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�صمود فانت�صار
وقوة فاقتدار!...
 مصطفى حكمت العراقي
أي ح��رب مقبلة على لبنان ل��ن تلتزم المقاومة
«ف��ي ّ
بالخطوط الحمراء ،ولن تبقى قواعد اشتباك ،وستكون
االحتماالت كلها متاحة ومفتوحة» تلك هي العبارة التي
اطلقها سيد المقاومة ف��ي ختام أح��د خطاباته ،والتي
فضلت البدء بها فهي تلخص ك ّل مفاصل الصراع مع
ُ
«اسرائيل» ،فمن كان في يوم من األيام يتنزّه في جنوب
لبنان ،ويتخذ م��ن ال�ج��والن وال�ق��دس وب��اق��ي األراض��ي
المحتلة أماكن اصطياف ،وال يكترث لشعوب المنطقة
بعد أن أدمن قادتها على الخنوع والركوع وتقبيل األيادي
وال��دع��س على ال��دم��اء ،ب��دل المطالبة بها منذ أن وطأت
أق��دام السادات في الكنيست الصهيوني لتوقيع كامب
ديفيد المشؤومة ،وص��والً إل��ى زي��ارة وزي��ر خارجية
م�ص��ر س��ام��ح ش �ك��ري إل��ى ك �ي��ان ال �ع��دو ول �ق��ائ��ه رئيس
وزرائ��ه بنيامين نتنياهو ،مك ّرسا ً بذلك سالم الضعفاء
ومتجاهالً الردع التي حققته المقاومة بفضل مجاهديها
الذين أوصلوا الحرب إلى ر ّد الفعل بنفس مقداره ،كما
ك��ان ف��ي م��زارع شبعا ردا ً لشهداء القنيطرة ،وجعلوا
االسرائيلي يدخل جحوره بعد اغتيال الشهيد سمير
القنطار ،حتى ع��رض عليهم السيد ال �خ��روج للتحدّي
فكان االم�ت�ح��ان عسيرا ً لكيان ال �ع��دو .وكشفت مقولة
سيد المقاومة ،ب��أنّ مجاهدي ح��زب الله سيتواجدون
في المكان الذي يجب أن يتواجدوا فيه واقعة فعالً ،حتى
وصل األم��ر بتغيّر خطط الحرب ومنع وقوعها بعد أن
كانت معدّة لالنقضاض على المقاومة في وقتٍ ذهبي،
ولكن مقولة البدء غيّرت ك ّل شيء فح ّولت عبارات رئيس
األرك��ان االسرائيلي السابق ،ووع��ده بإعادة لبنان 80
عاما ً إل��ى ال��وراء بعد ال�ح��رب ،إل��ى االع�ت��راف من رئيس
األرك��ان الحالي ب��أنّ الخطر األعظم على تل أبيب قادم
م��ن ب�ي��روت ومجاهديها األف ��ذاذ ،وص��ار خطاب السيد
نصرالله أساسا ً لسياسات ترسم في تل ابيب ،ألنّ حرب
تموز لم تنه المقاومة كما حلم بها قادة االحتالل ،ومن
يقف معهم عالميا ً وإقليميا ً وعربيا ً حتى في لبنان ،بل
العكس ما حصل فقد خرجت المقاومة من حرب تموز
أفضل مما كانت عليه قبلها ،وترجمت انتصارها إلى
انتصارات متتالية تلت الحرب في شتى المجاالت حتى
أصبحت طرفا ً إقليميا ً فاعالً وليس حزبا ً لبنانيا ً عابراً.
كما جاهر بذلك الوفد الروسي ال��ذي استقبل وف��دا ً من
قيادة حزب الله في موسكو .بعد انتهاء الحرب مباشرة،
حتى أصبح ال�ح��زب الع�ب�ا ً أس��اس�ي�ا ً ف��ي حلف ام�ت� ّد من
موسكو فطهران ودمشق وبغداد والحشد الشعبي إلى
ضاحية بيروت الجنوبية...
فببركة انتصار ت�م��وز صمد ال �ع��راق أم��ام االحتالل
األميركي وأخرجه مرغما ً ول��م يقبل بشروطه حينها،
وببركة انتصار تموز تحقق الهدف اإليراني باعتراف
العالم بأحقية طهران بامتالك برنامج ن��ووي سلمي،
وص� ��والً ل��رف��ع ال �ع �ق��وب��ات ال�ظ��ال�م��ة ال �ت��ي ف��رض��ت على
شعب مقاوم وامتدّت لـ 40عاما ً وأكثر .وببركة انتصار
تموز صمدت دمشق بوجه ح��رب كونية ام�ت�دّت لست
سنوات حتى اآلن ،وكان هدفها إسقاط سورية وكسر
م �ح��ور ال�م�ق��اوم��ة وع ��زل ح��زب ال �ل��ه .وب�ب��رك��ة انتصار
تموز ص��ار الطائر ال��روس��ي يقاتل دف��اع�ا ً ع��ن الجندي
السوري وينسق حكما ً مع المقاوم اللبناني الذي أبهره،
وأبهرالعالم بمهارة القتال وقوة اإلرادة وشدة البأس.
وببركة انتصار ت�م��وز ص�م��دت المقاومة الفلسطينية
في غزة وانتصرت بصمودها ،بعد أن كان إنهاؤها هو
الهدف المعلن ،وببركة انتصار تموز انتصر انصار الله
في اليمن ،وصمدوا بوجه العدوان السعودي المدعوم
من واشنطن وت��ل أبيب وباقي محور الش ّر لبقاء باب
المندب تحت سيطرة «إسرائيل» وحلفائها ،فكان خضوع
الرياض عنوانا ً لهذا االنتصار ،وببركة انتصار تموز
تشكل الحشد الشعبي في العراق وقاوم خليفة تل أبيب
وواشنطن في العراق وابنهما البار «داع��ش» اإلرهابي
وإخ��وان��ه م��ن تنظيمات ال �ش � ّر ال �ت��ي أص�ب�ح��ت مشافي
تعج بهم ليكتمل المشهد بإنشائهم ودعمهم
تل أبيب
ّ
ً
ّ
وإسنادهم بكل ش��يء وم ��داواة جراحهم ،وص��وال إلى
دفنهم إنْ استلزم األمر...
ك ّل هذا وأكثر ت ّم ببركة انتصار تموز ،فلواله لكانت
بيروت ودمشق وبغداد والقدس والقاهرة في خبر كان
ول�ك��ان ال�ش��رق األوس��ط الجديد ق��د وق��ع حتماً ،ولكان
العالم العربي ع��ائ��دا ً  80ع��ام�ا ً إل��ى ال ��وراء ول�ي��س فقط
لبنان ،ك � ّل ذل��ك جلبته المقاومة االقليمية ال�ي��وم ،فمن
يقاتل في دمشق ويجرح في بغداد ويصمد في صنعاء،
ويستشهد في غزة ويقاوم في طهران جميعهم ينظرون
إلى سيد المقاومة هو قائدهم وزعيمهم ،وحامل رايتهم
ول��وائ�ه��م وراس ��م فرحتهم وم�ض� ّم��د ج��راح�ه��م واألم��ل
ال��وح�ي��د بنصرهم ،ف��إنْ ان�ت�ه��وا م��ن عوائقهم الداخلية
سيعودون إليه ليوحد الجهد ويرسم الطريق ويتخذ
القرار ويطلق العنان لتحرير أشمل في القدس والجوالن
وشبعا وك ّل أرض د ّنسها جندي االحتالل ،أما من اتخذ
من التفاوض سبيالً وص��ار يأمل بقتل أبنائه وإخوانه
خيرا ً،وكتب بذلك المبادرات وأقام المؤتمرات ،وأعلن
تطبيع ال�ع�لاق��ات لغاية ح � ّل ال �ن��زاع سلمياً ،كما يدّعي
بالرغم من تمادي االح�ت�لال في ظلمه وطغيانه ...هو
ك��اذب لما يدّعي ،فمصر السيسي ذهبت نحو نتنياهو
طالبة ال��رج��اء بالمساعدة في ملف المياه مع اثيوبيا،
ومملكة عبد الله في األردن تتخذ من االحتالل سبيالً
للحفاظ على مناصبها بعد حمى ال�ث��ورات ،أم��ا سلمان
ومملكته ال�خ��اوي��ة فلجأوا لتل أب�ي��ب لتالقي المصالح
وتشارك األعداء وك ّل يصل نحو ما يريد ،وال للقدس إال
رجال مقاومين ال يريدون صخبا ً إعالميا ً وال يسعون إال
لتركهم وشأنهم..
خالصة القول ،إنّ انتصار تموز أثبت ص��واب خيار
ال �م �ق��اوم��ة وق��درت��ه ع�ل��ى االن �ت �ص��ار ،لتحقيق م��ا يريد
وإي �ق��اف وح��ش ك��اذب بيته أوه��ن م��ن بيت العنكبوت،
في حين يستم ّر الساسة بعنادهم وإيمانهم بالتفاوض
خيارا ً رغم فشله ،فهم في ذلك فاشلين ومص ّرين على
فشلهم وه��م ي �ك � ّررون ال�خ�ي��ار ن�ف�س��ه ،لتحقيق نتائج
متغيّرة ليرسخوا بذلك عجزهم وخضوعهم وخيانتهم
لشعوبهم.
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اليمن ي�ستغيث� ...ألي�س بينكم م َْن يقول لآل �سعود كفى؟
 هشام الهبيشان
م��ا زال ��ت أص� ��داء ف�ش��ل م��ؤت�م��ر ال �ك��وي��ت ف��ي تحقيق
أي اخ�ت��راق بملف الح ّل اليمني تأخذ أبعادها المحلية
ّ
واإلقليمية والدولية ،وتعود من جديد محاوالت قوى
العدوان لغزو محافظة صنعاء ،هذا الفشل ومحاوالت
التعويض بالميدان من قبل أطراف العدوان التي تأخذ
بمجموعها عدة مسارات على صعيد مواقف وخالفات
مكونات هذا الحلف العدواني وأدوات��ه في اليمن ،وهنا
متابع لما يجري باليمن ،كيف بدأت بشكل
يالحظ ك ّل
ٍ
واض ��ح ت��داع �ي��ات ال �ح��رب ال�ع��دوان�ي��ة ع�ل��ى ال�ي�م��ن تأخذ
ٍ
ألي متابع
مسارات خطير ٍة جداً ،وبهذه المرحلة ال يمكن ّ
لمسار تحركات الحرب العدوانية السعودية  -األميركية
على اليمن أن ينكر حقيقة أنّ هذه الحرب بطريقة عملها
ومخطط سيرها ستج ّر المنطقة بكاملها إل��ى مستنقع
الفوضى واالح�ت��راب والك ّل يعلم أنّ المستفيد الوحيد
م��ن ال �ت��داع �ي��ات المستقبلية ل �ه��ذه ال �ح��رب ه��و الكيان
الصهيوني ،ومع ك ّل هذا وذاك ما زالت طبول حرب قوى
العدوان ُتقرع داخل حدود اليمن برا ً وبحراً ،وطائرات
«الناتو الخليجي» ُتغطي سماء اليمن ،والقصف يستم ّر
والجوع يستم ّر ويموت أطفال اليمن ونساؤه ورجاله،
ونستع ّد بفضل وب��رك��ة «ن��ات��و الخليج» لحرب مذهبية
تقسيمية جديدة مسرحها الجديد هو اليمن.
بهذه المرحلة يبدو واض �ح �اً ،أنّ ت��داع�ي��ات العدوان
السعودي  -األميركي على اليمن ب��دأت ُتلقي بظاللها
على ال��وض��ع ال�م��أس��اوي والمعيشي بالداخل اليمني،
فاليوم جاء المشهد اليمني ليلقي بكل ظالله وتجلياته

المأساوية واقعا ً جديدا ً على الواقع العربي المضطرب،
فيظهر إلى جانب هذا المشهد العربي المضطرب واقع
المشهد اليمني بكل تجلياته المؤلمة والمأساوية ،والتي
ما زالت حاضرة منذ اندالع الحرب العدوانية السعودية
 األم�ي��رك�ي��ة على الشعب اليمني قبل م��ا ي �ق��ارب عاموثالث شهور ،وفي آخر تطورات هذا المشهد استمرار
فصول هذا العدوان العسكري على األرض ،تاركا ً خلفه
آالف الشهداء وعشرات اآلالف من الجرحى ،ودمارا ً
واضحا ً وبطريقة ممنهجة لكل البنى التحتية في الدولة
اليمنية.
وبالتزامن مع مشروع تفتيت وتدمير وتقسيم اليمن
ال��ذي ي�ت� ّم ال�ي��وم م��ن خ�لال ه��ذه ال�ح��رب ال�ش�ع��واء على
اليمن ،ال��ذي «يعاني أكثر من  % 80من أهله من الفقر
وضنك الحياة ،ومع ك ّل هذا وذاك ما زالت كرامة وعزة
الشعب اليمني مضرب مثل لك ّل من عرف هذا الشعب»،
فقد الح��ظ جميع المتابعين كيف أط� ّل علينا في الفترة
األخيرة بعض من يدّعون أنهم فالسفة اإلعالم ومنظرو
التحليل ال�ف��وق��ي ،وي � ّدع��ون أي�ض�ا ً أن�ه��م مثقفون عرب
وما هم إال أصحاب عقول وأفكار ضحلة ،هؤالء الذين
ي�ق��رؤون ال��واق��ع وف��ق م��ا يشتهون ووف��ق م��ا يرسمون
في مخيّالتهم لكسب شهر ٍة أو لبيع ذمةٍ ،فهؤالء عندما
ي��ر ّوج��ون الستمرار الحرب على اليمن أال يعلمون أنّ
نتائج ومكاسب هذه الحرب ستكون على حساب دماء
األب��ري��اء وجثث األط�ف��ال ودم��وع الثكالى ،وه��ذا إنْ د ّل
على شيء فهو ال يد ّل إال على غباء وحمق يعيشه بعض
هؤالء ،فما هكذا تورد اإلبل يا حمقى اإلعالم.
األه ّم اليوم هو أن ندرك أنّ هذه المرحلة وما سيتبعها
من مراحل دقيقة من تداعيات الحرب العدوانية على
اليمن ،تستدعي بك ّل تطوراتها وأحداثها من الجميع أن

يقفوا وقفة حق مع ضمائرهم ،وأن ال يكونوا شركاء في
مشروع التدمير والتمزيق واإلج�ه��از على ه��ذه األمة،
فالحدث الجلل وعدوان »ناتو الخليج» الشامل على اليمن
يستدعي حالة من الصحوة الذهنية والتاريخية عند ك ّل
العرب والمسلمين ،فالمرحلة لم تعد تحتمل وجود مزيد
من االنقسام والتفتيت والتمزيق لهذه األم��ة جغرافيا ً
وديمغرافياً ،وهذه دعوة إلى النظام السعودي الذي يج ّر
اليوم المنطقة واألمة بكاملها نحو االنتحار التدريجي،
ل�ك��ي يتعقل ب��أف�ع��ال��ه وي �ق��رأ ال��واق��ع بحكمة وبمنطق،
ألنّ االحتكام إل��ى التصرفات االنفعالية وردود الفعل
المتس ّرعة ال تجدي نفعا ً بل تعود بالوبال على أصحابها
قبل غيرهم ،ونحن اليوم كما كنا دائما ً نتمنى أن يكون
دور السعودية في العالمين العربي واإلسالمي دورا ً
قائدا ً وم��رك��زا ً للمواقف التاريخية المنقذة لألمة ،لكن
الواقع هو أنّ العدوان السعودي على اليمن كسر آخر
الرهانات على الدور الذي كنا نتمنى أن تلعبه السعودية
في المنطقة.
ختاماً ،يمكن القول إنّ المشهد اليمني ي��زداد تعقيدا ً
م��ع م��رور األي ��ام ،ول�ق��د أسقطت ح��رب «ن��ات��و الخليج»
األخيرة على اليمن الكثير من األقنعة التي لبسها البعض
من العرب كذبا ً وري��ا ًء وتملقا ً أحياناً ،وأحيانا ً أخرى
ب�ه��دف تحقيق بعض المصالح الضيقة وال�س�ع��ي إلى
اكتساب شعبوية كاذبة مز ّيفة ،فالبعض ذه��ب مرغما ً
إلى هذه الحرب الرتهانه لمشروع ما أو بهدف االنتفاع
الشخصي ،والتفاصيل تطول هنا وال تقصر ،ففكرة
«الناتو الخليجي» الجديد ،وأن يكون اليمن هو الساحة
األولى الختبار نماذج نجاحات هذا «الناتو الخليجي»،
فكرة حمقاء بك ّل المقاييس ،وستكون لها نتائج كارثية
وتداعيات خطيرة على المنطقة ك ّل المنطقة.

مجل�س العموم يقرر مناق�شة عري�ضة تدعو لإعادة اال�ستفتاء على البقاء في االتحاد الأوروبي

تيريزا ماي تتولى رئا�سة وزراء بريطانيا
وت�ستعد لت�شكيل حكومة ن�سائية
انتشر في مواقع التواصل االجتماعي مقطع
فيديو تظهر فيه تيريزا م��اي التي تولت أمس،
منصب رئيسة ال���وزراء البريطانية ،وه��ي تبدو
مرتبكة أثناء ظهورها ألول مرة أمام صحفيين في
داونينغ ستريت.
ماي التي تسلم الرئاسة خلفا ً لرئيس الوزراء
البريطاني السابق ديفيد كاميرون سعّ ت لتسجيل
ه��ذه اللحظة التاريخية ،لكنها لم تنجح إال من
المحاولة الثانية ،إذ عند خروجها من باب مكتبها
الجديد ل ّوحت لعدسات الكاميرات ثم مضت إلى
اليمين ،لكنها سرعان ما أدركت أنها ذهبت باالتجاه
الخطأ ،فعادت لتكرر محاولتها االستعراضية ،لكن
هذه المرة في االتجاه الصحيح حيث كانت سيارة
تنتظرها لتقلها إلى مجلس العموم.
هذا ومن المتوقع أن تبدأ ماي على الفور في
تشكيل حكومة جديدة ،وهو تحرك معقد يعتمد
على التوازن السياسي ،ستحاول من خالله إرضاء
معسكرات متنافسة في حزبها المنقسم بشدة
بشأن ملف االتحاد األوروبي.
ووفقا ً لتقارير إعالمية فمن المتوقع أن تختار
ماي نساء لتولي مناصب ب��ارزة ،ومن المحتمل
أن يخسر جورج أوزب��ورن وزير المالية في عهد
كاميرون منصبه.
وقبل االستفتاء كانت م��اي ضمن المعسكر
المؤيد لبقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي ،رغم
عدم مشاركتها بنشاط في الحملة .ومنذ اإلعالن
ع��ن نتيجة التصويت قالت م��اي أكثر م��ن مرة
إن «ال��خ��روج يعني ال��خ��روج» ويقول داعموها
إنها عازمة على الخروج من االتحاد األوروب��ي
بنجاح.
في غضون ذلك ،قرر مجلس العموم البريطاني
مناقشة عريضة وقعها أكثر من  4ماليين شخص،
تدعو إلعادة االستفتاء الذي أجري الشهر الماضي،
وص� ّوت فيه الناخبون لصالح إخ��راج البالد من
االتحاد األوروبي ،ولكنه لن يتخذ قرارا ً حول إعادة
االستفتاء .وستجرى المناقشة يوم الـ  5من أيلول
المقبل في قاعة المناقشات الثانية في مقر البرلمان
والتي يطلق عليها اسم «قاعة وستمنستر» ،حيث
لجنة العرائض في مجلس العموم ،إنها قررت
إحالة الموضوع للمناقشة نظرا ً لعدد الموقعين

الهائل ،مؤكدة في الوقت ذاته أ ّنها ال تؤيد الدعوات
الجراء استفتاء ثان.
وجاء في العريضة التي نشرت في اإلنترنت قبل
موعد االستفتاء في الـ  23من حزيران الماضي ،أنّ
على الحكومة إجراء استفتاء ثانٍ إذا كانت نسبة
التأييد ألي من الخيارين ال تصل إلى  % 60من
مجموع األصوات ،على أن تتجاوز نسبة المشاركة
 % 75من المسموح لهم بالتصويت.
وج��اء في تصريح أصدرته اللجنة «ستتيح
المناقشة العضاء مجلس العموم اب��داء آرائهم
نيابة عن أفراد دوائرهم االنتخابية ،وفي نهاية
المناقشة سيرد أحد وزراء الحكومة على النقاط
التي أثيرت خاللها» ،مضيف ًة أ ّنه «ليس لنقاش
في قاعة وستمنستر صالحية تغيير القانون،
ول��ذا فالمناقشة لن تفضي إلى ق��رار حول إعادة
االستفتاء من ع��دم��ه» .كما أش��ارت اللجنة إلى
أنّ العريضة تطالب أي��ض �ا ً بتغيير ال��ش��روط
التي أج��ري بموجبها االستفتاء ،وه��و أم��ر فات
أوانه.
هذا و يذكر أنّ العديد من البريطانيين ،منهم
ن��واب في مجلس العموم ،طالبوا بإعادة إجراء

االستفتاء منذ االعالن عن نتيجته والتي فاز بها
طالبو ال��خ��روج على طالبي البقاء في االتحاد
بنسبة  % 52مقابل .% 48
وف��ي ش��أن متصل ،أ ّك��د النائب ف��ي البرلمان
البريطاني ع��ن ح��زب العمال ال��م��ع��ارض أوي��ن
سميث ،أم��س ،إ ّن��ه سيرشح نفسه أم��ام جيريمي
كوربين على زعامة الحزب في االنتخابات المقبلة،
وقال «جيريمي رجل جيد ويحافظ على معايير
حزب العمال ...ولكنه ليس قائدا ً يمكنه قيادتنا في
االنتخابات والفوز بها».
سميث أض���اف «ل���دي مجموعة سياسيات
راديكالية وذات مصداقية ...أريد أن أجعل قضيتي
ليس فقط الفوز بزعامة حزب العمال وإنما أيضا ً
برئاسة الوزراء».
هذا و كانت المنافسة قد بدأت في وقت سابق
م��ن األس��ب��وع ال��ج��اري ،عندما أعلنت النائبة
بالبرلمان أنجيال إيجل منافستها لكوربين على
زعامة الحزب .وأعلن الحزب ي��وم الثالثاء ،أن
كوربين يحق له أن يدخل تلقائيا ً في االقتراع على
الزعامة ،دون الحاجة لترشيح من أعضاء الحزب
في البرلمان.

ترامب و كلينتون يختاران نائبيهما في حال الفوز
و �ساندرز يدعم الأخيرة ر�سمي ًا
رجحت المرشحة لرئاسة الواليات المتحدة عن
ّ
الحزب الديمقراطي هيالري كلينتون ،اختيار القائد
السابق لقوات حلف شمالي األطلسي األدميرال
جيمس ستافريديس كمرشح لمنصب نائب الرئيس
في حال فوزها.
وبحسب بيانات بعض المصادر ،فمن المتوقع
أن يتم ترشيح ،القائد السابق لقوات حلف شمالي
األطلسي األدميرال جيمس ستافريديس لمنصب
نائب الرئيس األميركي الجديد ،وال���ذي سيتم
اإلعالن عنه خالل الشهر الحالي.
يذكر أنّ ستافريديس شغل منصب قائد قوات
«الناتو» في أوروبا خالل األعوام التالية - 2009
 ،2013في الوقت الذي عملت فيه هيالري كلينتون
وزيرة للخارجية ،ويشغل حاليا ً منصب عميد كلية
الحقوق بجامعة تافتس في ماساتشوستس.
كما خ��دم ف��ي مناصب مختلفة ف��ي البحرية
األميركية منذ عام  ،1976كما قاد مجموعة من
حامالت الطائرات األميركية خالل األعوام -2002
 2004في منطقة الخليج خالل عملية العراق.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك ،أع��ل��ن ال��س��ي��ن��ات��ور بيرني
ساندرز ،رسميا ً عن دعمه لهيالري كلينتون في
السباق االنتخابي إل��ى البيت األب��ي��ض ،وق��ال
«هيالري كلينتون ربحت المنافسة من أجل أن
تصبح المرشح للرئاسة األميركية عن الحزب
الديمقراطي ..وأنا أهنئها بذلك ..كما أنني سأبذل
كل ما بوسعي لكي تصبح هي الرئيس الجديد
للواليات المتحدة».
وتابع ساندرز أنّ «هذه الحملة االنتخابية ليست
في الواقع عن هيالري كلينتون أو دونالد ترامب
أو بيرني ساندرز بل عن احتياجات المواطنين
األميركيين ومعالجة األزم���ات الخطيرة التي

كوالي�س
خفايا
دعت جهات دولية
متابعة للتفاهم على
الملف النووي اإليراني
إلى انتظار ما سينجم
عن االجتماع الذي
سيض ّم وزارات المالية
األميركية والبريطانية
والفرنسية واأللمانية
ومحافظي بنوكها
المركزية وعدد من
أصحاب القرار في
مصارفها الكبرى مع
وفد حكومي ومصرفي
إيراني خالل األسبوع
المقبل لمناقشة
العالقات المصرفية
وتقييم رفع العقوبات
وفقا ً لنصوص االتفاق
على الملف النووي.

�أول مناظرة تلفزيونية
بين خلفاء بان كي مون
عقدت مناظرة تلفزيونية ،أمس ،هي األولى من نوعها ،بين عشرة
مرشحين لشغل أرفع منصب دبلوماسي في العالم ،خلفا ً لألمين العام
الحالي لألمم المتحدة بان كي مون ،حيث شملت عشرة مرشحين ،تم
تقسيمهم إلى مجموعتين للمشاركة في النقاش واإلجابة عن األسئلة
التي وجهت إليهم.
وكانت البداية مع فوك يريميتش ،وزير الخارجية الصربي السابق،
أكد خالل حديثه أنّ على رأس أولوياته إنشاء جيل من بعثات األمم
«أكثر استقراراً» ،وضرورة حل النزاعات في المناطق المحتدمة بشكل
فعال كالنزاعات الحاصلة في إقليم دارفور بجنوب السودان.
أما المرشحة األرجنتينية سوزانا مالكورا ،فقد نادت بضرورة
المساواة بين الرجال والنساء حول العالم.
في حين أكدت المرشحة المولدفية الثالثة ،نتاليا جيرمان ،أنّ على
رأس أولوياتها خالل الفترة المقبلة التفكير بجدية في قضية السلم
المستدام ،والتصدي للفقر ومحاربة تهميش الشباب
كما تناولت المرشحة الرابعة الكرواتية فيسنا بوسيتش ،موضوع
التغير المناخي والخطر المحدق الذي تشكله هذه الظاهرة «التغير
المناخي هو تحد لألجيال القادمة».
وحل موضوع حل النزاعات في الدول المتصارعة ضمن أولويات
المرشحة النيوزيلندية هيلين كالرك.
بدوره ،هاجم المرشح دانيلو تورك ،رئيس دولة سلوفينيا السابق،
هاجم األمم المتحدة ،وركز في حديثه أثناء المناظرة على الصراع
الدائر في سورية ،وأكد أنّ األمم المتحدة «فقدت مصداقيتها بشكل
كبير في هذا الملف».
أما المرشح إيغور لوكسيتش وزير خارجية الجبل األسود ،فتناول
ميزانية األمم المتحدة ،موضحا ً ضرورة وجود خبراء دوليين ينظرون
في موازنة األمم المتحدة وإعادة مراجعتها.
يذكر أنّ الجمعية العامة لألمم المتحدة شهدت أول مناظرة من
نوعها لعشرة مرشحين من أصل اثني عشر ،يسعون لخالفة األمين
العام الحالي بان كي مون ،في أعلى منصب دبلوماسي.
وحضر المناظرة األمين العام لألمم المتحدة ورئيس الجمعية
العامة ودبلوماسيون وموظفو المنظمة في مقر الجمعية األممية
بنيويورك ،في ظل غياب متنافسين اثنين من العشرة المتنافسين عن
المناظرة.

طهران تعلن عن قمة
رو�سية �إيرانية �أذربيجانية
في �آب المقبل
أعلن إبراهيم رحيم بور نائب وزير الخارجية اإليراني أنّ رؤساء
إيران وروسيا وأذربيجان سيعقدون قمة ثالثية في باكو في  8آب،
مؤكدا ً أنّ «مثل هذا اللقاء سيعقد بال شك .ومن المتوقع أن يعقد في
 8أغسطس».
وذكر رحيم أنّ زعماء إيران وروسيا وأذربيجان سيبحثون في قمة
باكو تطوير طريق النقل «الشمال  -الجنوب» ،أيّ الترانزيت من منطقة
الخليج عبر أراضي جورجيا وأذربيجان وروسيا ،مؤكدا ً أ ّنه «يجب أن
يصبح طريقا ً آمنا ً لجميع دول المنطقة».
وأشار الدبلوماسي اإليراني إلى أنّ قمة باكو ستتناول كذلك أبرز
قضايا المنطقة ،خاصة األم��ن وقضايا الشرق األوس��ط ومكافحة
اإلره��اب ،إضافة إلى مسائل التعاون االقتصادي التجاري وتطوير
السياحة.
رحيم أشار إلى أنّ الرئيس روحاني يأمل في عقد لقاء ثنائي مع
نظيره الروسي فالديمير بوتين على هامش القمة ،مضيفا ً أنّ وفدا ً
إيرانيا برئاسة مساعد الرئيس اإليراني سيصل قريبا ً إلى موسكو
للمشاركة في اجتماع اللجنة الروسية اإليرانية ح��ول التعاون
االقتصادي التجاري.

فرن�سا تغلق بعثاتها الدبلوما�سية
في تركيا لأ�سباب �أمنية
يواجهونها» ،مؤكدا ً أنّ هيالري بال شك من وجهة
نظره ستكون «أفضل» مرشحة لتحقيق ذلك.
هذا و كانت كلينتون قد حصلت على عدد من
أصوات المندوبين يكفي لحصولها على الترشيح
ف��ي مطلع ح��زي��ران بعد معركة استمرت عاما ً
مع س��ان��درز ،السناتور عن والي��ة فيرمونت .إال
أنّ ساندرز رفض اإلق��رار بالهزيمة رغم أ ّن��ه قال
«س��أص��وت لكلينتون وسأعمل ك��ل م��ا بوسعي
لهزيمة المرشح الجمهوري دونالد ترامب».
من جهة أخرى ،زار ترامب ،والية فيرجينيا مع
كريس كريستي حاكم نيوجيرسي ،الذي يتوقع
أن يختاره ترامب لمنصب نائب الرئيس في حملته

للفوز بالرئاسة ،وقال إنّ «ساندرز الذي فقد كثير
من تأثيره باع نفسه للمخادعة هيالري كلينتون».
وفي السياق ،قالت مصادر في حملة ترامب إ ّنه
من المتوقع أن يعلن ترامب يوم الجمعة الشخص
الذي اختاره لخوض االنتخابات معه على منصب
نائب الرئيس.
وقالت تقارير لوسائل اإلعالم ومصادر بالحزب
الجمهوري ،إنّ م��ن بين االخ��ت��ي��ارات المحتملة
ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق لمجلس ال��ن��واب األم��ي��رك��ي
نيوت جينجريتش ،وحاكم والي��ة انديانا مايك
بنس وحاكم والي��ة نيوجيرزي كريس كريستي
واللفتنانت جنرال المتقاعد مايكل فلين.

أعلنت السفارة الفرنسية في أنقرة ،عن إغالق البعثات الدبلوماسية
الفرنسية في أراضي تركيا حتى إشعار آخر ،ألسباب أمنية بالتنسيق
مع السلطات التركية.
وفي وقت سابق أعلن القنصل الفرنسي العام في تركيا ،عن إلغاء
االحتفاالت بمناسبة يوم الباستيل الذي يصادف في  14تموز ،في
السفارة والقنصلية الفرنسيتين بسبب وجود «خطر كبير».
وكانت القنصلية الفرنسية في اسطنبول تخطط إلقامة حفل
استقبال بمناسبة يوم الباستيل ،مساء يوم أمس األربعاء ،فيما كان
من المخطط أن تستضيف السفارة التركية والقنصلية في إزمير
احتفاالت مماثلة اليوم الخميس.
وعلى صعيد متصل ،صرح الملحق اإلعالمي بالسفارة الروسية في
تركيا ،إيغور ميتياكوف ،أنّ السفارة الروسية في أنقرة تعمل بشكل
طبيعي ،بغض النظر عن إغالق فرنسا بعثاتها الدبلوماسية هناك
ألسباب أمنية.

