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في الحدث
 حازم مبي�ضني

بني تركيا و�سوريا ..هل
هي احلرب
دخلت الأزمة ال�سورية منعطف ًا جديد ًا ,نتيجة للتوتر املتفاقم
عل ��ى احل ��دود ال�سورية الرتكية ,والذي مت ��ت ترجمته خالل
الأي ��ام املا�ضي ��ة �إىل �سق ��وط قذائ ��ف ه ��اون �سوري ��ة داخ ��ل
الأرا�ضي الرتكية ,وما تبع ذلك من ق�صف مدفعي �شنه اجلي�ش
الرتكي �ض ��د مواقع الق ��وات ال�سورية القريب ��ة من احلدود,
و�أدى �إىل مقت ��ل عدد من اجلنود ال�سوريني ,ولي�س م�ستغرب ًا
�أن ه ��ذا الق�صف جاء من غري رد ,م ��ا ي�شي ب�أن دم�شق تراجع
موقفها جتاه جارتها ال�شمالية القوية ,وتراقب الو�ضع ,بعد
�أن فو�ض الربمل ��ان الرتكي احلكومة ب�ش ��ن عمليات ع�سكرية
داخل الأرا�ضي ال�سورية ,كلما اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
رغ ��م الإع�ل�ان الرتكي ب� ��أن التفوي�ض الربمل ��اين ال يرقى �إىل
�إع�ل�ان حرب ,ف� ��إن ا�شتماله على فقرة جتي ��ز الهجمات داخل
الأرا�ض ��ي ال�سورية ,يعن ��ي �أن الباب �سيك ��ون مفتوح ًا حتى
الحت�ل�ال بع� ��ض تل ��ك الأرا�ض ��ي ,وو�ضعه ��ا الحق� � ًا بت�صرف
مناوئ ��ي الأ�س ��د ,وبكلمة �أخرى �إن�شاء مناط ��ق �آمنة ,حمرمة
عل ��ى اجلي� ��ش النظام ��ي ب ��كل ت�شكيالت ��ه ,خ�صو�ص ��ا �سالح
الطريان ,وهو اليوم القوة القتالية الأكرث فاعلي ًة �ضد مقاتلي
اجلي�ش احلر ,الذي مل ميتلك بعد �أ�سلحة ت�ؤهله ملواجهة مثل
ه ��ذه الهجمات ,و�إذا امتدت املناط ��ق الآمنة �إىل تخوم حلب,
ومت من ��ع الطريان الع�سكري فوق املدين ��ة تكون ال�صورة قد
تغريت بالكامل ,وم ��ا على احلكومة ال�سورية غري االعرتاف
بفقدانها ال�سيطرة على البالد.
�إذا كانت قذائف الهاون التي �أطلقت من �سوريا وقتلت بع�ض
الأت ��راك� ,صادرة عن اجلي�ش النظام ��ي ,ف�إن دم�شق تكون قد
ارتكب ��ت خط�أً قات ًال ,ومل حت�سب النتائ ��ج جيد ًا� ,أو مل تتوقع
حجمه ��ا ,خ�صو�ص ًا الدعم الدويل الكب�ي�ر للقرارات الرتكية,
والتندي ��د مب ��ا ارتكبه النظ ��ام ال�س ��وري ,واعتب ��ار ذلك عند
كثريي ��ن تهديد ًا لل�سلم العامل ��ي ,و�إذا كانت دم�شق توهمت �أن
احلادث �سيمر كما مرت حوادث م�شابهة ,وقعت عند احلدود
الأردني ��ة واللبناني ��ة والعراقي ��ة ,ف�إنها تك ��ون م�صاب ًة بعمى
الأل ��وان ,وغري ق ��ادرة على ر�ؤي ��ة �أبعد من مواق ��ع القدمني,
وغ�ي�ر مدركة للنتائ ��ج الوخيمة املرتتبة عل ��ى فعلتها ,والتي
�أوجبت عليه ��ا فور ًا التقدم باعت ��ذار ,مل ت�سمع �أنقرة �صداه,
ومل يالم�س �أذن واحد من امل�س�ؤولني فيها.
ي ��رى البع�ض �أن قذيفة الهاون ال�سورية كانت حماولة خللط
الأوراق ,يف �سي ��اق ال�سيا�سة املعتمدة عند النظام ,والقائمة
عل ��ى التهدي ��د ب� ��أن الأزم ��ة ال�سورية ل ��ن تتوقف عن ��د حدود
جغرافيته ��ا ,و�أنه البد ل�شرره ��ا �أن ي�شعل حرائق يف املنطقة
املحيط ��ة ,وهي يف ذلك تعتمد على ق ��وة حتالفاتها مع �إيران
ورو�سيا ,غري �أن الواقع يقول �إنه ال طهران وال مو�سكو على
ا�ستع ��داد خلو�ض معركة دفاع ًا عن النظام القائم يف �سوريا,
و�أن بع� ��ض امل�ساوم ��ات ق ��د تق ��ود �إىل التخلي عن ��ه ,وتركه
مل�صريه الذي �سيكون قامت ًا و�شديد ال�سواد ,وعندها �ستكون
بع� ��ض العوا�صم التي تقف اليوم معه قب�ضت الثمن ,ويكون
عليه دفع �أثمان م�ضاعفة.
جاء الرد الرتكي �سريع ًا وحا�سم ًا ,وك�أنه ينوب عن رد �أطل�سي
توقعه البع�ض بحك ��م ع�ضوية تركيا يف احللف ,غري �أن هذا
التحالف الذي ي�ض ��م  28دولة اليبدو يف وارد االنخراط يف
الن ��زاع امل�سلح يف �سوريا ,و�إن كان �أيد اخلطوة الرتكية يف
ه ��ذا املج ��ال ,ويف املح�صلة ف�إنه الميكن النظ ��ر �إىل ما جرى
عند احل ��دود الرتكية ال�سورية كحادث عاب ��ر ,ميكن تطويق
ذيول ��ه ,بقدر ما نحن �أمام انفتاح بو�صلة ال�صراع يف �سوريا
لت�شم ��ل دول ًة كب�ي�ر ًة وم�ستعد ًة وقادر ًة عل ��ى جلم �أي طموح
عن ��د النظام ال�سوري للق�ضاء ع�سكري� � ًا على مناوئيه ,ولي�س
غريب� � ًا �أن احللي ��ف الأكرب للرئي� ��س الأ�سد يف طه ��ران التزم
ال�صمت حتى الآن جتاه هذا التطور يف الأحداث.

املتظاهرين الليبيني يرفعون �شعارات �ضد امليلي�شيات امل�سلحة يف طرابل�س (ا.ف.ب)

االحتجاجات تطيح احلكومة الليبية اجلديدة
 طرابل�س CNN /
ق ��ام رئي� ��س ال ��وزراء الليب ��ي املنتخ ��ب،
م�صطف ��ى �أبو�شاق ��ور ،ب�سح ��ب القائم ��ة
املقرتح ��ة حلكومت ��ه امل�ؤقتة ،بع ��د قليل من
تقدميها �إىل امل�ؤمت ��ر الوطني العام ،بهدف
�إج ��راء تعدي�ل�ات عليه ��ا ،يف خط ��وة م ��ن
�ش�أنه ��ا �أن تلقي مبزيد م ��ن الغمو�ض حول
م�ص�ي�ر احلكوم ��ة الليبي ��ة اجلدي ��دة ،التي
�أثار ت�شكيلها انتقادات حادة �أدت �إىل جتدد
اال�ضطرابات يف طرابل�س.
ووجه �أبو�شاقور كلم ��ة �إىل ال�شعب الليبي
م�ساء اخلمي�س ،عرب قناة "ليبيا الوطنية"،
�أوردته ��ا وكال ��ة الأنب ��اء الليبي ��ة "وال"،
�أك ��د فيها �سح ��ب قائمته املقرتح ��ة لت�شكيل

حكوم ��ة م�ؤقتة لتعديلها ،وقال �إنه طلب من
امل�ؤمتر الوطني العام منحه املهلة املحددة،
حتى يتق ��دم بتعديل جدي ��د للحكومة ،يوم
الأحد القادم.
و�أ�ض ��اف �أن ��ه كان يتوقع �أن يق ��وم �أع�ضاء
امل�ؤمت ��ر بعر� ��ض الأ�سم ��اء املر�شحة لتويل
حقائب وزارية يف احلكومة اجلديدة ،و�أن
"�أ�ست�أن� ��س بر�أيهم يف �أع�ض ��اء احلكومة،
حت ��ى �أ�ستطي ��ع �أن �أق ��دم بدائ ��ل مل ��ن علي ��ه
اعرتا�ض جوهري" ،و�أك ��د �أنه "مت اختيار
هذا الفريق الوزاري وف ��ق معايري الكفاءة
والق ��درة وال�شجاع ��ة ،وم ��ن ث ��م التوزي ��ع
اجلغرايف بالقدر املمكن".
وب�ي�ن رئي� ��س احلكوم ��ة املنتخ ��ب ،خ�ل�ال
كلمته� ،أنه عندما تقدم بهذه الت�شكيلية ،كان
ي�ضع ن�صب �أعين ��ه �أنه �سيتحمل م�س�ؤولية

�أدائها �أمام امل�ؤمتر الوطني العام وال�شعب
الليب ��ي ،كم ��ا ا�ستعر� ��ض الإج ��راءات التي
مت ��ت الختي ��ار ه ��ذه احلكوم ��ة ،م ��ن خالل
ت�شكي ��ل جلنة فني ��ة قامت بفح� ��ص طلبات
الرت�شح وفقا للمعايري املذكورة.
و�أ�ض ��اف �أن اللجنة املعني ��ة ا�ستلمت مئات
الطلبات املرفقة بال�س�ي�رة الذاتية اخلا�صة
باملرت�شح�ي�ن ،وقام ��ت برتتي ��ب املر�شحني
عل ��ى �أ�سا�س املعاي�ي�ر املح ��ددة ،و�أكد على
�أهمي ��ة الت ��وازن اجلغ ��رايف� ،شريطة �أن ال
يك ��ون ه ��و املعي ��ار الأ�سا�س ��ي يف اختي ��ار
احلكومة ،على اعتب ��ار �أن "احلكومة جهاز
تنفيذي ،ال برملان ميثل ال�شعب".
وكان �أبو�شاق ��ور ق ��د ق ��دم قائمت ��ه الأولية
حلكومت ��ه املقرتح ��ة الأربع ��اء ،و�ضم ��ت
ثالث ��ة نواب لرئي� ��س احلكومة و 26حقيبة

وزاري ��ة� ،إال �أنه ��ا خل ��ت م ��ن �أي ممث ��ل عن
"حتال ��ف الق ��وى الوطني ��ة" ،ال ��ذي يقوده
حمم ��ود جربي ��ل رئي� ��س ال ��وزراء �أثن ��اء
الث ��ورة ،وال ��ذي يع ��د �أب ��رز التحالف ��ات
ال�سيا�سي ��ة يف الب�ل�اد ،وي�سيط ��ر عل ��ى 39
مقع ��دا يف امل�ؤمت ��ر الوطني الع ��ام ،امل�ؤلف
من  200مقعد.
و�أث ��ارت قائم ��ة �أبو�شاق ��ور احلكومي ��ة
انتقادات ح ��ادة من قبل �أع�ضاء يف امل�ؤمتر
الوطن ��ي العام ،كما قام ع ��دد من املحتجني
باقتحام مقر امل�ؤمتر الوطني� ،أثناء جل�سته
ال�صباحي ��ة اخلمي� ��س ملناق�ش ��ة الت�شكيل ��ة
احلكومي ��ة ،وهي اال�ضطرابات التي اعترب
النواب �أنها "ظاهرة خطرية ،مت�س �سيادة
الدول ��ة وال�شرعية" ،بح�سب ما نقلت وكالة
الأنب ��اء الر�سمية .واقتح ��م متظاهرون من

حم�ص ت�شهد �أ�سو�أ ق�صف منذ �شهور
 دم�شق CNN /
يق ��ول نا�شطون �سوري ��ون معار�ض ��ون �إن مدينة
حم� ��ص �شهدت ام� ��س اجلمع ��ة �أ�س ��و�أ ق�صف منذ
�شه ��ور عديدة ،حيث قال املر�صد ال�سوري حلقوق
االن�سان املعار�ض ومقره يف بريطانيا �إن املدفعية
والطريان احلربي ا�ستهدفا احياء اخلالدية ب�شكل
مرك ��ز .كم ��ا وردت تقاري ��ر تتح ��دث ع ��ن توا�صل

اعم ��ال العن ��ف يف م ��دن �سوري ��ة اخ ��رى ،كحلب
ودم�ش ��ق وادلب.وي�أتي ت�صاعد القتال بعد ان دان
جمل�س االمن التابع لالمم املتحدة ام�س اخلمي�س
الق�ص ��ف الذي ا�سته ��دف قرية تركي ��ة من اجلانب
ال�سوري من احلدود يوم االربعاء.
ونقل ��ت وكال ��ة فران� ��س بر� ��س لالنباء ع ��ن رامي
عبدالرحمن ،مدير املر�صد ،قوله "يبدو ان النظام
ال ميتل ��ك اال فر�ص ��ة �ضئيل ��ة ال�ستخ ��دام طريان ��ه

احلرب ��ي لأن ��ه يرم ��ي بثقل ��ه عل ��ى املتمردي ��ن يف
حم�ص".
وكانت ق ��وات النظام قد ا�ستهدفت حم�ص بق�صف
مركز حت ��ى نهاية ابريل  /ني�س ��ان املا�ضي حتول
عندها مركز ثقل القتال اىل مدن اخرى.
م ��ن جان ��ب �آخ ��ر ،قال ��ت جل ��ان التن�سي ��ق املحلية
املعار�ضة �إن مظاه ��رات مناوئة للحكومة خرجت
يف عدد من املدن بينها دم�شق وحلب.

حـــكم بتــــــــــ�سليم "�أبو حمزة امل�صــــري" لأمـــــــــــريكا
 لندن BBC /
ح�سم ��ت املحكم ��ة الربيطاني ��ة العلي ��ا
اجلمعة م�صري رجل الدين املت�شدد� ،أبو
حمزة امل�ص ��ري ،و�أربعة متهمني �آخرين
بجرائ ��م على �صل ��ة بالإره ��اب ،وق�ضت
بت�سليمه ��م �إىل الواليات املتحدة ،لتنهي
بذل ��ك معرك ��ة قانونية خا�ضه ��ا امل�صري
طوال �سنوات حماوال جتنب ترحيله.
وبح�س ��ب قرار املحكمة فال ميكن الطعن
يف احلك ��م ب� ��أي �ش ��كل م ��ن الأ�ش ��كال،
كما ميك ��ن تطبق ق ��رار الرتحي ��ل "على
الفور".
وكان فري ��ق الدفاع ع ��ن امل�صري قد قدم
�آخ ��ر مراجعات ��ه يف الق�ضي ��ة اخلمي�س،
فطلب منع ترحيله بحجة تدهور �صحته
العقلية.
وق ��ال حمام ��و امل�صري ،املطل ��وب بعدة

ته ��م بينها الت ��ورط بعملي ��ات اختطاف
يف اليم ��ن وت�أ�سي� ��س مع�سكرات تدريب
يف والية �أوريغون الأمريكية ،للمحكمة
�إن موكلهم "يعاين جراء تدهور �صحته
العقلية وال ميكنه الدفاع عن نف�سه" علم ًا
�أن الق�ض ��اء الأمريك ��ي قد ُي�ص ��در بحقه
حكم ًا بال�سجن امل�ؤبد يف حال �إدانته.
وكان امل�ص ��ري امل�سج ��ون يف بريطانيا
من ��ذ �سنوات ،ق ��د تقدم نهاي ��ة �سبتمرب/
�أيلول املا�ضي بطلب ا�ستئناف �ضد قرار
ترحيله �إىل الواليات املتحدة على خلفية
ته ��م الإره ��اب املوجه ��ة �إلي ��ه ،ويواجه
امل�صري منذ عقد من الزمن طلب ترحيله
�إىل �أمري ��كا علم� � ًا �أن الق�ضاء الربيطاين
�أدان ��ه بتهم على �صل ��ة بالإرهاب وق�ضى
ب�سجنه منذ عام .2006
وامل�صري م ��ن مواليد م�صر عام ،1958
وق ��د ح�صل عل ��ى اجلن�سي ��ة الربيطانية

ع�ب�ر الزواج يف العق ��د الثامن من القرن
املا�ض ��ي ،و�سب ��ق ل ��ه �أن عم ��ل بوظيف ��ة
حار�س �أمني يف ملهى ليلي بلندن ،وهو
م�شهور بعدة �صفات ج�سدية ،بينها يده
املقطوعة التي ا�ستعا�ض عنها بخطاف،
كم ��ا �أن ��ه فق ��د عين ��ه خ�ل�ال القت ��ال �ضد
اجلي�ش ال�سوفيتي يف �أفغان�ستان.
ويف عام  ،1997ت�سلم �أبو حمزة من�صب
الإمامة يف م�سج ��د ب�شمايل لندن ،وكان
يطلق من عل ��ى منربه مواق ��ف مت�شددة
�ض ��د الغ ��رب ،م ��ا لف ��ت الأنظ ��ار �إلي ��ه،
وب ��رز م ��ن ب�ي�ن �أتباع ��ه ريت�ش ��ارد ريد،
ال ��ذي ح ��اول تفج�ي�ر طائ ��رة يف ميامي
بالوالي ��ات املتح ��دة م�ستخدم� � ًا قنبل ��ة
و�ضعه ��ا يف حذائه ،يف ح ��ادث جاء بعد
ثالث ��ة �أ�شهر على هجم ��ات � 11سبتمرب/
�أيل ��ول  .2001ويعت�ب�ر �أب ��و حم ��زة �أن
هجم ��ات �سبتمرب كانت "حدث� � ًا تاريخي ًا

ص���ح���اف���ة ع��ال��م��ي��ة

تري�سي:املجتمع الدويل وجمل�س الأمن
عاجزان جتاه التعامل مع �أزمة �سوريا
ق��ال وزي��ر خارجية �إيطاليا "جوليو
تري�سي"� ،أن جمل�س الأم��ن واملجتمع
ال� ��دويل ع��اج��زان جت ��اه ال�ت�ع��ام��ل مع
الأزم��ة يف �سوريا ،على الرغم من �أنه
يتعني عليهما التحرك ب�شكل �إيجابي،
ل��و��ض��ع ح��د ل�ل�ع�ن��ف .م �� �ش�ير ًا �إىل �أن
املجتمع ال ��دويل تتوقف حركته على
جمل�س الأمن.
ون��ق��ل��ت � �ص �ح �ي �ف��ة "�إيه ب���ي �سي"
الإ�سبانية ،قول "تري�سي" ،ب�أن الأمم
املتحدة ت�ؤدى دورها ب�شكل رائع ،من
حيث امل�ساعدات الإن�سانية ،واملعونات
لالجئني ال�سوريني.

و�أ�ضاف "تري�سي"� ،أن الأزمة ال�سورية
واملجازر� ،سيكون لهما �أثر مبا�شر على
�أو�ضاع الالجئني ،معربا عن قلقة �إزاء
الأح ��داث الع�سكرية على احل��دود بني
�سوريا وتركيا.
وق ��ال "تري�سي" ،ع�ل��ى الأ� �س��د الكف
عن اال�ستفزازات ،التي يقوم بها على
احل��دود الرتكية� ،سواء كانت متعمدة
�أو عار�ضة ،معتربا �أن الت�ضامن الذي
�أع�ل�ن��ه ح�ل��ف ال �ن��ات��و ،م��ع �أن �ق��ره ،بعد
ت�ع��ر���ض �أرا� �ض �ي �ه��ا ل���س�ق��وط قذائف،
مبثابة ر�سالة حتذير قوية �إىل دم�شق،
التي طالبتها بالتزام امل�س�ؤولية.

�أبو حمزة امل�صـ ــري
عظيم ��ا "،كما ي ��رى ب�أن الزعي ��م الراحل
لتنظي ��م القاع ��دة� ،أ�سامة ب ��ن الدن ،كان
"بط ًال "،وو�صف انفجار مكوك الف�ضاء

كولومبي ��ا عام  2003ب�أنه "عقاب �إلهي"
لأن رواده كانوا من امل�سيحيني واليهود
والهندو�س.
وكان ��ت املحكم ��ة الأوروبي ��ة حلق ��وق
الإن�س ��ان ق ��د حكم ��ت يف �أبريل/ني�سان
املا�ض ��ي� ،ض ��د خم�س ��ة متهم�ي�ن بق�ضايا
�إرهابي ��ة ،بال�سم ��اح ب�إر�ساله ��م �إىل
الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،للمث ��ول
�أمام املحاكم هناك وق�ضاء فرتة احلكم.
وكان �أبوحم ��زة ،وا�سم ��ه احلقيق ��ي
م�صطف ��ى كم ��ال م�صطف ��ى ،م ��ن بينهم،
وهو مطلوب بـ  11تهمة وجهتها املحاكم
الأمريكية له ،من بينها الت�آمر على عملية
اخلطف الت ��ي وقعت يف اليمن يف العام
 ،1998بالإ�ضافة �إىل تهم مثل التخطيط
لإقام ��ة مع�سك ��ر لتدري ��ب املجاهدين يف
منطقة "�أوريغ ��ون" الأمريكية يف العام
.1999

ثوار و�شباب مدينة "الزاوية" ،مقر امل�ؤمتر
الوطني العام احتجاج ًا على احلكومة التي
عر�ضه ��ا رئي�س ال ��وزراء املنتخب ،وطالب
املتظاه ��رون ،خ�ل�ال لقائه ��م م ��ع رئي� ��س
امل�ؤمتر ،حممد املقريف ،ب�إقالة �أبو�شاقور،
وع ��دم اعتم ��اد حكومت ��ه ،مو�ضح�ي�ن �أن
"الزاوي ��ة هم�شت وا�ستبع ��دت من ت�شكيل
احلكوم ��ة االنتقالي ��ة ال�سابق ��ة ،واحلكومة
امل�ؤقتة املعرو�ضة على امل�ؤمتر".
ويتع�ي�ن عل ��ى رئي� ��س ال ��وزراء الليب ��ي
املنتخ ��ب قائم ��ة ت�شكيلت ��ه احلكومي ��ة �إىل
امل�ؤمت ��ر الوطن ��ي العام قبل حل ��ول الثامن
م ��ن �أكتوبر /ت�شري ��ن الأول اجلاري ،وهو
موع ��د املهل ��ة املحددة ل ��ه لتق ��دمي حكومته
ر�سمي� � ًا ،قب ��ل الت�صدي ��ق عليه ��ا و�إعالنه ��ا
ر�سمي ًا.

م�ست�شار خلامنئي� :إيران
�ستتغلب على "م�ؤامرة" العملة
 طهران  /رويرتز
ق ��ال م�ست�ش ��ار لعل ��ي خامنئ ��ي
الزعي ��م الأعل ��ى الإي ��راين ي ��وم
اجلمع ��ة �إن ب�ل�اده �ستتغلب على
"امل�ؤامرة" على ا�سواق ال�صرف
الأجنب ��ي والذه ��ب وذل ��ك يف
�أعقاب اندالع احتجاجات عنيفة
�أدت اىل اغ�ل�اق ال�س ��وق الكبرية
يف طهران.وا�شتبك ��ت �شرط ��ة
مكافحة ال�شغب م ��ع املتظاهرين
واعتقلت العديد من جتار العملة
داخ ��ل ال�س ��وق وخارجه ��ا ي ��وم
الأربع ��اء �أثناء املظاه ��رات التي
اندلع ��ت ب�سب ��ب انهي ��ار الري ��ال
االي ��راين ال ��ذي فق ��د نح ��و ثلث
قيمت ��ه ام ��ام ال ��دوالر عل ��ى مدى
اال�سبوع املن�صرم.
وو�ص ��ف املحتج ��ون الرئي� ��س
االي ��راين حممود احم ��دي جناد
باخلائ ��ن مل ��ا ي ��ردده الكث�ي�رون
ع ��ن �س ��وء �إدارت ��ه لالقت�ص ��اد
ال ��ذي ت�ض ��رر ب�شكل كب�ي�ر اي�ضا
م ��ن ج ��راء العقوب ��ات الدولي ��ة
املفرو�ض ��ة عل ��ى اي ��ران ب�سب ��ب
برناجمها النووي.
لكن ال يوجد حتى الآن �أي انتقاد

علن ��ي خلامنئ ��ي املر�ش ��د االعلى
للثورة االيرانية.
ونقل ��ت وكال ��ة فار� ��س الإيرانية
للأنب ��اء �شبه الر�سمي ��ة عن غالم
عل ��ي ح ��داد ع ��ادل م�ست�ش ��ار
خامئني قوله "تتغلب ايران على
احلرب النف�سي ��ة وامل�ؤامرة التي
اح�ضرها الع ��دو ل�سوق ال�صرف
والذه ��ب وه ��ذه احل ��رب تتقلب
با�ستمرار".
و�أ�ض ��اف "الق ��وى املتغطر�س ��ة
بطريقته ��ا ال�ساذج ��ة تعتق ��د �أن
الأم ��ة الإيرانية م�ستعدة للتخلي
عن الثورة اال�سالمي ��ة بال�ضغط
االقت�ص ��ادي لكنن ��ا نبن ��ي ق ��وة
ايران االقت�صادية".
وكان ��ت معظ ��م املح ��ال ال ت ��زال
مغلق ��ة يف ال�سوق يوم اخلمي�س
بينم ��ا تقوم ال�شرط ��ة بدوريات.
ويق ��ول حملل ��ون ان �أي ا�ستياء
جديد قد ينت�شر �سريعا اذا متكن
من اكت�ساب موطئ قدم.
وقال ��ت االحت ��ادات التجارية ان
ال�س ��وق �ستفت ��ح �أبوابه ��ا ي ��وم
ال�سب ��ت يف ظ ��ل تواج ��د �أمن ��ي.
وع ��ادة م ��ا تغل ��ق ال�س ��وق ي ��وم
اجلمعة.

وا�شنطن رف�ضت خطة من �إيران حلل �أزمة برناجمها النووي
قالت �صحيفة "نيويورك تاميز" الأمريكية� ،إن م�س�ؤويل
�إيران ،الذين �ساهمت العقوبات االقت�صادية املفرو�ضة
عليه ��م يف �أول احتجاج ��ات كب�ي�رة هن ��اك ،من ��ذ ث�ل�اث
�سن ��وات ،قد ب ��د�أ يف و�صف ما ي�سمون ��ه خطة من ت�سع
خطوات ،حلل الأزمة النووية مع الغرب ،بتعليق �إنتاج
اليوراني ��وم ب�ش ��كل تدريج ��ي ،مبا يجعل م ��ن الأ�سهل،
بالن�سب ��ة لهم ،جتنب التحول �إىل �س�ل�اح نووي� .إال �أن
ال�صحيف ��ة ت�ش�ي�ر �إىل �أن تلك اخلط ��وة ،تتطلب الكثري
من التنازالت من الغرب ،بدء ًا من تفكيك كل العقوبات،
التي حتظر مبيعات النف ��ط الإيراين ،و�أدت �إىل انهيار
الريال الإي ��راين ،وهو ما جعل امل�س�ؤولني الأمريكيني،
يف�ضلون هذه اخلطة ،باعتبارها غري ناجحة.
غ�ي�ر �أن امل�س�ؤولني الإيراني�ي�ن ا�ستغلوا زيارتهم للأمم
املتح ��دة الأ�سبوع املا�ضي يف حماولة لطلب الدعم ،مبا

ي�شري �إىل �أن املر�شد الأعلى �آية الله على خامنئي قد بد�أ
ي�شعر بال�ضغوط �أخري ًا .ونقلت ال�صحيفة عن �أحد كبار
م�س� ��ؤويل املخابرات الأمريكي ��ة قوله �إنه داخل جمتمع
اال�ستخب ��ارات يعتق ��د �أن ��ه م ��ن الع ��دل الق ��ول �إن هناك
انق�ساما يف الر�أي حول ما �إذا كان قادة النظام الإيراين
قلقني ب�شكل جدي ..وجاء قوله هذا رد ًا على �س�ؤال عن
الأ�سب ��اب التي جتعل الإيراني�ي�ن يبدون مرتاجعني عن
موقفه ��م الأول ب� ��أن ال �شيء �سيوقفهم ع ��ن �إنتاج املزيد
من اليوراني ��وم متو�سط التخ�صي ��ب ،والذي ميكن �أن
يتحول �إىل وقود نووي يف غ�ضون �أ�شهر.
و�أ�ض ��اف امل�س� ��ؤول� ،أن �آي ��ة الله خامنئ ��ي خمطئ ،فقد
ر�أيناه مي�شي حتى نهاية االتفاقيات من قبل ويبتعد.
وتو�ض ��ح ال�صحيف ��ة� ،أن اخلط ��ة الإيراني ��ة ت�ستند �إىل
مق�ت�رح مت تقدمي ��ه للم�سئولني الأوروبي�ي�ن يف يوليو

املا�ض ��ي ،ويدعو ب�ش ��كل �أ�سا�سي �إىل تفكي ��ك العقوبات
خطوة بخطوة ،بينما ينهى الإيرانيون العمل يف واحد
م ��ن املوقعني الت ��ي يتم فيهم ��ا التخ�صي ��ب ،واملعروف
با�سم "يورانيوم  ،"%20وعندما ي�صل الإيرانيون �إىل
اخلطوة التا�سعة بع ��د �إنهاء كل العقوبات تبد�أ عائدات
النف ��ط يف التدف ��ق من جدي ��د� ،سيكون هن ��اك "تعليق"
لإنت ��اج اليوراني ��وم متو�س ��ط التخ�صي ��ب يف موق ��ع
"فوردو" الذي يقع حتت الأر�ض.
ويق ��ول امل�س�ؤول ��ون يف �إدارة �أوباما� ،إن االتفاق هدفه
و�ض ��ع عناوين رئي�سية� ،إال �أنه ل ��ن ي�ضمن �أن �إيران لن
تنتج �سالح ًا نووي ًا ..ويو�ضح �أحد ه�ؤالء امل�سئولني �أن
الطريق ��ة التي نظم بها الإيراني ��ون الأمر تعنى �إمكانية
نقل الوقود مع بقائ ��ه داخل البالد ،وهذا يعنى �إمكانية
�إعادة ت�شغيل الربنامج النووي فور ًا.

