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ق���ّدم ن���و�ب �أميركي���ون م�شروع 
ت�شدي���د  عل���ى  ين����ص  قان���ون 
ف���ي  �لموق���ع  �لن���ووي  �التف���اق 
�لع���ام 2015 م���ع �إي���ر�ن، وعلى 
�إع���ادة فر����ص عقوب���ات �شده���ا 
ف���ي ح���ال ع���دم �حت���ر�م طهر�ن 
وقال���ت  �لجدي���دة.  للمتطلب���ات 
�لنائب���ة �لجمهوري���ة ليز ت�شيني 
في بيان �إن �لن�ص �لذي تقّدم به 
زميلها �لجمهوري بيتر رو�شكام 
»ي�شي���ر بو�ش���وح �إلى م���ا يجب 
�أن يت�شمن���ه �التف���اق )�لنووي( 

�لفّع���ال، م���ن �أج���ل من���ع �ي���ر�ن 
فع���ًا من �لح�شول عل���ى �أ�شلحة 

نووية" .
�أي  �أن  ت�شين���ي  و�أو�شح���ت 
�تف���اق »يج���ب �أن ي�شم���ح عل���ى 
�الأق���ل بعمليات تفتي����ص، ت�شمل 
�أي  ف���ي  �لع�شكري���ة،  �لمن�ش���اآت 
وفر����ص   )...( وزم���ان  م���كان 
حظر عل���ى تخ�شيب �ليور�نيوم 
الأغر�����ص ع�شكري���ة وحظر على 

تطوير �ل�شو�ريخ �لبال�شتية".
و�أ�ش���ارت �إلى �أن ن����ص م�شروع 
�لقان���ون "�شي�شمن عدم تخفيف 
عل���ى  �لمفرو�ش���ة  �لعقوب���ات 
�إي���ر�ن �إال �إذ� �حترم���ت طه���ر�ن 

�لمتطلبات �الأ�شا�شية" .
ونددت ت�شيني باالتفاق �لنووي 
�لحالي �ل���ذي فاو�شت في �شاأنه 
على مدى �أكث���ر من عامين �إد�رة 
�ل�شاب���ق  �الأميرك���ي  �لرئي����ص 
»من���ح  و�ل���ذي  �أوبام���ا  ب���ار�ك 
للنظ���ام �الإير�ني رفعًا للعقوبات 
في مقابل وعود ال يمكن �لتحقق 

منها« على حد و�شفها.
وكان �لرئي����ص �الأميركي دونالد 
تر�م���ب �أعل���ن �أخيرً� ع���ن قر�ره 
�لبقاء ف���ي �إطار �التفاق �لنووي 
�ل���ذي وّقع في �لع���ام 2015 بين 
طهر�ن و�لق���وى �ل�شت �لكبرى، 
غير �أنه �أعطى مهلة لاأوروبيين 

عل���ى  ي�شاع���دوه  �أن  �أج���ل  م���ن 
ت�شديد بنود هذ� �التفاق.

م���ن جهة �أخ���رى، تبن���ى مجل�ص 
مالي���ًا  �إج���ر�ًء  �أم����ص  �لن���و�ب 
�الإد�ر�ت  �شل���ل  لتف���ادي  موقت���ًا 
�لت�شويت  بانتظ���ار  �لفيدر�لية، 
مجل����ص  ف���ي  �شيج���رى  �ل���ذي 
�لمجل����ص  وتبن���ى  �ل�شي���وخ. 
تمديدً� للموز�ن���ة �أربعة �أ�شابيع 
�أي حت���ى �ل�16 من �شباط ب�230 

�شوتًا في مقابل 197.
ويتوجب عل���ى مجل�ص �ل�شيوخ 
�أن يتخ���ذ بدوره قر�رً� حول هذ� 
�ل�شاأن قبل منت�شف ليل �لجمعة. 
وف���ي ح���ال ع���دم �لتو�ش���ل �إل���ى 

�تفاق ح���ول �لمو�زنة في حلول 
منت�شف ليل �لجمع���ة �شيتوقف 
�لموؤ�ش�ش���ات  م���ن  كبي���ر  ع���دد 
�لفيدر�لي���ة عن �لعمل. و�شتكون 
تل���ك �لم���رة �الأولى من���ذ ت�شرين 
�الأول  2013 عندم���ا ب���ات مئات 
�الآالف م���ن �لموظفي���ن ف���ي حال 
بطالة ق�شري���ة الأ�شبوعين لتعذر 

دفع �لرو�تب.
وترغب �لغالبية �لجمهورية في 
�لكونغر����ص ف���ي �إق���ر�ر مو�زنة 
للع���ام 2018 تت�شم���ن زيادة في 
�لنفقات �لع�شكرية، بموجب وعد 
قطعه تر�م���ب للناخبين باعتبار 
�أن �لق���و�ت �لم�شلحة تحتاج �إلى 

مزي���د من �لتجهيز بع���د �أكثر من 
16 �شنة من �لحروب.

وفي مقاب���ل �لت�شويت لم�شلحة 
�الأقلي���ة  تطال���ب  �لمو�زن���ة 
ح���ل  باإيج���اد  �لديموقر�طي���ة 
لحو�لى 690 �ألف���ًا ممن ي�شمون 
وه���م  )دريم���رز(،  »�لحالمي���ن« 
م���ن �ل�شباب و�لبالغي���ن �ل�شباب 
�لذين دخل���و� �لواليات �لمتحدة 
ب�ش���كل غير �شرع���ي عندما كانو� 
�أطف���ااًل وباتو� مهددي���ن بالطرد 
بع���د �لغ���اء برنام���ج »د�كا« �لذي 
ومنحه���م  �أوبام���ا  �إد�رة  �أقرت���ه 

ت�شريحا موقتًا باالقامة.
كما يطالب �لديموقر�طيون على 
�لم���دى �لبعيد بتموي���ل برنامج 
للتاأمي���ن  �لمخ�ش����ص  »ت�شي���ب« 
لاأطف���ال  �لحكوم���ي  �ل�شح���ي 
�لفق���ر�ء و�لمهدد نتيج���ة تعديل 

نظام �لتاأمين �ل�شحي.
من جانب �آخر �أعلنت �لخارجية 
�لرو�شي���ة، �أن وزي���ر �لخارجي���ة 
الف���روف،  �شيرج���ى  �لرو�شي���ة، 
و�الأمي���ن �لعام لاأم���م �لمتحدة، 
�أنطوني���و غوتيري����ص، يعرب���ان 
عن �لتز�مهما بتنفيذ خطة �لعمل 
�لخا�ش���ة  �لم�شترك���ة  �ل�شامل���ة 

بالملف �لنووى �الإير�ني.
وقالت �لخارجية، في بيان، "من 
�لتاأكي���د م���ن قب���ل �لطرفين على 
�اللتز�م بتنفيذ بنود خطة �لعمل 
�لخا�ش���ة  �لم�شترك���ة  �ل�شامل���ة 
�الإير�ن���ي  �لن���ووي  بالمل���ف 
�لن���ووي  �لبرنام���ج  لت�شوي���ة 

�الإير�ني".
كم���ا بح���ث الف���روف، و�الأمي���ن 
�لع���ام لاأم���م �لمتح���دة، يبحثان 
ملفي �شوريا، وكوريا �ل�شمالية، 
و�أكد� عدم وجود بديل للت�شوية 
�شي���اق  ف���ي  لاأزم���ات  �ل�شلمي���ة 
�لنظر ف���ي �أكثر �لم�شائل �إلحاحا 
بم���ا  �لدولي���ة،  �الأجن���دة  عل���ى 
ف���ي ذل���ك �لو�ش���ع ف���ي �شوري���ا 
و�شب���ه �لجزي���رة �لكوري���ة، �أكد 
�لطرفان عدم وجود بديل لل�شبل 
�ل�شيا�شي���ة و�لدبلوما�شي���ة لحل 

�الأزمات �لر�هنة.

م�شروع قانون اأمريكي لـ»ت�شديد« االتفاق النووي مع اإيران

البابا فرن�شي�س: اأمتنى و�شع دويل 
للقد�س وا�شتئناف احلوار بني الدولتني

 �أع���رب �لباب���ا فرن�شي����ص جم���دد� ع���ن �أمل���ه ف���ى و�ش���ع دوىل للقد�ص، 
و��شتئن���اف �حلو�ر بني �الإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني من �أجل �لتو�شل 

�إىل حل يقوم على وجود دولتني، كما �أفاد بيان للفاتيكان �خلمي�ص.
وقد �نتقد �لبابا �الأرجنتيني �شمنًا، مر�ت عدة، قر�ر �لرئي�ص �الأمريكي 

دونالد تر�مب �العرت�ف بالقد�ص عا�شمة الإ�شر�ئيل.
و�أ�ش���ار �لبابا �ل���ذي حتدث عن "�لطاب���ع �خلا�ص للقد����ص"، يف ر�شالة 
�إىل �إمام �الأزهر �أحمد �لطيب، �إىل �أن "و�شعًا خا�شًا ت�شمنه �ملجموعة 
�لدولية، ميكنه وحده �أن يحافظ على هويتها، ور�شالتها �لفريدة مكانًا 
لل�ش���ام، وقيمتها �لكونية، م���ا يتيح م�شتقبل م�شاحل���ة و�أمل للمنطقة 

كلها".
ويف هذه �لر�شالة �لتي بعث بها �لبابا مبنا�شبة �ملوؤمتر �لدويل لن�شرة 
�لقد����ص �ل���ذي ينظم���ه �الأزهر، ك���رر �لبابا تاأكي���د "�ش���رورة ��شتئناف 
�حل���و�ر بني �الإ�شر�ئيلي���ني و�لفل�شطينيني للتو�ش���ل �إىل حل تفاو�شي 
من �أجل �لتعاي�ص �ل�شلمي للدولتني د�خل حدود تتقرر بينهما وتعرتف 

بها �ملجموعة �لدولية".
وت�ش���كل �لقد�ص مع �أماكنه���ا �ملقد�شة، �ليهودي���ة و�مل�شيحية و�مل�شلمة، 
ق�شي���ة فريدة. فمنذ �إن�ش���اء �إ�شر�ئي���ل يف 1948، مل تعرتف �ملجموعة 
�لدولي���ة باملدين���ة عا�شم���ة الإ�شر�ئي���ل، وتعت���ر �أن عل���ى �الإ�شر�ئيليني 

و�لفل�شطينيني �لتفاو�ص على "و�شعها �لنهائي".
وبع���د �حتال �لقد�ص �ل�شرقية و�شمها، �أعلنت �إ�شر�ئيل �ملدينة بكاملها 
عا�شمتها "�الأبدية و�ملوحدة"، ومل تعرتف �الأمم �ملتحدة بعملية �ل�شم 
ه���ذه، ويريد �لفل�شطيني���ون �أن تكون �لقد�ص �ل�شرقي���ة عا�شمة �لدولة 

�لتي يطمحون �إليها.

 ماكرون: الأولوية لإعادة بناء ال�شرق 
الأو�شط بعد النت�شار على "داع�س"

قال وزير �لدف���اع �لرتكي نور 
�لدين جانيكلي �أم�ص )�جلمعة( 
�إن �لعملية �لع�شكرية مبنطقة 
ل�شيط���رة  �خلا�شع���ة  عفري���ن 
�لك���رد يف �شم���ايل �شوري���ا قد 
ب���د�أت »فعلي���ا« بق�ش���ف ع���ر 
ع���دم  �إىل  م�ش���ريً�  �حل���دود، 

حترك �أي قو�ت �إىل �ملنطقة.
و�أ�شاف جانيكل���ي يف مقابلة 
تط���ور  تركي���ا  �إن  تلفزيوني���ة 
ملو�جه���ة  �أ�شلح���ة  �أنظم���ة 
�ل�شو�ري���خ �مل�شادة للدبابات 
وح���د�ت  ت�شتخدمه���ا  �لت���ي 
�لكردي���ة  �ل�شع���ب  حماي���ة 

�ل�شورية.
قال���ت وح���د�ت  م���ن جانبه���ا، 
�لكردي���ة  �ل�شع���ب  حماي���ة 
�ل�شوري���ة �إن �لق���و�ت �لرتكية 
�أطلق���ت قر�ب���ة 70 قذيفة على 
قرى كردي���ة يف منطقة عفرين 
يف  �شوري���ا  غرب���ي  ب�شم���ال 
ق�شف م���ن �الأر��ش���ي �لرتكية 
بد�أ عن���د منت�شف �لليل تقريبًا 

و��شتمر حتى �شباح �ليوم.
وقال روجه���ات روج �ملتحدث 
�لوح���د�ت يف عفري���ن  با�ش���م 
لروي���رتز �إن ذل���ك كان �أعن���ف 

ق�شف ترك���ي من���ذ �أن �شعدت 
�أنق���رة تهديد�تها بالقيام بعمل 
ع�شكري �شد �ملنطقة �لكردية.

م���ن  متحدث���ًا  روج  و�أ�ش���اف 
حماي���ة  وح���د�ت  �أن  عفري���ن 
�ل�شع���ب �ش���رتد »باأ�ش���د ق���وة« 

على �أي هجوم على عفرين.
�لرتك���ي  �لدف���اع  وزي���ر  وكان 
�شاب���ق  وق���ت  يف  �ش���رح  ق���د 
�جلمعة ب�شرورة تنفيذ عملية 
ع�شكري���ة يف عفرين �ل�شورية 
دون تاأخ���ري، م�شيفا �أن �أنقرة 
م���ع  �ملحادث���ات  �شتو��ش���ل 
رو�شيا ب�شاأن �لعملية، م�شيفا 
تطه���ر  �أن  يج���ب  تركي���ا  �أن 
�شم���ايل �شوريا م���ن �لعنا�شر 

�الإرهابية.
وتعتر �أنق���رة وحد�ت حماية 
�ل�شوري���ة  �لكردي���ة  �ل�شع���ب 
�لعم���ال  حل���زب  �مت���د�د� 
تعت���ره  �ل���ذي  �لكرد�شت���اين 
�ملتح���دة  و�لوالي���ات  تركي���ا 
و�الحت���اد �الأوروب���ي منظم���ة 
�إرهابي���ة، لك���ن و��شنطن ترى 
�لقو�ت �لكردية يف �ملقدمة من 
�ملتطرفة  �لتنظيم���ات  حماربة 

يف �شوريا.

وزير الدفاع الرتكي: عملية 
عفرين بداأت "فعليا"
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�أك���د �لرئي����ص �لفرن�ش���ي �ميانويل 
�ن  )�جلمع���ة(،  �لي���وم  ماك���رون 
تنظيم د�ع����ص يف �لعر�ق و�شوريا 
»ه���زم ب�شكل كام���ل تقريب���ًا«، و�ن 
�لن�ش���ر �لع�شك���ري �شيح�ش���ل »يف 
�ال�شابيع �ملقبلة«، و�الأولوية باتت 

الإعادة �لبناء.
وقال ماكرون خال متنياته بحلول 
�لعام �جلديد للجيو����ص �لفرن�شية 
يف طولون )جنوب �شرق(: "�ليوم 
وبف�شل جه���ود كل �الأمم �ل�شالعة، 
فان �لتنظيم �لع�شكري لد�ع�ص يف 
�مل�شرق ه���زم ب�شكل كام���ل تقريبًا. 
�أنا و�ثق �أننا �شنحقق يف �الأ�شابيع 
�ملقبل���ة هذ� �لن�ش���ر �لع�شكري على 

�الر�ص" .
�لفرن�ش���ي:  �لرئي����ص  و��ش���اف 
"�أريد من �الن ف�شاعد� �ن ن�شارك 
م�شاركة فعالة يف تثبيت �ال�شتقر�ر 
و�عادة �لبناء وم�شاعدة �لنا�ص مع 

�شركائنا" .
 1200 ح���و�ىل  ي�ش���ارك  وفيم���ا 
ع�شكري فرن�شي يف جهود �لتحالف 

�لوالي���ات  تق���وده  �ل���ذي  �ل���دويل 
�ملتحدة، �شدد ماكرون على �لقول: 
»لن تكون تلك نهاي���ة هذه �ملعركة، 
لكنن���ا �شنكيف �مكاناتن���ا �لوطنية 
م���ع �لو�ش���ع �لعماين خ���ال هذه 

�ل�شنة" .
وكان وزي���ر �خلارجي���ة �المريكي 
ريك����ص تيلر�ش���ون �أعل���ن �أول م���ن 
�أم�ص �إن �جلي�ص �الأمريكي �شيبقى 
يف �شوري���ا حت���ى �إحل���اق هزمي���ة 
كاملة بتنظيم »د�ع�ص«، و�لت�شدي 
ويف  �الي���ر�ين،  للنف���وذ  �أي�ش���ًا 
نهاية �ملط���اف �مل�شاعدة يف �إطاحة 

�لرئي�ص ب�شار �الأ�شد.
و�شيبقى �له���دف �ال�شا�شي للمهمة 
�لع�شكري���ة »�أال تقوم قائمة لتنظيم 
د�ع�ص«، كما �أ�ش���اف. وخل�ص �ىل 
�لق���ول �أن »�إح���دى قدم���ي تنظي���م 
�لق���ر  يف  �ال�شامي���ة  �لدول���ة 
يف �لوق���ت �لر�ه���ن، وم���ن خ���ال 
ع�شك���ري  بح�ش���ور  �الحتف���اظ 
�مريكي يف �شوريا، �شتكون قدماه 

�الثنتان عما قريب يف �لقر" .

: قالوا 

International Pressصحافة عالمية

عربي ودولي �لعدد )4115( �ل�شنة �خلام�شة ع�شرة - �ل�شبت )20( كانون �لثاين  2018
http://www.almadapaper.net  Email: info@almadapaper.net7
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قال كارل�ص بودجم���ون حاكم �إقليم 
كاتالونيا �ملعزول �أم�ص �جلمعة �إنه 
موؤهل متام���ا الإعادة �نتخابه زعيمًا 
لاإقلي���م و�إنه ال يوج���د �شبب مينعه 
من حكمه م���ن منفاه �الختياري يف 

بروك�شل.
و�ق���رتح �أن�شار بودجم���ون، �لذي 
يو�ج���ه �لقب����ص عليه بته���م ت�شمل 
�إث���ارة �لفتن���ة و�لتم���رد �إذ� عاد �إىل 
�إ�شباني���ا، �أن���ه ميك���ن �أن يحكم عر 
�الت�شال بالفيديو مما دفع منتقديه 

ثاث���ي  ”�لرئي����ص  لق���ب  الإط���اق 
�الأبعاد“ عليه.

وق���ال بودجم���ون الإذ�ع���ة كتالونيا 
موؤه���ل  �لرمل���ان  يف  ع�ش���و  ”�أن���ا 
متاما لت���ويل �لرئا�شة. ه���ذه �الأيام 
ميك���ن �إد�رة �لكثري من �مل�شروعات 
�لكب���رية با�شتخ���د�م �لتكنولوجي���ا 

�حلديثة“.
و�أ�ش���اف ”ال ميك���ن �أن حتك���م م���ن 
�ل�شجن“ يف �إ�ش���ارة للتهم �ملوجهة 

له.

يف  �ملركزي���ة  �حلكوم���ة  وعزل���ت 
مدريد �إد�رة بودجمون بعدما تزعم 
حملة �نف�شال �الإقليم �لرثي �لو�قع 
يف �شم���ال �شرق���ي �إ�شباني���ا و�لتي 
توج���ت يف ت�شري���ن �الأول باإع���ان 

�ال�شتقال.
يف  مقع���ده  بودجم���ون  و��شتع���اد 
�نتخاب���ات  يف  قطالوني���ا  برمل���ان 
�الأول  كان���ون   21 ي���وم  �أجري���ت 
دع���ا لها رئي����ص �ل���وزر�ء �الإ�شباين 
ماريان���و ر�خ���وي عل���ى �أم���ل ف���وز 

�الأح���ز�ب �ملوؤي���دة للوح���دة وح���ل 
�أ�شو�أ �أزمة �شيا�شية تو�جه �إ�شبانيا 
منذ عقود. لكن ح���دث �لعك�ص وفاز 
يف �النتخاب���ات �الأح���ز�ب �ملوؤي���دة 

لانف�شال باأغلبية طفيفة.
و�نتق���ل بودجم���ون �إىل بروك�ش���ل 
بعد وقت ق�شري م���ن عزله لكنه قال 
�إنه �شيعود �إىل قطالونيا �إذ� منحته 
�حلكوم���ة �الإ�شباني���ة ”�شمان���ات“ 
معين���ة رمب���ا تك���ون تعه���د� بع���دم 

�لقب�ص عليه.

زعيم كاتلونيا  ال�شابق: ال �شبب مينعني من حكم االإقليم عن بعد

ك�شف���ت �شحيفة "�لغارديان" �لريطانية ع���ن حماولة تنظيم �لقاعدة جلذب 
متط���ريف تنظي���م د�ع�ص يف �لوقت �ل���ذي تتعر�ص في���ه "�خلافة" �ملزعومة 
�إىل �النهي���ار، مع خ�شائره �لفادحة يف �لعنا�ش���ر �لب�شرية و�ملو�د و�الأر�ص 
و�ملكانة.  و�أ�شافت �ل�شحيفة �أن حملة �لتجنيد بد�أت �ل�شيف �ملا�شي، حتى 
قبل �أن يفقد تنظيم د�ع�ص معاقله �لنهائية، مما يعك�ص �الأهمية �لتي تعطيها 
�لقاع���دة للف���وز بعنا�ش���ر قتالية جديدة وم���و�رد من مناف�شيه���ا، معترة �أن 

مرونة �لدو�ع�ص متثل تهديد� على �لغرب. 
و�أ�ش���ارت "�لغارديان" �إىل �أن جهود �لقاعدة ظهرت عندما حول 10 مقاتلني 
ينتم���ون �إىل ف���رع �شغري لتنظيم د�ع�ص يف �جلز�ئ���ر والئهم يف �آب �ملا�شي 
بع���د مناق�شات مع رجال دين مو�ل���ني للقاعدة، وذلك بح�ش���ب م�شادر �أمنية 
حملي���ة. كما �أطلقت حملة ثانية يف �شوري���ا يف �أيلول �ملا�شي.   وفى منطقة 
�ل�شاح���ل ف���ى �شمال �فريقي���ا يعتقد �أن كب���ار م�شئوىل �لقاعدة ق���د تو��شلو� 
م���ع �لقائد �ملتطرف �لذى يعتق���د �أن رجاله ن�شبو� كم���ني الأربعة من �لقو�ت 
�الأمريكية �خلا�شة فى �لنيجر وقتلو� فى �أكتوبر �ملا�شى. ويف �لوقت نف�شه، 
تفاخ���رت �شبكة �إخبارية موؤيدة لتنظيم �لقاع���دة يف �ليمن ب� "توبة" �لعديد 
م���ن مقاتلي د�ع����ص �لذين مل يثبطهم �لنهج �لديني ل���دى قادتهم و�شلوكهم و 
"�شوء معاملتهم"، و�لذين �ن�شمو� موؤخر� �إىل �شفوفها . ويف �أفغان�شتان، 
�نف�شل���ت جمموعة من مقاتلي د�ع����ص يف مقاطعة غور �ملركزية �لنائية ذ�ت 
�الأهمي���ة �ل�شرت�تيجي���ة �إىل طالب���ان. ويجري حالي���ا در��شة ه���ذه �لتقارير 
م���ن قبل م�ش���وؤويل �الأمن �لغربيني على �أمل فهم تط���ور �لتهديد �لذي ت�شكله 
د�ع����ص يف �الأ�شه���ر و�ل�شنو�ت �ملقبل���ة. ويعتقد بع�ص �ملحلل���ني �أن �لتنظيم 
�شيح���رك �الآن �شبكت���ه �لو��شع���ة من �جلماع���ات و�لف�شائ���ل �ملتحالفة حول 
�لع���امل ل�شن مزيد من �لهجم���ات على �لغرب، و�حلفاظ عل���ى دوره �لطليعي 

بني �ملتطرفني.

ريك����ص  �الأمريك���ي  �خلارجي���ة  وزي���ر  �أعل���ن 
�شتح���ول  �ملتح���دة  �لوالي���ات  �أن  تيلر�ش���ون 
تركيزه���ا يف �شوري���ا �شوب �لتح���رك للحد من 
�لنفوذ �الإي���ر�ين هناك، وذلك يف خطابه ب�شاأن 
�ل�شيا�ش���ة �الأمريكي���ة حي���ال �الأزم���ة �ل�شورية 
�ل���ذي عك����ص وج���ود تغي���ري يف ��شرت�تيجي���ة 
�لوالي���ات �ملتح���دة هن���اك بعي���د� ع���ن تنظي���م 
"وول  �شحيف���ة  وذك���رت  �الإرهاب���ي.  د�ع����ص 
�شرتي���ت جورن���ال" �الأمريكي���ة �أول م���ن �أم�ص 
�خلمي����ص، �أن �خلط���اب �لذى �ألق���اه تيلر�شون 
فى جامعة �شتانفورد ح���ول �شرت�تيجية باده 
مل�شاع���دة �شوري���ا الإنه���اء �حلرب �لد�ئ���رة فيها 
من���ذ 7 �شن���و�ت، �أو�ش���ح �ن و��شنط���ن �شوف 
تعيد تن�شيط �جله���ود �لدبلوما�شية مع �الإبقاء 
عل���ى �لق���و�ت �الأمريكية �ملتمرك���زة يف �شوريا 
يف �مل�شتقب���ل �لقريب، وذل���ك يف �إطار تركيزها 
�جلديد على مو�جهة �إير�ن �إىل جانب مو��شلة 
�لعمل على حتقيق �ال�شتقر�ر �ل�شيا�شي �ل�شامل 
فى �لباد. و�أ�شاف تيلر�شون �أن �إد�رة �لرئي�ص 
�الأمريك���ي دونال���د تر�مب تري���د �النخر�ط يف 
�شوري���ا م���ع تز�ي���د �لتهدي���د �الإي���ر�ين وتقهقر 

تنظيم د�ع�ص �الإرهابي.
و�أ�ش���ار �إىل تعزي���ز �إي���ر�ن لتو�جده���ا ب�ش���كل 
كبري يف �شوريا من خ���ال ن�شر قو�ت �حلر�ص 
�لث���وري �الإي���ر�ين ودعم ح���زب �لل���ه �للبناين 

و�ال�شتعانة بقو�ت حتارب بالوكالة من �لعر�ق 
و�أفغان�شتان وباك�شتان ودول �أخرى.

و�ته���م �إير�ن باإنف���اق �ملليار�ت لدع���م �لرئي�ص 
�ل�ش���وري ب�شار �الأ�شد و�شن ح���روب بالوكالة، 
�ثن���اء �الحتجاج���ات  �أم���ور مت ذكره���ا  وه���ي 
�الإير�ني���ة يف جميع �أنحاء �لب���اد �شهر كانون 
�شرتي���ت  "وول  و�أف���ادت  �جل���اري.  �لث���اين 
جورنال" باأن تيلر�شون �أدىل بهذه �لت�شريحات 
يف منا�شب���ة ��شت�شافتها موؤ�ش�شة هوفر ومعهد 
فرمي���ان �شبوجلي للدر��ش���ات �لدولية بجامعة 
�أ�شئل���ة  جل�ش���ة  كلمت���ه  و�أعقب���ت  �شتانف���ورد، 
و�أجوب���ة �أد�رته���ا وزي���رة �خلارجي���ة �ل�شابقة 
كوندولي���ز� ر�ي�ص، وه���ي �أ�شت���اذة يف جامعة 
�شتانف���ورد، م�ش���رية �إىل �أن تيلر�ش���ون و�ش���ل 
�إىل كاليفورني���ا بع���د ي���وم و�ح���د م���ن �جتماع 
يف فانكوف���ر، كولومبي���ا �لريطاني���ة، مع كبار 
�مل�شوؤول���ني من 20 بل���دً� ملناق�ش���ة تعزيز تنفيذ 

�لعقوبات �شد كوريا �ل�شمالية.
و�أ�شاف���ت �أن تركي���ز �إد�رة تر�م���ب يف �شوريا 
حت���ى �الآن ين�شب على مو�جه���ة تنظيم د�ع�ص 
�ملتطرف، ومع ذلك، كانت هناك مناق�شات حول 
حتويل �لرتكيز عل���ى �إير�ن يف �شوريا وتز�يد 
�لتوقع���ات ب���اأن �لوالي���ات �ملتحدة ل���ن ت�شحب 

قو�تها �لع�شكرية حتى بعد دحر د�ع�ص.
و�عت���رت �ل�شحيف���ة �الأمريكي���ة ت�شريح���ات 

�أك���رث  ب���ني  وزي���ر �خلارجي���ة تيلر�ش���ون م���ن 
�لت�شريح���ات و�شوحًا حتى �الآن �لتي و�شعت 
�حل���د م���ن نف���وذ طه���ر�ن يف �شوري���ا كه���دف 
لل�شيا�ش���ة �الأمريكي���ة يف �شوري���ا، م�شت�شه���دة 
مبا قال���ه تر�مب يف كلمة �ألقاه���ا �لعام �ملا�شي 
باأن هذ� �لتحول يع���د جزء� من جهد �أو�شع من 
جان���ب �د�رته ملو�جهة ما تعت���ره نفوذ� خبيثًا 
الإي���ر�ن يف �ل�شرق �الأو�ش���ط. و�إجمااًل، �أو�شح 
تيلر�ش���ون "خم�ش���ة �أه���د�ف نهائي���ة رئي�شية" 
ت�شع���ى �إد�رة تر�م���ب �إىل حتقيقها يف �شوريا؛ 
وهي: منع تهديد�ت جديدة من تنظيمي د�ع�ص 
و�لقاع���دة ودع���م عملي���ة بقي���ادة �الأمم �ملتحدة 
النتق���ال �ل�شلط���ة �لتدريج���ي بعيدً� ع���ن قيادة 
�الأ�ش���د باالإ�شافة �إىل �حلد من نف���وذ �إير�ن يف 
�شوري���ا وتهيئة �لظ���روف يف �لباد كي يتمكن 
�لاجئ���ون �ل�شوريون من �لع���ودة �إىل بادهم 
باأم���ان وطوعًا و�أخ���ريً� �شمان خلو �شوريا من 

�أ�شلحة �لدمار �ل�شامل.
و�أك���د مو��شل���ة �لوالي���ات �ملتح���دة "مبادر�ت 
حتقيق �ال�شتق���ر�ر يف �ملناط���ق �ملحررة" مثل 
�ز�لة �الألغام �الأر�شية غري �ملفجرة �لتي زرعها 
د�ع����ص و�مل�شاعدة فى �إعادة فت���ح �مل�شت�شفيات 
و�ملد�ر����ص .. غ���ري �ن���ه �أو�ش���ح �إن �لوالي���ات 
�ملتح���دة لن ت�شاع���د يف �إعادة �إعم���ار �الأر��شي 

�لتي تخ�شع ل�شيطرة �الأ�شد.

الغارديان: القاعدة يغازل الدواع�س 
املنهزمني.. وخرباء: مرونتهم تهديد للغرب

وول �شرتيت جورنال:  وا�شنطن حتول تركيزها يف �شوريا من داع�س اىل النفوذ الإيراين


