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ّ
لندن تحذر من عسكرة البرنامج النووي

ّ
ّ
السداسية
إقليمية  ...وترحيب أميركي إسرائيلي بمحادثات
حماس تنأى بنفسها عن ّأي حرب

أث���ار ال��ل��ق��اء امل��ث��ي��ر ل��ل��ج��دل ب�ين الرئيس
األم�����ي�����رك�����ي ،ب���������اراك أوب������ام������ا ،ورئ���ي���س
وزراء إس���رائ���ي���ل ب��ن��ي��ام�ين ن��ت��ن��ي��اه��و،
ف����ي ال���ب���ي���ت األب�����ي�����ض ،ه������ذا األس����ب����وع،
م����وج����ة م����ن ال���ت���ص���ري���ح���ات ال����ت����ي ب���دت
ح��ذرة ومتخوفة من عسكرة ّ البرنامج
ال����ن����ووي اإلي�����ران�����ي ،ف���ق���د ح������ذر رئ��ي��س
ال���وزراء البريطاني من أن إي��ران ّ
تطور
ص�����واري�����خ ق���������ادرة ع���ل���ى ض������رب ل���ن���دن،
ف��ي��م��ا ع ّ��ب��ر وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ال��ف��رن��س��ي
آالن ج���وب���ي���ه ،ع���ن ت��ش��ك��ي��ك��ه ف���ي ن��ج��اح
املحادثات املقترحة بني القوى الكبرى
وإيران بشأن برنامجها النووي ،وسط
ترحيب إسرائيلي أميركي باملحادثات
املرتقبة بني طهران و«.»1+5
وف����ي����م����ا ي���ت���ص���اع���د ال�����ج�����دل األم����ي����رك����ي
اإلس������رائ������ي������ل������ي ح��������ول ج����������دوى ض����رب����ة
ع���س���ك���ري���ة اس����ت����ب����اق����ي����ة إلي������������ران ،أع���ل���ن
املتحدث باسم حركة «حماس» ،فوزي
برهوم ،أن الحركة لن تضرب إسرائيل
ف��ي ح��ال نشوب ح��رب ب�ين الجمهورية
اإلسالمية والدولة العبرية.
وقال برهوم لوكالة «آسوشيتد برس»،
أم���س ،إن أسلحة ح��م��اس «متواضعة»
وه�������ي م������وج������ودة ب����غ����اي����ة ال������دف������اع ع��ن
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ،م��ض��ي��ف��ًا إن ح���م���اس ال

قدرة لديها بأن تكون «جزءًا» من حرب
إقليمية.
من ناحية ثانية ،كشفت صحيفة «ديلي
تليغراف» ،أمس ،أن رئيس جهاز األمن
ال��خ��ارج��ي البريطاني (إم آي  ،)6جون
سوارزّ ،
زود وزراء الحكومة البريطانية
بآخر املعلومات االستخبارية السرية
ع��ن ال��ت��ه��دي��د اإلي���ران���ي ،واالس��ت��ع��دادات
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ل��ت��وج��ي��ه ض���رب���ة وق��ائ��ي��ة
ضد النظام اإليراني.
��������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل�����ى أن ال��س��ري��ة
وأش ُ
ال���ت���ي أح����ي����ط ب���ه���ا ه�����ذا اإلي����ج����از ك��ا ّن��ت
عالية جدًا ،إلى درجة أن ال��وزراء تلقوا
ت��ع��ل��ي��م��ات ط��ل��ب��ت م��ن��ه��م ت���رك ه��وات��ف��ه��م
ال��ن��ق��ال��ة خ����ارج ق���اع���ة االج���ت���م���اع ،ج���راء
مخاوف من إمكان استخدامها كأجهزة
تنصت م��ن قبل وك���االت االستخبارات
األجنبية.
وق�����ال�����ت إن وزراء ح�������زب امل���ح���اف���ظ�ي�ن
ي��خ��ش��ون م��ن أن ح���زب ال��دي��م��وق��راط��ي�ين
األح����������������رار ،ش����ري����ك����ه����م ف�������ي ال����ح����ك����وم����ة
اإلئ��ت�لاف��ي��ة ،ل��ن ي��دع��م أي ع��م��ل عسكري
ضد إيران.
م��������ن ج�����ه�����ت�����ه ،ق����������ال رئ������ي������س ال��������������وزراء
ال���ب���ري���ط���ان���ي دي���ف���ي���د ك���ام���ي���رون ل��ل��ج��ن��ة
االرت���ب���اط ف���ي ال��ب��رمل��ان ال��ب��ري��ط��ان��ي «ال

أع���ت���ق���د أن ال����س��ل�اح ال����ن����ووي اإلي����ران����ي
ّ
يهدد إسرائيل فقط ،وم��ن الواضح أنه
يمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا للمنطقة ألن
من شأنه أن ي��ؤدي إل��ى سباق للتسلح
النووي فيها ،ويمتد إل��ى نطاق أوسع
ب��س��ب��ب وج���ود م���ؤش���رات أن اإلي��ران��ي�ين
ي��������ري��������دون ام�������ت���ل���اك ن��������وع م�������ن ق��������درات
الصواريخ العابرة للقارات».
ون����ق����ل����ت ص���ح���ي���ف���ة «دي�����ل�����ي م�����ي�����ل» ع��ن
كاميرون قوله إن العمل العسكري ضد
ً
ط���ه���ران «ال ي����زال خ���ي���ارًا م��ح��ت��م�لا ،ول��م
يستبعد من الطاولة».

وكالة
الطاقة ترجئ
مشاوراتها بشأن إيران
إلى اليوم

وف�����ي ال���س���ي���اق ،ق�����ال وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة
الفرنسي ،آالن جوبيه ،لتلفزيون «إي
تيليه» الفرنسي إنه متشكك بالتفاوض
مع إيران ،وقال «أعتقد أن إيران ما زالت
بوجهني» .وتابع «ل��ذا أعتقد أن علينا
أن نكون حازمني للغاية في ما يتعلق
بالعقوبات ،وه��و ما أراه أفضل سبيل
ملنع الخيار العسكري الذي سيكون له
عواقب ال يمكن التكهن بها».
وغ����������داة إع����ل���ان ط�����ه�����ران وال������غ������رب ع��ن
نيتهما استئناف املفاوضات النووية
ف���ي وق����ت وم���ك���ان ل���م ي���ح���ددا ب���ع���د ،ق��ال
م��س��ت��ش��ار األم�����ن ال���ق���وم���ي اإلس��رائ��ي��ل��ي
ي����اك����وف أم������ي������درور« ،أن�������ا س���ع���ي���د ج���دًا
ب��أن��ه��م ي��ف��ت��ح��ون امل��ن��اق��ش��ات» .وأض���اف
إلذاع���ة إس��رائ��ي��ل «ل��ن ي��ك��ون أح��د أسعد
منا ـــ ورئ��ي��س ال���وزراء ق��ال ه��ذا بنفسه
ـ���ـ���ـ إذا ظ���ه���ر خ��ل��ال ه�����ذه امل����ح����ادث����ات أن
إي����ران س��ت��ت��ن��ازل ع��ن ق��درات��ه��ا ال��ن��ووي��ة
العسكرية» .وتابع «هناك عالقات عمل
ج��ي��دة ج���دًا (ب�ي�ن ال���ق���ادة اإلس��رائ��ي��ل��ي�ين
ْ
واألم���ي���رك���ي�ي�ن) ،ل��ك��ن ه��ن��اك م��وض��وع��ي��ًا
اخ���ت�ل�اف ف���ي ال����وض����ع» .وأوض������ح «ف���ي
إس����رائ����ي����ل ،ن���ح���ن ق���ري���ب���ون م����ن ال��خ��ط��ر
اإلي������ران������ي ،وه�����م (ال������والي������ات امل���ت���ح���دة)
ب��ع��ي��دون .إن��ه��م ق��وة عظمى ون��ح��ن بلد

قوي بالتأكيد ،لكننا لسنا قوة عظمى.
لذلك نفكر بشكل مختلف في مفهومي
الفرص (الحوار) والبرنامج الزمني».
أما املتحدث باسم نتنياهو ،ليران دان،
ف��أك��د أن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ل��م ت��ب��ذل أي
جهد ملنع قيام إسرائيل بعمل عسكري
ضد إيران أو املوافقة عليه.
وك������ان ال���رئ���ي���س األم���ي���رك���ي ق����د ذك�����ر أن
اإلعالن عن محادثات جديدة بني القوى
الست وإي��ران يتيح فرصة دبلوماسية
لنزع فتيل األزم��ة حول برنامج طهران
النووي وتخفيف «طبول الحرب».
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ،ف��رض��ت وزارة الخزانة
األم���ي���رك���ي���ة ،أم�����س ،ع��ق��وب��ات ع��ل��ى أح��د
قادة الحرس الثوري اإليراني ،الجنرال
غ���ل���ام رض�������ا ب����اغ����ب����ان����ي ،م���ت���ه���م���ة إي�����اه
ب��ال��س��م��اح مل���ه ّ���رب���ي امل����خ����درات األف���غ���ان
بتهريب الهيرويني عبر إيران.
وفي فيينا ،أفادت مصادر دبلوماسية
محافظي الوكالة
ب��أن اجتماع مجلس ُ
الدولية للطاقة الذرية أرج��ئ أمس الى
اليوم ألن ممثلي الدول الكبرى يرغبون
ف��ي م��واص��ل��ة م��ش��اورات��ه��م ب��ش��أن امللف
ال����ن����ووي اإلي����ران����ي ب��غ��ي��ة إع������داد إع�ل�ان
بهذا الخصوص.
(أ ف ب ،أ ب ،يو بي آي ،رويترز)

«الثالثاء األميركي الكبير» :رومني يخطو ببطء ثلث املسافة نحو منافسة أوباما
شهدت  10واليات أميركية،
أول من أمس ،انتخابات
خاصة بالحزب الجمهوري
الختيار مندوبي املتنافسني
الحزبيني .املرشح األقوى
حتى اآلن ،ميت رومني ،ربح 6
منها ،وهي نتيجة تبقى أدنى
من املطلوب لحسم املعركة
ديما شريف
نجح امل��رش��ح ال��ج��م��ه��وري لالنتخابات
الرئاسية األميركية املقبلة ،ميت رومني،
نحو
في اجتياز ما يوازي ثلث الطريق ّ
الحصول على ترشيح ح��زب��ه ،رغ��م أن��ه
لم يستطع الفوز بالواليات العشر التي
ج��رت انتخاباتها الحزبية التمهيدية
ي���وم «ال���ث�ل�اث���اء ال��ك��ب��ي��ر» أول م���ن أم���س.
وب���ع���د ف������وزه ف����ي والي��������ات ف��ي��رج��ي��ن��ي��ا،
وفيرمونت ،وأوهايو ،وماساشوستس
(التي كان حاكمًا لها بني  2003و)2007
وآالس��ك��ا وآي��داه��و ،أص��ب��ح ل��دى رومني
 411م��ن��دوب��ًا م���ن أص����ل  ،1114ي��ح��ت��اج
إليهم للحصول على الترشيح الرسمي
لحزبه ،أي ما ي��وازي  36.8في املئة من
م��ج��م��وع امل���ن���دوب�ي�ن .وب����ات ال��س��ي��ن��ات��ور
ال��س��اب��ق ري���ك س���ان���ت���وروم ي��ل��ي روم��ن��ي
ف���ي ال��ت��رت��ي��ب ،م���ع  176م��ن��دوب��ًا م��ؤي��دًا
له ،إثر ف��وزه بمقاعد ثالث والي��ات هي:
تينيسي ،ون����ورث داك���وت���ا ،وج��ورج��ي��ا.
وي��أت��ي ن��ي��وت غرينغريتش ف��ي املرتبة
ال��ث��ال��ث��ة م���ع  105م���ن���دوب�ي�ن ،ه���و ال���ذي
رب������ح والي�������ة ج���ورج���ي���ا أول م����ن أم����س.
ّ
وف��ي ذي��ل الترتيب ،ظ��ل السيناتور عن
تكساس رون بول مع  46مندوبًا
والية
ّ
ف���ق���ط ،إذ إن����ه ل���م ي���رب���ح أي والي����ة حتى
اآلن ،م��ن��ذ ب��دء ال��س��ب��اق ب�ين املتنافسني
الجمهوريني في كانون الثاني املاضي.
ورغ��������م ت����ق ُّ����دم����ه امل����ل����ح����وظ ع����ل ُ����ى ب���اق���ي
ّ
امل�����رش�����ح��ي��ن ،إال أن روم������ن������ي أص����ي����ب
ب��خ��ي��ب��ة أم����ل إث����ر ص����دور ال��ن��ت��ائ��ج ،بما
أن م���س���ت���ش���اري���ه ك����ان����وا ي���ت���وق���ع���ون ل��ه
أن ي��ك��ت��س��ح ال����والي����ات ال���ع���ش���ر ،م���ا ك��ان
س��ي��ج��ع��ل��ه ف����ي م��ن��ت��ص��ف ال���ط���ري���ق إل���ى

رومني يحتفل وأفراد عائلته في بوسطن أول من أمس (جيسيكا رينالدي ــ رويترز)

خ����ط����ف ال����ت����رش����ي����ح ال����رس����م����ي ل���ح���زب���ه.
النتيجة تلك جعلت املحلل السياسي
ف����ي ص��ح��ي��ف��ة «ه���اف���ي���ن���غ���ت���ون ب���وس���ت»
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ،س����ام س���ت���اي���ن ،ي���ق���ول إن
ّ
«تحول من املرشح الذي ال يمكن
رومني
تجاهله ،إلى شخصية سيزيفية» ،نسبة
إل����ى ش��خ��ص��ي��ة س��ي��زي��ف امل��ي��ث��ول��وج ّ��ي��ة
ال��ي��ون��ان��ي��ة ،ال���ت���ي ك���ان���ت ت���ب���ذل ج��ه��ودًا
كبيرة من دون قطف ثمارها.
وفي قراءة سريعة للنتائج في الواليات
ال��ت��ي رب��ح��ه��ا ،يمكن م�لاح��ظ��ة اس��ت��م��رار
ع��ج��ز روم���ن���ي ع���ن إح�����داث أي خ���رق في
ب��ع��ض امل��ن��اط��ق؛ ف��ف��ي والي���ة ف��ي��رم��ونّ��ت،
ل��م ينل س��وى  39.8ف��ي امل��ئ��ة ،رغ��م أنها
ليست والي���ة محافظة .كما أن��ه ل��م ينل

بات بحوزة رومني
 411مندوبًا من أصل
 1114مطلوبين لفوزه
بالترشيح الجمهوري

س�����وى  38ف����ي امل���ئ���ة م����ن األص��������وات ف��ي
أوه���اي���و ،ح��ي��ث واج��ه��ت��ه ش��ب��ه مقاطعة
م��ن الناخبني اإلنجيليني َ
وم���ن ي��ع ّ��دون
أن��ف��س��ه��م «م��ح��اف��ظ�ين ج����دًا» ،و 32.6في
امل���ئ���ة ف���ي آالس����ك����ا .أم����ا ف���ي ف��ي��رج��ي��ن��ي��ا،
ف��ق��د ن���ال  59.5ف���ي امل��ئ��ة م���ن األص ّ�����وات،
وه���و رق���م ض��ع��ي��ف ،وخ��ص��وص��ًا أن����ه لم
ي���ك���ن ي��ن��اف��س��ه ف����ي ت���ل���ك ال����والي����ة س���وى
رون ب�������ول ،األض����ع����ف ب��ي�ن امل���رش���ح�ي�ن.
ول���م تستطع أرق��ام��ه ف��ي آي��داه��و (61.6
ف��ي امل��ئ��ة) ال��ت��ف ُّ��وق ع��ل��ى ن��س��ب��ة أص��وات��ه
ف���ي م��اس��اش��وس��ت��س ال��ت��ي ك���ان روم��ن��ي
حاكمها ،ون��ال فيها  72.1ف��ي امل��ئ��ة من
األصوات.
ّ
ك���ذل���ك ف�����إن األرق�������ام ال���ت���ي ح ّ��ص��ل��ه��ا ف��ي

ال������والي������ات ال����ت����ي خ���س���ره���ا ت���ش���ي���ر إل���ى
ع���ج���زه ع���ن إح������داث اخ����ت����راق ف��ع��ل��ي ف��ي
الواليات الجنوبية ،التي تقف صامدة
في وجهه؛ على سبيل املثال ،نال 25.7
في املئة من األص��وات في جورجيا ،أي
نحو نصف ما ناله فيها الفائز نيوت
غينريتش ( 47.5في املئة) .وكذلك األمر
في تينيسي وأوكالهوما ،حيث نال 28
في املئة (في الواليتني) ،في مقابل 37.3
و 33.8ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ل��ري��ك س��ان��ت��وروم.
أم����ا ف���ي ن�����ورث داك����وت����ا ،ف��ق��د ن����ال ً23.7
ف����ي امل����ئ����ة م����ن األص�����������وات ،م����ق����ارن����ة م��ع
 39.7ف��ي املئة لريك س��ان��ت��وروم .نتائج
اعتبرها ج��ون��اث��ان م��ارت��ن م��ن صحيفة
ً
ّ
«بوليتيكو» دليال على أن الطريق إلى
امل��ؤت��م��ر ال��ع��ام ل��ل��ح��زب ال��ج��م��ه��وري في
فلوريدا في  27آب املقبل ستكون طويلة
ومكلفة.
وق��د تكون املحطات االنتخابية املقبلة
ّ
صعبة أيضًا على رومني ،بما أن فوزه
ليس متوقعًا في كانساس يوم السبت
املقبل ،وال في آالباما الثالثاء املقبل.
من جهة ثانية ،تشي نتائج سانتوروم
ّ
أي���ض���ًا ب������أن وض���ع���ه ال ي������زال أدن������ى م��ن
امل��ت��وس��ط ،إذ ل��م يستطع أن ي��ن��ال أكثر
م���ن  40ف���ي امل���ئ���ة ف���ي ال����والي����ات ال��ث�لاث
التي ربحها ،وهي نسب أسوأ من التي
حققها ف��ي السابع م��ن شباط املاضي،
ح�ين اك��ت��س��ح والي����ات ك���ول���ورادو (40.2
ف��ي امل��ئ��ة) ومينيسوتا ( 44.8ف��ي املئة)
وميسوري ( 55.2في املئة).
وي������أم������ل م����ن����اص����رو روم������ن������ي أن ي���ن���ال
ال���ي���أس م���ن م��م ِّ��ول��ي ح��م��ل��ة س��ان��ت��وروم
ك���ي ي��ن��س��ح��ب رب��م��ا م���ن ال��س��ب��اق ،ك��ون��ه
األك���ث���ر إزع���اج���ًا ل���ه م���ن ب�ي�ن امل��رش��ح�ين.
لكن أحد مساعدي ّسانتوروم قال ،بعد
ص���دور ال��ن��ت��ائ��ج ،إن���ه ي��أم��ل أن ينسحب
غينغريتش ك��ي تنحصر املنافسة بني
سيناتور بنسيلفانيا السابق ورومني.
وال ي�������زال روم�����ن�����ي م���ت���ق���دم���ًا ف�����ي ج��م��ع
ال��ت��ب��رع��ات م���ع  64م��ل��ي��ون دوالر ،يليه
غيرنغريتش بـ  18مليون دوالر ،فيما ال
يزال سانتوروم في املركز الثالث مع ما
يقارب السبعة ماليني دوالر فقط .وفي
الفضاء اإللكتروني ،يسبق غينغريتش
الجميع بنحو  1.4مليون متابع له على
موقع «تويتر» ،مقابل  370ألفًا لرومني
و 160ألفًا لسانتوروم.

