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جولة جديدة من المحادثات النووية في لوزان

كيري :ف�شل المحادثات مع �إيران يعني انهيار نظام العقوبات
ان��ط��ل��ق��ت ف���ي م��دي��ن��ة ل����وزان
ال��س��وي��س��ري��ة أم���س ال��م��ح��ادث��ات
ال��ن��ووي��ة ب��ي��ن وزي����ري خارجية
إي��ران محمد جواد ظريف ونظيره
األميركي جون كيري ،إذ من المقرر
أن تستمر هذه الجولة لغاية يوم
األحد المقبل.
ج��ول��ة ال��م��ح��ادث��ات ه��ذه ب��دأت
على ثالثة مستويات بين ظريف
وكيري ومساعدي وزراء الخارجية
ولقاء رئیس منظمة الطاقة الذریة
اإلیرانیة علي أكبر صالحي ووزیر
الطاقة األمیركي إرنست مونیز.
ك��ي��ري أك���د قبيل ب���دء الجولة
الجديدة أن فشل هذه المحادثات
يعني ان��ه��ي��ار ن��ظ��ام العقوبات
ب���ال���ك���ام���ل ،م��ض��ي��ف��ا ً أن ف��ش��ل
المحادثات ال��ن��ووي��ة م��ع طهران
يعني أن بإمكانها ال��ع��ودة إلى
تخصيب اليوارنيوم بالمقدار الذي
تراه مناسباً.
وأض���اف ال��وزي��ر األم��ي��رك��ي أن
فشل المحادثات يعني أيضا ً وقف
أي ن��وع م��ن التفتيش المفاجئ
للمنشآت النووية اإليرانية ،إذ تم
وضع الحظر كضمانة لهذا النوع
من التفتيش.
وأوضح أن فشل نظام العقوبات
س��ي��أت��ي نتيجة لتنصل حلفاء
الواليات المتحدة من الوقوف معها
إذ سيرى هوالء أن مواقفنا أصبحت
غير منطقية فستتخذ ك��ل دول��ة
قرارها في ما يخص إبقاء أو رفع
الحظر عن إيران.
ون ّوه إلى أن المحادثات ال تجرى
مع إيران األمس بل مع نظام أثبت
بالفعل على أنه قادر على تخصيب
اليورانيوم وأنه مسيطر على عملية

معالجة الوقود النووية.
وتعد هذه الجولة األولی ضمن
م��ف��اوض��ات ل�������وزان ،-2وال��ت��ي
یشارك فیها أیضا ً عباس عراقجي
ومجید تخت روان��ج��ي مساعدا
وزیر خارجیة إیران ووندي شرمن
م��س��اع��دة وزی���ر خ��ارج��ی��ة أميركا
وهلغا اشمید م��س��اع��دة منسقة
ال��س��ی��اس��ة ال��خ��ارج��ی��ة ل�لات��ح��اد
األوروبي.
وناقش صالحي ومونیز خالل
هذا اللقاء القضایا المتعلقة بمفاعل
آراك للماء الثقیل وموقع ف��وردو
والتخصیب وكذلك قضیة األبحاث

والتنمیة في المجال ال��ن��ووي ،إذ
أوضح صالحي أنه تم التوصل إلی
فهم مشترك بین الطرفین بشأن
بعض هذه القضایا .فیما یسعی
الطرفان للتوصل إل��ی تفاهمات
بخصوص الموضوعات المذكورة.
وفي السياق نفسه ،قال عضو
الفریق النووي اإلیراني المفاوض
م��ج��ی��د ت��خ��ت روان���ج���ي إن من
الصعب أن نتوقع نتائج المرحلة
الجدیدة من المحادثات النوویة
وذل��ك یتوقف علی ال��ط��رف اآلخ��ر
ال��ذي ال بد أن یتقبل الحقائق ولو
أراد أن تتوصل المحادثات إلی

نتیجة فما علیه إال أن یتخلی عن
سیاسات فرض العقوبات ،مضيفا ً
أن المحادثات بلغت مرحلة تحتم
اتخاذ بعض القرارات الجادة.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ق���ال وزي���ر
ال��خ��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي فيليب
هاموند إن عدم التوصل إلى اتفاق
ب��ش��أن ب��رن��ام��ج إي����ران ال��ن��ووي
سيؤدي في األساس إلى مزيد من
عدم االستقرار في الشرق األوسط
واح��ت��م��ال ح���دوث س��ب��اق تسلح
نووي في المنطقة.
وأكد هاموند «االتفاق ممكن إذا
واصلنا هذا المسار .ولكن كي نصل

إليه فإنه يتعين على إي��ران إبداء
مرونة وات��خ��اذ ق���رارات صعبة»،
مضيفاً« :ما زلت على موقفي بأن
عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من
إب��رام اتفاق س��يء .ولكن يجب أن
نكون واعين للبديل .عدم التوصل
إلى اتفاق يعني عدم القيود على
ال��ت��خ��ص��ي��ب وع����دم ال��ق��ي��ود على
األب��ح��اث والتطوير وع��دم وج��ود
مراقبة مستقلة أو إجراءات للتحقق.
إنه يعني في األس��اس المزيد من
عدم االستقرار في الشرق األوسط
مع احتمال ح��دوث سباق تسلح
نووي في المنطقة».
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المدعي العام الفرن�سي في مر�سيليا:
م�ساعد قائد الطائرة الألمانية هوى بها عمد ًا
أعلن المدعي العام للجمهورية الفرنسية في مارسيليا
أمس أن مساعد قائد طائرة « »Germanwingsهوى
بالطائرة وعلى متنها  150راكبا ً عمداً.
وقال برايس روبين المدعي العام للجمهورية في
مارسيليا إن «ربان الطائرة خرج من مقصورة القيادة
موقتاً ،فقام مساعده بإغالق المقصورة والضغط على
زر الهبوط بشكل متعمد...هذا هو التفسير الوحيد
والقريب من الواقع حتى اآلن».
وأض��اف المدعي أن لجنة التحقيق «تجهل حتى
اآلن سبب إق��دام مساعد القائد على تحطيم الطائرة
عمداً» .وأش��ار إلى أن «جنسية مساعد قائد الطائرة
هي ألمانية ،ولم يسبق أن تم إدراج اسمه على قوائم
اإلرهاب».
وأظهرت تسجيالت الصندوق األسود من الطائرة
األلمانية المنكوبة مغادرة أحد الطيارين لقمرة القيادة
من دون أن يعود إليها قبل سقوطها في جنوب شرقي
فرنسا.
وأفاد مصدر من فريق التحقيق ،أمس ،أن الحديث
بين طاقم الطائرة انقطع بعد ذل��ك ،مضيفا ً أن��ه لم
يعرف ما إذا كان قائد الطائرة أو مساعده هو الذي
غادر القمرة.
وبحسب التسجيالت الصوتية كانت بداية الرحلة
طبيعية وكانت أصوات الطاقم تسمع بشكل طبيعي،
ليعلو فجأة صوت تراجع مقعد ،ثم فتح باب وأغلق.
وبعد ذلك عال صوت طرق على الباب من دون وجود أي
حديث حتى تحطم الطائرة .وفي نهاية الرحلة ،دوت
صافرات اإلنذار معلنة اقتراب الطائرة من األرض.
وأوضح المصدر نفسه أن الطيارين كانا يتحدثان
باللغة األلمانية من دون أن يحدد من الذي غادر قمرة
القيادة ،أهو قائد الطائرة أم مساعده ،علما ً أن المساعد
انضم أخيرا ً إلى الشركة األلمانية «جيرمانوينغز»

التابعة لشركة لوفتهانزا.
وقال ريمي جوتي ،مدير مكتب التحقيق والتحليل،
في وقت سابق إن فريق العمل تمكن من استخراج
بيانات صالحة لالستعمال من الصندوق األس��ود
للطائرة األلمانية «إيرباص  »A320التي سقطت في
جبال األلب وراح ضحيتها  150شخصاً.
وأضاف المسؤول أن معرفة أسباب سقوط الطائرة
غير ممكنة في الوقت الراهن ،مشيرا ً إلى عدم إمكان
استبعاد أي فرضية ،ومؤكدا ً أن الطائرة لم تنفجر قبل
سقوطها.
يذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند قال
إنه عثر على غالف الصندوق األس��ود الثاني ال على
الصندوق.
وال يزال البحث جاريا ً عن الصندوق األسود الثاني
الذي يسجل إحداثيات الرحلة ،ويكشف الصندوقان
األس��ودان ع��ادة عن معلومات أساسية وعن خيوط
للتحقيق من أجل تحديد أسباب أي حادث جوي.
واستأنفت فرق اإلنقاذ الفرنسية عملياتها النتشال
جثث ضحايا وحطام الطائرة األلمانية التي سقطت
الثالثاء في منطقة شديدة الوعورة بجبال األلب جنوب
فرنسا.
وأك���دت السلطات الفرنسية أن عمليات البحث
وانتشال جثث رك��اب الطائرة المنكوبة ستستغرق
أياما ً عدة بسبب سوء حالة الطقس ووعورة المنطقة
التي سقطت فيها الطائرة ،وأنها ستدعم فرق اإلنقاذ
بقوات طوارئ إضافية لتسريع العملية.
وكانت وسائل اإلع�لام قالت إن الطائرة التابعة
لشركة « »Germanwingsتحطمت أثناء رحلتها من
برشلونة اإلسبانية إلى دوسلدورف األلمانية ،بعد أن
اختفت من على شاشات الرادار قرابة الساعة الحادية
عشرة بالتوقيت المحلي.

بوتين يطالب جهاز الأمن بالت�صدي لمحاوالت م�سلحي «داع�ش» الت�سلل �إلى رو�سيا
طالب الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمس
جهاز األم��ن الفيدرالي بالتصدي لمحاوالت
مسلحين تدربوا في صفوف تنظيم «داعش»،
للتسلل إلى أراضي روسيا.
وق��ال بوتين في كلمة ألقاها خالل اجتماع
قيادة جهاز األمن الفيدرالي إن عددا ً من مواطني
روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة األخرى،
يقاتلون في عدد من النقاط الساخنة بالعالم،
ومنهم من يقاتل في صفوف تنظيم «داعش» في
سورية وفي دول أخرى أيضاً .وحذر من احتمال
استخدام هؤالء المقاتلين الحقا ً ضد روسيا أو
جيرانها.
ودع��ا الرئيس إلى اتخاذ إج��راءات إضافية
لقطع ص�لات اإلره��اب��ي��ي��ن ال��دول��ي��ة وم��ص��ادر
التمويل الخاصة ب��ه��م ،ومنعهم م��ن دخ��ول
أراضي روسيا أو (في حال وجودهم في داخل
البالد) من المغادرة والتنقل ما بين األقاليم
الروسية ،بما في ذلك جمهورية القرم ومدينة
سيفاستوبل بصفتهما كيانين إداريين جديدين
في قوام االتحاد الروسي.
وشدد بوتين على ضرورة تكثيف اإلجراءات
االح��ت��رازي��ة ال��م��ض��ادة ل��ل��ن��زع��ات اإلره��اب��ي��ة
والراديكالية والمتطرفة ،مع التركيز في هذا
العمل على أوس���اط ال��ش��ب��اب والمهاجرين
والفئات المهمشة .ودعا إلى إشراك المنظمات
االجتماعية والدينية ذات السمعة ف��ي هذا
العمل ،وزي��ادة مستوى التنسيق بين مختلف
فروع االستخبارات واألجهزة األمنية ،وتوسيع
اس��ت��خ��دام مختلف األس��ال��ي��ب وال��وس��ائ��ل في
ه��ذا ال��م��ج��ال ،بما ف��ي ذل��ك أح���دث التقنيات
المعلوماتية.
كما أش��اد الرئيس بالجهود الفعالة التي
يبذلها جهاز األمن الفيدرالي لمحاربة اإلرهاب،

ودع��ا إلى العمل بثبات من أجل القضاء على
العصابات المسلحة .وق���ال« :خ�لال الفترة
الماضية برزت نزعات إيجابية في مجال محاربة
اإلرهاب .إن عدد الجرائم ذات الدوافع اإلرهابية
المرتبكة عام  2014أقل بـ 2.6مرة مقارنة مع
عددها في عام  .2013وإذا أخذنا بعين االعتبار
الديناميكية خالل السنوات الخمس الماضية،
فسنرى أن العدد اإلجمالي لتلك الجرائم تراجع
إلى التسع».
وذكر الرئيس الروسي أن الوضع في العالم

شهد خالل العام الماضي تصعيدا ً ملحوظاً.
واعتبر أنه في مثل هذه الظروف ،يجب على
روسيا أال ترضخ للضغوط الخارجية .وأعرب
ع��ن ثقته ب��أن ال��وض��ع ف��ي محيط روس��ي��ا لن
يتحسن إال في حال أصبحت البالد أقوى.
وأوضح(« :خالل العام الماضي) رأينا تنامي
التوتر في الشرق األوسط وفي عدد من مناطق
العالم األخرى ،فيما أدى االنقالب في أوكرانيا
إلى اندالع حرب أهلية في هذه البالد» .وتابع أن
روسيا تبذل جهودا ً كبيرة من أجل المساهمة في

مصالحة الطرفين وتطبيع الوضع في أوكرانيا.
وأعاد إلى األذهان أن روسيا تستقبل مئات اآلالف
من الالجئين األوكرانيين وتبذل كل ما بوسعها
من أجل الحيلولة دون اندالع كارثة إنسانية في
شرق أوكرانيا.
واعتبر بوتين أن موقف روسيا هذا والسياسة
المستقلة التي تتبعها يثيران انزعاجا ً جليا ً
ل��دى»ش��رك��ائ��ه��ا» ال��ذي��ن ي��ل��ج��أون ،م��ن أج��ل
«ردعها» ،إلى وسائل المتاحة ،بدءا ً من محاوالت
عزل موسكو سياسيا ً والضغط االقتصادي عليها
ووصوال ً إلى شن حرب إعالمية واسعة النطاق
واستخدام أدوات االستخبارات.
وأعاد الرئيس إلى األذهان في هذا السياق أن
حلف شمال األطلسي يعمل على تعزيز قوات
الرد السريع التابعة له ،ويبني مزيدا ً من البنية
التحتية العسكرية قرب حدود روسيا .وأشار
إلى محاوالت زعزعة التكافؤ النووي بالعالم ،بما
في ذلك سعي واشنطن لنشر درعها الصاروخية
في أوروب���ا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وشدد على أن خروج الواليات المتحدة بشكل
أحادي من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ،
زعزع أسس منظومة األمن الدولي .وذ ّكر أيضا ً
بما تطوره ال��والي��ات المتحدة من منظومات
قتالية حديثة ،ومنها منظومة الضربة العالمية
الخاطفة الجديدة نوعيا ً ومنظومات إلج��راء
عمليات قتالية في الفضاء.
لكنه ش��دد قائالً« :ل��م يتمكن أح��د أب��دا ً ولن
يتمكن ف��ي المستقبل م��ن تخويف ب�لادن��ا أو
الضغط عليها .وك��ان لدينا دائما ً وسيبقى ما
نرد به بشكل مناسب على المخاطر الداخلية
والخارجية كافة المحدقة باألمن القومي».

بورو�شينكو :الجي�ش الأوكراني �سيجري مناورات بم�شاركة مدربين �أميركيين

مو�سكو :يجب �أن يمتنع «الناتو» عن ن�شر قوات كبيرة في �شرق �أوروبا
أك��دت وزارة الخارجية الروسية ض��رورة
امتناع حلف شمال األطلسي عن نشر قوات
كبيرة بشكل دائم في شرق أوروبا وفقا ً للنظام
األساسي «روسيا  -الناتو».
وأشار المتحدث باسم الخارجية الروسية
ألكسندر لوكاشيفيتش في مؤتمر صحافي
أمس ،إلى أن «الناتو» لم يقدم أدلة مقنعة تؤكد
أن نشره آليات عسكرية في شرق أوروب��ا «ال
تنتهك التزامات الحلف الدولية».
وأضاف لوكاشيفيتش« :يقولون لنا اآلن إن
نشر  220مصفحة أميركية في دول المنطقة
سيسمى وجودا ً طويالً مع إمكان االستبدال»،
مؤكدا ً أن ذلك «التفاف واضح» ألن هذا الوجود
من الناحية العسكرية ال يختلف كثيرا ً عن
الوجود الدائم.
وأكد أن الجانب الروسي لم يتلق أي إجابة
على سؤال حول تحديد حجم «القوات الكبيرة»
وفق «التعريف المعقول» لهذا التعبير ،مضيفا ً
أن جنراالت أميركيين ،على ما يبدو ،ال يعنيهم
حتى االلتزام الشكلي بالنظام األساسي «روسيا
 النانو» في وقت ال تزال قيادة «الناتو» تتمسكبالتزاماتها باألقوال على األقل.
وأعرب لوكاشيفيتش عن قلقه من أن وزارة
ال��دف��اع اإلستونية تعتبر إج���راء التدريبات
الجوية األميركية ،التي بدأت في إستونيا منذ
أيام ،بداية لعمل مركز تدريب أميركي في قاعدة
«أماري» الجوية ،مشيرا ً إلى أن ذلك دليل على
وجود خطة لدى دول أعضاء في «الناتو» لنشر
الطيران القادر على حمل أسلحة نووية على
الحدود مع روسيا بشكل دائم.
وأكد الدبلوماسي الروسي أن زيادة القدرات
العسكرية األميركية على الحدود مع روسيا
في إطار تنفيذ خطة «الناتو» الخاصة بتعزيز
وجوده العسكري وتطوير البنى التحتية في
«الجهة الشرقية» وفقا ً لقرارات قمة ويلز ،تؤدي
إلى تأجيج التوتر في المنطقة التي اعتبرت
على مدى عقود طويلة أكثر استقرارا ً في أوروبا

وكذلك إلى نتائج سلبية على المدى الطويل.
وفي شأن متصل ،أشارت الخارجية الروسية
إلى تحسن الوضع في شرق أوكرانيا تدريجياً،
لكنها نوهت بأن كييف ما زالت تعرقل تطبيق
اتفاقات مينسك السلمية.
وقال لوكاشيفيتش« :شهد الوضع في جنوب
شرقي أوكرانيا ،بحسب تقييماتنا ،تحسناً،
ويمكن أن نتحدث بتفاؤل حذر عن استعادة
الهدوء بشكل تدريجي» ،مشددا ً على ضرورة
بدء الحوار بين كييف وجمهوريتي دونيتسك
ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب
واحد في أقرب وقت.
وأردف المسؤول الروسي قائالً« :إننا واثقون

من ضرورة إرساء هدنة حقيقية مستقرة وبدء
ح��وار مباشر بين كييف وممثلي دونيتسك
ولوغانسك».
وتابع أن الموقف غير البناء الذي اتخذته
كييف يعرقل تطبيق اتفاقات مينسك الخاصة
بالتسوية في جنوب شرقي أوكرانيا ،إذ ترفض
السلطات األوك��ران��ي��ة االن��خ��راط ف��ي الحوار
المباشر مع قيادة دونيتسك ولوغانسك وتعمل
على تشويه جوهر االتفاقات التي تم التوصل
إليها في مينسك في  12شباط.
وأوضح أن كييف تفسر التزاماتها في إطار
اتفاقات مينسك بطريقتها الخاصة ،وال تتخذ
أية إجراءات من أجل تحسين الوضع االجتماعي

واالقتصادي في المنطقة ،كما أنها ال تطبق الجزء
العسكري من حزمة االتفاقات بشكل كامل.
من جهة أخرى ،أكد لوكاشيفيتش أن حديث
واشنطن عن إمكان تزويد كييف بالسالح يعتبر
إثارة للتوتر بشكل خطير .وحذر من أن تسليح
الواليات المتحدة ألوكرانيا سيؤدي إلى تقويض
الهدنة الهشة في منطقة دونباس وسيهدد أمن
روسيا مباشرة .وقال« :نحن مضطرون إلى أخذ
هذه الخطط العدوانية والتصريحات المستفزة
ف��ي االع��ت��ب��ار ل��دى تنفيذ برامجنا الخاصة
بالصناعة العسكرية .ال يمكن إرهابنا».
ج��اء ذل��ك في وق��ت ،ش��ارك رئيس أوكرانيا
بيترو بوروشينكو في مراسم تسلم  10سيارات
عسكرية أميركية مصفحة من نوع «هامفي»
نقلت على متن طائرة عسكرية أميركية إلى
م��ط��ار بوريسبل ال��دول��ي ق��رب كييف ،حيث
تخطط الواليات المتحدة لتسليم  230سيارة
«هامفي» ،بينها  30سيارة مصفحة.
ومن المتوقع أن تنقل المجموعة الثانية التي
تضم  20سيارة مصفحة في نيسان المقبل ،ثم
 200سيارة أخرى خالل الـ 45يوما ً الالحقة.
واعتبر بوروشينكو تزويد أوكرانيا بهذه
السيارات لتأكيد الدعم األميركي الحقيقي
ألوكرانيا ،وقال إن الجيش األوكراني سيجري
في نيسان المقبل م��ن��اورات واسعة النطاق
بمشاركة مدربين عسكريين أميركيين ،وذلك
في مقاطعة لفوف غرب البالد.
وفي كلمة أمام خريجي الكليات العسكرية في
مدينة خاركوف أمس ،قال الرئيس األوكراني إن
«مرحلة مهمة من التأهيل القتالي ستتمثل في
م��ن��اورات واسعة النطاق ستجرى بمشاركة
مدربين من الواليات المتحدة ،ستنطلق تلك
المناورات في نيسان في الميدان العسكري
بمنطقة يافوروف».
واعتبر بوروشينكو أن هذه المناورات تأتي
في سياق تكامل أوكرانيا مع أكبر منظومة
دفاعية في العالم.

طلبات اللجوء �إلى �أوروبا والواليات المتحدة
ارتفعت  45في المئة في العام الما�ضي
أظ��ه��رت األرق����ام ال��ت��ي نشرتها
منظمة األمم المتحدة أمس ،ارتفاعا ً
في عدد طلبات اللجوء في الدول
الغنية بنسبة  45في المئة عام
 ،2014مقارنة بالعام الذي سبقه.
واقترب عدد طلبات اللجوء إلى
المستوى القياسي المسجل إلى
تلك ال��دول ع��ام  .1992وأرجعت
المتحدثة باسم المفوضية العليا
لالجئين في األمم المتحدة ميليسا
فليمينغ خالل مؤتمر صحافي هذه
األرق���ام إل��ى األوض���اع ف��ي سورية
والعراق ،قائلة إنها تسببت بـ»أسوأ
أزمة إنسانية في زمننا» .و ُقدم 866

ألف طلب لجوء العام الماضي في
 44دولة صناعية بزيادة  45في
المئة عن عام  2013ليقارب العدد
اإلجمالي المستوى القياسي الذي
سجل عام  1992عند بداية الحرب
في البوسنة والهرسك ،إذ وصل
عدد طالبي اللجوء إلى حوالى 900
ألف.
وال��ع��ام ال��م��اض��ي تلقت خمس
دول فقط  60في المئة من طلبات
ال��ل��ج��وء وه��ي ألمانيا 173100
طلب والواليات المتحدة 121200
ط��ل��ب وت���رك���ي���ا  87800ط��ل��ب
والسويد  75100طلب وإيطاليا

 63700طلب .وألسباب منهجية ال
تؤخذ اإلحصاءات التركية بأعداد
ال��س��وري��ي��ن ال��ذي��ن ي��ص��ل��ون إل��ى
تركيا ألنهم يحصلون تلقائيا ً على
استقبال موقت جماعي ،حيث يبقى
السوريون الفئة الكبرى بين طالبي
اللجوء ل��ع��ام  2014بتسجيلهم
 149600طلب (ب��زي��ادة 166في
المئة).
وك��ان ال��رق��م القياسي لطلبات
اللجوء سجل عند اندالع الحرب في
يوغوسالفيا السابقة شرق أوروبا،
ف��ي ب��داي��ة التسعينات م��ن القرن
الماضي.

المحكمة البريطانية العليا ت�سمح بالك�شف
عن ر�سائل الأمير ت�شارلز لوزراء
قضت المحكمة العليا في بريطانيا أمس بإمكان
اطالع وسائل اإلعالم على  27رسالة صريحة كتبها
األمير تشارلز لوزراء في  2005-2004في خطوة قد
تلقي بظالل من الشك على الحياد السياسي لولي عهد
بريطانيا وملكها في المستقبل.
وعلق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على
حكم المحكمة العليا قائالً إنه «مخيب لآلمال» وإن
الحكومة ستدرس اآلن كيفية الكشف عن الرسائل.
وق���ال« :ه��ذا يتعلق بمبدأ تمكن كبار األع��ض��اء في
األسرة المالكة من التعبير عن آرائهم للحكومة بشكل
سري».
وسعت صحيفة «غارديان» على مدى عشر سنوات
للحصول على الرسائل التي بعث بها تشارلز إلى
وزراء في حكومة توني بلير .وعلى رغم النصر الذي
تحقق في المحكمة عطل الكشف عن الرسائل المحامي
العام السابق دومينيك جريف عام .2012

وبعد أن قضت محكمة االستئناف العام الماضي
بأن قرار النقض (الفيتو) الذي أصدره المحامي العام
غير قانوني طعن جريف في الحكم أمام المحكمة العليا
في مسعى لمنع الكشف عن الرسائل قائالً إنه قد يضر
بموقف ولي العهد ،في حين قال ديفيد نوبرغر رئيس
المحكمة العليا «نرفض الطعن المقدم من المحامي
العام».
وال تملك المحكمة العليا الرسائل ومن ثم لن يتم
الكشف عنها على الفور .وهي بحوزة وزارات الحكومة
ولم يتضح على الفور كيف سيتم الكشف عنها بعد
حكم المحكمة العليا.
وينص القانون البريطاني على ضرورة أن يحافظ
أف��راد األس��رة المالكة على حيادهم السياسي .لكن
تشارلز دأب على التعبير عن رأيه في مواضيع يهتم
بها مثل الحفاظ على الطبيعة والمعمار والمحاصيل
المعدلة وراثياً.

�أميركا تحذر من هجمات محتملة في كمباال
ق��ال��ت ال��س��ف��ارة األم��ي��رك��ي��ة في
أوغ��ن��دا إن��ه��ا تلقت معلومات عن
تهديدات إرهابية محتملة لألماكن
ال��ت��ي ي��ت��ردد عليها الغربيون في
العاصمة األوغندية كمباال وحذرت
من احتمال وقوع هجوم قريباً.
وأص��درت السفارة األميركية في
كمباال التحذير في بيان نشرته على
موقعها االلكتروني .وق��ال البيان:
«تلقت السفارة األميركية معلومات
ع��ن ت��ه��دي��دات إره��اب��ي��ة محتملة
لألماكن التي يتجمع فيها الغربيون

ومنهم األميركيون في كمباال وإن
هجوما ً ربما يقع قريباً».
وأضافت« :ألغت البعثة األميركية
بعض المناسبات غير الضرورية
ال��ت��ي ك��ان م��ن المقرر إقامتها في
فنادق محلية خالل األي��ام المقبلة
وذلك كإجراء احترازي».
وأوغ���ن���دا ح��ل��ي��ف أم��ن��ي وث��ي��ق
للواليات المتحدة في شرق أفريقيا.
وكانت السفارة أص��درت تحذيرات
مماثلة العام الماضي عن احتمال
وقوع هجمات في أوغندا.

وأوغ��ن��دا واح��دة من ال��دول التي
تساهم بقوات في مهمة حفظ السالم
التابعة لالتحاد األفريقي والتي
تقاتل ح��رك��ة ال��ش��ب��اب اإلسالمية
المتشددة في الصومال.
وكانت حركة الشباب المتحالفة
مع تنظيم القاعدة هاجمت مركزا ً
تجاريا ً في نيروبي عاصمة كينيا
المجاورة ع��ام  .2013وقامت في
ع���ام  2010بتفجير ح��ان��ات في
أوغندا وقتل عشرات األشخاص في
الهجومين.

