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حــذر الـــرئـــيس الـــتـــركي رجب
طـــــــيب أردوغــــــان امـس  من أن
تـبــحث أنـقـرة عن حـلـيف جـديـد
لـهـا إن اســتـمـرت واشــنـطن في
الــتـصـعـيـد وقـال في خـطـاب له
ـــدن أمــــام حـــشــــد في إحــــدى ا
الـساحـلـية عـلى الـبحـر األسود:
"لن نــســـمح بــاســـتــخـــدام لــغــة

التهديد مع هذه األمة".
وأضـــــــــاف قـــــــــائـالً: "إن عــــــــدم
احترامـنا والتقلـيل من سيادتنا
سيـضطرنـا للـبحث عـن أصدقاء

وحلفاء جدد".
جـاء ذلـك بـعـد تــصـاعـد الــتـوتـر
ب الـبلدين بعـدما رفع الرئيس
األمــــريــــكـي دونــــالــــد تــــرامب
لـلتعـرفة اجلمركـية على واردات
ـعـادن الـقـادمــة من تـركـيـا مـا ا
زاد في انــهــيــار قــيــمــة الــلــيــرة
الـتـركــيـة الـتي تـعـاني أصالً من
تـــــــــــــدهــــــــــــور وصـل إلـى أدنـى

مستوياته منذ عام 2001 .
وهو مـا اعـتـبره أردوغـان حـرباً
اقــــتـــــصــــاديــــة ضـــــد بالده بل
وسماها "حـرب استقالل" داعياً
ـكــافـحـتـهــا داخـلـيـاً من شــعـبه 
خالل حتويل عمالتـهم األجنبية

إلى الليرة التركية.
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وفـــرضت واشــــنـــطـن قـــبــــلـــهـــا
عـقـوبـات عـلى وزيـرين تـركـيـ

إضـافــة إلى اسـتــمـرار مـطــالـبـة
اإلدارة األمــريـكـيــة بـاإلفـراج عن
الــــــقـس األمـــــــريـــــــكـي أنــــــدرو
برنـسون الذي اعتـقل في تركيا
بــتــهـــمــة اإلرهــاب مـــنــذ قــرابــة
. وقـال أردوغــان إنه "من عــامــ
ــــؤسف أن تــــديــــر الــــواليـــات ا
ـتـحـدة ظـهـرهـا لـنـا وتـخـاطـر ا
بـبلد شريـك لها في حـلف الناتو

من أجل قس".
وقـد أصبـحت تركيـا احملتـضنة
لـقـاعـدة إجنـرلـيك اجلـويـة الـتي
تـستـخـدمهـا القـوات األمـريكـية
عضواً في حلف شمال األطلسي
عام  ?1950كما أنها تستضيف
أنـظـمة صـواريخ دفـاعـية تـابـعة
حلــلــفــائـــهــا الــغــربـــيــ لــصــد

هجمات إيرانية محتملة.
ويـــخــتــلف الــبـــلــدان عــلى عــدة
قـضايـا أخرى فـضالً عن قضـية
لف القس األمريكي من بينها ا
الـسـوري وطـموح تـركـيـا لـشراء

أنظمة الدفاع الروسي.
وتـغـتـنم األسـواق عـطـلـة نـهـاية

األسبوع لتستـعيد أنفاسها غير
أن وقع الــصــدمــة الــتي أثــارهـا
الـهــبـوط احلـاد لـلـيــرة الـتـركـيـة
اجلمـعة عـلى خـلفـية األزمـة ب
أنقرة وواشـنطن ال يزال شديدا
مــثـيــرا مـخــاوف في الــعـالم وال

صرفي. سيما في القطاع ا
وأكـــد الـــرئـــيس الـــتـــركي رجب
طــــــــــــيـب اردوغــــــــــــان أن بـالده
ســـتــنـــتـــصــر في هـــذه "احلــرب
االقــتـــصــاديـــة" ردا عــلى إعالن
الرئيس األميركي دونالد ترامب
زيــادة الـرسـوم اجلـمـركـيـة عـلى
ــــنــــيـــوم واردات الــــصــــلب واأل
الـــتـــركـــيـــ إلى  %50 و20%

على التوالي.
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وبــعــدمـا فــقــدت حـوالـى نـصف
قـيمـتها مـقابل الـدوالر األميركي
مـنذ مطـلع العـام سجلت الـليرة
التـركـيـة هـبـوطـا حـادّا اجلـمـعة
إلـى مـســتــويــات قـيــاســيـة و
الـتداول بـهـا عـند إغالق جـلـسة
وول سـتـريت بـسـعر  6,43لـيرة
لــــلــــدوالر مــــتــــراجــــعــــة بــــذلك
 ?%13,7بــــــعــــــدمــــــا وصــــــلت
خــســائــرهـــا خالل الــنــهــار إلى

.%24 وأثــارت أزمـــة الــعـــمــلــة
الــتـركــيـة صـدمــة عـمّت الــعـالم
وانــعــكــسـت عــلى الــبــورصــات
األوروبــيـــة الــرئـــيـــســيـــة الــتي
أغـلـقـت جـمـيـعــهـا عـلى تـراجع
وطالت بـصورة خـاصـة القـطاع

صرفي. ا
ورأى احملـلل لدى "إكس تي بي"
ديــفــيـد تــشـيــثـام في مــذكـرة أن
تراجـع اللـيرة الـتـركيـة اجلمـعة
ــــســــتــــثـــمــــرين "يــــظـــهــــر أن ا
مــتـخــوفـون بـشــكل مـتــزايـد من

أزمة نقدية شاملة وشيكة".
من جهـته قال بـاتريك أوهار من
مـــركــــز "بــــريـــفــــيـــنـغ" إن "قـــلق
األســواق حـــيــال الــلـــيــرة عــلى
ارتـبــاط بـاخملـاوف من احـتـمـال
انــتـشــار الـعــدوى أو بـصــيـغـة
أخـــــرى أزمــــــة فـي الـــــعــــــمالت
الـناشـئة".  وأوضح احملـلل لدى
"إف إكس تي إم" جــمــيل أحــمـد
أن "هنـاك مـخـاوف من أن تـكون
األســـــواق األوروبـــــيــــة أكـــــثــــر
ـا كـان يـعتـقـد عـلى انـكـشـافـا 

الصدمة التركية".
لكن مسؤول البحث االقتصادي
فـي مــــــصـــــــرف "ســــــاكــــــســــــو"

كــريـسـتـوفــر دمـبـيك اعــتـبـر أنه
"لـــيس هـــنــاك مـــخـــاطــر تـــطــال
النـظـام بـرمـته" مـضيـفـا لـوكـالة
فــــــرانـس بــــــرس "رأيت بــــــعض
التـعلـيقـات التي تـشيـر إلى أننا
بـدأنا نـرى الـيـوم ضغـوطـا على
الــعـمـالت الـنــاشـئــة لـكن لــنـكن

صريح هذا كالم فارغ".
وقال رئـيس قـسم االقـتـصاد في
مــــصـــرف "بـي إن بي بـــاريــــبـــا"
ويــــلـــيـــام دي ويـــلـــدر ردا عـــلى
أسـئلـة فـرانس بـرس "إنهـا آلـية
سألة خـاصة بتـركيا" مـضيفـا "ا
هـنـا خـاصـة بـدولـة مـنـفـردة ما
يـعـني أيضـا أن األمـور قـد تـهدأ
طاف إن اتخـذ البلد في نـهاية ا

التدابير الالزمة".
ازاء هبوط الـليرة دعا اردوغان
الــــــذي يـــــواجـه أحـــــد أصــــــعب
الــتــحـديــات االقــتــصـاديــة مــنـذ
وصوله إلى السلطة في ?2003
األتــراك إلى "الـكــفـاح الــوطـني"
قــــائالً "إن كــــان لـــديــــكم أمـــوال
بـــالــــدوالر أو الــــيـــورو أو ذهب
صارف تدخرونه اذهـبوا إلى ا

لتحويلها إلى الليرة التركية".
وتتخـوف األسواق من توجهات

في بـــــــيــــــان صـــــــادر عن وزارة
اخلارجية.

وتـابـعت الـوزارة أنه "عـلى غرار
تخـذة ضد تركيا كل التدابـير ا
سوف تلـقى رداً" مشيرة إلى أن
الـــقـــرار األمــيـــركي "يـــتـــجــاهل"
ية. قواعد منظمة التجارة العا
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وتشـهد الـليـرة التـركيـة تراجـعا
متواصال منـذ عدة سنوات غير
أن تــدهــورهــا تــفــاقم في األيــام
األخــــــيــــــرة بـــــــســــــبب األزمــــــة
الــدبــلــومــاســيــة اخلــطــيــرة مع
ــرتــبــطــة ــتــحــدة ا الـــواليــات ا
خـصوصا بـاعتقـال قس أميركي

في تركيا بتهمة "التجسس".
وبـــعـــد وقت قـــصــيـــر من إعالن
تـــــرامـب عـن زيـــــادة الـــــرســـــوم
اجلــمــركــيــة أعــلــنت الــرئــاســة
ــا تـوجه رسـالـة الـتـركــيـة وكـأ
ذات داللـــة أن اردوغـــان أجـــرى
ــة هــاتــفـــيــة مع الــرئــيس مــكــا
ــــيــــر بــــوتـــ الــــروسي فـالد

مشيـرة إلى أنهما بـحثا بصورة
ـــــــلف الــــــســــــوري خــــــاصــــــة ا
ـــبــــادالت الـــتــــجـــاريــــة بـــ وا

البلدين.
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سـيـاسـة اردوغـان االقـتـصـاديـة
ـركزي في وقت يتـحـفظ البـنك ا
التركي عـلى رفع معدالت فائدته
لـدعم الـلـيـرة واحلـد من تـضـخم
بــلغ مـــعــدله الــســـنــوي حــوالى

 %16في تموز/يوليو.
ويـــرى الــــعـــديـــد مـن اخلـــبـــراء
االقتـصاديـ أنه ال بد من زيادة
مـعـدالت الـفـائـدة بـشـكل كـثـيف
غــيــر أن اردوغــان يــعـارض ذلك
بــــشــــدة وقــــد وصف مــــعــــدالت
ـــاضـي بـــأنـــهــا الـــفـــائـــدة في ا
ـشـكالت". وحـرصا "أسـاس كل ا
مـــــنه عـــــلى تــــوجـــــيه إشــــارات
إيـــجــابــيـــة إلى األســواق شــدد
ـــــال اجلـــــديـــــد بــــراءة وزيـــــر ا
الـبـيــرق وهـو صــهـر اردوغـان
عـلى "أهـمـيـة اسـتـقاللـيـة الـبـنك
ـركـزي" الـتـركي. ويـسجـل هذا ا
االنـهـيـار الـذي يــدفع تـركـيـا في
اجتـاه أزمة نـقـدية عـلى خـلفـية
تــوتــر دبــلــومــاسي شــديــد بــ

أنقرة وواشنطن.
وحــذرت أنــقـرة بــأن "الـنــتـيــجـة
الـوحيـدة" لـلعـقوبـات األمـيركـية
هـي "الــتــأثـــيــر عــلى عـالقــاتــنــا
" وفق ما جاء كدولـت حليفـت
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الـنـظـام من أهم مـســتـلـزمـات الـقـيـادة الـراقــيـة واآلمـنـة وعـنـد قـيـادتك
لـلسـيارة يـجب علـيّك أن تراعـي كل القـوان وأن حتـسب كل صغـيرة
وكبـيرة من أي عمل أو فـعل تقـوم به وما إشـارات السيـارة إال تقو
يـنـاً يجب وتـنـظيم لـلـسيـر الـصحـيح فـمثـالً عنـدما تـريـد االنعـطـاف 
ـيـنـاً حـتى عـلـيّك أن تــنـبّه الـسـيـارات الــتي خـلـفك بــأنك سـتـنـعـطـف 
سـافة التي بـينك وب األخر  ,وحتى ال تقع في خـطأ يؤدي حتسب ا
إلى وقـوع حادث ال قـدر الـله أيضـاً عنـدمـا تريـد التـوقف عـلى جانب
الطريق فيجب عليّك أن تعطي اإلشارة قبل التوقف ببرهة حتى يعرف
شاة السائق الذي خلفك بـأنك ستتوقف جانبـاً وكذلك تراعي عبور ا
ألن هؤالء لم يعبـروا الطريق إال لعـمل أو ألي سبب آخر فيـجب علينا

أن نراعي ظروف عملهم وظروف الطقس وظروف الطريق.
ـروريـة تـأتي بـسـبب انـشـغـال الـسـائق بـالـهـاتف أن أغـلـب احلـوادث ا
اجلـوال والـكـثــيـر من الـســائـقـ شـغــلـهم الـشـاغـل هـو اجلـوال أثـنـاء
ة هـاتفـية أو يـكتب ضـمن مواقع الـقيـادة سواء أكـان يتـحدث في مـكـا
التواصل ,فلـماذا ال يـترك ذلك أثـناء القـيادة ? ويـحدد وقـتاً لـلتواصل
وتـفـادياً مع أصـدقـائه أو أهــله حـفـاظـاً عـلى روحه وأرواح اآلخـرين  ,
للـوقوع في احلـوادث هناك بـعض السـيارات مجـهزة بـأجهزة بـلوتوث
لـربط جــهـاز الـهــاتف اجلـوال به والــرد عـلى الــهـاتف والــتـحـدث دون
االنشغال وحمل الهاتف في اليد وهناك بعض الدول تُجرم استعمال
الهاتف اجلـوال أثناء قـيادة السـيارة وهذا قـانون صائب ويـا حبذا لو

يطبق في العراق للحد من احلوادث واحلد من اخملالفات.
أن الـسـرعــة الـتي حـددت عــلى الـطــرق الـعـامـة مــحـددة حـفــاظـاً عـلى
سالمة اجلميع سواء السائق أو العابر  ,ويجب علينا االلتزام بسرعة
ـجرد خـطأ تـذهب أرواح ونكون الطـريق حفـاظاً عـلى األرواح حيث 
نـحن الـسبـب في سرعـة الـقيـادة أيـضـاً هنـاك الـتخـطي من اجلـانـب
ـيـنـاً أن يـسـلك احلارة فـيـجب عـلى الـسـائق الـذي يـريـد أن ينـعـطف 
جـهـة الـيــمـ حـتى ال يــعـرقل الـسـيــر وال يـتـسـبـب في حـادث مـا بـ
ـتـسبـب في احلادث ولـيالً يـجب أن تـسـتـعمل سـيـارتـ ويكـون هـو ا
األضـواء الـعــاديـة ولــيس األضـواء الــعـالـيــة وال تـقــوم بـوضع أضـواء
مـزعـجـة لــآلخـرين حـتى ال تـسـبب في عـدم الـرؤيـة لـلـسـائق الـذي في
مـواجهـتك وتـسـبب في وقوع حـادث مـا وأن تـراعي القـيـادة في حال
ـطر أو الضـباب ويجب عـليّك القـيادة بحـذر وأمان وأن حتافظ نزول ا

سافة التي بينك وب السيارة التي أمامك. على ا
ثل ـرور الـواقف في الـشـارع ألنه رمـز الـنـظـام و وأن حتـتـرم رجل ا
هـيبـة الـدولة حـتى وأن كنـت تسـوق سيـارة حـكومـية أو شـبه حـكومـية
مـضـلـلـة. أما الـدراجـات الـناريـة بـكـافة أنـواعـهـا اخلـاصة بـالـتـنقل أو
دراجـات الــعـمل( الـسـتــوتـات ) فـحـدث وال حـرج ,ونـنـتـظـر من دوائـر
ــرور تـرقــيم تــلك الــدراجــات ومــنح أصــحــابــهـا ا
أجازات سـوق رسمـية ,ألنهـا أصـبحت تـستـخدم
ليالً في الـقتل واالخـتيال والـنزاعـات العشـائرية,

وتلك الطامة الكبرى في العراق اجلديد.

ـنـطــقـة الـعـربـيـة في االربــعـيـنـات واخلـمــسـيـنــات من الـقـرن شـهـدت ا
ــاضي  مــجــمــوعــة مـن االحالف  تــركــزت عــلى مــواجــهــة حــركــة ا
الـنهـوض الـتحـرري العـربي  وتـشكـيل سـياج امـني عسـكـري حلمـاية
نطقة  وكـان ابرز تلك االحالف واخطرها صالح االستعمـارية في ا ا
كون من نظام نوري السعيد واالمبراطورية االيرانية هو حلف بغداد ا
بـقـيـادة رضـا بهـلـوي واجلـمـهـورية الـتـركـيـة بزعـامـة مـنـدريس والـدولة
الـبـاكـستـانـيـة  ولعـب هذا احلـلف دورا كـبـيـرا وواضحـا في مـواجـهة
ـتحدة بقـيادة الزعـيم العربي جـمال عبـد الناصر اجلمهـورية العـربية ا
وضــد االحتـاد الـســوفـيـتـي  ولـكن هـذه االحـالف فـشـلت فـي حتـقـيق
ـوقف والنـضـال الـعـربي ضد مـشـاريـعهـا لـكـنـها جنـحت في تـفـكـيك ا
ـرحـلـة كـثـر احلـديث عن تـاسـيس حـلف عـربي اسـرائـيل . وفي هــذه ا
امني أو مايـسمى بـحلف الشـرق االوسط  وتقود هـذه الدعوة لـلحلف
تـحدة االمريكـية وبعض احللـفاء  لم يخرج احلـلف للعلن  الواليات ا
لــكن هـنـاك حتـركـات مـحــمـومـة لـبـلـورته . والــسـؤال الـذي يـشـغل بـال
نـطقة العربية تكـون محورا ومكانا لتلك االحالف اذا ا تابع  هو  ا
 وهل الـوضع الـعـربي اجملـزء  والـوضع في مـنـطـقـة الـشرق االوسط
ـنـطـقة الـعـربيـة حتـديدا ـثل تـلك االحالف  ومـاهو هـدفـها . ا بـحـاجة 
بحـاجة الى تسـوية الـتناقـضات الـقائمـة ب بعـظهـا البعض  وبـحاجة
ماسة الى مـعاجلة االزمات االقـتصادية والـبنيويـة والتربويـة والصحية
الــتي تــطــوق نــهــوضـهــا  ولــيــست بــحــاجــة الى تــســعــيـر اخلـالفـات
والـصـراعات واالحـالف العـسـكـرية واالمـنـيـة  فـإذا كان االمـر يـتـعلق
بــايـران  وبـالـتــأكـيـد لـيس اســرائـيل  فـان فــتح اجلـروح في اجلـسـد
ا يصب في نطـقة  وإ العربي واالسالمي اليـخدم بالتـأكيد شـعوب ا
ستـفيدة من ية واسرائـيل كونـهما اجلهـات ا مصـلحة الكـارتالت العـا
ـذهـبـية . فـعـمـليـة تـأجيج تـلك االخـتالفـات والصـراعـات الـسيـاسـية وا
ذهبية في اجلـسم العربي واالسالمي  هو بالضرورة الصراعات ا
ـنطـقة واضـعافـها ونـهب ثرواتـها صـناعـة اجنـبيـة يراد مـنهـا اشـغال ا
واضـعـاف وافقـار شـعـوبهـا  واالرهـاب وداعش هـمـا تلك الـصـنـاعات
التي كادت منطقتنا اخلالص منـهما  فإيران ليست هدفا للعرب  وال
كنهما القبول بان يـكونوا مسرحا للخالفات والصراعات ب العرب 
امـريـكـا وايـران  إن كل مـاحتـتـاجه الـسـاحـة الـعـربـيـة هو فـتح كـشف
صالح احلسـاب ب بـعض االنظمـة العـربيـة وايران  حسـاب يحـدد ا
صـالح وخاصة العـربيـة وعدم القـبول بـعبور ايـران للـتأثـير على تـلك ا
ـشـتركـة ب الـطـرف  وهـذا اآلمر االمـنيـة مـنهـا  ويفـعل الـعنـاصر ا
يحـتاج الى شيء من الـهدوء ورغبـة باالنـفتاح والـتحاور. لـقد انـشغلت
ـنـطـقـة الـعربـيـة  لـيس من بـاب نـهـوضهـا وتـقـدمـها الـقـوى الـكـبـرى با
شاكل ـزيد من االزمـات وا ا اشـغالـها با واالسهـام في تطورهـا  وإ
واحلروب . وقـد يأتي هـذا احللف االمـني أو مايـسمى بـالنـاتو الـعربي
ـنـطــقـة  حـتى اخـطـر من ـشـاريع الــتي حـدثت بـا واحــدا من اخـطـر ا
حلف بغداد كونه يحمل عامل في عملـية التكوين أولهما احياء الفتنة
ـسـلـمــ  وثـانـيـهـمـا صـراع وهي الـصـراع الـطـائـفي بــ مـكـونـات ا
ساحـات والوجود  وبذلك لـو  حتقيق هـذا ( الناتو) فأن االماكن وا
نطـقة سـتكون حتت الـنيـران  واجلهة الـوحيـدة التي ستـتفرج عمـوم ا
وتسـاهم بشـكل أو بـاخر هي اسـرائيل . حـلف بغـداد لم يكن تـشكـيله
ـا كـان بهـدف مـواجـهـة االحتـاد الـسـوفـيتي عـلى اسـاس طـائـفي  وإ
وحركـة الـتحـرر العـربي  وعـندمـا مات بـثورة ( (14تمـوز في الـعراق
عام (  (1958لم يـخلف وراءه شـرارات الـنيـران كي حتـرق مابـعده 
ا احللف الشـرق اوسطي اجلديد أو مايـسمى بالنـاتوالعربي  هو وإ
بحد ذاته يتم تأسيسه على اسـاس طائفي لكي حترق نيرانه اجلميع 
وحتى لو  الغاءه بعد تاسيسه فان نيرانه لم تتوقف ستبقى مستعره
وتــؤسس لـلـضـغـيــنـة والـكـره واحلـقـد  وهـذا اخــطـر اهـدافه واكـثـرهـا
تـدمـيـرا لـلبـنـيـان والعـالقات الـعـربـيـة العـربـيـة  والعـربـيـة االسالمـية .
ـنطـقة الـعـربيـة متـخمـة بـاالزمات  وهي لـيست بـحـاجة بـتاتـا الزمات ا
جـديدة يـديرهـا الغـرباء  وشـعوبـنـا تتـلوع بـنيـرانهـا  وبالـتأكـيد الزال
سـلمـ الذين يـجنبـون شعـوبهم مـخاطر هنـاك من احلكـماء الـعرب وا
تـلك االحالف ونـعتـقـد بـان الكـثـير مـن القـادة سـيعـمـلـون على تـفـكيك
االزمـات العـربيـة الـعربـية  والـعـربيـة االسالميـة  فـاخملاطـر االرهابـية
الزالت قائمة ومحركيها يتربصون باجلميع  فالبد من
خـطـوة واحدة تـفـتح الـطـريق لـلجـمـيع  وسـتـتحق
تـلك اخلـطـوة  وتـخـتـفي مـشـاريع االحالف الـتي

تستهدف اجلميع .
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رشـد األعلى اإليراني آية دعا ا
الله علي خامنئي إلى إجراءات
قـــانــونـــيـــة "ســريـــعــة وعـــادلــة"
تــطــبــقــهــا مـحــاكـم جـديــدة في
أعـقاب تـصريح لرئـيس السـلطة
الــقــضــائـيــة قــال فـيـه إن الـبالد
تـــواجه "حـــربـــا اقـــتـــصـــاديــة"
بــحــسب الــتــلــفـزيــون اإليــراني

الرسمي.
ونــقل الــتـلــفـزيــون عن آيــة الـله
صــــــادق الريـــــجــــــاني رئــــــيس
الــسـلـطـة الــقـضـائــيـة قـوله في
ـــرشــد رســالـــة وجـــهـــهـــا إلى ا
األعـــــــلى امـس "إن الـــــــظــــــروف
االقـتـصـاديـة اخلـاصـة احلـالـيـة
تـعــد حـربــا اقـتـصــاديـة" ودعى
فـيهـا إلى إنـشـاء محـاكم خـاصة
لـلــتــعـامل الــسـريـع مع اجلـرائم
ــالـــيــة. وأوضح أن خــامــنــئي ا
وافق عـلى االقـتـراح وشدد عـلى
أنه "يـــــجب أن يـــــكـــــون غــــرض
(احملــاكـم) إنــزال عــقـــاب ســريع
ـــدانـــ بـــارتـــكـــاب وعـــادل بــــا
ــارسـات اقـتـصـاديـة فـاسـدة".
وأضـاف تـقـريـر الـتـلـفـزيـون أنه
اشــــار أيـــضــــا إلـى ضـــرورة أن
تـــــتــــوفــــر تـــــلك احملــــاكـم عــــلى
مـــســــتـــشـــارين لــــضـــمـــان دقـــة

أحكامها.
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واقــتـرح الريــجـاني في رســالـته
تـشكـيل مـحـاكم ثوريـة إسالمـية
ـدة عـامـ وتـوجـيـهـها جـديـدة 
بـفـرض أقـصى الــعـقـوبـات ضـد
أولئك الـذين "يعطلـون االقتصاد
ويـــفــســـدونه" مـــشــيـــرا إلى أنه
ســيــتم أيــضــا تــقــيــيــد حــقــوق
االســـتـــئــــنـــاف عـــلـى األحـــكـــام

الصادرة بحقهم.
وفـــقــد الـــريـــال اإليــراني نـــحــو
نصف قـيمته منـذ أبريل/نيسان
ـتـحـدة بـعــد تـهـديـد الــواليـات ا
بإعادة العقـوبات األمريكية ضد

إيـران وتـفـعـيـلـهـا الـعـمل بـهـذه
الــعـــقــوبــات الحــقـــا فــضال عن
تـزايد عـلى الدوالر ب الـطلب ا
اإليـــرانــيـــ الـــذين يــحـــاولــون
الــلـجـوء إلى الــعـمـلـة الــصـعـبـة
حلمـاية مدخراتهـم. كما ارتفعت
ـــعــيـــشــة مـــا أثــار تـــكــالـــيف ا
مــظــاهـرات مــتـفــرقـة في أنــحـاء
البالد ضـد االستغالل والـفساد
تظاهرين ردد فيها العـديد من ا
شــعــارات مـضــادة لــلــحــكــومـة.
ــركـزي اإليـراني وألــقى الـبـنك ا
ـــســـؤولــيـــة عن والـــقـــضــاء بـــا
انــخــفـاض الــعــمــلــة واالرتــفـاع
ــطـــرد فـي أســـعـــار الـــعـــمـــلــة ا
الـــذهـــبـــيـــة عـــلى من وصـــفـــهم
"بــاألعـــداء". وقـــالت الـــســـلـــطــة
الـــقـــضـــائــيـــة إن أكـــثـــر من 40
شـخـصـا من بـيـنـهم نـائـب مـدير
ـــركـــزي الـــســـابـق قــد الـــبـــنك ا
اعـتـقـلـوا بـتـهم تـصل عـقـوبـتـها
إلى اإلعــدام. وأشـارت الـســلـطـة
الــقــضـائــيـة إلـى أن اخلـصــمـ

الـــــلــــدودين إليــــران فـــــضال عن
ــمــلــكــة ــنــافس اإلقــلــيـــمي ا ا
العربـية السعـودية ومعارض
للحكـومة يعيشون في اخلارج
يــقــفــون وراء الــتـحــريض عــلى
االضـطـرابـات. وكـانت الـواليات
ـتـحـدة انـسـحـبت في أيـار من ا
ـعـقـود عـام  2015مع االتـفــاق ا
إيران بـشأن برنامـجها النووي
ـوجبه العـقوبات الـذي خُففت 
ـفروضة عـليهـا مقابل الـدولية ا
ـثيرة كـبح نشاطـاتها الـنووية ا

للجدل.
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وقــــد أعــــادت واشـــــنــــطن هــــذا
األسـبـوع فــرض عـقــوبـات عـلى
مــشــتـــريــات إيـــران من الــدوالر
الـيـة وجتـارتـها وحتـويالتـهـا ا
ــعــادن الــثـــمــيــنــة بــالــذهـب وا
ـنـيـوم ومـعـادن الــغـرافـيـت واأل
واحلــــــــــــديــــــــــــد فـــــــــــضـال عـن
ـسـتــخـدمـة في الــبـرامـجــيـات ا
الــصــنـاعــة. وحــضت الــواليـات

ــتـــحـــدة الــدول األخـــرى عــلى ا
ضـرورة وقـف اسـتــيــراد الــنـفط
اإليـراني بـدءا من مطـلع تـشرين
الــثــانـي وإال واجــهت إجــراءات
مالـية أمـريكـية. واسـتبـعد وزير
اخلارجية اإليـراني محمد جواد
ظـريف الـســبت عـقــد مـحـادثـات
بـــ طــــهــــران وواشــــنــــطن في
ـســتـقـبل الـقـريب عـقب إعـادة ا
فـرض العـقوبات األمـيركـية على
بـالده. وقــــال ظــــريـف ردا عــــلى
سؤال لوكالة "تسنيم" اإلخبارية
الـقــريـبــة من احملـافـظــ بـشـأن
إمــكـانــيـة اجــراء لـقــاء مع وزيـر
اخلـــارجـــيــــة األمـــيـــركـي مـــايك
بـومـبــيـو "كال لن يــكـون هـنـاك
لـــــقــــاء" في أول رفـض إيــــراني
عــلـى هــذا الــقــدر من الــوضــوح
والصراحة لعرض احلوار الذي
قـدمه الرئـيس األمـيـركي دونـالد

ترامب.
وأكـد كذلك عدم وجـود نية لـلقاء
مسؤول أمـيركي على هامش

اجتـماعـات اجلمـعيـة العـمومـية
ـــتـــحــدة في نـــيـــويــورك لأل ا
قـبل والتي سيحضرها الشهر ا
كـل من تــــــــرامـب والـــــــرئــــــــيس

اإليراني حسن روحاني.
وقال ظريف لوكالة "تسنيم" "في
مـــا يــتـــعــلـق بــاقـــتـــراح تــرامب
األخير (اجراء مـحادثات) أعلنا
نحن والرئيس موقفنا الرسمي.
األمـيــركــيـون لــيــسـوا صــادقـ
وإدمــانــهم عـــلى الــعــقــوبــات ال

يسمح بإجراء أي مفاوضات".
وسرت تـكـهـنات عن احـتـمال أن
تـدفع الـضـغـوطـات االقـتـصـادية
الـقـادة اإليــرانـيـ لــلـعـودة إلى
فاوضات مع واشنطن. طاولة ا
تحدة فرض وأعادت الواليـات ا
الـــعــــقـــوبــــات الـــثـالثـــاء بــــعـــد
انـســحـابــهـا في أيــار/مـايـو من
ــبـــرم عــام االتـــفــاق الـــنـــووي ا
 2015بــــــ إيـــــران والــــــقـــــوى
الـعـظـمى. والـتـقى ظـريف مـرارا
مع وزيــر اخلـارجــيــة األمــيـركي

الـــســــابـق جـــون كــــيــــري خالل
الــتــفـاوض عــلى بــنـود االتــفـاق

وآلية تطبيقه.
اضي وأكـد روحانـي األسبـوع ا
ــــا رحــــبت أن طــــهــــران "لــــطــــا
ـفــاوضـات" لــكـنه أوضح أنه بــا
سـيـتـعـ عـلى واشـنـطن إظـهار

كن الوثوق به. أنها طرف 
وقـال روحـاني بهـذا الـصدد "إذا
كــنت عــدوا وطـــعــنت شــخــصــا
بسـكـ لتـقول بـعـدها إنك تـريد
الـتـفاوض فـأول مـا عـلـيك فـعله

." هو سحب السك
وكــان ظـريف قـد اعــلن األربـعـاء
أنه بـــات من الـــصـــعب تـــصــور
إجـراء مــحـادثــات مع الــواليـات
تـحدة بعـدما فقدت ثـقة العالم ا
فـيــهـا بـســبب تـقــلب مـواقــفـهـا
مـتحـدثـا غداة دخـول الـعقـوبات
األمـيركـية حـيز الـتـنفـيذ مـجددا

ضد طهران.
rz«œ »cÐcð

وقـال ظريف عـبـر "شـبكـة أخـبار
جــمــهــوريـــة إيــران اإلسالمــيــة"
الــرسـمـيــة "تـخـيـلــوا الـتـفـاوض
اآلن كـيف ســنـثق بـهم? أمـيـركـا
تــتـذبــذب بــشــكل دائم ولــذا فـلم

يعد أحد يثق بهم اآلن".
وجاءت تـصريحـات ظريف غداة
فـرض واشـنـطن حـزمة أولى من
الــعــقـوبــات االقــتــصــاديـة عــلى
إيـــران بــعـــدمــا أعـــلن الـــرئــيس
األمـــــيـــــركي دونـــــالـــــد تـــــرامب
االنـسحـاب من االتـفـاق الـنووي

برم عام .2015 ا
وأبدى ترامب اسـتعداده إلجراء
محادثات مع إيـران بشأن اتفاق
جــديـد يــتــنـاول جــمــيع أشــكـال
ـنـطـقة "سـلـوكـهـا الضـار" فـي ا

وهو أمر رفضته طهران.
وقـال ظـريـف "هـنـاك فــرق كـبـيـر
ــرة (...) في الــســابق لم هــذه ا
يـــكـن أحــــد يـــدعـم إيـــران. لــــكن
جميع دول العالم تدعمها اآلن".
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