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تقرير

أوباما وتميم :دحر «داعش» وإسقاط األسد
في فترة رئاسته «عمد الى شراء العديد
م ــن قـ ـي ــادات الـ ـح ــراك ال ـج ـن ــوب ــي ،ومــن
ضـمـنـهــم الـعـمـيــد نــاصــر عـلــي الـنــوبــة،
الختراق الحراك الجنوبي» .وفــي عدن
التي ُي ــراد لها أن تكون عاصمة بديلة
وف ـق ــا مل ـم ــارس ــات هـ ــادي وتـصــريـحــات
خليجية ،أك ــدت مـصــادر أمنية إصــدار
الـلـجـنــة األم ـن ـيــة الـعـلـيــا ف ــي املـحــافـظــة
ق ــرارات بتعيني قـيــادات أمنية جديدة،
جـ ــاءت مــذيـلــة بـتــوقـيــع ك ــل م ــن رئـيــس
وأعضاء اللجنة األمنية ،ومحافظ عدن،
عبد العزيز بن حبتور ،وقائد املنطقة
العسكرية الرابعة اللواء الركن عبد ربه
منصور الطاهري ،ووكيل جهاز األمن
الـسـيــاســي فــي مـحــافـظــات لـحــج وأبــن
وعـ ــدن ،ال ـل ــواء نــاصــر مـنـصــور ه ــادي،
وذل ــك فــي تـحـ ٍّـد صــريــح إلرادة ً«اللجنة
الثورية» في صنعاء ،ومحاولة إلرساء
سلطة ثانية من الجنوب.
إلــى ذلــك ،قالت مـصــادر فــي مطار عدن
الــدولــي إن ع ــددًا مــن ق ـيــادات ونشطاء
حــزب اإلص ــاح ،الــذيــن ف ـ ّـروا فــي أيلول
امل ــاض ــي إل ــى ع ــدد م ــن ال ـ ــدول الـعــربـيــة
وتــركـيــا عـقــب سـيـطــرة الـحــوثـيــن على
صـنـعــاء ،ع ــادوا فــي الـيــومــن املاضيني
إلى عدن .وأكدت صحيفة «عدن الغد» أن
عددًا من الرحالت التي وصلت إلى عدن
قــادمــة مــن الـقــاهــرة ودب ــي وإسطنبول،
ك ــان عـلــى متنها ق ـيــادات ونـشـطــاء في
«اإلصـ ـ ــاح» ،م ــن بـيـنـهــم مـحــافــظ عــدن
السابق اإلصالحي وحيد رشيد.

قمة أميركية قطرية
ال يمكن فصلها عن حراك
إقليمي تقترب فيه الدوحة،
ومعها أنقرة ،من الرياض،
تحت مظلة واشنطن ،في
عنوان معلن هو محاربة
«داعش» والرئيس بشار
األسد ،وهدف ضمني هو
مواجهة النفوذ اإليراني
قــد ي ـكــون ال ـل ـقــاء بــن أم ـيــر قـطــر تميم
بن حمد آل ثاني ،والرئيس األميركي
باراك أوباما ،في واشنطن أمسً ،
لقاء
ب ــن ح ـل ـي ـفــن .ل ـك ــن ع ـن ــد الـ ـغ ــوص فــي
ّ
يتحول عــدد مــن القضايا
التفاصيل،
إل ــى اخ ـت ـبــار ل ـل ـصــداقــة ب ــن ال ـب ـلــديــن،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا أن ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــزي ـ ـ ـ ــارة ه ــي
الرسمية األول ــى الـتــي يـقــوم بها أمير
ق ـطــر ل ـل ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،م ـنــذ أن تــولــى
حكم البالد في حزيران .2013
األس ـلــوب ال ــذي ت ـ ّـم مــن خــالــه اإلع ــان
ّ
عن الزيارة اتسم بالودية ،كذلك األمر
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـل ـقــاء الـ ــذي ج ـمــع بني
الــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي واألمـ ـي ــر ال ـق ـطــري
فــي الـبـيــت األب ـي ــض .فـقــد أش ــاد ب ــاراك
أوبــامــا بــالــدور الــذي تقوم بــه الدوحة
فـ ــي إط ـ ـ ــار «االئ ـ ـت ـ ــاف ال ـ ــدول ـ ــي» ضــد
تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» ،مـشـيــرًا
إل ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود «ش ـ ــراك ـ ــة مـ ـتـ ـيـ ـن ــة» بــن
ال ـب ـلــديــن .وف ــي ح ــن ات ـفــق امل ـس ــؤوالن

ع ـ ـلـ ــى دحـ ـ ـ ــر «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق،
شـ ـ ّـددا عـلــى ضـ ــرورة إس ـق ــاط الــرئـيــس
السوري بشار األسد في سوريا ،رغم
الصعوبات التي تحيط بهذا الخيار،
وفقهما.
وف ـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء م ـ ــع تـ ـمـ ـي ــم ،ق ــال
أوبــامــا« :نـحــن مـصـ ّـمـمــان عـلــى الـقـيــام
ّ
بكل ما هو ممكن لدحر تنظيم الدولة
اإلســامـيــة ،ولـكــي يتمكن الجميع من
العيش بسالم في العراق» .أما في ما
ّ
يتعلق بسوريا ،فقد أعرب أوباما عن
«قلق البلدين الشديد» حيال الوضع
ف ــي ه ــذا ال ـب ـل ــد .وق ـ ــال« :ن ــواص ــل دعــم
املعارضة املعتدلة ،ونواصل االعتقاد
بـ ــأنـ ــه ل ـ ــن ي ـ ـكـ ــون م ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن إع ـ ـ ــادة
االستقرار الكامل إلى هذا البلد ما دام
(الــرئـيــس بـشــار) األس ــد ،الــذي فقد كل
شــرعـيــة ،لــم يـغــادر الـسـلـطــة» ،مضيفًا:
«كـيــف نصل إلــى ذلــك؟ إنــه تـحـ ّـد كبير
تبادلنا بشأنه األفكار».
كــذلــك تـطـ ّـرق الجانبان إلــى األزم ــة في
ال ـي ـم ــن ول ـي ـب ـيــا وغ ـي ــره ـم ــا م ــن الـ ــدول
العربية؛ فقد أشــار أمير قطر إلــى أنه
ت ـحــدث م ــع الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي بـشــأن
ال ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .وق ـ ــال ت ـم ـيــم:
«عـلـيـنــا إي ـجــاد حــل لـقـضـيــة فلسطني،
وأن ـ ـ ـ ــا سـ ـعـ ـي ــد ب ـ ـس ـ ـمـ ــاع أن ال ــرئـ ـي ــس
(أوبــامــا) مـلـتــزم بــدفــع عملية الـســام،
فــالـقـضـيــة الفلسطينية مـســألــة مهمة
جـ ــدًا ل ـش ـع ــوب امل ـن ـط ـق ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن
مـ ـب ــاحـ ـث ــات ــه مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي
ّ
«ت ـ ـ ــرك ـ ـ ــزت ح ـ ـ ــول اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب املـ ــوجـ ــود
ف ــي مـنـطـقـتـنــا وك ـي ـف ـيــة ال ـت ـعــامــل مـعــه
وضـ ـم ــان ع ـ ــدم ع ـ ــودت ـ ــه» .ك ــذل ــك ش ـ ّـدد
أمـ ـي ــر قـ ـط ــر عـ ـل ــى «ال ـ ـعـ ــاقـ ــة الـ ـق ــوي ــة»
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،خ ـص ــوص ــا ف ــي امل ـج ــال
العسكري.

ورغ ـ ـ ـ ــم ذل ـ ـ ــك تـ ـبـ ـق ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـقـ ـض ــاي ــا،
ال ـع ـس ـك ــري ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،هـ ــي املـ ـص ــدر
األســاســي لـلـقــدر األكـبــر مــن االحـتـكــاك
بني البلدين ،بحسب ما يرى املراقبون.
وكـ ــان أم ـي ــر ق ـطــر س ـعــى إل ــى اس ـت ـبــاق
ال ـل ـق ــاء ب ــرس ــال ــة إلـ ــى أوبـ ــامـ ــا ن ـشــرهــا
فــي صـحـيـفــة «ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» ،أكــد
ف ـي ـه ــا ضـ ـ ـ ــرورة مـ ـح ــارب ــة «الـ ـتـ ـط ــرف»
م ـعــا وال ـع ـم ــل ع ـلــى «إسـ ـق ــاط الــرئ ـيــس
السوري بشار األسد» .إال أن صحيفة
«وول سـ ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال» لـ ــم ت ـغ ـفــل
ّ
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـشـ ــوب الـ ـع ــاق ــة بــن
الـبـلــديــن مـنــذ ب ــدء مــا يـسـمــى «الــربـيــع
العربي» ،ودور قطر امللتبس بالنسبة
إلى واشنطن في سياق هذا «الربيع».
ف ـق ــد أف ـ ــاد ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه ال ـص ـح ـي ـفــة،
أم ـ ـ ــس ،ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع زي ـ ـ ـ ــارة ت ـم ـي ــم،
ب ــأن ــه خـ ــال ال ــوالي ــة األول ـ ــى لـلــرئـيــس
األم ـيــركــي بـ ــاراك أوب ــام ــا ،ضـغــط عــدد
مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس األم ـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
األمـيــركــي عليه مــن أجــل سـحــب ســرب
الطائرات األميركية املقاتلة من قاعدة
«العيديد» الجوية في قطر ،احتجاجًا
على دعــم قطر لجماعات متطرفة في

تركزت المباحثات
حول اإلرهاب في
المنطقة وكيفية
التعامل معه

ال ـشــرق األوسـ ــط ،ول ـكــن وزارة الــدفــاع
األميركية (البنتاغون) رفضت الطلب
مؤكدة أن وجــود الطائرات األميركية
في قطر أمر حيوي من أجل العمليات
األمـيــركـيــة فــي املـنـطـقــة .وقــد تـ ّـم وضــع
حـ ّـد للمسألة ،فــي عــام  ،2013بتجديد
الـ ـعـ ـق ــد بـ ــن ال ـ ـطـ ــرفـ ــن ،ال ـ ـ ــذي ت ـضـ ّـمــن
استمرار الوجود العسكري األميركي
في الدوحة.
بـحـســب الـصـحـيـفــة ،ف ــإن ه ــذه الحقبة
ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم ال ـت ـط ـ ّـرق إل ـي ـهــا ســاب ـقــا،
ت ـع ـكــس ان ـق ـس ــام ــات طــوي ـلــة األمـ ــد فــي
اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة بـ ـش ــأن ال ـت ـحــالــف
األم ـ ـيـ ــركـ ــي امل ـ ـ ّ
ـوس ـ ــع م ـ ــع ق ـ ـطـ ــر ،وه ــي
أش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن «امل ـش ـك ـل ــة ت ـك ـمــن فــي
أن ال ـص ـفــات ال ـت ــي ت ـمـ ّـيــز ال ـعــاقــة بــن
ال ـب ـل ــدي ــن وت ـج ـع ــل ق ـط ــر ح ـل ـي ـفــا مـهـمــا
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،هي
ّ
ذاتـ ـه ــا ال ـت ــي ت ـش ــك ــل م ـص ــدر ق ـل ــق ،أي
الـ ـع ــاق ــات ال ـق ـط ــري ــة م ــع امل ـج ـم ــوع ــات
اإلسالمية».
ّ
التطرق إلى الخالف
وفي حني لم يتم
ال ـق ـطــري ـ امل ـص ــري ،فـقــد رأى ع ــدد ّمن
ّ
امل ـح ــل ـل ــن أن هـ ــذا الـ ـخ ــاف ق ــد ي ـعــقــد
ج ـ ـهـ ــود واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ل ـل ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـلــى
ج ـب ـهــة م ــوح ــدة ف ــي م ــواج ـه ــة تـنـظـيــم
«الـ ـ ــدولـ ـ ــة اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة» وف ـ ــروع ـ ــه فــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة .ف ـق ـط ــر جـ ـ ــزء مـ ــن ال ـت ـح ــال ــف
الــذي تـقــوده الــواليــات املـتـحــدة ويشن
ض ــرب ــات ج ــوي ــة ض ــد تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلسالمية» في سوريا والعراق ،وهي
رغ ــم ك ــل ش ــيء تـبـقــى حـلـيـفــا مـخـلـصــا
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة ،كـمــا أن مـصــر هي
حـلـيــف عـسـكــري لــواشـنـطــن مـنــذ فـتــرة
طويلة.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

تقرير

«الموساد» يخالف نتنياهو :إيران بعيدة عن القنبلة؟
ما قل
ودل
استشهد فجر أمس الشاب جهاد
الجعفري (الصورة) فيما أصيب
جندي إسرائيلي بجراح متوسطة
خالل اقتحام قوات االحتالل مخيم
الدهيشة القريب من مدينة بيت
لحم ،جنوب الضفة املحتلة .وذكرت
مصادر فلسطينية أن الجعفري

( 19عامًا) استشهد بالرصاص
خالل مواجهات عنيفة اندلعت مع
ّ
القوات التي اقتحمت املخيم لشن
حملة اعتقاالت ومداهمات ليلية.
في املقابل ،أصيب جندي إسرائيلي
بجراح متوسطة بعد تعرضه إللقاء
«طوبة» داخل أزقة املخيم.
ونقل شهود عيان أن الجعفري
أصيب أثناء وجوده على سطح
منزله ،فيما عرقل االحتالل وصول
اإلسعاف إليه .وفي وقت الحق ،شيع
أهالي الدهيشة الشاب مطالبني
املقاومة باالنتقام من االحتالل.
(األخبار)

فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ــذي ي ـس ـت ـغــل ف ـي ــه رئ ـيــس
ال ــوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
كافة املناسبات من أجل ترديد معزوفته
عــن املـحــادثــات الـنــوويــة و«اق ـتــراب إيــران
مــن امـتــاك الـقــدرة على تصنيع السالح
ال ـ ـنـ ــووي» ،ب ـ ــرزت أمـ ــس م ـفــاع ـيــل ت ـطـ ّـور
آخــر ارتبط بهذه التصريحات ـ القديمة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ـ ن ــاتـ ـج ــة مـ ــن وثـ ــائـ ــق ق ــام ــت
ص ـح ـي ـفــة «ذا غـ ـ ــارديـ ـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة
وقـنــاة «الـجــزيــرة» ،بنشرها ،وتفيد بأن
م ــوق ــف ج ـه ــاز «املـ ــوسـ ــاد» ب ـش ــأن ت ـطـ ّـور
امل ـش ــروع ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،ع ــام ،2012
كــان يتعارض مع املوقف املعلن لرئيس
ال ــوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو،
ال ــذي اعتبر أن إي ــران بحاجة فقط لعام
للتزود بالسالح النووي.
ولكن نشر هذه الوثائق لم يثن نتنياهو
عن القول أمس إن املعلومات التي كانت
ّ
تصل إليه ،خــال األيــام األخـيــرة« ،تعزز
لألسف مخاوفنا بشأن االتفاق املتبلور
بــن ال ـقــوى العظمى وإي ـ ــران» وأن «هــذا
االتفاق ،في حال توقيعه ّسيسمح إليران
بــال ـت ـحـ ّـول إل ــى دولـ ــة ح ــاف ــة ن ــووي ــة ،أي
بموافقة القوى العظمى ستحصل إيران
على رخصة لتطوير قنبلة نووية».
وخـ ــال زي ـ ــارة ق ــام ب ـهــا ل ـق ـيــادة املنطقة
الجنوبية ،أمــس ،أضــاف رئيس ال ــوزراء
ّ
تصرح
اإلسرائيلي أن إي ــران «هــي دولــة
ع ـل ـنــا بــأن ـهــا ت ـن ــوي تــدم ـيــر إس ــرائ ـي ــل»،
مـضـيـفــا أن «ه ــذا ات ـفــاق سـيــئ ويـعــرض
م ـس ـت ـق ـب ـل ـن ــا لـ ـلـ ـخـ ـط ــر ،وأن ـ ـ ـ ــا س ــأس ــاف ــر
إلـ ــى واش ـن ـط ــن م ــن أجـ ــل ال ـت ـح ــدث أم ــام
الـكــونـغــرس ألنــه يمكن أن يـكــون العقبة
األخيرة أمام هذا االتفاق».
وارتـ ـ ـب ـ ــاط ـ ــا ب ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ن ـت ـن ـي ــاه ــو
ّ
امل ـت ـتــال ـيــة وامل ـت ـع ــل ـق ــة بـ ــ«امـ ـت ــاك إيـ ــران
للسالح ال ـنــووي» ،نشرت «ذا غــارديــان»
و«ال ـج ــزي ــرة» وث ــائ ــق يـصــل ع ــدده ــا إلــى
مئات ،هي عبارة عن مراسالت متبادلة

ب ــن أجـ ـه ــزة االس ـت ـخ ـب ــارات ف ــي جـنــوب
أفريقيا وجـهــاز «امل ــوس ــاد» اإلسرائيلي
ووكالة االستخبارات املركزية األميركية
(س ـ ــي آي ايـ ـ ــه) وجـ ـه ــاز االس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـب ــري ـط ــان ــي «ام آي  ،»6وت ـغ ـط ــي ه ــذه
املــراســات الـفـتــرة املـمـتــدة مــن  2006إلى
.2014
وت ـبـ ّـن مــن إح ــدى الــوثــائــق أن تـقــديــرات
«املـ ـ ــوسـ ـ ــاد» ،عـ ــام  ،2012ك ــان ــت تـعـتـبــر
أن إيـ ــران «ال تـمـتـلــك الـ ـق ــدرات ال ــازم ــة»
لـصـنــاعــة قـنـبـلــة ن ــووي ــة .وف ــي الــوثـيـقــة
التي هي رسالة بعث بها «املوساد» إلى
نظيره الجنوب أفريقي ،في  22تشرين
الـثــانــي  ،2012أي بـعــد نـحــو شـهــر على
خ ـط ــاب نـ ّتـنـيــاهــو أمـ ــام األمـ ــم امل ـت ـحــدة،
ال ـ ــذي ح ـ ــذر ف ـي ــه الـ ـع ــال ــم مـ ــن أن إي ـ ــران
ب ــات ــت ع ـلــى م ـقــربــة م ــن ام ـت ــاك ال ـســاح
الـ ـن ــووي ،يــوضــح ج ـهــاز االس ـت ـخ ـبــارات

اإلســرائ ـي ـلــي أن إيـ ــران تـمـتـلــك  100كلغ
فقط من اليورانيوم املخصب بنسبة 20
في املئة ،وأنها ال تمتلك مصنعًا إلنتاج
الــوقــود ال ـنــووي لتحويل البلوتونيوم
الــذي أنتجته إلى سالح نــووي .ويشرح
املوساد في مراسلته أن النشاط النووي
ّ
اإليراني في منشأتي كشان وقم تقلص
بسبب عــدم وجــود أجهزة طــرد مركزي.
وشددت املراسلة على أن إيران «ال تبدو
جــاهــزة لتخصيب ال ـيــوران ـيــوم بنسبة
كافية لصنع قنابل نــوويــة» .واعتبرت
ّ
تجسد
«ذا غ ــاردي ــان» أن ه ــذه الــواق ـعــة
«ال ـهــوة القائمة بــن خطب السياسيني
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن وت ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــات أج ـ ـهـ ــزة
االستخبارات في إسرائيل».
وبالرغم ّ
مما ورد في الوثيقة املنشورة،
ّ
فـقــد عــلـقــت م ـص ــادر إســرائ ـي ـل ـيــة ،أم ــس،
عـلـيـهــا بــال ـقــول إن م ــا ورد ف ــي مــراسـلــة

شدد نتنياهو على أن االتفاق النووي سيئ ويعرض مستقبل إسرائيل للخطر (أ ف ب)

«امل ــوس ــاد» ال يـتـعــارض مــع تصريحات
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ب ـ ـشـ ــأن الـ ـتـ ـه ــدي ــد ال ـ ـنـ ــووي
اإليراني.
ورب ـط ــت وس ــائ ــل إع ــام إســرائـيـلـيــة بني
تسريب الوثائق وبــن خطاب نتنياهو
امل ــرت ـق ــب أم ـ ــام ا ّل ـك ــون ـغ ــرس ،أوائـ ـ ــل آذار
ّ
املـقـبــل ،فيما خــفــف مـعــلـقــون مــن أهمية
هذه الوثائق ورأوا أنها ليست أكثر من
ّ
«طـبـخــة بــائـتــة» .وكـتــب مـحــلــل الـشــؤون
االستخبارية فــي صحيفة «مـعــاريــف»،
يوسي ميلمان ،أنه خالفًا لإلشارات التي
ُ
تبث ،فإن قناة «الجزيرة» لم تحصل على
وثيقة أصلية من «املوساد» ،مضيفًا أن
مــا نشرته ،أمــس ،مــع «ذا غــارديــان» هو
وث ـي ـق ــة الس ـت ـخ ـب ــارات ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا
«إس.إس.إي» التي استندت ،كما يبدو،
إل ــى تــوجـيــه رجـ ــال «امل ــوس ــاد» ف ــي أحــد
اللقاءات بني جهازي االستخبارات.
ورأى مـيـلـمــان أن ــه «إذا أردنـ ــا أن نكون
ق ــاس ــن ف ــي الـ ـك ــام ،ف ـمــن امل ـم ـكــن ال ـقــول
إن رج ــال املــوســاد بــاعــوا طبخة قديمة
لنظرائهم فــي جـنــوب أفريقيا .مــن دون
ي ـق ــن ف ــي م ـع ـط ـيــات وال ف ــي تـقـيـيـمــات
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي مـ ــن ش ــأن ــه دع ــم
الـ ـف ــرضـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـظ ـه ــر ف ـ ــي ع ـن ــاوي ــن
الـ ـج ــزي ــرة وال ـ ـغـ ــارديـ ــان ،والـ ـت ــي وفـقـهــا
يمكن اإلشارة إلى االنقسام بني املوساد
ورئ ـيــس الـحـكــومــة ،بـنـيــامــن نتنياهو،
بـ ـش ــأن الـ ـب ــرن ــاّم ــج الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي.
باختصار ،تمخض الجبل فولد فأرًا».
فــي هــذه األث ـنــاء ،ص ـ ّـرح وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي ،ج ــون ك ـيــري ،أم ــس ،فــي كلمة
افتتاحية لجلسة في الكونغرس لبحث
ميزانية وزارة الخارجية األميركية ،بأنه
يتوقع أن يعرف قريبًا ما إذا كانت إيران
م ـس ـت ـعــدة ل ــوض ــع خ ـط ــة م ـق ـبــولــة يـمـكــن
ال ـت ـح ـقــق م ـن ـهــا إلقـ ـن ــاع الـ ـق ــوى ال ـك ـبــرى،
بأنها ال تسعى إلى تصنيع سالح نووي.
(األخبار ،أ ف ب)

