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تف�شل الحرب ب�سقوط �أهدافها
} طاهر محي الدين
فشلت الحرب في العراق ،فال تحقق مخطط جو بايدن بتقسيم
العراق ،ولم يحدث االنقسام السني ـ الشيعي ،بل تشكل الحشد
الشعبي العراقي العابر للطوائف والملل والقوميات ،داعش اليوم
من التمدد إلى التبدد في العراق والمنطقة ،وقبلها دحر وطرد
األميركي من العراق مذموما ً مدحوراً.
وفشلت الحرب في سورية ،فال استطاعوا إسقاط النظام ،وال
استطاعوا تنحية الرئيس األسد ،ولم يستطيعوا إشعال الفتنة
الطائفية في سورية ول��م يسقطوا الجيش العربي السوري،
وامتصت الصدمة وأصبح الجميع في الغرب
فصمدت الدولة
ّ
يقول وبالفم المآلن أنه ال حل في سورية إال بوجود الرئيس األسد،
ولن يهزم اإلره��اب في المنطقة والعالم إال على طريقة الجيش
العربي السوري وحزب الله ،وأصبح الجيش العربي السوري
هو األقوى واألكثر خبرة في المنطقة وربما في العالم بالتكيكات
واالستراتيجيات ،ألنه الجيش النظامي الوحيد في العالم الذي
مزج بين تكتيكات وخطط وحروب الجيوش النظامية وحرب
المدن وال��ش��وراع ومكافحة اإلره��اب في آون��ة واح��دة ،وأسقط
الشعب العربي السوري ك�� ّل محاوالت تسعير ن��ار الطائفية
البغيضة ،وتوحَ َد الدم السوري بك ّل دياناته وطوائفه ومذاهبه،
وعُ ّمدت الوحدة الوطنية السورية بدماء ك ّل السوريين.
وفشلت الحرب على إي��ران أي��ام ص��دام حسين ،كما فشلت
الحرب على إي��ران بحصار دام أكثر من  35سنة من الصمود
األسطوري ألبناء الشعب اإليراني ،اقتصاديا ً وعسكريا ً وتجاريا ً
وماليا ً تقنيا ً ونووياً ،أصبحت إيران خالل هذه السنوات الطويلة
من هذا اإلرهاب المبطن من أقوى دول المنطقة عسكرياً ،وأصبحت
تصنع أسلحتها البرية والبحرية والجوية محليا ً وصوال ً لألقمار
الصناعية ،وحققت إنجازات علمية هائلة وخ ّرجت الكثير من
العقول والعلماء في المجاالت كافة ،وتفوقت في مجاالت البحث
العلمي على جميع األصعدة من استخدام وتطوير تقنية النانو
إل��ى األبحاث النووية السلمية ،وحتى في المجاالت الطبية
وتصنيع الدواء ،وصوال ً إلى إنجازها التاريخي المهم والزلزالي
الحاسم في نصرها النووي الكبير ،فكيف بها في السنوات المقبلة
وهي تمتلك االقتصاد الذي كان معطالً ،وتصدر عشرة أضعاف
ما كانت تصدره من النفط إلى العالم ،وتهافت كل الدول إلقامة
وفتح أس��واق آسيا وأوروب��ا
أفضل العالقات االقتصادية معها
ِ
أمامها مش ّرع ًة واعتراف الغرب بها كدولة أساسية في ح ّل مشاكل
المنطقة وشريكة أساسية في صنع القرار الدولي.
وسقط مشروع هنري كيسنجر وزي��ر الخارجية األميركي
األسبق ،الذي قال إنّ إيران هي ضربة البداية في الحرب العالمية
الثالثة التي سيتوجب فيها على «إسرائيل» قتل أكبر عدد ممكن
من العرب واحتالل نصف الشرق األوسط.
كيسنجر أضاف في حديث أجراه مع صحيفة «ديلي سكيب»
األميركية« :لقد أبلغنا الجيش األميركي أننا مضطرون الحتالل
سبع دول في الشرق األوسط نظ ًرا إلى أهميتها االستراتيجية لنا
خصوصا ً أنها تحتوي على البترول وموارد اقتصادية أخرى ولم
يبق إال خطوة واحدة ،وهي ضرب إيران وعندما تتحرك الصين
وروسيا من غفوتهما سيكون «االنفجار الكبير» والحرب الكبرى
التي لن تنتصر فيها سوى قوة واحدة هي «إسرائيل» وأميركا،
وسيكون على «إسرائيل» القتال بكل ما أوتيت من قوة وسالح لقتل
أكبر عدد ممكن من العرب واحتالل نصف الشرق األوسط» ،مشيرا ً
إلى أنّ إي��ران ستكون المسمار األخير في النعش الذي تجهّزه
أميركا و»إسرائيل» لك ّل من إي��ران وروسيا بعد أن ت ّم منحهما
الفرصة للتعافي واإلحساس الزائف بالقوة وبعدها سيسقطان
ولألبد ،لنبني مجتمعا ً عالميا ً جديدا ً يكون لقوة واحدة وحكومة
واحدة هي الحكومة العالمية «السوبر باور» ،وقد حلمت كثيرا ً
بهذه اللحظة التاريخية» ،ولكن توقيع االتفاق النووي اإليراني
األخير أتى بمثابة إعالن سقوط ك ّل هذه األهداف ،ألنّ توقيع هذا
االتفاق هو إعالن انتهاء الحرب العالمية الثالثة.
كذلك فشلت الحرب في أوكرانيا ،وفشل ضرب الحديقة الخلفية
لروسيا في خاصرتها ،وفشلت ك ّل محاوالت حصارها وإضعافها
وكسب الرئيس بوتين معركة أوروب��ا من بوابة القرم والغاز
وبريكس وشنغهاي وبوابة الصمود السوري العظيم الذي كان
العامل األكبر واأله ّم في ثبات الروسي وقوته ودفعه لعالم متعدد
األقطاب وإسقاط القطبية األميركية األحادية ،وإقرار اليورو بدور
وبمكانة روسيا في أوروبا والعالم واإلعالن على لسان األلماني
أنه ال يمكن عزل روسيا أبدا ً وال يمكن تجاهل دورها في بناء أوروبا
والعالم.
وفشلت الحرب في اليمن ،فآل سعود والصهاينة ومَن خلفهم
ومعهم من األع��راب لم يستطيعوا إيجاد موطئ قدم لهم على
أراض��ي اليمن ،بل أصبحت معركة حزم آل سعود اليوم وباال ً
عليهم ،وهم يحاولون الحفاظ على حدودهم واستعادة ما فقدوه
منها مع اليمن ،وما خسروه من والء بعض العشائر والقبائل
الحدودية التي أعلن بعضها شق عصا الطاعة والوالء آلل سعود،
كما خسروا حربهم في البحرين وأصبحوا يُستنزفون فيها يومياً،
ولم يخمد الحراك الشعبي السلمي ألهل البحرين المظلومين،
بل تع ّرى نظام آل خليفة وفقد توازنه تماماً ،وبدأ القرار الكويتي
يتح ّرر من التبعية آلل سعود ،وبدأت اإلمارات بالحوار مع إيران
بشكل علني وهم خاسرون أصالً في سلطنة عُ مان ،واأله ّ��م هو
صافرات إن��ذار اإلره��اب والتخريب التي بدأت ت��د ّوي في سماء
مملكة آل سعود ،وآل سعود أنفسهم أدرك��وا أنّ الوحش الذي
استخدموه قد شق الطاعة ،وأن البيئة الحاضنة لهذا الوحش
التكفيري اإلرهابي هي األكثر خصوبة في العالم ،وأنه إذا ما
ابتدأت جذوة نار اإلرهاب في رمالهم فإنها لن تنطفئ أبداً ،ألنهم
هم من زرعوا بذارها في أرضهم وجعلوا من شعبهم بيئة حاضنة
لهذا الفكر الوهابي التكفيري المجرم ،كما خسروا حربهم الكبرى
في سورية وعلقوا في منتصف المئذنة وأدركوا أنه الوحيد الذي
يستطيع أن ينصب لهم ساللم النزول هو سيد قصر المهاجرين
في دمشق الرئيس بشار األسد.
مما سبق ،نجد أنّ ك ّل الحروب التي شنت في المنطقة لتفتيت
محور المقاومة كرمى لعيون اللقيطة «إسرائيل» قد سقطت
بسقوط أهدافها ،وقد آن األوان للتسويات بعد أن ضرب اإلرهاب
في أوروبا التي حذرها الرئيس األسد كثيرا ً بأنّ من يضع العقرب
في جيبيه سينال حكما ً من لسعه وس ّمه ،وب��أنّ كرة اإلره��اب
سترت ّد على أصحابها.
وكذلك حال الكيان الصهيوني ال��ذي أصبح تماما ً المركب
الخاسر والحليف الضعيف الذي أصبح عبئا ً تتوجب حمايته
من نفسه وم��ن جنونه بعد أن ك��ان رأس حربة لكل مشاريع
الحرب والسيطرة على المنطقة وإخضاعها ونهبها والسيطرة
عليها وتفتيتها ،فحالها أصبح كما حال آل سعود حيث خسرت
بعد حرب تشرين ك ّل معاركها في لبنان وغزة وفشلت حتى في
فرض هويتها في الجوالن ،وقد فهمت «إسرائيل» أن زمن تسلطها
وعنجهيتها قد ولى واستنفر كل كيانها من معارضة وحكومة
على رغم انقسامهم الشديد واختالفهم وأدرك��وا أنهم بدأوا في
مرحلة العد العكسي لمعركة الوجود ،وأعلن زعيم المعارضة
هرتسوغ ليلة توقيع االنتصار اإليراني أنه أبلغ نتنياهو بأنه
ونحوا الخالفات جانباً،
وكل المعارضة يقفون إلى جانبه اآلن
ّ
ألنّ األمر يتعلق بأمن ووجود دولتهم المزعومة ،وهنا ال بد لي من
توجيه كلمة لما يسمى بالمعارضة السورية بكل أطيافها بكلمة
واحدة:
«إن الوقوف على الحياد أو بصمت في حالة الحرب على الوطن
هو خيانة عظمى ،فكيف من يعقد مؤتمرات «لمعارضته» في
بلدان معادية ومتورطة ومنغمسة بدم أبناء وطنه ،ويجتمع مع
كل أعداء الوطن ويستجدي التدخل الخارجي العسكري لضرب
وطنه وأبناء شعبه ،ويسهل ألعدائه انتهاك أرض��ه وعرضه
وتصبح أحالمه تولي كرسي قيادة الوطن أهم من وجود الوطن
ذاته».
أيها السادة أسقطت األه��داف ،ففشلت الحروب التي شنت
لتحقيقها وعجزت عن تحقيق أي شيء غير التدمير وسفك الدم،
وهذه ال يمكنها إعالن إال هزيمة مرتكبيها وسقوط حربهم ،فال
تهنوا وال تحزنوا فنصرنا في محور المقاومة كالشمس التي ال
يحجب نورها غربال ،وال يفصلنا عنه إال صبر ساعة.

كوالي�س

يا عرب� ...إيران انت�صرت فراجعوا ح�ساباتكم
} هشام الهبيشان
غير عاقل مَن ال يؤمن بأن إيران ـ الثورة قد أصبحت قوة
إقليمية ودولية مع توقيعها على االتفاق النووي مع القوى
العالمية الست ،ومع ذلك فما زال بعض العرب يذهبون
بعيدا ً في خطابهم العدائي تجاه إي��ران ،وهم بخطابهم
هذا يمارسون أدوارا ً مختلفة ويتبعون معايير ومعطيات
تاريخية خاطئة.
وعلى رغم ك ّل هذه المعطيات والمعايير المزدوجة التي
يمارسها بعض العرب والتي تحرف مسار البوصلة الحقيقي
لطبيعة وأصل الصراع في المنطقة المتمثل بوجود سرطان
خبيث يسمى «إسرائيل» ،هناك جملة من الوقائع المحقة
التي يتغاضى العرب عن التساؤل حولها ،في إطار عالقتهم
مع اإليرانيين ومناهج سلوكهم في التاريخ الحديث ،فلماذا
صمت العرب عقودا ً من الزمن أمام أجندة ومشاريع شاه
يجسد فعليا ً الشرطي
إيران محمد رضا بهلوي الذي كان
ّ
اإليراني في المنطقة؟ وماذا قدم العرب إليران منذ ،1979
أي منذ إعالن انتصار الثورة فيها؟ ألم يرسل العرب ،منذ
ذلك الحين وحتى اليوم ،الكثير من الرسائل التي تظهر
سوء نواياهم؟ ألم يشنّ العرب عشرات الحروب األمنية
والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية على طهران ،أسوأها
الحرب اإلعالمية التي تح ّرض علنا ً على إي��ران الشعب
ِّ
فتكفر اإليرانيين وتشتمهم؟ ماذا يتوقع العرب من
والدولة،
اإليرانيين أن يقدموا لهم بعد ك ّل هذا؟
من ّ
حق ك ّل عربي أن يسأل ع ّما قدمه العرب إلى اإليرانيين
منذ انتصار الثورة ،وهنا لن نفتح ملفات الماضي ولن
نتحدث عن الحرب العراقية ـ اإليرانية وعن الذي كان سببا ً
في إشعال فتيلها ،سنتجاوز ك ّل ذلك ونذكر بواقعة تاريخية

وهي أنّ البحرية اإليرانية احتلت الجزر اإلماراتية «طنب
الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبو موسى» في تشرين الثاني
 1971أي في عهد الشاه ،كما احتلت المناطق الحدودية
وهي قوس الزين وبير علي والشكره عام  1972بدأ الصدام
العسكري بين إي��ران والعراق وازدادت االشتباكات على
الحدود وزاد نشاط الحركات الكردية المسلحة في الشمال،
وبعد وس��اط��ات «عربية» وقعت ال��ع��راق وإي���ران اتفاق
الجزائر عام  1975واعتبر على أساسه منتصف النهر في
ونص
«شط العرب» هو خط الحدود بين إيران والعراق،
ّ
االتفاق على وقف دعم الشاه للحركات الكردية المسلحة في
شمال العراق ،وهنا نالحظ أنّ معظم هذه الملفات عالقة بين
العرب وإيران منذ عهد الشاه ،أي قبل الثورة اإليرانية ،علما ً
أنّ معظم القادة العرب كانوا حينها حلفاء نظام بهلوي.
ويعلم جميع المؤرخين ،وخصوصا ً لفترة العقد السادس
والسابع من القرن العشرين ،أنّ نظام الشاه كان يؤدي فعليا ً
دور الشرطي في المنطقة واإلقليم ،برضى عربي وإقليمي،
وسبق له أن خطط لبناء وتجهيز مفاعالت نووية سلمية
ولم يثر ذلك حفيظة بعض العرب ،كما هي حالهم اليوم.
وانطالقا ً من هذه الوقائع ،نسأل :لماذا يفتح العرب اليوم
ملفات الماضي مع إيران بعد الثورة ،متناسين ما جرى في
عهد الشاه؟ يرى البعض أنّ ذلك يعود إلى عوامل سياسية
وإيديولوجية ،ليس أولها وال آخرها اتهام بعض األنظمة
العربية طهران بأنها تسعى إلى تصدير ثورتها إلى شعوب
المنطقة.
نسأل أيضاً :ماذا نسمي اشتراك بعض العرب في الحصار
المفروض على طهران منذ  36سنة؟ في أي خانة نضع دعم
بعض دول الخليج للعراق في حربه ض ّد إيران؟ لماذا أيدت
دول الخليج ودعمت سياسة تجويع الشعب اإليراني من
خالل «حرب النفط» وتخفيض أسعاره في شكل متالحق،
والذي وصفه أحد المسؤولين الخليجيين «باألداة الناجعة

ليثور الشعب اإليراني ض ّد دولته؟»
إضافة إلى ذلك ،وقف بعض العرب في خندق «إسرائيل
الصهيونية» التي احتلت أراض��ي عربية وهجرت وقتلت
شعوب المنطقة ،وه��ا ه��م يعارضون االت��ف��اق النووي
مع إي��ران ،ويدعون «إسرائيل» إلى ضرب مصالح إيران
النووية ،كما أنهم يمارسون التحريض الطائفي والمذهبي
عبر وسائل إعالمهم المأجورة.
هل المطلوب من اإليرانيين أن يصفقوا للعرب وهم شركاء
في حصارهم وتجويع أطفالهم؟ هل المطلوب أن يصمتوا
وه��م ي��رون بعض العرب في خندق واح��د مع أعدائهم؟
هل يريد العرب من اإليرانيين أن يصمتوا وهم يسمعون
ويشاهدون كيف يستخدم بعضهم منابر الدين واإلعالم
كحديقة خلفية للتحريض على اإليرانيين وتكفيرهم
وشتمهم؟
لن يصمت اإليرانيون حيال ك ّل ما يجري ،ولن يسمحوا
لبعض المتطرفين العرب بتمزيق المنطقة وتقسيمها
وإدخالها في صراعات جاهلية «صراع فارسي ـ عربي»،
خدمة لمشاريع التفتيت والتقسيم التي ترسم لها.
ختاماً ،فإنّ مجمل هذه األسئلة في رسم بعض األنظمة
العربية ،فهذه األنظمة لها أجندة خاصة ترتبط بمشاريع
صهيو -أميركية تستهدف إشعال التناقضات المذهبية
والدينية في المنطقة واإلقليم ،إلشاعة الفوضى وخلق
صراع مذهبي وعرقي تستفيد منه بتقوية أعمدة حكمها،
من خالل تخويف شعوبها من خطر يستهدفهم من الخارج،
وهذا ما يتم بالفعل في هذه المرحلة ،ومع ذلك فثورة إيران
اإلسالمية انتصرت ،وتوجت إنجازتها بالتوقيع على
النووي اإليراني لتكون إحدى القوى اإلقليمية والمحورية
بالعالم ككل ،وهذا ما يستدعي من بعض العرب مراجعة
حساباتهم ونواياهم تجاه إيران ،فالوقت يمضي سريعاً،
ويجب تصحيح أخطاء الماضي.

�صالحي :ال يوجد اتفاق منف�صل حول تفتي�ش موقع بار�شين

ً
ج�سيما
كيريّ � :أي تحرك «�إ�سرائيلي» �ضد �إيران �سيكون خط�أ

أعلن وزير الخارجية األميركي جون كيري
أمس ،أن االتفاق النووي مع إيران ال يملك بديالً،
وأن��ه إذا لم يتم تنفيذه ف��إن ذل��ك يهدد بأزمة
عسكرية في الشرق األوسط.
وقال كيري في كلمة خالل جلسة استماع أمام
لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب
بالكونغرس األميركي إن خطة العمل المشتركة
الشاملة التي تم اإلعالن عنها األسبوع الماضي
في فيينا هي «صفقة جيدة سعينا إليها» خالل
المفاوضات مع إيران ،معتبرا ً أن التعويل اآلن
على شيء أكبر هو «مجرد خيال».
كما نوه الوزير األميركي إلى أنه من غير
الممكن إزال��ة برنامج إي��ران النووي بالسبل
ال��ع��س��ك��ري��ة« :وه����ذا م��ا يستطيع ت��أك��ي��ده
العسكريون كذلك» .وقال« :في حال خرق إيران
شروط االتفاق ،وسنعلم بذلك سريعاً ،فإننا
بالطبع سنر ّد على ذلك بالشكل المناسب».
وأض��اف أن��ه إذا لم يتم تنفيذ ه��ذا االتفاق
فإنه لن تتبقى أي تقييدات على برنامج إيران
ال��ن��ووي ،وستحصل على «ض���وء أخضر»
لتطوير سالح نووي .وذكر أنه في هذه الحال
«ستستمر طهران ببرنامجها النووي وسيظهر
خ��ط��ر أزم���ة ع��س��ك��ري��ة» ،داع��ي��ا ً المشرعين
األميركيين إلى دعم االتفاق مع إيران.
وأوضح كيري أن االتفاق ينص على تقليص
احتياطات اليورانيوم المخصب في إي��ران
بنسبة  98في المئة ،وإزالة ثلثي أجهزة الطرد
المركزي لديها ومفاعلها العامل على الماء
الثقيل إلنتاج البلوتونيوم ،إضافة إلى فرض
نظام تفتيش صارم لكل منشآتها النووية.
وت��اب��ع م��ؤك��دا ً أن��ه ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ستبقى
العقوبات المفروضة على ط��ه��ران سارية
المفعول طالما لم تنفذ االلتزامات التي أخذتها
على عاتقها خ�لال المفاوضات مع األعضاء
الدائمين في مجلس األمن وألمانيا.
وف��ي مقابلة تلفزيونية أم��س ،أك��د الوزير
األميركي أن «إسرائيل» سترتكب خطأ جسيما ً
إذا قررت اتخاذ إجراء عسكري منفرد ضد إيران
بسبب برنامجها النووي .وقال« :سيكون هذا
خطأ فادحاً ...خطأ جسيما ً له عواقب خطيرة
على «إسرائيل» وعلى المنطقة وال أظن أن هذا
ضروري».
واعتبر وزير الطاقة األميركي إرنيست مونيز
أن االت��ف��اق اإلي��ران��ي يصب كما ف��ي مصلحة
الواليات المتحدة وشركائها على السواء .وقال
إنه «واث��ق بأن الواليات المتحدة وحلفاءها
بحاجة لهذه الصفقة .فهي تعتمد على العلم
وأب��ح��اث دقيقة ،وال��ج��زء التقني من االتفاق
صلب بما فيه الكفاية» ،مضيفا ً أن االتفاق مع
إيران ال يلزم الواليات المتحدة بمساعدتها على

حمايتها في حال ضربت «إسرائيل» منشآتها
النووية.
وفي السياق ،صرح وزير المالية جايكوب
ليو ب��دوره أنه في حال تطبيق االتفاق فإنه
سيؤدي إلى إلغاء تلك العقوبات بحق إيران
المتعلقة ببرنامجها النووي فقط ،مشيرا ً إلى
أن الواليات المتحدة تستطيع فرض عقوبات
إضافية على إيران إذا أظهرت «نشاطا ً ضاراً،
وإذا اعتبرنا ذلك ضرورياً».
وبين أن ذلك يخص أيضا ً احترام حقوق
اإلنسان وباقي المسائل التي تثير قلق الواليات
المتحدة من إيران ،الفتا ً إلى أن بالده ستواجه
محاوالت طهران تمويل المسلحين من الموارد
التي ستحصل عليها بفضل إلغاء العقوبات.
وأك��د ليو أن الواليات المتحدة تنوي الرد
على أي «محاوالت إيران لتمويل حركة حزب
الله» ،معتبرا ً في هذا الصدد أن «عالقات إيران
بالمجموعات اإلرهابية» تفصح عن ضرورة
إب��رام اتفاق ال يسمح لطهران بتطوير سالح
نووي ،ألن «تشارك هذين التهديدين سيؤدي
إلى سيناريو يشبهه الكابوس الليلي».
ك��م��ا ش���دد ال��وزي��ر م��ص��رح��ا ً خ�ل�ال جلسة
االستماع بالكونغرس على أن إيران تعيش اآلن
صعوبات اقتصادية كبيرة« ،وهي في حفرة
عميقة ستتطلب سنوات للخروج منها».
جاء ذلك في وقت ،أكد رئيس منظمة الطاقة
الذرية علي أكبر صالحي أنه ليس هناك برنامج
منفصل لتفتيش موقع بارشين ،مشيرا ً إلى أنه
سيتم التعاطي معه على أساس التفاهم الذي
تم التوصل إليه.

وقال صالحي« :ليس هناك اتفاق منفصل بل
هناك تفاهم تم التوصل إليه مع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ويتم بموجبه التعاطي مع موقع
بارجين» ،مضيفاً« :أن المجلس األعلى لألمن
القومي اإليراني هو في صورة هذا التفاهم».
إلى ذل��ك ،اتفق الرئيس الفرنسي فرانسوا
هوالند خالل محادثة هاتفية مع نظيره اإليراني
حسن روحاني على تعزيز التعاون الثنائي بين
البلدين بعد إبرام االتفاق النووي في فيينا مع
الست الكبرى.
وأف���اد مكتب الرئيس الفرنسي ف��ي بيان
أمس ،أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس إلى إيران في الـ 29من تموز تهدف إلى
تدشين هذا التطور.
كما ذكر البيان أن هوالند أكد خالل المحادثة
مع روحاني أنه يريد من إيران أن تساهم بشكل
إيجابي في حل األزمات في الشرق األوسط.
ومن جهة أخرى ،دافع الرئيس اإليراني عن
االتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران مع
القوى العالمية الست بعدما تعرض لهجوم من
المحافظين في الداخل وأكد أن االتفاق يعكس
إرادة األم��ة وأن قيمته أكبر من الجدل حول
تفاصيله.
وق��ال ف��ي كلمة بثها التلفزيون اإلي��ران��ي
الرسمي م��ب��اش��رة ،ه��ذه صفحة ج��دي��دة في
التاريخ وأن االتفاق دشن حقبة من التصالح
مع العالم الخارجي ،مضيفا ً أن الطريق إلى
االتفاق بدأ في الرابع من آب  2013حين انتخبه
اإليرانيون رئيسا ً على أمل حل الملف النووي.

رأى سياسي عربي
بعد سماعه كالم وزير
الخارجية السوري
وليد المعلم مجددا ً
عن وصف الحلف
اإلقليمي للحرب على
اإلرهاب كمعجزة
في المدى القريب،
صح ام لم
أنه سواء ّ
يصح ما نشر عن
ّ
مساع روسية لجمع
سورية والسعودية،
فاألكيد أنّ النتائج ال
توحي بوجود تقارب
في الرؤى والفرص،
خصوصا ً أنّ كالم
المعلم عن فرص في
المدى المتوسط أبقى
الباب مفتوحاً...

محادثات تقنية بين اليونان ودائنيها
الدوليين حول خطة الإنقاذ الثالثة
انطلقت في أثينا أمس محادثات تقنية بين اليونان ودائنيها الدوليين حول خطة اإلنقاذ
الثالثة ،وذلك بعد أن صادق البرلمان اليوناني على اإلصالحات التي طالب بها الدائنون.
وتعول الحكومة اليونانية على إتمام المحادثات التقنية حول خطة اإلنقاذ التي مدتها
 3سنوات وتبلغ نحو  86مليار يورو ،مع «رباعية» الدائنين (صندوق النقد الدولي والبنك
المركزي األوروبي والمفوضية األوروبية وآلية االستقرار األوروبية) قبل  18آب المقبل ،وذلك
قبل موعد استحقاق دين للمركزي األوروبي يبلغ  3.2مليار يورو بتاريخ  20آب ،كما يتعين
على اليونان سداد  1.5مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في أيلول.
وفي السياق ،أعلن مفوض الشؤون االقتصادية باالتحاد األوروبي بيير موسكوفيتشي
انطالق المحادثات مع أثينا ،في حين أشادت المفوضية األوروبية بموافقة البرلمان اليوناني
على المجموعة الثانية من حزمة اإلصالحات ،وقالت متحدثة باسم المفوضية يوم الخميس
الفائت في بروكسيل إن اليونان قامت «بخطوة أخرى مهمة في اتجاه تنفيذ التزاماتها».
وأضافت أن أثينا نفذت تعهداتها «في الوقت المناسب وبطريقة مرضية للغاية» ،مشيرة
إلى إمكان المضي قدما ً في المحادثات حول الحزمة الثالثة من المساعدات.
واشترط الدائنون على أثينا إقرار مجموعة من اإلصالحات مؤلفة من شقين قبل البدء
بالمباحثات حول خطة المساعدات هذه التي تنقذ اليونان من شبح اإلفالس ،وكان البرلمان
اليوناني قد صادق على الشق األول من اإلجراءات التقشفية والتي تضمنت إجراءات تتعلق
بزيادة ضريبة القيمة المضافة من  13في المئة إلى  23في المئة ورسوم الضمان االجتماعي
األسبوع الماضي ،ودخلت اإلجراءات حيز التنفيذ بداية األسبوع الحالي.
وأدرج البرلمان اليوناني الشق الثاني من اإلج��راءات والتي تتضمن إدراج التوجيهات
األوروبية التي أقرت في  2013خالل األزمة في قبرص ،وتنص على ضمان الودائع المصرفية
التي تصل قيمتها إلى  100يورو ،وكذلك إصالح قانون األحوال المدنية لتسهيل وتبسيط عمل
القضاء وخفض نفقاته.
كما استطاعت أثنيا تسديد ديون تصل إلى  6مليارات يورو للبنك المركزي األوروبي
وصندوق النقد الدولي مستفيدة من قرض قصير األجل من االتحاد األوروبي بقيمة 7.16
مليار يورو ،تزامنا ً مع إعادة فتح البنوك في البالد كأولى العالمات الحذرة على عودة الحياة
إلى طبيعتها.
ويتوجب على السلطات اليونانية األسبوع المقبل البت في موعد استئناف عمل سوق أثينا
لألوراق المالية المقفل منذ  29حزيران الماضي.

وفاة �أميركية �سوداء الب�شرة
موقوفة بمخالفة �سير
أعلنت السلطات األميركية ،انتحار شابة من أصول أفريقية موقوفة في تكساس بعد  3أيام
على توقيفها.
وبتشريح جثة الشابة السوداء التي عثر عليها جثة هامدة بعد توقيفها بسبب مخالفة
سير ثبت أنها انتحرت ولم تقتل ،وهو ما رفضته عائلتها.
وعثر على ساندرا بالند في  13تموز مشنوقة في مقاطعة وولر بعد ثالثة أيام على توقيفها
من قبل شرطي سير أبيض إثر مشادة جرت بينهما ،بعدما أوقفها ألنها لم تشغل اإلشارة
الضوئية لدى انعطافها بسيارتها.
وأثارت ظروف الوفاة الملتبسة جدال ً حادا ً في الواليات المتحدة حول االستخدام المفرط
للقوة من جانب الشرطة ،وذلك بعد سلسلة عمليات توقيف قتل خاللها مواطنون سود عزل
على يد شرطيين بيض.
وقال وارن ديبرام مساعد المدعي العام لمقاطعة وولر إن األدلة التي وفرها تشريح الجثة
«تتفق وعملية انتحار» جرت بواسطة كيس بالستيكي ربطته بالند على شكل حبل .وأضاف:
«لم أ َر أيّ مؤشر على أن ما جرى هو عملية قتل» ،مشيرا ً إلى أن التشريح لم يظهر وجود أي آثار
لجروح أو كدمات تنجم عادة عن دفاع الضحية عن نفسها حين تتعرض لمحاولة قتل.
وكانت عائلة ساندرا بالند رفضت ما أعلنته السلطات من أن ابنتها انتحرت ،مؤكدة أن
الشابة كانت سعيدة ببدئها عمالً جديدا ً ولم يكن لديها أي سبب يدفعها لالنتحار.

مدفيديف :هناك فر�صة لت�سوية الأزمة الأوكرانية في الم�ستقبل المنظور

بوتين يدعو كييف �إلى االلتزام بحرفية اتفاقات مين�سك وروحها
أعلن الكرملين أن الرئيس فالديمير بوتين بحث في
مكالمة هاتفية مع نظرائه في رباعية النورماندي سير
تنفيذ اتفاقات مينسك في ضوء نتائج اجتماعات مجموعة
االتصال األخيرة.
وق��ال المكتب الصحافي للرئيس الروسي أم��س ،إن
زعماء رباعية النورماندي رحبوا بالتوافق على وثيقة
سحب الدبابات ومدافع الهاون بعيار أقل من  120ملم
ومدافع بعيار أقل من  100ملم عن خط التماس لمسافة
 15كلم الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة الفرعية
للدفاع في مجموعة االت��ص��ال وال��ذي ج��اء بعد إعالن
جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين طوعا ً ومن
جانب واحد سحب األسلحة من عيار أقل من  100ملم،
وبدء تنفيذ ذلك فعلياً.
ودعت رباعية النورماندي إلى التوقيع في أقرب وقت
على الوثيقة المذكورة وتنفيذ هذا االتفاق المكمل لجملة
إجراءات مينسك .كما جددت تأكيد أهمية االلتزام الصارم
بنظام وقف النار وإقامة مناطق منزوعة السالح تحت
إش��راف بعثة مراقبين تابعة لمنظمة األم��ن والتعاون
األوروبي.
وأضاف الكرملين أنه تم التأكيد بهذا الصدد ضرورة
سحب القوات األوكرانية من بلدة شيروكينو ،اقتداء
بقوات الدفاع الشعبي التي بادرت بحسن نية إلى هذه
الخطوة.
كما بحث أطراف الرباعية كذلك مسألة تبادل األسرى
بين طرفي النزاع بما في ذلك بمشاركة ممثلي اللجنة

الدولية للصليب األحمر.
وأك��د بوتين مجددا ً عدم إمكان التوصل إلى تسوية
شاملة وثابتة لألزمة األوكرانية من ون ح��وار كييف
المباشر مع ممثلي دونباس .وتم تبادل وجهات النظر
ح��ول ال��خ��ط��وات المحتملة لحل مشاكل اجتماعية
واقتصادية وإنسانية عدة حادة لدونباس.
ولفت الكرملين إلى أن «الرئيس الروسي دعا الجانب
األوكراني إلى االلتزام بدقة بحرفية وروح جملة إجراءات
مينسك ،بما فيها تنسيق الصيغة القانونية للوضع
الخاص لجمهورتي دونيتسك ولوغانسك مع ممثلي
هاتين المنطقتين وبدء العمل على تنفيذها على أساس
دائ��م ،وكذلك قانون العفو ،إضافة إل��ى تحديد أشكال
وطريقة إجراء انتخابات محلية».
كما ناقش زعماء الدول األربع المسائل المتعلقة بتوريد
الغاز الروسي إلى أوكرانيا ،وتم االتفاق على العمل في
إطار النورماندي على مختلف المستويات.
من جهة أخرى ،اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديميتري
مدفيديف أن هناك إمكانا ً لتسوية األزمة بأوكرانيا في
المستقبل المنظور .إال أنه استدرك قائالً إنه في حال إذا لم
ترغب األطراف المتنازعة باالتفاق على حلول وسط فإن
األحداث قد تتخذ صفة مأسوية أكثر.
وأق���ر رئ��ي��س ال����وزراء ال��روس��ي عشية زي��ارت��ه إلى
ليوبليانا ،بوجود فرص واقعية لتسوية األزمة األوكرانية
قريباً .ولفت إل��ى من ش��روط إح�لال السالم ،أن تبدي
السلطات (في كييف) مرونة في إطار اتفاقات مينسك،

والقرارات التي يجب عليها اتخاذها ،بما فيها المتعلقة
بالحكم الذاتي في جنوب شرقي أوكرانيا».
وأكد مدفيديف في المقابل أن على قوات الدفاع الشعبي
والقوى السياسية العاملة جنوب شرقي أوكرانيا إبداء

رغبة بالحلول الوسط واالتفاق مع السلطات األوكرانية،
محذرا ً من أنه «في حال عدم حصول ذل��ك ،فسنصبح
شهودا ً على عملية مأسوية جداً .وهي اآلن مأسوية جداً،
ولكنها مرشحة الكتساب صفة دراماتيكية حقيقية».

