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الإرهاب ورحلة البحث
في الم�ستحيل
} د .سليم حربا
على رغ��م بعض أب��واق اإلره��اب التي ما زال��ت تنعق
وتنهق وتجت ّر مصطلحات مسيلمة ،وتنقب في أنفاق
وجحور المستحيل ،لكن الواضح أنّ قنوات اإلرهاب
وغرف عملياته اإلعالمية والعملياتية من غرفة «موك»
ف��ي الجنوب وغ��رف��ة «م��وم» ف��ي الشمال وغ��رف الماما
أميركا داخل وخارج المحيطات ،راحت تبتلع ألسنتها،
وتلعق خيباتها ونكباتها ،وتلطم على وجناتها ،و ُتخمد
فوراتها اإلعالمية ،وتتحطم عواصف جنونها الجنوبية
وال�ش�م��ال�ي��ة ،وت �ت��دح��رج رؤوس متز ّعميها ،ويتن ّفس
الغارقون في مستنقعاتها اآلسنة من تحت الماء اآلسن
في أنقرة واألردن وري��اض اإلره��اب ودوحته وكيانه،
وتبقى أش��رع��ة ال��وط��ن م�ش� ّرع��ة ف��ي ك � ّل ح��دب وصوب
وم �ي��دان ف��ي ش�ه��ر رم �ض��ان وم��وس��م ص�ي��ف الزبداني
وبلودان الذي نشتاقه أمنا ً وسهرا ً و«سيراناً» على موائد
الوطن التي يفرشها ويمدّها الجيش العربي السوري
والمقاومة في لبنان ،مع صفاء ونقاء مياه بقين ونبع
الفيجة ،ليبقى القلمون ول�ي�ظ� ّل ب��ردى نظيفا ً رقراقا ً
س�ل�س�ب�ي�لاً ،ول�ي�ب�ق��ى م �ح��ور دم �ش��ق ـ ب �ي��روت ومحور
المقاومة مفتوحا ً قويا ً منيعاً ،ولتبقى قامات وهامات
الوطن والمواطن والمقاتل راسخة كالطود وشامخة
كحرمون في السويداء ودرعا والقنيطرة ،لتبقى مواسم
الغالل والخير والعطاء في الجوالن وح��وران أكبر من
ق��درة ت�ج��ار البندقية وح��اخ��ام��ات التلمود والبغدادي
وال �ج��والن��ي ع�ل��ى ق�ض�م�ه��ا ،وه��ا ه��ي راي��ات �ن��ا ترفرف
على م�ش��ارف تدمر وبياراتها وأواب��ده��ا معلنة ساعة
التطهير ومسح الدمعة التي تج ّمدت في مقلة زنوبيا،
ولتبلسم ج��راح الشهيد ال��ذي قضى دف��اع �ا ً ع��ن الحق
واألرض والتاريخ والحضارة واإلنسانية ،لتعيد آمال
إح�ي��اء مهرجانات ع��روس ال�ب��ادي��ة التي يحييها رجال
الميدان على وقع خبطة أقدامهم الهدّارة لترسم المقبل
من الخطوات الواثقة والساخنة كالبركان إلى السخنة
والرقة لنعيدهما إلى رقيّمها ورقتهما وطهارتهما بعدما
د ّنستهما وحوش اإلرهاب الداعشية ،ولتلتقي مع طالئع
حسكة في
النصر من الحسكة التي ح ّولت الحسكة إلى ْ
حلق وقلب اإلره ��اب وسلطانه العثماني ،وتلتقي مع
جحافل الرجال األب��اة من دير ال��زور لتعيد الفرات إلى
فراته تحت راية حماته ،إلى بياض شهباء الشمال الذي
يحفظه الرجال من دنس اإلرهاب والتتريك والتدعيش
واإلخونجية والعثمنة األردوغانية العفنة ،إل��ى بلدات
ومدن العاصي حمص وحماة وإدلب إلى مدن الساحل
الخيّرة بسهولها والصلبة بجبالها والعصيّة على ش ّذاذ
اآلفاق وجاهليّي ووهابيّي هذا العصر.
إن ��ه ال�م�ش�ه��د ال���ذي ي��رت �س��م خ �ط � ًة ب��إح �ك��ام وتنفيذا ً
ب��إق��دام وأق� ��دام ح �م��اة ال��دي��ار ال��ذي��ن ي �م��زق��ون خريطة
ال � �ع� ��دوان واإلره � � ��اب وي �ح� ّ
�ط �م��ون خ �ط��وط��ه وأق�ل�ام��ه
ومساطره وبيكاراته الصهيونية الوهابية ،ويرسمون
ويهندسون خريطة الوطن ال��واح��د باألبجدية العربية
ال �س��وري��ة وق��واع��د ال�ح�س��اب الصحيح م��ن ال�ب�ح��ر إلى
النهر ومن اسكندرون إلى الجوالن ،وعلى وقع أقدامهم
وإن�ج��ازات�ه��م وتضحياتهم وساعاتهم الوطنية راحت
تنتظم ال�ت��وق�ي�ت��ات ،و ُت �ط��رح ال �م �ب��ادرات والتسويات،
وتتفكك وتنعقد التحالفات ،و ُيعاد النظر في الخطابات،
وتتغيّر المواقف والمواقع والموازين في ك ّل الميادين،
وعلى وق��ع معجزتنا السورية القائمة والمقبلة بدأت
ُت�ط��رح إم�ك��ان تحقيق المعجزات ليعود العالم ويقول
إذا قالت سورية فصدّقوها ،وليعود من فقد بوصلته
وبصيرته وأُعمي على بصره يسمع ويرى علّه يستطيع
أن ّ
يفك عقدة لسانه ل�ي��ردّد معنا :م��ن قاسيون أط � ّل يا
وطني فأرى دمشق تعانق العلياء ،وس ّر هذا العناق أنّ
السوري الوطني العربي الحقيقي هو الضمير المتصل
لهذا العالم والبشرية بين األرض والسماء.

ويكيليك�س :وكالة الأمن القومي
تتج�س�س على �ألمانيا منذ عقود

اتهم موقع «ويكيليكس» وكالة األمن القومي األميركية بالتنصت على
مكالمات هاتفية للمستشارة األلمانية أنغيال ميركل وأقرب مستشاريها
على مدى سنوات.
وأشار تقرير نشره «ويكيليكس» إلى أن تجسس وكالة األمن القومي
على ميركل وطاقم العاملين معها امتد لفترة أطول وعلى نطاق أوسع مما
كان يعتقد في السابق ،مؤكدا ً أن الوكالة راقبت  125رقما ً لهواتف كبار
المسؤولين األلمان.
وقال متحدث باسم الحكومة األلمانية إن برلين تفحص التقرير األحدث،
وأك��د أن مثل هذه الممارسات تق ّوض التعاون بين ألمانيا والواليات
المتحدة في مجال االستخبارات.
وك��ررت واشنطن موقفها بأنها لم تقم بالتنصت ما لم يكن «لغرض
محدد ومتحقق منه يتعلق باألمن القومي».
وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية في رسالة
بالبريد اإللكتروني« :ينطبق هذا على المواطنين العاديين وزعماء العالم
على حد سواء .ألمانيا صديق وشريك وثيق في عدد من القضايا ونتطلع
لمواصلة وتعميق هذه العالقة المهمة».
وكشف بيان «ويكيليكس» عن  3عمليات تنصت لوكالة األمن القومي
األميركية على محادثات لميركل وبيانات تشمل أرقام هواتف المستشارة
األلمانية ومساعديها وطاقم مكتبها وحتى رقم جهاز الفاكس.
وقال بيان «ويكيليكس» «توضح األسماء المتعلقة ببعض األهداف أن
التجسس على المستشارية األلمانية سبق أنغيال ميركل إذ شمل طاقم
المستشار السابق غيرهارد ش��رودر ( )2002-1998وقبله هيلموت
كول».
ويهدد التقرير الجديد بتجديد التوتر بين ألمانيا والواليات المتحدة
بعد شهر على سعي الجانبين لطي صفحة التجسس ،وبعد إعالن
الرئيس األميركي باراك أوباما في بافاريا أن البلدين «حليفان ال يمكن أن
ينفصال».

كوالي�س

بين الحافة والهاوية ...نار �ستحرق حلف الم�ساومة
} لؤي خليل
يأخذنا واق��ع الصراع الحالي بقوة وصخب المعارك
ف��ي ش�ت��ى أرج� ��اء ال�م�ن�ط�ق��ة ،إل��ى ال �ف �ج��وة ال�ك�ب�ي��رة التي
أصبحت قائمة بين ال��واق��ع وم��ا ك��ان م��رس��وم�ا ً م��ن قبل
أقطاب الحلف المساوم والوقائع التي تجرى حاليا ً حتى
داخل تلك الدول ،التي رهنت مجتمعاتها ودولها إلى أبعد
حد رهن الحرب النفطية التي افتعلتها شركات التسلح
الغربية كالعادة منذ حرب طالبان إلى العراق ،تاريخ يعيد
نفسه دوم �ا ً ولكن المفارقة الكبرى أن ه��ذه المغامرات
تخطت اآلن خطوط ما كان مسموحا ً روسيا ً وحتى من
قبل الصين وإيران.
فالمعركة تخطت حافة الهاوية خصوصا ً بعد التمدد
ال�ك�ب�ي��ر ل �م��ا ي�س�م��ى دول� ��ة «داع � ��ش» ال �م �ص �ح��وب بدعم
لوجستي ت��رك��ي غير م�س�ب��وق ،وات �ض��اح أك��ذوب��ة الحل
السياسي األم�ي��رك��ي ل�لازم��ة ،فاألميركي ي��ري��د تحقيق
ما عجز عن تحقيقه في السياسة أو عن طريق الحرب
المباشرة الشاملة ،فمحاولة تقويض هذا الحلف المقاوم
عن طريق أي ٍد إرهابية بات هدفه واضحا ً وبحماية أميركية
غير قابلة للشك ،من خالل جماعات إرهابية هدفها إنهاك
ال�ج�ي��ش ال�ع��رب��ي ال �س��وري وتقسيم ال��دول��ة السورية،
وإض �ع��اف ح��زب ال �ل��ه وت�ق��وي�ض��ه واس �ت �ن��زاف��ه وتدمير
العراق ،فتمدد «داعش» تحت أنظار تحالف أميركا هدفه
واحد وهو استراتيجية الوصول إلى إيران ،ومن بعدها
إيقاف التمدد الروسي ـ الصيني باتجاه الشرق ،كل هذا
التدمير من خالل إنبات اإلرهاب المتمدد بأسماء مختلفة
ف��ي الجسد ال�م�ق��اوم ك��اف��ة ،أم��ام ه��ذا الموقف ك��ان ال بد

للحلف المقاوم من تجميع نقاط قوته وفق استراتيجية
األهمية الدفاعية ،وتخطي حسابات الحلف المساوم الذي
ظن أن إمكانات الحلف المقاوم ستبقى ضمن حدود الر ّد
المحلي فوق الهاوية وحافتها ،هذه المناورات السياسية
والعسكرية لواشنطن وحلفائها دفعت بالحلف الروسي
وم��ن ورائ ��ه الصيني إل��ى االس �ت �ع��داد لمعركة الهاوية
نفسها والدفع بالقوة اإليرانية في حرب اليمن ،وأشعلت
ن��ارا ً قد ال تتوقف قبل إح��راق الجميع وب��دأت بمجموعة
ردود مبدأية لتوجيه رسائل ميدانية ،وبداية التطورات
الميدانية ف��ي س��وري��ة ب�ه��ذا ال��دف��ع ال�م�ق��اوم ف��ي جبهات
سورية عدة ،فالنار بدأت بامتصاص الصدمة في الشمال
والشرق السوري ،وبدأت بتمهيد األهمية االستراتيجية
في تأمين العاصمة ومحيطها ،فكل األحداث تثبت وجود
خطط بانتظار صفر الهاوية التي بدأت برد شامل مقاوم
أعلنه السيد نصرالله منذ توجه برسالته ع��ن الوجود
حيث تتطلب معركة الوجود ،هذا اإلعالن الموجه يحمل
في طياته تحضيرا ً ممنهجا ً لمعركة المصير.
فكل متابع لتحركات الحلف المقاوم وجاهزيته والثقة
التي يمتص بها صخب الدفع اإلرهابي يدرك بوضوح أن
كل ماجهزوا له كان لدى حلف المقاومة العلم المسبق
به ،وه��ذا التكالب لمحاولة رسم خطوط تقسيم جديدة
لن تمر من دون عقاب يرتد في قلب أراض��ي آل سعود،
أمر العمليات قد جاء بالرد في كل أرجاء األرض السورية
وبيد واحدة ،نعم المعارك ستتكلم عن نفسها أكثر ليعلم
ال�ق��اص��ي وال��دان��ي أن إش��اع��ات ال�غ��در ق��د ولّ��ت فضعفاء
ال�ن�ف��وس يتساقطون وت�ف�ت��ح ل�ه��م ال��ش��وارع .ن�ص��ر بدأ
يسمع ص��داه من انتصارات القلمون إل��ى أزق��ة تل أبيب
البائسة ،منذ انتصار تموز تحاول هي وأذنابها سماع

خبر سقوط حلف المقاومة .انتصارات ستزلزل عروش
أردوغان وآل سعود الذين سيترجون أوباما في رقصة
سيف جديدة كما اعتادوا التباهي بها كي يخرجهم من
نار حرقوا بها.
هذاالحلف المساوم الذي يدفع بحرب طائفية ظنا ً بأنها
ستنهك جسد المقاومة وستصل إلى الراس في إسقاط
الدولة السورية .ه��ذا الدفع والتخريب سيفضح تتالي
الخدع التي يمارسها الغرب وكيانه على شعوبه من دون
كشف حجم األب��واب التي يفتحها على نفسه ،بل إنه لم
يستوعب ربما خطأ حساباته التي أشرقت فجرا ً مقاوما ً
أزال كل خطوط السياسة التي كان من الممكن سابقا ً أن
ترسم خطوطا ً حمراء أي ر ّد مقاوم ،وولدت فرزا ً مقاوما ً
أضعف حلف المساومة وعزله ،وب��دأت نتائجه بتوحيد
الجبهات من سورية إلى لبنان واليمن.
نعم كل ساعة كانت الهامات المتواضعة ترسم لحظة
انتصار أكثر من واقعة ،فالمواقع بدأت تتهاوى وما كانوا
يسعون إليه لمقعد أو موقع في مفاوضات هنا أو هناك.
هل سيفهم صناع القرار الغربيون وأذنابهم الفرق بين
الفكر المقاوم الذي يرسم مستقبله على إيمان وثقة بين
جميع خطوط الصراع مع االحتالل وبين أصحاب الفكر
المساوم الذي يبني تصوراته على أفكار ظرفية آنية أثبتت
للصديق الروسي وغيره قبل العدو أن إرادتها فوق كل
حسابات السياسة الغربية واﻻستخباراتية؟ هذا ما دفع
الروسي للدفع بقوة باتجاه صفقات التسلح اإليرانية
والقوة الردعية لحزب الله والصمود السوري ،إذاً ،هذا ما
فعلته حساباتكم المطروحة :تمزقٌ وفش ٌل للمساومين،
وقو ٌة وإراد ٌة وحسابات نصر مفتوحة للمقاومين ،فهل
تصل هذه الرسائل لشعوبكم المخدوعة؟

تساءلت مصادر
أممية غربية عن هوية
المراقبين الدوليين
الذي ستسند إليهم
مهمة التحقق من
تنفيذ التزامات
وقف النار ،والحقا ً
االتفاقات العسكرية
في اليمن ،وقالت:
يبدو أنّ روسيا
تشكل وحدها حتى
اآلن الجهة التي يمكن
أن تحظى بقبول
مشترك من الحوثيين
والسعودية،
واعتبرت أنّ هذا
يعني مع اتخاذ عدن
مقرا ً للمراقبين عودة
النفوذ الروسي إلى
أي كلفة...
عدن بال ّ

مفاو�ضات نووية م�ستمرة في فيينا خالل عطلة الأ�سبوع

واليتي :يجب احترام الخطوط الحمراء لإيران
حذر رئيس مجلس الشورى اإليراني علي الريجاني
الواليات المتحدة األميركية من إحباط المفاوضات
النووية في فيينا .وخالل مشاركته في مسيرات يوم
القدس العالمي ق��ال الريجاني إن واشنطن ترتكب
خطأ استراتيجيا ً إذا أوصلت المفاوضات إلى طريق
مسدودة ،داعيا ً إلى عدم أخذ المواقف األميركية في
اللحظات األخيرة من المفاوضات النووية على محمل
الجد.
وفي فيينا التقى وزي��ر الخارجية اإليراني محمد
ج��واد ظريف نظيره األميركي ج��ون كيري ومنسقة
السياسة الخارجية في االتحاد االوروب��ي فرديريكا
موغريني .واستبعد ظريف التوصل إلى اتفاق نهائي
اليوم (أم��س) ،معربا ً عن أمله في تسوية الخالفات
الباقية كافة حتى االثنين المقبل.
وتوقع ظريف في تصريح للصحافيين في فيينا
أمس أن يبقى الوفد اإليراني ووف��ود السداسية في
العاصمة النمساوية يومي السبت واألحد لمواصلة
المفاوضات ،وقال« :إننا نحاول التحرك باتجاه إحراز
التقدم .تحقق قدر من التقدم لكننا لم نبلغ الهدف بعد.
أشك في أن األمر سيحدث اليوم ...يبدو أننا سنقضي
عطلة األسبوع في فيينا».
وف��ي وق��ت سابق ،خيّر وزي��ر الخارجية اإليراني
اللجنة السداسية بين السعي لعقد اتفاق نووي شامل
وبين ممارسة الضغوط ،فيما تحدثت وسائل إعالم
إيرانية عن وصول المفاوضات في فيينا إلى طريق
مسوددة.
وق���ال ظ��ري��ف« :ق��ل��ن��ا أك��ث��ر م��ن م���رة إن االت��ف��اق
والضغوط أمران متعارضان ،ويجب اختيار أمر واحد
منهما فقط» .على رغم تأكيده هذا ،ذكر وزير الخارجية
اإليراني أن الجهود لصياغة نص االتفاق مستمرة.
وأردف« :ال يجوز أن نترك (طاولة المفاوضات) ونحن
لن نتركها».
إل��ى ذل��ك ،ق��ال وزي��ر الخارجية البريطاني فيليب
هاموند إن جلسة جديدة لوزراء الدول الست مع إيران
ستعقد غدا ً الستكمال المفاوضات النووية مشيرا ً إلى
تقدم بطيء ومضن للمفاوضات.
وقال هاموند إن القوى الكبرى وإيران تحقق تقدما ً
بطيئا ً لكن ال��وزراء سيعاودون االجتماع يوم السبت
في مسعى للتغلب على العقبات األخيرة ،وأضاف في

تصريحات للصحافيين قبل مغادرته فيينا »:نحقق
تقدما ً بطيئا ً بشكل مؤلم .ال تزال هناك قضايا تحتاج
لحل» ،وأبدى ثقته في تحقيق المزيد من التقدم خالل
الساعات االثنتي عشرة المقبلة .في حين قال مسؤول
فرنسي إن وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس سيعود
لفيينا أيضا ً يوم السبت.
وفي السياق ،أكد متحدث باسم وزارة الخارجية
االلمانية أمس أن ألمانيا تعتقد أن من الممكن التوصل
إلى اتفاق بين إيران والقوى الست الكبرى في غضون
أي��ام ،وق��ال« :المفاوضات مكثفة للغاية...الشيطان
يكمن في التفاصيل بالتأكيد .أتمنى من كل قلبي وأتوقع
أيضا ً أن نتوصل خالل األيام المقبلة إلى مرحلة اتخاذ
قرارات تتعلق باألمور السياسية».
ج��اء ذل��ك في وق��ت ق��ال قائد هيئة أرك��ان القوات
المسلحة المشتركة في إيران اللواء حسن فيروزآبادي
إنه إذا تجرأت «إسرائيل» على مهاجمة منشآت إيران
النووية ،فإن القوات المسلحة اإليرانية ستدمرها،
مضيفا ً أنه إذا لم تحقق المفاوضات النووية نتيجة

رو�سيا وفرن�سا تو�صلتا
لم�شروع اتفاق في �ش�أن مي�سترال
كشف مصدر روسي مسؤول في
مجال التعاون العسكري التقني
إن موسكو وباريس أعدتا مشروع
اتفاقية ح��ول حاملتي مروحيات
«ميسترال» ،الفتا ً إلى أنه سيجري
التوقيع على الوثيقة بعد التصديق
عليها من حكومتي البلدين.
وقال المصدر أمس« :يتعين على
حكومتي الدولتين التوقيع على
مشروع ه��ذه الوثيقة ،التي جرى
التوافق بشأنها بين ممثلي وفدي

روسيا وفرنسا» ،مؤكدا ً أن الوثيقة
«جاهزة للتوقيع».
وت��اب��ع المصدر ،ق��ائ�لاً إن��ه كان
ينبغي على الحكومتين أن توقعا
على الوثيقة بشكل أول���ي ،حتى
ال��ع��اش��ر م��ن ت��م��وز ال��ج��اري ،لكن
«حتى اليوم لم يحدث ذلك».
كانت وزارة ال��دف��اع الفرنسية
كشفت ،قبل ثالثة أيام ،أن باريس
يتعين عليها سداد مبلغ قدره مليار
و 200مليون يورو ،كتكلفة اإلخالل

اليابان ت�سعى لالن�ضمام �إلى كون�سورتيوم
«الناتو» لإنتاج ال�صواريخ

بالعقود لعدم تسليم فرنسا حاملتي
المروحيات ميسترال إلى روسيا.
يذكر أن روسيا وفرنسا وقعتا
عقدا ً بقيمة  1.2مليار ي��ورو عام
 ،2011ب��ش��أن ب��ن��اء حاملتي
م��روح��ي��ات م��ن ط��راز «ميسترال»
وتوريدهما إلى روسيا ،وك��ان من
المقرر توريد السفينة األول��ى عام
 ،2014والثانية عام  ،2015إال أن
فرنسا رفضت توريد السفينتين
على خلفية األزمة األوكرانية.

البابا يعتذر عن جرائم الكني�سة
ويدعو �إلى تغيير النظام االقت�صادي العالمي
اعتذر بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى بوليفيا عن
الجرائم التي ارتكبتها الكنيسة الكاثوليكية أثناء
استعمار أميركا ،وق��ال« :هناك من يمكن أن يقول
بكامل الحق إن البابا عندما يتحدث عن االستعمار
ينسى بعض أفعال الكنيسة ،وأقول بحزن إن خطايا
خطيرة وكثيرة ارتكبت ضد شعوب أميركا األصلية
باسم الرب».
كما دعا البابا فرنسيس إلى تغيير النظام االقتصادي
العالمي ،مشيرا ً إلى أن الفالحين والعمال والشعوب ال
يتحملون هذا النظام ألن رأس المال يتحول إلى معبود
ويحدد تطور النظام االقتصادي االجتماعي كله.
من جانبه قدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس
للبابا هدية عبارة عن صليب خشبي صنع بشكل
مطرقة ومنجل ،وأثار ذلك نقاشا ً في شبكات التواصل
االجتماعي ألن المطرقة والمنجل رمز الشيوعية ،فيما
أوضحت حكومة بوليفيا أن بابا الفاتيكان حصل على
هذه الهدية ألنه «بابا الفقراء».
يذكر في هذا السياق ،أن هدية الرئيس البوليفي

«فسوف نحتفل بانتصار مقاومة الشعب اإليراني».
من جهة أخ��رى ،ش��دد علي أكبر واليتي مستشار
مرشد الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على ضرورة
احترام الخطوط الحمراء إليران في المحادثات النووية
مع الدول الست.
وقال واليتي إن تصريحات وزير الخارجية األميركي
ج��ون كيري بشأن مفاوضات فيينا ج��زء من حرب
نفسية أميركية ضد إيران ،وأضاف أن طهران مستعدة
لمواصلة المفاوضات النووية ،لكنها ال تقترح تمديدها
وال تعارض ذلك.
وأكد أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني
علي شمخاني أن مجموعة دول ( )1+5ال تملك انسجاما ً
واتفاقا ً في الرأي وعلى النقيض منها فإن الجمهورية
اإلسالمية في إي��ران هي بلد مستقل وصاحب قوة
وقرار.
وأض����اف ش��م��خ��ان��ي للصحافيين ع��ل��ى هامش
مشاركته في مسيرة يوم القدس العالمي «أن الطرف
اآلخ��ر يفتقد لالقتدار السياسي ،ألن ما يقوله خلف

طاولة المفاوضات يختلف عما يقال في اإلعالم ،ومن
جهة أخرى ،فإن ما يقوله ال يمكن له أن يطبق في داخل
أميركا ،أي أن ثمة أطيافا ً مختلفة في المجتمع األميركي
لديها آراء متباينة».
وتابع قائالً« :إن البعض يخضع لضغوط بخاصة
م��ن الكيان «اإلس��رائ��ي��ل��ي»» ،معتبرا ً أن العناصر
والمكونات السلبية ال تسمح ب��أن يسود منطق ما
ال��م��ف��اوض��ات ،وأوض����ح« :أن��ن��ا ن��ؤك��د على حصول
اتفاق جيد ،فاالتفاق الجيد هو االتفاق ال��ذي يبقي
على صناعتنا النووية نشطة ومتقدمة فضالً عن
إلغاء إج��راءات الحظر الظالمة واألحادية وأال يمس
باستقاللنا وأمننا ودفاعنا».
وفي السياق ،قال الرئیس اإلیراني حسن روحاني إن
المفاوضات النوویة بين بالده واللجنة السداسية تمر
اآلن بمراحلها الحساسة ،معربا ً عن أمله في أن تحقق
المفاوضات النووية ما فیه الخیر للشعب اإلیراني.
وكان وزير الخارجية األميركي جون كيري قال إن
المفاوضات مع إيران لن تستمر إلى األبد ،وإن هناك
قرارات صعبة يجب اتخاذها ،مشيرا ً إلى أن عدم اتخاذ
هذه القرارات سيؤدي إلى إنهاء المشاورات ،داعيا ً
إلى عدم االستعجال ألن الهدف من المفاوضات هو
الوصول إلى اتفاق شامل يستمر عقوداً.
من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم البيت األبيض
ج��وش إيرنست إن الرئيس ب��اراك أوباما سيسحب
فريق التفاوض األميركي من فيينا إذا كانت المحادثات
النووية «غير مثمرة» ،مشيرا ً إلى أن توقعات القيادة
ترجح أنْ تمتد فترة المحادثات النووية
األميركية
ّ
بين إيران ومجموعة الخمسة زائدا ً واحدا ً أسابيع عدة
للتوصل إلى اتفاق نهائي.
واتهم مسؤول إيراني كبير الواليات المتحدة والقوى
الكبرى األخرى بتغيير موقفها في المحادثات النووية
مع إي��ران ،وقال« :إن بعض األط��راف في المحادثات
تتراجع عما أقر في االتفاق المبرم في نيسان في مدينة
لوزان السويسرية».
وتابع المسؤول اإليراني ال��ذي رفض الكشف عن
اسمه أن بالده «تتطلع إلى رؤية ما إذا كانت أميركا
مستعدة للتخلي عن «هوسها بالعقوبات» ،بحسب
تعبيره ،مشددا ً على الحاجة إلى رفع العقوبات التي
يفرضها مجلس األمن على إيران.

للبابا ه��ي نسخة طبق األص���ل لصليب القسيس
البوليفي اإلسباني لويس أسبينال الذي قتل في الباز
عام  1980لمشاركته في الدفاع عن حقوق اإلنسان.
وصنع هذا الصليب للتذكير باإلضراب عن الطعام
في مطلع  1978الذي دفع الديكتاتور البوليفي هوغو
بانسير إلى إعالن إجراء انتخابات وطنية.
من جهة أخرى ،طالب البابا فرنسيس بوقف إبادة
المسيحيين في الشرق األوسط وغيره ،وذلك في اليوم
الثاني من جولته في بوليفيا.
وق��ال خ�لال لقاء عالمي للحركات الشعبية في
سانتا كروز« :نرى برعب كبير كيف يقهر ويعذب كثير
من إخواننا المسيحيين» .وأضاف« :هذا األمر أيضا ً
يجب أن نندد به .في هذه الحرب العالمية الثالثة
«بالمفرق» التي نعيشها هناك عنصر إبادة يحصل
ويجب أن يتوقف».
وليست المرة األولى التي يشير فيها البابا بأقسى
العبارات إلى وضع المسيحيين في الشرق األوسط
خصوصا ً في العراق وسورية.

تسعى ال��ي��اب��ان لالنضمام إلى
كونسورتيوم إنتاج صواريخ تابع
لحلف ش��م��ال األط��ل��س��ي ،وه��و أول
مشروع عسكري متعدد القوميات قد
تشارك فيه اليابان بفضل قرارها رفع
حظر تصدير األسلحة إلى الخارج
العام الماضي.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة «روي���ت���رز» عن
م��ص��ادر ط��ل��ب��ت ع���دم ال��ك��ش��ف عن
هويتها ،أن اهتمام طوكيو بإمكان
االنضمام إلى الكونسورتيوم الذي
يضم شركات من  12دول��ة وتقوده
شركتا « »Raytheonو«General
 »Dynamicsاألميركيتان ،يأتي
بتشجيع نشط م��ن قبل البحرية
األميركية التي تأمل في أن تصبح
المشاركة اليابانية في المشروع
األطلسي إلنتاج الصواريخ مقدمة
إلط�لاق مشاريع دولية مماثلة في

آسيا تقودها طوكيو.
وي��ت��ول��ى الكونسورتيوم ال��ذي
تشكل بمبادرة حلف «الناتو» في
عام  1968تطوير وإنتاج المنظومات
الصاروخية المضادة للجو وللسفن
« ،»SeaSparrowعلما ً بأنها سالح
مطور يجري نصبه على متن السفن.
وبحسب المصادر ،زار ممثلون
ع��ن الحكومة اليابانية اله��اي في
أي��ار الماضي ،عندما عقد «الناتو»
اجتماعا ً له هناك ،وذلك لبحث آفاق
انضمام طوكيو إلى الكونسورتيوم.
وأك��دت المصادر أن المفاوضات
ب��ه��ذا ال���ش���أن م���ا زال����ت ف���ي أول���ى
مراحلها .ولفتت «روي��ت��رز» إل��ى أن
مثل ه��ذه الخطوة تعتبر منطقية
ف��ي سياق سياسة رئيس ال���وزراء
الياباني شينزو آبي الذي قرر العام
الماضي رف��ع الحظر ال��ذي فرضته

طوكيو نفسها على تصدير األسلحة
والتقنيات الحربية إلى الخارج.
وتتمتع اليابان بقاعدة إنتاجية
قوية في المجال العسكري تعد من
األكثر تطورا ً في العالم .لكن الشركات
اليابانية الرائدة في هذا المجال مثل
« »Mitsubishi Heavyأنتجت
األسلحة في السابق لمصلحة قوات
ال��دف��اع ال��ذات��ي ف��ق��ط ،ن��ظ��را ً لحظر
تصدير األسلحة إلى الخارج.
يذكر أن سعي البحرية األميركية
إلش��راك اليابان في الكونسورتيوم
األطلسي إلن��ت��اج ال��ص��واري��خ يأتي
ب��ع��د اق����ت����راح ق��دم��ت��ه واش��ن��ط��ن
لـ« »Mitsubishi Heavyأخيرا ً
ل��ك��ي ت��ن��ض��م إل���ى «Lockheed
 »Martinاألميركية في مشروع
إنتاج مقاتلة «إف »-35من الجيل
الخامس.

