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المت�صهين كيري:
ال�ضغط على الفل�سطين ّيين
} راسم عبيدات
ال أع��رف م��ا ال��ذي سيحمل ق�ي��ادة السلطة الفلسطينية على
استقبال المتصهين كيري ،والذي ج ّربته أكثر من مرة ،فخدعها
وضلّلها وك��ذب عليها ،وهي من وثقت به ووقفت ض ّد خيارات
شعبها وحتى ق��رارات مؤسساتها الشرعية ،وأدخلها في أزمة
ثقة مع شعبها ،ووعدها بأنه «سيشيل الزير من البير» ،لتكتشف
دج ��ال ،متطرف أكثر
ه��ذه السلطة بأنه ليس أكثر م��ن م�خ��ادع ّ
م��ن األح ��زاب «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ت�ج��اه ح�ق��وق شعبنا الفلسطيني،
واليوم في ظ ّل تصاعد الهبّات الشعبية الجماهيرية الفلسطينية
المتالحقة ،والتي طاولت ك ّل جغرافيا فلسطين التاريخية طوالً
وعرضاً ،وأدخلت الحكومة «اإلسرائيلية» ومستوطنيها في أزمة
وحالة من «الهوس» والوسواس القسري ،وأصبحوا يعيشون
في كوابيس رعب من رؤية الطفل الفلسطيني مبتسما ً أو مهروالً
غير مكترث بكل عقوباتهم الجماعية وإجراءاتهم وممارساتهم
العنصرية واإلذالل �ي��ة ،حالة ع��دم االك�ت��راث تلك دفعت بهم إلى
قتل وتصفية أطفالنا ب��دم ب��ارد تحت حجج وذرائ��ع الشبهة أو
التفكير بالطعن ،وأبعد من ذلك دفعت بهم حالة الخوف واإلرباك
إلى طعن بعضهم وإط�لاق النار لتخيّلهم رؤي��ة أطفالنا وفتيتنا
وشبابنا يحملون السكاكين.
هذه الحالة هي من تدفع بهذا المتصهين لكي يزور المنطقة،
من أجل إنقاذ حكومة االحتالل من أزمتها وورطتها ،ومن أجل
منع تدهور األوضاع وانفالتها على المستوى العربي ،رغم كل
ما تعيشه الحالة العربية من رداءة وانحطاط وتغليب لهمومها
القِطرية على الهموم القومية والوطنية وانشغالها في حروب
التدمير الذاتي.
السبب الوحيد الذي يحمل السلطة الفلسطينية على استقبال
هذا المتصهين ،هو استمرار سيطرة عقدة االرتعاش السياسي
المستديمة في تفكيرها وخياراتها وعالقاتها مع أميركا ودول
وخبرته جيدا ً
االستعمار الغربي ،فهي ج ّربت هذا المتصهين َِ
عندما ضغط عليها من أج��ل العودة إل��ى المفاوضات رغما ً عن
إرادة مؤسسات المنظمة الشرعية ،محاوالً إقناعها بأنه سيلزم
«إس��رائ �ي��ل» ب��وق��ف االس�ت�ي�ط��ان ،وب��ال��وص��ول إل��ى ح � ّل ت�ق��ام من
خالله دولة فلسطينية على كامل األراضي الفلسطينية المحتلة
ع��ام  ،1967ولتمضي م��دة التسعة أش�ه��ر ل�ل�م�ف��اوض��ات ،ولم
توقف «إسرائيل» االستيطان ال كليا ً وال جزئيا ً وال سرا ً وال علناً،
بل في خطوات ما ُيسمى ببناء الثقة والمتض ّمنة إط�لاق سراح
أس��رى م��ا قبل أوس�ل��و على أرب��ع دف�ع��ات تالعبت ف��ي األسماء
ومع ك ّل دفعة أطلقت سراحها ،أعلنت طرح عطاءات ومناقصات
ومصادقات لبناء وإقامة مئات الوحدات االستيطانية الجديدة
في القدس المحتلة ،ولتبلغ األمور ذروتها برفضها إطالق سراح
الدفعة الرابعة من األسرى من دون أن يمارس كيري أية ضغوط
على حكومة االح�ت�لال م��ن أج��ل ال��وف��اء بالتزاماتها ،وحتى لم
يح ّملها المسؤولية عن فشل المفاوضات بعنجهيتها وغطرستها
ورفضها لوقف أو حتى تجميد االستيطان ولو بشكل موقت.
أل �ي��س ك �ي��ري م��ن م� ��ارس ال �ت �ه��دي��د وال��وع �ي��د ب �ح��ق السلطة
الفلسطينية عندما قدمت مشروعها في أواخ��ر عام  2014من
أجل استصدار قرار من مجلس األمن الدولي لالعتراف بفلسطين
دولة تحت االحتالل ،وتحديد سقف زمني لجالء االحتالل عن
األراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،1967ومارس ضغوطا ً على
نيجيريا لكي ال تص ّوت لمصلحة المشروع الفلسطيني ،وبما
يضمن ع��دم ط��رح المشروع على التصويت ف��ي مجلس األمن
الدولي لعدم توفر النصاب (تسعة أصوات).
واآلن في زيارته المرتقبة ،ماذا سيحمل هذا المتصهين في
جعبته سوى المزيد من الضغط على السلطة الفلسطينية؟
إن �س��ان وق��ح ك�ه��ذا يطالب السلطة ب��أن ت��دي��ن ن�ض��ال شعبها
المشروع في الدفاع عن وجودها وبقائها وحقوقها وكرامتها
�دج��ج بكل أن ��واع األسلحة
أم��ام ع��دو «م �ت �غ � ّول» و«م �ت��وح��ش» م� ّ
الحديثة ،يطلق العنان لسوائب مستوطنيه لكي تنفلت من زرائبها
وتمارس ك ّل أشكال العربدة والبلطجة والزعرنة والقتل بحق
أبناء شعبنا الفلسطيني؟ وليس هذا فحسب بل يعتبر حق شعبنا
في الدفاع عن نفسه ضد الحرب الشاملة التي يشنها االحتالل
عليه «إرهاباً».
م��ا يدفعه شعبنا م��ن ثمن ب��اه��ظ بسبب االن�ح�ي��از األميركي
السافر لمصلة دولة االحتالل وارتكابها جرائمها وممارساتها
القمعية واإلذالل �ي��ة بحق شعبنا الفلسطيني ،يحتم علينا أن ال
نلتفت الى ما يقوله هذا المتصهين ،فأميركا هي من تتبنى كامل
الرواية «اإلسرائيلية» من األحداث والصراع ،وال تكترث لشعبنا
وم��ا يرتكب بحق أب�ن��ائ��ه وب�ن��ات��ه م��ن عمليات إع ��دام ب��دم ب��ارد،
وأصغر طفل فلسطيني ال يفهم أو يعرف معنى كلمة سياسية
ول�ي��س م��ن «ج�ه��اب��ذة» الحياة م�ف��اوض��ات ،ق��ادر على أن يعرف
وي��درك أن أميركا ك��ل م��ا ت��ري��ده االس�ت�م��رار ف��ي إدارة الصراع
وليس حله ،وكسب الوقت لكي تستكمل «إسرائيل» مشروعها
في تهويد األراض��ي الفلسطينية المحتلة ،بحيث تستولي على
أغلب مساحة الضفة الغربية ،وما يتبقى من أراض يتحول فيها
الوجود العربي الفلسطيني إلى «غيتوات» مغلقة ،مع ابتالع كامل
للقدس.
أم�ي��رك��ا ال ت��ري��د أن يحصل ال�ش�ع��ب الفلسطيني ع�ل��ى دولة
فلسطينية مستقلة ال بالمفاوضات وال باالنتفاضة والمقاومة
وال ع �ب��ر م��ؤس �س��ات ال �ش��رع �ي��ة ال��دول��ي��ة ،وه��ن��اك م��ن العرب
أي تعارض
والفلسطينيين المنهارين م��ن يطبّل وي��ز ّم��ر عند ّ
تكتيكي أو حتى شكلي ف��ي األول��وي��ات بين أم�ي��رك��ا وحكومة
االحتالل ،ويشبعنا «جهبذية» وتحليالت سخيفة عن أن العالقة
بين أميركا و«إس��رائ�ي��ل» دخلت في مرحلة من الخطر والتغير
واالهتزاز الكبير.
المشروع الذي تتناوله وسائل اإلعالم والذي يحمله كيري،
ي�ت��وج��ب علينا رف �ض��ه بشكل م�ط�ل��ق ،فنحن ف��ي م��رح�ل��ة دفاع
ون�ض��ال م�ش��روع ع��ن وج��ودن��ا وحقوقنا ،وليس نضالنا عنفا ً
أو إره��اب �اً ،وم��ن ي�م��ارس اإلره ��اب م�ع��روف وواض ��ح ،حكومة
متصهينة ت �م��ارس إره� ��اب دول���ة ب�ح��ق ش�ع��ب أع� ��زل ،الضوء
األخضر والدعم األميركي الالمحدود ،هو من يشجعها على أن
تبقى دول��ة فوق القانون ،تمارس كل أشكال اإلره��اب من دون
حسيب أو رقيب ،والستاتيكو في األقصى يا متصهين معروف،
هو المسؤولية الكاملة لألوقاف اإلسالمية عن المسجد األقصى،
ذلك المكان المقدس للمسلمين دون غيرهم من أتباع الديانات
األخ��رى ،وليس الستاتيكو ال��ذي يحاول فرضه علينا نتنياهو
بالسماح للمستوطنين بالدخول الى المسجد األقصى وممارسة
طقوسهم التوراتية والتلمودية في ساحاته.
المتصهين كيري جعبته فاضية وزيارته تأتي من أجل إنقاذ
حكومة االحتالل من مأزقها وورطتها وأزمتها ،وإعادة األمن الى
المستوطنين المصابين بحالة من الهوس والوسواس القسري،
وم��ن أج��ل إج�ه��اض الهبات الشعبية الجماهيرية الفلسطينية،
ووق��ف تداعيات مفاعليها عربيا ً وإقليميا ً ودول �ي �اً ،وممارسة
المزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية ،وم��ن أج��ل قطع
الطريق على أي م �ب��ادرات دول�ي��ة أو م��ن خ�لال األم��م المتحدة،
وبما يشكل بديالً من أميركا وضاغطا ً عليها في طرح مبادرات
دولية تلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ،ولذلك من الخطأ
الفاضح أن تستقبل السلطة الفلسطينية هذا المتصهين المتطرف
من أكثر متطرفي حكومة االحتالل بشأن حقوق شعبنا وقضيتنا
الفلسطينية.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

الداخل الإيراني ر�سائل الثبات ومنع تغلغل العدو
} د .محمد بكر
رغ��م ن�ف��اذ االت �ف��اق ال �ن��ووي بين إي ��ران والسداسية
ال��دول �ي��ة وف �ش��ل م��ح��اوالت ال�ج�م�ه��وري�ي��ن ف��ي إبطاله
وت �خ��ري �ب��ه ،ورغ� ��م م��ا ي� �ت ��وارد م��ن ص ��ور التوافقات
والتالقي اإليراني ـ الغربي ،وما أسسه ذلك االتفاق من
مالمح جديدة لطبيعة العالقات الدولية التي تربط إيران
بخصومها بما يحقق تحصيل الحقوق اإليرانية ويرفع
الحظر الغربي الجائر ع��ن الشعب اإلي��ران��ي ،تستم ّر
مشاهد الكباش السياسي التي تثور فيها حفيظة الكيان
الصهيوني وتتعالى صيحاته وصرخاته وامتعاضه
ما يعدّه اتفاقا ً سيئا ً ويعلن جهارا ً وعلى لسان نتنياهو
أنه سيعمل مع العرب الخائفين من «داعش» ويتحالف
معهم ض ّد إيران.
بالطبع إنّ تظهير الكيان الصهيوني لتحالفاته مع
بعض العرب وال سيما دول الخليج واإلعالن المتك ّرر
عنها وتوظيفها في ما يقول وي� ّدع��ي أن��ه خط ٌر إيراني
ذو مستوى أكبر بكثير من خطر «داع��ش» لم يعد أمرا ً
مستهجنا ً وج��دي��دا ً على اإلط�ل�اق ،ف��زي��ارات ولقاءات
ال �م �س��ؤول �ي��ن ال�خ�ل�ي�ج�ي�ي��ن م��ع م �س��ؤول��ي ه ��ذا الكيان
أصبحت ُت�ب��ث على ال�م�لأ وف��ي وض��ح النهار لصياغة
أي
االستراتيجيات وسيناريوات «ال�ص��دام» وتخريب ّ
موضع تلوح فيه التوافقات اإليرانية ـ الغربية ،ولع ّل
ما أعلنه بعض ساسة الكيان الصهيوني لحظة إعالن
االتفاق النووي بأنهم سيعدّون لمعركة مع إيران منذ
اليوم األول الذي يلي التوقيع على هذا االتفاق يشكل
ربما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تفسيرا ً وترجمة

تصب
ل�م��ا ُي�ع�ل��ن ع��ن ل �ق��اءات خليجية – «إس��رائ�ي�ل�ي��ة»
ّ
نتائجها وأجنداتها في سياق افتعال األزمات وتسميم
أية أجواء توافقية.
من هنا ،نقرأ ونفهم عودة الحديث اإليراني عن شرح
ماهية وطبيعة المفاوضات التي تصوغها إي��ران مع
خصومها ،وال سيما في هذا التوقيت الذي يص ّعد فيه
«اإلسرائيلي» من خطابه وال يخفي ع��داءه للجمهورية
اإلسالمية ،ويطفح سلوكه بسيل من االمتعاض والقلق
م��ن األداء ال�س�ي��اس��ي إلي ��ران ف��ي المنطقة ،س ��واء في
دعمها للمقاومـة الفلسطينية أو ل�ل��دول التي تحارب
الميليشيات اإلرهابية على أرضها ،هذا الحديث الذي
ب�ع��ث م��ن خ�لال��ه م��رش��د ال �ث��ورة ال�س�ي��د ع�ل��ي خامنئي
جملة من رسائل الثبات والصحو والخطوات الفاعلة
في التصدّي لما يحيكه وما يعمل عليه أعداء إيران في
الداخل ،إذ اعتبر أنّ المحادثات مع أميركا غير مفيدة
وهدفها تمهيد الطريق للعدو لجهة المجيء والتغلغل
ف��ي ال �م �ج��االت االق�ت�ص�ـ��ادي��ة وال�ث�ق�ـ��اف�ي��ة والسيـاسية
واألمنيـة اإليـرانيـة.
إنّ حديث السيد خامنئي عن فئة قليلة متهاونة فكريا ً
ونشطة في الداخل اإليراني تكتب وتتحدّث وال تفهم
حقيقة ه��ذا التغلغل وم��دع��وم��ة م��ن قبل ال �ع��دو ،تشكل
في حيثياتها جزئية غاية في األهمية تشي بالفعل عن
أنّ ك� ّل ال�ه��روالت واتفاقات التعاون واالستثمار التي
سارع الغرب إلبرامها مع إي��ران قد ال تخلو مطلقا ً من
مضامين خطيرة على قاعدة «التق ّرب الخبيث» لتدعيم
فكرة التغلغل وتفجير الداخل اإليراني ،فالعدو ال يأتي
وي �ف��رض تسلطه وإرادت���ه وهيمنته م��ن غ��زو الحدود
فقط ،بل يعمل كثيرا ً على نقاط الضعف ويستثمر في

أي مجتمع
النفوس المريضة والالوطنية الموجودة في ّ
مهما بلغت درج��ة تحصيناته ومناعته الداخلية ض ّد
الفيروسات الخارجية.
ما أكده مرشد الثورة خالل لقائه قائد القوة البحرية
للحرس الثوري األدميرال علي فدوى لجهة أنّ طبيعة
ال�ع��دو الخبيثة والعدوانية ال يمكن أن ُتلجم أو ُيكبح
جماحها إال إذا وص�ل��ه م��ن المستهدَف م��ا يبعث على
الخوف وما يردعه تجاه أي سيناريو يفكر في اإلقدام
عليه ،يشكل جوهر ما تعمل عليه الجمهورية اإلسالمية
في غير مناسبة لجهة تظهير القدرات وتقديم معروض
ردع���ي وازن ،ه ��ذه ال �س �ي��اس��ة ال �ت��ي ت �م �ت��زج ف�ي�ه��ا ك ّل
مقومات الحيطة والحذر واليقظة والصحو لألهداف
المبطنة لتقارب ومرونة الغرب المنسجم كليا ً مع الرؤى
واأله��داف والنظرة الصهيونية تجاه إي��ران ،بالتوازي
مع مق ّومات تدعيم وتمتين القدرات العسكرية ،وهذا
ما أوضحه القائد فدوى بأنّ القدرات البحرية للحرس
الثوري دعت الكيان الصهيوني للحديث عن ضرورة
تغيير استراتيجيته البحرية.
ف��ي مسلسل ص��راع اإلرادات ال�غ��رب�ي��ة ـ اإليرانية،
ف��إنّ ال�ث��اب��ت فيه أنّ ال�م�ح��اوالت األم�ي��رك�ي��ة للعبث في
ال��داخ��ل اإلي��ران��ي ستبقى ضمن األج �ن��دات األميركية،
حتى مع التسليم األميركي بواقع أنّ أحدا ً في إيران لن
يسلّم سيادة ب�لاده ال في القيادة وال في المعارضة،
كذلك أيضا ً فإنّ الثابت في االستراتيجية اإليرانية في
سياستها الخارجية في التعاطي مع حقيقة محاوالت
العدو في التغلغل والنفاذ للعمق اإليراني ستبقى تصدّر
جملة من رسائل الثبات وتقوية الذات وتظهير القدرات
على قاعدة أنّ ما يعلمه العدو ال يقارن بما ال يعلمه.

توقفت مصادر
متابعة للملف اليمني
أمام وجود ثالث صيغ
مختلفة إلعالن الذهاب
إلى التفاوض بين
فريقي منصور هادي
والحوثيين ،فاألمم
المتحدة اكتفت باإلعالن
عن قبول الطرفين
الدخول في مفاوضات
بال شروط مسبقة،
وجماعة هادي قالوا إنّ
الحوثيين قبلوا تطبيق
القرار األممي 2216
بال شروط ،والحوثيون
أعلنوا ذهابهم وفقا ً
لما ُيعرف بالبنود
السبعة التي تتض ّمن
حكومة موحدة تشرف
على ترتيبات الح ّل
السياسي.

ميركل ت�صل تركيا لوقف تدفق الالجئين �إلى �أوروبا

�إحراق  14م�سكن ًا في مركز �إيواء الالجئين بهامبورغ

تجري المستشارة األلمانية أنغيال ميركل محادثات مع
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة التي وصلتها
مساء أمس ،وتركز المحادثات على أزمة الالجئين.
وستسعى ميركل إلى التوصل لحلول مع أنقرة التي
تراجعت عن «خطة العمل المشتركة» مع االتحاد األوروبي
لوقف تدفق الالجئين ،وطالبت برفع السقف المالي للدعم
األوروبي في مواجهة أزمة تدفق الالجئين.
ويتدفق مئات اآلالف من الالجئين ،بخاصة السوريين
منهم ،إلى اليونان عبر بحر إيجة ،ومن ثم يزحفون باتجاه
بلدان االتحاد األوروبي.
وتجري ميركل محادثات مع الرئيس أردوغان ورئيس
الوزراء أحمد داوود أوغلو في مدينة إسطنبول .ولم يتضح
بعد ما إذا كانت ميركل ستلتقي خالل زيارتها أيضا ً مع
ممثلين عن المعارضة أم ال.
وتأتي زي��ارة المستشارة األلمانية إل��ى تركيا ،فيما
تستمر موجة االنتقادات الحادة من معسكرها لسياسة
االنفتاح التي تتبعها في قضية الالجئين الذين يمرون عبر
البلقان باتجاه غرب أوروبا ،والذين باتوا يسلكون طريق
سلوفينيا بعدما أغلقت المجر حدودها مع كرواتيا التي مر
عبرها أكثر من  170ألف شخص خالل شهر.
سياسياً ،خففت أنقرة من حماسة بروكسيل التي أعلنت
ليلة الجمعة الماضية التوصل إلى «خطة عمل مشتركة»
مع تركيا بهدف مواجهة أزمة الهجرة .وقال وزير الخارجية
التركي فريدون سنيرلي أوغلو إن «الخطة ليست نهائية،
مازالت مشروعا ً نعمل عليه» .واعتبر أن المساعدة المالية
«غير مقبولة».
تنص
وكانت المفوضية األوروبية أعلنت أن الخطة
ّ
على تعاون تركيا في استقبال مزيد من الالجئين ،وتعزيز
مراقبة حدودها ،في مقابل إعادة إطالق المحادثات حول
طلب انضمام أنقرة إلى االتحاد األوروب��ي وتسهيل منح
تأشيرات دخول للرعايا األتراك الذين يريدون السفر إلى
االتحاد األوروبي ،ومساعدة مالية .وتصر تركيا على أن
المساعدة المالية يجب أال تقل عن ثالثة مليارات يورو،
بينما عرضت بروكسيل مليارا ً واحدا ً فقط .وللتذكير فإن
تركيا أعلنت أنها أنفقت أكثر من سبعة مليارات دوالر
إلدارة مخيمات الالجئين ،ومواجهة تدفق نحو مليوني
سوري إلى أراضيها ،وتتوقع المزيد مع احتدام المعارك
في حلب وشمال غربي سورية.
الجانب المالي واحد من المطالب التي يسعى الرئيس

رجب طيب أردوغان إلى تحقيقها أثناء زيارة ميركل ،قبل
نحو أسبوعين من موعد االنتخابات البرلمانية التركية
الجديدة ،لكن األه��داف األخ��رى تكمن في دعم سياسي
لحزبه ال��ذي بدا أن شعبيته تتراجع عقب التفجيرات
اإلرهابية في اسطنبول وغيرها ،إضافة إلى تراجع عجلة
النمو االقتصادي ،وه��و السبب األه��م في نجاح حزب
العدالة والتنمية في السنوات العشر األخيرة.
وعلى صعيد آخ��ر ،ف��إن أردوغ���ان يريد ط��رح موقفه
الواضح بالربط بين محاربة تنظيم «داع��ش» وحزب
العمال الكردستاني ،وفي هذا اإلطار أعلن الجيش التركي
أنه أوقع  11مقاتالً من حزب العمال الكردي في ضربات
جوية ضد مواقع الحزب في جنوب شرقي البالد قرب
الحدود مع العراق وإيران.
وتأتي العملية رغم إص��دار حزب العمال أم��را ً لجميع
قواته بوقف كل أعمال العنف في تركيا ما لم تتعرض
لهجوم .كما يسعى أردوغ��ان إلى الضغط على أوروب��ا
من أجل الموافقة ،أو إبداء بعض الليونة في الموقف من
إقامة مناطق عازلة في شمال سورية ،لوقف تدفق موجات

جديدة من الالجئين.
وفي برلين ،حمل اآلالف من األلمان الشموع ،مرحبين
بالالجئين الوافدين على بالدهم عشية زي��ارة ميركل
لتركيا.
وقالت الشرطة األلمانية ،إن ما بين  7آالف إلى  8آالف
شخص شاركوا في سلسلة بشرية ترحيبا ً بالالجئين،
مشيرة إلى أن تشكيل المتظاهرين سلسلة متصلة طولها
 30كيلومترا ً على امتداد شوارع المدينة من دون ترك
فجوات كان يحتاج إلى مشاركة  25ألف شخص ،حيث
شارك في تنظيم هذه الفعالية عدد من المنظمات واألحزاب
والنقابات واالتحادات األلمانية.
وقال القس بيتر كرانس من المركز المسكوني في برلين:
«برلين وألمانيا والعالم كله ينبغي أن يرى أننا سندعم
الالجئين كما كنا دائماً».
وتنظم فعاليات سالسل األضواء البشرية ،تعبيرا ً عن
معارضة كراهية األجانب منذ التسعينيات .وكانت برلين
شهدت في  2005تشكيل سلسلة بشرية باألضواء تضم
حوالى  25ألف شخص احتشدوا للتعبير عن معارضتهم

بدء تنفيذ خطة العمل الم�شتركة لبرنامج �إيران النووي

أعلن ممثلون رفيعي المستوى عن
البيت األبيض األميركي ،أثناء مؤتمر
صحافي عبر الهاتف ،أنه وبموجب
حلول م��ا يسمى ب��ـ «م��وع��د تنفيذ»
االتفاق بين إيران والسداسية الدولية،
ستبدأ األط���راف بتنفيذ التزاماتها
بحسب االتفاقية التي تقضي بتحديد
نشاط ط��ه��ران ال��ن��ووي مقابل رفع
العقوبات عنها.
ووف���ق���ا ً لخطة ال��ع��م��ل الشاملة
المعتمدة ف��ي  14ح��زي��ران م��ن قبل
وزارات خارجية الواليات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا
والصين وإي��ران ،يدخل االتفاق حيز
التنفيذ بعد  90يوما ً من اعتماد مجلس
األمن الدولي التابع لألمم المتحدة،
لوثيقة االتفاق ،وقد اتخذ مجلس األمن
القرار رقم  2231بهذا الشأن ،في الـ
 20من تموز الماضي.
وقال ممثل البيت األبيض« :نحن

سنتخذ بعض الخطوات التي ستؤكد
التزامنا بتنفيذ االتفاق والتجهيز لرفع
العقوبات ،ويتعلق األمر ذاته باالتحاد
األوروب�������ي» .وأض�����اف« :ستصدر
الوثائق بشأن رفع العقوبات ،بحيث
تعلم إي��ران ،ما ستحصل عليه ،لكن
الوثائق ،لن تدخل حيز التنفيذ قبل أن
تفي إيران بالتزاماتها».
كما أوضحت المصادر ،أن اللقاء
األول ال��ذي م��ن المنتظر أن يجري
(اليوم) االثنين ،في فيينا ،سيدوم
لفترة ث�لاث س��اع��ات تقريباً ،وق��ال
المتحدث في هذا الصدد« :نعتقد أن
لقاءنا األول سيستغرق ثالث ساعات،
سننشئ مجموعات ع��دة ،على وجه
ال��خ��ص��وص ،لتنظيم المشتريات
اإليرانية للنشاط النووي المسموح
ب��ه وف��ق��ا ً ل��خ��ط��ة ال��ع��م��ل الشاملة
المشتركة ،كذلك ينظر في هذا العمل
من خالل اللجنة المشتركة لمجلس

األمن الدولي التابع لألمم المتحدة.
سنقوم بالخطوات األولى بإنشاء هذه
العملية ،وكذلك سنطرح خططنا للقاء
المجموعات ح��ول األسئلة التقنية
وحول العقوبات إذا كانت هناك حاجة
لذلك».
من جهته ،أكد رئيس غرفة التجارة
اإليرانية محسن جالل بور أن االتحاد
األوروب��ي سيعلن رسميا ً رفع حظره
المفروض على طهران ،وسيدخل حيز
التنفيذ حتى كانون األول المقبل.
وقال جالل بور إن «اإلعالن سيكون
األح��د ،اال أن اإلل��غ��اء الفعلي للحظر
سيعقب تنفيذ االتفاق النووي والذي
يتوجب على إي���ران اتخاذ الخطوة
التنفيذية األولى منه» ،مشيرا ً إلى أن
الحراك االقتصادي يترقب إلغاء الحظر
المصرفي وغيره من اإلج��راءات التي
من المقرر إلغاؤها حتى كانون األول.
يذكر أن إجراءات الحظر المفروضة

على طهران تنقسم ،إلى ثالثة أقسام،
وهي إج��راءات مجلس األم��ن الدولي
واالتحاد األوروبي وأميركا ،ويتطلب
إلغاؤها بعض الوقت وتنفيذ العمليات
الخاصة التي تم تناولها بالتفصيل
في خطة العمل المشتركة الشاملة
(االتفاق النووي) المبرمة بين إيران
ومجموعة  1+5الدولية.
إلى ذلك ،أعلنت وزارة الخارجية
الروسية أن العمل بدأ لتنفيذ الخطة
المشتركة لتسوية مسألة الملف
النووي اإليراني ،وأن األطراف المعنية
تنوي متابعة تطبيق كل الشروط.
ونشرت الخارجية على موقعها
اإللكتروني أمس ،أنها تنوي متابعة
بذل الجهود من أجل التطبيق العملي
للخطة الشاملة المشتركة لتسوية
قضية البرنامج ال��ن��ووي اإلي��ران��ي،
الخطة التي دخلت أمس حيز التنفيذ
رسمياً.

للحرب والعنصرية والتطرف اليميني.
على صعيد آخر ،أكدت شرطة سلوفينيا وصول أول
حافلة تق ّل الجئين إلى معبر حدودي سلوفيني مع كرواتيا
بعد أن أغلقت هنغاريا حدودها مع كرواتيا.
وقال بويان كيتل المتحدث باسم الشرطة السلوفينية:
«الحافلة على المعبر الحدودي (غروسكوفي) والمهاجرون
سيخضعون حاليا ً لعملية تسجيل» .ولم يتمكن من تحديد
عدد المهاجرين بالحافلة.
وألغت سلوفينيا أيضا ً حركة القطارات من كرواتيا
حتى ال يتمكن المهاجرون من استخدامها لدخول البالد
ما قد يبطئ حركتهم في وقت بدأت رياح الخريف وأمطاره
تجتاح منطقة البلقان.
وبحسب وك��ال��ة «روي��ت��رز» ف��إن  43حافلة مكتظة
بالمهاجرين وأكثرهم الجئون سوريون تتجمع عند حدود
صربيا الغربية مع كرواتيا عند قرية بركاسوفو.
وك��ان��ت ك��راوات��ي��ا ق��د سمحت لخمس ح��اف�لات فقط
بالدخول في الصباح ،فيما وق��ف البعض في طابور
بانتظار السماح لهم بالدخول طوال الليل.
من جهة أخرى ،قالت سلوفينيا ،التي يبلغ عدد سكانها
نحو مليوني شخص ،إنها قادرة على استيعاب مرور ما
يصل إلى  8آالف مهاجر يوميا ً إذا ما واصلوا مسيرتهم
نحو النمسا وألمانيا وهما الوجهتان الرئيسيتان لغالبية
المهاجرين.
وقالت سلوفينيا وكرواتيا ،إنهما لن تفرضا قيودا ً على
تدفق الالجئين ما دامت النمسا وألمانيا تواصالن فتح
أبوابهما الستقبالهم.
الى ذلك ،ألقت السلطات األلمانية القبض على شخص
مصري أض��رم ال��ن��ي��ران ،ف��ي  14مسكنا ً بمركز إلي��واء
الالجئين وسط مدينة هامبورغ األلمانية.
وقال رئيس الشرطة في المنطقة إن الحريق ربما كان
متعمداً ،ولم يذكر الخلفيات والدوافع ،مشيرا ً إلى توقيف
رجل يحمل الجنسية المصرية كان وراء الحادث .وأضاف
إن الوقت ال ي��زال مبكرا ً لتحديد الدوافع وراء الحادث،
والتحقيقات ال تزال جارية.
وتمكنت ق��وات ال��دف��اع المدني م��ن إخ��م��اد الحريق
واستطاع الالجئون من الفرار إلى مكان آمن ،ولم تسجل أية
إصابات .وقالت وزارة الداخلية األلمانية إنه تم تسجيل
أكثر من  490هجمة على مساكن لالجئين ،مأهولة وغير
مأهولة.

«الناتو» يبد�أ تدريبات �ضخمة
في المتو�سط اليوم
بدأ حلف شمال األطلسي «الناتو» أكبر تدريب عسكري له منذ أكثر من عقد
اليوم في استعراض واضح للقوة وسط البحر المتوسط.
وسيشارك في التدريبات  36ألف جندي و 230وحدة عسكرية و 140طائرة
وأكثر من  60سفينة حربية على مدى خمسة أسابيع ،حيث وجهت الدعوة إلى
روسيا للمشاركة في التدريبات كمراقب.
الى ذلك ،ذكرت مصادر أميركية أن قوات البحرية األميركية ستجري ألول
مرة تجارب على الدرع الصاروخية في أوروبا خالل الشهر الجاري.
ونقلت مجلة «ميليتاري» األميركية عن مصدر في األسطول السادس أن
الواليات المتحدة ستجري مثل هذه التجارب بمشاركة قوات من كندا وفرنسا
وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وألمانيا والنروج وإيطاليا.
وأوض��ح المصدر أن  4سفن أميركية ستنضم إل��ى  8أخ��رى من البلدان
المذكورة إلجراء تجارب من بينها اعتراض صاروخين في آن واحد أحدهما
باليستي سيطلق من جزر ميدان في هبريدس البريطانية على سواحل إيسلندا،
وآخر مضاد للسفن سيطلق من مسافة قريبة نسبياً.
وتهدف هذه التجارب إلى رفع مستوى التنسيق للتصدي لصواريخ عدة في
آن واحد ،وذلك في إطار ما يعرف بـ«المنظومة الموحدة للدفاع الجوي والدرع
الصاروخية».
وتطور الواليات المتحدة األميركية بالتعاون مع «الناتو» الدرع الصاروخية
في أوروبا خالل السنوات العشر الماضية بذريعة التصدي لهجوم صاروخي
إيراني محتمل ،حيث تلقى هذه التحركات معارضة موسكو التي ترى فيها
تهديدا ً مباشرا ً ألمنها.

