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كوالي�س

توافق الكبار لي�س بيت ًا زجاجي ًا حتى يُر�شق بالحجارة «الإ�سرائيلية»

�سيا�سة الجبهات المفتوحة
في الردّ على العدوان ال�صهيوني

*

} د .محمد بكر

*

} جمال رابعة

يحاول العدو الصهيوني بك ّل الوسائل المتاحة وما يملكه من
روح عدائية على الشعب العربي واستثماره لهذه العصابات
التكفيرية كما خطط لها ،لجهة تغيير معادلة الردع مع الدولة
السورية بمزيد من االعتداءات الوحشية على السيادة الوطنية
السورية ،وعيناه ترنو على أن ال يمر الح ّل السياسي في سورية
من دون وضع خاص لشروط معينة ،محاوال ً ابتزاز ذلك عبر األب
الروحي اإلدارة األميركية لما لها من دور في الحل السياسي إن
استطاعت أن تفرضه.
يأتي العدوان الصهيوني بأهداف سياسية وعسكرية ،أما
السياسية فتندرج في إطار ابتزاز ما يمكن تحقيقه في اإلطار
السياسي بعد توقيع االتفاق النووي اإليراني مع السداسية
الدولية ومحاولة التشويش والتأثير في االتفاق وتحقيق بعض
المكاسب بعد إصرار إدارة أوباما على إنجاز هذا االتفاق قبل أن
يحظى بموافقة الكونغرس.
في حين األه��داف العسكرية وبعد الفشل هذه العصابات
التكفيرية في تحقيق األهداف التي قامت عليه هذه الحرب أصالً
باإلنابة عن المحور الصهيو  -أميركي ،وظهور دور األصيل لهذه
المعركة ،وهنا أخص بالذكر معركة الزبداني ومحيطها ،بعد
أن تبيّن بشكل واضح مدى ارتباط هذه العصابات مع الكيان
الصهيوني ،وذلك بعد سلسلة من االتصاالت غير المباشرة كان
شرط هؤالء التكفيريين الخروج باتجاه القنيطرة وليس باتجاه
الشمال إضافة إلى أنّ جرحى العصابات كافة يعالجون في
مستشفيات االحتالل الصهيوني ،وأعتقد جازما ً أنّ ما حصل من
اعتداء سافر على أراضي الجمهورية العربية السورية هو في
ذات العين األميركية خطط له األمركي وأعطى األمر من غرفة موك
في عمان التي تديرها المخابرات األميركية والبريطانية والتركية
والسعودية واألردنية.
في ما يتعلق بر ّد محور المقاومة هو من يحدّد التأثير األكثر
فعالية من الناحية االستراتيجية وليس التكتيكية بعد إطالق
توحيد جبهات المقاومة بوجه ه��ذا المعتدي من لبنان إلى
سورية ،كما حصل مسبقا ً عندما تم االعتداء على المقاومين في
القنيطرة فجاء الرد قاسيا ً في شبعا.
أعود ألقول وأذ ّكر كما قلت في مقال سابق إنّ الدولة السورية
بحكمة قيادتها تنشد دائما ً وأبدا ً الر ّد على هذا الكيان الصهيوني
بمنهج استراتيجي ألنّ المعركة معه مفتوحة ،لذا فاالبتعاد من
الر ّد االنفعالي بنتائج متواضعة هو الحاضر حاليا ً في فكر الدولة
السورية.
وم��ا نشهده اليوم من انتصارات الجيش والمقاومة على
مجاميع اإلره��اب في كامل الجغرافية السورية تعتبر أولوية
أساسية بالر ّد على العدوان ،وما اقتراب نهاية عصابات الزبداني
ميدانيا ً وعسكريا ً إال األساس الذي أثار جنون قيادات هذا الكيان
فقام باعتدائه السافر لشحذ الهمم ورفع معنويات هذه العصابات
التي ينتظر تساقطها أمام ضربات الجيش بعد أن دخلت ميدانيا ً
غرفة اإلنعاش.
إنّ المعركة الكبرى والمواجهة المباشرة مع هذا الكيان لم يحن
وقتها بعد ،ومحور المقاومة لم يتخذ قراره بذلك ،وحتى ذلك
الحين سيعلم القاصي والداني قدرات الجيش العربي السوري
ودفاعاته الجوية وآثارها جنبا ً إلى جنب مع المقاومة اللبنانية،
بالتالزم مع حلف المقاومة من طهران إلى فلسطين ،وهو اليوم
الموعود المنتظر.

*عضو مجلس الشعب السوري

وا�شنطن تفر�ض عقوبات جديدة
على �شركات دفاعية رو�سية
ومو�سكو تتوعدها بالردّ
فرضت واشنطن عقوبات جديدة على ع��دد من الشركات الروسية
العاملة في مجال الصناعات العسكرية ،فيما توعدت موسكو بالرد ،مؤكدة
أنه ال يعني بالضرورة المعاملة بالمثل.
وجاءت العقوبات األميركية على خلفية انتهاكات مزعومة لقانون عدم
االنتشار األميركي الموجه ضد إيران وسورية وكوريا الشمالية.
ونشرت مجلة « »Federal Registerالتابعة للحكومة األميركية
أمس قائمة الشركات المشمولة بالعقوبات الجديدة ،وبينها أيضا ً شركات
من إيران والصين وكوريا الشمالية واإلمارات وروسيا والسودان وتركيا.
أم��ا الشركات الروسية المستهدفة بالعقوبات فهي شركة «روس
أوب��ورون إكسبورت» المعنية بتصدير األسلحة إلى الخارج ،وشركة
«ميغ» لصناعة الطائرات ،ومكتب «ت��وال» لتصميم المعدات ،وشركة
«كاتود» المصنعة ألجهزة الرؤية الليلية وقطع االستشعار الكهروضوئي،
ومؤسسة «ريوتوف» الصناعية البحثية المعنية ببناء الماكينات.
وأوضحت الحكومة األميركية أن العقوبات الجديدة تمنع ال��وزارات
والمؤسسات الحكومية في الواليات المتحدة من توقيع أية عقود مع
الشركات المشمولة بالقائمة السوداء ،وشراء أية مواد منها أو تقديم دعم
مادي لها.
لكن ق��رار الحكومة يسمح بالتعاون مع ه��ذه الشركات في حاالت
استثنائية .وذكرت الحكومة أن القرار بهذا الشأن يجب أن يتخذ من قبل
وزير الخارجية األميركي.
وفرضت العقوبات لمدة عامين ،ويمكن لوزير الخارجية األميركي
تمديدها أو إلغاءها قبل الموعد المحدد.
من جهة أخرى ،اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن توسيع العقوبات
األميركية ضد روسيا يعكس سير األوساط الحاكمة في واشنطن على نهج
متعمد يستهدف نسف القاعدة التي يمكن االعتماد عليها لتطبيع العالقات
الثنائية بين البلدين.
وأك��دت الخارجية أن موسكو سترد على توسيع القوائم السوداء
األميركية ،مشيرة إلى أن ذلك ال يعني بالضرورة المعاملة بالمثل.
وذكرت أن «إدارة األميركية تستغل األزمة في أوكرانيا ذريعة لفرض
«نموذج سلوكي» غير مقبول علينا» ،وذلك باإلضافة إلى محاوالت جعل
العقوبات ضد عدد من الشخصيات االعتبارية والعادية الروسية ،جزءا ً
من سياق األحداث المأسوية في أوكرانيا.
وذك��رت ال��وزارة أن العقوبات األخيرة غير الشرعية ضد الشركات
الروسية تأتي في سياق القوانين األميركية المتعلقة بإيران وسورية
وكوريا الشمالية.
وأعربت موسكو عن قناعتها بأن خطوات واشنطن هذه تستهدف ليس
تخفيف التوتر في «نقاط ساخنة» فقط ،بل تأتي على خلفية انزعاج القيادة
األميركية بسبب الموقف المستقل لروسيا على الساحة الدولية ،باإلضافة
إلى سعي واشنطن «لمعاقبة روسيا» على دفاعها عن المصالح الوطنية
وعلى الخيار الحر لسكان القرم الذين صوتوا في آذار عام  2014لمصلحة
إعادة توحيد شبه الجزيرة مع أراضي روسيا ،وأكدت الخارجية الروسية
أن العقوبات األميركية تستهدف إلحاق الضرر باالقتصادي الروسي.
وقالت الوزارة إن النهج المتهور الذي تسير واشنطن عليه ،بات يثير قلقا ً
متزايدا ً حتى في صفوف حلفاء الواليات المتحدة ،علما ً بأنه يأتي بعواقب
خطيرة على األمن الدولي ،ستمثل بال شك ضربة للمصالح األميركية.

لمجرد النظر في جملة التحليالت والتوصيفات والتبريرات
التي قدمها الكيان الصهيوني لإليضاح حول أسباب عدوانه
على مواقع سورية في القنيطرة ،واستهداف سيارة مدنية قال إن
عناصرها من حركة الجهاد اإلسالمي وهم من أطلق الصواريخ
باتجاه األراضي الفلسطينية المحتلة والجوالن ،إضافة إلى
تحميله الدولة السورية المسؤولية السياسية والعسكرية عن
ذلك الحادث ،وربطا ً مع توجيه االتهام للجمهورية اإلسالمية
اإليرانية بأنها من أعطى األمر بإطالق الصواريخ ،يمكن إدراك
مستوى االرتباك واالمتعاض الذي يعيشه «اإلسرائيلي» وكذلك
تلمس الصورة التي بات عليها هذا الكيان يبدو فيها «كالمحشور
في الزاوية» ،وال سيما بعد االتفاق النووي بين إيران والسداسية
سيؤسسه لعناوين سياسية في المرحلة المقبلة
الدولية ،وما
ّ
مرشحة بقوة ألن تحمل مضامين سياسية يلفها صيغة توافقية
تولد بالضرورة حلوال ً سياسية ال تتماشى ورغبة وأحالم الكيان
الصهيوني.
لم يكن مستغربا ً عودة الحديث «اإلسرائيلي» عن دور إيراني
داعم لما يهدد أمن الكيان الصهيوني عبر ما سماه سعي إيراني
وتحديدا ً عبر قوة القدس وشخص قاسم سليماني إلى فتح
جبهة مواجهة مع «إسرائيل» عبر الحدود السورية واللبنانية،
وال سيما في توقيت له مدلوالته السياسية المقلقة لـ«إسرائيل»
لناحية مضي إدارة أوباما قدما ًفي استيالد المصادقة على االتفاق
النووي في الكونغرس ،بالتوازي مع الحراك السياسي الغربي
الذي يهرول فيه الساسة األوربيون باتجاه طهران ،وتاليا ً
التأسيس لمرحلة سياسية تثبت فيها الجمهورية اإلسالمية
حضورها الوازن في اإلقليم ،وتؤسس لتوافقات دولية تكون
طهران العمود الفقري لها ،والعبا ً محوريا ً ال يمكن إدارة الظهر له
ومن الحماقة بمكان عزله ومحاصرته وهو الذي يمتلك سيالً من
القدرات واإلمكانات لتقديم وصياغة المحظور غربيا ً وأميركيا ً

وحتى «إسرائيلياً» ،ومن هنا يمكن وضع الغارات «اإلسرائيلية»
األخيرة في القنيطرة في سياق هدفين «إسرائيليين» اثنين:
 محاولة تقديم نقيض الصورة التي يعمل عليها أوبامالجهة شرح محاسن االتفاق النووي مع إيران ،وأن هذه األخيرة
(بما يحاول أن يقوله اللسان «اإلسرائيلي») ليست بمنأى عن
التدخل في ش��ؤون المنطقة ومستمرة في دعم ومساندة ما
يسميه الكيان الصهيوني «إرهاباً» يهدد أمنه ،لذا فإن التوقيع
معها لن يجلب إال المزيد من الويالت وإطالة يدها وتزايد نفوذها
المهدد والباعث على الخطر األوحد في هذه المنطقة والمقدَم
«إسرائيلياً» على خطر داعش وهو ما أعلنه «اإلسرائيلي» غير
مرة.
 محاولة خلق تشويش على الحراك والنشاط السياسيالروسي الذي يعمل على ترجمة ما اتفق عليه مع األميركي في
الدوحة ،لجهة الشروع الفاعل والحقيقي في تهيئة المناخات
السياسية وصياغة البيئات المالئمة ،وتحشيد اإلرادات ،ولملمة
وجمع الفرقاء تمهيدا ً لجنيف  3أساسه كما قال الروسي اإلرادة
والصبر والوقت ،بما يؤمن مخرجات جدية من الحل السياسي
لألزمة السورية.
إضافة إلى جزئية تتعلق بتوجيه االتهام لحركة الجهاد
اإلسالمي وتحمليها مسؤولية إطالق الصورايخ يريد من خاللها
الكيان الصهيوني التعتيم والتعمية على قضية األسير البطل
محمد عالن تماما ً كما جاء في بيان الحركة ،إضافة إلى إرسال
رسالة تحذيرية لحركة الجهاد من محاولة إفشال أو إطالق
النار على الهدنة طويلة األمد مع حماس المنتظر إعالن والدتها
قريباً.
م��ا يدلل على حماقة األه���داف «اإلسرائيلية» للغارات،
والتصعيد العسكري في القنيطرة في محاولة لتشويه صورة
ونيات إيران ،هو أن الجمهورية اإلسالمية لم تخف وفي ذروة
مفاوضاتها النووية وفي أكثر مراحلها حرجا ً وحتى بعد إعالن
االتفاق مع السداسية الدولية ،مالمح وشكل وطبيعة سياستها
الخارجية مع دول المنطقة وفصائل وتنظيمات المقاومة فيها،

بل على العكس تماما ً جاهرت وما زالت بدعمها القطعي للقضية
الفلسطينية وخيارها المقاوم ،وأن المواجهة مع االستكبار
مستمرة من اليمن إلى فلسطين فالعراق ،وتاليا ً فإن محاوالت
رشق االتفاق النووي بالحجارة «اإلسرائيلية» من خالل الغارات
األخيرة ،اعتقادا ً ببنيته الزجاجية من وجهة النظر اإلسرائيلية،
والتي من الممكن خدشها أو كسرها أو األعمال المؤثر فيها إنما
هي محاوالت دونكيشوتية تنم عن حماقة «إسرائيلية» منقطعة
النظير وكذلك في ما يتعلق بمحاولة تقويض الحراك الروسي
فهي األخرى تفصح عن حماقة سياسية «إسرائيلية» أشد ،وال
سيما أن طبخة التوافقات األميركية الروسية قد دخلت مرحلة
النضوج واالستواء ،ومن هنا نقرأ ونفهم التوصيف الذي جاء
في صحيفة «معاريف» حول الحال السياسية المزرية لرئيس
الوزراءنتنياهوو«الولدنة»السياسيةالتييبديهامعالمتغيرات
والوقائع الدولية التي أفضت واستولدت اتفاقا ً نوويا ً مع إيران
ببنية حديدية يزيدها صالبة إص��رار أوباما على استجالب
الموافقة على قاعدة ما قاله وأكده« :واهم من يستطيع إفشال
االتفاق النووي» إذ تقول «معاريف»« :إن سياسة نتنياهو الذي
راهن على كل الصندوق وفق نمط كل شيء ،أو ال شيء ،وصعّ د
بنية مبيّتة إلى مسار الصدام مع الرئيس أوباما ،انكشفت اليوم
بكامل عريها ،فهي تضع «إسرائيل» في موقف ليس لها فيه أي
تأثير على االتفاق النووي مع إيران ،واآلن يتبين أيضا ً أن روسيا
ال تحصي «إسرائيل» حين يصل هذا إلى مصالحها األمنية
والسياسية واالقتصادية ،ولو كان نتنياهو أقل فظاظة وصخبا ً
في معارضته العلنية ،لكان ممكنا ً أن يجد مسارا ً نحو بوتين،
ولكان بوسعه أن يكون شريكا ً في صياغة بعض بنود االتفاق
النووي بشكل يراعي المخاوف «اإلسرائيلية»».
فهليستمرنتنياهوفيمسلسلهالسيزيفيومسلكهالسياسي
غير المجدي في تخريب ما ال يمكن تخريبه ،أم أنّ ج ّل تصعيده
ربما ليقول للمتوافقين الكبار :أنا موجود وال أريد ك ّل شيء.

* كاتب فلسطيني مقيم في سورية
mbkr83@hotmail.com
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تظاهرة لالجئين في بوداب�ست ...و�آالف يتوافدون �إلى اليونان

تراجع �شعبية حزب الم�ست�شارة الألمانية ب�سبب �أزمة الالجئين
أظهر استطالع للرأي نشر يوم أمس تراجع
شعبية حزب المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل المحافظ لألسبوع الثاني ،إذ مثلت
أزم��ة الالجئين التي لم يسبق لها مثيل في
أوروبا عامالً رئيسيا ً في هذا التراجع.
وأظ��ه��ر االس��ت��ط�لاع ال���ذي أج����راه معهد
«فورسا» تراجع التأييد لحزب ميركل بنسبة
واحد في المئة إلى  40في المئة بعد تراجع
اثنين في المئة األسبوع الماضي ،وهو ما
أرجعه المعهد إلى االنقسامات داخل حزبها
بشأن حزمة اإلنقاذ الثالثة لليونان.
وزادت شعبية ال��ح��زب ال��دي��م��ق��راط��ي
االشتراكي الذي يتقاسم السلطة مع ميركل
نقطة واحدة إلى  24في لمئة ،كما زادت أيضا ً
شعبية حزب الخضر المعارض نقطة واحدة
إلى  11في المئة بينما تراجعت شعبية حزب
البديل من أجل ألمانيا اليميني نقطة واحدة
إلى ثالثة في المئة.
وفي السياق ،قال مانفريد غولنر رئيس
معهد «ف���ورس���ا»« :أن��غ��ي�لا م��ي��رك��ل ليس
بمقدورها تسجيل (ن��ق��اط) بشأن قضية
الالجئين المهيمنة ألنها تشعر بتعرضها
للضعط ،وذلك ال يناسب أسلوبها السياسي
العملي والهادئ» .وأضاف« :يالحظ الناس
ذلك ويعرفون أنه حتى المستشارة ال يمكنها
حل مشكلة الالجئين بإشارة من يدها».
وفي السياق ،تظاهر ما بين  100و150
من الالجئين أمس أمام محطة القطارات في
العاصمة الهنغارية بودابست ،بعد منعهم
من التوجه إلى ألمانيا ،فيما أفادت المصادر
أن شرطة هنغاريا تصدت لـ  2000شخص
حاولوا ركوب القطارات المتوجهة إلى النمسا
وألمانيا.
ولوح المتظاهرون بتذاكر القطارات التي
معهم وأخذوا يصفقون ويصرخون «ألمانيا
ألمانيا» بينما اصطفت الشرطة عند مدخل
المحطة.
وكانت سلطات هنغاريا قد أغلقت محطة
القطار الرئيسية في بودابست لفترة من
ال��وق��ت على رغ��م ت��ك��دس المئات ليركبوا
القطارات المتوجة إلى ألمانيا والنمسا .وقال
المتحدث باسم الحكومة الهنغارية إن «إغالق
محطة قطار بودابست يأتي في سياق التزامنا
بقوانين االتحاد األوروبي» ،يذكر أن هنغاريا
استقبلت خالل شهر آب نحو  50ألف الجئ.
وف��ي السياق ،قالت مصادر يونانية إن
آالف الالجئين نقلون من الجزر اليونانية إلى
البر اليوناني بعد أن وصلوا إليها عبر قوارب

الموت من تركيا ،في حين عرقل آخرون حركة
القطارات عبر نفق المانش.
وك��ش��ف م��س��ؤول ف��ي ح���رس ال��س��واح��ل
اليوناني أن السفينة «تيرا جيت» رست في
ميناء «بيريوس» قادمة من جزيرة «ليسوس»
وعلى متنها  1749مهاجراً ،وأن سفينة أخرى
على متنها  2459مهاجرا ً من المتوقع أن تصل
من جزيرة شرق اليونان في الساعات األولى
من (اليوم) الخميس.
وكانت السلطات اليونانية قد استأنفت
السبت الماضي نقل الالجئين بعد توقف
أليام قليلة حيث تقوم بنقلهم بواسطة السفن
إلى البر الرئيسي اليوناني من جزر كوس
وليسبوس وساموس وسيمي واجاثونيسي
التي كانوا قد وصلوا إليها في وقت سابق عبر
قوارب مطاطية من تركيا.
على صعيد متصل ،تعرقلت حركة قطارات
«يوروستار» الفائقة السرعة التي تمر عبر
نفق «يوروتانل» الرابط بين فرنسا وبريطانيا
تحت بحر المانش ،والتي كانت تقل مئات
ال��رك��اب بعد تقارير أف���ادت ب��أن مهاجرين
يسدون السكك الحديدية المؤدية إلى النفق
ويحاولون القفز إلى أسطح القطارات.
وقالت وسائل إعالم محلية إن مهاجرين
حاولوا التسلل إلى المملكة المتحدة عبر نفق
يوروتانل بالقفز إلى أسطح القطارات ،في
حين قالت شركة «يوروستار» في تغريدات
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» إن
 5قطارات اضطر ركابها إلى الجلوس فيها
لساعات 3 ،منها واصلت فيما بعد رحلتها إلى
لندن بينما عاد القطاران اآلخران إلى محطة
المغادرة األصلية في لندن وباريس.
وتوقف أحد القطارات المتجهة إلى لندن
على بعد  1.6كيلومتر من النفق وطلب من
ال��رك��اب ال��ت��زام ال��ه��دوء لسماع أي أص��وات
ألشخاص يقفزون إلى سطح القطار ،تبع ذلك
تحليق طائرة مروحية مجهزة بأضواء كاشفة
فوق القطار وتمشيط الحراس المكان للبحث
عن مهاجرين من دون أن يرصدوا أحداً.
وظل الركاب في القطار حوالى  4ساعات
قبل أن تقوم الشركة المشغلة بسحب القطار
وإعادته إلى مدينة كاليه حيث نزل الركاب
في المحطة.
وحاول بعض المهاجرين غير الشرعيين
عبور بحر المانش في عبارة ،إال أن الشرطة
الفرنسية أوقفتهم مشيرة إل��ى أن قوانين
الجمارك والهجرة تقضي بأن يعود الركاب
إلى باريس.

وم��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام الحالي ح���اول آالف
الالجئين عبور النفق بشكل غير شرعي ما
يشكل خطرا ً على حياتهم.
إل��ى ذل��ك ،كشفت السلطات في مقاطعة
بولسانو في بيان أن إيطاليا مستعدة لتعزيز
إجراءات مراقبة حدودها في نفق برينر الذي
يربط إيطاليا بالنمسا ،بطلب من ألمانيا التي
تواجه تدفقا ً غير مسبوق لالجئين.
وق��ال��ت المقاطعة ف��ي ب��ي��ان« :تحركت
الحكومة اإليطالية سريعا ً في مواجهة تدفق
الالجئين بصورة كثيفة بطلب من برلين ،من
خالل تأكيد استعدادها لتشديد المراقبة عند
حدود برينر ،استجابة التفاقات شنغن.
وكانت إجراءات المراقبة هذه قد تم وضعها
لبضعة أسابيع خالل قمة مجموعة السبع في
بداية شهر حزيران الماضي في والية بافاريا
جنوب ألمانيا.
وفي ظل مواجهتها لموجة غير مسبوقة
من الالجئين خالل الساعات األخيرة ،طالبت
ألمانيا بدعم لوجستي من جيرانها ،وفقا ً لما
أعلنته مقاطعة بولسانو الواقعة في منطقة
تتمتع بحكم شبه ذاتي ويتحدث ثلث سكانها
اللغة األلمانية.
وأوضحت المقاطعة في بيان ،أنها تلقت
ال��ض��وء األخ��ض��ر م��ن الحكومة اإليطالية،

الستضافة موقتة ل��ـ  300أو  400الجئ
حسب البيان ،وسيوزع الالجئون على قاعات
الرياضة وعدد من المنشآت األخرى بمساندة
من المجتمع والمنظمات الدوليين.
وفي السياق ،أفادت وكالة «تاس» الروسية
أمس بأن  10أشخاص أصيبوا من بينهم 8
أطفال في هجوم بالغاز المسيل للدموع رشه
موظف يعمل في شرطة بناء بمأوى لالجئين
في بلدة براندنبورغ في ألمانيا.
وقال متحدث باسم الشرطة األلمانية إن
اإلص��اب��ات كانت بتهيج العينين والجهاز
التنفسي وإن المصابين نقلوا إلى المستشفى
لتلقي العالج ،مضيفا ً أن الرجل ال��ذي أقدم
على هذا الفعل قد اعتقل ،ولم تعرف األسباب
التي دفعته لإلقدام على ذلك.
يذكر أن  318الجئا ً كانوا موجودين وقت
الهجوم  40منهم أصيبوا ب��أض��رار خفيفة
وتلقوا العالج في المكان نفسه.
وقال المتحدث باسم األمين العام لألمم
المتحدة ستيفان دوج��اري��ك ،إن المنظمة
األم��م��ي��ة ستضغط ع��ل��ى أوروب����ا لتتحمل
مسؤوليتها تجاه الالجئين ،وأض��اف بأنه
يعتقد أن أوروبا لها إمكانات تؤهلها للتعامل
مع الالجئين ،مؤكدا ً ض��رورة وج��ود إدارة
أفضل لتدفق المهاجرين ،داع��ي �ا ً االتحاد

األوروب���ي لتحمل مسؤولياته في معاملة
المهاجرين بكرامة وهو ما تفتقده أوروبا هذه
األيام.
وأض����اف دوج���اري���ك أن���ه ي��ج��ب اح��ت��رام
القوانين األممية خاصة في إيطاليا واليونان
اللتين تتحمالن مسؤولية كبيرة في هذا
الشأن من أجل إنقاذ األرواح مع المحافظة
على كرامة األشخاص وحياتهم.
وب��خ��ص��وص م��ا ي��ح��دث م��ن مخالفات
للقوانين ال��دول��ي��ة ف��ي التعامل م��ع أزم��ة
الالجئين وض��رورة تفعيل القوانين لحماية
الالجئين ،قال المتحدث باسم األمين العام
لألمم المتحدة إن المنظمة تقوم بأعمال جادة
على األرض ،مشيرا ً إلى أن األمين العام لألمم
المتحدة بان كي مون سيتحدث أثناء قمة
الجمعية العمومية في شهر أيلول مع الرؤساء
والوزراء حول موضوع الهجرة.
وذك���ر المتحدث أن إي��ق��اف ال��ص��راع في
سورية والعراق واليمن وغيرها من البلدان
من الشروط الرئيسية لوقف تدفق المهاجرين،
مؤكدا ً أن المبعوثين األميين يسعون إلى جلب
االستقرار إلى مناطق الحروب ،مبينا ً أن األزمة
السورية في حاجة إلى دعم مجلس األمن
والمجتمع الدولي إليقاف الخروق في سورية
ما من شأنه أن يخفض عدد الالجئين منها.

�صوت واحد في الكونغر�س يف�صل �أوباما عن ت�أمين االتفاق النووي مع �إيران

عراقجي :تخ�صيب اليورانيوم لن يتوقف ولو ليوم واحد
أك��د كبير المفاوضين اإليرانيين في الملف النووي
عباس عراقجي ،أن تخصيب اليورانيوم لن يتوقف حتى
ليوم واحد ،وقال« :إننا قادرون حتى الـ 15سنة المقبلة
من الوصول إلى  190ألف وحدة تخصيب (سو) بأجهزة
الطرد المركزي من الجيل السادس والجيل الثامن».
وأكد عرقجي خالل كلمته أمام اجتماع مجلس خبراء
القيادة أم��س أن المفاوضين اإليرانيين ل��م يتجاوزا
الخطوط الحمراء ،موضحا ً أن الفريق المفاوض تمكن
من التمهيد لرفع الحظر المتعلق بالقطاعين االقتصادي
والمالي اللذين أكدهما قائد الثورة ،وأشار إلى أن الحظر
الصاروخي والعسكري سيجرى رفعهما بشكل تدريجي.
وأضاف المسؤول اإليراني« :إننا قبلنا ببعض القيود،
وهي لن تبقى إلى األبد وهي لن تقود إلى وقف الصناعة
النووية» ،مشيرا ً إلى «أننا قبلنا بزيادة الرقابة على
الصناعة النووية بالتنسيق مع األجهزة األمنية المعنية».
يذكر أنه كان من المقرر أن يتحدث وزي��ر الخارجية
محمد جواد ظريف عن برنامج العمل المشترك الشامل
أمام االجتماع الـ 18لمجلس خبراء القيادة ولكن قيامه
بجولة إقليمية حال دون حضوره واستنابه عراقجي في
ذلك.
وفي السياق ،أكد رئیس مجلس الشوری اإلسالمي علي
الريجاني ،أن أميرکا اتخذت بعض المواقف المتغطرسة
في مفاوضات فيينا ،لكن إیران تمكنت من تحقيق مطالبها،
وقال« :انطباعنا هو أن ذلك یمكن أن یكون انطالقة لتفهم
القضایا بصورة أص��ح ،بخاصة تلك التي باتت تشكل
تحدیا ً سواء علی الصعید اإلقلیمي أو الدولي».

ووص��ف رئیس مجلس ال��ش��وری اإلي��ران��ي محصلة
محادثات فیینا بأنها جیدة من حیث المجموع على رغم
وجود بعض النواقص فیها ،وأضاف« :أعتقد أن المحصلة
کانت جیدة بشكل عام ومقبولة» ،وتابع« :ال بد أن تتوفر
الفرصة الالزمة لتنضج المحادثات ،ویمكن خاللها دراسة
النقاط اإلیجابیة والسلبیة وأعتقد أن النتیجة ستكون
واضحة بعد شهر علی أبعد تقدیر».
وحول معارضة بعض النواب في الكونغرس لالتفاق
ال��ن��ووي ،ق��ال الری��ج��ان��ي« :البعض یبالغ ف��ي مواقفه
یصب في مصلحة إیران
بالكونغرس ویدّعي أن االتفاق
ّ
أکثر من غیرها وهذا لیس صحیحا ً من األساس».
يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر أن صوتا ً واحدا ً فقط
يفصل مؤيدي االتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها
النووي عن حشد تأييد ٍ
كاف لحماية االتفاق في الكونغرس
األميركي.
ويحتاج مؤيدو االتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها
النووي إلى صوت واحد لحشد التأييد الكاف ،حيث صرح
عضوان ديمقراطيان آخران في مجلس الشيوخ ،هما بوب
كيسي وكريس كونز ،أنهما سيؤيدان االتفاق.
وق��ال العضوان الديمقراطيان في مجلس الشيوخ
أنهما سيؤيدان االتفاق الدولي الذي أُعلن في الـ  14من
تموز بين القوى الكبرى الست وإيران ،وقال كريس كونز
في كلمة في والية ديالوير« :سوف أوافق على هذا القرار
ألنه يضعنا على طريق معروف يح ّد من البرنامج النووي
اإليراني طوال الـ 15سنة المقبلة بتأييد كامل من المجتمع
الدولي».

وأض���اف ك��ون��ز« :م��ن الصعب للغاية التكهن بعدد
األعضاء الذين سيؤيدون االتفاق في مجلس الشيوخ في
نهاية األمر».
وب��ع��د انضمام ب��وب كيسي وك��ري��س ك��ون��ز وإع�لان
تأييدهما ف��إن  33ع��ض��وا ً ف��ي مجلس ال��ش��ي��وخ و31

ديمقراطيا ً وعضوين مستقلين ،يؤيدون االتفاق الذي ينظر
إليه على أنه اإلنجاز المحتمل في السياسة الخارجية
للرئيس باراك أوباما ،هذا ويحتاج مؤيدو االتفاق إلى 34
صوتا ً في مجلس الشيوخ لمنع استخدام «فيتو» من قبل
معارضي االتفاق النووي.

