الخميس  22كانون الثاني  2015العدد 2499

العالم

13

اليمن

أسيرًا
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ت ـجــاه الـيـهــود
ودول ـت ـه ــم» .وك ـمــا ه ــو م ـتــوقــع ،وضــع
نـتـنـيــاهــو ه ــذه الـعـمـلـيــة ض ـمــن نفس
سـ ـي ــاق االح ـ ـ ـ ـ ــداث وال ـ ـضـ ــربـ ــات ال ـت ــي
حصلت في باريس وبروكسل .ولفت
أيضًا إلى أن «من أســرع بمباركة هذه
العملية هو حماس ،شريكة أبو مازن
فـ ــي ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوف ـ ــاق ،وه ـ ــي نـفـسـهــا
ح ـمــاس ال ـتــي أعـلـنــت أن ـهــا ستقاضي
إس ــرائـ ـي ــل ف ــي امل ـح ـك ـمــة ال ــدولـ ـي ــة فــي
الهــاي» .وشــدد على أن «أبــو مــازن هو
امل ـ ـسـ ــؤول ع ــن ال ـت ـحــريــض وال ـخ ـطــوة
الخطيرة في محكمة الهاي».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،رأى وزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن «من
يقف خلف هــذه العملية فــي تــل أبيب
هـ ــم أيـ ـض ــا مـ ــن ي ـق ـف ــون خ ـل ــف أع ـم ــال
العنف في رهط وموجة العمليات في
ال ـق ــدس» .لـكــن لـيـبــرمــان لــم يـقــدر على
التلفظ بحقيقة أن مــن يقف وراء هذا
املسلسل هو الشعب الفلسطيني ليس
إال.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،اخـ ـت ــار رئ ـي ــس املـعـسـكــر
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي يـ ـتـ ـسـ ـح ــاق ه ــرتـ ـس ــوغ
ت ــوصـ ـي ــف الـ ـ ــواقـ ـ ــع بـ ـم ــا يـ ـخ ــدم ــه فــي
تسجيل النقاط على سياسة نتنياهو
ال ـت ــي تـتـحـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن الــدفــع
بــاتـجــاه الـتــوتــر األم ـنــي ،ورأى أن ــه «ال
يوجد اليوم أي إحساس باألمان عند
سـكــان إســرائـيــل ،س ــواء فــي الـقــدس أو
غالف غزة أو تل أبيب» ،مشيرًا إلى أنه
لــن يقبل «أي وضــع يـكــون فيه سكان
إســرائ ـيــل غـيــر ق ــادري ــن عـلــى االنـتـقــال
والسفر بأمان في املواصالت العامة».

هادي يستجيب لمطالب الحوثي :تعديل الدستور وإنصاف المحرومين
نهاية سعيدة
للحراك الحوثي الذي أصرت
دول الخليج على وصفه
بأنه «انقالب» ،كانت نتيجته
استجابة عبد ربه منصور
هادي للشروط األربعة
التي حددها عبد
الملك الحوثي
صنعاء ـ علي جاحز
ل ــم ت ـم ــض س ــاع ــات ع ـل ــى خ ـط ــاب زع ـيــم
«أنـصــار الـلــه» عبد امللك الحوثي مساء
أمــس وإعــانــه مطالبه من الرئيس عبد
ربــه منصور ه ــادي إلحـبــاط «املــؤامــرة»
الـتــي تـحــاك لليمن ،حتى س ــارع األخير
إل ــى تـنـفـيــذهــا ،وذل ــك فــي خـتــام ي ــوم من
الهدوء الحذر في صنعاء حيث توقفت
املــواجـهــات املسلحة التي قالت مصادر
طبية وأمنية ،أمس ،إنها أدت إلى مقتل
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فـقــد أع ــرب ب ـيــان لـلــرئــاســة الـيـمـنـيــة عن
االستعداد لـ«تعديل مسودة الدستور»،
سواء بـ«الحذف أو اإلضافة» ،و«توسيع
العضوية فــي مجلس الـشــورى (الغرفة
ال ـثــان ـيــة ل ـل ـبــرملــان) خ ــال م ــدة أقـصــاهــا
أسبوع واحد».
ودعا البيان ممثلي املكونات السياسية
ّ
امل ــوق ـع ــة الت ـف ــاق ال ـس ـلــم وال ـش ــراك ــة (فــي
أي ـلــول امل ــاض ــي) ل ــ«وض ــع آلـيــة تنفيذية
لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة».

وقــال البيان« :ألنـصــار الله (الحوثيني)
وال ـ ـح ـ ــراك ال ـج ـن ــوب ــي ال ـس ـل ـم ــي وب ـق ـيــة
امل ـ ـكـ ــونـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـ ـحـ ــرومـ ــة مــن
الـ ـش ــراك ــة فـ ــي م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة حــق
التعيني في كل مؤسسات الدولة بتمثيل
ع ــادل وفـقــا ملــا تضمنته وثـيـقــة الـحــوار
الوطني (انتهي في كانون ثاني )2014
واتفاق السلم والشراكة».
وج ــاء فــي الـبـيــان أي ـضــا أن أن ـصــار الله
تعهدوا بـ«اإلفراج فورًا عن أحمد عوض
بــن مـبــارك» مــديــر مكتب الــرئـيــس .كذلك
ت ـع ـهــد ال ـح ــوث ـي ــون ،وفـ ــق ال ـب ـي ــان ذاتـ ــه،
بـ«سحب كافة املواقع املطلة على منزل
رئيس الجمهورية ،واالنسحاب من دار
الرئاسة والقصر الجمهوري الذي يسكن
فيه رئيس الوزراء ،ومعسكر الصواريخ،
إض ــاف ــة إلـ ــى األم ــاك ــن امل ـس ـت ـحــدثــة منذ
االثنني املاضي» ،وجميعها في صنعاء.
وأك ـ ـ ــد الـ ـبـ ـي ــان «ت ـط ـب ـي ــع األوضـ ـ ـ ـ ــاع فــي
العاصمة» عبر «عــودة الحكومة وكافة
مــؤسـســات الــدولــة إل ــى مـمــارســة عملها
ب ـصــورة ســريـعــة ،ودع ــوة كــافــة موظفي
ال ــدول ــة وال ـق ـط ــاع ال ـع ــام وامل ـخ ـت ـلــط إلــى
الـ ـع ــودة ألع ـمــال ـهــم وك ـ ــذا ف ـتــح امل ـ ــدارس
وال ـج ــام ـع ــات» ،ع ـلــى أن «ت ـق ــوم الـلـجـنــة
األمـنـيــة بالتنسيق مــع اإلخ ــوة اللجان
التابعة ألنصار الله بتنفيذ ذلك».
وك ــان ه ــادي قــد اجتمع فــي وقــت سابق
أمــس باملستشار صالح الصماد ،ممثل
الحوثيني فــي الــرئــاســة فــي منزله غرب
صنعاء ،من دون إعالن مضمون اللقاء،
ـت وص ــف ف ـيــه مـجـلــس ال ـت ـعــاون
ف ــي وقـ ـ ٍ
ال ـخ ـل ـي ـج ــي مـ ــا جـ ـ ــرى ب ـ ــ«ان ـ ـقـ ــاب عـلــى
ال ـش ــرع ـي ــة» ،م ــؤكـ ـدًا تـمـسـكــه بــالــرئـيــس
هـ ـ ـ ــادي ،ومـ ـل ــوح ــا ب ـ ــ«ات ـ ـخـ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات
لحماية مصالحها في اليمن».

وك ــان ي ــوم أم ــس ق ــد ام ـتــأ بــالـشــائـعــات
ع ــن ن ـيــات لـتـشـكـيــل «مـجـلــس عـسـكــري»
يــديــر ال ـب ـلــد ،وع ــن اق ـت ـحــام م ـنــزل هــادي
وم ـ ـغـ ــادرة األخ ـي ــر ال ـعــاص ـمــة الـ ــى جهة
م ـج ـهــولــة ،م ــا رفـ ــع م ـس ـتــوى ال ـق ـلــق في
ال ـبــاد .مـصــادر فــي «الـلـجــان الشعبية»
التابعة للحوثيني ،نفت ما نشرته تلك
ال ــوس ــائ ــل ع ــن اقـتـحــامـهــم مل ـنــزل ه ــادي،
ً
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدة أن م ـ ــاح ـ ــدث ه ـ ــو أن ع ـنــاصــر
الحماية الرئاسية املكلفة بحراسة منزل
الــرئـيــس «انـسـحـبــت مــن مــواقـعـهــا األمــر
ال ــذي اضـطــر الـلـجــان الشعبية للوجود
فــي محيط امل ـنــزل لتغطية ال ـفــراغ الــذي
أحدثه انسحاب الحماية الرئاسية».
وأكـ ــدت امل ـص ــادر أن ه ــادي مــوجــود في
صنعاء ويـجــرى اجـتـمــاعــات مــع رئيس
ح ـكــوم ـتــه وم ـس ـت ـش ــاري ــه وال ص ـح ــة ملــا
تناولته وسائل إعالمية عن مغادرته.
وأكــد الناشط الحقوقي وعضو مؤتمر
«الحوار الوطني» ،عبد الكريم الخيواني،
ـث لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ص ـحــة رواي ــة
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«اللجان الشعبية» .وأضاف أن الحماية
الــرئــاس ـيــة تــركــت م ـنــزل ه ــادي م ــن دون
ّ
حماية وتولت «اللجان الشعبية» مهمة
ح ـمــاي ـتــه وتــأم ـي ـنــه ،م ـت ـحــديــا الــوســائــل

أعلنت قبائل مأرب
تعزيز الحزام األمني
للمحافظة

اإلعالمية التي نشرت خبر االقتحام أن
تثبت شيئًا مما نشرته.
وعقب اجتماعه للبحث في املستجدات
اليمنية األخيرة ،وصف مجلس التعاون
الـخـلـيـجــي م ــا ح ــدث ف ــي ص ـن ـعــاء خــال
ال ـيــومــن املــاض ـيــن بــأنــه «ان ـق ــاب على
ال ـشــرع ـيــة» ،و«أعـ ـم ــال إره ــاب ـي ــة تـقــوض
الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» .م ــن ج ـه ـتــه ،أكــد
مـجـلــس األمـ ــن أه ـم ـيــة تـنـفـيــذ ك ــل بـنــود
ات ـفــاق «الـسـلــم وال ـشــراكــة» ،بـمــا فــي ذلــك
املـ ـلـ ـح ــق األمـ ـ ـن ـ ــي وم ـ ـخـ ــرجـ ــات م ــؤت ـم ــر
الـ ـح ــوار الــوط ـنــي واملـ ـب ــادرة الخليجية
وآليتها التنفيذية .ودعا أعضاء مجلس
األمن كل األطــراف إلى ضبط النفس في
مـحــافـظــة م ــأرب وح ــل االخ ـتــافــات عبر
ال ـل ـج ـنــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وب ــدع ــم م ــن مكتب
مستشار األمــن الـعــام ومبعوثه لليمن
جمال بن عمر ،وهو ما اعتبره مراقبون
مــوقـفــا ضـعـيـفــا م ــن قـبــل املـجـلــس تـجــاه
معسكرات تنظيم «ال ـقــاعــدة» فــي مــأرب
الـتــي يعتبرها اليمنيون أصــل املشكلة
ف ــي املـحــافـظــة و ّلـيـســت مـســألــة خــافــات
سـيــاسـيــة ،ويـفــضــل ال ـس ــواد األع ـظــم في
الشارع اليمني أن يتولى الجيش مهمة
«تطهيرها».
وفـيـمــا تشير معطيات إل ــى أن «معركة
مأرب» باتت قاب قوسني أو أدنى ،أعلنت
«اللجنة األمنية» في مأرب في اجتماعها
أمــس برئاسة املحافظ سلطان العرادة،
الخطة األمنية لعام  ،2015التي تضمنت
تعزيز الحزام األمني لعاصمة املحافظة
وتكثيف الدوريات والحراسات األمنية
داخل املدينة إلى جانب تأمني الخطوط
الرئيسية وتـشــديــد اإلج ـ ــراءات األمنية
حول املنشآت الحيوية النفطية والغازية
والكهربائية.

تقرير

قدم
سريعًا ،لم نكن نعلم كم علينا خفض
اإلنتاج :مليون برميل؟ مليوني برميل؟
ولكن إذا استمررنا في خفض اإلنتاج
ّ
فـسـيــرتـفــع ال ـس ـعــر وس ـي ـح ــل اآلخ ـ ــرون
مكاننا عند السعر املــرتـفــع! لــذا قررنا
اإلبقاء على اإلنتاج».
إنه قرار اقتصادي بحت من جانب وزراء
املـنـظـمــة ،بحسب أمينها ال ـعــام .ولكن
ال ُيمكن تجاهل تداعياته السياسية،
واأله ــم ،االنعكاسات االقتصادية على
ّ
صناعة النفط األمـيــركـيــة الـتــي حلقت
أخيرًا عبر تكنولوجيا استخراج النفط
ال ـص ـخ ــري الـ ـت ــي (كـ ــانـ ــت) سـتـجـعـلـهــا
املنتج األول للنفط في العالم قريبًا جدًا.
وفـقــا للبيانات ال ـطــازجــة الـتــي قدمها
كبير االقتصاديني فــي منظمة الطاقة
ال ـع ــامل ـي ــة ،ف ــات ــح بـ ـي ــرول ،فـ ــإن الـتــأثـيــر
مباشر على االستثمارات النفطية في
أميركا« .نتوقع أن يتراجع االستثمار
فــي قـطــاع النفط والـغــاز فــي عــام 2015
بـنـسـبــة  ،%15أي بـمـئــة م ـل ـيــار دوالر،
وسيكون لألمر انعكاسات على اإلنتاج
تظهر فــي عــامــي  2016و ،2017وآث ــار
وخيمة ،وإذا تزامن ذلك مع طلب قوي،
فقد يكون هناك انعكاسات قوية على
السوق وعلى األسعار».
بــرأي هذا الخبير فإن «سعر  45دوالرًا
للبرميل هو مؤقت ،وقد نشهد ارتفاع
األسـعــار فــي نهاية ال ـعــام» .ويــؤكــد في
الــوقــت نفسه أن تــراجــع األس ـع ــار جــاء
ن ـت ـي ـجــة ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـ ـعـ ــرض مـ ــن جــانــب
الـ ـبـ ـل ــدان خـ ـ ــارج «أوب ـ ـ ـ ــك» الـ ـت ــي رف ـعــت
إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميًا
«وهو االرتفاع األكبر خالل  20عامًا».
أم ــا لـنــاحـيــة ال ـط ـلــب ف ـه ـنــاك مجموعة
أسباب أدت إلى ضعفه ،أبرزها تباطؤ
الـنـمــو فــي ال ـصــن وأوروبـ ـ ــا وال ـيــابــان.
كذلك هناك ّ
تطور حرق الوقود بفاعلية
( )Fuel Efficiencyفي قطاع النقل.

ّ
أوباما يفاخر بـ«اإلنجازات» الداخلية :النصر الخارجي ...مؤجل
بعد شهرين على الهزيمة التي شهدها
حــزبــه فــي االنـتـخــابــات النصفية ،دخل
الرئيس األميركي ،بــاراك أوباما ،أمس،
ـى الـكــابـي ـتــول ،كــأنــه عــائــد من
إل ــى مـبـنـ ّ
مـعــارك حقق فيها انـتـصــارات ساحقة.
ّ
ت ـ ـسـ ــلـ ــح ب ـ ــإنـ ـ ـج ـ ــازات ـ ــه ع ـ ـلـ ــى املـ ـسـ ـت ــوى
االق ـت ـصــادي ،لـيـتـحــدث بلهجة ّ
تميزت
بالتحدي ،أمام الكونغرس الذي يسيطر
الجمهوريون اآلن على مجلسيه ،فدعا
م ـعــارض ـيــه إل ــى زي ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب على
األثــريــاء وهـ ّـدد باستخدام حق النقض
(الـ ـفـ ـيـ ـت ــو) ل ـع ــرق ـل ــة أي ت ـش ــري ـع ــات قــد
ّ
تقوض قــراراتــه الرئيسية ،من ضمنها
العقوبات التي قد يجري إقرارها على
إيران.
وبــرغــم أنــه كــان يلقي خطابه السنوي
عن حالة االتـحــاد ،في «أرض األع ــداء»،
ب ــدا الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،أمـ ــس ،مـصـرًا
ع ـلــى تـحـقـيــق ان ـت ـص ــاره الـ ـخ ــاص ولــو
ليلة واح ــدة .وبثقة عالية ،ألقى كلمته
«ال ـ ـح ـ ـب ـ ـلـ ــى» بـ ـ ــاإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات والـ ـخـ ـط ــط
ً
االقتصادية الشعبوية التي تلقى قبوال
لــدى الـنــاسّ ،
مكرسًا حــوالــى  10دقائق
للسياسة الخارجية من خطاب دام أكثر
مــن ســاعــة .فـبـعــد الـحــديــث املستفيض
ّ
تخطي الــركــود االقـتـصــاديّ ،
تطرق
عــن
أوبـ ــامـ ــا إل ـ ــى ع ـ ــدة مـ ـلـ ـف ــات ،م ــن بـيـنـهــا
ق ـ ـضـ ـ ّـيـ ــة الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب املـ ـ ـف ـ ــروض ـ ــة ع ـلــى
الشركات الصغيرة والطبقة املتوسطة،
واالهتمام برعاية األطـفــال ،واإلج ــازات
املــرضـيــة ،والتعليم الـجــامـعــي ،إضــافــة
إلــى ضــرورة التوصل إلــى طــرق جديدة
ملواجهة خطر التغيرات املناخية ،التي
تمثل تهديدًا على األجيال املقبلة.
ّ
في الشق املتعلق بالعراق وسوريا ،قال
أوبــامــا ،أمــس ،مــن دون تدعيم تقويمه
بــأي وقائع ،إن «القيادة األميركية ،من
ضمنها الـقــوة العسكرية ،تـتـقـ ّـدم على
طريق إيقاف تنظيم الدولة اإلسالمية»،

مطالبًا الكونغرس بتمرير قرار يسمح
باستخدام القوة ضد «الجهاديني» في
ســوريــا وال ـع ــراق ،فــي مــا يمكن وصفه
ب ـ ــ«أق ـ ـصـ ــر وأف ـ ـتـ ــر دعـ ـ ـ ــوة لـ ـلـ ـح ــرب فــي
ال ـتــاريــخ األم ـي ــرك ــي» ،وف ــق ال ـكــاتــب في
مجلة «ذي أتالنتك» ،بيتر بينارت.
وق ـ ـ ـ ــال أوب ـ ـ ــام ـ ـ ــا« :ال ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة ،أدع ـ ـ ـ ــو ه ــذا
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس كـ ــي ي ـظ ـه ــر ل ـل ـع ــال ــم أن ـنــا
ّ
متحدون فــي هــذه املهمة ،عبر املوافقة
على قــرار إجــازة استخدام الـقــوة» ضد
تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وأكـ ــد الــرئ ـيــس األم ـيــركــي أن واشـنـطــن
تـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع دول فـ ــي ج ـ ـنـ ــوب آس ـي ــا
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا مل ـنــع اإلره ــاب ـي ــن من
التقدم واالختباء في مواقع آمنة ،كما
أكد دعم بالده لـ«معارضة معتدلة» في
سوريا .وقال« :نقف صفًا واحدًا مع كل
الذين استهدفهم إرهابيون في جميع
أنحاء العالم ،من مدرسة في باكستان
إلى شوارع باريس» ،مشددًا على «أننا
سنواصل مـطــاردة اإلرهابيني وتدمير

شبكاتهم ونحتفظ بالحق في التحرك
من طرف واحد».
وف ــي أث ـن ــاء حــدي ـثــه ع ــن ال ـه ـجــوم ال ــذي
اس ـت ـهــدف «ش ــارل ــي اي ـب ــدو» وق ـتــل فيه
بـعــض م ــن أك ـثــر رس ــام ــي الـكــاريـكــاتــور
شـ ـه ــرة فـ ــي ف ــرنـ ـس ــا ،وق ـ ــف امل ـش ــرع ــون
األميركيون تكريمًا لذكرى هؤالء فيما
رفع بعضهم األقالم.
وفيما ن ـ ّـدد أوبــامــا «بـمـعــاداة السامية
امل ــدان ــة» ال ـت ــي عـ ــادت إل ــى ال ـظ ـهــور في
بعض أنحاء العالم ،أكد من جهة أخرى
«مواصلة رفض األفكار النمطية املهينة
حــول املسلمني ،الذين تشاطر األكثرية
الساحقة منهم التزامنا بالسالم».
وفـ ــي حــدي ـثــه ع ــن روسـ ـي ــا وأوك ــرانـ ـي ــا،
فبرغم أنه لم يعلن االنتصار على نحو
واضح على الرئيس الروسي فالديمير
بــوتــن ،كــان قريبًا مــن ذل ــك ،فسخر من
ه ــؤالء الــذيــن قــالــوا ،بعدما ضــم بوتني
ش ـبــه ج ــزي ــرة ال ـق ــرم ال ـع ــام امل ــاض ــي ،إن
الرئيس الروسي تالعب بالغرب .وردًا

أوباما يتوسط نائبه جو بايدن ورئيس مجلس النواب جون بوينر أثناء إلقائه خطابه (أ ف ب)

عليهم قــال أوبــامــا« :الـيــوم ،أميركا هي
التي تقف قوية ومتحدة مع حلفائها،
ف ـي ـمــا روسـ ـي ــا مـ ـع ــزول ــة ،واق ـت ـص ــاده ــا
مـ ـتـ ـه ــال ــك» .وت ـ ـحـ ــدث عـ ــن املـ ـف ــاوض ــات
ً
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة م ـ ــع إي ـ ـ ـ ـ ــران ،ق ـ ــائ ـ ــا إن ل ــدى
الـعــالــم «فــرصــة حقيقية لـلـتــوصــل إلــى
اتفاق يمنع إيــران من تطوير سالحها
ال ـ ـ ـنـ ـ ــووي» ،م ـ ـجـ ــددًا ت ــأكـ ـي ــده وت ـح ــدي ــه
للكونغرس ،بأنه سيستخدم «الفيتو»
ضــد مـشــروع أي ق ــرار يـفــرض عقوبات
جــديــدة عـلــى إيـ ــران« ،ألن ذل ــك سيعيق
جميع الجهود الدبلوماسية».
ك ـمــا ت ـط ــرق الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،خــال
خـطــابــه ،إلــى عــدد مــن املـلـفــات العاملية،
من بينها مطالبته الكونغرس بالعمل
على إنـهــاء الحظر على كــوبــا ،الـتــي لم
يكن مستغربًا أنــه كـ ّـرس غالبية الشق
ً
املتعلق بالسياسة الخارجية لها ،آمال
بــذلــك أن يـلـفــت االن ـت ـب ــاه إل ــى ن ـصــر ما
على الصعيد الخارجي ،بعدما ّ
تحدث
ّ
عـلــى نـحــو مـسـهــب عــن تـخــطــي الــركــود
االق ـت ـص ــادي ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ــداخ ـل ــي.
ف ـكــان ال ب ـ ّـد م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى ال ـحــروب
التي أنهاها ،مستديرًا بذلك إلى إنهاء
الحروب الباردة بدل الحروب الساخنة،
الـ ـت ــي كـ ـ ــان يـ ـ ـ ـ ّ
ـروج ل ـه ــا فـ ــي خ ـطــابــاتــه
السابقة عن حالة االتحاد.
وأك ــد الــرئـيــس األم ـيــركــي أن الــوقــت قد
حــان أخـيـرًا إلغ ــاق سجن غوانتانامو
«ألنه ال يمثل مبادئ الواليات املتحدة»،
مـضـيـفــا أن ــه «ل ـيــس م ــن امل ـع ـقــول إنـفــاق
نـحــو ثــاثــة مــايــن دوالر لـكــل سجني
مقابل إبقاء هذا السجن مفتوحًا».
وأنـ ـه ــى أوبـ ــامـ ــا خ ـط ــاب ــه بـ ــواحـ ــدة مــن
ّ
مــاركــاتــه املـسـجــلــة ،داع ـيــا إل ــى الــوحــدة
ومـ ـتـ ـع ـ ّـهـ ـدًا الـ ـعـ ـم ــل مـ ــع ال ـج ـم ـه ــوري ــن
ي ـ ـدًا ب ـي ــد ،ل ـت ـص ـبــح الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية أقوى.
(األخبار)

