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تحدة (أ ف ب) - قال { الواليات ا
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
ـتحـدة ستـحدّد امس إنّ الـواليات ا
" من قـتل ــقـبـلــ "خالل الـيــومـ ا
الـــصـــحـــافي الـــســـعـــودي جـــمـــال
خــــاشــــقــــجي. وأوضح تــــرامب أنّ
"تـقـريـرا كامـال" حول "من فـعل ذلك"
سـيتم االنـتهـاء منه بـحلـول اإلثن
أو الـثالثـاء وذلك في حـديث له مع
الصحافي في ماليبو بكاليفورنيا
بـعـد تـفـقــده األضـرار الـنـاجـمـة عن

حرائق الغابات.
وكانت واشنطن أكّـدت السبت أنها
سـتُـحاسب قـتلـة خـاشقـجي لـكنّـها
قــالـت إنّــهــا لم تــتـــوصّل بــعــد إلى
"خالصـة نـهــائـيّـة" حـول الــقـضـيّـة
وذلك في أعقاب تـقرير في صـحيفة
واشـــنــطـن بــوسـت ذكــر أنّ وكـــالــة
ـركـزيـة األمـيـركـية االسـتـخـبـارات ا
"سي آي إيـه" خــلُـــصت إلى أنّ ولي
الـعـهد الـسعـودي األمـير مـحـمد بن
سلمان هو من أمـر بقتل الصحافي
الـسـعــودي في اسـطـنـبــول الـشـهـر

اضي. ا
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ـــتــــحـــدّثــــة بـــاسم وزارة وقـــالـت ا
اخلـارجـيّة األمـيـركـيّة هـيـذر ناورت
في بـيان "ال تـزال هنـاك أسـئلـة عدّة
بـال أجــوبــة في مــا يــتـــعــلق بــقــتل
خــاشــقـــجي. إنّ وزارة اخلــارجــيّــة
سـتـواصل الـسـعـي للـحـصـول عـلى

تّصلة بذلك". كلّ الوقائع ا
وتابعت "في هـذا الوقت سنواصل
التشاور مع الكونغرس والعمل مع
دول أخـرى حملاسـبة الـضالـع في

قتل جمال خاشقجي".
ـتـحدّثـة األمـيـركـيّة أنّ وأوضـحت ا
واشنـطن "اتّخذت أسـاسًا إجراءات
حـــاســـمـــة" ضـــدّ أفـــراد في مـــجــال
تأشيرات الدخول وفرض عقوبات.
وقـالت "سنُـواصل اسـتطالع إمـكان
فـرض إجـراءات إضـافـيـة حملـاسـبـة
ــنـــفّــذيـن ومن لــهم اخملـــطّــطـــ وا
ة. وسنـقوم بذلك مع عالقة باجلـر
احلفاظ على العالقـة االستراتيجيّة
ــتـــحــدة ــهـــمّــة بـــ الــواليـــات ا ا

والسعودية".
و أكد نائب الرئيس األميركي مايك
ــتــحـدة بــنس امس أن الــواليــات ا
سـتـحـاسب قـتـلـة جـمـال خـاشـقجي
وذلك فـي أعـقـاب تـقـاريـر صـحـافـية
ذكـــرت أن وكـــالـــة االســتـــخـــبــارات
ـركــزيـة األمــيـركــيـة (سي آي إيه) ا
خـــــلـــــصـت إلـى أن ولي الـــــعـــــهـــــد
السـعودي األمـير محـمد بن سـلمان
يــــقـف وراء قـــتـل الـــصــــحــــافي في

اضي. اسطنبول الشهر ا
وقال بنس عـلى هامش قمـة منتدى
التـعاون االقـتصـادي آلسيـا احمليط
الــهـاد (ابــيك) في بــابــوا غـيــنــيـا
ـــتــحــدة اجلـــديــدة إن "الـــواليــات ا
عـــازمـــة عــلـى مــحـــاســـبـــة جــمـــيع

سؤول عن عملية القتل تلك". ا
ووصـف بــــنس قــــتل الــــصـــحــــافي
الـــســـعــــودي بـــأنه "عـــمـل فـــظـــيع"
و"إهـانة لـصحـافة حـرة ومسـتقـلة"
لكنـه رفض التعـليق على مـعلومات

سرية.
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وتـأتي تـعـلـيــقـات بـنس في أعـقـاب
تـقاريـر ذكـرت أن وكـالة سي.آي.إيه
تـعتـقد أن األمـير مـحمـد بن سلـمان
مـتـورط في مخـطط قـتل الـصـحافي

السعودي.
ـعلـومـات فإنـها وفي حـال تأكـدت ا
ستناقض التحقيق السعودي الذي
أبـعـد الـشبـهـات عن ولي الـعـهد في

هذه القضية.
ـزيد من الـتـوتر في كـمـا ستـهدد بـا
الـعالقات بـ واشنـطن وحـليـفتـها
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الـريـاض الـتي سـعت لـطي صـفـحة
قضية خاشقجي ورفضت الدعوات

طالبة بتحقيق دولي. ا
وقال بنس "سنتابع احلقائق".

ـتـحـدة لـكـنه أضـاف أن الـواليـات ا
تـريـد إيـجـاد وسـيلـة لـلـحـفـاظ على
ملكة "شراكة قوية وتاريخية" مع ا

العربية السعودية.
فــيـمــا نـقــلت صــحـيــفـة "واشــنـطن
بوست" اجلمعة عن مصادر مطّلعة
لم تُــسـمّــهــا أنّ وكـالــة اخملــابـرات
ـركــزيـة األمــيـركــيـة "سي آي إيه" ا
خـــــلُـــــصـت إلى أنّ ولـي الـــــعـــــهــــد
السـعودي األمير مـحمد بـن سلمان
هو من أمـر بقـتل الصـحافـي جمال
خـاشـقـجي في اســطـنـبـول الـشـهـر

اضي. ا
ــعـلــومـات الـتـي كـشـفــتـهـا وهـذه ا
الــصـحــيـفــة الـتي كــان خـاشــقـجي
يـتعـاون مـعهـا باسـتـمرار تُـناقض
الـتــحـقــيق الـســعـودي الــذي أبـعـد
بـالـكـامل الـشّبـهـات عن ولي الـعـهد

في هذه القضية.
ورفــضت الـ"سي آي إيه" الـتــعـلـيق

لـــوكــالــة فـــرانس بــرس عـــلى هــذه
ــعــلــومــات. ولـلــتــوصّل إلـى هـذه ا
اخلالصــات أوضـــحت "واشـــنــطن
بــــوسـت" أنّ الـ"سي آي إيه" قــــامت
بـتقيـيم معـطيـات استـخبـارية عدّة
بينها خصـوصًا اتّصال هاتفي ب
جـــمــال خـــاشــقـــجي وشـــقــيق وليّ
الـــعــهــد الــســعـــودي الــذي يــشــغل
ملكة في واشنطن. منصب سفير ا
وبــحـسب "واشــنـطن بــوست" فـقـد
نـصح خـالـد بن سـلمـان الـصـحافيّ
الـراحل بــالـتـوجّه إلـى الـقـنــصـلـيّـة
السعـوديّة في اسطـنبول لـلحصول
ـسـتـندات الـتي كـان بـحـاجة عـلى ا
إلـيــهـا مــؤكـدًا لـه أنّه لن يـتــعـرّض
ألذى. وأضافت الـصحـيفـة أنّ خالد
بن سلمان أجرى هذا االتصال بناءً
على طلب شـقيقه. وأشارت إلى أنّه
من غـيـر الـواضح مـا إذا كـان خـالد
بـن ســـــلـــــمــــان عـــــلـى درايـــــة بــــأنّ

خاشقجي قُتل الحقًا.
وسـارع خــالـد بن سـلـمـان إلى الـردّ
عـبــر تـويــتـر عــلى هـذه االتّــهـامـات
الـتي رفــضــهـا بــشـدّة. وكــتب "هـذا

اسطنبول في  2تشرين األوّل.
وبــعــد أن أكّــدت في بــاد األمـر أنّ
خـاشـقـجي غـادر الـقـنـصـلـيـة حـيّـاً
اعــتـرفت الــريـاض حتت الــضـغـوط
بـأنّه قُتل في قـنصـليـتهـا في عمـليّة
نـــفّــــذهـــا "عـــنــــاصـــر خـــارج إطـــار
صالحـيـاتــهم" ولم تـكُن الــسـلـطـات

على علم بها.
ـــة وفي آخـــر روايـــة حـــول اجلـــر
أعلنت النيابة العامة السعودية أنّ
نـائب رئـيس االستـخـبارات الـعـامّة
أحمـد العـسيـري أمر فـريقا من 15
عــنــصـــرًا بــإعــادة خــاشــقــجي إلى
السعـودية "بالرضـا أو بالقوة" وقد
قتل الصحافي كاتب انتهى األمر 
مــــقـــــاالت الــــرأي في صــــحــــيــــفــــة

"واشنطن بوست" وتقطيع جثّته.
وبــعــد سـاعــات من طــلب الــنــيــابـة
الـعــامّـة الــسـعـوديــة إنـزال عــقـوبـة
تّـهـم اإلعـدام بـحق خمـسـة من ا

ـتـحدة عـقـوبات فـرضت الـواليات ا
اقـــتــصـــاديّـــة عــلى  17ســـعـــوديــاً
ـة مـتّـهــمـ بـالـضــلـوع في اجلـر

بينهم مقرّبون من وليّ العهد.

Y¹bŠ∫ الرئيس االمريكي دونالد ترامب يتحدث الى الصحافي عند مغادرته البيت االبيض لزيارة كاليفورنيا 

اتّــهـــام خــطــيــر ويــجب ألّــا يُــتــرك
ـصـادر مجـهـولة" مُـرفـقًا تـغـريدته
بــــــبــــــيــــــان قــــــال إنّه أرســــــلـه إلى

الصحيفة.
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وجــاء في هــذا الــبــيــان أنّ "األمــيـر
خــالـــد لم يُـــنــاقـش في أيّ وقت من
األوقـات مع جمـال أيّ شيء يـتـعلّق

برحلة إلى تركيا".
من جـــهـــتـــهـــا ذكـــرت صـــحـــيـــفـــة
ــز" أنّ مــســؤولــ "نــيــويــورك تــا
أمــيــركـــيــ حــذّروا من أنّ وكــاالت
االستخبارات األميركيّة والتركيّة ال
تـــمــلك دلـــيالً واضـــحًــا يـــربط وليّ
الـعـهد الـسعـودي األمـير مـحـمد بن
سلمان بـقضيّة قـتل خاشقجي. لكنّ
الـصحـيـفة نـقـلت عن مسـؤول أنّ
الـ"سي آي إيه" تــعــتــقــد أنّ األمــيـر
لـك من النـفوذ بـحيث ال يُـمكن أن
تـكـون عـمـليّـة الـقـتل قـد تـمت بدون

موافقته.
وغـيّـرت الـسـعـوديـة مـرارًا وتـكرارًا
ــة قـتل روايــتـهــا الــرسـمــيّـة جلــر
خــاشــقــجي في قـــنــصــلــيّــتــهــا في
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بال  شك  ان عـوامل كـثـيرة  مـنـهـا  االنـقسـام  في  الـوسط  الـثـقافي
الـعـراقي و دخـوله  مـعـتـرك الـتـحـزب و الـسـيـاسـيـة  طـوال الـسـنـوات
اضـية   جـعل من  وزارة  الـثقـافـة  فـريسـة احملـاصـصة  احلـزبـية ا
منذ  العام  2003م  و حتى  اليوم  الذي وعلى ما يبـدو تغيرت فيه
االوضـاع  لـتلـبُس  ثـوب  الـتكـنـوقراط و االسـتـقاللـية  بـوجه  جـديد 
فـبعـد رفض النـقـابات  و االحتـادات  الثـقافـيـة و الفـنيـة  في  البالد 
مـرشـح  وزارة  الـثــقــافـة  عن كــتــلـة صــادقــون  حـسن الــربــيـعي  و
تـنــظـيـمــهـا  وقـفــات احـتـجــاجـيـة في االســابـيع  الـتـي  اعـقـبت اعالن
هدي   معتـرض على تسـميـته من قبل رئـيس الوزراء عـادل عبـد  ا
ثلهم  مطالب بتـنصيب  وزيراً من الوسط  نفسه ترشيحه كونه ال 
ـرير . ـتـعب  و انـتـشال  حـالـهم ا  قـادر عـلى الـنهـوض  بـواقـعهم  ا
قرات رشح  حـسن الربيـعي   وعندمـا باءت بالـفشل ايضـا زيارات ا
االحتـادات و النـقابـات الـفنـية  و الـثـقافـية  التي  حـاول و اراد منـها
عترض عليه  للقبول به  واعدا اياهم  بالدعم و اقناع  الوسط  و ا
ثقف و الثقافة . هنا اُهديت حقيبة الوقوف الغير مسبوق الى جانب ا
 الـثـقـافة الـى مـحـافظـة الـبـصـرة  حـسب  تـصـريح  لـلـنـائب عـن كـتـلة
صــادقــون عــدي عـواد  لــوكــالـة اخــبــاريـة   بــالـنص  قـائالً  : ((ان
ـنـصب  وزيـر  الـثـقـافـة عــصـائب  اهل  احلق  سـحـبت  مـرشـحــهـا  
حسن  الربيعي  بشكل  رسمي  و بإرادتها   و الهدف  من ذلك هو
اعطـاء الـوزارة  الى  محـافظـة البـصرة  كـهديـة  من زعيم  احلـركة  
كون احملـافظـة  تهمـيشهـا  بعـمليـة  تشكـيل احلكـومة وان كتـلته  لو
نـحها للبصرة تمكنت من احلصول  عـلى وزارة  اخرى  فلن تتردد 
رشح  لوزارة ايضا   عواد استدرك :  ان كتلته قدمت عددا من ا
 الـثـقـافـة  من الـوسط  الـثـقـافي  في  مـحـافـظـة  الـبـصـرة  حـصرا  
ـهـدي حـريـة  االخـتـيـار  دون تــاركـة  لـرئـيس الـوزراء  عـادل  عـبــد  ا

فرض اي  شخصية  عليه )) ..
هذا التصريح  للنائب عواد  يطرح  اسئلة  منها  :

هل حتـولت الوزارات في الـدولـة  الى  مـلكـيـات لألحزاب  لتـتـصرف
بـهبـتهـا او حتتـفظ  بهـا  ?..  ثم  . ان  الـشخـصيـات التي  اخـتارتـها
كـتـلـة  صادقـون  من الـوسط  الـثـقافي الـبـصـري  و قـدمتـهـا  لـرئيس
الـوزراء  من يــضــمن انــهــا مــســتــقــلـة  100 % او ســتــبــقى  عــلى
نصب  ما دامت كتلة صادقون هي من استقالليتـها  بعد  تبـوئها  ا
اخـتـارتـهـا و تـفـضـلت  عـلـيـهـا  ?.. بـالـتـأكـيد  أن الـطـريقـة  تـلك  في
سـتقـل كـما يُزعم تسـميـة  مرشح  وزارة  الـثقـافة  من الـوسط  او ا
طلـوب ان يُلجأ لـرمز و اسم  ثقافي ـطلوبة مـطلقا   بل ا   ليست  ا
زري  بـعد الـعام  2003 م  ..  عـاش  معـاناة  الـثقـافة  وواقـعهـا  ا
شــخـصـيـة  جُـرحت بـعـمق يــوم  تـنـصـيب  وزيـر الـدفـاع  في  احـد
سارح احلكومات  وزيـرا للثقافة   .. شـخصية  تبـكي االن  إلهمال ا
عـارض  التشـكيلـية و قاعـاتها  .. شـخصية و دور السـينمـا  و قلة  ا
تـقـرأ دومـا  و تدعـوا  لـلـقراءة و تـشـجع عـليـهـا  .. شـخصـيـة  تـسمع
فـيـروز في  الـصـباح  لـتـكـتب  شـعـراً او نـثـراً او قـصـةً او نقـداً  في
ـثــقـفـ  والــفـنـانــ  حتـضـر ـســاء .. شـخـصــيـة  تـعــيش  وسط  ا ا
امـاسـيـهـم  و نـدواتـهم  و حـفالت تـوقـيع  كـتـبـهم  و
مـــعـــارضـــهم  .. لـــقـــد  بـــدت  وزارة  الـــثـــقـــافـــة
ك(دجـاجــة بــيـضــاء  مــسـكــيــنـة) بــيــد  االحـزاب
السـياسـية   أعيـدوها الى  اهـلهـا و اصحـابها

ايها  الصادقون   .......      

بغداد
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لم يـكن بـودي احلـديث عن رئـيس احلـكـومـة الـعراقـيـة اجلـديـد الـسـيد
ـهـدي وذلك لـعـدة اسـبـاب مـنـهـا حـداثـته في تـولي مـهـام عـادل عـبـد ا
احلكومة وإجماع كل الـسياسي عليه واعـتباره مستقال رغم خوضه
جتارب وقنـاعات سيـاسية مخـتلفـة وألن الفترة الـتي تسلم بـها الوالية
لم تفـصح بعـد عن مؤشـرات تثـبت انطـالقته نـحو االصالح والـعمران
بـعـد سـنـ خـراب عشـنـاهـا وكـنـا نـتـأمل والزال في الـوقت مـتسع ان
هـدي كل االخـطـاء والتـجـارب الفـاشـلة يـسـتوعب الـسـيـد عادل عـبـد ا
والشـطـحات الـسـيـاسيـة الـتي ال تـغتـفـر لـسابـقـيه في ان تـتـبلـور نـحو
صـداقية والثبـات على االداء االفضل وااللتزام منهج ناضج يـتسم با
ـعــالم سـهل الـتــنـفـيــذ دون مـنـغـصــات او مـشـاكل بـبـرنــامج واضح ا
سـيـاسـيـة وهـو امر نـعـاني مـنه دائـمـا وهـو ما يـحـدث حـالـيـا حيث ان
احلكومة الزالت خـديجة ولم يكتـمل وزراءها بسبب التـشبث باألسماء
وكال (يحود النـار لكرصته ) والـتكالب على احملـاصصة التي اتـعبتنا
ـهووس بـها الى االعتراف كثيـرا ودفعنـا ثمنهـا غاليـا حتى اضطر ا
ـأل انـهم فــشــلـوا في ادارة الــعــراق بـســبب تــلك احملـاصــصـة عـلى ا
البـغيـضة ومع هـذا االعتـراف اخملجل الزال بـعض منـهم مـتمسـك بها
كاسب احلـزبية غـا وا ويعـول عليـها للـحصول عـلى اكبـر قدر من ا
الضـيقـة على حسـاب االداء والكـفاءة ومـقومات الـنجـاح االخرى التي
ـسـنـا كالمـا نـاعـما ـتـصـدي ومع هـذا  يشـتـرط تـوفـرهـا في الـوزيـر ا
ودقيـقا من رئـيس احلكومـة وذي وجهـة متحـضرة نحـو عمـلية تـرشيد
االداء السياسي وفق اولويـات حددها بسقف زمـني ال يتجاوزه وعلى
مــراحل وهـنــا يــجب ان نــتـوقف قــلــيال ان جــزءا كـبــيــرا من مــشـاكل
احلـكـومــات الـعـراقـيــة الـسـابـقــة هـو صـراع الـكــتل الـسـيــاسـيـة عـلى
وفي احاديثه مصاحلها وال تعتـمد مصالح البلد العـليا في احلسبان 
ثقـفة ومن مخـتلف االختـصاصات حـاول طمأنـة اجلميع الى النـخب ا
ـشـهـد مـعــوال عـلـيــهم بـالـتــعـاون في دائـرة نــقـاش مـســتـمـرة إلثــراء ا
ا فـي حتقـيق تـطلـعـات شعـبـنا الـسـياسـي الذي يـعـاني عقـمـا مسـتـد
وينظر الناس الى جدية رئيس مجلس الوزراء في اقامة حكومة مدنية
عالم دون تلبيس او تدليس من هنا او هناك ومادمنا نبحث واضحة ا
عن دولـة مـدنـية تـسـعى لـرقي والتـطـور اسـفنـا كـثيـرا المـتـناع الـسـيد
رئــيس الــوزراء عن مــصــافــحــة الــنــسـاء فـي مـشــهــد افــتــقــر لــقـراءة
ـصافحـة تعني التـرحيب والتعـاون والتسامح سيكـولوجية نـاضجة فا
الودي ولـيس مغـزى آخر يسـكن في العـقل البـاطن! وقد كـنت اتصور
ـــا يـــخــجـل او ال يـــريــد ان يـــقـــحم ســـلـــوكه الـــشـــخـــصي في انه ر
خصوصيات االخرين مع انه يـعتبر اب للعـراقي جميعا وال ريب في
ذلك لكن ما دهشت مـنه حقا انه قد صـافح (كوندليـزا رايس ) وبكلتا
ـبدأ ـنـاسـبـات الـسـياسـيـة وهـذا تـنـاقض صـارخ فـا يـديه في احـدى ا
يفترض ان يكون واحدا سواء في العراق او اي مكان آخر وال اعرف
ـصافحات هل ان اولياء الـنعمة لـهم احقيـة بالبرتـوكول الرسمي في ا
صـافحـة حقـا تفـسد الـوضوء عـلى قول بـعضهم ب الـزعمـاء ام ان ا
!عـمومـا هذا مـؤشـر نخـشى ان يـتعـمق من خالل هـذه الدالـة الرمـزية
على سلوكيات اعمق واخـطر تواجهنا مسـتقبال وعلى رئيس احلكومة
ـثله ومثله االعلى في السلوكيات ان يستسلم إلرادة الشعب ويكون 
ـثل الـعـراق بـكل رقـيه وحـضـارته وإشـعـاعه فـنـحن ـتـحـضـرة ألنـه  ا
قـدمنـا اول وزيـرة الى الـعالم الـعـربي وأول من. اسـتخـدم احلـواسيب
وأول مـن اسس مـحـطـة تــلـفـزيـون ولــديـنـا ارث فـنـي وأدبي عـظـيم من
ـة واحلديـثة وأتـمنى ان ال تـكون نـظرتـنا قـاصرة لـلمرأة الحم الـقد ا
بـاعــتـبــارهــا وعـاءا لإلجنــاب او اداة لالســتـمــتـاع او مــجـرد ديــكـورا
رأة تـزلفا رغم انـها اكثر من سياسـيا وواجهـة يقصـد منها احـترام ا
نصف اجملـتمـع ولهـا فضل في وجـودنا عـلى هذه
الـبـســيـطـة فـرفــقـا بـالـقــواريـر ايـهــا الـزعـمـاء بال
اسـاءات او اهـانــات او اذالل من حـيث نـدري او

ال ندري وسالما مشفوعا بحسن النوايا

ــــتـــــحــــدة (الـــــواليــــات { اال ا
ــــتــــحـــدة) ,(أ ف ب) - صــــوّتت ا
ـتــحـدة لــلـمـرة األولى الــواليـات ا
اجلمـعة ضـد قرار سنـوي تصدره
ـتـحـدة اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا
يــدين احـتالل إســرائـيل لـهــضـبـة
اجلــوالن في مــوقف يــنــاقض مـا
درجت عـلــيه اإلدارات األمـيــركـيـة
الــــســـابــــقــــة مـن االمـــتــــنــــاع عن
الـــتـــصـــويـت. وأيــدت  151دولــة
ـلــزم الـذي تــبــنّـته الــقـرار غــيــر ا
جلـنــة تـابـعـة لــلـجـمـعــيـة الـعـامـة
وصـــــــوتـت ضـــــــده إســـــــرائـــــــيل
ـتحـدة فيـما امـتنعت والـواليات ا

 14دولة عن التصويت.
واعتبـرت السفيرة االمـيركية لدى
ــتـحــدة نــيــكي هــايــلي أن األ ا
الـقـرار "عــد الـفـائـدة" و"مـنـحـاز
كـــلـــيــا ضـــد إســـرائـــيل" مـــبــررة
االعـتراض األمـيـركـي علـى الـقرار
بـــالـــدور الــعـــســـكـــري إليــران في

سوريا.
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وقــالت هـايــلي فـي بـيــان عــشــيـة
الــتـصــويت إن "الـفــظـاعــات الـتي
يواصل النظام الـسوري ارتكابها
تثـبت عدد أهليـته للحكم. الـتأثير
ــدمّـــر لــلــنــظـــام اإليــراني داخل ا
سوريا يشكل تـهديدا كبيرا لألمن
الدولي". واحتلت إسرائيل القسم
األكـــبــر من هــضــبــة اجلــوالن من
سـوريـا في حـرب  1967وأعـلـنت
ضــمــهـا في  1981في خــطــوة لم

يعترف بها اجملتمع الدولي.
ويـنص الـقـرار عـلى اعـتـبـار قـرار
إسـرائــيل احــتالل وضم اجلـوالن
"بـاطال والغـيــا" ويـدعـو إسـرائـيل

للعودة عن قرارها.
ورحّب الـسـفـيـر اإلسـرائـيلـي لدى
ــــــتــــــحــــــدة دانـي دانـــــون األ ا
ـوقف األمـيـركي اجلـديـد الـذي بـا
اعتبره "داللـة أخرى على التعاون

الوثيق ب البلدين".
واتّـخذت إدارة الـرئيس األمـيركي
دونــالـــد تــرامـب مــوقـــفــا داعـــمــا
إلسـرائيل بـقـوة مـتـحـدّيـة قرارات
ـتـحـدة عـبـر نـقل الـسـفارة األ ا
األمـــيــركـــيـــة إلى الـــقــدس ووقف
ـالية لـلفلـسطيـني مـساعـداتها ا
ومــسـاهــمــاتـهــا في وكــالــة غـوث

وتشغيل الالجئ (أونروا).

وفي أيــــلــــول تــــوقّع الــــســــفــــيـــر
األمــيــركي إلى إســرائــيل ديــفــيــد
فـريـدمــان في تـصـريح لـصـحـيـفـة
إســرائــيــلــيـــة أن تــبــقى هــضــبــة
اجلـوالن حتت سـيـطـرة إٍسـرائـيل
"إلى األبــد" وأشــار إلى إمــكــانــيـة
اعـتـراف بالده رسـمـيـا بـاجلـوالن
عـــلى أنـــهـــا إســـرائــيـــلـــيــة. لـــكن
مسـتـشـار األمن القـومي لـلـرئيس
األميـركي جون بولـتون قال خالل
ـاضي زيــارته إلسـرائــيل في آب ا

إن هذا األمر غير مطروح.
W½bN « jš

وال تــــزال ســــوريـــــا وإســــرائــــيل
رســـمــيــا في حــالــة حــرب رغم أن
خط الـــهــــدنـــة في اجلـــوالن بـــقي
هــادئـا طـوال عــقـود حــتى انـدالع

النزاع في العام .2011
وقـــــــبـل الـــــــتــــــصـــــــويـت قـــــــالت
الدبـلومـاسيـة األمـيركـية سـامنـتا
تحدة ساتن إن موقف الـواليات ا
إزاء الــوضع الـقــانـونـي لـهــضـبـة
اجلـوالن لم يـتـغيّـر لـكن الـقرار ال
يـتــوافق مع الــوضع الـقــائم عـلى
األرض. وقــــالت ســـــاتن إن "هــــذا
الــقــرار ال يــتــصـــدى لــلــعــســكــرة
ـتزايـدة في اجلـوالن وللـمخـاطر ا
الــكــبـيــرة الـتـي يـشــكّــلـهــا وجـود
نطقة على إيران وحزب الله في ا

إسرائيل".
ــســائل وتـــبــنّت الــقــرار جلـــنــة ا
الــســيـــاســيــة اخلـــاصــة وإنــهــاء
االســتــعـمــار (الــلـجــنــة الـرابــعـة)
الـتـابـعـة لـلجـمـعـيـة الـعـامة لأل

تحدة. ا
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