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كوالي�س

ّ
الحل حكومة «تكنوقراط» �أو توافق وطني �سيا�سي� ...أو ماذا؟

«عا�صفة الجنوب»
�أم رياح ال�سموم

} راسم عبيدات
} طاهر محي الدين

تهب ري��اح السموم على بلدان
في علم الجغرافيا البيئيةُّ ،
ال �ج��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة ،لتصل إل��ى أن �ح��ا ٍء م��ن األردن وسورية
وفلسطين والعراق ،وتترافق عادة بارتفاع كبير في درجات
الحرارة وتثير ك َّما ً كبيرا ً من الرمال واألتربة ،التي تتعذر معها
الرؤية في كثير من المناطق التي تهب عليها.
تهب فيها ،إلى ظهور
كما تؤدّي هذه الرياح في المناطق التي ّ
الحيوانات الضارية بكثرة مع نشاط األفاعي والعقارب ،التي
ت�ل��دغ وتقتل بشكل أع�م��ى ،وتقضي على ك � ّل م��ا ه��و ح� ٌّ�ي في
طريقها من دون تمييز.
وبمقارنة بين ما أسموه بعملية «عاصفة الجنوب» و»رياح
السموم» فإننا نالحظ التالي:
أنّ كلتيهما هبا م��ن ال�ج�ن��وب بسموم ح�ك��ام تلك المناطق
ليضربوا بها الشام ،ويعصفوا بحقدهم الدفين بكل الحضارات
المقيمة في سورية أ ّم الحضارات والتاريخ ،بعد أن عصفوا
ب��ال �ع��راق ،وس �ل �م��وا فلسطين لقتلة األن �ب �ي��اء م��ن الصهاينة
المجرمين ،ليحفظوا عروشهم مقابل عمالتهم.
فـ»عاصفة الجنوب» التي يقودها حكام ممالك الرمال في
الجزيرة العربية تحت إم��رة العدو الصهيوني بكل طاقاتهم
بالتعاون مع من يدعون أنهم من ساللة النبي األك��رم حكام
األردن التي تقود غرفة «الموك» فيها العملية بكل تفاصيلها،
ح �ش��دوا فيها ك��ل عقاربهم وأف��اع�ي�ه��م وضباعهم م��ن خونة
سوريين وإرهابيين عالميين من «نصرة وجيش المثنى وألوية
ال�ع��ز وج�ي��ش لحد ال �س��وري و« ...ك��ل ه��ذه ال �م �ف��ردات العفنة
لمسميات إره��اب�ه��م ،ه��ي كما «ري��اح السموم» التي تفتك بال
هوادة كما أرادوها ،ولكن ما هي غرفة «الموك» وما الذي حدث؟
غ��رف��ة «ال �م��وك» ه��ي اخ�ت�ص��ار ل �ـ (Military Operation
 )Cooperationأو العمليات العسكرية المشتركة.
وهي غرفة عمليات عسكرية مشتركة بين ال��دول المتآمرة
تأسست منذ عامين باتفاق وتنسيق بين بعض
على سورية ّ
دول ما يس ّمى «مجموعة أصدقاء سورية» ،على رأسها الواليات
المتحدة و»إسرائيل» وفرنسا وبريطانيا واألردن ،وبمشاركة
من السعودية واإلمارات وتركيا وقطر.
لهذه الغرفة مقران رئيسيان ،األول في األردن حيث تدير
الغرفة تحديدا ً القيادات المسلحة في معارك الحنوب السوري،
خصوصا ً «جبهة النصرة» وفصائل أخرى ،أما المقر الثاني فهو
في تركيا ،وتحديدا ً في أضنة لدعم الجبهات شمال سورية.
تنسق هذه الغرفة مع قيادات المجموعات المسلّحة وتتابع
ّ
معهم على األرض المعارك لحظة بلحظة ،وقد ت ّم رصد العديد
من المكالمات األجنبية من خالل ضباط عرب وأجانب رفيعي
المستوى على األجهزة سواء جنوب سورية أو شمالها.
وق��د ز ّودت ه��ذه ال�غ��رف��ة المسلحين ب��ال�ت��دري�ب��ات الالزمة
وبصواريخ التاو («إسرائيلية» الصنع) ،التي استهدفها الجيش
السوري في ريف درعا في المعركة الحالية.
يثبت الجيش العربي السوري وحلفاؤه للسنة الخامسة على
التوالي قدرة تكتيكية هائلة وصمودا ً أسطوريا ً كبيرا ً وتناغما ً
غير مسبوق في أدائهم بين فصائل المقاومة وق��وات الدفاع
الوطني والعمل العسكري المحترف للجيوش النظامية والعمل
االس�ت�خ�ب��ارات��ي الكبير وال��دق�ي��ق ال��ذي أك��د نجاعته وفاعليته
وحسن دقته وتقديره وقدرته على تحقيق اختراقات كبرى
ف��ي ص�ف��وف تلك المجموعات اإلره��اب �ي��ة وداع�م�ي�ه��ا ،فكانت
المعلومات الدقيقة التي حصلت عليها الجهات االستخباراتية
للجيش العربي ال�س��وري وحلفائه مسمارا ً ج��دي��دا ً ف��ي نعش
اإلرهابيين ومشغليهم ،وتم التجهيز لصد تلك الرياح بتكتيكات
عالية وبقوة نارية كبيرة وتخطيط هادئ ،وحقق نتائج مذهلة
في تلك العملية ،حيث ألحق بهم هزيمة نكراء وقضى على عدد
كبير ج��دا ً من مقاتليهم بين قتيل وجريح ،وصدمهم بصمود
أسطوري من كيانهم الصهيوني إل��ى ع��روش ممالك الرمال،
بعد أن جهزوا من راجمات الصواريخ والدبابات والمقاتلين ما
ظنوا أن سيحقق لهم الهدف وفتح الطريق إلى دمشق ،واستعر
جنونهم وحشدوا ألفا ً جديد ًة من عقاربهم وأفاعيهم وضباعهم
أي اختراق ،فأتاهم الرد من جديد
ليزجون بهم من جديد ليحققوا ّ
ّ
بعملية دقيقة استخبارية سحقت الكثير من رؤوسهم في مقر
قيادة عملية عاصفة الجنوب العمالتي في «سجن غرز» شرق
درعا ،فاستهدفت مقاتالت الجيش العربي السوري من النسور
مستوى رفيع
اجتماعا ً قياديا ً لغرفة العمليات يض ّم قيادات على
ً
للجماعات اإلره��اب�ي��ة م��ن «ن�ص��رة» و»ج�ي��ش المثنى» و»ألوية
العز» و»جيش لحد السوري» وشخصية عسكرية كبرى من
غرفة «الموك» وقتل في هذه العملية العديد ممن كانوا في ذلك
االجتماع ،وكان أغلب قتالهم من «النصرة».
تلك الهزائم التي يتلقونها في درع��ا بعد هزائمهم المنكرة
في القلمون والسويداء وعجزهم عن تحقيق أي تقدم في بلدة
«حضر» الصامدة ،بعد أن ظنوا أنهم قد حققوا إنجازا ً في مقر
لواء المدرعات  ،52كان سببها األول صمود أبناء تلك المناطق
والتفافهم حول الجيش وحلفائه واالنحسار الكبير في البيئة
الحاضنة لقوى اإلرهاب ،ورفض العشائر االنضمام إلى جيش
الحرب على سورية وعدم قبولهم بمشروع سليل البريطانيين
في ع ّمان الهادف إلى تسليحهم بحسب دعواه لمحاربة اإلرهاب
والعمل تحت قيادة غرفة «الموك» التي يقيمها على أرض األردن
إلضفاء الشرعية على تلك الجماعات اإلرهابية ،وبأنها تمثل
طيف الشعب العربي السوري وبأنها تحارب «داعش» اإلرهابي
وتسترد األراض��ي منه ،وتحدث تغييرا ً في الواقع الجغرافي
يبنى عليه مستقبالً في التفاوض بعد تثبيت النقاط ،وتكون
الجماعات المسلحة حينها شرعية لتفاوض القيادة السورية
لتحقيق مكاسب سياسية بإشراف مشغلها الصهيوني ،وفشل
هذا المشروع أيضا ً واختارت العشائر البقاء تحت سماء الوطن
مع أبناء الوطن المخلصين.
لم يقرأ مؤلفو ه��ذه ال��رواي��ة الدموية الوحشية العمياء كل
ف�ص��ول ال��رواي��ة ال�ت��ي خاتمتها الحتمية ك�م��ا رواي ��ة مخلوق
«فرانكشتاين» حيث كبُر الوحش ال��ذي اختلقه ورب��اه وتم ّرد
عليه وخ��رج على سيطرته وانقلب عليه ليأكله ،ول��م يفهموا
حتى اآلن أن «ري��اح سمومهم» ل��ن تهب على ج��زء واح��د من
المنطقة ،وتتوقف عند ح��دود ممالك أوه��ام�ه��م ،وأن بالدهم
ه��م موطن ري��اح السموم وأس��اس�ه��ا ،وأن أق��وى آث��ار شرور
الرياح وتأثيرها بحسب السنن الكونية يكون في جذرها ،وأنه
سيخلف فيها أض��رارا ً أكثر بكثير مما خلفه في غيرها ،وبأن
من يضع العقارب في جيبه ستلدغه ال محالة ،وهذه هي حال
أولئك اإلرهابيين حين يعودون مدحورين إلى تلك البلدان التي
رعتهم وكبرتهم وآوتهم ،فهم اعتادوا على سفك الدماء والقتل
والتدمير واإلرهاب ولن يتوقفوا عن ذلك ،وباألخص في ممالك
ال��رم��ال حيث يكونون في أكبر بيئة حاضنة لهم يسهل فيها
تحركهم ،ويقوى دعمهم البشري واللوجستي والمالي في تلك
المجتمعات التي تمت تربيتها وتنشئتها على تلك اإليدولوجيات
اإلرهابية المتطرفة التكفيرية ،وربما أنهم نسوا ذلك الدرس
ال��ذي تلقوه عند ع��ودة إرهابيي ع��رب أفغانستان الذين كانوا
العمود الفقري لتنظيم القاعدة تحت لواء «ابن الدن» ،كيف قاموا
بالقتل والتكفير والتفجير واستهداف المدنيين.
نعم أيها السادة ،إن غبار حروب اإلرهاب التي يخوضونها
في العالمين العربي واإلسالمي أعمت بصيرتهم وبصرهم،
والعمالة والحقد والغباء لن يقودهم إال إلى تدمير أنفسهم بعد
فشلهم في ك ّل شيء.

في ظ ّل انسداد أفق العمل السياسي وتع ّمق وتك ّرس االنقسام
وعدم دوران عجلة حكومة الوفاق الوطني ،وفي ظل التطورات
الجارية على صعيد إنجاز هدنة طويلة األمد بين «حماس» ودولة
االحتالل ،حيث المحادثات بينهما قطعت شوطا ً كبيرا ً برعاية
عربية وإقليمية ودولية ،بما في ذلك األمم المتحدة ،والمسألة لم
تعد مجرد «دردشات» أو تفاهمات شفوية ،كما يحلو لقياديين في
حماس القول .ونحن لسنا بصدد النقاش في هذا الجانب ،ولكن
المهم هنا القول بأن تلك من العوامل التي دفعت بحكومة الحمد
الله إلى تقديم االستقالة أو إقالتها.
وأضح أننا سنعود إلى «تجريب المجرب» فنحن في تشكيالت
الحكومة السابقة كانت هناك حكومات «تكنوقراط» ومستقلون
وحتى حكومة بصيغ وطنية ،وه��ذه الحكومات المتعاقبة لم
يحصد القائمون عليها سوى الفشل واإلفشال ،فهي لم تحقق
الهدف األساسي من التكليف ،سواء على صعيد تحقيق تنمية
أو معالجة الهموم والمشاكل الحياتية للناس وتثبيت األمان
واالستقرار والسلم األهلي والتحضير لالنتخابات التشريعية
والرئاسية ،والح ّد والتخفيف من حالة االحتقان السياسي
بين مركبات العمل السياسي الوطني واإلسالمي الفلسطينية،
وبالذات منها طرفا االنقسام (فتح وحماس).
حكومة رام��ي الحمدالله المستقيلة وال��ت��ي تشكلت على
أساس معالجة الهموم والقضايا الحياتية في قطاع غزة على
وجه الخصوص ،والقيام بمشاريع تنموية تعمل على تخفيف
ح�دّة التناقضات االجتماعية هناك ،وكذلك تقليل نسبة الفقر
والجوع والبطالة ،والعمل على تحسين شروط وظروف حياة
الناس ،والتي باتت أقرب إلى الجحيم ،وهذا يتطلب معالجة
ملفات جوهرية مثل رفع الحصار وإعادة اإلعمار وفتح المعابر
وبالذات معبر رفح وحل رواتب موظفي سلطة حماس الـ 40ألفا ً

وإعادة المشردين الذين شردوا في الحرب األخيرة بفعل العدوان
«اإلسرائيلي» ببناء مساكن لهم.
هذه الملفات فشلت حكومة الحمدالله في معالجتها على
مذبح األجندات واألهداف والمصالح الخاصة لـ»فتح وحماس»
والفئوية والتدخالت العربية واإلقليمية والدولية وإسرائيل
في الشأن الفلسطيني ،يضاف إلى ذلك أن وضعا ً جديدا ً نشأ
عن هذا الفشل ،هو أن قيادة حماس وجدت أن من أجل ضمان
بقاء حكومتها وسيطرتها على القطاع وحل مشاكلها المالية
والسياسية ،وكذلك حل المشاكل الحياتية المتفاقمة للجماهير،
من جوع وفقر وبطالة وأزمات كهرباء وماء وصرف صحي وبنية
تحتية ،فإن خيار عقدها لهدنة طويلة مع «إسرائيل» قد يشكل لها
مدخالً مهما ً في إيجاد حلول لتلك المشاكل ،وهي تقول لسلطة رام
الله «ما في حدا أحسن من حدا» ،وعلى رغم الخطر الجدي في هذا
الخيار من خلق حالة كيانية في قطاع غزة مقابل تحسين ظروف
حياتية ،ميناء عائم ،وإيجاد حالة من التقاسم الوظيفي المدني
مع السلطة في الضفة وابتالع القدس ،إال أن حماس تقول بأنه لن
تكون هناك دولة في قطاع غزة ،والمسألة ليست بالقول والنوايا،
ولكن بما يخطط له االحتالل.
حل حكومة الحمدالله أو تقديمها لالستقالة ،قد يكون من أجل
ممارسة ضغوط على حماس لثنيها عن االستمرار في مفاوضاتها
م��ع «إس��رائ��ي��ل» ،وح��م��اس تقول ب��أن ح��ل الحكومة م��ن دون
مشاورتها وموافقتها يعني التنصل من اتفاق الشاطئ ،وتحلل
حماس من التزاماتها تجاه حكومة الوفاق الوطني.
المسألة ليست في تشكيل الحكومة من جديد برئاسة الحمد
الله أو غيره ،وليس المهم أن تكون حكومة «تكنوقراط» ،أو
مستقلين أو حكومة توافق وطني سياسي ،بل ما هو البرنامج
ال��ذي ستقوم عليه ه��ذه الحكومة؟ وهنا يبنى عليه الفشل
والنجاح ،فالحكومات يتم استحضارها لتجاوز وحل أزمات
وليس تقيدها وتأبيدها ،وفي ظل ما نشهده من اتساع حدة
وعمق الخالفات بين طرفي االنقسام ،فهذا االنقسام يستطيل
مداه ويتكرس ،ولذلك األولية يجب أن تكون إلنهاء االنقسام

على تشكيل أي حكومة وتحت أي مسمى ،فما فائدة وما هو
اإلنجاز الوطني ال��ذي سيتحقق من تشكيل حكومة من دون
برنامج وطني متفق عليه وطنياً؟ وهل الخطوط السياسية
ه��ذه س ُتحترم أم ستضرب بعرض الحائط؟ وه��ل ستنجح
تلك الحكومة بخطوطها السياسية في حل مسألة ما يسمى
بالمؤسسات السيادية من حيث المهام والوجود والهدف؟ فهذه
المؤسسات لم تب َن على أساس وطني ،بل بنيت على أساس
فئوي ،نمت فيها مصالح للكثيرين المستعدين لهدم المعبد على
من فيه في سبيل الحماية والدفاع عن تلك المصالح ،وكذلك
مسألة االنتخابات ،هل هي قادرة على الحسم في هذا الجانب؟
حيث حماس ،ترى في االنتخابات أنها شاملة ومتزامنة مع
مجلس وطني وتشريعي ،وفتح في المقابل تقول بتعذر ذلك.
نحن اآلن حقيقة في أزمة مفصلية جدا ً خطيرة ،مرحلة كل
المؤشرات تقول بأن المشروع الوطني يجرى تفكيكه ،والقضية
الوطنية تصفى ولألسف بأي ٍد ومشاركة فلسطينية ،أزمتنا ال تنفع
وال تفيد معها تسمية نوعية الحكومة ،فال يصلح العطار ما أفسده
الدهر ،فنحن ال نريد حكومة تعيد إعادة إنتاج العقم السياسي
والتنموي ،بل المطلوب تغيير جوهري في السياسات ومنهج
العمل ،يجب أن يتم خلق حالة من الوعي والضغط الشعبي
من أجل إسقاط ما هو قائم ،وقبل تشكيلة أي حكومة مهما كان
نوعها وشكلها ،فاألولية يجب أن تكون إلنهاء االنقسام ،وعلى
الجماهير أن ترفع شعارها الناظم لتحركاتها «ال شرعية ألحد
في ظل االنقسام» ،وهذا يحتاج إلى تشكيل أطر ولجان جماهيرية
حقيقية ،بقيادة مركزية تقودها وتوجهها مع امتدادات فرعية
لها في كل القرى والمدن ،تأخذ على عاتقها ومن خالل حواضن
تنظيمية من القوى الشعبية والمجتمعية والحزبية العمل على
إيجاد أساليب ضغط جماهيرية جدية وفاعلة على السلطة في
رام الله وسلطة حماس في القطاع ،من أجل وضع حد لالنقسام،
كأن يتم االعتصام الدائم أمام مقارها الرئاسية ورئاسة الوزراء
بشكل دائم وبجموع غفيرة ،تطالبها بإنهاء االنقسام.
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يقول قادة المعارضة
أي تدخل
التركية إنّ ّ
عسكري تركي في
األراضي السورية
يعادل التو ّرط في
حرب ،وهو يحتاج إلى
تفويض من البرلمان،
ويخفي الرئيس التركي
هذه الورقة من التداول
ألنه يعلم سلفا ً استحالة
الحصول على هذا
التفويض ،ولذلك فهم
يجزمون بأنّ أردوغان
سيستعمل التلويح
بالتدخل العسكري
للحصول على ضمانات
أميركية بعدم تسهيل
والدة دولة كردية...

ظريف التقى كيري و�أكد �أن المفاو�ضات بلغت مرحلة ح�سا�سة

م�س�ألة �آلية رفع العقوبات عن �إيران بد�أت تجد طريقها �إلى الحل
كشفت مصادر متابعة في فيينا أن مسألة آلية رفع
العقوبات عن إيران بدأت تجد طريقها إلى الحل ،في حين
نفى مفاوض إيراني ما نقلته إحدى الوكاالت عن مسؤول
�وص��ل إل��ى برنامج ل��دخ��ول المواقع
أميركي ب��ش��أن ال��ت� ّ
العسكرية اإليرانية.
وأكد أن المعلومات المذكورة مضللة وأن هدفها التأثير
سلبا ً في المفاوضات وأنّ طهران لن تسمح ألي طرف
بتفتيش مواقعها العسكرية أل ّنها غير مرتبطة بعمل الوكالة
الدولية للطاقة الذرية.
هذا وعقد أمس اجتماع ضم وزيري الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف واألميركي جون كيري في فيينا ،في إطار
المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي
اإليراني ،وبعد ساعة ونصف من المفاوضات المغلقة انضم
إلى الوزيرين أعضاء الوفدین اإلیراني واألمیرمي حیث
استمرت المفاوضات بكامل أعضاء الوفدين.
وأفادت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية ،بأن رئیس منظمة
الطاقة الذریة اإلیرانیة علي أمبر صالحي والمساعد الخاص
للرئیس اإليراني حسین فریدون ووزیر الطاقة األمیرمیة
إرنست مونیز انضموا إلی ظریف ومیري.
مما انضم إلى هذه المفاوضات مل من مساعدي وزیر
الخارجیة اإلیراني عباس عراقجي ومجید تخت روانجي
وم��س��اع��دة وزی���ر الخارجیة األمیرمیة وی��ن��دي شرمان
ومساعدي منسقة السیاسة الخارجیة لالتحاد األوروبي
روبرت مالي وهلغا اشمید.
جون كيري قال بعد مفاوضاته مع نظیره اإلیراني إن
اللقاء مع ظریف مان مشجعاً ،فيما أكد الوزير اإليراني في
بداية اجتماع مع كيري وكبار مساعديهما «أنا هنا إلبرام
اتفاق نهائي وأعتقد أن هذا في إمكاننا» .ولدى سؤاله عن
المناقشات المطولة التي دارت بينه وبين ظريف في وقت

سابق قال كيري «دار بيننا حوار جيد».
وأكد ظريف لدى وصوله إلى فيينا برفقة رئيس هيئة
الطاقة الذرية علي أكبر صالحي ومساعد الرئيس اإليراني
حسين ف��ري��دون أن المفاوضات النووية بلغت مرحلة
حساسة وأن ايران «لن تقبل سوى باتفاق عادل ومتزن».
وحول مشاركة رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
علي أكبر صالحي في هذه الجولة من المفاوضات قال وزير
الخارجية اإليراني« :إن مشاركة صالحي ستكون مفيدة
جداً ،وإن مشاركته على رغم مشاكله الصحية مؤشر إلى
جدية إيران في المفاوضات».
وأوض���ح أن ال��م��ف��اوض��ات «م��اض��ي��ة إل��ى األم���ام قدما ً
بالتأكيد» ،وأضاف إن «االتفاق المستديم بحاجة إلى إرادة
سياسية ،وإن طهران تقبل باالتفاق العادل والمتزن».
على الصعيد ذاته ،قال المتحدث باسم منظمة الطاقة
الذریة اإلیرانیة بهروز ممالوندي عن التوصل إلى النتیجة
ال��م��رج��وة ب��ش��أن ال��ج��زء األم��ب��ر م��ن القضایا الفنیة ،إن
حضور رئیس هذه المنظمة في فیینا یأتي لتسریع وتیرة
المفاوضات النوویة.
وقال ممالوندي أمس« :إنه حینما مان السید صالحي في
المستشفی أو مان یمضي فترة نقاهته فإنه مان یطلع علی
عملیة المفاوضات ،وإن مساعدي وزیر الخارجیة اإلیراني
عباس عراقجي ومجید تخت روانجي مانا یعقدان جلسات
للتنسیق معه م��راراً ،مما أن اثنین من زمالئنا في منظمة
الطاقة الذریة اإلیرانیة مانا حاضرین في المفاوضات ومان
السید صالحي یتابع األمور».
وأضاف المسؤول اإليراني« :مما قال السید ظریف مرارا ً
فإنه إذا امتلك الطرفان اإلرادة الالزمة فإنه یمكن إنجاح
المفاوضات» ،مؤمداً« :أننا واثقون من امتالمنا اإلرادة
الالزمة لذلك».

وأكد أن إیران تسعی للتوصل إلی اتفاق متزن وعادل
وإن السید صالحي یتابع الجوانب التقنیة للقضیة ،وأن
على رغم الوصول إلی النتیجة بشأن جزء مهم من القضایا
التقنیة ،لكن حضور السید صالحي یلعب دورا ً فاعالً في
هذه المفاوضات مي نستطیع إنجاز المهمة.
وفي السياق ،أعلن المتحدث باسم الحكومة اإليرانية ،محمد
باقر نوبخت ،أن ما يطرحه المتحدث باسم البيت األبيض من
اتخاذ إجراءات أوسع من البروتوكول اإلضافي هو عبارة عن
وجهة نظر واشنطن ولكن ذلك ال يحظى بقبولنا.
وأض���اف خ�لال مؤتمر صحافي أم��س» «إن��ن��ا نسعى

للتوصل إلى اتفاق جيد» ،مؤكداً« :أن االتفاق لمرحلة طويلة
األمد ليس من األهداف التي تسعى إليها إيران وأن مواقفنا
في المفاوضات واضحة».
وتابع نوبخت« :إن ما يطرحه المتحدث باسم البيت
األبيض هو وجهة نظره ،بما فيه اتخاذ إجراءات أوسع من
البروتوكول اإلضافي ،ولكن ذلك ال يحظى بقبولنا».
وحول مزاعم نقل رسالة من الرئيس األميركي باراك أوباما
إلى المسؤولين في البالد قال نوبخت« :إنني أنفي إرسال
رسالة من الرئيس األميركي إلى المسؤولين اإليرانيين حول
المفاوضات النووية».

وا�شنطن تنفي وجود ر�سالة �سرية
من �أوباما لطهران

«ويكيليك�س» يك�شف تج�س�س �أميركا
على وزيري مالية فرن�سيين

نفى البيت األبيض أن يكون الرئيس
األميركي باراك أوباما قد وجه رسالة
سرية إلى القادة اإليرانيين قبل بدء
الجولة الحالية من المفاوضات بين
طهران والسداسية.
وفي مؤتمر صحافي قال متحدث
باسم اإلدارة األميركية إن التقارير
اإلعالمية التي أفادت بوجود الرسالة
السرية «غير صحيحة» ،مضيفاً« :لقد
تركنا ه��ذا العمل الصعب المتعلق
بخوض المفاوضات حول البرنامج
النووي (اإليراني) لفريقنا الموجود
في فيينا».
وف��ي وق��ت سابق ،نقلت صحيفة
«همشهري» اليومية اإلي��ران��ي��ة عن
ع��ض��و ال��ب��رل��م��ان اإلي���ران���ي م��ه��رداد
بذرباش قوله إن أوباما بعث رسالة
سرية إلى القيادة اإليرانية قبل أيام
فقط من انطالق الجولة األخيرة من
المفاوضات بين طهران ومجموعة
« »1+5ف��ي العاصمة النمساوية
فيينا.
وبحسب الصحيفة فإن الرسالة كان
يمكن أن يسلمها للسلطات اإليرانية
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
الذي زار إيران في  17حزيران ،والذي
شارك قبل ذلك في قمة «السبع الكبار»
في ألمانيا ،حيث التقى باراك أوباما.

نشر موقع «ويكيليكس» تقريرا ً يفيد بقيام وكالة األمن
القومي األميركية بالتجسس على اتصاالت وزيري مالية
فرنسيين وجمع معلومات عن عقود التصدير والتجارة
ومحادثات الموازنة الفرنسية.
وقال موقع «ويكيليكس» في وثيقة يرجع تاريخها إلى
عام  2002جرى تجديدها في عام  2012إن وكالة األمن
القومي األميركية طالبت أجهزة استخبارات أستراليا
والمملكة المتحدة وكندا ونيوزيلندا بجمع معلومات عن
عقود تصدير فرنسية بقيمة تزيد على  200مليون دوالر
في قطاعات منها االتصاالت والكهرباء والطاقة النووية
والنقل والصحة ،من دون ذكر أسماء شركات بعينها.
والوزيران بحسب الموقع هما فرانسوا باروان وبيير
موسكوفيتشي وكانا على رأس وزارة المالية في الفترة
من  2011إلى .2014
ج���اءت ال��م��زاع��م ال��ج��دي��دة ب��ع��د أس��ب��وع م��ن نشر
«ويكيليكس» تقريرا ً يقول إن وك��ال��ة األم��ن القومي
األميركية تجسست على  3رؤس��اء فرنسيين من عام
 2006على األق��ل حتى أي��ار  2012ما دف��ع الحكومة
الفرنسية لالحتجاج لدى واشنطن وقالت إن مثل هذا
السلوك بين الحلفاء أمر غير مقبول.
وأظهرت وثيقة مسربة أخرى ملخصا ً لمكالمة هاتفية
بين موسكوفيتشي ال��ذي يشغل اآلن منصب مفوض
الشؤون االقتصادية والمالية في االتحاد األوروبي وعضو

وأش�����ارت «ه��م��ش��ه��ري» إل���ى أن
المعلومات عن رسالة أوباما وردت
بعد أي���ام م��ن ل��ق��اء ال��م��رش��د األعلى
اإليراني السيد علي خامنئي مع قادة
البالد في  23حزيران ،والذي «سلط
خالله الضوء على سير المفاوضات
مع األميركيين».
ونقلت الصحيفة عن السيد خامنئي
قوله« :جاء أحد األشخاص المحترمين
في المنطقة إل��ى إي��ران إلج��راء لقاء
معي ،وقال إن الرئيس األميركي اتصل

به وطلب منه المساعدة (في إجراء
المفاوضات) .وقال إن رئيس الواليات
المتحدة ينوي تسوية الملف النووي
اإلي���ران���ي وإن��ه��م م��س��ت��ع��دون لرفع
العقوبات».
وأف��ادت وكالة «مهر» لألنباء بأن
رسالة الرئيس األميركي تحتوي على
«نقطتين رئيسيتين» هما اعتراف
أوباما بإيران بصفتها دول��ة نووية
وتعهده برفع العقوبات عن طهران
خالل ستة أشهر.

ارتفاع ح�صيلة �ضحايا تحطم الطائرة
في �إندوني�سيا �إلى  113قتي ًال
ارت��ف��ع��ت حصيلة ض��ح��اي��ا تحطم ط��ائ��رة النقل
العسكري « »C130 Herculesفي إندونيسيا إلى
 113شخصاً ،فيما تتواصل عمليات انتشال جثث
الضحايا على األرض حيث سقطت الطائرة على حي
سكني.
وأعلن قائد القوات الجوية اإلندونيسية أغوس
سوبرياتنا أن جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها لقوا
مصرعهم في تحطمها أمس في ميدان ثالث أكبر مدينة
في البالد ،وكشف أن الطائرة كانت تقل  101راكب ،أما
طاقمها فكان يضم  12فرداً.
وم��ن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا ،نظرا ً

لسقوط الطائرة على حي سكني ،ما تسبب باندالع
حريق هائل على األرض.
وكان المستشفى المركزي في مدينة ميدان الواقعة
شمال جزيرة سومطرة اإلندونيسية ،قد أعلن انتشال
 49جثة لضحايا الكارثة.
وكانت الطائرة قد أقلعت من القاعدة العسكرية في
ميدان متجهة إلى جزر ناتونا النائية ،وتحطمت بعد
بضع دقائق من إقالعها حيث سقطت على فندق كما
تضررت المنازل المجاورة بسبب تطاير الحطام.
وقبل دقائق من وقوع الكارثة ،طلب قائد الطائرة
السماح له بالعودة إلى القاعدة بسبب خلل فني.

اشتراكي في مجلس الشيوخ ناقشا خاللها الحالة السيئة
لالقتصاد الفرنسي ومفاوضات الموازنة الجارية.
وفي تغريدة يوم  24حزيران عندما تم الكشف عن
تجسس وكالة األم��ن القومي المزعوم على الرؤساء
الفرنسيين ق��ال موسكوفيتشي إنها ستكون صدمة
إذا ك��ان قد تعرض لمثل ه��ذه المراقبة وإن��ه سيطالب
السلطات األميركية بتفسير ذلك .وكتب في تغريدة أخرى
يقول« :غير مقبول بين الحلفاء واألصدقاء».

�إيطاليا ت�شرع بانت�شال جثث
نحو  800مهاجر من قاع المتو�سط
بدأت البحرية اإليطالية أمس عملية انتشال جثث نحو
 800مهاجر من قارب صيد غرق في البحر المتوسط قبل
 3أشهر.
وج��اء في بيان البحرية اإليطالية ،أنها استخدمت
 3سفن وغواصات صغيرة يجرى التحكم بها عن بعد
النتشال الجثث من قاع البحر بالقرب من حطام القارب
على بعد حوالى  135كيلومترا ً إل��ى الشمال من ليبيا
وعلى عمق حوالى  370متراً ،من دون الكشف عن مزيد من
التفاصيل.
يذكر أن القارب الذي يبلغ طوله  20مترا ً انقلب وغرق
في نيسان الماضي لدى اقترابه من سفينة تجارية كانت
تحاول تقديم المساعدة .وتحول حطام القارب إلى رمز
ألزمة الهجرة المتواصلة إلى الشمال ،إذ أن هذا الحادث
كان األكثر فتكا في البحر المتوسط منذ عشرات السنين.
وفي السياق ،قال رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينتسي
في وقت سابق إنه يريد انتشال القارب كي «يشهد العالم

بأسره ما حدث».
في السياق نفسه ،تستعد إيطاليا الستقبال نحو 2900
مهاجر أنقذوا األحد قبالة شواطئ ليبيا ليرتفع إلى  68ألفا ً
عدد الذين استقبلتهم خالل النصف األول من السنة ،وهو
مستوى قياسي.
وك��ان خفر ال��س��واح��ل ق��ام��وا األح��د بعملية واسعة
إلنقاذ  21مركبا ً تائها ً شاركت فيها سفن إيطالية وسفن
حربية من بريطانيا وإيرلندا وإسبانيا وسفينة فينيكس
التي تستأجرها منظمات إنسانية ،وينتظر إنزال معظم
المهاجرين في صقلية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن  68ألف مهاجر رقم
أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل خالل النصف
األول من  2014وبلغ حينها  63885مهاجراً.
وتفيد منظمات إنسانية أن قرابة نصف المهاجرين
الذين يصلون إلى إيطاليا هم طالبو لجوء شرعيون هربوا
من الحرب في سورية أو من القمع في أريتريا.

