
الإث��ن��ن، يف م��وؤمت��ر بعنوان  ب��ان��ون، ي��وم  وق��ال 
والإخوان  واإيران  قطر  العنيف:  التطرف  "مواجهة 
وهو  هد�سون،  معهد  ا�ست�سافه  ال��ذي  امل�سلمن" 
قمة  اإّن  ال�سهيونية،  مبيوله  معروف  بحثي  مركز 
ترامب مع القادة العرب يف الريا�ض، يف مايو/اأيار 
الإقليمي  الت�سعيد  انطالق  نقطة  كانت  املا�سي، 
والبحرين  والإم��ارات  ال�سعودية  وقطعت  قطر.  �سد 
يونيو/حزيران   5 يف  قطر،  مع  عالقاتها  وم�رص، 
وجويًا،  بريًا  ح�ساراً  عليها  وفر�ست  املا�سي، 
 23  ��  22 ليل  تقّدم  اأن  قبل  ت�رصيحات،  حملة  اإثر 
قطر،  اإىل  الكويتي،  الو�سيط  عرب  نف�سه،  ال�سهر  من 
قائمة مطالب ت�سمنت 13 بنداً مت�ّض جوهر �سيادة 

وا�ستقاللّية الدوحة.
الإم���ارات  م��ع  القمة  اإىل  "ذهبنا  ب��ان��ون،  وق��ال 
يجب  اأّن��ه  هو  الأول  وال�سيء  وغريها؛  وال�سعودية 
الراديكايل،  لالإ�سالم  التمويل  بهذا  نهتم  اأن  علينا 
كما  ذلك،  من  املزيد  هناك  يكون  اأن  واأّنه ل ميكن 

قال الرئي�ض ترامب".
اأن تكون على طريقن. ل ميكنك  "ل ميكنك  وتابع 
جهة  ومن  وحليف،  �سديق  اإنك  تقول  اأن  جهة  من 

اأخرى متّول جماعة الإخوان امل�سلمن اأو حما�ض".
اأظهرت  للريا�ض،  ترامب  زيارة  اأّن  بانون،  واعترب 
مع  الن��خ��راط  يف  يرغب  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  اأّن 
لي�سوا من  اأّنه وم�ساعديه  واأثبتت  الإ�سالمي،  العامل 

"الإ�سالموفوبين".
وقال بانون "ل اأعتقد اأّنها جمرد م�سادفة اأّنه بعد 
اأ�سبوعن من هذه القمة، راأيتم احل�سار الذي فر�سته 

الإمارات والبحرين وم�رص وال�سعودية على قطر".
وو�سف بانون الو�سع يف قطر، باأّنه "الق�سية الأهم 

التي جتري حاليًا يف العامل".  
وف�ساًل عن كونها املحّفز حل�سار قطر، قال بانون 
اإّن قمة ترامب يف الريا�ض، يف مايو/اأيار املا�سي، 
اأثارت تغيريات داخل اململكة العربية ال�سعودية، مبا 
يف ذلك ترقية حممد بن �سلمان ملن�سب ويل العهد. 
ويف هذا الإطار، قال بانون "قبل اأ�سبوعن اأو ثالثة 
اأو  األف رجل دين مت اعتقالهم،  اأ�سابيع، كان هناك 

ُو�سعوا على نحو ما حتت الإقامة اجلربية".

ويف وقت �سابق من اأكتوبر/ت�رصين الأول اجلاري، 
الدين  علماء  من   20 باعتقال  ال�سعودية  اأم��رت 
اأكرث  اأح��د  ال��ع��ودة،  �سلمان  بينهم  من  ال��ب��ارزي��ن، 
يف  الدينية  املوؤ�س�سة  داخ��ل  الليربالية  الأ���س��وات 
مت�ساربة  ر�سائل  ترامب  اإدارة  واأر�سلت  اململكة. 
ال�سعودية  اأعلنت  اأن  فبعد  اخلليجية،  الأزم��ة  حول 
وحلفاوؤها ح�سار قطر، يف يونيو/حزيران املا�سي، 
"تويرت" تدعم  تغريدة على  الأمريكي  الرئي�ض  كتب 

الدوحة  ترامب  اتهم  لح��ق،  وق��ت  ويف  احل�سار. 
وجاءت  جداً".  عال  م�ستوى  "على  الإره��اب  بدعم 
اتهامات ترامب، يف وقت حّذرت فيه وزارة الدفاع 
الأمريكية "البنتاغون"، ووزير اخلارجية الأمريكي 
ريك�ض تيلر�سون، من احل�سار على الدوحة، واأ�سادا 
بدور قطر يف املنطقة. وت�ست�سيف قطر اأكرب قاعدة 
ع�سكرية اأمريكية يف املنطقة، وهي قاعدة "الُعديد 
اجلوية". ويف يوليو/متوز املا�سي، وّقعت وا�سنطن 

وحّذر  الإره��اب.  متويل  ملكافحة  اتفاقًا  والدوحة 
الرحمن  عبد  بن  حممد  القطري  اخلارجية  وزي��ر 
على  احل�سار  اأّن  من  املا�سي،  الأ�سبوع  ثاين،  اآل 
"داع�ض"  تنظيم  �سد  الدولية  باجلهود  ي�رّص  قطر، 
مغادرة  اإىل  ا�سطر  ال��ذي  بانون،  كان  الإره��اب��ي. 
البيت الأبي�ض، يف اأغ�سط�ض/اآب املا�سي، م�ست�ساراً 
مقّربًا من ترامب، وُيقال اإّنه م�سوؤول عن ال�سيا�سات 
قرار  ذل��ك  يف  مبا  الأم��ريك��ي،  للرئي�ض  الرئي�سية 
"احلظر الإ�سالمي"، والذي مت مبوجبه منع م�سلمن 

من عدة دول، من دخول الوليات املتحدة.
وقد اُتهم بانون، الذي ي�سف نف�سه باأّنه "�سعبوي"، 
البي�ض  ت��ف��ّوق  على  القائمة  العن�رصية  بتاأييد 
�سبكة  على  موقعه  ويحظى  ال�سامية،  وم��ع��اداة 
الإنرتنت "بريتبارت" ب�سعبية بن حمافظي اليمن 

املتطرف.
من  بحثية،  ملراكز  بالدفع  قطر،  ب��ان��ون،  واتهم 
املتحدة، بح�سب  الوليات  تلميع �سورتها يف  اأجل 
�رصكة  وظفت  الإم����ارات،  اأن  حن  يف  ادع��اءات��ه. 
اأجل  عالقات عامة لها عالقات وثيقة ببانون من 

الت�سهري بقطر كجزء من حملتها.
مع  عالقاته  بخ�سو�ض  الزاوية  يف  ح�رصه  وعند 

ال�رصكة، قال بانون اإّنه ل عالقة له بها.
كوتون،  توم  اجلمهوري  ال�سيناتور  قال  جهته،  من 
خالل املوؤمتر، اأم�ض الإثنن، اإّن ال�سيا�سة الأمريكية 
يجب اأن ترّكز على ف�سل قطر عن اإيران و"الإخوان 
القطيع"  "اإىل  الدوحة  اإع��ادة  اأجل  من  امل�سلمن"، 

كحليف ا�سرتاتيجي للوليات املتحدة.
التفاق  معار�سي  �سقور  قاد  الذي  كوتون،  وكان 
النووي الإيراين منذ توقيعه يف عهد الرئي�ض باراك 
م�سدر  باأّنها  اإيران  و�سف  قد   ،2015 عام  اأوباما 

كل عدم ال�ستقرار يف ال�رصق الأو�سط.

مستشار ترامب السابق: ليست مصادفة فرض الحصار على قطر بعد قمة الرياض
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المغرب.. نواب يستعطفون الملك للعفو عن 
معتقلي "احتجاجات الريف وزاكورة"

12 مقاتلة أمريكية من طراز "F35A" إلى اليابان

وكالت � متابعة: يف الوقت الذي ي�ستعد فيه الريف لتخليد الذكرى الأوىل للحراك الذي 
اندل��ع بعد مقتل حم�سن فكري امللقب ب�"�سماك احل�سيمة"، يف اأكتوبر 2016، ا�ستعطف 
ن��واب امللك حمم��د ال�ساد�ض للعفو ع��ن املعتقلن. جدير بالذكر اأن ح��ادث مقتل فكري 
�سكل ال���رصارة الأوىل لندلع ما �سمي لحقا ب�"حراك الريف". وجاء ا�ستعطاف النواب 
املغارب��ة، بع��د اأن اأعل��ن عدد م��ن الن�سطاء عن تنظي��م وقفات احتجاجي��ة متزامنة مع 
الذك��رى الأوىل لنطالق احلراك الريفي يف خمتلف املدن املغربية، حتت �سعار "احلرية 
الفوري��ة ملعتقل��ي احل��راك، وكل الدع��م مللفهم املطلب��ي العادل". وطال��ب عبد اللطيف 
وهبي، الربملاين عن ح��زب الأ�سالة واملعا�رصة "البام"، امللك حممد ال�ساد�ض للتدخل 
والعف��و عن املعتقلن على خلفية "حراك الريف" وكذلك املعتقلن يف م�سريات العط�ض 
مبدين��ة زاكورة. و�سمن �سوؤال لفريق "البام" يف جل�سة الأ�سئلة ال�سفهية بالغرفة الأوىل 
للربمل��ان املغربي حول "التداب��ري املتخذة لتعزيز امل�ساحلة مع �س��كان ال�سمال"، قال 
وهب��ي "اإن ما وقع يف الريف وزاكورة لي���ض مو�سوعا للق�ساء، لذلك نتوجه اإىل جاللة 
امللك حلل الإ�سكالت". واأكد وهبي على اأهمية جتاوز هذا الإجراء القانوين والعودة اإىل 
منط��ق الإن�س��اف وامل�ساحلة، م�سيفا: "نحرتم رجال الأم��ن يف الريف وزاكورة، وهذا 

الأمر يحتاج نوعا من امل�ساحلة لتكون هناك مرحلة جديدة".
م��ن جانبه��م، اأعل��ن كل م��ن عب��د اهلل بووانو عن فري��ق العدال��ة والتنمية، ون��ور الدين 
م�سي��ان رئي���ض الفريق ال�ستقاليل، وعم��ر بالفريج عن فيدرالية الي�س��ار، اأنهم مع هذا 

املقرتح، موؤكدين اأن امل�ساألة يجب اأن حتل �سيا�سيا، ولي�ض ق�سائيا.
وطالب��وا ب�"البح��ث ع��ن �سيغة لطي ه��ذه ال�سفح��ة التي نعتربه��ا ما�سي��ا ب�سلبياته 
املختلف��ة، ولبد م��ن تفعيل العفو على اجلمي��ع". من جانبه، اعترب وزي��ر العدل، حممد 
اأوجار، اأن للعفو م�ساطره اخلا�سة واأعرافه، وما يتعلق بامل�ساحلة هو ان�سغال دائم يف 
املغرب، موؤكدا اأن املو�سوع رهن القواعد القانونية، واحلكومة ل ميكنها اأن تتدخل يف 

الق�ساء لأنه �سلطة م�ستقلة.
واأ�س��ار امل�س��وؤول احلكوم��ي اإىل اأن املغرب دولة ح��ق وقانون، واأن الق�س��اء الذي تعزز 
با�ستقالليت��ه �سيجد الإجاب��ات العقالنية لهذه الإ�سكالت، و"هن��اك �سيء ا�سمه الدفاع 
ع��ن املوؤ�س�س��ات"، وفق تعبريه. جدي��ر بالذك��ر اأن "اللجنة الوطنية لدع��م حراك الريف 
ومطالب��ه العادل��ة"، الت��ي تاأ�س�ست يف �سه��ر اأبري��ل 2017 بالرباط، وت�س��م فعاليات 
�سيا�سي��ة وحقوقي��ة ونقابي��ة، اأعلنت تخليدها مل��ا و�سفته ب�"الذك��رى الأوىل لنطالق 
احلراك ال�سعبي بالريف"، بالدعوة اإىل وقفات احتجاجية �سلمية ب�سائر اجلهات واملدن 

يوم ال�سبت 28 اأكتوبر 2017.

وكالت � متابع��ة:" تخط��ط الوليات املتحدة لنق��ل 12 مقاتلة من طراز "اإف– 35 اأي" 
ونح��و 300 ع�سك��ري اأمريك��ي يف نوفمرب/ت�رصي��ن الث��اين القادم اإىل قاع��دة جوية يف 

اليابان.
وج��اء يف بيان �س��در عن القيادة الأمريكي��ة يف املحيط الهادئ ون���رص يف موقعها يف 
الإنرتن��ت: "ي�ستع��د نحو 300 ع�سك��ري من الق��وات اجلوية الأمريكي��ة و12 مقاتلة من 
ط��راز "اإف– 35 اأي ليتنن 2" من قاعدة "هي��ل" اجلوية يف ولية يوتا التابعة ل�رصب 
املقاتالت ال�34، للمرابطة يف قاعدة كادينا اجلوية باليابان ملدة 6 اأ�سهر. ومن املتوقع 

اأن ت�سل الطائرات وطاقهما اإىل كادينا يف اأوائل نوفمرب/ت�رصين الثاين القادم".
وكان��ت الوليات املتحدة قام��ت، يف يناير/كانون الث��اين 2017، بنقل مقاتلة "اإف–

اأول طائرة من هذا الطراز تن�رص  "اإيواكوين" اجلوية اليابانية لت�سبح  35"  اإىل قاعدة 
خارج الأرا�سي الأمريكي��ة. واأفادت وكالة "كيودو" باأن اخلطط الأمريكية تت�سمن ن�رص 
16 مقاتلة من طراز "اإف– 35" يف هذه القاعدة ابتداء من يناير/كانون الثاين 2017، 

وذلك لتبديل املقاتالت القدمية من طراز "اإف اأي 18-" و"اأي يف– 8 هاريري".

ك�سفت رئا�سة اأركان اجلي�ض الأمريكي تفا�سيل الكمن الذي تعر�ست 
ل��ه مفرزة للق��وات اخلا�سة الأمريكية يف النيج��ر، ال�سهر اجلاري، ما 

اأدى اإىل مقتل اأربعة جنود اأمريكين.
واأعلناجل��رال جوزي��ف دنف��ورد رئي���ض هيئ��ة الأركان الأمريكي��ة 
امل�سرتك��ة خ��الل موؤمتر �سحف��ي اأم���ض، اأن مفرزة للق��وات اخلا�سة 
الأمريكية التي تعر�ست لكمن يف النيجر، مل تطلب الدعم يف غ�سون 
�ساع��ة، كم��ا اأن ه��وؤلء مل يكونوا يتوقع��ون الهجوم.  وق��ال دنفورد 
باخل�سو���ض: "مفرزة من جنود الق��وات اخلا�سة رافقت وحدة تابعة 
جلي���ض النيجر يف مهم��ة ا�ستطالعية جلمع املعلوم��ات، يف ال�سباح 

الباكر من يوم 3 اأكتوبر/ت�رصين الأول. ووفق املعلومات التي كانت 
متوفرة لدى قيادتها حتى تلك اللحظة، فاحتمال ال�سدام مع الأعداء 

كان م�ستبعدا".
واأ�س��اف امل�سوؤول الع�سكري الأمريكي، مو�سح��ا مالب�سات الهجوم: 
"تعر�س��ت دوري��ة يف 4 اأكتوبر/ت�رصين الأول لإط��الق النار، اأثناء 

عودتها اإىل القاعدة التي انطلقت منها".
واأ�سار دنفورد اإىل اأن اجلنود الأمريكين "مل يتوقعوا حدوث مقاومة، 
نح��ن فقط رافقنا ق��وات �رصيكة"، م�سيفا اأن جن��ود القوات اخلا�سة 

الأمريكية كانوا مزودين فقط باأ�سلحة ر�سا�سة واأ�سلحة خفيفة.
واأك��د رئي���ض هيئ��ة الأركان الأمريكي��ة امل�سرتك��ة اأن الع�سكري��ن 
الأمريكي��ن يف النيج��ر مل يطلب��وا الدع��م اإل بع��د م��رور �ساع��ة من 

ب��دء املعرك��ة، وبعد 30 دقيق��ة ارتفعت يف اجلو مقات��الت فرن�سية، 
وو�سلت اإىل املكان خالل ن�سف �ساعة، وقتل يف الهجوم 4 عنا�رص 

من القوات اخلا�سة الأمريكية.
واأعل��ن دنف��ورد اأن البنتاغ��ون يحق��ق الآن يف الواقع��ة، و�سيتع��ن 
باخل�سو���ض "الك�سف عما اإذا مت تغيري مهمة القوات الأمريكية اأثناء 
هذه العملية اأم ل. توفرت لدى قواتنا معلومات ال�ستطالع واملعدات 
والتح�سريات ال�رصورية اأم ل. اإىل اأي مدى كانت �سحيحة التقديرات 

الأولية حلجم اخلطر يف هذه املنطقة".
و�س��دد امل�سوؤول الع�سك��ري الأمريكي عل��ى اأن البنتاغ��ون يزود اأ�رص 
القتل��ى "بجميع املعلومات الت��ي يتم جمعها"، منوها ب��اأن القيادة 
الع�سكري��ة ملزمة باإب��الغ اأهايل واأقارب اجلنود عم��ا حدث، م�سيفا 

"يجب علينا اأن نزود اأ�رص القتلى باملزيد من املعلومات، وهذه هي 
الغاية من التحقيق".

كم��ا ك�سف دنفورد اأن الع�سكرين الأمريكي��ن يتواجدون يف النيجر 
منذ 20 عاما، واأن نحو 800 جندي اأمريكي يتمركزون الآن يف هذا 
البل��د، ع��الوة على 4 اآلف جن��دي فرن�سي ينف��ذون عمليات م�سادة 

لالإرهاب يف منطقة غرب اإفريقيا.
وكالة اأنباء رويرت، قالت اإن وزارة الدفاع الأمريكية �سعت من خالل 
ت�رصيح��ات اجلرال جوزيف دنفورد رئي�ض هيئة الأركان الأمريكية 
امل�سرتك��ة، اإىل "تهدئ��ة انتق��ادات من اأع�س��اء بالكوجنر�ض باأنها مل 
تك��ن �رصيحة ب�ساأن مقتل اأربعة جن��ود اأمريكين يف كمن بالنيجر 

هذا ال�سهر".

اأك��د خب��ري �سع��ودي مق��رب من دوائ��ر �سن��ع القرار 
يف ب��الده اأن زي��ارة وزي��ر الدول��ة ل�س��وؤون اخلليج، 
ثام��ر ال�سبهان اإىل مناط��ق يف �سمال �سوريا، جاءت 
بالتن�سي��ق م��ع الأمريكي��ن الذين اأعلم��وا ال�سورين 

بها.
ونقل��ت وكالة اأنباء "�سبوتنيك" ع��ن اللواء املتقاعد 
اأن��ور ع�سق��ي اأن زي��ارة ال�سبه��ان اإىل �سم��ال �سوريا 
قبل اأي��ام "ل ت�سكل ا�ستفزازاً للحكوم��ة ال�سورية ول 
لغريه��ا، كونه��ا ج��اءت بالتن�سيق م��ع الأمريكين، 
الذين يبدو اأنهم "اأعلموا ال�سورين" م�سبقًا بالزيارة، 

لفت��ا اإىل التف��اق الرو�س��ي ال�سعودي ب�س��اأن وحدة 
الأرا�سي ال�سورية.

وقال ع�سقي للوكالة اإن :"الق�سد من الزيارة اأ�سا�سًا، 
ه��و التح�سري ملا بعد اإح��الل ال�سالم يف �سوريا، واإن 
اململكة العربي��ة ال�سعودية وبع�ض دول اخلليج تريد 
اأن ت�ساهم يف اإعادة اإعمار �سوريا، وخ�سو�سًا مدينة 

الرقة".
وذكر اخلب��ري ال�سرتاتيجي ال�سعودي اأن تلك الزيارة 
جاءت "بالتن�سيق م��ع الأمريكين، ومبرافقة جرال 
اأمريك��ي، ويب��دو اأنهم اأبلغ��وا ال�سوري��ن بخ�سو�ض 
الزي��ارة"، لفت��ا اإىل اأن��ه "مل ي�س��در اأي ت�رصيح من 

احلكومة ال�سورية حول اأن الزيارة ت�سكل ا�ستفزازاً".

ولف��ت ع�سق��ي اإىل التف��اق يف وجه��ات النظ��ر بن 
الأرا�س��ي  وح��دة  بخ�سو���ض  وال�سعودي��ة  رو�سي��ا 
ال�سوري��ة، اإل اأن��ه اأ�س��ار اإىل وج��ود "بع���ض نق��اط 
بخ�سو���ض  ورو�سي��ا  ال�سعودي��ة  ب��ن  الخت��الف 
�سوريا…لك��ن هن��اك نق��اط اتفاق كث��رية وتقارب 
ب��ن اململكة ورو�سي��ا يف امل�ساأل��ة ال�سورية وق�سية 

)الرئي�ض ال�سوري( ب�سار الأ�سد".
و�س��دد اخلب��ري ال�سع��ودي عل��ى اأن الريا���ض "همها 
وهدفه��ا وح��دة ال��رتاب ال�س��وري، وحتقي��ق ال�سالم 
والأم��ن يف �سوري��ا، ووق��ف اإراق��ة الدم��اء، وع��ودة 
الالجئ��ن وهناك اتف��اق بن اململك��ة ورو�سيا على 

وحدة الرتاب ال�سوري".

اأك��د العمي��د حمم��د باكب��ور، قائ��د الق��وات الربية 
التابع��ة للحر���ض الث��وري الإي��راين اأن "الق��درات 
الدفاعية للجي���ض الإيراين واحلر�ض الثوري متكنت 
من ردع الأعداء والت�سدي لهم. ونقلت وكالة اأنباء 
"مهر" عن باكبور قوله خالل ملتقى  الحتاد بن 
احلر���ض الث��وري واجلي���ض اإن "الق��درات الدفاعية 
الت��ي ت��ربز يف املن��اورات الع�سكرية ت�س��كل عامل 
ردع لالأع��داء ويج��ب اأن تكون الوح��دة والت�سامن 
بن الق��وات امل�سلحة دلياًل اأي�سا". و�سدد امل�سوؤول 
الع�سك��ري الإي��راين عل��ى اأن "ه��ذه الوح��دة تبعث 
الأم��ل يف ال�سعب وتبث الياأ�ض بن الأعداء"، م�سريا 
اإىل اأن��ه مع  انت�س��ار و�سائل التوا�س��ل الجتماعي 
يف الإنرتن��ت بن اجلميع " ف��اإن الأعداء يحاولون 
ب��ث اخلالف بن ذراعي الث��ورة، اإل اأن حماولتهم 
لن تثم��ر". واأكد قائد قوات احلر���ض الثوري الربية 
اأن "اإج��راءات امل�ست�سارين الع�سكري��ن الإيرانين 
يف املنطق��ة كان��ت �رصوري��ة ولولها مل��ا كانت 

ح�سابات العدو اأخطاأت يف املنطقة".
واأ�ساف يف هذا ال�س��اأن قائال اإن "ا�ستمرار الو�سع 
�سي��وؤدي اإىل زوال الكي��ان ال�سهيوين، لذلك اأوجدوا 

داع�ض واجلماعات الإرهابية".

البنتاغون يكشف تفاصيل "كمين" النيجر!

قائد القوات البرية خبير سعودي: زيارة السبهان إلى محافظة الرقة لم تكن استفزازا 
للحرس الثوري اإليراني: 

لهذا السبب أوجدوا 
وكاالت ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة

وكاالت ـ متابعة

ترامب يلتزم باألمم المتحدة مجددا.. ويدير ظهره لليونيسكو

بالعج��ز  واتهامه��ا  املتح��دة  الأمم  انتق��اده  بع��د 
والبريوقراطي��ة وال�سغ��ط خلف�ض نفقاتها، ع��اد رئي�ض 
اأمري��كا، دونالد ترامب، ليجدد الت��زام بالده باأن�سطتها، 
ويعل��ن هذا الثالثاء يوما للمنظمة الدولية. وقال ترامب 
يف بي��ان وزعت��ه خدم��ة ال�سحاف��ة يف البي��ت الأبي�ض 
"م��ا زلنا نعتق��د اأن الأمم املتحدة ميكن اأن تلعب دورا 
هاما يف حل النزاعات الدولية واأن جناحها يعتمد على 
تكتل الدول ذات ال�سيادة القوية ... جمل�ض الأمن الدويل، 
ال��ذي ُتعت��رب الوليات املتح��دة ع�سوا دائم��ا فيه، يظل 
حمفال هام��ا للرد على تهديدات ال�س��الم الدويل والأمن 
العاملي". واأعلن الرئي�ض الأمريكي، اأن الوليات املتحدة 
تتوق��ع اأن تك��ون الأمم املتح��دة م�سوؤول��ة اأم��ام ال��دول 
الأع�ساء على غرار "احلكومات امل�سوؤولة اأمام ال�سعب". 
وق��ال ترامب "عل��ى الرغم من اأنه ل ي��زال هناك الكثري 
م��ن العم��ل ل�سم��ان متك��ن الأمم املتحدة م��ن حتقيق 
فاعليتها بالكامل، فاإننا نوؤكد جمددا التزامنا باأهدافها 
الرامي��ة اإىل بن��اء م�ستقب��ل اأف�س��ل لالأجي��ال القادمة". 
واأ�س��ار ترام��ب اإىل اأن العامل يواج��ه "تهديدات متنامية 
عاب��رة للحدود" ، ومن بينه��ا تف�سي الإرهاب والأزمات 
الإن�ساني��ة وانت�س��ار الأ�سلح��ة النووي��ة  ل��دى " اأنظم��ة 
مارق��ة". ويف ه��ذا ال�س��دد، دعا جميع ال��دول الأع�ساء 
يف الأمم املتح��دة اإىل اإعادة تاأكيد التزامها باملوجبات 
وامل�سوؤولي��ات املن�سو���ض عليه��ا يف ميث��اق املنظمة. 
وكت��ب ترام��ب على تويرت الع��ام املا�سي يق��ول "الأمم 
املتحدة متل��ك اإمكانات هائلة لكنه��ا يف الوقت احلايل 
جم��رد ناد يجتمع فيه النا�ض ويتحدثون ويق�سون وقتا 
طيب��ا. اإنها تبع��ث على الأ�س��ف ال�سدي��د". ح�سبما نقلت 
عنه روي��رتز. وفى وقت �سابق انتق��د ترامب مرارا الأمم 
املتح��دة وو�سفها باملنظمة غ��ري الفعالة. و منذ بع�ض 
الوقت، ان�سحبت الوليات املتحدة من منظمة اليون�سكو 
التابع��ة للمنظم��ة الدولي��ة يف جمال الثقاف��ة والتعليم. 
واعت��رب الرئي���ض الأمريك��ي، يف خطابه اأم��ام اجلمعية 
العام��ة لالأمم املتحدة ال�سهر املا�س��ي، اأن منظمة الأمم 

املتحدة مل حتقق اأهدافها ب�سبب البريوقراطية.

أميركا ـ وكاالت

ك�سف �ستيف بانون، 
امل�ست�سار ال�سابق 

لل�سوؤون اال�سرتاتيجية 
يف اإدارة الرئي�س 
االأمريكي دونالد 

ترامب، اأّن زيارة االأخري 
لل�سعودية، يف مايو/

اأيار املا�سي، كانت وراء 
احل�سار املفرو�س على 
قطر، والتغيريات داخل 

اململكة نف�سها.

وكاالت ـ متابعة 


