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كوالي�س
خفايا

�أردوغان و«�إ�سرائيل» :نفط وا�ستثمارات و«حلحلة» في غزة

انتفا�ضة تر�سم
مالمح جديدة

 ميرنا قرعوني
 عباس الجمعة



بدأت االنتفاضة ترسم مالمح نضالية جديدة بتصاعدها من
خالل الشباب الفلسطيني ،حيث زاد من وهجها القوي انصراف
الواقع العربي شعوبا ً وقيادات وأحزابا ً إلى أولويات أخرى لو
استثنينا في بعض الدول العربية رغم جراحها العميقة النازفة.
من هذا الواقع نرى أنّ االنتفاضة تمتلك وعيا ً وطنيا ً يتط ّور،
وإرادة م �ق��اوم��ة ت �ش �ت �دّ ،وه���ذا ي �ع �بّ��ر ع��ن رس���وخ أنّ الشعب
الفلسطيني متمسك بأشكال النضال كافة رغم تواضع اإلمكانات
يسجل تاريخ النضال الفلسطيني من ملحمة متواصلة ،لم تكن
أولى في تاريخ نضاله الذي ابتدأ منذ ثورة القدس عام 1920
م��رورا ً بثورة البراق عام  ،1929ثم ثورة القسام عام ،1935
ثم الثورة الكبرى عام  ،1939 – 1936مرورا ً بانطالقة الثورة
الفلسطينية المعاصرة عام  1965وانتفاضة يوم األرض عام
 ،1976واالن�ت�ف��اض��ة األول��ى ع��ام  ،1987وان�ت�ه��اء بانتفاضة
األق�ص��ى ال�ت��ي ال ت��زال متأججة منذ ع��ام  ،2000وص ��والً الى
أي مقاومة هو مدى
انتفاضة القدس اليوم ،إال أنّ مقياس نجاح ّ
تحقيقها ألهدافها ،في تحقيق الهدف األدنى وهو تحقيق الحقوق
المشروعة التي أعلن عنها في وثيقة االستقالل عام  ،1988أي
حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس.
�ح��ح م �س��ار ال �ن �ض��ال ب�ب�ع��دي��ه السياسي
وإذا أردن� ��ا أن ن�ص� ّ
والنضالي حتى يمكن تحقيق الح ّد األدن��ى من أه��داف الشعب
الفلسطيني ،فإنّ علينا تقييم المرحلة ونحن نتطلع الى ضرورة
عقد المجلس الوطني الفلسطيني ورس��م رؤي��ة مشتركة تقود
كفاح الشعب الفلسطيني الى مرحلة جديدة تستند الى الثوابت
الفلسطينية.
إنّ تصويب الوضع الفلسطيني ال�م��أزوم يحتاج إل��ى حماية
سياسية وإلى إنهاء االنقسام الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية
ضمن إطار منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها على
أرضية شراكة وطنية وبلورة برنامجها حتى تستطيع تحقيق
برنامج كفاحي وفتح اآلفاق وآليات االنتفاضة الشعبية ،ويكون
االستقالل هدفا ً رئيسيا ً لها حيث ال أمن لالستيطان واالحتالل
في فلسطين دون الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف.
إنّ الشعب الفلسطيني يملك من القوة واإلرادة وروح الفداء
وع�ن��اص��ر اإلص� ��رار م��ا ي��رغ��م الجميع م��ن األع� ��داء ع�ل��ى إع��ادة
حساباتهم السياسية ،لذلك يجب إبعاد القضية الفلسطينية عن
المحاور اإلقليمية ،وأعتقد جازما ً ب��أنّ الك ّل يعترف باألخطاء
الجسيمة ال�ت��ي ارتكبت بحق شعبنا ال��ذي يستحق االحترام،
لدوره الفاعل في التضحية.
إنّ تصاعد المواجهات التي يخوضها الشعب الفلسطيني
الستعادة حقوقه المشروعة ،حيث تمتزج ال��دم��اء على حدود
األرض الفلسطينية المحتلة بدماء الشهداء والجرحى ،حيث
تكتسب االنتفاضة قيمتها وأهميتها رغم ما يرتكبه االحتالل من
جرائم من دون أن يحرك ساكنا ً أولئك الذين يس ّمون أنفسهم
هب من أقصاه
(المجتمع الدولي) ،وهو نفسه (المجتمع) الذي ّ
إلى أقصاه لتلبية نداء مراكز اإلرهاب العالمية ،فنظم أكبر عملية
تجنيد للمرتزقة وأرس�ل�ه��م إل��ى دول المنطقة ،بهدف تفتيتها
من ال��داخ��ل وقصم ظهر جيوشها التي تشكل القوة الرئيسية
للشعوب العربية ،في مواجهة مؤامرات اإلمبريالية والصهيونية
ومخططاتها.
إذا ً نقول بك ّل وض��وح إنّ القضية الفلسطينية ليست قضية
عاطفية ،وليست مواقف متشدّدة يتخذها بعض العرب الوطنيين،
بل القضية المركزية للعالم العربي ،ألنّ شعب فلسطين اليوم
بمواجتهه لالحتالل إنما يدافع عن العالم العربي حيث يسطر
ملحمة جديدة من البطوالت ،وليكشف من جديد عورات األنظمة
العربية المستسلمة التي ال ه ّم لها سوى استمرار التآمر على
القضية الفلسطينية وتفتيت الدول وضرب قوى المقاومة ،بينما
ُيترك شعب فلسطين يواجه االحتالل بصدور عارية.
م��ن هنا ن��رى أنّ البوصلة ف��ي ح��رك��ة الشعوب العربية هي
قضية فلسطين ،هذا الحلف هو الذي احتضن خيار المقاومة،
وه��ا ه��ي االنتفاضة ف��ي مواجهة االح �ت�لال الصهيوني ،تقدّم
األمثولة بشاباتها وشبابها حيث تفضح الزيف والضالل في ك ّل
ما أشاعته قوى ما يس ّمى «الربيع العربي» المرتبطة بالمشروع
اإلمبريالي الصهيوني ،ليؤكد الشعب الفلسطيني بانتفاضته
مراكمة عناصر القوة والقدرة على ردع االحتالل الصهيوني
المتمادي.
إنّ الشعب الفلسطيني يناضل منذ عقود طويلة ض ّد اإلرهاب
اإلمبريالي الصهيوني الرجعي في فلسطين والمنطقة ،وقد دفع
تضحيات كبيرة في مسيرته النضالية وكان ضحية لالحتالل
واإلره���اب بعينه ،وتجسيدا ً ح�ي�ا ً للسياسات اإلج��رام�ي��ة التي
يسلكها معسكر ال�ع��دو بك ّل أط��راف��ه اإلمبريالية والصهيونية
والرجعية ،وهذه حقيقية بديهية تدركها األمة بالتجربة الحية
ومن المحيط الى الخليج.
وف��ي ظ � ّل ظ��روف االنتفاضة الباسلة ف��ي فلسطين يأتي ما
يس ّمى «تحالفا ً إسالميا ً ض ّد اإلرهاب» تحت جنح الظالم ،وهذا
يعكس الذهول ولكن هذا الحلف المعلَن عنه لن يخرج عن كونه
«قنبلة صوتية» يحاول البعض أن يخلقه كموقع على الساحة
اإلقليمية ،خصوصا ً بعد فشل حلفهم في االنتصار على اليمنيّين
الفقراء ،وبعد فشلهم في احتكار المعارضة السورية ورفض
موسكو وسورية لهذه المحاولة ،والتصدّي لها بأشكالها كافة،
ولكن من يريد مقاومة اإلرهاب بالفعل عليه توجيه ك ّل إمكانياته
ال��ى ص��ان��ع اإلره ��اب ال�ع��دو الصهيوني ب��ال��درج��ة األول��ى الذي
يقترف المجازر بحق الشعب الفلسطيني ويستهدف الحجر
والشجر والبشر ،وكذلك أعوانه من القوى اإلرهابية التكفيرية
التي تستهدف شعوب المنطقة ودولها بهدف تفتيتها لحساب
المشاريع اإلمبريالية االستعمارية الصهيونية.
وأم��ام هذه الظروف نقول إنّ يس ّمى بـ»التحالف اإلسالمي»
لمناهضة اإلرهاب ال يمثل إال من اتخذه ،ألنّ الفلسطينيين وكل
الشعوب العربية ت��درك ال��دور األميركي والصهيوني الرجعي
في فلسطين على وجه الخصوص وفي اليمن وسورية والعراق
وف��ي المنطقة ع�م��وم�اً ،وأنّ ه��ذا الحلف ال يمكن أن يعمل على
مناهضة اإلرهاب.
ختاماً ،ال ب� ّد من ال�ق��ول ،إنّ فلسطين هي القضية المركزية
التي يتوقف عليها مستقبل المنطقة ،وه��ي الساحة اإلقليمية
األول��ى التي تتق ّرر فيها التوازنات ،تلك الحقيقة حكمت تاريخ
ألي كان
المنطقة منذ عقود وال ت��زال هي األس��اس ال��ذي يمكن ّ
أي مكان
أن يبني عليه في فهم التطورات واألحداث الجارية في ّ
من المنطقة إنّ «إسرائيل» زرع��ت لتكون ق��وة هيمنة وسيطرة
وقاعدة استعمارية غربية تستنزف شعوب المنطقة وتمنعها من
التقدّم ،وهذا هو جوهر التناقض ،ومن ال يق ّر بهذه الحقيقة يض ّل
الطريق ويقع في فخ الوهم ،لذلك علينا اليوم أال نضيع ونتوه في
األوهام ،لذا ال ب ّد أن ندرك أنّ فلسطين هي األساس ،ويجب أن
تبقى كذلك حتى تحقيق النصر األكيد.

 كاتب سياسي

«تركيا في حاجة إلى «إسرائيل» ،على غرار «إسرائيل»
التي تحتاج أيضا ً إل��ى تركيا في منطقة الشرق األوسط،
هذا ما أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان مؤخراً،
داعيا ً إلى تطبيع العالقات التي تدهورت بعد هجوم قوات
«إسرائيلية» على مجموعة سفن تركية كانت تنقل مساعدات
إلى غزة في عام .2010
ق�ب��ل س �ن��وات م��ن ح��ادث��ة ق��اف�ل��ة ال�س�ف��ن ال�ت��رك�ي��ة كانت
«إسرائيل» بمثابة الحليف األول لتركيا في الشرق االوسط،
وعلى الرغم من التوتر السياسي الظاهر استمرت خالل
السنوات الخمس الماضية ال��رواب��ط االقتصادية النفطية
وال�ت�ج��اري��ة التركية اإلسرائيلية بينما يعتبر ال�ع��دي��د من
ال�خ�ب��راء ان عضوية تركيا ف��ي الحلف األطلسي تضعها
على اتصال وتنسيق مع «إسرائيل» في العديد من الملفات
األمنية والعسكرية اإلقليمية ،ويسعى الطرفان حاليا ً إلى
اعادة إحياء العالقة السياسية والدبلوماسية ،ال سيما مع
اشتراكهما في القلق من التطورات التي تشهدها المنطقة
والتوتر الحاصل في عالقاتهما مع العديد من دول المنطقة
وآخرها التدهور الذي شهدته العالقة الروسية – التركية.
وفي مقال نشرته جريدة «وول ستريت جورنال» يوم 30
كانون األول الماضي للباحث في معهد واشنطن األميركي
سونر جاغابتاي رأى أنه منذ اإلطاحة بالرئيس األخواني
محمد مرسي في مصر وفي ظل التحوالت الحاصلة في
سورية خصوصا ً بعد التدخل العسكري الروسي وصعود
ال��دور ال �ك��ردي ال��ذي ينال مساندة روس�ي��ة باتت تفرض
عودة انقرة إلى تحالفاتها القديمة التي تعني ارتباطا ً وثيقا ً

بالواليات المتحدة وحلف الناتو وشراكة اقتصادية وأمنية
مع «إسرائيل» ،متوقعا ًَ أن تكون السياسة الخارجية التركية
مطابقة تقريبا ً لما كانت عليه في عام  ،1995في ظل حكم
الرئيس التركي األسبق سليمان ديميريل :عالقات جيدة
م��ع ال��والي��ات المتحدة ،و»إس��رائ �ي��ل» وع�لاق��ات سيئة مع
إيران ،والعراق ،وروسيا وسورية.
وق ��د أك ��د م �س��ؤول��ون «إس��رائ �ي �ل �ي��ون» ب��ال �ف �ع��ل إج ��راء
م �ف��اوض��ات س��ري��ة ب�ي��ن وف��دي��ن ت��رك��ي و»إس��رائ �ي �ل��ي» في

«تركيا و»�إ�سرائيل» تلتقيان
على م�صالح م�شتركة
وتحالفات مت�شابهة وت�سعى
الحكومتان لتح�ضير الر�أي
العام قبل نقل ما اتفق عليه
�سراً �إلى العلن
سويسرا أدت إل��ى التفاهم على التمهيد لتطبيع العالقات
ويلفت بعض المراقبين إل��ى ارت�ي��اح أميركي لهذا التطور
بينما يشير آخ��رون إل��ى دور يهود تركيا ف��ي دع��م توجه
ح��زب العدالة والتنمية نحو التفاهم مع إسرائيل وتتمتع
األقلية اليهودية في تركيا بنفوذ واسع في الدولة برغم أن
عدد أفرادها ال يتجاوز الـ 30ألف شخص ،وقد كانت على
الدوام حاضرة في كواليس صنع القرار التركي.
وف ��ي ح��دي��ث ل �ج��ري��دة زم ��ان ال �ت��رك �ي��ة ،ت��وق�ع��ت كاريل
فالنسي خبيرة ال�ش��ؤون الخارجية ف��ي صحيفة شالوم

الناطقة بلسان اليهود األت��راك وال �ص��ادرة في إسطنبول
باللغة التركية أن يتوصل الجانبان التركي و»اإلسرائيلي»
إلى التفاهم على التطبيع ومراعاة الشروط التركية المعلنة
(االعتذار والتعويض ورفع الحصار) بما يحفظ ماء وجه
الرئيس التركي ويمكنه من خطف ورقة غزة من يد غريمه
اإلقليمي الرئيس المصري الفريق عبد الفتاح السيسي
وقالت« :اعتذرت «إسرائيل» بالفعل وأعتقد أنهم سيتفقون
بطريقة م��ا على م�ق��دار التعويض التي ستدفعه ت��ل أبيب
لضحايا سفينة مرمرة ول��م يبق س��وى رف��ع الحصار عن
قطاع غزة حيث اقترحت «إسرائيل» في المحادثات السماح
لتركيا بإرسال معدات بناء الى القطاع.
وأض��اف��ت أن «إس��رائ �ي��ل» أعلنت بشكل قطعي أن�ه��ا لن
ت��رف��ع ال�ح�ص��ار ال�ب�ح��ري ع��ن غ��زة .وف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة يظل
الخيار الوسطي هو تسهيل إج ��راءات المعابر الحدودية
ب��راً .وبالنسبة لتركيا يعني ذل��ك تسهيل دخ��ول رؤوس
األموال التركية إلى قطاع غزة ووصول المساعدات التركية
لسكان ال�ق�ط��اع بسهولة أك�ث��ر وأن تركيا ستصبح دولة
مهمة وصاحبة كلمة في إعادة إعمار قطاع غزة من جديد
وقد ذهبت بعض التوقعات المتداولة إلى الكالم عن قيام
أردوغان بزيارة إلى غزة منسقة مع السلطات «اإلسرائيلية»
بعد إنجاز االتفاق.
ف��ي ال �ع�لاق��ات االق �ت �ص��ادي��ة م��ن ال �م��رج��ح س�ع��ي أنقرة
للحصول على الغاز من «إسرائيل» بدالً من روسيا إضافة
لتطوير ع�لاق��ات الترانزيت البحري التي تؤمن تصدير
البضائع التركية إل��ى األس��واق العربية وعبورها ب��را من
ميناء حيفا إلى األردن بدالً من المرور في سورية.
ت��رك �ي��ا و»إس ��رائ� �ي ��ل» ت�ل�ت�ق�ي��ان ع �ل��ى م �ص��ال��ح مشتركة
وتحالفات متشابهة وتسعى الحكومتان لتحضير الرأي
العام قبل نقل ما اتفق عليه سرا ً إلى العلن.

فشلت وفقا ً لمصادر
ديبلوماسية خليجية
محاوالت حشد قطع
العالقات مع إيران ،وكان
سقف ما تحقق للسعودية
هو تضامن إعالمي ينسجم
مع البيان اإليراني لمجلس
األمن الذي يبدي األسف
لما تع ّرضت له البعثات
الديبلوماسية السعودية،
وقالت المصادر إنّ اجتماع
وزراء خارجية الخليج
سيخرج بتنديد واستنكار
التع ّرض للبعثات السعودية
في إيران ودعوة إيران
لعدم التدخل في الشؤون
الداخلية للبالد العربية،
ويؤكد أنّ إعدام الشيخ
نمر النمر شأن داخلي
سعودي ...لكن ال خطوات
تتع ّدى البيان ،وسيكون
البيان الخليجي مك ّررا ً في
صيغة بيان عربي األحد.

التحر�ش الجماعي ن�ساء كولونيا يُطالبن بـ«ت�سليح» المدينة
بعد �أيام من �صدمة
ُّ

را�ض عن جهود تركيا الحتواء المهاجرين
االتحاد الأوروبي غير ٍ
قالت مصادر في حكومة والية بافاريا األلمانية إن
عدد الالجئين الذين استقبلتهم البالد خالل عام 2015
وصل إلى نحو  1.1مليون شخص ،أكثرهم عبر الوالية
الجنوبية ،مشيرة إل��ى استمرار تدفق الالجئين إلى
اليونان آتين من تركيا.
وأف��ادت وزارة الداخلية بأن  1.091.894شخصا ً
سجلوا طلبات اللجوء بين كانون الثاني وكانون األول
 ،2015وشكل السوريون أكبر مجموعة حيث بلغ عددهم
 428.468شخص ،يليهم األفغان بـ 154.046شخص
ثم العراقيون بـ  121.662شخص.
وشهدت ألمانيا ،مجيء أكبر عدد من الالجئين من
أي بلد أوروبي آخر ،ففي مطلع عام  2015قدمت أعداد
كبيرة من دول البلقان الذين كانت لهم فرصة ضئيلة
في الحصول على اللجوء ،والمصدر الرابع والخامس
من الساعين للجوء العام الماضي كانوا من ألبانيا
وكوسوفو مع  69.426و 33.049شخصا ً على التوالي.
وكانت وزيرة الشؤون االجتماعية بالوالية ،ايميليا
مولر ،قد صرحت في الـ 30من كانون األول  2015بأن
نحو  160ألف الجئ مكثوا في بافاريا في حين تم توزيع
باقي الالجئين على واليات أخرى حسب نظام التوزيع
المحدد.
وأكدت مولر ضرورة الحد من أعداد الالجئين اآلتين
إلى ألمانيا في ظل وصول عدد الالجئين أللمانيا لمستوى
غير مسبوق قائلة« :أصبحنا اآلن بحاجة أكثر من أي
وقت مضى للحد بشكل فعال من الالجئين ألن ألمانيا ال
يمكن أن تتحمل هذه األعداد الوافدة إليها من المهاجرين
بشكل دائم».
جاء ذلك في وقت قال نائب رئيس المفوضية األوروبية
فرانز تيمرمانز في مؤتمر صحافي أم��س إن االتحاد
األوروبي الحظ نتائج أولية مشجعة من الجانب التركي
في خطة العمل المشتركة لتخفيف تدفق الالجئين إلى
أوروبا لكنه ما زال غير راض بشكل كامل نظرا ً الستمرار
وصول أعداد كبيرة منهم.
وأض��اف تيمرمانز« :الفيصل بالطبع هو انخفاض
األع���داد .نحن جميعا ً ملتزمون في إط��ار خطة العمل

المشتركة بأن نخفض األعداد ومن الواضح للغاية في
األسبوعين الماضيين أن األعداد ما زالت مرتفعة نسبيا ً
وبالتالي ما زال هناك الكثير من العمل في هذا المجال»،
مشيرا ً إلى «أن تعاوننا إيجابي مع السلطات التركية.
سنستمر في مناقشة سبل تحسين فعالية عملياتهم.
شهدنا نتائج أولية مشجعة لكننا بعيدون ج��دا ً عن
الرضا».
ويعتمد االت��ح��اد األوروب���ي على تركيا للمساعدة
في تخفيض أع��داد الالجئين الوافدين إليه بعد إبرام
اتفاق بين بروكسيل وأنقرة أواخر العام الماضي لكي
تستوعب تركيا المزيد من األشخاص الفارين من الحرب
في سورية.
وفي شأن متصل ،أثارت نصيحة عمدة مدينة كولونيا
األلمانية التي شهدت موجة اع��ت��داءات جماعية على

النساء ليلة رأس السنة ،حول كيف يمكن تفادي تحرش
جنسي ،غضبا ً في مواقع التواصل االجتماعي.
وأوصت العمدة ،هنرييته ريكير ،خالل مؤتمر صحافي
النساء األلمانيات بإبعاد أنفسهن عن األشخاص غير
المعروفين مسافة يد ممتدة ،باإلضافة إلى تجمع النساء
وتجنب البقاء بمفردهن.
ونقلت صحيفة « »Der Spiegelعن ريكير قولها إن
«هناك دائما ً إمكانية للحفاظ على مسافة معينة تزيد عن
طول يد ...ويجب أال تبادرن من التقرب ألشخاص غرباء
ال تثقن بهم» ،حيث أدت هذه التصريحات إلى ظهور
موجة استياء في بعض وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
االجتماعي ،حيث نشرت صحيفة «Francfurter
 »Allgemeine Zeitungمقالة بعنوان« :اختبئن
يا نساء!» .أما متابعو «تويتر» ،فأقدموا على ترويج

مو�سكو ووا�شنطن :بيونغ يانغ انتهكت قرارات مجل�س الأمن الدولي

ً
ع�سكريا على تجربة كوريا ال�شمالية النووية
كيربي :ال ن�ستبعد رد ًا
تنوي حكومة كوريا الجنوبية استئناف البث
ال��دع��ائ��ي عبر مكبرات ال��ص��وت الضخمة على
الحدود مع جارتها الشمالية في النصف الثاني
من اليوم الجمعة ،حيث يأتي ذلك ردا ً على اختبار
كوريا الشمالية للقنبلة الهيدروجينية ،الذي
أعلنته بيونغ يانغ األربعاء الماضي.
وق��د تسبب البث الدعائي الجنوبي ف��ي آب
الماضي في زيادة حدة للتوتر بين البلدين اللذين
تبادال من جراءه القصف المدفعي ،وتوصال إلى
تسوية للوضع بعد مفاوضات استمرت يومين
على مستوى عال.
وفي السياق ،أعلن إيغور مورغولوف نائب
وزي��ر الخارجية الروسي ،وس��ون كيم المبعوث
األميركي الخاص بسياسة كوريا الشمالية ،أعلنا
أن سلوك بيونغ يانغ هو انتهاك صارخ لقرارات
مجلس األمن الدولي المعنية.
وحسب بيان الخارجية الروسية جرى الحديث
هاتفيا ً بين المسؤولين الروسي واألميركي أول
من أم��س ،بمبادرة من الجانب األميركي ،حيث
تم تبادل اآلراء حول آفاق تسوية الملف النووي
لشبه الجزيرة الكورية على ضوء إعالن بيونغ
يانغ عن قيامها أخيرا ً بتجربة ناجحة لقنبلة
هيدروجينية.
وعبر الطرفان عن القلق ال��ذي يثيره سلوك
بيونغ يانغ ،فيما أكد الجانب الروسي عدم وجود
بديل للحل السياسي الدبلوماسي لقضايا شبه
الجزيرة الكورية في إطار المفاوضات السداسية،
كما أكد ض��رورة تجنب الخطوات التي يمكن أن
تؤدي إلى تأجيج النزاع في المنطقة.
في غضون ذل��ك ،نقلت وكالة «روي��ت��رز» عن
مصدر عسكري ك��وري جنوبي أن سيول تجري
م��ف��اوض��ات م��ع واشنطن لنشر ق��وات وأسلحة
استراتيجية أميركية في شبه الجزيرة الكورية.
من جهة أخرى ،أعلن البيت األبيض أن الرئيس
ب���اراك أوب��ام��ا بحث هاتفيا ً م��ع رئيسة كوريا
الجنوبية باك جون هاي الرد الدولي على التجربة
النووية الكورية الشمالية األخيرة.
وأضاف البيت األبيض في بيان أن أوباما أكد في
أثناء المحادثة الهاتفية التزام الواليات المتحدة
بأمن كوريا الجنوبية ،منوها ً باتفاق الزعيمين

على العمل من أجل «رد دولي موحد وقوي على
أحدث سلوك متهور من كوريا الشمالية».
كما أشار البيت األبيض إلى أن أوباما بحث في
اتصال هاتفي أيضا مع رئيس ال��وزراء الياباني
شينزو آبي ال��رد الدولي على التجربة النووية
الكورية الشمالية ،مجددا ً التزام الواليات المتحدة
بأمن اليابان.
من جهته ،أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية ،ج��ون كيربي ،أن ب�لاده ال تستبعد
إمكانية ال��رد العسكري على التجربة النووية
الكورية ،إذا دعت الحاجة لذلك .وفقا ً اللتزامات
ب�لاده أم��ام كوريا الجنوبية ،ال��ذي تأخذها على
محمل من الجدية ،وقال« :لدينا التزامات تحالفية
أمام كوريا الجنوبية ،التي نأخذها على محمل من
الجدية ،وبالتأكيد ال أحد يريد أن يصل األمر إلى
هذا الحد .لدى الواليات المتحدة في شبه الجزيرة
وج��ود عسكري كبير ،وهم مستعدون اليوم إذا
تطلبت األمور».
ال��ى ذل��ك ،أك��د المدير العام للوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة ،يوكيا أم��ان��و ،أن ذل��ك االختبار
النووي إذا ثبت حدوثه هو انتهاك واضح لقرارات
مجلس األمن الدولي ،مضيفا ً أن هذا االختبار ،يثير

القلق البالغ ،داعيا ً كوريا إلى التطبيق الكامل
لجميع ال��ق��رارات ذات الصلة من مجلس األمن
الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوض��ح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
مستعدة للمساهمة في الحل السلمي للقضية
النووية في كوريا الشمالية من خالل استئناف
أنشطة التحقق النووية بمجرد التوصل إلى اتفاق
سياسي بين الدول المعنية.
وفي سياق متصل ،دان مجلس األمن الدولي
االختبار النووي ال��ذي أعلنت كوريا الشمالية،
وق��ال��وا إن االخ��ت��ب��ار ينتهك ق����رارات المجلس
ونظام منع االنتشار النووي ويهدد السلم واألمن
الدوليين .جاء ذلك في البيان الصحفي الصادر
عقب جلسة المشاورات التي عقدها المجلس،
وأع��رب المجلس عن التمسك باتخاذ مزيد من
التدابير في حال ح��دوث اختبار آخر من جانب
كوريا الديمقراطية الشعبية.
ولفت البيان إلى خطورة االنتهاك الذي قامت به
السلطات الكورية ،وإلى أن الدول األعضاء ستبدأ
بالعمل فورا ً على صعيد اتخاذ التدابير الالزمة في
قرار جديد لمجلس األمن الدولي.

هاشتاغ «( »EineArmlaenge#مسافة اليد الممتدة).
من جهته ،كتب وزي��ر العدالة األلماني هايكو ماس
في تغريدة على «تويتر» تعليقا ً على نصيحة ريكير
أن «المجرمين هم الذين يتحملون المسؤولية ،وليست
النساء» .وأشار أحد مستخدمي تويتر إلى أن «مسافة
اليد الممتدة» ال تعمل أحياناً ،ونشر ص��ورة من فيلم
«حروب النجوم» لتأكيد رأيه.
وكانت حوالى  90امرأة قد أخبرن الشرطة األلمانية
بتعرضهن لمضايقات وتحرش جنسي على يد رجال
تشير مالمحهم إلى أنهم من الالجئين الجدد .وتقول
النساء إن هؤالء األشخاص ارتكبوا بحقهن جرائم سرقة
ومضايقات ،باإلضافة إلى التهديد المباشر.
وف��ي السياق ،ذك��رت وس��ائ��ل اإلع�ل�ام األلمانية أن
الحادثة أث��ارت سخطا ً شعبيا ً ومؤسساتيا ً وردودا ً
قوية ،وفتح النقاش مجددا ً حول اندماج المهاجرين في
ألمانيا.
ووفقا ً لبيانات الشرطة األلمانية ،فإن نحو ألف شاب
«يبدو أنهم ينحدرون من دول عربية أو شمال أفريقية»
تجمعوا ليلة رأس السنة  2016ف��ي ساحة محطة
القطارات الرئيسية بكولونيا.
وأشارت التحقيقات إلى أن مجموعات عدة تكونت من
هذا التجمع وأحاطوا بالنساء من كل جانب وتحرشوا
بهن وسرقوهن .ووصفت الشرطة ما حدث بأنه «جرائم
جنسية» ج��رت بشكل جماعي باإلضافة إل��ى «حالة
اغتصاب» واحدة.
وقالت الشرطة إنها تلقت أول شكوى ملموسة حول
اعتداء جنسي في حدود الساعة الواحدة ليالً .لكن قبل
ذل��ك ،تلقت الشرطة فقط شكاوى بشكل أساسي حول
ح��االت سرقة ،في حين وصلت ط��وال الليل فقط ثالث
شكاوى تتعلق بحادثة تحرش جنسي.
وتجمهر مئات األشخاص من سكان كولونيا في وسط
المدينة ،مطالبين بحمايتهم من االع��ت��داءات من قبل
المهاجرين ،وبمعاقبة الشرطة على عجزها عن حفظ
األم��ن العام .وحملت المشاركات في التجمع الفتات
تناشد السيدة ريكر «تسليح كولونيا».

مادورو يجري تعدي ًال وزاري ًا
مع ت�صاعد المواجهة
بين الحكومة والبرلمان
عين الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو ،أكاديميين جامعيين
في منصبين اقتصاديين بارزين ،بتعديل وزاري تزامن مع تصاعد
المواجهة بين الحكومة والبرلمان.
وقال مادورو في خطاب مطول إن «الهدف من إنشاء هذا الفريق
االقتصادي هو التحرك بنشاط أكبر للتصدي للوضع الخطير الذي
تواجهه فنزويال» ،وأضاف« :نحن نواجه وضعا ً اقتصاديا ً جديدا ً
طارئاً ،وفي األيام المقبلة سأقدم خطة إنقاذ».
قرار الرئيس م��ادورو جاء بعد ساعات على إعالن المعارضة
الفنزويلية ،أنها باتت تحظى بغالبية الثلثين في البرلمان ،وذلك
بعد موافقة القضاء على تنصيب النواب الثالثة الذين علقت
عضويتهم سابقاً .فيما رفض زعيم الكتلة التشافيزية في البرلمان
ديوسدادو كابيلو االعتراف بهؤالء النواب الجدد ،وأعلن أنه سيرفع
األمر إلى المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البالد.
الزعيم الفنزويلي االشتراكي أعلن تعيين األستاذين الجامعيين
رودولفو ميدينا في منصب وزير المالية ،ولويس ساالس ليرأس
وزارة جديدة لالنتاجية االقتصادية .ولكنه أبقى على إيولوخيو
ديل بينو كوزير للنفط ورئيس لشركة النفط الوطنية المملوكة
للدولة.
وعين م��ادورو أيضا ً اريستوبولو ايستوريز ،وهو شخصية
رئيسية في الحزب االشتراكي ،في منصب نائب الرئيس ليحل
محل جورج أريزا زوج ابنة الرئيس السابق هوغو تشافيز .كما
عين أريزا وزيرا ً للجامعات والعلوم والتكنولوجيا ،وأعاد تعيين
ديلسي رودريجيز في منصب وزير الخارجية.
ويعاني البلد الواقع في أميركا الجنوبية والعضو بمنظمة أوبك
رك��ودا ً اقتصادياً ،مع أعلى معدالت للتضخم في العالم ونقص
واسع في السلع األساسية.
وتلقي الحكومة االشتراكية باللوم في األزم��ة على االنهيار
في أسعار النفط العالمية والـ»حرب االقتصادية» التي يشنها
خصومها ضدها .لكن معارضيها يقولون إن  17عاما ً من السياسات
المتشددة المختلة ،بما في ذلك وضع القيود على األسعار والعملة،
هي السبب في األزمة األقتصادية الحالية التي تعاني منها البالد.
وما يجدر ذكره أن أحزاب المعارضة ،وفقا ًلنتائج االنتخابات
التشريعية األخيرة ،غدت تسيط على غالبية مقاعد البرلمان في
فنزويال ،األمر الذي جعل المواجهة تتصاعد بين حكومة الرئيس
مادورو االشتراكية وخصومه الليبيراليين المتسيدين في البرلمان
الجديد.

