10

عربيات  /دوليات

الغرب يعيد تدوير عمالئه...
ً
نموذجا
عبا�س ورجوي
 سعد الله الخليل
بالرغم من التقدّم العلمي والتكنولوجي العالي المستوى
ال��ذي وص��ل إل�ي��ه ال �غ��رب بقطاعات ش�ت��ى ،وال ��ذي مكنه من
االس �ت �ف��ادة ال�ق�ص��وى م��ن ال �م��وارد وت�ح��وي��ل أش �ب��اه الفرص
إل��ى مشاريع حيوية ،فقد فشلت محاوالته ب��إع��ادة الرونق
الطبيعي ل�ل�م��واد ال�م�ع��اد ت��دوي��ره��ا ،ف�ب��دت ش��اح�ب��ة ج��اف��ة ال
حياة فيها وال روح ليقتصر استخدامها على المهام الثانوية
واألدوار السطحية.
في السياسة دأب الغرب على التعاطي مع القيادات والنخب
السياسية التابعة بنفس اآللية التي يتعامل بها مع األدوات،
فيعيد تدويرها بعد استهالكها أكثر من م��رة وف��ي أكثر من
ألي
قضية ،إلى أن يأتي اليوم الذي يدرك أنها لم تعد صالحة ّ
مشروع فيتخلص منها ،ولع ّل مصير مبارك وبن علي أوضح
مثال على تخلي الغرب عن أتباعه ،أما الشخصيات غير القابلة
لالستخدام إال مرة واحدة فيرميها بعد االستفادة القصوى
من سلوكها ،وخير مثال على تلك النماذج األمير القطري حمد
ّ
والمنظر
بن خليفة ورئيس وزرائ��ه حمد بن جاسم بن جبر
السياسي لهما عزمي بشارة.
وب��ال��رغ��م م��ن إدراك ال �ق �ي��ادات ال�غ��رب�ي��ة ل�ص�ع��وب��ة تلميع
عمالئها وإقناع الجمهور ببراءة مراميها إال أنها تمضي قدما ً
في خطواتها ،في مسعى لملء الفراغ في الساحة السياسية،
أو لصرف النظر عن ممارسات بحق من تعتبره خطرا ً على
مشروعها في المنطقة ،ولع ّل المثال األوضح على تلك الخطة
مؤسس
التهليل للقاء مريم رج��وي زوج��ة مسعود رج��وي
ّ
منظمة «مجاهدي خلق» اإليرانية المعارضة ،برئيس السلطة
الفلسطينية محمود ع�ب��اس ف��ي ب��اري��س ،وك�لاه�م��ا م��ن تلك
أي رصيد سياسي أو شعبي،
القيادات التي لم تعد تمتلك ّ
ف��رج��وي ال�ت��ي غ��اب��ت ع��ن المشهد خ�لال ال�س�ن��وات الماضية
استحضرتها السعودية ،بعد االتفاق النووي للترويج لها
كورقة ضغط على طهران ،ومن سخر ّية القدر أن يكون عرابها
تركي الفيصل الذي أعلن في مؤتمر المعارضة اإليرانية في
باريس إصراره على إسقاط النظام اإليراني ،ودعمه وصول
رجوي لسدة الرئاسة ،دون أن يقدّم إجابات للشارع اإليراني
عن أسباب منع المرأة من قيادة السيارة أو المشاركة العلنية
في العمل المؤسساتي في مملكته ،في حين يعادي توجهات
بلد حفظ ك ّل المقومات الديمقراطية لشعبه ،فهل يتوقع عاقل
بأنّ السعي السعودي سيجد صداه في الشارع اإليراني الذي
شهد أشرس المنافسات االنتخابية خالل العقود الماضية؟
في المقابل فإنّ اللقاء ثبت مكانة عباس كورقة سعودية،
خاصة أنّ اللقاء ال يخدم القضية الفلسطينية حتى من وجهة
نظر عباس ،فهل بإمكان رجوي الضغط على تل أبيب لتنفيذ
مطالب السلطة ،وبالتالي فإنّ اللقاء لم يكن أكثر من محطة
لشتم طهران والنيل من االتفاق النووي اإليراني في خطوة
ت��رى فيها ال��ري��اض ن �ص��را ً م�ع�ن��وي�اً ،ول �ع � ّل اخ�ت�ي��ار باريس
كمكان للقاء يظهر عمق النفوذ السعودي في اللقاء ،والرضى
األميركي ال��ذي ّ
فضل االكتفاء بالترويج اإلع�لام��ي وإظهار
الدور السعودي الفرنسي.
لن يؤثر اللقاء على المشهد اإليراني لصعوبة اختراق منظمة
«خلق» منظومة طهران السياسية ولغياب الحاضنة الشعبية
لها في المشهد الداخلي ،في حين شكل ضربة موجعة للسلطة
الفلسطينية التي اش�ت��رت ع��داوة ط�ه��ران بالمجان وأكملت
الخناق على القضية الفلسطينية بعد غ��رق ق�ي��ادات حماس
في المستنقع اإلخواني ،ومحاوالتهم النجاة على الشواطئ
التركية األردوغانية ،وقبولهم بدويلة غزة وشرعنة التطبيع
مع العدو من البوابة السعودية ،ما أدخل القضية الفلسطينية
في المزيد من الغرق المجاني نتيجة تماهي هذه القيادات مع
المشروع الغربي ،بدعم التف ّوق «اإلسرائيلي» عبر حفاظها
على هياكل ق �ي��ادات تمأل ال �ف��راغ الشكلي وت�ض�يّ��ق الخناق
على القيادات الفاعلة في المشهد الفلسطيني ،عبر سياسات
اإلب �ع��اد واالع �ت �ق��ال وال�ت�ص�ف�ي��ة ،ح�ي��ث ت ��درك واش�ن�ط��ن وتل
أبيب بأنّ القوى الفاعلة والمحركة للشارع الفلسطيني تلك
التي ما ت��زال تشحذ همم الشباب الفلسطيني في األراضي
المحتلة ،لتنفذ عمليات الدهس والطعن ،وهو ما يدفع العدو
للضرب من حديد إلنهاء تلك الظاهرة ،يضاف إليهم األسرى
المضربين عن الطعام الذين ما لبثوا أن تح ّولوا إل��ى رموز
تدفع الرأي العام العالمي لرفع الصوت عاليا ً وتشكيل قوى
ضاغطة إلنهاء معاناتهم ،باإلضافة إلى القيادات التي أمضت
سنوات وال ت��زال في السجون والتي تح ّولت إل��ى أيقونات
فلسطينية ،فمروان البرغوثي أحد قياد ّيي حركة فتح وزعيم
الحركة الفعلي أش � ّد خ�ط��را ً على ال�ع��دو م��ن محمود عباس،
وأحمد سعدات األمين العام الحالي للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين تخشاه سلطات العدو أضعاف مضاعفة من خالد
مشعل المنغمس في العباءة القطرية التركية ،ولذلك تص ّر
على احتجازهما وتمأل الساحات بالنجب التابعة أمثال مشعل
وعباس ورج��وي ،وغيرها من الشخصيات المعاد تدويرها
والتي ال تسمن وال تغني من جوع التوق للحرية والكرامة
الوطنية.

�أميركا :ال�صاروخ الكوري ال�شمالي �سقط في المنطقة البحرية اليابانية

بيونغ يانغ َّ
تتحدى �أعداءها
وتطلق �صاروخ ًا بال�ستي ًا جديد ًا
أطلقت كوريا الشمالية ،أمس ،صاروخا ً بالستيا ً جديدا ً من طراز «رودونغ»،
حسبما نقلته هيئة األركان المشتركة الكورية الجنوبية ،موضحا ً أنّ الصاروخ
أطلق في منطقة من جنوب غرب بيونغ يانغ نحو البحر الشرقي ،مضيف ًة أنه
قطع مسافة نحو ألف كيلومتر.
وأعلنت سيئول أنّ ه��ذه التجربة تؤكد ض��رورة نشر منظومة الدفاع
الصاروخي األميركية المتقدمة ،من طراز « »THAADعلى أراضى كوريا
الجنوبية.
من جهتها عقدت الحكومة اليابانية اجتماعا ً طارئا ً لمجلس األمن القومي في
البالد ،على خلفية إطالق كوريا الشمالية للصاروخ البالستي ،مشير ًة إلى أنّ
الصاروخ البالستي الذي أطلقته بيونغ يانغ سقط في المياه على بعد 250
كلم ،غرب محافظة أكيتا اليابانية داخل المنطقة البحرية االقتصادية الحصرية
للجانب الياباني.
وأعلن وزي��ر الدفاع الياباني جين ناكاتاني ،إنّ اط�لاق كوريا الشمالية
للصاروخ الباليستي يشكل تهديدا ً خطيرا ً ألمن اليابان ،مشيرا ً أنّ قوات الدفاع
الذاتي اليابانية ستبقى في حالة تأهب تحسبا ً إلطالق المزيد من الصواريخ من
«الدولة الشيوعية التي تعيش في عزلة».
رص��د إطالقا ً متزامنا ً لصاروخين
أنه
من جهته أعلن الجيش األميركي
ّ
باليستيين متوسطي المدى من كوريا الشمالية ،مشير ًة أنّ أحد الصاروخين
انفجر فور إطالقهِ ،أما الصاروخ الثاني «فاتخذ مسارا ً فوق كوريا الشمالية نحو
بحر اليابان».
بدورها ،دانت الخارجية األميركية بشدة «هذه التجربة ،والتجارب األخرى
إلطالق الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخراً» ،وقالت جوليا ميسون
«نبقى مستعدين للعمل مع حلفائنا وشركائنا حول العالم للرد على المزيد
من االستفزازات من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)
وأيضا ً للدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا من أيّ هجوم أو استفزاز».
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كوالي�س
خفايا

�إ�سقاط الطائرة الرو�سية �سير�سم مقدمات ا�ستراتيجية مختلفة
 محمد شريف الجيوسي
بإسقاط العصابات اإلره��اب�ي��ة المسماة أميركيا ً
معتدلة والمسلحة بمضادات الطائرات ،طائرة روسية
كانت في مهمة إنسانية ،فوق ريف إدلب ،تتخذ حرب
اإلره��اب الدولية على س��وري��ة ،م�س��ارا ً ج��دي��داً ،أش ّد
خطرا ً من إسقاط الطائرة الروسية المقاتلة من قبل
تركيا.
ف ��ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة ال �م �ن �ش �غ �ل��ة ب��اإلن �ت �خ��اب��ات
األميركية ،والمعنية ،بتداعيات اإلره��اب المنفذ في
غير دولة أوروبية ،والهجرة الشرعية وغير الشرعية
إلى أوروبا وانعكاساتها السلبية على استقرار أنظمة
حليفة مستقرة ما يهدّد استقرارها ،كألمانيا ،وتردّي
األح� ��وال ف��ي ال�ع�ض��و ال�ن�ي�ت��وي ك�ت��رك�ي��ا ،ومؤشرات
تصالحها غير المحبّذ م��ع روس �ي��ا ،وف�ش��ل تابعيها
اإلقليميين في العراق واليمن وليبيا ،ك ّل ذلك عوامل
يفترض أن تعيد واشنطن بموجبها حساباتها ،وتقلع
عن رك��وب رأسها ،في استمرار لعبة الزعم بوجود
معارضة معتدلة وأخرى غير معتدلة.
لقد أرخت روسيا قبضتها منذ شباط الماضي ،في
ضوء تع ّهدات أميركية بضبط ما يس ّمى المعارضة
المعتدلة ،لكن ه��ذه العصابات اإلره��اب�ي��ة ل��م ترعو،
وخرقت مئات المرات الهدن المتتالية بوقف إطالق
النار ،في استغالل بشع ُيذ ّكر باستغالل العصابات
اإلره��اب�ي��ة اليهودية الصهيونية ال�ه��دن م��ع العرب،
والتوسع الجغرافي ،وقتل المدنيين وارتكاب مجازر
بشعة.

وت ��ردّد أنّ روس�ي��ا االت�ح��ادي��ة وال��والي��ات المتحدة
اتفقتا على إقامة كيان أو حكم ذاتي م ّوسع أو إقليم
صح
ك ��ردي ،وه��و ق��ول (ال ن��رج��ح صحته) لكن إنْ
ّ
وأم �ك��ن تحقيقه ،يفتح ال �ب��اب إل��ى تقسيم سورية،
وت�ق�س�ي�م��ات أخ� ��رى ع �ل��ى م �س �ت��وى اإلق �ل �ي��م بأبعاد
مذهبية وطائفية وإثنية تشمل تركيا والعراق وإيران
والسعودية واليمن ومصر وليبيا والسودان (مجدداً)
ورب �م��ا ت��ون��س وال �ج��زائ��ر وال �م �غ��رب ..وال��دخ��ول في
ح��روب أهلية وغير أهلية يكون للخارج فيها المزيد
من األيادي السوداء.
ومثل ذل��ك لن يم ّر نسيما ً وياسمينا ً على أوروبا
وروس��ي��ا وال �ص �ي��ن وال �ه �ن��د ب��ل وأم �ي��رك��ا المتداعية
ب���ل وال� �ك� �ي ��ان ال��ص��ه��ي��ون��ي ،ال �م �ش �ب��ع ف���ي داخ��ل��ة
ب���األح���زاب ال��دي �ن �ي��ة ال �ع �ن �ص��ري��ة ال��دم��وي��ة المغلقة
المتطرفة ،واألق�ل�ي��ات اإلث�ن�ي��ة ال�ي�ه��ودي��ة ،ف�ض�لاً عن
عرب .1948
لكن إسقاط الطائرة الروسية واستشهاد طاقمها
ال �م �ك��ون م ��ن س �ت��ة ع �ن��اص��ر ل ��ه وق���ع ال �ص��اع �ق��ة ،أو
ه�ك��ذا يفترض على روس �ي��ا ،ال�ت��ي ت�ت�ك� ّرر محاوالت
أم �ي��رك��ا خ��داع �ه��ا ،م �ن��ذ أف� ��ول اإلت� �ح ��اد السوفياتي
مطلع التسعينات ،فالمعارضة األميركية المعتدلة،
ب��ات ل�ه��ا م �ض��ادات ط��ائ��رات ف��ي س��وري��ة ،ف��ي وقت
تميل فيه تركيا إل��ى اإلن� ��زواء ومعالجة مشكالتها
الداخلية ،ما يعني أو يستوجب ،أن تتوقف روسيا
عن إعتبار ه��ذه (الجماعات) معتدلة والتعامل معها
كما ه��و ح��ال العصابات األخ ��رى ،حيث قدمت هذه
العصابات مختارة الدليل ال�ج��ازم على أنها ليست
كذلك معتدلة ،باستهدافها ليس فقط الجيش العربي

ال �س��وري وال�ب�ن��ى التحتية وال�م��دن�ي�ي��ن السوريين،
وإن � �م� ��ا أي � �ض � �اً ،روس � �ي� ��ا ،ال� �ت ��ي ت � �ن� ��اور واش �ن �ط��ن
لتحييدها.
يرجح أنّ روسيا كانت ق��ادرة على تجنّب إسقاط
ط��ائ��رت �ه��ا ،ل�ك��ن اع �ت �ق��اده��ا ب��ال �ت��زام ه ��ذه العصابات
بتع ّهدات معلميها األميركان جعلها ال تأخذ احتياطاتها
كفاية ،وهو خطأ ما زال الروس فيما يبدو يرتكبونه،
بأي وعد أو
ونخال أنّ على الروس ولألبد عدم الثقة ّ
أي
وفي
أي نوع
ّ
تع ّهد أو التزام أو اتفاق أميركي ،من ّ
مجال.
وال ب ّد أن تستمر قناعة الروس ،أمة وجيشا ً وقيادة،
أنّ ح��رب �ه��م ع �ل��ى األرض ال �س��وري��ة ض� � ّد اإلره� ��اب
المسنود إقليميا ً ودولياً ،هي فضالً عن كونها حربا ً
ألجل استقرار ووح��دة أرض وشعب وأم��ن وسيادة
س��وري��ة ،ه��ي ف��ي آن ح��رب �ا ً إستراتيجية دف��اع �ا ً عن
أم���ن واس� �ت� �ق ��رار وس� �ي ��ادة ووح � ��دة أرض وشعب
روس�ي��ا اإلت�ح��ادي��ة ،وه��ي أق��ل كلفة مما ل��و خاضتها
على أراضيها مباشرة ،فهي بذلك ح��رب�ا ً استباقية
لدرء خطر غربي أوروب��ي أميركي نيتوي صهيوني
ورجعي ضدها.
ب �ك �ل �م��ات ،ل�ي�ك��ن أم� ��ام روس��ي��ا وإي�� ��ران والصين
والمقاومة اللبنانية ،وبالطبع سورية ،وك ّل الحلفاء،
أن ال مجال لتراجع ،إللحاق الهزيمة الناجزة المطلقة
الكاملة ض��د العصابات اإلره��اب�ي��ة بمس ّمياتها كافة
وداعميهم ،فعلى نتائجها يتوقف مسار العالم لقرن
مقبل جديد.
m.sh.jayousi@hotmail.co.uk

تساءلت مصادر
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الخارجية الرو�سية :عملية نزع ال�سالح النووي يجب �أن ت�شمل فرن�سا وبريطانيا وال�صين

مو�سكو :وا�شنطن تح ّول قنابلها النووية �إلى «�سالح عملياتي»
ّ
رفضت موسكو اعتبار القنابل النووية األميركية
«الذكية» سالحا ً «أخالقياً» ،وح�ّ�ذرت من أنّ واشنطن
تح ّول تلك القنابل من سالح للردع إلى «سالح ميداني
عملياتي».
وأ ّكدت وزارة الخارجية الروسية في معرض تعليقها
على بدء واشنطن في التحضير لالنتاج المتسلسل لقنبلة
« »12-B61التي هي نسخة معدلة لقنبلة «»B61
النووية ،أ ّك��دت أنّ الجانب الروسي ال ينوي االنجرار
إلى سباق التسلح النووي المكلف الذي أطلقه الجيش
األميركي ،لكنها ستتخذ كافة اإلجراءات الفعالة لضمان
أمنها القومي.
وقال ميخائيل أوليانوف ،مدير قسم حظر االنتشار
والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية «يدور
الحديث عن إطالق مرحلة جديدة من التحضير إلنتاج
قنابل نووية مخصصة للنشر في أراضي  5دول أوروبية
(بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا) من أجل
تحديث األسلحة النو ّوية المنتشرة هناك».
وتابع أن��ه ،حسب المعلومات المتوفرة ،سيحتفظ
الجيش األميركي بجز ٍء من القناب ِل النووية «»12-B61
في مستودعات ِه داخ � َل األراض��ي األميركية ،معتبرا ً أنّ
الوضع
تطوير القنابل النووية الجديدة لن يؤثر على
ِ
في أوروبا والعالم في الوقتِ الراهن ،ألنّ تزويد القوات
األميركية بها لن يبدأ قبل عام  .2020لكنه ح ّذر من أنّ
العواقب السلبية لمساعي واشنطن لتحديث ترسانتها
النووية ستصبح ملموسة بعد هذا الموعد.
وأوضح أوليانوف أنّ الخبراء األميركيين قد أطلقوا
على السالح النووي الجديد اسم «أخالقي» ،باعتبار أنّ
الدقة العالية لتلك القنابل الذكية ستقلص «العواقب

الجانبية» الستخدامها .وشدد على أنّ هذا األمر يزيد من
غوايّة اللجوء إلى استخدام األسلحة الجديدة ،ويح ّول
القنابل الذكية من «سالح للردع» إلى «سالح ميداني»
صمم خصيصا ً لتحقيق «أهداف عملياتية».
كما أش���ار الدبلوماسي إل��ى ال��ع��واق��ب السياسية
العسكرية الناجمة عن خطوة واشنطن األخيرة ،معتبرا ً
أنها تعني تمديد وجود «البعثات النووية المشتركة» في

اليونان تطالب بخطة بديلة بعد تهديدات تركيا بالتخلي عن اتفاق المهاجرين

م�شرعون بريطانيون :الجهود الأوروبية
ِّ
للتعامل مع �أزمة الهجرة «بائ�سة»
نقلّت صحيفة (بيلد) األلمانية،
عن وزير الهجرة اليوناني يانيس
موزاالس قوله ،إنّ االتحاد األوروبي
يحتاج إلى خطة بديلة للتعامل مع
قضية الهجرة ،بعد تهديد تركيا
باالنسحاب من اتفاق لكبح تدفق
الالجئين على أوروبا.
ودعّ ا م��وزاالس إلى توزيع عادل
لالجئين على أوروب��ا ،و ليس فقط
على دول بعينها ،مشيرا ً إل��ى أنّ
الذين يصلون إلى االتحاد يتوجهون
إلى ألمانيا والسويد .غير أنّ دوال ً
مثل المجر وسلوفاكيا ،اعترضت
على نظام توزيع الحصص الذي
اقترحه االتحاد لتوزيع الالجئين
على دوله.
هذا وكان وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو ،قد قال في
مطلع األسبوع إن أنقرة قد تنسحب
من االتفاق مع االتحاد األوروبي ،إذا
لم ِ
يف التكتل بوعوده لها بإعفاء
م��واط��ن��ي��ه��ا م��ن ت��أش��ي��رة ال��دخ��ول
إل���ى دول���ه ف��ي م��ق��اب��ل ك��ب��ح تدفق
الالجئين.
وي��ع��ت��م��د االت���ح���اد األوروب�����ي
ب��ق��وة على تركيا لتنفيذ االت��ف��اق
ال��ذي خفض إل��ى ح��د كبير ،أع��داد
المهاجرين والالجئين المتوجهين
م��ن شواطئها إل��ى ال��ي��ون��ان ،التي
كانت تكافح للتعامل مع األمر وسط
أزمة مالية طاحنة .من جهته ،قال
زيجمار جابرييل نائب المستشارة
األل��م��ان��ي��ة ،إنّ أوروب���ا ل��ن تخضع
ل�لاب��ت��زاز ال��ت��رك��ي ف��ي م��ح��ادث��اتِ
اإلع��ف��اء من التأشيرة التي أعاقها
خالف حول تشريع تركي لمكافحة
اإلرهاب ،والحملة األمنية التي تلت
محاولة االنقالب في  15تموز.
في غضون ذل��ك ،قالت لجنة من
المشرعين البريطانيين ،أمس ،إنّ
جهود االتحاد األوروب���ي لمعالجة
أزم���ة ال��ه��ج��رة فاشلة إذ أن��ه��ا في
مجملها «ضئيلة جدا ً ومتأخرة جداً»

أراضي دول حلف «الناتو» إلى أج ٍل غير مسمى ،موضحا ً
أنه في إطار هذه البعثات يتم تدريب طيارين من دول غير
نووية على استخدام األسلحة النووية األميركية .وأ ّكد أنّ
ذلك يمثل خرقا ً سافرا ً لمعاهدة منع االنتشار النووي.
ب��دوره قال سيرغي ريابكوف نائب وزي��ر الخارجية
ال��روس��ي ،إنّ موسكو ستواصل ح��واره��ا مع واشنطن
من أج��ل مناقشة كافة المواضيع المرتبطة بتحديث

الترسانات النووية.
وكانت اإلدارة الوطنية لألمن النووي في الواليات
المتحدة ،قد أعلنت ،في وقت سابق ،رسميا ً عن الشروع
في التحضير الفني إلنتاج القنابل النووية الذكية «-B61
 »12التي خضعت لعمليات تطوير عميقة ،ح ّولتها إلى
قناب ٍل ذكية أصغر حجما ً وأكثر فعالية.
في غضون ذلك ،ص ّرح نائب مدير إدارة قضايا منع
االنتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية،
فالديمير ليونتيف ،أم��س ،ب��أنّ شمل فرنسا والصين
وبريطانيا بعملية الحد من األسلحة النووية ،يعتبر
شرطا ً أساسيا ً للتقدم في ه��ذا المجال ،وأنّ الحد من
التسلح النووي يجب أن يجري بمشاركة جميع القوى
النووية.
وق��ال ليونتيف «المهمة تتمثل بإيجاد الطرق لمنح
هذه العملية (الحد من السالح النووي) طابعه المتعدد
األط���راف ورب��ط��ه م��ع جميع ال��دول التي تحمل ق��درات
نووية» ،مشيرا ً إلى أنّ فرنسا وبريطانيا لديهما «قدرات
نووية جادة وكافية والتي بحسب بياناتهما الخاصة،
قادرة أن تسبب ضررا ً كبيرا ً ألي عد ٍو محتمل» و»ال يعلنان
عنها بشكل مباشر».
وأ ّك��د الدبلوماسي أنّ روسيا «ليس لديها إمكانية
التحقق والتأكد من أنّ اإلمكانات النووية التي لدى فرنسا
أو بريطانيا هي تماما ً كما يعلنان عنها».
وقال ممثل وزارة الخارجية ،مجيبا ً عن سؤال حول
ما إذا كانت موسكو أيضا ً س ُتشمل إل��ى جانب فرنسا
وبريطانيا والصين في عملية ن��زع السالح النووي،
«إنّ هذا شرط أساسي لتحقيق مزيد من التقدم في هذا
االتجاه».

�صحيفة� أميركية تك�شف �سر دفع فدية لإيران
أرسلت اإلدارة األميركية  400مليون دوالر إلى طهران
مطلع العام الحالي ،بعد اإلفراج عن  4مواطنين أميركيين
من السجن اإليراني ،حسبما نقلته صحيفة «وول ستريت
جورنال».
وأوضحت الصحيفة أنّ طائرة نقل أميركية أوصلت
إلى إيران في كانون الثاني الماضي ،وبشك ٍل سري ،مبلغا ً
نقديا ً في العملة األجنبية (اليورو والفرانك السويسري)
يعادل  400مليون دوالر أميركي.
وبحسب الصحيفة ف��إنّ المصارف السويسرية هي
التي أعطت النقود للواليات المتحدة ،ألن إجراء محاسبات
مالية في الدوالر األميركي بين واشنطن وطهران يُعد أمرا ً
ممنوعاً .وذكرت أنّ السلطات اإليرانية قبلت هذه الخطوة
بمثابة فديّة من واشنطن ،لقاء إط�لاق س��راح مواطنين

أميركيين كانوا محتجزين لدى السلطات اإليرانية.
هذا و كانت الواليات المتحدة قد أعلنت في  16كانون
الثاني الماضي عن التوصل إلى أتفاق مع إيران بشأن
تبادل السجناء ،حيث أفرجت طهران عن  4مواطنين
أميركيين كانوا محتجزين لديها ،فيما أطلقت واشنطن
سراح  7إيرانيين كانوا معتقلين لديها.
إال أنّ السلطات األميركية ن ّفت أيّ عالقة بين هذا المبلغ
من النقود واإلف���راج عن المعتقلين األميركيين ،حيث
أوضحت أنّ هذا المبلغ المالي يعد جزء من  1.7مليار
دوالر ،تعهدت واشنطن بدفعه لطهران من أجل تسويّة
الجدال المتعلق بصفقة توريد أسلحة أميركية إلى إيران،
ت ّم التوصل إليها قبيل عام  ،1979أيّ في آخر أيام حكم
الشاه ،ولكن لم ِ
يف الجانب األميركي بها

�أردوغان :تعيين ُ�ضباط جدد بالجي�ش خالل � 48ساعة
وال تتضمن خطوات كافية للتصدي
لمهربي البشر.
وق����ال ك��ي��ث ف���از رئ��ي��س لجنة
ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة ب��ال��ب��رل��م��ان
البريطاني «جهود أوروبا لمعالجة
مشكلة الالجئين الضخمة ،و رد
االتحاد األوروبي في محاربة مهربي
البشر الذين يستغلون ويتسببون
ف��ي ت��ف��اق��م األزم����ة وال��ت��رب��ح منها
ك��ان بائساً.األوضاع الفظيعة في
مخيمات المهاجرين داخ��ل وعلى
كوكب
حدود البلدان األكث ُر ثرا ًء على
ِ
األرض هي مصد ٌر للخزي».
وقالت اللجنة البريطانية بعد
تحقيق اس��ت��م��ر ع��ام��ا ً إنّ إخ��ف��اق
أعضاء منطقة «شنجن» التي تسمح
بمرور حر بين معظم دول االتحاد
األوروب�����ي ،ج��ع��ل المشكلة أس��وأ
بفشلهم في االتفاق على الرقابة على
حدودها الخارجية.
وأض��اف��ت اللجنة «يمكن القول
أنّ اتفاق مارس  2016بين االتحاد
األوروب�����ي وت��رك��ي��ا ب��ش��أن إع���ادة
المهاجرين هي خطوة أول��ى نحو
استجابة ذات مغزى لكنها جاءت
م��ت��أخ��رة ج���داً ،وه��ي ب��ذات��ه��ا تثير
ق���درا ً ك��ب��ي��را ً م��ن ال��ج��دل ل��ع��دد من

االعتبارات».
وق����ال ال��م��ش��رع��ون إنّ أش��ي��اء
كثيرة ج���دا ً عهد بها إل��ى البلدان
األكثر تضررا ً مثل إيطاليا واليونان
وت��رك��ي��ا ،وق��ال ف��از إنّ نشر ق��وات
بحرية ف��ي البحر المتوسط فشل
في منع تدفق المهاجرين أو تعطيل
عصابات مهربي البشر.
اللجنة أش���ارت إل��ى أنّ أرق��ام �ا ً
ح��دي��ث��ة ُت��ش��ي��ر إل���ى أ ّن���ه م��ن غي ِر
المرجح أن تحقق بريطانيا الهدف
الذي حددته لنفسها إلعادة توطين
الجئ سوري بحلول عام
 20ألف
ٍ
 . 2020وأضافت أنّ الحفاظ على
اتفاق مع فرنسا الج��راءات تفتيش
لسلطات الحدود البريطانية ،في
ال��م��وان��ئ الفرنسية ع��ل��ى القتال
الفاصل بين البلدين يجب أن يكون
أولوية للحكومة البريطانية.
وف��ي ال��س��ي��اق ،قالت المتحدثة
باسم وزارة الداخلية البريطانية
«األول��وي��ة بالنسبة لنا هي تقديم
ال��دع��م ألول��ئ��ك األك��ث��ر احتياجا ً مع
الحفاظ على أمن حدودنا» مضيف ًة
أنّ بريطانيا ملتزمة وتسير في مسار
نحو الوفاء بالهدف ال��ذي حددته
لالجئين السوريين.

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغ��ان ،أمس ،عن
أنه سيعين ضباطا ً جدد في القوات المسلحة التركية
خالل الـ  48ساعة القادمة ،وذلك بعد عزل آالف الضباط
جراء محاولة االنقالب.
تصريح أردوغان هذا جاء في أثناء كلمة ألقاها خالل
االجتماع االستثنائي لمجلس الشوري ،قال فيه «أغلقنا
طالب
أي
جميع المدارس العسكرية ،ومن اآلن فصاعدا ً ُّ
ٍ
بإمكان ِه االلتحاق بالكلي ِة العسكرية من دون أن يكون

طالب ثانوية عسكرية» ،مضيفا ً «ما حصل في  15من
تموز الماضي هو فرصة إلص�لاح نظامنا بشكل كامل،
وإذا لم نطهر نظامنا من االنقالبيين ،فيمكن أن تكون هناك
محاولة انقالب جديدة» .في غضون ذلك ،قال تلفزيون
«ان.تي.في» ،إنّ الشرطة التركية اقتحمت مكاتب هيئة
األب��ح��اث العلمية والتكنولوجية (ت��وب��ي��ت��اك) ،أم��س،
واعتقلت عدد كبير من العاملين فيها ،لتوسع بذلك إطار
التحقيقات مع أتباع فتح الله غولن.

وزير الدفاع ال�صيني يدعو
�إلى اال�ستعداد لحرب في البحر
ذكرت وكالة األنباء الصينية (شينخوا) أنّ وزير الدفاع الصيني تشانغ وان تشوان حذر من التهديدات
األمنية البحرية.
ودعّ ا وزير الدفاع الصيني خالل جولة تفقدية قام بها لمتابعة عمل الدفاع الوطني في المناطق
الساحلية ،في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين ،إلى االستعداد لـ«حرب شعبية في البحر» لحماية
السيادة.
وأ ّكد الوزير الصيني خطورة التهديدات اآلتية من البحر ،وقال إ ّنه ينبغي أن يكون الجيش والشعب
مستعدين للذو ِد عن حياض الوطن وحماي ِة وحد ِة وسالم ِة األراضي الصينية.

