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كوالي�س

�أحمد �سعيد ...ال�صحاف ...الجبير

نتنياهو حائر
} مصطفى حكمت العراقي
شهدت العالقات األميركية – «اإلسرائيلية» توترا ً جديدا ً
تزامنا ً مع وص��ول نائب الرئيس االميركي جو بايدن الى
«إسرائيل» مع إعالن رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي» بنيامين
نتنياهو نيته عدم التوجه الى واشنطن ورفضه لقاء الرئيس
باراك أوباما وكان البيت األبيض قد أعلن أن نتنياهو طلب
موعدا ً من الرئيس االميركي ،وعندما صدرت الموافقة عليه
وتحدد موعد اللقاء كان الجواب «اإلسرائيلي» بأن رئيس
ال���وزراء أل�غ��ى ال��زي��ارة ف��ي ق��رار «ف��اج��أ» واش�ن�ط��ن .زيارة
نتنياهو واشنطن كانت لتتزامن مع المؤتمر السنوي للجنة
ال�ش��ؤون العامة األميركية ـ «اإلسرائيلية» (إي�ب��اك) ،والتي
تمثل أكبر لوبي مؤيد لـ «إسرائيل» في ال��والي��ات المتحدة
وه��ي مناسبة اع �ت��اد نتنياهو على ال�م�ش��ارك��ة فيها خالل
السنوات الماضية ولكن اآلن وبعد أن تم إلغاء الزيارة تشير
االحتماالت الى إمكانية أن يقوم نتنياهو بإلقاء كلمته عبر
الشاشة للمشاركين في هذه الندوة .موعد حصول الزيارة
وأسباب إلغائها تضاربت بين البلدين وه��و يوحي بحجم
غياب التنسيق والخالف الحاصل بينهما ،إذ قال المتحدث
ب��اس��م م�ج�ل��س األم� ��ن ال �ق��وم��ي األم �ي��رك��ي ن �ي��د ب��راي��س أن
الحكومة «اإلسرائيلية» طلبت من البيت األبيض تحديد لقاء
لنتنياهو مع أوباما يوم  17أو  18آذار فاختارت الرئاسة
األميركية يوم  18وأبلغت الحكومة «اإلسرائيلية» بذلك قبل
أسبوعين ،وأض��اف كنا نتطلع الستضافة ه��ذا االجتماع
الثنائي حين فوجئنا بنبأ وردنا أوالً عبر اإلعالم بأن رئيس
ال��وزراء عوضا ً عن أن يقبل دعوتنا قرر إلغاء زيارته وهو
دليل آخ��ر على م��دى الخالف الحاصل بينهما« .إسرائيل»
ب��دوره��ا ب��ررت ق��رار نتنياهو برغبته ف��ي أال ي�ب��دو وكأنه
يتدخل ف��ي االنتخابات التمهيدية األميركية ،وه��و تبرير
يدعو الى السخرية الى حد كبير ،فإن كان نتنياهو قد طلب
مسبقا ً حصول اللقاء وتم إبالغه بالموعد فهل لم يكن يعرف
حينها أن الواليات المتحدة تعيش صراعا ً انتخابيا ً محتدما ً
م�ن��ذ ف �ت��رة .صحيفتا «ه ��آرت ��س» و«ي��دي �ع��وت أح��رون��وت»
ربطتا حصول الحادث بالمحادثات الجارية بشأن تجديد
اتفاق المساعدة العسكرية األميركية لـ «إسرائيل» .وقالت
«ي��دي�ع��وت أح��رون��وت» إن أوب��ام��ا ك��ان س�ي�ق��وم باستغالل
المحادثات مع نتنياهو لمحاولة إقناعه بتوقيع اتفاق حتى
ال يبدو في موقع الرافض منح أموال حين يتعلق األمر بأمن
«إسرائيل» ،في حين أن نتنياهو يفضل من جانبه التعامل مع
الرئيس المقبل ...إلى ذلك كشفت تقارير أميركية بأن البيت
األبيض ينوي البحث في ع��ودة المفاوضات اإلسرائيلية ـ
الفلسطينية قبل نهاية والية أوباما بعد أقل من سنة وذلك
وفقا ً لتقرير نشرته مجلة «ال��وول ستريت جورنال» ،نقالً
عن مصادر أميركية رفيعة .وج��اء في التقرير أن ه��ذا قد
يشمل ص��دور ق��رار ع��ن مجلس األم��ن ي�ع��رض الخطوات
المطلوبة قبل االتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين ،واستنادا ً
لهذه المصادر تجري في واشنطن محادثات داخلية في
ش��أن اق �ت��راح خطة ل�م�ح��ادث��ات مستقبلية بين «إسرائيل»
والفلسطينيين من أجل دفع مبادرة السالم التي لم تستطع
أن تحرز تقدما ً خالل واليتي الرئيس أوباما .ووفقا ً ألحد
ال �س �ي �ن��اري��وات ال �ت��ي ع��رض�ت�ه��ا ال�ص�ح�ي�ف��ة األم �ي��رك �ي��ة بأن
الواليات المتحدة ستضغط على «إسرائيل» لوقف البناء في
المستوطنات واالعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة
الفلسطينية وه��ذا مطلب فلسطيني أس��اس��ي .كما سيطلب
من الفلسطينيين االعتراف بـ «إسرائيل» دولة يهودية وإنهاء
مطالبتهم بعودة الالجئين .الصحيفة قالت إن مكتب رئيس
ال��وزراء «اإلسرائيلي» رفض التعليق على هذه الخطط فيما
نقلت عن حسام زملط مساعد الرئيس الفلسطيني محمود
عباس ترحيبه بأي خطوة ألوباما في هذا االتجاه ،مضيفا ً أنه
في األشهر العشرة المقبلة إما أن ينقذ أوباما حل الدولتين
أو أن يدفنه على ح��د تعبيره .ه��ذه النقاشات داخ��ل البيت
األبيض تأتي بالتزامن مع زي��ارة نائب الرئيس األميركي
جو بايدن إلى فلسطين المحتلة وهو ما يبرر حصول هذه
الجولة لبايدن بالرغم من الخالف المتصاعد بين واشنطن
وتل أبيب إذ وصل بايدن إلى تل أبيب قادما ً إليها من دولة
اإلم��ارات في زي��ارة التقى خاللها الرئيسين «اإلسرائيلي»
رؤوفين ريفلين والفلسطيني محمود عباس ،إضافة إلى
نتنياهو ومن المقرر أن يزور األردن بعد اختتام لقاءاته في
تل أبيب ورام الله ليجتمع إلى الملك األردني عبد الله الثاني.
إذ من المقرر أن يبحث بايدن في تل أبيب مسألتَي المعونة
العسكرية السنوية والتسوية مع الفلسطينيين ولكن ما
حصل م��ؤخ��را ً م��ن ت �ط��ورات بين حكومة نتنياهو وإدارة
أوباما توحي بأن االتفاق ،خصوصا ً على مسألة المعونة
العسكرية قد ال ينجز أثناء هذه الزيارة كما أن اآلمال التي
كانت تعلقها «إسرائيل» على إنجاز هذه المسألة وإتمامها
في لقاء مع أوباما على هامش انعقاد مؤتمر (إيباك) ،يبدو
أنها تبددت إذ أش��ارت أوس��اط أميركية عديدة الى أن واقع
االقتصاد األميركي المتراجع تملي على أي إدارة أميركية
جديدة بأن ال تزيد المعونة السنوية لـ «إسرائيل» بأكثر مما
أبدت إدارة أوباما استعدادها لتقديمه ،إلى ذلك فإن بايدن
سيحاول إقناع نتنياهو بالقبول بما تعرضه إدارة أوباما
عليه كرزمة مساعدات للفترة المقبلة .العالقات األميركية
«اإلسرائيلية» تمر ف��ي أزم��ة ومرحلة توتر ج��دي��دة قديمة
خصوصا ً بعد أن تم توقيع االتفاق النووي مع إيران وبدء
تطبيقه لكن ه��ذه األزم��ة يمكن اعتبارها تشنجا ً أو خالفا ً
بين حلفاء كما أنه خالف ناتج من االختالف في كيفية دعم
الكيان الصهيوني ،فالهدف هو دعم «إسرائيل» والخالف
في الطريق المؤدي الى ذلك ،أما ربط ذلك فيما يحصل من
ص��راع انتخابي ف��ي ال��والي��ات المتحدة إذ يختلف الحزب
الديمقراطي ع��ن الجمهوري ب��أن النهج الديمقراطي في
دعم «إسرائيل» هو إضعاف العدو المفترض لـ «إسرائيل»
بطريقة الحرب الباردة أو الحرب بالوكالة ،وهو ما تجلى
عمليا ً في فكرة إنشاء داع��ش أو ما يسمى بثورات الربيع
العربي وهو ما اعترفت به صراحة المرشحة الديمقراطية
األب ��رز ه �ي�لاري كلينتون أم��ا ال�ت�ي��ار ال�ج�م�ه��وري ،فينشط
وي��ؤم��ن بنهج زي ��ادة دع��م «إس��رائ �ي��ل» وتقويتها عسكريا ً
بشكل خاص لذلك يحاول نتنياهو تأخير النقاش حول ملف
المساعدات العسكرية الى ما بعد معرفة سيد البيت األبيض
المقبل .في المجمل فإن إدارة نتنياهو تبدو وكأنها حائرة
في منتصف الطريق فال يمكنها أن تحصل أكثر مما حصلت
عليه م��ن إدارة أوب��ام��ا ،أم��ا م��ن سيأتي مستقبالً لرئاسة
ال��والي��ات المتحدة ف��ال�م��ؤش��رات م�ح�ص��ورة بين كلينتون
الديمقراطية التي لن تخرج كثيرا ً عن سياسة أوباما الحالية
والتي أوصلت الخالفات بين واشنطن وت��ل ابيب ال��ى هذا
الحد أو سيكون المرشح الجمهوري األب��رز ترامب والذي
يوصف بأنه رجل بوتين في الواليات المتحدة بعد أن قام
القيصر الروسي بتفضيله ألن يكون الرئيس المقبل وهو
ما يوحي بأن ترامب الجمهوري لن يكون كسابقه جورج
بوش بالنسبة الى السير خلف سياسة تل أبيب ،لهذا فمن
الممكن القول بأن نتنياهو لو وجد مرشحا ً يمكنه التعويل
عليه ولديه قاعدة شعبية كافية في الواليات المتحدة تؤهله
ألن يكون رئيسا ً لقام بالزيارة ودعمه علنا ً كما حصل سابقا ً
مع المرشح الجمهوري ميت رومني ال��ذي وق��ف نتنياهو
معه بوجه أوباما.

} راسم عبيدات
أذك��ر أثناء ان��دالع ح��رب حزيران  ،1967والتي هزمنا فيها
كعرب شر هزيمة ،رغم محاولتنا التقليل من شأن تلك الهزيمة
على أساس أنها نكسة ،بأن المعلق السياسي في إذاع��ة صوت
العرب المصرية المرحوم أحمد سعيد كان يتلو البيانات النارية
عن انتصارات عربية ورقية ،حيث إسقاط الطائرات «اإلسرائيلية»
بالجملة وتدمير مئات الدبابات والعربات المدرعة واإلبادات بحق
فرق «إسرائيلية» كاملة ،وعبارات الديماغوجيا الثورية «تجوع....
تجوع يا سمك» و«سنلقي بهم في البحر» ...إلخ ،ولكون بلدتنا
جبل المكبر كانت أحد الخطوط األمامية للجبهة ،وكان لدينا راديو
بحجم التلفزيون  36بوصة اليوم نستمع فيه ألخبار القتال على
الجبهات العربية ،وإذا بصوت المرحوم أحمد سعيد يصدح« :كبر
يا مكبر كبر ...حررنا جبل المكبر» .لتتعالى هتافات الموجدين الله
وأكبر الله وأكبر «عاش الزعيم الخالد جمال عبد الناصر» ،وما هي
إال ساعة من الزمن ،وإذا بعدد من الدبابات يتمركز على مقربة من
بيتنا ،وأصر والدي الذي يعشق القائد الرئيس الراحل عبد الناصر
الى ح ّد العبادة ،على أن أقوم بإرسال الشاي للدبابات العراقية
التي كان يعتقد أنها تتمركز بالقرب منا ،ولما وصلت كانت المفأجاة
كانت دبابات لدولة االحتالل ،حيث عدت بإبريق الشاي وكاساته،
وأنا مرعوب ،قلت لوالدي والموجودين إنها دبابات «إسرائيلية»،
ولكن وال��دي لم يقتنع وأصر على أنني جننت ،فالمرحوم أحمد
سعيد يتلو بيانات النصر والتحرير ،ولم يقتنع إال بمجيء عدد من
الجنود األردنيين يطلبون مالبس مدنية لكي ينسحبوا وتحدثوا عن
الخيانة.
هذه الهزيمة القاسية أفقدت الجميع الثقة ليس بالنظام الرسمي
العربي ،بل أصبحت النظرية السائدة عند العرب شعوبا ً وقيادات
عن الجيش «اإلسرائيلي» بأنه «الجيش الذي ال يقهر» ،ولم تعد
البالغات والبيانات العسكرية الصادرة عن قيادة الجيوش العربية
محط ثقتها واحترامها ،ولتصبح محطات «مونت كارلو» و«لندن»
أكثر مصداقية وموضوعية منها ،ولتكن معركة الكرامة التي

خاضتها المقاومة الفلسطينية والجيش األردني جنبا ً الى جنب،
محطة فاصلة استعادت فيها الشعوب العربية الثقة شيئا ً فشيئا ً
بجيوشها وقياداتها ،وكانت تلك المعركة أول نصر يتذوقه العرب.
حرب أكتوبر «التحريكية» أع��ادت الثقة بالجندي العربي،
وأضحت البيانات العسكرية العربية ،أكثر دقة وموضوعية ،ولكن
ما تحقق من إنجاز ونصر عسكري ،لم يجر استثماره سياسياً،
فكانت الخسارة م��دوي��ة ،وب��دد النظام الرسمي العربي بفعل
البترودوالر هذا المنجز والنصر ،عبر اتفاقية «كامب ديفيد» التي
أخرجت مصر بثقلها العسكري والبشري والسياسي من المعركة
ضد العدو الصهيوني.
جاءت الحرب األطلسية الغربية االستعمارية على العراق ،تحت
حجج وذرائع خادعة ومضللة بامتالكه السالح النووي ،وممارسة
القمع بحق الشعب العراقي ،من أجل احتالله وتدميره وتقسيمه
ونهب خيراته وثوراته وتفكيك جيشه ومؤسسته العسكرية.
في الوقت الذي كانت فيه القوات الغازية على أبواب بغداد ،كان
وزير اإلعالم العراقي في تلك الفترة محمد سعيد الصحاف ،يتحدث
عن «أم المعارك» ،وألن بغداد ستكون مقبرة لـ«العلوج» األميركيين،
وبأن العدو سينتحر على أبواب وأسوار بغداد ،ولنشاهد بأن كل
هذه «الهوبرات» اإلعالمية والخطابات النارية ،ليس لها أي أثر في
أرض الواقع ،ففي الوقت الذي كان يدلي فيه بتصريحاته هذه كانت
القوات األطلسية الغازية تغتصب بغداد عاصمة الرشيد بمشاركة
عربية فاتحة الطريق للمزيد من االغتصابات بحق عواصم عربية
أخرى ،بعد السكوت على اغتصاب القدس.
رحل الصحاف ،وك��ان وقع اغتصاب عاصمة الرشيد كبيرا ً
وصادما ً على الشعوب العربية ،والتي باتت تدرك بأن هذا النظام
الرسمي العربي المنهار ،ليس أهالً للقيادة والدفاع عن الكرامة
واألم��ن القومي العربي ،ودخلت الشعوب العربية في حالة من
اليأس والقنوط ،ولتستعيد الثقة من جديد بعد نجاح حزب الله
اللبناني بقيادة سماحة السيد حسن نصرالله في إلحاق الهزيمة
بما يسمى بالجيش الذي ال يقهر في الحرب العدوانية التي شنتها
«إسرائيل» على حزب الله والمقاومة اللبنانية في تموز .2006
وأصبح «اإلسرائيليون» ألول مرة يثقون بزعيم عربي أكثر من

ثقتهم بقيادتهم ،ألنهم يدركون بانه يقول الحقيقة ،وإن قال فعل.
اليوم بعد االنتصارات المتسارعة التي يحققها الجيش السوري
وحلفاؤه ،صرنا بشكل شبه يومي نسمع أحد صبيان النظام
السعودي ،المدعو ع��ادل الجبير ،ي��ردد كالببغاء على الرئيس
السوري بشار أن يرحل ،الرئيس السوري يقتل شعبه ،الرئيس
السوري ديكتاتوري ،على اعتبار أن نظامه السعودي قاطع
األيدي والرؤوس ديمقراطي .السعودية ستتدخل بريا ً في سورية،
السعودية لن تقبل تمثيالً للمعارضة السورية غير المعارضة
المنبثقة عن مؤتمر الرياض ،وكل يوم يتحفنا بتصريح عن سورية
وعن الرئيس بشار األسد ورحيله ،وكل هذه التصريحات لكون
دولته حكومة تابعة وأداة من أدوات أميركا في المنطقة تحركها
كيفما تشاء ،وتحدد لها شكل عالقاتها وتحركاتها ومواقفها ،وحتى
كيفية صرف أموال الدعم السعودي لمن تذهب ولمن ال تذهب...
فسرعان ما يجرى التراجع عنها ،حيث سقطت معزوفة التدخل
البري في س��وري��ة ،بسبب رف��ض أميركا لذلك ،وكذلك سقطت
أسطوانة الفترة اإلنتقالية أو الهيئة االنتقالية ،فهناك قرار أممي
 2254ينص على التشارك في حكومة يقودها الرئيس األسد ،وعدم
المشاركة في جنيف إذا جرى تمثيل أطياف أخرى من المعارضة
السورية في هذا المؤتمر ،وهذا الشرط جرى لحسه والتخلي عنه.
الجبير يريد أن يعطي لنفسه حجما ً أكبر منه بكثير ،فهو ليس
أكثر من أداة تابعة ،غير مالكة لقرارها وال إلرادتها السياسية ،فرغم
المشاغبات والحرد الصبياني ،سرعان ما يعود هذ الولد عن أعماله
الصبيانية ومشاغباته ،فهو يدرك أنه إذا ما تمادى في ذلك ،لن ينال
أي جائزة تقديرية من أميركا ،بل ستتم معاقبته.
من أحمد سعيد الى الصحاف فالجبير ،ظواهر اعتادت على
الكذب وتصوير الهزائم المريرة الى انتصارات ورقية ،خالقة حالة
واسعه من اإلحباط في صفوف الجماهير العربية ،ولكن في حالتي
أحمد سعيد والصحاف ،هم ربما أرادوا رفع معنويات الشعوب
العربية ،وهم ليسوا بالخونة والمتآمرين ،في حين هذا الصبي
الجبير ،فعدا عن أنه كذاب ومخادع من الطراز األول ،فهو يبتذل
نفسه حد االبتذال ،ومتآمر على المنطقة العربية ومشروعها القومي
خدمة ألجندات وأهداف استعمارية غربية وأميركية وصهيونية.

مصري
قال دبلوماسي
ّ
على هامش اجتماع وزراء
المخصص
الخارجية العرب
ّ
لتعيين األمين العام الجديد
للجامعة العربية ،إنّ إصرار
قطر على تسمية ّ
مرشح
وتحويل التعيين إلى
انتخاب ،ليس فقط بهدف
النيل من المكانة المج َمع
عليها لمصر على المستوى
باب
العربي ،بل لفتح ٍ
للتفاوض على وضع تنظيم
األخوان المسلمين .مشيرا ً
إلى رسالة قطرية وصلت
إلى السلطات المصرية
تقول إنّ قطر التي ضمنت
أصوات عدد من الحضور،
مستعدّة لعدم الدخول في
لعبة الترشيح التي ستض ّر
بمصر ،بمعزل عن النتيجة،
إذا وافقت القاهرة على
البدء بتخفيف اإلجراءات
بحقّ الرئيس السابق محمد
مرسي ،وإذا التزم الرئيس
عبد الفتاح السيسي الحقا ً
خاصاً.
بمنح مرسي عفوا ً ّ

الخارجية الإيرانية :اختبار ال�صواريخ ال يتعار�ض مع االتفاق النووي والقرار 2231

م�صدر �إيراني :كيري وظريف لم يناق�شا التجارب ال�صاروخية الإيرانية
نفت طهران تعارض المناورة األخيرة للقوات المسلحة
اإليرانية واألسلحة المستخدمة فيها مع تعهدات إيران في
إطار برنامج العمل المشترك الشامل (االتفاق النووي)،
وعدم تنافيها مع قرار مجلس األمن الدولي .2231
وقال المتحدث باسم الخارجية اإليرانية حسين جابري
أنصاري ،في تصريح له ردا ً على مزاعم بعض المصادر
الغربية ،إن أسلحة الدمار الشامل بما فيها األسلحة
النووية ال مكان لها في المبادئ العقيدية للجمهورية
اإلسالمية في إيران وعقائدها الدفاعية ،وأن الصواريخ
قصيرة المدى ،ومتوسطة المدى ،وبعيدة المدى اإليرانية
كلها ومنها الصواريخ البالستية التي تم إطالق قسم منها
في مناورة «اقتدار الوالية» ،تعتبر أدوات دفاعية تقليدية
وهي للدفاع المشروع حصرا ً ولم يتم تصميم أي منها
إلمكانية حمل الرؤوس النووية.
وب��ن��اء عليه ف��إن البرنامج ال��ص��اروخ��ي اإلي��ران��ي ال
يتعارض مع البنود الواردة في قرار مجلس األمن الدولي
 2231وملحقاته أب��داً .ولذلك ،فإن مزاعم انتهاك القرار
المذكور مرفوضة.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية اإليرانية «لقد تم
التأكيد صراحة في بيان الجمهورية اإلسالمية اإليرانية
بعد المصادقة على القرار  2231ب��أن «إي��ران ستعمل
على اتخاذ التدابير الالزمة لتعزيز قدراتها الدفاعية
لصيانة سيادتها واستقاللها ووحدة أراضيها ،أمام أنواع
االعتداءات كافة ،كما ستواصل مواجهة خطر اإلرهاب في
المنطقة .وفي هذا اإلطار فإن قدرات إيران العسكرية بما
فيها الصواريخ البالستية هي من أجل الدفاع المشروع
حصرا ً ولم تصمم هذه المعدات لحمل األسلحة النووية،
ولذا فإنها خارجة عن نطاق أو أهلية قرار مجلس األمن
الدولي وملحقاته».
وأضاف جابر أنصاري ،أن إيران لم تبادر لغاية اآلن
إلى عمل عسكري ضد أي بلد إال أنها ستقاوم وستصمد
بقوة وصالبة أمام أي اعتداء وال تساوم أبدا ً على أمنها
وقدراتها الدفاعية وستستمر في برنامجها الصاروخي
الدفاعي والمشروع تماما ً في إط��ار ض��رورات االقتدار
للدفاع المشروع ،مع التزام التعهدات الدولية من دون
الدخول إلى مجال الروؤس النووية أو تصميم صواريخ

قادرة على حمل مثل هذه الرؤوس.
من جهته ،نقل التلفزيون الرسمي اإليراني أمس عن
الجنرال في الحرس الثوري االيراني أمير علي حاجي زادة
قوله إن برنامج إيران للصواريخ الباليستية لن يتوقف
تحت أي ظرف وإن لدى طهران صواريخ جاهزة لإلطالق.
وقال زادة« :برنامج إيران الصاروخي لن يتوقف تحت
أي ظرف ك��ان ...الحرس الثوري لم يقبل مطلقا ً قرارات
مجلس األمن الدولي المتعلقة بنشاط إيران الصاروخي...
نحن جاهزون دوما ً للدفاع عن بلدنا ضد أي معتد .إيران
لن تكون اليمن أو العراق أو سورية».
في غضون ذلك ،قال متحدث باسم الخارجية األميركية
إن وزير الخارجية جون كيري تحدث مع نظيره اإليراني
محمد جواد ظريف بشأن اختبار صاروخين باليستيين.
وفي السياق ،قال مصدر لوكالة الطلبة اإليرانية لألنباء
أمس إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره األميركي
جون كيري لم يناقشا التجارب الصاروخية لطهران.

بيونغ يانغ تتحدى العالم
وتطلق �صاروخين بال�ستيين

أطلقت بيونغ يانغ أمس صاروخين بالستيين قصيري
المدى نحو البحر الشرقي ،بحسبما ذكره الجيش الكوري
الجنوبي.
وأف��ادت هيئة أرك��ان القوات المسلحة بإطالق كوريا
الشمالية الصاروخين عند الساعة  5:20صباحا ً من إقليم
هوانغهيه نحو مياه شمال شرقي ميناء وإنسان في الساحل
الشرقي بكوريا الشمالية ،مضيفة أن الصاروخين قطعا
مسافة تقدر بحوالى  500كيلومتر.
وقالت الهيئة إن الجيش يواصل مراقبة الوضع عن كثب
ويستعد للتعامل مع أي استفزازات عسكرية محتملة من
قبل كوريا الشمالية.
على صعيد متصل ،دع��ا كبير أمناء مجلس ال��وزراء
الياباني ،يوشيهيدي سوجا ،كوريا الشمالية إلى االمتناع
عن األع��م��ال االستفزازية ،مشيرا ً إل��ى أن ب�لاده تواصل
التعاون عن كثب مع الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية،
مؤكدا ً أن الحكومة تظل متيقظة ومستعدة للظروف كافة.
وفي السياق ،ذك��رت وكالة أنباء كيودو أن الحكومة
اليابانية قدمت احتجاجا ً إلى كوريا الشمالية عبر سفارتها
في بكين ضد التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغيانغ
في وقت سابق.
إلى ذلك كشف مسؤول في األمم المتحدة أن إطالق كوريا
الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى ينتهك
ق��رارات مجلس األمن الدولي التي تحظر إطالق صاروخ
باستخدام التقنية الخاصة بالصاروخ البالستي.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن األمم
المتحدة ال تعقد اجتماعا ً خاصا ً وال تفرض عقوبات جديدة
كالعادة ،في حال إطالق صاروخ قصير المدى.
في غضون ذل��ك ،أف��ادت وكالة يونهاب لألنباء بأن
كوريا الشمالية تنوي التصرف في جميع األصول الكورية
الجنوبية الموجودة في أراضيها.
وورد في بيان لكوريا الشمالية ،أنها ستتصرف في
جميع الممتلكات الكورية الجنوبية الموجودة في أراضيها
وذلك في مواجهة العقوبات المنفردة التي فرضتها الحكومة
الكورية الجنوبية ضدها مؤخراً.
وصرحت كوريا الشمالية في بيان صادر باسم المتحدث
باسم لجنة السالم والوحدة الوطنية وهو الجهاز الرسمي
للدولة المسئول عن التعامل مع كوريا الجنوبية «من اآلن
فصاعداً ،نعلن إبطال جميع االتفاقات المتعلقة بالتعاون
االقتصادي والتبادالت الموقعة بين الكوريتين».
وأضاف البيان« :سنتصرف في جميع األصول التابعة
للشركات الكورية الجنوبية واألجهزة المعنية الموجودة
في جانبنا ،ألن كوريا الجنوبية قد قامت بوقف برنامج
السياحة إل��ى جبل كومكانغ وتشغيل مجمع كيسونغ
الصناعي بصورة كاملة».
يشار الى أن سيول قررت قبل شهر واحد وقف تشغيل
مجمع كيسونغ الصناعي ،ال��م��ش��روع المشترك بين
الكوريتين بصورة كاملة ،ردا ً على إطالق كوريا الشمالية
صاروخا ً بعيد المدى مؤخراً.

وتابع المصدر« :جون كيري أرسل رسائل إلكترونية
لظريف يطلب منه إجراء مكالمة هاتفية لبحث قضايا من
بينها التجارب الصاروخية لكن هذا لم يحدث ألن ظريف
في زيارة رسمية».
وك��ان البيت األبيض أعلن في وقت سابق عن تمديد
الرئيس األميركي باراك أوباما العقوبات ضد إيران لمدة
سنة.
ووفقا ً الى اتفاقيات طهران ومجموعة الدول الست ،فقد
بدأت عملية رفع العقوبات الثنائية ومتعددة األطراف،
المتعلقة بالبرنامج النووي .إال أن العقوبات األميركية
حول قضايا أخرى ،مثل برامج الصواريخ الباليستية ما
زالت قائمة.
وص��رح أوب��ام��ا «على الرغم من االت��ف��اق التاريخي،
الذي يهدف إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي
اإلي��ران��ي ،إال أن بعض تصرفات وسياسات الحكومة
اإليرانية مازالت تشكل تهديدا ً للواليات المتحدة .وبذلك

فإن نظام الطوارئ المفروض على إيران منذ  15آذار من
عام  1995يجب أن يستمر بعد  15آذار .»2016
الى ذلك ،أكد الجنرال لويد أوستن قائد القيادة المركزية
األميركية أن إي��ران تبقى عامالً يزعزع استقرار الشرق
األوسط بشكل كبير ،في رد على تجارب إيرانية جديدة
لصواريخ بالستية.
وقال أوستن أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس
الشيوخ األميركي ،إن واشنطن ودول المنطقة وبينها دول
الخليج و«إسرائيل» قلقة من قدرات إيران الصاروخية.
وأضاف أن دول المنطقة «قلقة أيضا ً من قدرات إيران
اإللكترونية وإمكاناتها في زرع ألغام في المضائق وأنشطة
فيلق القدس في الحرس الثوري» ،متابعا ً أن هناك عوامل
عديدة تدفع إلى االعتقاد أن إيران لم تغير بعد االتجاه
النتهاج سلوك «أكثر مسؤولية».
من جهتها أكدت وزارة الخارجية األميركية أن واشنطن
سترفع القضية إلى مجلس األمن الدولي في حال تبين أن
إيران أجرت تجارب نووية ،فيما أكد رئيس مجلس النواب
األميركي أن المشرعين سيسعون الى فرض مزيد من
العقوبات على إيران من جانب واحد.
وصرح مسؤول كبير في اإلدارة األميركية ،طلب عدم
الكشف عن هويته« :سننظر في أمر ما حدث وسنتخذ
اإلجراء المناسب سواء في األمم المتحدة أو بشكل منفرد.
بالتأكيد ندين كل أشكال التهديد إلسرائيل وسنقف مع
إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد مثل هذه التهديدات».
من جهتها ،قالت هيالري كلينتون مرشحة الحزب
الديمقراطي النتخابات الرئاسة األميركية إنها تشعر
بقلق عميق بشأن إج��راء إي��ران تجارب إطالق صواريخ
باليستية ،داعية لفرض عقوبات على طهران بسبب
أفعالها.
وق��ال��ت كلينتون« :يظهر ه��ذا م��ج��ددا ً السبب ال��ذي
يدعونا للتصدي ألنشطة إيران التي تزعزع االستقرار في
أنحاء المنطقة .في الوقت الذي ننفذ فيه االتفاق النووي
بحذافيره».
وأضافت كلينتون« :ينبغي أن تواجه إيران عقوبات
على هذه األنشطة ويجب على المجتمع الدولي أن يظهر
أنه لن يتغاضى عن تهديدات إيران إلسرائيل».

تركيا تعلن عدم قبولها عودة الالجئين
الموجودين في الجزر اليونانية
أف���اد ال��وزي��ر ال��ت��رك��ي للشؤون
األوروبية فولكان بوزكير أمس بأن
أنقرة ترفض عودة الالجئين العالقين
في الجزر اليونانية إل��ى أراضيها
في إط��ار مشروع اتفاق خالل القمة
التركية  -األوروبية االثنين الماضي.
وأوضح بوزكير أن االقتراح الذي
قدمته تركيا ال يشمل المهاجرين
العالقين في الجزر اليونانية ،على
حد قوله.
ويأتي إعالن تركيا غداة اتفاق قادة
االتحاد األوروب��ي وتركيا في ختام
قمة أوروبية  -تركية في بروكسيل
منذ يومين على ضرورة إغالق مسار
البلقان بوجه الالجئين وتقديم أموال
إضافية ألنقرة.
وأعلن رئيس المجلس األوروب��ي
دونالد توسك أن «زمن الهجرة غير
الشرعية إلى أوروبا قد ولى».
وأص���در ق��ادة االت��ح��اد األوروب���ي
بيانا ً جاء فيه أنهم اتفقوا على منح
تركيا م��زي��دا ً من األم���وال لمساعدة
ال�لاج��ئ��ي��ن ،وك��ذل��ك ع��ل��ى تسهيل
حصول األتراك على تأشيرات دخول
إل��ى دول االت��ح��اد ،ودف��ع محادثات

انضمام أنقرة لالتحاد.
وقد رفعت تركيا سقف مطالبها،
فأصرت على ثالثة مليارات يورو
إضافية للمساهمة في وق��ف تدفق
المهاجرين نحو االتحاد األوروب��ي
وال��ق��ب��ول ب��إع��ادة أع���داد منهم الى
أراضيها.
وف���ي ال��وق��ت ال���ذي ان��ق��س��م فيه
األوروب���ي���ون ع��ل��ى أنفسهم أب��دت
تركيا تصميما ً على إعطاء األولوية
لمصالحها ،مستغلة ورقة الالجئين،
وق��ال دبلوماسي أوروب��ي إن أنقرة
باتت على استعداد إلعادة مهاجرين
إلى أراضيها اعتبارا ً من  1حزيران
لكي تعيدهم الحقا ً إلى دولهم.
ج��اء ذل��ك ف��ي وق��ت أعلن الخبير
االقتصادي األلماني يورغن شتارك
أن شبح االن��ه��ي��ار وال��ع��ج��ز يسود
االت��ح��اد األوروب����ي ،وه��و عاجز عن
تقديم خطة واضحة ودقيقة للخروج
من األزمة التي يعيشها.
ون����وه ال��خ��ب��ي��ر ال���ى أن ال���دول
األوروبية تفقد زمام السيطرة على
سير األمور ولم تعد قادرة على ضبط
والتغلب على األزم���ة االقتصادية

وأزم����ة ال�لاج��ئ��ي��ن اللتين عصفتا
باالتحاد األوروبي.
ويرى الخبير أن االتحاد األوروبي
اقترب من االنهيار واالندثار أكثر من
أي وق��ت مضى ألن األزم��ات تتراكم
الواحدة تلو األخرى وت��زداد تعقيدا ً
وهناك خطر فقدان السيطرة عليها.
وذك���ر الخبير أن ألمانيا فقدت
دورها القيادي وال توجد لدى االتحاد
خطة واض��ح��ة للخروج م��ن األزم��ة
وكذلك إع��ادة الثقة المتبادلة بين
األوروبيين.
ولحل المشكلة اقترح الخبير إعادة
النظر بشكل كامل في سياسة االتحاد
األوروب���ي لمكافحة األزم���ة وإع��ادة
ت��وزي��ع ال��ص�لاح��ي��ات ب��ي��ن هيئات
السلطة فيه.
وي��رى الخبير أنه يجب االعتماد
على النموذج السويسري في إعادة
التنظيم الذي يقوم على مبدأ التبعية
واإلعانة « »subsidiariusوهو ما
يعني التقارب بين السكان والسلطة.
وق��ال« :هذا الطرح سيحول االتحاد
األوربي إلى مشروع للسكان وليس
حصرا ً على النخبة السياسية».

كاميرون :لن �أ�ستقيل �إذا خرجت بريطانيا
من االتحاد الأوروبي
أعلن رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون أنه لن
يستقيل م��ن منصبه إذا ص�� ّوت البريطانيون لصالح
خروج بالدهم من االتحاد األوربي خالل االستفتاء العام
المرتقب.
وخالل رده على سؤال من أحد البرلمانيين حول هل
سيترك منصبه إذا خرجت بريطانيا من االتحاد األوروبي
رد كاميرون بكلمة واحدة – « ال».

وسيقام االستفتاء العام حول بقاء بريطانيا في االتحاد
األوروبي أو خروجها منه ،في يوم الـ 23حزيران المقبل.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن كاميرون تمكن من االتفاق مع
قيادة االتحاد األوروبي على منح بريطانيا صفة خاصة
في االتحاد.
وقال كاميرون بعد ذلك إنه سيدعو مواطنيه للتصويت
لمصلحة بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي.

