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عربيات  /دوليات

مخيم �شعفاط...
و�أهمية الحا�ضنة ال�شعبية
 راسم عبيدات
ق�ل��ت ف��ي أك �ث��ر م��ن م�ق��ال��ة إنّ م��ن ش ��روط اس �ت �م��رار وتط ّور
وتصاعد الهبّة الشعبية هو وجود بيئة وحاضنة شعبية ،فمن
دون�ه��ا يبقى العمل ف��ي اإلط��ار النخبوي وال�ف��وق��ي ،فالحاضنة
الشعبية لالنتفاضة أو الهبة أو الغليان أو التم ّرد ،هي بمثابة
ال �م��اء للسمك ،ول��ذل��ك ف ��إنّ ت�ج��رب��ة مخيم ش�ع�ف��اط واح ��دة من
التجارب في سفر النضال الوطني التح ّرري الفلسطيني التي
تستحق أن تع ّمم وأن ُيستفاد منها في أكثر من موقع ومجال،
والمسألة ليست مقتصرة على تضافر وتكاتف الجهد الشعبي
في تأمين بيت موقت ألسرة الشهيد ابراهيم العكاري ،وتصميم
أهل المخيم بمختلف قطاعاته ومكوناته ومركباته المجتمعية
والسياسية ،وفي المقدّمة منها الشبابية ،على إزالة ركام البيت
المفجر وإعادة بنائه من جديد ،بل وأيضا ً هنا وجدنا بأنّ القطاع
ّ
الخاص لعب دورا ً في عملية توفير مستلزمات واحتياجات البيت
من أثاث وأدوات كهربائية وما يحتاجه من وسائل وأدوات كي
يصبح جاهزا ً للسكن وفي زمن قياسي ،وهذا يؤكد الحاجة الى
توسيع القاعدة الشبابية في الهبّة الشعبية ،لكي تشمل قطاعات
وفئات أخرى من شعبنا الفلسطيني.
االح�ت�لال عجز أكثر م��ن م��رة ع��ن اقتحام مخيم شعفاط من
أج��ل القيام بعمليات تفجير بيوت الشهداء ،وف��ي ك� ّل م��رة كان
يحاول فيها ،كان يجد التفافا ً شعبيا ً وجماهيريا ً واسعا ً حول
ب�ي��وت ال�ش�ه��داء ،م��ا يضطره ال��ى ال�ت��راج��ع واالن�س�ح��اب ،ولكن
هذا االحتالل الغاشم المتسلح بنظرية االستعالء والعنجهية،
وب��أن ال�ع��رب والفلسطينيين فقط يخضعون بالقوة والعصا،
وب��أن��ه محظور على حكومة االح �ت�لال ال�ت�ن��ازل وال�ت��راج��ع في
يمس بهيبة
وجه شبان االنتفاضة أو شعبنا الفلسطيني ،فهذا
ّ
جيشها وحكومتها وسيادتها ،ولذلك تراجعها بغرض وضع
خطط جديدة تمكنها من تحقيق هدفها بتفجير بيوت الشهداء،
ودخ��ول المخيم بأق ّل الخسائر والمواجهات ،ورأت أن الوقت
المناسب ،لذلك هو عندما يذهب العمال إلى أعمالهم والطالب الى
مدارسهم ،هؤالء الذين يشكلون رأس الحربة والعصب الرئيس
لقيادة المواجهات مع جنود االحتالل في حال اقتحامهم ،ولكن
رغم ذلك وجدنا بأن هاجس الخوف كان يسيطر على االحتالل
وجيشه ،حيث أن عملية غ��زو واج�ت�ي��اح المخيم ب�ه��ذه األع��داد
الكبيرة من الجنود المدججين بالعدة والعتاد والسالح ،كان يراد
منها هدف آخر هو بث الرعب والخوف في قلوب أبناء شعبنا،
والقول بأنه ال جدوى من المقاومة أو المواجهة ،ولكن رغم كل
ذلك ومشاهد االقتحام ،فإن الصورة تقول بشكل واض��ح بأن
هذا الجيش وبهذه األعداد الكبيرة قد انهزم أمام أطفال مخيم ال
يملكون سوى إرادتهم وحجرهم وصدورهم العارية للمواجهة
والدفاع عن بيوت الشهداء.
جماهير شعبنا وأطفالنا وشبابنا الشهداء عندهم خط أحمر،
فالشهيد ه��و رم��ز النضال وال�م�ق��اوم��ة ...رم��ز ال�ع��زة والكرامة
وعنوان قضية وشعب ،والمخيم أصل وجذر الحكاية ،وهزيمة
المخيم تعني الكثير لهم ولشعبنا الفلسطيني ،فالمخيمات على
مدار سفر النضال الوطني الفلسطيني شكلت الحاضنة لنضالنا
الوطني ،هي حضنت البندقية والكفاح المسلح ،هي من كانت
تتحمل العبء األساسي في إبقاء شعلة الكفاح وجذوة النضال
مشتعلة ،م��ن اليرموك ف��ي ال�ش��ام إل��ى عين حلوة ف��ي طرابلس
فالوحدات في األردن الى كل مخيمات شعبنا في الضفة الغربية
وقطاع غزة.
المخيم هو الشاهد على المأساة والجريمة ،ثمانية وستون
عاما ً مرت على نكبة شعبنا ،وما زالت نكبته مستمرة وتجلياتها
في أكثر من مكان ،والمجتمع الدولي بدالً من أن يضع حدا ً لهذه
المأساة اإلنسانية ،بإجبار حكومة االحتالل على تطبيق قرارات
الشرعية الدولية واح�ت��رام اتفاقياتها ومواثيقها ومعاهداتها،
نجد هناك من يدعمه بشكل ال محدود ويوفر له الغطاء والمظلة
في المؤسسات الدولية ،لحمايته من أية قرارات أو عقوبات قد
تتخذ بحقه أو تفرض عليه ،نتيجة عدوانه وجرائمه وممارساته
القمعية واإلذاللية والتنكيلية بحق شعبنا الفلسطيني ،وليصل
األم��ر الى أبعد من ذل��ك ،حيث وجدنا هناك من يقف الى جانب
ال �ج�لاد ،ويعتبر ب��أن ل��ه ال �ح��ق ف��ي ال��دف��اع ع��ن ن�ف�س��ه ،ويدين
الضحية ويطالبها ب��إدان��ة واستنكار نضاالتها وتضحياتها،
في «تعهير» غير مسبوق لكل قيم ما يسمى بالحرية والعدالة
والديمقراطية وحق الشعب في النضال المشروع من أجل نيل
حريتها واستقاللها.
الثاني من كانون االول  2015سيحفر عميقا ً في سفر النضال
الوطني التحرري الفلسطيني ،سيسجل بأن أطفال مخيم شعفاط
بحجارتهم العارية هزموا جيش الغزاة الصهاينة المكون من
أك�ث��ر م��ن  1200ج�ن��دي ب�ك��ام��ل ع�ت��اده��م وع��دت�ه��م وجرافاتهم
وبلدوزراتهم وكالبهم ،هؤالء األطفال كانوا ي��رددون ما ردده
الراحل الكبير سميح القاسم أحد شعراء المقاومة الذين بشر
فيهم الشهيد األديب المبدع المناضل غسان كنفاني ...واجهوا
هذا الجيش الغازي على وقع تقدموا ...تقدموا ...كل سماء فوقكم
جهنم وك� ّل أرض تحتكم جهنم ،تقدموا ...تقدموا ...بناقالت
جندكم وراج �م��ات حقدكم وه�� �دّدوا ...وش�� � ّردوا ...ويتّموا...
وه � ّدم��وا ...لن تكسروا أعماقنا ...لن تهزموا أشواقنا ...نحن
القضاء المبرم ...تقدّموا ...تقدّموا.
ما حدث في مخيم شعفاط يثبت بأنه مع اقتراب الهبة الشعبية
تراخ
أي عالئم ت��راج��ع أو
م��ن نهاية شهرها ال�ث��ال��ث ،ل��م تظهر ّ
ٍ
على هذه الهبية ،بل هي تتجذر وتتصلب وتطور كلما زاد القمع
الصهيوني ،وإرادة النضال الوطني لم تهزم ،وشبان االنتفاضة
لن ي�ع��ودوا ال��ى «بيت الطاعة» تحت أوه��ام ب��أن هناك مشاريع
سياسية في الطريق ،أو الخوف والرعب من كل أشكال القمع
المتنوعة التي تمارس بحقهم وحق شعبنا من قبل االحتالل.
فهؤالء الشبان قد بنوا مقطعا ً ميدانيا ً وأضافوا سطور صفحاته
م��ن ن�ض��االت�ه��م وت�ض�ح�ي��ات�ه��م ،وه��م ب��ذل��ك يسقطون نظريات
وم �ق��والت ق ��ادة ال�ح��رك��ة الصهيونية وال �م �ش��روع والحكومة
الصهيونية ،ب��أن «ال �ق��وة والعصا أف�ض��ل وسيلة» وإزاح ��ة من
في المقدمة يبدد القطيع ،هم كسروا مرحلة التراخي وبدّدوا
األوه� ��ام ،وح�ق�ق��وا إن �ج��ازات سياسية وم�ع�ن��وي��ة ،صحيح أنها
غير كافية لكي تحدث تغيّرا ً استراتيجيا ً نحو انكفاء االحتالل
ومشروعه االستيطاني أو تفكيك أحد تمظهراته المستوطنات،
أصح بأن الفصائل أمام لحظة تاريخية فاصلة ،إما
ولكن ما هو
ّ
أن ّ
تكف عن التنظيرات و»الجعجعات» وتنخرط في الميدان الى
جانب هؤالء الشبان ،وإما فإن ما ينتظرها هو المزيد من النزف
والتراجع في دوره��ا وأدائها وقدرتها على القيادة وكسب ثقة
الشارع.
المخيم أص��ل ال�ح�ك��اي��ة ،فهزيمة المخيم تعني الكثير لهم
ولشعبنا ،فالمخيم هو الشاهد على المأساة والجريمة ،والمخيم
يقولها أطفاله بأعلى صوتهم في وجه كل التطبيعيين والمتآمرين
ع�ل��ى القضية فلسطينيين وع��رب��ان وم��ن ي��دع��ون أن�ه��م حلفاء
إقليميون ويذرفون دموع التماسيح على فلسطين ،حق العودة
ليس للبيع ولن يسقط بالتقادم وهو حق تاريخي وقانوني فردي
وجمعي ال يحق ألحد التالعب فيه أو المساومة عليه.
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كوالي�س
خفايا

ا�صمتوا ...ف�أنا �أحارب الإرهاب
 فتحي نظام
اص��م��ت��وا ف��أن��ا أح�� ��ارب اإلره � � � ��اب ...وك� ��ل من
يخالفني الرأي إرهابي ...هذا هو اإلصدار األخير
لزعماء دولٍ تنبهت في نهاية المطاف إلى ضرورة
التدخل عسكريا ً في سورية بهدف «القضاء على
داع��ش» ،لما ُيشكله حسب زعمها ،من خطر على
أمنها القومي ،وك��أنّ ه��ذا التنظيم «الخطير» كان
ويمرح ويتسلى،
يلعب
طيلة السنوات الماضية،
ُ
ُ
فما ال��ذي دع��ا رئيس ال ��وزراء البريطاني لخوض
حرب من النقاشات دامت  10ساعات في برلمانه
لينتزع ق� ��رارا ً ب��ال�ت��دخ��ل ال�ع�س�ك��ري ف��ي سورية،
ولماذا يتوجه الرئيس الفرنسي هوالند إلى حاملة
ال �ط��ائ��رات الفرنسية «ش ��ارل دي �غ��ول» الموجودة
ب��ال �ق��رب م��ن ال �س��اح��ل ال��س��وري؟ ول �م��اذا أرسلت
أميركا  50مستشارا ً عسكريا ً إلى الحدود السورية
التركية ،لماذا في هذا الوقت بالذات؟
يبدو أنّ الموجة الجديدة التي ركبها زعماء الدول
الغربية في ه��ذا ال��وق��ت ،قد غيّرت وجهتها بتغيّر
الشروط ،فقبل عامين من اآلن خاض رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون حربا ً في مجلس العموم
لينتزع تصويتا ً يقضي بالسماح للقوات البريطانية
التدخل عسكريا ً في سورية ،بهدف إسقاط «النظام
ال�س��وري» واإلط��اح��ة بالرئيس بشار األس��د ،لكنه
اليوم طالب بالتدخل العسكري في سورية ليس
لإلطاحة بالرئيس السوري ،بل لمحاربة «داعش»
واص� �ف� �ا ً ك� � ّل ال ��ذي ��ن ي��ع��ارض��ون م �ق �ت��رح��ه بأنهم

«متعاطفون مع اإلرهابيين».
وب��ال �ف �ع��ل ب� ��دأت ال �م �ه �م��ة وان �ط �ل �ق��ت  4ط��ائ��رات
بريطانية من ن��وع «تورنيدو» من أص��ل  8متهجة
من قاعدة «أكروتيري» في قبرص لتش ّن  6غارات
على حقول نفط تستخدمها «داع��ش» ف��ي أطراف
مدينة ال��رق��ة ش�م��ال س��وري��ة 6 ،غ ��ارات م��ن أصل
 6000غ��ارة شنّها التحالف األميركي منذ إعالنه
حتى اليوم لم يفلح في الح ّد من تقدّم التنظيم أو
إضعافه.
فرنسا التي أعلنت ترحيبها بالقرار البريطاني،
أدّى رئيسها مشهدا ً استعراضيا ً وهو يتفقد حاملة
الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» الموجودة في
المتوسط لتشارك ض ّد تنظيم «داعش» في سورية
وال �ع��راق حسب التصريحات الفرنسية ،مشيدا ً
من على متن البارجة بأولى الضربات البريطانية
التي جاءت تعاطفا ً مع الضحايا الفرنسيين الذين
سقطوا جراء االعتداءات اإلرهابية قبل نحو ثالثة
أسابيع.
سارعت ألمانيا لاللتحاق بالركب ،بعد أن صادق
ب��رل�م��ان�ه��ا ع�ل��ى زي� ��ادة ع ��دد ال �ج �ن��ود المشاركين
بالتحالف الدولي ض ّد «داعش» في سورية والعراق
ليصل إلى  1200جندي وست طائرات مطلع عام
. 2016
ِ
تكتف هي
أميركا التي تقود ه��ذا االئ �ت�لاف ،ل��م
األخ��رى بتوجيه الضربات م��ن ال�ج� ّو ،ب��ل أرسلت
 50مستشارا ً عسكريا ً لها إل��ى منطقة «عفرين»
الحدودية مع تركيا ،والتي تعتبر منطلقا ً للتوسع
نحو مناطق أخ��رى ف��ي ال�ج��زي��رة ال�س��وري��ة ،فيما

يرى مراقبون أنّ الواليات المتحدة تحاول استمالة
األكراد ،بخاصة وحدات الحماية الكردية من خالل
ما يس ّمى «الجيش ال�س��وري الديمقراطي» ،حيث
ستزيد من أعداد هؤالء المستشارين إذا استدعت
األوضاع الميدانية العسكرية ذلك ،معيدة إحياء ما
كانت تسعى إلنشائه تركيا وهو المنطقة العازلة.
إذا ً بريطانيا ،فرنسا ،ألمانيا ،تركيا ،ومن ورائهم
الواليات المتحدة األميركية ،الك ّل أبدى حماسته،
رافعا ً لواء محاربة اإلرهاب المتمثل بـ»داعش» ،لكن
السؤال هنا؛ لماذا اتخذت هذه الدول قرار التدخل
العسكري في سورية دفعة واحدة؟ ما معنى قول
الرئيس األميركي ب��اراك أوب��ام��ا واص�ف�ا ً ق��رار تلك
ال��دول بأنه «الدليل على وحدتنا وتصميمنا على
هزيمة داع ��ش»؟ ه��ل ال �ق��درة العسكرية الروسية
ال�ت��ي تجلت واض�ح��ة ف��ي األي ��ام األخ �ي��رة ،ه��ي من
دعا ذاك الحلف إلثبات حضوره على األرض؟ أم
أنّ هذا الموقف الجماعي ،عبارة عن استدارة تريد
م��ن خاللها ال�ق��ول« :إنّ األول��وي��ة ال�ي��وم تتمثل في
محاربة ذاك الخطر الكبير المتمثل بداعش ،وليس
تنحي الرئيس األس��د» كما تجلى ذلك
الحديث عن ّ
في التصريحات األخيرة لقادة تلك الدول صراحة
أو ضمنياً؟
الواضح أنّ الغرب وبعد الدخول الروسي القوي،
بأي
يريد أن تكون له حصة في سورية ،متذ ّرعا ً ّ
عمل إرهابي حدث في بالده أو ربما سيحدث ،رافعا ً
الشعار «المقدس» الذي ال يمكن ألحد معارضته «أنا
أحارب اإلرهاب».

لفت انتباه مصادر
أممية معنية بالتسوية
اليمنية أنّ اتفاق وقف
إطالق النار الذي كان
مطلب الحوثيين كشرط
لبدء المفاوضات
السياسية صار هذه المرة
مطلب الرئيس منصور
هادي ،ولدى التدقيق
في محاور تطبيقه
خشية أال يتض ّمن وقف
غارات التحالف على
المدن والمناطق الخاضة
لسيطرة الحوثيين ،وجد
المعنيون الحاجة لبعض
التوضيحات لم يمانع
بها منصور هادي بعد
مراجعة السعودية ،لكنه
كان مص ّرا ً على شمول
وقف النار الحدود
السعودية ـ اليمنية!...

رو�سي على جل�سة غزو المو�صل في مجل�س الأمن والطائرة الرو�سية
بالل �أردوغان ينفي �شراء نفط «داع�ش» وال تعليق
ّ

ُ
تهديدنا
الحكومة الإيرانية لتركيا :ال يمكنكم
نفى المتحدث باسم الحكومة اإليرانية محمد باقر نوبخت مزاعم الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان ،الذي ادعى فيها أنه وجه تحذيرا ًَ لنظيره اإليراني
حسن روحاني ،وق��ال« :كان هنالك اتصال هاتفي بين الرئيسين االيراني
والتركي قبل أشهر عدة مضت وبحثا خالله بشان مختلف القضايا».
وأضاف« :أن الرئيس التركي وجه عتابا ً بشأن ما ورد حوله وأسرته في أحد
المواقع االلكترونية اإليرانية ،حيث أوضح الرئيس اإليراني أن هذه المواقع
تنشر حول أي شخص كان وحتى حول المسؤولين الحكوميين اإليرانيين،
ففي إيران تسود الديمقراطية وينبغي استيعاب األمور».
وأكد المتحدث باسم الحكومة اإليرانية أن الرئيس اإليراني وعد نظيره
التركي بدراسة الموضوع ،وأضاف« :أن الحوار الهاتفي مسجل تماما ً وأن
مزاعم توجيه التهديد والتحذير للرئيس اإليراني محض كذب».
وأشار نوبخت إلى أن وزير الخارجية اإليراني كان قد ذ ّكر من قبل أيضا ً
مسؤولين من دول أقوى من تركيا ،بأنهم ال يمكنهم تهديد أي إيراني ،واآلن
يدرك أولئك بأنهم ال يمكنهم التحدث بلغة التهديد مع إيران.
ونصح المتحدث باسم الحكومة اإليرانية مستشاري أردوغان بتوخي الدقة
في تقديم استشاراتهم له ،وأضاف« :على أي حال فإن تركيا اآلن في مواجهة
مع العراق وسورية وروسيا وتعاني من مشاكل معها ،وتريد اآلن بمواقفها
هذه إضافة إيران الى مشاكلها تلك ،حيث اعتقد بأنه ينبغي على مستشاري
الرئيس التركي توخي المزيد من الدقة في هذا المجال ،ألنهم بمواقفهم هذه إنما
يعملون على زيادة مشاكلهم فقط».
وفي سياق متصل ،نفى نجل الرئيس التركي اتهامات روسية بأنه وعائلته
يتربحون من تهريب النفط من أراض يسيطر عليها تنظيم «داعش» في سورية
والعراق.
ونقل عن بالل قوله لصحيفة «كورييري ديال سيرا» اإليطالية« :نحن نبني
مكاتب في اسطنبول ...ليس لنا أعمال في (منطقة البحر) المتوسط أو سورية
أو العراق».
وأضاف« :داعش عدو لبالدي ،داعش عار ،إنها تسيء لديني .وهم ال يمثلون
اإلسالم وال أعتبرهم مسلمين» ،ونفى أن يكون له أي أنشطة شحن وقال إن

شركته ملتزمة بعقد لبناء «ناقالت نهرية» لعميل روسي لكنها ال تشغل السفن
بنفسها.
كما نفى نجل الرئيس التركي أن يكون شقيقه براق نقل نفطا ً من أراض
خاضعة لسيطرة «داع���ش» وق��ال «إن��ه يملك سفينة شحن لكن ال يمكن
استخدامها كناقلة نفط».
بالل اتهم الرئيس السوري بشار األسد باالستفادة من بيع النفط الذي
تنتجه «داعش» وقال« :إذا تتبعتم نفط داعش ستجدون األسد».
الى ذلك ،أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة «األناضول» التركية الرسمية،
أنَّ روسيا دعت مجلس األمن لبحث إسقاط طائرتها المقاتلة «التي اخترقت
األج��واء التركية» ،إل��ى جانب وج��ود الجنود األت��راك في محافظة نينوى
العراقية.
ولم تشر المصادر إن كان الطلب الروسي بخصوص وجود الجنود األتراك

في محافظة نينوى العراقية ،بتنسيق مع الحكومة العراقية ،في حين قالت
الخارجية الروسية أن وجود الجنود األتراك في العراق غير شرعي.
ورفض السكرتير الصحافي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف التعليق
على األنباء حول اعتزام روسيا طرح مسألة نشر تركيا قوة عسكرية شمال
العراق في مجلس األمن.
وقال إنه «يجب سؤالهم هم (عن ذل��ك) ،فنحن ال نعلق على المصادر»،
موجها ً السؤال الى وزارة الخارجية.
وكان مصدر في األمم المتحدة قد صرح بأن روسيا ستطرح في اجتماع
مغلق لمجلس األمن الدولي مسألة نشر تركيا قوة عسكرية لها شمال العراق
دون موافقة بغداد.
وفي حديث لوكالة «تاس» الروسية نفى المصدر األممي صحة المعلومات
عن عقد المجلس اجتماعا ً خاصا ً لمناقشة هذا الموضوع ،موضحا ً أن طرح
هذ الموضوع سيتم في قسم «مسائل أخرى» ،وأنه ليس من المخطط اتخاذ
قرارات في ختام المشاورات بهذا الشأن.
وامتنع مكتب المندوب الروسي الدائم لدى األمم المتحدة عن اإلدالء بتعليق
رسمي حول هذا الموضوع.
في غضون ذلك ،أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو أن أنقرة
ال تعتزم في الوقت الحالي سحب قواتها من العراق.
ولفت ممثل وزارة الخارجية التركي الى أن الوزير جاووش أوغلو أخبر بذلك
نظيره العراقي إبراهيم الجعفري ،منوها ً في الوقت نفسه بأن تركيا ستوقف
نشر المزيد من قواتها في العراق.
من جهة أخرى ،قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أولغو« :مستعدون
للحوار مع روسيا ،وألشكال تبادل وجهات النظر معها كافة ،لكن ال نسمح
إطالقا ً بفرض أي إمالءات علينا».
وأضاف أوغلو أنه «يجب على روسيا أن تدرك أن وراء الحدود السورية
التركية أخوة لنا ،ومهمتنا هي حماية حقوقهم إلى جانب حماية حدودنا ،فأي
إجراء اتخذناه كان من أجل حماية بلدنا ،ومساعدة المدنيين في سورية».
بحسب قوله.

ي�ضر بالالجئين ال�سوريين
الأمم المتحدة :خطاب الحملة االنتخابية الأميركية
ّ

وكلي» لدخول الم�سلمين الواليات المتحدة
ترامب يدعو لوقف «كامل ّ
قالت ميليسا فليمينغ المتحدثة باسم المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين إن خطاب الحملة االنتخابية األميركية يضر ببرنامج مهم
إلعادة توطين الجئين سوريين والجئين آخرين في الواليات المتحدة بعد أن
فروا من الحروب واالضطهاد.
وسئلت فليمنغ عن الدعوة التي أطلقها الليلة الماضية دونالد ترامب
المرشح الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة بحظر دخول المسلمين
إلى الواليات المتحدة فقالت إن عشرات من حكام الواليات األميركيين تحدثوا
ضد برنامج إعادة التوطين.
وق��ال��ت ف��ي إف��ادة صحافية ف��ي جنيف« :نحن قلقون م��ن أن الخطاب
المستخدم في الحملة االنتخابية يعرض للخطر برنامجا ً مهما ً جدا ً إلعادة
التوطين يستهدف أناسا ً في وض��ع ه� ّ
�ش ج��داً -ضحايا الحروب التي ال
يستطيع العالم وقفها».
وك��ان ترامب ،الساعي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لالنتخابات
الرئاسية االميركية ،دعا إلى وقف «كامل وكلي» لدخول المسلمين للواليات
المتحدة بعد أيام من إطالق النار الدامي في كاليفورنيا.
وقال ترامب ،إن استطالع رأي أظهر أن المسلمين يكرهون األميركيين،
وهو ما يشكل خطرا ً على البالد ،وقال إن «الحدود ينبغي أن تظل مغلقة
أم��ام المسلمين حتى يتوصل ن��واب الشعب إلى فهم واض��ح ألسباب تلك
الكراهية».
وأضاف« :ال نحتاج إلى النظر في بيانات استطالعات الرأي حتى يتضح
للجميع أن هناك كراهية نعجز عن فهم أسبابها» ،وتساءل« :من أين تأتي تلك

الكراهية ،وما هي أسبابها ،هذا هو ما علينا التوصل إليه».
وف��ي السياق ،ش��ن أن��ص��ار جيب ب��وش المرشح الجمهوري المحتمل
النتخابات الرئاسة األميركية هجوما ً على منافسيه في السباق دونالد
ترامب وتيد كروز وماركو روبيو في إعالن تلفزيوني جديد يستعدون لبثه في
الواليات التي يجري فيها التصويت مبكراً.
ويجيء اإلعالن بعد أقل من أسبوع من هجوم نفذه زوجان مسلمان قال
مكتب التحقيقات االتحادي إنهما تحوال الى التشدد في سان برناردينو في
كاليفورنيا قتل فيه  14شخصا ً وهو ما أذكى مخاوف األميركيين من تنظيم

«داعش» اإلرهابي.
وبعد ساعات من دع��وة ترامب لفرض حظر على دخ��ول المسلمين إلى
الواليات المتحدة نشرت اللجنة السياسية المؤيدة لبوش (رايت تو رايز)
إعالنا ً سخف من تصريحات ترامب ووصفه «باالندفاع والتهور».
وحرص اإلعالن على تصوير بوش حاكم فلوريدا السابق كشخصية قادرة
على تولي منصب الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة ويصور منافسيه
الرئيسيين على أنهم ال يصلحون لشغل مقعد الرئاسة في البيت األبيض.
كما انتقد االع�لان كروز سناتور تكساس لتصويته في مجلس الشيوخ
ضد مشروع قانون يقيد صالحيات الحكومة على جمع البيانات الهاتفية
لألميركيين ومراقبتها ،وهاجم اإلعالن روبيو سناتور فلوريدا لسجله في
الغياب عن التصويت والحضور في جلسات استماع للجان في مجلس
الشيوخ.
ويظهر في اإلعالن مكتب الرئيس األميركي في المكتب البيضاوي وعبارة
«حين يصل الهجوم الى هنا ،سيكون على الشخص الجالس وراء هذا المكتب
أن يحمي أسرتك .فهل يجب أن يكون مندفعا ً متهورا ً مثل دونالد ترامب؟ أم
الذي صوت ليضعف بدرجة كبيرة المراقبة لمكافحة اإلرهاب مثل تيد كروز؟
أم أن يغيب عن جلسات استماع مهمة متعلقة باألمن الوطني ويصوت فقط
من أجل حملته مثل ماركو روبيو؟».
من جهة أخرى ،انتقد البيت األبيض تصريحات ترامب واصفا ً إياها بأنها
«ال تعبر عن الواليات المتحدة» ،وأضاف أن تلك التصريحات تتعارض مع
القيم األميركية وتشكل تهديدا ً لألمن القومي األميركي.

نجفي :اقتراح  1+5ي�شمل �إبطال
 12قرار ًا �سابق ًا لمجل�س مفو�ضية الوكالة
أشار مندوب إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة
الذرية رضا نجفي الى ثالثة بنود مهمة في مسودة قرار
مجموعة  1+5الى مجلس مفوضية الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،وقال« :إن البنود شملت إنهاء القضايا
السابقة والحالية إليران ووضع القرار  2231بدال ً من
القرارات السابقة لمجلس األمن من يوم تنفيذ االتفاق
النووي».
وأض���اف نجفي أم��س ف��ي تصريحات أدل���ى بها
للصحافيين حول نص مسودة قرار مجلس مفوضية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بموضوع
إي��ران «أن دول  1+5قدمت مسودة ال��ق��رار استنادا ً
للبند  14من االتفاق النووي (برنامج العمل المشترك
الشامل) بهدف غلق مايسمى ملف  PMDأو (األبعاد
العسكرية المحتملة) ،والبنود  9و 11و 13من أكثر
البنود أهمية في مسودة القرار».
وي��ن��ص البند ال��ت��اس��ع ل��م��س��ودة ال��ق��رار «مجلس
مفوضية الوكالة الدولية يأخذ بنظر االعتبار تنفيذ

جميع الفعاليات في خريطة الطريق لتسوية القضايا
المتبقية السابقة والحالية حول برنامج إيران النووي
ملف  PMDوفقا ً للفترة الزمنية المتفق عليها ،كما انه
يأخذ بنظر االعتبار أن هذا االمر أي «تنفيذ النشاطات»
ينهي مناقشة مجلس المفوضية لموضوع «القضايا
المتبقية السابقة والحالية».
وصرح مندوب إيران الدائم في الوكالة أنه لتكملة
إنهاء القضايا المتبقية السابقة والحالية أو ملف
 ،PMDفإن مجلس المفوضية واستنادا ً للفقرة ،11
يفسخ ومن يوم تنفيذ االتفاق النووي (برنامج العمل
المشترك) ،جميع القرارات الـ  12السابقة لمجلس
مفوضية الوكالة الدولية للطاقة ال��ذري��ة بما فيها
القرارين المتعلقين بملف  PMD 2011و .2012
وق��ال نجفي« :إن إبطال ق��رارات  PMDلمجلس
مفوضية الوكالة والتي طالبت المدير العام للوكالة
الدولية للطاقة الذرية بتقديم تقرير (البند السادس من
القرار الصادر في أيلول  )2012يعني إنهاء مسؤولية

طائرة فرن�سية تغ ّير م�سارها
وتهبط ا�ضطراري ًا
�إثر «تهديد مجهول»
المدير العام للوكالة حول ملف .»PMD
وأض��اف أن «البند  13ينص على سحب مجلس
مفوضية الوكالة الدولية للطاقة الذرية موضوع تنفيذ
الضمانات والتحقق وال��ق��رارات (السابقة) لمجلس
األمن من جدول أعمالها من يوم تنفيذ االتفاق النووي،
وتبديله بتنفيذ االتفاق النووي في ظل القرار .»2231
وقال« :من اآلن فصاعدا ً واستنادا ً للفقرة الرابعة من
القرار ،فإن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
سيقدم تقريره فقط بخصوص تنفيذ برنامج العمل
المشترك أو حدوث مشكلة خاصة في تنفيذ االتفاق»،
مضيفا ً أنه «يتوقع التصويت على مسودة القرار يوم
الثالثاء المقبل  15كانون األول من دون تغيير».
وفي السياق ،اعتبر مساعد الخارجية اإليرانية في
الشؤون العربية واألفريقية حسين أمير عبداللهيان،
اجتماع فيينا وجهود منظمة األم��م المتحدة خطوة
إيجابية الى األمام في مسار حل األزمة السورية.

أعلنت شركة الخطوط الفرنسية أمس عبر حسابها
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» بأن إحدى
رحالتها المتجهة من سان فرانسيسكو إلى باريس غيرت
مسارها وهبطت في مونتريال بعد «تهديد مجهول».
وأضافت الشركة الفرنسية إن الطائرة هبطت بمدينة
مونتريال الكندية بشكل طبيعي وستجري السلطات
المحلية عمليات تفتيش لالطالع على مزيد التفاصيل.
وك��ان��ت صحيفة «ل��و ف��ي��غ��ارو» الفرنسية ذك��رت
أن الرحلة رقم «أي��ه أف  »083هبطت اضطراريا ً فى
مونتريال ،بعد تلقي الشركة الجوية الفرنسية تهديدا ً
باحتمال تفجير الطائرة ،ما دفعها إلى الهبوط على الفور
للحفاظ على أرواح الركاب.
ووفقا للصحيفة ،تولت أجهزة أمن المطار فحص
الطائرة إن كانت تحتوي على عبوة ناسفة أو مواد
متفجرة ،حيث كان على متن الطائرة  246راكبا ً بينهم
طاقم الطائرة.

