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اخلميس ١١ فبراير ٢٠٢١ عربية وعاملية

إيران تتحدى الغرب: ال خيار إال بالعودة لـ «النووي» وزمن الضغوط وّلى
عواصم - وكاالت: أحيا 
أمــس ذكــرى  اإليرانيــون 
ثورتهم اإلسالمية عام ١٩٧٩ 
مــع احلفــاظ علــى التباعد 
االجتماعي جتنبا، لتفشــي 
ڤيروس كورونا املســتجد، 
مواكــب  نظمــت  حيــث 
االحتفال علــى منت مركبات 
بدال من السير على األقدام، 
إضافة إلى عرض عســكري 
للصواريخ الباليســتية في 
حتد للجهود الغربية لتقليص 

ذلك البرنامج.
التلفزيــون  وعــرض 
علــى  لقطــات  احلكومــي 
الهواء لســيارات ودراجات 
نارية وأخرى هوائية تسير 
في شــوارع عشــرات املدن 
والبلدات، حيث يخرج عادة 
عشرات األلوف للشوارع في 

هذه املناسبة كل عام.
وعلى الرغم من التحول 
فــي شــكل االحتفــال ظلت 
املشــاعر دون تغيير، حيث 
رفع املشاركون العلم اإليراني 
والفتات كتبوا عليها «املوت 
ألمريكا» و«املوت إلسرائيل»، 

اتفاق العالم مع إيران».
وأكد روحاني أنه ال يوجد 
أي خيــار آخر غيــر العودة 
النووي،  لتفعيــل االتفــاق 

التي فرضت عليها، حســب 
تعبيره.

«بعــدم  أنــه  وأضــاف 
انسحابنا من االتفاق النووي 

مجلس األمن واألمم املتحدة 
واحملكمة الدولية، لم يشهد 

له العالم مثيال».
وأشار إلى أن خروج إيران 
من االتفاق النووي لو حصل 
كان ســينظر إليــه على أنه 
انتصــار مــن دون تكاليف 

لترامب.
وقــال: «زمــن الضغوط 
القصوى واحلرب االقتصادية 

انتهى»، حسب قوله.
ونقل التلفزيون الرسمي 
عن وزيــر اخلارجية محمد 
جــواد ظريف قوله: «الوقت 
ينفد بالنســبة لواشــنطن، 
والنافــذة احلاليــة تغلــق 

بسرعة».
وتقتــرب طهــران من ٢١ 
فبراير، وهو املوعد النهائي 
الذي يلزم فيه قانون إيراني 
جديد احلكومة بإلغاء سلطات 
التفتيش الشاملة املمنوحة 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
مبوجــب االتفــاق النــووي 
وقصر عمليات التفتيش على 
املواقع النووية املعلنة فقط.
التلفزيــون  وعــرض 

خاصة أن طهران استطاعت 
تخطي الضغوط االقتصادية 
األميركية، وهي على وشــك 
الفوز في احلرب االقتصادية 

املؤامرة  اســتطعنا إفشــال 
األميركية والصهيونية التي 
البالد،  خططت الســتهداف 
وحملنا واشــنطن فشال في 

الرسمي ٣ صواريخ باليستية 
في ســاحة آزادي (احلرية) 
بطهــران، وقــال إن مداهــا 
يتــراوح بــني ٧٠٠ و١٠٠٠ 

كيلومتر.
كما بث التلفزيون لقطات 
لقواعد صواريخ حتت األرض 
كشف عنها احلرس الثوري 
على مدى الســنوات القليلة 

املاضية.
وجــاب موكــب يضــم 
ســيارات ودراجــات نارية 
ودراجــات هوائية شــوارع 
طهران باجتاه ميدان آزادي 
الشــهير. وأفــاد صحافيون 
بأن البعض دهنوا سياراتهم 
باألحمر واألبيض واألخضر، 
ألــوان العلــم اإليراني الذي 

ازدانت به املسيرات.
فــي  صحافــي  وقــال 
التلفزيون الرسمي: «وحده 
شــكل املســيرة تغيــر هذا 
العام، لكن ليس طبيعتها»، 
مضيفا أن بعض الســائقني 
هتفــوا بشــعارات مناهضة 
للواليــات املتحدة من بينها 

«املوت ألميركا».

نظمت استعراضاً «باليستيا» في ذكرى الثورة وحّذرت من أن الوقت ينفد

وهي شعارات ميزت الثورة 
التي أطاحت بالشاه الذي كان 
مدعوما من الواليات املتحدة.
وتســتبعد طهران إجراء 
محادثــات حــول قدراتهــا 
العســكرية، وتصــر علــى 
ضــرورة أن تتخذ الواليات 
املتحــدة اخلطــوة األولــى 
برفــع كل العقوبــات التــي 
أعيد فرضها على إيران بعد 
انســحاب الرئيس الســابق 
دونالــد ترامب مــن االتفاق 

في ٢٠١٨.
وفي خطاب عبر اإلنترنت، 
رفعت القيادة اإليرانية سقف 
الرئيــس  التحــدي، وأثــار 
حســن روحانــي احتمــال 
الديبلوماســي مــع  احلــل 
القوى اخلارجية لكن بشرط 
القيام حتركات متبادلة لكسر 
اجلمود بشأن االتفاق النووي 
التاريخي املبرم عام ٢٠١٥ مع 

القوى الكبرى.
وقــال روحانــي: «عندما 
يوفون بالتزاماتهم مبوجب 
االتفاق سنفي بالتزاماتنا.. 
الطريق الوحيد بالتأكيد هو 

اإلمارات.. تعديل وزاري مصّغر في وزارة اخلارجية
الســمو  أعلــن صاحــب 
الشيــــخ محمد بن راشــــد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة 
اإلمــارات رئيــس مجلــس 
الوزراء حاكم دبي، عن إجراء 
تعديل وزاري في اخلارجية 
اإلماراتيــة، غــادر مبوجبه 
الشــؤون اخلارجية  وزيــر 
أنور قرقاش منصبه للعمل 
كمستشار ديبلوماسي لرئيس 

الدولة.
الســمو  وكتــب صاحب 
الشــيخ محمد بن راشد عبر 
حســابه الرسمي على موقع 
تويتــر: «أجرينــا تعديــال 
وزاريا مصغرا في اخلارجية 
اإلماراتيــة بحضــور أخــي 
الشيخ محمد بن زايد، حيث 
ينضم إليها الشيخ شخبوط 
بن نهيان بن مبارك آل نهيان 
وخليفة شاهني املرر وزيري 
دولــة.. ويغادرهــا د.أنــور 
قرقــاش للعمل كمستشــار 
ديبلوماســي لرئيس الدولة 
وزكي نسيبة للعمل كمستشار 

ثقافي لرئيس الدولة».
وأضاف صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد 
«كمــا منــح رئيــس الدولة، 
حفظــه اهللا، وســام االحتاد 
للدكتــور أنــور بــن محمــد 
قرقاش.. أحد أهم رواد العمل 

في خدمة الوطن عبر ملفات 
جديدة وسيظل الوطن مقدرا 

جهوده».
وتابــع صاحــب الســمو 
الشيخ محمد بن راشد: «ومت 

اإلمارات.. الرحلة مستمرة.. 
واخلمســون القادمة حتتاج 
جميــع الطاقــات.. والقــادم 
سيبقى دائما أجمل في بالدي 

اإلمارات».

أيضــا تكــرمي د.زكــي أنور 
نسيبة بوسام االحتاد املمنوح 
مــن رئيس الدولــة جلهوده 
الثقافيــة والديبلوماســية 
الطويلــة فــي خدمــة دولة 

قرقاش غادر «اخلارجية» للعمل كمستشار ديبلوماسي لرئيس الدولة

صورة نشرها احلساب الرسمي على «تويتر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خالل تكرمي د.أنور قرقاش

السياسي اإلماراتي.. والذي 
اســتطاع إحــداث حتــوالت 
كبيرة في عملنا السياســي 
اخلارجي وعالقاتنا الدولية 
واإلقليمية.. سيبقى د.أنور 

اجلمهوريون يدافعون عن ترامب اليوم.. 
وأدلة تثبت أن هجوم الكابيتول «كان مخططًا»

عواصــم ـ وكاالت: تدخل 
الرئيــس األميركي  محاكمــة 
الســابق دونالــد ترامــب في 
مجلس الشيوخ يومها الثالث 
اليوم، حيث من املفترض أن 
يقدم املشرعون اجلمهوريون 
ردهــم علــى املرافعــات التي 
قدمها زمالؤهم الدميوقراطيون 
املكلفــون متثيل جهة االدعاء 
التي أوردوها  أمس واحلجج 
فــي محاولــة القنــاع أعضاء 
املجلس بضرورة املضي قدما 
في احملاسبة الثانية للرئيس 
السابق، وتزامن ذلك مع بروز 
أدلة على ان هجوم أنصاره على 
مبنى الكابيتول كان مخططا 

له سلفا.
ومع تقدم احملاكمة أظهرت 
التــي  اإلفــادات والشــهادات 
جمعها القضــاء األميركي أن 
اعتــداء أنصــار ترامــب على 
مبنى الكابيتــول في ٦ يناير 
مت التخطيط له مســبقا، ففي 
١٩ ديســمبر ردت مصففــة 
شــعر في بيڤرلــي هيلز على 
تغريدة لدونالد ترامب دعا فيها 
املاليني إلى «تظاهرة حاشدة» 
في واشنطن وكتب: «تعالوا، 
سيكون األمر جنونيا!»، وردت 
جينا بيزينيانو عليه «سنكون 

هناك».
في الوقت نفسه، كان اثنان 
من قادة جماعة «براود بويز» 
املتطرفــة يخططــان ليوم ٦ 

أتباع حركة «كيو-انون» وبني 
مؤيدي ترامب، كانت الرسالة 
واضحة قبل أسابيع: «الرئيس 
في حاجة إليكم ملنع الكونغرس 
مــن أن يصادق على فوز جو 

بايدن».
وبعــد تغريــدة دونالــد 
ترامب أعلن العديد من املوالني 
للرئيس السابق أنهم سيأتون 
إلى واشنطن. كان يريد البعض 
املشــاركة فــي احتجاج أخير 
مؤيد لترامب، لكن آخرين قالوا 
إنهم يريدون منــع املصادقة 
على نتائج االنتخابات ومعاقبة 

«اخلونة» في الكونغرس.

أو «أوث كيبــرز» التي تضم 
عســكريني ورجــال شــرطة 

سابقني.
وقــام عضوان فــي حركة 
«بــراود بويز» هما نيكوالس 
أوكس من هاواي ونيكوالس 
ديكارلــو مــن تكســاس ببث 
ڤيديو مباشر من الكابيتول.

وقال أوكــس: «جئنا ملنع 
ســرقة» االنتخابات، وأضاف 
ديكارلو «هذا ما أتيت من أجله. 

وقد فعلناها».
وبالعــودة الــى احملاكمة، 
فإن قواعــد العزل املتبعة في 
الواليات املتحدة متنح كل طرف 
١٦ ســاعة على يومني لعرض 
الدميوقراطيون  امللف بدأهــا 
ظهر أمس، وسيعطى أعضاء 
مجلس الشيوخ أربع ساعات 

لطرح األسئلة.
مجلــس  أعضــاء  وكان 
الشيوخ صوتوا فجر أمس على 
دستورية احملكمة بتأييد ٥٦ 
عضوا ورفض ٤٤ عضوا، أي 
إن الدميوقراطيني متكنوا من 
احلصول على دعم ٦ زمالء لهم 
من احلــزب اجلمهوري فقط، 
وهي إشارة على صعوبة إدانة 
ترامب، إذ حتتــاج إلى تأييد 
جميع الدميوقراطيني اخلمسني 
األعضاء في املجلس إضافة إلى 
تأييد ١٧ سيناتورا جمهوريا 
للوصــول الى غالبية الثلثني 

(٦٧ سيناتورا).

وجهــز العشــرات منهــم 
أنفسهم بخوذ قتالية وأسلحة 
(تيــزر)  كهربائــي  صعــق 
وسترات واقية من الرصاص، 
وحمل بعضهم أسلحة نارية.

في اليوم السابق لالعتداء 
وضعت قنابل محلية الصنع 
أمــام مبنيني قرب الكابيتول. 
لم تنفجر القنابل، ورمبا كانت 
تهدف إلى إبعاد الشــرطة عن 
مبنى الكونغرس قبل الهجوم 

مباشرة.
ووفقا لوثائق احملكمة، فإن 
األكثــر تنظيما بني اجلماعات 
«براود بويز» وحراس القسم 

(رويترز) سياج امني يحيط مببنى الكونغرس اثناء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب 

يناير. ومــن منزله في والية 
واشنطن (شمال غرب)، أطلق 
إيثان نورديــان حملة جلمع 
األموال من أجل شراء معدات 
للحمايــة واالتصــاالت، فيما 
دعا إنريكي تاريو في فلوريدا 
بتسجيل صوتي أنصاره إلى 
ارتداء مالبس ســوداء وطلب 

منهم االستعداد للمعركة.
وقال تاريو وقتها «إنه أمر 
جدي. نحن في حالة حرب».

وضمــن صفــوف «براود 
بويــز» وداخــل امليليشــيا 
اليمينيــة املتطرفة املناهضة 
للحكومة «حراس القسم» وبني 

«التحالف»: اعتداء إرهابي من احلوثيني 
استهدف مطار أبها

جتّدد اخلالف بني واشنطن 
و«الصحة العاملية» حول منشأ «كورونا»

عواصــم - وكاالت: أعلــن حتالــف دعم 
الشرعية في اليمن، أمس، عن اعتداء إرهابي 
نفذته ميليشيات احلوثي مستهدفة مطار أبها 
في الســعودية، مؤكدا السيطرة على حريق 
طال طائرة مدنية نتيجة استهداف امليليشيات 
املدعومة من إيران. وأكد أنه ستتم محاسبة 
ميليشــيات احلوثي مبا يتوافق مع القانون 
الدولي، مضيفا ان محاولة اســتهداف مطار 
أبها وتهديد املسافرين املدنيني جرمية حرب.

كما قال «نتخذ اإلجراءات الالزمة حلماية 
املدنيني من تهديدات احلوثيني». من جانبها، 
أكدت «العربية.نت»، استئناف الرحالت في 
مطار أبها بعد توقفها إثر محاولة االستهداف 

اإلرهابية.
من جانبه، أدان رئيــس البرملان العربي 
عادل العســومي، االعتــداء اإلرهابي، مؤكدا 
في بيــان امس - أن هذا االعتــداء اإلرهابي 
اخلسيس، الذي جاء بعد وقت قليل من إعالن 
حتالف دعم الشرعية تدمير طائرتني مسيرتني 
أطلقتهمــا امليليشــيا اإلرهابية جتاه اململكة 
العربية السعودية، يؤكد الطبيعة اإلرهابية 
لهذه امليليشيا، وارتكابها جرائم حرب بسبب 
اســتهدافها الدائم للمدنيني، وتهديدها آالف 

املسافرين من مواطنني ومقيمني ومن جنسيات 
مختلفة ممن يستخدمون مطار «أبها الدولي».

وطالــب رئيس البرملــان العربي بتحرك 
عاجــل وفــوري للمجتمع الدولي حملاســبة 
هذه امليليشــيا اإلرهابية والنظــام اإليراني 
الداعم واملمول لها، عن اجلرائم التي تقوم بها 
وانتهاكاهــا الدائم للقانون الدولي والقانون 
الدولي اإلنســاني. وجدد العسومي تضامن 
ووقــوف البرملــان العربي التام مــع اململكة 
العربية الســعودية ودعمها فيما تتخذه من 
إجــراءات للدفاع عن أراضيهــا وحفظ أمنها 

وسالمة مواطنيها واملقيمني على أراضيها.
كمــا أعربــت مصــر عــن بالــغ إدانتهــا 
العبــارات اســتهداف  واســتهجانها بأشــد 
«ميليشيا» احلوثي مطار أبها، وكذلك مواصلة 
«ميليشــيا» احلوثي أعمالهــا العدائية التي 

تستهدف أراضي اململكة.
وفي السياق نفسه، أدانت مملكة البحرين، 
إطالق ميليشيات احلوثي اإلرهابية طائرتني 
مــن دون طيــار «مفخختني» جتــاه املنطقة 
اجلنوبية باململكة العربية السعودية الشقيقة 
واســتهدافها مطــار أبها الدولــي، في انتهاك 

صارخ للقانون الدولي اإلنساني.

عواصــم - وكاالت: رغــم تســلم اإلدارة 
اجلديــدة مقاليد احلكم في واشــنطن وقرار 
الرئيس األميركي جو بايدن العودة لعضوية 
منظمــة الصحة العاملية، إال أن املياه لم تعد 
ملجاريها ومازال منشأ ڤيروس كورونا املستجد 

وأصله موضع خالف بني اجلانبني.
فقد شكك خبير في بعثة املنظمة العاملية 
التي حققت في منشأ وباء «كوفيد -١٩» في 
مدينة ووهان الصينية، في صحة املعلومات 
األميركية حول الوباء الذي يواصل انتشاره 
في العالم ويؤدي الى فرض قيود أكثر تشددا 
تثيــر انتقادات متزايدة. وكتــب بيتر دازاك 
العضو في بعثة منظمة الصحة العاملية في 
اليــوم األخير للزيارة، في تغريدة «ال تثقوا 
كثيرا باملعلومات األميركية»، في إشارة إلى 
تصريحات أدلى بها متحدث باسم اخلارجية، 
جتنب فيها تبني االستنتاجات األولى خلبراء 
منظمة الصحة العاملية بنهاية حتقيقهم في 
ووهان. وبعد مهمة اســتمرت أربعة أسابيع 
في املدينة التي كانت بؤرة الوباء األولى في 

العالم، أكد خبــراء املنظمة أنهم لم يتمكنوا 
من حتقيق استنتاجات ملموسة بشأن منشأ 
الڤيروس. واســتبعدوا أن يكون كورونا قد 
تسرب من مختبر في املدينة الواقعة وسط 
الصني، وهي فرضية دعمتها الواليات املتحدة 
وروجــت لهــا إدارة الرئيــس دونالد ترامب 
في وقت مــن األوقات. ورغم أن إدارة بايدن 
نأت بنفســها عن فرضية تســرب الڤيروس 
من املختبر لكنها في الوقت نفســه لم تتنب 

استنتاجات فريق منظمة الصحة العاملية.
وأعلن املتحدث باسم اخلارجية األميركية 
نيد برايس «بدال من القفز إلى اســتنتاجات 
دافعها أي شــيء سوى العلم، نريد أن نرى 
إلى أين تقودنا البيانات، والعلم، وســنبني 

استنتاجاتنا على ذلك األساس».
وردا علــى ســؤال للتعليــق على موقف 
واشنطن، قال الناطق باسم اخلارجية الصينية 
وانغ وين بن أمام الصحافة إن بالده ستواصل 
التعاون مع منظمة الصحة العاملية بشــكل 

«منفتح وشفاف».

إدانة عربية ومطالبات بتحرك عاجل للمجتمع الدولي حملاسبة امليليشيا اإلرهابية

تظاهرات «مبتكرة» في ميامنار.. 
واالنقالب يطلب مساعدة تايلند

عواصم - وكاالت: نزل عشرات اآلالف في 
ميامنار إلى الشوارع أمس لليوم اخلامس على 
التوالي غداة اقتحام اجليش مقر حزب أونغ 
ســان سو تشي في رانغون في خطوة تظهر 
تصميم العسكريني االنقالبيني على مواجهة 

الدعوات إلعادة النظام الدميوقراطي.
وكانت احلشــود تتجمع في مواكب عدة، 
بحسب مختلف التقديرات، في وسط رانغون 
عاصمة البالد االقتصادية، في أجواء متوترة 

فيما جتاوز القمع عتبة جديدة امس االول.
وابتكر املتظاهــرون طرقا جديدة إلظهار 
معارضتهم للديكتاتورية واالنقالب العسكري

وشهدت التظاهرات في يانغون ارتداء أكثر 
من ١٠٠ امرأة مالبس أميرات ديزني في مالبس 
السهرة الفخمة للمطالبة باإلفراج عن الزعيمة 

الفعلية للبالد أون سان سو تشي. وقالت إحدى 
النساء، بحسب موقع فرونتير ميامنار على 
اإلنترنت: «نريد أن نظهر أن الشابات يشاركن 
أيضا في االحتجاجات. اعتقدنا أن هذه املالبس 
ستكون الطريقة األكثر وضوحا للقيام بذلك».

في سياق متصل، قال برايوت تشان أوتشا 
رئيس الوزراء التايلندي الذي أتى إلى السلطة 
بانقالب قبل سنوات امس إنه تلقى خطابا من 
قائد املجلس العســكري اجلديد في ميامنار 

يطلب مساعدته لتحقيق الدميوقراطية.
وقــال برايــوت «نحــن ندعــم العمليــة 
الدميوقراطيــة في ميامنــار، لكن املهم اليوم 
هو احلفاظ على العالقات الطيبة نظرا لتأثير 
ذلك على الشــعب واالقتصاد والتجارة عبر 

احلدود، ال سيما في الوقت الراهن».

(أ.ف.پ) إيرانيون يحتفلون بذكرى الثورة في ساحة ازادي حيث نصبت مناذج عن صواريخ باليستية 


