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بكني وموسكو ّ
تعزيان  ...واالستقرار يؤرق الغرب
ت��وال��ت ردود ال�ف�ع��ل ال��دول �ي��ة ،أم��س،
على وف��اة الزعيم الكوري الشمالي،
كيم يونغ إي��ل ،ففي حني تقدمت كل
من موسكو وبكني ال��ى بيونغ يانغ
ّ
ب��ال�ت�ع��زي��ة ،رك� ��زت ك��ل م��ن واش�ن�ط��ن
وط ��وك� �ي ��و ع �ل ��ى م �س �ت �ق �ب��ل امل �ن �ط �ق��ة
واستقرارها.
ّ
وع � ��ل� � �ق � ��ت ال � � ��والي � � ��ات
امل �ت �ح ��دة ب� �ح ��ذر ع�ل��ى
وف ��اة ال��زع�ي��م ال �ك��وري
ال �ش �م��ال��ي ،ح �ي��ث أك��د
املتحدث باسم البيت
األبيض ،جاي كارني،
ف � ��ي ب � �ي� ��ان م �ق �ت �ض��ب،
«إن�ن��ا ن��راق��ب ع��ن كثب
امل �ع �ل��وم��ات ال � � ��واردة ع ��ن وف � ��اة كيم
يونغ ــ إيل» ،مضيفًا إنه «ال نزال عند
ال �ت��زام �ن��ا ب��اس �ت �ق��رار ش�ب��ه ال�ج��زي��رة
الكورية والحرية واألمن لحلفائنا».
وحذر املتحدث السابق باسم وزارة
الخارجية األميركية ،فيليب كراولي،

يحذر
كراولي ّ
من المخاطر
المحتملة مع
وصول كيم
يونغ أون

من املخاطر املحتملة التي يمكن أن
ت�ه��دد ال��والي��ات امل�ت�ح��دة وحلفاءها
مع وصول كيم يونغ أون الى الحكم.
وف ��ي ط��وك �ي��و ،ق ��ال رئ �ي��س ال � ��وزراء
يوشيهيكو نودا :من املهم إال تكون
ل ��وف ��اة ك �ي��م أي آث � ��ار ع �ك �س �ي��ة ع�ل��ى
ال �س�لام ف��ي ش�ب��ه ال�ج��زي��رة ال�ك��وري��ة،
مؤكدًا أنه ليس هناك تغيير في طلب
ال �ي��اب��ان إع � ��ادة م��واط �ن�ين ي��اب��ان�ي�ين
خطفهم ض�ب��اط ك��وري��ون شماليون
منذ عقود .من جهته ،ق��ال املتحدث
باسم وزارة الخارجية الصينية ،ما
تشاوشوُ ،
«صدمنا بمعرفة نبأ وفاة
الزعيم الكوري الشمالي ،الرفيق كيم
يونغ إي��ل ،ونحن ّ
نعبر عن تعازينا
ال�ع�م�ي�ق��ة ب��رح�ي�ل��ه ون �ت �ق��دم ب��أص��دق
التمنيات للشعب الكوري الشمالي».
وفي موسكو ،قدم الرئيس الروسي
ديمتري مدفيديف تعازيه الى النجل
األص �غ��ر للزعيم ال �ك��وري الشمالي،
كيم يونغ اون ،الذي اختير لخالفته،

فيما ق��ال وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة سيرغي
الف� ��روف« :نعتقد أن ف �ق��دان الشعب
الكوري الشمالي (لزعيمه) لن يؤثر
على تطور عالقاتنا الودية».
من جهة ثانية ،أعلن متحدث باسم
وزي ��رة خارجية االت�ح��اد األوروب ��ي،
ك��اث��ري��ن آش �ت��ون ،أن االت �ح��اد يتابع
«ب� ��اه � �ت � �م� ��ام» ال � ��وض � ��ع ف � ��ي ك ��وري ��ا
الشمالية بعد وفاة زعيمها وتعيني
ن�ج�ل��ه أون خ�ل�ف��ًا ل��ه .ك�م��ا ع�ب��ر وزي��ر
الخارجية الفرنسي آالن جوبيه عن
أم �ل��ه ب ��أن «ي�ت�م�ك��ن ال�ش�ع��ب ال �ك��وري
الشمالي في أحد األيام من الحصول
على حريته».
ب � � � � � � ��دوره ،ق� � � ��ال وزي� � � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ،ول � �ي� ��ام ه� �ي ��غ« ،ن ��أم ��ل
أن ال� �ق� �ي ��ادة ال� �ج ��دي ��دة س � �ت� ��درك ّأن
التعامل م��ع املجتمع ال��دول��ي يوفر
أفضل فرصة لتحسني حياة الناس
العاديني في كوريا الشمالية».
(أ ف ب ،يو بي آي ،األخبار)

إضاءة

ربما أرادت بيونغ يانغ مع إعالنها وفاة زعيمها كيم يونغ إيل ،تطمني
العالم بأن الذهنية العسكرية التي سادت لعقود في الدولة الستالينية
ستبقى م��ع السلطة ال��وري�ث��ة ،فقد أج��رت ك��وري��ا الشمالية أم��س تجربة
إطالق صاروخ قصير املدى قبالة ساحلها الشرقي ،حسبما أفادت وكالة
يونهاب الكورية الجنوبية .ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي قوله إن
«كوريا الشمالية أجرت تجربة على صاروخ قصير املدى هذا الصباح.
وراقبته سلطاتنا العسكرية عن كثب» .وبينما أك��د املسؤول أن إطالق
ال �ص��اروخ ليس ل��ه ع�لاق��ة ب��إع�لان وف��اة كيم ي��ون��غ إي��ل ،السبت امل��اض��ي،
بأزمة قلبية ،وضعت كوريا الجنوبية جيشها في حالة تأهب منذ إعالن
خبر وفاته صباح أمس .ويعتقد خبراء أسلحة أن مدى الصاروخ الذي
ّ
جرب يبلغ  120كيلومترًا ،حسبما قال املسؤول الكوري الجنوبي ،الذي
لم يكشف عن هويته ،والذي أضاف إن كوريا الشمالية تحاول كما يبدو
تحسني هذا السالح .إال أن وزارة الدفاع ومكتب هيئة األرك��ان املشتركة
في كوريا الجنوبية رفضا تأكيد التقرير .وتختبر بيونغ يانغ على نحو
دوري صواريخ قصيرة املدى قبالة سواحلها في إطار تدريبات روتينية
أو تزامنًا مع تطورات سياسية حساسة .وكان أحدث تقرير عن اختبار
صاروخي لكوريا الشمالية في حزيران املاضي.
(أ ف ب)

فشل
االستخبارات
ت� �ع � ّ�رض ��ت أج � �ه� ��زة االس� �ت� �خ� �ب ��ارات
الكورية الجنوبية لالنتقادات ،أمس،
بسبب فشلها االستخباري بمعرفة
وف� ��اة زع �ي��م ك��وري��ا ال �ش �م��ال �ي��ة ،كيم
يونغ إي��ل .ونقلت وكالة «يونهاب»
اإلخ �ب��اري��ة ع��ن م �ص��ادر ف��ي حكومة
سيول قولها إنه لم تتوافر معلومات
استخبارية بأن اإلعالن سيكون عن
وفاة زعيم كوريا الشمالية.
وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي،
كي كوان جنيُ ،يطلع أعضاء البرملان
ع � �ل� ��ى م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون اإلص � �ل ��اح
الدفاعي عندما أعلنت بيونغ يانغ
الخبر املفاجئ ،ما دفعه الى العودة
ال��ى ال ��وزارة بسرعة .وق��ال املتحدث
ب��اس��م ح��زب ال��وح��دة الديموقراطية
امل � �ع � ��ارض ،ل ��ي ي ��ون ��غ س� � ��وب« ،ل �ق��د
ف�ش�ل��ت أج�ه��زت�ن��ا االس�ت�خ�ب��اري��ة في
ال�ك�ش��ف ع��ن ن�ب��أ وف ��اة زع �ي��م ك��وري��ا
الشمالية خ�لال ال�ي��وم�ين املاضيني.
وه ��ذا دل �ي��ل م�ب��اش��ر ع�ل��ى ال�ث�غ��ر في
عملية جمع املعلومات االستخبارية
ال� �خ ��اص ��ة ب ��ال � �ش � �م ��ال» .وق � � ��ال أح ��د
أعضاء البرملان من الحزب الوطني
الحاكم «ال توجد أعذار».
(أ ف ب)

بحث الرئيس األميركي ،باراك أوباما،
هاتفيًا مع نظيره الكوري الجنوبي لي
ميونغ ــ باك ،أمس ،في التعاون األمني
الوثيق بني بلديهما بعد إعالن وفاة
زعيم كوريا الشمالية ،كيم يونغ إيل.
وأعلن البيت األبيض في بيان أن أوباما
«جدد تأكيد التزام الواليات املتحدة
القوي بضمان استقرار شبه الجزيرة
الكورية وأمن حليفتنا القريبة
الجمهورية الكورية» ،مضيفًا إن
الزعيمني أصدرا أوامرهما لألجهزة
املسؤولة عن األمن القومي بمواصلة
التنسيق الوثيق بني الطرفني».
(أ ف ب)

طوكيو وسيول تعلنان الطوارئ

تدشن وف��اة الزعيم ال�ك��وري الشمالي
ك�ي��م ي��ون��غ إي��ل م��رح�ل��ة م��ن ال�غ�م��وض،
ح� ��اول� ��ت ب� �ي ��ون ��غ ي ��ان ��غ اس �ت �ي �ع��اب �ه��ا
ب�ت��أك�ي��د اإلم� �س ��اك ب��زم��ام األم � ��ور عبر
دع��وت�ه��ا إل��ى مبايعة ال��زع�ي��م الجديد
ك �ي��م ي��ون��غ أون ،ف�ي�م��ا أع �ل �ن��ت ك��ل من
ال � �ي� ��اب� ��ان وك � ��وري � ��ا ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ح ��ال
الطوارئ.
وقالت وكالة األنباء الرسمية الكورية
ال �ش �م��ال �ي��ة إن «ك � ��ل أع � �ض� ��اء ال� �ح ��زب
ال�ح��اك��م (ال �ع �م��ال) وال�ج�ي��ش والشعب
يجب أن يخضعوا بكل أمانة لسلطة
ال��رف �ي��ق ك �ي��م ي��ون��غ أون ،وأن ي�س�ع��وا
ب � �ح� ��زم إل � � ��ى ح� �م ��اي ��ة وح� � � ��دة ح��زب �ن��ا
وجيشنا وشعبنا وتعزيزها».
وأضافت الوكالة أن «زعامة كيم يونغ
أون ه ��ي ال �ض �م��ان��ة األك � �ي� ��دة ل �ن��ا ك��ي
نضمن بقاء القضية الثورية للزوتشيه
لألجيال املقبلة ،القضية التي أسسها
كيم إيل سونغ وقادها إلى النصر كيم
يونغ إي��ل» .ونقلت ال��وك��ال��ة الشمالية
عن الضابط من الجيش الشعبي يونغ
إل كوك ،قوله« :تحت قيادة الرفيق كيم
ي��ون��غ أون ،س �ن �ح� ّ�ول ال �ح��زن إل ��ى ق��وة
وشجاعة للتغلب على مصاعب اليوم
ونقاتل لتحقيق انتصار جديد لثورة
االعتماد على النفس» .وتألفت لجنة
مراسم الجنازة من  232عضوًا يرجح

الرئيس الباكستاني
يعود إلى بالده
عاد الرئيس الباكستاني آصف
علي زرداري إلى باكستان،
أمس ،بعد رحلة عالج قضاها
في دبي ،وسط توتر متصاعد
بني حكومته املدنية والجيش
بشأن مذكرة تتهم جنراالت
البالد بالتخطيط النقالب .وأكدت
وزيرة اإلعالم في إقليم السند،
شازيه مري ،أن أنشطة الرئيس
ستقتصر في األيام القليلة
املقبلة على مشورة األطباء فقط،
من دون ذكر موعد لعودته إلى
ممارسة نشاطاته الرئاسية.
(رويترز)

ستروس ــ كان :منطقة اليورو
ّ
عوامة على وشك الغرق

ما قل
ودل

صاروخية
تجربة
ّ

تقرير

عربيات
دوليات

أن يرأسها أون.
ويبدو أن بيونغ يانغ قد بدأت بسياسة
أكثر ليونة منذ وف��اة كيم السبت؛ إذ
ق ��ال ��ت ال �ص �ح��ف ال� �ك ��وري ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة
ف��ي ال �ي��وم ن�ف�س��ه إن ك��وري��ا الشمالية
قبلت بتعليق ب��رن��ام�ج�ه��ا لتخصيب
ال �ي��وران �ي��وم ل �غ��اي��ات ع �س �ك��ري��ة .وه��و
شرط ُمسبق تطلبه الواليات املتحدة
الس �ت �ئ �ن��اف امل� �ف ��اوض ��ات ب �ش��أن ن ��زاع
السالح واملساعدة الغذائية.
ل �ك��ن ع �ل��ى ال �ج �ه��ة األخ � � ��رى م ��ن ش�ب��ه
ال �ج��زي��رة ال �ك��وري��ة ،وب�ع��د إع�ل�ان وف��اة
ك�ي��م ،ع�ق��د ال��رئ�ي��س ال �ك��وري الجنوبي
لي ميونغ باك اجتماعًا طارئًا ملجلس
األم � ��ن ال��وط �ن��ي ف ��ي م �ك �ت��ب ال��رئ��اس��ة،

قبلت
بيونغ يانغ السبت
بتعليق برنامجها
لتخصيب اليورانيوم

ش��ارك فيه رئيس ال ��وزراء كيم هوانغ
س �ي��ك ،ووزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ك�ي��م س��ون��غ
ه � ��وان ،ووزي � ��ر ال ��وح ��دة ي��و وو إي �ل��ك،
ووزي��ر ال��دف��اع كيم ك��وان ج�ين ،ووزي��ر
اإلدارة ال �ع��ام��ة واألم� ��ن م�ي�ن��غ هيونغ
كيو ،ورئيس وكالة االستخبارات وون
س��ي ه��ون وغ�ي��ره��م ،ل�ت�ب��ادل اآلراء في
التدابير وحالة التأهب بعد وفاة كيم.
ووج � � � � � � ��ه ل � � � ��ي ج� � �م� � �ي � ��ع امل � � �س� � ��ؤول �ي ��ن
ال�ح�ك��وم�ي�ين إل ��ى ال �ع �م��ل وال �ج �ه��وزي��ة
ل�لاس�ت�ج��اب��ة ل �ح��ال ال� �ط ��وارئ .ووض��ع
ال �ج �ي��ش ال �ج �ن��وب��ي ووض� �ع ��ت وزارة
الخارجية بعثاتها الدبلوماسية في
حال التأهب ملواجهة أي طارئ.
وف ��ي ط��وك �ي��و ،س� ��ارع رئ �ي��س ال � ��وزراء
ال � �ي� ��اب� ��ان� ��ي ي ��وش �ي �ه �ي �ك ��و ن � � � ��ودا إل ��ى
االجتماع مع وزرائه الرئيسيني داخل
م �ك �ت �ب��ه ،وق � ��ال ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين إن� ��ه أم��ر
بتعزيز العمليات االستخبارية حول
ك��وري��ا الشمالية وب��ال�ت�ع��اون الوثيق
مع الواليات املتحدة والصني وكوريا
الجنوبية واالستعداد ألي طارئ.
ك ��ذل ��ك ،أع �ل��ن وزي � ��ر ال ��دف ��اع ال �ي��اب��ان��ي
ياسيو ايشيكاوا ،عقب اجتماع أمني:
«طلبت (م��ن القادة العسكريني) جمع
معلومات والبقاء متيقظني» ،مضيفًا:
ُ َّ
«لم أبلغ بأي أمر غير اعتيادي».
(أ ف ب ،رويترز ،يو بي آي)

أكد املدير العام السابق لصندوق
النقد الدولي دومينيك ستروس ـ
كان (الصورة) ،أمس ،أن منطقة
اليورو «عوامة على وشك الغرق».
وأضاف ،خالل مشاركته في
منتدى اقتصادي في بكني« ،إن
واقع أن اليورو ال يزال وسط أزمة
وأن وحدة املوازنة لم تتحقق،
يجعله هشًا جدًا ويبدو أن
العوامة على وشك الغرق» .وبهذا
التصريحّ ،
كرس ستروس ـ كان
عودته إلى الحياة العامة ،بعد
االتهام باالغتصاب الذي وجه
له .وعبر املدير السابق لصندوق
النقد الدولي عن أمله في أن
يستعيد في العاصمة الصينية
وضعه كاختصاصي في
االقتصاد الشمولي ،والذي تعززه
خبرته من منصبه السابق .وردًا
على أسئلة الصحافيني األجانب
الذين حاولوا االستفسار عن
وضعه القانوني حاليًا أو اختياره
الصني للعودة الى الحياة العامة،
رفض دومينيك ستروس ـ كان
ً
قائال «ليس ّ
لدي أي
التحدث،
تعليق».
(أ ف ب)

رئيس أملانيا ّ يواجه
خطرًا قد يكلفه منصبه
قال الرئيس األملاني كريستيان
فولف إنه استخدم فيالت لرجال
أعمال أصدقاء له لقضاء عطالت
خاصة في أحدث تطور في
فضيحة قد تكلفه منصبه ،الذي
تواله قبل  18شهرًا فقط .وتحت
ضغط من وسائل اإلعالم ،قال
فولف في بيان من خالل محاميه
إنه قضى ست عطالت في فيالت
يملكها مقاولون أثناء عمله
رئيسًا لوزراء والية ساكسونيا
السفلى من عام  2003الى
عام  .2010وأضاف البيان إن
«تلك العطالت  ...ليس لها صلة
بمناصبه العامة» وإن «هذا
السلوك يتماشى تمامًا مع قواعد
قانون ساكسونيا السفلى».
(أ ف ب)

