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من «الجي�ش الحر» حتى «الفتح»...
غ�سل وتبيي�ض الإرهاب
} أحمد علي العبدالله
بات من المعلوم أو البديهي لك ّل من لديه وعي سياسي أنّ
الذي أري َد من «الربيع العربي» هو إنجاح لعبة أحجار الدومينو
التي بدأت من تونس والقاهرة م��رورا ً بصنعاء وليبيا وأخيرا ً
دمشق التي أري َد لها أن تكون كرة البلياردو كونها حاملة لواء
الدفاع عن العروبة والعمود الفقري للمقاومة.
«فإسقاط دمشق» س�ي��ؤدِّي إل��ى تحقيق «ال�ش��رق األوسط
الجديد» وتنفيذ مشروع سايكس بيكو المجتمعي ،ما يؤدّي إلى
طمس االنتماء القومي والوطني ،ويع ّوم ك ّل االنتماءات الضيّقة،
وهذا ما يحفظ أمن الكيان الصهيوني وتف ّوقه .ومن جهة أخرى،
يك ّرس هيمنة الواليات المتحدة على الوطن العربي أكثر ومن ثم
العالم ككل.
من أجل «إلحاق الهزيمة التاريخية بدمشق» كان ال بد من
االلتفاف عبر بوابة الحرية والديمقراطية ،هذا السيناريو كان
الخيار الوحيد أمام األميركي الصهيوني السعودي والتركي،
بعد فشل م�ب��ادرة الملك عبدالله في قمة بيروت  2002التي
أري َد لها أن «تج ّر» دمشق إلى محور االنبطاح العربي وتعترف
بالكيان الصهيوني وتطبع معه ،لكنها وبيروت رفضتا تلك
المبادرة ،كذلك بعد فشل محاولة الضغط الدبلوماسي التي قام
بها بوش االبن ووزير خارجيته كولن باول ،إضافة إلى فشل
حروب والدة الشرق ذاته بدءا ً من الحرب على العراق ومن ثم
الحرب على لبنان عام .2006
ّ
والتف حول
ألنّ الشعب السوري أدرك خطورة المؤامرة
قيادته وس��ان��د واحتضن جيشه ،ك��ان على أع��داء س��وري��ة أن
يوجدوا «الجسم اإلرهابي المسلح» ليحارب الدولة والشعب
السوري على السواء ،وقد س ّموه «الجيش الحر».
لكن حين أثبتت التجربة هزيمة ه��ذا الجسم أم��ام ضربات
الجيش العربي السوري وأمام رفض الشعب السوري له في
ك ّل بلدة أو قرية كان يدخلها.
قضت الضرورة أن تط ّور جبهة األعداء لسورية نهج عدائها
إلى تشكيالت أكثر تطرفا ً وإرهاباً ،مثل «أحرار الشام» و«جيش
االسالم» وغيرها من التنظيمات الدموية ،حتى أوعزت الواليات
المتحدة والسعودية للقاعدة بأن تصفح عن نفسها بالشام،
فكانت «جبهة النصرة».
حين أخ��ذ الجيش ال�ع��رب��ي ال �س��وري زم ��ام ال �م �ب��ادرة وبدأ
بعملياته العسكرية المكثفة وفق خطط وتكتيكات ناجحة حتى
بات يسيطر على أغلب الجغرافية االستراتيجية ،وح ّرر الكثير
من المدن والبلدات والهضاب والطرق الرئيسة وأمن العاصمة
وفرض طوقا ً حول عاصمة االقتصاد وقطع أوصال اإلرهابيين
وطرق إمدادهم ،أدركت تلك القوى اإلقليمية والدولية أنها هزمت
أم��ام السوريين أو ت�ك��اد ،األم��ر ال��ذي وضعها أم��ام ضرورة
توحيد جهودها السياسية وجبهات إرهابية ،اتضح ذلك حين
هرب اإلرهابي المدعو زهران علوش رجل السعودية األول في
الميدان السوري إلى أنقرة الراعية األولى «لإلخوان المسلمين»
في المنطقة.
ثم كان الوليد الشرعي لمخاض الحراك السعودي القطري
التركي المسخ «جيش الفتح» المكون من فصائل إرهابية عدة،
وفي مقدمها «النصرة» المصنفة أمميا ً فرع القاعدة في الشام.
في اآلون��ة األخ�ي��رة ،اعتدت على المواطن ال�س��وري القوى
اإلرهابية ذاتها باسمها الجديد «جيش الفتح» فاحتلت بيته
وسلبته أمنه ولقمة خبزه في إدلب والجسر وأريحا ،ولوحظ
تعتيم إعالمي على كل الجرائم التي ارتكبتها ،ومن جهة لوحظت
تغطية إعالمية مكثفة جدا ً لتسوق األمر على أنه «انتصارات»
ع�ل��ى ال��دول��ة وال�ج�ي��ش ال��س��وري ،م��ن ق�ب��ل ق �ن��وات وصحافة
ومحللي تلك القوى اإلقليمية الداعمة والممولة لإلرهابيين،
إضافة إلى المقابلة التلفزيونية على أشهر شاشات التضليل
والكذب وتزوير الوقائع مع «قائد النصرة» في بيت يشبه بأثاثه
البيوت الدمشقية ويلبس زيا ً شامياً.
كل ذلك لتقديم هذا الجسم اإلرهابي الجديد للغرب السياسي
والرئيس األميركي على أن��ه «المعارضة السورية المعتدلة»
القادرة على «إلحاق الهزيمة» بالدولة السورية ،وتزامن هذا
الجهد السياسي مع تلك االعتداءات على مدن وبلدات الشمال
ال�س��وري ،من ب��اب «البرهنة» على ق��درة ه��ذا الفصيل الدموي
أو «الثوار» كما وصفوه زورا ً وبهتانا ً لتبنيه سياسيا ً ودعمه
لوجستيا ً وبالسالح المتطور أكثر الستثماره في أي مؤتمر
تفاوضي مقبل مع الدولة السورية وحلفائها.
في النهاية ومن نافل القول ،ال بد من تأكيد المؤكد بأن كل
التشكيالت اإلرهابية التي اعتدت على الشعب السوري منذ بدء
الحرب ،ما هي إال القاعدة ذاتها وليس من فروعها وأخواتها
يقسم مهما اختلفت
ومشتقاتها ،ألن اإلره ��اب ال ُي �ج �زّأ وال ّ
الوجوه ،سواء «الجيش الحر» أو «جيش اإلس�لام» ،وما عملية
تغيير االس��م إل��ى «جيش الفتح» إال من ب��اب النفاق السياسي
للتعامي عن أكبر وأق��وى فصيل فيه وه��و «ال�ن�ص��رة» ،كونها
صنفت ف��رع القاعدة ف��ي ال�ش��ام ،وم��ا كانت ض��روري��ة عملية
تغيير العناوين لو أن تلك األسماء السابقة لفصائل اإلرهابيين
قد صمدت أم��ام ضربات الجيش العربي ال�س��وري ،ول��و أنها
لم تقاتل بعضها بعضا ً إثر كل هزيمة كان يلحقها بها الجيش
السوري ،وكل محاوالت تغيير األسماء تلك ما هي إال غسل
وتبييض اإلره��اب ،فاألفعى تغيّر جلدها لكنها ال تخرج على
وظيفتها ودورها.

ا�ستطالع ر�أي :من غير المرجّ ح
�أن يغير الأتراك النتيجة
في حال االنتخابات المبكرة
أظهر استطالع رأي نشرت نتائجه أم��س أن من غير المرجح أن
يغير الناخبون األتراك تصويتهم إذا أجريت انتخابات مبكرة قريبا ً
حتى بعد أن حرمت انتخابات السابع من حزيران البرلمان من تشكيل
حكومة من ح��زب واح��د وأوج���دت إمكان دخ��ول معارك الحكومات
االئتالفية.
وافترض محللون وسياسيون واستطالع رأي سابق أن يحظى حزب
العدالة والتنمية الحاكم بتأييد أقوى في حالة إجراء انتخابات مبكرة،
مشيرين إلى عدم ارتياح على نطاق واسع بين الناخبين إزاء تشكيل
حكومة ائتالفية.
ومع ذلك أظهرت نتائج استطالع الرأي األخير الذي أجرته مؤسسة
كبرى خالل األسبوع الذي أعقب االنتخابات ،أن التأييد لحزب العدالة
والتنمية لن يتجاوز  41.6في المئة بالمقارنة بنسبة  40.7في المئة
من أصوات الناخبين حصل عليها في االنتخابات.
وق��ال أوزر سنكار رئيس مركز «متروبول» لألبحاث ال��ذي أجرى
االستطالع« :الناس لم يأسفوا لالختيارات التي أودعوها صناديق
االقتراع» ،مضيفا ً أنه «من غير الصحيح حاليا ً أن حزب العدالة والتنمية
سيحصل على غالبية عامة في حال إجراء انتخابات مبكرة».
وقالت مؤسسة استطالعات ال��رأي ( )makفي استطالع سابق
األسبوع الماضي إن حزب العدالة والتنمية سيستعيد غالبيته البرلمانية
البسيطة بحصوله على  44في المئة من األصوات إذا أجريت انتخابات
مبكرة.
ومن المتوقع أن يكلف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء
أحمد داود أوغلو زعيم حزب العدالة والتنمية األسبوع المقبل بمحاولة
تشكيل حكومة ائتالفية .وإذا فشل داود أوغلو فيمكن أن يكلف أردوغان
ثاني أكبر حزب وهو حزب الشعب الجمهوري بتشكيل الحكومة.

كوالي�س

ت�صنيع الكذب:
مح�سن مخملباف نموذج ًا
} د .صادق النابلسي
عندما تصبح الثقافة تجهيالً وجمودا ً مذهبياً ،ال
يعود العقل عقالً ،وال المهنة رسالة ،وال التباين في
اآلراء غنى.
ه��ذه نتيجة طبيعية إذا حلّت المذهبيات الذهنية
والعصبيات الثقافية على مناخ هو في األصل فاسد
وم��وب��وء ب��األف�ك��ار ال�ت��ي ال ت �ح � ّرر ال�ع�ق��ل ،ب��ل تقيّده
بموازين ومقاييس يظ ّن صاحبها أنها يقينية .بعبارة
أخرى تصبح الثقافة انعكاسا ً إليديولوجيا وثوقية
من أجل مزيد من التسويغ ،ال معرفة علمية من أجل
مزيد من الهداية والكشف والتطلعات الفكرية.
هكذا يذهب اليوم مثقفون ب��ارزون إلى أحضان
المستعمر ،يعيشون معه (وهم الطليعية) ويضعون
أنفسهم م��وض��ع م��ن يحق ل��ه تقديم ال �ص��ورة التي
يجب أن يكون عليها العالمان العربي واإلسالمي.
وير ّوجون كالفضائيات تماماً ،ألفكار سريعة الجري،
يرتفع معها هياج واضطراب الجماهير .الكذب أمر
ب��اط��ل ول�ك�نّ��ه يحصل ب�ق��وة عندما ي��ري��د المثقف أن
يصل إلى غرضه .والخداع كذلك ،ولكن ال بأس به
للتشكيك بإيمان وتوجهات وخ�ي��ارات شعب يقاتل

من أجل الحرية واالستقالل والتقدم .والخيانة شيء
مشين ،ولكنها مقبولة وض��روري��ة لتعميم الثقافة
السطحية والتجهيلية التي تجذب الحواس وترفع من
مستوى المشاهدين .مثقفون من هذا النوع ينجحون
في تكوين قبائل تنقاد إلى ما ينشرونه من أفكار تأخذ
شكل رواية أو مقالة أو فيلم أو غير ذلك.
وأخ �ي��راً ،راج وث��ائ�ق��ي للمخرج اإلي��ران��ي محسن
م�خ�م�ل�ب��اف ب�ث�ت��ه ف �ض��ائ �ي��ات ك �ث �ي��رة م�ن�ه��ا فضائية
«المستقبل» اللبنانية عن مرشد الجمهورية اإلسالمية
اإلي��ران�ي��ة السيد علي الخامنئي ،وتتجلى المفارقة
األولى أنّ الوثائقي المذكور هو بالفعل أسوأ ما أنتجه
هذا السينمائي المبدع.
وإذا كان المجال ال يسمح بنقد العمل من الناحية
الفنية ،ولكنّه يسمح ب��اإلش��ارة إل��ى إشكالية وقوع
ال�م�ث�ق��ف ف��ي ال��وه��م واإلس��ق��اط��ات ،ب�ح�ي��ث ال تعود
المعرفة وسيلة كشف بل وسيلة انحياز وتمذهب
وتمويه وتشويه.
ك ��ان واض��ح��ا ً أنّ ال�ف�ي�ل��م ي ��دور ف��ي م ��دار خاص
ول��ه وظيفة محددة هي مجابهة الخصوم بالكذب.
وم�ه�م��ة مخملباف ك��ان��ت تصنيع ال �ك��ذب وتقديمه
ك��أف�ك��ار وث��وق�ي��ة قطعية ت ��دور ف��ي وع��ي الجماهير
لزعزعة االعتقاد بشخصية السيد الخامنئي القيادية

والسلوكية والسياسية ،وتحويله إلى زعيم مترف
ودي �ك �ت��ات��ور م�س�ت�ب�دّ ،وش �خ��ص غ ��ارق ف��ي األنانية
والشخصانية.
وم �ن �ط��ق م �خ �م �ل �ب��اف ،وه� ��و ف ��ي ظ �ن��ه م ��ن خ�لال
مناهضته للحكم اإلي��ران��ي ،أ ّن��ه يقدّم ال�ص��واب على
الخطأ ،فإذا به يقدّم الخطأ بنحو أفدح ،والشعار الذي
رفعه لك ّل من يعارضه« :إنْ لم تكن معي ومع خطي
فك ّل ما تقوله وتفعله وتمارسه وتؤمن به باطل».
قطعا ً الحرب التي تدور رحاها اليوم في جزء كبير
منها هي حرب أفكار وتص ّورات للسيطرة والتحكم
في الجماهير وإخضاعها لآللة الثقافية واإلعالمية
والسياسية والعسكرية الغربية .اإلخضاع هنا شامل،
أي خضوع فكري وفيزيائي شامل ،ولذلك ت ّم اختيار
ّ
مخملباف للمهمة الفكرية إلح��داث مزيد من التمزق
أي
الذهني في وعي وقيم وثقافة الشعب اإليرانيّ .
قتل األفكار اإلسالمية وذبح الرموز اإليمانية التي
من خاللها تستهدي الشعوب وتنتصر.
هنا تذكرت قول اإلمام الخميني رضوان الله تعالى
عليه« :اقتلونا فإنّ شعبنا سيعي أكثر فأكثر».
وكما أنّ المطلوب في المعركة العسكرية أن نأخذ
بشعار إلى السالح .حسنا ً فلنفعل الشيء ذات��ه في
المعركة الثقافية ،فإلى السالح...

يقول أحد
المسؤولين االكراد
الذين عاشوا
مرحلة زعامة المال
مصطفى البرزاني
إنه سمعه يقول إنّ
زمن والدة دولة
كردية يرتبط ببقاء
«إسرائيل» ونظام
الشاه أقوى دولتين
في المنطقة ،وما
عدا ذلك سيستعمل
األكراد وحلمهم
بالدولة لخدمة
أغراض سواهم،
فيجعلونهم يرون
الدولة كالسراب تبدو
قريبة ثم تتبخر...

وا�شنطن ت�ستهدف فرن�سا بالتج�س�س بعد �ألمانيا وهوالند ي�صف الحدث «بغير المقبول»

لوبان :الواليات المتحدة لي�ست حليف ًا �أو دولة �صديقة لفرن�سا

أث�������ارت ف��ض��ي��ح��ة ت��ج��س��س أج���ه���زة
االس��ت��خ��ب��ارات األم��ي��رك��ي��ة على مكالمات
الرؤساء الفرنسيين ردود فعل داخل األوساط
السياسية في فرنسا ،وقالت رئيسة الجبهة
الوطنية الفرنسية المعارضة مارين لوبان
إن الواليات المتحدة «ليست حليفا ً أو دولة
صديقة».
وأض��اف��ت ال��م��ع��ارض��ة الفرنسية إنها
تشعر بالقلق إزاء سلبية الموقف الفرنسي
في مواجهة مثل هذه الممارسات ،مطالبة
الحكومة الفرنسية بالرد بقوة ووضع حد
لـ«لطفها» مع الواليات المتحدة.
ووصفت لوبان عملية التجسس بأنها
خطيرة ج���داً ،م��ؤك��دة أن��ه��ا تهديد مباشر
لسيادة فرنسا وأمنها واستقاللها ،وأن ترد
فرنسا على هذه المسألة باالنسحاب فورا ً من
المناقشات الجارية بشأن معاهدة األطلسي.
وتابعت بأن مثل هذه األساليب يجب أن
تنتهي ،وعلى الرئيس السابق ساركوزي
والحالي هوالند أن يدركا أن الواليات المتحدة
ليست حليفا ً أو دولة صديقة.
م��ن جهة أخ���رى ،كتب وزي��ر الخارجية
السابق آالن جوبيه في تغريدة على صفحته
الرسمية في «تويتر» ،أنه ال يكفي في هذه
الحالة أن ترضي فرنسا نفسها بإصدار
بيان تنديد ،فالحالة تستوجب توضيحات
واستفسارات.
كما دان النائب الفرنسي جان مارك أورو
عملية التجسس واصفا ً ممارسات الحليف
بـ«غير المقبولة» ،مشيرا ً إلى التجسس على
رئيس ال���وزراء السابق أي��ض�اً ،ال سيما أن
الوثائق التي سربت تتحدث عن محادثة مع
هوالند بخصوص األزمة اليونانية.
وف��ي السياق ،وص��ف الرئيس الفرنسي
ف��ران��س��وا ه��والن��د أم��س تجسس ال��والي��ات
المتحدة المزعوم على كبار المسؤولين
الفرنسيين بأنه غير مقبول وح��ذر من أن
باريس لن تتهاون مع األعمال التي تهدد
أمنها.
وجاء في بيان صدر بعد اجتماع عاجل
ل��وزراء وق��ادة للجيش الفرنسي في أعقاب
تسريب في موقع «ويكيليكس» جاء فيه أن
وكالة األمن القومي األميركية تجسست على
آخر ثالثة رؤساء فرنسيين.
وقال البيان الذي أصدره مكتب الرئيس
الفرنسي« :لن تتهاون فرنسا مع التصرفات
التي تهدد أمنها وحماية مصالحها» مضيفا ً
أن مزاعم التجسس على المصالح الفرنسية

كشفت في الماضي .وتابع« :قدمت السلطات
األميركية ت��ع��ه��دات .تحتاج إل��ى تذكرها
واحترامها تماماً».
وفي السياق ،قال المتحدث باسم الحكومة
الفرنسية ستيفان لو فول« :نجد صعوبة في
فهم أو تصور ال��دواف��ع التي تجعل حليفا ً
يتجسس على حلفاء يتخذون في الغالب
المواقف االستراتيجية نفسها في الشؤون
العالمية».
وأوضح أن بالده سترسل مسؤوال ً كبيرا ً
في المخابرات إل��ى ال��والي��ات المتحدة في
األي���ام المقبلة لبحث تقرير سربه موقع
«ويكيليكس» يكشف تجسس واشنطن على
ثالثة رؤساء فرنسيين على األقل بين عامي
 2006و.2012
وق��ال ل��ي ف��ول للصحافيين إن «منسق
المخابرات الفرنسية سيتوجه إلى الواليات
المتحدة» ،مشيرا ً إلى أن السفيرة األميركية
في فرنسا ستلتقي وزير الخارجية الفرنسي
ل���وران فابيوس ف��ي تمام الساعة 1800
بالتوقيت المحلي ( 1600بتوقيت غرينتش)
بعد استدعائها.
وق��ال كلود جيون كبير هيئة العاملين
بالرئاسة الفرنسية خ�لال حكم الرئيس
السابق نيكوال ساركوزي« :أخذا ً في االعتبار
بالعالقة الوثيقة ج���دا ً ال��ت��ي بيننا وبين
الواليات المتحدة وأخذا في االعتبار بالحقيقة
القائلة إننا حلفاء مخلصون ألبعد حد ،أشعر
بأن مثل تلك الثقة فقدت».
وق��ال وزي��ر الخارجية الفرنسي ل��وران
فابيوس في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره
السعودي أحمد الجبير أم��س ،إن عمليات
التنصت األميركي على الرؤساء الفرنسيين
غير مقبولة ،مشيرا ً إلى أن باريس ستنقل
موقفها للسفيرة األميركية بباريس.
وأض��اف فابيوس ،أنه سيتصل بنظيره
األميركي لمزيد من التفسيرات واإليضاحات
حول الموضوع ،مشددا ً أنه على الواليات
ال��م��ت��ح��دة اح��ت��رام خ��ص��وص��ي��ات فرنسا،
مؤكدا ً أن باريس ستأخذ الموضوع بشكل
ج��دي للغاية ،وأش���ار إل��ى ض���رورة وج��ود
ثقة بين الحلفاء تمنع مثل هذه التصرفات
والممارسات.
تحت عنوان «التجسس على اإلليزيه»،
ك��ش��ف م��وق��ع «وي��ك��ي��ل��ك��س» ع��ن الوثيقة
المسربة ،مؤكدا ً أن الوثائق تثبت مراقبة
الوكالة األميركية التصاالت هوالند الذي
يشغل منصب الرئاسة الفرنسية منذ عام

 2012وحتى الوقت الراهن ،إضافة إلى وزراء
في الحكومة الفرنسية والسفير الفرنسي في
الواليات المتحدة.
وأش���ار «ويكيليكس» إل��ى أن الوثائق
تتضمن أرق��ام الهواتف المحمولة لعدد من
المسؤولين في القصر الرئاسي الفرنسي بما
في ذلك الهاتف المحمول المباشر للرئيس،
كما تضمنت الوثائق ملخصات لمحادثات
بين مسؤولي الحكومة الفرنسية بشأن
األزمة المالية الدولية وأزمة الديون اليونانية
وال��ع�لاق��ات ب��ي��ن إدارة ه��والن��د وحكومة
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل.
وف��ي ب��ي��ان ص��در باللغتين اإلنكليزية
والفرنسية ،ق��ال «ويكيليكس»« :بينما
ركزت التسريبات األلمانية على استهداف
المخابرات األميركية كبار المسؤولين ،فإن
ما نشر اليوم يقدم صورة أشمل عن تجسس
الواليات المتحدة على حلفائها».
وع��لّ��ق م��ؤس��س م��وق��ع «ويكيليكس»

جوليان أسانغ على نشر وثائق الفضيحة
الجديدة بالقول« :للشعب الفرنسي الحق
في معرفة أن الحكومة التي انتخبها تعرضت
لتجسس معادي من جانب حليف مفترض.
نحن فخورون بالعمل مع رائدي المطبوعات
الفرنسية  Liberationو،»Mediapart
مضيفا ً أنه بإمكان الفرنسيين انتظار إماطة
اللثام عن أم��ور أكثر أهمية في المستقبل
القريب.
ون��ف��ى ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م مجلس األم��ن
القومي األميركي نيد برايز تحديدا ً أنباء
تجسس استخبارات الواليات المتحدة على
مكالمات الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند
من دون اإلشارة إلى التجسس على رؤساء
فرنسا السابقين ،قائالً في بيان بهذا الشأن:
«نحن لم نستهدف ،ولن نستهدف وسائل
ات��ص��ال الرئيس ه��والن��د ...نحن ال نجري
مراقبة استخباراتية خارج الحدود عدا تلك
المحدودة ذات العالقة بمصالح األمن القومي،

�أفخم :يمكن التو�صل �إلى اتفاق نووي هذا ال�شهر وقرار البرلمان الإيراني غير مفيد

خامنئي :يجب �إلغاء الحظر فور التوقيع
رأى مرشد الجمهورية اإليرانية السيّد علي
خامنئي أن العقوبات االقتصادية على طهران
يجب أنْ ت���زال م��ع توقيع االت��ف��اق ال��ن��ووي،
مجددا ً موقف إيران الرافض لتفتيش المنشآت
العسكرية.
وف��ي حديث أم��ام رؤس���اء السلطات الثالث
والقادة السياسيين والعسكريين اإليرانيين ،أكد
خامنئي أن «تجميد األنشطة النووية الحساسة
لطهران لفترة طويلة غير ممكن» ،متهما ً واشنطن
بأنها «تريد تدمير صناعة إيران النووية» ،لكنه
ق��ال إن��ه «على رغ��م ع��دم الثقة بواشنطن فإن
طهران ستختبرها لمرة واحدة».
ولفت المرشد اإليراني إلى الفريق المفاوض،
وق��ال إن هذا الفريق ومن خالل اعتماد الحمية
الوطنية والدقة الكاملة وبهدف حل العقد وت ّقدم
البالد يبذل جهودا ً حثيثة أم��ام ع��دد كبير من
المفاوضين في الطرف المقابل وأن��ه بشجاعة
يعلن ويتابع مواقفه.
وأش��ار خامنئي إلى المنتقدين للمفاوضات
النووية وق��ال« :ال أع��ارض االنتقاد ،واعتبره
ضروريا ً ومساعداً ،إال أنه يجب أن ال نتجاهل
هذه الحقيقة بأن النقد أسهل من العمل ،ألن رؤية
عيوب الطرف المقابل أمر سهل إال أن فهم مصاعبه
وهواجسه أمر صعب».
وفي السياق ،وبعد یوم من توقف المفاوضات
إثر المشاورات التي أجريت بین وزیر الخارجیة
اإلیراني محمد جواد ظریف ونظرائه األوروبیین

الثالثة في مجموعة  1+5استأنف مساعدا وزیر
الخارجیة اإلیراني عباس عرقجي ومجيد تخت
روان��ج��ي مفاوضاتهما لصیاغة ن��ص االتفاق
الشامل.
وبحث عراقجي وروان��ج��ي خ�لال لقائین مع
هلغا اشمید مساعدة منسقة السیاسة الخارجیة
لالتحاد األوروبي ،صیاغة نص االتفاق الشامل.
م��ن جهة أخ���رى ،أش���ارت المتحدثة باسم
الخارجية اإليرانية مرضية أفخم أن المفاوضات
النووية الجارية مركزة وفي مراحل معقدة ،مؤكدة
أن الفريق النووي المفاوض يعتمد إرشادات قائد
الثورة اإلسالمية دائماً.
وفي مؤتمرها الصحافي األسبوعي الذي عقدته
أمس ،وجهت أفخم الشكر والتقدير لقائد الثورة
اإلسالمية لتصريحاته ودعمه للفريق المفاوض
وقالت« :إن دعم سماحته يعتبر سندا ً للسياسة
الخارجية اإليرانية».
واعتبرت الخطوط الحمراء المرسومة من
جانب القائد بأنها مضيئة للطريق ،وقالت إن
الفريق المفاوض يواصل العمل اعتمادا ً على
تصريحات سماحته.
وبشأن المفاوضات ،أوضحت أن العمل جار
ب��ص��ورة مكثفة ج���دا ً وه��ي ف��ي مرحلة صعبة
للغاية ،وقالت« :إننا نسعى إلى اتفاق جيد ،وقد
أش��ارت بعض الجهات إلى احتمال تمديد فترة
المفاوضات ونرى إمكان الوصول إلى االتفاق في
الفترة المحددة».

وحول تمديد فترة المفاوضات ،قالت أفخم« :ال
يمكن التكهن اآلن بهذا األمر وينبغي علينا الصبر
لتصل المفاوضات إلى مستوى الوزراء» ،مؤكدة
أن الخبراء والمساعدين قاموا بإنهاء وإع��داد
جميع النصوص م��ع ك��ل األق���واس المحتملة،
ليبحث الوزراء بشأنها.
وتابعت المتحدثة باسم الخارجية اإليرانية:
«لقد أعلنا أننا نريد اتفاقا ً جيدا ً وال نقيد أنفسنا
بإطار زمني محدد ،بل نعتبر االتفاق الجيد هو
المعيار».
وفي اإلشارة إلى بعض الجهات التي ألمحت
إلى احتمال تمديد المفاوضات قالت أفخم« :إننا
نعتقد بإمكان الوصول إلى االتفاق حتى قبل األول
من تموز وفيما لو كانت هنالك حاجة للتمديد فإنه
على الوزراء اتخاذ القرار بشأنه».
وبشأن قرار البرلمان اإليراني بإلزام الحكومة
بحفظ المنجزات النووية قالت أفخم« :لقد طرحنا
وجهات نظرنا في المجلس وحبذا لو تم األخذ في
االعتبار مالحظات الفريق المفاوض وسنعلن
وجهات نظرنا في المراحل المقبلة أيضاً .إننا ال
نرى مشروع المجلس مفيدا ً ولكن لو أخذ صفة
القانون فعلى الجميع العمل به».
وك��ان البرلمان اإلي��ران��ي ق��د تبنى بغالبية
ساحقة قانونا ً لصيانة الحقوق النووية يعتبر أي
نتيجة للمفاوضات مع الدول الست غير سارية
المفعول ،إال إذا تزامنت مع رفع جميع إجراءات
الحظر.

وهذا يسري على المواطنين العاديين وزعماء
العالم» ،مضيفا ً أن األميركيين يعملون بشكل
وثيق م��ع الفرنسيين ف��ي جميع القضايا
الدولية التي تثير القلق ،وأن فرنسا شريك
مهم للواليات المتحدة.
يذكر أن هذه التسريبات نشرت بادئ األمر
في صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية اليومية
وموقع «ميديابارت» اإلخباري اللذين أفادا
بأن وكالة األمن القومي األميركي تجسست
على ال��رؤس��اء على األق��ل خ�لال الفترة بين
عامي  2006و.2012
وك��ان المتعاقد السابق مع وكالة األمن
القومي األميركي إدوارد سنودن كشف أن
واشنطن نفذت عمليات تجسس إلكتروني
واسعة النطاق في ألمانيا وزعم أن الوكالة
تجسست على هاتف المستشارة االلمانية
أنغيال ميركل ،علما ً بأن السلطات األلمانية
أغلقت التحقيق في قضية التجسس األميركي
على هاتف المستشارة األلمانية.

رومانيا توافق على �إن�شاء
قاعدتين ع�سكريتين
لحلف الناتو في �أرا�ضيها
واف��ق البرلمان الروماني على إنشاء قاعدتين عسكريتين لحلف شمال
األطلسي على األراض��ي الرومانية ،إذ جاء في نص قرار صادر عن البرلمان
أمس ،أن الحديث يدور عن إنشاء «مركز لتكامل قوات الحلف» وهيئة األركان
لفرقة «الجنوب  -الشرق» متعددة القوميات التابعة لقوات للحلف.
ومن المتوقع أن تبدأ هيئة األرك��ان عملها عام  ،2016علما ً بأنها ستدير
العمليات العسكرية ليس في رومانيا فحسب ،بل وفي بلغاريا المجاورة.
وكان البرلمان الروماني قد صادق في وقت سابق من األسبوع الحالي على
استراتيجية الدفاع الجديدة للبالد التي قدمها الرئيس كالوس يوهانيس .وجاء
في االستراتيجية أن «تعزيز الشراكة مع الواليات المتحدة والناتو ،وتعميق
التعاون مع الدول المجاورة واالتحاد األوروبي بشكل عام ،يساهمان في ضمان
األمن القومي للبالد».
وأعلن يوهانيس لدى تقديمه االستراتيحية في البرلمان« :يعد الناتو
الضامن الرئيسي ألمن رومانيا .لكن رومانيا نفسها يجب أن تصبح دولة قوية
في اتحاد أوروبي قوي».
واعتبر الرئيس الروماني أنه ال ينبغي لبالده تكتفي باالستفادة من األمن
الذي يضمنه حلفاؤها ،بل وعليها أن تسهم بقسط في توفير هذا األمن.
وتخطط السلطات الرومانية لزيادة نفقاتها العسكرية من نسبة  1.4في
المئة إلى  2في المئة من موازنة البالد بحلول عام  ،2017وذلك تلبية لمطالب
حلف الناتو وعلى خلفية األزمة األوكرانية.
كما انضمت رومانيا إلى بولندا ودول البلطيق التي طلبت من الناتو تعزيز
وجوده العسكري في أراضيها.
واستجابت بوخارست لطلب من واشنطن بشأن السماح لها بزيادة عدد
عناصر مشاة البحرية األميركية المنتشرين في قاعدة ميخائيل كوغالنيتشانو
قرب مدينة كونستانتا ،علما ً بأن هذه القاعدة تستخدم في عمليات نقل الجنود
والشحنات العسكرية من وإلى أفغانستان.

