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عن ماذا �س�أحدثكم
في العيد...؟

 لؤي خليل
 راسم عبيدات

ع��ن م��اذا سأحدثكم ف��ي العيد ،ع��ن الشهداء وش�لال الدم
ال�ن��ازف ،حيث ال يكاد يم ّر ي��وم من دون شهيد؟ وقبل العيد
بيومين فقط سقط شهيدان بعمر ال ��ورود وال��زه��ور ضياء
تالحمه وهديل الهشلمون .في القدس حصار واقتحامات
يومية لألقصى وإغالقات وعقوبات جماعية واستيالء على
ال�م�ن��ازل و»ت��وح��ش» و»ت �غ � ّول» استيطاني وق���رارات بقنص
األط�ف��ال وش�ب��ان الحجارة والملوتوف ،وس�ج��ون االحتالل
وم��رك��ز تحقيقه ض��اق��ت ب��األط �ف��ال وال �ش �ب��ان المقدسيّين
ففي أق��ل م��ن شهر  150معتقالً ،وف��ي ك � ّل ليلة م��ع خيوط
الفجر األول��ى تتسلل ق��وات االحتالل وشرطته ومستعربوه
وأجهزة مخابرته مدججة بكل أنواع السالح ،مقتحمة منازل
المقدسيين بك ّل الحقد واإلرهاب ،لكي تعتقل طفالً أو أكثر قد
ال تتجاوز أعمارهم العشر سنوات ،أطفال كانت غولدا مائير
تشعر بكابوس مع والدة ك ّل واحد منهم ،وكان بن غوريون
يراهن على نسيانهم بعد موت كبارهم ،ولكنهم سكن الحلم
والوطن في أعماق أعماق ذاكرتهم ووجدانهم ،ويص ّرون على
الحرية واالنعتاق من االحتالل ،والعيش بحرية وكرامة وعزة
كباقي أطفال العالم ...وأهالي المعتقلين يفترشون الشوارع
وأرصفتها من أج��ل السماح لهم بالدخول لحضور محاكم
أطفالهم وأبنائهم المعتقلين ،بعد جوالت من التفتيش المذ ّل
والممتهن للكرامة...
ع��رب وم�س�ل�م��ون م��ن ح �ك��ام وم�س��ؤول�ي��ن ي �ت �ب��ارزون في
الطباق والجناس والسجع واإلنشاء في صياغة بيانات شجب
واستنكار خجولة ال تسمن وال تغني من جوع ،من أجل منع
االح �ت�لال ع��ن االس �ت �م��رار ف��ي اق�ت�ح��ام��ات المسجد األقصى
وفرض التقسيمين الزماني والمكاني فيه ،وأكثر ما يل ّوحون
به هو التوجه للمؤسسات الدولية ،فطرد سفراء االحتالل
وإغ�لاق ممثلياته في بلدانهم ،هي رجس من عمل الشيطان
وض��د «المصالح ال�ع��رب�ي��ة» ،وم��ؤس�س��ات ول�ج��ان ومنظمات
تشكل باسم ال�ق��دس واألق �ص��ى ،ال تعمل شيئا ً م��ن أجلهما،
غير اللغو الفارغ والحديث غير المسنود بالفعل عن الدعم
والوقوف الى جانبهما.
أس��رى إداري��ون مضربون عن الطعام منذ أكثر من شهر
من أجل نيل حريتهم وإنهاء اعتقالهم اإلداري كخطوة على
طريق إغالق ملف االعتقال اإلداري المتنافي مع كل المواثيق
واألعراف واالتفاقات الدولية ،وكان يفترض أن يكون هناك
موقف موحد جماعي بالوقوف ض��ده من كل أبناء الحركة
األسيرة ،لو كانت بعافيتها وموحدة أداتها التنظيمية الوطنية.
وعلى بعد كيلو مترات ع��دة من مكان اعتصام أهاليهم عند
ص��رح ال�ش�ه��داء على ب��واب��ة مخيم الدهيشة ض��رب واعتداء
وحشي من قبل أجهزة أمن السلطة على شبان بعمر الورد
ال ذن��ب لهم س��وى أنهم أرادوا أن ينتصروا لألقصى الذي
يد ّنس من قبل قطعان مستوطني االحتالل .وبفعل ما يس ّمى
ب �ـ»ث��ورات ال��رب�ي��ع ال �ع��رب��ي» ،ال��ذب��ح ال �ح�لال ع �ش��رات ومئات
اآلالف م��ن الالجئين السوريين ،وحتى الماليين يسلكون
ط��رق �ا ً غير شرعية م��ن أج��ل ال�ه�ج��رة وال�ل�ج��وء ال��ى أوروب ��ا،
حيث ال �م��وت ف��ي ال�ب�ح��ار وف��ي ال �ب��رادات المثلجة والتوسل
لرجال ال�ح��دود والجمارك األوروب�ي��ة من أج��ل ال��دخ��ول ،في
مواقف ذل ومهانة ،بعد أن ضاقت بهم أراضي الدول العربية
واإلسالمية المساهمة الرئيسية في تدمير بلدانهم وتخريبها،
فهي من وعدتهم باللبن والعسل ورغ��د العيش إذا ما تخلوا
عن أنظمتهم ،دمروا بلدانهم وأغرقوها بكل أنواع الجماعات
اإلرهابية والتكفيرية ،ويرفضون استقبالهم.
عن ماذا أحدثكم؟ عن انقسام مد ّمر ما زال يفعل فعله في
جسد شعبنا الفلسطيني ،وصراع على سلطة هزيلة ،في ظل
وطن ينهب ويسرق ،واستيطان لم يبق الكثير من األرض.
عن جوع وفقر وحصار وإغ�لاق للقطاع متواصل منذ سبع
سنوات؟
من يشاهد ويسمع كل يوم عبارات التحريض والتحريض
المضاد واالتهامات بالتخوين والتفريط والتنازل والتخلي
عن المشروع والبرنامج الوطني لمصلحة أجندات وأهداف
وم�ص��ال��ح ف�ئ��وي��ة ،أو عربية وإقليمية بين ط��رف��ي االنقسام
(فتح وحماس) ،يقول بكل أسى ليس من أجل هذا استشهد
ويستشهد ،اعتقل ويعتقل ناضل ويناضل أبناؤنا ،ارحمونا
من كل ذل��ك ،ثوبوا وع��ودوا إل��ى رش��دك��م ،فما زال االحتالل
جاثما ً على صدورنا ،تحتاجون إلى إذن وتصريح منه للحركة
والتنقل من قمة هرمكم وحتى أصغر مسؤول فيكم ،ال سماء
حرة وال معبرا ً وال برا ً وال بحراً.
عن ماذا سأحدثكم؟ عن بالد يع ّمها الخراب والدمار ،بالد
يقتل أبناؤها بك ّل الطرق الوحشية ،تنهب خيراتها وثرواتها،
وت��د ّم��ر ك��ل م�ق��وم��ات وج��وده��ا ،ح�ت��ى آث��اره��ا ت��د ّم��ر وتنهب
وت �س��رق ،ونقتتل شيعا ً وم��ذاه��ب م��ن أج��ل خ��دم��ة مشاريع
معادية ألمتنا ،نحن م��ن ي�م� ّول عمليات قتلنا م��االً وسالحا ً
وبشراً ،وقمة المأساة والمهزلة هناك من يفاخر بلعب هذا
ويتبجح ويتحدّث بك ّل وقاحة وصفاقة عن الديمقراطية
الدور،
ّ
والحرية ،في وقت البالد التي يحكمونها ،ال تعرف ال حرية وال
ديمقراطية ،بل إقطاعية لهم ولعائالتهم وأسرهم ،ويعاملون
أبناءها كعبيد أو قطعان من األغنام.
ال أش�ه��ر ح��رم �ا ً وال دي �ن �ا ً وال ع �ي��دا ً ت�ح��ول دون استمرار
مسلسل وموسم القتل والذبح العربي ،طائرات تلقي بحمم
الموت ك ّل يوم فوق أطفال وفقراء اليمن ،ال ذنب لهم سوى
أنهم ي��ري��دون نظاما ً أكثر ع��دال��ة ،نظام يخلصهم من الجوع
والفقر ،نظام ينهض بواقعهم ويغيّر ويطور بلدهم ،نظام
يعبّر عن همومهم وإرادتهم وتطلعاتهم ،ولكن هناك من يريد
أن يبقي الوصاية عليهم ،بأنظمة تخدم مصالحه وأهدافه ،ال
أبناء ومصالح شعبه.
على رغم كل الموت والقتل والدمار ،بقيت صنعاء كما كانت
داعمة ومناصرة لثورتنا وقضيتنا وقدسنا وأقصانا ،خرجوا
بمئات اآلالف يعبّرون عن تضامنهم مع األقصى وشعبنا،
تبقى اليمن وفية لألمة ولشعبنا على رغم كل الجراح واأللم
ووحشية العدوان.
على رغ��م ك��ل ال�ح��رب المستعرة والمجنونة التي يشنها
االحتالل على القدس واألقصى والمقدسيين ،فما زال أطفال
القدس ونساؤها ورجالها وشيوخها قابضين على الجمر،
ثابتين على مبادئهم ،عارفين الت�ج��اه البوصلة ،مص ّممين
على نيل حريتهم وحقوقهم ،مضحين بأجسادهم من أجل
منع التقسيم الزماني والمكاني ألقصاهم ،هم يدفعون الثمن
األكبر في معركة الدفاع عن القدس واألقصى شهداء وجرحى
ومعتقلين ،ه��م م��وح��دون ف��ي معاركهم بكل ال ��وان طيفهم
السياسي والمجتمعي ،مدركين أنهم جميعا ً مستهدفون ،ال
سلطة يقتتلون عليها وال مناصب وال مراكز.
سأحدثكم عن القدس بأطفالها ،بنسائها ،بشبابها ،برجالها
وشيوخها وعجائزها ،تستحق أن تنحني لها الهامات ،فهم من
يرفعون الهامات عاليا ً ال يرهبون وال يخافون ال قمعا ً وال قيدا ً
وال سجناً ،هم مفخرة فلسطين وكل العرب ،هم يقولون لكم
نحن بخير ابعدوا عنا شروركم يا عرب ،تعالوا وتعلّموا كيف
تتخلصون من عقدة ارتعاشكم السياسي الدائمة ،فنحن هنا
مصانع الرجال والنضال.
Quds.45@gmail.com

جميع الوقائع الميدانية األخيرة في الواقع السوري المتأزم
أكثر يوما ً بعد يوم ،وتناقضات المشهد الدولي المتقلب بين
الحلول والتصعيد ،يكشف مرة جديدة الضغوط واألموال التي
تدفع بها واشنطن وحلفاؤها لكسر الدولة السورية ،تكشف
ول�ي��س للمرة األول ��ى ره��ان واش�ن�ط��ن وأم��رائ�ه��ا الخليجيين
إلسقاط الدولة السورية مؤسساتياً.
ه��ذه الفوضى التي سعت واشنطن وأع��وان�ه��ا عبرها إلى
إن �ه��اك جسد ال��دول��ة ال�س��وري��ة وجيشها ،ك��ان��ت دوم� �ا ً تحت
نظر القيصر ال��روس��ي ،فالمجهر الدقيق ال��ذي أثبتته وقائع
االستراتيجيات الروسية أثبتت أنّ السياسة ال تقوم على
االنفعاﻻت والتصريحات المتناقضة التي ارتهنتها مجدّدا ً
واشنطن ،لعلها تجد في م ّد اليد من جهة والضغط بيد أخرى
ﻹسقاط جسد الدولة السورية.
فواشنطن التي اعتقدت أنّ هناك بحكم االت�ف��اق النووي
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ل �ط �ه��ران س�ت�س�ق��ط ،وأنّ ال �ح��راك اﻹي��ران��ي
سينخفض إلى درجات يجعل من إنهاك الدولة السورية لقمة
سهلة تأكلها تل أبيب ومن خلفها آل سعود وأردوغان ،لم تجد
إال تصميما ً قلب ك ّل موازين التوقعات األميركية ،وهو تصميم
دفع باﻷدوات إلى تكثيف عملياتها اﻹجرامية ،والدفع باتجاه
الحرب الطائفية بين مكونات الشعب السوري في الجنوب
وال��وس��ط ال�س��وري ودم�ش��ق ،ظنا ً من تلك األدوات أنّ خرقا ً
كبيرا ً سيحدث وسيكسر الجمود ،هذا الرهان الذي ابتدعته
واشنطن ب��أدوات إرهابية تارة بمس ّميات اﻻعتدال ومحاربة
اإلره ��اب ،ه��ذه المعتقدات والعقليات التي تر ّبت على القتل
والفوضى ،قتل ك ّل حامل سالح في وجه «إسرائيل» بحجة

كوالي�س
خفايا

الخالف في الدين ،لتثبت الرعاية الصهيونية لبرامج تدريبهم
الموجه في جسد الحلف المقاوم.
فهذا الخنوع بدا في وجوههم منذ حرب العراق وتشويه
القرآن ومبادئ رسوله ...نعم منذ بداية الحرب على سورية
لعبها هنري ليفي وأعوانه العرب المتصهينون هذا جناحهم
المتصهين ،لعبوها بالعقيدة المتطرفة في الجنوب السوري
ظنا ً منهم أنّ أهالي الجنوب السوري سينغمسون في حربهم،
لعبوها في ال��دم والفضاء ،لكنهم نسوا أنّ هناك في اأرض
أصحاب دي��ن ،وأصحاب عقيدة مجتمعية ،وأصحاب ثقافة
المقاومة واالنتصارات التي تعانق الفضاء وتتكلم في األرض
شهادة.
فالنصر الشعبي السوري ومن خلفه قيادته وجيشه كان
في صميم البوصلة الروسية التي ت��وازت مع قوة الصمود
السوري والحرص اﻹيراني على عدم اﻹنهاك المبكر النهائي
للوجود السوري المنظم في أكثر من منطقة ،هذه التداعيات
تفسر حجم المعادلة ال�ت��ي ب��دأت ترتسم على
والتحليالت ّ
اﻷرض السورية.
فموسكو ال�ت��ي ب ��دأت تتعامل م��ع م��ا ي�س� ّم��ى المستحيل
األوروب��ي الذي رسمه الغرب في ما يخص العزلة العسكرية
السورية ،وكسرت ك� ّل ه��ذا الجمود ،وضخت بكل طاقاتها
العسكرية لحماية ح��زام األم��ان ال�س��وري ،ليجد استعراضا ً
تاريخيا ً للقوة ال��روس�ي��ة ف��ي ع��رض المتوسط ،ه��ذا الزخم
الروسي لم يكن ليت ّم لوﻻ الطاقة الصينية أيضا ً التي رسمت
خطوط نهاية ال�ق��رن األميركي ال��ذي ي�ح�دّد فيه ال�غ��رب فقط
مالمح ال�ش��رق األوس ��ط ،فالغرب ال��ذي تخبّط بعد الصدمة
اﻹيرانية وح � ّل الملف ال�ن��ووي ظنا ً منه أنّ هناك أم��را ً طارئا ً
سيحدث ،أو أنّ الحلف المقاوم سيتفكك تحت طوق المصالح
اإليرانية في منطقة اليورو ،هذه النتائج التي لم يحصل عليها
الغرب ولم يجد أمامه سوى بوارج من اإلمداد الروسي تجوب

شواطئ البحر المتوسط ،وروس�ي��ا التي تتل ّمس منذ بداية
ال�ع��دوان فاشية ه��ذا العدو انتظرت اللحظة الحاسمة لتثبت
لهذه الكيانات أنها تدافع عن الشرعية السورية ،وأنّ جدار
أمان يجب أن يرسم حول الدولة السورية ،رسالة لم يفهمها
الغرب بالسياسة فسعت موسكو وخططت عالميا ً أنّ الشرعية
يجب أن تحمى ،وهذا القناع األميركي بمكافحة اﻹرهاب يجب
أن يسقط ،فالغرب الذي احتلت شاشاته في الفترة األخيرة
مشاهد اإلره��اب اللقيط ال��ذي تدفع به واشنطن وعمالؤها
وتهيّئ للغرب ص��ورة ه��ذه «ال�ث��ورة اإلرهابية» ومخططيها،
لتصل إل��ى مشاهد البيت الروسي تدفق الالجئين المبرمج
هذه الخطورة لم تكن لتحدث لوال السيناريو المخطط مسبقا ً
في قلب الشرق األوسط والفوضى المتنقلة التي من الممكن
المنسق
أن تستخدم في عتبات الكرملين ،ليأتي الر ّد الروسي
ّ
مع الصين والممنهج على األرض السورية ال إسقاط لقيادة
الرئيس األسد وعلى الغرب إنْ أراد مكافحة اإلرهاب أن يلتحق
بالحلف الروسي الجا ّد في هذه المعادلة.
فقلب ال�ط��اول��ة ب��دأ يصنعه الكرملين ب�ق��وة استراتيجية
ً
مجاﻻ لصياغة
المسيسة الواضحة التي لم تعد تترك للخصم
رؤي��ة فوضوية بحسب السيناريو ال�غ��رب��ي ،وال ��ذي ال شك
سيسعى إلى إفشال هذا الم ّد الروسي على واقع األرض ،وهذا
وذاك بسياسة التنقل األميركية من كتف إلى آخر تصافح بيد
وتقاتل باليد األخ��رى ،لم تعد تجدي نفعاً ،فجميع التحركات
الغربية تحت أعين الدب الروسي فال مجال للهروب إلى اﻷمام
وف�ت��ح ث�غ��رات لإلرهابيين ف��ي ح�ص��ون دم�ش��ق لعلها تحقق
مكاسب إعالمية غربية تفيد شاشات النفاق العربي.
الجميع أصبح محرجاً ،فال مجال للعناد ألنه أصبح وعلى
أعين جميع األطراف التي أصبحت ترى بالعين المجردة ،حلفا ً
مقاوما ً على األرض يرسم حزام أمان يحمي سورية في قلب
الكرملين.

تؤكد مصادر على
صلة بالمفاوضات
اليمنية أنّ التصعيد
الكالمي للرئيس
اليمني عبد ربه
منصور هادي ال
يعكس حقيقة األجواء
حول المفاوضات
التي تديرها مسقط
بين الفريقين
اليمنيّين ،ومع
السعودية وإيران،
ألنّ هادي يعلم أنّ
وصوله إلى عدن قد
ت ّم بموجب تفاهم
ضمني قام الحوثيون
بتسهيله ووافقت
عليه إيران تمهيدا ً
لبدء مسار الح ّل
السياسي.

رو�سيا تتوعد بالرد �إن حدثت �أميركا �أ�سلحتها النووية في �ألمانيا
نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية أمس عن مصدر عسكري قوله إن موسكو
قد تنشر صواريخ اسكندر الباليستية في كاليننغراد إذا طورت الواليات المتحدة
أسلحتها النووية في ألمانيا ،مشيرا ً إلى أنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بعد تحليل
تفصيلي للتهديد المحتمل.
وفي السياق ،قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فالديمير
بوتين إن موسكو ستضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة الستعادة توازن القوى في
أوروبا إذا ما تبينت صحة تقارير إعالمية عن عزم الواليات المتحدة رفع مستوى
وجودها النووي في ألمانيا.
وعلق بيسكوف على تقرير لقناة « »zdfاأللمانية جاء فيه أن الواليات المتحدة
تنوي نشر  20قنبلة نووية من طراز بي 12-61في قاعدة بوخل الجوية هذا العام،
وقال« :هذا قد يغير ميزان القوى في أوروبا ...ومن دون شك سيؤدي إلى أن تتخذ
روسيا إجراءات مضادة الستعادة التوازن االستراتيجي والتكافؤ».
و ضاف المتحدث الروسي أن أي تقدم لحلف شمال األطلسي نحو الحدود
الروسية سيواجه بتدابير ردية من قبل موسكو من أجل توفير األمن القومي للبالد.
وقال في حديث حول إمكان انضمام أوكرانيا للحلف« :الناتو لم يغيّر وال يمكن أن
يغيّر غايته من وجهة نظر أهداف إنشائه ،في هذه الحالة ال يجب أن ننسى أنه
منظمة تم إنشاؤها خالل فترة المواجهة ،ومن أجل المواجهة ،ولذلك ال يمكن تغيير
مبدأ وجود الناتو».
وأض��اف بيسكوف« :بالتأكيد إن أي تقدم لمثل هذه المنظمة نحو حدودنا
سيؤدي إلى ضرورة اتخاذ تدابير ردية مناسبة لتوفير األمن القومي».
وكان المتحدث باسم «البنتاغون» اللفتنانت كولونيل جو سورز قد أعلن في
وقت سابق ،أن الواليات المتحدة ال تعتقد أنها تنتهك أي معاهدات بشأن حظر
األسلحة النووية.
وأضاف معلقا ً على تصريحات وزارة الخارجية الروسية بشأن تحديث األسلحة
النووية األميركية في ألمانيا« :كما تدرك روسيا ،فإمكانات قواتنا النووية كانت

وال تزال ،في االمتثال الكامل اللتزاماتنا بموجب المعاهدات ،وليس فقط بمعاهدة
عدم انتشار األسلحة النووية» .من جهة أخرى ،أعربت الناطقة الرسمية باسم
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،عن قلقها من خطط الواليات المتحدة الهادفة
لتحديث ترسانة األسلحة النووية في ألمانيا .وقالت« :مثل هذه الخطط من طرف
الواليات المتحدة تثير قلقنا».
وأش��ارت زاخاروفا إلى أن بالدها قلصت في التسعينيات من القرن الماضي

ترسانتها النووية غير االستراتيجية بمقدار  4أضعاف .وأضافت« :من أجل
ضمان األمن واالستقرار في أوروب��ا ،نرى ضرورة إلعادة األسلحة النووية غير
االستراتيجية إلى األراض��ي الوطنية وحظر نشرها في الخارج ،وتدمير البنية
التحتية الخارجية».
يذكر أن البرلمان األلماني صوت في عام  2010على إزالة األسلحة النووية
من جميع األراضي األلمانية ،غير أنها ال تزال موجودة هناك .وكانت مجلة «دير
شبيغل» األلمانية نشرت في حزيران الماضي تقريرا ً ذكرت فيه بأن ألمانيا وفرنسا
ترفضان نشر صواريخ أميركية مزودة برؤوس نووية في أوروبا.
وأوضحت المجلة أن واشنطن تخطط لزيادة مخزون األسلحة النووية في أوروبا
وتتحدث عن ضرورة نشر صواريخ نووية مجنحة ،الفتة إلى أن هذا الموضوع كان
حاضرا ً في اجتماع وزراء الدفاع لدول «الناتو» بداية شباط الماضي ،إال أن برلين
وباريس رفضتا وبشكل خاص هذا المقترح األميركي.
وذكرت «دير شبيغل» أنه فيما تشتبه واشنطن في قيام موسكو بإجراء تجارب
على صواريخ مجنحة متوسطة المدى من طراز « »Р-500ومداها  500كيلو متر،
وأيضا ً على صواريخ باليستية من طراز « ،»РС-26يؤكد جهاز االستخبارات
الفدرالي األلماني « »BNDأنه «ال وجود لتغيير مبدئي في مستوى التهديدات
من قبل روسيا».
وأشارت المجلة األلمانية إلى أن برلين تتخوف من تحول ألمانيا إلى رأس جسر
استراتيجي في حال قيام مواجهة بين موسكو وواشنطن.
وأعلنت الواليات المتحدة أخيرا ً خطط لنشر أسلحة ثقيلة في ألمانيا إضافة إلى
 5آالف جندي لحماية أوروبا الشرقية ودول البلطيق من «عدوان محتمل من قبل
روسيا».
والقنابل الجديدة ،هي أكثر دقة من تلك التي استخدمت في هجوم أميركا على
اليابان عام  ،1945وقوتها أكبر بـ  80مرة من القنبلة التي ألقيت على مدينة
هيروشيما اليابانية.

م�شرع �ألماني يطالب بو�ضع المزيد من الحواجز على حدود �أوروبا ...و�سلوفاكيا تطعن بنظام ح�ص�ص المهاجرين

رئي�س وزراء �أ�ستراليا قلق من مراكز احتجاز طالبي اللجوء
قال رئيس وزراء سلوفاكيا روب��رت فيكو أمس إن بالده
ستتوجه للقضاء للطعن على حصص توزيع طالبي اللجوء
الذي أقره وزراء داخلية االتحاد األوروبي ،وقال« :سنتحرك
في اتجاهين :األول سنقيم دعوى قضائية في لوكسمبورغ...
وثانيا ً لن ننفذ قرار وزراء الداخلية».
من جهة أخ��رى ،قال رئيس وزراء التشيك بوغوسالف
سوبوتكا أمس إن بالده لن تطعن على نظام الحصص الذي
أقره االتحاد األوروبي لتوزيع المهاجرين على دول االتحاد،
وأضاف« :على رغم أني ال أفضل استخدام نظام الحصص
وأرفضها وصوتنا ضدها يجب أال تنقسم أوروبا بسبب أزمة
المهاجرين».
وأضاف سوبوتكا في بيان« :لذا ال أريد تصعيد التوترات
أكثر من خالل الطعون (القضائية) .يمكنك أن تمد الحبل
لنقطة معينة بعدها ينقطع».
ج��اء ذل��ك في وق��ت طالب مانفريد فيبر رئيس الحزب
الشعبي األوروب���ي ال��ذي يمثل يمين الوسط في البرلمان
األوروبي ،بوضع المزيد من الحواجز لحماية حدود أوروبا
وهو ما يمثل نبرة أعلى في النقاش الدائر حول كيفية التعامل
مع أزمة الالجئين.
و أضاف فيبر« :سيستدعي األمر مزيدا ً من الحواجز...
من غير المنطقي أن يتجول مئات اآلالف من الالجئين بال قيد
في أنحاء أوروبا» ،وأعلن تأييده لموقف رئيس وزراء المجر
فيكتور أوربان الذي أقام سياجا ً تعلوه أسالك شائكة بطول
حدود بالده مع دول البلقان ،ما أدى إلى إغالق الطريق بطول
حدود المجر الممتدة  175كيلومترا ً مع صربيا ،مشيرا ً إلى أن
تصرف أوربان يتفق إلى حد كبير مع القواعد األوروبية.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ورئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون قد دعيا إل��ى تفعيل العملية
السياسية ف��ي س��وري��ة ك��ج��زء كبير م��ن ال���رد على أزم��ة
الالجئين.

وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية ،طالبا ً عدم ذكر اسمه إن
الرجلين اجتماعا على مدى ساعة في تشيكيرز وسط إنكلترا،
وإنهما «اتفقا على ضرورة تفعيل العملية السياسية وأبديا
رغبتهما في العمل سوياً» في ما يتعلق بالملف السوري.
من جهتها ،أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان أن
كاميرون وهوالند اتفقا على أن «جزءا ً كبيرا ً من الرد على أزمة
الالجئين يجب أن يكون في إيجاد ح ّل للوضع في سورية».
وشدد الزعيمان على ضرورة أن تقر القمة األوروبية الطارئة
في بروكسيل األرب��ع��اء «تقديم مساعدة للدول المجاورة
لسورية لتمكين المزيد من الالجئين من البقاء فيها».

ويشكل إب��رام هذا االتفاق مصدر ارتياح لرؤساء الدول
والحكومات الذين سيعقدون قمة للبث في إج��راءات أخرى
بالدرجة نفسها من األهمية من أجل الحد من تدفق الالجئين.
ويبدو االتحاد االوروبي مصمما ً على تخصيص مساعدة
مالية أكبر للدول المجاورة لسورية ،أي تركيا واألردن
ولبنان ،التي تستقبل أربعة ماليين الجئ.
إلى ذلك ،قال رئيس وزراء أستراليا مالكوم ترنبول أمس
إنه يشعر بالقلق بشأن المراكز المثيرة للجدال التي تحتجز
فيها أستراليا طالبي اللجوء في جزر خارجها لكنه لم يصل
إلى حد إلزام حكومته بإعادة النظر فيها.

وأق��ر ترنبول ال��ذي انتقد خليفته السابق طوني أبوت
ألنه اتخذ قرارات سياسية كبيرة من دون استشارة وزرائه
بالمخاوف العامة بشأن سياسات االحتجاز ،لكنه أشار
إلى أن أي تغيير ينبغي أن يكون من خالل مجلس الوزراء،
وقال« :تتملكني المخاوف نفسها التي تتملككم وتتملك كل
االستراليين بشأن أوضاع الناس في مانوس وناورو».
وتابع قوله« :من الواضح أن هذا مجال مثير للجدل يمتلئ
بالتحديات .وهو بالقطع مجال نعيره اهتماما ً كبيراً ...لكننا
لن نقوم بتغييرات في السياسة على عجل».
من جهة أخرى ،قال وزير الهجرة االسترالي بيتر داتون في
وقت سابق هذا العام إن نحو  50ألف الجئ وصلوا على قرابة
 800قارب في عهد حكومات حزب العمال بين عامي 2007
و 2013ما يسلط الضوء على التراجع الشديد في أعداد
الوافدين منذ بدء تطبيق السياسات
ولطالما كانت قضية طالبي اللجوء من القضايا المشحونة
سياسيا في أستراليا على رغم أن البالد لم تستقبل األعداد
الهائلة من الالجئين الذين يتدفقون حاليا ً على أوروبا هربا ً
من عدم االستقرار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وتعهدت أستراليا إيقاف طالبي اللجوء الذين يصلون
شواطئها وإع��ادة القوارب إلى إندونيسيا إن أمكن وإرسال
من ال تستطيع إبعادهم إلى مراكز احتجاز في جزيرة مانوس
بدولة بابوا غينيا الجديدة وجمهورية ن��اورو في المحيط
الهادي.
وانتقدت األمم المتحدة وجماعات حقوقية أستراليا بسبب
الظروف القاسية في المخيمات وسياساتها الصارمة لقبول
طلبات اللجوء وهي سياسات دافع عنها أبوت باعتبارها
ضرورية لوقف الوفيات في البحر وكثيرا ً ما يصفها بأنها أحد
أكبر إنجازات حكومته.

ظریف ي�ؤكد �أن الجزء المهم من العمل هو كیفیة تنفیذ االتفاق النووي

روحاني :االتفاق النووي فتح �آفاق ًا جديدة �أمام �إيران

اعتبر الرئيس اإليراني حسن روحاني أن االتفاق النووي بين إي��ران ودول
مجموعة ( )1+5فتح آفاقا ً جديدة أمام البالد والشعب ،وقال« :إن السؤال هو
مفتاح التعلم ونيل التقدم وإن البالد قد تعبأت اليوم من أجل صنع مستقبل واعد
للتالميذ» .وأشار روحاني إلى االتفاق النووي ،وقال« :إن جهود الشعب والفريق
المفاوض أثمرت عن تحقيق االنتصار النووي الذي فتح آفاقا ً جديدة أمام البالد
والشعب وإن األمل يحدو بكسر جميع القيود التي فرضها األعداء على االقتصاد
ومعيشة الناس ونحن ننتظر تحقق هذا اإلنجاز خالل األسابيع واألشهر المقبلة».
واوضح« ،أن ظروفا ً أفضل على صعيد النشاط والتقدم ستصنع خالل المستقبل
من أجل االستفادة المثلى من اإلمكانيات والفرص المتاحة بأفضل صورة ممكنة
وبذل مزيد من الجهود الرامية لتحقيق التنمية والتقدم».
وشدد الرئيس اإليراني أنه ال ينبغي ألحد الرضا بالظروف الراهنة على صعيد
المعيشة مطلقا ً بل يجب التخطيط باستمرار من أجل تحقيق مزيد من التقدم
والظروف األفضل وسلوك سبيل يثمر عن تحقيق تطور في حياتنا.
من جهة أخرى ،قال وزیر الخارجیة اإلیراني محمد جواد ظریف بأن متابعة
مسیرة تنفیذ االتفاق النووي وتشكیل لجنة مشتركة بین إیران والمجموعة الدولية

یعدان من ضمن برامج الوفد اإلیراني في زیارته إلی األمم المتحدة ،مؤكدا ً أن الجزء
المهم من العمل هو كیفیة تنفیذ االتفاق.
استعرض ظریف أمام الصحافيين في نيويورك أهداف وجدول أعمال الزیارة،
معتبرا ً المشاركة في االجتماع السبعین للجمعیة العامة لألمم المتحدة وبدء
المحادثات بین إیران وأوروبا من البرامج األخری للوفد ،مشيرا ً إلى أنه سیتم عقد
اجتماعات مع دول الست لمتابعة تنفیذ االتفاق النووي علی مستوی الوزراء ،وفیما
لو اقتضت الحاجة ستعقد اجتماعات للخبراء لتحدید االجراءات التنفیذیة لكیفیة
رفع الحظر والبرنامج العمالني إلعادة تصمیم وتأهیل مفاعل آراك وتبادل الوقود
النووي.
وقال وزیر الخارجیة اإلیراني« :إننا قلنا دوما ً بأن كیفیة تنفیذ االتفاق النووي
یعد الجزء المهم من العمل» ،وأض��اف« :لقد حان الوقت لدول مجموعة «»1+5
خاصة تلك التي فرضت أعمال حظر ظالمة ،لتعمل وفقا ً للقرار األممي  2231الذي
أوجد تغییرا ً بنیویا ً في طریق التعامل ،وتثبت عملیا ً بأنها تنظر بصورة مختلفة
للمستقبل وأن الشعب اإلیراني ینبغی أیضا ً أن یشعر بهذا التغییر البنیوي» ،مؤكدا ً
أن علی الدول الغربیة والطرف اآلخر للتعاطي مع إیران العمل بإجراءاتها وكیفیة

أدائها لتعمل علی تعزیز مبادئ االتفاق النووي .وفي جانب آخر ،من حدیثه اعتبر
ظريف االجتماع السبعبن للجمعیة العامة لألمم المتحدة بالمهم جداً ،وقال« :إن
أهداف التنمیة المستديمة مهمة ألیران من حیث أن بالدنا هي من ضمن الدول قلیلة
المیاه وتواجه األتربة والغبار العالق ،وقد قامت بتنفیذ إجراءات مهمة لحل هذه
المعضلة» ،مؤكدا ً أن حل مثل هذه القضایا بحاجة إلی المشاركة والتضامن بین
الدول .ویعقد وزراء خارجیة كل من إیران والبلدان الستة اجتماعا ً في  28أیلول
علی هامش اجتماعات الجمعیة العامة لألمم المتحدة في نیویورك للتباحث حول
أحدث المستجدات علی صعید االتفاق النووي بین الجانبین.
ویضم الوفد اإلیراني مساعد وزیر الخارجیة في الشؤون الحقوقیة والدولیة
عباس عراقجي والمدیر العام لدائرة الشؤون السیاسیة واألمن الدولي في الخارجیة
حمید بعیدي نجاد ،كما سینضم إلی الوفد اإلیراني مساعد وزیر الخارجیة لشؤون
أوروبا وأمیركا مجید تخت روانجي.
وكان وزیر الخارجیة األمیركي جون كیري قد أعلن في اجتماع صحافي مشترك
مع نظیره األلماني فرانك شتاینمایر في برلین أنه سیعقد اجتماعا ً مع نظیره
اإلیراني في نیویورك للتباحث حول مواضیع مختلفة.

