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الإنجازات واالنت�صارات
مهب الريح �إال �إذا...
في ّ
 عصام عوني
نخوض كمحور مقاومة منذ خمس سنوات حروبا ً طاحنة فرضت
علينا بالقوة لتغيير التوجهات وردم اإلنجازات ومترتباتها وسلب
االستقالل وحرية القرار ،وعلى رغم ذلك نواصل التصدي والكفاح
بال كلل أو ملل وننتصر ولو بشكل جزئي يبنى عليه مستقبالً.
العدو حاول بكل ما لديه واستثمر أدوات��ه كلها تقريبا ً ليحقق ما
خطط له ودائما ً يصطدم بالصخرة المقاومة العنيدة ،ويعاود الكرة
بعد كل فشل وتستمر المقاومة.
ما تتعرض له سورية تحديدا ً خطير ومريع وال إنساني وغير
مسبوق! فما من بلد في العالم تعرض لما تعرضت له سورية إال
وسقط وما قامت له قائمة فما السر؟
سورية نواتها صلبة تأسست على ثوابت تاريخية عريقة متنها
ال�خ��ال��د ح��اف��ظ األس��د وم��ن قبله ق��ادة تاريخيون ق��ارع��وا المحتل
المستعمر على مر العصور ،وبذلك يكون من الطبيعي انبثاق هذا
الشعب عن هذه النواة مقاوما ً صابرا ً يرنو دوما إلى النصر.
إن النصر قرار ال رجعة عنه ،وما تقرره سورية محقق والتاريخ
شاهد مؤكد ال يقبل الشك ،ولكن كيف نحافظ على النصر ونحمي
روافده؟
ما تعانيه سورية والمقاومة ودول الممانعة يكمن في مكونات
الداخل بعضها طبعا ً وه��ذا األخطر على أي منجز تحقق ويتحقق
وعليه:
إن منغصي الداخل يعملون بالوكالة لتنغيص االنتصارات ،وذلك
ليس جديدا ً فتاريخهم حافل بالعمالة والغدر والخيانة وبيع األوطان،
وال يرف لهم جفن لو سالت أنهار الدم ولم يرف لهم ولن...
في المقابل ،ما تقوم به الدولة السورية من تقديم الطعام والماء
والكهرباء والرواتب وكل مقومات الحياة لمناطق كانت ومازالت
منغصات الستقرار سورية وم��ا تقوم به من ب��اب درء االدع��اءات
الدولية بخصوص قمعها للشعب ،وهو ادع��اء ساقط ال أس��اس له
«مجبرا ً أخاك ال بطل».
البيئة الحاضنة والعمالء التاريخيين للغرب واالستعمار يحظون
بالرعاية وال��دالل من قبل الدولة ،مع العلم أنها البيئة التي تسببت
بنكسات البلد منذ احتلت «إسرائيل» فلسطين لليوم وما قبل ذلك.
السوري الذي حمل السالح بوجه الدولة وقتل ونكل واغتصب
ونهب وسرق يعود لحضن الوطن بجرة قلم وعفا الله ع ّما مضى!
ألن الدولة تعتقد أنها أم وهي كذلك واألم تصفح وتغفر وتسامح عدا
عن تقديم صورة إنسانية للعالم عن عقيدة الدولة وممارساتها بحق
شعبها ،وإن ضل بعضه.
ما ينطبق على سورية ينطبق على المقاومة وإي��ران فالمقاومة
دائ�م�ا ً وأب��دا ً عضت على الجرح وسامحت العمالء وشرعنت لهم
العمل السياسي بالمشاركة معهم في حكومات ومجالس نواب
وخالفه ،على رغم أن خيرة شبابها استشهدوا بفضل عمالة هؤالء.
التسامح السمة العليا للمرجعية اإليرانية ،علما ً أنها فقدت المليون
شهيد بسبب هذه الطغمة الفاسدة إبان حرب صدام الرعناء.
ه��ذه الحقائق ليست لجلد ال��ذات بل أم�لاً بالصحوة ،فالقراءات
الخاطئة أوصلتنا لما نحن فيه اليوم والتغاضي عن عميل أو فاسد
أو مستهتر أو تأجيل المحاسبة إلى ما بعد االستقرار من الخطايا
الجسام التي دفعنا ون��دف��ع وم��ا زلنا باهظ األث �م��ان ،خ��راب�ا ً ودما ً
وشهداء.
إن تأجيل المحاسبة والحسم وقصم الظهر م��ع ه��ؤالء يؤجل
بعض الدمار وال ينفيه ،ومهما أعدنا اإلعمار سنظل رهائن لهؤالء
متى أعيد استثمارهم مجددا ً من قبل العدو.
كذلك االستخفاف ب ��األوراق التي نملك كالمعارضات الحليفة
لنا في دول الشر والتقصير بالدعم وال ضير من السالح ،وخلق
الخطط والمساعدة في التنفيذ فكما تدين تدان والبادئ أظلم.
لسنا دع��اة قتل وسحل وإقصاء ،ولكن التاريخ يقول إن كل ما
حل بنا وكل هذه الخسائر وهذا الدمار وقوافل الشهداء لها مسبب
رئيس ،عميل خائن أبا ً عن جد ال يصلح فساده دهر وال من يحزنون،
إذن بتره من ثوابت اإليمان واألخالق والوطنية.
أخ�ي��را ً وليس آخ��را ً معلوم أن ال�ك�لام ل��ن ي��روق للبعض ولكنها
الحقيقة المرة ،وللمعارضين السؤال التالي :هل كانت «إسرائيل»
بهذه القوة ل��وال عمالء الداخل وال�خ��ارج ودع��ون��ا؟ وه��ل األميركي
صاحب نفوذ لوال سيئو الذكر «المنغصين»؟
وهل؟ وهل؟ وهل؟
خالصنا الوحيد باجتثاث عمالء الداخل في كل من سورية ولبنان
وإي��ران وال�ع��راق وفلسطين وم��ن ثم التفرغ الستئصال سالالت
العمالة في الخارج ومن بعدها كيان المسوخ «إسرائيل» ،بهذا وحده
نحفظ النصر وإنجازاته وال تضيع الدماء.
افهموا وعوا ...لو سمحتم...

تعزيز التعاون بين �إيران
و�شركة «الماز �أنتي» الرو�سية
أعلنت شركة «ألماز أنتي» الروسية المنتجة ألنظمة صواريخ «إس « 300
أنها وقعت على اتفاق مع منظمة التكنولوجيا واالكتشافات اإليرانية.
ونقل عن نائب المدير العام للشركة الروسية الكسندر ودروف أنه ووفقا ً
لهذا االتفاق ،فإن الجانبين وافقا على تصدير السلع غير العسكرية إلى السوق
اإليرانية .وأضاف« :في المرحلة األولى إننا نسعى وراء تبادل المعلومات وعقد
االجتماعات المشتركة بين الشركات الصناعية اإليرانية والروسية» ،مبينا ً أن
اإليرانيين يبدون رغبة كبيرة إزاء التكنولوجيا الروسية في مجال الصناعات
اإلنتاجية وإدارة المطارات.
وكانت موسكو قد ألغت اتفاقا ً ببيع أنظمة صواريخ إس -300إليران عام
 ،2010تحت ضغوط من الغرب إال أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين قد وقع
مرسوما ً ينهي الحظر المفروض.

�إيقاف باك�ستاني في مطار روما
بتهمة الإرهاب
قالت الشرطة اإليطالية أمس إنها اعتقلت باكستانيا ً في مطار روما آتيا ً من
بالده يتهم بالمشاركة في مخطط إرهابي وأنه أحد مدبري اعتداءات بيشاور
.2009
وأش��ارت شرطة سردينيا في بيان أنها أجرت عملية أمنية بالتعاون مع
شرطة روما وشرطة الحدود العتقال المشتبه بضلوعه في اإلرهاب وهو مهاجر
مقيم في إيطاليا.
وتشتبه ال��ش��رط��ة ف��ي أن���ه وف���ر م���أوى ف��ي روم���ا ث��م ف��ي أول��ب��ي��ا ألح��د
المتآمرين معه وهو «انتحاري مشبوه تم اختياره لتنفيذ اعتداء على األراضي
اإليطالية».
يذكر أنه وفي إط��ار التحقيق نفسه فككت الشرطة اإليطالية في نيسان
الماضي شبكة للمتشددين مقرها سردينيا تضم حارسين شخصيين سابقين
ألسامة بن الدن ويشتبه في أنهما بحثا تنفيذ اعتداء على الفاتيكان في 2010
وشاركا أيضا ً في هجوم على سوق ببيشاور عام  ،2009وقد صدرت آنذاك
مذكرات توقيف في حق  18شخصاً ،منهم من شارك في أنشطة متطرفة في
باكستان.
كما اعتقلت الشرطة اإليطالية  9أشخاص في كل أنحاء إيطاليا بينهم  3في
سردينيا بتهمة االنتماء إلى «منظمة تقوم بأنشطة إجرامية عبر الحدود على
نهج تنظيم القاعدة ،ومنظمات راديكالية أخرى تدعو إلى النضال المسلح ضد
الغرب وضد الحكومة الحالية في باكستان».
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الإرهاب بين عوا�صف الإعالم ونكبات الميدان
 د .سليم حربا
ال�م�ت��اب��ع ل �ق �ن��وات اإلره� ��اب ي�لاح��ظ ح�ج��م التهويل
وال�ت�ه��دي��د وال �ف��ورة الفضائية واإلن� �ج ��ازات الهوائية
وال �م �ع��ارك وال �م�لاح��م وع��واص��ف ال�ج�ن��وب والشمال
المزعومة ،ويكاد المرء ال يستطيع أن يصل إلى نهاية
حبال الكذب والتهويل وما يت ّم نشره عليها من أوساخ
قواميس اإلره��اب التي ال تغلق صفحاتها ،الصفراء
وال� �س ��وداء وال �ح �م��راء لتنظيم ال �ق��اع��دة ب �ـ «دواع �ش��ه»
و»نصرته» ،وتتلقف دول وأنظمة اإلره��اب والعدوان
اللحظة لتتبنّى وتتمنّى وترسم وتخطط وتس ّرب خرائط
دروب للعدوان واإلره ��اب ف��ي إط��ار جوقة أو (طبيخ
ق��رب��اط) ُيطبخ ف��ي غ��رف عمليات اإلره ��اب اإلعالمي
بهدف الترويع لتحقيق الهزيمة النفسية والمعنوية
للشعب العربي ال�س��وري ،كمحاولة لتعويض نكبات
ونكسات وخيبات اإلرهاب في الميدان.
كل ذل��ك يذ ّكرنا من خمس سنوات خلت بالمواعيد
ال�ت��ي ُقطعت وال �م �ع��ارك ال�ت��ي أُط�ل�ق��ت وال�م�لاح��م التي
اندثرت والبراكين وال��زالزل التي خمدت والمجاميع
اإلرهابية التي انهارت واندحرت وساعات الصفر التي
تحطمت.
وفي ضوء هذا السعار اإلعالمي اإلرهابي الفضائي
اإللكتروني ،ف��إنّ الميدان يقول وه��و أص��دق أنباء إنّ
المبادرة بيد الدولة السورية في طول البالد وعرضها
وإذا كان مشهد الميدان مع ّقد في بعض المناطق والنقاط
فهذا ال يعني خوفا ً أو تب ّدالً ،وباستعراض غيض من
فيض الصمود واإلن �ج��از للشعب والجيش السوري

ففي حلب التي تعرضت في األسبوع الماضي ألكبر
وأخ�ط��ر حشد إره��اب��ي ع��ددا ً وع��دة ول�ج��أت م��ن خالله
لمحاولة فتح عشرات الجبهات واعتماد استراتيجية
القتل بدل استراتيجية القتال وأطلقت أكثر من 7000
قذيفة حقد من هاوناتها ومدافع جهنمها وكانت النتيجة
اندحارها ومقتل أكثر من  600قتيل من إرهابييها،
ولم تستطع السيطرة على متر أو مبنى واحد وفقدت
الكثير من قدرتها ،وحتى لو تكررت محاوالتها فلن
يكون مصيرها إلاّ كسابقاتها بعد أن فقد اإلرهاب قوته
الدافعة وتصدّع عموده الفقري في تركيا (أردوغ��ان
وحزبه).
وال ي�خ�ت�ل��ف ال�م�ش�ه��د ف��ي إدل� ��ب ح �ي��ث استجمعت
مجاميع اإلرهاب جل قطعانها وحاولوا التمدد باتجاه
الغاب وحماه لكن أعاصير الميدان التي أطلقها الجيش
ال �س��وري ح� ّول��ت مجاميع اإلره ��اب ال�ت��ي هاجمت من
محيط جنة القرى إل��ى جهنم وبئس المصير وراحت
تلعق جراحها وخيباتها وتلملم قتالها الذين فاقوا 235
مصحات أردوغان.
قتيالً وضعفهم من المصابين إلى
ّ
إل��ى ال�ق�ل�م��ون ال ��ذي ي��رس��م ف�ي��ه ال�ج�ي��ش السوري
وال �م �ق��اوم��ة ال �ل �م �س��ات األخ� �ي ��رة ل �خ��وات �ي��م المعركة
وس�ح��ق م��ا تبقى م��ن ف�ل��ول «داع ��ش» و»ن�ص��رت�ه��ا» في
ج��رود الجراجير وق��ارة وع��رس��ال وينحصر اهتمام
فلول مرتزقتها في تأمين مسارب فرار ليبدأ الجيش
ال �س��وري وال�م�ق��اوم��ة ب��ال �ت��وازي م��ع إن �ض��اج الجواب
ع�ل��ى م ��اذا ب�ع��د ال�ق�ل�م��ون؟ وص���والً إل��ى ملحمة مطار
الثعلة التي أسقط جيشنا وأهلنا فيها أخطر مشاريع
ال�ك�ي��ان الصهيوني وم��رت��زق�ت��ه ،عندما أراد أن يفتح
بوابة اإلرهاب على السويداء لترويع وتطويع وتطبيع
أهلها مع جبهة «النصرة» ذراع تنظيم القاعدة والكيان

كوالي�س
خفايا
«اإلسرائيلي» ،لكنهما لعقا خيبتهما وجراحهما من لعنة
الثعلة وراح��ا للتعويض في ريف القنيطرة ،وتحديدا ً
ب��ات �ج��اه ب��ل��دات ح �ض��ر وح��رف��ا وخ� ��ان أرن� �ب ��ة ،وك��ان
الجواب أوقع من أهلنا وجيشنا في تلك التالل والثغور
والبلدات ،ما ع ّمق الخيبات والنكبات وزاد أعداد قتلى
المجموعات اإلرهابية وبعداداتها وسجالت دخولها
إلى مستشفيات كيان العدو.
وألنّ دول العدوان واإلرهاب تتألم ولم تتعلم ،لجأت
إلى إطالق ما يسمى عاصفة الجنوب لعلّها تضخ بعض
الهواء في عاصفة الحزم السعودية التي باتت تهدد
بني سعود وعروشهم باالقتالع قبل وبعد ويكيلكس،
فحشدت آالف القطعان واألسلحة والعتاد تحت راية
جبهة النصرة وعملياتها في (الموك) وهاجمت مدينة
درعا ،وكانت النتيجة صمودا ً أسطوريا ً سوريا ً ش ّكل
ص��دا ً ووض��ع ح��دا ً وأن�ض��ج ردا ً ف��ي درع��ا ومحيطها،
وتدحرجت مئات ال ��رؤوس اإلره��اب�ي��ة وراح��ت جبهة
النصرة وأذرعها اإلرهابية الـ( )32تلملم قتالها وتلعق
فشلها وخيبتها التي وصلت إلى قلب كيان العدو وحلفه
لتعمق نكباته ،ولتؤكد نتائج المعركة على علو كعب
الجيش ال�س��وري ف��ي الميدان وت��ذ ّك��ر م��ن فقد ذاكرته
أن رفع العلم السوري في سماء القنيطرة في مثل هذا
اليوم من عام  1973قد تح ّول إلى نهج وذاكرة وإرادة
وإدارة وقرار وصراط وطني.
نعم هي فورة إرهاب إعالمية لكن الميدان يقول إن
هناك نكبات ونكسات وخيبات لمشروع اإلرهاب وأن
هنا قرار سوري وطني ال يقبل التراجع والنقض يح ّول
حسكة في حلق اإلرهاب
درعا إلى درع
َ
والحس َكة إلى ْ
ويعلّم الكون كيف ترسم سورية خريطة النصر.

الكونغر�س يناق�ش تمديد العقوبات على �إيران قبل �أيام من نهاية مهلة المفاو�ضات

ظريف :الإيرانيون يرف�ضون المطالب المبالغ فيها
ط��رح ف��ي الكونغرس األميركي
أمس مشروع قانون يطالب بتمديد
العقوبات األميركية األحادية على
طهران لمدة  10سنوات.
وي��ن��ص ال��م��ش��روع ال����ذي أع��ده
السيناتوران الديمقراطي روب��رت
مينيندس والجمهوري مارك كيرك،
على تمديد البنود األساسية لقانون
العقوبات على إيران لعام .1996
وي��ق��ض��ي ه����ذا ال���ق���ان���ون بمنع
االستثمارات في قطاع الطاقة اإليراني
واستبعاد الشركات المستثمرة في
هذا القطاع من النظام المالي األميركي
وفرض قيود على سلطات الدول التي
تقع فيها مقار الشركات المستثمرة
في قطاع النفط والغاز اإليراني.
ويدور الحديث على سبيل المثال
حول حظر تزويد هذه الدول بالسالح
والمعدات العسكرية األميركية.
وك��ان الكونغرس األميركي مدد
القانون المذكور في  2001و2006
و 2010أي كل  5سنوات.
ويطالب مشروع كيرك مينيندس
البيت األبيض بإعداد تقارير دورية
ح����ول اس���ت���خ���دام ط���ه���ران م����وارد
ستحصل عليها نتيجة تخفيف
ال��ع��ق��وب��ات األح���ادي���ة وال��م��ت��ع��ددة
ال��ج��وان��ب م��ن أج���ل دع���م اإلره���اب
وت��ط��وي��ر ال��ب��رن��ام��ج��ي��ن ال��ن��ووي
والصاروخي وانتهاك حقوق اإلنسان
واإلثراء الذاتي لكبار المسؤولين.
ج���اء ذل���ك ف���ي وق���ت أك���د وزي���ر
ال��خ��ارج��ي��ة اإلي��ران��ي محمد ج��واد
ظريف أن اإليرانيين يسعون للتوصل
إلى اتفاق جيد وع��ادل ،ويرفضون
المطالب المبالغ فيها ،وقال« :كما أكد
قائد الثورة اإلسالمية أن اإليرانيين

يسعون للتوصل إلى اتفاق رصين
وأن��ه��م يرفضون المطالب المبالغ
فيها» ،مضيفاً« :سنذهب إلى فيينا
لضمان تحقيق اتفاق دائم وعادل».
وس��ي��ن��ض��م ظ��ري��ف ال���ي���وم إل��ى
م���س���اع���دي���ه ال���ل���ذي���ن ي���واص�ل�ان
المفاوضات في فيينا لتدوين نص
االتفاق النهائي ،كما من المقرر أن
يجتمع ظريف مع نظيره األميركي
جون كيري.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أع����رب وزي��ر
الخارجية األمیركي جون كيري عن
تفاؤله بشأن التوصل إل��ى اتفاق
نووي خالل المفاوضات المتواصلة
مع إيران ،مضيفا ً إنه ال يريد التسرع
بالحديث عن تفاؤله قبيل المهلة
ال��م��ق��ررة للتفاوض وال��ت��ي تنتهي

بنهاية الشهر الحالي.
كما أف��اد المتحدث باسم البيت
األبيض جوش إيرنست أن واشنطن
ال تستبعد ت��م��دي��د ال��م��ف��اوض��ات
بشأن البرنامج النووي اإليراني،
والمفترض أن تنتهي في  30حزيران،
وق��ال« :نحن نعتبر  30يونيو هو
ال��م��وع��د ال��ن��ه��ائ��ي .أن��ا بالتأكيد ال
أستبعد ،على غرار ما حدث في وقت
سابق الربيع الماضي ،بأن تستمر
هذه المفاوضات لبضعة أيام».
في الوقت نفسه ،أكد إرنست أنه
«في الوقت الراهن ال نعتزم تمديد
الموعد النهائي» للمفاوضات حول
البرنامج النووي اإليراني.
وع��ل��ی ص��ع��ی��د م��ت��ص��ل ،أع���رب
ك��ب��ار م��س��ؤول��ي ال��ص��ي��ن وأم��ی��رك��ا

خ�لال اجتماعهم ال��س��اب��ع للحوار
االستراتيجي واالقتصادي أعربوا عن
ارتياحهم للتقدم الذي يشهده ملف
إيران النووي.
وخ�ل�ال ل��ق��اء ف��ي واشنطن جمع
مساعد رئيس الوزراء الصيني وانغ
يانغ وكبير المستشار السياسي
واألمني الصيني يانغ جيه تشي مع
وزير الخارجية األمیركي جون كيري
ووزير الخزانه جاكوب ال ،استعرض
ال��ط��رف��ان القضايا االستراتيجية
المشتركة والتطورات التي شهدتها
ال��م��ف��اوض��ات ال��ن��ووي��ة بين إي��ران
وال��س��داس��ي��ة ،ك��م��ا أك���د الجانبان
ض����رورة ال��ح��ل ال��س��ي��اس��ي للملف
النووي اإليراني ،داعين إلی التوصل
إلی اتفاق شامل في الموعد المحدد.

االتفاق على خطة �أوروبية لمواجهة �أزمة المهاجرين في قمة بروك�سيل

رينزي :قادة االتحاد ال ي�ستحقون �أن يقال عنهم �أوروبيون
تباحث الزعماء األوروب��ي��ون حتى الساعات
األول��ى من صباح أم��س بشأن كيفية إدارة أزمة
المهاجرين في البحر المتوسط واتفقوا على خطة
لتقاسم رعاية الفارين من الحرب والفقر في شمال
أفريقيا والشرق األوسط.
وتناول الزعماء األوروب��ي��ون على م��دى سبع
ساعات خالل قمتهم في بروكسيل مسألة استقبال
 40ألف طالب لجوء من سورية وإريتريا يوجدون
حاليا ً في إيطاليا واليونان و 20ألفا آخرين خارج
االتحاد األوروبي.
واتفق الزعماء في نهاية األمر على خطة طوعية
لرعاية  60ألف الجئ لكنها تستثني المجر التي
سبق أن وصفت الخطة بأنها عبثية وبلغاريا إحدى
أفقر دول االتحاد.
وق��ال��ت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل
للصحافيين بعد انتهاء االجتماع «كان نقاشا ً مركزا ً
للغاية» .ووصفت أزمة المهاجرين بأنها «أكبر تحد
رأيته في الشؤون األوروبية خالل سنوات عملي
كمستشارة».
من جهته ،قال جان كلون يونكر رئيس المفوضية
األوروبية في مؤتمر صحافي« :علينا أن نرى هل
سيجدي النظام نفعاً؟ ال يهم إن كان تطوعيا ً أو
إلزاميا ً بل ما إذا كان سيساعد  60ألف الجئ».
وأض��اف« :إذا كنا نعتقد أن أوروب��ا ال تعنى إال
بالموازنات فهذه ليست أوروبا التي فكرنا فيها عام
 1957في روما» في إشارة إلى معاهدة تأسيس
االتحاد األوروبي.
ويمثل االتفاق السياسي انفراجة لكن تنفيذ
الخطة ما زال يواجه عقبات .ويتعين االتفاق على
معايير توزيع المهاجرين على ال��دول األعضاء
بحلول نهاية تموز مع األخذ في االعتبار عوامل مثل
حجم اقتصاد الدولة المضيفة وعدد سكانها.
وف��ي السياق ،ع ّنف رئيس ال���وزراء اإليطالي
ماتيو رينزي نظراءه األوروبيين على رفضهم إظهار
التضامن مع بالده في استيعاب موجة الالجئين
من أفريقيا والشرق األوسط.
وأث��ار غياب التوافق بين ال��دول األعضاء في
االت��ح��اد األوروب���ي بشأن مقترح ف��رض حصص

اعتبرت مصادر
أمنية أنّ عملية
«داعش» في الكويت
ال تشبه عمليتها في
المنطقة الشرقية
من السعودية،
ففي الكويت يسعى
التنظيم إلى تسلّم
الحكم ،ويرى
ذلك ممكنا ً قريباً،
بينما في المنطقة
الشرقية السعودية
يعمل لحرب أهلية
طائفية على الطريقة
العراقية ،متو ّقعا ً
ظهور عمليات أمنية
كبرى لـ»داعش»
في الكويت تمثل
استعراضا ً لقوة
التنظيم اإلرهابي...

�إطالق التفاو�ض في االتحاد الأوروبي
في �ش�أن م�صير بريطانيا
أعلن االتحاد األوروبي إطالق المفاوضات واإلجراءات القانونية الضرورية قبيل
االستفتاء الذي تنوي بريطانيا إجراءه بشأن تقرير مصيرها ضمن االتحاد.
وأع��رب رئيس ال��وزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن ارتياحه لنتائج اليوم
األول من قمة االتحاد األوروب��ي المنعقدة في بروكسيل ،قائالً« :كان هذا المساء
طويالً ،ونحن بحثنا مواضيع مهمة للغاية ،لكنني مسرور ج��دا ً بسبب إطالق
العملية المتعلقة بإجراء اإلصالح (الذي تطالب به بريطانيا في االتحاد األوروبي)
والمفاوضات واالستعدادات لالستفتاء الذي ننوي إجراءه».
وأض��اف قائالً «الناس دائما ً ما يقولون لي «هذه األشياء غير ممكنة .إنك لن
تنجزها أبداً .حسنا ً لقد أثبتنا مرة أخرى أننا سننجزها .لقد بدأنا تلك العملية».
واستمرت المناقشات بين الرؤساء األوروبيين حتى ساعات مبكرة من صباح
أمس ،إذ ذكرت مصادر في الحكومة البريطانية أن كاميرون ركز خالل محادثاته
مع الزعماء األوروبيين على اقتراحه الخاص بتعديل طابع العالقات بين بريطانيا
واالتحاد األوروبي.
وك��ان إج��راء استفتاء الخروج من االتحاد األوروب��ي من أهم وع��ود كاميرون
االنتخابية ،بصفته زعيم حزب المحافظين الذي حقق فوزا ً كبيرا ً في االنتخابات
التي أجريت في أيار الماضي وتمكن من تشكيل حكومة غالبية خاصة به.
وذكر مسؤول في الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني قال خالل
مناقشات القمة إنه يريد «وع��ودا ً ملزمة ال يمكن التراجع عنها» ،بشأن تعديل
معاهدة االتحاد األوروبي ،لكنه واقف مع الزعماء اآلخرين حول صعوبة المصادقة
على تلك التعديالت في الدول الـ  27األخرى في االتحاد األوروبي بحلول الموعد
المقرر الستفتاء بريطانيا في أواخر عام .2017
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند للصحافيين إن الزعماء قرروا خالل القمة
تحضير األطر القانونية لالستفتاء المقبل في بريطانيا ،وأضاف أن رئيس المجلس
األوروبي دونالد توسك سيقدم تقريرا ً بهذا الشأن للزعماء في تشرين األول المقبل.
وذكر توسك للصحافيين تعليقا ً على موضوع استفتاء بريطانيا قائالً« :فسر
ديفيد كاميرون خططه بشأن االستفتاء ،بأن هذه هي الخطوة األولى من عملية
طويلة ،وسنعود إلى هذه المسألة في كانون األول المقبل».

باري�س قد تمنح حق
اللجوء ال�سيا�سي ل�سنودن و�أ�سانغ
قالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا إنها ال تستبعد أن تمنح فرنسا
حق اللجوء السياسي لموظف وكالة األمن القومي األميركية السابق إدوارد سنودن
ومؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانغ.
تصريحات توبيرا جاءت بعد أن كشف تقرير لموقع «ويكيليكس» تجسس
االستخبارات األميركية على ثالثة رؤساء فرنسيين بين عامي  2006و ،2012منهم
الرئيس الحالي فرانسوا هوالند .وقالت إنه «إذا قررت فرنسا تقديم اللجوء إلدوارد
سنودن الموظف السابق في وكالة األمن القومي ،وجوليان أسانغ مؤسس موقع
«ويكيليكس» ،فإنه لن يكون مفاجئا ً بالنسبة لي .هذا أمر محتمل».
وأش��ارت في الوقت نفسه إلى أن القرار ال يعود إليها ،وإنما يعود إلى رئيس
الوزراء والرئيس الفرنسي.
وأثار تسريب معلومات عن التجسس األميركي ردود فعل غاضبة في فرنسا ،فقد
استدعت الخارجية الفرنسية السفيرة األميركية لدى باريس وأدلى عدد من كبار
المسؤولين الفرنسيين بتعليقات حول الموضوع.

الناتو :لم نحدد بعد تاريخ �إنهاء
مهمة المدربين في �أفغان�ستان

لتوزيع  40ألفا ً من طالبي اللجوء وصلوا إلى
إيطاليا واليونان لتخفيف العبء على البلدين،
غضب رئيس الحكومة اإليطالية.
وق��ال رينزي خ�لال قمة االتحاد المنعقدة في
بروكسيل« :إن قادة االتحاد األوروبي ال يستحقون
أن يقال إنهم أوربيون» ،وذلك تنديدا ً بعجزهم على
االتفاق على التكفل بقسم من طالبي اللجوء وصلوا
إلى إيطاليا.
وذك��ر مصدر ش��ارك ف��ي االجتماع ح��ول ملف
المهاجرين أن رينزي خاطب نظراءه بالقول« :إما
أنكم متضامنون وإال فال تضيعوا وقتنا» ،مضيفاً:
«اذا لم نصل إلى اتفاق بشأن األربعين ألفاً ،فلستم
أهالً بأن تسموا أنفسكم أوروبا».
وك��ان رئيس مجلس أوروب��ا البولندي دونالد
ت��وس��ك ال���ذي ت��ع��ارض ب�ل�اده ن��ظ��ام الحصص
اإلجبارية قال في افتتاح القمة« :ليس هناك اتفاق
بين الدول بشأن حصص المهاجرين اإلجبارية».

وأي��د توسك آلية تقوم على التطوع ،لكن هذا
النظام «ال يمكن أن تكون له صدقية إال بشرط أن
تقطع ال��دول تعهدات ذات صدقية وجوهرية من
اآلن حتى نهاية تموز».
لكن رينزي علق قائالً« :إذا رغبتم في قاعدة
التطوع وإذا كانت هذه فكرتكم عن أوروبا فاحتفظوا
بها ألنفسكم ،سنتدبر أمرنا لوحدنا» ،وكان رينزي
حذر قبل أسبوعين من القمة «إذا اختارت أوروبا
التضامن ،فهذا جيد ،وإذا لم تفعل فلدينا خطة
بديلة جاهزة ،لكنها ستضرب أوروب��ا في المقام
األول» ،مهددا ً بتسهيل مرور المهاجرين وطالبي
اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا ،ودول الجوار.
وكانت مصادر مقربة من القمة ذكرت أن المسودة
النهائية لالجتماع تنص على أن االتحاد األوروبي
يعتزم استقبال نحو  40ألف مهاجر من طالبي
اللجوء في إيطاليا واليونان ،إال أن القرار بشأن
توزيعهم لم يحسم بعد.

أكد األمين العام لحلف شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف لم يحدد بعد
مواعد إنهاء مهمته التي تشمل وجود مدربي ومستشاري الحلف العسكريين في
أفغانستان والتي أطلق عليها «الدعم الحاسم».
وقال ستولتنبرغ ،في مؤتمر صحافي بعد انتهاء اليوم الثاني لعمل مجلس
«الناتو» على مستوى وزراء دفاع الحلف« ،لم نتخذ قرارا ً بشأن موعد إنهاء مهمة
«الدعم الحاسم» ،مضيفاً« :سنتخذ هذا القرار بعد انتهاء العمليات القتالية في
أفغانستان (في الخريف) ،وبعد تقييم فعالية أعمال القوات الوطنية».
وتابع« :ومع ذلك ،قررنا أنه بعد انتهاء المهمة ،سنبدأ شكالً جديدا ً من التعاون
المدني مع أفغانستان تحت اسم «الشراكة المتينة» ،والتي تهدف إلى مساعدة
األفغان للدفاع عن أنفسهم من خالل تطوير القدرات العسكرية ألفغانستان وتدريب
قواتها» .وتحدث ستولتنبرغ عن األشهر األخيرة التي شهدتها البالد ،مشددا ً على
أن العملية في أفغانستان «ال تزال صعبة ،كانت هناك هجمات في كابل وقتال في
مناطق مختلفة من البالد» ،ووفقا ً لتقديراته ،فإن القوات الحكومية «تصدت بفعالية
لهذه التحديات».

العدالة والتنمية يعلن تر�شيح
وزير الدفاع لرئا�سة البرلمان التركي
رشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وزير الدفاع عصمت يلمظ لرئاسة
البرلمان ،حيث أعلن رئيس ال��وزراء التركي أحمد داود أوغلو أمس أن يلمظ هو
مرشح الحزب لرئاسة البرلمان.
وبعد أن فقد الحزب ذو األصول اإلسالمية الغالبية البرلمانية في انتخابات
أجريت في السابع من حزيران عليه أن يجد شريكا ً صغيرا ً لتشكيل ائتالف حاكم،
حيث سرت تكهنات بشأن شراكة مع حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.
وساعدت هذه التوقعات في تقوية الليرة التركية هذا األسبوع.
وقال داود أوغلو للصحافيين بعد اإلعالن «مسألة رئيس البرلمان ليست جزءا ً
من محادثات االئتالف» ،مضيفا ً أن محادثات االئتالف لن تبدأ إال بعد أن يفوضه
الرئيس رجب طيب أردوغان بتشكيل حكومة بعد انتخاب رئيس البرلمان.

