تركيا تطلب من القنصل اإلسرائيلي في اسطنبول مغادرة البالد مؤقتا
طلبت تركيا من القنصل االسرائيلي العام في اسطنبول مغادرة
البالد مؤقتا بحسب ما أورد االعالم الرسمي أمس االربعاء غداة
اج��راء مشابه اتخذته اسرائيل حيال القنصل التركي العام في
القدس.
وأوردت وكالة انباء االناضول ان وزارة اخلارجية التركية
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طلبت من القنصل االسرائيلي العام يوسي ليفي سافري مغادرة
تركيا «لبعض الوقت».
وكانت تركيا طلبت الثالثاء من السفير االسرائيلي في انقرة
القيام باملثل وذلك على خلفية التوتر بني البلدين بعد مقتل نحو
 60فلسطينيا بنيران اجليش االسرائيلي على احلدود بني قطاع

غزة واسرائيل.
وقامت وزارة اخلارجية االسرائيلية أمس االربعاء باستدعاء
القائم باالعمال التركي في اسرائيل الى مقرها في القدس ،بهدف
توبيخه بعد ما وصفته في بيان بأنه «معاملة غير الئقة» لسفيرها
ايتان نائيه لدى مغادرته مطار اسطنبول.
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بشأن القدس والعدوان اإلسرائيلي على غزة

اجتماع طارئ اليوم لوزراء اخلارجية العرب
بدأت اجلامعة العربية أمس األربعاء اجتماعا على مستوى
املندوبني الدائمني حتضيرا الجتماع طارئ لوزراء اخلارجية
العرب اخلميس في القاهرة «ملواجهة العدوان اإلسرائيلي
على الشعب الفلسطيني وق���رار ال��والي��ات املتحدة غير
القانوني» بنقل سفارتها إلى القدس.
وقال األمني العام املساعد للجامعة العربية السفير حسام
زكى مساء أمس األربعاء «تقرر عقد اجتماع غير عادي ملجلس
جامعة الدول العربية على مستوى وزراء اخلارجية اخلميس
بناء علي طلب السعودية».
واوض���ح ان االج��ت��م��اع ي��ه��دف ال��ى «م��واج��ه��ة ال��ع��دوان
اإلسرائيلي على الشعب الفلسطيني والتحرك ملواجهة القرار
غير القانوني الذي اتخذته الواليات املتحدة األميركية بنقل
سفارتها إلى مدينة القدس».
وبدأ املندوبون الدائمون في مقر اجلامعة العربية في قلب
القاهرة بطلب من فلسطني ،اجتماعا حتضيريا لالجتماع
غير العادي لوزراء اخلارجية العرب ،على ما أفادت مصادر
دبلوماسية.
وق��ال السفير الفلسطيني بالقاهرة ومندوبها الدائم
باجلامعة العربية دياب اللوح «ال بد أن ينتج عن هذه الدورة
غير العادية اتخاذ ردود وقرارات عملية ترتقي الى مستوى
احلدث الكارثي غير املسبوق في املنظومة الدولية».
وتابع أن «نقل السفارة االمريكية للقدس في ذكرى نكبة
الشعب الفلسطيني يعتبر عدوانا على حقوقه واستفزاز
ملشاعر األم��ة العربية االسالمية واملسيحية وزي���ادة في
توتير وتأجيج الصراع وعدم االستقرار في املنطقة» ،مؤكدا
«ضرورة التدخل السريع لتوفير احلماية للشعب الفلسطيني
األعزل».
وكان إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب في السادس
من ديسمبر  2017االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل
سفارة بالده من تل أبيب إلى القدس ،أثار غبطة اإلسرائيليني
وغضب الفلسطينيني.
وأدى نقل السفارة األميركية إلى القدس اإلثنني قبل يوم
واح��د من ذك��رى النكبة وقيام دول��ة إسرائيل ،إل��ى تصاعد
غضب الفلسطينيني.
وخيّم التوتر والعنف على مراسم نقل السفارة ،إذ نظم
الفلسطينيون مسيرات ضخمة في املنطقة احل��دودي��ة من
قطاع غزة احملاصر ،قتل خاللها نحو ستني فلسطينيا بنيران
اجليش االسرائيلي.
وال ت��زال األس��رة الدولية تعتبر القدس الشرقية أرضا
محتلة وبالتالي ال يُفترض إقامة سفارات فيها طاملا لم يتم
البت في وضعها عبر مفاوضات بني اجلانبني املعنيني.
من جانب آخر ،صرح أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة
التحرير الفلسطينية صائب عريقات ،بأن الرئيس محمود
عباس وقع على صك انضمام فلسطني لعدد من الوكاالت

استمرار قوات االحتالل في االعتداء على الفلسطينيني

الدولية.
وأض��اف عريقات في تصريحات لتلفزيون فلسطني أنه
بحضور عباس ،وق��ع وزي��ر اخلارجية واملغتربني رياض
املالكي على اإلحالة الرسمية للمحكمة اجلنائية الدولية،
مطالباً املجلس القضائي واملدعية العامة «بفتح حتقيق
قضائي مع املسؤولني اإلسرائيليني حول اجلرائم املرتكبة
بحق أبناء شعبنا» .وأشار إلى أن ممثل فلسطني لدى مجلس
حقوق اإلنسان ،السفير إبراهيم خريشة ،متكن من احلصول

على  18توقيعاً لدعوة مجلس حقوق اإلنسان لالجتماع غدا
اجلمعة ،التخاذ قرار بإرسال جلنة تقصي حقائق في جرائم
احلرب املرتكبة من جانب إسرائيل.
ونقلت وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية عن عريقات
القول إن جلنة عليا شكلها عباس «ستبدأ اجتماعاتها لوضع
ملف قطاع غزة وإزال��ة أسباب االنقسام ،ونأمل أن يتم ذلك
بأسرع وقت ممكن» .وحول املوقف األمريكي ،قال عريقات:
«عندما تقول اإلدارة األمريكية إن ح��دود القدس تقرر في

املفاوضات فهذا يعني تراجع املوقف األمريكي؛ ألنها كانت
تعتبر القدس الشرقية محتلة ،وعندما تقول احل��دود تقرر
في املفاوضات تكون اعترفت مبا تقوله إسرائيل وتريده بأن
تكون القدس عاصمة موحدة ،وه��ذا بداية مخطط أمريكي
إسرائيلي إلسقاط القضية الفلسطينية وإسقاط ملف القدس،
وال�لاج��ئ�ين واحل���دود واع��ت��ب��ار امل��ي��اه اإلقليمية واألج���واء
واحلدود اإلقليمية حتت السيطرة اإلسرائيلية».
وأعلنت وزارة اخلارجية الفلسطينية أمس االربعاء انها

منظمة حظر األسلحة الكيميائية غاز الكلور استُخدم بسراقب السورية في فبراير
أكدت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أمس االربعاء
أن غاز الكلور «استخدم على األرجح كسالح كيميائي» في
هجوم استهدف بلدة سراقب السورية في فبراير.
وأف��اد بيان املنظمة أن بعثة التحقيق التابعة ملنظمة
حظر األسلحة الكيميائية توصلت إلى أن «الكلور انبعث
من االسطوانات عند االصطدام في حي التليل في سراقب»
بتاريخ  4فبراير.
وأض���اف أن االستنتاجات التي توصل إليها فريق
التحقيق مبنية على العثور على اسطوانتني «مت التوصل
إلى أنهما كانتا حتتويان على الكلور».
وأفادت املنظمة التي تتخذ من الهاي مقرا لها أن عينات
مت أخذها من املنطقة «دلت على تواجد غير طبيعي للكلور
في البيئة احمللية» .لكن امتثاال ملهمتها ،لم تحُ َ ِمّل املنظمة

أي ط��رف في احل��رب السورية املتشابكة املستمرة منذ
سبع سنوات ،مسؤولية استخدام الكلور .وذكر املرصد
السوري حلقوق اإلنسان آن��ذاك أن  11شخصا خضعوا
للعالج جراء إصابتهم بصعوبات في التنفس في  4فبراير
اثر غ��ارات شنتها احلكومة السورية على بلدة سراقب.
وقال الطبيب محمد تناري من مستشفى نقل اليه املصابون
آن��ذاك لفرانس برس إن «جميع احل��االت التي وردت الى
املستشفى لديها اع��راض تنشق غ��ازات سامة +كلور+
كاألعياء وضيق التنفس والسعال».
وأك��دت منظمة حظر األسلحة الكيميائية أنها أجرت
مقابالت مع شهود وتوصلت إلى أن «أعراضا متسقة مع
التعرض للكلور ظهرت على عدد من املرضى في املنشآت
الطبية بعد وقت قصير من احلادثة».

وقال مدير املنظمة أحمد أوزومجو «أدين بشدة استخدام
امل��واد السامة كأسلحة من قبل أي جهة مهما كان السبب
وفي أي ظروف كانت» .وأضاف أن «أفعاال كهذه تتناقض
مع احلظر القاطع لألسلحة الكيميائية» .وينتظر حاليا
فريق حتقيق تابع للمنظمة نتائج مهمة صعبة قام بها
في بلدة دوما قرب دمشق بعدما قال مسعفون وعناصر
انقاذ إن  40شخصا لقوا حتفهم في هجوم بغازي الكلور
والسارين وقع في السابع من ابريل .واستخرج الفريق
جثثا وجمع أكثر من مئة عينة من املكان يجري حتليلها في
مختبرات عدة تابعة للمنظمة الدولية.
وات���ه���م���ت ك����ل م����ن م���وس���ك���و ودم����ش����ق م��ن��ظ��م��ة
«اخلوذ البيضاء» ،عناصر الدفاع املدني في مناطق سيطرة
الفصائل املعارضة في سوريا ،باختالق الهجوم املفترض

بإيعاز من بريطانيا والواليات املتحدة وغيرها.
 8100م��ن املسلحني وع��ائ�لات��ه��م ي��غ��ادرون ريفي
حمص وحماة إل��ى إدل��ب .من جهة أخ��رى ،انتهى أمس
األربعاء ،خروج آخر دفعة من مسلحي ريف حمص وحماة
وعائالتهم باجتاه محافظة إدلب .وقال مصدر أمني سوري
«غادرت اليوم (أمس) ،الدفعة األخيرة من مسلحي ريفي
حمص الشمالي وحماة اجلنوبي باجتاه قلعة املضيق
ومنها إلى إدلب» .وأشار املصدر إلى خروج حوالي 8100
شخص بينهم  2703مسلحني ،وهي الدفعة األكبر بني
الدفعات املاضية حيث نقلتهم  208حافالت إضافة إلى
مئات السيارات اخلاصة .ويقدر عدد املسلحني وعائالتهم
الذين خرجوا من محافظتي حمص وحماة إلى ريف حلب
الشرقي وإدلب بحوالي  15ألف شخص.

إذا حاولت الواليات املتحدة التضييق عليها

بيونغ يانغ تهدد بإلغاء القمة
املرتقبة مع واشنطن

صورة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس األميركي ترامب في سيول

ه��ددت بيونغ يانغ األرب��ع��اء بإلغاء القمة املرتقبة
بني الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس
األميركي دونالد ترامب إذا ما ضغطت واشنطن عليها من
أجل التخلي عن ترسانتها النووية في شكل أحادي.
كما الغت كوريا الشمالية لقاء رفيع املستوى مع
كوريا اجلنوبية احتجاجا على امل��ن��اورات العسكرية
السنوية «االستفزازية» التي جتريها سيول وواشنطن.
وبهذا املوقف تعود كوريا الشمالية في حتول مفاجئ
إلى خطابها التقليدي بعد أشهر من التقارب الدبلوماسي
في شبه اجلزيرة .وقال نائب وزير اخلارجية كيم كي
غ��وان ،في بيان نقلته وكالة األنباء الرسمية الكورية
الشمالية ،إنه «إذا ما حاولت الواليات املتحدة التضييق
علينا وإرغامنا على التخلي عن السالح ال��ن��ووي من
جانب واح��د ،فلن نبدي اهتماما باحملادثات» .وتوعد
بأنه في هذه احلالة فإن بيونغ يانغ «ستعيد النظر»

في مشاركتها في القمة املرتقبة بني كيم وترامب في
 12يونيو ف��ي سنغافورة .وم��ن املتوقع أن يتصدر
ملف االسلحة النووية الكورية الشمالية جدول أعمال
احملادثات ،غير أن الشمال لطاملا أكد على مدى سنوات
أنه لن يتخلى عن سالحه النووي .وتطالب واشنطن
بتخلي كوريا الشمالية عن األسلحة النووية «في شكل
كامل وقابل للتحقق وال رجعة فيه» .غير أن بيونغ
يانغ لم تفصح حتى اآلن عن التنازالت التي تقترحها
باستثناء التزامات بشأن نزع السالح النووي في «شبه
اجلزيرة الكورية» ،وهي صيغة حتمل تفسيرات مختلفة.
وقال نائب الوزير الكوري الشمالي «لقد أعربنا بالفعل
عن استعدادنا جلعل شبه اجلزيرة الكورية خالية من
األسلحة النووية ،وأعلنّا مرارا أنه يتعني على الواليات
املتحدة أن تضع حدا لسياستها العدائية جتاه كوريا
الشمالية ولتهديداتها النووية ،كشروط مسبقة».

استدعت سفراءها في أربع دول اوروبية هي النمسا وتشيكيا
ورومانيا واملجر «للتشاور معهم» اثر مشاركة سفراء هذه
الدول في حفل استقبال اقامته اخلارجية االسرائيلية احتفاال
بنقل السفارة االميركية الى القدس.
وق��ال البيان ان س��ف��راء ه��ذه ال���دول ش��ارك��وا «ف��ي حفل
االستقبال الذي اقيم في وزارة اخلارجية االسرائيلية بتاريخ
 13مايو  2018احتفاال بنقل السفارة االمريكية من تل أبيب
الى القدس واعالن القدس عاصمة موحدة السرائيل».

الصدر محور مسارات تفاوضية معقدة
لتشكيل احلكومة العراقية املقبلة
تواصلت املشاورات أمس االربعاء لتشكيل احلكومة العراقية
املقبلة بعد االنتخابات التشريعية التي جرت االسبوع املاضي ،مع
سعي ايران الى تعزيز نفوذها واحلد من دور حتالف الزعيم الشيعي
مقتدى الصدر الذي تقرب في االونة االخيرة من السعودية.
ويحتمل ان يكون الزعيم الشعبي مقتدى الصدر من سيشكل
احلكومة العراقية املقبلة ،بعدما أظهرت النتائج الرسمية األولية
فوز حتالفه ،متقدما على قائمة «الفتح» التي تضم فصائل احلشد
الشعبي ،وائتالف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويقول الباحث في معهد الشرق األوس��ط بجامعة سنغافورة
فنر حداد لوكالة فرانس برس إن خطوة استبعاد الزعيم الشعبوي
مقتدى الصدر «ليست مستحيلة باحلسابات ،لكنها صعبة من
الناحية السياسية» .وعلى خط احلسابات ،بدأت اللوائح األخرى
الفائزة ف��ي االنتخابات ،خلف حتالف «س��ائ��رون» ال��ذي شكله
الصدر مع احل��زب الشيوعي وبعض التكنوقراط ،العمل كل مبا
يراه مناسبا ،على تنظيم اجتماعات تفاوضية قد تؤدي في نهاية
املطاف إلى تشكيل تكتل يضمن لها دورا فعاال على األق��ل ،إذا لم
يكن منصب رئاسة احلكومة .لكن عراق ما بعد صدام شكل نظامه
السياسي بطريقة معقدة تفرض قيام حتالفات برملانية ،ملنع عودة
الديكتاتورية والتفرد باحلكم .عقب كل انتخابات تشريعية تدخل
الكتل الفائزة في مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية ،وليس
بعيدا أن تخسر الكتلة األولى الفائزة في االنتخابات التشريعية
قدرتها على تشكيل حكومة ،بفعل حتالفات بني الكتل البرملانية.
ل��ذا ،فمن املمكن قانونيا ودستوريا بالشكل النظري استبعاد
«سائرون» من التشكيلة احلكومية ،على غرار ما حصل في العام
 ،2010بتشكيل حتالف برملاني يجمع العدد األكبر من املقاعد
البرملانية ،ويسمي رئيس مجلس الوزراء.
وأش��ار املتحدث باسم مكتب رئيس ال��وزراء العراقي السابق
نوري املالكي ،هشام الركابي لفرانس برس إلى أن ائتالف «دولة
ال��ق��ان��ون» يتفاوض «م��ع ق��وى مهمة مثل الفتح وأط���راف سنية
وشيعية وكردية» .وكان مقتدى الصدر ،استثنى كتلتي املالكي،
وه��ادي العامري ،املقربني من إي��ران ،من أي إش��ارة إل��ى إمكانية
االئتالف معهما.

قمةلالحتاداألوروبيفيصوفيالتشكيل
جبهة موحدة بوجه قرارات ترامب
يلتقي قادة االحتاد االوروبي مساء أمس االربعاء في صوفيا
لصياغة رد مشترك على الواليات املتحدة بعد قرارات الرئيس
االميركي دونالد ترامب الصادمة حول امللف النووي االيراني
والتجارة الدولية .كما سيبحثون املواجهات الدامية التي وقعت
على حدود غزة حيث قتل عشرات الفلسطينيني برصاص اجليش
االسرائيلي منذ افتتاح السفارة االميركية في القدس االثنني.
وكتب رئيس املجلس االوروب���ي دونالد توسك في رسالة
دعوته لقادة الدول الـ« 28سنبحث التطورات الدولية االخيرة
وخصوصا بعد اعالن الرئيس ترامب حول ايران والتجارة ،لكن
ايضا االحداث االخيرة املأساوية في غزة».
ويشكل «عشاء العمل» لقادة ال��دول الـ 28في صوفيا أمس
االربعاء متهيدا لقمة مرتقبة في اليوم التالي مع نظرائهم من دول
البلقان الست (البانيا والبوسنة وصربيا ومونتينغرو ومقدونيا
وكوسوفو) لتعزيز العالقات مع هذه املنطقة التي حتاول روسيا
توسيع نفوذها اليها.

