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الأمم المتحدة
وخيانة �أطفال اليمن؟!
 د .تركي صقر
م��ن المضحك ـ وش� � ّر البلية م��ا يضحك ـ أنّ م�س��ؤول��ي النظام
السعودي دأبوا على إنكار ممارسة الضغوط على المنظمة الدولية،
لحملها على االنصياع والعودة عن قرارها وشطب اسم التحالف من
القائمة السوداء وكأن بان كي مون قد تراجع عن طيب خاطر ورضى،
أن يختم واليته في األمانة العامة لألمم المتحدة بهذه الفضيحة وهي
فضيحة من العيار الثقيل جدا ً لكن أمر اإلنكار السعودي قد افتضح
من جهة حليفة للسعودية ،فجاءت بمثابة «وشهد شاهد من أهله» فقد
كشفت مجلة «فورين بوليسي» األميركية أنّ األمم المتحدة شطبت
تحالف العدوان السعودي من القائمة السوداء لقتل وتشويه األطفال
في اليمن ،بعد تعرضها لسلسلة من التهديدات من قبل السعودية
وضغوط من حلفائها وك ّل من يدور بفلكها.
يقول المثل «إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا» غير أنّ نظام بني
س�ع��ود أخ��ذت��ه ال�ع��زة ب��اإلث��م وف�ق��د الحياء والخجل وب��ات يمارس
الفجور واألعمال المشينة على المكشوف وعلى عينك يا تاجر فقد
تحدثت مصادر عديدة مقربة من المنظمة األممية ،وأشارت إلى أنّ
مكالمات من وزراء خارجية دول خليجية عربية ووزراء من منظمة
التعاون اإلسالمي وبإيعاز مباشر من العرش السعودي انهالت على
مكتب بان كي مون بعد إعالنه إدراج التحالف العربي ،الذي تقوده
الرياض ،على «القائمة السوداء» األممية.
وتحدّث مسؤول كبير في األمم المتحدة ،حسب «رويترز» ،عن
«ضغوط من هنا وه�ن��اك» مورست على المنظمة على خلفية هذه
الخطوة ،مضيفا ً أنّ الرياض ل ّوحت بوقف مساعداتها للفلسطينيين
ووقف تمويل برامج أخرى تابعة للمنظمة الدولية وتعليقا ً على رد
الفعل السعودي على إدراج التحالف في «القائمة السوداء» وصف
مصدر دبلوماسي آخر لـ»رويترز» ،ما تعرضت له المنظمة الدولية
بأنه« :تنمر وتهديدات وضغوط» ،مضيفا ً أنّ ما حدث «كان ابتزازا ً
بكل معنى الكلمة» حتى ب��ان كي م��ون اعترف ب��أنّ هناك ضغوط
تمارسها السعودية وحلفائها وأش��ار إلى إ ّنه «من غير المقبول أن
تمارس دول أعضاء باألمم المتحدة ضغوطا ً غير مناسبة لرفع
التحالف من القائمة السوداء» ،مؤكدا ً على أنّ رفع اسم التحالف من
القائمة السوداء قرار صعب ومؤلم..
وال�لاف��ت أنّ فضائح األس��رة الحاكمة ف��ي السعودية أصبحت
بالجملة وانتقلت إلى زج الدين وفتاوى شيوخ البترو دوالر للتغطية
على إجرامها فقد ذكرت األخبار أ ّنه كان هناك تهديد أيضا ً باجتماع
ش�ي��وخ ف��ي ال��ري��اض إلص ��دار ف�ت��وى ض��د األم ��م ال�م�ت�ح��دة تقضي
بتصنيفها معادية لإلسالم ،مما يعني أنه لن تكون هناك اتصاالت
معها م��ن قبل دول منظمة ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي ،وال ع�لاق��ات وال
مساهمات وال دعم ألي من مشروعات أو برامج األمم المتحدة».
لقد مست األس��ال�ي��ب ال�س�ع��ودي��ة م��ن رش ��اوى وف�س��اد وإفساد
وضغوط وابتزاز بسمعة األمم المتحدة وهيبتها وسحب اسمها من
الالئحة السوداء وجه ضربة قوية هزت مكانتها وانهالت االنتقادات
عليها حتى من داخ��ل اروقتها فانتقدت «هيومان رايتس ووتش»
و»ال�ع�ف��و ال��دول�ي��ة» ق��رار ب��ان ك��ي م��ون ال��ذي سحب بموجبه اسم
التحالف العربي من القائمة السوداء ،واصفتين إياه بـ «االستسالم»
أم��ام مطالب ال��ري��اض ،وال��ذي قد ُيفقد األم��م المتحدة مصداقيتها
وعلق المدير المساعد لهيومان رايتس ووت��ش ،فيليب بولوبيون،
قائالً« :بما أن هذه القائمة غدت تخضع للعبة السياسية فإ ّنها تفقد
مصداقيتها وتسيء إلى سمعة األمين العام لألمم المتحدة في مجال
حقوق اإلنسان كما وصفت «العفو الدولية» تراجع األمم المتحدة عن
موقفها السابق بالخطوة «المشينة».
أم��ا االن�ت�ق��ادات األك�ث��ر ح��دة وسخونة فقد ج��اءت م��ن الصحافة
الغربية وبهذا الصدد ذك��رت صحيفة «ال�غ��اردي��ان» البريطانية أنّ
األم��م المتحدة منحت السعودية بطاقة مجانية لقصف المدارس
والمستشفيات في اليمن ،حيث أصبحت األمم المتحدة ناديا ً لألغنياء
واألق��وي��اء ،يتم اتهام الجماعات والمليشيات ،ويتم التستر على
أعضائها الذين ارتكبوا جرائم حرب وأشارت الصحيفة البريطانية
إل��ى أن األم��م المتحدة خانت الناس األكثر ضعفا ً في العالم ،بعد
إزال��ة السعوديين من القائمة ال�س��وداء لقتل وتشويه األط�ف��ال في
اليمن كما أوضحت أن األمين العام لألمم المتحدة هو من قال إن
المملكة السعودية مسؤولة عن قتل األطفال ،وقصف المستشفيات
والمدارس في اليمن ولفتت إلى أن ذلك يضع السعودية والتحالف في
صف المنظمات المشكوك فيها مثل :داعش ،طالبان ،حركة الشباب
والقاعدة وفي السياق نفسه ،ذكرت الصحيفة إ ّنه في غضون يومين
كانت السعودية قد تم شطبها من القائمة ،معتبرة أن األمم المتحدة
محت الكثير م��ن مصداقيتها وخ��ان��ت معظم ال�ن��اس األك�ث��ر ضعفا ً
في العالم واعتبرت الصحيفة أنّ هذا التحول المفاجئ من الصعب
تبريره والدليل أن التحالف الذي تقوده السعودية قصف المناطق
المدنية في البلدات والمدن في شمال اليمن.
ولفتت الغارديان إلى أنّ مقرري األمم المتحدة وجدوا أن التحالف
كان مسؤوالً بشكل مباشر عن أكثر من  % 60من الضحايا األطفال
اليمنيين ،بسبب ال�ق�ت��ال ف��ي ال �ع��ام ال�م��اض��ي ،ب�م��ا ف��ي ذل��ك مقتل
مئات األطفال اليمنيين وم��ع ذل��ك ،على الرغم من األدل��ة ،يبدو أنّ
السعوديين قد تم منحهم بطاقة مجانية لقتل المدنيين وقصف
المدارس والمستشفيات في اليمن ،بحسب ما أوردت الصحيفة.
لقد بدأت الصحافة في العالم تشبه السعودية بالكيان الصهيوني
من حيث التهرب من ق��رارات العقاب الدولية ومن حيث أن كل من
السعودية و»إس��رائ �ي��ل» قامتا ب�غ��زو أراض م �ج��اورة وق�ت��ل آالف
المدنيين ومئات األطفال فالكيان الصهيوني منذ عام  2008يقوم
بشكل متكرر بغزو وقصف غ��زة ،وف��ي ع��ام  2014قتل الجيش
«اإلسرائيلي» ألفين ومائة وأربعة أشخاص ،معظمهم مدنيين ،ودمر
سبعة عشر ألف ومائتي منزل ما خلف أربعمائة وخمسة وسبعين
ألف شخص يعيشون في ظروف مريرة.
إن سحب اس��م التحالف ال��ذي ت�ق��وده السعودية يعد م��ن أكبر
الفضائح التي تلطخ سجالت األمم المتحدة وتاريخها بالعار ،وهو
في الوقت ذاته يشكل فضيحة مجلجلة للنظام السعودي الملطخة
يديه بدماء أطفال اليمن وأطفال سورية وال�ع��راق ،ج��راء الحروب
التكفيرية اإلرهابية التي أشعلها في المنطقة وإذا كان هذا النظام
قد استطاع بالمال واالحتيال ،أن يسحب اسمه من القائمة السوداء
األممية فلن يستطيع أن يسحبه من محكمة التاريخ التي ستحاسب
نظام آل سعود حسابا ً عسيرا ً على جرائمه كلها عاجالً أم آجالً.
tu.saqr@gmail.com

المفو�ض ال�سامي لحقوق الإن�سان
يندد باحتجاز المهاجرين في �أوروبا
ذكر خفر السواحل في إيطاليا أ ّنه أنقذ  1230مهاجرا ً في المجمل ،خالل 9
عمليات إنقاذ في المياه بين صقلية وشمال إفريقيا وانتشل جثة واحدة.
ووصل بذلك عدد األشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط خالل
ّ
األيام األربعة الماضية إلى أكثر من  ،4000فيما أعلن خفر السواحل السبت 11
حزيران أ ّنه أنقذ  1348مهاجرا ً خالل  11عملية إنقاذ.
في غضون ذلك ،ندد زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة أمس ،بالزيادة المقلقة في عمليات احتجاز المهاجرين
ّ
وحث السلطات على
فيما يطلق عليها البؤر الساخنة في اليونان وإيطاليا،
إيجاد بدائل الحتجاز األطفال لحين نظر طلباتهم باللجوء.
وقال المفوض السامي في كلمة «حتى األطفال الذين يعيشون بدون مرافق
يودعون عادة في زنازين أو مراكز محاطة بسياج شائك .واالحتجاز لم يكن أبدا ً
في صالح الطفل والبد أن يكون لهذا األمر أولوية قبل أهداف الهجرة» ،مضيفا ً
أ ّنه «البد من وضع بدائل الحتجاز األطفال».
كما وندد الحسين أمام اجتماع لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة
«بتفشي الشعارات المعادية للمهاجرين التي سمعناها والمنتشرة بطول
وعرض القارة األوروبية».

�سحورهم من دمنا و�إفطارهم من لحمنا… فعن � ّأي هدنة ّ
يتحدثون؟
 جمال محسن العفلق
شهر رم�ض��ان بما يحمله ه��و شهر خير وع�ط��اء وتعبّد
وتقرب إلى الله ،وقد جرت العادة أن ينتظر المؤمنون هذا
الشهر من ك ّل سنة بشوق بك ّل تلك المعاني ،فالصوم ليس
مجرد امتناع ع��ن الطعام وال �ش��راب ،وليس ص�لاة ودعاء
ع��ادي�اً ،إنما يحمل الكثير من المعاني األخالقية والدينية،
هكذا نعرف رمضان وهكذا عشناه وال نزال...
ولكن في هذا الزمن حيث تح ّول الدين إلى مطية يستثمرها
أص �ح��اب ال�م�ص��ال��ح ال�س�ي��اس�ي��ة ،وي �س � ّوق ل�ه��ا رج ��ال دين
باعوا دينهم بدنياهم أمثال القرضاوي والعرعور والقائمة
مدججا ً
ال تنتهي ،في زم��ن يخرج الرجل فيه من المسجد ّ
بالسالح أو بحزام ناسف ليقتل أبرياء قبل موعد اإلفطار
بدقائق أو أثناء اإلفطار وحجته أنه «ينفذ شرع الله ،ويريد
اإلسراع إلى الجنة ليتناول إفطاره مع األولياء والقديسين».
هذه الصورة ليست صورة الدين وال يمكن أن تكون صورة
الدين في يوم من األي��ام ،ولكنها مشهد بسيط من مشاهد
استغالل الدين واستثماره في الموت ال في الحياة.
فقبل بداية الشهر الفضيل انتشرت أخبار على وسائل
اإلع�ل�ام ت�ت�ح�دّث ع��ن ه��دن��ة ووق ��ف للقتال م��ع ب��داي��ة شهر
رمضان ،ولكن الواقع لم يكن بحجم تلك األخبار ،فالقتل
مستم ّر والعمليات اإلرهابية لم تتوقف وال��دم ما زال هو
سمة غالبة على حياة الناس في سورية ولبنان والعراق .ففي
أول أيام الشهر الفضيل باع اإلرهابيون السبايا وأحرقوا
ج��زءا ً آخ��ر في ال�ع��راق ،وف��ي سورية ما زال��ت قذائف الغدر
تطال األبرياء في الشوارع ،وخصوصا ً في حلب ،وال يق ّل
التحريض اإلعالمي للدول المعادية لإلنسانية شراسة عن

العمليات اإلرهابية ،فمازالت وسائل اإلعالم العربية تحديداً،
ُتح ّرض على القتل وتدعمه وتساوم على الدماء وال تتوقف
عن نشر السموم الطائفية.
ه��ذا ه��و مفهوم الجماعات اإلره��اب�ي��ة وداعميها للهدنة،
وه��ذا هو مفهوم شهر الخير والعطاء عند المدّعين للدين
وال�م�ت��اج��ري��ن ب��ه .ف��ال�ه��دف ال��واض��ح ع�ن��د ه��ذه الجماعات
تشوية مفاهيم الدين واإليمان ،وإعطاء صورة عن اإلسالم
والمسلمين إنهم ال يعرفون حرمة الدم.
لقد تغيّرت المنطقة في السنوات الخمس الماضية وتغيّرت
المفاهيم عند البعض ،فصار العلماني متطرفاً! وانحاز من
يدّعي المقاومة إل��ى اإلره ��اب! وأس��وأ ما في حالة التغيير
إنّ المال السياسي اشترى الذمم واشترى المواقف! وهذا
كان يحدث ولكن ليس بهذه الصورة العلنية التي وصلت
إلى درجة الوقاحة .لهذا نجد الصمت يغلب على من يدّعي
أنه ديمقراطي ويطالب بالديمقراطية ،ولهذا تختفي الحدود
الدنية لعبارات اإلدانة لك ّل العمليات اإلرهابية التي ال تطال
الخصوم السياسين بل األبرياء من المواطنين اآلمنين.
وعلى الجانب اآلخر من هذه الحرب نجد أنّ فكر المقاومة
واالنتماء الوطني تع ّمق أكثر ،وإنّ الناس ب��دأت تميّز بين
ال �ح��ق وال �ب��اط��ل ،وت�ح�ط�م��ت م��وج��ة ت�س��ون��ام��ي اإلعالمية
التي كانت تش ّوه ك ّل شيء وتبثّ سمومها الطائفية ،وهذا
الفشل لم يأت نتيجة ضعف تمويل أو ضعف في اإلعداد أو
التخطيط بل جاء نتيجة صالبة العقيده المفاومة عند األغلبية
من الناس العاديين ،وهم خط الدفاع الثاني عن هذه األمة
بعد الجيش السوري والمقاومة .والنتيجة الحتمية اليوم
إنّ اللون الرمادي لم يعد موجودا ً في المواقف ،فإما أنت مع
الحق والمقاومة أو مع اإلره��اب والظالم والجهل ،فلم يعد
إي حال من األحوال تبرير هذا القتل وهذه
مقبوالً اليوم في ّ
الجرائم بحجة إسقاط النظام في سورية ،أو محاربة إيران

في العراق ،أو قبول دعوة سفير في لبنان إلدانة المقاومة
والتقليل من دورها اإلقليمي في المنطقة.
سنكون مه ّذبين في ال��ر ّد ونقول نعتذر عن الهدنة وال
يمكن قبول طرح أفكار الهدنة ،فال هدنة مع اإلره��اب ،وال
حوار مع آلة القتل المأجورة ،فاليوم أردوغان الضائع بين
أح�ل�ام الماضي ومشاكل الحاضر يبحث ع��ن م�خ��رج له،
ولكن ...وألنّ أساس عقيدته القتل واإلرهاب فإنه يبحث عن
مخرج دموي يثبت فيه سلطته ويشغل شعبه بحرب جديدة
يفكر في شنّها على الحدود السورية ،ويتاجر بورقة اللجوء
مع األوروب�ي�ي��ن الذين خذلوه في أكثر من موقف تماشيا ً
مع مصالحهم وليس تعاطفا ً مع ضحايا اإلره��اب التركي
والعثماني.
فكيف نهادن من يقتلنا وكيف نقبل بهذا الموت المتنقل بين
المدن ،وكيف نصدّق إنّ دوالً دعمت القتل واإلرهاب يمكن
أن تتغيّر في لحظة رؤية الهالل مبشرا ً بحلول رمضان؟
إنّ عد ّونا ال يعرف لغة الفرسان وال لغة المقاتيلن الشجعان
فهو عد ّو يبحث عن رفع الرقم في عدد الضحايا هذه األرقام
التي يتلقفها ما يس ّمى ائتالف الدوحة الخائن ليتاجر بها في
المحافل الدولية ويستثمرها للتس ّول ،وهو بحقيقة األمر
مجرد مجلس يتحدّث باسم اإلرهاب والناطق الرسمي عن
الجماعات اإلرهابية ومشغليها ،ونحن ال نر ّد على اإلرهاب
باإلرهاب ،إنما نحن ندافع عن أرضنا ووجودنا وعن ماضي
وحاضر ومستقبل وطن يتج ّذر فيه أهله ،ونر ّد على مصادر
النيران وال نقتل األب��ري��اء كما يدّعي إع�لام الموت وأتباع
الصهيونية في العالم.
نعيش اليوم وعيننا على المستقبل حيث ستعود طقوس
رمضان أفضل مما كانت عليه وتعود طقوس الحياة الحقيقية
للمنطقة .فنحن لم نستسلم ولن نستسلم...

ترامب يطالب �أوباما بالإ�ستقالة بعد المذبحة و يجدد الدعوة لمنع الم�سلمين من دخول �أميركا

«داع�ش» يعلن م�س�ؤوليته عن هجوم� أورالندو و ال�شرطة ت�ؤكد
أعلن تنظيم «داع��ش» اإلرهابي مسؤوليته
عن ح��ادث إط�لاق النار ال��ذي وق��ع في ملهى
ليلي للمثليين ،بمدينة أورالندو بوالية فلوريدا
األميركية وذلك حسب وسائل إعالم.
ونقلت وسائل اإلعالم عن وكالة «أعماق» و
اذاعة «البيان» التابعتين للتنظيم أنّ الهجوم
الذي خلف  50قتيالً و 53مصابا ً «نفذه مقاتل
من «داعش».
وق��ال التنظيم في بيان بثته عبر اإلذاع��ة
«فقد يسر الله تعالى لألخ عمر متين أحد جنود
الخالفة في أميركا القيام بغزوة أمنية تمكن
خاللها من الدخول إلى تجمع للصليبيين في
نا ٍد ليلي ألتباع قوم لوط في مدينة أورالن��دو
 ...حيث قتل وأصاب أكثر من مئة منهم قبل أن
يقتل».
و كان متين األميركي من أصل أفغاني ،و
البالغ من العمر  29عاماً ،أطلق النار على زوار
ملهى « »pulseالليلي للمثليين في مدينة
أورالندو ،في حادث يعتبر األسوأ منذ هجمات
 11أيلول الدموية.
وفي السياقّ ،
كشف مسؤولون أميركيون
أنّ متين ،ك��ان ق��د اتصل ب��ال��ط��وارئ ،معلنا ً
والءه لتنظيم «داعش» وذكر منفذي تفجيرات
بوسطن.
وقال رونالد هوبر العميل الخاص المساعد
في مكتب التحقيقات الفدرالي المسؤول عن
القضية « أبلغنا أنّ متين أج��رى اتصاالت بـ
(بخدمة الطوارئ)  911هذا الصباح أعلن فيها
مبايعته لزعيم داعش» أبو بكر البغدادي.
وكان هوبر قال في وقت سابق ،إنّ السلطات
لديها ما يدل على وج��ود عالقات بـ»التطرف
اإلسالمي» للمشتبه ،مضيفا ً «أود القول إننا
نبحث في جميع االحتماالت اآلن ..ولكن لدينا ما

يقترح أنّ هذا الشخص قد يكون له ميول نحو
تلك األيديولوجية بالتحديد ،ولكن ال نستطيع
الجزم بذلك» ...مكتب « »fbiأجرى مقابلتين مع
متين في  2013و 2014بعدما أدلى بتعليقات
لزمالئه في العمل ،أشارت إلى تأييده لجماعات
متشددة لكن أي منهما قادت المحققين إلى أدلة
عن أي نشاط إجرامي له.
وص ّرح مسؤول أميركي ،أ ّنه خالل التفاوض
بشأن الرهائن مع متين ،قبل تصفيته خالل
عملية االقتحام التي ن ّفذتها الشرطة للملهى،
عرف عن نفسه ،دون اإلشارة إلى مطالبه خالل
التفاوض.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،ق���ال ب���ول ري���ان رئيس

مجلس النواب األميركي ،في تعليق على حادث
أورالن���دو« ،علينا مع التئام الجرح أن نكون
فطنين بشأن من الذي أدى إلى هذا .إننا أمة في
حالة حرب مع اإلسالميين اإلرهابيين» ،مشيرا ً
أ ّنه أمر بتنكيس اإلعالم فوق مبنى الكونغرس
تكريما ً لضحايا الهجوم.
وك��ان الرئيس األمريكي ب��اراك أوباما قال
ف��ي كلمة بالبيت األب��ي��ض «ن��ع��رف م��ا يكفي
للقول إ ّنه كان عمالً إرهابيا ً ومدفوعا ً بالكراهية
وكأمريكيين فإننا متحدون في األسف والغضب
والعزم للدفاع عن شعبنا».
من جهته ،دعّ ا دونالد ترامب مرشح الحزب
الجمهوري للرئاسة األميركية ،أوباما لالستقالة

م��ن منصبه ،ألن���ه ل��م ي��ق��ل تعبير «اإلس�ل�ام
الراديكالي» في بيانه الذي ألقاه تعليقا ً على
مذبحة أورالندو.
وأض����اف ت��رام��ب ف��ي ب��ي��ان« ،ألن قادتنا
ضعفاء ..أنا توقعت أن يحدث هذا ..ولن يزيد
األمر إال س��وءاً ..أنا أحاول إنقاذ األرواح ومنع
وق��وع الهجوم اإلرهابي المقبل .لم نعد نملك
رفاهية أن نتبنى موقفا ً صحيحا ً من الناحية
السياسية».
كما جدّد ترامب دعوته إلى منع المسلمين
م��ن دخ��ول األراض���ي األميركية ،وك� ّت��ب على
حسابه الخاص على «تويتر»« ،ه��ل سيذكر
الرئيس أوباما أخيرا ً عبارة (اإلرهاب اإلسالمي
المتطرف)؟ إن لم يفعل فعليه االستقالة فوراً..
هذا عار».
وكان المرشح الرئاسي قال بعد ساعات من
وقوع الهجوم على ملهى أورالندو إ ّنه كان محقا ً
بشأن «اإلرهاب األصولي اإلسالمي» ،وقال في
تغريدة على موقع تويتر «أقدر التهاني لي ألنني
كنت محقا ً بشأن اإلرهاب األصولي اإلسالمي ..ال
أريد تهاني ..أريد شدة ويقظة ..ينبغي أن نكون
أذكياء».
وف��ي السياق ،أع��رب البابا فرنسيس عن
«اشمئزازه من الكراهية غير المبررة» التي دفعت
المسلح إلى قتل  50شخصا ً في أورالندو.
وقال فيديريكو لومباردي ،المتحدث باسم
بابا الفاتيكان « المجزرة الرهيبة التي حصلت
في أورالن��دو وراح ضحيتها أبرياء كثيرون،
أثارت لدى البابا فرنسيس ،ولدى كل واحد منا،
مشاعر عميقة ج��دا ً من االشمئزاز واالستنكار
واأللم والقلق ج ّراء المظهر الجديد لجنون قاتل
وكراهية غير معقولة».

كوريا الجنوبية تحبط هجوم ًا �إلكتروني ًا من ال�شمالية و ت�ضع حداً للحوار معها

مو�سكو و�سيئول ترف�ضان �إعالن بيونغ يانغ نف�سها دولة نووية
أع��ل��ن وزي���ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الف��روف أنّ موسكو وسيئول ترفضان وضع
الدولة النووية الذي أعلنته كوريا الشمالية.
وقال أمس ،في ختام مباحثاته مع نظيره
الكوري الجنوبي يون بيون سي «أكدنا االلتزام
ب��إخ�لاء شبه الجزيرة الكورية م��ن السالح
ال��ن��ووي ،وش��ددن��ا على أنّ روس��ي��ا وك��وري��ا
الجنوبية ترفضان ما أعلنته كوريا الشمالية
بشأن وضعها كدولة نووية .نعتبر أ ّنه ال يمكن
السماح بتحويل المنطقة إلى ميدان للمجابهة،
ويجب حل كل القضايا عن طريق التفاوض».
في غضون ذل��ك ،أحبطت كوريا الجنوبية
محاولة اختراق جارتها الشمالية عبر هجوم
إلكتروني أكثرمن  140أل��ف جهاز كمبيوتر
لشركات ووك��االت حكومية جنوبية ،وزرعت
شفرات خبيثة تهدف إلى قرصنة األجهزة.
ونقلت وك��ال��ة أن��ب��اء «ي��ون��ه��اب» الكورية
الجنوبية عن الشرطة قولها «عملية التسلل
بدأت من عنوان في شبكة اإلنترنت تم تعقبه
إلى العاصمة الشمالية بيونغ يانغ واستهدف
برنامجا ً تستخدمه نحو  160شركة ووكالة
حكومية إلدارة شبكاتهم للكمبيوتر».
وك���ان ع��ن��وان اإلن��ت��رن��ت مطابقا ً لعنوان
استخدم في هجوم إلكتروني وقع عام ،2013

ضد بنوك ومحطات إذاعية كورية جنوبية أدى
إلى تجميد شبكات الكمبيوتر ألكثر من أسبوع،
اتهمت حينها كوريا الجنوبية جارتها الشمالية
بالوقوف وراءه.
وذك��رت «يونهاب» أنّ وح��دة التحقيقات
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي وك��ال��ة ال��ش��رط��ة ال��ك��وري��ة
الجنوبية اكتشفت هذا االختراق وعملت مع

الشركات والوكاالت التي شملها ذلك لتحييد
الشفرات والحد من ضررها.
وف���ي ال��س��ي��اق ،وض��ع��ت رئ��ي��س��ة ك��وري��ا
الجنوبية باك كون هيه حدا ً للحوار مع جارتها
الشمالية ودعّ ��ت إل��ى» كسر الحلقة المفرغة
« إلج��راء المفاوضات ردا ً على «استفزازات»
بيونغ يانغ.

وقالت باك كون هيه عبر خطاب ألقته في
افتتاح الدورة الـ 20للجمعية الوطنية لكوريا
الجنوبية أمس « ،في هذا الوقت ال بد من كسر
الحلقة المفرغة التي تبدو وكأ ّنها سلسلة
متتالية ...استفزاز ثم ح��وار ،ثم تعويضات
ومرة أخرى استفزاز جديد» ،و أضافت «اقتراح
الحوار ب��دون نزع السالح النووي هو خداع
يهدف إلى تغيير الوضع».
وأشارت وكالة أنباء «يونهاب» إلى أنّ باك
كون هيه ل ّمحت بذلك إلى وقف كامل للعالقات
مع كوريا الشمالية التي جمدت تماما ً منذ بداية
العام الحالي.
يُذكر أنّ العالقات بين سيئول وبيونغ يانغ
تشهد توترا ً حادا ً بعد التجرية النووية التي
أج ّرتها األخيرة ،في كانون الثاني الماضي،
وإطالقها بعد ذلك صاروخا ً باليستيا بعيد
ال��م��دى ،وه���و م��ا تصفه ك��وري��ا الجنوبية
والمجتمع الدولي بأ ّنه «انتهاك خطير» لقرارات
مجلس األمن.
ه��ذا و كانت سيئول قد رفضت اقتراحات
كوريا الشمالية مؤخرا ً باستئناف مفاوضات
بين عسكريي البلدين ،وذلك بسبب عدم رغبة
بيونغ يانغ في إيقاف برنامجيها النووي
والصاروخي.

عملية ا�ستخبارية للحر�س الثوري االيراني ت�سفر عن مقتل  5انف�صاليين
أعلن قائد القوة البريّة للحرس الثوري اإليراني ،العميد محمد
باكبور ،مقتل أحد القادة اإلقليميين لمنظمة «بيجاك» اإلرهابية
خالل عملية استخبارية أدت إلى القضاء على خلية بكامل أفرادها
في شمال غرب البالد.
وأش��ار العميد باكبور إلى تفكيك هذه الخلية اإلرهابية في
شمال غ��رب البالد ومنطقة سردشت العامة ،و ق��ال «إنّ هذه
الزمرة اإلرهابية كانت قد ن ّفذت عمليات أدت إلى استشهاد إثنين
من قوات التعبئة في سردشت قبل شهرين ،هما رحمان محمدي
ومحمد أبوبكري ،إضافة إلى «بهاري» من الوحدة الهندسية في

القوة البرية لحرس الثوري».
وأكد العميد اإليراني ،أنّ قوات حرس الثوري ضبطت خالل
العملية التي ن ّفذتها ،كميات من األسلحة الخفيفة التي كانت
بحوزة الخلية التي تم القضاء عليها ،وأضاف «أنّ أكثر الشهداء
في هذه المنطقة كانوا قد ّ
قضوا على يد هذه الزمرة اإلرهابية».
وأكد قائد القوة البرية بأنّ أيا ً من عناصر هذه الخلية لم يتمكن
من الهرب من المنطقة ،وقال :إنّ أحد عناصر الخلية الذين قتلوا
في هذه العمليات كان قائدا ً إقليميا ً للزمرة اإلرهابية في هذه
المنطقة.

يُذكر أنّ «بيجاك» هي الجناح العسكري لحزب الحياة الحرة
الكردستاني ،وهو جماعة محظورة تسعى للحكم الذاتي لألكراد
اإليرانيين ،ولها صالت بحزب العمال الكردستاني في تركيا.
ووقعت الحكومة اإليرانية وال��ح��زب اتفاقا ً لوقف إطالق
النار عام  ،2011عندما قالت إيران إ ّنها ستعلق إعدام سجناء
سياسيين أكراد إذا أوقف الحزب هجماته.
ويُمثل األك��راد اإليرانيون ومجموعهم سبعة ماليين ،نحو
عشرة بالمئة من السكان .ويعيش معظمهم في كردستان وهي
منطقة بشمال غرب البالد على الحدود مع العراق.

كوالي�س
خفايا
قالت مصادر كويتية
ديبلوماسية متابعة
للمفاوضات اليمنية
والمشروع الذي أع ّده
المبعوث األممي للتسوية
أنه يتض ّمن ما يطلبه
أنصار الله وحلفاؤهم
من سلة متكاملة أمنية
تنص على
وسياسية ّ
حكومة موحدة ولجنة
عسكرية محايدة تتولى
توحيد الجيش وتسلّم
المدن ،لكنها ترضي
الفريق اليمني اآلخر
بتجزئة اإلعالن عن ذلك
لما بعد إعالن التفاهم
على تطبيق أنصار الله
لبنود القرار 2216
أي قبول تسليم المدن
ّ
واألسلحة ببيان يصدر
بحصيلة التفاوض ويعلن
عن جوالت مستمرة
لحين التفاهم على سائر
القضايا وتعلن التفاهمات
بالتتابع...

تو�سك :خروج
بريطانيا قد يكون
بداية النهاية
لالتحاد الأوروبي
قال رئيس المجلس األوروبي
دون��ال��د ت��وس��ك ،إ ّن���ه إذا صوت
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ون ل��ص��ال��ح خ��روج
ب��ل��ده��م م��ن االت��ح��اد األوروب����ي
ف��ي استفتاء ي��وم  23ح��زي��ران
الجاري ،فقد ينذر ذلك بـ «بداية
ال��ن��ه��اي��ة» ل�لات��ح��اد ال���ذي يضم
 28دولة وللحضارة السياسية
الغربية بشكل عام.
وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد»
األلمانية قال توسك ،إنّ خروج
بريطانيا قد يعطي دفعة كبيرة
لقوى التطرف المعادية ألوروبا،
الذين قال إنهم «سيشربون نخب
االنتصار في هذه الحالة».
وت��س��اءل «ل��م��اذا األم��ر شديد
الخطورة؟ ألنّ ال يمكن ألحد توقع
العقبات طويلة األمد .وأنا كمؤرخ
أخشى أن يكون خروج بريطانيا
بداية تدمير االت��ح��اد األوروب��ي
وك��ذل��ك ال��ح��ض��ارة السياسية
الغربية بأكملها» ،مضيفا ً أنّ
«جميع أعضاء االتحاد األوروبي
سيخسرون اقتصاديا ً إذا خرجت
بريطانيا».
رئ��ي��س ال��م��ج��ل��س األوروب����ي
أض��اف أنّ «ك��ل أس��رة ت��درك أنّ
ال��ط�لاق ل��ه آث���ار م��وج��ع��ة على
الجميع .وك��ل م��ن ف��ي االت��ح��اد
األوروب���ي خاصة البريطانيون
أنفسهم سيخسرون اقتصادياً».

مبادرة �أوروبية
لإلغاء العقوبات
عن مديري
المخابرات الرو�س
دعّ ����ت م��ج��م��وع��ة ن����واب من
البرلمان األوروب����ي إل��ى إلغاء
ع��ق��وب��ات االت���ح���اد ع���ن م��دي��ر
هيئة األم��ن الفيدرالية ألكسندر
ب��ورت��ن��ي��ك��وف ،وم���دي���ر هيئة
االس��ت��خ��ب��ارات ال��خ��ارج��ي��ة في
روسيا ميخائيل فرادكوف .
وج������اء ذل�����ك ف����ي رس���ال���ة
مفتوحة كتبها أف��راد المجموعة
ون��ش��رت��ه��ا ال���ي���وم ص��ح��ي��ف��ة «
اندبندنت» البريطانية وذك��ر
فيها أنّ فرض قيود ضد مديري
هاتين المؤسستين األمنيتين
الروسيتين يُعيق التعاون بين
االت��ح��اد األوروب���ي وروس��ي��ا في
مجال مكافحة اإلرهاب.
وتعود مبادرة كتابة الرسالة
إل���ى وزي����رة ال��ع��دل الفرنسية
السابقة رش��ي��دة دات���ي ،ووق��ع
معها العريضة  11نائبا ً أوروبيا ً
آخر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا،
وه��م يمثلون كتل المحافظين
والليبراليين واالشتراكيين.
وجاء في الرسالة «إنّ فرض
قيود على دخول قادة المؤسسات
األمنية ال��روس��ي��ة إل��ى االت��ح��اد
األوروب���ي ،يحرمنا من إمكانية
الحصول على معلومات أمنية
ثمينة ع��ن داع��ش التي تمكنت
روسيا من جمعها خالل عمليتها
العسكرية في سورية».
ومن المعروف أنّ رشيدة داتي
تنتمي إلى حزب « الجمهوريون»
ال��ذي يتزعمه الرئيس الفرنسي
السابق نيكوال ساركوزي.
وت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أ ّن��ه ت ّم
ف��ي ت��م��وز ع��ام  ،2014توسيع
العقوبات التي فرضها االتحاد
األوروب����ي ض��د روس��ي��ا لتشمل
قادة المخابرات واالستخبارات
الخارجية الروسية ،وم��ن بين
القيود منع دخولهم إلى أراضي
االتحاد األوروبي .

