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العالم

الحدث
طهران ومسقط
ّ
تعدالن مسار
أنبوب غاز

سوف يرد اإليرانيون على تصريحات ترامب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة (أ ف ب)

أعلن وزير النفط اإليراني أمس،
بعد اجتماعه مع نظيره العماني
فــي طـهــران ،أن إي ــران وسلطنة
عمان اتفقتا على تغيير مسار
خ ـ ــط أنـ ــاب ـ ـيـ ــب ب ـ ـحـ ــري م ــزم ــع
لـتـصــديــر ال ـغ ــاز ،وذل ــك لتفادي
م ـ ـ ــروره ب ــامل ـي ــاه ال ـت ــي تـسـيـطــر
عليها دولة اإلمــارات .وسيربط
خ ـ ـ ــط األنـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــب امل ـ ـ ــزم ـ ـ ــع ب ــن
احتياطيات الغاز الضخمة في
إي ــران واملستهلكني العمانيني،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ـح ـط ــات ل ـل ـغــاز
الطبيعي امل ـســال فــي السلطنة
يمكنها إعادة تصدير الغاز.
ّ
وف ــي  ،2013وق ـع ــت الــدول ـتــان
اتفاقية لتوريد الغاز إلى سلطنة
عـمــان مــن خــال خــط األنابيب
الـجــديــد فــي صـفـقــة بقيمة 60
مليار دوالر على مدى  25عامًا.
(رويترز)

ّ ّ
يتخيل أن من شأن تصريحاته رسم أطر جديدة
يبدو واضحًا قرار الجمهورية اإليرانية القاضي بعدم جعل دونالد ترامب
للعالقات مع طهران .أمس ،ظهر هذا القرار على لسان أعلى شخصية إيرانية ،السيد علي خامنئي ،وذلك في أول
ّ
وتوجه فيها بالشكر إلى الرئيس الذي ّ
«يعري أميركا ...أخيرًا»!
كلمة يلقيها منذ تنصيب الرئيس األميركي،

خامنئي :شكرًا دونالد ترامب!
أك ـ ــد م ــرش ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلي ــرانـ ـي ــة
السيد علي خامنئي ،أمس ،أن الشعب
اإليــرانــي «ال يـهــاب تـهــديــدات تــرامــب،
وس ـ ـي ـ ــرد عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات
ف ــي م ـس ـيــرات ذك ــرى ان ـت ـصــار ال ـثــورة
االسـ ــام ـ ـيـ ــة» يـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة امل ـق ـب ــل.
وق ـ ــال لـ ــدى اس ـت ـق ـبــالــه م ـج ـمــوعــة من
ق ــادة وضـبــاط وك ــوادر الـقــوة الجوية
ّ
للجيش االيــرانــي ،إن «هــذا الشخص
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول :ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـخـ ــافـ ــوا م ـ ـنـ ــي»،
ّ
مـسـتــدركــا ب ــأن اإليــران ـيــن «س ـيــردون
على هذه التصريحات ...وسيظهرون
كيف سيكون موقفهم أمام التهديد».
وشدد خامنئي على «فشل (الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة) فـ ــي بـ ـل ــوغ أه ــدافـ ـه ــا أمـ ــام
إي ـ ـ ـ ـ ــران» ،م ـض ـي ـف ــا« :ي ـ ـقـ ــول ال ــرئ ـي ــس
االميركي الجديد إنه يجب أن تشكروا
أوبـ ــامـ ــا( ...ل ـك ــن) ع ـلــى مـ ــاذا نـشـكــره؟
عـلــى إي ـجــاد داع ــش وإش ـعــال الـنـيــران
فــي ال ـع ــراق وس ــوري ــا ودع ـمــه العلني
للفنت في إيران في عام 2009؟» .وقال
ّ
«إن (أوباما) هو الشخص الذي جلب
ّ
الـعـقــوبــات امل ـشــلــة لـلـشـعــب االي ــران ــي،
لكنه لم يحقق مبتغاه ،وال يستطيع
ّ
أي عدو أن يشل الشعب اإليراني».
وف ـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق الـ ـكـ ـلـ ـم ــة ،رأى م ــرش ــد
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة أن ت ــرام ــب
«أظهر الوجه الحقيقي ألميركا ّ
وعرى
نحن نشكر هذا الشخص...
فسادها...
ّ
نشكره ألنــه وفــر علينا جهدًا وأظهر
ال ــوج ــه ال ـح ـق ـي ـقــي ألمـ ـي ــرك ــا» .وت ــاب ــع
بالقول« :ما كنا نقوله طوال  38عامًا
عــن الـفـســاد الـسـيــاســي واالق ـت ـصــادي
واالخ ــاق ــي واالجـتـمــاعــي املستشري
ف ــي االدارة االم ـيــرك ـيــة ق ــد ع ـ ـ ّـراه هــذا
الشخص ،وجعله علنيًا أثناء حملته
االنتخابية وبعدها».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت الفـ ـ ـت ـ ــة م ـ ـسـ ــانـ ــدة ال ــرئـ ـي ــس
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ح ـ ـسـ ــن روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي دعـ ـ ــوة
خــامـنـئــي اإلي ــران ـي ــن إل ــى االح ـت ـشــاد
في أرجــاء البالد يــوم الجمعة املقبل،

الموقع :فريق ترامب
على
ّ
لم يتشكل بعد!

وذل ـ ــك «إلظ ـ ـهـ ــار رواب ـ ـط ـ ـهـ ــم ،الـ ـت ــي ال
يـم ـكــن أن ت ـن ـف ـصــم ،بــالــزع ـيــم األع ـلــى
وبالجمهورية اإلسالمية».
ولـ ــدى سـ ــؤال امل ـت ـحــدث بــاســم الـبـيــت
األب ـيــض ش ــون سـبــايـســر ،بخصوص
تـصــريـحــات خــامـنـئــي ،ق ــال إن ــه يجب
على إي ــران أن تــدرك أنــه توجد قيادة
جديدة في الواليات املتحدة .وأضاف:
«هـ ــذا الــرئ ـيــس (ت ــرام ــب) ل ــن يـتــوانــى
ويـ ــدع إي ـ ــران تــرت ـكــب انـتـهــاكــاتـهــا أو
مـ ــا يـ ـب ــدو أنـ ـه ــا انـ ـتـ ـه ــاك ــات لــات ـفــاق
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك ...أع ـت ـق ــد أن إيـ ـ ــران ت ـخــدع
نفسها إذا لم تــدرك أنــه يوجد رئيس
جديد في املنصب».
فــي هــذا الــوقــت ،رأى وزيــر الخارجية
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي م ـح ـم ــد جـ ـ ـ ــواد ظ ــري ــف أن
ال ــرئـ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ي ـ ـحـ ــاول إع ـ ــادة
ال ـت ـفــاوض عـلــى االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،ما
ي ـن ــذر بـ ــأن طـ ـه ــران س ـت ــواج ــه «أي ــام ــا
عصيبة» خ ــال الـفـتــرة املـقـبـلــة .وقــال
فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ن ـش ــرت ـه ــا صـحـيـفــة
«اطــاعــات» الـصــادرة ّ في طهران« :لن
تـقـبــل إي ـ ــران وال امل ــوق ـع ــون اآلخـ ــرون
بإعادة النظر في االتفاقية التاريخية
ّ
امل ــوقـ ـع ــة ع ـ ــام  ،2015وال ـ ـتـ ــي رف ـعــت
مجموعة من العقوبات على إيران في
مقابل وقف برنامجها النووي».
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخـ ـ ـ ــر ،ف ـب ـع ــدم ــا تـعـهــد
ترامب بعملية «إع ــادة بناء ضخمة»
للقوات املسلحة األميركية قبل أيــام،
ّ
قدم كبار املسؤولني في وزارة الدفاع
(ال ـب ـن ـتــاغــون) إل ــى ال ـكــون ـغــرس خطة
لــزيــادة ميزانية الــدفــاع بأكثر مــن 30
مـلـيــار دوالر ،ب ـهــدف «ت ـعــزيــز ق ــدرات
الجيش األميركي» من خــال تزويده
بـ ـط ــائ ــرات ح ــرب ـي ــة وعـ ــربـ ــات م ــدرع ــة
وأس ـل ـحــة ج ــدي ــدة ،وت ـطــويــر أســالـيــب
التدريب ،وفق ما أعلنت وكالة األنباء
«أسوشييتد برس».
األميركية
ّ
ووفق الوكالة ،يمثل هذا املقترح «غير
ال ــرس ـم ــي» امل ـح ــاول ــة األول ـ ــى م ــن قبل
وزارة الدفاع «التابعة لترامب» لوضع
ح ـ ّـد ل ـ ــ«تـ ـ ّ
ـردي أداء ال ـج ـيــش وت ــراج ــع
مـسـتــوى جــاهــزيـتــه الـقـتــالـيــة» .ووفــق
«أسوشييتد ب ــرس» ،فــإن «الـنــواقــص

ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة» ال ـ ـت ـ ــي يـ ـشـ ـي ــر إلـ ـيـ ـه ــا
املـقـتــرح قــد تفتح املـجــال أم ــام ترامب
والـ ـك ــونـ ـغ ــرس ،الـ ـ ــذي ي ـس ـي ـطــر عـلـيــه
«الحزب الجمهوري» ،لتجاوز «القيود
الصارمة» على اإلنفاق العسكري التي

خامنئي :ترامب ُيظهر
الوجه الحقيقي ألميركا
ّ
ويعري فسادها
فرضها «قانون التحكم في امليزانية»
الصادر في عام  ،2011عقب انسحاب
معظم ال ـقــوات األمـيــركـيــة مــن الـعــراق
وأفغانستان في عهد الرئيس السابق
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا .وتــوق ـعــت ال ــوك ــال ــة أن
تتضمن امليزانية السنوية الرسمية
ل ـعــام  ،2017وال ـتــي سـتــرسـلـهــا إدارة

تــرامــب إلــى الكونغرس قــريـبــا ،أج ـ ً
ـزاء
من هذا املقترح.
وكان من املقرر ليل أمس أن يشهد كبار
مسؤولي الدفاع أمام لجنة الخدمات
املسلحة في مجلس املمثلني األميركي
(أحــد مجلسي الكونغرس) ،للحديث
عــن حالة الجيش وتقييمه .وأشــارت
ّ
يتحدث
الوكالة إلى أن من املتوقع أن
هــؤالء عن التأثير السلبي للضوابط
املالية التي فرضتها عملية تخفيض
اإلنفاق على الجيش ،إذ إنها «دفعت
ال ـق ــوات املـسـلـحــة إل ــى نقطة االنـهـيــار
نتيجة تقييدها بميزانيات ضئيلة
ّ
جدًا ال تكفي ملعالجة أعباء ثقيلة».
وج ـ ــاء ت ـق ــري ــر «أس ــوش ـي ـي ـت ــد بـ ــرس»
ب ـع ــد ي ـ ــوم مـ ــن ت ــأك ـي ــد رئـ ـي ــس لـجـنــة
الخدمات املسلحة في مجلس املمثلني
األم ـيــركــي ،م ــاك ثــورن ـب ـيــري ،ض ــرورة
«توسيع ميزانية الدفاع الصاروخي

«جاستا» يستهدف إسرائيل و«اإلدارة»
أشــارت صحيفة «بوليتيكو» األميركية إلــى أن أحــد املحامني في واشنطن يستخدم،
حاليًا ،قانون العدالة ضد رعاة اإلرهــاب (جاستا) ـ الذي كان قد ِأقـ ّـر ملحاكمة منفذي
هجمات  11أيلول ـ من أجل استهداف إسرائيل ومسؤولني في
اإلدارة األميركية.
ّ
وذك ــرت الصحيفة أن املـحــامــي مــارتــن مــاكـمــاهــون ادع ــى في
ّ
إحــدى شكاويه ،املؤلفة من  103صفحات ،أن رئيس الحكومة
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو ،وجمعيات خيرية أميركية مرتبطة
ب ـج ــارد كــوشـنـيــر (الـ ـص ــورة) ،صـهــر الــرئ ـيــس دون ــال ــد تــرامــب،
وأيضًا بالسفير األميركي الجديد في إسرائيل ديفيد فريدمان،
ّ
متورطون في جرائم حــرب ضد الفلسطينيني ،بسبب دعمهم
النشاط االستيطاني في الضفة الغربية املحتلة.
ووفق الصحيفة ،فإن هذه الدعوى قد ّ
تعزز االنتقادات التي تطال
ّ
حذرت ّ
املشرعني األميركيني من
قانون «جاستا» ،والتي كانت قد
أنه سيفتح الباب أمام القضايا القانونية «التي ستكون نتيجتها
مثول مسؤولني أميركيني أمــام املحكمة ،حتى ولــو كانت على
خلفية أسباب واهية».
(األخبار)

األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي م ــواجـ ـه ــة تـ ـه ــدي ــدات
كوريا الشمالية وإيــران» ،ووضع ّ
حد
لــ«الـتـقـشــف» فــي اإلن ـف ــاق الـعـسـكــري.
وق ــال الـنــائــب الـجـمـهــوري فــي مؤتمر
صحافي ،أول أمس ،إن على الواليات
امل ـت ـحــدة «تــوس ـيــع نـظــامـهــا الــدفــاعــي
الـ ـ ـص ـ ــاروخ ـ ــي وتـ ـحـ ـس ــن ال ـت ـق ـن ـي ــات
ال ــدف ــاع ـي ــة امل ـت ـع ـل ـقــة ب ــالـ ـص ــواري ــخ»،
وأضاف« :أعتقد أن لدينا اليوم فرصة
عظيمة للقيام بـمــا هــو فــي مصلحة
هذا البلد ...وأنا متفائل ّ
جدًا».
وت ــزي ــد م ـيــزان ـيــة ال ـج ـيــش األم ـيــركــي
السنوية على  600مليار دوالر ،ويضم
 1.3مليون عسكري .والجدير بالذكر
أن ميزانية عــام  ،2016الـتــي طرحها
ّ
أوب ــام ــا ،تـخــطــت «ق ــان ــون الـتـحـكــم في
املـ ـي ــزانـ ـي ــة» ( الـ ـ ــذي ص ـ ــدر ف ــي 2011
ويقضي بتقليص اإلنفاق بنحو 1.2
تــريـلـيــون دوالر عـلــى م ــدار الـسـنــوات
العشر املقبلة) بنحو  75مليار دوالر.
ّ
ووفــق الوكالة األميركية ،فــإن القوات
البحرية تطالب بمبلغ إنفاق إضافي
ي ـب ـلــغ  12م ـل ـيــار دوالر ،إض ــاف ــة إلــى
 24مــن م ـقــاتــات «ســوبــر هــورن ـيــت»،
وواحــدة «يو اس اس سان انطونيو»
(وهي سفينة إنزال قتالية لوجستية،
وت ـ ـعـ ـ ّـد هـ ـج ــومـ ـي ــة) ،وال ـ ـع ـ ـشـ ــرات مــن
صـ ـ ــواريـ ـ ــخ «س ـ ــاي ـ ــدواي ـ ـن ـ ــدر» (وه ـ ــي
ص ـ ــواري ـ ــخ ق ـص ـي ــرة املـ ـ ـ ـ ــدى) .وت ــؤك ــد
الـبـحــريــة أن ــه م ــن دون ه ــذا «اإلن ـف ــاق
االضافي» ،فإنها ستعاني من «نقص
كبير سيؤثر على استعداد قواتها».
وقالت «أسوشييتد برس» إن الجيش
األميركي يطالب بمبلغ  8.2مليارات
دوالر بهدف «تحديث» قوة مؤلفة من
 476ألف جندي في «الخدمة الفعلية».
وسيتم تخصيص حوالى  2.2مليار
مــن إجمالي هــذا املبلغ لـشــراء طائرة
ال ـب ــوي ـن ــغ مـ ــن ط ـ ـ ــراز «شـ ـيـ ـن ــوك -CH
 ،»47و»إي ــه إتـ ــش 64-أبــات ـشــي» ،و12
طــائــرة «الـنـســر ال ــرم ــادي» (وه ــي من
أح ــدث أنـ ــواع ط ــائ ــرات الـتـجـســس من
دون ط ـي ــار ،ومـهـمــاتـهــا اسـتـطــاعـيــة
وقـتــالـيــة) .وسيتم إنـفــاق  400مليون
دوالر ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ال ـ ـتـ ــدري ـ ـبـ ــات
العسكرية التي يتلقاها الجنود .أما
ال ـقــوات الـجــويــة ،فتطالب بمبلغ 6.2
م ـل ـي ــارات دوالر ،سـيـتــم إن ـفــاقــه على
«أولــويــات غير مـمـ ّـولــة» ،بما فــي ذلك
شراء خمس طائرات إضافية من طراز
« »35-Fالقتالية.
وك ـ ــان ت ــرام ــب ق ــد أع ـل ــن ع ــن تــوقـيـعــه
أمـ ـ ـرًا تـنـفـيــذيــا إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء الـجـيــش
وتـ ـط ــوي ــره وت ــوسـ ـي ــع أس ــاط ـي ـل ــه مــن
الـطــائــرات والـسـفــن ،وذل ــك خــال حفل
ت ـن ـص ـي ــب وزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي
الجديد ،جايمس ماتيس ،فــي نهاية
الشهر املاضي.
(األخبار)

