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العالم

تقرير

الـ«أس  »300قريبًا في إيران
اقترب موعدتسليم موسكو
صواريخ الـ«أس »300
لطهران ،في وقت واجه
فيه البيت األبيض انتكاسة
جديدة تمثلت في إعالن
السيناتور الديموقراطي
روبرت مينينديز معارضته
لالتفاق النووي
تـ ـتـ ـج ــه م ـ ـسـ ــألـ ــة صـ ـفـ ـق ــة ص ـ ــواري ـ ــخ
الـ «أس  »300بني روسيا وإيران إلى
خواتيمها ،مــع إع ــان وزي ــر الــدفــاع
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ال ـع ـم ـّي ــد حـ ـس ــن دهـ ـق ــان
ّ
أن بـ ـ ــاده س ـت ــوق ــع ات ـف ــاق ـي ــة ت ـســلــم
امل ـن ـظــومــة ال ـص ــاروخ ـي ــة ،األس ـب ــوع
املـ ـقـ ـب ــل ،وذل ـ ـ ــك ب ـي ـن ـم ــا أكـ ـ ــد رئ ـي ــس
منظمة الطاقة الذرية اإليرانية علي
أكـبــر صــالـحــي أن الـحـظــر املـفــروض
على إيــران سيلغى ،بصورة كاملة،
حتى نهاية العام الحالي.
وق ــال صــال ـحــي ،ف ــي مــديـنــة مـشـهــد،
إن ــه «ل ــو س ــارت األم ــور فــي القضية
ال ـن ــووي ــة إلـ ــى األم ـ ـ ــام ،وفـ ــق الـخـطــة
املحددة ،فإن جميع إجراء ات الحظر
املـ ـش ــار إل ـي ـه ــا ف ــي ب ــرن ــام ــج ال ـع ـمــل
املـ ـشـ ـت ــرك الـ ـش ــام ــل ،س ـت ـل ـغــى حـتــى
كانون األول املقبل».
ك ــذل ــك أش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ـ ــه «بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـلــى
ب ــرن ــام ــج ال ـع ـمــل امل ـش ـت ــرك ال ـشــامــل،
سـ ـيـ ـق ــوم االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي بـعــد
 90ي ـ ــوم ـ ــا مـ ـ ــن االتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي
بــإلـغــاء الـحـظــر املــالــي واالقـتـصــادي
امل ـفــروض عـلــى إي ــران ،وبـعــد تنفيذ
إيـ ـ ــران ل ـت ـع ـهــدات ـهــا ال ـت ــي تـسـتـغــرق
بــن شهر وشـهــر ونـصــف ،وتستمر
لغاية كانون األول املقبل ،سيتم رفع
الحظر بصورة كاملة».
وأك ــد رئـيــس منظمة الـطــاقــة الــذريــة
اإلي ــران ـي ــة أن ــه «ال يـنـبـغــي رب ــط كل
شـ ـ ــيء بـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـعـ ـم ــل امل ـش ـت ــرك
الـ ـ ـش ـ ــام ـ ــل» ،مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن «االتـ ـ ـف ـ ــاق
الـنــووي سـيــؤدي إلــى تغيير ميزان
ال ـقــوى فــي املـنـطـقــة ،وه ــو مــا يشير

إل ــى أن إي ـ ــران تـمـلــك ب ـيــدهــا مـفـتــاح
أمن املنطقة».
ف ـ ـ ــي غ ـ ـ ـضـ ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن وزي ـ ـ ــر
ال ــدف ــاع ال ـع ـم ـيــد ح ـســن ده ـق ــان في
م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي عـ ـق ــده مل ـنــاس ـبــة
ي ــوم ال ـص ـنــاعــة الــدفــاع ـيــة وأس ـب ــوع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،أن ال ـ ـب ـ ـنـ ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة
ملنظومة صــواريــخ «أس  »300التي
ّ
مــن املـتــوقــع أن تتسلمها إي ــران من
روسـيــا هــي قـيــد الـبـنــاء ،مضيفًا أن
«تسليم هــذه الـصــواريــخ سيتم في
أقرب فرصة زمنية».
وعــن التعاون في مجاالت عسكرية
ّ
ّ
أخرى ،أكد دهقان أن إيران تتواصل
م ــع روسـ ـي ــا ب ـش ــأن ق ـض ــاي ــا تـتـعـلــق
بمقاتالت حربية .وكشف عن تطوير
صــواريــخ ستسلمها وزارة الــدفــاع
ً
ً
ل ـل ـقــوات الـبـحــريــة مـسـتـقـبــا ،فـضــا
عن تطوير مروحيات وطائرات من
دون طيار ستبيعها إيــران للخارج
من دون مخالفة القانون الدولي.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ذاتـ ـ ــه ،ن ـق ـلــت وك ــال ــة
«س ـبــوت ـن ـيــك» الــروس ـيــة ع ــن مـصــدر
فــي وزارة الــدفــاع اإليــرانـيــة قوله إن
وفدًا عسكريًا إيرانيًا رفيع املستوى
س ـي ـتــوجــه إلـ ــى م ــوس ـك ــو ،مـنـتـصــف
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،ل ـل ـت ـفــاوض بـشــأن
توريد منظومات أس ـ  300وتوقيع
االت ـف ــاق ب ـهــذا ال ـش ــأن» ،مــوضـحــا أن
«وزير الدفاع اإليراني أو أحد نوابه
سـيـتــرأس الــوفــد ال ــذي سـيــوقــع عقد
ال ـتــوريــد مــع الـجــانــب ال ــروس ــي يــوم
األرب ـعــاء أو الخميس» .وأض ــاف أن
«ط ـه ــران تــأمــل أن ي ـكــون بــإمـكــانـهــا
تـسـلــم امل ـن ـظ ــوم ــات ،ف ــي غ ـض ــون 30
ـ ـ ـ  40ي ــوم ــا ،ب ـع ــد ت ــوق ـي ــع ال ــوث ــائ ــق
الضرورية في موسكو».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ن ــائ ـب ــة
الرئيس اإليــرانــي معصومة اتبكار
أن إيران «ترغب في العمل مع القوى
األخــرى في الشرق األوســط لتعزيز
الـ ـ ـس ـ ــام ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ف ـ ــي أعـ ـق ــاب
توقيع االتفاق النووي مع الغرب».
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ق ـ ـنـ ــاة «ب ـ ـ ــي بــي
س ــي» أشـ ــارت إل ــى أن ط ـه ــران تــأمــل
استعادة ثقة دول الجوار والتعاون
معها ملواجهة الجماعات املتطرفة،

إيران تتواصل
مع روسيا
بشأن قضايا
تتعلق
بمقاتالت
حربية
(أرشيف)

إيران قد تحاول إقامة
حوار من خالل القنوات
الدبلوماسية مع السعودية
ك ــاش ـف ــة ع ــن أن إيـ ـ ــران ق ــد «ت ـح ــاول
إق ــام ــة ح ـ ـ ــوار» ،م ــن خـ ــال ال ـق ـنــوات
الــدبـلــومــاسـيــة ،مــع اململكة العربية
السعودية .وقالت إن «علينا إنهاء
الـحــرب فــي اليمن ،والـتــي تدمر هذا
البلد».
كــذلــك ،أصـ ـ ّـرت نــائـبــة الــرئ ـيــس على
أن إيران لن تتوقف عن دعم «أولئك
ال ــذي ــن ت ـه ـ ّـدده ــم س ـي ــاس ــات ال ـن ـظــام
الصهيوني» ،وأوضـحــت أن «إيــران
ب ـحــاجــة إلـ ــى أن ت ـك ــون قـ ـ ــادرة عـلــى

الدفاع عن نفسها في املنطقة ،حيث
يوجد العديد من القواعد العسكرية
األميركية».
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أك ــد املـتـحــدث
باسم الحكومة محمد باقر نوبخت
أن «إي ـ ـ ـ ـ ــران س ـتـ ـت ـص ــدى ل ـل ـت ـغ ـل ـغــل
مــن قـبــل أي دول ــة إل ــى داخ ــل الـبــاد
ب ـعــد إل ـغ ــاء ال ـح ـظ ــر» ،مـضـيـفــا أنـهــا
«ستتعامل في عالقاتها الخارجية
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس امل ـص ــال ــح ال ــوط ـن ـي ــة».
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن «ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة فــي
الوقت الــذي سيلغى فيه الحظر لن
تتصدى فقط للنفوذ األميركي ،بل
س ـت ـت ـصــدى أي ـض ــا ل ـن ـفــوذ أي دول ــة
أخـ ـ ــرى ،وس ـت ـحــافــظ ع ـلــى امل ـصــالــح
الوطنية في عالقاتها مع اآلخرين».
وبـ ـ ـش ـ ــأن مـ ــوقـ ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ـي ــال

إرس ــال الئـحــة خطة العمل املشترك
إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـش ـ ــورى اإلي ـ ــران ـ ــي،
قـ ـ ــال إن «أداء ال ـ ـبـ ــرملـ ــان اإليـ ــرانـ ــي
يختلف تـمــامــا مــع أداء الكونغرس
األميركي» ،موضحًا أن «الكونغرس
كان معارضًا للمفاوضات النووية،
ويـ ـ ـح ـ ــاول إف ـ ـشـ ــال ن ـت ــائ ـج ـه ــا ،لـكــن
ال ـب ــرمل ــان اإليـ ــرانـ ــي أع ـل ــن مـ ـ ــرارًا أنــه
ّ
يؤيد املفاوضات».
ولـ ـف ــت املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة
اإليرانية إلى أن «الحكومة سترسل
الئ ـحــة ال ـب ــروت ــوك ــول اإلض ــاف ــي إلــى
مجلس الشورى استنادًا إلى املادة
 125من الدستور ،الــذي ينص على
أن يقر مجلس ال ـشــورى املـعــا ّهــدات
والعقود واالتفاقيات التي توقعها
إيران مع باقي الدول».
أمـ ـي ــركـ ـي ــا ،واج ـ ـ ــه امل ـع ـس ـك ــر امل ــؤي ــد
ل ــات ـف ــاق ان ـت ـك ــاس ــة ج ــدي ــدة ،أم ــس،
تـ ـمـ ـثـ ـل ــت فـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــان الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــور
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي روبـ ـ ــرت مـيـنـيـنــديــز
أنـ ــه س ـي ـص ـ ّـوت ض ــد االت ـ ـفـ ــاق .وف ــي
خ ـطــاب فــي مـسـقــط رأس ــه فــي واليــة
نيوجيرسيّ ،
صرح مينينديز ،وهو
الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـلـجـنــة الـعــاقــات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،بأنه
أع ـ ّـد مــاح ـظــات تفصيلية ألسـبــاب
ق ـ ـ ـ ــراره .وقـ ـ ـ ــال« :س ـ ــأص ـ ـ ّـوت بــرفــض
ّ
وسأصوت أيضًا مع تجاوز
االتفاق،
حق الفيتو إذا تطلب األمر».
وفي السياق ذاته ،طالب السيناتور
الجمهوري بوب كوركر الكونغرس
ب ـ ــرف ـ ــض االت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق وإع ـ ـ ـ ــادت ـ ـ ـ ــه إلـ ــى
أوباما .وقال رئيس لجنة العالقات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،في
م ـق ــال ن ـشــرتــه ص ـح ـي ـفــة «واش ـن ـطــن
بـ ــوسـ ــت» ،إنـ ــه «ب ـع ــد ت ــوص ــل إدارة
أوباما ملا تــراه بمثابة اتفاق نووي
م ـق ـب ــول م ــع إي ـ ـ ــران ،فـ ــإن م ـســؤول ـيــة
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس ت ــأت ــي لـ ـك ــي ي ـ ـقـ ـ ّـرر مــا
إذا ك ــان االت ـف ــاق سـيـخــدم املصلحة
القومية ويجعل الــواليــات املتحدة
أكـثــر أمـنــا ويمنع إي ــران مــن تطوير
برنامج أسلحة نووية أو ال» ،مشيرًا
إل ــى أن ــه «ال يعتقد بــأنـهــا ستمتنع
عن ذلك».
(األخبار)

تقرير

حكومة «سيريزا» تباشر «بيع كامل اليونان»
بـعــدمــا أق ـ ّـر ال ـبــرملــان الـيــونــانــي يــوم
الجمعة املــاضــي «مــذكــرة التفاهم»
مع دائني البالد ،التي تفرض على
أثينا خصخصة املوانئ واملطارات
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد ومـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــات
الطاقة ،أعلنت الصحيفة الرسمية
ال ـيــونــان ـيــة ي ــوم أم ــس أن الـحـكــومــة
اليونانية وافقت على خصخصة 14
مـطــارًا محليًا لشركة أملــانـيــة .ورأى
امل ـ ـعـ ــارضـ ــون ل ـل ـخ ـض ــوع إلم ـ ـ ــاء ات
الدائنني في حزب «سيريزا» الحاكم
ف ــي ال ـق ــرار ال ـح ـكــومــي خ ـطــوة أول ــى
باتجاه «بيع كامل لليونان».
ف ــرض الــدائ ـنــون عـلــى أث ـي ـنــا ،فــي ما
ُي ـس ـم ــى «االت ـ ـفـ ــاق ال ـت ـق ـن ــي» ،إن ـش ــاء
ـدوق ف ــي أث ـي ـن ــا ،ت ـحــت وصــايــة
صـ ـن ـ ٍ
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ــدائـ ـ ـن ـ ــة (املـ ـف ــوضـ ـي ــة
األوروبية والبنك املركزي األوروبــي
وآلية االستقرار األوروبية وصندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي) يجمع مــا قيمته 50
مـلـيــار ي ــورو م ــن ع ــوائ ــد خصخصة
األصــول العامة للبالد ،ليذهب جزء
مــن ه ــذه األم ـ ــوال لـتـعــويــم امل ـصــارف
الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ولـ ـ ـت ـ ـ ـكـ ـ ــون األص ـ ـ ـ ــول
اليونانية العامة رهنًا لدى الدائنني.
وفــي هــذا الـسـيــاق ،ذك ــرت الصحيفة
الــرسـمـيــة أن الـحـكــومــة واف ـقــت على

عقد بقيمة  1.23مليار يــورو (1.36
ٍ
م ـل ـيــار دوالر) يـقـضــي بخصخصة
 14مـطــارًا محليًا لشركة «فــرابــورت
سلينتل» األملانية .وكانت الحكومة
اليونانية السابقة قد منحت الشركة
نفسها امتيازًا إلدارة املطارات لفترة
تراوح بني  40و 50عامًا ،إال أنه جرى
تعليق العمل باالمتياز بعد وصول
حـ ــزب «سـ ـي ــري ــزا» إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة فــي
كانون الثاني املاضي.
وأم ــس ،قطع نــواب البرملان األملاني
عطلتهم ملناقشة برنامج الـقــروض
الثالث لليونان ،قبل التصويت عليه.
وفـ ــي م ــواج ـه ــة م ـع ــارض ــة بــرملــان ـيــة،
ستدفع املستشارة األملانية ،أنغيال
ميركل ،ووزي ــر ماليتها ،وولفغانغ
شــويـبـلــه بــات ـجــاه إق ـ ــرار ال ـبــرنــامــج،
ّ
فيما ُي َّ
يصوت ما يصل إلى
رجح أن
ربع عدد النواب املحافظني ،املنتمني
إلـ ــى حـ ــزب م ـي ــرك ــل ،ض ــد ال ـبــرنــامــج
الذي تبلغ قيمته  86مليار يورو (95
مـلـيــار دوالر) ،ف ــي مـسـعــى إليـصــال
رس ــال ــة م ـف ــاده ــا ت ـح ــذي ــر ال ـح ـكــومــة
مــن ال ـع ــودة إل ــى ال ـبــرملــان للمطالبة
بـمــزيــد مــن ال ـقــروض .ورغ ــم ترجيح
إق ـ ـ ــرار الـ ـب ــرمل ــان ل ـل ـب ــرن ــام ــج ،بـفـضــل
دع ـ ـ ــم أح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا الـ ـح ــزب

الديموقراطي االجـتـمــاعــي ،الشريك
ال ـص ـغ ـيــر ف ــي االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي،
ك ـم ــا ح ـ ــزب ال ـخ ـض ــر املـ ـ ـع ـ ــارض ،إال
أن م ـعــارضــة ع ــدد كـبـيــر م ــن حـلـفــاء
م ـيــركــل ل ــات ـف ــاق م ــع ال ـي ــون ــان ُي ـ َـع ـ ّـد
ضربة للمستشارة األملانية التي ما

ُي َّ
رجح أن ّ
يصوت ربع
النواب األلمان المحافظين
ضد االتفاق

ميركل تشارك
في اجتماع
لكتلتها البرلمانية
حول اليونان
أمس (أ ف ب)

زالــت تحتفظ بشعبية واسـعــة ،بعد
أن شغلت منصبها قبل  10أعوام.
وف ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق آخ ـ ـ ـ ـ ــر ،قـ ـ ــالـ ـ ــت أم ـ ــس
مفوضية الالجئني في األمم املتحدة
إن ع ـل ــى أث ـي ـن ــا أن ت ـظ ـه ــر «قـ ـي ــادة
أقــوى بكثير» فــي تصديها للنزوح
ال ـك ـث ـي ــف ل ــاج ـئ ــن ع ـب ــر امل ـت ــوس ــط،
ال ــذي ــن وص ــل مـنـهــم ن ـحــو  160ألـفــا
إلـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ الـ ـي ــون ــانـ ـي ــة ح ـتــى
تاريخه ،منذ بداية العام« .ارتفعت
وت ـ ـيـ ــرة وص ـ ـ ــول ال ــاجـ ـئ ــن ب ـث ـبــات

ف ــي األس ــابـ ـي ــع امل ــاضـ ـي ــة .ووص ـل ــت
أع ـ ـ ــداد م ــن ال ــاج ـئ ــن وامل ـه ــاج ــري ــن
فــي شهر تموز (مــن الـعــام الـجــاري)
تفوق مجمل أعــداد هــؤالء في العام
املاضي» ،بحسب مفوض الالجئني
فــي األمــم املتحدة ،ولـيــام سبيندلر.
وأوض ـح ــت امل ـفــوض ـيــة أن الـغــالـبـيــة
الـ ـكـ ـب ــرى مـ ــن ال ــواصـ ـل ــن األسـ ـب ــوع
املـ ــاضـ ــي هـ ــم مـ ــن سـ ــوريـ ــا (،)%82
م ـقــابــل  %14م ــن األفـ ـغ ــان و %3من
الـ ـع ــراقـ ـي ــن .وأوض ـ ـحـ ــت امل ـفــوض ـيــة
أن «ال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ــن ه ــؤالء
س ـي ـنــالــون وض ــع الجـ ـئ ــن» ،مــذكــرة
بتحذيرات أطلقتها منذ نحو شهر،
تتعلق بـتــأزم أوض ــاع الالجئني في
الـجــزر اليونانية ،ومـكــررة مطلبها
ب ـت ـعــزيــز م ـن ـش ــآت االس ـت ـق ـب ــال عـلــى
الـ ـج ــزر وفـ ــي س ــائ ــر أنـ ـح ــاء ال ـب ــاد،
و«بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ــاج ـ ــل» .ويـ ــأتـ ــي ت ــزاي ــد
ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط ع ـ ـلـ ــى أث ـ ـي ـ ـنـ ــا فـ ـ ــي وقـ ــت
ت ـخ ـت ـل ــف فـ ـي ــه دول االتـ ـ ـح ـ ــاد ح ــول
سياسة لجوء منصفة ،حيث تحاول
ال ـعــديــد م ــن دول ال ـش ـمــال الـتـنـصــل
مــن عــبء استقبال الــاجـئــن ،تاركة
دول ال ـج ـنــوب ،وب ــاألخ ــص الـيــونــان
وإيطاليا ،لتتحمل العبء األكبر.
(أ ف ب ،رويترز)

