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فر�ض النموذج ال�سوفياتي في �أوروبا بعد  1945لم يكن «�أمراً جيداً»

اجتاهات

بوتين :عدم ت�سليم «مي�سترال» الفرن�سية بال �أهمية
اعترف الرئيس الروسي فالديمير
بوتين ف��ي مقابلته التلفزيونية
السنوية للرد على األسئلة أمس ،بأن
فرض النموذج السوفياتي في أوروبا
بعد  1945لم يكن «أمرا ً جيداً».
وق����ال ب��وت��ي��ن« :ب��ع��د ال��ح��رب
العالمية الثانية ح��اول��ن��ا فرض
نموذجنا للتنمية على العديد من
دول أوروب���ا الشرقية وفعلنا ذلك
بالقوة» .وأضاف« :يجب أن نعترف
بذلك ،وانه لم يكن أمرا ً جيداً».
وي��دور خ�لاف مرير بين روسيا
والغرب بسبب األزمة في أوكرانيا.
إال أن بوتين اتهم الواليات المتحدة
بمحاولة فرض إرادتها اآلن تماما ً كما
فعل االتحاد السوفياتي في السابق.
وأوض���ح« :األميركيون يتصرفون
بطريقة مماثلة من خ�لال محاولة
فرض نموذجهم على العالم ...وهم
كذلك سيفشلون».
وأض����اف ال��رئ��ي��س ال��روس��ي إن
«قرار فرنسا تعليق تسليم سفينتي
ال��ح��رب م��ي��س��ت��رال بسبب األزم���ة
األوك��ران��ي��ة ال ي��ؤث��ر ف��ي ال��ق��درات
الدفاعية الروسية» ،مشيرا ً إلى أن
«عقد شراء الغواصتين كان الهدف
الرئيسي منه دع��م أح��واض صنع
السفن الفرنسية».
وق�����ال ب��وت��ي��ن ف���ي ال��م��ق��اب��ل��ة
التلفزيونية السنوية ل��ل��رد على
أسئلة ال���روس إن «رف���ض تسليم
السفن بموجب العقد إش��ارة سيئة

مو�سكو :نظام الدفاع ال�صاروخي الأميركي
يزعزع توازن القوى النووية
اتهمت روسيا الواليات المتحدة األميركية وحلف شمال األطلسي الـ«ناتو» باتباع سياسة عسكرية خطيرة في
ما يتعلق باألمن العالمي .وقال رئيس هيئة األركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف أمس إن «تطوير نظام
الدفاع الصاروخي األميركي في أوروبا يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار توازن القوى النووية في العالم».
ونقلت وكالة «إنترفاكس» لألنباء عن جيراسيموف في مؤتمر أمني عالمي في العاصمة الروسية موسكو
تحذيراته من «الخطر الذي يمكن أن يؤدي إلى تدمير التوازن النووي االستراتيجي الذي يعد ضمانا ً لألمن على
مستوى العالم حتى اآلن» .و وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف الدرع الصاروخية األميركية بأنها
«خطر» على القوات المسلحة الروسية.

بالتأكيد ،لكن بالنسبة لدعم قدراتنا
الدفاعية ،أقول لكم بصراحة إنه بال
أهمية».
وأكد بوتين أن «السبب الرئيسي
الذي دفع موسكو إلى التوقيع على
الصفقة البالغة قيمتها  1.2مليار
يورو لشراء السفينتين الضخمتين
في  2011هو إظهار النوايا الحسنة
وخ��ل��ق ال��وظ��ائ��ف للفرنسيين في
ح��وض س��ان ن���ازار الفرنسي في
المحيط األط��ل��س��ي ...وقعنا هذه
ال��ع��ق��ود ف��ي ذل��ك ال��وق��ت بالدرجة
األولى لدعم شركائنا وخلق الوظائف
في أحواضهم لصنع السفن ،على
رغم أننا من حيث المبدأ كنا نخطط
الستخدام السفن الحربية في أقصى
الشرق».
وكان من المقرر أن تسلم فرنسا
أول��ى السفينتين ال��ع��ام الماضي،
إال أنه تم تجميد الصفقة بعد ضم
روسيا لشبه جزيرة القرم األوكرانية،
وف��رض االتحاد األوروب���ي عقوبات
على موسكو.
وأوض����ح« :أن���ا أت��وق��ع أن تعيد
فرنسا األم�����وال ...نحن ال نخطط
لمطالبة فرنسا بدفع أي غرامات
مالية باهظة ،ول��ك��ن يجب إع��ادة
جميع التكاليف».
وتابع« :بالطبع ،فإن ذلك يظهر
مدى إمكان االعتماد على شركائنا
أمر مشكوك فيه ،وسنأخذ ذلك في
االعتبار في أي تعاون مستقبلي».

محادثات جديدة في فيينا للتو�صل �إلى اتفاق نووي حول �إيران قبل نهاية المهلة

دهقان :اتهامنا بتطوير ال�سالح النووي �سخيف
أعلن االتحاد األوروبي أمس أن القوى العالمية
ستجري محادثات مع طهران في  22و 23من
الشهر الجاري ،في إطار الجهود الرامية للتوصل
إلى اتفاق إلنهاء أزمة نووي إيراني.
وج��اء ف��ي بيان االت��ح��اد األوروب����ي« :يعقد
اجتماع ثنائي بين مديرة الشؤون السياسية
في االتحاد األوروب��ي هيلجا شميد ونائب وزير
الخارجية اإليراني عباس عراقجي المحادثات
في  22و 23نيسان ويعقبه اجتماع موسع لكل
المدراء السياسيين لمجموعة « »1+5وإيران».
وتهدف المحادثات بين الطرفين إلى تمهيد
الطريق إلبرام اتفاق بحلول نهاية حزيران.
من ناحية أخرى ،أعرب وزير الدفاع اإليراني
حسين دهقان عن أمله في التوصل إلى اتفاق
نهائي بشأن برنامج طهران النووي ،وذلك في
كلمة ألقاها أمام مؤتمر أمني في موسكو.
ول��ف��ت ده���ق���ان إل���ى أن ات��ه��ام��ات ال��غ��رب
و»إس��رائ��ي��ل» لبالده بالسعي لتطوير أسلحة
نووية ،ليست سوى اتهامات سخيفة ،مشيرا ً
إلى أن طهران مستمرة في تعاونها مع الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،ومؤكدا ً أن أغراض برنامج
إيران سلمية بحتة.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالديمير بوتين أن توريد منظومة «إس»-300

ال��ص��اروخ��ي��ة إلي���ران سيشكل ع��ام��ل ردع في
المنطقة ال سيما على خلفية األحداث في اليمن،
وال يمكن لهذا السالح تهديد أمن «إسرائيل».
وقال بوتين خالل حواره المباشر التقليدي مع
المواطنين أمس« :في ما يخص «إسرائيل» ،فال
يهددها (توريد «أس )»-300على اإلطالق ،ألنها

أسلحة تحمل طابعا ً دفاعيا ً بحتاً ،عالوة على
ذلك ،إننا نرى أن توريد مثل هذه األسلحة يمثل
عامل ردع في الظروف التي تتبلور في المنطقة ،ال
سيما على خلفية األحداث في اليمن».
وبرر الرئيس الروسي قراره برفع الحظر عن
توريد هذه المنظومة إلى إيران بأن األخيرة أبدت

تمثال في الدنمارك
يخلد «مذابح الأرمن» و�أنقرة تحتج
سلمت تركيا احتجاجا ً رسميا ً
لوزارة الخارجية الدنماركية يتعلق
بمخطط نصب تمثال بصفة موقتة
ف��ي كوبنهاغن يخلد ذك���رى مقتل
مليون ونصف مليون أرمني على
أراضي اإلمبراطورية العثمانية خالل
الحرب العالمية األولى.
واعتبرت تركيا أن «التمثال يشكل
إهانة لجميع األتراك الذين يعيشون
في الدانمارك» بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل ،أعلن االتحاد
األوروبي تأييده لقرار يعتبر المذبحة
التي جرت قبل قرن من الزمان وراح
ضحيتها  1.5مليون أرمني «إب��ادة

جماعية».
وقبيل التصويت ،ق��ال الرئيس
التركي رجب طيب الدين أردوغان إن
«مطالب االتحاد األوروبي لن تلقى أي
صدى من قبل بالده» .ووصف وزير
التجارة والجمارك التركي نور الدين
جانيكلي قرار االتحاد األوروبي بأنه
«أمر مخز».
وقال جانيكلي إنه «ال يصدق أن
أولئك الذين صوتوا لهذا القرار أو
أن الذين رفعوا أيديهم تأييدا ً لهذا
ال��ق��رار ،استندوا إل��ى أبحاث دقيقة
أو إلى معلومات صحيحة ،لذا فهذا
يعد ق���رارا ً سياسياً» .وأض��اف أنه

«ليس لديهم أي معلومات حول هذا
الموضوع».
وأردف أن «ذل���ك يعتبر فشالً
حقيقياً ،ل��ذا فالتاريخ سيذكر هذا
القرار بأنه مثير للشفقة ،وبأنه أمر
مخز ل�لات��ح��اد األوروب�����ي» بحسب
تعبيره.
وت���ص���ف أرم��ي��ن��ي��ا وع�����دد من
المؤرخين الغربيين والبرلمانات
األجنبية عمليات القتل بحق األرمن
بأنها «إبادة جماعية» لكن الواليات
المتحدة وغيرها من حلفاء تركيا
يمتنعون عن استخدام هذه الكلمة
كي ال تسوء عالقتهم مع أنقرة.

م�ست�شار �أوغلو غادر من�صبه
بعد حديثه عن «�إبادة»
استقال مستشار أرمني األصل قريب من رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو من منصبه بعد أيام على تصريحه
للصحف بأن مجازر األرمن التي ارتكبتها السلطنة العثمانية في  1915تشكل إبادة.
وقال مصدر حكومي إن «اتين محجوبيان تقاعد بعدما بلغ سن التقاعد» .لكنه نفى أي عالقة بين رحيله والتوتر
السياسي الذي تشهده تركيا عشية ذكرى حوادث  ،1915في  24نيسان .وقال هذا المصدر طالبا ً عدم كشف هويته« :ال
عالقة لرحيله بالتصريحات التي أدلى بها».
وفي مقابلة مع موقع الكتروني خالل األسبوع الجاري ،وصف محجوبيان «باإلبادة» المجازر التي قتل فيها مئات
اآلالف من األرمن الذين كانوا من مواطني السلطنة العثمانية خالل الحرب العالمية األولى .وقال« :إذا كنا نقر بأن ما حدث
في البوسنة وأفريقيا يشكل إبادات ،فمن المستحيل أال نسمي إبادة ما حدث لألرمن في .»1915
وكان محجوبيان يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء منذ  ،2014وأول أرمني يحتل منصبا ً بهذا المستوى.

ُغل :تركيا تحتاج �إلى تقوية البرلمان ال الرئا�سة
شدد الرئيس التركي السابق عبد الله ُغل على أن «تركيا تحتاج إلى نظام
برلماني أفضل ال مؤسسة رئاسية أقوى» مخالفا ً بذلك الرئيس الحالي رجب طيب
أردوغان الذي يسعى إلى تغيير الدستور لمنح رئيس الدولة سلطات تنفيذية.
وتنبأ ُغل الذي أدلى بهذا التصريح في مؤتمر لمؤسسة «فايننشال تايمز» مساء
أمس ،بأن يفقد حزبه الحاكم حزب «العدالة والتنمية» بعض األصوات لمصلحة
أحزاب معارضة في االنتخابات في حزيران المقبل ،لكنه توقع أن يتمكن مع ذلك
من تشكيل الحكومة وحدة.
وكان أردوغ��ان قد دعا إلى تعديل الدستور إلقامة رئاسة تنفيذية على غرار
الرئاسة األميركية .ويقول منتقدوه إن «ذلك سيسمح له بتركيز سلطات أكبر في
يديه».
وأوضح ُغل الذي ساهم مع أردوغان في تأسيس حزب «العدالة والتنمية» «قلت
على الدوام إنه يجب تعزيز النظام البرلماني ويجب الوصول به إلى الوضع األمثل» .وأضاف أنه «يجب صوغ أسس
المحاسبة بدقة مثلما هي الحال في الدول المتقدمة» وذلك في إشارة إلى المخاوف من تنامي سلطات أردوغان.
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مرونة كبيرة في المفاوضات الخاصة ببرنامجها
النووي ،ما دفع روسيا إلى اتخاذ قرار بتنفيذ
صفقة «إس »-300مع هذا البلد بعد أن كانت
قد علقتها عام .2010
وقال« :اليوم يبدي الشركاء اإليرانيون مرونة
كبيرة ورغبة واضحة في التوصل إلى حل وسط
بشأن البرنامج النووي» ،داعيا ً إلى «تشجيع
إي��ران على التمسك بهذا الموقف» .وأض��اف أن
المشاركين في المفاوضات النووية اقتربوا من
التوصل إلى اتفاق نهائي ،إذ لم يبق أمامهم سوى
تنسيق بعض التفاصيل الفنية.
وذكر الرئيس أن هذه التطورات دفعت بروسيا
إل��ى رف��ع الحظر ع��ن ت��وري��د منظومات «إس-
.»300
يذكر أن القوى الدولية الست توصلت مع
إيران إلى اتفاق مطلع هذا الشهر ،حيث أعلنت
رئ��ي��س��ة ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة األوروب���ي���ة فيديريكا
موغيريني توصل الدول الكبرى الست إلى تفاهم
مع إيران حول المبادئ األساسية التفاق شامل
بين الطرفين إزاء برنامج طهران النووي.
وأم��ام األط���راف مهلة حتى نهاية حزيران
لوضع اتفاق فني نهائي تحد إيران بموجبه من
أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات
االقتصادية المفروضة عليها.

طوارئ في  5واليات بالمك�سيك
بعد �سرقة مادة م�شعة

مبد�أ �أوباما؟
} خضر سعاده خ ّروبي
على م��دى ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن ،شكل م��ب��دأ «مونرو»
الشهير ستارا ً لسياسات أميركية تدخلية في شؤون
أم��ي��رك��ا الالتينية تجلت ف��ي أك��ث��ر م��ن مناسبة .وفي
ال��ع��م��وم ،ف����إنّ ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة ش��ه��دت انطالقة
سياسية جديدة في عهد الرئيس أوباما ،وخصوصا ً
لجهة تبنيه مقاربة حول «التوظيف الذكي» لمقدرات
ال��ق��وة األم��ي��رك��ي��ة وال��ع��زوف ع��ن ال��ت��دخ��ل العسكري،
لمصلحة نظيره االقتصادي واألمني وأشكال أخرى
ق��د ت��ك��ون شبيهة ب��ح��روب ال��وك��ال��ة ،كبديل أق��� ّل كلفة
سياسيا ً وعسكريا ً وماديا ً من الحروب المباشرة ،في
ضوء مشهد أميركي داخلي وخارجي فرض نفسه في
لحظة كان يستعد فيها الرئيس الحالي لدخول البيت
األبيض للمرة األولى.
وف���ق���ا ً ل��م��ح��ل��ل��ي��ن أم��ي��رك��ي��ي��ن ،ف��ق��د أع���ط���ت إدارة
أوب��ام��ا األول���ى ف��ي استراتيجية األم���ن ال��ق��وم��ي لعام
 2010انطباعا ً عاما ً عن «اهتمام حربي أق�� ّل» على
الساحة الخارجية ،وب��ع��ب��ارات ملطفة ع��ن «التعاون
والدبلوماسية» ،و»تعزيز حقوق اإلنسان» ،و»استخدام
التنمية لبناء روابط مع أعداء أميركا» ،في وقت كانت
أوساط دبلوماسية في المنطقة العربية والعالم تشهد
للرجل ،باالستناد إلى «خطبه التبشيرية» ،أنه استطاع
خالل فترة قصيرة من توليه مقاليد الحكم أن يحول
ال��دف��ة م��ن ال��ح��رب إل��ى ال��ح��وار م��ع جميع دول العالم
بعدما كانت عالقات واشنطن بدول العالم قائمة على
الصدام.
حقيقة األمر أنّ خطاب أوباما «التصالحي» مع دول
تكسر على
كإيران وكوبا وكوريا الشمالية سرعان ما ّ
أرض الواقع السياسي القائم في أميركا والعالم خالل
سني والي��ت��ه ،فكان السقوط ال��م��دوي لـ»دبلوماسية
الوعود» في فلسطين حين سقط الرئيس األميركي في
اختبار القوة أم��ام رئيس ال��وزراء «اإلسرائيلي» الذي
ضرب عرض الحائط بالقناعات األميركية المفترضة
حول استحقاقات ما يسمى «ح�� ّل الدولتين» ومسائل
أخ���رى .كما أنّ تفجير بيونغ ي��ان��غ لبعض منشآتها
ال��ن��ووي��ة ل��م يمنع م��ن ال��ع��ودة إل���ى «ت��ج��رب��ة التفجير
السياسي» في العالقات بين كوريا الشمالية والواليات
المتحدة ،في وقت تهيمن مناخات من عدم الثقة على
التصريحات اإليرانية واألميركية في ما يتعلق بملف
إي���ران ال��ن��ووي ،على رغ��م توصل ط��ه��ران ومجموعة
السداسية الدولية إل��ى م��ا س ّمي ب��ـ «ات��ف��اق إط���ار» في
هذا الخصوص .وها هو أوباما اليوم يعلن «بتواضع
مريب» أنّ عصر تدخل واشنطن في ش��ؤون أميركا
الالتينية قد ولى.
وإذا كان االتفاق المذكور يوضع عموما ً في خانة
التزام إدارة أوباما النأي بالنفس عن االنزالق إلى حرب
إقليمية في الشرق األوسط ،تمهيدا ً النخراط أميركي
أقل في شؤونها لمصلحة تركيز «الجهد االستراتيجي»
لمواجهة تهديدات في مناطق أخ��رى (جنوب شرقي
آس��ي��ا ت��ح��دي��داً) ،ف���إنّ ت��ص��ري��ح أوب��ام��ا يحمل دالالت
مشابهة ،وإن بعنوان مختلف ينم عن إع��ادة انخراط
أميركي «ذك��ي ومستتر» في ش��ؤون القارة الالتينية
لمواجهة التهديدات عينها والمتعلقة بـ «التمدّد الصيني»
في إقليم استقر الحال على وصفه بـ «الحديقة الخلفية
لواشنطن».
وفقا ً لصحيفة «فايننشيال تايمز» تسعى الصين
إلى قلب عالم التجارة الدولية ،رأسا ً على عقب ،وتعول
في هذا على تمويل مشروعات والقيام باستثمارات
مختلفة في غير مكان ،وال سيما في أميركا الالتينية،

إذ بذلت هناك ما يقارب المئة مليار دوالر .وبقدر ما
يرجع محللون استشراء موجة الفوضى والتطرف
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط إل��ى م��ا يعتبرونه استراتيجية
«االستدارة» المتبعة من قبل اإلدارة األميركية هناك،
ف��إنّ أحداثا ً عدة كمحاولة االنقالب في فنزويال التي
أعلنها األميركيون تهديدا ً ألمنهم القومي ،واللجوء
إل��ى دع��م مجموعات مسلحة ف��ي بعض دول أميركا
الالتينية ،ال شك في أنها تعبر بشكل أو آخر عن إصدار
جديد لسياسة خارجية أميركية في أميركا الالتينية
وعن تصدير لوسائط هيمنة مغايرة.
ففي حقبة الطفرة اإلعالمية وث��ورة المعلومات ال
ت��ب��دو واشنطن ق���ادرة على االح��ت��ف��اظ ب���أدوات القوة
«ال��زج��ري��ة» ع��ل��ى ج��ي��ران��ه��ا الجنوبيين ال��ق��ائ��م��ة على
أن��م��اط التدخل «ال��ف��ج» و«ال��ف��ظ» بشؤونهم ،ال سيما
أنها على علم ب��أنّ سياساتها هناك جعلت من سكان
المنطقة من أكثر الشعوب كرها ً لها على صعيد العالم.
المفيد ،وبمعزل عن دور العوامل الداخلية االنتخابية
والحزبية ،على أهميتها ،في سير الرئيس األميركي
بخطاب تصالحي بانتظار خطوات فعلية تؤكد حقيقته،
أنّ واشنطن تنطلق في «قمة بنما» من مقاربة مبنية
على أساس أنّ دفع مسار التنمية والتح ّرر االقتصادي
يجلب معه ،بالضرورة ،مقدارا ً من التح ّرر السياسي،
وقد ثبت ذلك من خالل تجربة دول في شرق أوروبا
وآسيا .ناهيك عن أنّ القول بدخول شركات عالمية من
بينها شركات روسية وإسبانية ونروجية على خط
االستثمار في االحتياطيات الهائلة المتوقعة في خليج
المكسيك يطوي الحديث عن الكالم الدائر حول ملف
حقوق اإلنسان واإلصالح السياسي في كوبا ،ليعطي
البعد االقتصادي في أواصر العالقة مع هافانا بريقا ً
وجاذبية أكبر.
يطالب الرئيس الكوبي الواليات المتحدة بشطب
اس��م ب�ل�اده م��ن ق��ائ��م��ة ال���دول ال��راع��ي��ة ل���ـ«اإلره���اب»،
تمسكه بالنظام الشيوعي،
مؤكداً ،في الوقت عينهّ ،
ف��ي وق��ت نجد فيه الرئيس األم��ي��رك��ي أوب��ام��ا يخرج
علينا من جديد بسيل من الوعود حيال العالقة مع
نظام كاسترو .فهل نحن في صدد نهج أميركي جديد
تجاه أميركا الالتينية عنوانه «مبدأ أوباما»؟
وب��م��ق��دار م��ا ات��س��م��ت س��ي��اس��ات س��ل��ف��ه ب���وش في
التعامل مع قضايا منطقة الشرق األوس��ط وأميركا
الالتينية ،بنهج «انغماسي حاد» في ما يتعلق باألولى،
وآخ��ر «انسحابي» في ما يتعلق بالثانية ،بمقدار ما
يحاول الرئيس أوباما اليوم «قلب اآلية» إلعادة ترتيب
األول��وي��ات وتركيب التحالفات ال سيما ف��ي الجوار
ال�لات��ي��ن��ي ال��م��ب��اش��ر ،وف���ي م��ن��اط��ق أخ���رى م��ن العالم
كالشرق األوس���ط ،والسبب ه��و االس��ت��ع��داد بأفضل
السبل لدخول «القرن الباسيفيكي» واحتواء «التمدّد
ال��ص��ي��ن��ي» .وب��م��ق��دار م��ا م��ث��ل��ت م��ش��ك�لات ال��والي��ات
المتحدة ،في بعدها االقتصادي ،عنصرا ً مساعدا ً كي
يحتل السيناتور الشاب ذو األصول األفريقية صدارة
المشهد السياسي في ب�لاده ،بمقدار ما شكلت باعثا ً
ألمل ترقبته الجماهير داخلها وخارجها في سياسة
ال��واف��د ال��ج��دي��د ،وخ��ص��وص��ا ً أنّ حملته االنتخابية
ب��ط��ب��ع��ت��ه��ا األول�����ى (وال��ث��ان��ي��ة ك���ذل���ك) أت���ت بعناوين
داخلية أكبر في حين عكست إدارت��ه في استراتيجية
األم��ن القومي لعام « 2010اهتماما ً حربيا أق�� ّل» على
ال��س��اح��ة ال��خ��ارج��ي��ة وب��ع��ب��ارات ملطفة ع��ن «التعاون
والدبلوماسية» و»تعزيز حقوق اإلنسان» و«استخدام
التنمية لبناء رواب��ط مع أعدائها» ،فضالً عن لجوئها
إل��ى محاولة بسط نفوذها عبر شركات ومؤسسات
إعالمية متنوعة.

بريطانيا :قيادة منف�صلة للقوات النووية
أفادت صحيفة «تايمز» البريطانية
أمس بوجود نية لدى وزارة الدفاع
إلنشاء قيادة منفصلة للقوات النووية
مهمتها إدارة هذا النوع من األسلحة
وعقود توريدها.
وقالت الصحيفة إنه سيكون على
ج��دول األع��م��ال مسألة ق��درة وزارة
الدفاع والصناعة البريطانية استبدال
غواصات الردع النووي القديمة في
إطار نفقات الموازنة المقررة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون
م��ن ال��واج��ب على ال��ب��رل��م��ان ال��ذي
سيتشكل بعد انتخابات أيار المقبل
اتخاذ ق��رار بالمضي قدما ً أو إيقاف
برنامج استبدال الغواصات من فئة
«ف��ان��غ��ارد» ال��ذي يتطلب  37مليار
دوالر.
وذك���ر م��ص��در ف��ي وزارة ال��دف��اع
للصحيفة أنه «لدينا عموما ً فوضى
كاملة في القطاع ال��ن��ووي ...ونحن

ننظر في جميع البرامج الدفاعية
األساسية ومن ضمنها تلك المتصلة
بالردع النووي».
يذكر أن ال��ص��واري��خ البالستية
من ن��وع « »Tridentل��دى القوات
البريطانية هي الوحيدة القادرة على
حمل ال��رؤوس النووية والمنشورة
ع��ل��ى أرب���ع غ��واص��ات تتمركز في
اسكتلندا ،كما أن لدى بريطانيا 160
رأسا ً نووياً.

«ال�شباب ال�صومالية» ت�ستقطب كينيين
لتجنيدهم في �صفوفها
أعلنت وزارة الداخلية المكسيكية ،حالة إن��ذار في خمس
واليات بالمكسيك بعد سرقة إيريديوم -192وهي مادة مشعة
لالستخدام الصناعي.
وأطلق اإلن��ذار «بسبب سرقة م��ادة مشعة» في كارديناس
بوالية تاباسكو في جنوب شرقي المكسيك ،كما أوضحت الوزارة
في بيان.
وأفادت شركة محلية «غرانتيا راديوغرافيكا اي انجينييرا»
اللجنة الوطنية لألمن النووي أن هذه المادة المشعة «سرقت في
شاحنة صغيرة» ليل االثنين -الثالثاء بحسب الوزارة.
ووض��ع��ت وح���دات الحماية المدنية ف��ي والي���ات تاباسكو
وكامبيشي وشياباس وواخاكا وفيراكروز في حالة استنفار،
بحسب بيان الوزارة .كما وضع سالح الجو والبحرية والشرطة
الفيدرالية في حالة تأهب.
وتستخدم المادة المسروقة في التصوير اإلشعاعي الصناعي،
و»في حال إخراجها من حاويتها تشكل مصدر خطر كبير على
األشخاص» ،بحسب البيان.
وفي حال عدم التعامل معها وفق بروتوكوالت األمن المطلوبة
يمكن أن تتسبب بإصابات دائ��م��ة وحتى «مميتة» ف��ي حال
مالمستها مطوالً ،بحسب وزارة الداخلية.
وهذا الحادث هو األخير في سلسلة سرقات لمواد خطرة وقعت
أخيرا ً في المكسيك.
ففي شباط الماضي ،تمكنت السلطات من استعادة ثالث
شاحنات صغيرة مسروقة ،وكانت تحتوي على م��واد مشعة
لالستخدام الصناعي في والية هيدالغو بوسط المكسيك .كما
وقعت حوادث مماثلة في تموز  2014وفي كانون األول .2013
وف��ي جميع ال��ح��االت تبين أن السارقين كانوا ي��ري��دون فقط
االستيالء على الشاحنات ،وكانوا يجهلون خطورة محتوياتها.

أك��دت م��ص��ادر أن حركة الشباب الصومالية تقوم
بأنشطة مكثفة للتجنيد في شمال شرقي كينيا .ويعد
هذا التجنيد خطة جديدة في سياسات الحركة ،ما يدعم
المخاوف التي عبرت عنها المخابرات الكينية ونواب في
البرلمان.
وفي إحدى البلدات ،تلقت الشرطة بالغا ً عن اختفاء 26
شاباً ،يرجح أنهم انضموا إلى الحركة.
وكانت الحركة قد هاجمت ح��رم إح��دى الجامعات
الكينية منذ أسبوعين ،وقتلت  150شخصاً.
ووقع الهجوم في غاريسا ،وهو األكثر دموية من بين
العمليات التي نفذتها الحركة على أراضي كينيا .وكان
أحد المسلحين مواطنا ً كينياً.
ً
ويعتبر تجنيد المقاتلين في كينيا تغييرا في سياسات
الحركة ،المنتمية لتنظيم القاعدة.

وكان عدد من الشباب اختفى في بلدات شمال شرقي
كينيا ،وأبلغوا ذويهم هاتفيا ً أنهم انضموا لحركة الشباب.
كما علمت م��ص��ادر ب��ح��االت اختفاء شباب ف��ي بلدة
إسيولو ،شمال شرقي كينيا .وأخبروا ذويهم الحقا ً في
مكالمات هاتفية بأنهم انضموا إلى حركة الشباب.
وأُبلغت الشرطة بنصف هذه الحاالت فقط ،بسبب
المخاوف من تبعات البالغ .لكن هناك مخاوف من وجود
حاالت مشابهة في مناطق أخرى من البالد.
وأعلنت الحكومة الكينية عن عفو ع��ام عن الشبان
الكينيين ،الذين أجبروا على االنضمام إلى حركة الشباب،
في محاولة لمساعدة الطائفة المسلمة على مقاومة
التطرف.
وأطلقت الحكومة حملة مضادة للحركة ،تركز على
الجهود العسكرية على الحدود الكينية  -الصومالية.

