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الأ�سد ي�صادق على معادلة
رابح ـ رابح ...زمن التحول بد�أ
} د .محمد بكر
م ��ا ي��ح��دث م ��ن ح � ��راكٍ س �ي��اس��ي وت � �ط� ��ورات ومشاهد
�ؤس��س في
وجزئيات تختلف كليا ً ع��ن سابقاتها شكالً وت� ّ
المضمون لصيغة سياسية م��وح��دة ،ال يحتاج إل��ى الكثير
من التحليل النوعي والدراسة المعمقة ،إلدراك التحوالت
السياسية واالنعطافات الملحوظة التي ب��دأت تتبدّى في
س �ل��وك األط� ��راف وال �ج �ه��ات ال �ت��ي ك��ان��ت تنتهج السياسة
التصعيدية وتغذية العسكرة وتأجيج النيران في الحرب
السورية ،لتحقيق أهداف بعينها ،واالنتقال من مرحلة إلى
مرحلة وم��ن سيناريو إل��ى آخ��ر في محاولة حثيثة لشطب
الدولة السورية من الخريطة لجهة تغييب دورها المهم في
المنطقة وتحويلها إلى ليبيا ثانية ،عند هذا الهدف تحديدا ً
فشلت ك��ل تلك المراحل والسيناريوات المعدة لسورية،
أب��دى الجيش السوري ومناصروه وحلفاؤه على األرض
ثباتا ً ف��ري��داً ،وعند عقيدته وإي�م��ان��ه ويقينه كمؤسسة لها
ج��ذوره��ا ال��راس�خ��ة ف��ي ال �ت��راب ال��وط�ن��ي ،سقطت رهانات
المراهنين على تجزئته وتفككه وانحالله ،وك��ل ما يصدر
من تصريحات نارية تصعيدية أميركية حول الرئيس األسد
ودوره في المرحلة المقبلة من جهة ،وحول دور «خطير»
لروسيا في لعبة األمم من جهة أخرى ،ما هي إال محاوالت
«للتعكير المعنوي» على الصفو التوافقي ،فما أسسه االتفاق
النووي بين إيران والسداسية الدولية لجهة انقشاع ظالل
الحرب المشؤومة بحسب تعبير الرئيس روح��ان��ي ،يؤكد
بشكل قطعي أنّ ال �م �ح��اوالت األم�ي��رك�ي��ة للتشويش على
معادلة رابح – رابح هي محاوالت نظرية فقط ،ال يمكن أن
يقدّم فيها األميركي أو أي من حلفائه لتخريب السيناريو
المتوازن ،و«طبخة» التوافقات التي سينال من حصصها
الجميع ،إذ ي��درك األميركي أن إف�ش��ال م��ا توصل إليه من
اتفاق مع إيران ،وتفجير الحالة المستعرة بنيران اإلرهاب
وال��ذه��اب بها بعيدا ً إل��ى أماكن أكثر كباشاً ،إنما سيجلبان
المآالت المقيتة للجميع ،وتتنامى فيها حدود الفوضى إال ما
ال نهاية ،ومن دون أي استثناء لجغرافية بعينها.
ما تفجر من صمود على األرض السورية في مواجهة
المجاميع اإلره��اب�ي��ة ،م��ا زال��ت تقاتل فيه ال��دول��ة السورية
في السنة الخامسة من عمر الحرب ،واستطاعت التكيف
والتعامل مع أصعب الظروف وأعقدها وأكثرها حساسية،
وأطاحت بجملة من السيناريوات التي كانت معدة ،أمام ذلك
كان لزاما ً أن تكون سورية آخر المصادقين ،ومولدا ً لمعادلة
رابح – رابح التي يقودها الروسي وبترحيب أميركي وفق
ما أكدته مصادر دبلوماسية أميركية بأنّ الواليات المتحدة
ت��رح��ب ب��ال �ح��راك ال��روس��ي إلي �ج��اد ح� � ّل س�ي��اس��ي لألزمة
السورية ،هذه المصادقة التي جاءت كختام الكالم الممهور.
سورياً ،رحب الرئيس األسد في مقابلته األخيرة بالتعامل
أي جهد يسعى جديا ً لمواجهة اإلره��اب حتى وإنْ كان
مع ّ
مصدر هذا الجهد ممن كان في مرحلة معينة داعما ً وصانعا ً
لإلرهاب ،إذا كان ذلك على قاعدة «مراجعة المواقف وتقييم
السلوك ومحاولة تصحيح االنحراف» ،إضافة إلى ما عده
الرئيس األسد أولوية في المواجهة مع الكيان الصهيوني،
وه ��و م��واج �ه��ة أدوات� ��ه ف��ي ال��داخ��ل ال �س��وري ال �ت��ي تشكل
خطرا ً أكبر من «إسرائيل» ،وهي الرؤية ذاتها التي تتقاطع
مع حليفه حزب الله الذي ع ّد في وقت سابق المواجهة مع
المشروع التكفيري مواجهة وجود ،وعندها تؤجل المعارك
األخرى ،ما يتقاطع أيضا ً مع إعالن اإليراني انقشاع ظالل
الحرب المشؤومة التي ال تحتاج إل��ى الكثير من التقصي
إلدراك أنّ «إسرائيل» ط��رف أساسي ورئيسي فيها .وفي
ال�س�ي��اق ذات��ه يمكن ق ��راءة وف�ه��م م��ا ي�ج��ري فلسطينيا ً من
صياغة هدنة طويلة األم��د م��ع الكيان الصهيوني ،وافقت
عليها أشد حركة كانت من المتوقع أن تفشلها ،وهي حركة
الجهاد اإلسالمي على لسان أمينها العام الذي عدها هدنة
موقتة لرفع المعاناة والحصار ع��ن الشعب الفلسطيني،
وفي اعتقادنا عند هذه النقطة ،وعند هذا التفصيل التوافقي
بين أط��راف محور المقاومة ،ت ّم التوافق على معادلة رابح
– رابح بما ينهي فصوالً أكثر دموية ،وسيناريوات أكثر
سوءا ً للمنطقة برمتها ستطاول حممها ونيرانها الجميع ،لذا
كان التح ّول «وليس الربع الساعة األخير» ،تماما ً كما أعلن
الرئيس األسد ،السبيل األق ّل كلفة على قاعدة «مجب ٌر أخالك
ال بطل» لجهة مواجهة جملة م��ن الوقائع والمشاهد التي
ألزمت الواليات المتحدة وحلفاءها على التح ّول السياسي
الحاصل ،هذه الوقائع التي يمكن إيجازها في اآلتي:
 فشل السياسة األميركية وكذلك سياسة حلفائها ،فيتقويض وضبط إيقاعات م��ا ت � ّم تصنيعه على أعينهم من
إره ��اب ب��ات ي�ض��رب ف��ي الجغرافيا غير ال�م��وض��وع��ة على
الخريطة الغربية.
 فشل المحاوالت األميركية التي استمرت على مدىسنوات في خلخلة الساحة اإليرانية وتفجيرها من الداخل،
كذلك لم تؤ ّد العقوبات االقتصادية المفروضة على إيران أي
دور استراتيجي في لجم السياسة اإليرانية ،بل على العكس
استطاعت الجمهورية اإلسالمية تطوير قدراتها الدفاعية،
ومضت قدما ً في تعزيز نشاطاتها النووية وإثبات تف ّوقها
وقدرتها وإبداعها في هذا المجال وتاليا ً لم يجد األميركي
ب��دا ً من التعامل واالت�ف��اق معها ،إضافة إل��ى دوره��ا الفاعل
في إجهاض الكثير من المشروعات وقتل جملة من األحالم
األميركية في سورية والعراق.
 تكرار الفشل في غير موضع على مدى سنوات الحربالسورية ،تصدّرت فيها ق��وى وجهات إقليمية في تحقيق
إنجازات نوعية على األرض السورية وتحديدا ً في جبهتي
الجنوب والشمال ،وما كانت قد تع ّهدت به تلك الجهات من
أي
تحقيق تح ّوالت استراتيجية وبجدول زمني ،لم يتحقق ّ
منها ،ربطا ً مع الفشل ذات��ه ال��ذي يحصده اليوم التحالف
السعودي في عدوانه على اليمن ظنا ً منه أنه من االستسهال
بمكان صياغة ورق��ة من ذلك العدوان تغيّر موازين اللعبة
ال��دول �ي��ة ،وت �ف��رض م�ق��اس��ات وح �ل��والً بعينها ،وه��ذا م��ا لم
يحصل وال سيما مع تح ّول مشهد المعركة في هذا البلد،
بات فيه الجيش اليمني وحلفاؤه يرسلون جملة من الرسائل
التي تشي بالقدرات واإلمكانات النوعية التي يحسب لها ألف
حساب وتنتفي معها أي نهاية قريبة أو سعيدة للمعتدين.
 م��ا تنامى م��ن إره��اب أصبح جامعا ً مشتركا ً بين ك ّلأي صراع
األط��راف المشتبكة في المنطقة ،وتاليا ً ترحيل ّ
أو مواجهة عربية – إسرائيلية مع الكيان الصهيوني في
ح�ض��رة اش �ت��داد وام �ت��داد وس �ط��وة ال�ي��د التكفيرية ال�ت��ي ال
جغرافية محرمة عندها.
نعم ،الشروع الدولي في بناء صرح التحول والتوافق قد
بدأ ،وتوحد اإلرادات الدولية في مواجهة اإلره��اب كعنوان
وحيد للمرحلة المقبلة قد أصبح نافذاً ،لكن تبقى االختالفات
في حجز «الطوابق والغرف» في ذلك الصرح ،هي مشاهد
أق��ل م��ن طبيعية ل��ن تلغي ول��ن ت�ن��ال م��ن الصيغة الدولية
التوافقية «رابح – رابح».
* كاتب سياسي فلسطيني مقيم في سورية

mbkr83@hotmail.com

كوالي�س

�سورية ...لهذه الأ�سباب ال نع ّول على قرارات الأمم المتحدة
} هشام الهبيشان
لقد أسقطت غزوات مدينة درعا بنسخها الخمس والمدعومة
من الكيان الصهيوني وبعض أدوات���ه اإلقليميين وغ��زوة
محافظة إدلب التي قامت بها مجاميع إرهابية وبدعم مفضوح
من النظامين التركي والسعودي من جهة معبر أطمة الحدودي
التركي كل القرارات األممية التي تنادي كذبا ً ورياء بمحاربة
التنظيمات اإلرهابية وقطع طرق إمدادها ومنع تمويلها أو
التعامل معها ،فقد كان الدعم اللوجستي والناري األخير من
قبل الكيان الصهيوني للمجاميع المسلحة واضحا ً في جنوب
سورية ،حاله حال دعم النظام التركي لغزوة إدلب وحلب،
هذه األحداث بمجموعها كانت بمثابة المسمار األخير الذي
يدق بنعش هذه القرارات األممية  2170و 2178و.2199
فما زال��ت أن��ق��رة وب��دع��م علني ومفضوح م��ن واشنطن
وباريس والرياض ولندن ،تمارس سياستها العلنية بإدخال
ودعم وتدريب المتطرفين العابرين للقارات للداخل السوري،
وتحديدا ً الى مناطق شمال وشمال غربي سورية بعد تدريبهم
وتسليحهم ،وما غزوة إدلب األخيرة ومسار تدريب مجاميع
مسلحة بالرياض وأنقرة التي أقرت ،إال جزء من عمليات كثر
دعمت فيها هذه العواصم وبدعم غربي حركة المسلحين
والمجاميع اإلرهابية في الداخل السوري ،كما يمارس كذلك
كل من الرياض والكيان الصهيوني سياسة علنية مستمرة
منذ  31شهرا ً متمثلة بسلسلة واسعة من م��س��ارات دعم
المجاميع اإلرهابية المسلحة بجنوب سورية ،وما جرى من
غزو مسلح «فاشل» لمناطق آمنة قامت بها مجاميع إرهابية
لمناطق مختلفة بمدينة درعا في اآلونة األخيرة ،ما هو إال دليل
من سلسلة أدلة تثبت حجم الدعم الصهيوني والسعودي
للمجاميع اإلرهابية بالجنوب السوري.
اليوم عندما نرى ونسمع عن دعم صهيوني للمجاميع
المسلحة اإلرهابية جنوباً ،ودعم تركي للمجاميع المسلحة

اإلرهابية شماالً ،نتساءل أين القرارات األممية 2م 99عن هذه
الممارسات الشاذة من أنقرة والكيان الصهيوني والرياض
إلخ...؟ ولماذا لم تطبق توصيات ونصوص هذه القرارات على
هذه الدول؟ خصوصا ً إذا تحدثنا ع ّما ورد في الفقرة العاشرة
من القرار  ،2170والتي تقول« :يعيد مجلس األم��ن تأكيد
قراره بأن تقوم الدول بمنع القيام ـ بنحو مباشر أو غير ـ مباشر
بتوريد أو بيع أو نقل األسلحة واألعتدة المتصلة بها بكل أنواعها
للمجاميع اإلرهابية بما في ذلك األسلحة والذخيرة والمركبات
والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية» ،ومن هنا
فالناظر إلى صمت العالم على الدعم التركي والصهيوني
والسعودي واألميركي للمجاميع اإلرهابية بتزويدها بالسالح
والمقاتلين ،والتي بدورها قامت بغزوة إدلب ومجموعة غزوات
أخرى لمناطق سورية مختلفة ،سوف يتأكد أن هذه القرارات
صيغت لتكون محفوظة بملفات تحفظ وتبقى حبيسة األدراج
األممية ،فك ّل العالم يشاهد اليوم وبوضوح حجم الدعم بالسالح
والتمويل والدعم اللوجيستي التي تقوم به بعض دول الجوار
السوري للمجاميع المتطرفة في الداخل السوري ،ومع كل هذا
فالعالم يغمض عينيه عن هذه الحقائق المثبتة ،ويعجز عن
تطبيق بند أو فقرة من قرار أممي أُع ّد ليكون قرارا ً برسم الحفظ
األرشيفي بملفات األمم المتحدة األميركية -الصهيونية.
وعند الحديث عن القرار  2178والذي تضمن بنودا ً تلزم
ك ّل الدول بمنع انتقال اإلرهابيين وضبط الحدود والتعاون
الدولي بإعالم األجهزة الدولية باإلرهابيين داخل كل دولة
ومنع تنقل اإلرهابيين بالجو وضبط التحويالت النقدية
لإلرهابيين وكشف المنظمات التي تدعم اإلرهاب ،فهذا القرار
لم يطبق من بنوده شيئا ً على أرض الواقع ،ففي سورية ما زال
األفراد والجماعات المسلحة تعبر إلى سورية من بعض دول
الجوار ويصلها اإلمداد المالي من بعض دول الجوار كذلك ،كما
أن هناك تسهيل أممي لحركة المسلحين أفرادا ً وجماعات برا ً
وجوا ً والذين يتم نقلهم إلى سورية من خالل تركيا تحديداً،
والذين ق��درت أع��داده��م بعض المنظمات الدولية بالفترة

األخيرة ،بما يزيد على سبعة آالف إرهابي عابر للقارات ،فأين
هذه القرارات من كل هذا؟ وعلى من تطبق وأين طبقت؟
وبالنسبة إل��ى ال��ق��رار  2199فهو ق��رار كسابقاته من
القرارات السابقة ،ولم يطبق منه شيء ،على رغم محاولة
الروس توفير ضمانات دولية تتماهى مع تطبيق القرار على
أرض الواقع ،فتجارة النفط السوري والعراقي وتجارة اآلثار
ال��ذي تديره الجماعات اإلرهابية ،والتي تحقق من خاللها
مردودات عالية ،ما زالت تسير على قدم وساق وهي مستمرة
حتى اآلن وه��ن��اك أط���راف دول��ي��ة وإقليمية تساهم بشكل
مفضوح بهذه التجارة ،وهنا فال يمكن ألي متابع أن ينكر دور
بعض الدول اإلقليمية والدولية بهذه العمليات التي تدار من
خلف الكواليس وعن طريق وسطاء ،فكيف هنا يمكن الحديث
عن تجفيف منابع تمويل الجماعات اإلرهابية في وقت هناك
أطراف دولية وإقليمية تستفيد من التجارة عن طريق وسطاء
مع هذا التنظيم ،مع العلم أنّ هناك حمالت تمويل كبرى لهذه
التنظيمات تت ّم ومن خلف الكواليس ،وتشرف عليها دول
إقليمية ودولية ،فهنا ال يمكن الحديث عن تطبيق فعلي للقرار
األخير  ،2199وسيدخل هذا القرار بالتأكيد ضمن أرشيف
ملفات األمم المتحدة األميركية  -الصهيونية الى ما ال نهاية
كغيره من القرارات السابقة.
ختاماً ،إنّ أيّ حديث عن ق��رارات أممية هدفها وقف دعم
وتمويل وتسليح المجاميع اإلرهابية بسورية ما هو في
النهاية إال حديث وكالم فارغ من أي مضمون يمكن تطبيقه
على أرض الواقع ،فأميركا وحلفاؤها في الغرب والمنطقة
كانوا وما زالوا يمارسون دورهم الساعي الى إسقاط الدولة
السورية ونظامها ،والروس يدركون ذلك ،والنظام السوري
يعلم ذلك جيداً ،وهنا فال أحد يمكن أن يع ّول على قرارات أممية
ولدت مش ّوهة ،ومزدوجة المعايير والغايات ،فهذه القرارات
ولدت ميتة ال حياة فيها ،وستدخل كما غيرها أرشيف القرارات
األممية التي تنتظر االإفراج عنها والمحتجزة في أدراج األمم
المتحدة األميركية –الصهيونية.

دعا �إلى حوار مبا�شر بين كييف وممثلي الجمهوريتين ال�شعبيتين

بوتين يعبر لميركل وهوالند عن قلقه من الو�ضع في دونبا�س
أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين في اتصال
هاتفي مع المستشارة األلمانية ميركل ونظيره
الفرنسي هوالند عن قلقه من مواصلة قوات كييف
قصفها لبلدات منطقة دونباس.
وأفاد الكرملين بأنه خالل اتصالهم الهاتفي بحث
زعماء الدول الثالث األزمة في جنوب شرقي أوكرانيا
(دونباس) وسير تنفيذ اتفاقات مينسك ،بما في ذلك
نتائج لقاءات مجموعة االتصال حول التسوية في
أوكرانيا ولجانها الفرعية التي عقدت في 27-26
من هذا الشهر في العاصمة البيالروسية مينسك.
وجاء في بيان الكرملين أن ميركل وهوالند أبلغا
الرئيس الروسي بنتائج لقائهما األخير مع الرئيس
األوكراني بيترو بوروشينكو في برلين.
وبحسب البيان ،فإن بوتين عبر عن قلقه من تعزيز
القوات المسلحة األوكرانية بطول الخط الفاصل بين
طرفي النزاع ،مشيرا ً إلى ضرورة بدء حوار مباشر
بين كييف من جهة ،وممثلي جمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين (المعلنتين من جانب واحد)
من جهة أخرى ،ورفع الحصار المالي واالقتصادي
المفروض عليهما من قبل كييف.
كما أك��د الرئيس ال��روس��ي أن الحل السياسي
لألزمة األوكرانيا ال بديل منه وأساسه هو التطبيق
التام التفاقات مينسك ،إضافة إلى أهمية إجراء
إصالح دستوري في أوكرانيا يتفق عليه مع كل من
دونيتسك ولوغانسك.
وذك��ر البيان أن الزعماء الثالثة تبادلوا اآلراء
حول قضايا تتعلق بإجراء انتخابات محلية في
أوكرانيا في الخريف المقبل ،إلى جانب بحثهم أبرز
جوانب مواصلة العمل في إط��ار «صيغة رباعية
النورماندي» (روسيا ،أوكرانيا ،فرنسا ،ألمانيا)،
بما في ذلك محادثات وزراء خارجية الدول األربع
وتحضير لقاء قمة جديد.
وك��ان الرئيس األوك��ران��ي بيترو بوروشينكو
أعلن أول من أمس أن دستور بالده بعد تعديله لن
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بان كي مون يدعو الدول كافة
�إلى االمتناع عن التجارب النووية
ّ
حث األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون في بيان صدر ،جميع
الدول التي لم توقع حتى اآلن ،على التوقيع على معاهدة الحظر
الشامل للتجارب النووية.
وجاء في البيان الذي صدر في اليوم العالمي لمناهضة التجارب
النووية أن المعاهدة المذكورة «تعد أساسا ً إلزالة األسلحة النووية»،
مشيرا ً إلى أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد ،على رغم أنها
اتخذت منذ حوالى  20سنة.
في هذا السياق ،جدد األمين العام دعوته لـ«الدول الباقية إلى
التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ،ال سيما
إلى تلك التي نحتاج إلـى توقيعهــا من أجل دخول الوثيقة حيز
التنفيذ».
وكانت الجمعية العامة لألمم المتحدة قد اتخذت القرار بشأن
المعاهدة عام  1996لكنها لم تدخل حيز التنفيذ ألن بعض الدول،
من بينها الواليات المتحدة لم توقع عليها ،أو لم تصدقها .وتم
التوقيع على الوثيقة من قبل كل الدول األوروبية ،بما في ذلك روسيا
وبريطانيا وفرنسا.

يتضمن بندا ً يقضي بمنح منطقة دونباس (جنوب
شرقي أوكرانيا) وضعا ً قانونيا ً خاصاً.
وفي لقاء أجراه مع ممثلي األقاليم األوكرانية أكد
بوروشينكو أن مشروعه للتعديالت على الدستور
الحالي يلغي قاعدة تثبت تمتع العاصمة كييف
ومدن أوكرانية أخرى بوضع خاص.
وذك��ر بهذا الخصوص أن سلطات التشريعية
لمقاطعة زابوروجيه (جنوب البالد) قد توجهت إلى
كل من رئاسة الدولة والبرلمان بطلب منحها الوضع
القانوني الخاص ،مشيرا ً إلى أن االستجابة لهذا
الطلب يهدد بتعرض أوكرانيا لسلسلة من «إعالنات
السيادة».
واعتبرت جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة
م��ن جانب واح���د) ،أن رف��ض الرئيس األوك��ران��ي
منح بعض أراضي منطقة دونباس ينافي اتفاقات

مينسك بشأن التسوية في البالد.
وفي تصريح صحافي قال فالديسالف دينيغو،
م��ن��دوب «ل��وغ��ان��س��ك الشعبية» ل��دى مجموعة
االت��ص��ال الخاصة بالتسوية األوك��ران��ي��ة« :ليس
في ذلك أي مفاجأة بالنسبة لنا ،ألن بوروشينكو
يدلي بمثل هذه التصريحات باستمرار .ال شك أنها
تتعارض مع وثيقة مجموعة اإلجراءات (الرامية إلى
تسوية الوضع في دونباس والموقعة في العاصمة
البيالروسية المينسك في  12شباط الماضي)،
لكنها تبقى على ذمة بوروشينكو».
وبحسب دينيغو ،فإن ممثلي كييف في مجموعة
االتصال ال يوضحون كيف يمكن لهذه التصريحات
أن تتفق مع «مجموعة اإلج���راءات» ،علما ً أن هذه
الوثيقة تقضي بمنح بعض المناطق في مقاطعتي
دونيتسك ولوغانسك وضعا ً قانونيا ً خاصاً.

�آ�سانغ يخ�شى من تعر�ضه لهجوم
على يد «�سي �آي �أي»

�إيران عادت �إلى موقعها العالمي �سيا�سي ًا واقت�صادي ًا

روحاني :قدراتنا الع�سكرية لم تت�أثر باالتفاق النووي
أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني أن آثار نجاح إيران في الموضوع النووي
مشهودة حالياً ،مؤكدا ً أن االتفاق النووي لم يحدد القدرات الدفاعية اإليرانية
بخاصة في المجال الصاروخي.
وأوض��ح« :بالنسبة لقدراتنا الدفاعية لم ولن نقبل بأي قيود عليها» ،في
تلميح موجه للمحافظين داخل إيران لطمأنتهم بأن االتفاق لن يؤدي إلى ضعف
الدولة من الناحية العسكرية.
وقال روحاني خالل مؤتمر صحافي يوم أول من أمس السبت لمناسبة أسبوع
الحكومة ،أن الجمهورية اإلسالمية في إيران استعادت مكانتها االقتصادية
والسياسية العالمية ،وأوضح أن الجميع سيلمس التأثيرات اإليجابية لالتفاق
النووي بعد إزالة كل أشكال الحظر الواحد تلو اآلخر خالل األشهر المقبلة.
ورأى روحاني ،أن البعض يقول إنه على رغم بلوغ الموضوع النووي الحل إال
ان تأثيراته لم تشاهد لحد اآلن ،موضحا ً أننا إذا أردنا لمس تأثيرات هذا النجاح
ينبغي أن يصل الملف إلى نهايته عند ذلك تزول كل أشكال الحظر الواحد تلو
اآلخر وسيلمس الجميع تأثيرات ثماره خالل األشهر المقبلة.
وأض��اف الرئيس روحاني ،أن الشعب اإليراني نجح في دفع الموضوع
النووي إلى مرحلة مطلوبة للغاية بفضل تالحمه وتكاتفه وتحركه الموفق في
هذا المضمار.
وتابع« :إن ما أدى الى نجاحنا على جميع الصعد لحد اآلن هو عدم االستعجال
واتخاذ القرار بسرعة ،بل االستفادة من العقل الجماعي .وأينما كان التوفيق
نصيبنا كان بفضل االستفادة منه ودعم الشعب وحضوره في الساحة».

واعتبر الرئيس روح��ان��ي ،أن الشعب بلغ نتيجة مفادها أن النجاح في
الموضوع النووي يصب في مصلحة البالد حيث يتم العمل حاليا ً لبلوغ
المراحل النهائية لهذا النجاح.

ذكر جوليان آسانغ مؤسس موقع «ويكيليكس» المختفي في
سفارة إك��وادور بلندن أنه مهدد بهجوم من قبل وكالة المخابرات
المركزية األميركية ( )CIAحال مغادرته مبنى السفارة.
وقال آسانج في حديث مع صحيفة «تايمز» إن «هناك تهديدات
لتفجير قنبلة والقتل من قبل بعض األشخاص» .ولم يستبعد أنه إذا
غادر مخبأه فقد تخطفه وكالة المخابرات المركزية أو تعتدي عليه
باستخدام طائرة من دون طيار.
وكانت السلطات السويدية قد وجهت إلى أسانج تهمة ارتكاب
جريمة جنسية ،واضطر األخير لطلب اللجوء في سفارة اإلكوادور
بلندن ،رافضا ً جميع االتهامات الموجهة إليه ،وواصفا ً إياها بأنها
وجهت ب��دواف��ع سياسية ،ول��م يتمكن حتى اللحظة من مغادرة
السفارة ألن السلطات البريطانية تحول دون ذلك.
ويخاف مؤسس «ويكيليكس» من أن تنتهي رحلته من بريطانيا
إل��ى السويد في ال��والي��ات المتحدة ،حيث تمكن محاكمته بسبب
تسريبه أكبر معلومات في التاريخ األميركي تتمثل في مراسالت
الدبلوماسيين األميركيين في الخارج ووزارة الخارجية األميركية.
من جهة أخرى ،تشتبه واشنطن بتجسس أسانغ بعد نشره وثائق
تابعة لوزارة الخارجية األميركية ،وقد يواجه أسانغ عقوبة السجن
المؤبد أو اإلعدام في الواليات المتحدة ،في حال سلمته السلطات
السويدية لواشنطن.
وتفجرت فضيحة صاخبة بشأن شخصية جوليان أسانغ بعد
ّ
قيامه بنشر وثائق سرية خاصة بالدبلوماسية األميركية على موقع
«ويكيليكس» عام .2009

�أزمة الالجئين تتفاعل على الحدود بين اليونان ومقدونيا

النم�سا� :ضبط �شاحنة ثانية تقل مهاجرين غير �شرعيين
ضبطت الشرطة النمساوية شاحنة جديدة تقل 26
مهاجرا ً غير شرعي ،بينهم  3أطفال في حالة صحية «سيئة
جداً» ،وفقا ً ألجهزة األمن المحلية.
ونقلت مصادر عن متحدث باسم شرطة إقليم النمسا
العليا أن األطفال نقلوا إلى المستشفى ،موضحا ً أنهم عانوا
من الظمأ الشديد ،وأنه «لو طال سفرهم لوقعوا في حالة
حرجة».
وأش��ارت الشرطة إلى أن الشاحنة الموقوفة كانت تقل
مهاجرين من سوريا وبنغالدش وأفغانستان ،متوجهة إلى
ألمانيا.
وأوضحت أن الشاحنة قد تم ضبطها بالقرب من الحدود
األلمانية ،وكان يقودها سائق روماني رفض االمتثال ألوامر
الشرطة بالتوقف ،األمر الذي دفع رجال األمن إلى مالحقتها
وإجبارها على التوقف.
وج��اء توقيف السيارة بعد يوم من العثور على جثث

لالجئين في حالة تحلل ،تعود لـ 71شخصا ً في شاحنة
متروكة على طريق سريع في النمسا بالقرب من حدودها مع
هنغاريا ،وتعتقد الشرطة أنهم ماتوا اختناقاً.
وأشارت تقارير إلى أن السلطات الهنغارية ألقت القبض
على  7أشخاص يشتبه بتورطهم في عملية تهريب الالجئين
في صندوق الشاحنة ،وذكرت وسائل إعالم أن األدلة األولية
تشير إلى أن المهاجرين اختنقوا داخل الشاحنة أثناء نقلهم
بشكل غير شرعي.
وكان موقع صحيفة «كرونه» النمساوية ذكر الجمعة
الماضي بأن الشرطة احتجزت عددا ًمن المشتبه بهم بالتورط
في هذه القضية ،مشيرا ً إلى أن أصحاب أعمال غير شرعية
لتهريب الالجئين ربما يكونون موجودين في رومانيا.
ودعا وزير الخارجية النمساوي سبستيان كورتس إلى
عقد لقاء طارئ لرؤساء حكومات الدول األعضاء في االتحاد
األوروبي حول مسألة الالجئين ،على خلفية حادث مصرع

أكثر من  70مهاجرا ً في شاحنة بأراضي النمسا.
ووصف كورتس هذا الحادث بـ«مؤشر كارثي جديد»،
مشيرا ً إلى أنها ليست هي الكارثة األول��ى من هذا النوع،
و«على أوروبا أن تستيقظ» ،بحسب قوله.
من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية األلماني فرانك فالتر
شتاينماير إن االتحاد األوروب��ي كان سيتعامل مع مشكلة
تدفق الالجئين بصورة أنجح لو أن جميع الدول األوروبية
شاركت في حل هذه المشكلة .وأشار الوزير األلماني بهذا
الصدد إلى أن بريطانيا ال تزال ترفض المشاركة في بلورة
سياسة موحدة تجاه هذه المشكلة.
ال يزال حواليى 3آالف من الالجئين ،ومعظمهم من سورية،
يتكدسون في منطقة عازلة على حدود اليونان مع مقدونيا،
في أمل حصولهم على إذن بدخول األراضي المقدونية للعبور
منها إلى عمق أوروبا.
يذكر أن أكثر من  44ألف شخص اتخذوا أراضي مقدونيا

خ�لال الشهرين األخيرين ممرا ً لدخول أراض���ي االتحاد
األوروب���ي ،فيما فضل قليلون منهم فقط طلب اللجوء في
مقدونيا نفسها.
وأعلنت وزارة الدفاع الهنغارية اختتام تشييد سياج
بأسالك شائكة على حدودها مع صربيا بهدف الحيلولة
دون تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضي االتحاد
األوروبي ،بحسب ما نقلت عن الوزارة مصادر.
وجاء في بيان الوزرة أن الجزء األول من السور بني قبل
يومين من المدة المعلنة ،أي قبل الـ 31من آب الجاري.
ومن المتوقع أن تقدم هنغاريا بعد اكتمال بناء السور
على نصب سياج أعلى يصل عل ّوه أربعة أمتار ،خصوصا ً أن
أعمال بناء السياج الجديد انطلقت.
وتتصدر ألمانيا قائمة الدول المرغوب في اللجوء إليها،
متبعة بالسويد ثم النمسا وهولندا فالدنمارك ،وجاءت دول
مثل بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا في نهاية القائمة.

