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الجيش السوري يسيطر على 60%من احياء شرق حلب 

متكن��ت قوات اجلي���ش ال�سوري ليل اجلمع��ة ال�سبت من 
ال�سيط��رة عل��ى حي طري��ق الب��اب �رشق حل��ب، بينما 
يوا�س��ل اجلي�ش عمليته ال�ستع��ادة كل املدينة، بح�سب 
ما اعلن املر�سد ال�سوري حلقوق االن�سان ال�سبت. وقال 
املر�سد يف بيان "بهذه ال�سيطرة تكون قوات احلكومة 
قد متكنت من تاأمني طريق مطار حلب الدويل اجلديد". 
وا�ساف املر�سد انه بال�سيطرة على حي طريق الباب، 
ف��ان النظ��ام ا�ستع��اد نح��و %60 من ���رشق املدينة. 
وا�ستعاد اجلي���ش ال�سوري ال�سيطرة عل��ى الطريق التي 
تربط بني االحي��اء الغربية للمدينة التي ي�سيطر عليها 
النظ��ام اىل مط��ار حل��ب، ال��ذي ي�سيطر علي��ه النظام. 
وجاءت ال�سيطرة على حي طريق الباب بعد ا�ستباكات 

عنيفة ادت اىل فرار املدنيني اىل حي ال�سعار القريب.
و�ساه��د مرا�س��ل لوكالة فران���ش بر�ش ع��ددا قليال من 
م�سلحي املعار�سة يف منطقة ال�سعار اجلمعة مع تقدم 
الق��وات احلكومي��ة، بينم��ا اغلقت املح��الت التجارية 
واملخاب��ز ب�سبب الق�سف العنيف. ومنذ ال�سبت الفائت، 
ف��ر م��ا ال يقل عن 50 الف �سخ�ش م��ن �سكان االحياء 
ال�رشقي��ة للمدين��ة الت��ي كان��ت ت�سم نح��و 250 الفا، 
وتوجه��وا اىل االحي��اء الغربي��ة الواقعة حت��ت �سيطرة 
النظ��ام.    ويفي��د املر�س��د ان 307 مدنيني بينهم 42 
طفال و21 امراة قتل��وا يف االحياء ال�رشقية حللب منذ 
ب��دء هجوم قوات النظ��ام يف منت�سف ت�رشين الثاين/

نوفمرب، فيما قتل 64 يف ق�سف لالأحياء الغربية.
واجلمعة، خا�ست الف�سائل املعار�سة معارك �سارية 
مع ق��وات اجلي�ش ال�سوري ، يف حماول��ة للحفاظ على 

حي ال�سيخ �سعيد يف االحياء ال�رشقية ملدينة حلب.
واعلن��ت االمم املتح��دة اجلمعة ان نح��و 20 الف طفل 
فروا من منازلهم �رشق مدينة حلب يف االيام االخرية، 

حمذرة من ان الوقت بداأ ينفد لتزويدهم بامل�ساعدات.
وق��ال املتحدث با�سم �سن��دوق االمم املتحدة للطفولة 
لل�سحافي��ني يف  بولي��رياك  )يوني�سي��ف( كري�ست��وف 
جني��ف "االكرث احلاحا االن هو تق��دمي امل�ساعدة التي 
يحت��اج اليه��ا ه��وؤالء االطف��ال وعائالته��م يف �س��كل 
كب��ري". وعل��ى وقع ا�ستي��اء املجتمع ال��دويل، عر�ست 

رو�سي��ا اخلمي���ش فت��ح اربع��ة مم��رات ان�ساني��ة م��ن 
حل��ب ال�رشقي��ة الجالء املدني��ني واجلرح��ى واي�سال 
امل�ساع��دات. وال ت�س��ارك رو�سيا يف عملي��ات الق�سف 
احلالي��ة عل��ى االحي��اء ال�رشقي��ة، اال ان م�ساركته��ا 
الع�سكرية اىل جانب النظام منذ ايلول/�سبتمرب 2015 
�ساهم��ت يف ا�سع��اف املقاتلني. وتوا�س��ل رو�سيا من 
جه��ة ثانية تق��دمي دعم لوج�ستي لدم�س��ق مع ار�سالها 

وح��دة لن��زع االلغ��ام اىل "االحي��اء ال�رشقي��ة حلل��ب 
املح��ررة من املقاتل��ني" بح�سب ما اعلن��ت اخلارجية 
الرو�سي��ة اجلمعة. وعل��ى �سعيد اخر، غ��ادر نحو الفي 
�سخ���ش بينهم مقاتل��ون من الف�سائ��ل املعار�سة مع 
عائالته��م اجلمع��ة مدينة الت��ل الواقعة حت��ت �سيطرة 
الف�سائ��ل املعار�سة يف �سم��ال دم�سق يف اطار اتفاق 
م��ع احلكوم��ة ال�سورية، وف��ق املر�سد. واك��دت وكالة  

االنباء ال�سورية الر�سمية )�سانا( عملية االجالء وقالت 
انه��ا متت اثر اتفاق بني ال�سلط��ات املحلية واحلكومة 

ال�سورية.
والت��ل هي املدينة ال�ساد�سة التي يتم اجالء امل�سلحني 
منها خالل ثالثة ا�سهر، بعد ايام من عملية مماثلة يف 
خان ال�سيح الواقعة على بعد نحو 25 كلم جنوب غرب 

العا�سمة ال�سورية.

و�سف��ت فنزوي��ال اجلمع��ة ق��رار تعلي��ق ع�سويته��ا يف 
"ال�سوق امل�سرتكة لدول امريكا اجلنوبية" )مريكو�سور( 
اك��رب تكتل اقت�س��ادي يف هذه املنطق��ة، بانه "انقالب" 

و"عدوان".
وه��ذا الق��رار ه��و اق�سى عقوب��ة اقت�سادي��ة تفر�ش على 
نظ��ام الرئي���ش نيكوال���ش م��ادورو ال��ذي يواج��ه ازمة 
اقت�سادي��ة و�سيا�سي��ة خط��رية، وتتهم��ه ال��دول االربع 

املوؤ�س�سة للمنظمة بعدم احرتام القيم الدميوقراطية.
وقال��ت وزيرة اخلارجي��ة الفنزويلية ديل�س��ي رودريغيز 
يف موؤمت��ر �سح��ايف يف كراكا���ش ان��ه "انق��الب عل��ى 

مريكو�سور وعدوان على فنزويال خطري جدا".
وكان��ت رودريغي��ز كتبت عل��ى ح�سابها عل��ى تويرت ان 

"فنزويال ال تعرتف بهذا القرار".
واك��د وزراء خارجي��ة ال�س��وق امل�سرتك��ة ر�سمي��ا ظه��ر 

اجلمعة تعليق ع�سوية فنزويال. 
لوكال��ة  اعل��ن  الربازيلي��ة  احلكوم��ة  وكان م�س��در يف 
فران���ش بر�ش م�س��اء اخلمي�ش ان ال��دول االربع املوؤ�س�سة 
لل�س��وق امل�سرتكة -- االرجنت��ني والربازيل وباراغواي 
واوروغواي -- وجهت اىل فنزويال "ر�سالة الكرتونية" 

تبلغها بان حقوقها يف ال�سوق امل�سرتكة "علقت".
وا�س��اف ه��ذا امل�س��در يف ات�س��ال هاتفي م��ن ريو دي 
جان��ريو طالب��ا ع��دم ك�س��ف هويت��ه ان وزراء خارجية 
ال��دول االرب��ع املوؤ�س�س��ة "اع��دوا تقاري��ر ت�س��ري اىل ان 
فنزويال مل حترتم تعهداتها". وتابع "نتيجة لذلك وجهوا 

لها ر�سالة الكرتونية تبلغها بان حقوقها علقت".

مؤتمر ابوظبي يمهد لتشكيل تحالف دولي لحماية االثار

فنزويال تعد ابعادها عن السوق 
المشتركة الميركا الجنوبية "عدوانا"

الزعيمان القبرصيان يتفقان على استئناف محادثات السالم

يتجه موؤمتر "احلفاظ على الرتاث الثقايف املهدد باخلطر" املنعقد يف ابوظبي نحو 
اق��رار ان�ساء �سندوق م��ايل واقامة "مالذات امنة" حلماي��ة االثار يف ختام اعماله 
ال�سبت بح�سور قادة وممثلني الربعني دولة بينهم الرئي�ش الفرن�سي فرن�سوا هوالند.
وميه��د املوؤمت��ر يف ن�سخته االوىل التي ت�ست�سيفها دول��ة االمارات العربية املتحدة 
بالتزامن مع احتفالها بذكرى وحدتها، اىل ان�ساء حتالف دويل للحفاظ على االثار 
الواقع��ة يف مناط��ق نزاعات عل��ى راأ�سها �سوريا والعراق. وق��ال رئي�ش معهد العامل 
العرب��ي يف باري���ش جاك النغ ال��ذي �سارك يف تنظيم املوؤمت��ر لوكالة فران�ش بر�ش 
ان م�ساألتي ان�ساء ال�سندوق املايل واملالذات االمنة "�سرتدان يف البيان اخلتامي" 
ال��ذي �سيطل��ق عليه ا�سم "اعالن ابوظبي". ورغم ان م�س��ودة البيان اخلتامي التي ال 
ت��زال قيد البحث ال تت�سمن رقما حم��ددا، اال ان م�ساركني يف املوؤمتر اكدوا لفران�ش 
بر���ش ان قيمة ال�سندوق املايل �ست�س��ل اىل نحو 100 مليون دوالر. وكانت فرن�سا 
اك��دت انها �ست�ساهم بنح��و 30 مليون دوالر. كذلك، اأبدت دول خليجية نيتها تقدمي 
م�ساهم��ات مالي��ة، اال انها مل حتدد قيمتها بعد. و�سيتي��ح ال�سندوق متويل عمليات 
نق��ل مع��امل تراثي��ة وحفظها وترميمها م��ن خالل ا�ستخ��دام تقنية ثالثي��ة االبعاد 
خ�سو�س��ا، وكذلك تدريب اخ�سائيني لهذه الغاي��ة. و�سيتخذ ال�سندوق �سكل "وحدة 
قانوني��ة م�ستقلة" بح�سب وثيقة متهيدية ت�سري اىل "موؤ�س�سة قانونية �سوي�رشية" قد 
يت��م ان�ساوؤها يف جنيف اعتبارا من 2017. و�سيحظ��ى ال�سندوق بحوافز �رشيبية 
و�سي�ستوحى من النظام الداخلي لل�سندوق العاملي ملكافحة االيدز وال�سل واملالريا 

وهي موؤ�س�سة ال تتوخى الربح مقرها يف جنيف اي�سا بح�سب م�سدر فرن�سي.

اتف��ق الرئي�ش القرب�سي وزعيم القبار�سة االتراك على ا�ستئناف مباحثات 
ال�س��الم الهادف��ة العادة توحي��د اجلزي��رة املق�سومة منذ اك��رث من اربعني 
عام��ا، ال�سه��ر املقب��ل يف جني��ف يف "تطور مه��م" بعد ف�سل جول��ة �سابقة 
م��ن املحادثات يف �سوي�رشا ال�سه��ر املا�سي. و�سيلتق��ي الرئي�ش القرب�سي 
نيكو���ش انا�ستا�سيادي�ش وزعي��م القبار�سة االت��راك م�سطفى اكينجي يف 
التا�س��ع م��ن كان��ون الثاين/يناي��ر يف جني��ف، عل��ى ان تقدم بع��د يومني 
خرائ��ط ملقرتحات كل منهما حلو احلدود الداخلي��ة لالحتاد املقبل، ح�سب 
االمم املتح��دة. وا�ساف��ت املنظم��ة الدولي��ة انها �ستدع��و اىل "موؤمتر حول 
يف 12 كان��ون الثاين/يناير مب�سارك��ة القوى ال�سامن��ة )اليونان وتركيا 
وبريطاني��ا("، مو�سحة ان "اطرافا معنية اخرى �ستدعى ح�سب ال�رشورة". 
وقال��ت االمم املتحدة ان انا�ستا�سيادي�ش واكينج��ي اتخذا قرار العودة اىل 
طاولة املفاو�سات اثن��اء ع�ساء نظمته املنظمة الدولية يف نيقو�سيا م�ساء 
اخلمي���ش وكان اول لق��اء بينهم��ا منذ ف�سل املحادث��ات يف �سوي�رشا.  واكد 
انا�ستا�سيادي���ش اجلمع��ة ان ه��ذا االتفاق ي�س��كل "تطورا مهم��ا النه يزيل 
امل�س��اكل التي ن�س��اأت يف مون بيلريان ومينع تفاق��م اجلمود الذي �سيوؤدي 
اىل عواق��ب ال ميك��ن التنب��وؤ بها". وا�س��اف  "بامكان اجلانب��ني ا�ستئناف 
املفاو�س��ات من النقطة التي توقفت عندها" يف م��ون بيلريان )�سوي�رشا(. 
وح��ذر انا�ستاد�سيادي���ش يف كلم��ة عرب التلفزي��ون من ان ا�ستم��رار تعطل 
املفاو�س��ات بني اجلانبني كان ميكن ان يق�س��ي على العملية التفاو�سية. 
وتزايدت ال�سغ��وط الدولية على الزعيمني ال�ستئناف املفاو�سات يف اطار 
جهود للتو�سل اىل اتفاق قبل نهاية العام. وقالت االمم املتحدة يف بيانها 
انهما "قاما بتوجيه فريق املفاو�سني اخلا�ش بهما ملوا�سلة االجتماع يف 
م�سع��ى لتحقيق املزيد من التقدم ب�ساأن جميع امل�سائل العالقة املرتابطة"، 
موؤكدة انه "متا�سيا مع العزم امل�سرتك للتو�سل اىل ت�سوية �ساملة يف اقرب 
وقت ممكن"، قررا االجتماع يف جنيف يف التا�سع من كانون الثاين/يناير 
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ح���ش رئي���ش ال��وزراء االإيط��ايل ماتي��و رين��زي )ي�س��ار 
املرتددي��ن  اإقن��اع  عل��ى  منا�رشي��ه  اجلمع��ة  الو�س��ط( 
بالت�سوي��ت ل�سال��ح اال�ستفت��اء الد�ستوري االأح��د. وقال 
رين��زي يف اخلطاب االأخري يف اإط��ار حملته "هم كثريون 
ج��دا، يج��ب علين��ا الذه��اب للبح��ث عنه��م )...( الأن كل 
�س��يء �سيح�س��م يف 48 �ساعة" يف ا�س��ارة اىل املرتددين. 
وكان رين��زي يتح��دث اأمام جتمع �س��م اآالف االأ�سخا�ش 
املحت�سدي��ن يف اأج��واء احتفالي��ة يف فلورن�س��ا، املدين��ة 
الت��ي كان رينزي رئي�س��ا لبلديتها.  وق��ال اإن كلمة "نعم 
يجب اأال ت�سمح لنا فقط بتغيري اإيطاليا بل بتغيري اأوروبا، 
بتغيري العامل". واعطت اآخر ا�ستطالعات للراأي تقدما بني 
5 اىل 8 نق��اط لراف�س��ي االإ�سالح الذي اقرتحه رينزي، 
مع ع��دد كبري م��ن املرتددين. ويف وق��ت �ست�سهد كل من 

فرن�س��ا واأملاني��ا انتخاب��ات حا�سم��ة ع��ام 2017، �سدد 
رئي���ش ال��وزراء االإيط��ايل عل��ى اأن "اخل��وف م��ن االآخر، 
اخلوف من امل�ستقبل يوؤديان اىل نتائج انتخابية تفاجئ 
العامل بكامله"، م�سيفا "يعود اإلينا اأن نوجه اأوروبا، واأن 
جنعلها حتلم".  ولوح نا�سطون اأمام رينزي باأعالم حملت 
�سع��ار "تكف��ي )كلمة( نعم".  وقال متقاع��د يدعى اجنيلو 
)73 عام��ا( لوكالة فران���ش بر�ش "اإنه �سيء ا�ستثنائي اأن 
تك��ون هناك قدرة على تغيري الو�س��ع. االأطراف االآخرون  
لي���ش لديهم اأي مق��رتح اآخر. هذا اال�ستفت��اء �سي�سعنا يف 
االجت��اه ال�سحيح".  واعترب الطال��ب توما�سو )21 عاما( 
ان "ه��ذا االإ�سالح �رشوري الإر�س��اء اأ�س�ش اليطاليا. نحن 
بحاج��ة اىل الربملان يكون )عمله( اأ�رشع، واإىل حكومات 
اأك��رث ا�ستق��رارا". اأ�س��اف "اإذا خ�رشن��ا ه��ذا اال�ستفت��اء، 
�سي�س��كل ذل��ك ن���رشا لل�سعبوي��ة يف اأوروب��ا ورمب��ا يف 
الع��امل".  واال�س��الح ال��ذي يدعو الي��ه رينزي من��ذ ا�سهر 

يرم��ي اىل تاأم��ني ا�ستق��رار �سيا�س��ي اك��رب اليطاليا التي 
توال��ت عليها �ستون حكومة من��ذ 1946، من خالل احلد 
م��ن �سالحيات جمل�ش ال�سيوخ اىل حد كبري وجتريده من 
ح��ق الت�سوي��ت على الثقة باحلكوم��ة. وكان رينزي )41 
عام��ا( الذي و�سل اىل ال�سلط��ة يف �سباط/فرباير 2014 
و�س��ط رغب��ة يف تغي��ري كل �س��يء يف ايطالي��ا، اعلن قبل 
�سن��ة "اذا خ�رشت اال�ستفت��اء الد�ست��وري، ف�سان�سحب من 
ال�سيا�س��ة". وتراجع من��ذ ذلك احلني، مق��را بانه كان من 
اخلطاأ اعطاء بعد �سخ�سي لال�ستفتاء.  واال�سالحات التي 
تن���ش اي�سا على الغاء نظام االقالي��م، تعار�سها غالبية 
الطبق��ة ال�سيا�سية م��ن اق�سى الي�سار و�س��وال اىل اليمني 
املتط��رف م��رورا بال�سعبويني من حرك��ة خم�ش جنوم او 
رابط��ة ال�سمال وح��زب فورت��زا ايطاليا برئا�س��ة �سيلفيو 
برلو�سكوين او حت��ى "غا�سبني" من احلزب الدميوقراطي 
الذي يرتاأ�سه رينزي وقد دعوا اىل الت�سويت ب�"ال" االحد. 

اعل��ن رئي���ش ال��وزراء الهولن��دي م��ارك روت��ي ان 
اع��دام اآالف االندوني�سي��ني م��ن قب��ل جي���ش بالده 
ب��ني 1945 و1949 خالل النزاع الذي تلى اعالن 
ا�ستق��الل اندوني�سيا �سي�سكل مو�سوع حتقيق معمق 
للمرة االوىل برعاية حكوم��ة هولندية. وكان اآالف 
االندوني�سيني قتلوا يف النزاع الذي وقع بني اعالن 
ا�ستقالل اندوني�سي��ا واالعرتاف بهذا اال�ستقالل من 

قب��ل ال�سلطات الهولندية يف 1949. وو�سف روتي 
يف موؤمت��ره ال�سح��ايف اال�سبوع��ي ه��ذه املرحل��ة 
بانها "�سفحة قامتة من التاريخ" و"مرحلة موؤملة 

للجميع".
وطوق��ت الق��وات الهولندي��ة حين��ذاك ق��رى وقتلت 

متمردين بدون اي �سكل من ا�سكال املحاكمة.
والتقديرات املتعلقة بال�سحايا ت�سري اىل عدد ي�سل 
اىل اربع��ني ال��ف �سخ���ش لك��ن درا�س��ات تاريخية 
تق��در هذا العدد مبا ب��ني ثالث��ة اآالف واربعة اآالف 

�سخ���ش. و�ستجري التحقي��ق ثالثة معاهد هولندية 
بينه��ا املعه��د الوطني للتاري��خ الع�سك��ري ومعهد 
الدرا�س��ات حول احل��رب وحمرقة اليه��ود وحمالت 
االب��ادة. وكانت هولندا اعت��ذرت ر�سميا يف 2013 
ع��ن املج��ازر التي ارتكب��ت يف اندوني�سي��ا، موؤكدة 
انه��ا تري��د "اغالق ف�س��ل �سع��ب" يف تاريخها مع 
م�ستعمرته��ا ال�سابق��ة. وراأت حماك��م هولندي��ة من 
قبل انه على احلكومة الهولندية دفع تعوي�سات اىل 

ارامل وااليتام من ابناء الذين قتلوا.

رئيس وزراء ايطاليا يدعو الى اقناع المترددين بالتصويت على االصالحات التي اقترحها

هولندا تعتزم اجراء تحقيق حول اعدام آالف االندونيسيين خالل المرحلة االستعمارية

مأرب ــ متابعة

ويف الواق��ع تدعم وا�سنطن باداراتها الدميوقراطية 
واجلمهوري��ة على حد �سواء، مبداأ "ال�سني الواحدة" 
من��ذ �سبعين��ات الق��رن املا�س��ي. وبناء عل��ى ذلك 
عالقاته��ا  وقطع��ت   1978 يف  ببك��ني  اعرتف��ت 
الدبلوما�سي��ة م��ع تايوان اجلزي��رة امل�ستقلة بحكم 
االم��ر الواق��ع، يف 1979. وق��ال فري��ق الرئي���ش 
املنتخ��ب يف بي��ان ان ترام��ب وت�س��اي اينغ-وين 
وخالل املحادثة غ��ري امل�سبوقة على هذا امل�ستوى 
من��ذ عقود تطرقا اىل "العالقات الوطيدة يف جمال 
االأمن واالقت�ساد وال�سيا�سة بني تايوان والواليات 
املتح��دة".  وا�ساف ان رئي�سة تايوان التي انتخبت 
يف ايار/ماي��و والرئي�ش االمريكي الذي انتخب يف 
الثامن من ت�رشين الثاين/نوفمرب و�سيتوىل مهامه 
ر�سميا يف 20 كانون الثاين/يناير تبادال التهاين، 
م�س��ريا اىل ات�س��االت هاتفي��ة ج��رت اجلمع��ة م��ع 
الرئي�ش االفغاين ا�رشف غن��ي والرئي�ش الفيليبيني 
وزراء  ورئي���ش  دوتريت��ي  رودريغ��و  ال�سعب��وي 
�ستغافورة يل �سيني لونغ. واكد دوتريتي ال�سبت ان 
الرئي���ش االمريكي املنتخب �سجع��ه يف حربه على 
املخدرات واك��د له انه يتبع "اال�سل��وب ال�سحيح". 
وق��ال ان ترام��ب متنى ل��ه "النج��اح" يف �سيا�سته 
املثرية للجدل لقمع اجلرمية يف الفيليبني. وا�ساف 
ان ترام��ب "يع��ي متام��ا م�ساكلن��ا م��ع املخدرات. 
ملكافحته��ا  حملت��ي  يف   )...( النج��اح  يل  متن��ى 
وقال انن��ا نقوم بها ب�سفتنا ام��ة تتمتع بال�سيادة 

االنتق��ادات  مواجه��ة  ويف  اجلي��دة".  وبالو�سيل��ة 
املوجه��ة للمحادثة مع رئي�سة تايوان، كتب ترامب 
يف تغريدة على ح�سابه على تويرت "رئي�سة تايوان 
+ات�سلت بي+ اليوم لتهنئتي بفوزي يف الرئا�سة.. 
�سك��را!". وا�س��اف بعي��د ذل��ك "من امله��م ان ن�سري 
اىل ان الوالي��ات املتح��دة تبي��ع مع��دات ع�سكري��ة 
مبلي��ارات الدوالرات اىل تاي��وان لكن يتوجب علي 
اال اقب��ل ات�س��اال للته��اين". ولي�ش ام��را معتادا ان 
يلجاأ رئي�ش او رئي�ش منتخب يف الواليات املتحدة 
اىل التربي��ر به��ذه الطريق��ة. وق��ال م�ساع��د وزي��ر 
اخلارجي��ة ال�ساب��ق ل���رشق اآ�سيا واملحي��ط الهادئ 
كري�ستوف��ر هي��ل يف عه��د الرئي�ش اال�سب��ق جورج 
بو���ش انه "خطاأ ف��ادح"، منتقدا مي��ل ادارة ترامب 

املقبل��ة اىل "االرجت��ال". انف�سل��ت تاي��وان عن 
ال�س��ني يف 1949 بع��د ح��رب اهلية وهي 

م�ستقل��ة بحك��م االم��ر الواق��ع لكنها مل 
تعل��ن ر�سمي��ا ا�ستقالله��ا اذ ال تزال 

بكني تعتربه��ا جزءا ال يتجزاأ من 
ارا�سيه��ا. اكد البي��ت االبي�ش 

جم��ددا م�س��اء اجلمع��ة دعم 
الدميوقراط��ي  الرئي���ش 

ب��اراك اوبام��ا ل�سيا�س��ة 
الواح��دة".  "ال�س��ني 
وقال��ت الناطق��ة با�س��م 

القوم��ي  االم��ن  جمل���ش 
امييلي هورن لوكالة فران�ش 

بر���ش "لي���ش هناك اي تغي��ري يف ال�سيا�سة منذ امد 

طوي��ل". مل تاأت و�سائل االعالم احلكومية ال�سينية 
عل��ى ذك��ر االت�سال الهاتف��ي بني ترام��ب وت�ساي، 
لك��ن وزير اخلارجية ال�سيني وان��غ يي راأى ال�سبت 

ان��ه "مناورة من كي��د تايوان" لن 
توؤثر عل��ى التفاهم الدويل 

واحدة".  "�س��ني  حول 
وقال الوزير ال�سيني 
انه��ا "لي�س��ت �س��وى 
من  دنيئ��ة  من��اورة 
وال  تاي��وان  كي��د 

اط��ار  تغي��ري  ميكنه��ا 
واحدة  �سني 

يف 
اال���رشة 

الدولي��ة". وكان وزير اخلارجي��ة ال�سيني يرد على 
�س��وؤال لقن��اة هون��غ كون��غ التلفزيوني��ة "فينيك�ش 
ت��ي يف" الت��ي نقل��ت ت�رشيحات��ه عل��ى موقعه��ا 
االلكرتوين. وا�س��اف "ال اعتقد ان ذلك �سيغري 
�سن��وات  من��ذ  تتبعه��ا  الت��ي  ال�سيا�س��ة 
الوالي��ات املتح��دة"، موؤك��دا ان "مبداأ 
ال�سني الواحدة هو حجر اال�سا�ش 
للعالق��ات  �سلي��م  لتط��ور 
ال�سيني��ة  الدبلوما�سي��ة 
ان  نتمن��ى  وال  االمريكي��ة 
ياأت��ي اي �سخ���ش لتغيري 
اال�سا���ش  ه��ذا  الغ��اء  او 
وه��ذه  ال�سيا�س��ي". 
الهاتفي��ة  االت�س��االت 
الربوتوكول  قواع��د  تخالف 
االنتقالي��ة  املرحل��ة  خ��الل 
لل�سلط��ة يف وا�سنطن اذ 
يت��م  مل  ان��ه 

ا���رشاك وزارة اخلارجي��ة فيه��ا اال ب�س��كل حم��دود 
ج��دا. وهي تاأتي بعد ا�سبوع من حمادثة مع رئي�ش 
وزراء باك�ست��ان ن��واز �رشيف. وقد وج��ه ترامب له 
مديح��ا وا�س��ادات اث��ارت ده�س��ة الدبلوما�سي��ني. 
ويف منت�سف ت�رشي��ن الثاين/نوفمرب اثار مفاجاأة 
اخ��رى با�ستقباله رئي���ش الوزراء الياب��اين �سينزو 
اآب��ي بح�س��ور ابنته ايفان��كا ترام��ب. وب�سكل عام، 
يث��ري الغمو���ش الذي يحي��ط بال�سيا�س��ة اخلارجية 
لرتام��ب -- الذي يعت��رب اكرث مي��ال اىل االنعزالية 
-- قل��ق احللف��اء التاريخي��ني للوالي��ات املتحدة 
يف اوروب��ا واآ�سيا. وكت��ب ال�سنات��ور الدميوقراطي 
كري���ش م��وريف يف تغري��دة اجلمع��ة ان "ما حدث 
يف ال�ساع��ات ال48 االخرية لي���ش جمرد تطور بل 
نقاط ارت��كاز كربى يف ال�سيا�س��ة اخلارجية بدون 
اي تقديرات م�سبقة. هكذا تبداأ احلروب". و�سدد على 
�رشورة تعيني وزير للخارجية "ب�رشعة"، مو�سحا 
ان م��ن االف�س��ل ان "يكون لديه جترب��ة". وات�سال 
رئي�ش اأمريكي منتخ��ب مل يت�سلم حتى االن مهامه 
بزعي��م تايواين ه��و اأمر غ��ري م�سبوق من��ذ 1979 
الع��ام ال��ذي انقطعت في��ه العالق��ات الدبلوما�سية 

بني تايبيه ووا�سنطن.
وحت��ى االآن مل يعني ترامب وزي��را للخارجية. لكن 
املر�سحني للمن�سب هم املر�سح اجلمهوري ال�سابق 
للرئا�سة يف 2012 مات رومني واجلرنال ورئي�ش 
ديفي��د  ال�ساب��ق  املركزي��ة  اال�ستخب��ارات  وكال��ة 
برتايو���ش ورئي�ش بلدي��ة نيوي��ورك ال�سابق رودي 

جولياين.

الجورنال  ــ متابعة

اولى ازماته.. ترامب يتخطى الخطوط الحمراء مع الصين بعد محادثة هاتفية مع رئيسة تايوان

عزز الرئي�س االمريكي 
املنتخب دونالد ترامب 

�صورته غري النمطية 
وجازف بامكان حدوث 
ازمة كربى مع ال�صني، 

مبحادثته هاتفيا رئي�صة 
تايوان يف خطوة 

ت�صكل قطيعة كبرية مع 
اربعني عاما من التقليد 

الدبلوما�صي مع بكني 
واجلزيرة.


