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عربيات  /دوليات

اليونان قالت ال ...فهل من زعيم
عربي �أو فل�سطيني يقول ال...؟
 راسم عبيدات
القيادة اليونانية اليسارية الشابة التي وصلت للسلطة عبر
انتخابات ديمقراطية ،قيادة ملتحمة مع جماهيرها ومعبّرة عن
طموحاتها وهمومها ،ووصلت للسلطة عبر برنامجها الخاص،
وليس من خ�لال تحالفات مع ق��وى أخ��رى تتناقض معها في
البرنامج ،وه��ذه القيادة بحضورها وقاعدتها الشعبية ،وبما
تمتلكه من إرادة وموقف ،وعدم «ارتعاش» سياسي أو خوف
ع�ل��ى سلطة أو م�ن�ص��ب ،ت �ح��دت ف��ي سبيل مصلحة الشعب
اليوناني أعتى ق��وى النصب واالحتيال واالستغالل والنهب
الرأسمالي المتوحش (صندوق وبنك النقد الدوليان والبنك
المركزي األوروبي) والتي أرادت أن تفرض على شعب اليونان
ش��روط�ا ً تبعية وتقشف م��ذل��ة ،تمنع وتعيق أي عملية تطور
وتنمية ورفاهية للشعب اليوناني لمدة أربعين سنة مقبلة ،حيث
يبلغ حجم الديون اليونانية ( )340مليار يورو ،يحتاج سدادها
والفوائد عليها لفترة تمتد لعام (.)2057
كهنة المشروع األوروبي غير مصدقين بأن اليونان ستجرؤ
على خطوة كبيرة من هذا النوع ،خطوة سيكون لها الكثير من
المفاعيل وال�ت��داع�ي��ات على أع �ض��اء آخ��ري��ن ي�ع��ان��ون م��ن ظلم
وإجحاف المتنفذين في االتحاد األوروبي واقتصاد دولهم على
حافة االنهيار (إسبانيا والبرتغال).
ما حدث في اليونان كان يبدو فوق التصديق أو الحسابات،
ولكن حدث االستفتاء وصوت الشعب اليوناني بال كبيرة لتحكم
الدائنين م��ن مؤسسات وع�ص��اب��ات النهب ال��دول�ي��ة باقتصاد
اإلغريق ،لم يأبه اإلغريق بحملة التهديد والوعيد األوروبية غير
المسبوقة بـ»اإلخراج» من اليورو ،حدث تاريخي ومد ٍّو وكبير
وربما زلزال كبير سيعكس نفسه على دول االتحاد األوروبي
التي يعاني اقتصادها من سياسة تقشف ،يجعلها تحذو حذو
ال�ي��ون��ان مثل البرتغال وإسبانيا ال�ت��ي ن��زل ال�م��واط�ن��ون فيها
للشوارع تضامنا ً مع االستفتاء اليوناني ،الزلزال وهذا الحدث
التاريخي على رغ��م أن رئيس الحكومة اليونانية تسيبراس
قال بأنه ال يعني القطيعة مع االتحاد األوروب��ي ،ولكن حجم
ال�ت��داع�ي��ات حملت ق�ي��ادة االت �ح��اد األوروب���ي لعقد قمة طارئة
غ��دا ً في بروكسيل لبحث تداعيات ال��زل��زال اليوناني ،وكذلك
زعيم المعارضة اليونانية اليميني ووزي��ر المال استقاال على
خلفية نتائج هذا االستفتاء .االستفتاء اليوناني أدخل االتحاد
األوروب��ي في أزمة كبيرة ،تنفيذ التهديد وإخ��راج اليونان من
اليورو ،يعني عدم تزويد المصرف المركزي اليوناني باليورو
وهذا سيضطر اليونان إلى إعالن إفالسها ،وتترتب على ذلك
خسارة جزء كبير من الديون اليونانية ،والتي تخص أساطين
ال��رأس�م��ال األوروب ��ي المتوحش ،واإلذع ��ان يعني المخاطرة
بتمرد أوروبي آخر تعاني دوله من سياسة التقشف والشروط
الظالمة (إسبانيا والبرتغال).
سيناريوهات عدة مطروحة في المرحلة المقبلة ،على رأسها
إج��راء مفاوضات بين اليونان واالتحاد األوروب��ي ،إذا فشلت
هذه المفاوضات ،بحسب مراقبين فال خيار أم��ام تسيبراس
س��وى ال �خ��روج م��ن منطقة ال �ي��ورو ،ورب�م��ا تشكيل تحالفات
جديدة مع دول كروسيا والصين .خروج سيدخل اليونانيين
في ضغوط وأزمات اقتصادية لبعض الوقت ،لكنه في المقابل
سيصيب منطقة اليورو بتخبّط في أسعار العملة األوروبية
الموحدة والبورصة ،إضافة إلى تهديد االستثمارات األوروبية
في اليونان ،واحتمال خسارة منطقة ال�ي��ورو دوالً أوروبية
أخرى.
هذه قيادة تريد مصلحة شعبها ومستعدة للتضحية ودفع
الثمن ف��ي سبيل حماية تلك المصالح ،فهي ج��اءت منتخبة
من الشعب ،وفق برنامج نالت ثقة الشعب عليه ،ولم ترتعش
سياسيا ً أو تجبن على رغم جبروت التكتل المضاد ،في حين
قياداتنا العربية والفلسطينية تعاني م��ن عقدة «االرتعاش»
السياسي المستديمة ف��ي قضايا عربية وفلسطينية كبرى
وم�ص�ي��ري��ة ،ه��ذا االرت �ع��اش سببه األول وال�م�ب��اش��ر ،أن تلك
ال�ق�ي��ادات همها األول واألخ �ي��ر مصالحها وسلطتها ،وليس
مصلحة الشعب والجماهير ،لكونها غير منتخبة ديمقراطيا ً
م��ن تلك الجماهير ،وك��ذل��ك لكون ه��ذه الجماهير أدم�ن��ت الذل
وال �ه��وان ،وح��ول��ت نفسها لعبيد ومرتزقة عند تلك األنظمة،
ولذلك أضحت عاجزة عن أن تقول «ال» لقياداتها عندما تفرط
بأمنها وسيادتها الوطنية والقومية وحقوقها ،أو تعمق من
أزماتها االقتصادية وتنهب خيرات وث��روات بلدانها لمصلحة
أسرها وعائالتها ،فعلى سبيل المثال ال الحصر ،ما يسمى
بمبادرة السالم العربية المقرة في قمة بيروت ع��ام ،2002
يجرى ترحيلها من قمة عربية إلى أخرى مع الهبوط بسقفها
لكي توافق عليها «إسرائيل» ،من دون قدرة على ترجمتها إلى
فعل حقيقي على أرض ال��واق��ع ،أو إل��زام «إسرائيل» بقبولها،
بسبب ع��دم ام �ت�لاك اإلرادة وال��ق��رار ،وال�ت�ع��ام��ل ب��دون�ي��ة مع
اآلخرين ،وسيادة لغة وثقافة الهزيمة ،وما ينطبق على المبادرة
العربية للسالم ،ينطبق علينا نحن كفلسطينيين ،فنحن اتخذت
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية قرارات استراتيجية في
قضايا تتعلق بقضيتنا ومشروعنا الوطني ،فكان قرار التنفيذية
ب��رف��ض ال �ع��ودة للمفاوضات إال ضمن ش��روط وأس��س منها
الوقف الكامل لالستيطان وإطالق سراح األسرى ،وانسحاب
«إسرائيلي» من كل األراضي العربية المحتلة عام 1967/تطبيقا ً
لقرارات الشرعية الدولية ،ومرجعية دولية للمفاوضات ،ولكن
سرعان ما جرى التخلي عن تلك الشروط والعودة للمفاوضات
من دون أن يتحقق أي منها ،وكذلك حال قرار المجلس المركزي
في شباط الماضي بوقف التنسيق األمني مع دولة االحتالل،
وال��ذي نرى أنه ب��دالً من أن يتوقف يتعزز ويتطور ...إلخ من
القضايا الجوهرية والمصيرية.
دول حوصرت عشرات السنين ورفضت أن تنصاع لإلرادة
واإلم �ل��اءات األم�ي��رك�ي��ة واألوروب� �ي ��ة وف��ي ال�ن�ه��اي��ة انتصرت
بصمودها وإرادت��ه��ا ووح��دت�ه��ا وص�لاب��ة موقفها الشعبي،
كوبا الجزيرة الصغيرة  57سنة لم تذعن للحصار األميركي
وانتصرت في النهاية ،إي��ران  37سنة من الحصار ،تحولت
خاللها إل��ى ق��وة إقليمية كبيرة مقررة في المنطقة ،وه��ا هي
تحقق انتصارا ً كبيرا ً في فرض شروطها بالنسبة لبرنامجها
النووي.
األمثلة كثيرة ولكن غياب اإلرادة والقرار والموقف ،وتغييب
الجماهير أو غيابها ،و»ارتعاش» القيادات السياسية المستديم
لن يفضي إل��ى تحرير أو نيل حقوق ،بل للمزيد من التراجع
واالنهيار ،نحن بحاجة إلى قيادات أمثال ألكسيس تسيبراس،
والقيادة اإليرانية والفنزويلية والكوبية وغيرها من قيادات
أميركا الالتينية التي صنعت انتصارات لشعوبها ،ال قيادات
تستدخل الهزائم وتنظر لها على انها انتصارات.
Quds.45@gmail.com
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كوالي�س
خفايا

دعوة لح�ضور ...حفل زفاف �أنظمة االعتالل العربي والكيان ال�صهيوني
 هشام الهبيشان



ف��ي وق��ت ت��ح��دث الخبير الصهيوني في
ش���ؤون األم���ن ال��ق��وم��ي ،اي��ه��ود ع��ي�لام ،عن
ضرورة توحيد ورص الصفوف بين «تل أبيب
والرياض» ،زاد بشكل متسارع تطور العالقة
بين محور االعتدال أو االعتالل العربي والكيان
الصهيوني ،وهنا يقول ايهود عالم في تقرير
شامل حول تطور هذه العالقات بين الكيان
الصهيوني ومحور االعتدال العربي ،إنه في
المحصلة العامة ،المعركة في اليمن هي فصل
آخر في الصراع بين إي��ران والمحور الناشئ
(ال��ري��اض -ت��ل أب��ي��ب) كجزء م��ن المصلحة
المشتركة القائمة بين دول عربية سنية
و»إسرائيل» في كبح الهيمنة اإليرانية على
الشرق األوسط.
ويكمل هنا ع��ي�لام« :على «إس��رائ��ي��ل» أن
تساعد حلفاءها ،ولكن ليس عن طريق إرسال
الجنود ،وإنما سرا ً وبصورة ملتوية» ،ويضيف
عيالم« :أنه يجب تأكيد أن الحديث يدور عمليا ً
عن عملية عسكرية سعودية ،تلقت تعزيزا ً
محدوداً ،وفي بعض األحيان رمزياً ،من قبل
عدد من الدول العربية مثل مصر».
ويضيف« :وعلى رغم أن المواجهة ليست
مباشرة بين السعودية وإي����ران ،فما زال
الحديث يدور عن صراع سني ـ شيعي أو عربي
ـ فارسي أو إيراني ـ عربي ،وهذه أيضا ً مرحلة
أخرى من الحرب التقليدية على ضم مناطق
نفوذ وهيمنة في الشرق األوس��ط بين الدول
القوية في اإلقليم» ،ويقول« :إنه في الماضي
ش���ارك ف��ي ه��ذا ال��ص��راع دول مثل س��وري��ة،

والتي أصبحت اآلن ساحة حرب بين مزيج
من الميليشيات على اختالف مشاربها ،والتي
تؤيد بعضها دوال ً تعتبر اآلن مهيمنة مثل إيران
والسعودية».
ويتحدث عيالم هنا بصراحة كبيرة ،ويقول:
«إن مصر والسعودية ،اللتين وقفتا على
جانبي المتراس في حرب اليمن في الستينات،
هما حليفتان في المواجهة الحالية في ذات
ال��دول��ة ،في ذل��ك الوقت ساعدت «إسرائيل»
أعداء مصر في اإلقليم بعض الشيءُ ،مشيرا ً
إلى أن ت��ورط مصر في اليمن في الستينات
عرفت حينها بـ»فيتنام مصر» نسبة للصراع
المر االستنزافي الذي أدارته الواليات المتحدة
في فيتنام في المرحلة ذاتها طبعاً ،وقد تصبح
اليمن اليوم فيتنام السعودية؛ فالحوثيون
خصم عنيد على دراية جيدة بطبيعة المنطقة،
وألن��ه يقاتل على أرض��ه ويحظى بدعم قوة
كبرى ،إيران ،على حد وصفه.
وأضاف أن السعودية ومصر ودول أخرى
من بينها «إسرائيل» قلقة من أن الحوثيين
وأولياءهم في طهران يهددون المضيق القريب
(باب المندب) ،والذي يُعتبر البوابة الجنوبية
للبحر األحمر ،عرض المضيق في جزئه األضيق
يبلغ حوالى  27كم.
وأض��اف« :في معارك حرب أكتوبر 1973
أغ��ل��ق��ت م��ص��ر المضيق ف��ي وج���ه المالحة
«اإلسرائيلية» ،وال��ي��وم مصر و»إس��رائ��ي��ل»
المتعاونتان في قمع «العصابات واإلرهاب»
في سيناء قد تعمالن سوية من أجل تأمين
المالحة لمصر و»إسرائيل» عبر باب المندب،
وعلى ضوء الحساسية في العالم العربي ،بما

في ذلك مصر ،تجاه «إسرائيل» ،فكل ما يتعلق
بتدخلها العسكري ومساهمتها في تأمين
المالحة في باب المندب يجب أن تجري في
الخفاء ،على حد تعبيره.
واعتبر« :أن رئيس السلطة عباس دعا
إلى تنفيذ عملية مشابهة لما يجري في اليمن
لمصلحة الفلسطينيين ،وعلى رغم كل انتقاداته
لـ»إسرائيل» فهناك شك بأنه يسعى إلى ائتالف
عسكري عربي ضدها ،وهي عملية غير متوقعة
وم��ن الصعب ج��دًا تحققها على ض��وء قوة
«إسرائيل» والتحديات األهم التي ُتواجه الدول
العربية السنية ،موضحا ً أن التحالف التقليدي
ضد «إسرائيل» اعتمد من قبل دول مثل مصر
واألردن وسورية والعراق».
ويقول »:أما اآلن ،فـ»إسرائيل» لديها اتفاقات
س�لام مع مصر واألردن ،وال��ع��راق وسورية
تشهدان عمليات تفكك متقدمة ،والسعودية
طبعا ً لن تتوجه ضد «إسرائيل» ،بل العكس في
السنوات األخيرة تم نشر سلسلة من األخبار
ح��ول تفاهمات تشكلت بين الدولتين ضد
إيران ،من بين الكثير من األمور وجرى الحديث
عن مم ٍر جوي سعودي لهجو ٍم «إسرائيلي»
محتمل ضد مواقع إيران النووية».
ويخلص هنا عيالم ال��ى القول إن عباس
ك»ان يفضل أن ي��رى ه��ج��وم�ا ً ع��رب��ي�ا ً على
عدوه األلد على الساحة الداخلية حماس في
قطاع غزة ،والسلطة عارضت عندما هاجمت
«إسرائيل» حماس في قطاع غزة في الجوالت
التي وقعت هناك بعد أنْ سيطرت حماس
على القطاع عام  ،2007أبو مازن الذي تطرق
للمبادرة العسكرية السعودية تجاه جارتها

اليمن ،ك��ان ربما يريد أن ي��رى مصر تضرب
جارتها العصية حماس ،التي اعتبرت عدوا ً
لدودا ً لنظام السيسي ،على حد تعبيره ،ويقول
بختام حديثه« :أيضا ً السيسي فرعون صديق
لـ»إسرائيل» ،وندعمه في حربه على الجهاديين
في سيناء وهي مصلحة كبيرة لـ»إسرائيل»
ألنها تمنع اختراق الحدود واستهداف النقب،
كما أن استقرار نظامه مصلحة عليا لنا وعلى
«إسرائيل» إقناع الغرب باالستثمار في مصر
من أجل توفير الظروف التي تضمن بقاء نظام
السيسي ،وفقا ً لما قاله.
ختاماً ،إن حديث خبراء وجنراالت وساسة
الكيان الصهيوني عن تطور العالقات بينهم
وبين محور االعتدال أو االعتالل العربي ،لم
يعد يأخذ منحنى عابراً ،فهو أصبح عبارة عن
عالقة زواج مثلي مقدس يرعاه السيد األميركي
بين الكيان الصهيوني وهذه األنظمة ،وهذا ما
يوحي بتطورات ومشاريع خطيرة ستعيشها
المنطقة العربية وشعوبها في المقبل من األيام،
نتيجة هذا ال��زواج المثلي المقدس ،والسؤال
ه��ن��ا ،ه��ل دع��ي الشعب العربي للمشاركة
بحفل الزواج هذا؟ وما دوره ورأيه بالعرسان
الجدد؟ ويا ترى هل سأل هذا الشعب العربي
المحبط – الممزق  -المهزوم أين سيكون شهر
العسل التدميري والتخريبي المقبل للعرسان
الجدد؟! ،السؤال سيترك برسم اإلجابة لهذا
الشعب العربي من المحيط إلى الخليج« ،ول ِك
الله يا فلسطين»...
كاتب وناشط سياسي – األردن
heshamm.awamlh@yahoo.com

يرصد سفير عربي
متقاعد طريقة تعاطي
وسائل اإلعالم التابعة
للدول التي تدعم التنظيمات
اإلرهابية المتف ّرعة من
«القاعدة» ،وأشار السفير
إلى أن ال تغيير في المشهد
اإلعالمي ،حيث تستم ّر
الوسائل التابعة للسعودية
وقطر وحزب رجب
أردوغان في تركيا ،ومعها
اإلعالم «اإلسرائيلي»،
في الترويج للمجموعات
اإلرهابية ،ألنّ اإلعالم
سيكون آخر بنود معجزة
بوتين عندما تتحقق،
باعتبار أنّ التغيير يفضح
تح ّققها ،فحدوثه رهن
بقرار اإلعالن عن حدوث
التغيير كله داعيا ً إلى البحث
عن مؤشرات أخرى لرصد
التح ّول...

تمديد المفاو�ضات النووية ...ومو�سكو تتوقع التو�صل �إلى اتفاق نهائي قريب ًا

الفروف :لرفع حظر توريد الأ�سلحة لإيران في �أقرب وقت
في حين بدت المفاوضات وكأنها تخرج من نفق إلى
ضوء إلى نفق إلى ض��وء ...ظهرت مشكلة جديدة ،قرار
مجلس األمن حول رفع العقوبات عن إي��ران ،هي تريده
فوراً ،والدول الست ترى أنه ليس ممكناً ...معضلة تضاف
إلى معضلة مطلب إي��ران رفع العقوبات عن الصواريخ
الباليستية وهو ما يرفضه الغرب.
طبخة النووي تبدو وكأنها تكاد تجهز ،لكنها ما زالت
تحتاج وقتا ً إضافيا ً لتصبح جاهزة ،ليتناولها الجميع،
لكنه وقت كاف أيضا ً ليحرقها أو يـنضجها.
في هذا الوقت قررت اللجنة السداسية وإي��ران تمديد
المفاوضات النووية الجارية في فيينا أليام إضافية ،فيما
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أنه ال يجوز
وضع مهل زمنية مصطنعة الستكمال المفاوضات.
وقال في تصريح أدلى به أمس قبيل مغادرته فيينا
حيث شارك في المفاوضات النووية إلى جانب نظرائه من
دول السداسية وإيران« :إننا ال نضع أي مواعد مصطنعة،
وسبق أن ج��رى الحديث عن الـ 7أو الـ 9تموز ،ويركز
الجميع على التوصل إلى اتفاق جيد ،وهناك ما يبعث على
األمل في أننا سنحقق ذلك».
وتوقع وزي��ر الخارجية الروسي التوصل إلى اتفاق
نووي نهائي بين إيران واللجنة السداسية قريباً ،مضيفا ً
أن الطرفين تمكنا من تنسيق المسائل المتعلقة بالبعد
العسكري المحتمل في برنامج إي��ران النووي ،ووصف
الفروف التقدم الذي تم تحقيقه خالل المفاوضات بأنه
كبير ،موضحا ً أنه ما زال هناك  8أو  9مسائل يجب تنسيق
التفاصيل المتبقية بشأنها إلتمام المفاوضات ،وأشار إلى
أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق برفع حظر توريد
األسلحة إليران في أقرب وقت.
وأردف قائالً« :هناك تفهم لضرورة رفع الجزء األكبر من
العقوبات» ،قائالً« :يمكنني أن أؤكد لكم بقاء قضية كبيرة
واحدة فقط في ما يخص العقوبات ،وهي قضية رفع حظر
توريد األسلحة» ،وأضاف« :وفي ما يخص المهمة الفنية
المتمثلة في بذل الجهود الضرورية إلزالة مخاطر انتشار
أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بالبعد
العسكري في الصناعة النووية ،فقد تم اتخاذ جميع

القرارات بهذا الشأن منذ فترة طويلة .وي��دور الحديث
حاليا ً عن عملية تطبيق الخطوات (المتفق عليها) في حال
ظهور شكوك لطرف ما بشأن نزاهة طرف آخر في الوفاء
بالتزاماتها» ،ووصف الوزير الروسي مسودة االتفاق التي
يجري النظر فيها حاليا ً بأنها مفصلة وعميقة .وقال« :أظن
أنه لم يبق أمامكم سوى أن تنتظروا قليالً لتطلعوا على
مضمون االتفاق».
ولم يستبعد الف��روف أن يعود إلى فيينا خالل األيام
المقبلة .وذكر أن معظم ال��وزراء اآلخرين ق��رروا مغادرة
فيينا موقتاً.
وقالت فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون
الخارجية واألمن في االتحاد األوروبي إن إيران والسداسية
ستواصالن العمل على صياغة االت��ف��اق النهائي على
رغم مغادرة عدد من الوزراء فيينا ،وقالت للصحافيين:
«تواصل إيران والسداسية المفاوضات .وقد يغادر بعض
ال��وزراء فيينا خالل الساعات المقبلة ليعودوا في األيام

ت�سيبرا�س يطرح خطة جديدة في قمة اليورو

فرن�سا �ستفعل «كل �شيء» لبقاء اليونان

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل
فالس ،إن بالده ستفعل «كل شيء»
م��ن أج��ل ب��ق��اء ال��ي��ون��ان ف��ي منطقة
اليورو ،ألن خروجها مخاطرة كبيرة.
وأض���اف قبيل قمة ط��ارئ��ة لمنطقة
اليورو إن «إمكان التوصل إلى اتفاق
متوافرة» .ولكن ألمانيا حذرت من أي
شطب للديون بال شروط.
ودعت منطقة اليورو اليونان إلى
تقديم مقترحات جديدة ،بعدما رفض
اليونانيون م��ش��روع خطة اإلن��ق��اذ
ال��م��ع��روض��ة عليهم ف��ي االستفتاء
األخ��ي��ر .وق��د التقى رئيس ال���وزراء
اليوناني أليكسيس تسيبراس ،قادة
األح��زاب السياسية االثنين الماضي
ثم توجه إلى بروكسيل صباح أمس،
ليقدم مقترحاته الجديدة.
ويتوقع أن تتضمن مقترحاته إلغاء
نحو  30في المئة من ديون اليونان
البالغة  323مليار يورو.

وتبقى المصارف اليونانية مغلقة
الثالثاء واألربعاء ،نظرا ً لألزمة المالية
التي تعيشها.
يواصل البنك المركزي األوروب��ي
ضغوطه على المصارف اليونانية ،إذ
يرفض إمدادها بالمزيد من القروض
العاجلة ،ويطالبها بتوفير ضمانات
للقروض التي حصلت عليها.
وجاء في وسائل اإلعالم اليونانية
أن ت��س��ي��ب��راس ال��ت��ق��ى ال��زع��م��اء
السياسيين اليونانيين أمس بهدف
االتفاق بشأن نبرة المفاوضات ،وأن
المطالب تتضمن:
ضمان سيولة نقدية للنظام المالي
اليوناني.
إصالحات ذات صدقية تؤدي إلى
أقل نسبة ركود.
برنامج نمو قوي.
إع����ادة ج��دول��ة دي���ون ال��ي��ون��ان،
بمسح نسبة منها ،وتأجيل دفع نسبة

أخرى.
وكتب تسيبراس على حسابه في
موقع «تويتر» ،بشأن الديون ،قائالً:
وف��ق تقرير صندوق النقد الدولي،
فإن السبيل الوحيد لمعالجة الديون
اليونانية هو إلغاء  30في المئة منها،
ومنح اليونان إعفاء لمدة  20سنة.
وأص�����در ال���ق���ادة ال��س��ي��اس��ي��ون
اليونانيون بعد اجتماعهم بيانا ً
مشتركا ً جاء فيه أن اليونان ينبغي أن
تبقى في منطقة اليورو .وقال البيان:
«إن قرار الشعب اليوناني األخير ليس
تفويضا ً بالقطيعة ،ولكنه تفويض
بمواصلة وت��ع��زي��ز ال��ج��ه��ود بهدف
الوصول إلى اتفاق منصف اجتماعيا ً
وفعال اقتصادياً».
وق���ال ف��ال��س ال��ث�لاث��اء إن منطقة
ال���ي���ورو ال ي��ن��ب��غ��ي أن «ت��ج��ازف
بخروج اليونان» ألسباب اقتصادية
وسياسية.

المقبلة .إننا سنجري مفاوضات خالل األيام القليلة اآلتية،
وسنستخدم الوقت المطلوب إلتمام الصفقة .إنه أمر يمكن
تحقيقه» ،وتابعت أنها ستبقى في فيينا مع فرق التفاوض
لمواصلة العمل على صياغة النص.
وأعلنت وزارة الخارجية األميركية تمديد سريان االتفاق
المرحلي بين إيران والسداسية حتى  10تموز إلعطاء مزيد
من الوقت للمفاوضات النووية الجارية في فيينا.
وجاء في بيان صدر عن ماري هارف المتحدثة باسم
الوفد األميركي إلى فيينا« :إننا أحرزنا تقدما ً كبيرا ً في
جميع المجاالت ،لكن ه��ذا العمل يتميز بمستوى فني
عال ،كما أن هناك نقاطا ً شائكة بالنسبة لجميع الدول
المشاركة ».وأضافت« :نهتم صراحة بجودة االتفاق أكثر
مما نهتم بالساعة وعلى رغم ذلك نعرف أيضا ً أن القرارات
الصعبة لن تصبح أسهل مع مرور الوقت  -لهذا السبب
نواصل التفاوض».
وأكدت هارف أن وزير الخارجية األميركي جون كيري

سيبقى في فيينا ،لكي يواصل المفاوضات مع نظيره
اإليراني محمد ج��واد ظريف والممثلة األوروبية العليا
للشؤون الخارجية واألمن فيديريكا موغيريني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بالده
تركز خالل المفاوضات النووية في فيينا على مواضيع رفع
العقوبات ،واستحداث آلية إلعادة فرضها في حال انتهاك
شروط االتفاق ،والقيود المزمع فرضها على البرنامج
النووي اإليراني ،وآلية الرقابة على هذا البرنامج.
وقال للصحافيين« :تصر فرنسا بالدرجة األولى على
حل القضايا المرتبطة بفرض القيود الضرورية على
المشاريع واألبحاث النووية ،وعلى مسألة العقوبات
وكيفية إعادتها في حال انتهاك (طهران) لاللتزامات التي
أخذتها على عاتقها ،باإلضافة إلى ما نطلق عليه «البعد
العسكري المحتمل» (في البرنامج النووي اإليراني)».
وأقر الوزير بأن المفاوضات النووية ليست سهلة .وأكد
أنه سيغادر فيينا إلى باريس لكي يبحث الوضع حول
أزمة ديون اليونان في البرلمان الفرنسي ،لكنه ينوي
العودة إلى العاصمة النمساوية مساء اليوم األربعاء.
من جهة أخرى قال محمد مرندي ،كاتب وأستاذ جامعي
إي��ران��ي ،إن «هناك ع��دة قضايا مترابطة عالقة أهمها
العقوبات».
وأشار إلى أن «األميركيين لديهم تردد في رفعها وهم
ملتصقون بها وال يريدون إنهاءها».
صحيح أن معضلة تواجه المفاوضين ،لكن عجالت
المفاوضات لم تتوقف ،وكتابة نص االتفاق وملحقاته
مستمر بشكل سريع ،بينما يقال إن الصياغة تستهلك وقتا ً
وبحثا ً عن كلمات دقيقة ال يمكن النفاذ منها.
وكانت الجولة الحاسمة من المفاوضات بمشاركة
جميع وزراء خارجية دول السداسية وإيران قد انطلقت
أول من أمس االثنين واستمرت حتى الساعات األولى من
صباح أمس .ومن ثم عقد وزراء خارجية دول السداسية
صباح الثالثاء اجتماعين تنسيقيين في فيينا من دون
مشاركة إيران.

ان�ضمام �إيران للتعاون ممكن بعد رفع العقوبات عنها

الكرملين :زعماء «بريك�س» و«�شنغهاي» �سيجتمعون ً
غدا
أعلن ي��وري أوشاكوف مساعد
ال��رئ��ي��س ال���روس���ي أن زع��م��اء
م��ج��م��وع��ة «ب��ري��ك��س» ومنظمة
شنغهاي للتعاون سيدعون في
قمتي أوف���ا إل���ى ت��س��وي��ة األزم���ة
األوكرانية سلميا ً وذلك بتنفيذ كل
بنود اتفاقات مينسك بالكامل.
وق���ال أوش���اك���وف ف��ي حديث
لقناة ووكالة «نوفوستي» وهيئة
اإلذاع��ة والتلفزيون الروسية إن
مشروعي بياني قمتي «بريكس»
ومنظمة شنغهاي يعكسان ثالث
نقاط مهمة من وجهة نظر روسيا
وشركائها في التكتلين الدوليين.
وتتمثل ه��ذه النقاط ،بحسب
م��س��اع��د ال��رئ��ي��س ال���روس���ي ،في
ع��دم وج��ود ح��ل عسكري لألزمة
األوك��ران��ي��ة بحسب رؤي���ة دول
«ب��ري��ك��س» ومنظمة شنغهاي،
ودع����وة ه���ذه ال����دول إل���ى إج���راء

مفاوضات دبلوماسية ومطالبتها
للدول المعنية واألطراف المتنازعة
بتنفيذ  13بندا ً من اتفاقات مينسك
بالكامل.
وأك����د أوش���اك���وف أن ال���دول
ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ق��م��ت��ي أوف����ا قد
وافقت على المبادئ المذكورة،
وأن زعماء هذه الدول سيبحثون
األزمة األوكرانية على أساس هذه
المبادئ بشكل تفصيلي.
ك��م��ا أع����رب م��س��اع��د ال��رئ��ي��س
ال��روس��ي عن قناعته ب��أن زعماء
ال��دول المشاركين في قمتي أوفا
سيهتمون بتقييم الرئيس بوتين
للوضع في أوكرانيا.
وس��ت��ع��ق��د ف��ي م��دي��ن��ة «أوف���ا»
الروسية في الـ - 8الـ 10من تموز
ال��ج��اري قمتا منظمة شنغهاي
ل��ل��ت��ع��اون ،ال��ت��ي ت��ض��م روس��ي��ا
والصين وكازاخستان وقرغيزيا

وط��اج��ي��ك��س��ت��ان وأوزب��ك��س��ت��ان،
ومجموعة «بريكس» (البرازيل
وروسيا والهند والصين وجنوب
أفريقيا).
إلى ذلك ،أعلن مساعد الرئيس
ال����روس����ي ل���ش���ؤون ال��س��ي��اس��ة
الخارجية ي��وري أوش��اك��وف أن
مسألة انضمام إي��ران إلى منظمة
شنغهاي للتعاون ستحل بعد رفع
عقوبات مجلس األمن عنها.
وت��ت��أل��ف المنظمة ح��ال��ي �ا ً من
روس��ي��ا وال��ص��ي��ن وك��ازاخ��س��ت��ان
وق���رغ���ي���زي���ا وط���اج���ك���س���ت���ان
وأوزبكستان ،بينما تملك كل من
منغوليا والهند وإيران وباكستان
وأفغانستان صفة مراقب فيها،
وكانت باكستان والهند قد تقدمتا
في أيلول عام  2014بطلب رسمي
لالنضمام إلى المنظمة.

�أميركا :منفذ هجمات بو�سطن
يطالب ب�إعادة محاكمته
طالب منفذ اع��ت��داءات بوسطن جوهر تسارنايف
الشيشاني بإعادة محاكمته ،بعد أقل من أسبوعين
على صدور حكم بإعدامه لضلوعه في تنفيذ هجمات
على ماراثون بوسطن عام .2013
وحكم على تسارنايف البالغ  21سنة باإلعدام في
الـ 24من حزيران وأقر فيه بذنبه معتذرا ً للمرة األولى
من ضحاياه.
وكانت المرة األول��ى التي يتحدث فيها علنا ً منذ
اع���ت���داءات الـ 15نيسان  2013ف��ي ش��م��ال شرقي
الواليات المتحدة حيث وقع وسط بوسطن انفجاران
متتاليان بالقرب من الخط النهائي للماراثون التقليدي

والتي خلفت  3قتلى و 264جريحاً .وتم توقيف جوهر
تسارنايف مساء الـ 19من نيسان  2012بعد عملية
مطاردة شرسة ،وعثر عليه مختبئا ً في مركب موضوع
في حديقة في ووترتاون وكان مصابا ً بجروح خطرة،
وذلك بعد ساعات على مقتل شقيقه.
وب��دأت محاكمة جوهر تسارنايف في الـ 4من آذار
الماضي في بوسطن ،ولم يعترف بذنبه في أي من
التهم الموجهة ض��ده ،وبنى محاموه حجج الدفاع
على أن��ه تصرف تحت تأثير شقيقه األكبر تامرالن
(وهما شيشانيان من عائلة حصلت على الجنسية
األميركية).

