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«�إ�سرائيل»...
وتنامي المقاطعة الدولية

الملف ال�سوري ما بعد القاهرة والم�ستحيالت الثالثة
} توفيق المحمود

} راسم عبيدات
واضح أنّ حالة كبيرة من القلق واالضطراب والخوف واالرتباك
تسود دول��ة االحتالل وحكومتها تجاه ت��ردّي مكانة «إسرائيل»
الدولية في ضوء النداءات والمطالبات المتكررة بفرض العقوبات
والمقاطعة الدولية عليها ،نتيجة االحتالل واالستيطان االستعماري
وجدار الفصل العنصري وسياسة الفصل العنصري «األبارتهايد»،
وما ترتكبه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني ،ولم تعد
«إسرائيل» تتعامل مع هذا الملف باستهتار ومن دون اكتراث ،بل
أصبح خطر المقاطعة الدولية لدولة االحتالل يوازي خطر القنبلة
النووية اإليرانية على دولة االحتالل.
ولعل التطورات األخيرة التي حصلت بمقاطعة العديد من الدول
األوروبية لمعرض للسالح في «تل أبيب» الثالثاء الماضي هي التي
أشعلت الضوء األحمر أمام حكومة االحتالل ،فصادرات «إسرائيل»
العسكرية تقدر بمئات الماليين من ال���دوالرات سنوياً ،وانتقال
المقاطعة إلى تجارة السالح ،سيشكل ضربة موجعة للصناعات
العسكرية «اإلسرائيلية» ،وكذلك طرح تجميد عضوية «إسرائيل»
في «الفيفا» وانضمام االتحاد الوطني لمجالس طلبة بريطانيا والذي
يضم في عضويته ( )7ماليين طالب إلى حملة المقاطعة ،نتيجة
ارتكاب دولة االحتالل لجرائم حرب في حربها العدوانية األخيرة على
قطاع غزة  ،2014واستمرار احتاللها لألراضي الفلسطينية المحتلة،
هي التي دفعت باالتحاد البريطاني الطالبي لمثل هذا القرار.
القلق واالض��ط��راب «اإلسرائيلي» ج��راء ذل��ك اضطر الحكومة
«اإلسرائيلية» إل��ى عقد جلسة خاصة لـ«الكنيست» البرلمان
«اإلسرائيلي» بكامل هيئتها ،للتدارس والتباحث في كيفية التعامل
مع هذا الخطر الجدي ،إذ أن «الكنيست» اعتبر المقاطعة بمثابة تهديد
استراتيجي لـ «إسرائيل» وليس تهديدا ً سياسيا ً فقط ،وتحدث عن
ذلك كل مركبات ومكونات حكومة االحتالل المتطرفة والعنصرية من
رئيس وزراء دولة االحتالل بنيامين نتنياهو إلى رئيس الدولة ريفلين
فوزيرة الثقافة والرياضة المتطرفة ريغيب فالمتطرفة شاكيد وزيرة
العدل ،حيث وصفوا ذلك بالتهديد االستراتيجي وبأنه يستهدف
محو دولة االحتالل وليس تقسيم ما يسمى بأرض «إسرائيل» على
رأي المتطرفة شاكيد .ولذلك دعوا الى تشكيل خلية عمل للمواجهة
والتصدي لمخاطر المقاطعة ،خلية يُج ّند لها ديوان رئيس الوزراء
ووزارة الخارجية وكل سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج
وكل وسائل اإلعالم وكتاب الرأي ،وكل أصدقاء دولة االحتالل في
الدول األوروبية وأميركا ،وكل المؤثرين في صناعة القرار في دولهم
من رجال أعمال ورأسماليين يهود.
ولتدليل على خطورة ما يحدث ويواجه دولة االحتالل من عزل
ومقاطعة على المستوى الدولي في الجوانب األكاديمية والثقافية
واالقتصادية على وجه الخصوص،عمدت حكومة االحتالل إلى نقل
هذا الملف إلى وزارة الشؤون االستراتيجية.
ومما تجدر اإلشارة إليه ،أن حركة المقاطعة الدولية لـ«إسرائيل»
بدأت في عام  ،2001في مؤتمر ديربن الذي عقد في جنوب أفريقيا
بمشاركة  1500منظمة غير حكومية ،صاغت ما ع��رف بوثيقة
ديربن ،وهي عبارة عن خطة عمل لعزل «إسرائيل» على المستوى
السياسي.
الحملة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة «إس��رائ��ي��ل» وسحب
االس��ت��ث��م��ارات منها وف���رض ال��ع��ق��وب��ات عليها ( )BDSتحقق
نجاحات مهمة على صعيد عزل «إسرائيل» ومقاطعتها أكاديميا ً
وثقافيا ً واقتصاديا ً وعسكرياً ،وثمرة جهدها المتواصل ومالحقاتها
ومتابعتها ،وتنسيقاتها وتواصلها مع القوى ومؤسسات المجتمع
المدني واألهلي في خالل انطالقتها  2005/6/9ولغاية اآلن ،أنجزت
ما لم تستطع إنجازه الحركة السياسية والدبلوماسية المرتبكة
والمتلعثمة والمرتعشة للسلطة ومعها منظمة التحرير الفلسطينية،
فنحن نتحدث من بداية العام الحالي عن  1000مؤسسة ثقافية
بريطانية انضمت لمقاطعة دولة االحتالل ،وفي شباط الماضي من
العام الحالي  700فنان ،بينهم فنانون عالميون ينضمون لمقاطعة
دولة االحتالل ،ناهيك عن التطور األهم ،وهو إعالن شركة سليكوم
الفرنسية وقف عملها في «إسرائيل» وإنهاء تعاقدها مع شركة بارتنر
«اإلسرائيلية» لكونها تعمل في المستوطنات «اإلسرائيلية»...الخ.
«أسرائيل» الرسمية وغير الرسمية ُتج ّند للتصدي ومواجهة
حمالت المقاطعة ،وتضخ األم��وال بماليين ال��دوالرات وتجند كل
وسائل اإلعالم لهذه الغاية ،وفي هذا السياق نقول بأن دولة االحتالل
ولمحاربة حمالت المقاطعة س��نّ الكنيست ع��ام « 2011قانون
المقاطعة» ضد كل من يطالب بمقاطعة «إسرائيل» واعترضت عليه
مؤسسات حقوق اإلنسان.
وصادقت المحكمة العليا «اإلسرائيلية» على هذا القانون في
 15نيسان  2015معتبرة« :أن المقاطعة لها طابع عنصري كونها
تنادي بمقاطعة مؤسسات فقط النتمائها «اإلسرائيلي»».
وي��ن��ص ق��ان��ون المقاطعة «اإلس��رائ��ي��ل��ي» على تقديم دع��وى
قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات
المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تنظم
بداخلها .كما يخول القانون وزير المال بفرض عقوبات اقتصادية
كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.
واعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»« :أن الحرب ضد حمالت
المقاطعة ليست حربا ً سياسية فقط بل هي حرب قومية».
وأطلقت الصحيفة حملة االثنين تحت عنوان «إسرائيل» أوالً،
نحارب المقاطعة» ،و«تجند في معركة التصدي» وقالت إنها ستنشر
خالل الشهر واألشهر المقبلة مقاالت ومواضيع خاصة ضد نشطاء
المقاطعة.
وفي إطار سياسة المواجهة أيضاً ،فإن «إسرائيل» وآلة الدعاية
الصهيونية ستتهم أي مؤيد لحركة المقاطعة بمعاداة السامية
وستستخدم ذل��ك كشكل من أشكال الترهيب إليقاف كل أشكال
معارضتها ،وتستخدم تكتيك تشويه السمعة خصوصا ً ضد مؤيدي
المقاطعة من األوروبيين لشعورهم بالذنب من المحرقة النازية،
ونجحت «إسرائيل» نسبيا خالل العقود الماضية باستخدام عقدة
الذنب عند األوروبيين للتواطؤ على قمع الفلسطينيين».
وأيضا ً فإنها ستحاول نزع «الشرعية» عن حركة المقاطعة،
والطلب من ال��دول األوروبية وأميركا بمحاكمة كل من يدعو إلى
مقاطعة البضائع «اإلسرائيلية» أو وض��ع عالمات خاصة على
منتوجات المستوطنات ،أو مقاطعتها أكاديميا ً وثقافيا واقتصادياً،
ناهيك عن إخراج تلك الحركات عن القانون ،وكذلك على سبيل المثال
قالت وزيرة الثقافة والرياضة «اإلسرائيلي» ميري ريغب بأنها قررت
وقف دعم أو رعاية الوزارة ألي عمل فني أو نشاط ثقافي يعتمد على
أنشطة المنظمات الحقوقية واألهلية التي تعنى بمراقبة سجل حقوق
اإلنسان في األراضي الفلسطينية.
أما السيد عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب
االستثمارات وفرض العقوبات على «إسرائيل» فيرجع النجاحات
التي تحققها حركة المقاطعة ( )BDSلكون «الحركة ترتكز إلى
القانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق اإلنسان .وترفض رفضا ً
قاطعا ً كل أشكال العنصرية ،بما في ذلك معاداة السامية وواقع
ازدي��اد الدعم اليهودي للحركة في الغرب هو نتيجة االنسجام
األخالقي للحركة».
واختتم باقتطاف فقرة وردت في بيان الـ( )BDSفي إطار رفضها
للمؤتمر التطبيعي الذي كان مقررا ً عقدة في الحادي عشر من الشهر
الجاري في فندق أفرست في بيت جاال تحت عنوان «دولتين وطن
واحد».
إن انخراط فلسطينيين في مشاريع تطبيع كهذا المؤتمر ،يو ّفر
أوراق توت لجرائم «إسرائيل» وانتهاكاتها للقانون الدولي ،بغض
النظر عن النوايا ،ويضرب اإلج��م��اع الوطني المؤيد لمقاطعة
«إس��رائ��ي��ل» ورف��ض التطبيع معها في شتى المجاالت البيئية
والرياضية واالقتصادية والنسوية والنقابية وغيرها .كما يضعف
التطبيع حركة التضامن العالمية مع حقوق شعبنا غير القابلة
للتصرف.
وأوضح أن «مناهضة التطبيع هي مسؤولية جماعية وضرورة
نضالية من أجل حرمان دولة االحتالل واألبارتهايد ومؤسساتها
من بعض أهم أدوات السيطرة على مجتمعنا و ُمقدّراتنا ،حيث تدعو
اللجنة الوطنية للمقاطعة بنات وأبناء شعبنا إلى أوسع اصطفاف
وطني وشعبي لمقاومة التطبيع بكل الوسائل السلمية والحضارية
المتاحة ،ومنها مقاطعة الشركات والمشاريع والمحال التجارية
والفنادق المنغمسة في التطبيع».
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

أنهت أطراف المعارضة السورية المجتمعة منذ أيام في
القاهرة مشاوراتها بخصوص األزمة السورية وخرجت
بنتيجة مفادها أنه ال بد من السير في طريق الحل السلمي،
ولكن بشرط أساسي وهو أن ال يكون للرئيس بشار األسد
دور في المرحلة المقبلة التي تبدأ حسب زعمهم بتشكيل
حكومة انتقالية مؤلفة من المعارضة وجزء من الحكومة
السورية الحالية.
الحكومة ال��س��وري��ة رف��ض��ت م��ق��ررات مؤتمر القاهرة
حول مستقبل سورية واعتبرتها مستحيلة ،مشير ًة إلى
عدم وج��ود طرح جاد من قبل المعارضة إليجاد تسوية
سياسية لحل األزمة في البالد وطالبتها باتفاق على منهاج
وطني لوقف نزيف الدماء في الدولة السورية ،وأن سورية
بقيادة الرئيس بشار األس��د كانت جدية ف��ي ال��ح��وار مع
المعارضة ،وأن المعارضة رفضت الحوار وتحلم بحدوث
انقالب سياسي في سورية ،كي تستولي على السلطة.
فاألحداث في سورية تزداد حدة وتوتراً ،يوما ً بعد يوم
خ�لال الفترة األخ��ي��رة ،سياسيا ً وميدانيا ً وبخاصة في
ظل تسارع األحداث في ميدان المعركة وخسارة الجيش
السوري خالل شهر تقريبا ً عددا ً من المدن والنقاط ابتداء
من إدلب إلى جسر الشغور وتدمر ودرعا حيث أن دخول
المجموعات اإلره��اب��ي��ة المدعومة م��ن تركيا ،لوجستيا ً
وماليا ً وعسكريا ً وكذلك ن��اري��اً ،أدت إل��ى ع��ودة المشهد
السوري إلى المربع األول من حيث التأثير على خطوات
الحل السياسي الذي تسعى من خالله الحكومة السورية

بالتعاون مع حلفائها وبالتحديد روسيا وإي��ران من أجل
تأطير كل االجتماعات التي حصلت في موسكو بين أطياف
المعارضة السورية وبين الحكومة السورية ،كي ينتقل
الجميع بالتزامن مع مبادرة دي ميستورا بشأن «جنيف
– »3لكن التسعير الكبير من قبل المجموعات المسلحة
والمجازر التي وقعت في مناطق عدة ال تعطي مجاالً للشك
بأن الدول الراعية للمجموعات المسلحة المقاتلة في سورية
لم تر حتى اآلن أن الوقت قد حان للدخول في غمار الحل
السياسي لالزمة السورية ،بما يتناسب مع مصالحها التي
حاولت تحقيقها خالل السنوات األربع منذ بدأت األحداث
في سورية ،على رغ��م أن الكثير من الخبراء والمحللين
يرون أن الفترة المقبلة هي الفترة الحاسمة ،ألن الجميع قد
ضاق ذرعاً ،وبخاصة من عجز منهم كالسعودية والواليات
المتحدة وحتى تركيا التي فشلت حتى اآلن من تحقيق
الهدف في اقتطاع مناطق عازلة على الحدود مع سورية،
من أجل تحسين شروط اللعبة السياسية في مؤتمر جنيف
المقبل إن حدث وتم عقده أصالً ،حيث أنه من الواضح أن
الواليات المتحدة على رغم موقفها الصعب أمام فشلها في
جميع الملفات وبالتحديد بخصوص ملف إيران النووي،
حيث فشلت تماما ً في إقصاء إيران عن المشهد أو ابتزازها
في اليمن والعراق وفي سورية خصوصاً.
كما أن السعودية حاولت إغ��راء حلفاء سورية بالمال
ألن العقل الخليجي يرتكز على المال ومنظومة بيع النفط
وشراء الذمم واألقالم والحكومات واألحزاب والمشايخ،
ف��ح��اول ال��س��ع��ودي��ون ك��ث��ي��را ً بتخطيط أم��ي��رك��ي مقايضة
روسيا مباشرة لفض تحالفها مع إي��ران ،بالتالي تفكيك
��وح��دة ،وم��ح��اول��ة ال��ت��ف��اوض م��ع روس��ي��ا لحفظ
ال��ق��وة ال��م ّ
مصالحها ف��ي س��وري��ة وال��ي��م��ن وم��ص��ر وغ��ي��ره��ا ،عبر

البوابة السعودية وليس عبر البوابة اإليرانية ،للوصول
إلى موقف روسي يتخلى عن الرئيس األسد والنظام في
سورية ،لكن روسيا رفضت ذلك ألن ال��روس ع��ادوا إلى
المشهد السياسي الدولي نتيجة صمود إي��ران وسورية
والمقاومة في لبنان والعراق ،ولم يدفع الروس شيئاً ،وها
هي سورية تدفع الثمن نيابة عن محور المقاومة وروسيا،
والمحاولة السعودية فاشلة وساذجة ،فروسيا تملك من
المليارات أكثر مما تملك السعودية.
وتصريحات الرئيس أوباما بخصوص مستقبل األزمة
السورية ودور الرئيس بشار األسد فيها خالل لقائه في
أي��ار الماضي بخالد خوجة رئيس م��ا يسمى باالئتالف
الوطني السوري حيث وصفه بفاقد للشرعية ،وأن ليس له
مستقبل في حل الشأن السوري أو القيادة ،هذا التصريح
الذي القى رفضا ً روسيا ً وردت عليه بأن الشعب السوري
هو من يقرر مصير الرئيس األس��د وليس الدوالألخرى،
فهذا التصريح يأتي ضمن الهجمة اإلعالمية المدعومة
والمكرسة ف��ي شكل كبير ج��دا ً ليشكل ضغطا ً سياسيا ً
وم��ي��دان��ي��اً ،ل��ك��ن ال��ش��ع��ب ال��س��وري وج��ي��ش��ه وق��ي��ادت��ه لن
يرضخوا بعد أرب���ع س��ن��وات م��ن المواجهة الطاحنة مع
المجموعات اإلرهابية في المناطق السورية كافة.
اخيرا ً في ظل الظروف الراهنة والصعبة التي تعيشها
سورية وفي اطار مواجهة اإلرهاب الذي يعصف فيها منذ
سنوات عدة ،هل يكون هذا الطرح الذي قدمته ما يسمى
المعارضة معقوالً؟ وهل تقبل به الحكومة السورية التي
واجهت هذا اإلرهاب لوحدها في ظل الضغط المستمر من
قبل أطراف المعارضة السورية وبخاصة الخارجية التي
اتهمت كثيرا ً بالتبعية للخارج وتنفيذ أجندات محددة؟
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كيان العدو «اال�سرائيلي» ينفي التج�س�س على المفاو�ضات النووية مع انطالق جولة جديدة

«ال�شعوب الديمقراطي» مع ائتالف تركي ال ي�ضم العدالة والتنمية

نجفي� :إنجاز االتفاق النووي ممكن قبل نهاية حزيران

�أردوغان وداود �أوغلو يحثان
على ت�شكيل حكومة ائتالفية

ق��ال رض��ا نجفي مبعوث إي��ران ل��دى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية أمس إن التوصل التفاق
نووي نهائي مع القوى العالمية ممكن بحلول نهاية
حزيران.
وقال للصحافيين بعد اجتماع مجلس محافظي
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا« :إذا التزم
محاورونا باألطر المتفق عليها ،فإن التوصل إلى
اتفاق بحلول نهاية حزيران سيكون أمرا ً ممكناً».
ورد ال��م��س��ؤول اإلي��ران��ي على س���ؤال عما إذا
كانت بالده ستطبق مزيدا ً من إج��راءات الشفافية
بخصوص برنامجها النووي كما جاء في االتفاق
الموقت الذي تم التوصل إليه في نيسان وسيضمن
دخول مفتشين إلى مواقع عسكرية ،قائالً« :إن هذا
األمر يجب إرجاؤه إلى حين وضع النص النهائي
ألي اتفاق».
وحثت الواليات المتحدة إيران في بيان صادر
ف��ي فيينا أم��س على تنفيذ إج���راءات الشفافية
النووية المنصوص عليها في االتفاق األولي ،وقالت
لورا كنيدي مبعوثة الواليات المتحدة لدى الوكالة
الدولية للطاقة الذرية إنه «ال يزال من المهم أن تنفذ
إيران البند المعدل  3.1من دون تأخير» ،حيث يلزم
هذا البند إي��ران باإلخطار المبكر ببناء المنشآت
النووية الجديدة.
جاء ذلك في وقت حذر رئیس مجلس الشوری
االي��ران��ي علي الری��ج��ان��ي ،م��ن أن المفاوضات
ستتوقف ومجموعة  1+5ستتضرر فیما إذا لم ِ
تف
بتعهداتها.
وقال المسؤول اإليراني أمس« :إن المفاوضات
جاریة منذ ث�لاث س��ن��وات ،األميرکیون یطلقون
تصریحات جدیدة في الوقت الحاضر ،ویتصورون
أن الشعب اإلیراني بحاجة إلی المفاوضات ،هم
اختبروا الشعب اإلیراني وما زالوا یختبرونه».
وأضاف« :ان الموضوع النووي لیس موضوعا ً
منفصالً عن القضایا الداخلیة والدولیة للشعب
اإلی��ران��ي ،الموضوع ال��ن��ووي حلقة من سلسلة
واسعة تشمل القضایا االجتماعیة والسیاسیة
واالق��ت��ص��ادی��ة ال��داخ��ل��ی��ة وال��خ��ارج��ی��ة للشعب
اإلیراني».
وأشار الریجاني إلی الفتوی التي أصدرها قائد
الثورة اإلسالمیة في حرمة إنتاج أسلحة الدمار
الشامل عن طریق الطاقة النوویة وقال« :الفتاوی
الشرعیة ف��وق جمیع األحکام بالنسبة للشعب
اإلیراني والمسلمین عموماً».
وشدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس
على ضرورة التحقق من تنفيذ بنود أي اتفاق مع
إيران ،مشيرا ً إلى عدم وجود أي ضمان لذلك حتى
اآلن .وقال« :يجب أن يكون بمقدورنا التحقق (من
تنفيذ االتفاق) في الواقع ،ليس لدينا تأكيد في هذا
الصدد بعد».

وأوض��ح رئيس الدبلوماسية الفرنسية قائالً:
«نريد اتفاقا ً مع إيران ،لكن االتفاق ال بد أن يكون
قابالً للتحقق منه وأن يكون محكما ً وسليماً .ونحن
اليوم ال نملك ضمانات لهذا ،أي اتفاق ال يمكن
التحقق منه لن يكون قابالً للتنفيذ» ،مضيفاً« :لم
نصل بعد لنهاية المناقشات».
وكانت قد انطلقت أمس في مدينة فيينا جولة
جديدة من محادثات النووي بين إيران ومجموعة
السداسية على مستوى الخبراء ،فيما تواصلت
محادثات موازية بين طهران واالتحاد األوروبي
على مستوى المدراء.
ياتي ذلك بينما تتواصل التفسيرات والتفسيرات
المضادة بين إي��ران ودول غربية ح��ول االتفاق
النووي المحتمل.
وعلى وق��ع ح��رب التصريحات ،تمتد طاولة
المفاوضات النووية بين طهران وال��دول خمسة
زائ��دا ً واح��دا ً في فيينا ،مع اقتراب انتهاء الموعد
المقرر للتوصل التفاق نهاية الشهر الجاري ،في
حين ال يزال الطرف األميركي يتحدث عن اتفاق يحد
من قدرات إيران النووية بشكل أبدي.
وفي السياق ،نفى كيان العدو «اإلسرائيلي»
أمس تورطه في التجسس على المفاوضات التي
أجريت في األشهر الماضية في سويسرا ،بشأن
برنامج طهران النووي.
وقالت تسيبي هوتوفلي نائب وزي��ر خارجية
كيان العدو «ال يوجد أساس من الصحة للتقارير
الدولية عن تورط «إسرائيل» في هذه القضية».
وكانت تقارير إعالمية غربية تحدثت أخيرا ً
عن وجود شكوك قوية بأن «تل أبيب» تجسست
على محادثات سويسرا النووية من خالل فيروس
إلكتروني متطور زرعته في أجهزة الحاسوب في

الفنادق التي أجريت فيها هذه المفاوضات.
وق��ال��ت شركة «كاسبرسكي» الروسية ألمن
الكمبيوتر إن فيروس كمبيوتر استخدم الختراق
قاعات حيث أجريت المحادثات الدولية الخاصة
بالبرنامج النووي اإليراني ،مشيرة إلى أنها الحظت
التسلل إلى شبكة االنترنت عقب رصد الفيروس
«دوكو  »2في نظمها مطلع ربيع هذا العام ،الفتة
إلى أن هذا الفيروس صمم للتجسس على نظمها
التكنولوجية وأبحاثها وعملياتها الداخلية.
وأكد بيان لشركة «كاسبرسكي» إنه تم اكتشاف
ضحايا آخرين للفيروس في دول غربية وفي
الشرق األوسط وآسيا ،مضيفة« :الشيء الالفت
لالنتباه ب��درج��ة أكبر ه��و أن بعض اإلص��اب��ات
الجديدة بالفيروس عامي  2015 - 2014مرتبطة
باألحداث واألماكن المتصلة بمفاوضات الدول
الخمس زائدا ً واحدا ً مع إيران بشأن اتفاق نووي».
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أنه
من المعتقد على نطاق واسع أن الفيروس استخدمه
جواسيس «إسرائيليون» بعد ربطه بثالثة فنادق
أوروبية فاخرة استضافت المفاوضات التي ضمت
إيران والقوى الست العالمية.
وكانت الواليات المتحدة اتهمت «إسرائيل» في
شباط الماضي باستخدام تسريبات منتقاة من
المحادثات لتشويه الموقف األميركي ،في حين
ر ّكزت «إسرائيل» على تشكيكها في أن يؤدي أي
اتفاق يتمخض عن المحادثات إلى كبح البرنامج
النووي اإليراني بدرجة كافية.
وكشف مسؤولون «إسرائيليون» ،أثناء جوالت
متعددة من المحادثات النووية ،أنهم على علم
بمجريات المفاوضات م��ن م��ص��ادر ع��دة بينها
معلومات استخباراتية ومعلومات نقلها حلفاء.

في أول خطاب له بعد االنتخابات البرلمانية التي أسفرت عن خسارة حزب
العدالة والتنمية الغالبية المطلقة في البرلمان منذ  13سنة ،دعا الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان ،أمس ،األحزاب السياسية إلى تشكيل حكومة ائتالف في
أسرع وقت ممكن.
و قال الرئيس التركي إن «على الجميع أن يضعوا مصلحتهم الشخصية
جانباً ،وأن يشكلوا حكومة ائتالفية في أسرع وقت ممكن» ،مضيفا ً أنه يجب
عدم السماح ألي تطور سياسي بأن يهدد مكاسب تركيا ،وأكد أنه سيقوم بدوره
إليجاد حل في ضوء السلطات التي يكفلها له الدستور.
وبين أردوغان أن نتيجة االنتخابات ال تعني أن تركيا ستظل من دون حكومة،
مشيرا ً إلى أن على الجميع تلبية إرادة الشعب التركي قائالً إن االنتخابات كانت
ناجحة وشكلت معيارا ً للديمقراطية ،محذرا ً من أن التاريخ سيحاسب كل من
يتسبب في إبقاء تركيا في فراغ سياسي.
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء التركي ،أحمد داود أوغلو ،في مقابلة مع
القناة التركية العامة «تي أر تي» ،بأن حزب العدالة والتنمية وحده يمكنه قيادة
ائتالف ،مشددا ً على أنه إذا ما وضعت األحزاب األخرى عراقيل ولم تتوصل إلى
حل في ما بينها فسيتم اللجوء مجددا ً إلى الشعب.
وأضاف داود أوغلو أن التاريخ أظهر عدم مالئمة الحكومات االئتالفية لتركيا
لكن حزبه الحاكم مستعد لجميع االحتماالت ،مضيفا ً خالل اجتماع للمسؤولين
المحليين في حزب العدالة والتنمية الحاكم من جميع أنحاء البالد «لقد
استخدمنا نماذج الحكومات االئتالفية في السبعينات والتسعينات كأمثلة
لنبرهن غلى أن االئتالفات ليست مناسبة لتركيا وسنتمسك بهذا الموقف».
وتابع« :لكن وسط المشهد السياسي الحالي فالحزب الوحيد الذي يمكن
أن يقدم حلوال ً واقعية هو حزب العدالة والتنمية ...نحن منفتحون على أي
احتماالت في تركيا تستند إلى التطورات األخيرة».
وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن أنه سيبحث الخيارات كافة ومن بينها
اللجوء إلى انتخابات مبكرة في حال فشل المشاورات لتشكيل حكومة ائتالف.
وخسر حزب العدالة والتنمية الغالبية البرلمانية بعد أن حصل على 258
مقعدا ً من أصل  550في البرلمان ،وتراجع الحزب من نسبة  49.9في المئة
عام  2011إلى  40.8في المئة في االنتخابات األخيرة التي أجريت في الـ 7من
حزيران.
وفي المقابل ،حاز حزب الشعب الجمهوري  132مقعداً ،فيما حصل حزب
الشعوب الديمقراطي وحزب الحركة القومية على  80مقعداً.
وعبر حزب الشعوب الديمقراطي التركي عن استعداده لقبول جميع الخيارات
المتعلقة بتشكيل حكومة ائتالفية على أال تضم حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ّ
وحث أردوغان على عدم تخطي صالحياته الدستورية.
وقال صالح الدين دمرداش الزعيم المشارك لحزب الشعوب« :إن إدخال
تركيا في نقاشات عن انتخابات مبكرة لن يجدي نفعاً .نعتقد أنه يتعين على
تركيا أن تمضي في طريقها بتشكيل ائتالف» ،مشددا ً على أن باب حزبه مفتوح
أمام كل أحزاب المعارضة لكنه استبعد مجددا ً الدخول في ائتالف مع حزب
العدالة والتنمية.
وأشار دمرداش إلى أن زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله
أوج�لان مستعد إلطالق دعوة إللقاء السالح وإن عملية السالم مع جماعته
يجب أن تسير بخطى أسرع ،وقال« :كحزب الشعوب الديمقراطي نحن ندرك
مسؤوليتنا في استئناف عملية السالم من حيث انتهت ونحن عازمون على فعل
المزيد».

رو�سيا :وا�شنطن تدفع �سلطات كييف
�إلى موا�صلة ال�صراع في �أوكرانيا
اتهمت روسيا الواليات المتحدة
أم��س بإجبار كييف على مواصلة
الصراع في ش��رق أوكرانيا وحثت
واشنطن على التنفيذ الكامل لمعاهدة
تنص على إزالة صواريخ.
وفي بيان للرد على تقرير لوزارة
الخارجية األميركية اتهم روسيا
بانتهاك التزامات معاهدة األسلحة
قالت الخارجية الروسية إن موسكو
ال تقوم ب��أي «نشاط عسكري غير
عادي» .وأضافت« :خالصة التقرير
هي أن الخارجية األميركية ما زالت
تفضل األسلوب الدعائي على النقاش
ال��ع��ق�لان��ي ال��م��وض��وع��ي المفصل
للمشاكل (ف��ي م��ا يتعلق بتنفيذ
معاهدات الحد من األسلحة)».
واتهم البيان واشنطن باستخدام
«دبلوماسية الصوت العالي» .ونفى
أن تكون روسيا قد انتهكت معاهدة
األسلحة النووية متوسطة المدى
المبرمة ع��ام  1987بين الواليات
ال��م��ت��ح��دة واالت���ح���اد السوفياتي
السابق وتنص على إزالة الصواريخ
النووية والتقليدية التي تطلق من
البر وصواريخ ك��روز التي يتراوح
مداها بين  500و 5500كيلومتر.
واستنكر البيان انتقاد روسيا

بسبب الصراع في أوكرانيا وقالت
الوزارة إن واشنطن ال تبذل جهدا ً لحل
األزمة وإنها «تدفع السلطات الحالية
في كييف إلى مواصلة الصراع مع
األشقاء داخل الدولة».
وك����ان ن��ائ��ب وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة
ال��روس��ي غ��ري��غ��وري ك��اراس��ي��ن قد
أعلن أن اجتماع المدراء السياسيين

لرباعية النورماندي في باريس كان
مثيرا ً لالهتمام واستهدف تحقيق
نتيجة عملية في ما يتعلق بالتسوية
في أوكرانيا.
وف��ي اختتام ل��ق��اء ن���واب وزراء
خارجية «مجموعة النورماندي» قال
كاراسين للصحافيين إن االجتماع
ركز على تحليل نشاطات مجموعة

االت��ص��ال ح��ول األزم���ة األوك��ران��ي��ة
وفرق العمل األربعة التابعة لها في
ما يتعلق بتطبيق اتفاقات مينسك
من  12شباط الماضي.
وقال كاراسين الذي ترأس الوفد
ال��روس��ي لالجتماع إن��ه «ال يمكن
ال��ح��دي��ث ف��ي ال��وق��ت ال��ح��ال��ي عن
أن تطبيق االت��ف��اق��ات يتم بصورة
نشطة» ،مشيرا ً إل��ى أن��ه «لألسف
هناك عوائق كثيرة مرتبطة بنهج
كييف المتناقض ومحاوالت لتحوير
اتفاقات مينسك».
وذك��ر الدبلوماسي ال��روس��ي أن
االج��ت��م��اع ف��ي ب��اري��س ك��ان ال��م��راد
منه إع��ط��اء دف��ع��ة إضافية لبحث
المسائل المتعلقة بتخفيف التوتر
العسكري في منطقة النزاع بجنوب
شرقي أوكرانيا ،وإج��راء إصالحات
سياسية في البالد ،بما فيها اإلصالح
الدستوري والتحضير النتخابات
محلية في منطقة دونباس.
وتابع أن المشاركين في االجتماع
بحثوا كذلك مجموعة قضايا إنسانية،
وفي مقدمها معاناة السكان المدنيين
في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الشعبيتين ج��راء محاصرتهما من
قبل سلطات كييف.

كاميرون :نخطط لتخفي�ض �أعداد
المهاجرين من خارج االتحاد الأوروبي
قال رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن حكومته تخطط لخفض
كبير في أعداد المهاجرين من خارج االتحاد االتحاد األوروبي وهو ما يضعه
على طريق صدام مع مجموعات األعمال التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى نقص
في العمالة الماهرة.
وأبلغ كاميرون البرلمان« :في الماضي بصراحة كان من السهل جدا ً على
بعض الشركات أن تجلب العمال من الخارج .نحتاج إلى بذل المزيد لتغيير
ذلك»».وزيرة الداخلية كتبت إلى اللجنة االستشارية للهجرة تطلب منهم أن
يقدموا تقريرا ً بشأن كيفية إحداث خفض كبير في الهجرة المرتبطة بالعمل من
خارج أوروبا».
وقال كاميرون إن من بين اإلجراءات المقترحة قصر تأشيرات الدخول للعمل
على العمالة الشديدة التخصص والمجاالت التي يوجد فيها نقص حقيقي
في المهارات وتقييد الفترة الزمنية المسموح بها ألي قطاع الدعاء نقص في
المهارات ،مضيفا ً أن الحكومة تدرس أيضا ً استحداث ضريبة على الشركات التي
توظف عماال ً أجانب على أن يستخدم عائدها لدعم تدريب العمال البريطانيين.
وفي السياق ،انتقد معهد المديرين -وهو جماعة ضغط تمثل قطاع األعمال-
الخطوات المقترحة قائالً إن االقتصاد البريطاني يعتمد بشدة على اجتذاب
المهارات الدولية.
وأظهرت أرقام رسمية الشهر الماضي أن صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا
في  2014بلغ  318ألفا ً وهو األعلى منذ عام . 2005

