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الأكراد رقم �صعب بين القتال
والمفاو�ضات والت�آمر التركي
} فاديا مطر
ل��م ت��خ��رج ال��ق��ض��ي��ة ال��ك��ردي��ة م��ن األه��م��ي��ة ال��ك��ب��رى بين
القضايا التي واجهتها الحكومات التركية المتتالية منذ
تأسيس تركيا كجمهورية ع��ام  1923على يد «مصطفى
كمال أتاتورك» بل زاد أهميتَها انتقالها إلى مشكلة تاريخية
م��زم��ن��ة ت��ت��رك ت��داع��ي��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��م��س��ت��وي��ات االقتصادية
واألمنية كافة وحتى الديموغرافية ،فضالً عن أنها تسببت
لتركيا بتوتر جغرافي إقليمي ،على ما تشهده الصراعات
اإلقليمية ال��ج��اري��ة م��ن م��ح��اوالت ل��زج األك���راد ف��ي أوراق
صراعاتها.
األك��راد تعني بالفارسية «األبطال أو الشجعان» .ومن
الناحية التاريخية ،قال مؤرخون هم أحفاد أولئك الخالدين
اإليرانيين المحاربين األشداء الذين كانوا من سكان الجبال
ويتمتعون بروح قتالية عالية ،يشكلون في تركيا نسبة 41
في المئة وبعدها إي��ران  31في المئة .تقريباً ،والسؤال
ال��ذي ي��ط��رح :ه��ل ُيعيد ال��م��وض��وع ال��ك��ردي رس��م اللوحة
الجيو ـ سياسية الجديدة في الشرق األوسط؟
ه���ذا ال���س���ؤال ال��دق��ي��ق ق��ف��ز إل���ى ال��واج��ه��ة م���ع سلسلة
التط ّورات المفاجئة على صعيد كل الديموغرافيا الكردية،
فمن التطورات اإليجابية التي لحقت ب��األك��راد في تركيا
هي معاهدة «سيفر» ع��ام  1920التي أعطت األك��راد حق
الحكم ال��ذات��ي عبر بند زود األك���راد بحق االس��ت��ق�لال عن
تركيا ،لكن اتفاق لوزان عام  1923سلب األكراد هذا الحق،
لتتجه الحكومة التركية إلى فعل كل ما يمكن من وسائل
دستورية واجتماعية وحتى عسكرية لمحو االستقالل
وم��ن��ع��ه ،لتبقى قضية األك����راد م��ت��ن��اث��رة ب��ي��ن االضطهاد
التركي والتباعد الجغرافي في لم شمل ه��ذه األقلية في
دائ��رة الحقوق المدنية والثقافية والحضارية ،خصوصا ً
بعد التغيرات الحاصلة في العراق بعد االنتداب االنكليزي
وث��ورة الشيخ محمود برزينجي في والية الموصل التي
ضمتها بريطانيا إل��ى ال��ع��راق بسبب المخزون البترولي
ال��م��وج��ود فيها ف��ي ع��ام  1931ل��ت��ك��ون ال��ح��رك��ة القومية
ال��ك��ردي��ة ال��ت��ي ال تملك ات��ص��االً جغرافيا ً ب��ل ه��ي مكونات
وج��م��اع��ات ن��ازح��ة ف��ي س��وري��ة وإي���ران م��ن أص��ول تركية
شردتهم معاهدة «لوزان» عام  1923من تحت االضطهاد
التركي إل��ى اقلية ض��اع��ت حقوقها المدنية والحضارية
بين الجغرافية غير المتصلة أص�لاً التي طمست هويتهم
التاريخية والثقافية وأحالت قضيتهم على الشتات الذي
عززته السلطات التركية حاليا ً في اعتداءاتها على حزب
العمال الكردستاني بتكليف من الرئيس التركي «أردوغان»
الذي أحال موضوع حزب العمال الكردستاني على متاهة
القتال والمفاوضات المراوغة التي تشتهر بها حكومته،
منذ ب��دء ال��ق��ت��ال بين أن��ق��رة وح���زب ال��ع��م��ال الكردستاني
الممتد من عام  1984عبر زعيمه عبدالله أوجالن بمراحل
تقتضي تعليق هجمات الحزب المحظور تركياً ،اعتبارا ً من
 21آذار  2013مقابل إصالحات تركية تزيد من حقوق
اإلقلية الكردية وخصوصا ً في ما يخص الهوية الكردية،
فهذه المصالحة المرنة كرديا ً والمراوغة تركيا ً بقيت رهينة
االستهالك اإلعالمي منذ اعتقال أوجالن عام  ،1999لكن
الفشل التركي المتعمد وطريقة سد الطرق التركية أديا في
محطات ع��دة إل��ى تكثيف المعارك العسكرية بين األكراد
وح��زب العدالة والتنمية التركي ال��ذي ح��اول في كل مرة
استخدام الورقة الكردية في «مراوغاته» التي ليس آخرها
إعالن خريطة الطريق من أجل السالم النهائي بين الكرد
وتركيا والتي أعلنها زعيم حزب العمال الكردستاني في
عيد رأس السنة الكردية في  21آذار عام  2015من سجنه
ف��ي ج��زي��رة اي��م��رال��ي ،عبر طلبه م��ن م��ؤي��دي��ه ف��ي  28من
شباط الماضي إعداد خريطة الطريق نظرية وعملية ُتعبّد
طريق السالم ،لكن ال��رد التركي ج��اء بتعزيز صالحيات
الشرطة التي زادت حاالت االضطراب العنيف في مناطق
األكراد ،فالمراوغة التركية أثبتتها محطات كثيرة منذ بدء
المفاوضات عام  2010وص��والً إلى وقتنا ،األمر الذي ال
يترك مجاالً للشك في نية حكومة العدالة والتنمية المجرمة
ال��ت��ي اع��ت��دت ع��ل��ى االح��ت��ج��اج ال��ك��ردي ف��ي ت��ش��ري��ن األول
 2014الذي ع ّم الشوارع التركية ،عندما رفضت الحكومة
التركية التدخل في دعم القوات الكردية التي كانت تدافع
ع��ن م��دي��ن��ة ع��ي��ن ال��ع��رب ذات الغالبية ال��ك��ردي��ة السورية
ال��م��ح��اص��رة م��ن قبل تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي المدعوم
تركيا ً حتى نقي العظم ،لذلك فإن محمل السياسة التركية
بخصوص القضية الكردية تدخل إط��ار التعامل مع هذه
الورقة كورقة توسيع للنفوذ وال��دور التركي في المنطقة
واستعمالها سياسيا ً وعسكريا ً في السياسات اإلقليمية
ضد سورية والعراق وحتى إيران عبر الصراع الجاري في
المنطقة وصوالً إلعطائه ُبعدا ً طائفيا ً وقوميا ً في أكثر من
منطقة وقضية مع بقائه تحت االستعمال الداخلي كورقة
انتخابية قوية لتمرير مشروع لدستور الجديد الذي ُيعد
له البرلمان التركي مع تصاعد نفوذ المعارضة التركية،
فزج هذه الورقة إقليميا ً يشكل اللعبة األخطر التي يحاول
قيادتها ح��زب «أردوغ���ان» في السعي لتنظيم وتحريض
األكراد ودفعهم إلى حمل السالح ضد الدولة السورية في
محاولة لتغيير موقفهم الوطني من بلدهم سورية في إطار
الصفقات السياسية والتطلع إلى أهداف آنية ومحدودة في
زمانها ومكانها كنموذج إسالمي «معتدل» لكن محاوالت
االستعمال هذه لم تلغي السعي التركي إلى دعم التنظيمات
اإلرهابية التكفيرية وما فعلته في القرى الكردية السورية
عبر الدعم التركي المباشر لكون المناطق الكردية السورية
ه��ي ام��ت��داد للمناطق ال��ك��ردي��ة التركية وال��ت��ي دعمت فيها
تركيا تنظيمات التكفير عبر سيطرة «داعش» اإلرهابي في
الجغرافية التي سيطر عليها لما تتمتع بأهمية استراتيجية
مثل «ك��وب��ان��ي» التي تشكل ح��اج��زا ً بين الحلم التكفيري
والسيطرة على بقعة تمتد من الموصل إلى حلب كورقة
وب��ق��ع��ة واح����دة تعمل ح��ك��وم��ة أردوغ�����ان إل���ى ص��ن��اع��ة كل
التعقيدات أم��ام أك��راده��ا في دع��م التكفييرين بنّية تفريغ
المنطقة من األكراد وهو الصالح التركي الدفين اآلثم.

تدريبات �أميركية ـ كورية جنوبية
م�شتركة م�ضادة للغوا�صات
بدأت كوريا الجنوبية والواليات المتحدة أكبر تدريبات مشتركة مضادة
للغواصات في منطقة جزيرة جيجو الجنوبية.
والهدف من هذه التدريبات إتقان التصدي لغواصات كوريا الشمالية
التي أطلقت أخيرا ً صاروخا ً بالستيا ً من غواصة ،وكذلك تأمين طريق
المالحة الجنوبي ،بحسب وزارة دفاع كوريا الجنوبية.
وتشارك في التدريبات التي تستمر حتى  3حزيران أكثر من  10سفن
حربية وغواصتان وطائرة استطالع « »P-8مجهزة بصواريخ «جو -
بحر».
وبحسب معطيات استخبارات كوريا الجنوبية فإن بيونغ يانغ تملك
نحو  70غواصة وتخطط إلنتاج غواصات حديثة ق��ادرة على إطالق
صواريخ بالستية.
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الأكراد بين االنتماء القومي والتوجهات الحزبية
«بي�ضة القبان» في االنتخابات التركية
} مرفان شيخموس وتوفيق المحمود
صراع متأصل قديم متجدد بين األكراد واألتراك عبر عصور
قديمة إلى عصرنا هذا.
األكراد والذين عانوا على مدار أجيال من المعاملة القاسية
للسلطات التركية لهم من عمليات منع لالستخدام اللغة إلى
إنكار الهوية القومية لألكراد وتسميتهم بأتراك الجبال على رغم
أنهم يمثلون خمس الشعب التركي أي  20في المئة من السكان.
االنتخابات التركية والتي ستبدأ في  7من حزيران لهذا العام
لن تكون مثل سابقاتها من االنتخابات لتغير العديد من المواقف
وتغير النمط االنتخابي بين األحزاب ،والتي كانت تفضل سابقا ً
المشاركة على قوائم مرشحين مستقلين وذلك إلثبات الحضور
فقط لعلمها المسبق أنها لن تحصل على (  1ـ  2في المئة) وألن
القانون يلزم الحزب الذي يرغب بالجلوس تحت قبة البرلمان
أن يحصل على  10في المئة من أصوات الناخبين.
فهذه االنتخابات التي يخوض غمارها  4أحزاب رئيسية بدا
أن الجديد فيها هو حزب الشعوب الديمقراطي ،ذات الغالبية
الكردية ،والذي كان يخوض االنتخابات السابقة على قوائم
المستقلين.
ويعتقد الحزب أن بإمكانه قضم نسبة ال بأس بها من أصوات
األكراد التي تذهب لحزب العدالة والتنمية الحاكم ،ليعزز بها
موقفه في الحصول على عتبة الـ  10في المئة االنتخابية ليكون
معارضا ً للحكومة تحت القبة.
ولكن ما بين الجد والخيال وأحالم الواقع ،هي مفاوضات
الرئيس التركي رجب طيب أرودغ��ان مع رئيس حزب العمال
الكردستاني عبدالله أوج�لان وبعد مفاوضات غير مباشرة

واستمرت إلى أكثر من عامين عبر الوسيط حزب الشعوب
الديمقراطي بقيادة ديمرتاش والتي يبدو أنها تتكللت بالعديد
من التنازالت من قبل الجانبين وتغير في اإليديولوجيات
والشعارات العريضة لكلي الحزبين .فحزب العمال لم يعد
ذلك الحزب ذا األفكار الماركسية والتي كانت تطالب سابقا ً
بإقامة دولة قومية كردية ،وخاضت زمام حرب دامت لعقود
مع الحكومات التركية المتعاقبة .أما حكمت أردوغان فقد أيقنت
عين الصواب بعدم قدرتها على مجابهة الحزب بالعمليات
العسكرية ولتحول األكراد إلى ورقة صعبة في مجمل العمليات
العسكرية في الشرق األوسط فقررت تقديم العديد من التنازالت
من خالل االعتراف باللغة الكردية والسماح بإقامة محاكم
كردية ،باإلضافة إلى افتتاح قناة تبث باللغة الكردية على غرار
التركية والعربية.
فاستراتيجية حزب الشعوب الديمقراطي بقيادة ديمرتاش
تؤكد نقطتين جوهريتين ،وهي استثمار سير عملية السالم
في المناطق الشرقية والجنوب شرقية ذات الغالبية الكردية
والتذكير بالمكاسب التي حققها األك��راد في الفترة األخيرة،
إضافة إلى التذكير بعامل القوة مثل حادثة كوباني.
أما النقطة الجوهرية الثانية فهي ترويج حزب الشعوب
بأنه أفضل حليف علماني لجميع األطراف الداخلية والخارجية
في محاربة التنظيمات اإلرهابية مثل «داع��ش» واستخدامه
لمصطلح مواطن تركيا وليس تركي ،لكسب ود المنطقة الغربية
الديمقراطية المتط ّرفة ومعاداة أردوغان في النظام الرئاسي.
ولكن أردوغ��ان يدرك جيدا ً أن أية تحول إلى نظام رئاسي
يتطلب تعديالً في الدستور وهو بذلك يحتاج إلى ثلثي المقاعد
أي  367مقعدا ً من أصل  550مقعدا ً مجموع أعضاء البرلمان
التركي وهو الحد األدن��ى الضروري للموافقة على إحالة أي

مشروع لتعديل الدستور على استفتاء شعبي لتكون الكلمة
األخيرة للشعب.
وإذا ما تمكن ديمرتاش وحزبه من النجاح بنسبة  10في
اللمئة فإن حزب العدالة والتنمية سيواجه صعوبات جمة في
التفرد بقراراته.
وبالتالي ،تكمن أهمية فوز حزب العدالة والتنمية بأن يفشل
الحزب الكردي بدخول البرلمان ،وأن يصبح دستوريا ً الرجل
األول ،لجهة الصالحيات ،في البالد.
أما إذا نجح ديمرتاش وحزبه بدخول البرلمان فستنهار
أحالم العدالة والتنمية في النظام الرئاسي ،على أساس أن
حزب الشعوب الديمقراطي يرفض منذ اآلن تغيير النظام في
البالد إلى رئاسي.
وعلى رغم أن الدستور التركي يؤكد أن رئيس الجمهورية
يجب أن يكون على حياد في االنتخابات البرلمانية إال أن
أردوغان خالف القوانين الدستور وشارك في مهرجانات حزب
العدالة والتنمية وكأنه رئيس الحزب.
وك��ذل��ك ،عمله على بث روح الفوضى والكراهية لحزب
الشعوب الديمقراطي ،حيث بلغ عدد االع��ت��داءات على مقار
الحزب بين  23آذار و 19أيار  ،2015أكثر من  114اعتداء ،مقابل
 7على مقار حزب العدالة والتنمية.
كل تلك الحقائق تدفع لطرح العديد من األسئلة:
هل األكراد باتوا بين خيارات االنتماء العرقي والتوجهات
الحزبية؟ وهل حزب العدالة والتنمية سيعود بإظهار كره
لألكراد مثل حادثتي رأس العين وكوباني السورية؟
أم أن أردوغان أيقن هذه المرة بالخطر الكردي الذي يهدده
ويهدد أحالمه العثمانية؟
تبقى مجرد تساؤالت يجيب عليها المقبل من األيام.

تقول مصادر
فلسطينية إنّ
المساعي األوروبية
للضغط على
«إسرائيل» الستئناف
المفاوضات بين
الجانبين ،قد تترافق
مع محادثات أوروبية
مع حركة حماس لبدء
مفاوضات موازية
بين «إسرائيل»
وحماس بوساطة
تركية قطرية ،سعيا ً
إلى ما يقولون إنه
تتويج للمسارات
التفاوضية بدمجها
في النهاية بتوقيعين
متزامنين التفاقيتين
وليس التفاقية
واحدة فلسطينية ـ
«إسرائيلية».
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دع��ا وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الفروف الوسطاء في تسوية األزمة األوكرانية
إلى التركيز على إطالق حوار مباشر بين كييف
م��ن جهة ودونيتسك ولوغانسك م��ن جهة
أخرى.
وق��ال الوزير في مؤتمر صحافي مشترك
عقده في موسكو أمس مع نظيره اإليطالي
باولو جينتيلوني« :أولينا اهتماما ً خاصا ً
بتطورات الوضع في أوكرانيا وشددنا على
أنه ال بديل من التزام األط��راف كافة من دون
استثناء اتفاقات مينسك .ولفتنا االنتباه
مجددا ً إلى محاوالت تشويه هذه االتفاقات أو
تفسيرها بشكل تعسفي».
وأض���اف« :إننا واث��ق��ون من أن األه��م هو
التركيز على البند الرئيسي في اتفاقات مينسك،
وهو ضرورة إطالق حوار مباشر بين كييف من
جهة ودونيتسك ولوغانسك من جهة أخرى»،
مشيرا ً إلى أنه «من دون مثل هذا الحوار ال
يمكننا أن نحل أي قضية من القضايا».
وأشار الوزير الروسي إلى ضرورة اتخاذ
خطوات عاجلة من أجل تخفيف معاناة سكان
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ،ومن تلك
الخطوات رفع الحصار االقتصادي المفروض
من قبل كييف واستئناف دفـع المعونات
االجتماعية.
وقال وزير الخارجية اإليطالي إن األزمة
األوكرانية يجب أال تشكل عائقا ً أمام تطوير
العالقات الروسية ـ اإليطالية.
ووصف الفروف الضجة التي أثارها االتحاد
األوروبي حول عقوبات روسيا الجوابية ضد
عدد من السياسيين الغربيين بأنها ال أخالقية،
وأعاد إلى األذهان أن إعداد «القائمة السوداء»
باألشخاص الذين يمنع دخولهم األراض��ي
الروسية جاء ردا ً على عقوبات غربية ضد
ع��دد من البرلمانيين والسياسيين ال��روس
على خلفية انضمام القرم إلى روسيا .ووصف
الف��روف تلك العقوبات الغربية بأنها غير
شرعية على اإلطالق إذ تحاول استبدال العمل
بالقانون الدولي باعتبارات سياسية وتأتي
عقابا ً على التعبير الحر عن إرادة سكان القرم.

وأوض��ح الوزير الروسي أن بالده لم ترد
أن تحذو ح��ذو بروكسيل السيئ ،ول��م تثر
ضجة إعالمية حول تلك العقوبات ،بل سلمت
«القائمة السوداء» للمؤسسات الدبلوماسية
األوروبية المعنية .واستغرب مما أثير حول
هذه القضية من ضجة في اآلونة األخيرة.
ونفى أن تكون روسيا قد أدرجت مسؤولين
أوروب��ي��ي��ن على ه��ذه القائمة «عشوائيا»،
م��وض��ح��ا ً أن ال��ع��ق��وب��ات ت��س��ت��ه��دف فقط
شخصيات أيدت بنشاط االنقالب على السلطة
في أوكرانيا وال���ذي أدى إل��ى إط�لاق حملة
اضطهاد وتمييز ضد الروس في هذا البلد.
وت��اب��ع الف����روف أن م��وس��ك��و ردت على
العقوبات الغربية بصورة أخ��ف ،وه��ي ال
تخطط لتصعيد دوامة العقوبات ،بل يتعلق
مستقبل هذه القضية بشركاء روسيا الغربيين
وق��درت��ه��م على تفهم ال��واق��ع وع���دم إخفاء
الحقيقية.
وفي السياق ،قالت ديانا فيشر ،رئيسة
الوفد الفرعي للجنة الدولية للصليب األحمر
في مدينة دونيتسك أن الوضع اإلنساني في
منطقة دونباس ال يزال صعبا ً بالنسبة لسكان
المناطق المالصقة لخط التماس بين طرفي
النزاع المسلح هناك.
و أش���ارت فيشر إل��ى أن ظ��روف الحياة
بالنسبة للسكان القاطنين ق��رب خطوط
الجبهة ال تزال صعبة ،على رغم تراجع حدة
االشتباكات ،مشيرة إلى أن اللجنة الدولية
للصليب األحمر تعمل حاليا ً من أجل إمكان
الوصول إلى المناطق األكثر توتراً ،ومنها بلدة
شيروكينو (الواقعة قرب ميناء ماريوبول
على شاطئ بحر آزوف) ،وذلك من أجل تقديم
مساعدات للمدنيين المحتاجين إلى معونات
إنسانية.
وبحسب إح��ص��اءات األم��م المتحدة ،فإن
عدد ضحايا النزاع المسلح بين العسكريين
األوك��ران��ي��ي��ن وق���وات ال��دف��اع الشعبي في
دونباس تجاوز  6.2آالف قتيل.
ولقي شخصان مدنيان مصرعهما وأصيب
آخر بجروح إثر قصف للجيش األوكراني على

مناطق سكنية في منطقة دونباس جنوب
شرقي أوكرانيا ،بحسب إدوارد باسورين
الناطق باسم ق��وات جمهورية «دونيتسك
الشعبية».
وأك��د ممثل عن المركز المشترك للمراقبة
على تنفيذ نظام وقف إط�لاق النار ،المكون
من ممثلين عن روسيا وأوكرانيا ومنظمة
األم��ن والتعاون األوروب��ي��ة ،أن القصف وقع
من دبابات داخل األراضي الخاضعة لسيطرة
كييف وأدى إلى تدمير منزل سكني خاص.
وق��ال أن��دري��ه ليسينكو المتحدث باسم
الجيش األوكراني إن ثالثة جنود أوكرانيين
قتلوا وأصيب أربعة آخرون في هجمات شنها
«االنفصاليون الموالون لروسيا» في شرق
البالد في األربع والعشرين ساعة المنصرمة.
وق��ال ليسينكو في مؤتمر صحافي« :إن
االنفصاليين يشنون اعتداءات متكررة على
ال��ق��وات الحكومية على م��ش��ارف مدينتي
لوغانسك ودونيتسك اللتين يسيطر عليها
االنفصاليون على مقربة من مدينة ماريوبول
الساحلية».
وف���ي ش���أن م��ت��ص��ل ،أع��ل��ن م��ص��در أمني
ف��ي جمهورية لوغانسك أن ممثلين عن
االستخبارات األميركية يتجسسون لمصلحة
العسكرييناألوكرانيين.
وق��ال المصدر ف��ي تصريح صحافي إن
شرطة «لوغانسك الشعبية» تملك معلومات
عن وجود ممثلين عن االستخبارات األميركية
في صفوف المراقبين الدوليين ،وهم يمشطون
منطقة ال��ن��زاع ويبلغون عناصر الجيش
األوك��ران��ي بمواقع نقاط التفتيش التابعة
لـ«لوغانسك» ومنشآتها األخرى.
وض���رب م��ث��اال ً ل��ذل��ك ب���أن العسكريين
األميركيين يوصون كييف بتعزيز مواقعها
في بلدة شاستيه (شمال مدينة لوغانسك)
باعتبارها موقعا ً استراتيجيا ً مهما ،إال أن
الجيش األوكراني لم يتلق بعد أوام��ر بحمل
عتاده نحو هذه البلدة بسبب المخاوف من
إث��ارة عدم التوازن في المجتمع على خلفية
اتفاقات مينسك الموقعة في شباط الماضي.

قال رئیس مركـز الدراسات االستراتیجیة
اإلی��ران��ی��ة علي أكـبر والی��ت��ي أن الجمهوریة
اإلسالمیة عاقدة العزم علی مواصلة المفاوضات
النوویة ،وتعلق آماال ً كـبیرة علی وصول هذه
المفاوضات إلی نتائج إیجابیة ومرجوة إلیران
لكننا لن نرضخ ألي إمالءات إطالقاً.
وأشار المسؤول اإليراني إلی أن المفاوضات
لها شروط ،أحدها عدم القبول بتفتیش المواقع
العسكریة واآلخ���ر ع��دم القبول باستجواب
العلماء النوویین اإلیرانیین ،معربا ً عن أمله بأن
تتوصل المفاوضات إلی النتیجة في موعدها
المحدد.
و أكد واليتي أن إيران لن تسمح بتفقد مراكزها
العسكرية ألنها تعتبرها بمثابة شريانها
الحيوي ،مشيرا ً إلى أن سبب تمديد المفاوضات
يعود إلى مطالب أميركا المبالغ فيها وهو ما
ذكره لنا زمالؤنا في الفريق المفاوض.
وأض��اف أن إح��دى القضايا التي أدت إلى
تمديد ال��م��ف��اوض��ات ه��ي ع��دد أج��ه��زة الطرد
ال��م��رك��زي ،إذ أنهم اتفقوا ف��ي ل���وزان على أن
يكون العدد ألف جهاز تحت تصرف إيران (في
منشأة فردو) لكنهم تنصلوا في الجولة التالية
وقالوا بأن العدد يجب أن يكون  350جهازا ً
تعمل في إطار سلسلتين وأن يتم نقل البقية
إلى المستودعات ،وهو ما يتنافى مع ما جرى
االتفاق حوله مسبقاً.
وف��ي اإلش���ارة إل��ى الخيار العسكري الذي
يقول األميركيون إنه مطروح على الطاولة ،قال
واليتي« :إن كالمهم بوجود الخيار العسكري
على الطاولة مجرد استعراض فارغ تحول إلى
أضحوكة ،فلو كانوا قادرين على القيام بهذا
األم��ر لما ت��رددوا لحظة واح��دة ،وكما هاجموا
أفغانستان والعراق من قبل لكانوا قد هاجموا
إيران أيضاً ،إال أن قوة إيران كانت عامل ردع
منعتهم عن ذلك».
وأضاف المسؤول اإليراني« :علينا مواصلة
المفاوضات ،ولكن مع األخ��ذ بعين االعتبار
بعض االحتياطات الالزمة» ،وأضاف« :لو أنهم
وعدوا ولم ينفذوا ،فإنه علينا في المقابل أيضا ً
أن تكون لنا األداة الالزمة وأن ال نعمل بما وعدنا
به إليجاد التوازن بيننا وبينهم».
وأكد واليتي أن «االتفاق يجب أال يكون بحيث
تنفذ إي��ران ما عليها ويستغرق األمر  6أشهر،
لتأتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتؤكد هذا

األمر ومن ثم يقومون هم بإزالة الحظر تدريجياً.
هذا في وقت كان من المقرر في البداية إلغاء
الحظر وتحديد األنشطة بالتزامن معاً».
وأوضح رئيس مركز األبحاث االستراتيجية
بمجمع تشخيص مصلحة النظام أن أرضية
نكث العهد من قبل الجانب اآلخر متوافرة دوما ً
وال يمكن القول بأنهم سينفذون اتفاقاتهم مئة
في المئة «ل��ذا ينبغي على فريقنا المفاوض
الحذر تماما ً من مثل هذه األمور».
وحول السبب في تأكيد إيران إلغاء الحظر
دفعة واح��دة ق��ال« :ان أح��د أسباب ه��ذا األمر
هو أن الطرف اآلخ��ر ينكث العهد متى ما رأى
األرضية والفرصة مناسبة لذلك ،ومن المحتمل
أن يطرحوا بعد ذلك قضايا ومزاعم أخرى مثل
حقوق اإلنسان والصواريخ البالستية ودعم
اإلرهاب».
واكد واليتي أننا نريد امتالك الطاقة النووية
السلمية والتعاطي مع المحافل الدولية ولكن
ال يعني ذلك أن نتخلى عن مصالحنا الوطنية
لمجرد أن األميركيين غير مرتاحين المتالكنا
الصواريخ البالستية ،وتساءل قائالً« :ما هو
المبرر لنسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بتفقد مراكزنا العسكرية وليس من شك
أن هنالك عددا ً من المفتشين في الوكالة عمالء
لجهاز االستخبارات األميركية «سي آي إيه».
من جهة أخرى ،قال رئیس مجلس الشوری
اإلسالمي علی الریجاني أن هناك مجلسا ً خاصا ً
تحت عنوان المجلس األعلی لألمن القومي،
وعلی رأسه قائد الثورة اإلسالمیة الذي یقدم
التوجیهات الالزمة لهذه المفاوضات بحیث أن
العمل یسلك مسارا ً دقیقاً.
وأض��اف الریجاني« :أن قضیتنا الدولیة
تتعلق بالقضیة النوویة إلی حد كـبیر حیث تم
تخطیط مسار واضح لها في البالد» ،معربا ً عن
أمله بأن یتم تحقیق نهایة جیدة في ظل الجهود
المبذولة.
وشدد المسؤول اإليراني علی أن «القضیة
النوویة والمحادثات المتعلقة بها لم تفرض
علینا بل أن الجمهوریة اإلسالمیة هي التي
اختارت هذا الطریق من خالل دراس��ة واقعیة
للظروف كافة كـما أن ه��ذا األم��ر ال یعود إلی
هذه الحكومة وحدها بل تم اختیاره من قبل
وإن متابعته باتت أكـثر جدیة في ظل هذه
الحكومة».

وكالة الأمن القومي الأميركية توقف التن�صت على مواطنيها
أعلن أعضاء في مجلس الشيوخ األميركي ،فشل المجلس
في التوصل إلى اتفاق لتمديد العمل ببرنامج جمع البيانات
الهاتفية الذي تقوم به وكالة األمن القومي ،حيث انتهى العمل
بهذا البرنامج في الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش فجر
أمس االثنين  1حزيران.
وصرح رئيس لجنة االستخبارات في مجلس الشيوخ
السيناتور ريتشارد بور ،أنه اعتبارا ً من مساء األحد  31أيار
لن تستطيع وكالة األمن القومي استخدام قاعدة بيانات
االتصاالت الهاتفية األميركية.
إال أن مصدرا ً قريبا ً من زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ
ميتش ماكونيل ،أكد أن المجلس سيواصل األسبوع المقبل
النظر في النص الذي فشل في إقراره مساء األحد ،مشيرا ً إلى
أن التصويت النهائي سيتم على األرجح الثالثاء أو األربعاء.
واستنكر البيت األبيض ما أسماه «التصرف غير المسؤول»

لمجلس الشيوخ الذي فشل في تمديد العمل بقانون يجيز
لوكالة األمن القومي االستمرار في جمع البيانات الهاتفية،
مطالبا ًالبرلمانيين بالتسامي عن حساباتهم الحزبية والعمل
سريعا ً على تدارك هذا الخطأ.
وقال المتحدث باسم البيت األبيض جوش إرنست في
بيان« :ندعو مجلس الشيوخ إل��ى ضمان أن ه��ذا الفشل
غير المسؤول في إقرار تمديد العمل ببرنامج جمع بيانات
االتصاالت الهاتفية سيدوم أقل وقت ممكن».
وأضاف إرنست أنه بخصوص مسألة على هذا القدر من
األهمية تتعلق باألمن القومي ،على أعضاء مجلس الشيوخ
أن يضعوا جانبا ً اعتباراتهم الفئوية وأن يتصرفوا بسرعة.
وح��ذر البيت األبيض في وقت سابق من هذا األسبوع
مجلس الشيوخ ،من أنه في حال عدم الموافقة على التشريع
الذي يمدد العمل بالمواد األساسية من قانون «باتريوت»

لجمع البيانات الهاتفية ،فإن وكالة األمن القومي ستضطر
إلى فصل الخوادم التي تتيح لها جمع هذه البيانات.
وكان البيت األبيض ومجلس النواب قد اتفقا على مشروع
قانون يتيح االستمرار في تخزين بيانات االتصاالت الهاتفية
التي تجرى في الواليات المتحدة ،توقيت المكالمات ومدتها
واألرق��ام الهاتفية التي تتم بينها ،ولكن ليس محتوى هذه
المكالمات ،لكنه أوكل هذه المهمة إلى شركات االتصاالت
وليس إلى وكالة األمن القومي.
يذكر أن الرئيس األميركي جورج بوش االبن وافق على
قانون «باتريوت» بعد هجمات الـ  11من أيلول عام ،2001
وقد تم تمديد العمل بأجزاء منه في الوالية الرئاسية لباراك
أوباما.
وتعثرت الجهود لتجديد العمل بهذا القانون في مجلس
الشيوخ ،وال��ذي ب��دوره فشل في إح��راز تقدم بخصوص

مشروع قانون يعرف باسم «قانون الحرية» ،من شأنه إدخال
إصالحات على برنامج جمع بيانات االتصاالت الهاتفية.
جدير بالذكر أن مجلس النواب األميركي وافق بغالبية
كبيرة على «ق��ان��ون ال��ح��ري��ة» ال��ذي ينهي جمع أجهزة
المخابرات لبيانات االت��ص��االت الهاتفية داخ��ل الواليات
المتحدة من دون تمييز ويستبدله بنظام أكثر دقة ،علما ً بأن
الرئيس األميركي يدعم هذا القانون بشدة.
وفي السياق ذاته ،وقبل جلسة مجلس الشيوخ ،أصدر
رئيس مجلس النواب ،الجمهوري جون بينر ،بيانا ً دعا
فيه إلى اإلس��راع بإقرار قانون الحرية ،إال أن مدير وكالة
المخابرات المركزية األميركية «سي آي ايه» شدد على أن
جمع البيانات مهم من أجل أرواح األميركيين ،مضيفا ً أن
غيابه يمكن أن يؤدي إلى عدم رصد تحذير من هجوم كبير
على الواليات المتحدة.

