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واشنطن وبيونغ يانغ ...عدم رغبة الطرفين

بعدما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب

أوباما عن نتائج االنتخابات النصفية

للكونغرس األميركي :هذه فقط هي البداية
اع���ت�ب�ر ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي
ال�سابق باراك �أوباما �أن نتائج
االنتخابات الن�صفية للكونغر�س
الأمريكي ت�شكل «بداية» بعدما
ا�ستعاد الدميقراطيون ال�سيطرة
على جمل�س النواب.
وق��ال �أوباما «عملنا م�ستمر..
التغيري ال��ذي نحتاج �إليه لن
ي�أتي من اق�تراع واح��د� ..إنها
بداية» ..الليلة املا�ضية �أطلق
ال��ن��اخ��ب��ون ع�بر ال��ب�لاد ه��ذه
العملية».
و���ش��ارك الرئي�س الدميقراطي
ال�سابق الذي ان�سحب من احلياة
ال�سيا�سية منذ انتهاء واليته ،يف
احلملة بقوة.
ورغ��م ف�شل الدميقراطيني يف
ال�سيطرة على جمل�س ال�شيوخ،
��صرح �أوب��ام��ا ب ��أن��ه واث���ق �أن
«االهتمام» �سيرتكز على الغالبية
التي مت ا�سرتجاعها يف جمل�س
النواب ومنا�صب احلكام التي

• باراك أوباما

فاز بها حزبه.
و�أ�شاد الرئي�س ال�سابق بانتخاب
«ع��دد كبري م��ن الن�ساء وق��ادة
�شباب مم��ي��زي��ن» و«مر�شحني
ينتمون �إلى �أقليات» ،كما �أ�شاد
�أي�ضا بـ»امل�شاركة القيا�سية» يف
االقرتاع وبالقرارات التي ح�سمها

الناخبون على م�ستوى الواليات
كـ»تعزيز حق الت�صويت».
و�أكدت نتائج االنتخابات الن�صفية
للكونغر�س الأم�ي�رك���ي ،فوز
الدميقراطيني على اجلمهوريني،
يف جمل�س ال��ن��واب ،واحتفاظ
«ح����زب ت���رام���ب» اجل��م��ه��وري
ب�سيطرته على جمل�س ال�شيوخ،
يف انت�صار له طعم الهزمية.
وفاز الدميقراطيون بـ 219مقعدا
يف جمل�س النواب ،مقابل ح�صول
اجلمهوريني على  194مقعدا،
لي�صبح فوزهم ب�أغلبية جمل�س
النواب هو الأول منذ � 8سنوات،
ح�سبما ذك��رت �شبكة «�سي �إن
�إن».
باملقابل متكن احلزب اجلمهوري
من املحافظة على الأغلبية يف
جمل�س ال�شيوخ ،بـ  51مقعدا،
مقابل  43للحزب الدميقراطي،
ح�سب �آخ��ر نتيجة غري ر�سمية
�أظهرتها «�سي �إن �إن».

وصفت تصرفات إدارة ترامب بأنها «ضعيفة»

جمعية مراسلي البيت األبيض تحتج

على سحب تصريح مراسل «سي إن إن»

في تقديم أي تنازالت وراء تأجيل المباحثات
قال روبرت باالدينو املتحدث با�سم اخلارجية
الأم�يرك��ي��ة �إن اجتماع وزي��ر اخلارجية مايك
بومبيو مع م�س�ؤولني من كوريا ال�شمالية ،قد
ت�أجل ب�سبب م�شاكل يف حتديد موعده.
و�أ�ضاف باالدينو« :نحن يف مرحلة �إيجابية الآن
وعلى ثقة يف امل�ضي قدما .امل�شاكل يف حتديد
املواعيد قد حتدث لكن ال ب�أ�س بذلك».
من جهتها �أعلنت كوريا اجلنوبية ام�س �أن ت�أجيل
االجتماع بني بيونغ يانغ ووا�شنطن مت بطلب من
اجلانب الكوري ال�شمايل.
وكان الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب قد �أعرب يف
م�ؤمتر �صحايف عقده يف البيت الأبي�ض عن احتمال
انعقاد قمته مع نظريه ال�شمايل كيم جونغ �أون يف
وقت ما من العام املقبل.
وكانت �شبكة  CNNقد نقلت عن م�صادرها �أن
املفاو�ضات بني وا�شنطن وبيونغ يانغ حول نزع
الأ�سلحة النووية من �شبه اجلزيرة الكورية قد
تعرثت ،نتيجة عدم رغبة الطرفني يف تقدمي �أي
تنازالت.
وك�شفت هذه امل�صادر املطلعة �أن �سلطات كوريا
ال�شمالية «حانقة فعال» على الواليات املتحدة
ب�سبب رف�ضها تخفيف العقوبات على بيونغ
يانغ ب�صورة جزئية لتحفيز املفاو�ضات ،يف
حني تنتظر وا�شنطن من جانبها �أن تتخذ كوريا
ال�شمالية خطوات �أك�ثر جدية يف اجت��اه نزع
الأ�سلحة ،من تلك التي ت�ستعر�ضها.
وت�شري ال�شبكة الإخبارية الأمريكية �أي�ضا �إلى �أن
التوترات زادت عقب تهديدات كوريا ال�شمالية
الأخرية ب�أنها �ست�ست�أنف �أن�شطتها النووية �إذا مل
تخفف وا�شنطن من العقوبات.
عالوة على ذلك ،ت�ؤكد معلومات � CNNأنه مل
يتم التوافق حتى الآن على النقاط املحددة التي

• دونالد ترامب

• كيم جونغ أون

يجب �أن تدخل يف عملية نزع الأ�سلحة النووية،
كما �أن املبعوث اخلا�ص للواليات املتحدة �إلى
كوريا ال�شمالية �ستيفن بيغونن مل يلتق بتاتا
مب�س�ؤولني كوريني �شماليني.
وتعلن بيونغ يانغ �أنها اتخذت بالفعل عدة
خطوات يف اجتاه نزع ال�سالح النووي� ،إال �أن
وا�شنطن ترى �أنها �سطحية وحتمل يف طياتها
�إمكانية العودة عنها.
ويف وقت �سابق �أعلن عن ت�أجيل اجتماع لوزير
اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئي�س ق�سم
اجلبهة املوحدة يف حزب العمال الكوري كيم
يونغ ت�شول ،كان مقررا عقده يف نيويورك يف 8
نوفمرب �إلى �أجل غري م�سمى.
وفيما ذكرت وزارة اخلارجية الأمريكية �أن مثل

هذا القرار يرتبط فقط بتحديد موعد مل يتمكن
الطرفان التوافق عليه ،ك�شفت �صحيفة وول
�سرتيت جورنال نقال عن م�صادر �أن االجتماع
�ألغي بناء على مبادرة �صدرت عن اجلانب الكوري
ال�شمايل.
ال�شبكة التلفزيونية الأمريكية ك�شفت كذلك �أن
وا�شنطن غري را�ضية عن �شخ�صية املفاو�ض
الكوري ال�شمايل ،وهي تعترب كيم يونغ ت�شول
�شخ�صا «معقدا وغري ع�رصي» ويتمتع مبوقف
�صارم ،وهي تف�ضل التعامل مع مفاو�ض كوري
�شمايل �آخ��ر .وك��ان الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب �أعلن يف م�ؤمتر �صحايف �أن اجتماعه املقبل
مع زعيم كوريا ال�شمالية كيم جونغ �أون �سيعقد
يف وقت مبكر من العام املقبل.

تعهد بالرد إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات

ترامب يطيح بوزير العدل

• حلظة صدام ترامب مع مراسل «سي إن إن»

احتجت جمعية مرا�سلي البيت الأبي�ض على �سحب
ت�رصيح مرا�سل «�سي �إن �إن» جيم �أكو�ستا ام�س
اخلمي�س ،وو�صفت خطوة �إدارة الرئي�س دونالد ترامب
ب�أنها «�ضعيفة وغري �سديدة».
ويف بيان لها ام�س اخلمي�س ع�برت اجلمعية عن
معار�ضتها ال�شديدة لقرار �إدارة ترامب ا�ستخدام
اخلدمة ال�رسية «ملعاقبة» �صحايف تربطه بالرئي�س
«عالقة �صعبة».
و�أ�ضافت�« :إلغاء دخول ال�صحايف �إلى جممع البيت
الأبي�ض هو رد فعل ال يتنا�سب مع اجلرم املزعوم
وهو �أمر غري مقبول ،ونحن نحث البيت الأبي�ض على
الرتاجع عن هذا العمل ال�ضعيف غري ال�سديد على
الفور».
و�أعلنت املتحدثة با�سم البيت الأبي�ض �سارا �ساندرز
تعليق ت�رصيح �أكو�ستا بعد م�شادة حادة مع ترامب
خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقد بالبيت الأبي�ض

بعد االنتخابات الن�صفية يف �ساعة مبكرة من �صباح
ام�س.
وقالت �ساندرز« :نبقى متم�سكني بقرارنا �سحب ت�رصيح
دخول هذا ال�شخ�ص .لن نت�سامح مع ال�سلوك غري
الالئق الذي يوثقه مقطع الفيديو هذا ب�شكل وا�ضح».
ترامب هاجم �أكو�ستا وو�صفه بـ�أنه «�شخ�ص وقح
وفظيع» ،وذلك بعد �أن �س�أله عن العن�رصية والهجرة
ورف�ض اجللو�س يف انتظار الرد ،وحاولت فتاة من
م�ساعدي البيت الأبي�ض �أن ت�أخذ منه امليكروفون �إال
�أنه رف�ض.
من جهتها� ،أعلنت «�سي �إن �إن» وقوفها �إلى جانب
مرا�سلها ،وقالت« :هجمات الرئي�س امل�ستمرة على
و�سائل الإع�لام تخطت ح��دوده��ا ...فيما �أو�ضح
ترامب �أنه ال يحرتم حرية الإعالم ،فقد �سبق له ان
حيوي
�أدى ميينا تلزمه بحمايته ،فالإعالم احلر
ّ
للدميقراطية».

�أج�ب�ر الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب وزير العدل جيف �سي�شنز على
اال�ستقالة وه��دد بالرد �إذا ا�ستخدم
الدميقراطيون �أغلبيتهم اجلديدة يف
جمل�س ال��ن��واب لفتح حتقيقات يف
�إدارته وموارده املالية.
وج��اء رد فعل الرئي�س اجلمهوري
قوي ًا بعد يوم من فقد اجلمهوريني
ال�سيطرة على جمل�س النواب ،ونفذ
تهديداته املتكررة ب�إقالة �سي�شنز.
و�سي�شنز ع�ضو �سابق مبجل�س ال�شيوخ
عن والية �أالباما يبلغ من العمر 71
ع��ام��ا ،وك��ان م��ن �أوائ���ل امل�ؤيدين
املخل�صني لرتامب ،لكنه �أثار غ�ضب
الرئي�س عندما تنحى عن التحقيق
يف التدخل الرو�سي يف االنتخابات
الرئا�سية الأمريكية لعام .2016
وتنحي �سي�شنز قد يكون الأول يف
�سل�سلة عزل �شخ�صيات رفيعة يف وقت
يعيد فيه ترامب ت�شكيل فريقه ليعزز
م�ساعي �إع��ادة انتخابه يف .2020
وقرر ترامب تعيني ماثيو ويتيكر،
مدير مكتب �سي�شنز ،وزي��را للعدل
بالإنابة وق��ال �إن��ه �سري�شح �شخ�صا
للمن�صب قريبا.
حمتوى دعائي
و�أثار حترك ترامب انتقادات حادة من
الدميقراطيني الذين قالوا �إنه ي�سعى
لتقوي�ض التحقيق الرو�سي.
وق��ال��ت نان�سي بيلو�سي ،زعيمة
الدميقراطيني يف جمل�س النواب

بالتورط في مقتل خاشقجي

سفينة محملة باليهود الفارين من هتلر
اعتذر رئي�س ال���وزراء الكندي
جو�ستني ترودو على رف�ض بالده
عام  1939ا�ستقبال �سفينة حتمل
الجئني يهودا فارين من املوت يف
�أملانيا.
وقال ترودو بكلمة يف الربملان
�أم�س« :نعتذر من �أمهات و�آباء
الأط��ف��ال الذين مل ننقذهم ،من
البنات والأوالد الذين مل ننقذ
�آباءهم و�أمهاتهم».
وتابع« :نحن مل ننقذهم على الرغم
من �أن ذلك كان يف مقدورنا .نحن

نتحمل امل�س�ؤولية جزئيا يف �أن
الكثريين منهم وقعوا يف �أماكن
مثل �أو�شفيتز وتريبلينكا وبيلزيك
«�أ�سماء معتقالت نازية» ،على
ذلك نقدم اعتذارنا».
وكانت ال�سفينة «�سانت لوي�س»
التي ح��اول اليهود بوا�سطتها
الهرب من اال�ضطهاد النازي،
كانت اقرتبت من �شواطئ كندا
يف يونيو � ،1939إال �أن كوبا
والأرج���ن���ت�ي�ن والأوروغ��������واي
وب��اراغ��واي وبنما وال��والي��ات

• جوستني ترودو

أوكرانيا تطلب من رجال الكنيسة األرثوذكسية الروسية الرحيل
اعترب رئي�س �أوكرانيا بيرتو بورو�شينكو� ،أنه
م�سوغ لوجود الكني�سة الأرثوذك�سية
ما من �أي
ّ
الرو�سية يف بالده ،وطلب من ممثليها املوجودين
يف �أوكرانيا العودة �إلى رو�سيا.
وقال بورو�شينكو يف م�ؤمتر «درو�س العقد الهجني:
ما يجب معرفته لل�سري قدما بنجاح»« :لي�س
لديكم ما تفعلونه هنا ،وال عمل لكني�ستكم هنا

ولي�س هناك ما تفعله قواتكم امل�سلحة ،عودوا
�إلى بيوتكم يف رو�سيا».
و�أ�ضاف بورو�شينكو �أن «بالده انتظرت قرار منح
الكني�سة الأرثوذك�سية املحلية ال�صفة امل�ستقلة
على مدى  1030عاما� ،أي منذ تعميدها».
وتابع �أن��ه ميكن مقارنة ه��ذا احل��دث ب�إعالن
ا�ستقالل �أوكرانيا قبل  27عاما كما �أعرب عن �أمله

وال��ت��ي مي��ك��ن �أن ت��ك��ون الرئي�سة
التالية للمجل�س ،يف بيان ن�رش على
تويرت� ،إن الإطاحة ب�سي�شنز «حماولة
فا�ضحة» لتقوي�ض التحقيق الرو�سي.
وحثت ويتيكر ،الذي ي�رشف الآن على
حتقيق يجريه امل�ست�شار اخلا�ص
روبرت مولر و�سبق �أن قال �إن التحقيق
جتاوز احلدود ،على �أن ين�أى بنف�سه
عن التورط يف الأمر.
وخالل م�ؤمتر �صحايف ات�سم بالتوتر
و�شهد جدال ترامب مع ال�صحافيني،
تباهى الرئي�س الأمريكي بدوره يف

املكا�سب التي حققها اجلمهوريون
يف ان��ت��خ��اب��ات التجديد الن�صفي
للكونغر�س التي جرت يوم الثالثاء،
وح���ذر م��ن «و���ض��ع ي�شبه احل��رب»
يف وا�شنطن �إذا قام الدميقراطيون
بالتحقيق معه.
و�سري�أ�س الدميقراطيون الآن جلان
جمل�س النواب التي ميكنها التحقيق
يف �إق����رارات الرئي�س ال�رضيبية،
والتي يرف�ض ترامب تقدميها منذ �أن
كان مر�شحا للرئا�سة ،ويف احتمال
وجود ت�ضارب للم�صالح ويف �أي �صلة

شركة إسرائيلية تنفي اتهامها

كندا تعتذر بعد  79عام ًا لعدم استقبالها
املتحدة وكندا رف�ضت ال�سماح
لها بالر�سو.
وباملح�صلة �أجرب يف تلك املنا�سبة
نحو �أل���ف الج��ئ على العودة
�إلى �أوروب��ا ،ومتكن بع�ضهم من
النجاة باحل�صول على ت�أ�شريات
دخ��ول �إل��ى بريطانيا وهولندا
وبلجيكا وفرن�سا� ،إال �أن �أملانيا
النازية حني تو�سعت يف �أوروبا
اعتقلت وقتلت نحو � 250شخ�صا
منهم ،وزج بالبع�ض الآخ��ر يف
مع�سكرات االعتقال.

• جيف سيشنز

بني حملته لعام  2016ورو�سيا ،وهي
الق�ضية التي يحقق فيها مولر.
وقال ترامب �إن بو�سعه �أن يقيل مولر
وقتما يريد لكنه مرتدد يف اتخاذ هذه
اخلطوة .وق��ال «�أ�ستطيع �أن �أف�صل
اجلميع يف التو لكنني ال �أري��د �أن
�أوقفه «التحقيق» ،لأنني من اجلانب
ال�سيا�سي ال �أحب �أن �أوقفه».
وتنفي مو�سكو التدخل .ويقول ترامب
�إن التحقيق الذي يجريه مولر نابع
من حملة ا�ضطهاد ،و�أك��د م��رارا عدم
حدوث تواط�ؤ.
لكن مما ع��زز موقف ترامب بع�ض
ال�شيء حتقيق اجلمهوريني انت�صارات
زادت من �أغلبيتهم يف جمل�س ال�شيوخ،
و�أخرب ال�صحافيني يف البيت الأبي�ض �أن
املكا�سب تفوق �سيطرة الدميقراطيني
على جمل�س النواب .وميكن للأغلبية
املو�سعة يف جمل�س ال�شيوخ �أن ت�سهل
على ترامب تر�شيح وزير عدل جديد،
وهو ما يحتاج �إلى �أغلبية الأ�صوات
يف املجل�س الذي ي�ضم مئة مقعد.
وقال ترامب �إنه على ا�ستعداد للعمل
مع الدميقراطيني ب�ش�أن الأولويات
الرئي�سية ،لكنه ي�شعر ب����أن �أي
حتقيقات من جمل�س النواب يف �أمر
�إدارته �ست�رض ب�آفاق العمل امل�شرتك.
وقال ترامب :بو�سعهم �أن يلعبوا تلك
اللعبة ،لكن مبقدورنا لعبها ب�شكل
�أف�ضل ...كل ما �ستفعلونه هو �أنكم
�ستدورون يف حلقات مفرغة و�سيمر
عامان ولن نكون حققنا �شيئا».

يف �أال ي�ؤجل رجال الدين يف �أوكرانيا عقد جمل�س
توحيد الكني�سة .وعلّق ممثلو بطريركية مو�سكو
على ت�رصيح بورو�شينكو بالقول �إنه ال يوجد
ممثلون عن «الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية» يف
�أوكرانيا ،و�أن الكني�سة الأرثوذك�سية الأوكرانية
التابعة لبطريركية مو�سكو وعموم رو�سيا حتظى
بدعم غالبية �سكان �أوكرانيا.

نفت �رشكة « »NSOالإ�رسائيلية اتهامات وجهها �إليها
املوظف ال�سابق يف اال�ستخبارات الأمريكية� ،إدوارد
�سنودن ،بالتورط يف مقتل ال�صحايف ال�سعودي،
جمال خا�شقجي.
وق��ال��ت « ،»NSOيف ب��ي��ان نقلته و�سائل �إع�لام
�إ�رسائيلية� ،إن �سنودن «يفرتي ب�شكل انتقائي على
�رشكات التكنولوجيا الإ�رسائيلية دون �أن يكون لديه
�أي معلومات موثوق بها».
و�أ�شارت ال�رشكة �إلى �أنها «تعمل على تطوير منتجات
يجري توريدها �إلى امل�ؤ�س�سات احلكومية لغر�ض
وحيد فقط يكمن يف التحقيق مع ق�ضايا اجلرمية
والإرهاب ومنعها».
و�أ�ضافت ال�رشكة �أنها تخ�ضع للقوانني اخلا�صة
مبراقبة ال�صادرات الع�سكرية الإ�رسائيلية ،م�شددة
على �أنها الوحيدة من بني مثيالتها حيث تعمل جلنة
�أخالقيات م�ستقلة مكونة من خرباء دوليني بهدف منع
التجاوزات يف ا�ستخدام منتجاتها.
واتهم �سنودن� ،رشكة تقنيات �إ�رسائيلية بالتورط يف
مقتل خا�شقجي ،مو�ضحا �أن القتلة ا�ستخدموا برناجما
�إلكرتونيا ابتكرته ال�رشكة معنونا با�سم «»Pegasus
وخا�صا بتنفيذ عمليات التج�س�س للتن�صت على
ات�صاالت قام بها ال�صحايف ال�سعودي.
و�أو�ضح �سنودن ،خماطبا امل�شاركني يف امل�ؤمتر:
«ميكن �أن البع�ض منكم �سمع عن ال�صحايف ال�سعودي
املن�شق جمال خا�شقجي ،الذي دخل قن�صلية ال�سعودية
ومت خنقه على الفور هناك ...كيف جرى التخطيط
لهذا الأمر وكيف ح�صل ذلك؟ ...ال�سعوديون علموا
ب�أنه كان ينوي القدوم �إلى القن�صلية لأنه اتفق على
عقد لقاء هناك ..لكن كيف ك�شفوا عن خمططاته

ونواياه؟».
و�أ�شار �إلى �أن ال�سعوديني الذين �شاركوا يف عملية
قتل خا�شقجي متكنوا من جمع معلومات �رضورية عن
ال�صحايف من خالل التج�س�س على «�أحد �أ�صدقائه الذي
يقيم منفيا يف كندا».
وتابع« :يكمن الواقع يف �أنهم تن�صتوا على �شخ�ص من
الدائرة ال�صغرية لأ�صدقائه الذين ات�صل بهم م�ستغلني
برجمية م�صممة على يد �رشكة �إ�رسائيلية .نحن ال
نعرف �سل�سلة التطورات لأن هذه ال�رشكة لن تعلق
على هذا املو�ضوع �أبدا ،لكن هذا الو�ضع ميثل �إحدى
�أكرب الروايات التي مل تتم كتابتها بعد».
ولفت اال�ستخباراتي الأمريكي ال�سابق �إلى �أن احلديث
يدور عن �رشكة « ،»NSOو�أو�ضح �أنها «تعمل على
تطوير �آليات االخ�تراق الإلكرتوين» ،وا�صفا �إياها
ب�أنها «الأ�سو�أ من الأ�سو�أ يف جمال بيع هذه الآليات
لالخرتاق الإلكرتوين والتي ت�ستخدم ب�صورة ن�شطة
حاليا النتهاك حقوق الإن�سان».
و�أكد �سنودن �أن هذه الربجمية «ال ت�ستخدم فقط للقب�ض
على املجرمني ومنع الهجمات الإرهابية و�إنقاذ حياة
النا�س ،و�إمنا �أي�ضا لك�سب الأموال».
وهاجم �سنودن قطاع �إنتاج التكنولوجيا العالية
الإلكرتونية الإ�رسائيلي ب�شكل ع��ام ،متهما �إياها
ب�أنها ف�شلت يف حتمل م�س�ؤوليتها عن طبيعة ا�ستخدام
الربجمية امل�صممة يف �إ�رسائيل مبختلف �أنحاء
العامل.
و�شدد على �أن ال�رشكات الإ�رسائيلية تفرط يف تربير
ت�رصفاتها بالقول �إن احلكومات واجلهات الأمنية
التي تبيع لها منتجاتها الإلكرتونية جديرة بالثقة،
و�أكد« :هذا التهور �أ�صبحت قيمته حياة النا�س».

