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مو�سكو تنفي اتهامات كييف
بتحريك قوات عبر الحدود
ق����ال إي���غ���ور ك��ون��اش��ي��ن��ك��وف
المتحدث ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة
الدفاع الروسية إن تصريح كييف
ع��ن ت��ح��رك وح����دات م��ن الجيش
ال��روس��ي عبر ال��ح��دود الروسية
األوكرانية افتراء ال يستحق الرد.
وأش���ار كوناشينكوف إل��ى أن
«ش��خ��ص��ي��ن ع��ل��ى رأس مجلس
األم��ن القومي وال��دف��اع األوك��ران��ي
والحكومة وبالتزامن م��ع توجه
الرئيس بوروشينكو إل��ى داف��وس
السويسرية عمالً بالمثل القائل
«حين يغيب القط تلهو الفئران».
وأوض��ح المتحدث باسم وزارة

الدفاع الروسية أنهم «أعلنوا في
مجلس األم���ن ال��وط��ن��ي وال��دف��اع
األوك��ران��ي نهارا ً أن تحرك القوات
الروسية سجل في لوغانسك وبعد
س��اع��ات ،استند رئيس الحكومة
األوك��ران��ي��ة على ه��ذه المعلومات
نفسها الصادرة عن مجلس األمن
الوطني والدفاع األوكراني وأبلغ
عن «العثور على قوى حية وآليات»
روسية في إقليم دونيتسك.
وشدد كوناشينكوف على أن مثل
هذه الهلوسة عن غزو روسي لدى
المنظرين األساسيين للحرب في
حل نزاع داخلي في جنوب شرقي

رئي�س اال�ستخبارات البريطانية
التج�س�س
ال�سابق يح ّبذ
ّ
على الأبرياء لوقف الإرهاب
أوكرانيا ال يمكن أن يكون صدفة.
وهي تدل على محاوالت متشنجة
الب��ت��زاز المانحين ف��ي المنتدى
االقتصادي ،ولذلك لن نندهش إذا
سمعنا في األيام المقبلة مثل هذه
االتهامات الموجهة إلى روسيا من
منابر سويسرا.
وفي السياق ،نقل عن المتحدث
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف
ق��ول��ه أم���س إن ت���زاي���د ال��ن��ش��اط
ال��ع��س��ك��ري ل���ق���وات ال��ح��ك��وم��ة
األوك��ران��ي��ة أضعف آم��ال عقد قمة
رباعية لبحث ال��ص��راع ف��ي شرق
أوكرانيا.

�سترد على كل التحديات
بوتين :رو�سيا
ّ
من دون االنجرار �إلى �سباق الت�سلح
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمس خالل اجتماع اللجنة العسكرية الصناعية الروسية أن موسكو سترد على
جميع التحديات الدولية من دون االنجرار إلى سباق التسلح.
وأكد بوتين أن «روسيا ال تهدد أحدا ً وتسعى إلى حل كل المسائل الخالفية على طاولة المفاوضات .وسنواصل هذه
السياسة في المستقبل».
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه «يتوجب علينا في الظروف الراهنة أن نضمن الدفاع عن سيادة وسالمة أراضينا وكذلك
مصالح روسيا الوطنية».
وتابع بوتين قائالً« :إننا نرى عددا ً من الدول األخرى التي تعلن مزاعمها الجيوسياسية وال تمتنع عن التدخل السافر
في سياسة دول مستقلة ،وذلك على خلفية تحديث وتطوير إمكاناتها العسكرية».

على خلفية هجمات باري�س

مداهمات في �ألمانيا وتحقيق مع مته َمين

ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أنّ السير جون سويرز،
المدير السابق لجهاز االستخبارات البريطانية ،قال إنه ال يمكن وقف
التجسس على األشخاص األبرياء .مشيرا ً إلى أنه
اإلرهاب ما لم يت ّم
ّ
ال يمكن تحديد منطقة محظورة على اإلنترنت .وح ّذر السير سويرز،
خالل الظهور األول له منذ استقالته كمدير لالستخبارات ،في خطاب
إرهابي ناجح على المملكة
االثنين الماضي ،من أن شنّ هجوم
ّ
المتحدة من قبل تنظيم «داعش» اإلرهابي ،ال مف ّر منه ،األمر الذي
يستدعي مراقبة حركة المرور على اإلنترنت من دون استثناء.
وأشار إلى أن هناك معضلة تتعلق بالجمهور والساسة وشركات
التكنولوجيا ،إلى ح ّد ما ،م ّمن يطالبون بمراقبة أنشطة اإلرهابين
والمجرمين ،لكنهم ال يريدون فتح جميع أنشطتهم اإللكترونية
لهذه المراقبة .وأضاف« :االستفادة من هذا النقاش تتمثل في أن
يفهم الناس أن هذا مستحيل .فهناك بعض الحاجة لتغطية جميع
االتصاالت التي تتم عبر التكنولوجيا الحديثة».
ووسط جدل عام واسع في شأن حاجة الحكومة البريطانية إلى
مزيد من السلطات الخاصة بمراقبة اإلنترنت ،أكد سويرز أن رئيس
الوزراء ديفيد كاميرون كان مح ّقا ً عندما قال إن الحكومة لم يعد في
مقدورها االلتزام بمناطق محظورة من المراقبة .مشدّدا ً على أ ّنه لم
يعد من الممكن استثناء مناطق ألنّ هذا يسمح بمساحة لفاعل الش ّر
للعمل بح ّرية.

داهمت الشرطة األلمانية أمس
األوس��اط اإلسالمية للمرة الثانية،
وك��ان��ت األول���ى ج��رت الجمعة في
ب��رل��ي��ن ،حيث تحقق ال��ش��رط��ة في
أوس����اط ال��م��ق��رب��ي��ن م��ن شخصين
مشتبه بهما أوقفا في مداهمات في
برلين.
وقام حوالى  200شرطي بمداهمة
 13شقة في كل من برلين ومقاطعتي
ب��ران��دن��ب��رغ ال���م���ج���اورة لبرلين
وثورينغن بحسب بيان للشرطة.
وأوضحت الشرطة أن األفراد الذين
استهدفتهم كانوا على «عالقة وثيقة»
م��ع الموقوفين ،لكن حتى اآلن لم
توجه لهم اتهامات رسمية ،كما نفت
الشرطة وجود أي مؤشر على أنهم
كانوا يعدون لهجمات على األراضي
األلمانية.
وكانت الشرطة قد أجرت الجمعة
حوالى  10مداهمات في «األوس��اط

اإلسالمية» في برلين .ويشتبه بأن
أحد الموقوفين كان قائدا ً لـ»مجموعة
متطرفين إسالميين تشمل مواطنين
م��ن تركيا أو روس��ي��ا ذوي أص��ول
شيشانية أو داغستانية» ود ّرب
مرشحين للجهاد ثم دعمهم بالمعدات
والمال.
وأف����ادت الصحف األل��م��ان��ي��ة أن
السلطات تشتبه كذلك في مشاركة
الرجلين العام الماضي في تمويل
هجوم على جنود سوريين.
يأتي ذلك في وقت تنظر محكمة
فرنسية في اتهام  4أشخاص تتراوح
أع��م��اره��م ب��ي��ن  22و 28س��ن��ة من
أصل  12شخصا ً أوقفوا على خلفية
الهجمات األخيرة في باريس.
وق���ال المدعي ال��ع��ام للعاصمة
الفرنسية إن المتهمين الـ 12أوقفوا
ليلة الجمعة ف��ي منطقة باريس
لالشتباه بتقديمهم دعما ً لوجستيا ً

اعتقال  19في ق�ضية التن�صت على �أردوغان

اعتقلت أجهزة األمن التركية خالل
عملية أم��ن��ي��ة واس��ع��ة شملت أرب��ع
مقاطعات  19مشتبها ً من أص��ل 28
في قضية التنصت غير القانوني على
مكالمات قادة الدولة.
وقال تلفزيون تركي محلي أمس إن
النيابة حصلت على مذكرات اعتقال
بحق  22م��وظ��ف�ا ً ف��ي م��رك��ز التحكم
باالتصاالت السلكية والالسلكية و 6
أعضاء في مجلس األبحاث العلمية
والتقنية.
ويشتبه هؤالء باالرتباط بالفضيحة
التي حدثت ربيع عام  2014الماضي
حول التنصت غير القانوني للهواتف
المشفرة الخاصة بمسؤولي البالد ،بمن
فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان الذي
كان يترأس الحكومة آنذاك ،وخطوط

االتصال غير المحمية.
وم��ن المعتقلين ن���واب سابقون
لرئيس م��رك��ز التحكم ب��االت��ص��االت
السلكية والالسلكية ،وتستمر عمليات
البحث في أنقرة وكودجايلي وغيرها
من المناطق حيث فروع المركز.
وتربط السلطات هذا الحادث بنشاط
«تنظيم مواز» داخل األجهزة الحكومية،
يضم في صفوفه أشخاصا ً يهدفون إلى
ضرب مواقف القيادة الحالية وحزب
الحرية والعدالة الحاكم محافظين في
الوقت نفسه على موالتهم للحكومة.
ويعتبر المعارض فتح الله غولن الذي
يعيش في ال��والي��ات المتحدة وال��ذي
ص��در بحقه حكم غيابي باالعتقال،
رئيسا ً لهذه «ال��دول��ة داخ��ل دول��ة».
ي��ذك��ر أن ه��ذه القضية حصلت قبل

االنتخابات البلدية حين انتشرت في
اإلنترنت تسجيالت لمكالمات هاتفية
بين أردوغان وابنه وغيرها من المواد
أش��ارت إل��ى حقائق فساد واستغالل
السلطة في الحكومة ،اال أنه لم تثبت
حقيقة هذه التسجيالت رسميا ً مئة في
المئة.
وأعقب ذلك تغيير أردوغ��ان نصف
أعضاء المكتب ال��وزاري تقريبا ً وبدء
عملية تطهير ك��ب��ي��رة ف��ي صفوف
الشرطة.
وتبين حسب التحقيقات أن��ه عدا
أردوغان فقد كان يتم جمع المعلومات
عن أسماء ب��ارزة أخ��رى من أقربائه
ومحيطه إضافة إل��ى الرئيس ومدير
االستخبارات الوطنية ورؤساء أحزاب
ورجال أعمال وصحافيين وغيرهم.

جعفري يحذر «�إ�سرائيل» من عا�صفة مدمرة
بعد عدوان القنيطرة
أكد القائد العام للحرس الثوري في إيران اللواء محمد
علي جعفري في بيان لمناسبة استشهاد العميد في
الحرس الثوري محمد علي الله دادي أن استشهاد أبناء
األمة اإلسالمية في القنيطرة يشكل مؤشرا ً آخر على قرب
انهيار الكيان الصهيوني الظالم واإلرهابي ،وأن «على
«إسرائيل» أن تنتظر عاصفة مدمرة بعد جريمتها في
القنيطرة».
وتابع جعفري «إن الحرس الثوري برهن وكما في
الحروب السابقة في لبنان وفلسطين أن��ه سيواصل
صموده حتى انهيار الكيان الصهيوني ،وأن الحرس
الثوري سيواصل بال هوادة دعمه للمجاهدين والمقاتلين

المسلمين في المنطقة حتى القضاء على جرثومة الفساد
وإزالتها عن الجغرافيا السياسية للمنطقة» ،وأضاف:
«الصهاينة لمسوا في السابق كيف يكون غضبنا وجريمة
القنيطرة تؤكد ضرورة عدم االبتعاد من ساحة الجهاد».
وق��ال ال��ل��واء جعفري إن «ه��ذه ال��دم��اء الزكية التي
أريقت من دون حق لهذه الكوكبة من نخبة أبناء األمة
اإلسالمية ،ستسهم يقينا ً في تعجيل تحقق وعد اإلمام
الخميني في تحرير القدس الشريف» ،وأضاف إن جميع
الشباب في العالم اإلس�لام��ي اليوم هم جهاد مغنية
وجميع ح��راس الثورة اإلسالمية هم محمد علي الله
دادي».

«داع�ش» يهدد ب�إعدام يابانيين
ما لم تدفع طوكيو  200مليون دوالر

�سعي �أميركي لفتح �سفارة في كوبا
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية األميركية أمس إن واشنطن
ستدعو هافانا في محادثات تاريخية تجرى في هافانا بين  21و23
من الشهر الجاري إلى إعادة العالقات الدبلوماسية بين البلدين ،في
ّ
تحث فيه واشنطن كوبا على رفع القيود المفروضة على السفر
وقت
والموافقة على تبادل السفارات.
وأض���اف ال��م��س��ؤول« :نتطلع إل��ى أن يرفع الكوبيون القيود
المفروضة على السفر وإلى محاولة رفع القيود عن عدد موظفي
البعثة الدبلوماسية ومحاولة الحصول على موافقة إلرسال شحنات
من دون إعاقة إلى بعثتنا وإلى حرية وصول الكوبيين إلى بعثتنا».
وتابع المسؤول أنه من الصعب معرفة ما يمكن تحقيقه في أولى
جوالت محادثات التطبيع مشيرا ً إلى أن كل شيء يعتمد على المدى
الذي ترغب كوبا في إقامته .وقال« :من الصعب معرفة ما سيتمخض
عنه الحوار األول ...أنا لست متجاهالً للتركة التاريخية الثقيلة».
وأعلن الرئيس األميركي ب��اراك أوباما والرئيس الكوبي راؤول
كاسترو في  17كانون األول عن خطط إلعادة العالقات بين البلدين
وإنهاء حظر تجاري تفرضه الواليات المتحدة منذ  54سنة على
البالد.

�أ�ستراليا ترفع م�ستوى الت�أهب
تح�سب ًا ال�ستهداف ال�شرطة

ال سيما باألسلحة واآلليات ألحمدي
كوليبالي أح��د منفذي اع��ت��داءات
باريس التي أسقطت  17قتيالً.
وأوض���ح���ت ن��ي��اب��ة ب���اري���س أن
المشتبه بهم الـ« 4سيمثلون خالل
النهار أمام قضاة التحقيق في قضايا
اإلرهاب تمهيدا ً لتوجيه التهم رسميا ً
إليهم» في سياق تحقيق قضائي.
وسيتناول التحقيق المساعدة
المباشرة أو غير المباشرة التي
حصل عليها كوليبالي والشقيقان
شريف وسعيد كواشي اللذين قتال
 12شخصا ً في االعتداء على صحيفة
«شارلي إيبدو» في  7كانون الثاني
قبل أن تقتلهما ق���وات األم���ن بعد
يومين.
وأوقف  12شخصا ً هم  8رجال و4
نساء تتراوح أعمارهم بين  19و47
سنة في نهاية األسبوع الماضي في
منطقة باريس.
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رفعت أستراليا أمس مستوى التأهب أمام خطر استهداف شرطتها
بأعمال إرهابية ،موضحة أن عددا ً صغيرا ً من األستراليين الموالين
للجهاديين ينوون مهاجمة قوات حفظ النظام.
وأوض��ح��ت الشرطة الفدرالية أن ق��رار رف��ع مستوى التأهب
إلى درجة «مرتفع» للمرة األولى في ما يتعلق بقوى األمن ،ا ُتخذ
خصوصا ً استنادا ً إلى معلومات جمعتها أجهزة االستخبارات.
وأضافت أن «هذا التغيير لم يجر بسبب تهديد محدد بل ألن الهجوم
اإلرهابي على الشرطة أمر محتمل».
وأعلنت الشرطة في بيان أن «األح��داث األخيرة التي جرت في
فرنسا وكندا وأستراليا ذكرتنا بواقع قاس ،يتعلق باألخطار ،التي
تشملها مهنة الشرطي».
وسبق أن رفعت أستراليا ،المشاركة إلى جانب الواليات المتحدة
في مكافحة تنظيم «داعش» اإلرهابي ،مستوى التأهب الشامل في
أيلول لمواجهة التهديد ،الذي قد يشكله اإلرهابيون العائدون من
سورية أو العراق.
وفي كانون األول الماضي احتجز إسالمي ذو ماض عنيف 17
شخصا ً رهينة في مقهى في سيدني ،في عملية انتهت بمقتل شخصين
والمنفذ .وفي أيلول قام «إرهابي» مفترض بإصابة شرطيين اثنين
طعنا ً بالسكين في مركز شرطة قبل قتله.

ب��ث تنظيم «داع���ش» اإلره��اب��ي
تسجيل فيديو أم��س على مواقع
التواصل االجتماعي ،يهدد فيه بقتل
رهينتين يابانيين خالل  72ساعة
م��ا ل��م تسلمه طوكيو فدية قدرها
 200مليون دوالر.
ويظهر التسجيل الرهينتين وهما
كينجى ج��وت��و ج��وج��و وه��ارون��ا
ي��وك��اوا وإل��ى جانبهما «الجهادي
ال��داع��ش��ي ج���ون» ال��م��س��ؤول عن
ت��ن��ف��ي��ذ اإلع����دام����ات ،ال����ذي ط��ال��ب
اليابان بالفدية التي تساوي حجم
دعم طوكيو للتحالف الدولي الذي
يحارب التنظيم .يذكر أن هذه هي
المرة األولى التي يهدد فيها تنظيم
«ال���دول���ة اإلس�لام��ي��ة» مواطنين
يابانيين.
وأفادت وسائل اإلعالم اليابانية

بأن هارونا يوكاوا هو رئيس شركة
« »PMCال��ع��س��ك��ري��ة ال��خ��اص��ة،
ال���ذي ح���اول أن ي��م��ارس األع��م��ال
في سورية ،لكنه اختطف من قبل
مسلحي «داعش» في آب الماضي.
أما الصحافي كينجي جوتو ،الذي
وصل إلى سورية في تشرين األول
الماضي ،فإنه تخصص في جمع
المعلومات وتصوير أفالم وثائقية
في «المناطق الساخنة» في الشرق
األوس��ط وأفريقيا .يذكر أن جوتو
كان يعرف يوكاوا ،وذكر أنه ينوي
إنقاذ شخص يعرفه ،لكن االتصال
معه انقطع بعد  23تشرين األول.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ط��ال��ب رئيس
ال������وزراء ال��ي��اب��ان��ي ش��ي��ن��زو آب��ي
باإلفراج عن المواطنين اليابانيين
ف��وراً .وق��ال« :نطالب بعدم إلحاق

ض��رر بالرهينتين واإلف���راج عنهما
في أسرع وقت .الحكومة تنطلق من
مبدأ احترام حياة اإلنسان .سنقوم
ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع المجتمع
الدولي من أجل السالم واالستقرار
في المنطقة .وال يمكن تغيير هذا
النهج الذي سيبقى ثابتاً».
وك����ان أم��ي��ن م��ج��ل��س ال�����وزراء
الياباني يوشيهيدي سوغا أعلن
في وقت سابق أن بالده لن تسمح
لإلرهابيين بتخويف نفسها ،مؤكدا ً
أن طوكيو تبذل قصارى جهدها من
أجل تحرير الرهينتين.
يذكر أن التنظيم كان قد أعدم 4
رهائن غربيين ردا ً على الغارات
التي يشنها التحلف بقيادة الواليات
المتحدة ض��د مواقعه ف��ي العراق
وسورية.

وا�شنطن ت�ستعد لإحكام قب�ضتها
على �شبكة الإنترنت

�إندوني�سيا تقترح تعديالت
على قوانين الطيران

اقترح إغناسيوس جونان وزي��ر النقل اإلندونيسي ع��ددا ً من
التعديالت لتحسين معايير سالمة الطيران خالل جلسة برلمانية
أم��س ،بعد م��رور أكثر من ثالثة أسابيع على تحطم طائرة ركاب
تابعة لخطوط طيران إي��ر آسيا ومقتل كل من كانوا على متنها
وعددهم  162شخصاً.
وقال جونان« :من عادة شركات الطيران بيع تذاكر السفر قبل أن
تحصل على تصريح للرحلة .حاليا ً يجب الحصول على التصاريح
قبل أربعة أشهر من موعد الرحالت كما يحظر على شركات الطيران
بيع التذاكر قبل ذلك».
وأض��اف جونان في البرلمان إن ع��ددا ً من القوانين الجديدة
المتعلقة بالتراخيص ومعايير األمان بينها الفحوص الطبية لطواقم
الطائرات والمراقبين الجويين بدأ تطبيقها منذ تحطم الطائرة.
وقال إن الوزارة ستضع طلبات الحصول على التصاريح ورخص
النقل الجوي على االنترنت في الشهر المقبل ،كما أوصت بزيادة
روات��ب األف��راد الذين لهم عالقة بالعمليات مثل عمال الصيانة
ومسؤولي التفتيش عن إجراءات األمان.
ودعا الرئيس اإلندونيسي جوكو ويدودو إلى إصالح عاجل لقطاع
الطيران الجوي اإلندونيسي وهو بين األس��رع نموا ً في المنطقة
التي تشهد تكاثرا ً سريعا ً للخطوط الجوية ذات سجالت األمان غير
المكتملة سعيا ً إلى تلبية طلبات الطبقة الوسطى المتزايدة.
ويقول المحللون إن البنية التحتية لم تتمكن من مواكبة ازدهار
السفر جوا ً في الدولة ذات االقتصاد األكبر في جنوب آسيا ،ما أدى
إلى اكتظاظ مطاراتها.
ولم يتوصل المحققون بعد إلى معرفة سبب تحطم طائرة إيرباص
 200-320في بحر جاوا بعد  40دقيقة على إقالعها

الكونغو الديمقراطية
تقطع الإنترنت عن العا�صمة
أمرت السلطات الكونغولية أمس بقطع اإلنترنت عن العاصمة
كينشاسا بعد اشتداد المواجهات بين محتجين والشرطة ،والتي
أدت إلى مقتل  4أشخاص.
وقد أطلقت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الرصاص
في الهواء لتفريق الحشود في ثاني يوم من االحتجاجات على
قانون االنتخابات الذي قد يؤجل االنتخابات الرئاسية المقررة عام
.2016
وق��ال شهود عيان إن الطلبة أحرقوا إط��ارات سيارات وأغلقوا
الطريق المؤدية إلى جامعة كينشاسا في جنوب المدينة.
ويبحث مجلس الشيوخ مشروع قانون قد يتطلب إجراء إحصاء
رسمي لعدد السكان قبل انتخابات العام المقبل .ويقول منتقدون إن
أي إحصاء قد يحتاج إلى  4سنوات على األقل وإن هذه حيلة لتمديد
فترة والية الرئيس جوزيف كابيال بعد انتهاء مدته الدستورية.
وكان كابيال قد فاز في انتخابات عام  2006وأيضا ً عام 2011
وال يسمح له الدستور بالبقاء لفترة ثالثة.

ال يقتصر دور وكالة األمن القومي
األميركية على التنصت والمراقبة،
فقد كشفت وثائق سربها المتعاقد
السابق مع الوكالة إدوارد سنودن
أن الوكالة تستعد إلحكام قبضتها
على فضاء اإلنترنت.
وف��ي ت��ط��ورات مثيرة ع��ن ال��دور
الذي تشغله الوكالة ،كشفت وثائق
مسربة من إدوارد سنودن اطلعت
عليها مجلة «دير شبيغل» األلمانية
أن الوكالة تستعد وبقوة للحروب
ال��رق��م��ي��ة ال��م��رت��ق��ب��ة ،وأن��ه��ا على
استعداد إلحكام سيطرتها ومراقبة
شبكة اإلن��ت��رن��ت ف��ي جميع بقاع
العالم بشكل فعال.
ال��وث��ائ��ق ال��ج��دي��دة أك����دت أن
ال��م��ت��درب��ي��ن ال��ج��دد ف��ي ال��وك��ال��ة
ي��خ��ض��ع��ون ل�������دورات ت��ك��وي��ن��ي��ة
ف���ي ال��ق��رص��ن��ة وال��س��ي��ط��رة على
ال��ح��واس��ي��ب م��ن ب��ع��د ،كما أف��ادت
ال��وث��ائ��ق ب���أن ال��ت��دري��ب��ات تشمل
تدمير األقراص الصلبة للحواسيب،
واستعمال برامج مطورة كبرنامج «
 »Passionatepolkaالذي يمكن
من خالله اختراق األقراص الصلبة
وتجميع المعلومات بشكل سري،
إض��اف��ة إل���ى ب��رام��ج أخ���رى تم ّكن
من تدمير نطاقات خدمة المواقع
«العدوة».
وت��ؤك��د ال��وث��ائ��ق أن المتدربين

ال��ج��دد ي��ع �دّون م��ن أج��ل توظيفهم
كقراصنة حواسيب خالل السنوات
المقبلة ،تحسبا ً ألي ح��رب رقمية
كبرى.
وتفيد الوثائق التي اطلعت عليها
المجلة األلمانية أن سياسة وكالة
األمن القومي األميركية تنبني على
حتمية انتقال الحروب التقليدية
ال��ح��ال��ي��ة ،إل���ى ح���روب معلومات
وس��ي��ط��رة على األم���ن اإللكتروني
العالمي.
فإضافة إل��ى تدمير الحواسيب
وال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��م��ع��ل��وم��ات من
بعد ،تشير الوثائق إلى أن الوكالة
تستعد لتطوير برامج من شأنها
ش ّل الحواسيب المسؤولة عن تداول
األموال ،المصانع ،وحركة الطيران
بشكل تام.
وأض��اف��ت ال��وث��ائ��ق أن العقيدة
ال��ج��دي��دة ل��وك��ال��ة األم���ن القومي
تتجاوز الطرق التقليدية للحرب
التي ط��ورت خالل القرن الماضي،
كما أنها تستفيد من غياب مواثيق
دول��ي��ة ت��ج � ّرم عمليات القرصنة
اإللكترونية.
وعمليا ً فقد طور الجيش األميركي
م��ن ق��درات��ه على ال��ق��ي��ام بهجمات
إل��ك��ت��رون��ي��ة ،ح��ي��ث يملك وح���دات
خ��اص��ة للقيام بعمليات قرصنة
إلكترونية ،إضافة إلى وكالة األمن

القومي التي يشتغل فيها  40ألف
موظف مهماتهم التجسس والقيام
بهجمات إلكترونية ضد أهداف في
بلدان «عدوة».
وللسيطرة على شبكة اإلنترنت
بشكل حاسم ،قدرت حاجات وكالة
األم���ن ال��ق��وم��ي ب��م��ل��ي��ار دوالر من
أجل تطوير برامجها وال��زي��ادة من
فعاليتها للقيام بهجمات إلكترونية
خالل األعوام المقبلة ،هذه األخيرة
وخ��ل�ال وث���ائ���ق م��س��رب��ة ج��دي��دة
أك��دت أنها اخترقت النظام األمني
اإللكتروني لكوريا الشمالية منذ 4
أعوام.
وكشفت وسائل اإلعالم األميركية،
ع��ن اخ��ت��راق وك��ال��ة األم��ن القومي
ل��ش��ب��ك��ات ك��وري��ا ال��ش��م��ال��ي��ة ع��ام
" ،2010مشيرة إلى أن هذا االختراق
ساعد في تقديم أدل��ة إلقناع إدارة
ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي ب���اراك أوب��ام��ا
بأن بيونغ يانغ تقف وراء الهجوم
عبر اإلنترنت على شركة «سوني
بيكتشرز».
وأكدت تقارير إعالمية أن وكالة
األمن القومي اخترقت أنظمة كوريا
ال��ش��م��ال��ي��ة ب��م��س��اع��دة م��ن ك��وري��ا
الجنوبية وحلفاء آخرين للواليات
المتحدة بعد التنصت ألول مرة على
الشبكات الصينية التي تربط كوريا
الشمالية ببقية العالم.

