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الواليات المتحدة
◄

تنافس انتخابي أميركي على دعم إسرائيل
واشنطن ــ محمد دلبح
رغ��م إع�ل�ان البيت األب�ي��ض أم��س توقيع
ال��رئ �ي��س ب � ��اراك أوب ��ام ��ا م �ش��روع ق��ان��ون
لتدعيم التعاون العسكري بني الواليات
امل� � �ت� � �ح � ��دة وإس � � ��رائ� � � �ي � � ��ل ،ش� � ��ن امل� ��رش� ��ح
ال �ج �م �ه��وري م �ي��ت روم� �ن ��ي ،ق �ب��ل زي��ارت��ه
إس��رائ�ي��ل األس�ب��وع املقبل ،هجومًا ح��ادًا
ع� �ل ��ى ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل �ل��رئ �ي��س
األميركي ،متهمًا إياه بعدم دعم إسرائيل
بما فيه الكفاية وعدم استخدام القوة بما
يكفي مع إيران والصني وروسيا.
وق ��ال روم �ن��ي ،ف��ي خ �ط��اب أم ��ام امل��ؤت�م��ر
ال �س �ن��وي ل �ق��دم��اء ال �ج �ن��ود األم �ي��رك �ي�ين
ال� � ��ذي� � ��ن ش� � ��ارك� � ��و ف� � ��ي ح� � � � ��روب أم� �ي ��رك ��ا
ال �خ��ارج �ي��ة ،إن ال��رئ �ي��س أوب ��ام ��ا «م��ول��ع
بإلقاء املحاضرات على زعماء إسرائيل»،
م�ت�ه�م��ًا إي ��اه ب�ت�ق��وي��ض م��واق�ف�ه��م «ال�ت��ي
ك��ان��ت ق��وي��ة بما يكفي ،وح�ت��ى ف��ي األم��م
املتحدة وسط تصفيق حماسي من أعداء
إس��رائ �ي��ل» .وأض ��اف روم�ن��ي أن الرئيس
أوب��ام��ا «ت �ح� ّ�دث ك�م��ا ل��و أن أق ��رب حليف
لنا في الشرق األوسط كان هو املشكلة»،
م�ض�ي�ف��ًا أن «اإلس��رائ �ي �ل �ي�ي�ن ي�س�ت�ح�ق��ون
أف � �ض ��ل م� �م ��ا ت� �ل� �ق ��وه م� ��ن زع � �ي ��م ال �ع��ال��م
ال �ح��ر .وي�ن�ب�غ��ي ع �ل��ى ج��وق��ة االت �ه��ام��ات
والتهديدات والشتائم في األمم املتحدة
أن ال ت��درج م��رة أخ��رى ،بما فيها صوت
رئيس الواليات املتحدة».
وش��دد رومني على أن��ه في ح��ال نجاحه
في االنتخابات الرئاسية ،التي ستجري
ف��ي أوائ� ��ل ش�ه��ر ت�ش��ري��ن ال �ث��ان��ي امل�ق�ب��ل،
س�ي�ش�ت��رط ت�ق��دي��م م �س��اع��دات ب�م�ل�ي��ارات
ال� � ��دوالرات إل ��ى م�ص��ر «ب��وج��ود حكومة
ت �م �ث��ل ك ��اف ��ة امل� �ص ��ري�ي�ن وت� �ح ��اف ��ظ ع�ل��ى
ال�س�لام م��ع إس��رائ�ي��ل وت � ّ
�روج للسالم في
جميع أنحاء املنطقة» .وقال «إن الواليات

امل �ت �ح��دة م �س �ت �ع��دة مل �س��اع��دة م �ص��ر ف��ي
دعم السالم واالزده��ار ،ولكننا لن نكون
شركاء في الظلم وعدم االستقرار».
وق��د ات �خ��ذت ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة مركز
الصدارة في حملة االنتخابات الرئاسية
األم � �ي� ��رك � �ي� ��ة م � ��ع ب � � ��دء روم� � �ن � ��ي ب��رح �ل��ة
إل� ��ى ال � �خ ��ارج ي � ��زور خ�ل�ال �ه��ا ب��ري�ط��ان�ي��ا
وإس��رائ�ي��ل وب��ول�ن��دا ،وت�ه��دف إل��ى تعزيز
التأييد لسياسته ف��ي م�ج��ال الخارجية
والدفاع بني الناخبني األميركيني.
وذك��رت صحيفة «ل��وس أنجلس تايمز»
أن االسرائيليني يترقبون باهتمام زيارة
روم �ن��ي وال ��وع ��ود ال �ت��ي ي�ح�م�ل�ه��ا إل�ي�ه��م
ب �ت��رق��ب وت �ش �ك��ك ن ��وع ��ًا م � ��ا .وأوض� �ح ��ت
الصحيفة أن��ه على ال��رغ��م م��ن أن رومني

ق��د س�ع��ى خ�ل�ال حملته االن�ت�خ��اب�ي��ة إل��ى
إظهار نفسه صديقًا مخلصًا السرائيل
بإزاء منافسه الديموقراطي أوباما ،إال أن
ّ
عاملي التاريخ والخبرة قد علما الشعب
االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ع � ��دم ال �ت �س �ل �ي��م ب��ال��وع��ود
ومظاهر التعاطف التي يبديها لهم أي
مرشح النتخابات الرئاسة األميركية.
وق��ال��ت «ل��وس أنجلس ت��اي�م��ز» إن��ه على
ال��رغ��م م��ن التشكك وال �ح��ذر ال ��ذي يبديه
ال �ش �ع��ب االس ��رائ� �ي� �ل ��ي ل ��وع ��ود روم� �ن ��ي،
ي�خ�ش��ى ال �ب �ع��ض م��ن أن رئ �ي��س ال � ��وزراء
االس��رائ�ي�ل��ي بنيامني نتنياهو ق��د ذهب
بعيدًا ف��ي دع�م��ه ل��روم�ن��ي وال��وق��وف إلى
ج��ان��ب ال �ح��زب ال �ج �م �ه��وري ب�ن�ح��و ع��ام.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون

االم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال�ع�ب��ري��ة ديفيد
ري�ت�ش��ي ،ق��ول��ه «ل�ط��ا ّمل��ا ك��ان م��ن األف�ض��ل
إلس��رائ�ي��ل اال ت�ص�ط��ف إل��ى ج��ان��ب ح��زب
ع �ل ��ى ح� �س ��اب آخ � ��ر خ �ل��ال االن �ت �خ ��اب ��ات
األم �ي��رك �ي��ة ..ول �ك��ن ي �ب��دو ن�ت�ن�ي��اه��و اآلن
متحالفًا أكثر مع الجمهوريني املحافظني
ع�ل��ى ح �س��اب ال��دي �م��وق��راط �ي�ين ،ل ��ذا ففي
حال فاز الرئيس أوباما في االنتخابات،
ق��د ال ي�س�ت�ق�ب��ل ن�ت�ن�ي��اه��و ب �ح �ف��اوة بعد
اليوم في البيت االبيض».
وك� � � � ��ان ال � ��رئ � �ي � ��س األم� � �ي � ��رك � ��ي ال� �ح ��ال ��ي
ق� ��د أغ � �ض ��ب ك� �ث� �ي� �رًا م� ��ن االس ��رائ �ي �ل �ي�ي�ن
وانصارهم من األميركيني العام املاضي،
حينما اصر على ان اي مفاوضات بشأن
ح� ��دود دول� ��ة ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
يجب أن تبدأ على أس��اس ال�ح��دود التي
كانت توجد قبل استيالء اسرائيل على
ال �ض �ف��ة ال �غ��رب �ي��ة وق �ط��اع غ ��زة ف��ي ح��رب
 .1967لكن أوباما سيسعى إل��ى التأكيد
على التزامه بالحفاظ على أمن اسرائيل
حفل
للناخبني ال�ي�ه��ود األم�ي��رك�ي�ين ف��ي ّ
يقام في البيت األبيض قريبًا ،فيما وقع
أم ��س م �ش��روع «ق��ان��ون ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون
األمني بني الواليات املتحدة وإسرائيل».
وك � � � � � � ��ان ال � � �ك � � ��ون � � �غ � � ��رس ق � � � ��د أق� � � � � ��ر ه� � ��ذا
امل� � �ش � ��روع ،ال � � ��ذي الق � ��ى ت ��أي� �ي� �دًا واس �ع ��ًا
م � ��ن ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي�ي�ن وال �ج �م �ه ��وري�ي�ن
االس �ب��وع امل��اض��ي .وق ��ال امل�ت�ح��دث باسم
ال �ب �ي��ت االب �ي��ض ت��وم��ي ف �ي �ت��ور ،أول من
أم��س «ي��دع��م م �ش��روع ال�ق��ان��ون تعاوننا
األم�ن��ي م��ع اسرائيل ب��زي��ادة مساعداتنا
العسكرية إلسرائيل وتزويدها بإمكانية
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ع �ت��اد إض ��اف ��ي» .وي��دع��و
املشروع إلى تعزيز التعاون مع إسرائيل
بشأن الدفاع الصاروخي واالستخبارات
وزي ��ادة إمكانية ال�ح�ص��ول على أسلحة
متقدمة.

ً
رئيس الحكومة البريطانية ديفد كاميرون مستقبال رومني في لندن (جاسون ريد ــ رويترز)

واشنطن :صاروخ إيراني عابر للقارات عام 2015
القدرات الصاروخية االيرانية،
التي دخلت حلبة سباق التسلح
الدولي منذ سنوات ،اصبحت
اآلن هاجس املسؤولني
العسكريني واألمنيني
األميركيني ،اضافة الى الخبراء
االستراتيجيني
واشنطن ـــ األخبار
ت� ��وق � �ع� ��ت وزارة ال � � ��دف � � ��اع األم� �ي ��رك� �ي ��ة
(البنتاغون) «أن إي��ران ق��د ت�ك��ون ق��ادرة
تقنيًا باملساعدة األجنبية الكافية على
اخ �ت �ب��ار إط �ل�اق ص� ��اروخ ع��اب��ر ل�ل�ق��ارات
ب �ح �ل��ول ع ��ام  ،»2015ف�ي�م��ا ت�ع�م��ل على
ت �ح��دي��ث م �ن �ظ��وم��ة ص ��واري ��خ م �ت �ط��ورة
م�ض��ادة للسفن بمساعدة ال�ص�ين .وق��ال
البنتاغون ،في تقرير قدمه وزير الدفاع
األميركي ليون بانيت ،إل��ى الكونغرس
ف��ي  29ح ��زي ��ران امل��اض��ي ك�ش��ف ال�ن�ق��اب
ع�ن��ه أم ��س« ،إن ال �ص��واري��خ الباليستية
ال �ق �ص �ي��رة امل� � ��دى ت ��وف ��ر ل� �ط� �ه ��ران ق ��درة
ّ
ت��وص�ي��ل ف�ع��ال��ة ب�م��ا ي�م��ك�ن�ه��ا م��ن ض��رب
أه��داف ل�ق��وات ش��رك��اء ال��والي��ات املتحدة
ف��ي امل �ن �ط�ق��ة» ،ف��ي إش� ��ارة إل ��ى إس��رائ�ي��ل
وأيضًا دول الخليج العربية.
وق� � � ��ال ال � �ت � �ق ��ري ��ر ،ال� � � ��ذي ج � � ��اء ب �ع �ن ��وان
«التقرير السنوي حول القوة العسكرية
إلي � � ��ران» ،إن ال �ب �ح��ري��ة اإلي ��ران �ي ��ة ت�ط��ور
قدرة الصواريخ املضادة للسفن .ويكرر
التقرير التقويم األميركي املعروف منذ
زم��ن ب��أن «إي� ��ران ق��د ت�ك��ون ق ��ادرة تقنيًا

خالل صالة الجمعة في جامعة طهران أمس (عطا كناري ــ أ ف ب)
باملساعدة األجنبية الكافية على اختبار
إطالق صاروخ عابر للقارات بحلول عام
.»2015
ووف�ق��ًا للتقرير ف��إن ط�ه��ران تطور أيضًا
وت� ّ�دع��ي «ن �ش��ر ص��واري��خ ق�ص�ي��رة امل��دى
ذات �ي ��ة ال ��دف ��ع م ��ع أج �ه ��زة ال�ت�ع�ق��ب ال�ت��ي
ّ
ت�م��ك��ن ال� �ص ��اروخ م��ن ت�ح��دي��د وم �ن��اورة
ال �س �ف��ن خ�ل��ال رح �ل ��ة اس �ت �ه��داف �ه��ا ،وإن

هذه التكنولوجيا قد تكون قادرة أيضًا
على ض��رب أه��داف ب��ري��ة» .وق��ال التقرير
إن الصني ّأدت دورًا رئيسيًا ف��ي تعزيز
ت��رس��ان��ة ال �ص��واري��خ اإلي��ران �ي��ة امل �ض��ادة
ل �ل �س �ف ��ن ،ح� �ي ��ث رص� � ��د ال� �ت� �ق ��ري ��ر أوج� ��ه
ال �ت �ش��اب��ه ف��ي ال �ب��رام��ج امل �ض ��ادة للسفن
اإليرانية والصينية.
وق � ��د ط� � ��ورت إي � � ��ران أي� �ض ��ًا ال� �ص ��واري ��خ

الباليستية املتوسطة املدى ،وبعض من
ه ��ذه ال �ص��واري��خ ،ب�م��ا ف��ي ذل ��ك ص ��اروخ
«عاشوراء» الذي يعمل بالوقود الصلب،
وصاروخ «شهاب» الذي يعمل بالوقود
ال � �س� ��ائ� ��ل ،ال � �ت� ��ي ج� � ��رى اخ� �ت� �ب ��اره ��ا ف��ي
مناورات عسكرية كبيرة في إيران .2012
وق��د اعتبر البنتاغون أن إس��رائ�ي��ل هي
الهدف الرئيسي من برنامج الصواريخ
االيرانية.
وف � ��ي ال �س �ي ��اق ن �ف �س��ه ،ذك� � ��رت ص�ح�ي�ف��ة
«واش� �ن� �ط ��ن ب� ��وس� ��ت» أم � ��س أن «إي� � ��ران
ت �م �ك �ن��ت م� ��ن اك� �ت� �س ��اب ق� � � ��درات ج ��دي ��دة
وجمع ترسانة م��ن ال�ص��واري��خ املضادة
للسفن وتوسيع أسطولها م��ن ال��زوارق
ال�ه�ج��وم�ي��ة ال �س��ري �ع��ة وال� �غ ��واص ��ات ،ما
ّ
يمكنها من استهداف سفن أميركية في
ال�خ�ل�ي��ج» .ونقلت الصحيفة ع��ن خبراء
ومحللني أميركيني ومن الشرق األوسط،
أن األنظمة الجديدة والكثير منها جرى
بمساعدة أجنبية ،تمنح القادة
تطويره
ً
اإلي��ران �ي�ين ث�ق��ة م�ت�ج��ددة ب��أن بإمكانهم
تدمير أو إلحاق الضرر بسفن أميركية
بسرعة ،في حال حصول أعمال عدائية.
وقالت إنه على الرغم من ثقة املسؤولني
ف��ي ال �ب �ح��ري��ة األم �ي��رك �ي��ة ب ��أن ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ستتمكن م��ن االن�ت�ص��ار ف��ي أي
ق �ت��ال ،إال أن ال�ت�ق��دم ال ��ذي حققته إي��ران
زاد القلق ح�ي��ال ن�ق��اط ضعف ال��والي��ات
املتحدة ف��ي خ�لال ال�س��اع��ات األول��ى ألي
قتال في منطقة الخليج.
وق� � � � ��ال خ � � �ب� � ��راء ع � �س � �ك� ��ري� ��ون ح ��ال� �ي ��ون
الصواريخ القصيرة املدى
وسابقون إن ً
ال��دق �ي �ق��ة ،إض ��اف ��ة إل ��ى اس �ت �خ��دام إي ��ران
لتكتيكات «الحشد املندفع» التي تشمل
امل� �ئ ��ات م ��ن زوارق ال � ��دوري � ��ات ال �ب��ال �غ��ة
ال�ت�س�ل��ح ،ق��د ي �ق� ّ�وض ال �ق��درات ال��دف��اع�ي��ة
ملعظم السفن األميركية.

وفيات

►

زوجة الفقيد رفقة أمني داغر
ابنه جو وزوجته دينا الرامي وعائلتهما
ب � �ن ��ات ��ه راغ � � � � ��دة زوج � � � ��ة ول � �ي � ��د ب ��وغ ��ان ��م
وعائلتهما
هال
راوية زوجة سامي كاتول وعائلتهما
زينة وعائلتها
شقيقاه يوسف أيوب داغر وعائلته
س �ل �ي �م��ة س�ل�ام ��ه أرم � �ل ��ة امل� ��رح� ��وم س�ل�ي��م
وعائلتها
ش�ق�ي�ق�ت��اه ه�ن�ي��ة أرم �ل��ة امل ��رح ��وم ي��وس��ف
نجيب داغر وعائلتها
سعيدة زوجة جورج قربان وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي
املرحوم
أنطوان أيوب داغر
ي�ح�ت�ف��ل ب��ال �ص�لاة ل��راح��ة ن�ف�س��ه ال�س��اع��ة
ال��راب �ع��ة م��ن ب�ع��د ظ�ه��ر ال �ي��وم ال�س�ب��ت 28
ت� �م ��وز  2012ف ��ي ك �ن �ي �س��ة م � ��ار ت �ق�ل�ا ف��ي
املروج.
تقبل ال �ت �ع��ازي ق�ب��ل ال��دف��ن وب �ع��ده وي��وم
األح � � ��د  29ت � �م ��وز اب � � �ت� � � ً
�داء م� ��ن ال �س��اع��ة
ال�ع��اش��رة ول�غ��اي��ة ال�س��اع��ة الثامنة مساءً
ً
ابتداء من الساعة
ويوم االثنني  30تموز
الواحدة بعد الظهر ولغاية الثامنة مساءً
في الصالة العامة امل��روج وي��وم الثالثاء
 31منه ف��ي ص��ال��ون كنيسة م��ار يوسف
الحكمة في األشرفية اب�ت� ً
�داء من الساعة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة
ً
مساء.
السادسة

ذكرى
ت� �ص ��ادف ال� �ي ��وم  28ت �م��وز ذك � ��رى م ��رور
خمس سنوات على وفاة فقيدتنا الغالية
واملأسوف على شبابها املرحومة
فيروز جهاد نحله
تتقدم العائلة من جميع االهل واالصدقاء
بمشاركتها ق��راءة الفاتحة على روحها
الطاهرة.
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب
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