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المرجل المقد�سي يغلي...
وال انتفا�ضة في الأفق

تركيا العثمانية القديمة والجديدة ...ا�ستهداف ّ
كل �شيء �إال الغرب الأوروبي
 محمد شريف الجيوسي

 راسم عبيدات
واض����ح أن ال���ظ���روف ال��م��وض��وع��ي��ة ممثلة ب��ك��ل إج����راءات
وم��م��ارس��ات االح��ت�لال القمعية واإلذالل��ي��ة بحق المقدسيين
ناضجة لخلق واقع انتفاضي ،وهذه اإلج��راءات والممارسات
وال��ق��وان��ي��ن وال��ت��ش��ري��ع��ات وال���ق���رارات ذات ال��ب��ع��د العنصري
والممتهن لكرامة المقدسيين والنافي والمقصي لحقوقهم،
هي التي دفعت بالحالة المقدسية إلى هبات جماهيرية متالحقة
تخبو حينا ً وتعلو حينا ً آخر ارتباطا ً بحالة القمع «اإلسرائيلي»،
من جريمة خطف وتعذيب وح��رق الشهيد الفتى أب��و خضير
حيا ً في  2تموز  2014وحتى اللحظة الراهنة ،وه��ذه الهبّات
أتت وتأتي في إطار ردود فعل فردية وعفوية ،مفتقرة للقيادة
والتنظيم والمشاركة الجماهيرية الواسعة وتحديد الهدف.
هبّات تأتي في إط��ار حماية وال��دف��اع عن ال��ذات ،في مقابل
الظرف الذاتي الفلسطيني ،بدالً من أن يلعب دور تصعيد الفعل
الشعبي والجماهيري وتأطيره وتنظيمه للوصول به إلى حالة
انتفاضية شعبية عارمة ،وجدنا أنه في معادلة غير مستقيمة،
وحالة مشوهة في عرف وفكر وحركات التحرر الوطني ،لعب
ويلعب دور المفرمل والكابح لتطور الفعل الجماهيري الشعبي
المقدسي والهبات الجماهيرية إلى انتفاضة شعبية واسعة تمتد
شرارتها ومفاعيلها إلى أرجاء الوطن كافة ،فالحالة الفلسطينية
عدا عن كونها ضعيفة ومنقسمة على ذاتها ،وتمارس التحريض
وال��ط��ع��ن ببعضها ب��ع��ض��اً ،فهي تستنفذ الكثير م��ن طاقاتها
وإمكاناتها في إطار مناكفاتها وصراعاتها الداخلية ،مضيّعة
اتجاه البوصلة وحارفة لها عن اتجاهها الصحيح .وكذلك ما
أفرزته وأوجدته السلطة من طبقة نمت داخل إطار السلطة أو من
خارجها ،نظرت لمشروع السلطة على أنه مشروع استثماري
ي��خ��دم مصالحها ون��ف��وذه��ا وت��س��يّ��ده��ا للتراتبية السياسية
والمجتمعية ،وأي خطر على هذا المشروع من شأنه أن يفقدها
مصالحها واس��ت��ث��م��ارات��ه��ا ون��ف��وذه��ا ،ول��ك��ن ه��ي ليست فقط
غير معنية بقيام حالة انتفاضة شعبية شاملة ،بل هي عمدت
إل��ى تطويع الكثير من الفئات االجتماعية من خ�لال سلطتها
كرب عمل معتمد على الضرائب ومؤسسات
المالكة للتوظيف ّ
النهب الدولية (البنك والصندوق الدوليين) والقروض البنكية
والمساعدات العربية والدولية المشروطة والمدفوعة الثمن،
حيث شجعت الموظفين على االستدانة واالقتراض من البنوك،
من أج��ل تحسين ش��روط وظ��روف حياتهم المعيشية ،بحيث
أصبح مصير هؤالء الموظفين بيد السلطة ومدى قدرتها على
ص��رف ال��روات��ب ،فالراتب م��ن أج��ل تسديد تكاليف المعيشة
وال��ق��روض من البنوك ،ق��روض سكن ،ش��راء أرض ،سيارة،
تعليم ،زواج وغ��ي��ره��ا ،تجعل ال��م��وظ��ف يعلي وي��ق��دم شأن
العامل االقتصادي فوق أي عامل آخر ،وبالتالي يطأطئ الرأس
ويستجيب ويخضع لما تريده السلطة أو ما تتخذه من مواقف
وقرارات.
وال يغيب عن بالنا عامل آخر في هذا الجانب على درجة عالية
من األهمية ،هو أن األح��زاب والفصائل والمفترض أن تشكل
وتقود االنتفاضة ،أوضاعها محزنة ،فهي تعيش أزمات عميقة
بنيوية ،وأوض��اع��ه��ا الداخلية أق��رب إل��ى ح��االت هالمية منها
تنظيمات صلبة ومتماسكة وموحدة اإلرادة والفعل ،وقيادتها
م��ت��رددة وغ��ي��ر م���ب���ادرة ،وه���ي أق���رب إل���ى التكلس والجمود
والنمطية ،وتعيش حالة من االغتراب واالنعزال عن الجماهير
ف��ي إط����ار ال��ف��ع��ل وال���م���ب���ادرة وال��ت��ص��دي ل��ج��رائ��م ومشاريع
االحتالل.
على رغم كل التموجات والغليان في المرجل المقدسي عبر
حالة متقطعة من الهبات الجماهيرية ،فنحن لسنا على أبواب
انتفاضة شعبية عارمة ،على رغم وصول الوضع في القدس
إلى حالة التأزم وذروة األزمة ،احتالل يشن حربا ً شاملة على
المقدسيين في كل المجاالت والميادين ،حتى أنه يستهدفهم
في تفاصيل ومناحي حياتهم اليومية ،يتصدون ويقاومون،
يفشلون مخططا ً أو مشروعا ً لالحتالل هنا أو هناك ،ولكن ال
تصل األمور إلى مرحلة االنتفاضة الشعبية العارمة ،فاالنتفاضة
ليست مسألة إرادوي��ة أو إسقاطية ،بالضرورة أن تتوافر لها
أركان وعناصر ،القيادة والتنظيم والهدف والمشاركة الشعبية
الواسعة والكبيرة ،كما حدث في انتفاضة الحجر األول��ى في
كانون أول  ،1987مع تأكيد أن اندالع انتفاضة ثالثة ال يعني
أن تكون نسخة كربونية عن االنتفاضتين األولى والثانية .إذ
تغيرت الظروف واألوض��اع والتجارب والخبرات والحقائق،
والمشهد الدولي واإلقليمي والعربي ،وكذلك الفلسطيني.
إذا كانت األوض���اع في القدس ناضجة النتفاضة شعبية،
فهي على المستوى الفلسطيني العام غير ناضجة ،إذ إن واحدا ً
من عوامل التحول في الوضع الفلسطيني في القدس والضفة
الغربية نحو االنتفاضة الشعبية ،هو إقدام السلطة الفلسطينية
على تطبيق قرار المجلس المركزي في شباط الماضي بوقف
التنسيق األمني مع االح��ت�لال ،ه��ذا ال��ق��رار ال��ذي من الواضح
أن��ه لم يجر أي��ة ترجمة عملية ل��ه ،بل كل الدالئل تشير إل��ى أن
السلطة الفلسطينية ما زالت ترى بالرهان على العمل السياسي
والمفاوضات والجهد أو العمل المقاوم السلمي ،خيارا ً لها في
مواجهة التغ ّول والتوحش «اإلسرائيلي» ،وزيادة وتائر القمع
واالعتداءات واالستيطان.
والعامل الفلسطيني ،ليس وحده غير ناضج أو مالك إلرادة
الشروع في انتفاضة جماهيرية ناضجة ظروفها الموضوعية،
بل الحاضنة العربية للفلسطينيين ،هي األخرى في أعلى درجة
األزمة واالنهيار ،إذ نرى بأن هناك حالة من التردي واالنهيار
غير المسبوق ،فلم تعد القضية الفلسطينية ،هي قضية العرب
والمسلمين األولى ،وكذلك بعض أطراف النظام الرسمي العربي
المنهار ،لم تعد ترى في «إسرائيل» العدو األول والمباشر للعرب
والفلسطينيين ،بل عمق التحوالت الحاصلة والجارية في بنية
النظام الرسمي العربي غيرت من دوره ووظيفته وتحالفاته
وعالقاته وأول��وي��ات��ه ،حتى وص��ل األم��ر بالعديد من أطرافه،
ليس فقط التآمر على القضية الفلسطينية ،بل إلى حد التنسيق
والتحالف مع االحتالل ،ولكي تصل األم��ور إلى حد التنسيق
والتعاون بالعمل على تهدئة األوضاع في مدينة القدس.
إن المرجل المقدسي سيواصل الغليان صعودا ً وهبوطاً،
ولكن يبقى الحديث عن انتفاضة شعبية اآلن رهنا ً بالتطورات
على الوضع الفلسطيني العام ،وحالة االشتباك والصراع مع
المحتل ستبقى قائمة ومحتدمة ،ما دام االحتالل قائماً ،ويخطط
لطرد وتهجير المقدسيين ،بسياساته العنصرية وقوانينه
وتشريعاته وعقوباته الجائرة ،والتي كان آخرها قرار محكمة
ال��ع��دل العليا «اإلسرائيلية» بتطبيق م��ا يسمى بقانون أمالك
الغائبين على أراضي وممتلكات المقدسيين المقيمين في الضفة
الغربية ،وحالة االشتباك والفعل االنتفاضي ،قد تقلب الطاولة
وتخلط األوراق وتغير من المعادالت القائمة ،في ظل حالة من
التخبط واإلرب��اك «اإلسرائيلي» ،لمصلحة الشعب الفلسطيني
وحقوقه ومشروعه الوطني ،إذا ما أحسنّا االستثمار ،ويمكن أن
تقودنا حالة التخبط وفقدان السيطرة ،وغياب التنظيم والفعل
ال��ق��ي��ادي الموحد وال��ه��دف إل��ى حالة م��ن الفوضى بما يحقق
األه��داف «اإلسرائيليّة» .فهل نجرؤ على االختيار الصحيح أم
يقضي علينا االنقسام والخشية من المجابهة المفروضة؟
Quds.45@gmail.com

تذ ّكر المذابح التركية العثمانية ض ّد األرمن
وال���س���ري���ان وال���ع���رب وش���ع���وب األن���اض���ول،
بمسائل عديدة ،وهي المذابح الممتدة تاريخيا ً
وجغرافيا ً على م��دى عقود .ول��م تقتصر تلك
المجازر على م��ذاب��ح األرم���ن وال��س��ري��ان قبل
قرن كامل من الزمن فقط ،فقد سبقتها مذابح
أخ���رى ض��ده��م��ا ،وض��� ّد ش��ع��وب األن��اض��ول،
ولم يكن حال العرب ،مسلمين ومسيحيين،
بأحسن حال في عهد السلطنة المس ّماة خالفة
إسالمية ،وإنْ كانت أق�� ّل وط��أة مما ُن ّفذ تجاه
األرمن والسريان ،لكن يكفي العرب أنّ األتراك
تركوا البالد والعباد أو أجبروا على تركها ،أش ّد
تخلفا ً على ك ّل الصعد وأق ّل أمنا ً واستقراراً.
ت��زام��ن ت��ق��دم ال��ت��رك ب��ات��ج��اه ش��رق أوروب���ا
م���ع ت���ق���دم ال���غ���رب األوروب�������ي ع��ل��ى أن��ق��اض
ال��ع��رب المسلمين ف��ي شبة ج��زي��رة إيبيرية
وط��رده��م جنوباً ،فكانت السلطنة العثمانية
التركية (اإلسالمية) وباالً مرتين على العرب
وال��م��س��ل��م��ي��ن ،م���رة ب��اس��ت��ع��م��اره��م  4ق���رون
عجاف ،ومرة بإخراجهم من األندلس بعد 8
قرون من وجو ٍد حضاري متميز ،حيث يشدّد
مؤرخون على وجود عالقة تواطؤ بين تقدم
السلطنة العثمانية في أوروبا الشرقية باتجاه
الغرب ،وبين فرض انحسار العرب المسلمين
في غرب أوروب��ا باتجاه الجنوب إلى شمالي
أفريقيا.

ل��م يكن ليعني تركيا العثمانية المتلفحة
بغطاء اإلس�ل�ام ،كثيرا ً ح��ال األق��ط��ار العربية
اإلسالمية البعيدة ،فتُركت نهبا ً للفرنسيين
واإلنجليز والطليان واإلسبان والبرتغاليين،
فيما أتيح لهم ممارسة أبشع أشكال التنكيل
وال��ق��ه��ر والتجهيل وال��ت��خ��ل��ف ،على م��ا تحت
أي��دي��ه��م م���ن ب���ق���اع ،وف���رض���وا ال��ت��ت��ري��ك في
سنواتهم األخيرة ،واستشهد مئات اآلالف من
العرب في حروبهم المستدامة.
ك��ان��ت أل��م��ان��ي��ا ال��ص��دي��ق��ة ال��وح��ي��دة لتركيا
العثمانية ،حيث تمكنت عبر هذه الصداقة من
م ّد جذور اليهود في فلسطين ،على نقيض ما
يشاع بأنّ تركيا لم تسمح لليهود بالتواجد في
فلسطين ،فباإلضافة إلى مفاوضات القرض
اليهودي بين السلطنة وهرتزل برعاية ألمانيا،
والتي لم تنجح ،أقيمت في مرج بني عامر في
فلسطين أول��ى المستعمرات اليهودية ،وقد
أستقبل قيصر ألمانيا رسميا ً من قبل اليهود
ف��ي مدينة ال��ق��دس وف��ي مستوطنة م��رج بني
عامر ،على طريقة استقبال رؤساء الدول من
قبل دول مستقلة ،على وقع النشيد اليهودي.
وف��ي أواخ���ر ال��ق��رن التاسع ع��ش��ر ،طردت
الموحدين الدروز من قرية
الجندرمة التركية
ّ
المطلة الفلسطينية الواقعة شمال فلسطين،
ل��ع��ج��زه��م ع���ن دف���ع (ال���م���ك���وس) المفروضة
عليهم ،وأسكنت مكانهم مستوطنين يهود،
يفسر ر ّد فعل بعض ال��دروز السلبية
وهذا ما ّ
الحقاً.
لم يكن حال األتراك العثمانيين يوما ً ليمثل

حقيقة جوهر اإلسالم وتعاليمه ،وإن كان هو
الذريعة التي أتاحت لهم حكم مناطق عربية
ع��دي��دة ألرب��ع��ة ق���رون ،فقد ف�� ّرط��وا بمكونات
األ ّم�����ة ال��ع��رب��ي��ة ح��ي��ن س��م��ح��وا لإلرساليات
األج��ن��ب��ي��ة األوروب����ي����ة ال��غ��رب��ي��ة ب��ال��ت��واج��د،
وأتاحوا لسفارات دول استعمارية الوصاية
على العرب المسيحيين ،حيث تقاسمت هذه
ال��س��ف��ارات ال��وص��اي��ة ع��ل��ي��ه��م ،م��ن إنجليزية
وفرنسية ون��م��س��اوي��ة وغ��ي��ره��ا ،فكانت هذه
السياسة مقدمة للتمييز والتفرقة بين أبناء
األم���ة ال���واح���دة ،وك��ان��ت ه��ذه ب��داي��ة استعمار
المنطقة العربية واحتاللها.
ل��م تكن م��م��ارس��ة األت����راك ت��ج��اه حروبهم
تمت إلى اإلسالم بصلة ،حيث كانت
األوروبية ّ
تدبر أفدح أشكال القتل والسبي وأخذ األطفال
األوروبيين لتنشئتهم تنشئة عسكرية ،يقاتلوا
بهم األوروبيين وهو ما عرف باالنكشارية،
وقد شكلت هذه الممارسات سبة في التاريخ.
عندما فكر محمد علي باشا بتوسيع دولته
وتحديثها على حساب العثمانيين ،وكاد يتم له
ذلك ،انتصرت أوروبا للرجل المريض ،خشية
ق��ي��ام دول���ة عربية فتية ق���ادرة على مواجهة
األط��م��اع الغربية ف��ي المنطقة ،مرجئة نهاية
ال��رج��ل ال��م��ري��ض إل��ى حين ت��ك��ون فيه ق��ادرة
على تصفية أمالك السلطنة لصالحها ،وليس
لصالح المنطقة بالطبع ،وهذا ما حدث الحقاً.
لقد أنجزت أوروبا أهدافها في المنطقة على
مراحل ،ولم تكن المذابح األرمنية والسريانية
لتتم لو أنّ أوروبا لم تكن راغبة في حصولها،

كما أنّ التتريك ل��م يكن ممكنا ً ل��و أنّ أوروب��ا
كانت ترفضه ،فقد كانت ق���ادرة على فرض
ك�� ّل م��ا ت��ري��ده على السلطنة بدليل تقاسمها
اإلش���راف على ال��ط��وائ��ف المسيحية العربية
وإنفاذ اإلرساليات ،لك ّن هدف أوروبا لم يكن
إص�لاح السلطنة وم�� ّد عمرها وإنما توريطها
ف���ي ال����ح����روب واألزم��������ات وخ���ل���ق ال���ش���روخ
بين مكوناتها وبين السلطة الحاكمة وهذه
ال��م��ك��ون��ات ،وص����والً إل���ى ال��ن��ه��اي��ات السعيدة
بالنسبة إلى أوروبا.
إنّ ما يحدث اآلن يماثل كثيرا ً ممارسات
تركيا العثمانية ،وفي كثير مما يحدث يتصل
بتركيا العثمانيين الجدد مباشرة ،واستعاد ًة
لتاريخها الغابر من مذابح جماعية وإرهاب
وتكفير وتفتيت وق��ت��ل على ال��ه��وي��ة ودم���ار،
فتركيا التي أبقى األوروبيون عليها في حدود
آسيا الصغرى ،كانوا يدركون تماما ً أنها لغم
في المنطقة مهيأ لالنفجار في الوقت المناسب
ض ّد جيرانها ،وليس ض ّد أوروب��ا ،فأصبحت
ع��ض��وا ً ف��ي ح��ل��ف «ن���ات���و» ،الس��ت��خ��دام��ه��ا في
الوقت المناسب شرقا ً وجنوبا ً وشماالً ،لك ّن
األوروبيين رفضوا على مدى قرن من الزمن
دمجها في أوروب���ا ،فهم ينظرون إليها كش ٍّر
مستطير ينبغي بقاؤه ليس ضدهم ،وإنما ض ّد
جيرانهم من عرب وإيرانيين ويونان وأرمن
وربما روس ،إن استطاعوا.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk
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حل الق�ضية النووية خطوة �أولى لت�سوية الم�شاكل الأ�سا�سية

�صوغ االتفاق النهائي يبد�أ اليوم وي�ستمر للأ�سبوع المقبل
ق��ال الرئيس اإلي��ران��ي حسن روح��ان��ي ،إن حل
القضية النووية يعتبر الخطوة األول���ى لتسوية
المشاكل األساسية في البالد ،وأضاف« :أن البعض
يتصور أن الحكومة في المفاوضات النووية تريد فقط
أن تح ّل معضلة واح��دة وهي البرنامج النووي في
حين يعتبر حل هذه القضية الخطوة األولى لتسوية
المشاكل األساسية».
وأش���ار الرئيس اإلي��ران��ي إل��ى أن أع���داء الشعب
اإليراني قد أثاروا مشكلتين من دون وجه حق ،وقال
إن المشلكة األول��ى هي أنهم وجهوا لنا تهمة بأننا
نسعى وراء إنتاج سالح نووي ،والثانية خلقوا آلية
خاطئة لشل نظامنا المصرفي إليجاد عراقيل أمام
تدفق االستثمارات إلى البالد وص��ادرات وواردات
السلع.
وصرح قائالً« :إننا في المفاوضات نسعى وراء
قضيتين .األول��ى رفع التهم بحيث نريد أن نثبت
بأن ضامري السوء قد كذبوا على العالم ،ألن إيران
تسعى فقط وراء التقنية النووية السلمية وليس
صنع قنبلة مدمرة ومحرمة ومحظورة بالنسبة
لنا بناء على الفتوى ال��ص��ادرة عن قائد الثورة
اإلسالمية».
وت��اب��ع« :القضية الثانية ه��ي أن��ن��ا خ�لال هذه
المفاوضات نريد إزال��ة المشاكل والمعضالت التي
خلقها لنا ضامرو السوء ،بحيث يمكن أن تزال هذه
المشاكل خالل األشهر المقبلة ،من خالل إبرام اتفاق
نهائي وذلك إذا كانت لدى الطرف اآلخر إرادة جادة في
هذا المجال».
وصرح الرئيس روحاني« :أننا من خالل توجيهات
وإرش����ادات قائد ال��ث��ورة اإلسالمية ودع��م الشعب
اإليراني ،سنواصل نهج التعامل البناء مع العالم
وليس بمقدور أح��د في العالم أن يواصل الضغط
والحظر على إيران خالل األشهر والسنوات المقبلة،
مؤكدا ً أن نظام الحظر قيد االنهيار واالضمحالل بشكل
كامل».
تصريحات روحاني ج��اءت بعد يوم على تأكيد
وزي��ر الخارجية األميركي ج��ون كيري خ�لال لقائه
نظيره اإليراني محمد جواد ظريف أن إدارة أوباما
ستتمسك بتنفيذ التزاماتها الدولية بشأن إيران بغض
النظر عن الخالفات الداخلية.
وكان الوزيران قد عقدا لقاء في مقر إقامة السفير
اإليراني في األمم المتحدة ،وذلك على هامش اجتماع
متابعة معاهدة حظر االنتشار النووي المنعقد في
نيويورك.
وقد استمر اللقاء ساعة ونصف الساعة وشارك
فيه مساعدا وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي
ومجيد تخت روانجي ،وممثل إيران في األمم المتحدة

غالم علي خوشرو.
وأش���ار ظريف بعد اللقاء إل��ى أن إي���ران ودول
السداسية ستبدأ يوم األربعاء  29نيسان في نيويورك
بصياغة نص االتفاق النووي النهائي ،مضيفا ً أن هذه
العملية ستتطلب الكثير من الوقت ،الفتا ً أن مفاوضات
إيران والسداسية ستستمر األسبوع المقبل.
من جهة أخرى ،أكد الوزير اإليراني أن «إسرائيل»
تمثل أكبر خطر على السالم في العالم ،مشيرا ً إلى
أن النظام الصهيوني لم يوقع معاهدة حظر االنتشار
النووي أو أي اتفاق ن��ووي آخر على رغم أنه يملك
أسلحة نووية.
وفي السياق ،أعلن وزير األميركي أن الدول الست
الوسيطة وإيران أقرب «من أي وقت مضى» من انتهاء
مفاوضاتهما حول برنامج طهران النووي.
وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي الذي انعقد
في نيويورك لمراجعة تطبيق معاهدة عدم انتشار
السالح النووي ،قال كيري إن «على العالم أن يبقى
موحدا ً ويرفض فكرة انتشار السالح النووي أينما
كان».
وت��اب��ع ق��ائ�لاً« :إن هناك ال��ي��وم إم��ك��ان التوصل
إلى تقدم تاريخي» ،معيدا ً إلى األذه��ان أن الواليات
المتحدة وغيرها من ال��دول األعضاء في مجموعة
« »1+5حددت إليران معايير صارمة ستغلق أمامه
إمكان امتالك السالح النووي.
وأضاف كيري أن العمل على تحضير وثيقة االتفاق
بين الطرفين لم ينته بعد ،وأن هناك مسائل ال تزال
عالقة« ،لكننا أقرب من أي وقت مضى من إلى اتفاق
شامل جيد» ،مشددا ً على أن الوثيقة المستقبلية
ستستند إل��ى آلية خاصة لمراقبة تطبيق بنودها

«وليس على تعهدات أحد الطرفين».
من جهة أخرى ،قال مدير الوكالة الدولية للطاقة
الذرية ،يوكيا أمانو إنه ليس لدى الوكالة ضمانات
بأن جميع المواد في إي��ران تستخدم في األغ��راض
السلمية.
واعتبر أمانو في مؤتمر لمراجعة اتفاق حظر انتشار
األسلحة النووية أن الوكالة ليست في موضع يمكنها
من خالله ضمان أن جميع المواد تستخدم لألغراض
السلمية.
كما أكد أن الوكالة تواصل عمليات التفتيش
والمتابعة لضمان عدم التحول من برنامج سلمي
إلى استخدام لألغراض العسكرية ،مشددا ً على أن
الوكالة ستبذل كل ما هو ممكن لتوضيح جميع
األسئلة.
وأك��د أم��ان��و ترحيبه باالتفاق ال��ذي توصلت
إليه إي��ران مع مجموعة « »1+5في مدينة لوزان
السويسرية بشأن برنامج طهران النووي.
إل��ى ذل��ك ،ق��ال وزی��ر الخارجیة اإلي��ران��ي خالل
لقائه أمانو إن المفاوضات النوویة وضعت صدقیة
الوكالة في معرض اختبار جاد ،مشيرا ً إلی أرضیات
التعاون المشترك بین إی��ران والوكالة الدولیة
للطاقة الذریة وأكد أهمیة دور الوكالة المسؤول
والبناء في التوصل إلی اتفاق محتمل وشامل بین
إیران ومجموعة دول (.)1+5
م��ن جهة أخ���رى ،أع��رب أم��ان��و خ�لال اللقاء عن
ارتیاحه لتعاون إیران البناء مع الوكالة وكذلك التقدم
الحاصل في المفاوضات النوویة ،مؤكدا ً استعداد
وجدیة الوكالة لتسویة القضایا وكذلك لعب دور
فاعل ومناسب في المفاوضات.

مو�سكو :م�ستعدون للحوار حول نزع الأ�سلحة النووية لكن من دون ازدواجية المعايير

رو�سيا قل�صت تر�سانتها النووية �إلى الحد الأدنى
أعلن الرئيس ال��روس��ي فالديمير
بوتين أن روس��ي��ا قلصت ترسانتها
النووية إلى الحد األدنى وساهمت في
نزع أسلحة الدمار الشامل في العالم
وت��زم��ع االس��ت��م��رار بالعمل ف��ي هذا
االتجاه.
وقال بوتين في رسالته إلى المؤتمر
ال��دول��ي لمراجعة تطبيق معاهدة
ع��دم انتشار األسلحة النووية أمس
إن «روسيا تنفذ بشكل منهجي اتفاق
عدم انتشار األسلحة النووية بما فيه
المادة السادسة ،وقد قلصنا ترسانتنا
النووية إل��ى الحد األدن���ى ،ما يعتبر
مساهمة ملموسة في النزع الشامل
والكامل لألسلحة النووية ،ونخطط
لمتابعة العمل في هذا االتجاه وكذلك
المحافظة على ال��ت��وازن بين تطوير
الطاقة النووية السلمية وتعزيز نظام
عدم االنتشار ،بما فيه نظام ضمانات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
هذا وتال ميخائيل أوليانوف ،رئيس
قسم ع��دم انتشار ومراقبة األسلحة
النووية في وزارة الخارجية الروسية
مقتطفات من رسالة بوتين التي جرى
توزيعها في األمم المتحدة ،وأكد فيها
الرئيس أيضاً« :نسعى إلى التنسيق
مع جميع األط��راف المعنية في إقامة
قاعدة تعاون حديثة ثابتة وآمنة في
قطاع الطاقة النووية».
وق��ال بوتين ف��ي المؤتمر« :أع��ول
على استعداد جميع الدول األعضاء في
معاهدة عدم انتشار السالح النووي

اللتزام تعهداتها ،وسيصبح ذلك بال
شك عامالً مهما في تعزيز السلم واألمن
واالستقرار في كل الكوكب».
من جهة أخرى قال أوليانوف خالل
المؤتمر الدولي إن موسكو مستعدة
ل��ل��ح��وار ح���ول ق��ض��اي��ا ن���زع ال��س�لاح
النووي بشرط أن يكون ه��ذا الحوار
جديا ً وخاليا من المعايير المزدوجة،
مؤكدا ً أن السياسة األميركية هي التي
تحجب الطريق عن مواصلة تقليص
األسلحة النووية.
من جهته ،طالب األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون بتصفية األسلحة
ال��ن��ووي��ة بشكل كامل داع��ي �ا ً الوفود
المشاركة في مؤتمر متابعة معاهدة
الحد من انتشار األسلحة النووية إلى

«العمل الدؤوب» لهذا الهدف.
وأعرب األمين العام في كلمة تالها
بالنيابة عنه مساعده يان الياسون عن
«قلقه الكبير ألن عملية (نزع األسلحة
النووية) تبدو متباطئة منذ خمس
سنوات» .كما ندد بـ»التقدم الخجول»
من أجل إقامة منطقة خالية من السالح
النووي في الشرق األوسط وبـ»البرامج
المكلفة بتحديث» الترسانات األميركية
والروسية .وأضاف أنه «بدل مواصلة
ال��م��ق��ت��رح��ات م��ن أج���ل ت��س��ري��ع ن��زع
السالح النووي نشهد ع��ودة خطيرة
لعقليات الحرب الباردة».
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ،أع��ل��ن وزي��ر
الخارجية األميركي ج��ون كيري أن
بالده ستسرع عملية تفكيك الرؤوس

النووية التي سحبتها من ترسانتها،
الفتا ً إلى أن القوى العظمى «اآلن أقرب
من أي وقت مضى إلى اتفاق شامل» مع
طهران.
ووعد كيري الدول غير النووية التي
تتهم القوى العظمى النووية بأنها لم
تنزع أسلحتها بما فيه الكفاية ،بأن
واشنطن «ع��ازم��ة على العمل معكم
من أج��ل إقناع المشككين» بالرغبة
األميركية في نزع السالح.
وأك��د أن ال��والي��ات المتحدة ترغب
ف��ي «االن��س��ح��اب م��ن س��ب��اق التسلح
ال��ن��ووي» ،م��ن��وه�ا ً ب��أن ب�ل�اده فككت
 10251رأس���ا ً ن��ووي �ا ً منذ  20سنة
وتعمل على تفكيك  2500أخرى.
وتابع مستطرداً« :يسرني أن أعلن
اليوم أن الرئيس أوباما قرر أن تبذل
ال��والي��ات المتحدة ج��ه��ودا ً لتسريع
عملية تفكيك ال��رؤوس النووية التي
سحبتها من ترسانتها بنسبة  20في
المئة» ،الفتا ً إلى أن واشنطن مستعدة
للتفاوض مع موسكو ح��ول تقليص
إضافي للترسانة االستراتيجية بحسب
ما حددته معاهدة ستارت الجديدة
عام  2011بمعدل الثلث .وقال إن «هذا
االق��ت��راح ما زال على الطاولة ونحن
ّ
نحث الروس على السير فيه».
كما طالب الوزير األميركي كوريا
الشمالية بتبديد القلق ال��دول��ي من
برنامجها النووي ،قائالً إنها «إذا لم
تفعل ذلك فستزيد من عزلتها الدولية».

خفايا
خفايا
بعد نهاية «عاصفة
الحزم» السعودية في
اليمن بطريقة مهينة
للسعودية ،سواء في
الفشل العسكري أو
في اإلخراج اإلعالمي
السيّئ إلعالن وقف
الحرب ،أو بنهاية
النهايات في مجلس
األمن ،قال رئيس
السلطة الوطنية
الفلسطينية محمود
عباس« :لو كنت أعلم
هذه النهاية لما أعلنت
الدعم ولبقيت صامتاً،
خصوصا ً بصدد
تمني عاصفة مثلها
لغزة ...فألف رحمة
على وضع غزة اليوم
قياسا ً به بعد «عاصفة
حزم».

تباط�ؤ وتيرة انخفا�ض عدد ال�سكان
في �ألمانيا ب�سبب الهجرة
قال مكتب اإلحصاء االتحادي األلماني أمس إن عدد السكان في ألمانيا سينخفض
بوتيرة أقل من المتوقع خالل السنوات الخمس واألربعين المقبلة بفضل مستويات
الهجرة المرتفعة.
وقال مكتب اإلحصاء إن عدد السكان في ألمانيا والذي بلغ  81.1مليون نسمة
عام  2014سينخفض إلى ما بين  67.6و 73.1مليون نسمة عام .2060
وفي السياق ،قال رودريش أغلر رئيس مكتب اإلحصاء« :لن يقل عن مستوى
 2013قبل عام  2023على األقل» ،مضيفا ً أنه سيكون هناك نقص كبير في نسبة
السكان في سن العمل .وتوقع أن يقل عدد من تتراوح أعمارهم بين  20و 64سنة من
إجمالي السكان نحو النصف بحلول عام  2060مقارنة بقرابة الثلثين عام .2013
وارتفع صافي الهجرة في البالد إلى أعلى مستوياته منذ عقدين بسبب وفود
المهاجرين وطالبي الهجرة ومعظمهم من سورية وتؤجج القضية جداال ً وطنيا ً
محتدما ً على نحو متزايد.
لكن الحكومة وأصحاب األعمال يقولون إن ثمة حاجة ماسة للمهاجرين لتعويض
االنكماش السكاني الوشيك بسبب تنامي عدد كبار السن.
وكان المكتب قد قال في أحدث توقعاته عام  2009إن عدد سكان البالد صاحبة
أكبر اقتصاد في أوروب��ا سينخفض على نحو أكبر ليتراوح بين  65و 70مليون
شخص .وذكر أن عدد السكان قد يزيد عما وصل إليه عام  2013وهو  80.8مليون
نسمة خالل السنوات الخمس أو السبع المقبلة.
وتنظم حركة أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب (بيغيدا) األلمانية المعادية
لإلسالم تظاهرات أسبوعية في شوارع مدينة درسدن األلمانية منذ أشهر .وتعرض
نزل لطالبي اللجوء في شرق ألمانيا هذا الشهر للحرق العمد ،ما سلط األضواء على
عدم تقبل األلمان للهجرة.

«الأمن والتعاون» ت�ؤكد عدم جواز ن�شر
الأ�سلحة الثقيلة في مدينة دونيت�سك
أعلنت الخارجية الروسية أن واشنطن ال تملك أي��ة أدل��ة تثبت تصريحات
مسؤولين أميركيين حول وجود منظومات روسية للدفاع الجوي بشرق أوكرانيا.
وق��ال غريغوري كاراسين نائب وزي��ر الخارجية الروسي أمس تعليقا ً على
اتهامات الخارجية األميركية بوجود منظومات دف��اع جوي روسية في شرق
أوكرانيا ،إن «الممثلين األميركيين ال يملكون أية وثيقة تثبت وجود أسلحة أو قوات
تابعة لنا في جنوب شرقي أوكرانيا ،هذه الكلمات والتصريحات عارية عن الصحة
وليس هناك ما يثبتها».
وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،في إطار الحوار التلفزيوني المباشر مع
المواطنين في  16نيسان ،جدد نفيه وجود قوات روسية في شرق أوكرانيا ،ولفت
إلى أن رئيس األركان العامة األوكرانية أكد ذلك بنفسه.
وفي سياق متصل ،ذكرت بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة األمن والتعاون
في أوروبا أن نشر المعدات العسكرية الثقيلة في مدينة دونيتسك (جنوب شرقي
أوكرانيا) يخالف االتفاقات الموقعة في مينسك.
وقال ألكسندر هوغ نائب رئيس بعثة المراقبة الخاصة إن استخدام أي نوع من
األسلحة وأيضا ً نشر أي نوع من المعدات العسكرية الثقيلة في المناطق الممنوعة
يمثل خرقا ً التفاقات مينسك بشأن تسوية األزمة األوكرانية.
وأكد أن البعثة تعمل بمبدأ الحياد والشفافية وأن البعثة لم يوكل إليها فقط
جمع المعلومات واإلعالم عن الحالة في منطقة التماس بل في تلك المناطق التي ال
تخضع حاليا ً لسيطرة السلطات األوكرانية.
وكان قد أعلن قائد سالح المدفعية في وزارة الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية
المعلنة من طرف واحد إيغور ياغيلسكي في وقت سابق أن الوزارة بعثت رسالة
رسمية لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا تحيطها علما ً بمشاركة معدات عسكرية
ثقيلة في العرض العسكري لمناسبة ذكرى يوم النصر على النازية في  9أيار.
وأضاف أن هذه المعدات سيعاد طالؤها وتهيئتها ولن تكون لها قدرة قتالية ،وأن
هذه المعدات ستعاد إلى مواقعها الدائمة في اليوم التالي الموافق  10أيار.
ومن جهة أخرى ،قال إدوارد باسورين ،الناطق باسم قوات جمهورية دونيتسك
إنه تم إبالغ كل من بعثة األمن والتعاون والجهة األوكرانية بأن هذه المعدات ،سيتم
نقلها من مواقعها الدائمة الستخدامها في العرض العسكري وإنها ستكون من دون
ذخيرة ،األمر الذي تمكن مشاهدته من الجميع ،بمن فيهم أوكرانيا ومنظمة األمن
والتعاون.
إل��ى ذل��ك ،ق��ال وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الف��روف إن جهود موسكو
منصبة لحفظ وحدة أراضي الدولة األوكرانية لكن على كييف بدء حوار مباشر مع
«الجمهوريتين الشعبيتين» المعلنتين من طرف واحد شرق البالد.
وأك��د الف��روف أن كل ما تقوم به روسيا ينصب لحفظ وح��دة أراض��ي الدولة
األوكرانية ،بشرط أن يتفق األوكرانيون بأنفسهم مع بعضهم بعضا ً حول كيف
يمكن ألطراف مختلفة في هذه الدولة ثقافيا ً وحضاريا ً ولغة أن تتعايش مع بعضها
بعضا ً بأمن وسالم.
ً
وأشار الوزير الروسي إلى أن أهالي منطقة دونباس لن يحتفلوا أبدا باألعياد
الجديدة التي أدخلتها القيادة األوكرانية الجديدة الممجدة للقادة القوميين
األوكرانيين (الذين تعاونوا مع ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية).
وأعرب الفروف عن اعتقاده بأن روسيا لن تتراجع عن مواقفها ولن تتخلى عن
دعم أبنائها في أوكرانيا ،مهما طال زمن المأساة األوكرانية ،مشيرا ً إلى أن الرئيس
الروسي هو الذي بادر إلى عقد اتفاقات مينسك في بداية أيلول  2014التي تحولت
في ما بعد إلى خطة شاملة في  12شباط الماضي.

