سترشح رئيس ال���وزراء وتتسلم
المناصب العليا في ال��دول��ة ،وقد

تفاوتت حولها أراء العراقيين في
ش��أن اآلم���ال المنتظرة منها ،فقد
اعتبر البعض أن وعود المرشحين
ستتالشى بعيد التصويت ،في حين
طالب آخرون مجلس النواب المقبل
بتحقيق التغيير المطلوب.
أم��ا ف��ي ال��داخ��ل ،فكثفت القوات
العراقية إجراءاتها في العاصمة
بغداد ومدن أخرى استعدادا ً إلجراء
االنتخابات التشريعية األربعاء،
حيث يتنافس أكثر من  9آالف مرشح
للفوز ب��ـ  328م��ق��ع��دا ً ف��ي مجلس
النواب يمثلون عشرات الكيانات
السياسية.
وقد ق��ررت قيادة عمليات بغداد
أمس إغالق مداخل العاصمة وفرض
حظر على تجوال المركبات بدءا ً من
الساعة العاشرة من مساء الثالثاء
المقبل ،حيث أفاد مصدر في قيادة
عمليات بغداد «إن القيادة قررت
خ�لال اجتماع عقدته أم��س ،إغالق
مداخل العاصمة بغداد أمام حركة
المركبات اآلت��ي��ة م��ن المحافظات
عند الساعة العاشرة من مساء يوم
الثالثاء المقبل  29نيسان» .وأوضح
أن «الحظر على تجوال المركبات
فقط وليس على األشخاص».

 ...وعراقي في لبنان
وكان قائد عمليات بغداد الفريق
الركن عبد األمير الشمري أعلن في
وقت سابق ،عن تأمين قواته للمراكز
االنتخابية المنتشرة في العاصمة
بثالثة أطواق أمنية ،مشيرا ً إلى أن
ق��ي��ادة العمليات ستصدر وصايا
مفصلة في ما يخص حظر التجوال
في ليلة االنتخابات.
ان��ط�لاق االنتخابات ت��زام��ن مع
ت��ط�� ّور م��ه��م ت��م��ث��ل ب��غ��ارة جوية
استهدف خاللها الطيران الحربي
ال��ع��راق��ي قافلة مسلحين تابعة
لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
وال��ش��ام «داع���ش» داخ��ل األراض��ي
السورية في منطقة وادي الصواب
في البوكمال ،حاولوا االقتراب من
الحدود مع العراق ،ما أسفر عن مقتل
ثمانية أش��خ��اص على األق��ل وفق

(ت ّموز)
وزارة الداخلية العراقية.
وق����ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة
الداخلية العميد سعد معن إن
«هذه هي المرة األولى التي يجري
فيها الجيش العراقي هجوما ً في
سورية التي تعاني من الحرب».
وأض���اف« :ط��ائ��رات الهليكوبتر
ال��ع��راق��ي��ة اس��ت��ه��دف��ت ق��اف��ل��ة من
ال��ش��اح��ن��ات ك��ان��ت ف��ي طريقها
إل��ى ال��ع��راق لتسليم اإلم���دادات
إلى الدولة اإلسالمية في العراق
وال��ش��ام (داع���ش)  ،فيما أعلنت
قيادة عمليات الجزيرة والبادية
في بيان أنها تمكنت من اعتقال
مسلحين ي��ن��ت��م��ون إل���ى تنظيم
«داع��ش» وض��رب صهاريج عدة
تحمل الوقود آتية من سورية ما
أدى إلى مقتل جميع سائقيها».

محمود عبا�س يتعاطف مع قتلى «الهولوكو�ست» ويتنا�سى جرائم االحتالل

نتنياهو :اعتراف حما�س بـ«�إ�سرائيل» �شرط للتفاو�ض

عباس خالل إلقائه كلمته
نقل ع��دد م��ن وس��ائ��ل اإلع�ل�ام والصحف ف��ي كيان العدو
«اإلسرائيلي» عن مسؤولين في كيان االحتالل قولهم إن خطاب
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أطلق رصاص َة الرحمة على
عملية السالم.
واعتبرت حكومة االحتالل في بيان رسمي قصير أن أبو
مازن أعاد تكرار الشروط ذاتها إلتمام العملية مع معرفته بأن
كيان االحتالل سيرفض تلك الشروط ،واتهمته بإقامة تحالف
مع حركة حماس «المنظمة اإلرهابية الدموية التي تدعو إلى
تدمير إسرائيل».
وقد اعتبرت مصادر في كيان العدو أن عباس عقد حلفا ً
مع حركة حماس وكرر الشروط التي يع ِرف أن «إسرائيل»
لن تقبلَها ،ورأت أن «إسرائيل» بذلت جهودا ً «صادقة» لتمديد
المفاوضات ،ولم تضع شروطا ً على محادثات السالم.
وأك��د بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو أمس
أن «إس��رائ��ي��ل» ل��ن تتفاوض م��ع حكومة التوافق الوطني
الفلسطينية ،إال إذا اعترفت حماس بـ«إسرائيل» ،واعتبر أن
أفضل خطوة إلعادة مفاوضات السالم إلى مسارها هو أن ينبذ
الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس التي تدعو
إلى تدمير دولة إسرائيل .وأعلن نتنياهو تعليق مفاوضات
السالم المتعثرة مع الفلسطينيين األسبوع الماضي ،بعد أن
اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد في وقت
سابق أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ،أن

أعتذر اليوم من أبناء أرضي البسطاء ،وتزداد شدة اعتذاري
لهم كلما ازدادت بساطتهم وقلّت «ثقافتهم» ،تلك الحالة المسماة
ثقافة وهي أبعد ما يمكن عنها ،هي جو من الديكور والمظهر
الحضاري ولكن م��ن دون معنى ،ه��ي موجة تأثرنا بها منذ
بدأت الحرب وقبلها ،قادها عنّا من كنا نعدّهم قادة ،فتبين أنهم
تابعون لغرائز من هنا وعقد نقص من هناك ،وما كان منهم إالّ
أن مألوا الفراغ بين فراغهم والدور الذي يبغون لعبه بمختلف
أنواع األحاديث واألفكار المبعثرة .فظهروا وكأنهم يتمتعون
بالغنى وال�ق��درة على العطاء فيما هم بحاجة لمعانقة األرض
ليس إال ،لعلّهم يتعلمون من أبنائها البسطاء األكثر التصاقا ً بها.
سيبقى ي�ن�ق��ص أب �ن��اء ال�ب�ل��د ك �ث �ي��را ً م��ن ال�م�ع��رف��ة الحديثة
والمصطلحات الثقافية وكوبا ً من القهوة األميركية مع علبة

اعتبر ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا أن��ه من
الضروري توجيه رسالة إلى روسيا «أن تصرفاتها
التي تزعزع استقرار ش��رق وجنوب أوكرانيا يجب
أن تتوقف ،مضيفا ً أن ب�لاده وشركاءها األوروبيين
مستعدون لفرض عقوبات جديدة على موسكو».
وق��ال أوباما في مؤتمر صحافي خالل زي��ارة إلى
ماليزيا إن «أي قرار بخصوص فرض عقوبات على
قطاعات من االقتصاد الروسي في وقت الحق ،ستعتمد
على قدرة الواليات المتحدة وحلفائها على التوصل
لموقف موحد بخصوص كيفية المضي قدماً ،وقال:
«سنكون في وضع أقوى لردع بوتين عندما يرى أن
موحد ،وأن الواليات المتحدة وأوروبا م ّتحدتان
العالم
ّ
وأنه ليس مجرد صراع أميركي روسي».
أوباما الذي اتهم موسكو بتشجيع أنشطة من سماهم
باالنفصاليين شرق وجنوب أوكرانيا ،قال إن «روسيا
لم تحرك ساكنا ً لدفع هؤالء االنفصاليين الموالين لها
في أوكرانيا إلى اإلذعان التفاق دولي لنزع فتيل األزمة،
وحذر من أنه طالما تستمر روسيا في االستفزاز بدل
السعي إلى تسوية هذه المسألة سلميا ً ونزع فتيل
األزمة ستكون هناك عواقب تزداد حدتها».
وكانت مجموعة السبع الكبار قد قررت يوم السبت
فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب دورها في
األزمة األوكرانية ،مع إمكان أن يبدأ تطبيق العقوبات
األميركية اعتبارا ً من االثنين بحسب بيان صادر عن
المجموعة.
وسيلتقي دبلوماسيون من ال��دول الـ 28األعضاء
في االتحاد األوروبي اليوم االثنين في بروكسل لتبني
قائمة إضافية من العقوبات كتجميد أرصدة ومنع من
السفر ،حيث استبعدت المصادر أن تستهدف هذه
العقوبات قطاعات هامة من االقتصاد الروسي مثل
الطاقة حيث ستضر أيضا ً بالدول الغربية.
وقد نقل عن مصدر في االتحاد األوروبي أمس قوله إن
«العقوبات التجارية واالقتصادية التي يزمع االتحاد
فرضها على روسيا غير ممكنة في الظروف الحالية،
مشيرا ً إل��ى أن البلدان األعضاء في االتحاد يمكنها
اتخاذ مثل هكذا إج��راءات فقط في حالة قيام القوات
العسكرية الروسية بغزو أراضي شرق أوكرانيا ،أو في
حالة الحصول على دليل قاطع يثبت قيام هذه القوات
بأعمال على أراضي هذا البلد».
وأش��ار الدبلوماسي األوروب��ي إلى أن «االتهامات
الموجهة إلى روسيا لغاية اآلن ،والمتعلقة بوجودها
ّ
العسكري داخ��ل األراض���ي األوك��ران��ي��ة تستند إلى
معلومات غير مؤكدة» ،مشيرا ً إلى أن مفوضية الشؤون
الخارجية األوروبية برئاسة كاثرين آشتون ،تدرس
حاليا ً اإلج���راءات االقتصادية التي يمكنها أن تؤثر
في روسيا والتي ال تعود بالضرر على بلدان االتحاد
األوروبي».
وكان يوري فوروبيوف نائب رئيس مجلس االتحاد
الروسي قال في وقت سابق إن «العقوبات الجديدة التي
تهدد باتخاذها الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي
ستضر بعملية تسوية األزمة في أوكرانيا» .وأضاف:
«ستعطي حزمة العقوبات الجديدة من جانب الواليات
المتحدة واالتحاد األوروبي مردودا ً عكسياً ،وهذا األمر
ال يحدث للمرة األولى ،وأن أية عقوبات ستدمر عملية
الحل ولن تكون إيجابية».
ولفت إلى أن «طريقة الحل بهذا الشكل غير منطقية
وغير مثمرة ،وأصبح من المعروف أن االتحاد األوروبي
سيتخذ في جلسته المزمعة ي��وم  28نيسان ،على
مستوى السفراء ،ق���رارا ً يتعلق بتوسيع «القائمة
السوداء» بالنسبة إلى روسيا».
يأتي ذل��ك في وق��ت أعلن مصدر في منظمة األمن
توجه
والتعاون في أوروبا أن فريق مفاوضين يمثلها
ّ
إلى مدينة سالفيانسك األوكرانية في محاولة من أجل
اإلفراج عن المراقبين العسكريين األجانب المحتجزين
لدى عناصر الدفاع الشعبي هناك .وقالت المتحدثة
باسم المنظمة األوروب��ي��ة تاتيانا بايفا« :إن��ه من
المتوقع أن يصل الفريق إلى سالفيانسك األح��د 27
نيسان (أمس) ،من دون اإلشارة إلى عدد أعضائه».
وكانت منظمة األمن والتعاون في أوروبا قد أكدت

في وقت سابق عدم وج��ود أعضاء بعثتها للمراقبة
في أوكرانيا في الحافلة التي أوقفها عناصر الدفاع
الشعبي على أح��د الحواجز في مقاطعة دونيتسك
بشرق أوك��ران��ي��ا .وأوض��ح��ت المنظمة أن الضباط
المحتجزين هم فعالً مواطنو بعض ال��دول األعضاء
فيها ،لكنهم تابعون لبعثة أخرى وصلت إلى أوكرانيا
بدعوة من كييف وفق وثيقة فيينا لعام  2011المتعلقة
بإجراءات تعزيز الثقة واألمن.
فيما أكد مكتب هيئة األركان العامة للقوات المسلحة
في كييف ،أن هدف هذه المجموعة هو مراقبة الوضع
في مناطق شرق وجنوب أوكرانيا والبحث عن طرق
إلش��راك المجتمع ال��دول��ي في التوصل إل��ى تسوية
سلمية.
وفي هذا السياق ،أكد العقيد األلماني أكسل شنايدر
أحد الضباط األجانب من دول منظمة األمن والتعاون
في أوروب���ا المحتجز حاليا ً في مدينة سالفيانسك
بمقاطعة دونيتسك أنه وزمالؤه ال يعتبرون أنفسهم
أسرى حرب ،مشيرا ً في مؤتمر صحافي أمس« :نحن
هنا (في سالفيانسك) منذ أي��ام عدة في يد عمدتها.
تحدثنا كثيرا ً مع الذين يحرسوننا وفهمنا رأي سكان
ه��ذه المدينة في الوضع ال��راه��ن» ،وأض��اف« :لسنا
أس���رى ح���رب ،لكننا ض��ي��وف ال��ع��م��دة بونوماريف
(«العمدة الشعبي» لمدينة سالفيانسك) ،إن��ه منذ
وصولنا قدم لنا الحماية ويعتبرنا ضيوفه .لم يُسئ
إلينا أحد ،وظ��روف معيشتنا هي أفضل ما يمكن في
الوضع الحالي».
وأك��د شنايدر أن��ه ال يعرف مكان وج��ود الضباط
األوكرانيين الخمسة الذين كانوا داخل الحافلة التي
أوقفها عناصر الدفاع الشعبي ،مشيرا ً إلى أن أحد
هؤالء الضباط تم إطالق سراحه فوراً.
وفي السياق ،أعلنت وزارة الدفاع الرومانية عن
تحريك قطع عسكرية نحو ال��ح��دود الشرقية عبر
العاصمة بوخاريست باتجاه المدينة الواقعة على
البحر األس��ود كونستانتسا ،إذ وصل قطار عسكري
مح ّمل بأسلحة الدفاع الجوي والشاحنات ومنظومات
إط�لاق ص��واري��خ أرض-ج���و ،حيث أش��ارت ال��وزارة
أمس إلى أن هذه األسلحة ضرورية إلجراء التدريبات
العسكرية باالشتراك مع الجنود األميركيين والمقاتالت
األميركية» أف .»16وق��ال وزي��ر ال��دف��اع الروماني
ميرتشا دوشا في وقت سابق إن «التدريبات ستجرى
وفق خطة الشراكة االستراتيجية بين بلدينا».
وكانت كل من التفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا
واستونيا قد طلبت من الناتو وال��والي��ات المتحدة
تعزيز الحضور العسكري على أراضيها على خلفية
األزمة األوكرانية .ومنذ بدء هذه األزمة بدأت طائرات
االستطالع المتمركزة في قاعدة الناتو بألمانيا القيام
بتحليقات يومية فوق جنوب رومانيا إلجراء استطالع
تجسسي لجنوب أوكرانيا ومولدافيا والقرم.

المجلس المركي مجتمعا ً برئاسة عباس
حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي سيشكلها بعد توقيع
اتفاق المصالحة ستعترف بـ«إسرائيل» واالتفاقات الدولية
وتنبذ العنف ،لكنه جدّد رفضه االعتراف بدولة يهودية .فقال:
«لن نقبل أبدا ً االعتراف بـ«إسرائيل» دولة يهودية» ،وأضاف
عباس« :الحكومة المقبلة ستأتمر بسياستي وأن��ا أعترف
بدولة «إسرائيل» وأنبذ العنف واإلرهاب ،ومعترف بالشرعية
الدولية وملتزم االتفاقات الدولية ،والحكومة ستنفذها».
وشارك ممثلون عن حماس في اجتماع رام الله.
ووصفت حركة «حماس» خطاب محمود عباس باإليجابي،
مشددة على أن الحكومة المقبلة موقتة ولها مهمات محددة.
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم ،إن خطاب عباس
أمام المجلس المركزي اعتراف وإعالن بفشل خيار المفاوضات
مع «إسرائيل» ويدفع لالنسحاب منها ،مرحبا ً برفض عباس
االعتراف بيهودية «إسرائيل» والتمسك بخيار عودة الالجئين
وإطالق سراح األسرى.
أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية اإليرانية مرضية أفخم
فقد رحبت باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية األخير بين
حركتي فتح وحماس .وقالت في تصريح صحافي إن جمهورية
إيران اإلسالمية ترحب بالتضامن بين الفصائل الفلسطينية
أمام الكيان الصهيوني ،وأي مصالحة وطنية ستؤدي إلى
الوحدة الفلسطينية واتخاذ القرار في إطار تحقيق األهداف
القيمة لهذا الشعب في مواجهة مطالب االحتالل التوسعية
واعتداءاته.

وأبدى محمود عباس ،تعاطفه مع قتلى «الهولوكوست»،
واصفا ً إياها بـ«أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر
الحديث» ،ولم يتطرق إلى جرائم اإلبادة التي ارتكبتها قوات
االحتالل «اإلسرائيلي» ضد الفلسطينيين.
ونقلت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية عن عباس قوله،
ر ّدا ً على سؤال حول ذكرى المحرقة «هولوكوست» خالل لقاء
الحاخام مارك شناير« :ما حدث لليهود في الهولوكوست ،هو
أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر الحديث» ،معربا ً عن
«تعاطفه مع عائالت الضحايا والعديد من األبرياء اآلخرين
الذين سقطوا على أيدي النازيين».
واعتبر عباس أن الهولوكوست «ترجمة لمفهوم العنصرية
على أساس عرقي» ،مؤكدا ً أن ذلك ما يرفضه الفلسطينيون
ويناضلون ضده ،وأضاف« :على العالم أن يج ّند كل إمكاناته
لمحاربة العنصرية والظلم وانعدام العدل في العالم إلنصاف
المظلومين والمقهورين أينما كانوا ،والشعب الفلسطيني الذي
ما زال مظلوما ً ومقهورا ً ومحروما ً من الحرية والسالم ،هو أول
من يطالب برفع الظلم والعنصرية عن أي شعب يتعرض لمثل
هذه الجرائم».
وختم عباس بالقول« :لمناسبة ذكرى المحرقة األليمة،
فإننا ندعو الحكومة «اإلسرائيلية» النتهاز ه��ذه الفرصة
السانحة لصنع السالم العادل والشامل على أس��اس حل
الدولتين ،فلسطين و«إسرائيل» تعيشان جنبا ً إلى جنب في
أمن وسالم».

الأر�ض هي الثقافة
يوسف موصللي
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سجائر مرتبة المظهر ،لكنهم يتمتعون بأكثر من ذل��ك ،فبقاء
كأس الشاي على كرتونة مقلوبة في إحدى الورشات أجمل،
والحليب الطبيعي الطازج في الصباح الريفي أرقى بكثير من
كل اقتصاد السوق ومجتمع السوق.
في بداية أزمتنا في الشام انقسم مجتمعنا على انقسامه مرة
ج��دي��دة ،وهنا ال أتحدث عن االنقسام السياسي بل الفكري،
إذ دأب المثقفون على تحليل الحوادث وربطها بما هو حديث
وقديم ،وصوالً إلى استنتاجات عدة وهنا كانت المصيبة ،فقد
ب � ّرر بعض اندفاعه العاطفي بعبارات من ّمقة وأف�ك��ار مقنعة،
فأسس تيارات فكرية ال عمق لها وال أس��اس سوى حجة من
هنا ورغبة من هناك .بعض آخر اقتنص الموقف إلطالق غضبه
«الثقافي» وانبرى يح ّمل المسؤوليات ويوزع النسب بما يناسب
مواقف دفينة قد حان وقت استثمارها ولو على حساب المنطق
والحقيقة.

وحدها قلة قليلة من المثقفين أخذت وقتها في التحليل العميق
واعتماد مناهج منطقية وص��والً لألسباب وم��ن ثم الوسائل
الكفيلة بالحل ،قبل طرحها على ال�ش��ارع الثقافي ال��ذي كان
ولألسف قد احترق حتى ذلك الحين بت ّرهات من سبق .فض ّل
بعض الشارع وأصاب الملل بعضه اآلخر ،وهنا توقف العقل
المجتمعي وأصبحنا سفينة للغرائز والرغبات واليأس تقودها
الظروف الخارجية واإلرادات المختلفة كوسيلة سخيفة.
هنا ت�ح��دي��دا ً يتضح دور البسطاء ال��ذي��ن تمكنوا م��ن رؤية
الحقيقة على بساطتها .ل��م يأخذ مجرى ال�ح��وادث كثيرا ً من
وقتهم حتى حددوا موقفهم وهو ليس بجديد ،فالثابت فيه وكله
ثابت هو اإليمان باألرض وااللتصاق بها من دون خيارات أو
احتماالت ،وكلمة الحق تقال في حقهم اليوم ،نعم هم من دفع
الفاتورة األغلى وهم من حمى الوطن بالفعل ،فإلى أبناء األرض
تحية إكبار وإجالل ...فهي بكم تحيا.

جنود من قوات الدفاع الشعبي يعتقلون مواليا ً لحكومة كييف

فر�صة جديدة للمفاو�ضات النووية

ظريف :ال�صواريخ االيرانية
لن تكون على طاولة التفاو�ض
قال وزير الخارجية اإليراني محمد
ج��واد ظريف أم��س إن��ه ي��رى فرصة
جيدة للمفاوضات النووية ألن معظم
اإليرانيين يؤيدون ذل��ك ،معبرا عن
تفاؤله بالتوصل التفاق إذا استمرت
المفاوضات بالروح نفسها.
وج����اء ت��ص��ري��ح ظ��ري��ف خ�لال
مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي
سيباستيان ك��ورت��س ال���ذي ي��زور
ط��ه��ران .وأض���اف ال��وزي��ر اإلي��ران��ي
«أن طهران ستوافق على أي اتفاق
يحترم حقوق ايران وشعبها ،أي إذا
كان االتفاق يحترم إي��ران وحقوقها
ومطالب الشعب االيراني».
وأك��د ظريف أن اتفاقا بهذا شكل
سيلقى ترحيبا من القيادة والشعب
اإليرانيين .من ناحية آخ��رى أفاد
ظ��ري��ف أن���ه وب��م��وج��ب االت��ف��اق��ات
ال��ح��اص��ل��ة ف���أن م��ف��اوض��ات إي���ران

والسداسية الدولية لن تتناول مطلقا
أي م��وض��وع ،فيما ع��دا الموضوع
النووي ،وليس لها أي شان بقدرات
إي��ران الردعية التي لم ول��ن تكون
نووية.
وحول محاوالت الواليات المتحدة
األمريكية إدراج تسلح إي��ران على
ج���دول ال��م��ف��اوض��ات م��ع مجموعة
الخمسة زائد واحد شدد ظريف على أن
المحادثات النووية بين إيران والدول
الست لم ولن تتطرق إلى سياسات
إي����ران ال��دف��اع��ي��ة وأن ال��ص��واري��خ
اإليرانية لألغراض الدفاعية لن تكون
على أي طاولة للمفاوضات كما أن كل
البرامج الدفاعية اإليرانية حق من
حقوقنا وال نسمح ألي أحد أن يتدخل
في كيفية تنظيمنا لها» ،مشيرا ً أن
هدف المفاوضات هو إثبات سلمية
البرنامج النووي اإليراني ،وإذا ما

ثبت ذل��ك فليس ألح��د أن يدعي أن
الصواريخ اإليرانية مخصصة لحمل
أسلحة ن��ووي��ة ألن إي���ران التنتج
السالح ال��ن��ووي لكي يجري حمله
على صواريخ».
ولفت ظريف إلى أن االدع��اء بأن
الصواريخ اإليرانية تحمل رؤوسا
ن��ووي��ة وغ��ي��ر تقليدية مبني على
«تصور خاطئ ورؤية هالمية» يروج
لها اإلع�ل�ام الغربي والمحادثات
مع مجموعة الخمسة زائد واحد لم
تشمل إال ال��ح��وار ح��ول النشاطات
النووية السلمية والجملة األول��ى
الت���ف���اق ج��ن��ي��ف ن��ص��ت ع��ل��ى أن
النشاطات النووية السلمية اإليرانية
كانت وستبقى سلمية كما أن إيران
تعهدت بأنها ال تملك أي برنامج
نووي عسكري ولن تسعى لحيازة
هذا النوع من السالح.

