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ما وراء القاعدة البريطانية
في البحرين
 عالء جاسم
سجل تاريخ  31تشرين األول الفائت يوما ً أسود في
تاريخ البحرين عندما دشن وزير الخارجية البريطاني
فيليب هاموند ووزير خارجية البحرين خالد الخليفة،
لعودة االستعمار بل السيادة البريطانية من جديد ،من
خالل البدء ببناء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في
ميناء سلمان في المنامة.
ال�خ�ط��وة االستعمارية القديمة ال�ج��دي��دة لها أهداف
ومصالح متبادلة بين بريطانيا والنظام البحريني الذي
هو أكثر المستفيدين من القوة االستعمارية السابقة
للبحرين ،بهدف تثبيت دعائمه بوجه الثورة البحرانية
الصامدة ،والتي باتت تهدّد وجود العائلة الحاكمة مع
تراجع قوة وفعالية الجيش السعودي الذي دخل لقمع
الثورة الشعبية ،وإليمان النظام البحريني بعدم قدرة
آل سعود على حمايته والحفاظ على سلطانه ،وإال لماذا
ب��ادر ومن تلقاء نفسه الى طلب المساعدة البريطانية،
عبر تقديم ع��رض يقوم على بناء قاعدة عسكرية على
نفقة الشعب البحراني.
وب �ه��ذه ال �خ �ط��وة ي �ك��ون ال �ن �ظ��ام ال�ب�ح��ري�ن��ي ق��د أع��اد
البحرين إلى ذات النظام االستعماري القديم الذي ظن
البحرانيون أنهم تخلصوا منه منذ  44سنة .إنّ عقدة
النقص الموجودة لدى الحكم في البحرين هي كونه جاء
من خارجها فعاش وال يزال في تخوف دائم من تطور
األمور لغير صالحه وخسارة نفوذه وسلطانه الذي بناه
منذ أكثر من  200عام ،ما جعله يرتمي طوعا ً ومن دون
تردّد في أحضان المستعمر القديم الذي يشعر أنه هو
ضمانه ال شعب البحرين.
والواقع أن النظام الخليفي الذي يفرط في استعمال
القوة ض ّد الشعب البحراني مستكبرا ً عليه ،نراه يطأطئ
ويتوسله لتأمين نظام
رأس��ه خانعا ً أم��ام ال �غ��رب ،ب��ل
ّ
حماية له .فبعد  44سنة على خروج المحتل البريطاني
م��ن البحرين إث��ر ن �ض��االت ه��ذا ال�ش�ع��ب ،ي�ص� ّر النظام
الحاكم في البحرين على إبقاء باب االستعمار مفتوحا ً
لتوجيه رس��ال��ة تهديد مباشرة ال��ى الشعب البحراني
مفادها نحن محميون حين نواجهكم.
وه���و م ��ا ق��ال��ه ص ��راح ��ة رئ �ي��س م��راس �ل��ي ال �ش��ؤون
الخارجية البريطاني« :إنّ الحكومة البريطانية فكرت
ألي كارثة محتملة بأن تكون لها
أن تكون على استعداد ّ
قوات مسلحة هناك في حال الحاجة إليها».
ويكشف هذا إعالن مدى زيف اال ّدع��اءات البريطانية
بحقوق اإلنسان ،وقد كشفت جيني كينيمونت الباحثة
في مركز تشاتام هاوس في لندن ،أنّ عملية القمع الذي
تمارسه الحكومة البحرينية للمعارضة تضاعفت منذ
إع�لان بناء هذه القاعدة ،الفتة الى أنّ مشروع القاعدة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة منحت «ال�ح�ك��وم��ة البحرينية ال �م��زي��د من
الثقة».
وقد سبق أن عبّرت بعض قوى المعارضة في داخل
البحرين بعد توقيع اإلتفاقية بين بريطانيا والمنامة في
آواخر  2014عن قلقها من الوجود العسكري األجنبي
الدائم في البالد وتحويلها إلى مرتكز النطالق العمليات
العسكرية في المنطقة ،األم��ر ال��ذي يضع البحرين في
بؤرة التوتر والتداعيات التي تشهدها دول اإلقليم.
ت�ي��ار العمل اإلس�لام��ي وه��و أح��د أجنحة المعارضة
ال�ب�ح��ران�ي��ة ،أع �ل��ن ب���دوره ف��ي ب �ي��ان ب �ت��اري��خ األول من
تشرين الثاني  2015ح��ول إن�ش��اء القاعدة «انّ شعب
البحرين يعتبر النظام الخليفي غير ش��رع��ي ،وإنّ ك ّل
إجراء يتخذه هو باطل والغ ،وأنّ بريطانيا التي مارست
ال �ق �ه��ر وال �ق �ت��ل ون �ه��ب ث� ��روات ش�ع�ب�ن��ا وف���رض الحكم
الخليفي عليه ،قد باتت عدوة لشعب البحرين ،ومن حق
هذا الشعب المؤمن مقاومة هذا االحتالل الجديد» ،ودعا
التيار القوى والمرجعيات كافة إلى استنكار قيام هذه
القاعدة االستعمارية.
مهما ح��اول النظام البحريني إح��اط��ة نفسه بقواعد
عسكرية من هنا أو هناك ،ف��إنّ ذلك لن ينفعه في إنقاذ
نفسه من غضب الشعب ،ألنّ الشعب البحراني قال كلمة
الفصل ول��ن يتراجع ع��ن تحقيق هدفه ف��ي إق��ام��ة حكم
ديمقراطي جديد.

«هيومن رايت�س» تطالب وا�شنطن
بعدم بيع ذخائر لل�سعودية
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما
بالعودة عن قرارها تزويد سالح الجو السعودي بذخائر إضافية تتجاوز قيمتها
أكثر من مليار دوالر.
ونقلت المنظمة عن نائب مدير الشرق األوسط وشمال إفريقيا جو ستورك
قوله« :الحكومة األميركية على علم جيد بالضربات العشوائية التي نفذها
التحالف بقيادة السعودية ،وأدت إلى مقتل المئات من المدنيين في اليمن منذ
آذار الماضي».
وأضاف ستورك أنه «إلى أن تجري السعودية تحقيقا ً في ما يبدو أنه غارات
غير قانونية لمقاتالت التحالف وتتخذ إج��راء مناسباً ،ال يجدر بالواليات
المتحدة تزويدها بالمزيد من القنابل» ،معتبرا ً أن «تزويد المملكة بالمزيد من
القنابل في هذه الظروف ،وصفة لوفيات أكثر في صفوف المدنيين ،ستكون
الواليات المتحدة مسؤولة عنها جزئياً».
وكانت وزارة الخارجية األميركية قد أعلنت الموافقة على طلب السعودية
شراء قرابة  19ألف قنبلة في صفقة تبلغ قيمتها  1.29مليار دوالر.
إلى ذلك ،قال المتحدث باسم الخارجية مارك تونر بعيد إعالن الموافقة على
الصفقة« ،ال يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع» ،داعيا ً الحوثيين إلى
«وقف مضايقة ومهاجمة المواطنين واألراضي السعودية ودعم عملية األمم
المتحدة أي ح ّل سلمي».
ويشمل الطلب السعودي  12ألف قنبلة بزنة تتراوح بين  200و 900كلغ،
و« 1500قنبلة خارقة» قادرة على اختراق أهداف محصنة أو تحت األرض،
و 6300ص��اروخ موجه من طراز «بايفواي  »2و»بايفواي  .»3كما تتضمن
معدات تتيح توجيه الصواريخ من خالل األقمار االصطناعية.
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هل يتبنى الغرب خطة بوتين ّ
�ضد الإرهاب؟
 ميرنا قرعوني
بعد سيل التهديدات التي أطلقها «داعش» ض ّد أوروبا
وروسيا جاءت عملية تفجير الطائرة الروسية في سيناء
وه�ج�م��ات ب��اري��س لتضع ال�ع��ال��م ب��أس��ره أم��ام مخاطر
وتحديات جديدة من حيث طريقة االستهداف وحجم
الضحايا الكبير منذ أح��داث  11أيلول ،طبعا ً باستثناء
المذابح الجماعية التي نفذتها فصائل القاعدة وداعش
وأوقعت اآلالف من الضحايا في العراق وسورية وليبيا
واليمن ومصر ولبنان.
أعلنت روسيا االتحادية بداية األسبوع ،على لسان
رئيس جهاز االستخبارات ،أنّ «عمالً إرهابياً» تسبّب في
تحطم طائرة «إيرباص» الروسية في سيناء والتي راح
ضحيتها  224قتيالً فى  31تشرين األول ،قنبلة وزنها
كيلو غرام أسقطت الطائرة وبعد أكثر من أسبوعين من
التحقيقات الروسية الخاصة.
أم��ا في فرنسا فقد تبنى تنظيم «داع��ش» التفجيرات
ال��دام��ي��ة وال �ه �ج �م��ات االن��ت��ح��اري��ة ال��ت��ي أس� �ف ��رت عن
مقتل 129شخصا ً وإصابة نحو  350آخرين بجروح،
ما دفع فرنسا الى إعالن حالة الطوارئ في البالد وولد
ت��داع�ي��ات واس�ع��ة أم�ن�ي�ا ً ف��ي س��ائ��ر ب�ل��دان أوروب ��ا فعلى
سبيل المثال ،في ألمانيا ألغيت مباراة ك��رة ق��دم كانت
مقررة بين ألمانيا وهولندا ل��دواع أمنية بعد تهديدات
بوجود قنبلة ،وتالحقت اإلن��ذارات بوجود عبوات على
متن طائرات الركاب في أكثر من بلد أوروب��ي ودخلت
المطارات ومعابر ال�ح��دود في جو من التشدّد األمني
خوفا ً من ضربات جديدة.

كوالي�س
خفايا

ه��ذه التداعيات فرضت وت�ي��رة ج��دي��دة ف��ي التعامل
الغربي مع الدور الروسي النشط في مكافحة اإلرهاب
وانعكس ذلك على أجواء قمة أنطاليا والعالقات الروسية
ـ األوروبية بصورة كبيرة فبدأ الحديث عن التنسيق مع
موسكو في مكافحة اإلرهاب بدالً من موجة االعتراضات
الحادة التي صدرت عن العواصم الغربية بعد ما عرف
بعاصفة السوخوي في سورية.
فقد اتفق الرئيس الروسي فالديمير بوتين والرئيس
ال�ف��رن�س��ي ف��ران �س��وا ه��والن��د ف��ي ات �ص��ال بينهما على
ال �ت �ع��اون ال�ع�س�ك��ري ب�ي��ن ال�ب�ل��دي��ن ف��ي م�ح��ارب��ة تنظيم
«داع ��ش» ،وبينما ح ّركت فرنسا أسطولها إل��ى حوض
المتوسط لتكثيف طلعاتها الجوية ض ّد معاقل «داعش»
أعلن الرئيس بوتين تكثيف الغارات الجوية في سورية،
م��ش��ددا ً ع�ل��ى أن ال �ض��رب��ات ال��روس �ي��ة ال�م��وج�ه��ة ض ّد
اإلرهابيين في سورية يتعين أن تتواصل وتزداد كثافة
وت��وع��د بالعثور على المسؤولين ع��ن إس�ق��اط الطائرة
الروسية فى سيناء.
في هذا المناخ ،دعا الرئيس فالديمير بوتين األسطول
الروسي لمعاملة قطع البحرية الفرنسية كقوات صديقة
ووجه أمرا ً لطاقم الطراد الروسي «موسكو» الموجود
ق�ب��ال��ة س��واح��ل س��وري��ة ب��إق��ام��ة ات��ص��االت م��ع حاملة
ال�ط��ائ��رات الفرنسية «ش ��ارل دي �غ��ول» ،ونقلت وسائل
اإلع�لام معلومات عن مباشرة القيادت العسكرية في
البلدين تنسيقا ً يشمل تبادل المعلومات والتعاون في
ضرب اإلرهاب على األرض السورية.
تزامن ذلك مع إعالن الكرملين أن الرئيس الروسي
فالديمير بوتين سيلتقي في موسكو بنظيره الفرنسي
ف��ران �س��وا ه��والن��د ي ��وم ال�خ�م�ي��س  26ت�ش��ري��ن الثاني
للتنسيق في مكافحة اإلرهاب.

م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ،ق��ال رئ�ي��س ال� ��وزراء ال�ف��رن�س��ي إن
بالده «ستقود جهودا ً لحشد المجتمع الدولي لمحاربة
اإلره ��اب وف��ي ه��ذا السياق سيقوم الرئيس الفرنسي
ب��زي��ارة إل��ى واش �ن �ط��ن وم��وس �ك��و ل�ل�ق��اء ب� ��اراك أوباما
وفالديمير بوتين».
قبل هجمات داع��ش االخ�ي��رة في سيناء وب��اري��س لم
يكن واردا ً احتمال ح��دوث ت�ق��ارب سريع بين باريس
وم��وس �ك��و ف��ي ال �ح��رب ع�ل��ى اإلره� ��اب وك���ان الموقف
الفرنسي يعد األكثر تشددا ً في انتقاد المبادرة الروسية
في سورية ،بينما تشير الوقائع المستجدة الى بداية نوع
من التحالف والعمل المشترك ضد اإلرهاب بصورة قد
تفتح الباب أمام استقطاب دولي جديد لمصلحة وجهة
النظر التي أعلنها الرئيس بوتين منذ عملية «داع��ش»
في الموصل قبل أكثر من سنة وبعد إع�لان أوباما عن
تحالف دولي لضرب داعش ،حيث دعا الرئيس الروسي
يومها الى إعالن الحرب على اإلرهاب في مجلس األمن
الدولي وبشراكة كاملة مع الحكومتين الشرعيتين في
سورية وال�ع��راق وه��و اإلط��ار ال��ذي تحركت من خالله
المبادرة العسكرية الروسية منذ قمة بوتين ـ األسد في
موسكو.
قدمت روسيا بالتجربة وخالل بضعة أسابيع الدليل
على إمكانية دحر اإلره��اب منذ تحريك قواتها الجوية
ال��ى س��وري��ة بالتنسيق م��ع الجيش ال �س��وري وحلفائه
ف��ي ال��م��ي��دان ،ف �ه��ل س �ت �ك��ون ال �ت �ح��والت األخ� �ي ��رة في
المواقف الغربية مقدّمة لتعديل صيغة التحالف الدولي
ض��د اإلره ��اب وه��ل يحظى المشروع ال��روس��ي لقيادة
ه��ذه ال�ح��رب بمساندة ال��والي��ات المتحدة والحكومات
األوروبية تتقدّمها فرنسا؟

قالت مصادر
فرنسية أمنية إنّ
الوثائق التي عرضها
الفريق الروسي
في قمة العشرين،
وحصل وزير المالية
الفرنسي على نسخة
منها ،تثبت تو ّرط أمراء
في العائالت الحاكمة
في عدد من دول
الخليج بتمويل «جبهة
النصرة» ،والالفت
أنّ تحويالت ت ّمت من
حسابات في مصارف
فرنسية إلى حسابات
أخرى في فرنسا قبل
أن تستعمل للتحويل
إلى تركيا على دفعات
أو تسحب نقدا ً من
باريس...

البدء بتفكيك �أجزاء من المن�ش�آت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو

�إيران تتفاو�ض مع � 26شركة فرن�سية رائدة في مجال الطاقة
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت
بتفكيك أج��زاء من منشآتها النووية في موقعي نطنز
وف��وردو وفق االتفاق النووي المبرم بين طهران ودول
( ،)1+5وقالت إن «إي��ران ب��دأت بتفكيك أجهزة الطرد
المركزي والبنية التحتية ذات الصلة في منشآت تخصيب
اليورانيوم في نطنز وفوردو».
من جهتها نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر في الوكالة
الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم
منخفض التخصيب زاد في األشهر الثالثة الماضية على
الرغم من أنه يفترض على طهران تقليله بشكل كبير
بموجب االتفاق مع السداسية الدولية.
وف��ي السياق ،دع��ا مندوب إي��ران ال��دائ��م ل��دى األمم
المتحدة غالم علي خوشرو مجلس حكام الوكالة الدولية
للطاقة الذرية الى إلغاء جميع قراراته السابقة المناهضة
إليران.
وقال خوشرو ،في كلمة ألقاها في اجتماع الجمعية
العامة لألمم المتحدة ح��ول مواقف طهران النووية،
معتبرا ً أن االتفاق النووي أثمر عن إيجاد حل ألزمة غير
ضرورية « ،وإن التحول األساسي في مجلس األمن إزاء
البرنامج النووي اإليراني ينبغي أن يكون بالتزامن
مع مجلس حكام الوكالة ،إذ يجب إلغاء جميع قراراته
السابقة حول هذا الموضوع.
وأش��ار المسؤول اإلي��ران��ي ال��ى التعاون بين بالده
والوكالة الدولية للطاقة الذرية إليجاد حلول لجميع
المشاكل العالقة السابقة والحالية ،موضحاً« :إيران
نفذت جميع الخطوات الطوعية المتفق عليها وفق خريطة

الطريق بين إيران والوكالة الدولية وتتوقع إغالق الملف
المرتبط بجميع المواضيع السابقة والحالية خالل
اجتماع مجلس حكام الوكالة بعد تقديم المدير العام
تقريره النهائي لدفعة واحدة والى األبد».

وش��دد على اح��ت��رام استخدام البلدان األع��ض��اء في
معاهدة حظر االنتشار ال��ن��ووي حقوقها المؤكدة في
توليد واستخدام الطاقة النووية ومنها حق تخصيب
اليورانيوم ،مؤكدا ً أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية

البرلمان الفرن�سي يوافق على م�شروع قرار بتمديد حالة الطوارئ لثالثة �أ�شهر

النيابة العامة الفرن�سية تعلن مقتل عبد الحميد �أباعود
أعلنت الشرطة الفرنسية ،أمس ،تمكنها من القضاء
على العقل المدبر لهجمات باريس اإلرهابية عبد
الحميد أباعود خالل مداهمة ضاحية سان دوني.
وأكدت النيابة العامة الفرنسية ،مقتل أباعود،
وقال مدعي عام باريس ،فرانسوا موالن ،في بيان ،إن
الجثة التي عثر عليها في مبنى تعرض إلطالق النار
في ضاحية سان دوني ،شمال باريس ،هي جثة عبد
الحميد أباعود.
وفي السياق ،وافق البرلمان الفرنسي أمس على
مشروع قرار بتمديد حالة الطوارئ في البالد لمدة 3
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قتيالً و 352جريحاً .وقبيل التصويت على القرار،
ألقى رئيس الوزراء مانويل فالس خطابا ً طلب فيه
تمديد حالة الطوارئ في البالد  3أشهر إضافية ،كما
حذر من أن اإلرهابيين قد يلجأون الستخدام األسلحة
الكيماوية أو البيولوجية في هجماتهم المقبلة ،كما
طالب بالتفكير في اعتماد «القائمة األوروبية لركاب
الرحالت الجوية».
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،قد قال
في وقت سابق إنه سيعرض على البرلمان مشروع
قانون بتمديد قانون الطوارئ كمزيد من اإلجراءات
المتخذة لمواجهة اإلره��اب .ومن المقرر أن يعرض
مشروع القرار اليوم (الجمعة) على مجلس الشيوخ
من أجل اعتماده بشكل نهائي.
وينص مشرورع القانون على تمديد حالة الطوارئ
لثالثة أشهر اعتبارا ً من  26تشرين الثاني ،حتى
نهاية شباط المقبل ،ويقضي أيضا ً بتوسيع نظام
اإلقامة الجبرية ليشمل أي شخص يعتبر تصرفه

مشبوها ويمكن أن يشكل تهديدا ً لألمن والنظام
العام .وينص القانون الساري بشأن حالة الطوارئ
على احتمال فرض اإلقامة الجبرية على أي شخص
«تعتبر أنشطته خطيرة» على األمن العام.
وفيما ت��زداد دع��وات إلغ�لاق المساجد وأماكن
العبادة التي يوجد فيها متشددون وط��رد األئمة
األجانب المتطرفين ،يتضمن نص القانون ضمن
حالة الطوارئ حل مجموعات وجمعيات متطرفة
تشارك في أعمال تشكل مساسا ً خطيرا ً باألمن العام
وتسهلها أو تحرض عليها .الى ذلك ،قالت الشرطة
الفرنسية إنه سيسمح ألفرادها بحمل السالح في غير
نوبات العمل لحماية المدنيين مادامت فرنسا تطبق

حالة الطوارئ في أعقاب هجمات باريس.
وق��ال جيروم بونيه المتحدث باسم الشرطة
الفرنسية لتلفزيون «ب��ي.إف.إم» إن رجال الشرطة
المتطوعين سيسمح لهم بحمل مسدساتهم «لحماية
أنفسهم والناس في األماكن العامة» ،في حين قال
ج��ان م��ارك بيلول مسؤول نقابة رج��ال الشرطة
لتلفزيون إيتيلي« :هذا سيسمح لرجال الشرطة في
غير نوبات العمل أن يصبحوا قوة إضافية خارج
ساعات الدوام».
وذكر أن رجال الشرطة الذين سيحملون أسلحة
في غير نوبات العمل سيكون عليهم ارت��داء شارة
تعرف طبيعة عملهم.

وا�شنطن تحذر من هجمات �إرهابية في روما وميالنو
حذرت وزارة الخارجية األميركية
م��ن اح��ت��م��ال وق���وع ه��ج��م��ات على
كنيسة القديس بطرس ف��ي روم��ا
وك��ات��درائ��ي��ة ميالنو ودار أوب���را ال
سكاال وأماكن عامة أخرى.
ونشرت السفارة األميركية في
روما تحذيرا ً لألميركيين الموجودين
في إيطاليا من إمكان أن تستخدم
منظمات إرهابية وسائل مشابهة
لتلك التي استخدمت في هجمات
باريس ،مشيرة إلى أماكن عامة يمكن
استهدافها مثل الكنائس والمعابد
ال��ي��ه��ودي��ة وال��م��ط��اع��م وال��م��س��ارح
والفنادق في روما وميالنو.
وقالت السفارة في تحذيرها إن

السلطات اإليطالية على علم بهذه
ال��ت��ه��دي��دات ،وطالبت األميركيين
بتوخي الحذر.
وأعلن التلفزيون اإليطالي في وقت
سابق أن مكتب التحقيقات الفدرالي
األم��ي��رك��ي م��د ال��ج��ان��ب اإلي��ط��ال��ي
بمعلومات عن األه��داف المحتملة
لإلرهابيين بما فيها كنيسة القديس
بطرس ومعالم بمدينة ميالنو.
م��ن ن��اح��ي��ة أخ����رى ،ق���ال وزي��ر
الخارجية اإليطالي باولو جنتيلوني
إن السلطات األميركية ح��ذرت من
احتمال شن هجمات لمتشددين في
إيطاليا التي تبحث أجهزتها األمنية
عن خمسة أشخاص مشتبه فيهم.

وأش��ار جنتيلوني إلى «هجمات
إره��اب��ي��ة محتملة ق��د تستهدف
كنيسة القديس بطرس ف��ي روم��ا
أو الكاتدرائية أو مسرح سكاال في
ميالنو» ،وأضاف« :منذ أمس تعمل
قواتنا على تحديد خمسة مشتبه
بهم».
ورفعت إيطاليا مستوى التأهب
األمني إلى الدرجة الثانية  -وهي
أع��ل��ى درج���ة ممكنة ف��ي ظ��ل ع��دم
اس��ت��ه��داف ال��ب�لاد بهجوم مباشر
 بعد هجمات ي��وم الجمعة فيب��اري��س التي قتل فيها مسلحون
ومفجرون من تنظيم «داعش» 129
شخصا ً.

وكان التنظيم اإلرهابي هدد في
شريط فيديو بتنفيذ هجمات في
نيويورك ،في حين أكدت السلطات
األم��ي��رك��ي��ة ع��دم وج���ود أدل���ة على
وج���ود ت��ه��دي��دات م��ح��ددة ،وأش��ار
مراقبون إلى أن لقطات نيويورك في
شريط الفيديو ليست جديدة.
يذكر أن شرطة نيويورك شكلت،
عقب هجمات ب��اري��س ،ق��وة أمنية
للتدخل السريع لمواجهة أية أعمال
إرهابية محتملة .هذه الوحدة التي
تأسست بشكل دائ��م ب��دأت عملها
االثنين  16تشرين الثاني ،وهي
تمارس مهماتها بمعزل عن مستوى
التهديد اإلرهابي.

رفضت على الدوام حيازة أسلحة الدمار الشامل ال سيما
السالح النووي وفق مبادئها الدينية واالستراتيجية
والدولية .إلى ذلك ،بدأت جولة جديدة من المفاوضات
في طهران ،بين شركات نفط إيرانية ومدراء  26شركة
فرنسية تنشط بصناعة النفط والغاز والطاقة.
ويضم الوفد الفرنسي ال��ذي يفاوض في طهران 40
شخصية م��ن  26شركة كبرى بمجال النفط والغاز
والطاقة ،حيث التقوا مع الشركات اإليرانية الناشطة
بقطاع النفط.
وي��ت��رأس الوفد الفرنسي المدير التنفيذي األسبق
لشركة توتال الفرنسية بيير فابياني ،الذي اعتبر أن
التعاون النفطي بين الشركات اإليرانية والفرنسية
يشكل منعطفا ً مهماً ،مشيرا ً في الوقت نفسه إلى إمكانية
التعاون مع الشركات اإليرانية القوية على غرار الشركة
الهندسية واإلنشائية للصناعات النفطية «اويك».
وعلى هامش زي��ارة الوفد الفرنسي اجتمع المدير
التنفيذي لشركة «اويك» اإليرانية بهزاد محمدي مع اريك
المبرلي مدير التسويق بشركة تكنيب الفرنسية.
وضم الوفد الفرنسي مدراء من الشركات الرائدة بقطاع
النفط مثل تكنيب وCGG، Air Liquid، Doris،
.IFP، Subsea
وك��ان استيفان ميشال مدير قسم الشرق األوس��ط
وشمال أفريقيا بشركة توتال ،أعلن عبر مؤتمر بطهران،
استعداد توتال ال��ع��ودة ال��ى صناعة النفط اإليرانية
وتمويل وتنفيذ المشاريع المقلصة لتكاليف إنتاج النفط
وتأمين التقينيات الالزمة لقطاع النفط والغاز اإليراني.

مدير الـ«�سي �آي ايه» ينتقد �سنودن
بعد هجمات باري�س
انتقد مدير وكالة االستخبارات المركزية األميركية «سي آي ايه» جون
برينان ،إدوراد سنودن بعد هجمات باريس اإلرهابية ،وقال إن كشف
موظفي المخابرات عن أي معلومات من دون تصريح «يضعف أمن البلد»،
مضيفاً« :ال أفهم كيف يصبح من حنث باليمين بطالً» في إشارة إلى سنودن
الذي كان مستشارا ً لدى وكالة األمن القومي األميركية.
كما تحدث المسؤول األميركي عن الصعوبات والتحديات التي يطرحها
تعقب اإلرهابيين بعد ما فعله سنودن والذي دفع الكونغرس إلى تبني
قانون ينهي حفظ المعلومات المتعلقة باالتصاالت الهاتفية األميركية من
قبل وكالة األمن القومي .وأصبحت تلك العملية من اختصاص شركات
الهاتف نفسها مع تعزيز الحماية القضائية لهذه المعطيات.
من جهتها ،أبدت صحيفة «نيويورك تايمز» في مقال ،قلقا ً من سعي
المخابرات المركزية الستغالل اعتداءات باريس إلع��ادة النقاش حول
المراقبة الجماعية .وكتبت أن جمع المعطيات «لم تكن مجدية» وأجهزة
المخابرات «لم تتمكن أبدا ً من إثبات أن هذا البرنامج أتاح إفشال هجوم
إرهابي» .وأضافت الصحيفة أن المشكلة في حالة اعتداءات باريس «لم
تكن نقص المعلومات ،بل الفشل في التحرك بناء على معلومات موجودة
أصالً لدى السلطات» ،مشيرة إلى أنه يتعين أن يكون لدى الشرطة وأجهزة
المخابرات الوسائل للرصد ووقف الهجمات لكن «ذلك ال يعني القبول بال
نقاش بتكتيكات غير فعالة ومن المرجح جدا ً أنها غير دستورية».

�أوباما :غوانتانامو تحول
�إلى �أداة تجنيد لـ«داع�ش»
ق��ال الرئيس األميركي ب��اراك أوباما أم��س إن بإمكانه إغ�لاق معتقل
غوانتانامو في كوبا والحفاظ في الوقت نفسه على سالمة المواطنين
األميركيين لكنه أق��ر بأنه سيواجه على األرج���ح معارضة قوية من
الكونغرس.
أوباما الذي يحضر القمة السنوية لمنتدى التعاون االقتصادي لدول آسيا
والمحيط الهادي (أبيك) والمنعقدة في العاصمة الفيليبينية مانيال أكد أن
المعتقل تحول إلى أداة تجنيد لجماعات مثل تنظيم «داعش» اإلرهابي.

رئي�س فنزويال ي�أمر بالتحقيق
بعد تقرير عن تج�س�س �أميركي
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو أنه أمر بالتحقيق في مزاعم
بأن الحكومة األميركية تجسست على العاملين في شركة النفط المملوكة
للدولة طوال عشر سنوات.
وقال مادورو في تصريحات بثها التلفزيون« :صناعة النفط هي العمود
الفقري القتصاد فنزويال .اإلمبراطورية األميركية تعمد من وقت طويل...
لتخريب صناعة النفط وهزيمة الحكومة (الفنزويلية) لتسرق النفط»،
مضيفا ً أنه طلب التحقيق في األم��ر وتقديم رسالة احتجاج إلى القائم
باألعمال األميركي.
ولم ترد السفارة األميركية في العاصمة الفنزويلية كراكاس وال الخارجية
األميركية على طلبات التعليق.

