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�أميركا من ت�صعيد ع�سكري
�إلى قبول بالتفاو�ض
} جمال العفلق
ازدحمت مواقع الصحافة ونشرات األخبار بالتقارير
األم�ي��رك�ي��ة وال�غ��رب�ي��ة ح��ول اش �ت��راك روس �ي��ا بالمعارك
بشكل مباشر في سورية ،ولم تتوقف هذه التقارير التي
ح ّولها محللون استراتيجيون إل��ى إن��ذار واض��ح يسبق
حربا ً عالمية ،ووصل األمر إلى تحديد عدد الجنود ونوع
السالح ومناطق وجوده ،كانت الماكينة اإلعالمية تضخّ
األخبار وكأنها أمر واقع ويردد من خلفها اإلعالم العربي
المصدق دائما ً والمنفذ للسياسة األميركية هذه التقارير،
بل غرق أكثر هذا اإلعالم في توصيف األمر إلى حد اعتبار
�س��م مناطق ن�ف��وذ روس�ي��ة ـ
أن المعركة ستحدث وس�تُ�ق� َّ
أميركية على األرض ،لماذا كل ه��ذا الترويع اإلعالمي؟
ولماذا انتقل إنذار الحرب إلى رسالة سالم أطلقها جون
ك�ي��ري وزي��ر خارجية ال��والي��ات المتحده األميركية من
لندن يقبل التفاوض مع الحكومة السورية إذا ما قبلت
التفاوض ومن خالل إيران وروسيا؟
بالتأكيد إن الدعم الروسي لسورية ليس بالسر ولم
تفكر موسكو بإنكار هذا الدعم ،بل دائما ً ما كانت تعلن
تمسكها بهذا الخيار ،وتنفيذ عقود بيع السالح المتفق
ّ
عليها بين سورية وروسيا من قبل الحرب على سورية،
ه��ي ال�ع�ق��ود ال �ت��ي ت�ن�ف��ذه��ا روس �ي��ا ال �ي��وم ،وذل ��ك لقناعة
موسكو أن دمشق تخوض حربا ً ضد اإلرهاب وأن الجيش
السوري يحارب قوى متطرفة إذا ما كانت لها الغلبة وهذا
ل��ن ي �ك��ون ،إن وج��ه ال�ع��ال��م س��وف يتغيّر وإن ك��ل شيء
مهدد على هذه األرض ،فقوى الظالم ال تعترف ببقاء أي
شيء ال إنسان وال حجر .وحمالت القتل والترويع التي
نفذتها وتنفذها هذه المجموعات ال تحتاج إلى جهد كبير
إلثباتها ،كما أن تدمير اآلثار وسرقتها هما من ضمن هذا
المشروع الذي أعدّت له هذه المجموعات في معسكرات
التدريب األميركية والتركية .وتحت إش��راف خبراء من
«إسرائيل» وتمويل عربي ُمعلن.
إن روسيا طلبت التنسيق معها كي ال تحصل حوادث
وهذا الطلب ال يعني أن روسيا تهدّد إنما تحذر من وقوع
خطأ ،ولكن اإلعالم األميركي ح ّول هذا الطلب إلى لهجة
تصعيد عسكري الهدف منها اقتصادي بالدرجة األولى،
إذ أرادت أميركا االستفادة من التحرك الروسي الطبيعي
تجاه سورية وتحميل الحلفاء خصوصا ً من العرب عقودا ً
جديدة ومشاريع عسكرية سوف تعود بمبالغ كبيرة على
الخزانة األميركية ،فقد استثمرت أميركا سابقا ً ما تسميه
الخطر اإليراني قبل التوقيع على االتفاق النووي ،وكلفت
الخزائن العربية مليارات الدوالرات بحجة الخطر اإليراني
على المنطقة .واليوم ها هي تستثمر التحرك الروسي من
أجل تكبيل ال��دول العربية المتحالفة معها بعقود جديدة
وات �ف��اق��ات ع�س�ك��ري��ة تضمن ألم�ي��رك��ا ك�س�ب�ا ً أك �ب��ر ،فهذا
التصعيد اإلعالمي لم يكن مبررا ً خصوصا ً أن روسيا منذ
بداية الحرب على سورية وعلى رغم وقوفها إلى جانب
دمشق وتعطيلها أكثر من قرار في مجلس األمن ،إال أنها
كانت وم��ا زال��ت تدعو إل��ى ح � ّل سلمي وت��واف��ق س��وري ـ
سوري على الحوار ،وطلبت دائما ً من الدول المعنيّة وقف
تمويل اإلرهاب الذي لم يتوقف حتى اللحظة ،فأميركا ما
زالت ترسل المرتزقة عبر تركيا واألردن وبعض مناطق
العراق ،إذ ما زال داعش يتمتع بحرية الحركة والتنقل على
رغم األسطوانة األميركية الدائمة حول ضربات موجعة
تنفذها في المنطقة لم تحقق أي شيء على األرض.
وم��ا ك��اد ه��ذا التصعيد اإلعالمي ح��ول ق��رب المواجهة
العالمية واإلن ��ذار بالحرب يصل إل��ى قمته ،حتى خرج
علينا ج��ون كيري وزي��ر الخارجية األم�ي��رك��ي بتصريح
مفاده« :إن على (الرئيس السوري بشار األسد) الرحيل
لكن ليس على الفور» ،مضيفاً« :إن الصراع في سورية
ط ��ال أك �ث��ر م�م��ا ي �ج��ب ،وإن ال��وق��ت ق��د ح ��ان للبحث عن
سبل إلن�ه��اء ال�ح��رب ال��دائ��رة منذ أرب��ع س�ن��وات ولوضع
حد ألزمة اللجوء» .وهنا بدأ االستثمار األميركي الثاني
للدعم ال��روس��ي ،حيث أرادت ال��والي��ات المتحدة تقديم
نفسها ك��دول��ة ُمحبّة للسالم وأن�ه��ا تدير سياستها على
أس��اس نشر المحافظة على السالم العالمي وأنها اليوم
تريد الح ّل السياسي استجابة منها للوضع اإلنساني في
سورية ،بينما هي من أوجد هذا الوضع وتريد اليوم من
روسيا وإي��ران إقناع السوريين بالتفاوض معها إلنهاء
هذا الصراع ،وكلمة صراع هنا بحسب التعبير األميركي
ه��ي كلمة مظللة ،ف�م��ا ي�ح��دث ف��ي س��وري��ة ل�ي��س صراعا ً
داخليا ً إنما حرب بين القانون واإلره��اب وحرب تديرها
الواليات المتحدة و«إسرائيل» من خالل المرتزقة الذين
ُجمعوا من كل أصقاع األرض ،وهي حرب م ّولها العرب
ودعمها الغرب واستثمر فيها تجار ال�ح��روب ،وإذا كان
كيري يريد وضع ح ّد ألزمة اللجوء فعليه أن يبلّغ موظفيه
العاملين في ما يسمى بائتالف ال��دوح��ة وق��ف نشاطهم
في التجارة بالسوريين ،حيث تدار شبكات التهريب في
تركيا ويقبض عليها األت ��راك ماليين ال ��دوالرات مقابل
توفير قوارب ليس لها اسم إال اسم قوارب الموت.
فهذا االنتقال من التصعيد إلى الدبلوماسية هو تكتيك
تتبعه أميركا لتغطي فشلها الكبير وتجد لها وللحلفاء
الممولين مخرجا ً من مستنقع الحرب على سورية ،فما
تحقق في سورية من كل المشاريع التي أعلنتها أميركا
ش��يء واح��د هو تدمير البنية التحتية وتدمير االقتصاد
السوري فقط وقتل وتهجير اإلنسان السوري.
وه��ذا ي��ؤدي بنا إل��ى س��ؤال أل��م تكن أميركا وم��ن معها
ي�ع�ل�م��ون ب��ال�ف�ع��ل أن س��وري��ة ل��ن ت�س�ق��ط ب�ب�س��اط��ة وأن
التكاليف التي ُرصدت لهذا العدوان أصبحت أكبر بكثير
م��ن ال�م�ت��وق��ع؟ ف��ال�ق��ررات العربية واألم�م�ي��ة ذات الصلة
كانت كلها تهدف إل��ى تقويض ال��وج��ود ال�س��وري ،ولكن
الواقع على األرض كان مخالفا ً لكل هذا حيث فشلت تلك
القوى في تحقيق أي تغيير ملموس على األرض ،وبقي
الجيش السوري يقاتل واشترك مجاهدو المقاومة في
المعارك ،إذ تشتكي «إسرائيل» اليوم وتعلن تخوفها من
تراكم الخبرات الذي أصبح لدى المقاومة ،وهذا أمر آخر
لم يكن في الحسبان لدى العدو الصهيوني .حيث فرضت
اليوم ضربات الجيش والمقاومة واقعا ً جديدا ً على أرض
الميدان ،واليوم يقبل حلفاء وممولو الجماعات اإلرهابية
ه��دن��ة ج��دي��دة ع�ل��ى م �ح��اور ك�ف��ري��ا وال �ف��وع��ة والزبداني
وم�ض��اي��ا ،وذل��ك غ��داة فشل هجوم الجماعات المسلحة
وال� ��رد األع �ن��ف م��ن ق �ب��ل ال �ج �ي��ش ال��س��وري والمقاومة
اللبنانية.
ويبقى على األميركيين تأكيد قرار وقف تمويل اإلرهاب
والتنسيق مع دمشق وموسكو لضرب مواقع الجماعات
اإلرهابية ال رمي صناديق السالح والطعام كما حدث في
ال�ع��راق م��ن قِبل ط�ي��ران م��ا يسمى التحالف ال��دول��ي ضد
اإلرهاب الذي تتزعمه الواليات المتحدة األميركية.

كوالي�س

�إلى �أين يتجه م�سار ال�صراع في المنطقة العربية؟
} محمد شريف الجيوسي
م��ن ال��واض��ح أن��ه كلما حقق محور المقاومة تقدما ً على
األرض في مواجهة اإلرهاب الدولي الذي يش ّن حربا ًعليه ،فتح
تحالف القوى اإلمبريالية االستعمارية الصهيونية الرجعية،
بابا ً جديدا ً لخلط األوراق ،في محاوالت بائسة يائسة لتغيير
النتائج وتحقيق مكاسب سياسية لم يح ّققها خالل الحرب،
التي أنجز فيها كثيرا ً من التدمير والتخريب والقتل وتجارة
البشر ونشر الجريمة المنظمة ،تجارة السالح والمخدرات
والتهريب والفتن ،لكنه لم يتمكن على رغم ذلك من كسر إرادة
الصمود والمقاومة حتى تحقيق النصر.
فالورقة الجديدة التي يجرى استخدامها اآلن هي الهجرة
الى البلدان التي رسمت خطوط المؤامرة وو ّزع��ت األدوار
بين أط��راف�ه��ا وسلحت ود ّرب ��ت وم � ّول��ت أو أم�ن��ت مصادر
التمويل ودعمت المؤامرة إعالميا ً واستخباريا ً وسياسياً.
وم��ن غير المعقول أن ت�ك��ون خطط التهجير وتقاسم
أع��داد المهجرين ابنة ساعتها ،ور ّد فعل على ص��ورة ذاك
الطفل السوري الكردي البريء ،ما دفع سكان المنطقة إلى
الهجرة على اختالف مكوناتهم الدينية والمذهبية والطائفية
واإلثنية والمناطقية ،فالهجرة جارية منذ قرن أو أكثر ،ولكن
الهجرات السابقة كانت تتم على نح ٍو فردي ،طلبا ً لعمل أو
علم أو فرصة للنجاح أو مغامرة تحولت إلى مكوث طويل
أو نهائي ،ولم تكن في كل حاالتها لتدخل في نطاق المؤامرة
المباشرة ،ولكنها تدخل في مجال وضع المنطقة عموما ً في
مناخ يفتقر لألمن والسالم والعمل لكل مواطني المنطقة،
األمر الذي كان يضطر البعض للهجرة.
أما هجرة اليوم فمختلفة ،من حيث أنها تستهدف تهجير

من يقيمون في مخيمات اللجوء في دول محيطة بسورية،
ومن خارج المخيمات ممن هم على مالءة مالية أو يمتلكون
ك�ف��اءات علمية ،ال��ذي��ن غ ��ادروا غالبا ً مناطق تسيطر عليها
العصابات المسلحة طلبا ً لألمن وه��روب�ا ً من تطرف هذه
العصابات وضغوطها بفرض سلوك اجتماعي وطقوس
متطرفة غير مقبولة ،ومعاقبة م��ن ال يتبع ه��ذه الطقوس
ال�غ��ري�ب��ة ال��ش��اذة ،ف�ض�لاً ع��ن اإلت �ج��ار بالبشر واستعباد
األقليات وسبي النساء ،ومصادرة إنسانية وطفولة األطفال
وتدريبهم على سفك الدم.
وهجرة اليوم تقوم على التشتيت الجغرافي ،حيث تتقاسم
المهجرين ،وهناك يجرى نزع
دول رأسمالية عديدة أسالب
ّ
األطفال والشباب عن أسرهم وتاريخهم ،وإدخالهم ما يشبه
الغيتوات ،وتجرى عمليات غسيل األدمغة ،فيلقنونهم خاللها
ما يج ّردهم من إنسانيتهم وحضارتهم العربية وانتمائهم،
بحيث يصبحون أع��داء موضوعيين ومحتملين لماضيهم
وأسرهم ووطنهم.
وستستقبل دول الغرب (وربما الكيان الصهيوني أيضاً)
ما ال يقل عن  200أل��ف مهجر س��وري ،من ك�ف��اءات علمية
وم�ل�اءات مالية وق��درات شبابية صالحة كعمالة رخيصة
وق ��درات قتالية ي�ج��رى تجنيد م��ا أم�ك��ن منها ض��د وطنهم
الحقاً.
لقد ط ّور التحالف الغربي األميركي الصهيوني الرجعي
العربي والتركي ،أشكال تآمره على سورية وشقيقاتها،
منذ مطلع األلفية الثالثة (وكان البعض منهم مستتراً) وهم
اآلن يعملون على جبهتي :الهجرة وتفاصيلها ،والمناكفة
السياسية حينا ً وطرح الحلول السياسية حينا ً آخر.
ل�ق��د ت��وص��ل ال �غ��رب األوروب�� ��ي واألم �ي��رك��ي (م ��ن دون
الصهاينة والرجعيتين العربية والتركية) إلى قناعة مفادها

أن استمرار الحرب على سورية والمنطقة بشكلها الراهن
ال جدوى لها ،بل على النقيض ،هي ترتد عليه وعلى تابعيه
وم��ري��دي��ه ب��األس��وأ ،ل��ذا ه��و ب�ق��در ه��ذه القناعة ي��ري��د كسب
ال��وق��ت ،حتى تعديل (عقيدة ال�ح��رب) ه��ذه ،بحسر مخاطر
اإلره ��اب ع��ن ب�لاده وإع ��ادة ال�ك��رة باتجاه ال ��دول ذات�ه��ا أي
سورية وأخواتها ،بل ومدها وفق رؤى عدوانية جديدة ضد
إيران وروسيا والصين وفنزويال وأخواتها.
ال صحة بالمطلق أن واشنطن والتابعين لها دوالً كبرى
ورجعيات ،تريد حلوالً سلمية تقود إلى االستقرار واألمن
والسالم العادل والدائم والشامل سواء في فلسطين أو في
المنطقة ككل ،بل ولن يتحقق ذلك إال بإلحاق هزيمة شاملة
كاملة عميقة بذاك التحالف ،وإلحاق هذه الهزيمة بكل أطرافه
ليس أمرا ً سريعا ً متاحاً ،لكنه ممكن في المدى األدنى للمدى
المتوسط.
ويصبح إلحاق الهزيمة أسرع وأشمل وأعمق كلما شملت
الحرب وتداعياتها كل أطراف التحالف الغربي الصهيوني
الرجعي ،واستباق محور المقاومة وأص��دق��ائ��ه مناورات
الغرب لكسب الوقت ،وكذلك استباق محاوالته نقل دائرة
الصراع إلى موسكو وبكين وطهران وكراكاس.
يعلم الغرب أن نتائج حربه على الدولة الوطنية السورية
وشقيقاتها سيرسم خريطة مستقبل المنطقة والعالم لعقود
وربما لقرون ،فهو يستشرس ،فضالً عن طبائعه الموغلة
في سفك ال��دم وح��روب��ه العالمية ،وبين أط��راف��ه على مدى
 1000سنة ،وبهذا لن تتوقف الحرب إال بهزيمته الشاملة.
أما سورية وأخواتها ومحور المقاومة والحلفاء فيخوضون
حربهم العادلة على أراضيهم ،والهزيمة ستكون في النهاية
للغرباء لسافكي الدم وناشري الدمار اآلتين من الخارج.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

قال مراقبون
عسكريون إنّ اتفاق
الزبداني  -الفوعة في
سورية يعني اقتراب
معركتي دمشق وحلب،
فالجيش السوري
سيضمن عمليا ً خروج
المسلحين من ك ّل
محيط دمشق ويبدأ
تطهير جيوب دمشق،
وفي المقابل ستعمل
الجماعات المسلحة
على استغالل هدنة
محيط إدلب للحشد نحو
حلب وإذا فشلت ونجح
الجيش في دمشق
وتغيّر الوضع التركي
في االنتخابات سيكون
الوضع العسكري
باتجاه الحسم
لمصالحة الجيش...

�آمانو یح�ضر جل�سة اللجنة الخا�صة بدرا�سة برنامج العمل الم�شترك في «ال�شورى الإيراني»

ظريف :ن�أمل غلق ملف االتهامات المزعومة حول النووي
بحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو مع الرئيس
اإليراني حسن روحاني وزير خارجيته محمد جواد ظريف تنفيذ «خريطة
الطريق» بشأن البرنامج النووي اإليراني.
واستقبل الرئيس اإليراني أمس مدير الوكالة الدولية بعد أن أجرى األخير
محادثات مع وزير الخارجية اإليراني بحضور نائب وزير الخارجية عباس
عراقجي والمندوب اإليراني لدى الوكالة الدولية رضا نجفي.
وكان يوكيا أمانو قد وصل إلى إيران في وقت سابق أمس للقاء مسؤولين
إيرانيين وبحث أنشطة إي��ران النووية ،كما عقد اجتماعات مع مسؤولين
إيرانيين كبار بهدف توضيح المسائل العالقة الماضية والحاضرة بشأن
برنامج إيران النووي.
واجتمع مدير الوكالة الدولية باللجنة البرلمانية المكلفة مراجعة االتفاق
النووي في مجلس الشورى اإليراني ،حيث أكد احترام الوكالة للقضایا السریة
«ألنها تعتبرها جادة وأننا نمتلك آلیة لحمایة المعلومات السریة حیث نلتزم
بها ونعتبرها أمرا ً جاداً».
وأضاف« :إنني مرتاح بشان الفرصة التي سنحت لي للحضور فی جلسة
أعضاء البرلمان اإلیراني وإن هذه الفرصة المتاحة تعتبر مهمة جدا ً للتعامل
مع القضیة النوویة المهمة ألننا بحاجة الی أن نتحاور معاً» ،معربا ً عن اعتزازه
للحضور الی مجلس الشوری ،وقال« :إنني أعتبر جمیع هذه اللقاءات بأنها
تصب في خانة الحوار البناء»« .إني شخصیا أرحب بأن یكون هذا التعامل
بیننا» ،وأضاف« :أعطیت األولویة األولى للتفاوض من أجل معالجة القضیة
النوویة اإلیرانیة منذ تولي منصب المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة
ألنني أؤمن بهذا األسلوب».
وقال أمانو« :أتیحت الیوم أفضل فرصة منذ  6سنوات كي نتمكن من معالجة
القضیة النوویة اإلیرانیة ،ویمكن كسب ثقة المجتمع الدولي إزاء األغراض
السلمیة للبرنامج النووي اإلیراني بالتعاون الكامل مع طهران» ،مؤكدا ً أن
الوكالة هي منظمة مستقلة وتقنیة ،قائالً« :إن هذه الوكالة ستلعب دورا ً حیویا ً
في هذا التحدي الذي نواجهه ألننا نمتلك الكوادر المتخصصة ونستطیع إنجاز
مهماتنا بصورة صحیحة».

ونوه أمانو الی أنه یرحب بخطة العمل المشترك الشاملة ،قائالً« :إنه تم
االتفاق بین إیران ومجموعة  1+5في شهر تموز الماضي وإن مجلس حكام
الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اختاره إلنجاز النشاطات المتعلقة به ومهمته
ستكون في مجال التحقق للتأكد من أنه یمكن إنجاز هذه المهمة بصورة
صحیحة بالتعاون مع إیران وأن نوصل االتفاق الذي جرى التفاوض بشـنه
 20شهرا ً الی النتیجة المنشودة».
وأض��اف« :إننا اتفقنا علی خريطة طریق وهي خريطة اتخذنا خطوات
ملحوظة فیها وهي تعتبر خريطة طریق قویة جدا ً ولها برنامجها الزمني
المحدد ومن المقرر أن تتم معالجة القضایا المتبقیة بین الوكالة الدولیة للطاقة
الذریة وإیران في نهایة العام».
وقال« :إن إیران ستنفذ البروتوكول اإلضافي بشكل طوعي علی أساس خطة
العمل المشترك الشاملة وأن هذا األمر یش ّكل أمرا ً إیجابیا ً بالنسبة لنا ویسهم

كندا� :أي مهاجر �سوري يدخل ديارنا فهو الجئ من «الوهلة الأولى»

رومانيا تقيم مخيمين موقتين لالجئين
تعهدت الحكومة الكندية التعجيل في البتّ
بطلبات لجوء السوريين والعراقيين وهي قضية
لطالما تعرضت بسببها النتقادات من معارضين
سياسيين مع اتجاهها نحو انتخابات في 19
تشرين األول.
وق��ال وزي��ر الهجرة كريس الكسندر إن كندا
ستعتبر السوريين الفارين من الصراع في بلدهم
الجئين «م��ن الوهلة األول���ى» ب��دال ً م��ن االنتظار
كي تقوم وكالة تابعة لألمم المتحدة بتصنيفهم
رسمياً.
ً
وسترسل كندا ع��ددا أكبر من مسؤولي الهجرة
لمعالجة الطلبات واتخاذ خطوات لتيسير الرعاية
الخاصة والعمل على ضمان معالجة معظم الطلبات
المقدمة من السوريين والعراقيين في غضون ستة
أشهر.
وأض��اف الكسندر للصحافيين في تورونتو:
«هذه اإلج��راءات ستضمن وصول آالف السوريين
والعراقيين إلى كندا بحلول نهاية  .2015التزامنا
الحالي بإعادة توطين عشرة آالف سوري سيُستكمل
قبل الموعد المتوقع أصالً بخمسة عشر شهراً».
من جهة اخ��رى ،دع��ا وزي��ر الداخلية األلماني
ثوماس دي ميزيير االتحاد االوروبي إلى تحديد عدد
المهاجرين الذين تقبلهم دول االتحاد وإعادة الباقين
الى بلد آمن في منطقتهم .وقال« :ال نستطيع قبول
جميع من يفرون من مناطق النزاع أو الفقر ويريدون
المجيء إلى أوروبا أو ألمانيا».
ورأى الوزير المحافظ أن على أوروبا «بدال ً من
تحديد حصص سخية من المهاجرين الذين يمكن
قبولهم وضع «طرق قانونية للهجرة» عبر تحديد
سقف لعدد األشخاص الذين يمكن أن تستقبلهم».
وأضاف أنه عند التوصل إلى سقف لعدد الالجئين
الذين يمكن قبولهم في القارة ،يجب إرسال الباقين
إلى مكان في «منطقتهم األصلية ( )...يمكنهم أن
يعيشوا فيه ب��أم��ان م��ن دون خطر المالحقة».
واستدرك «علينا أن نساعد الدول المعنية مادياً».
وطالب دي ميزيير في ه��ذا السياق بتطبيق
قوانين دبلن التي تقضي بإعادة الالجئين الى أول
دولة من دول االتحاد األوروبي دخلوا إليها ،وذلك
بعد أن أعلنت المانيا في آب أنها لن تطبق هذه
القوانين على السوريين.
وفي حال الموافقة على اقتراح الوزير ،يمكن أن
يطبق على آالف الالجئين الذين وصلوا الى ألمانيا
في األسابيع االخيرة.
وفي سياق التحرك الميداني للالجئين وصلت
إلى النمسا دفعة جديدة منهم تقدر بعشرة آالف،
حيث كانوا قد وصلوا هنغاريا من كرواتيا التي قالت
إنها ال تستطيع التعامل مع  20ألف الجئ تدفقوا إلى
أراضيها منذ األربعاء.
وق��ال المتحدث باسم شرطة إقليم برغينالند

في إثبات الطبیعة السلمیة للبرنامج النووي اإليراني» ،وأضاف« :أن أكثر من
 120دولة تطبق حالیا ً البروتوكول اإلضافي وأننا سننفذ هذا األمر إزاء إیران
من دون أي تمییز أو حالة خاصة أو استثنائیة».
وعن سبب عدم توفیر الوقود المخصب بدرجة  20في المئة لمفاعل طهران،
قال« :إن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة قد بذلت في تلك السنة (التي قدمت
إیران طلبها) جهودا ً لتسهیل هذه القضیة ،لكن من الموسف لم ينجز هذا االتفاق
في موعده ولم نستطع بذلك معالجة القضیة بمساعدة الدول األخری ،ویجب
أن أؤكد بأن الدول األخری (لم يذكرها) لم تعط موافقتها وأن هذه القضیة ال
عالقه لها بالوكالة الدولیة للطاقة الذریة ،ونأمل بأن یجري هذا األمر في إطار
التعاون الفني بعد االتفاق التنفیذي».
من جهة أخرى ،قال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف إن المتوقع
في اختتام المفاوضات غلق الملف الطويل لالتهامات المزعومة بشأن ما يسمى
باألبعاد غير السلمية المحتملة للبرنامج النووي اإليراني.
وخالل استقباله أمانو ،أوضح ظريف أن بالده أبدت خالل األعوام الماضية
تعاونا ً جيدا ً ونشطا ً في مسار إضفاء الشفافية على برنامجها النووي ،ومن
المتوقع مع انتهاء المفاوضات غلق الملف الطويل لالتهامات التي ال أساس لها
بشأن ما يسمى باألبعاد غير السلمية لهذا البرنامج.
وأكد إرادة إيران الجادة مواصلة التعاون الثنائي مع الوكالة ،معربا ً عن
أمله بأن تؤدي مسيرة التعاون المستقبلي بين إيران والوكالة إلى تبديد بعض
التصورات السلبية لدى الرأي العام في البالد إزاء هذه المؤسسة الدولية
التخصصية ومكانتها المهنية بصورة كاملة.
وفي السياق ،أكد الرئيس اإليراني حسن روحاني سلمية البرنامج النووي
اإليراني ،داعيا ً الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اإلشراف المنصف على تنفيذ
االتفاق النووي بين إيران ومجموعة «.»1+5
وخالل استقباله امانو ،وصف روحاني مسؤوليات الوكالة بأنها مهمة
ومعقدة على األصعدة التقنية والقانونية والسياسية ،وقال« :إننا نرغب بأن
يثق الرأي العام بالوكالة الذرية ألن الثقة بهذه المنظمة المهمة تبعث على
الهدوء لدى شعوب العالم».

مقاتالت �ألمانية تح ّلق في �أجواء
دول البلطيق بالذخيرة الكاملة
أفادت وكالة األنباء األلمانية أمس بأن مقاتالت ألمانية قامت بالتحليق
في أجواء دول البلطيق بالذخيرة الكاملة ألول مرة «منذ اندالع األزمة
األوكرانية».
وأعلن قائد القوات الجوية األلمانية كارل مولنير أن ذلك ليس وسيلة
للتصعيد بل يسمح بمواجهة الخصم المفترض «على قدم المساواة»،
مشيرا ً إلى أن التحليق بالذخيرة الكاملة يهدف أيضا ً إلى تشجيع الجنود
الذين يقومون بتحقيق المهمة.
يذكر أن مقاتالت «يوروفايتر» األلمانية قد شاركت بمهمة «الناتو» في
القيام بدوريات في أجواء دول البلطيق بين أيلول وكانون األول العام
الماضي واستأنفت مشاركتها في هذه المهمة منذ نهاية آب الماضي ،إال أن
المقاتالت األلمانية كانت تقوم بالتحليق العام الماضي من دون ذخيرة
كاملة.
وأوضح مولنير أن ذلك كان قرارا ً سياسياً ،ألن الهدف األساسي آنذاك
تم ّثل في تخفيف حدّة التوتر ،مضيفا ً أن هناك اآلن «نظرة أقل حساسية»
بهذا الشأن.

ال��ش��رق��ي إن نحو  10700مهاجر وص��ل��وا منذ
منتصف الليل .وك��ان إجمالي العدد يوم السبت
نحو  ،10500في حين أك��د المتحدث في إقليم
ستيريا إنه في اإلقليم الجنوبي الشرقي الواقع على
الحدود مع سلوفينيا دخل ألف مهاجر البالد يومي
السبت واألحد.
ووجهت هنغاريا ،الالجئين إلى النمسا ،متهمة
كرواتيا بخرق القواعد المرعية بعدم تسجيلها
الالجئين ،فيما يؤكد بعض هؤالء أن هنغاريا لم
تسجلهم هي األخرى.
ويتطلب الوصول إلى دول غرب أوروب��ا عبور
أراضي صربيا ومقدونيا واليونان ،وهي محطات
ال ب ّد منها ،إضافة إلى هنغاريا أول دولة يجتازها
المهاجرون للوصول إلى النمسا ومنها إلى ألمانيا،
لكن بودابست أغلقت حدودها في وجه الالجئين
ووضعت في طريقهم ج��دارا ً حديدياً .كما تصدت
وح��دات من شرطة مكافحة الشغب للمهاجرين
بقسوة ،ما أدى إلى انتقاد األمم المتحدة لمعاملة
السلطات الهنغارية الالجئين.
وبعد ذلك ،تدفق اآلالف إلى أراضي كرواتيا منذ
األربعاء الماضي .لكن سلطاتها أدركت عجزها عن
استقبال حشود الالجئين.
في غضون ذل��ك ما زال أكثر من ألفي مهاجر
معظمهم من السوريين ينتظرون منذ الثالثاء
في مدينة أدرنة التركية (شمال غربي) على أمل
الدخول إلى أوروبا عبر الحدود اليونانية المغلقة
في وجههم.
وأعلنت مصادر قريبة من رئيس ال��وزراء أحمد
داود أوغلو أن األخير سيلتقي وفدا ً من ممثلي هؤالء
المهاجرين على أمل حلحلة الوضع.
ويحاول مئات اآلالف عبور شبه جزيرة البلقان

ف��ي طريقهم إل��ى دول أوروب��ي��ة أك��ث��ر رفاهية،
وبالدرجة األولى إلى ألمانيا التي أعلنت استعدادها
لقبول  800ألف طالب لجوء هذا العام.
من جهة أخ��رى ،ق��ال متحدث باسم الشرطة
النمساوية أن نحو  10700مهاجر دخلوا النمسا
سيرا ً على األقدام من المجر أمس وهو ما يزيد عن
العدد الذي وصل يوم السبت.
الى ذلك ،قالت وزارة الداخلية في رومانيا أمس
إن السلطات أقامت مخيمين موقتين لالجئين
قرب الحدود مع صربيا وأجرت تدريبا ً على كيفية
التعامل مع وصول موجة محتملة من المهاجرين.
وأقيم المخيمان الموقتان بالقرب من قريتي
لونغا وستامورا مورافيتا في مقاطعة تميس.
وت���درب ال��م��س��ؤول��ون على إج����راءات بينها فرز
وتسجيل وأخ��ذ بصمات الالجئين والتعرف إلى
األجانب.
وقال نائب رئيس ال��وزراء جابرييل أوبريا في
بيان من وزارة الداخلية« :على رغم أن رومانيا ال
تواجه ضغطا ً من المهاجرين ،فإن هذه اإلجراءات
تعد ضرورية الختبار قدراتنا على التصرف حيال
األحداث اإلقليمية».
ون��ق��ل ع��ن وزي���ر خ��ارج��ي��ة روم��ان��ي��ا ب��وج��دان
أوريسكو وصفه بناء الحواجز بأنه «توحد عقلي
وغير مقبول» ،في حين رد نظيره المجري بيتر
سيارتو في بيان بالقول« :علينا أن نتوقع تواضعا ً
أكبر من وزير للخارجية وجهت اتهامات لرئيس
وزرائه».
وكانت رومانيا قد استدعت في وق��ت سابق
سفير المجر بسبب خطة بودابست لمد سياجها
الحدودي .وانتقد أيضا ً رئيس الوزراء فيكتور بونتا
خطة المجر.

وزير دفاع �أوكرانيا� :أ�سلحتنا الجديدة
�ستفاجئ جنودنا وكذلك �أعداءنا

أعلن وزير الدفاع األوكراني ستيبان بولتوراك أن طلبات الحكومة في
المجال العسكري «ستفاجئ جنود الجيش األوكراني وكذلك األعداء».
وأكد بولتوراك أمس ،أن الطلبات العسكرية للحكومة في العام المقبل
س ُتق ّر نهائيا ً بعد إقرار الموازنة العامة ،مضيفا ً أن حجم هذه الطلبات لن
يكون أقل من طلبات العام الحالي.
وأض��اف« :مع ذلك نتوقع زي��ادة تمويل صناعة المعدات العسكرية
وكذلك األسلحة ،لكي نفاجئ جنودنا وكذلك أعداءنا .وسنفاجئ جنودنا
ألنهم سيستخدمون آليات مختلفة إلى حد ما ،وسيتوفر لدينا الكثير من
اآلليات الجديدة هذه .وسنفاجئ أعداءنا ألن هذه اآلليات ستكون من جيل
جديد وستملك قدرات جديدة» ،بحسب ما نقلت وكالة «أوكراينفورم».

