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القضاء المصري يبطل اتفاقية تيران وصنافير
قضت محكمة القضاء اإلداري في مصر، ببطالن اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار 

السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير".
وكشف مصدر قضائي مصري، عن أن هيئة قضايا الدولة 

ستطعن على الحكم نيابة عن الحكومة المصرية.
وكــان عــدد من الناشطين المصريين وممثلي عدد 

من األحــزاب، أقاموا دعوى أمام القضاء اإلداري لرفض 
االتفاقية الموقعة من رئيس الوزراء المصري وولي ولي 

العهد السعودي، في أبريل الماضي.
الجدير بالذكر ان البرلمان المصري لم يصادق على 
االتفاقية حتى اآلن، وقالت مصر: إن االتفاقية لن تصبح 

نهائية إال بعد موافقة مجلس النواب عليها.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

ترامب، قال كالمًا عن السعودية، ولم يستبعد وقف شراء النفط منها 
ومن دول خليجية أخرى، إن هي لم ترسل قواتها لمحاربة "داعش"، أو لم 

تسدد فواتير حرب الواليات المتحدة ضد التنظيم!
كما طالبها وجميع الحلفاء بما يشبه دفع "الجزية" نظير الحماية 
والخدمات التي توفرها الواليات المتحدة لها، والتي وصفها بالهائلة، قائًال 
في هذا الصدد:"هل تتخيلون أننا ندافع عن السعودية بكل األموال التي 
لديها، نحن ندافع عنها، وهم ال يدفعون لنا شيئًا؟"، الفتًا إلى أن السعودية 
لديها أموال طائلة، وهي تجني يوميًا نصف مليار دوالر، وهم "ال يملكون 

شيئًا البتة.. إال المال وال شيء آخر".
وبرر هذا الموقف، الذي وضعه تحت شعار "الواليات المتحدة أوًال" 
و"لن نكون لقمة سائغة ألحد" بالقول: إن بالده لديها ديون تبلغ ٢٠ 
ترليون دوالر، وعلى اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والسعودية أن يدفعوا 

للواليات المتحدة ألنها توفر "لهم خدمة هائلة وتخسر الثروات".
وذهب في هذا االتجاه إلى حد القول: إن السعودية قد تصبح قريبًا هدفًا 
لتنظيم "داعش"، إضافة إلى متاعبها في اليمن، مشيرًا إلى أن "السعودية 
ستكون في ورطة كبيرة قريبًا، وستحتاج لمساعدتنا.. لوالنا لما ُوجدت وما 
كان لها أن تبقى"، بل واتهمها بالتدخل في اليمن طمعًا في نفطه وثرواته.

من جانبها نشرت صحيفة الغارديان مقاًال يتناول وعود الرئيس األمريكي 
المنتخب، دونالد ترامب، وكيف سيعمل على تحقيقها في األيام األولى من 

توليه القيادة في البيت األبيض.
ويقول بيلكينغتون إن ترامب ملزم باتخاذ قرارات فور دخوله مكتب 
الرئاسة األمريكية، وإن كانت أغلب الوعود الرنانة التي أطلقها في الحملة 
االنتخابية تتطلب، حسب الكاتب، موافقة الكونغرس، على غرار بناء 
جدار على الحدود المكسيكية، وإلغاء قانون الرعاية الصحية الذي وضعه 

باراك أوباما.
ويرى الكاتب أن طبيعة فوز ترامب باالنتخابات الرئاسية، وتبنيه شعار 
التغيير في واشنطن يحتمان عليه استعراض القوة أمام األمريكيين 
ر لمشروع 

ّ
الذين منحوه أصواتهم، منذ البداية، وهو ما جعل فريقه يحض

اليوم األول.
ويتوقع بيلكينغتون أن يستهدف "مشروع اليوم األول" في سياسة 
ترامب فئة ضعيفة الحول لها وال قوة في أمريكا، وهي فئة المهاجرين 
غير الشرعيين، وعليه قد يبدأ بترحيل "المجرمين من المهاجرين غير 
الشرعيين"، مثلما تحدث عنه في خطاب ألقاه في سبتمبر الماضي، 
ويشمل المشروع ما ال يقل عن ٥ ماليين، وقــد يشمل ٦,٥ ماليين 

شخص.
وكان ترامب تعهد بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين وعددهم 
يصل إلى ١١ مليون شخص، وبما أن األمر يأخذ وقتًا طويًال، إذا كان ممكنًا، 
فإنه، حسب الكاتب، سيلجأ ربما إلى إلغاء قانون، أقره أوباما، يمنح الصفة 
القانونية وحق العمل في الواليات المتحدة لماليين الشباب، الذين ليس 
لهم وثائق قانونية، وقانون آخر كان سيمدد هذه االمتيازات لتشمل أولياء 

هؤالء الشباب، قبل أن توقفه المحاكم.
وقد يعطي ترامب، حسب بيلكينغتون، تعليمات إلى المسؤولين في 
ات على دخول الوافدين من  إدارة الهجرة بتعزيز الرقابة وتشديد اإلجراء
بعض الدول مثل مصر وسوريا والسعودية، تحايًال على الدستور الذي 
ال يسمح له بسن قانون يمنع المسلمين من دخول البالد، مثلما تعهد في 
حملته االنتخابية، وبدل ذلك سيعمل على إلغاء كل مشاريع استقبال 

آالف الالجئين السوريين في الواليات المتحدة، التي وعدت منافسته في 
االنتخابات، هيالري كلينتون، بتوسيعها.

ولعل الخطوة األكثر جدًال في "مشروع اليوم األول" الذي يعده فريق 
ترامب لرجل البيت األبيض الجديد، هو إلغاء اتفاق باريس لمكافحة تغير 
المناخ، الذي وقعه وصادق عليه أوباما دون موافقة مجلس الشيوخ، وهو 

ما يجعله سهل اإللغاء بالنسبة للرئيس الجديد.
ومن أجل أن يثبت ترامب قوته في الساحة الدولية، يرى الكاتب أنه 
سيعطي التعليمات إلى قادة الجيش بإعداد خطة مفصلة ودقيقة لدحر 

عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية بتدخل عسكري مباشر.

مشاكل الشرق األوسط
ونشرت صحيفة "آي" مقاًال للكاتب الشهير، روبرت فيسك، يتوقع فيه 

أن يتيه ترامب في مشاكل عميقة في الشرق األوسط.
حيث يرى أن هناك تشابهًا في مواقف ترامب وكلينتون من المنطقة 

على الرغم من كالم األول عن المسلمين والمهاجرين.
فالشرق األوســط الذي يريده ترامب، هو نفسه الشرق الذي أرادته 
كلينتون، فكالهما يدعم إسرائيل النووية ورئيس وزرائها الكارثي دعمًا 

غير مشروط، وكالهما يعزفان على وتر اإلرهاب
ولكن المؤكد، حسب فيسك، أن دول الخليج ستواصل تكديس األسلحة 
األمريكية من صواريخ ودبابات وطائرات، وسيزور ترامب هذه المملكات 
في الــرمــال، وسيعامل كالملك، وسيكون سعيدًا بذلك، وسيطمئن 
إسرائيل بدعم الواليات المتحدة الدائم وغير المشروط لها، باعتبارها 
"الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوســط"، وسيردد عبارة اإلرهاب 
وإرهاب تنظيم الدولة اإلسالمية، إال إذا قضى عليها أوباما قبل دخوله 

البيت األبيض، وحينها سيكون التنظيم اختار اسمًا جديدًا له.
ويقول الكاتب: إن ترامب سينفض الغبار أيضًا عن كذبة وزارة الخارجية 
األمريكية الكبرى بشأن واجب طرفي النزاع في الشرق األوســط، وهما 
"إسرائيل القوية وفلسطين المحتلة، في اتخاذ قرارات صعبة" من أجل 

السالم.
ويقلل فيسك من جدية الوعد الذي أطلقه ترامب بخصوص نقل سفارة 
الواليات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ويقول إن هذه 
الفكرة بقيت حبيسة أدراج مكاتب الخارجية األمريكية سنين طويلة، 

ويتوقع أن تؤجل "المخاوف األمنية" في القدس هذا المشروع.

حسن الظن
أما صحيفة الفايننشال تايمز فقد نشرت تقريرًا يتناول تغير موقف 
الملياردير السعودي، الوليد بن طالل، من دونالد ترامب، بعد فوزه برئاسة 
الواليات المتحدة، على الرغم من الحرب الكالمية التي نشبت بينهما على 

مواقع التواصل االجتماعي، خالل الحملة االنتخابية األمريكية.

ويقول سيمون كير في الفايننشال تايمز: إن األمير الوليد بن طالل، كان 
ينشر تعليقات مثيرة ضد ترامب على حسابه بموقع تويتر، في مطلع 
هذا العام، ولكنه اليوم يمد يد المصافحة للرئيس األمريكي الجديد، في 

تحول ملفت لالنتباه.
فقد اصطدم الرجالن في عام ٢٠١٥م عندما دعا ترامب إلى منع دخول 
المسلمين إلى الواليات المتحدة، كما قال األمير السعودي في تصريحات 
إعالمية إنه أنقذ ترامب من اإلفالس مرتين في التسعينيات، ولكنه اليوم 

يقول: "مشكلتي معه أنه هاجم ديني اإلسالم".
ويــرى الكاتب خطوة األمير السعودي الدبلوماسية تعكس مواقف 
آخرين في الشرق األوسط، الذين كانوا يتمنون فوز هيالري كلينتون، 
على ترامب بسبب تصريحاته، خالل حملته االنتخابية، بينما اكتسبت 

منافسته صداقات في العالم العربي، خالل توليها وزارة الخارجية.
ويضيف كير: أن القادة العرب يعرفون أن عليهم التوافق مع الرئيس 

الجديد، الذي لم يكونوا يتوقعون فوزه..
ويذكر الكاتب أن العالقات الحميمة بين دول الخليج، التي توفر الطاقة 
النفطية للواليات المتحدة، مقابل الحماية العسكرية، إلى هزات كبيرة 
في الفترة األخيرة، بسبب تراجع اعتماد الواليات المتحدة على النفط 
المستورد، وانخراط الرئيس باراك أوباما في مفاوضات تقارب مع إيران، 

منافسة السعودية اللدودة في المنطقة.
وتخشى السعودية أن يدعم ترامب عائالت ضحايا هجمات ١١ سبتمبر 
إذا لجأوا إلى قانون أقره الكونغرس يتيح لهم مقاضاة السعودية بضلوعها 
في الهجمات، وتخشى أيضًا من دعوة الرئيس الجديد إلى تقليص التزامات 
الواليات المتحدة المتعلقة باألمن العالمي، الذي قد يؤدي إلى تراجع دورها 

في الشرق األوسط، وفي الحرب بسوريا.
لكن دول الخليج، حسب كير، سترحب بموقف ترامب المعادي لالتفاق 
النووي الذي أبرمته إيرن مع القوى العظمى، ألنها تعتبر طهران المؤجج 
للنزاعات في المنطقة، خاصة أن الرئيس األمريكي الجديد هدد بإلغاء 
االتفاق، على الرغم من مصادقة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة عليه، 

باعتباره قانونًا دوليًا.
الى ذلك اندلعت أعمال شغب خالل مظاهرات- الخميس- شارك فيها 
آالف األمريكيين في العديد من المدن احتجاجًا على فوز دونالد ترامب 

باالنتخابات.
وأفادت الشرطة بأن ٢٦ شخصًا على األقل تم اعتقالهم أثناء المظاهرات 
في بورتالند، وعمت المظاهرات عدة واليات منها مدن الساحل الشرقي 
للواليات المتحدة األمريكية، وعلى رأسها نيويورك وواشنطن، وبالتيمور، 
وفيالدلفيا، ومــدن الساحل الغربي: لــوس أنجلس وســان فرانسيسكو 

وأوكالند.
ورفع المتظاهرون أمام كل من "برج ترامب" في مدينة نيويورك وفندق 
لترامب أيضًا، على بعد عدة أحياء من البيت األبيض، الفتات كتب عليها 

"ليس رئيسي"، وسط حضور مكثف للشرطة.
تب عليها 

ُ
كما شارك مئات الطالب في المظاهرات ورفعوا الفتات  ك

وا عن ترامب) و"الحب ينتصر على الكراهية" وال سيما 
َّ
"دامب ترامب" (تخل

في قلعة الديمقراطيين في والية كاليفورنيا، وحرم جامعة كاليفورنيا. 
من جهته وصف ترامب المظاهرات عبر حسابه في تويتر بأنها "غير 
عادلة"، وأن هؤالء يخرجون للتظاهر بتحريض من وسائل اإلعالم، مؤكدًا 

أن االنتخابات كانت ناجحة ومهنية. 

روسيا تتهم اإلرهابيين في سوريا باستخدام أسلحة كيميائية في حلب
أعلن الجيش الروسي أن لديه أدلة على استخدام الجماعات اإلرهابية في سوريا أسلحة 
كيميائية في حلب المقسمة بين أحياء شرقية تسيطر عليها المعارضة وأحياء غربية 

تسيطر عليها القوات الحكومية.
وقال الجيش في بيان: إن "خبراء وزارة الدفاع الروسية عثروا على ذخيرة مدفعية 
غير منفجرة تعود لإلرهابيين تحتوي على مواد سامة.. وبعد تحليل سريع في مختبر 
متحرك تبين لنا أن الذخيرة تحتوي على األرجح على غاز الكلور والفوسفور األبيض".

واشار الجيش الروسي إلى إنه تم العثور على هذه الذخيرة في المنطقة "١٠٧٠" على 
الطرف الجنوبي الغربي لحلب. وقالت وكالة إنترفاكس الروسية: إن القوات الحكومية 
السورية استعادت هذه المنطقة أخيرًا من فصائل المعارضة، وإن هذه المواد ستخضع 

لتحليل أكثر عمقا باالتفاق مع منظمة حظر األسلحة الكيميائية.
واتهمت وسائل اإلعالم السورية- في نهاية اكتوبر- الجماعات اإلرهابية باستخدام 
"غاز سام" في هجومها على غرب حلب وتحدثت عن حاالت اختناق أصيب بها مدنيون 
وعسكريون في المناطق التي تعرضت للقصف، من دون أن تؤكد أي منظمة عالمية 

معنية بهذا الشأن األمر.

يمكن القول إن تصريحات دونالد ترامب خالل حملته عن السعودية كانت تبدو كما لو أنه واثق من عدم الفوز، أو أن السعودية ستختفي بمجرد فوزه بالرئاسة.
وبطبيعــة الحــال، تصــاغ التصريحات في الحمالت االنتخابية لدغدغة العواطف واســتمالة األصوات، وهي غير ملزمة، كما هو الحــال مع الرئيس باراك أوباما الذي 

سيغادر البيت األبيض قريبًا، ويظل معتقل غوانتانامو على حاله دون أن يفي بوعد إغالقه.

داعش يعدم ٦٠ مدنيًا في الموصل

أعدم تنظيم داعش ٦٠ مدنيًا في مدينة الموصل شمالي العراق بعد اتهامهم 
بـ"التواطؤ"..وأعدم التنظيم ٤٠ مدنيًا الثالثاء، وعلق جثثهم في أعمدة اإلنارة 
في عدة مناطق في المدينة، حسبما قال مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

في األمم المتحدة.
وتوجد تقارير عن إطالق النار على رجل في ميدان عام وسط الموصل ألنه تجاهل 

الحظر الذي فرضه التنظيم الدولة على استخدام الهاتف المحمول.
ووفقًا لتقرير األمم المتحدة، فإنه يعتقد أن عمليات اإلعدام تمت بناء على ما 

يعرف بـ"محاكم" التنظيم.
ووجه التنظيم لألربعين تهمة "الخيانة والتواطؤ" وكانوا يرتدون زيًا برتقاليًا 

تب عليه باألحمر "خائن" و"عميل قوات األمن العراقية".
ُ
ك

عدموا رميًا بالرصاص أيضًا في الموصل 
ٌ
وتقول األمم المتحدة: إن ٢٠ مدنيًا أ

مساء األربعاء في قاعدة عسكرية في الموصل، لما يعتقد أنه لتسريبهم معلومات.

المونيتور: "الحريري" اصطدم بـ"ابن سلمان" 
بشأن مستقبل لبنان

 تنتهي اللعبة السياسية على النفوذ بين 
ّ

توقع موقع "المونيتور" األمريكي أال
السعودية وإيران في لبنان بوصول الجنرال السابق ميشال عون، المدعوم لرئاسة 

الجمهورية.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى عدم رضا السعودية عن التغييرات على الساحة السياسية 
اللبنانية، فمن الحماقة االعتقاد أن اللعبة هناك قد انتهت، فالتاريخ يظهر حساسية 
الرياض تجاه التطورات في بيروت؛ مما يعني أن من غير المرجح تراجع السعودية 

على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها.
لع أن اجتماعًا ُعقد مؤخرًا بين رئيس الوزراء 

ّ
ونقل الموقع عن مصدر لبناني مط

ف سعد الحريري، وولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ حيث اصطدم 
َّ
المكل

"الحريري" مع ولي ولي العهد بشأن المستقبل السياسي للبنان، وغضب بعد ذلك 
عندما سمع باتفاق "الحريري" مع "حزب الله" بشأن رئاسة "عون"، ومنذ ذلك الحين 

أصبحت عالقات "الحريري" بالسعودية مشّوهة.
لف بالنسبة له، ليس فقط 

ْ
وذكر أن قرار "الحريري" دعم رئاسة "عون" أمر ُمك

ا بسبب عدم رضا بعض النواب داخل تحالف 
ً

فيما يتعلق بالسعودية، وإنما أيض
١٤ مارس.

استمرار المظاهرات وأعمال الشغب ضد فوزه

ترامب وأسطورة البقرة الحلوب

ماذا سيفعل دونالد ترامب في 
يومه األول بالبيت األبيض؟

الفلسطينيون يحيون ذكرى استشهاد ياسر عرفات

أحيا الفلسطينيون- الخميس- الذكرى الثانية عشرة لرحيل الزعيم التاريخي ياسر 
عرفات في رام الله حيث أعلن الرئيس محمود عباس مجددًا أن الرئيس الراحل 

تعرض للقتل مؤكدًا معرفته بهوية قاتله.
وكان قبر عرفات نبش في العام ٢٠١٢م بعدما طلبت أرملته سهى من محكمة 
فرنسية التحقيق في شبهات في وفاته مسمومًا.. لكن لم تظهر أي نتائج تؤكد هذه 

الفرضية بعد أخذ عينات من رفاته.
وتجمع آالف الفلسطينيين الذين قدموا من مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة 
في مقر المقاطعة إلحياء الذكرى.. وقال عباس أمامهم: "إن سألتموني من قتله فأنا 
أعرف، وشهادتي لوحدها ال تكفي لكن على لجنة التحقيق أن تثبت من فعل ذلك"، 

مع توقع إعالن اللجنة نتائجها قريبًا.
ويذكر أن عرفات توفي في العام ٢٠٠٤م في مستشفى فرنسي في ظروف غير 

معروفة لغاية اآلن رغم تشكيل لجان تحقيق محلية ودولية.
وذكــرت مصادر من حركة فتح أن موضوع وفــاة عرفات يمكن أن يطرح في 
المؤتمر السابع لحركة فتح المقرر في ٢٩ نوفمبر الحالي وأن اللجنة المكلفة 

بالتحقيق ستعلن نتائجها في هذا المؤتمر.


