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المحادثات الثنائية والمتعددة مع �إيران �ستقل�ص الخالفات

مجموعة االت�صال المعنية ب�أوكرانيا تدعو �إلى م�شاورات ب�أ�سرع وقت

الريجاني :الم�سيرة الراهنة في المفاو�ضات النووية مفيدة

مو�سكو ت�أمل �إدانة االتحاد الأوروبي ل�سيا�سة كييف الإجرامية

منسقة
ق���ال م��اي��ك��ل م���ان ال��م��ت��ح�دّث ب��اس��م
ّ
السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي كاثرين
آشتون« :إننا نجري محادثات ثنائية ومتعددة
مع الجانب اإلي��ران��ي لمناقشة مسائل محددة
ولتقييم المواقف كافة وتقليص الخالفات»،
مشيرا ً إلى أن هذا األسلوب يعتمد على التفاوض
الثنائي ويعد أفضل وسيلة لدفع المفاوضات إلى
األمام.
جاء ذلك في وقت تستمر في فيينا أعمال جولة
المفاوضات النووية السادسة بين إيران والدول
الست في ظل أج��واء إيجابية .إذ وص��ف مان
المحادثات الثنائية بين نائب وزير الخارجية
اإلي��ران��ي وكبير المفاوضين النوويين عباس
عراقجي ونظيرته األوروب��ي��ة هيلغا اشميت
بالب ّناءة واإليجابية على رغم بعض الصعوبات،
واستمرار أعمال جولة المفاوضات السادسة
خالل عطلة نهاية األسبوع في أوروب��ا ،أعطى
انطباعا ً واضحا ً عن إصرار وفدي إيران والدول
الست على استغالل عامل الوقت في دفع عجلة
المفاوضات إلى األمام.
و تجري هذه المحادثات البناءة في أجواء
عمل إيجابية ،بحسب م��ان ،ال��ذي أعلن عقد
لقاءات تقنية على مستوى الخبراء بين الجانبين
يعقبها لقاء بين وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف ونظيرته األوروبية كاثرين آشتون.
جدية هذه المفاوضات والرغبة في التوصل
إل��ى حل ظهرت في التأكيد الرسمي استمرار
المفاوضات حتى حلول موعد انتهاء االتفاق
المرحلي من دون التقيد بموعد محدد بإنهاء
أعمال جولة المفاوضات الحالية.
وق��ال م��ان في تصريح للصحافيين إن��ه «ال
يوجد موعد محدد إلنهاء أعمال جولة المفاوضات
الحالية ،المفاوضات مستمرة حتى الوصول إلى
اتفاقية بغض النظر عن الوقت الذي تستغرقه».
جاء ذلك بعد جلستين مطولتين لصوغ مسودة
االت��ف��اق النهائي ش��ارك نائب وزي��ر الخارجية
األميركي وليام بيرنز في إحداهما ،جمع بين
ال��م��ف��اوض��ات الثنائية وال��م��ت��ع��ددة أس��ل��وب
استخدمه الجانبان بشكل ساهم في التقريب
بين وجهات النظر ،كما أوضح المتحدث الرسمي
باسم كاثرين آشتون.
وفي السياق ،اعتبر رئيس مجلس الشورى
اإلي��ران��ي علي الريجاني المسيرة الراهنة في
المفاوضات النووية بين بالده ومجموعة «»1+5
مفيدة وتقلل وسيلة الضغط على إيران.
واس���ت���ع���رض الري���ج���ان���ي خ��ل�ال ح��ض��وره
أم��س اجتماع لجنة األم��ن القومي والسياسة
الخارجية في مجلس الشورى اإليراني ،القضايا
المتعلقة ب��األم��ن القومي والبرنامج النووي

أعلنت مجموعة االتصال المعنية
بأوكرانيا ض���رورة اتخاذ إج���راءات
محددة لتسوية األزمة الداخلية سلميا ً
في ه��ذا البلد ،وض���رورة عقد جولة
جديدة من المشاورات بأسرع وقت.
وعقدت المجموعة في العاصمة
األوكرانية كييف اجتماعا ً ضم ممثلين
عن السلطات األوكرانية وقوات الدفاع
الشعبي بمشاركة مندوبين عن منظمة
األمن والتعاون األوروبي ،إضافة إلى
سفير روسيا في هذا البلد.
وج��اء في بيان ص��ادر عن منظمة
األم�����ن وال���ت���ع���اون األوروب�������ي أن
«المجموعة بحثت في كييف الوضع
في مناطق جنوب شرقي أوكرانيا بما
في ذلك خيارات ومكان المشاورات
المقبلة بين األطراف المعنية» ،إضافة
إلى أن «المجموعة شددت على ضرورة
اتخاذ إجراءات محددة لتسوية األزمة
بالطرق السلمية» .وترى المجموعة أن
الجولة التالية من المشاورات يجب أن
تجري بأسرع وقت.
ج��اء ذل��ك في وق��ت ،أعربت وزارة
الخارجية الروسية عن أملها في أن
يدين االتحاد األوروبي سياسة كييف
اإلج��رام��ي��ة إزاء األقاليم األوكرانية
الشرقية ،بحسب بيان للخارجية
الروسية ص��در أم��س ،أش��ار إل��ى أن
«مطالبة كييف من جديد بأن توقف
قصف األه����داف المدنية أم��ر عديم
ال��ج��دوى ،على ما يبدو ،إذ تتجاهل
كييف ال��دع��وة للحفاظ على حياة
السكان».
وتابعت الخارجية قولها «ونظرا ً
إلى ذلك نأمل رد فعل مناسب من بلدان
االتحاد األوروب��ي ،وبإدانة السياسة
اإلج��رام��ي��ة ال��ت��ي تتبعها سلطات
كييف».
ج��اء ذل��ك ف��ي وق���ت ،ق��ال مفوض
وزارة الخارجية الروسية لحقوق
اإلنسان قسطنطين دولغوف إن وزارته
ستواصل بذل جهودها لوقف العملية
القمعيةفيجنوبشرقيأوكرانياوبدء
حوار شامل بين الطرفين .وأضاف في
خطاب أمام جلسة الغرفة االجتماعية
الروسية أمس أن «ما نشهد في جنوب
شرقي أوكرانيا أزمة هي األكثر حدة.
وعلى رغ��م كل الجهود ،وف��ي المقام
األول الروسية ،ال تزال العملية القمعية

لبالده والقضايا اإلقليمية والدولية ،وأضاف
أن «القضية النووية اإليرانية كانت ذات أبعاد
مهمة خ�لال األع��وام العشرة األخ��ي��رة» .وأش��اد
المسؤول اإليراني بالفريق النووي المفاوض،
ووصف طريقته بالمفيدة في العملية التفاوضية
الجارية ،وقال« :إن هذه العملية تضعف آليات
الضغط على إيران».
وتطرق الريجاني إلى أزمة العراق ،وأضاف
أن «المجموعات اإلرهابية بتأجيجها القضايا
الطائفية بين الشيعة والسنة تسعى إلى تنفيذ
مخططاتها ،كما أن أزمة العراق ذات أبعاد عدة
وإن عالجها ليس باإلجراءات األمنية فقط».
وف��ي مستهل االجتماع تحدث أعضاء لجنة
األم��ن القومي والسياسة الخارجية عن بعض
القضايا الداخلية والدولية خصوصا ً القضية
النووية اإليرانية وأزمة العراق.
وفي شأن آخر التقى مساعد وزير الخارجية
اإليراني للشؤون العربية واألفريقية حسين أمير
عبد اللهيان ،أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية
اإلم��ارات��ي أن���ور ق��رق��اش وب��ح��ث معه القضايا
الثنائية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك ،ال سيما
المستجدات الجارية على الساحة العراقية .ورأى
عبد اللهيان أن أسلوب الهجمات اإلرهابية التي
يشهدها العراق في الوقت الراهن يكشف وجود
عناصر أجنبية تقود ه��ذه الهجمات من خلف
الكواليس ،محذرا ً من تحول هذا الموضوع إلى
نزعة دولية في ضوء صمت الدول.

واستعرض المسؤول اإلي��ران��ي خ�لال اللقاء
مواقف ب�لاده بشأن وح��دة األراض��ي العراقية
واح��ت��رام سيادته القومية وال��ت��زام الدستور،
وكذلك نتائج االنتخابات األخيرة منبثقة عن
العملية السياسية .واعتبر الوزير اإلماراتي أن
تمدد التطرف والعنف والطائفية يضر بجميع
دول المنطقة ،مؤكدا ً أن المشاورات القائمة بين
دول المنطقة وإيران هي من أهم آليات التصدي
للتهديدات اإلرهابية.
وأك��د قرقاش ض��رورة ص��ون وح��دة وسيادة
األراض���ي العراقية ،م��ش��ددا ً على أهمية بلورة
الحكومة العراقية الجديدة بأسرع ما يمكن
لتذليل األزم���ات ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ب�لاد وتعزيز
المعنويات بهدف القضاء على اإلره��اب وكذلك
تجنب التوجهات الطائفية في البالد .ووصف
الدور الذي تضطلع به إيران على صعيد تسريع
وتيرة الحل السياسي في هذا البلد بالمهمة جداً.
وعاود عبداللهيان تأكيد أن الشعب العراقي
يعارض تقسيم ب�لاده ،وأض��اف أن إي��ران تدعم
ال��ع��راق حكومة وشعبا ً على صعيد مكافحة
اإلرهاب وصون وحدته وسيادته القومية.
وت��اب��ع أن التأخير ف��ي ال��ت��ص��دي ل�لإره��اب
بذريعة تشكيل الحكومة خطأ جسيم يفسح
المجال أمام صقور الحرب ،وأضاف أنه «يجب
العمل على التصدي لإلرهاب في م��وازاة عملية
تشكيل الحكومة على أساس نتائج االنتخابات
البرلمانية الجديدة».

القب�ض على مت�شدد خطط لعمل �إرهابي
في لندن بعد عودته من �سورية
ألقت االستخبارات البريطانية القبض على متشدد كان
يخطط لتنفيذ عمل إرهابي في لندن بعد عودته من القتال
إلى جانب المسلحين في سورية.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن المتطرف
ك��ان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي باستخدام متفجرات
وأسلحة وفق تعلميات «مشرف» من سورية ،مشيرة إلى
أن ذلك كان يمكن أن يصبح أكبر عمل إرهابي بعد الهجوم
على مترو أنفاق لندن في  7تموز عام  ،2005والذي أودى
بحياة  52شخصاً.
وأشارت تقارير إعالمية إلى أن جماعة إرهابية قامت
بتجنيد المتطرف المذكور للقيام بعمل إره��اب��ي في

مقتل � 15شخ�ص ًا وفقدان ثمانية
بفي�ضانات جنوب ال�صين

بريطانيا مقابل مبلغ كبير ،إال أن استخبارات «مي »5 -
علمت بهذه الخطة وتمكنت من إحباط المؤامرة واعتقلت
المشتبه بتدبير العمل اإلرهابي ومساعدا ً له.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أعلن
الشهر الماضي أن الجماعات المسلحة الراديكالية التي
تقاتل القوات الحكومية العراقية تخطط لتنفيذ هجمات
إرهابية ضد بريطانيا.
ويوميا ً تتحدث بريطانيا عن التهديد ال��ذي تمثله
الحركات الجهادية على أمنها القومي ،حيث تقدر عدد
البريطانيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيم «داعش»
بـ.450

أعلنت السلطات الصينية أمس مقتل  15شخصا ً وفقدان ثمانية آخرين عقب
سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات أغلبها في جنوب الصين.
ونقلت وكالة األنباء الصينية «شينخوا» عن وزارة الشؤون المدنية الصينية
قولها« :إن سبعة مقاطعات بينها شينجيانغ وقوانغشى ويوننان وقويتشو،
أعلنت الوفيات عقب الفيضانات واالنهيارات األرضية والتدفقات الطينية
والصخرية التي تسببت بها األمطار الغزيرة منذ الثالث من تموز الجاري».
ولفتت اللجنة الوطنية للحد من الكوارث في الصين إلى أن األضرار لحقت
بأكثر من  5,9ماليين شخص ،بينما تشرد أكثر من  61ألفا ً آخرين ،فيما انهار
أكثر من خمسة آالف منزل ،إذ قالت اللجنة إن «تقديرا ً مبدئيا ً يشير إلى أن
الخسائر االقتصادية بلغت  547مليون دوالر» .وكان شخصان قتال في
حزيران الماضي بسبب الفيضانات التي تسببت بها األمطار الغزيرة في
جنوب غربي الصين.

تحطم طائرة ع�سكرية فيتنامية

انتشار أمني بعد إلقاء القبض على اإلرهابي

�أكثر من  60تلميذة نيجيرية
ينجحن في الفرار من جماعة بوكو حرام
أعلن مصدر أمني نيجيري أن 63
من أصل  68تلميذة كن قد اختطفن
في حزيران الماضي في نيجيريا
م��ن ق��ب��ل ج��م��اع��ة «ب��وك��و ح���رام»
اإلرهابية في شمال شرقي البالد
نجحن في الفرار من خاطفيهن.

النيجيريات المختطافات

وأكد المصدر لوكالة الصحافة
الفرنسية أم��س أن عملية ف��رار
ال��ت��ل��م��ي��ذات ج���رت ي���وم الجمعة
ال���م���اض���ي ب��ي��ن��م��ا ق�����ال م��م��ث��ل
للميليشيات المحلية ف��ي والي��ة
ب��ورن��و« :علمت م��ن زم�لائ��ي في

منطقة دامبوا أن نحو  63تلميذة
ن��ج��ح��ن ف���ي ال���ف���رار وع����دن إل��ى
منازلهن» .موضحا ً أن المخطوفات
قمن بهذا العمل الشجاع عندما كان
الخاطفون متغيبين عن المكان
«للقيام بعملية».
ووفقا ً للجيش النيجيري فإن
م��واج��ه��ات وق��ع��ت م��ع مسلحي
«بوكو ح��رام» الجمعة الماضية
بعد هجوم شنه المسلحون على
مدينة دام��ب��وا قتل خاللها أكثر
من  50منهم .وك��ان مسؤول في
دامبوا قال بعد عملية االختطاف
إن بعض البنات تتراوح أعمارهن
بين  3و 12سنة.
ي��ش��ار إل��ى أن جماعة «بوكو
حرام» قتلت آالف األشخاص منذ
ع���ام  2009وم��ئ��ات ع���دة خ�لال
الشهرين الماضيين عندما كثفت
عملياتها ض��د المدنيين شمال
ش��رق��ي ال��ب�لاد ون��ف��ذت سلسلة
ت��ف��ج��ي��رات ف��ي ش��م��ال نيجيريا
ووسطها.

قتل  16عسكريا ً وأصيب  5آخرون إثر تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية فوق
منطقة سكنية على أطراف العاصمة الفيتنامية هانوي أمس.
وسقطت الطائرة من طراز «مي »-171خالل تدريبات في ساعة مبكرة من
الصباح قرب منطقة سكنية تبعد نحو  30كيلومترا ً غرب قلب هانوي ،في حين
يقوم مسؤولون محليون بالتحقيق في الحادث وتقييم األضرار.
وقال نائب رئيس أركان الجيش الجنرال «فو فان توان» إن أسباب سقوط
المروحية تعود إلى خلل تقني ،مضيفا ً أن القتلى والجرحى في الحادث
عسكريون ،مشيرا ً إلى أن حالة بعض الجرحى ال تزال خطرة للغاية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شاهد عيان أن المروحية كانت على ارتفاع
منخفض فوق األرض ثم سقطت وانفجرت .ورجح المصدر أن يكون الطيار قد
حاول إبعاد المروحية عن منطقة السوق المحلية والمنازل المحيطة في اتجاه
الحقول.

المروحية المحطمة

مواصلة الجهود لوقف قمع الحكومة األوكرانية للسكان المدنيين
مستمرة .وقد حصلنا على أنباء أمس
واليوم مفادها أن القوات األوكرانية
ال تزال تقصف المناطق التي غادرتها
قوات الدفاع الشعبي» .وتابع« :يعني
ذلك أن كل هذه العملية منذ بدايتها
إلى نهايتها هي محاولة للضغط على
سكان أوكرانيا الذين ال يؤيدون موقف
كييف».
وق��ال المسؤول ال��روس��ي« :نعبر
عن قلقنا الكبير من وقوع ضحايا بين
المدنيين ...يزداد عدد القتلى ،وال تزال
الذخائر تنفجر في األراضي الروسية،
األمر الذي يثير قلقا ً إضافياً» ،مؤكدا ً
أن بالده ستعمل ما بوسعها «لوقف
العملية العسكرية وإط�لاق الحوار
السياسي الشامل».
من ناحية أخ��رى ،ق��ال المتحدث
ب��اس��م وزارة ال���ط���وارئ ال��روس��ي��ة
ألكسندر دروبيشيفسكي إن��ه خالل
الساعات الـ 24األخيرة فتح  7مراكز
موقتة جديدة في روسيا الستقبال
الالجئين األوك��ران��ي��ي��ن ،موضحاً:
«في الوقت الراهن يعمل  297مركزا ً
لإلقامة الموقتة يعيش فيها 18650
الجئاً» .وينقل الالجئون األوكرانيون
من مقاطعة روستوف وشبه جزيرة
القرم ج��وا ً وب��را ً إل��ى مناطق روسية

أخرى جنوب ووسط البالد ،مشيرا ً أنه
نقل أكثر من  7آالف من الالجئين بهذه
الصورة.
من جهة أخ��رى ،أف��اد نائب رئيس
هيئة ال��ه��ج��رة ال��روس��ي��ة أن��ات��ول��ي
كوزنيتسوف أن أكثر من  20ألفا ً من
المواطنين األوكرانيين طلبوا اللجوء
في روسيا منذ بدء األزمة السياسية
في أوكرانيا.
وأضاف أن العدد الحقيقي للالجئين
األوكرانيين الذين هربوا من األعمال
القتالية في جنوب شرقي أوكرانيا
أك��ب��ر بكثير ،لكن ع���ددا ً قليالً منهم
يطلبون اللجوء خوفا ً من المالحقات
بعد عودتهم إلى منازلهم.
أم��ا نائب وزي��ر ال��ط��وارئ الروسي
فالديمير ستيبانوف فقال إن الوزارة
نقلت أكثر من  600طن من المساعدات
اإلنسانية للالجئين األوكرانيين،
مضيفا ً أن العمل في هذا المجال ال يزال
مستمراً.
وف���ي ال��س��ي��اق ،ق��ال��ت جمهورية
دون��ي��ت��س��ك ال��ش��ع��ب��ي��ة إن مدينة
سالفيانسك تشهد حاليا ً عمليات
تطهير ،وال��وض��ع فيها وف��ي غيرها
من المدن التي يسيطر عليها الجيش
األوكراني ال يزال صعبا ً للغاية ،إذ نقل

المصدر عن أقرباء السكان الذين بقوا
في سالفيانسك أمس أن «العسكريين
األوكرانيين يعتقلون الرجال دون 35
سنة ومصيرهم مجهول».
وأفاد السكرتير الصحافي لمجلس
األمن الوطني والدفاع األوكراني أندريه
ليسينكو أن الجيش األوكراني يواصل
المرحلة النشطة للعملية العسكرية
في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك،
مضيفا ً أن الحياة في األراض��ي التي
يسيطر عليها الجيش ت��ع��ود إلى
مجراها الطبيعي.
وأض��اف في مؤتمر صحافي أمس
أنه «ج��رى األسبوع الماضي تحرير
م���دن سالفيانسك وك��رام��ات��ورس��ك
وكونتانتينوفكا وأرت��ي��وم��وف��س��ك
ودروجكوفكا وبلدة نيكواليفكا ونقطة
ال��م��رور دولجانسكي .والمهمة ذات
األولية في المرحلة الجارية هي تطبيع
الحياة السلمية في األراضي المحررة
من اإلرهابيين» .وت��اب��ع« :الرئيس
األوك��ران��ي بيوتر بوروشينكو طرح
مهمة القيام بما في وسعنا لتقليص
ال��خ��ط��ر وم��ن��ع وق���وع ض��ح��اي��ا بين
السكان المدنيين .لذلك من المستبعد
شن غارات جوية واستخدام المدفعية
الثقيلة في التجمعات السكنية».

عبد اهلل يهدد برف�ض نتائج االنتخابات
الرئا�سية الأفغانية ما لم ُتدقق بالكامل
عشية إع�ل�ان النتائج األول��ي��ة
لالنتخابات الرئاسية األفغانية
ج��دد المرشح عبد الله عبد الله
التأكيد أنه لن يعترف بأي نتائج
ما لم يتأكد من خلوها من أي تزوير،
إذ ك��ان عبدالله طالب ف��ي مؤتمر
صحافي ي��وم األح���د الماضي في
كابول بـ«إجراء تدقيق شامل قبل
أي إعالن للنتائج» ،وق��ال« :طالما
لم ُتفصل األص��وات الصحيحة عن
األص��وات المزورة ،فنحن لن نقبل
بهذه النتائج».
ويندد عبد الله منذ انتهاء الدورة
الثانية من االنتخابات الرئاسية
في  14ح��زي��ران بما أسماه حشو
صناديق االقتراع ببطاقات تصويت
م����زورة بشكل واس����ع ،لمصلحة
منافسه أشرف عبد الغني.
ومن المقرر أن تعلن المفوضية
االنتخابية المستقلة النتائج األولى
ل��ل��دورة الثانية م��ن االنتخابات
ال��رئ��اس��ي��ة أم����س االث��ن��ي��ن بعد
تدقيق أول��ي يشمل بعض مكاتب
التصويت.
وأمام التهديدات برفض العملية
االنتخابية بالكامل ،وافقت اللجنة
االنتخابية التي قررت إعالن النتائج
في الثاني من الشهر الحالي ،على
إعادة التدقيق في  1930من أصل
نحو  23ألف مكتب تصويت ،لكن
ه��ذا ال��رق��م بالنسبة إل��ى عبد الله
غير كاف بالنظر إلى حجم التزوير
بحسب قوله.
وأوض���ح عبد ال��ل��ه ال���ذي أش��ار

إلى منافسه من دون تسميته ،أن
التزوير يفيد منه عبد الغني بشكل
كبير .وق��ال« :يشرفنا اإلع�لان أننا
نمثل غالبية األص���وات الصادقة
ف��ي أف��غ��ان��س��ت��ان» ،ف��ي حين نفى
عبد الغني في تصريح أخيرا ً نيته
تشكيل حكومة ائتالفية أو التوصل
لصيغة تتيح تقاسم السلطة مع
عبد الله رافضا ً سيناريو اعتبره
كثيرون المخرج الوحيد من األزمة
التي وصلت إليها البالد.
وس��ي��س��ت��دع��ي ت��دق��ي��ق ش��ام��ل
ل�لأص��وات ال��ت��ي يمكن أن تكون
مزورة ،كما يطالب عبد الله ،إرجاء
ج��دي��دا ً إلع�ل�ان ال��ن��ت��ائ��ج وه���و ما
يعترض عليه المرشح المنافس،
إال أن عبد الله يوضح مع ذلك أن
«من الممكن تقنياً» حل الخالف قبل

الثاني من آب موعد تنصيب الرئيس
الجديد.
من جهة ثانية اعتبر السناتور
األم��ي��رك��ي ك��ارل ليفين ف��ي مؤتمر
صحافي ع��ق��ده ف��ي مقر السفارة
األميركية في كابول أن المرشحين
على وشك التوصل إلى اتفاق .وقال
إن «اتفاقا ً حول إجراء عملية تدقيق
شاملة» سيعلن أن تفاصيل االتفاق
كانت موضع نقاش بين المرشحين
األح���د ،وأع��ل��ن م��ن جهة ثانية أن
النتائج الجزئية ستعلن االثنين
كما هو مقرر مضيفا ً «لن يكون هناك
تمديد إضافي».
ويفترض باالنتخابات الرئاسية
أن تعين خلفا ً للرئيس حميد كرزاي
ال���ذي ي��ت��ول��ى ه���ذا ال��م��ن��ص��ب منذ
تشرين الثاني .2001

بيونغيانغ تدعو �سيول للتطبيع
وتخفي�ض العدوانية
دع��ت سلطات ك��وري��ا الشمالية حكومة كوريا
الجنوبية إلى تخفيض مستوى العدوانية وتطبيع
العالقات الثنائية بين البلدين ،إذ طرحت بيونغ يانغ
مقترحا ً من أربع نقاط يوضح مبادئها ومواقفها إزاء
تهدئة التوترات في شبه الجزيرة وتحقيق «توحيد
مستقل» لألمة ،قبل يوم واحد من الذكرى الـ 20لوفاة
الزعيم األعلى الراحل كيم إيل سونغ.
وجاء في بيان صادر عن الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون ،ونشرته وك��ال��ة األن��ب��اء الكورية
المركزية أن��ه ح��ان وق��ت ل��وض��ع ح��د «للعدوانية
والمواجهة المتهورة» .ووصف البيان الوضع الراهن
في شبه الجزيرة بـ«الخطير» إذ يمكن الحتكاك صغير
أن يشعل الوضع ويسبب الدمار لألمة بعدما وصلت
حدة العداء والمواجهة إلى أعلى مستوى.
وطلبت بيونغ يانغ من كوريا الجنوبية اتخاذ قرار
جريء لتغيير سياسة المواجهة التي تتبعها وتعليق
أنواع التدريبات العسكرية كافة المستهدفة للشمال
والتي تجريها مع «أطراف خارجية» ،في إشارة إلى
الواليات المتحدة.
وح���ث ال��ب��ي��ان الجانبين ع��ل��ى رف���ض التعويل
على «األط��راف الخارجية» وتسوية القضايا كافة
بجهودهما الخاصة ،مؤكدا ً أن «الشمال والجنوب ال

يجب أن يقعا ضحية لتلك األط��راف التي تصيد في
المياه العكرة من خالل انقسام كوريا».
وحثت بيونغ يانغ الجانبين أيضا ً على البحث عن
«مقترحات معقولة للتوحيد» من خالل صيغة فدرالية
تراعي اإليدلوجيات المختلفة واألنظمة االجتماعية
القائمة ،وليكن ذلك على أساس إعالن  15تموز الموقع
بين الرئيس األعلى لكوريا الديمقراطية كين جونغ
ايل والرئيس الكوري الجنوبي الراحل كيم داي جونغ
في قمة تاريخية جمعتهما عام  2000لتعزيز إعادة
التوحيد بين الكوريتين .وأضاف البيان أن «الشمال
والجنوب يجب أن يحددا مقترحات التوحيد ويبذال
الجهود لتحقيقها».
وكانت وسائل اإلع�لام أف��ادت في وق��ت سابق أن
سلطات كوريا الشمالية اقترحت على كوريا الجنوبية
وق��ف األع��م��ال ال��ع��دوان��ي��ة المشتركة ف��ي المجال
العسكري وكذلك في مجال التصريحات العدوانية.
وشدد بيان صادر عن لجنة الدفاع الكورية الشمالية
على ضرورة تخفيف حدة التوتر في المنطقة المتنازع
عليها في البحر األصفر.
ودع��ت بيونغ يانغ سيول إلى التخلي عن إجراء
ال��م��ن��اورات بالذخائر الحية ف��ي المنطقة ،مؤكدة
استعدادها لتنفيذ هذه الخطة ابتداء من  4تموز.

