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تركيا �ستطرق باب «�إ�سرائيل»...
ومن وقف معها
�سيح�صد الف�شل والخيبة!
 مصطفى حكمت العراقي
يبدو أنّ أرك��ان الحلف األميركي في المنطقة لم يكتفوا
بتل ّقي الهزائم على مختلف الجبهات ،والتي كان مصدرها
األس��اس��ي الفشل ال��ذري��ع ف��ي س��وري��ة ،وع��دم التم ّكن من
إسقاط محور المقاومة الذي تح ّمل الحرب لخمس سنوات
وبدأ يجني ثمار صموده لهذه المدة ،فانتصرت إيران في
الملف النووي ،وتقدّمت سورية كثيرا ً في مجال القضاء
على اإلره��اب ،وسلّم العالم ببقاء الرئيس األس��د بطريقة
أو بأخرى ،كذلك رسخت المقاومة قواعد ردع جديدة في
الحرب مع الكيان الصهيوني ،وصمد الشعب اليمني في
مواجهة العدوان السعودي.
ك� � ّل ه ��ذه األس� �ب ��اب ج�ع�ل��ت ح �ل �ف��اء ال ��والي ��ات المتحدة
ي�ت�خ�بّ�ط��ون ف��ي ك� � ّل ش ��يء ح�ت��ى وص ��ل األم ��ر ال ��ى نشوء
صراعات في ما بينهم ،فدخلت «إسرائيل» على خط اتهام
تركيا بشراء النفط من «داعش» ،وذلك بعدما ص ّرح وزير
الدفاع «اإلسرائيلي» موشيه يعالون بأنّ األم��وال التركية
دعمت التنظيم اإلرهابي ،وفي معرض حديثه عن مشاركة
أنقرة في محاربة اإلره��اب ،قال يعالون« :إنّ داع��ش نعِم
باألموال التركية مقابل النفط لفترة طويلة جداً» .وأوضح
الوزير «اإلسرائيلي» أنّ ثمة «أدلة كافية التهام تركيا بدعم
تنظيم داعش وتقديم التسهيالت المالية له» ،مطالبا ً إياها
بـ»إنهاء دعمها لإلرهاب».
واشنطن بدورها دافعت عن حكومة أنقرة في مواجهة
أق� ��وال وزي���ر ال��دف��اع «اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي» ...وق���ال المتحدث
باسم الخارجية األميركية م��ارك تونر إنهم يعارضون
ا ّدع��اءات وزير الدفاع الصهيوني القائلة بأنّ تركيا تم ّول
تنظيم «داع��ش» منذ فترة بطريقة غير رسمية من خالل
استيرادها النفط منه .وعلق تونر على ادّعاءات يعالون في
مؤتمر صحافي قائالً« :ال نؤيد هذه االدّعاءات .فنحن لم نر
أي إشارة أو دليل على هذا» .وذكر المتحدث األميركي أنّ
تجارة كهذه ليس لها منطق اقتصادي بالنسبة إلى تركيا،
وأضاف أنّ واشنطن ليس لديها دليل على تو ّرط مسؤولين
أتراك بارزين في تهريب نفط «داعش».
ي �ع � ّد االت �ه��ام «اإلس��رائ �ي �ل��ي» األخ �ي��ر األح���دث ف��ي إطار
سلسلة اتهامات منفصلة إلى تركيا صدرت عن دول عدة
بشراء أنقرة النفط من التنظيم ،الذي يسيطر على حقول
نفطية في العراق وسورية.
وجاءت تصريحات موشيه يعالون بعدما أعلن الطرفان
مؤخرا ً إج��راء مفاوضات لتطبيع العالقات بينهما ،وهي
المنقطعة نسبيا ً منذ عام  2010على خلفية أحداث سفينة
«م��رم��رة» ،والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين
األت���راك ب�ي��ن قتيل وج��ري��ح ...االت �ه��ام��ات ال�ت��ي ترفضها
أنقرة في ك� ّل م��رة توجه إليها تهمة دع��م تنظيم «داعش»،
بل سعت إل��ى أن تح ّول االتهامات إل��ى أشخاص ينتمون
إلى دول أخرى من بينها روسيا وسورية ...لكن تركيا في
أي ر ّد فعل على ما قاله يعالون ،أو على
هذه المرة لم تبد ّ
األق ّل لم يكن ردّها مثلما كان عندما اتهمتها دول أخرى مثل
إيران وروسيا .وهو ما يثير االنتباه بالنظر الى مستوى
ال�ع�لاق��ات التركية ـ «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» وال�م�ج��االت المتعدّدة
ال�ت��ي تتركز فيها ،حيث أنّ ال��دول�ت�ي��ن تتمتعان بعالقات
تاريخية قوية تراجعت مؤخرا ً دبلوماسيا ً وإعالمياً ،لكنها
حافظت على مستواها اقتصاديا ً حيث استم ّرت العالقات
أي عائق ،فالتجارة ظلت في مستوى
االقتصادية من دون ّ
مرتفع وواصلت نم ّوها ألنّ تعليق التجارة بين أنقرة وتل
أبيب بعد أحداث سفينة «مرمرة» اقتصر فقط على التجارة
الثنائية في مجال صناعة األسلحة ،وحتى ه��ذه األخيرة
ل��م تتوقف بشكل ك��ام��ل ،خ��اص��ة بعد أن خ� ّ
�ف التوتر في
العالقات ع��ام  2013إث��ر اعتذار «إسرائيل» عبر الهاتف،
وهو جاء لتوحيد الجهود في الحرب على الدولة السورية
إلسقاطها.
العالقات التركية ـ «اإلسرائيلية» مؤهّلة للتط ّور بشكل
كبير ،وال سيما أنّ تركيا تبحث عن دور فاعل مع «إسرائيل»
في ملف الغاز المكتشف قبالة شواطئ غزة .إدارة نتنياهو
ذهبت في استفزاز أنقرة الى أبعد من ذلك ،فت ّم توقيع عدد
من االتفاقيات مع اليونان وقبرص في مجاالت الطاقة،
وه��و م��ا يجعل أن �ق��رة ف��ي زاوي���ة ض�يّ�ق��ة لجهة التحاقها
بمحور «إسرائيلي» اقتصادي في المتوسط يض ّم اليونان
وق�ب��رص ،ورب�م��ا مصر ف��ي المستقبل القريب ،لتنكشف
بذلك الكذبة التركية المز ّيفة بدعم الشعب الفلسطيني فيما
هي تتعاون مع «إسرائيل» كقاتل لهذا الشعب.
أم��ا إذا رفضت تركيا لهذا التعاون ،فهو أم��ر مستبعد،
ألنّ أردوغ��ان يهت ّم بالمصالح الشخصية وحلم الزعامة
أي ش��يء آخ��ر ،ف��إنّ تركيا ستنعزل
اإلس�لام�ي��ة أك�ث��ر م��ن ّ
اقتصادياً ،وخصوصا ً في مجال الطاقة بعدما عوقبت من
روسيا ،وبعد دخ��ول إي��ران في ه��ذا السوق بشكل واسع
بعد رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ع��ن ط �ه��ران ...م��ا ي��ؤي��د تل ّهف تركيا
ل�لارت�م��اء بشكل أك�ب��ر ف��ي حضن «إس��رائ �ي��ل» حيث أكدت
م�ص��ادر ع��دي��دة بعد أن انتقد وزي��ر ال��دف��اع «اإلسرائيلي»
إيواء تركيا لمسؤولي حركة حماس في اسطنبول ،وطالبها
بطردهم كما هو معلن كشرط «إسرائيلي» على تركيا لعودة
العالقات ،أنّ أنقرة سائرة لتتنازل عن استضافة أعضاء
من حركة حماس على أراضيها .فتركيا تحكمها المصلحة،
وهي تبحث عن مصادر الطاقة وغاز شرق البحر األبيض
المتوسط ،م��ا ق��د يكون أكبر ج��ائ��زة تعيد «إس��رائ�ي��ل» إلى
ح �ض��ن واح� ��دة م��ن أك �ب��ر ال� ��دول اإلس�لام �ي��ة ف��ي الشرق
األوسط.
أم��ا «إسرائيل» فقد أيقنت أنّ تركيا التي فشلت في ك ّل
شيء أوكل إليها في السنوات الخمس الماضية ،ال يمكنها
أن تخرج منتصرة في المستقبل القريب ،وأنّ الرهان عليها
أصبح خاسرا ً فبدأت تعمل لجعل أنقرة هي التي تطرق باب
تل أبيب وليس العكس ،وهو ما سيحدث عاجالً أم آجالً،
ولكنه لن يكون مؤثرا ً على مستوى صعود محور المقاومة
في المنطقة وتكريس االنتصارات المتحققة في الميدان،
فما سيعملونه إن اجتمعوا م �ج �دّدا ً ل��ن ي�ك��ون أق�س��ى مما
عملوه سابقاً ،والفشل هو نتيجتهم الحتمية ،أما من سار
خلف أن�ق��رة م��ن ق��ادة وسياسيين ،وك��ذل��ك بعض قيادات
حماس الذين تركوا محور المقاومة وه��و داعمهم األول
والحقيقي ،وات�ج�ه��وا نحو االرت �م��اء بحضن م��ن ترفرف
أع�لام الكيان الصهيوني في عواصمهم ،فسيكونون في
وض��ع ال يحسدون عليه ،وأنّ الفشل والخيبة سيكونان
مالزمين لهم وسيسقطون شعبيا ً وسياسياً ،فمن خذل
وتنازل في العسر ال يمكن أن يعود حليفا ً أو صديقا ً في
اليسر.

جنيف ...بين الف�شل ال�سعودي والإف�شال الأميركي
 لؤي خليل
م� ��داوالت جنيف ال �م �ت �ع �دّدة وال �م �ت �ك � ّررة واالستقطاب
التمثيلي السعودي األميركي حول المشاركة من عدمها،
وال��دع��وات مع االستثناءات وأط��راف المعارضات وتعدّد
المراهنات على الفشل التكتيكي من عدمه ،كلها أصبحت
أي
رم��اي��ات تمهيدية تسبق ال�ح��ذر األم�ي��رك��ي الغربي م��ن ّ
انتصار مفاجئ روسي سوري في الميدان ينهي الخطابات
السعودية الرنانة من جنيف إلى الرياض.
فالفشل السعودي المتعدّد سياسيا ً وميدانيا ً سيزيح
الستار قريبا ً عن االنهماك التخريبي آلل سعود في منطقة
تصنّعت فيها المملكة قيادتها للعرب ،فإذ بها تقود مؤامرات
�ج��د ال �خ�لاف��ات الطائفية وت�ت��آم��ر واآلل��ة
ع�ل��ى ال �ع��رب ،وت�م� ّ
الوهابية لتسعير النار التي فاقت حجم التآمر لترت ّد حربا ً
تحرق حدودها ،ورغم ك ّل هذه البنود التي أصبحت واضحة
وتبيّن حجم الفشل السعودي في صناعة لوحة فنية لوجه
أي الدفع بأطراف سياسية بوجوه عسكرية من
المعارضةّ ،
التنظيمات اإلرهابية التي تحارب وجه األمم.
وت�ط��ري��ز ه��ذه المجموعات ب��وج��وه سابقة تغلغلت في
الفساد الحكومي السابق ،ك� ّل ه��ذه الطروحات السعودية
أي محادثات ترسم
ليست إال إفشاالً مسبقا ً بحكم بعيد عن ّ
أي طريق للح ّل أو حتى إيقاف االندفاعات اإلرهابية للقتل
ّ
والدمار بتخطيط تركي سعودي،
أي تح ّرك وتفاوض على طاولة
فهذا فشل مسبق يوازي ّ
جنيف أو غيره.
ف��ال��رب��ط ال��دي�ن��ام�ي�ك��ي ب �ي��ن ان �ت �ص��ارات إي� ��ران وبعدها
السياسي الجديد في المنطقة والعالم ،وتحرك موسكو في

أي نقاش في
بحار المنطقة كلها حروف وكلمات باتت تسبق ّ
مصالحات جنيف السورية ،فهذا الربط وسواه بين حدود
المناطق في جنيف الى موسكو والرياض لن يزيح الستار
ألي وفد معارض ،فالتغييب المتع ّمد
قريبا ً عن أوراق اعتماد ّ
لوجوه معارضة كانت طرفا ً في بداية ال�ن��زاع السياسي،
واستحضار رموز إرهابية في وجه الحكومة السورية هو
عصي سعودية بإدارة أميركية في العمق السياسي الدولي.
ّ

االنت�صارات في الميدان
هي التي ت�صنع ال�سالم
ل�سورية و�أبنائها بعيداً
عن ّ
كل �شروط و�أهداف
ّ
و�شغلوه
الذين دعموا الإرهاب
فاإليهام األميركي بالدفع قدُما ً في اختبارات السباق للح ّل
السياسي تارة باالنعطافة مع التركي وتارة أخرى بالعصا
السعودية ،وم��رة أخ��رى بالخليط القطري اإلخ��وان��ي ،كلها
ره��ان��ات في ص� ّ
�ف الدفاتر الغربية بانتظار قوائم الميدان
السوري وخطوط التماس الجديدة التي يرسمها التحالف
أي جمود غربي باتجاه العمق
ال��روس��ي ـ ال�س��وري إللغاء ّ
السياسي ال�س��وري والحكومي خاصة ،فالحلف المقاوم
وم��ن خلفه ال��روس��ي وال�ع�م��ق االق �ت �ص��ادي ب��ات مرهونا ً
ألي محادثات بمعرفة تامة
بانتصارات الميدان ويخطط ّ
أنّ الخطوات األميركية سواء بإفشال حلفائه في السعودية

وتركيا ،ووضع فرامل في عجالت الدعم للقوى اإلرهابية
التركية السعودية ،أو إفشال الدفع المعارض السعودي عبر
مقترحات الوفود الخاطئة أص�لاً لمفاوضات يحكم عليها
بالخصام المعارض لنفسه فكيف م��ع ال�ط��رف السياسي
اآلخر.
هذه المقدّمة وإنْ لم تكتف أميركا وحلفاؤها باألطراف
أي ح ّل بخطوط سياسية تحفظ
السعودية المعارضة إلفشال ّ
فالمضي بجلسات تفاوض
دم��اء من تبقى من السور ّيين،
ّ
ّ
مشروطة بما يس ّمى االنتقال السياسي الى الحل الموقت
مسبوق بوقف إطالق النار يخرق بزناد األزم��ة السعودية
ال�م�ق�ب�ل��ة ،وأخ� ��رى ب��ان�ت�ظ��ار ح ��روف ال�س�ي��اس��ة األميركية
أي حلول موقتة أو نهائية ،هذا
وانتخاباتها التي قد تبعد ّ
ّ
أي حل يتأ ّمله السوريون
المزاج السياسي العالمي سيج ّمد ّ
على المدى القريب بإنهاء نار القتل الوهابي عن بالدهم،
وإسكات الحقد الطائفي في ش��وارع القهر المفروض في
مدن الدمار التي بات الجيش العربي السوري على مشارفها
ومعه حلفاؤه وكلهم إيمان بصكوك البراءة التي سيحرزها
تحرير المناطق من زن��ود اإلره��اب ،والنجاة بأهالي البالد
األصليين وهي قوات الجيش العربي السوري التي ستح ّرر
النفوس وتطفئ ن��ار الحقد وتصنع المصالحات بأيادي
وضمائر أبناء البلد م ّمن تع ّرفوا وعانوا من قادة الوجوه التي
فرضتها الوهابية على شاشات الحقد ،وتاليا ً في شوارع
المدن السورية م ّمن أتوا من ك ّل بقاع األرض.
هذه االنتصارات التي تحققها سورية وحلفاؤها ستدفع
بالنصر الذي سيطفئ النار وسياسات اإلفشال السعودية،
أي فروض يرسمها
لتصنع حالً سوريا ً بامتياز بعيدا ً من ّ
اإلخفاق السعودي ـ األميركي.

اليوني�سيف :غالبية الالجئين الوافدين �إلى �أوروبا من الن�ساء والأطفال

�إقامة مجانية لالجئين بفنادق  5نجوم في �ألمانيا
قال تقرير سنوي نشرته منظمة
األمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»
إن األطفال والنساء ،شكلوا للمرة
األول��ى ،غالبية الالجئين الوافدين
إلى أوروبا.
وج��اء ف��ي التقرير أن��ه وبحسب
م��ع��ل��وم��ات��ه��ا ،ف���إن نسبة النساء
واألط��ف��ال تناهز  60ف��ي المئة من
إجمالي عدد الالجئين الذين عبروا
ال��ح��دود بين ال��ي��ون��ان ومقدونيا،
فيما يشكل األطفال  36في المئة من
الالجئين ،لكن العدد المذكور مرشح
للزيادة.
ويشير التقرير إل��ى أن��ه في بدء
أزمة الهجرة إلى أوروبا شكل الرجال
 70في المئة من الالجئين ،فيما كان
من بين كل  10الجئين طفل يصاحبه
شخص بالغ ،أما اآلن فارتفعت نسبة
األطفال إلى ثلث العدد اإلجمالي من
الالجئين.
كما ذكر التقرير أن العدد الدقيق
من المراهقين الذين يتوجهون إلى
أوروبا وحدهم ال يزال مجهوالً ،إال أنه
من المعروف أن ما يزيد عن  35ألف
من المراهقين األفغان توجهوا بطلب
اللجوء إلى سلطات السويد ،وهناك
أكثر من  60ألف مراهق من سورية
والعراق وأفغانستان طلبوا لجوءا ً
في ألمانيا.
وأشارت «يونيسيف» إلى ضرورة
إعطاء األولوية للعمل مع األطفال،
كما يجب إحاطتهم علما ً بحقوقهم
في الحصول على لجوء ولم الشمل
في أوروبا.
وبحسب منظمة الهجرة الدولية،
ف��إن ع��دد الالجئين الذين اعتمدوا
وس��ائ��ل نقل بحرية للوصول إلى
شواطئ أوروبا بلغ في العام الماضي
وحده أكثر من  1.11مليون شخص.
ج���اء ذل���ك ف��ي وق���ت دع���ا حاكم
مقاطعة فالندر الشرقية في بلجيكا،
كارل ديكالو ،إلى عدم تقديم الطعام
لالجئين ألنه سيشجع آخرين على
القدوم ،بحسب ما نقلت عنه مواقع

كوالي�س
خفايا
قال مصدر إعالمي
روسي إنّ زعيم األكراد
السوريين صالح مسلّم
توجه إلى موسكو ،وانّ
مشاركته في الجولة
المقبلة من محادثات
جنيف ُحسمت بين
األميركيين والروس،
وسوف تحسم في لقاء
ميونيخ ،وانّ تداوالً
يجريه األميركيون مع
الروس لمقايضة تقضي
بتصنيف «أحرار الشام»
على الئحة اإلرهاب
مقابل وضع شروط
على «جيش اإلسالم»
الستثنائه من الالئحة،
مشيرا ً إلى أنّ سورية
ترفض بش ّدة التمييز
بين التنظيمين أو بين
مرجعيتهما التركية
والسعودية.

بوتين ال يت�آمر على ميركل
استبعد السكرتير الصحافي للرئيس الروسي أن يكون لقاء الرئيس فالديمير
بوتين برئيس وزراء بافاريا األلمانية ،هورست زيهوفر ،جزءا ً من أي مؤامرة ضد
المستشارة انغيال ميركل.
وقال دميتري بيسكوف ،المتحدث باسم الرئاسة الروسية ،للصحافيين ،أمس ،إن
الرئيس بوتين سيستقبل رئيس وزراء بافاريا زيهوفر عندما يزور روسيا ،مشيرا ً إلى
أن المحادثات مع رئيس وزراء بافاريا ستتركز على العالقات التجارية واالقتصادية
بين روسيا وألمانيا .ويعتبر زيهوفر ناقدا ً رئيسيا ً لميركل ،وقد دعا إلى رفع العقوبات
االقتصادية األوروبية عن روسيا .وعما إذا كان موقف رئيس وزراء بافاريا أقرب إلى
روسيا من موقف المستشارة األلمانية أنغيال ميركل ،أجاب الناطق الرئاسي الروسي
أن «موقف الذين يرون ضرورة التخلي عن سياسة العقوبات هو أقرب إلى الكرملين
من موقف الذين يدعون إلى مواصلة تبادل العقوبات».
ونوه الناطق الرئاسي إلى أنه ال داعي للبحث عن «أية مؤامرة» ،مشيرا ً إلى أن
القصد إجراء المحادثات مع رئيس أهم وأقوى إقليم ألماني في المجال االقتصادي».

ماكين :قرار رفع العقوبات الأوروبية
عن رو�سيا بيد وا�شنطن

بلجيكية.
وف��ي مقابلة إذاع��ي��ة دع��ا ديكالو
مواطني ب�ل�اده إل��ى ع��دم مساعدة
الالجئين واالمتناع عن إطعامهم على
خلفية توزيع متطوعين األسبوع
ال��م��اض��ي م��س��اع��دات غ��ذائ��ي��ة على
الالجئين في محيط ميناء زيبروغ.
وأث���ار ه��ذا التصريح العنصري
ردود فعل غاضبة لدى المواطنين
وال��س��ي��اس��ي��ي��ن أي���ض���اً ،وه��اج��م��ت
حسابات بتويتر تصريحات حاكم
المقاطعة ونددت بأقواله المعادية
ل�لاج��ئ��ي��ن ال��ت��ي ال ت��ح��ت��رم القيم
اإلنسانية الكونية.
وس���خ���رت ب��ع��ض ال��ح��س��اب��ات
األخ��رى من دعوة ديكالو ،وشبهوه
بماري انطوانيت ملكة فرنسا ،زوجة
الملك لويس ال��س��ادس عشر التي
نسب إليها قول «إذا لم يكن هناك خبز
للفقراء ...دعهم يأكلون كعكاً».
في غضون ذلك ،يفاوض مجلس
الشيوخ في برلين أصحاب عقارات
على خطة الستئجار  22فندقا في

المدينة وحولها إلي��واء الالجئين،
ب��ح��س��ب م���ا أف�����ادت ب���ه صحيفة
«فرانكفورتر ألغماينه ريبورتس».
والخطة هي جزء من عملية تأجير
على المدى الطويل لـ 10آالف مكان
للمهاجرين في العديد من الفنادق.
جدير بالذكر أن تكلفة اإلقامة لليلة
واح��دة  50ي��ورو ،أي  18ألف يورو
س��ن��وي��ا ً وت��ش��م��ل ك��ل ش���يء «all
.»inclusive
من جهتها ،شركة «غراند سيتي»،
مقرها لندن وهي التي تملك المباني
م��وض��وع ال��ن��ق��اش ،ت��ن��وي ت��زوي��د
مجلس ال��ش��ي��وخ ف��ي برلين بـ22
فندقاً ،بما في ذلك «هوليداي إن» و
«ويندهام بروبريتييز» ،ولم يتضح
على الفور ع��دد الالجئين المخطط
الستيعابهم هناك.
وق���ال مجلس ش��ي��وخ برلين إن
قيمة العقد تصل إل��ى  600مليون
يورو على األقل ،نقالً عن مصدر في
مجلس الشيوخ في تصريح لصحيفة
«فرانكفورتر ألغماينه ريبورتس»،

وعبر المتحدث باسم مجلس الشيوخ
عن استغرابه من أن «فرانكفورتر» قد
كشفت عن تفاصيل الخطة ،قائالً:
«إنها ليست للعموم».
وت��ن��اق��ل��ت م���واق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي الخبر بسرعة فائقة ،حيث
يقول البعض إن هذا التحرك مسيء
لدافعي الضرائب ،فيما سخر آخرون
من سياسة ميركل المثيرة للجدل في
التعامل مع الالجئين.
وه��ذه الصفقة ،إذا تم توقيعها،
ستكون ج��ذاب��ة لسلسلة الفنادق
البريطانية ،حيث ستضمن الحكومة
األلمانية معدل إشغال بنسبة 95
في المئة ،مقارنة مع أرقام قياسية
سابقة تتراوح بين  60إلى  65في
المئة.
إل��ى ذل��ك ن��دد العديد م��ن النقاد
بهذه الخطوة ،مشيرين إلى أن العقد
الجديد يفتح الباب على مصراعيه
للفساد كونه سينفذ بشكل سري ومن
دون مناقصات.

بيونغ يانغ ت�ستعد لإطالق قمر �صناعي واليابان تهدد ب�إ�سقاطه
توعدت حكومة كوريا الجنوبية أمس برد قاس
إذا ما أطلقت جارتها كوريا الشمالية صاروخا ً بعيد
المدى ،واعتبرته تهديدا ً خطيرا ً على السالم واألمن
في شبه الجزيرة الكورية.
وق��ال نائب مستشار األم��ن القومي الكوري
الجنوبي جو تيه  -يونغ اليو إنه من المؤكد أن
بيونغ يانغ أبلغت منظمات دولية ،مثل المنظمة
البحرية الدولية ،بأنها ستطلق صاروخا ً بعيد
المدى ،زاعمة أنه يحمل قمرا ً صناعياً».
وأض��اف جو إن إط�لاق بيونغ يانغ أي شيء
بتقنية خاصة بالصاروخ الباليستي ،يع ّد «انتهاكا ً
س��اف��راً» ل��ق��رارات مجلس األم��ن ،داع��ي�ا ً الحكومة
الشمالية إلغاء قرارها فوراً ،مؤكدا ً أن سيول ستبقى
في حالة تأهب أمني ،تحسبا ً ألي «استفزازات» من
جانب كورية الشمالية ،بما في ذلك إطالق الصاروخ
بعيد المدى.
في غضون ذلك ،أفاد وزير الخارجية الياباني
فوميو كيشيدا بتقديم اليابان احتجاجا ً لكوريا
الشمالية عبر سفير الصين في طوكيو ،بشأن
خطتها إلطالق صاروخ بعيد المدى.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس إنه
سيعمل مع الواليات المتحدة وآخرين «للمطالبة
بقوة» بمنع كوريا الشمالية من المضى قدما ً في
خطتها إلطالق صاروخ بعيد المدى ،والتي وصفها
بأنها «خطوة استفزازية تهدد أمن اليابان».
وكانت األم��م المتحدة ذك��رت أمس الثالثاء أن
بيونغ يانغ تخطط إلط�لاق ص��اروخ يحمل قمرا ً
صناعيا ً إلى الفضاء خالل الشهر الحالي ،وذلك بعد
أقل من شهر من االختبار النووي المثير للجدل الذي
أجرته لقنبلة قالت إنها هيدروجينية.
وف��ي ال��وق��ت ذات���ه ،أعلنت ال��والي��ات المتحدة
أن عملية اإلط�لاق المخطط لها ستمثل استفزازا ً
وانتهاكا ً واضحا ً اللتزامات كوريا الشمالية الدولية،
مؤكدة أنها تعمل مع المجتمع الدولي لبحث ما يمكن

كشف السيناتور األميركي جون ماكين عن رغبة كبيرة لدى عدد من بلدان االتحاد
األوروبي في رفع العقوبات االقتصادية عن روسيا ،مؤكدا ً أن القرار بذلك بيد الواليات
المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الدول تبحث عن أي سبيل إللغاء العقوبات أو الحد منها ،حيث
قال« :من المعلوم أنه يدور جدل حاد بين األوروبيين حول رفع العقوبات .هناك
الكثير من الدول التي صارت تبحث عن إشارة الخروج» من هذه القيود.
وبين الدول التي تمارس الضغوط أكثر من غيرها إلزالة العقوبات أفرد ماكين
ألمانيا ،مشيرا ً في هذه المناسبة إلى أن القرار النهائي بصدد إبقاء العقوبات أو رفعها
«سوف يعتمد بشكل أو بآخر على ما ترتئيه القيادة األميركية».
في غضون ذلك ،وضعت وزارة الخارجية الروسية أسماء خمسة أميركيين على
قائمة األشخاص المحظور عليهم دخول روسيا ،وهم وزير العدل األميركي السابق
ألبرتو غونسالس ،والنائب السابق لوزير الدفاع دوغالس فيت ،وكبير مستشاري
« »ciaالقانونيين السابق جون ريتسو ،والنائب السابق لوزير العدل جي بايبي،
وكبير مستشاري وزارة الدفاع األميركية القانونيين السابق ويليام هينس.
وكانت السلطات األميركية وضعت خمسة أسماء أخرى على «قائمة ماغنيتسكي»
التي هي قائمة المسؤولين الروس المحظور عليهم دخول الواليات المتحدة.
وأعدت الواليات المتحدة «قائمة ماغنيتسكي» ،بعدما مات سيرغي ماغنيتسكي،
المستشار القانوني إلحدى المؤسسات األميركية في روسيا ،في السجن الذي حبس
فيه على ذمة التحقيق في عام  .2009وزعمت السلطات األميركية أن السلطات
الروسية مسؤولة عن موته.
وتشمل العقوبات المفروضة على المدرجين على قائمة ماغنيتسكي حظر دخول
الواليات المتحدة وتجميد األموال المودعة في البنوك األميركية.

الكونغر�س الأميركي يقر ت�شريع ًا
يلغي رفع العقوبات عن �إيران
أقر مجلس النواب األميركي بغالبية ضئيلة مشروع قانون يقيد قدرة أوباما على
رفع العقوبات عن طهران بموجب االتفاق النووي مع إيران ،بعد حوالى ثالثة أسابيع
من إلغاء تصويت مماثل .ووافق أعضاء مجلس النواب ،بغالبية  246صوتا ً مقابل
 181صوتا ً على «قانون شفافية تمويل إيران لإلرهاب» .وجاءت نتيجة التصويت
شبه متطابقة مع االنتماء الحزبي إذ صوت الجمهوريون بالموافقة ،بينما عارض
الديمقراطيون القانون بغالبية ساحقة.
ومن غير المتوقع أن يصبح التشريع قانونا ً رغم سيطرة الجمهوريين على مجلسي
النواب والشيوخ في الكونغرس .وحتى إذا وافق مجلس الشيوخ على التشريع فإن
أوباما وعد باستخدام حق النقض الرئاسي (الفيتو) آلن مشروع القانون هذا «سيقتل
االتفاق النووي التاريخي» ،بحسب قول الرئيس أوباما.
وكان مجلس النواب وافق بغالبية ضئيلة على التشريع الشهر الماضي ،لكن جرى
إبطال التصويت بعد حضور ما يقرب من ثلث النواب متأخرين لإلدالء بأصواتهم.
وحدث إبطال التصويت في  13كانون الثاني .وفي السادس عشر من الشهر نفسه
أعلنت السلطات األميركية واإليرانية عن صفقة معقدة تم بموجبها اإلفراج عن أربعة
سجناء أميركيين مع بدء تنفيذ االتفاق النووي الدولي.

البرلمان الأوروبي يرف�ض طلب قطر
رفع الح�صانة عن �أحد �أع�ضائه
اتخاذه من إج��راءات في أعقاب التجربة النووية
التي أجرتها كوريا الشمالية الشهر الماضي.
وق���ال دان���ي راس���ل مساعد وزي���ر الخارجية
األميركي لشؤون آسيا ،إن إطالق القمر الصناعي
سيكون حجة أقوى لعمل مجلس األمن التابع لألمم
المتحدة ( )...لفرض عقوبات حقيقية إضافية
قاسية.
وفي السياق ،أصدر وزير الدفاع الياباني غين
ناكاتاني أمرا ً بإسقاط الصاروخ الكوري الشمالي
في حال تحليقه فوق األراضي اليابانية وتهديده
ألمن البالد.
وأمر وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني وحدات
الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية بأن تكون
جاهزة إلسقاط أي ص��اروخ ك��وري شمال يهدد
اليابان ،حيث من المرجح أن يحلق الصاروخ فوق

جزيرة أوكيناوا اليابانية في المحيط على ارتفاع
مئات عدة الكيلومترات.
وقال الوزير الياباني إنه أمر قوات الدفاع الذاتي
االستمرار في جمع المعلومات ومراقبة الوضع،
وأك��د أن ال��وزارات والمؤسسات اليابانية سوف
تعمل في تعاون وثيق مع الواليات المتحدة ودول
أخرى في كل ما يخص هذه المشكلة.
وأضاف ناكاتاني ،أن اليابان نصبت بطاريات
صواريخ «باتريوت» األميركية المضادة للصواريخ
في ثالث قواعد عسكرية على األقل .وذلك تحسبا ً
لهجوم محتمل بصواريخ كورية شمالية.
من جهته ،قال رئيس ال��وزراء الياباني شينزو
آبي إنه سيعمل مع الواليات المتحدة ودول أخرى
«ليطالب بقوة» بأن تنأى كوريا الشمالية بنفسها
عما وصفه بالخطة المقررة إلطالق الصاروخ.

رفض البرلمان األوروب��ي الثالثاء رفع الحصانة البرلمانية عن نائب أوروبي
فرنسي مستهدف في دعوى رفعتها قطر ضده بتهمة التشهير ،بعدما ألمح إلى أن
«هذا البلد يم ّول اإلرهاب».
وكانت قطر رفعت في الثاني من نيسان الماضي دعوى ضد على النائب الفرنسي
فلوريان فيليبو بتهمة التشهير ،بعد تصريحات أدلى بها إلذاعتين فرنسيتين غداة
االعتداء اإلرهابي الذي استهدف صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة.
وامتثل النواب في اجتماع عام لرأي اللجنة البرلمانية المكلفة في الشؤون
القضائية التي أ ّكدت أن «أعضاء البرلمان األوروبي ال يمكن جلبهم أو اعتقالهم أو
مالحقتهم بسبب آرائهم خالل ممارستهم مهامهم».
وقال النائب فيليبو في بيان إن «هذا التصويت يكشف تورط الحكومة الفرنسية،
وخصوصا ً وزيرة العدل السابقة السيدة (كريستين) توبيرا التي وقعت بيدها
طلب رفع الحصانة ،في مخالفة للقانون ،بعد شكوى غير مسبوقة من قبل قطر ضد
شخصي» ،مطالبا ً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول «العالقات المالية المحتملة
الوثيقة والوثيقة بإفراط بين ديكتاتورية قطر ومسؤولين سياسيين ومؤسساتيين
كبار في بلدنا» .وطلبت محكمة االستئناف في فيرساي مطلع أيلول من البرلمان
األوروبي رفع الحصانة البرلمانية عن الرجل الثاني في قيادة «الجبهة الوطنية»
اليمينية .وبعد رفع الدعوى من قبل قطر ،لم يلب فيليبو طلبا ً باالمتثال أمام المحكمة،
مشددا ً على حصانته كنائب أوروبي .وأصر النائب بعد ذلك على تصريحاته ودان
«العالقات الملتبسة بين هذه الديكتاتورية واإلسالم المتطرف وكذلك عالقة مشبوهة
( )...بين البلد نفسه وجزء من الطبقة السياسية الفرنسية».

