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كوالي�س

لو كنت مواطن ًا �أو معار�ض ًا �سورياً ...لقاتلت التكفيريّين

نتائج ّ
الذل
} محمد نادر العمري*
شكلت نتائج االنتخابات التركية في األمس وما نجم عنها من تراجع
شعبية حزب العدالة والتنمية ودخول أحزاب معارضة جديدة إلى المشهد
السياسي في تركيا ،سقوطا ً مليئا ً بالذل ليس فقط لرجب طيب أردوغان
الذي أراد االستئثار بالسلطة وتغيير نظام الحكم في الداخل التركي ،بل
ألوهام جماعة اإلخوان المسلمين ومشروعها في تغيير معالم المنطقة،
والذي وظف حزب العدالة والتنمية التركي منذ عام  2000في الترويج له
وتعويمه بغرض تغيير أنظمة الحكم السائدة واستبدالها بأخرى إسالمية
تهادن الكيان الغاصب وتنفذ األجندات الغربية ،وهذا ظهر من خالل اتفاق
حصل بين قيادات ه��ذه الجماعة مع اإلدارة األميركية ،إذ كشف موقع
«ديبكا اإلسرائيلي» عن اتفاق سري بين «اإلخوان المسلمين» وواشنطن
في  ،2011مضيفا ً أن السياسة التي ينتهجها الرئيس األميركي باراك
أوباما في المنطقة العربية هدفها دفع اإلخ��وان المسلمين ومساعدتهم
العتالء الحكم بدالً من القادة العرب الحاليين.
حيث شهدت العالقة التركية العربية عددا ً من المراحل ،بدأت إبان الغزو
األميركي للعراق ورفض تركيا في حينها استخدام أراضيها للغزو للتق ّرب
من العرب والبدء بتنفيذ معادلة «صفر مشاكل» مع الدول المجاورة ،األمر
الذي أدى إلى إنعاش االقتصاد التركي وارتفاع مستوى النمو بشكل كبير
وسريع وصل إلى  14في المئة ،إضافة إلى لعبها دورا ً مهما ً في القضايا
السياسة في ما يخص ملفات المنطقة ،وفي عام  2011ومع انطالق ما
سمي بالربيع العربي بدأ المشروع األردوغاني يظهر على حقيقته خدمة
لإليديولوجية اإلخوانية ،وظهر السلوك السياسي التركي الداعم لوصول
أنظمة دينية بأي شكل للسلطة سعيا ً منها إلى استعادة نفوذ اإلمبراطورية
العثمانية من تونس وص��والً إل��ى سورية م ��رورا ً بليبيا ومصر ،ولكن
وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر وإسقاط حكم
اإلخوان بقرار شعبي ،والصمود السياسي والعسكري للدولة السورية
في التصدي لمخطط التقسيم طيلة السنوات األربع الماضية ساهم بشكل
كبير في إسقاط المشروع اإلخواني .أما المرحلة الثالثة ،فهي التي بدأت
مع اللحظة األولى إلعالن نتائج الذ ّل بالنسبة ألردوغان وحزبه وتشير إلى
أن تركيا متجهة نحو مرحلة من الغموض السياسي متزامن مع اضطرابات
اقتصادية قد تؤدي بدورها لسحب االستثمارات األجنبية والتي تشكل 70
في المئة من السوق التركية.
وهنا يمكن القول بأن هناك عوامل عديدة ساهمت في تراجع شعبية
حزب العدالة والتنمية وعدم قدرته من تحقيق أكثر من  40.79في المئة من
األصوات أهمها ،بأن أردوغان الذي اعتبر نصره في عام  2011هو نصر
لعواصم دولية منها دمشق وطهران والقاهرة وبغداد هي ذاتها العواصم
التي قلبت الطاولة فوق رأسه بسبب تدخله في شؤونها واالستمرار في
زعزعة استقرارها من خالل دعم المجموعات المسلحة وحركات التمرد
وتدريبها وتسليحها ودخوله في تحالفات ال تخدم مصالح الشعب التركي
وإسهامه بشكل مباشر في إيجاد حركات إرهابية متطرفة مثل داعش
وجبهة الصرة والدخول معها في عالقة ترابطية وظيفية ،وتورط العديد
من المسؤولين والقيادات حزب العدالة بعالقة مع هذه الجماعات وإيجاد
بيئة وظ��روف مناسب لتكون األراض��ي التركية ساحة لهذه الجماعات
ونقطة انطالقها وفق تصريحات لمسؤولين غربيين وفي مقدمهم نائب
الرئيس األميركي جون بايدن والمستشارة األلمانية أنغيال ميركل.
هذا التورط التركي في دعم اإلرهاب والتآمر على الدول الجوار وبخاصة
سورية والعراق ،ساهم بشكل رئيسي في حدوث تراجع اقتصادي تمثل
بتراجع معدالت النمو ألكثر من  6في المئة وانخفاض قيمة صرف الليرة
التركية  40في المئة ،األم��ر ال��ذي ساهم في زي��ادة معدالت البطالة بين
الشباب ووفقا ً إلحصاءات حكومية تركيا وصلت إلى  14في المئة ،فضالً
عن تراجع السياحة نتيجة التخوفات األمنية ووجود ثقل العمالة السورية
والعراقية التي فشل أردوغان من خالل إنشاء مخيمات لها على أراضيه
بتحويلها من ورق��ة ضغط إنساني ضد الدولتين في المحافل الدولية،
فأصبحت تشكل له عبئا ً داخليا ً يزيد من معدالت البطالة ،ناهيك عن ملفات
الفساد التي تورط بها أردوغ��ان والمقربون منه في المجاالت القضائية
والمالية والسياسية واالستمرار في قمع الحريات وعدم االعتراف بحقوق
المكونات الموجودة داخل تركيا من كرد وأرمن.
لذلك التعمق قليالً في ق��راءة المشهد السياسي التركي اليوم يشير
نحو الغموض والضبابية بعد ظهور هذه النتائج والتي سيكون لها تأثير
مباشر على السياستين الداخلية والخارجية ،فالرئيس التركي رجب
طيب أردوغ��ان سيكلف رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو
لتشكل الحكومة المقبلة ،وبعد ذلك سيعتكف أردوغان في قصره «بوجود
الصراصير أو عدمه» من دون أي صالحيات تجيز له التغيرات الدستورية
التي كان يحلم بها ليسيطر على زمام الحكم ،فالرئيس التركي ورئيس
الحكومة أوغلو هو بين خيارات ثالثة ،إما أن يقبال بحكومة ائتالفية (ألول
مرة على غير العادة) مع أحد أحزاب المعارضة أو جميعها ستحدث تغيّرا ً
جوهريا ً ال محال في السياسة الخارجية ،وستح ّد من التدخل التركي في
الشؤون السورية والعراقية ،أو أن يقوم أردوغ��ان بتكليف أحمد داوود
أوغلو بتشكيل الحكومة الجديدة ويأمرها بالبقاء في السلطة حتى لو لم
تحصل على ثقة البرلمان ،ألنه وبحسب الدستور يحق للرئيس تكليف
الحكومة البقاء في الحكم حتى إجراء انتخابات مبكرة خالل  90يوما ً بعد
فشل الحكومة في الحصول على ثقة البرلمان ،أو أن يقوم رئيس الوزراء
أحمد داود أوغلو بتقديم استقالته من منصبه كزعيم للحزب ،بحسب ما
ق��ال خ�لال الحملة االنتخابية وبعد تح ّمله أو تحميله مسؤولية تراجع
شعبية الحزب في فترة رئاسته ،إال أنّ أردوغان لن يكلف أحدا ً من قيادات
المعارضة بتشكيل الحكومة ،وهو ما يأمر به الدستور ،وذلك لس ّد الطريق
أمام ائتالف حكومي قد ينهي سلطته إلى األبد ،وبالتالي الذهاب إلى حرب
أهلية تجعل من هذه االنتخابات مفصالً حقيقيا ً ومهمـا ً فـي تغييـر تـاريــخ
تركيـا وواقعهـا الجيوسياسي.
* مختص في العالقات الدولية

بريطانيا تهدد مو�سكو ب�صواريخ نووية
�أميركية والأخيرة تحذر من ت�صعيد التوتر
أعلنت بريطانيا إمكان نشر صواريخ نووية أميركية في أراضيها ،بمثابة «إشارات
واضحة» للرئيس الروسي فالديمير بوتين ،فيما اعتبر الكرملين أن هذه التصريحات
لن تؤدي إال لتصعيد التوتر.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي في معرض
تعليقه على التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند« :نعم،
تجري مناقشات بشأن هذا الموضوع ،وال شك بأن خطوات تتخذ في مجرى تصعيد
التوتر ال تصب في مصلحة أحد».
وتابع أن تناول هذا الموضوع بحد ذاته ال يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة وتوازن
المصالح .وذكر بيسكوف أن تصريحات هاموند ال تتضمن تفاصيل معينة ،منوها ً بأن
الكرملين سيراقب التطورات حول هذا الموضوع عن كثب.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أن بالده مستعدة الستضافة
صواريخ نووية أميركية مجدداً ،على خلفية تنامي التوتر في العالقات مع روسيا،
مشيرا ً إلى أن على لندن أن ترسل إلى بوتين «إشارات واضحة» ردا ً على «مظاهر
مقلقة» متعلقة بتكثيف النشاط العسكري الروسي ،بما في ذلك نشر صواريخ جديدة
في مقاطعة كالينيغراد المطلة على بحر البلطيق.
وكانت قيادة القوات البرية الروسية أعلنت في اآلونة األخيرة خططا ً لتجهيز لواء
الصواريخ المرابط في كالينينغراد بمنظومات «إسكندر-إم» بحلول  ،2018مثل
ألوية الصواريخ األخرى في الجيش الروسي.
ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن هاموند قوله في هذا السياق« :علينا أن نرسل
إشارات واضحة إلى روسيا معناها أننا لن نسمح لها بتجاوز الخط األحمر الذي
حددناه».
وأضاف الوزير أن فكرة نشر صواريخ نووية أميركية في األراضي البريطانية
ما زالت تحمل طابعا ً افتراضياً ،باعتبار أن الغرب ال يريد أن يبادر إلى «استفزازات
مفرطة» وإطالق سباق التسلح من جديد على خلفية األزمة المتواصلة في أوكرانيا.
وقال« :سنتابع تطور األحداث .ونحن نعمل بتنسيق وثيق مع األميركيين».
وكانت وسائل إعالم قد ذكرت األسبوع الماضي أن واشنطن تدرس خيار نشر
صواريخ مجنحة وبالستية في أوروبا أو آسيا ردا ً على االنتهاكات الروسية المزعومة
التفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ،في حين أعربت موسكو عن قلقها من
مثل هذه األنباء ،وجددت نفيها لجميع االتهامات األميركية في هذا الشأن.

} د.نسيب حطيط*
سأتحدث كمواطن سوري بال ترغيب وال ترهيب ،وأقارن
بين تاريخي شباط  2011وحزيران  2015وم��اذا كسبت
كمواطن وماذا خسرت؟ وهذا لسان ك ّل سوري لم يسرق ولم
يتاجر بالدم ولم يخطف ولم يبع موقفه السياسي للمخابرات
القريبة والبعيدة ،وجردة الحساب بسيطة وفق ما يلي:
كنت أسجل أوالدي في الجامعات والمدارس مجاناً ،أما
اآلن فال مدارس وال جامعات وال تعليم في مناطق ما يسمى
«الثورة» التي تح ّرم المنطق والفلسفة والرياضيات والكيمياء
والموسيقى والرسم والرياضة وغيرها ،فالثورة سرقت منا
كتبنا ومدارسنا وأقالمنا التي أعطتنا إياها الدولة.
كنت أحصل على التموين المدعوم من أرز وسكر وطحين
وغيره ،واآلن ال أحصل حتى على المساعدات التي تأتي
باسمي كمواطن فيبيعها «ال��ث��وار» باألسعار الغالية أو
يحتكرونها ألنفسهم.
كنت أصرف الدوالر بخمسين ليرة قبل الثورة ،واآلن وصل
إلى حوالى  300ليرة سورية ،أيّ نقصت مدخراتي ست مرات
وتآكل راتبي أيضاً ،وهذا ما فعلته «الثورة» بي وبالمواطنين.
كنت أطالب بحرية الرأي والمعارضة والنقد وكنت ال أحصل
على ما أتمنى من حرية مطلقة مع أنّ النظام بدأ بتوسيع مرحلة
النقد المنظم ،لكن «الثورة» وعدتني بأن أكون حرا ً في ك ّل ما
أعتقد وما أقول ...لكنني اآلن ال أجرؤ على اإلفصاح عن مذهبي
أو عقيدتي وإال سأتع ّرض للذبح ،إنْ لم أكن مع التكفيريين
الذين يتولون األمور حيثما أسكن ،حتى لو كنت مع «داعش»
فستذبحني «النصرة» ،والعكس بالعكس ،وال أستطيع أن
أدخن أو أحلق لحيتي ،وال تستطيع الفتيات الخروج وأشياء
كثيرة أنتم تعرفونها ،وأتع ّرض للجلد والذبح والحرق إنْ
ص ّنفني «الثوار» معادياً ...لكن النظام لم يذبح ولم يغتصب

ولم يد ّمر البيوت ولم ...ولم ...هذا ما أعطتني «الثورة» من
حرية الرأي!
كنت أع��رف أنّ الرئيس ال��راح��ل حافظ األس��د ل��م يوقع
اتفاقا ً مع العدو «اإلسرائيلي» ولم يتنازل عن أمتار قليلة،
فجاءت الثورة وقالت إنّ الله لم يأمرنا بقتال «إسرائيل»،
و«النصرة» تعالج جرحاها في المستشفيات «اإلسرائيلية»،
و«اإلسرائيليون» يشكرون «الثورة السورية» الستنزافها
الجيش والمقاومة بينما يستريح الجيش «اإلسرائيلي» ...هذا
ما فعلته «الثورة» في قلب العروبة النابض وح ّولته إلى قلب
الصهاينة واألميركيين النابض!
كنت أعرف أنّ بالد الشام ومساجدها منابر الفكر والمعرفة
عند أهل السنة والجماعة ،ولم يك في بادية الخليج أحد من
المفكرين سواء في عهد األمويين أو العباسيين أو بعدهما،
فشاهدت الشيخ البوطي يُغتال في المسجد ورأيت المساجد
والكنائس تهدم في سورية والعراق وتنبش قبور الصالحين
وتد ّمر المستشفيات وتنهب المصانع وتهدم السدود ومحطات
الكهرباء والمياه وغيرها من قبل «الثورة».
كنت أدرس في الكتب المدرسية وأزور آثار سورية واإلرث
اإلنساني العائد إل��ى آالف السنين ،ث� ّم رأي��ت الثورة تهدم
ك ّل حضارة سورية والعراق فتمحو تاريخ سورية ليكتبه
اللصوص والذباحون ِباسم «الثورة»!
كنت أسافر مع عائلتي من دمشق إلى أقصى سورية في
الجنوب والشمال ،وكان الطالب صبايا وشبابا ً يسافرون في
الباصات ليالً ويشعرون باألمان ،أما اآلن في ظ ّل «الثورة» فال
الحي ،إال في المناطق خارج
أجرؤ على الخروج ليالً حتى في
ّ
سيطرة «الثوار» ألنه في مناطق «الثورة» ال أعرف الحواجز مع
مَن وضد ّمَن ،فك ّل مجموعة لها أميرها الحاكم من أول الزاروب
إلى آخره ...وفي ك ّل لحظة أنتظر الذبح ألني لست مع «األمير»
الذي ال أعرفه!
لم يك ّفرني النظام ألني لست مع حزب البعث ،يمكن أن

يضايقني أو ال أتمتع بالعطايا ولكنه لم يطلب الفدية أو
الجزية أو يأخذ النساء سباياً ،لكن الثورة ك ّفرتني وك ّل الناس،
ألنني لست منهم أو معهم وحتى «داعش» و«النصرة» يك ّفران
ويذبحان بعضهما بعضاً!
كنت أشاهد السياح بعشرات اآلالف ،واآلن أرى السياح
التكفيريين من أكثر من ثمانين دول��ة يحملون السكاكين
والقنابل ولهم زيّ سياحي واحد (لحية طويلة ولباس أفغاني
وسكين ورايات سود )...وبدل البغاء فإنهم يمارسون «جهاد
النكاح» ويغتصبون النساء ويبيعون األيزديات في سوق
العبيد ...هذا ما فعلته «الثورة»!
لن أكتب المزيد ...لكن لو كنت «معارضاً» أو محايدا ً وأنا
أرى أهلي وجيراني يذبحهم الغرباء التكفيريون ويد ّمرون
ماضي آبائنا وأجدادنا ...فهل سأبقى ثائرا ً أساعد في اغتصاب
بلدي ووطني وأذبح أهلي؟
هل سأبقى دليالً للغرباء والتكفيريين الذين تقودهم
المخابرات التركية والصهيونية لتخريب وطني واغتصاب
جيراني أم سأتوب وأوجه بندقيتي إلى القتلة التكفيريين؟
لو كنت مواطنا ً فهل أبقى على الحياد بين الذي يدافع عن
وطنه وأهله وكرامته وبين «الثائر» المتحالف مع التكفيريين
والصهاينة؟
هل حماية سورية والعروبة واإلس�لام من التكفيريين
مسؤولية الجيش والدفاع الوطني والحلفاء أم مسؤولية ك ّل
وطني سوري؟
يمكن لنا كسوريين أن ن��ح� ّل مشاكلنا وأن نحتضن
بعضنا بعضا ً ونتنازل لسورية وليس على حساب سورية،
والندم بداية الطريق والتوبة مدخل الوطنية ...فلنتحد ض ّد
التكفيريين لتبقى سورية وشعبها وجيشها وتبقى المعارضة
والعروبة واإلسالم والمسيحيين في نقائهم وكرامتهم.

* سياسي لبناني

طلب مسؤول فاتيكاني
لدى سماعه سؤال
أحد القادة السياسيين
اللبنانيين عن سبب إصرار
الفاتيكان على ذهاب
البطريرك بشارة الراعي
الى دمشق في ظ ّل حكم
الرئيس بشار األسد،
أن يجلب له سكرتيره
الئحة بالمسؤولين العرب
واألجانب الذين قالوا إنّ
األسد سيرحل ،ووضع
عالمة حمراء قرب أسماء
الذين رحلوا وزرقاء
قرب الذين ما زالوا في
مناصبهم ،قائالً :أرسل
له الجدول تحت عنوان:
هؤالء رحلوا وأولئك
ً
سيرحلون ...مضيفا :يبدو
بعد الذي جرى في قطر
ومصر والسعودية وتركيا
أنّ الله مع األسد ،فلماذا
تسألون الفاتيكان؟

�أوباما يرى الحل ال�سلمي للأزمة الأوكرانية ممكن ًا فقط على �أ�سا�س وحدة �أرا�ضيها
الفروف :الغرب �أ�صبح رهين ًا لموقف كييف غير البنّاء
اعتبر وزي��ر الخارجية الروسي سيرغي الف��روف أن
الغرب أصبح رهينا ً لتصرفات كييف التي ب��ادرت إلى
تصعيد الوضع في منطقة دونباس قبيل انعقاد قمة .G7
وقال الف��روف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
البيالروسي فالديمير ماكيي في موسكو أمس« :إننا ندعو
شركاءنا الغربيين إلى منع انتكاسات تؤدي للعودة إلى
القرارات العسكرية» ،ال يمكن التوصل إلى تسوية لألزمة
بالوسائل السلمية إال بجهود مشتركة يبذلها جميع
األط��راف ذات التأثير في طرفي النزاع من أجل تطبيق
اتفاقات مينسك ،وذلك «ألن البديل الوحيد هو السيناريو
العسكري الذي تتذكره كييف من وقت آلخر».
ولفت الوزير الروسي االنتباه إلى أن التصعيد األخير
في دونباس جاء قبيل انعقاد قمة مجموعة  .G7قائالً:
«يبدو أنهم (كييف) أرادوا تصعيد الوضع ألقصى درجة
قبل انعقاد هذه القمة ،علما ً بأن زعماء الدول السبع أعلنوا
في وقت سابق أن العقوبات على روسيا ستبقى حتى
تطبيق روسيا التفاقات مينسك».
واعتبر أن هذا الوضع أصبح ورقة رابحة بيد كييف،
التي تعمل على إحباط تنفيذ اتفاقات مينسك ،من أجل
إلحاق الضرر بروسيا ،علما ً بأن ذلك يمنع رفع العقوبات
المفروضة على األخيرة .أما الشركاء الغربيون فأصبحوا،
بحسب الفروف ،رهائن لتصرفات كييف ،بسبب ربطهم
بين العقوبات وتنفيذ اتفاقات مينسك.
كما أع��رب وزي��ر الخارجية الروسي عن أمله في أال
ت��ؤدي االس��ت��ف��زازات األخ��ي��رة في منطقة دون��ب��اس إلى
إحباط عملية التفاوض المتواصلة في مينسك .وأشاد
بسير المفاوضات بعد تشكيل  4لجان فرعية معنية
بتطبيق جوانب معينة من اتفاقات مينسك ،وذلك في إطار
مجموعة االتصال الخاصة بأوكرانيا ،قائالً« :هناك بوادر
على تبلور توافق ،ما زال بحاجة إلى بذل جهود جدية
إضافية لتنسيقه ،لكن كل شيء بيد المفاوضين وهو أمر
يمكن تحقيقه ،وأنا أعول كثيرا ً على أال تؤدي االستفزازات
األخيرة حول بلدة ماريينكا والتصريحات العدوانية إلى
إحباط هذه العملية ،وآمل أن تجتمع اللجان الفرعية في
أقرب وقت لمواصلة العمل».
وفي السياق ،أكد الفروف أن موسكو ستحث جمهوريتي
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على تطبيق اتفاقات
مينسك ،وتأمل أن يحذو الغرب حذوها في ما يخص
التأثير في السلطات األوكرانية.
وبشأن استقالة هايدي تاليافيني مبعوثة منظمة األمن

والتعاون األوروب��ي إلى أوكرانيا ،اعتبر الفروف أن هذا
القرار مرتبط بأسباب تحمل طابعا ً شخصياً ،وأعرب عن
أمله في أن يتم تعيين مبعوث جديد قريبا ً وأن تساعده
تاليافيني خالل المرحلة االنتقالية ،كي ينخرط بسرعة
في جهود الوساطة ،وأن��ه يعول على زي��ارة المبعوث
الجديد إلى موسكو إلبالغ القيادة الروسية برؤيته لسبل
تسوية األزمة ،على غرار ما فعلته تاليافيني بعد تعيينها
في هذا المنصب العام الماضي.
وكان الرئيس األميركي باراك أوباما قد أعلن في وقت
سابق أن الحل السلمي الدبلوماسي للنزاع المسلح في
أوكرانيا يمكن فقط على أساس مراعاة وحدة أراضي هذا
البلد وسيادته.
وفي لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون
على هامش قمة مجموعة  G7في ألمانيا ،قال أوباما إن
الحل الدبلوماسي للنزاع سيتطلب من «أوروبا والواليات
المتحدة والشركاء على ضفتي المحيط األطلسي والعالم
كله اليقظة والتركيز على دعم مبدئي وح��دة األراض��ي
والسيادة».
كما اعتبر الرئيس األميركي أنه من المهم الحفاظ على
العقوبات كوسيلة ضغط على روسيا وعلى المقاتلين

وزير الخزانة الأميركي يدعو �إلى توقيع االتفاق النووي

�أمانو :االتفاق المبدئي يك�شف
�أي بعد ع�سكري في ما�ضي �إيران
دع���ا وزي���ر ال��خ��زان��ة األم��ي��رك��ي
ج��اك��وب ل��ي��و إل���ى ت��وق��ي��ع ات��ف��اق
ن��ووي مع إي��ران ،مشيرا ً أن الخيار
ال��دب��ل��وم��اس��ي ه��و ال��ح��ل األف��ض��ل
في التعامل مع البرنامج النووي
اإليراني.
وقال المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة الذرية يوكيا أمانو أمس إن
أي أبعاد عسكرية محتملة لبرنامج
إيران النووي يمكن أن تتضح إذا تم
تطبيق االتفاق المبدئي الذي أبرم في
نيسان بين طهران والقوى العالمية
الست بالتفصيل.
وق��ال أم��ان��و وف��ق�ا ً لنص كلمته:

«أن���ا واث���ق أن ت��وض��ي��ح المسائل
ذات األب��ع��اد العسكرية المحتملة
ممكن خ�لال إط��ار زمني معقول إذا
طبقت إي��ران اإلج��راءات ال��واردة في
إعالن لوزان» في إشارة إلى االتفاق
المبدئي بين طهران والقوى الست.
وأض���اف أم��ان��و« :تطبيق إي��ران
للبروتوكول اإلض��اف��ي سيزيد...
بشكل ملموس قدرة الوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة على تقديم تأكيد
له صدقية لعدم وج��ود أي م��واد أو
أنشطة نووية غير معلنة» في إيران.
وعبر دبلوماسيون عن خشيتهم
من أنه فور تخفيف العقوبات على

إي���ران مقابل ال��ح��د م��ن برنامجها
النووي لن تكون طهران راغبة في
أن تكشف للوكالة عن كل التفاصيل
الخاصة بأنشطتها السابقة.
وفي إط��ار االتفاق المبدئي الذي
جرى التوصل إليه في سويسرا في
نيسان يتعين على إيران أن تنفذ ما
يسمى بالبروتوكول اإلضافي الذي
يعطي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
حق القيام بعمليات تفتيش أدق في
منشآت إيران .وتبعث إيران برسائل
م��ت��ض��ارب��ة ب��ش��أن ن���وع التفتيش
وقواعد الدخول الى مواقع عسكرية
مهمة.

المعارضين لكييف في جنوب شرق أوكرانيا« :كي ينفذوا
اتفاقات مينسك بالكامل».
إلى ذلك ،أعلن ألكسندر هوغ نائب رئيس بعثة المراقبة
الدولية في أوكرانيا عن تسجيل يومي لوجود أسلحة
ثقيلة في منطقة النزاع في دونباس ،على رغم اتفاق
الجانبين المتنازعين على سحبها عن خط التماس.
وق��ال ه��وغ في كلمة ألقاها خ�لال اجتماع للمجلس
البرلماني «أوكرانيا  -الناتو» في كييف أمس« :هناك
تصريحات م��ن الجانبين تشير إل��ى سحب األسلحة
الثقيلة ،إال أننا نشاهد كل ي��وم مئات القطع من هذه
األسلحة على رغم أن الجانبين اتفقا على أال تكون هناك
مثل هذه األسلحة».
كما أوضح أن منظمة األمن والتعاون في أوروبا ال ترى
األسلحة الثقيلة في المواقع التي سحبت إليها سابقاً،
مضيفا ً أن ه��ذه األسلحة نقلت إل��ى جهة مجهولة وأن
الجانبين يتبادالت االتهامات بإخفاء األسلحة الثقيلة.
من جهة أخ��رى ،أكد وزير الدفاع األوكراني ستيبان
بولتوراك خ�لال االجتماع أن��ه ال يمكن حل ال��ن��زاع في
شرق أوكرانيا عسكريا ً فقط ،مشيرا ً إلى أن بدء عملية
أمنية واسعة النطاق سيؤدي إلى سقوط خسائر بشرية

كثيرة بين المدنيين ،مؤكدا ً أن كييف ال تريد سقوط المزيد
من الضحايا بين األوكرانيين وستفعل كل ما بوسعها
للحيلولة دون سقوط خسائر كبيرة بين المدنيين.
وفي شأن متصل ،أعلن أندريه باروبي نائب رئيس
البرلمان األوكراني أن هدف أوكرانيا هو االنضمام إلى
حلف شمال األطلسي ،وقال« :هدف أوكرانيا هو االنضمام
إلى الناتو» ،مذ ّكرا ً بأن قمة الحلف في بوخارست في
 2008أقرت بحق أوكرانيا في االنضمام إلى «الناتو».
وأكد نائب رئيس البرلمان األوكراني« :مهمتنا تتمثل
في أن نقوم بكل ما بوسعنا لنتكيف مع كل المتطلبات
التي نواجهها من أجل تحقيق هذا الهدف بأسرع وقت
يمكن».
في السياق ذاته ،قال باروبي إن كييف تنوي إكمال
عملية إقامة نظام المركزي وإجراء إصالحات في الدستور
األوكراني قبل الخريف المقبل ،مؤكدا ً أن النظام الالمركزي
سيقام في كل أنحاء البالد وأن الحديث ال يدور عن إقامة
نظام فيدرالي في أوكرانيا.
وص ّرحت إيرينا غيراشينكو ممثلة أوكرانيا في اللجنة
الفرعية للشؤون اإلنسانية التابعة لمجموعة االتصال
الخاصة بتسوية األزمة األوكرانية أن أكثر من  300أسير
من المواطنين األوكرانيين محتجزون حاليا ً لدى قوات
دونيتسك وكذلك في روسيا ،مشيرة إلى أن هناك أكثر من
 1200مفقود.
وأش��ارت غيراشينكو في اجتماع المجلس البرلماني
«أوكرانيا  -الناتو» إلى أن الجانب األوكراني يدعو إلى
إش��راك الصليب األحمر ال��دول��ي في عملية البحث عن
المفقودين وإثبات هوياتهم ،متهمة الجانب الروسي
بعرقلة « المبادرات كافة الرامية إلى البحث عن سبل
تخفيف التوتر وتقديم المساعدات اإلنسانية».
وأضافت أن  11مواطنا ً أوكرانيا ً محتجزون حاليا ً في
روسيا ،وأن االستخبارات األوكرانية تملك معطيات غير
مؤكدة تشير إلى أن عدد المحتجزين األوكرانيين قد يبلغ
 30شخصاً ،داعية المجتمع الدولي لممارسة الضغط
الالزم من أجل اإلفراج عن جميع األسرى من دون شروط
مسبقة وفقا ً التفاقات مينسك.
وطالبت غيراشينكو بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة
األمن والتعاون في أوروب��ا بأن تقوم ليل نهار بمراقبة
الوضع في منطقة شيروكينو شرق ماريوبل في جنوب
مقاطعة دونيتسك ،وهي المنطقة التي تتعرض لقصف
مستمر على رغم محاوالت نزع السالح فيها.

المك�سيك :ن�سبة الم�شاركة
في االنتخابات دون  50في المئة
أع��ل��ن رئ��ي��س المعهد الوطني
لالنتخابات في المكسيك لورينزو
كوردوفا أمس أن نسبة من أدلوا
بأصواتهم تراوحت بين  47.2و
 48.5في المئة ،وعلى رغم ذلك
اعتبرها إيجابية.
وأش��ار ك��وردوف��ا إل��ى أن 449
مركز اقتراع فقط لم يصوت فيها
من أصل  148ألفا ً و 800مركز في
عموم البالد.
وب��ن��اء ع��ل��ى ال��ن��ت��ائ��ج األول��ي��ة
ل��ف��رز األص�����وات ح��ص��ل ال��ح��زب
الثوري ذو المؤسساتي الحاكم
على نحو  30.3ف��ي المئة من
األص��وات ليضمن  200مقعد من
أصل  500في البرلمان ،وحصل
ح��زب ال��ع��م��ل ال��وط��ن��ي ع��ل��ى 22
في المئة من األص���وات ليحصل
بذلك على  110مقاعد ،أما حزب

الثورة الديمقراطية فحصل على
نحو  11.6في المئة من أصوات
الناخبين ما يعادل  55مقعداً،
يذكر أن ح��زب الخضر الحليف
للحزب الحاكم يمكن أن يحصل
ع��ل��ى  40م��ق��ع��دا ً ف��ي ال��ب��رل��م��ان،
وس��ت��ص��در ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة
األربعاء  10حزيران.
وب���ل���غ���ت ن���س���ب���ة م���ش���ارك���ة
الناخبين ف��ي واح���دة م��ن أكبر
االنتخابات في تاريخ المكسيك
أق����ل م���ن ال��ن��ص��ف ح��ي��ث دع��ي
للتصويت  83مليون مكسيكي من
أصل  122مليون مكسيكي ،وذلك
النتخاب نواب البرلمان و 9حكام
واليات باإلضافة إلى اختيار أكثر
م��ن  1500م��س��ؤول م��ن مختلف
المستويات.
وال���ص���ورة ال��س��ل��م��ي��ـ��ة إلدالء

ع��ش��رات الماليين م��ن الناخبين
ب��أص��وات��ه��م ش��وه��ت��ه��ا هجمات
على مراكز االقترـاع في عدد من
المناطـق ،حيث أحرق محتجون
في بلـدة تيستـال بوالية غيريرو
 28مركـز اقتـراع من أصـل ،54
وف���ي والي����ة أوه��اك��ـ��ا اعتقلـت
ال��ق��ـ��ـ��وات األمنيـة  90شخصـا ً
بسبب عدد من المخالفـات ،وفـي
والي���ة ت��ش��ي��ـ��اب��اس اعتقــل 15
شخصـا ً .
وس��اع��دت اإلج����راءات األمنية
ف��ي م��ن��اط��ق ال��ت��وت��ر ف��ي تجنب
مصادمات عنيفة ،حيث أرسلت
السلطات إل��ى والي���ات غيريرو
وأوهاكا وتشياباس وميتشوكان
ن��ح��و  18أل��ف��ا ً م��ن رج���ال األم��ن
الفيدرالي وقوات الجيش وفرضت
حظرا ً موقتا ً على بيع الكحول.

«بيغيدا» تحقق اختراق ًا
في انتخابات بلدية �ألمانية
أحرزت حركة «بيغيدا» المناهضة لألسلمة في ألمانيا
المركز الرابع في االنتخابات البلدية في مدينة دريزدن
ونالت نحو  10في المئة من األصوات.
وحلت مرشحتها تاتيانا فيسترلينغ ،في أول مشاركة
للحركة في االنتخابات ،في المرتبة الرابعة ،بعد مرشحة
حزب االشتراكيين الديموقراطيين واليسار المتطرف
وأن��ص��ار البيئة ف��ي المرتبة األول���ى ،وم��رش��ح الحزب
الليبرالي في الثانية ،ومرشح حزب المستشارة األلمانية
أنغيال ميركل في المرتبة الثالثة ما يشكل تراجعاًَ.

وشكلت النتيجة نجاحا ً لـ«حركة الوطنيين األوروبيين
ضد أسلمة الغرب» التي حشدت في ذروة تعبئتها في
منتصف كانون الثاني  25ألف شخص في دريزدن ،كما
تمكنت «بيغيدا» قبل أن تضعفها خالفات بين قادتها ،من
االنتشار إلى مدن أخرى حيث اتخذت في معظمها مواقف
علنية معادية لألجانب.
ومن المقرر أن تنظم دورة ثانية في االنتخابات البلدية
في  5تموز بسبب ع��دم نيل أي من المرشحين تأييدا ً
مطلقاً.

