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الإرهاب واحد...
الأدوات مختلفة
لكن المعايير مزدوجة
 راسم عبيدات
اإلره��اب هو اإلره��اب وال يجوز لصقه بجماعه أو مذهب أو دين
محدد فاإلرهاب عابر للقارات ،وكذلك ال يجوز التفريق أو التبرير
ف��ي التعاطي م��ع اإلره ��اب على أس��اس األص��ل القومي أو توظيف
هذه الجماعة اإلرهابية أو تلك خدمة ألهداف وغايات ومصالح دول
أو أح��زاب أو أف��راد ،واإلره ��اب مارسته دول��ة أو أح��زاب أو أف��راد ال
يجوز التستر عليه ،أو دعمه وتشجيعه ومنحه الجوائز بالسيطرة
على الحكم ،ولكن ما يحدث ونرى أن اإلره��اب يجرى التعاطي معه
وتفسيره على أساس المصلحة والهدف والمنشأ واألصل القومي،
وه �ن��ا ن�ج��د ب��أن األم�ث�ل��ة ص��ارخ��ة وم��دوي��ة ف�م��ا ي�ت�ع��رض ل��ه شعبنا
الفلسطيني من إره��اب منظم على يد دول��ة االحتالل «اإلسرائيلي»
حيث شعب أعزل ُطرد وشرد عن أرضه منذ  68عاما ً بفعل العصابات
الصهيونية ،يحرم من حقه في العيش والعودة الى أرضه ،بل وحتى
العيش على جزء من أرضه في دولة مستقلة كباقي شعوب البشر،
ويجرى وسم نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقالله من
قبل الشرعية الدولية والقانون الدولي بأنه «إره��اب» في حين يتم
توصيف ما ترتكبه «إسرائيل» من جرائم بكل أشكالها وعناوينها من
إعدامات وتصفيات ميدانية بحق المواطنين العزل ،والتي كان آخرها
جريمة اقتحام ما يسمى بالمستعربين للمشفى األهلي في الخليل
وإطالق النار في أقسامه وقتلها للشهيد عبدالله الشاللدة الذي لم يكن
ال مسلحا ً وال مطلوبا ً وال يشكل خطرا ً على قوات االحتالل ،وقس على
ذلك ما تعرضت له المستشفيات والمؤسسات الطبية األخ��رى في
الضفة الغربية والقدس من عمليات اقتحام وإطالق للقنابل الغازية
والصوتية في ساحاتها وبالقرب من أقسامها ،مستشفى المقاصد
نموذجاً ،وليس هذا فقط بل ما يستخدم من عقوبات جماعية بحق
شعبنا ترتقي إلى جرائم حرب ضد اإلنسانية والقانون الدولي من
هدم للمنازل وسحب لإلقامات وترحيل وإبعاد عن القدس واألقصى
واالستيطان المدمر والجرائم بحق األسرى والمعتقلين واالحتفاظ
بجثامين الشهداء وغيرها ،بأنه دفاع عن النفس ولعل ما قاله أوباما
في لقائه مع نتنياهو أخيرا ً ورسالة كيري للرئيس عباس ،تكشف
بشكل ج�ل��ي ،ب��أن م��ن ي�ح��اول��ون ال�ق��ول بأنهم ي�ح��ارب��ون اإلره ��اب،
هم أول من يدعمونه ويقفون إلى جانبه ويشجعونه على التطاول
وعدم االنصياع للقانون الدولي واإلنساني وعدم احترم أي مواثيق
واتفاقيات دولية.
ك��ل ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ت��رت �ك��ب ب �ح��ق ش�ع�ب�ن��ا وم� �ص ��ادرة ح �ق��ه في
ال�ح�ي��اة وال�ب�ق��اء بحرية وك��رام��ة ،ل��م ت�ح��رك س��اك�ن�ا ً عند م��ن يدعون
حمايتهم ودفاعهم عن الشرعية والقانون الدولي ،وعن قيم الحرية
والديمقراطية ،والذين هم أول من «يعهرونها» ويستخدمون المعايير
المزدوجة في تطبيقها.
اإلره��اب ضرب في عين السكة في الضاحية الجنوبية من لبنان
قبل ثالثة أي��ام ،وراح ضحية تفجيراته اإلجرامية من قبل عدد من
القتلة والمجرمين المتوحشين ع�ش��رات ال�ش�ه��داء م��ن المواطنين
األبرياء ومئات الجرحى ،وهذه التفجيرات التي جرت نعرف بأن من
استخدموا تلك العناصر اإلرهابية في هذا القتل اإلجرامي المقزز،
يستهدفون وحدة لبنان واستقراره والسلم األهلي فيه ،و»شعبنة»
الفتنة المذهبية سني – شيعي ،وزجهم ألسماء فلسطينية وهمية
شاركت في تلك التفجيرات أيضا ً يراد له تحريض المقاومة والشعب
اللبناني على شعبنا الفلسطيني ،وك��ذل��ك ي��راد م��ن ذل��ك وق��ف دعم
ومشاركة حزب الله والمقاومة اللبنانية للجيش السوري في حربه
على المجاميع اإلرهابية هناك ،وهذا دليل فلس وانهيار ودخول تلك
العصابات المجرمة في أزم��ة عميقة ج��راء ما يجري لها منا على يد
الجيش العربي السوري وحلفائه في المناطق التي يسيطرون عليها.
ه ��ذه األع��م��ال اإلره��اب �ي��ة ج ��رى ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ب�ل�غ��ة المصلحة
والتوظيف والتبرير من قبل الغرب االستعماري ومشيخات النفط
والكاز دفيئيات وحواضن تلك الجماعات اإلرهابية ،ومن أمدّها بالمال
والسالح والرجال ،لكي تمارس كل أشكال القتل واإلرهاب والخطف
والتعذيب والتدمير والتطهير العرقي ،ولكن لم يجر التصدي ومحاربة
تلك الجماعات اإلجرامية واإلرهابية والتنبه لخطرها ،س��واء على
األرض السورية أو العراقية أو الليبية أو المصرية أو التونسية أو في
الضاحية الجنوبية ،بل كان يجرى توظيفها خدمة لمصالح ومشروع
ي��راد له تدمير كامل المنطقة العربية وإغراقها في ح��روب التدمير
الذاتي والفتن المذهبية والطائفية وتقسيم العالم العربي المقسم
تقسيما ً جديدا ً على أسس طائفية ومذهبية ،ولكن بدا التحرك للتصدي
لهذه الجماعات اإلرهابية من القاعدة ومتفرعاتها «داعش» و»النصرة»
و»فتح اإلسالم» و»أحرار الشام» و»جند الشام» وغيرها ،ولكن أيضا ً
في إط��ار توظيفي وتفريقي بين إره��اب جيد وإره��اب سيئ ،عندما
شعر الغرب االستعماري وأميركا بأن خطر تلك الجماعات اإلرهابية
سيرتد عليها ،بعد ع��ودة تلك الجماعات اإلرهابية إل��ى بلدانها من
سورية والعراق وليبيا وغيرها ،حيث حدث أكثر من تفجير إجرامي
في أكثر من عاصمة أوروبية ومشيخة خليجية.
فرنسا الداعم األول لإلرهاب في سورية وفلسطين وغيرها ،والتي
كانت تقاتل في فيينا بشكل قوي حول من هي التنظيمات التي يجب
تصنيفها كتنظيمات إرهابية أو غير إرهابية ويحق لها أن تكون جزءا ً
من المشاركة في الحل السياسي لألزمة السورية ،ضربها أمس
اإلرهاب مجددا ً وعدد القتلى تجاوز المئة وخمسين والجرحى تجاوز
المئتين ،من يوظفون اإلرهاب ويشغلونه حتما ً سيكتوون بناره ،ولعل
تجارب الجهاد اإلسالمي العالمي ،جماعة القاعدة والعرب األفغان،
الذين جندتهم أميركا وأمدتهم بالسالح والسعودية بالمال والرجال
من أجل محاربة الروس في أفغانستان ،حيث انقلبوا على مشغليهم
الذين حولوهم من مناضلين من أج��ل الحرية ال��ى قتلة وإرهابيين
ومجرمين بعد انتهاء الدور والهدف والمهمة من التشغيل.
اإلره ��اب ي�ج��ري التعامل معه على أس��اس المعايير المزدوجة
والمصالح واالنتقائية واألص ��ل ال�ق��وم��ي ،حيث ال��ذرائ��ع والحجج
والتبرير والمصوغات جاهزة لتبرير ارتكابه س��واء في فلسطين
أو سورية أو العراق أو مصر أو اليمن وليبيا والضاحية الجنوبية،
ولكن عندما يضرب ب��اري��س وقلب العواصم الغربية ،يتقاطر كل
الزعماء األوروبيين وتوابعهم من العربان في المشيخات الخليجية
وغيرها ،من أجل التنديد واالستنكار والتوعد والتهديد والمشاركة
في المسيرات المنددة بهذا اإلرهاب المدمر.
نحن في فلسطين أول من نكتوي بنار هذا اإلرهاب الذي يمارس
بحقنا ،وكذلك في سورية والعراق والضاحية الجنوبية وليبيا ومصر
واليمن ،نطالب بأن يجرى التعامل مع اإلرهاب وفق قاعدة عامة متفق
عليها وبما ينسجم مع قوانين وقواعد الشرعية الدولية ،سواء الممارس
من قبل دول أو جماعات أو أفراد ،فال يوجد إرهاب جيد وإرهاب سيئ،
وال يوجد إرهاب مبرر وإرهاب غير مبرر ،ومن يتقاطرون الى باريس
من أجل إدانة التفجيرات اإلرهابية ونحن كشعب فلسطيني مظلوم
مقهور يكتوي بنار إرهاب دولة «إسرائيل» ،نعلن إدانته واستنكاره،
ومن يريدون محاربة اإلرهاب فعالً عليهم التقاطر إلى الشام والعراق
والضاحية الجنوبية وشرم الشيخ وعدن وطرابلس من أجل إدانته
واستنكاره ،والعمل على تجفيف منابعه ومصادره المالية ،وتدمير
بناه وق��واع��ده المؤسساتية والخدماتية واإلغاثية ،وإغ�لاق ووقف
كل منابر الفتن المذهبية والطائفية والتحريضية اإلعالمية والدينية،
ووقف دعم ومساندة الدول التي ترعاه وتحتضنه ،وعزل ومقاطعة
الدول الممارسة له اقتصاديا ً وسياسيا ً وفرض عقوبات عليها وجلب
قادتها للمحاكم الدولية كمجرمي حرب حتى تكون المعالجة ناجحة
وفعالة.
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كوالي�س
خفايا

باري�س تحيك الأكفان ...من يطفئ النيران؟
 د .محمد بكر



وجه
دقت ساعة «داعش» في باريس ،وبعيون حمراء ّ
التنظيم حممه وقذف بكرة النار إلى العمق الفرنسي ،اهتز
«شموخ» برج إيفل من هول المشهد ،ربما سينتظر مآالتٍ
لن تكون بأفضل حال من قوس النصر في تدمر وكذلك
عشرات المعالم الحضارية واإلرث التاريخي التي نالت
منها النار والفؤوس «الداعشية» في سورية والعراق ،إذا
ما استمرت السياسات الغربية على حالها تراوغ وتماطل
وتستمر ف��ي تصدير «ن�ع��وم��ة» عملياتها العسكرية في
ٍ
تتأت مفاعيله منذ أكثر من سنة سوى
تحالف ستيني لم
َّ
فت ٍل لعضالت «داع ��ش» ،ب��ات يستعرضها التنظيم أمام
العالم ،وتتكاثر دع��وات��ه لما يعده ج�ه��ادا ً ليست وجهته
هذه المرة األراضي السورية إنما فرنسا نفسها ،بدورها
تكاثرت كل ألوان الدنيا لتصبغ وجه هوالند ،لم يستطع
ف��ي ح�ض��رة ام�ت��زاج�ه��ا ع�ل�م��اء ال �ف��راس��ة تفسير مالمحه
ومعالمه ،فيما كان الستشعار أوباما نمطية خاصة أدلى
بما يقوله ويرويه خصومه منذ سنوات لجهة أن اإلرهاب
بات خطرا ً يهدد العالم أجمع ،بينما يبقى السؤال األكثر
حضورا ً وإلحاحا ً أنه إذا كان «الطبيب» هوالند تلمس يقينا ً
ال �ع��وارض المرضية وش� ّ
�خ��ص الحالة «ال�ص��ادم��ة» التي
أصابت الجسد الفرنسي لدرجة معرفة من نفذ الهجمات
وم��ن أي��ن أت ��وا ف �ل �م��اذا ي��وغ��ل ال �ع�لاج ب �ع �ي��دا ً ع��ن اإلرادة
الفرنسية وإرادة حلفائها؟
إذا ما أردنا البحث بصورة واسعة وشاملة في هجمات
باريس ،فإنه ليس تفصيالً مهما ً إعالن العثور على جواز

س�ف��ر س ��وري ب�ج��ان��ب ج�ث��ة أح��د االن�ت�ح��اري�ي��ن ،ال ��ذي قد
يكون له داللة يتم التسويغ من خاللها لتدخل أوسع في
سورية أو منع تدفق الالجئين ألوروبا ،وليس كافيا ً فقط
على أهميته االستنفار وحشد الجيش وإغ�لاق الحدود
وإع�لان حالة ال�ط��وارئ ،وليس مهما ً فقط اإلص��رار على
الحل السياسي لألزمة السورية أكثر من أي وقت مضى
بعد هجمات باريس كما جاء على لسان وزير الخارجية
األلمانية ،بقدر أهمية التحول الجذري في السياسة التي
ك��ان��ت متبعة ف��ي طريقة التعاطي م��ع منظومة اإلره��اب
التي باتت ال تعرف حدودا ً أو محددات أو ضوابط بعينها
تتحرك ضمنها ،إذ لطالما كان بيان «داعش» واضحا ً توعد
فيه فرنسا ومن يسير على دربها باالستهداف.
إن م��ا ش �ه��دت��ه ب��اري��س م��ن ه �ج �م��اتٍ دام �ي��ة ي �ج��ب أن
تؤسس لتحرك دولي جاد لصياغة استراتيجية موحدة
ع�ل��ى أرض �ي��ة مشتركة صلبة تنتفي منها ك��ل مفردات
التشبث بالمواقف وتصلب اآلراء والعمل السياسي وفق
ما يمليه المنطق ،وم��ا تفرضه األول��وي��ات ،وترحيل كل
عوامل التشنج والتناطح السياسي واالبتعاد من المواقف
الصدامية وال �ش��روط المسبقة ،وتحكيم المشهد وفق
مفرزات الواقع ،وعدم االستثمار السياسي في جغرافية
بعينها لتحقيق أهداف سياسية ،ومن ثم اإلتيان بالنقيض،
ومكاثرة التعاطي على أساس القوانين والمواثيق الدولية
ف��ي جغرافية أخ��رى ،فهل يختلف مثالً تنظيم «داع��ش»
بنسخته السورية عن تنظيم «داعش» بالنسخة الفرنسية،
وه ��ل ث�م��ة وج ��ود ل�ج�م�ه��ور ف��رن�س��ي ي�ط��ال��ب بالحريات
والتعددية السياسية ،وثمة ف��ي المقابل نظام فرنسي
ق��ام باستجالب المرتزقة والميليشيات «لقتل الشعب»
التي أنتجت بدورها شبكات لمجموعات متطرفة ،كما يتم
توصيف الحاصل في المشهد السوري في بعض وسائل

اإلع�لام العربية والغربية ،وعليه فإن قمة العشرين في
أنطاليا على محك غاية في األهمية وأمام استحقاق مهم
ال خيار فيه (إذا صدقت فعالً النيات وتالقت اإلرادات) إال
بمواجهة جديد الحدث بأبعاده وامتداداته وارتداداته ،وإن
التوافق على إطالق العمليات السياسية وتسريع الجهود
الستيالد تسوية سياسية في س��وري��ة ،وتحديد ماهية
األول��وي��ة وح�ص��ره��ا ف��ي مكافحة اإلره���اب واستشعار
«األيام المعدودة» لـ «داعش» بحسب ما أعلنه كيري ،يجب
أن يقترن بخطوات عملية فاعلة على األرض أولها تنفيذ
ال �ق��رارات ال��دول�ي��ة المتعلقة ب��اإلره��اب وال سيما القرار
 ،2170وعمل كل ما من شأنه للضغط على الدول الراعية
ّ
للكف ع��ن سياساتها ال �ه��دام��ة ،وال سيما أن
وال�م�م��ول��ة
هوالند أكد أن هجمات باريس كانت نتاج تخطيط خارجي
ومساعدة وتسهيل من الداخل.
فهل ستكون قمة العشرين محطة لتذليل الخالفات،
وت��وح��د ال ��رؤى ،وه��ل يثمر اللقاء ال��ذي سيجمع بوتين
بالعاهل السعودي ،بحسب ما أعلن الكرملين لبحث األزمة
السورية في كبح الجماح واإلصرار السعودي الذي استمر
بتصدير ذات المواقف واللهجة النارية في ذروة الحدث
الفرنسي لجهة المطالبة برحيل األسد أو استمرار دعمه
للمعارضة السورية إلزاحة األسد بالقوة بحسب تعبير
الجبير؟ أم أن الصبر االستراتيجي األم�ي��رك��ي سيبقى
حاضرا ً في الخطاب والسلوك األميركي ،ربما تكون معه
عواصم أوروبية أخرى غير باريس على موعد مع حياكة
أكفان بالجملة لمواطنيها ،تماما ً كما بدت باريس في ليل ٍة
حمراء ،كاحمرار عيون «داعش».

 كاتب فلسطيني مقيم في سورية

يونكر يطلب من دول االتحاد الأوروبي �أال تنقاد لردود فعل ترف�ض الالجئين

المخابرات الألمانية تحذر من «فو�ضى الهجرة»
وات�صال الإرهابيين بالالجئين
دع���ا رئ��ي��س ج��ه��از ال��م��خ��اب��رات
األلماني هانز-جورج ماسين إلى
تطبيق «إج���راءات منظمة» لدخول
آالف الالجئين إلى ألمانيا قائالً إن
المتطرفين ق��د يستغلون الهجرة
التي تتسم بالفوضى.
وأث���ارت الهجمات الدامية التي
وقعت في باريس و ُقتل فيها ما ال يقل
عن  129شخصا ً نقاشا ً في ألمانيا
ب��ش��أن م��وق��ف المستشارة انغيال
ميركل المرحب بالالجئين وكيفية
إج��راء مراجعة أفضل لمن يدخلون
ألمانيا.
وق���ال ماسين« :م��ن الممكن أن
يكون هناك أيضا ً إرهابيون آتون مع
الالجئين ،ولكننا نعتبر هذا احتماال ً
أقل ...بالنسبة إللى السلطات األمنية
فمن المهم أن تكون هناك إج��راءات
منظمة في ما يتعلق بالدخول إلى
ألمانيا».
وأب���دى م��اس��ان قلقه أي��ض �ا ً من
أن سعي المتطرفين الموجودين
بالفعل في ألمانيا لتجنيد مهاجرين
شبان .وقال« :نالحظ أن اإلسالميين
يتصلون بشكل محدد بالالجئين في
مراكز االستقبال ...نعرف بالفعل
أكثر م��ن  100ح��ال��ة» ،مضيفا ً أن
«المتطرفين يعتبرون أزمة الالجئين
ف��رص��ة لتجنيد أن����اس م���ن أج��ل
قضيتهم».
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ال��ش��رط��ة
األل��م��ان��ي��ة ت��ق��وم ح��ال��ي�ا ً بمراجعة
جوازات السفر عند المعابر الحدودية
وف���ي ال��م��ن��اط��ق ال��ح��دودي��ة ،فمن
المعتقد أن آالف الالجئين يدخلون
للبالد من دون أي مراجعات.
وأش����ار م��اس��ان إل���ى أن طريق
الالجئين من سوريا وال��ع��راق إلى

يسجل ديبلوماسي
فرنسي سابق حجم
التح ّول في الرأي العام
الفرنسي بعد عمليات
باريس الدموية التي
نفذها انتحاريو ومسلحو
«داعش» من خالل
المواقف التي أدلى بها
المثقفون ورجال النخب
الفرنسية عبر وسائل
اإلعالم ،والتي أجمعت
على الحاجة إلى تغيير
السياسة الفرنسية نحو
سورية بالتوقف عن ترف
لعبة المعارضة والموقف
من الرئيس السوري نحو
انفتاح عاجل على الدولة
السورية وتنسيق الجهود
معها ألنّ القضية صارت
أمنا ً قوميا ً فرنسيا ً ال مكان
فيه للترف.

تركيا� :إ�صابة  4عنا�صر من ال�شرطة
بتفجير انتحاري في غازي عنتاب
قتل  5عناصر ينتمون لتنظيم «داعش» في اشتباكين منفصلين مع القوات
التركية في جنوب شرقي البالد ،حسبما اعلنت مصادر تركية أمس.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن انتحاريا ً ينتمي لـ»داعش» فجر نفسه أثناء
حملة للشرطة التركية أول من أمس في مدينة غازي عنتاب بجنوب شرقي
البالد على الحدود مع سورية ،ما أدى إلى إصابة  4عناصر من الشرطة بجروح
أحدهم بحالة خطيرة.
وحسب وكالة أنباء «دوغان» قام انتحاري بصعق متفجرات ملصقة على
جسده لدى اقتحام شرطة مكافحة اإلرهاب لشقة في أحد مباني المدينة.
وكانت وسائل إعالم تركية أفادت بمقتل  4عناصر من «داعش» في تبادل
إلطالق النار مع جنود أتراك عند الحدود مع سورية.
وذكرت صحيفة «حرييت» اليومية التركية أن سيارتين يقودهما مقاتلون
من التنظيم اقتربتا من مركبة مدرعة للجيش في مقاطعة أوجوزيلي في غازي
عنتاب ولدى تلقيها أوامر بالتوقف ردوا بإطالق النار.
ورد الجنود األت��راك بالرصاص فقتلوا أربعة من متشددي التنظيم كانوا
يستقلون السيارة األولى ولم يعرف عدد المقاتلين في السيارة الثانية التي
الذت بالفرار.

الت�صويت في �أوكرانيا في الجولة
الثانية من االنتخابات المحلية
تركيا واليونان وش��م��اال ً عبر دول
البلقان خطير ج��داً .وقال إن «قيام
األشخاص المكلفين بمهمة قتالية
ب��ال��ع��ب��ور م��ن ت��رك��ي��ا إل���ى ال��ج��زر
اليونانية ف��ي سفن غير صالحة
ل�لإب��ح��ار س��ي��ك��ون أم����را ً محفوفا ً
بالمخاطر وغير نموذجي بالنسبة
لهم».
وف����ي ال���س���ي���اق ،ق����ال رئ��ي��س
المفوضية األوروب��ي��ة ج��ان كلود
يونكر أمس إن دول االتحاد األوروبي
يجب أال تنقاد لردود الفعل الذميمة
الداعية إلى رفض دخول المهاجرين
في أعقاب هجمات باريس مشددا ً
على أن مطلقي ال��ن��ار مجرمين ال
طالبي لجوء.
وق��ال يونكر في مؤتمر صحافي

على هامش مؤتمر قمة مجموعة
ال��دول العشرين في منطقة أنطاليا
الساحلية في تركيا« :علينا أال نخلط
بين الفئات التي تتوافد إلى أوروبا»،
مضيفا ً أن «المسؤول عن الهجمات
في باريس مجرم وليس الجئا ً أو
ساعيا ً إلى اللجوء».
وقال رئيس المفوضية األوروبية:
«أري���د دع��وة م��ن ي��ح��اول��ون تغيير
جدول أعمال الهجرة التي تبنيناها
وأن أذك��ره��م ب��أن يكونوا جديين
حيال هذا األم��ر وأال ينقادوا لردود
الفعل الذميمة التي ال أحبذها».
م��ن ناحيته ،ق��ال وزي���ر ش��ؤون
أوروبا البولندي كونراد زيمانسكي
إن حكومته لم توافق على التزام
ب��ول��ن��دا ب��ال��ق��ب��ول ب��ح��ص��ت��ه��ا من

الالجئين وفق خطة إعادة التوزيع
الموسعة لالجئين على دول االتحاد
ّ
األوروب�����ي ،م��ض��ي��ف�اً« :ع��ل��ى ض��وء
األعمال المأساوية في باريس ال نرى
أي إمكانية سياسية لتنفيذها».
وفي السياق ،قال رئيس الوزراء
السلوفاكي روبرت فيكو «كنا نقول
إن هناك مخاطر أمنية هائلة مرتبطة
بالهجرة وكلنا أم��ل ف��ي أن يفتح
بعض الناس أعينهم اآلن».
ووج����ه م��س��ؤول��ون ب��ول��ن��دي��ون
وسلوفاكيون ضربة لخطة االتحاد
األوروبي إلعادة توزيع الالجئين بعد
الهجمات في باريس التي أسفرت
عن مقتل  129شخصا ً واعتبروا أن
أعمال العنف تؤكد المخاوف من
استقبال الالجئين المسلمين.

فتحت مراكز االقتراع في أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين أمس في تمام الساعة
الـ 8صباحا ً بالتوقيت المحلي النتخاب مجالس اإلدارة المحلية.
وذك��ر الناطق باسم اللجنة المركزية لالنتخابات األوكرانية في حديث
للصحافيين أن «المراكز االنتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين وأن التصويت
قد بدأ».
وشهدت  29مدينة أوكرانية في مقدمها العاصمة كييف وغيرها من المدن
الكبرى جولة اإلعادة في انتخابات اإلدارة المحلية ،على أن تعتبر االنتخابات
نافذة قانونا ً عمال ًبالتشريعات االنتخابية المرعية وبغض النظر عن نتائجها.
وتجدر اإلشارة إلى أن الجولة األولى من انتخابات اإلدارة المحلية األوكرانية
كانت قد أجريت في الـ 25تشرين األول الماضي ،وتم وفقا ً لمبدأ الغالبية بغض
النظر عن نسبة األصوات انتخاب رؤساء بلديات المدن التي ال يتعدى سكانها
الـ 90ألف نسمة.
أما المدن الكبرى ،فأعيدت االنتخابات في تلك التي أخفق فيها جميع
المرشحين في الحصول على أصوات الغالبية ،أي أصوات  50في المئة من
الناخبين إضافة إلى صوت واحد.
وعمالً بالقوانين االنتخابية األوكرانية سيتم إعالن نتائج االنتخابات خالل
مدة أقصاها الـ 20من تشرين الثاني ضمناً.
يذكر كذلك أن السلطات األوكرانية اتخذت إجراءات أمنية مشددة في المدن
التي تشهد االنتخابات لضمان سالمة التصويت ونجاح االقتراع.

�صالحي :تفكیك �أجهزة الطرد الإ�ضافیة منوط ب�إيجابية تقرير الوكالة

ظریف وكیري یبحثان كیفیة �إلغاء الحظر
قال وزیر الخارجیة اإلیراني محمد جواد ظريف بعد
لقائه نظیره األميركي جون كيري على هامش اجتماع
فيينا بشأن األزمة في سورية ،أنهما «بحثنا بشأن آلیات
إلغاء العقوبات وتنفیذ أميركا اللتزاماتها».
وقال ظریف بعد اللقاء الذي استغرق نحو ثالث ساعات
«نأمل القیام بما تبقی من األمور في الفترة بین أواسط
كانون األول حتی نهایته» ،مضيفا ً فی ما یتعلق بإعادة
تنظیم الوثیقة الخاصة بمنشأة أراك قال إن «الجمیع
وقع هذه الوثیقة ولم یبق إال واحد أو اثنان من الوزراء كي
تكتمل وتصبح نهائیة».
وك��ان وزی��ر الخارجیة األم��ي��رك��ي ق��د أك��د ف��ي اللقاء
«نظرا ً إلی تعلیمات الرئیس األميركي فنحن سنعمل بكل
التزاماتنا وإن تطلب األمر بعض اإلیضاحات سنعمل علی
تقدیمها» ،مضيفاً« :نحن شجعنا النواب بأن یطمئنوا
الشركات األميركیة بأنها س��وف لن تواجه المشاكل
السابقة وبإمكانها الدخول في األسواق اإلیرانیة».
من جهته ،أعلن مساعد رئیس الجمهوریة رئیس منظمة
الطاقة الذریة ،علي أكبر صالحي ،أن تفكیك أجهزة الطرد
المركزي اإلضافیة یستغرق شهراً ،مشيرا ً إلى أن أجهزة
الطرد المركزي (اإلضافیة) التي نقوم بتفكیكها كان قد تم
تركیبها فقط ولم تكن تعمل وال تقوم بتخصیب الیورانیوم،
وأض��اف« :إن تفكیك أجهزة الطرد یستغرق نحو شهر
ویستغرق تركیبها شهرا ً الی شهرین».
وأوض��ح رئیس منظمة الطاقة ال��ذری��ة اإلیرانیة أن
أجهزة الطرد المركزي تتضرر حین التفكیك ونحن نسعی
لخفض هذه االض��رار الی أدنی حد ممكن ،مشيرا ًَ إلى أن
هذه األجهزة تعاني من مشكلة تصمیم ذاتیة وهي لیست
بمستوی طموحنا ،وقال« :إن تفكیك أجهزة الطرد المركزي
في منشاة فردو یتم بصورة أبطأ».
ون��وه صالحي ال��ی أن تفكیك األج��ه��زة یجرى وفقا ً
للجدولة الزمنیة والتعلیمات ال��ص��ادرة ع��ن رئیس
الجمهوریة ،وقال« :تفكیكها بدا منذ أسبوعین في نطنز
وشمل األجهزة غیر العاملة ،أما في فردو الذي یضم ألفي
جهاز للطرد المركزي فقد اتخذنا التمهیدات الالزمة وسیتم

تفكیك ألف جهاز منها في اللحظات األخیرة».
وأض��اف المسؤول اإليراني إنه حینما تعلن الوكالة
الدولیة للطاقة الذریة رأیها فی  15كانون األول ،وفیما
لو كان موائما ً لرأي الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة ،فإننا
سنقوم منذ تلك اللحظة بإنجاز بقیة األمور سریعاً.
وأشار الی أن إیران تملك فی الوقت الحاضر  9أطنان
من الیورانیوم المخصب ،وقال« :إن إيران عارضت خفض
نسبته وقررت بیعه لتدخل ضمن الدول البائعة للیورانیوم
المخصب وهي االتحاد األوروبی وروسیا وأمیركا».
وأوض��ح صالحي أن بالده ستتسلم الكعكة الصفراء
بدل الیورانیوم المخصب الذي تبیعه ،وقال« :إن إیران
ستتسلم  140طنا ً من الیورانیوم الطبیعي إزاء الیورانیوم
المخصب الذي تبیعه».

وفی ما یتعلق بإعادة هیكلة مفاعل آراك ،قال صالحي:
«إن هنالك وثیقة أخری یتوجب أن توقع علیها مجموعة
« »1+5وأن تكون تعهدات هذه الدول جاهزة حول إعادة
هیكلة المفاعل» ،وتوقع أن یكون التقریر الذي سیرفعه
رئیس الوكالة الدولیة للطاقة الذریة یوكیا أمانو حول
األنشطة النوویة اإلیرانیة في  15كانون األول المقبل
إیجابیاً.
وف��ي السياق ،أعلن مساعد منظمة الطاقة الذریة
اإلیرانیة وأمین لجنة أمن التكنولوجیا النوویة ،أصغر
زارع��ان ،أن االتفاق النووي أدی الی رقي مكانة إیران
وعزتها واقتدارها في السوح العلمیة والدولیة.
وقدم مساعد منظمة الطاقة الذریة اإلیرانیة إیضاحات
حول كیفیة التخصیب بواسطة أجهزة الطرد المركزي،

واستعرض الظروف القائمة وضرورة تجاوز أجهزة الطرد
المركزي <آي آر  >1بهدف تغطیة حاجة مفاعالت البالد
للوقود النووي.
وأشار الی فشل مشروع التخویف من إیران وتهدیدها
علی الصعید الدولي وكذلك فشل اللوبي الصهیوني في
الكونغرس االمیركي ،وق��ال« :إن حساسیة العدو في
الصناعة النوویة لیست بسبب التخصیب فقط ،بل تعود
للثقة بالنفس المتبلورة (لدی الشعب اإلیراني) والتأثیر
اإلیجابي لهذه الصناعة في سائر الصناعات األخ��ری
كالصحة والطاقة والزراعة ،لذا فإن العداء للجمهوریة
اإلس�لام��ی��ة اإلی��ران��ی��ة ل��ن ینتهي وسیستمر بأشكال
مختلفة».
الى ذلك ،أعلن بهروز كمالوندي نائب رئيس منظمة
الطاقة الذرية اإليرانية أنه من المقرر أن تتسلم طهران
من الجانب الروسي إدارة محطة «بوشهر» الكهرذرية
قبل نهاية العام الحالي ،وقال« :سوف يتولى الفنيون
اإليرانيون قبل نهاية العام الحالي إدارة محطة بوشهر
بشكل كامل».
وأعاد المسؤول اإليراني إلى األذهان الزيارة التي قام بها
نيقوالي سباسكي نائب المدير العام لشركة «روس آتوم»
الحكومية الروسية للطاقة الذرية يومي الـ 11والـ 12من
تشرين الثاني إلى إيران ،والمحادثات التي عقدها مع علي
أكبر صالحي نائب الرئيس اإليراني ،رئيس منظمة الطاقة
الذرية اإليرانية.
وأشار كمالوندي إلى أن المحادثات ركزت على مسارات
التعاون ال��روس��ي اإلي��ران��ي ف��ي ض��وء ات��ف��اق التسوية
النهائية لملف طهران النووي الذي أبرم في فيينا الصيف
المنصرم.
ولفت النظر في هذه المناسبة إلى التقدم الملحوظ الذي
أحرزته موسكو وطهران على صعيد إعادة تأهيل منشأة
فوردو اإليرانية لتخصيب اليورانيوم ،وتحويلها إلى مركز
علمي بحثي إلنتاج النظائر المشعة المستقرة.

