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ماليزيا تستجوب رئيس وزرائها السابق بتهمة »االختالس«
كواالملبور- األناضول: استجوبت »الهيئة املاليزية ملكافحة الفساد« امس، رئيس الوزراء السابق جنيب عبد 
الرزاق، في إطار التحقيقات معه في تهمة »اختالس أموال عامة«. وطلبت الهيئة من جنيب توضيح سبب 
قيامه بنقل 10.6 ماليني دوالر من صندوق التنمية احلكومي »1ام دي بي« إلى حسابه املصرفي. ويعد هذا 
املبلغ نزرا يسيرا من مليارات الدوالرات التي تدور مزاعم عن اختالسها من صندوق التنمية احلكومي، في 
فضيحة الزمت جنيب في آخر 3 سنوات له في احلكم الذي دام نحو 10 سنوات، وكانت من أسباب إطاحة 
الناخبني به من السلطة في انتخابات الـ9 من مايو اجلاري. ونقلت وكالة »أسوشيتد برس« عن الهيئة قولها: 
إن التحقيقات اجلارية قد تفضي إلى توجيه اتهامات جنائية ضد جنيب.

حدد وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو، في سياق إعالنه االستراتيجية 
األميركية اجلديدة جتاه إيران، 12 شرطا أميركيا للتوصل الى اتفاق 

جديد معها، وهذه الشروط هي:
1ـ الكشــف للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التفاصيل العسكرية 

السابقة لبرنامجها النووي.
2ـ وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وعدم إنتاج البلوتنيوم 

وإغالق مفاعل املياه الثقيلة )آراك(.
3ـ الســماح خلبراء الوكالة الدولية للطاقــة الذرية بالوصول غير 

املشروط إلى جميع املواقع النووية في البالد.
4ـ إنهاء نشر الصواريخ الباليستية والصواريخ القادرة على حمل 

رؤوس نووية.
5ـ إطالق ســراح املواطنني األميركيني ومواطنــي الدول احلليفة 

املعتقلني في إيران.
6ـ إنهاء دعم اجلماعات اإلرهابية في الشرق األوسط، مبا فيها حزب 

اهلل وحماس وحركة اجلهاد اإلسالمي.
7ـ احترام سيادة احلكومة العراقية والسماح بنزع سالح امليليشيات 

الشيعية.
8ـ وقف دعم امليليشــيات احلوثية والعمل على تســوية سياسية 

في اليمن.
9ـ سحب جميع القوات اإليرانية من سورية.

10ـ إنهاء دعم طالبان واإلرهابيني اآلخرين في أفغانستان واملنطقة 
وعدم تقدمي مأوى لقادة »القاعدة«.

11ـ إنهاء دعم »فيلق القدس« التابع لـ »احلرس الثوري« لإلرهابيني 
عبر العالم.

12ـ وقف تهديد دول اجلوار، مبا يشمل تهديدها بتدمير إسرائيل، 
والصواريخ التي تستهدف السعودية واإلمارات، فضال عن تهديدها 

املالحة الدولية وهجماتها السيبرانية املخربة.
هذه الشروط »التعجيزية« بالنســبة إليران، والتي تدفع املواجهة 

األميركية اإليرانية الى نقطة الذروة، تعني أمرين أساسيني:
٭ األول: أن إدارة ترامب ال ترى املشكلة مع إيران محصورة باالتفاق 
النووي فقط وحتل مبجرد االنسحاب من هذا االتفاق. املشكلة مع 
إيران والعقوبات اجلديدة عليها تتجاوز االتفاق النووي الى برامجها 
الصاروخية الباليستية، والى سياساتها اإلقليمية »التوسعية« واملزعزعة 
لألمن واالســتقرار في الشرق األوسط، والتسوية معها مشروطة 
باتفاق جديد يتجاوز املوضوع النووي ليشمل كل املسائل املشكو 

منها في سياسات وخطط وتهديدات وطموحات إيران.
لذلك، فإن واشنطن مهتمة بتوضيح أنه، باإلضافة الى عدم تطوير 
سالح نووي، يجب على النظام اإليراني االمتثال لعدد من الطلبات 
التي تهدف لوقف حملة زعزعة االستقرار والهيمنة اإلقليمية التي 
يقوم بها من خالل تدخله في دول اجلوار، وهذا ما يخدم على وجه 
اخلصوص إســرائيل ويلبي مطلبها األساسي في إبعاد إيران عن 
حدودها الشــمالية وعدم متكينها من إقامة قواعد عسكرية دائمة 
في سورية، وإسرائيل التي تعتبر إيران مصدر التهديد األول ألمنها 
القومــي، جنحت أخيرا في إقناع الواليــات املتحدة مبوقفها وفي 

استدراجها الى سياستها وأولوية التصدي إليران.
٭ الثاني: أن إدارة ترامب ال تريد تغيير سلوك النظام وسياساته وإمنا 

تطمح الى تغيير النظام وسقوطه »من الداخل«.
إدارة أوباما السابقة كانت تخطط إلحداث تغيير في سلوك النظام ولكن 
باللجــوء الى إغراءات وليس الى تهديدات وضغوط، إذ كان هناك رهان 
على أن إبرام االتفاق النووي ورفع العقوبات سيؤدي الى تغيير إيجابي 
في سلوك إيران اإلقليمي واندماجها في املجتمع الدولي، ورفع مستوى 
املعيشة لدى اإليرانيني، مبا يؤدي الى ابتعادهم عن التطرف وتطلعهم أكثر 
نحو الغرب، ولكن هذه الرهانات والتوقعات لم تصح، واندفعت إيران في 
سياسات تدخل وتوسع في املنطقة. فمن جهة، سارعت الى ملء الفراغ 
األميركي بعدما قرر باراك أوباما استراتيجية انسحاب من املنطقة، بدءا 
من العراق، ومن جهة ثانية وجدت إيران نفســها أمام حتديات مباغتة 
في سورية التي كان سقوط نظامها وشيكا وهو ما سيؤدي الى سقوط 
مشروعها ومصاحلها في املنطقة، وفي اليمن عندما حتولت السعودية مرة 
واحدة ومع قيادة شابة جديدة الى سياسة الهجوم واحلسم العسكري.
مع إدارة ترامب، وبعد اكتمال حلقاتهــا من الوجوه املتطرفة املعارضة 
إليران، حصــل التحول الكبير: من حصر احلديث بالتطرف واإلرهاب 
السني الى إثارة مسألة التطرف واإلرهاب الشيعي، ومن سياسة تغيير 
سلوك النظام اإليراني الى تغيير النظام الذي لو قرر االمتثال للشروط 
الـ 12 وتنفيذها، فإن ذلك ال يفضي الى تغيير في السلوك، وإمنا يعني 

أن النظام حتول الى نظام جديد مختلف متاما.
إدارة ترامب أسقطت سياســة »الترغيب والتحفيز« واعتمدت سياسة 

الترهيب وممارسة الضغوط وأولها الضغوط االقتصادية، وبالتالي فإن 
األولوية ليست للحرب وإمنا للعقوبات واملضايقات املالية واالقتصادية، 
واحلديث ليس جاريا عن إسقاط النظام اإليراني بالقوة ومن اخلارج، وإمنا 
إسقاطه من الداخل وبانتفاضة شعبية صارت متاحة وممكنة بسبب ارتفاع 
حدة الضغوط واملشاكل الداخلية من جراء العقوبات اجلديدة و»اجلدية«، 
وبسبب دعم واشنطن ألي حترك من جانب الشعب اإليراني الذي يريد 
ترامب إزالة شعور اخليبة وعدم الثقة لديه باإلدارات األميركية املتعاقبة.

عندما يوجه وزير اخلارجية األميركي »بومبيو« جزءا كبيرا من حديثه الى 
الشعب اإليراني، ويشير الى معاناة اإليرانيني حتت وطأة تراجع االقتصاد 
والفساد املستشري في إيران، وتوجيه السلطة احلاكمة ملئات املليارات 
من الدوالرات لتمويل العمليات العسكرية بينما الشعب يعاني في الداخل، 
وعندما يخاطب بومبيو اإليرانيني متســائال عما قدمته الثورة للشعب، 
فاالقتصاد يعاني والشباب اليزال يشعر باإلحباط، وعندما يقول بومبيو 
إن النظام اإليراني مرعوب من املظاهرات وعليه أن يستجيب لتطلعات 
شعبه، كل ذلك يعني بوضوح أن واشنطن حترض الشعب اإليراني ضد 

نظام اجلمهورية اإلسالمية وتراهن على قيام ثورة داخلية تطيح به.
وفي اخلالصة، فإن إدارة ترامب ال تطرح أمام النظام اإليراني إال خيارا 
واحدا هو »التغيير«، وال تفتح إال طريقا واحدا يقود الى تغيير النظام.

فما تطرحه من الشروط الـ 12 وما تسديه من نصيحة االقتداء بنموذج 
كوريا الشمالية، ال يوصل الى تغيير سلوك النظام وإمنا الى تغيير النظام 
اإليراني، نظام اجلمهورية اإليرانية ال ميكنه أن ينفذ الشروط األميركية، 

وإذا فعل سقط كمشروع وال يعود من مبرر لوجوده واستمراره.

واشنطن تريد تغيير النظام اإليراني.. ال سلوكه
حتليل إخباري

االستخبارات اإلسرائيلية تتحدث عن بداية 
نهاية حكم عباس.. وخلفائه احملتملني

فلسطني حتيل جرائم االحتالل إلى »اجلنائية الدولية«
عواصــم - وكاالت: أكــدت وزارة اخلارجية 
واملغتربني الفلسطينية أنها قدمت طلب إحالة إلى 
احملكمة اجلنائية الدولية للحالة في فلسطني، حول 
اجلرائم املستمرة التي ترتكبها سلطة االحتالل 
اإلســرائيلي التي وقعت في املاضي واحلاضر، 
وأي من اجلرائم التي تقع في املستقبل، وخاصة 
تلك املرتبطة مبنظومة االستيطان اإلسرائيلية 
غير الشرعية في األراضي الفلسطينية احملتلة، 
مبا فيها القدس الشرقية، جاء ذلك خالل اجتماع 
رسمي بني وزير اخلارجية واملغتربني الفلسطيني 
ريــاض املالكي مــع املدعيــة العامــة للمحكمة 
اجلنائية الدولية فاتو بنسودا، وذكرت اخلارجية 
الفلســطينية في بيان، إن تقدمي اإلحالة يعتبر 
ممارســة حلق وواجب دولة فلســطني، كدولة 

طرف في ميثاق روما املؤسس للمحكمة اجلنائية 
الدولية، في أن حتيل ملكتب املدعية العامة أدلة 
متعلقة بجرائم احلرب، واجلرائم ضد اإلنسانية، 
وجرائم أخرى تقــع ضمن اختصاص احملكمة، 
وذلك بهدف التحقيــق، وخدمة ملبادئ العدالة، 
واملســاءلة، ومنع إفالت املجرمــني من العقاب، 
ورادعا لسلطات االحتالل عن ارتكاب املزيد من 

اجلرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته.
وفي هذا الصدد، أكــدت الوزارة أن التأخير 
في الدراســة األولية التي بدأتها املدعية العامة 
للمحكمــة اجلنائيــة الدولية قبــل ثالثة أعوام 
ونصف العام، ال يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة 
احملكمة الختصاصها في حتقيق الردع عن ارتكاب 

اجلرائم من خالل املساءلة.

عواصم - وكاالت: أفادت صحيفة »هآرتس« 
اإلســرائيلية بأن األوســاط االســتخباراتية في 
إسرائيل ترى في نقل الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس إلى املشفى، واملؤشرات على تفاقم صحته 
»بداية نهاية حكم الرئيس«. وأشارت الصحيفة 
في تقرير نشرته إلى ورود معلومات متضاربة 
حول احلالة الصحية للرئيس الفلسطيني الذي 
يرقد في املستشــفى االستشــاري برام اهلل منذ 
أيام، للمرة الثالثة خالل أقل من أسبوع، وقالت 
إن املسؤولني الفلسطينيني يخفون حقيقة الوضع 
الصحي لعباس. وأكدت، ظهور مؤشرات أخرى 
في األشــهر األخيرة تتيح االســتنتاج أن صحة 
عبــاس البالغ من العمر ٨٢ عاما ليســت على ما 
يرام، موضحة أن الرئيس تعرض في األســابيع 

األخيرة لضغوط قوية، في ظل زياراته اخلارجية 
املتعددة لبحث تطورات القضية الفلسطينية مع 
الزمالء األجانب. ونقلت الصحيفة عن مصادر في 
رام اهلل، تقليص جدول أعمال عباس اليومية في 
الضفة، مفيدة بظهور تقلبات في سلوك الرئيس.
وذكــر التقرير: »يرى املســؤولون األمنيون 
اإلســرائيليون في ذلك بداية نهاية حكم عباس، 
غيــر أنه من غير الواضح كم من الوقت ســوف 
تستغرق هذه احلالة«. وأشارت الصحيفة إلى أنه 
لم يتضح بعد من ســيخلف عباس في مناصبه 
الرئيسية في السلطة الفلسطينية إذا قرر االستقالة 
»أو أجبر على ذلك ألسباب صحية«، مؤكدة قلق 
املسؤولني اإلســرائيليني إزاء مستقبل التنسيق 

األمني مع رام اهلل.

)رويترز(   الرئيس محمود عباس متجوال داخل املستشفى في رام اهلل بالضفة الغربية 

مايك بنس 

اإلعدام لبلجيكي مسؤول عن تدريب أطفال »داعش«

حتفظ أوروبي جتاه خطة بومبيو ملواجهة إيران

احلرس الثوري يتوعد بـ»لكم« بومبيو: من أنتم؟

املالكي يسابق الصدر لتشكيل الكتلة األكبر

بنس يحذر جونغ أون من »خداع« ترامب  ويذكره مبصير قذافي ليبيا

عواصــم - وكاالت: قــال 
عضــو ائتالف دولــة القانون 
الــذي يتزعمــه نائــب رئيس 
اجلمهوريــة نــوري املالكــي 
أمس، ان ائتالفه شــكل جلنة 
للتفاوض مع الكتل السياسية 
الفائــزة في االنتخابات بهدف 
تشــكيل الكتلة األكبــر. وقال 
عضــو االئتالف بهاء النوري، 
ان »جلنة من ثالثة أشخاص هم 
حسن السنيد وقصي السهيل 
وسامي العسكري شكلت من 

قبــل االئتالف للتفــاوض مع 
الكتل السياسية بهدف تشكيل 

الكتلة األكبر في البرملان«.
وأوضح النوري أن »اللجنة 
بدأت حوارات مع ائتالف الفتح« 
املكــون مــن أذرع سياســية 
لفصائــل احلشــد الشــعبي 
»بقيــادة هادي العامري، وفي 
طور اكمال حواراتها مع باقي 
الكتل السياسية«. وأشار الى أنه 
»من املقرر خالل اليومني املقبلني 
االعالن عن نتائج تلك احلوارات 

والتفاهمات«. ويبدو ان املالكي 
في ســباق مع خصمــه رجل 
الدين الشيعي املعارض مقتدى 
الصدر زعيم كتلة »سائرون« 
التي حلت أوال في االنتخابات، 
حيث يجــري االخير حوارات 
واسعة مع قادة الكتل السياسية 
الفائــزة في االنتخابات ضمن 
مساعيه لتشكيل الكتلة األكبر 
التي ستكلف بتسمية رئيس 
احلكومة القادمة. وأجرى الصدر 
في ساعة متقدمة من فجر أمس، 

اجتماعا مع اياد عالوي نائب 
رئيــس اجلمهوريــة رئيــس 
قائمة الوطنية، كرس ملناقشة 
خطــوات تشــكيل احلكومــة 
العراقية املقبلة. وأوضح: »كما 
مت التركيز على ســد الثغرات 
التي تكتنف العملية السياسية 
واإلسراع بتشــكيل احلكومة 
لتقــوم مبســؤولياتها«. وأكد 
الصدر على »أولويات الشعب 
العراقي في محاربة الطائفية 
والفساد وتثبيت أسس العدالة 

االجتماعية والتنعم بخيراته 
ومــوارده«. مــن جانــب آخر، 
أصــدرت احملكمــة اجلنائيــة 
املركزية العراقية أمس حكما 
باإلعدام شنقا بحق بلجيكي كان 
يدعو في ڤيديوهات الى ضرب 
فرنسا وبلجيكا، بتهمة االنتماء 
الى تنظيم داعش. وانضم طارق 
جدعون، وهو من أصول مغربية 
ومواليد العام ١9٨٨، الى صفوف 
تنظيم داعش في ٢٠١4، بكنية 

»أبو حمزة البلجيكي«.

عواصم - وكاالت: بدأت موجة التفاؤل التي أشاعتها 
األخبار عن القمة التاريخية التاريخية املنتظرة بني 
الرئيس األميركي دونالــد ترامب والزعيم الكوري 
الشــمالي كيم جونغ أون، باالنحسار بعد اإلشارات 

غير املشجعة والتهديدات املتبادلة.
إذ وبعد ان أحملت بيونغ يانغ إلى احتمال عدم مشاركة 
زعيمها في القمة، حذر نائب الرئيس األميركي مايك 
بنس بدوره، من أن الرئيس دونالد ترامب مســتعد 

لالنسحاب من القمة.
وقال بنس حملطة فوكس نيوز التلفزيونية إنه يجب 
على كوريا الشمالية أال حتاول السعي للحصول على 
تنــازالت من الواليات املتحدة مقابل وعود ال تنوي 
الوفاء بهــا. وطبقا ملقتطفات بثتها فوكس نيوز من 
مقابلة لبنس: »ســيكون خطأ فادحا أن يعتقد كيم 

جونغ أون أن بإمكانه خداع دونالد ترامب«.

وعندما سئل بنس عما إذا كان ترامب مازال من املمكن 
أن ينسحب من اجتماع القمة املقرر عقده في 12 يونيو 
في سنغافورة قال: »ال شك« في أن ترامب سيكون 
على استعداد لالنسحاب من احملادثات مع كيم إذا بدا 
أنها لن تفضي الى نتائج مؤكدا أن الرئيس ال يسعى 
إلى حتقيق نصر في العالقات العامة. وأضاف بنس إن 
إدارتي الرئيسني األسبقني بيل كلينتون وجورج بوش 
»خدعتهما« كوريا الشمالية عندما حاولت واشنطن 
في السابق حمل بيونغ يانغ على التخلي عن سالحها 
النووي، لكن اإلدارة احلالية لن ترتكب األخطاء نفسها.
وذهب نائب الرئيس األميركي أبعد من ذلك حني هدد 
زعيم كوريا الشــمالية مجددا، من مواجهة مصير 
القذافي إذا لم تتخل بــالده عن برنامجيها النووي 
والصاروخي. وأكد ان بالده تنطلق من فرضية تقول 
إن بيونغ يانغ إذا لم تتخل عن برنامجها النووي، فإن 

أحداثا مشابهة لتلك التي حصلت في ليبيا وأدت إلى 
سقوط نظام القذافي ستحدث في كوريا الشمالية.

ولفت نائب الرئيس األميركي إلى أنه »في األسبوع 
املاضي كان هناك حديث عن النموذج الليبي. والرئيس 
أوضح بجالء بأن هذا األمر سينتهي بصورة استثنائية 
كما انتهى في ليبيا، إذا لم يبرم كيم جونغ أون صفقة«.
وحني سئل بنس عما إذا كانت كلمات ترامب تعتبر 
مبنزلــة تهديد لبيونغ يانغ، أجــاب: »أعتقد أن هذا 

باألحرى حقيقة«.
وذكر نائب الرئيس األميركي أن ترامب »أوضح أن 
الواليات املتحدة حتت قيادته ال تنوي حتمل وضع 
يكون فيه لدى نظام كوريا الشــمالية أسلحة نووية 
وصواريخ باليستية تهدد الواليات املتحدة وحلفاءنا«.
ولم يستبعد بنس أن تلجأ بالده إلى استخدام القوة 
العسكرية، مضيفا: »لقد أوضحنا أننا نواصل ممارسة 

ضغوط ديبلوماسية واقتصادية على كوريا الشمالية، 
وننظر في جميع اخليارات لتحقيق هذا الهدف«.

في سياق متصل، توجه صحافيون أجانب إلى كوريا 
الشمالية أمس لتغطية تفكيكها ملوقع التجارب النووية 
كما وعدت، وهي خطوة اعتبرت بادرة حســن نية 

قبل القمة املرتقبة.
وتوجه عشرات الصحافيني من الصني والواليات املتحدة 
وروسيا على منت طائرة مستأجرة أقلعت من بكني، 
بحسب شبكة »سي جي تي ان« التلفزيونية الصينية 
الرسمية التي أرسلت صحافيني لتغطية احلدث أيضا. 
وأظهرت املشاهد الصحافني وهم يستقلون طائرة 

صغيرة عليها علم كوريا الشمالية.
وسيقوم الصحافيون بتغطية تدمير موقع بونغيي- 
ري للتجارب النووية، داخل جبل في شــمال شرق 
البالد، في عملية يتوقع أن تتم بني اليوم واجلمعة.

االنسحاب من االتفاق النووي 
جعل أو سيجعل املنطقة أكثر 
أمنا من تهديد االنتشار النووي، 
أو كيف ســيجعلنا في موقع 
أفضل للتأثير في سلوك إيران 
في مجاالت خارج إطار االتفاق«.

وأكدت أن »االحتاد األوروبي 
سيبقى مؤيدا ملواصلة التنفيذ 
الكامل والفعلي لالتفاق النووي 
مــا دامــت إيــران تفــي بــكل 
التزاماتها املرتبطة بالبرنامج 

النــووي، وهــو مــا قامت به 
حتى اآلن«.  وذكرت املسؤولة 
األوروبية الوزير األميركي بأن 
اتفاق النووي املوقع في يوليو 
٢٠١5 بــني طهــران ومجموعة 
الــدول الســت الكبــرى التي 
تضم أملانيا والصني والواليات 
املتحدة وفرنســا وبريطانيا 
وروســيا، »هو ملك املجتمع 
الدولي وقد صادق عليه مجلس 

األمن الدولي«. 

السنوات. وأضاف أن توحيد 
اجلهود هو الطريق الصحيح 
لتــدرك طهران عبثية تغولها 
ومتددها. ومــن جهتها، أكدت 
مسؤولة السياسة اخلارجية 
باالحتــاد األوروبي فيديريكا 
موغيرينــي أنه مــا من »حل 
بديــل« عــن اتفــاق النــووي 
مع إيــران. وقالت موغيريني 
فــي بيان إن »خطــاب الوزير 
بومبيو لم يثبت البتة كيف أن 

عواصم ـ وكاالت: استهزأ 
نائــب قائــد قاعدة ثــار اهلل 
باحلــرس الثــوري اإليرانــي 
إسماعيل كوثري بالتهديدات 
األميركية بتشــديد العقوبات 
التي وردت على لســان وزير 
اخلارجية مايك بومبيو، قائال 
إن شعب اجلمهورية اإلسالمية 
سيرد بتوجيه »لكمة قوية إلى 

فم« بومبيو.
ونسبت وكالة أنباء العمال 
لكوثري قوله إن »شعب إيران 
ســيقف صفا واحدا في وجه 
ذلك وسيوجه لكمة قوية إلى 
فم وزير اخلارجية األميركي 

وكل من يدعمهم«.
ونقلت الوكالة عن كوثري 
القول: »من أنت وأميركا حتى 
تطلبــوا منا تقليــص نطاق 
الباليســتية؟  الصواريــخ 
التاريــخ يكشــف أن أميــركا 
هي أكبر مجــرم فيما يتعلق 
بالصواريــخ بعــد هجمــات 

هيروشيما وناجازاكي«.
اما دوليا فقد تباينت ردود 
الفعل حول خطــاب بومبيو 
ورؤيتــه االســتراتيجية إزاء 
التعامــل مــع امللــف النووي 
اإليراني، حيث قال وزير الدولة 
اإلماراتي للشؤون اخلارجية 
أنــور قرقــاش إن املقاربــة 
األميركية األخيرة هي نتيجة 
طبيعية للسلوك اإليراني عبر 

وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف يلتقي املفوض األوروبي لشؤون الطاقة واملناخ ميغيل أرياس كانيت  )رويترز(


