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حل قضية النووي اإليراني دبل
أوباما يطالب برحيل األسد ويرى ّ

هيمن امللفان السوري واإليران ،إضافة إلى الوضع الفلسطيني،
على افتتاح الجمعية العامة لألمم املتحدة ،حيث خرج أمير قطر،
خليفة آل ثاني ،بدعوة مستجدة خاصة باألزمة في دمشق ،عبر
حمد بن
ّ
مطالبته بتدخل عسكري عربي ،فيما اكتفى الرئيس األميركي باراك
أوباما بتكرار مطلب بالده برحيل النظام

لتدخل
أمير قطر ّ
عسكري عربي في سوريا
اف �ت �ت �ح��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ف��ي ن �ي��وي��ورك
دورت� � � �ه � � ��ا ال � �س � �ن � ��وي � ��ة ،ح �ي��ث
اس �ت �ح ��وذت األزم � ��ة ال �س��وري��ة
على ال�ج��زء األك�ب��ر م��ن كلمات
ق ��ادة ال�ع��ال��م .وك��ان��ت أب��رزه��ا ،ي��وم أم��س،
ألم� �ي ��ر ق �ط��ر ح �م��د ب� ��ن خ �ل �ي �ف��ة آل ث��ان��ي
والرئيس األميركي باراك أوباما.
أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني
ودعا ّ
إل ��ى ت��دخ��ل ع�س�ك��ري ع��رب��ي ف��ي س��وري��ا
لوقف النزاع هناك .وقال ،أمام الجمعية
ال �ع��ام��ة ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة« ،م� ��ن األف �ض��ل
للدول العربية نفسها أن تتدخل ،انطالقًا
م��ن واج�ب��ات�ه��ا االن�س��ان�ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
والعسكرية ،وأن تفعل ما هو ض��روري
ل��وق��ف س�ف��ك ال��دم��اء» .واس�ت��ذك��ر ارس��ال
ق��وة ال��ردع العربية إل��ى لبنان في العام
 1976ملحاولة انهاء الحرب األهلية في
ذل��ك البلد .وق��ال إن تلك الخطوة أثبتت
ّ
ف�ع��ال�ي�ت�ه��ا وف��ائ��دت �ه��ا .ورأى أن العنف
ّ
املستمر في سوريا منذ  18شهرًا «وصل
ّ
إل ��ى م��رح�ل��ة غ�ي��ر م �ق �ب��ول��ة» ،م�ض�ي�ف��ًا أن
الحكومة السورية ال ّ
تتردد في استخدام
ّ
ّ
كافة أشكال األسلحة ضد شعبها .وأكد
على ضرورة التدخل ألن جميع الجهود
إلخراج سوريا من دائرة القتل لم تنجح،
ّ
ك�م��ا أن مجلس األم ��ن أخ�ف��ق ف��ي ات�خ��اذ
ّ
موقف .وأكد أن العالم العربي يعيش في
شديدة الصعوبة،
ه��ذه ًاألوق��ات تجربة ّ
م�ن��ذرة باملخاطر ،وم�ب��ش��رة ب��اآلم��ال في
الوقت نفسه ،مشيرًا إلى أن الوضع في
سوريا بلغ اليوم مراحل ال تحتمل.
ّ
كما حث أمير قطر «جميع الدول املؤمنة
بقضية الشعب ال�س��وري على املساهمة
في تقديم كافة أشكال الدعم لهذا الشعب
حتى ّتتحقق مطالبه املشروعة» .وش� ّ�دد
ع �ل��ى أن� ��ه «ب��رغ��م ك��ل م��ا ت�ع��ان�ي��ه منطقة
ال�ش��رق األوس ��ط ،ف��إن القضية األساسية
ّ
ت �ظ��ل ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة واس �ت �م��رار
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي العربية،
ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وه�ض�ب��ة ال �ج��والن،
وم � � ��زارع ش �ب �ع��ا ف ��ي ج �ن��وب ل �ب �ن��ان ،إل��ى
ج��ان��ب ال�ح�ص��ار ال�خ��ان��ق امل �ف��روض على
قطاع غزة واستمرار اعتقال آالف األسرى
الفلسطينيني في السجون اإلسرائيلية».
وأش� � ��ار إل� ��ى أن ع �م �ل �ي��ة ال� �س�ل�ام ت��وق�ف��ت
بسبب املواقف اإلسرائيلية الحالية ،التي
ّ
تصر على املضي بسياسة االستيطان في
األراض� ��ي الفلسطينية وال �ق��دس ورف��ض
التخلي عنها .وتساءل ،في كلمته« ،ملاذا
ال ي�ف�ع��ل امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ش�ي�ئ��ًا لتنفيذ
ق � � ��رارات ال �ش��رع �ي��ة ال��دول �ي��ة ذات ال�ص�ل��ة
بقضية الشرق األوس��ط؟ ،وملاذا ال يصدر
مجلس األم��ن ق��رارًا تحت الفصل السابع
يلزم إسرائيل بفك الحصار عن قطاع غزة
ووقف االستيطان وإع��ادة عملية السالم
إلى مسارها الشامل وترك مسار الحلول
الجزئية التي ل��م توصل إل��ى نتيجة؟ .ال
أجد لهذا التساؤل جوابًا».
من جهته ،ج� ّ�دد الرئيس األميركي باراك
أوب��ام��ا ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى وج ��وب أن ينتهي
ن �ظ ��ام ال��رئ �ي��س ال � �س ��وري ب �ش ��ار األس� ��د،
ّ
وقال إنه ما زال الوقت متاحًا لحل قضية
«النووي» اإليراني بطريقة دبلوماسية،
لكن هذا «الوقت غير محدود».
ّ
«نجدد القول إن
وقال أوباما ،في كلمته،
على نظام بشار األسد أن ينتهي لتنتهي

م �ع��ان��اة ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ،وي �ب ��زغ فجر
ج��دي��د» ،مضيفًا أن ��ه «ال ي�ج��ب أن يكون
املستقبل السوري لصالح ديكتاتور يقتل
ّ
شعبه .علينا أن نؤكد أن ما بدأ بمطالبة
امل��واط�ن�ين بحقوقهم ال ي�ج��ب أن ينتهي
ب�م��وج��ة م��ن ال�ع�ن��ف ال �ط��ائ �ف��ي» .وأض ��اف
«ع �ل �ي �ن��ا ال ��وق ��وف م ��ع ال �س ��وري�ي�ن ال��ذي��ن
يعتقدون برؤية مختلفة .سوريا ّموحدة
ّ
السوريني حق القول
وشاملة ،حيث لكل
ّ
ح��ول كيفية حكمهم م��ن س��ن��ة وعلويني
وأكراد ومسيحيني».
كما ت�ط� ّ�رق إل��ى امل�ل��ف ال �ن��ووي اإلي��ران��ي،
وق � � ��ال إن «ال� �ع� �ن ��ف ي �ح �ك��م ه � �ن� ��اك ،ك�م��ا
أن ال �ح �ك��وم��ة اإلي ��ران �ي ��ة ت �ق � ّ�وض ح�ق��وق
شعبها ،هي تدعم ديكتاتورًا في دمشق
وم� �ج� �م ��وع ��ات إره ��اب� �ي ��ة ف� ��ي ال � �خ� ��ارج».
وأض � ��اف أن ط� �ه ��ران ف �ش �ل��ت م� �ج ��ددًا في
ت��أك�ي��د سلمية برنامجها ال �ن��ووي وف��ي
ت�ط�ب�ي��ق ال �ت��زام��ات �ه��ا ف��ي األم� ��م امل �ت �ح��دة،
ّ
وقال «فألكن واضحًا ،إن أميركا تريد حل
هذه القضية عبر الدبلوماسية ،ونعتقد
بأنه ال يزال هناك الوقت واملساحة للقيام
الوقت ليس غير محدود.
بذلك .لكن هذا ّ
ن�ح��ن ن�ح�ت��رم ح ��ق ال �ش �ع��وب ب��ال�ح�ص��ول
ّ
على طاقة نووية سلمية» .وأشار إلى أن
ّ
إي��ران مسلحة نوويًا ليس تحديًا يمكن
اح�ت��واؤه« ،ه��ي ستهدد ب��إزال��ة إسرائيل،
وأم��ن دول الخليج ،واستقرار االقتصاد
العاملي .إنها خطر سيثير سباق تسلح
ن��ووي ف��ي املنطقة .ول�ه��ذا ف��إن ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة س �ت �ف �ع��ل م ��ا ع �ل �ي �ه��ا ال �ق �ي��ام ب��ه
ملنه ملنع إي��ران من الحصول على سالح

استذكر حمد
آل خليفة
ارسال قوة
الردع العربية
إلى لبنان عام
( 1976جون
مور ـ أ ف ب)
ن � ��ووي» .ك�م��ا ت �ط� ّ�رق أوب��ام��ا إل ��ى الفيلم
األم �ي��رك��ي امل �س��يء ل�ل�إس�ل�ام وال�ه�ج�م��ات
ع�ل��ى ال �س �ف��ارات األم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي تبعته
ف ��ي م�خ�ت �ل��ف ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ،ووص �ف��ه
ّ
ب��امل �ق��زز ال � ��ذي أث � ��ار ال �غ �ض��ب ف ��ي أرج ��اء
ال �ع��ال��م اإلس �ل�ام ��ي .وق� ��ال «أوض� �ح ��ت أن
للحكومة األميركية أية عالقة بهذا
ليس
ّ
الفيديو .إنه إهانة ليس للمسلمني فقط

ب��ل ألم�ي��رك��ا أي �ض��ًا» .وق ��ال إن الهجمات
ع �ل��ى امل��دن �ي�ين األم �ي��رك �ي�ين ف��ي ب�ن�غ��ازي
كانت على الواليات املتحدة ،مضيفًا «ال
ش� ّ�ك أن�ن��ا ّ س�ن��واص��ل م�لاح�ق��ة امل�ن�ف��ذي��ن»،
واعتبر أن��ه «هجوم على املثاليات التي
ت �ق��وم ع�ل�ي�ه��ا األم� ��م امل �ت �ح ��دة» .وأض ��اف
«ع�ل�ي�ن��ا أن ن��ؤك��د أن مستقبلنا ي �ح� ّ�دده
أش �خ ��اص م �ث��ل (ال �س �ف �ي��ر األم �ي��رك��ي في

ل �ي �ب �ي��ا) ك��ري��س س�ت�ي�ف�ن��ز ول �ي��س ه ��ؤالء
القتلة .فال يوجد كالم ّ
يبرر قتل األبرياء.
وال ي�م�ك��ن ّ
ّ
ألي ف�ي��دي��و أن ي �ب��رر ال�ه�ج��وم
ّ
ع�ل��ى س �ف��ارة .وال م �ب��رر ألن ��اس يحرقون
مطعمًا في لبنان ،أو يدمرون مدرسة في
تونس ،أو يتسببون في موت ودمار في
باكستان».
وأش ��ار أوب��ام��ا إل��ى أن واش�ن�ط��ن ل��م تسع

إيداع «ملف فلسطين» :مخاطر وتحديات
يذهب الرئيس
الفلسطيني ،محمود
عباس الى األمم املتحدة
وفي جعبته ملف
«عضوية فلسطني» ،الذي
وإن يكن أقل من سقف
العام املاضي ،ينطوي
على الكثير من التحديات
واملخاطر

واشنطن ــ محمد دلبح
ُينتظر أن يدعو رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس،
ف��ي خ �ط��اب��ه ال� ��ذي ُي�ل�ق�ي��ه ي��وم
غ� ٍ�د الخميس أم��ام ال��دورة ال �ـ 67للجمعية
العامة لألمم املتحدة ،إلى منح فلسطني
صفة دولة مراقب غير عضو في املنظمة
ال��دول�ي��ة؛ مهمة تنطوي على العديد من
التحديات واملخاطر ،وخصوصًا في ظل
معارضة الواليات املتحدة ،وهو ما يمكن
أن يهدد املساعدات األميركية الى السلطة
الفلسطينية.
وي ��أت ��ي ط �ل��ب أب� ��و م � ��ازن ب �ع��د ع� ��ام ع�ل��ى
خطابه في املكان نفسه أمام الدورة الـ66
للجمعية ال �ع��ام��ة ،وح �م��ل ذات امل�س�ع��ى.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» ،أمس،
إن «ذل ��ك ال�ج�ه��د ف�ش��ل ف��ى م�ج�ل��س األم��ن
عندما لم يتمكن الفلسطينيون من حشد
أصوات كافية فى وجه معارضة قوية من
واشنطن».
وأض� � ��اف� � ��ت أن � � ��ه «ف � � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة ج �ه ��ود
ال � �س�ل��ام امل� �ت ��وق� �ف ��ة وال � �ط� ��ري� ��ق امل � �س ��دود
أم� ��ام م� �ح ��اوالت رأب ال �ص��دع ب�ي�ن ح��رك��ة
«ف�ت��ح» ال�ت��ى يرأسها ع�ب��اس وب�ين حركة
«حماس» اإلسالمية ،واضطراب الوضع
االق �ت �ص��ادي ف��ي ال�ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة ،يعود
ع �ب��اس إل ��ى األم� ��م امل �ت �ح��دة ب�ع��د ع ��ام من
تهميش م ��رت ب��ه ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية

ب�س�ب��ب امل �خ��اوف م��ن ال �ب��رن��ام��ج ال �ن��ووي
اإلي ��ران ��ي وث � ��ورات ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي ال��ذي
تتكشف فيه األحداث».
وأوض� � � �ح � � ��ت ال� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة أن� � � ��ه «ب �ي �ن �م��ا
س �ي �ح��اول ع �ب��اس اس �ت �خ��دام ك�ل�م�ت��ه اآلن
ل �ش��د ان �ت �ب ��اه ال �ع ��ال ��م م� �ج ��ددًا إل � ��ى ط�ل��ب
إقامة الدولة الفلسطينية ،فإنه ليس من
ال��واض��ح م��ا إذا ك��ان��ت ك�ل�م��ات��ه ستنجح
في أي وقت قريب بصياغة مسودة قرار
لتغيير وضع فلسطني في األمم املتحدة
م��ن ك �ي��ان م��راق��ب إل ��ى دول� ��ة م��راق��ب غير
عضو» .وقالت إنه «رغ��م الحاجة ملوافقة
مجلس األمن من أجل عضوية كاملة ،فإن
تحسني الوضع لن يحتاج اال إلى موافقة
استخدام
الجمعية العامة ،حيث ال يمكن
ً
ح��ق النقض ض��د ق��رارات �ه��ا» ،م��رج�ح��ة أن
تصوت غالبية أع�ض��اء الجمعية العامة
ال �ـ ،193لصالح قرار بمنح فلسطني صفة
دول��ة م��راق��ب ،فيما ستعارضه ال��والي��ات
املتحدة وإسرائيل.
وأش� � � � ��ارت ال �ص �ح �ي �ف��ة ال � ��ى «أن � � ��ه إذا ت��م
تقديم م�ش��روع ق��رار وامل��واف�ق��ة عليه ،فإن
ع �ب ��اس ق ��د ي �خ��اط��ر ب �ف �ق��دان امل �س��اع��دات
املالية م��ن واشنطن وك��ذل��ك عمليات نقل
ال �ض��رائ��ب وال ��رس ��وم م ��ن اإلس��رائ �ي �ل �ي�ين،
وه��ي األم��وال التي تحتاج إليها السلطة
الفلسطينية حاجة م��اس��ة» .وأض��اف��ت أن
الرئيس الفلسطيني الذي يجد نفسه بني
مطرقة هذه الضغوط الخارجية وسندان

االس �ت �ي ��اء ال� �ع ��ام ب �س �ب��ب ن �ق��ص ال �ت �ح��رك
باتجاه إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ،يسير
بحذر شديد حيث يذهب لألمم املتحدة
ف��ى إظ�ه��ار للعزم الدبلوماسي ،بينما ال
ت� ��زال األم � ��ور غ �ي��ر واض �ح��ة ب �ش��أن م��وع��د
تقديم مشروع قرار إقامة الدولة للمنظمة
الدولية .ومن املؤكد أن تقديم هذا املشروع
ل ��ن ي �ك��ون ق �ب��ل االن �ت �خ��اب��ات األم �ي��رك �ي��ة،
بحسب ما أكد املسؤولون الفلسطينيون.
لكن حملة رفع وضع فلسطني من مراقب
الى دول��ة غير عضو في الجمعية العامة
ستبدأ ف��ورًا بعد أن يلقي عباس خطابه
ف ��ي األم � ��م امل �ت �ح��دة ال �خ �م �ي��س .وف� ��ي ه��ذا
اإلطار ،قال كبير املفاوضني الفلسطينيني
ص��ائ��ب ع��ري �ق��ات «ن ��ري ��د ان ن�ع�ي��د وض��ع
فلسطني ع�ل��ى ال�خ��ارط��ة ع�ل��ى ح ��دود ع��ام
 1967وع��اص�م�ت�ه��ا ال �ق��دس ال�ش��رق�ي��ة مع
دع ��م م ��ن  150ال ��ى  170دول � ��ة» م ��ن أص��ل
 194دولة عضوا في االمم املتحدة .وتابع
«ل��م يتخل املسؤولون الفلسطينيون عن
طلب العضوية الكاملة لفلسطني ،لكنهم
ت��راج�ع��وا ع��ن ط�ل��ب ت�ص��وي��ت م��ن مجلس
االمن بسبب عدم حصولهم على الغالبية
امل �ط �ل��وب��ة م ��ن ت�س�ع��ة اص � � ��وات» .وأك� ��د أن
«مطلبنا ال يزال مجلس األمن».
وب �ح �س��ب اس �ت �ط�ل�اع رأي أج � � ��راه امل��رك��ز
ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي ل � �ل � �ب � �ح� ��وث ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
واملسيحية في رام الله بني  9و 15أيلول
ال �ج��اري ،ف��إن ال�ت��وج��ه ال��ى االم ��م املتحدة

