10

السنة السابعة  /األربعاء  16 /آذار  / 2016العــدد 2031
Seventh year / Wednesday / 16 March 2016 / Issue No. 2031

عربيات  /دوليات

ت�صنيف حزب اهلل �إرهابي ًا
خدمة جلى لمحور المقاومة

�أوباما المفاخر وكيري ال ُم ِنكر ..التحول ال يخلو من المكر

} محمد شريف الجيوسي
ووجه قرار مجلس التعاون الخليجي ووزراء الخارجية العرب
باعتبار حزب الله منظمة إرهابية ،باستياء واس��ع لدى األوساط
الشعبية العربية والعالمية ،ول��دى ال�ع��دي��د م��ن ال�ق��وى والجهات
والدول.
رحبت في الساعات األولى باتخاذ القرار،
وكانت «إسرائيل» قد ّ
عبر صحيفة «معاريف» التي وصفته بـ«اإلنجاز» ،فيما رأت رئيسة
الحكومة السابقة تسيبي ليفني أ ّنه «مهم ودقيق» ،إذ أنّ استغالل
حزب الله للديمقراطية ،بحسب زعمها ،ال يعني منحه الحصانة في
الساحة الدولية.
العربي يقترب من خالل مواقفه ض ّد
ولفتت ليفني إلى أنّ العالم
ّ
حزب الله من الموقف «اإلسرائيلي» ،وقالت« :صحيح أنّ القرار قد
يكون مفاجئاً ،إال أننّا رأينا في اآلون��ة األخيرة إش��ارات دفء في
العالقات وزيارة قام بها وفد سعودي لـ «إسرائيل» مؤخراً» ،وهو
الروسي عن زيار ٍة سر ّي ٍة لوزير
الخبر الذي أورده موقع «سبوتنيك»
ّ
الخارجية السعودي عادل الجبير ،برفقة رئيس جهاز االستخبارات
خالد الحميدان.
ووصف التلفزيون «اإلسرائيلي» القرار بالمهم جداً ،معتبرا ً أ ّنه
يأتي في سياق حملة تقودها السعودية ض ّد حزب الله .كما لفت
ال ُمحلل عوديد غرانوت إلى أنّ القرار الخليجي «ليس جديداً ،وهذه
ليست المرة األولى التي يتح ّرك فيها الخليج ض ّد حزب الله».
وبعد الترحيب الالفت بالقرار الخليجي في اإلعالم «اإلسرائيلي»،
صمت هذا اإلع�لام وغيب الخبر في النشرات اإلخبارية المركزية
مسا ًء ،رغم أنّ النشرات النهارية ّ
غطته كما ورد ،وذلك ألنّ الرقابة
طلبت م��ن اإلعالميين تجاهل الخبر وال�ك� ّ
�ف ع��ن التعليق عليه أو
الترحيب به أو إظهار الفائدة الصهيونية من اتخاذه ،بغرض عدم
التشويش على القرار ومتخذيه ،وصوالً إلى إصابة حزب الله في
مقتل.
ولكن لم اتخذ ال�ق��رار؟ ألنّ البعض ب��ات على يقين ب��أنّ حصاد
النتائج المرجوة من الحرب على سورية غير ممكن ،بل وأضحت
تبشر بحصادات نقيضة ،وأنّ لحزب الله بعض دور في ذلك ،وأنّ
المقاومة التي يقودها الحزب والتي هزمت «إسرائيل» غير مرة ،من
غير الممكن إلحاق الهزيمة بها في سورية ،وأنّ سحب المساعدات
الموعودة للبنان ،لن يحقق عزل المقاومة والحزب ،بل إن أنصاره
في لبنان باتوا يتوفرون على ك ّل دواعي ومب ِّررات التمزُّق ،فكانت
الورقة األخيرة ،لعلها تعطي نتيجة ما.
وم��ع اق�ت��راب انعقاد المحادثات الحوارية السورية ـ السورية
برعاية األمم المتحدة ،فإنّ تصنيف حزب الله منظمة إرهابية ،بعد
فشل محاوالت اعتبار بعض المنظمات اإلرهابية العاملة في سورية
«معارضة معتدلة» هو محاولة أخ��رى إلفشال ال�ح��وار ،ومحاولة
جديدة لكسب الوقت ،لعله يكون ممكنا ً تحقيق اختراق ما ،حتى لو
كان سياسياً ،لصالح الجماعات اإلرهابية.
كما أنّ ق ��رارا ً ك�ه��ذا ي�ع�زِّز ال�ع�لاق��ات م��ع «إس��رائ �ي��ل» والواليات
المتحدة ،ويسجل بالنقاط بعض الر ّد على إيران ،بعد اتفاقية المفاعل
النووي مع مجموعة  ،1 + 5إلى جانب إعدام الشيخ نمر النمر.
وتعتري القرار ثغرات مهمة ،فلبنان (الدولة المعنية به) رفض
ال�ق��رار وكذلك ال�ع��راق ،وم��ن المؤكد أنّ ال��دول��ة الوطنية السورية،
ترفض القرار جملة وتفصيالً وهي الدولة الثانية المعنية به ،رغم
أنها خارج (جامعة الدول العربية) ،كما أنّ دولتين عربيتين مه ّمتين
أخريين هما الجزائر وتونس ض ّد القرار ،وبالتزامن بدأ الشارع
العربي بالتحرك ضد القرار.
وج��اء القرار لسوء حظ مرتكبيه ليتزامن مع محاولة مجموعة
إرهابية وهابية تكفيرية ،تعكير صفو األمن في مدينة إربد األردنية
الشمالية ،وهو االعتداء الذي أدى إلى استشهاد ضابط أردني ينتمي
إلى عشائر بني حسن األكبر في األردن وجرح خمسة رجال أمن
آخرين ،ومدنيين اثنين ،ما يعني أنّ حزب الله اللبناني ليس هو من
يرتكب األفعال اإلرهابية القذرة ض ّد أي دولة عربية ،ولكن ترتكبها
عصابات إرهابية م ّولتها جهات صنّفت حزب الله على أنه منظمة
إرهابية ،فيما لم تطلق الجهات التي ارتكبت م��رارا ً أعماالً إرهابية
ممولة في األردن ،طلقة واحدة ض ّد الكيان الصهيوني ،وإنما وجهت
سالحها ض ّد الدولة الوطنية السورية التي تدعم المقاومة في جنوب
لبنان والجوالن وفلسطين وفي فترة بالعراق.
وباستعراض ال��دول التي وافقت على ال�ق��رار نجد أنها إضافة
لمجلس التعاون الخليجي (وليس واضحا ً إن كانت سلطنة ُعمان
قد وافقت عليه أم ال ،فللسلطنة مواقف متميزة وحكيمة وقد نأت
بنفسها ع��ن الكثير م��ن ال�س�ي��اس��ات ال�م�غ��ام��رة) ه��ي :ج��زر ال ُقمر
وجيبوتي والصومال وموريتانيا ( )...وهي دول غير ذات تأثير في
هذه المسألة ،كما نجد اليمن وليبيا المنقسمين وغير المستقرين،
ويجول فيهما اإلرهاب والتدخل الخارجي بحرية ،ونجد السودان
الذي خسر جنوبه وشارك ض ّد الحكومة الشرعية الليبية على قدم
المساواة مع «ناتو» ،وص��والً إلى إسقاط الرئيس معمر القذافي،
وهو اآلن يتورط في حرب اليمن في وقت ما زال��ت هناك مخاطر
ح��دوث انفصاالت جديدة فيه وأوضاعه السياسية واالقتصادية
غير مستقرة.
بقيت فلسطين واألردن وم �ص��ر وال �م �غ��رب وه ��ي ف��ي حاجة
مستدامة إلى الدعم المالي الغربي والخليجي ،وقراراتها موضوعيا ً
منسجمة مع الجهات الموفرة لهذه االحتياجات ،وال تختلف كثيراً،
(م��ن حيث االح�ت�ي��اج��ات) ،ع��ن جيبوتي وج��زر القمر والصومال
وموريتانيا ،وإن كانت أكثر تقدماً ،سياسيا ً واقتصاديا ً واجتماعيا ً
وعلمياً ،بدرجات متفاوتة.
بهذا المعنى ،فإنّ قرار اعتبار المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله
إرهابية ،هو قرار غير مهم ،فضالً عن كونه قرارا ً غير حكيم ،فالدول
الرافضة له هي األهم واألكثر قدرة على جعله قرارا ً نافذا ً أو غير ذي
جدوى .بل إنّ دوالً كاألردن ومصر ،وبعد استقرار اليمن وليبيا لن
تضع القرار موضع النفاذ القسري ،فاألردن مثالً ،لم يقطع عالقاته
مع سورية رغم قرار الجامعة العربية ،ورغم توتر العالقات أحيانا ً
بينهما خالل سنوات األزم��ة ،فع ّمان حريصة على عدم الوصول
بالعالقات إلى حافة الهاوية بحكم قضايا كثيرة ،من جملتها الموقف
الوطني والقومي للشعب األردن��ي تجاه سورية والمقاومة ،وما
ينطبق على سورية ينسحب تلقائيا ً على حزب الله ،بحكم العالقة
مع دمشق ،وبحكم أنه جزء من بنية الدولة اللبنانية ،وليس في وارد
األردن التدخل في شؤونه الداخلية.
أما مصر فلها حساباتها الخاصة ،فهي وإن جاملت الخليج كثيراً،
بحكم احتياجاتها إلى المساعدات المالية والموقف السعودي من
اإلخوان المسلمين في مصر ،إال أنها دولة كبيرة ،ولن تكون معنية
بصراع وتأزيم مع حزب الله وثيق الصلة بسورية ،خاصة أن ال
أجندة لحزب الله في مصر أو العكس ،وطالما أن��ه ج��زء من بنية
الدولة اللبنانية ومعادالتها متعدّدة األوجه.
من هنا نفهم أنّ اعتبار حزب الله منظمة إرهابية ،غير ذي تأثير
سلبي كبير عليه ،بل إنّ القرار سيعزِّز شعبيته اللبنانية والعربية
وال�ت�ع��اط��ف ال�ع��ال�م��ي م�ع��ه ،وس�ي�ق��وي م�ح��ور ال�م�ق��اوم��ة اإلقليمي
وال��دول��ي ،باعتبار أنّ استهداف ح��زب الله هو استهداف له كك ّل،
وخطوة في حال نجحت( ،ولن تتجح) ،لتوسيع قاعدة الهجوم بقدر
وطريقة ك ّل طرف من مكونات هذا المحور.
بكلمات :قدم قرار اعتبار حزب الله منظمة إرهابية ،خدمة ُجلى
للحزب وللمحور ال��ذي ينتمي إليه ،وكشف القرار تفاصيل أخرى
لضيق أف��ق البعض وارتباطاتهم ،واالع�ت�م��اد ال�ع��ددي الك ّمي على
حساب النوع وال�ق��درات الحقيقية الفاعلة ،واستمرارية المراهنة
العبثية على تغيير طالما سخروا له المال والدم بسخاء ال يوصف ،من
دون التقاط اللحظة المناسبة للوصول إلى حلول تحفظ ماء الوجوه،
وتوقف نزيف الدم والمال والثارات وشقة الخالفات المفتوحة.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

كوالي�س

} د .محمد بكر
تصريحات من العيار الثقيل أدلى بها الرئيس األميركي
باراك أوباما لمجلة «أتالنتيك» لجهة عدم ندمه على قراره
بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري،
مظهرا ً شعوره بالفخر بتلك اللحظة ،مضيفا ً أن الضغط
على زر التوقف كان من شأنه أن يكلفه سياسياً ،ويطعن
في مصداقيته ومصداقية ب�لاده ،إال أنه رأى أن قراره
ِ
يكتف بذلك فقط ،بل لم
كان ق��رارا ً صحيحاً ،أوباما لم
يجد أي حرج في إفاضة المزيد من كلمات «جلد الذات»،
ومفردات «التجريح» لحلفائه األوروبيين ودول الخليج،
إذ وصف دعمه للتدخل العسكري في ليبيا بالخطأ ،مبينا ً
اعتقاده المغلوط وقتها بقدرة بريطانيا وفرنسا على
تحمل عبء العملية العسكرية ،مضيفا ً أن رئيس الوزراء
البريطاني ديفيد كاميرون كان قد أصيب باإلرباك ،بينما
ك��ان س��ارك��وزي حينها يطلق النفير ل�ل�غ��ارات الجوية،
بحسب تعبير أوب��ام��ا ،ال��ذي تابع «سكب ال�م��اء البارد»
على حراك دول الخليج والذي كان آخره اجتماعهم مع
المغرب واألردن ،وانتقادهم للتدخالت اإلي��ران�ي��ة في
المنطقة ليخذل أمنياتهم ،ويطلق التوصيفات الصافعة
لحماستهم لجهة أن «جموحهم» واندفاعهم يسعى الى
توريط الواليات المتحدة في صراعات طائفية ال مصلحة
ألميركا فيها ،وأن عليهم أن يدركوا ضرورة التعايش مع
إيران ،وتحقيق نوع من السالم البارد وعلى الرياض أن
تدرك كيفية تقاسم المنطقة مع عدوها إيران.

ك �ي��ري ك��ان أك �ث��ر اه� �ت ��زازا ً ف��ي خ�ط��اب��ه ال�ط��اف��ح ليس
بالتراجع ف��ي ح��دة اللهجة فقط ،ب��ل ف��ي إن�ك��ار م��ا كان
ق��د تكاثر على لسانه م��ن وج��ود خطة بديلة ،ف��ي حال
فشل اتفاق وقف إطالق النار في سورية ،إذ أكد كيري
وبصورة بدا فيها ناطقا ً باسم الخارجية الروسية (التي
اعتبرت في وقت سابق أن الخطة البديلة غير موجودة
ال حاليا ً وال مستقبالً) عندما قال ( أي كيري) لقناة «ctv
« الكندية أن بالده لم تتحدث مطلقا ً عن خطة بديلة ،ولم
تنطق حتى بها ،وك��ل ما يقال ح��ول ذل��ك هو إشاعات،
وال أحد في مجموعة العمل الدولية يتحدث عن تقسيم
سورية ،والمطروح فقط هو سورية الموحدة العلمانية
لكن من دون وج��ود األس��د في مستقبلها ،فهل ضغط
أوب��ام��ا أي �ض �ا ً ع�ل��ى «زر ال �ت��وق��ف» م��رة أخ ��رى ،وباتت
مصلحة ب�ل�اده ك�م��ا أع �ل��ن ه��و ال �خ��روج م��ن صراعات
الشرق األوس��ط ،أم كل الحاصل هو مناورة وانعطافة
مرحلية كما ه��ي ال �ع��ادة ف��ي السياسة األميركية التي
يطلق أحد مسؤوليها تصريحا ً بعينه صباحا ً ليطل آخر
وينسفه ليالً؟
في اعتقادنا أن الحكمة التقليدية (بحسب تعبير أوباما)
التي منعته من توجيه ضربة عسكرية الى سورية ،هي
ذاتها من يفرض ع��دم انسحاب أميركا وتراجعها عن
إيغال اليد في الموضوع السوري بهذه الطريقة ،وهي
التي تدرك األبعاد المتقدمة المتدادات وتبعات النفوذ
ال��روس��ي في منطقة الشرق األوس��ط ،فواشنطن التي
لعبت دورا ً ب��ارزا ً منذ السبعينات والتسعينات وردت
على التحركات الروسية وقتها ،ستستمر في حماية

مركزها ودوره��ا ،وذل��ك بحسب الدراسة التي نشرها
السفير األم�ي��رك��ي السابق ل��دى ب�غ��داد وأن �ق��رة جيمس
فيري ،الذي تساءل بصورة وجيهة وإن كان قد اعتبر
أن بوتين ينتقل م��ن انتصار إل��ى انتصار ف��ي سورية
على حساب تراجع أميركا ،تساءل؟ أين ستكون عملية
ب��وت�ي��ن ال�م�ق�ب�ل��ة؟ وم���اذا س�ي�ح��دث ل��و أخ �ط��أ ب��وت�ي��ن في
الحسابات ووق��ع في خطأ فاضح في منطقة م��ا؟ ومن
هنا ومن زاوية العمل للتضييق على بوتين وإيقاعه في
حسابات خاطئة في سورية ،نفهم استمرارية األميركي
في التعويل على ه��ذه الجزئية التي ما زال يعلن حتى
هذه اللحظة أن المعركة مع داعش معركة طويلة جدا ً ما
يؤكد أن االستثمار األميركي في ذلك سيستمر.
ربما ما أعلنه أوباما حول ضرورة أن تعي السعودية
ض� ��روة ال �ت �ع��اي��ش م��ع إي � ��ران ،وت �ق��اس��م ال �ن �ف��وذ معها
وتحقيق السالم ال�ب��ارد ،هي رسالة أميركية موجهة
ل�ل��روس��ي بشكل مباشر ل �ض��رورة «ال�ف��رم�ل��ة» ،وطرح
ص�ي��اغ��ة ج��دي��دة ،وتغيير ل�ب�ن��ود ال �ط��روح��ات ال �ت��ي من
شأنها أن تؤدي لتقاطعات توافقية لتقاسم النفوذ بين
الرأسين الدوليتين الحاميتين وال سيما أن جولة جديدة
من محادثات جنيف على األبواب.
نعم «السالم ال�ب��ارد» على المحك ،واألميركي يركل
الكرة مجددا ً في الملعب الروسي ،لكن في اعتقادنا أن كل
ذلك التحول األميركي والبرودة« .غير البريئة» ال تخلو
مطلقا ً من المكر ،وإن خلت ،فاألثمان المقبوضة كبيرة
وكبيرة جدا ً أولها وليس آخرها الشأن الفلسطيني.
Dr.mbkr83@gmail.com

قالت مصادر عسكرية
في تشكيالت محسوبة
على المعارضة إنّ فشل
المفاوضات في جنيف
سيعني احتمال انهيار
الهدنة والقضايا الخالفية
جوهرية بين وفدي
الحكومة وجماعة الرياض،
ما يعني أنّ المواجهة لوال
قرار الرئيس الروسي
كانت ستضع روسيا في
الواجهة ،بينما صارت اليوم
يد الدولة السورية وجيشها
طليقة أكثر في العودة إلى
الخيار العسكري ما يفسر
أحد أسباب القرار ويحدِّد
وجهة الضغط التي يريدها
على من ،خصوصا ً أنّ األمر
نفسه إذا تدخل أي سالح
جو ض ّد الجيش السوري
صار التصدي له ممكنا ً
من دون تورط روسيا
بتح ّمل مسؤولية تصادم
مع أي سالح جوي إقليمي
“إسرائيلي” أو سعودي
أو تركي وبكامل العتاد
الروسي.

طهران :ال�صواريخ البالي�ستية مخ�ص�صة للدفاع عن النف�س وتجاربها ال تنتهك اتفاق ًا نووي ًا

مجل�س الأمن� :إيران لم تنتهك القرار 2231

قال وزير الخارجية اإليراني محمد
جواد ظريف أمس إن صواريخ إيران
الباليستية مخصصة للدفاع عن
النفس وإن التجارب التي أجرتها
مؤخرا ً وقوبلت بإدانة من الواليات
المتحدة ال تنتهك اتفاقا ً نوويا ً تاريخيا ً
بين طهران وست قوى عالمية.
وقال ظريف متحدثا ً في استراليا
إن الصواريخ التي أجريت تجارب
إلط�لاق��ه��ا األس���ب���وع ال��م��اض��ي لن
تستخدم مطلقا ً في العدوان .وأثارت
تلك التجارب قلقا ً دوليا ً وأدت إلى
اجتماع ي��وم االثنين لمجلس األمن
التابع لألمم المتحدة المؤلف من 15
دولة.
وأبلغ ظريف الصحافيين ق��رارا ً
أص��دره مجلس األم��ن في تموز أيد
االتفاق النووي «ه��ذه الصواريخ ال
تقع حتى في نطاق القرار  2231وهي
ليست غير مشروعة».
وأضاف قائالً« :إيران لن تستخدم
مطلقا ً أي وسائل لمهاجمة أي دولة بما
في ذلك صواريخنا .هذه مخصصة
فقط ل��ل��دف��اع ع��ن أنفسنا .أتحدى
أولئك الذين يشتكون من برنامج

إيران الصاروخي ...أن يعلنوا البيان
نفسه».
وك��ان��ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة قد
تعهدت يوم االثنين بمواصلة السعي
في مجلس األمن الدولي التخاذ إجراء
بشأن تجارب الصواريخ الباليستية
اإليرانية واتهمت روسيا بالبحث عن
ذرائ��ع لعدم ال��رد على ما تقول إنها
انتهاكات إيرانية للقرار .2231
وق��ال��ت سامانثا ب���اور السفيرة
األم��ي��رك��ي��ة ل���دى األم����م ال��م��ت��ح��دة
للصحافيين« :يبدو أن روسيا تتبنى
ط��ري��ق��ة للبحث ع��ن أس��ب��اب لعدم
التحرك ...لن نستسلم في مجلس
األمن بغض النظر عن المراوغة التي
سمعناها اليوم».
وكانت ب��اور تشير إل��ى تعليقات
للسفير الروسي فيتالي تشوركين
الذي أوضح أنه من وجهة نظر بالده
التي تملك حق النقض (الفيتو) فإن
التجارب التي أجرتها إي���ران على
ال��ص��واري��خ الباليستية ال تنتهك
ق��رار مجلس األم��ن  ،2231وال��ذي
يدعو إيران إلى االمتناع عن أنشطة
صاروخية باليستية محددة.

وأعلن مجلس األمن الدولي أمس
أن إيران بإطالقها صواريخ بالستية،
لم تنتهك ال��ق��رار  2231ال��ذي يؤيد
االتفاق النووي.
وف��ي خ��ت��ام جلسة مغلقة ،قال
رئيس الجلسة الدبلوماسي االنغولي

اال�شتباكات تمتد �إلى مناطق �أخرى
في جنوب �شرق تركيا
قالت م��ص��ادر أمنية تركية إن
أربعة أشخاص قتلوا في اشتباكات
بين قوات األمن التركية ومسلحين
أكراد أمس ،فيما اتسع نطاق القتال
في جنوب شرق تركيا بعد تفجير
انتحاري أسفر عن مقتل  37شخصا ً
في العاصمة أنقرة أول من أمس.
وق��ال��ت ال��م��ص��ادر األم��ن��ي��ة إن
شرطيا ً وثالثة مسلحين قتلوا في
االش��ت��ب��اك��ات بمنطقة ب��اج�لار في
دي��ار بكر ،في ما أعلنت السلطات
المحلية ف��رض حظر للتجوال في
حي كاينارتيب اعتبارا ً من الساعة
الثالثة ف��ج��را ً بالتوقيت المحلي
( 01:00بتوقيت غرينتش) في
مواجهة الخطوات التي يتخذها
مسلحو حزب العمال إلقامة حواجز
وح��ف��ر خ��ن��ادق وزرع متفجرات
بالمنطقة.
وم��دت السلطات حظر التجوال
إلى ش��وارع أخرى في المدينة مع
استمرار االشتباكات حتى الصباح.
وت�����رددت أص����وات إط��ل�اق ال��ن��ار
واالن��ف��ج��ارات في المدينة ونصح
أف��راد شرطة في سيارات مصفحة
الناس بالبقاء في منازلهم .ويتركز
القتال حتى اآلن في منطقة سور
بمدينة ديار بكر.
وذكر شهود عيان أن مقاتلي حزب
العمال الكردستاني س��دوا الطرق
وأوقفوا المرور في حي كاينارتيب

بمدينة دي��ار بكر واشتبكوا بشكل
متقطع مع ق��وات األم��ن ط��وال ليل
االثنين ،بينما حلقت في األج��واء
طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة.
وتصاعد العنف في جنوب شرق
تركيا الذي يغلب على سكانه األكراد
منذ انهار في تموز وقف إلطالق النار
استمر لعامين ونصف العام .وركز
المسلحون هجماتهم على ق��وات
األمن في بلدات بالجنوب الشرقي
تم فرض حظر التجوال في بعضها.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ق��ال الجيش
ال���ت���رك���ي ف���ي ب���ي���ان ،أم�����س ،إن
الضربات الجوية التي نفذتها 11
طائرة تركية أمس في شمال العراق
أسفرت عن مقتل  45مسلحا ً من

حزب العمال الكردستاني.
وذك���ر الجيش أن ط��ائ��رات من
ط����راز «إف »-16و«إف»-14
استهدفت القواعد الرئيسية للحزب
ومستودعات األسلحة وموقعين
لصواريخ كاتيوشا في منطقة جبل
قنديل.
وك��ان الجيش التركي أعلن في
وقت سابق ،استهدافه مواقع حزب
العمال الكردستاني في ردة فعل
على التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي وقع
بالعاصمة التركية أنقرة وأودى
بحياة  37ش��خ��ص�اً ،إض��اف��ة إلى
إصابة  125آخرين.

م��ن ج��ه��ت��ه ،أك���د ال��م��دی��ر ال��ع��ام
للشؤون السیاسیة واألم��ن الدولي
في وزارة الخارجیة اإلیرانیة حمید
بعیدي نجاد بأن الحصیلة األهم التي
اتفق علیها أعضاء مجلس األمن هو
أن االختبارات الصاروخیة اإلیرانیة
األخیرة ال تنتهك القرار األممي .2231
وكتب بعیدي نجاد ،أنه مثلما كان
متوقعا ً فإن مجلس األمن الدولي أنهی
اجتماعه ال��ذي ك��ان قصیرا ً نسبیا ً
واستغرق ساعة وربع الساعة بعد
االستماع ال��ی وجهات نظر أمیركا
وبعض الدول األخری من دون اتخاذ
أي ق���رار .وب��ذل��ك ل��م یتخذ مجلس
األمن حتی بیانا ً صحافیا ً والذي یعد
أضعف أنواع اتخاذ القرار من جانب
هذا المجلس.
والحصیلة األهم التي وافق علیها
مجلس األم���ن واأع���ض���اؤه ه��ي أن
االخ��ت��ب��ارات الصاروخیة اإلیرانیة
األخیرة ال تنتهك القرار  2231ولو أن
بعض األعضاء مثل أمیركا اعتبروا
االخ��ت��ب��ارات الصاروخیة اإلیرانیة
بأنها تبعث علی القلق وذات تاثیرات
ضد استقرار المنطقة.

اسماعيل غاسبار مارتنز ،إن أعضاء
مجلس األم���ن ل��م ي��ج��دوا أن إي��ران
انتهكت ش���روط االت��ف��اق النووين
مضيفا ً أن المجلس سينتظر وصول
معلومات فنية أكثر تحديدا ً تتعلق
بعملية إطالق الصواريخ.

من جهته ،أكد مندوب روسيا الدائم
لدى األمم المتحدة فيتالي تشوركين
أهمية الحكم الذي توصل إليه مجلس
األمن ،مشيرا ً الى أن موسكو ال تملك
معلومات ت��دل على أن الصواريخ
قابلة لحمل رؤوس نووية.

ال�شرطة الألمانية:
انفجار عبوة نا�سفة
ب�سيارة في برلين

كوريا ال�شمالية ترفع قدرات
ر�ؤو�سها ال�صاروخية الهجومية

أفادت الشرطة األلمانية في بيان
أمس بانفجار سيارة في العاصمة
برلين ومقتل سائقها .وقال المتحدث
باسم شرطة برلين ،كارستن ميولر
إن االنفجار وقع عند الساعة الثامنة
صباحا ً بالتوقيت المحلي بالمنطقة
ال��غ��رب��ي��ة لضاحية شارلوتنبرغ
ببرلين.
وأض�����اف م��ي��ول��ر أن ال��ج��ه��ات
المختصة تجرى حاليا ً تحقيقا ً في
حادث انفجار السيارة ،وهي تفترض
أن عبوة ناسفة قد وضعت بداخل
ال��س��ي��ارة م��ا تسبب ف��ي انفجارها
ومقتل سائقها.
ودعت شرطة برلين على موقعها
بتويتر السكان القريبين من مكان
االنفجار البقاء داخل منازلهم وإغالق
النوافذ لسالمتهم.
ولم تتضح فورا ً خلفيات الحادث،
ولم تدل الشرطة بمزيد من البيانات،
وبحسب البيانات األولية ،لم يسفر
الحادث عن إصابات بين أفراد آخرين
كما توجه إلى مكان الحادث مجموعة
من الخبراء الفنيين ومختصين في
إبطال مفعول القنابل ولجنة تحقيق.
وف��ي وق��ت الح��ق ،قالت الشرطة
األلمانية على حسابها على موقع
«تويتر» إنها تعتقد أن عبوة ناسفة
سببت انفجار سيارة أثناء سيرها
على طريق بوسط برلين ،وأضافت:
«يعتقد محققونا أن عبوة ناسفة
سببت انفجار المركبة».

أجرى الخبراء الكوريون الشماليون بأمر من الزعيم كيم جونغ أون
اختبارا ً لقدرة رؤوس الصواريخ الباليستية العابرة للقارات على مقاومة
الحرارة.
وفي بيان نشرته أمس وسائل اإلعالم الكورية الشمالية فقد دل االختبار
على أن مواد التصنيع الكورية الشمالية المقاومة للحرارة تضمن خروج
رؤوس الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من المدار ودخولها في
الطبقات الكثيفة للغالف الجوي الستهداف منشآت العدو.
وأشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بنتائج االختبار ،مشيرا ً
إلى أن كوريا الشمالية قد أعدت تكنولوجيات ال تمتلكها إال بعض الدول
العسكرية الكبرى ،األمر الذي حقق تقدما ً هائالً في مجال إنتاج الصواريخ
الباليستية.
وأصدر كيم جونغ أون تعليمات إلى الجهات المختصة بأن ُتجرى عما
قريب تجربة رأس نووي وبضعة أنواع من الصواريخ الباليستية.
وحسب قول الزعيم الكوري الشمالي الذي رافقه قائد قوات االستراتيجية
الكورية الشمالية كيم راك جوم ،فإن نوعية الوسائل الضاربة التي صنعتها
كوريا الشمالية تعكس قدرة البالد وعزتها.
وشكر كيم جونغ أون عمال ومهندسي الصناعة الدفاعية الذين أحرزوا
نجاحات كبيرة في تطوير التكنولوجيات النووية ،وذلك عشية انعقاد
المؤتمر السابع لحزب العمل في كوريا الشمالية في أيار المقبل.
وأف��ادت مصادر إعالمية في وقت سابق بأن كيم جونغ أون أعلن عن
خططه إلجراء تجربة نووية جديدة وإطالق صاروخ باليستي.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية نقالً عن وسائل إعالم تابعة
لجارتها الشمالية قول كيم جونغ أون« :من أجل زيادة دقة الضربة النووية
ستجرى في أقرب وقت تجربة أسلحة نووية وإطالق صاروخ باليستي
قادر على حمل رأس نووي».
الى ذلك ،قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أمس إنها ال تعتقد أن
كوريا الشمالية اكتسبت التكنولوجيا الالزمة إلعادة إدخال الصواريخ إلى
الغالف الجوي.
وجاءت هذه التعليقات من سيول بعد ساعات من قول بيون يانغ إن
الزعيم الكوري الشمالي أشرف على اختبار محاكاة ناجح إلعادة إدخال
صاروخ باليستي إلى الغالف الجوي.
وقال مون سانج-جيون المتحدث باسم الوزارة للصحافيين« :ما أعلنته
كوريا الشمالية اليوم كان زعما ً لكوريا الشمالية من جانب واحد».
ووصلت حاملة الطائراتِ ذات المفاعل النووي جون ستينيس األميركية
إلى بوسان في كوريا الجنوبية قبل يومين للمشاركة في التدريبات
البحرية المشتركة مع القوة البحرية الكورية.
وتحدث ربان الحاملة قائد المجموعة الضاربة الثالثة األدميرال رونالد
بوكسول أمام الحاضرين حول مهمة حاملة الطائرات هذه في التدريبات
المقبلة .فأشار إل��ى أن ال��والي��ات المتحدة تهتم بمواصلة دع��م كوريا
الجنوبية في منطقة شبه الجزيرة الكورية مهما اختلف الموقف هناك ،بدءا ً
بأي استفزازات أو تحديات أخرى أو وقوع أزمة أو ضرورة لتقديم مساعدة
إنسانية قد تبرز في المنطقة.
وأض��اف أن ال��والي��ات المتحدة تنوي البقاء في المنطقة على أهبة
االستعداد للتعاون مع شركائها الكوريين الجنوبيين في سبيل تخفيف
حدة أي توتر في المنطقة .وتجدر اإلشارة إلى أن حاملة الطائرات جون
ستينيس األميركية الخارقة وصلت إلى بوسان بعد يوم واحد من انتهاء
تمارين برمائية طموحة مثلت الهجوم على تحصينات ساحلية كورية
شمالية محتملة.
وقد رمز التمرين إلى بداية سلسلة من التدريبات العسكرية الواسعة
النطاق التي ستستغرق ثمانية أسابيع وستشمل  300ألف عسكري كوري
جنوبي و 17ألف عسكري أميركي.

برلمان ميانمار ينتخب �صديق ًا مقرب ًا
من �سو كي رئي�س ًا للبالد

مقدونيا تعيد نحو  600مهاجر
�إلى اليونان

انتخب برلمان ميانمار صديقا ً مقربا ً من أونج سان سو كي الفائزة
بجائزة نوبل رئيسا ً للبالد أمس ليصبح هتين كياو أول رئيس للبالد ال
يأتي من خلفية عسكرية منذ ستينات القرن الماضي ،حيث حصل على
تأييد  360صوتا ً من بين  652صوتاً.
وقادت سو كي حزب الرابطة القومية من أجل الديمقراطية لنصر كاسح
في انتخابات تشرين الثاني ،لكن الدستور الذي سنه المجلس العسكري
السابق يمنعها من تولي رئاسة البالد.
وتعهدت سو كي بأن تقود البالد حتى بالوكالة ويوم الخميس الماضي
رشحت الرابطة القومية من أجل الديمقراطية هتين كياو لمنصب الرئيس.
وهو يدير منظمة خيرية أسستها سو كي وهو محل ثقتها وفرد من دائرتها
المقربة منذ منتصف التسعينات .وهو ليس عضوا ً في البرلمان.

قال مسؤول في شرطة مقدونيا أمس إن بالده أعادت نحو  600مهاجر إلى
اليونان بعد أن عبروا الحدود يوم االثنين ،مشيرا ً إلى أن معظم المهاجرين
أعيدوا في شاحنات إلى اليونان يوم االثنين أو أثناء الليل.
وكان مئات المهاجرين قد غادروا مخيما ً يونانيا ً مؤقتا ً وساروا لساعات
في طرق طينية وعبروا نهرا ً يوم االثنين لتجاوز سياج حدودي والعبور
إلى مقدونيا لكنهم اعتقلوا هناك.
من جانبه قال نائب وزير الدفاع اليوناني ديميتريس فيستاس أمس
إنه ال يستطيع أن يؤكد أو ينفي ما إذا كان المهاجرون الذين غادروا المخيم
وعبروا إلى مقدونيا يوم االثنين قد تمت إعادتهم إلى اليونان.
وأض��اف للتلفزيون اليوناني عندما طلب منه التعليق على األمر «ما
أعرفه هو أن أي إجراء سيتم من خالل الوسائل الدبلوماسية المعتادة».

