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 المزيد من اﻷعمال المشابهة ﻷﻓعال عمران خان
 خيانة السيسﻲ ﻻ تعرف أية حدود
التفاصيل:
شركاء ﻓﻲ الجريمة
كشفت "ميدل إيست آي" ) (MEEالنقاب عن خطط السعودية واﻹمارات ومصر مﻊ كيان يهود
للترحيب بعودة الرئيس السوري بشار اﻷسد إلﻰ الجامعة العربية .وقد تم اﻻتفاق علﻰ المبادرة
الدبلوماسية ﻓﻲ اجتماع سري عقد ﻓﻲ عاصمة الخليج ﻓﻲ الشهر الماضﻲ حضره كبار مسؤولﻲ
اﻻستخبارات من الدول اﻷربﻊ بما ﻓﻲ ذلك يوسﻲ كوهين ،مدير الموساد ،حسب مصادر خليجية
كانت علﻰ معرﻓة باﻻجتماع ونقلت اﻷخبار لـ"ميدل إيست آي" .كما تم عقد اﻻجتماع استجابة
"للتبريد" الملحوظ للعﻼقات بين الرئيس اﻷمريكﻲ دونالد ترامب والرياض منذ مقتل الصحفﻲ جمال
خاشقجﻲ داخل القنصلية السعودية ﻓﻲ إسطنبول ﻓﻲ تشرين اﻷول/أكتوبر.
وقال مسؤول خليجﻲ ﻓﻲ المحادثات "لم يتوقعوا أن يقطﻊ بشار العﻼقات مﻊ إيران لكنهم أرادوا
أن يستخدم بشار اﻹيرانيين بدﻻً من أن يتم يستخدموهم" .وكانت الرسالة" :عد إلﻰ طريقة والدك ﻓﻲ
التعامل مﻊ اﻹيرانيين ،علﻰ اﻷقل علﻰ قدم المساواة علﻰ الطاولة ،بدﻻً من الخضوع للمصالﺢ
اﻹيرانية" .وجاءت موجة من الزيارات عقب اجتماع اﻻستخبارات .وصل عمر البشير ،رئيس
السودان ،إلﻰ دمشق ﻓﻲ  16كانون اﻷول/ديسمبر ﻓﻲ أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم عربﻲ منذ
ذلك الحين .علﻲ الشمسﻲ ،نائب رئيس المخابرات اﻹماراتية ،زار دمشق لمدة أسبوع ،وﻓﻲ 27
كانون اﻷول/ديسمبر ،أعلن اﻹماراتيون عن إعادة اﻓتتاح سفارتهم بعد ثمانﻲ سنوات .وﻓﻲ اليوم
نفسه ،أعلنت البحرين أنها ستعيد مهمتها الدبلوماسية .وقبل عدة أيام ،قام علﻲ مملوك ،المستشار
اﻷمنﻲ الخاص لﻸسد ،بزيارة علنية نادرة إلﻰ القاهرة ،وقالت مصادر لـ) (MEEإنه من المتوقﻊ أن
يتم اﻹعﻼن عن التطبيﻊ الكامل للعﻼقات قريبا ً.
-------------المزيد من اﻷعمال المشابهة ﻷﻓعال عمران خان
منذ توليه منصبه ﻓﻲ آب/أغسطس  ،2018كانت المشكلة الكبرى لرئيس الوزراء الباكستانﻲ
عمران خان هﻲ اﻻقتصاد .وخﻼل زيارة قام بها ولﻲ عهد أبو ظبﻲ الشيخ ﷴ بن زايد آل نهيان،
وضعت باكستان واﻹمارات اللمسات اﻷخيرة علﻰ حزمة مساعدات ﻹسﻼم آباد بقيمة  3.2مليار

دوﻻر علﻰ شكل مدﻓوعات نفطية مؤجلة و 3مليارات دوﻻر أخرى لدعم العمﻼت اﻷجنبية لتعزيز
احتياطيات باكستان من العمﻼت اﻷجنبية .وستمكن حزمة اﻹمارات بشأن مدﻓوعات النفط المؤجلة،
إلﻰ جانب تدابير مماثلة من السعودية ،باكستان من توﻓير حوالﻲ  ٪60من ﻓاتورة النفط والغاز
الطبيعﻲ السنوية التﻲ تبلﻎ  12مليار دوﻻر .وهذا ،بدوره ،سيخفف الضغط علﻰ احتياطيات البﻼد
من النقد اﻷجنبﻲ ويقلل من خطر تخلف باكستان عن الوﻓاء بالتزامات ديونها .ﻓﻲ حين إن عمران
خان انتقد حكومة نواز شريف علﻰ مثل هذه اﻷﻓعال ،ﻓهو اﻵن يفشل ﻓﻲ الحيد عن طريقة سلفه.
--------------خيانة السيسﻲ ﻻ تعرف أية حدود
قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسﻲ بعمل مقابلة نادرة مﻊ شبكة سﻲ بﻲ إس اﻷمريكية.
وتناولت المقابلة العديد من القضايا الصريحة التﻲ أجاب ﻓيها السيسﻲ عن عﻼقته بكيان يهود وعن
خياناته .واعترف السيسﻲ بتعاونه اﻷمنﻲ الوثيق مﻊ كيان يهود ﻓﻲ شبه جزيرة سيناء .واعترف
بحقيقة أن جيشه يتعاون بشكل وثيق مﻊ كيان يهود ﻓﻲ شبه جزيرة سيناء وقال" :هذا صحيﺢ"" .لدينا
مجموعة واسعة من التعاونات مﻊ )اﻹسرائيليين(" ،ونفﻰ السيسﻲ وجود سجناء سياسيين ﻓﻲ مصر
بعد أن سئل بشكل مباشر من المذيﻊ الذي كان يدﻓﻊ السيسﻲ للرد علﻰ اﻻنتقادات الموجهة إليه بأنه
"ديكتاتور عسكري" .واستشهدت شبكة سﻲ بﻲ إس بتقييم مجموعة حقوقية واحدة تقول بأن العدد
يصل إلﻰ " 60ألف سياسﻲ سجين" .أنا ﻻ أعرف من أين حصلوا علﻰ هذا الرقم .قلت" :ليس هناك
سجناء سياسيون ﻓﻲ مصر" ،وقال السيسﻲ" ،كلما كانت هناك أقلية تحاول ﻓرض عقيدتها
المتطرﻓة ...علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم".
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