10

السنة السابعة  /االثنني  4 /كانون الثاني  / 2016العــدد 1971
Seventh year / Monday / 4 January 2016 / Issue No. 1971

عربيات  /دوليات

عام جديد ...انق�سام فل�سطيني م�ستم ّر
وحروب تدميرية عربية متوا�صلة
} راسم عبيدات
عام  2015وصل إلى خط النهاية وبدأ عام جديد .والمشهدان
العربي والفلسطيني بقعتان مضيئتان في بحر من الظلمات.
فلسطينيا ً ش�لال ال��دم الفلسطيني ي�ن��زف ب �غ��زارة ،ورغ��م هذا
ال�ش�لال ال �ن��ازف ،م��ا زال��ت ال�س��اح��ة الفلسطينية منقسمة على
نفسها .وال آفاق لوحدة وطنية تنهي هذا االنقسام ،هبّة شعبية
تتطور ف��ي ال�م�ي��دان وت�ح�ت��اج ال��ى حماية سياسية تحميها من
المراوحة في مكانها أو الخفوت والتراجع ،ولكن ما زال التردّد
سيد ال�م��وق��ف ،ه��ذه ال�ه�بّ��ة أو ال �ط��ور االن�ت�ف��اض��ي ،وال ن��ري��د أن
نخوض ج��داالً بيزنطيا ً ح��ول التوصيف ،ب��ل ف��ي الجوهر هذه
الهبّة كمحطة نضالية ب��دّدت األوه ��ام وك�س��رت حالة التراخي
وقالت بشكل واضح إنّ طريق مدريد ـ أوسلو لن تقود الى ح ّل
ودول��ة ،هي أربكت المحت ّل ،وقلبت حسابات أجهزته األمنية،
ونسفت المنظومة الفكرية واألم�ن�ي��ة والسياسية ل�ه��ذا العدو
المتغطرس ،من دون أن تحدث تحوالً استراتيجيا ً بالوصول
الى إنهاء االحتالل ،او تفكيك تمظهرات هذا االحتالل وأشكال
تجلياته (سياسيا ً وعسكريا ً وأمنيا ً واقتصاديا ً إلخ ،)...هذا الفعل
االنتفاضي الميداني او االش�ت�ب��اك ال يمكن ل��ه أن يحقق نتائج
سياسية ملموسة ويصل الى هدفه بجالء االحتالل عن األراضي
الفلسطينية المحتلة ،من دون الركائز الوطنية الموحدة وفي
المقدّمة منها الركيزتان السياسية والتنظيمية ،وكذلك التوحد
في الميدان ،والتالحم والتعاضد االجتماعي ،والفكاك التدريجي
عن اقتصاد المحت ّل ،هذه شروط جوهرية تكفل وتضمن تح ّول
الفعل الميداني ال��ى خيار سياسي بديل ألوس�ل��و واالنقسام،
مستلهمين الخبرة والتجارب من الهبات واالنتفاضات السابقة،
وعلى وج��ه التخصيص ،االنتفاضة األول��ى  -انتفاضة الحجر
 ،1987مع مراعاة تغيّر الشروط والظروف والواقع الميداني،وإلنجاز تحقيق ذلك ،يحتاج األمر الى هدف وطني ناظم ،تلتف
حوله الجماهير والمركبات السياسية بمختلف تالوينها وألوان
طيفها ،هدف إنهاء االحتالل ونيل الحرية واالستقالل ،هذا ما
يحمي االش�ت�ب��اك االنتفاضي وي��وس��ع قاعدته ويشكل سياجا ً
حاميا ً له من «تغ ّول» و«توحش» إج��راءات االحتالل وممارساته
القمعية وجرائمه وهجومه المتصاعد.
أم��ا عربيا ً فالحالة العربية ،تعيش ف��ي مرحلة انحطاط غير
مسبوق ،لم تشهد مثلها األم��ة العربية منذ أكثر من مئة عام أو
أك�ث��ر ،حيث االنقسام والتشظي على أس��اس مذهبي وطائفي،
وح��روب تدمير عربية ذات�ي��ة ،مم ّولة م��ن قبل ال�ع��رب أنفسهم،
أم��وال تدفع ومرتزقة يستجلبون من ك ّل أصقاع الدنيا ،ناهيك
عن األسلحة التي يجرى تزويدهم بها بأموال عربية ،والنتيجة
تدمير البلدان العربية ،تقتيل شعوبها ،تهجيرها القسري ،نهب
خيراتها وثرواتها ،تدمير الحضارات بفعل عصابات اإلرهاب
والتكفير المستجلبة لسورية والعراق ومن قبلهما ليبيا ،تفكيك
الجيوش وتدمير كل مؤسسات الدولة.
صحيح بأن «داعش» تتراجع وتحتضر ،ولكن الدول العربية،
وب��ال��ذات مشيخات النفط والكاز التي م ّولت تلك ال�ح��روب ،في
العراق وسورية واليمن ،وقبل ذلك ليبيا ،في إطار حقد مذهبي
وط��ائ �ف��ي ،وح �ت��ى شخصي م��ن م�ش�ي�خ��ات ال�ن�ف��ط ض�� ّد القيادة
ال�س��وري��ة ،ه��ي ل��ن تستطيع أن تفي بوعودها لمن م ّولتهم من
أج��ل ال�ت��دم�ي��ر وال�ت�ق�ت�ي��ل ،ب��إع��ادة اإلع �م��ار ،ف�م��ن أع �ط��وا الضوء
األخضر من قطريين وسعوديين وأتراك للمعارضات السورية،
والتي يغلب عليها اإلره��اب والتكفير ،لكي يد ّمروا سورية وال
ي�ت��رك فيها حجر على ح�ج��ر ،وك��ذل��ك م��ن وع ��دوا اليمنيين بأنّ
يعود اليمن سعيداً ،وتصبح أرض��ه لفقراء اليمن الذين يقتلون
ويذبحون يوميا ً بقصف طائرات ما يس ّمى «التحالف العربي»،
أرض اللبن والعسل ،وكذلك وعد القيادة العراقية بإعادة إعمار
ال�ع��راق والمناطق التي يجرى تحريرها م��ن «داع ��ش» وغيرها
من عصابات القتلة والتكفيريين واإلرهابيين ،ت��زداد صعوبة
وت�ع�ق�ي��داً ،ف��ال�ح��روب التدميرية ل��م تضع أوزاره���ا ب�ع��د ،وكلفة
اإلع �م��ار كبيرة وتحتاج ال��ى أرق��ام فلكية ،وم��ن وع��دوا بإعادة
اإلع�م��ار ،لن يتمكنوا من إع��ادة اإلع�م��ار ألسباب ع��دة ،يقف في
مقدمها أنّ تلك الحروب لم تستطع آن تحسم مصير تلك البلدان
لمصلحة أهدافها ومشاريعها في المنطقة ،وكانت حروبا ً فاشلة
بامتياز ،بل شكلت صدمة وهزيمة لمشاريعها ،وقدرتها على
تمويل إع��ادة اإلعمار أو تمويل استمرار تلك الحروب تتراجع،
حيث أن أسعار النفط تهبط بسرعة قياسية لتصل الى ما دون
ثالثين دوالرا ً للبرميل ال��واح��د ،وع�ج��ز ال �م��وازن��ات الخليجية
المتزايد سنة بعد أخرى ،وتآكل احتياطاتها ومخزونها ،حربا ً تلو
األخ��رى ،وموازنة إثر أخ��رى ،والسعودية تودع العام الماضي
وتستقبل العام الجديد بعجز في ميزانيتها ال يق ّل عن  87مليار
دوالر ،وسيزداد مع ازدياد الحرب العدوانية على فقراء اليمن،
واستمرار تمويل العصابات التكفيرية واإلرهابية في سورية
وغيرها ،ناهيك عن تقديم الرشاوى لوكالء حروبها ،أو لشراء
ذمم نافذين وأصحاب ق��رار في العديد من ال��دول ،لكي تضمن
تصويتها أو وقوفها الى جانبها في استمرار حروبها ومواقفها
ضد اليمن سورية بالتحديد.
أما قطر بلد الرفاه والتي أموال النفط نفختها كثيرا ً وأعطتها
أكبر من حجمها بفضل الغاز والبترول الذي تملكه ،وأسطولها
اإلع�لام��ي «ال�ج��زي��رة» التي كانت تلعب دورا ً كبيرا ً ف��ي الخداع
والتضليل وقلب الحقائق ،هي كذلك تستقبل ه��ذا العام بعجز
ال يقل عن  13مليار دوالر ،في حين العراق المثخنة بالجراح،
والتي لم تخرج من حروبها المتالحقة ،فموازنتها لعام 2016
ستعاني من عجز ال يقل عن  26مليار دوالر.
تلك ال�ع�ج��وزات مرشحة لالرتفاع والتضاعف م��ع استمرار
حروب التدمير الذاتي ،واستمرار انخفاض أسعار النفط ،وبالتالي
لن تكون تلك البلدان قادرة على الوفاء بعشر أو أقل ما وعدت به
م��ن أم��وال ستضخ لإلعمار بعد توقف ال�ح��روب التي أشعلتها
ومولتها ،أو هي ستحجم عن ذلك كليا ً فنتائج حروبها المدمرة،
كانت فاشلة بامتياز وأنتجت أنظمة أكثر حقدا ً وكرها ً لها.
ال أعرف البلدان التي ابتالها الله باإلرهاب ،بعد التخلص من
اإلره��اب ،ستكون أم��ام تحديات كبرى ،توفير األم��وال الالزمة
إلع��ادة اإلع �م��ار والتنمية ،ب�ن��اء ن�ظ��ام سياسي ج��دي��د ودستور
عصري ،يحترم كل مكونات المجتمع وحقوقها أفراد وجماعات
وأثنيات ويشركها في القرار والسلطة والحكم ،تحقيق العدالة
االج�ت�م��اع�ي��ة وم �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد ،ت��وف�ي��ر ال �ح��اج��ات األساسية
للمواطنين ،ومعالجة ملفات المهجرين قسراً.
األس�ب��اب وال�ظ��روف والعوامل التي أنتجت «داع��ش» ستنتج
«دواع��ش» أش� ّد فتكا ً وأكثر خطورة ،ما لم تجر معالجة أسباب
ان�ت�ش��اره��ا وتغلغلها ،ف� �ـ»داع ��ش» ك��ال�ط�ح��ال��ب تنمو م��ع وجود
الجهل والفقر والتخلف والتهميش واإلقصاء والشعور بالظلم
واالضطهاد ،هي عوامل يجب العمل على معالجتها واجتثاثها
بشكل تدريجي ،وم��ا أن��ا متأكد منه ه��و أنّ ع��دم ال��وف��اء بإعادة
اإلع �م��ار س�ي��دف��ع ب��األم��ور ن�ح��و ان �ع��دام ال�ث�ق��ة وال��رغ �ب��ة بالثأر
واالنتقام ،وقطاع غ��زة خير شاهد ودل�ي��ل ،االنتقام وال�ث��أر من
الدول التي د ّمرت بلدانها بتمويل جماعات اإلرهاب والتكفير.
ورغم ك ّل ذلك ما زلنا نثق بأنّ عام  ،2016سيشهد انبالج فجر
عربي جديد ،عنوانه القضاء على اإلرهاب والجماعات التكفيرية،
وتحجيم دور مشيخات النفط والكاز العربي ،لصالح مشروع
قومي عربي ،ترسم مالمحه سورية والعراق واليمن وتونس
والجزائر وغيرها من البلدان العربية.
Quds.45@gmail.com

كوالي�س

فظائع �آل �سعود...
} سناء أحمد
انعدمت معايير التمييز واإلدراك ،انعدمت مبادئ
ال�خ�ل��ق واألص� ��ول ال�س�ي��اس�ي��ة ع�ل��ى م�ش��ان��ق آل سعود
الحافلة بالجرائم المعلقة على مذابح التاريخ.
لم يعد هناك شيء يثير االستغراب والدهشة بسياسة
اإلجرام المتبعة والممنهجة كآلية أساسية وكجوهر كلي
في بنية ذلك النظام الهشة المفتقرة إلى ك ّل األساسيات
والدعائم التي يمكن اعتمادها في الهيكلية الشكلية أو
حتى المضمون.
فالسلسلة اإلرهابية الوهابية السعودية طويلة جداً...
وهي مليئة بالعقد وك ّل عقدة لها حقبة تاريخية ...ولكن
يجمع ك� ّل ه��ذه العقد عامل واح��د ومشترك هو أنّ هذه
تصب بها جميعها غير مش ّرفة.
الحقب التاريخية التي
ّ
وه ��ذا االش��ت��راك ل�ي��س م�ح��ض ال �ص��دف��ة ب��ل ه��و نتيجة
حتمية التسليم بها أمر طبيعي سواء من حيث المنهجية
الداخلية المتبعة من نظام آل سعود أو الخارجية منها.
هذه المنهجية التي لم تفتقد الى البعد السياسي بقدر ما
تفتقد الى البعد الديني واألخالقي.
أع �ت �ق��د أنّ ن �ظ��ام آل س �ع��ود أب �ع��د ب�ك�ث�ي��ر بخطوات
وم�س��اف��ات كبيرة ال يمكن قياسها ع��ن عالم السياسة
والدبلوماسية.
هذا االعتقاد هو واقعة حقيقية ،مرئية وملموسة من
الجميع وال يمكن حصرها في بوتقة االتهام المجرد من
المصداقية.
«آل سعود» ذل��ك النظام الطاغية ال��ذي استرسل في
اإلبداعات اإلجرامية والداعشية بامتياز .فهناك ك ّم هائل
من أقذر وأبشع الجرائم التي يجب مساءلة ومحاسبة

آل سعود عليها .ففي عقول وقلوب األمة اإلسالمية كلها
الكثير والكثير من الدالئل واإلثباتات على إج��رام ذلك
النظام.
هناك الكثير من المشاهد المأسوية التي يندى لها
الجبين ،ويصرخ من شدّة فظاعتها التاريخ.
وآخرها إعدام الشيخ المجاهد نمر باقر النمر.
فكم جريمة ارتكبها آل سعود بتلك الجريمة؟ وكم
ثمنا ً يجب أن يدفعوا ألجلها؟
وبأي وجه حضاري أخالقي ديني
فبأي عقل سياسي
ّ
ّ
سيتحدث آل سعود ويناقشون ويجتمعون ويواجهون
المجتمع الدولي بعد ارتكاب تلك الجريمة النكراء؟
ه��ل ي��ري��د آل س�ع��ود ه��ذه ال �م��رة أي �ض �ا ً التسلق على
ساللم االدّعاءات الواهمة والكاذبة بحجة ابتغاء السالم
ومكافحة اإلرهاب؟
عملية اغتيال الشيخ نمر الباقر ،ت��د ّل علـى أنّ ذلك
ال�ن�ظ��ام ف�ق��د ال �ق��درة وال�س�ي�ط��رة وال�ت�ح�ك��م بتص ّرفـاته
وب �ق��رارات��ه ح�ت��ى وص��ل إل��ى درج ��ة ال �غ �ب��اء والحماقة
والسفاهة ،ويصبح الصمت هنا عقم سياسي ودولي،
وع�ج��ز ف��اض��ح يلحق ب��ه ال �خ��زي وال �ع��ار ،إذا ل��م تتخذ
اإلج��ـ��راءات ال�لازم��ة لوقـف ذل��ك النظـام المجـرم عند
حدّه.
فآل سعود لم يحترموا األصول والتعاليم اإلسالمية،
ولم يحترموا كبار العقول الدينية ،وما تعنيه من رموز
إسالمية وسلمية .فهذه الجريمة النكراء ليست دينية
فقط ب��ل ه��ي سياسية ،بأبعادها ك��اف��ة ،موعد وطريقة
تنفيذها والغاية والهدف األساسي من تنفيذها خرق
دول��ي وخ��رق خلقي وخ��رق للعمق اإلنساني ينصبون
في بوتقة االستهتار والالمباالة وع��دم االكتراث الذي
ال ين ّم ع��ن سياسة دول��ة تعي حقيقة م��ا تقوم ب��ه ،إنما

تن ّم ع��ن تصرف جماعات ،مجموعات إرهابية جاهلة
ت�ح��اول ج��اه��دة منذ األزل تمثيل نفسها بهيئة دول��ة،
اتبعت الهمجية والبربرية والهنجعية واالستبداد والظلم
كسلوك جماعي متطرف.
ه��ذا االه �ت��زاز والتخبّط وع��دم ال �ت��وازن ال��ذي أصبح
مكشوفا ً ومفضوحا ً للعالم كله.
فكيف يمكن آلل سعود أن ينظموا تحالفا ً إسالميا ً
يدعون فيه إلى محاربة اإلرهاب من جهة ،فيما ينفذون
بحق شيخ كبير له وزن��ه وقيمته اإلسالمية والسلمية
عملية إعدام مجحفة بحق العالم االسالمي كله من جهة
أخرى.
كيف لداعية السالم أن تعدم روح�ا ً بريئة ثمنا ً لقول
كلمة ال�ح��ق ،ثمنا ً للمطالبة بالتح ّرر م��ن ب��راث��ن الجهل
والعبودية واالستعباد والظلم واالس�ت�غ�لال وتحقيق
المساواة اإلنسانية المعدومة الوجود في منهجية ذلك
النظام الحاقد ،ومتى ص��ار حق الكالم جريمة تتطلب
عقوبة اإلع ��دام؟ تنفيذ ه��ذه الجريمة يخلص للوصول
الى ك ّل شيء إال إلى مكافحة اإلرهاب ،فهذا أمر يستحيل
تصديقه واستيعاب إمكانية صدوره من آل سعود الذين
أي قرار إال لتحقيق مطامعهم
ال يجتمعون وال يصدرون ّ
وأحقادهم ،إال إلث��ارة النعرات الطائفية والمذهبية ،إال
لتحقيق مشروعهم الوهابي الحاقد ،إال تنفيذا ً ألوامر
أميركا و«إسرائيل».
آل س�ع��ود ص��ار إج��رام �ك��م خ ��ارج ب��وت�ق��ة االت �ه��ام...
وحان الوقت للمحاسبة وللمساءلة ولتصنيفكم بشكل
أساسي وبك ّل أولوية وفي المقدمة كجماعات إرهابية
تجب مكافحتها ...والتخلص م��ن فظائعها اإلجرامية
بحق البشرية جمعاء ،فقد انعدم واخت ّل توازنكم وحان
اآلن وقت السقوط.

فرن�سا تخطط لبناء مع�سكر جديد لإيواء  3000الجئ

الهند تعلن ت�صفية جميع مهاجمي
قاعدتها الجوية في والية بنجاب

فنلندا تفر�ض نظام الت�أ�شيرات على المهاجرين
ذك��رت وسائل إع�لام فنلندية أن
شركة « »Finnlinesالبحرية بدأت
بمطالبة المهاجرين الوافدين من
ألمانيا بتقديم تأشيرات أو وثائق
خاصة لدى دخولهم فنلندا ،مشيرة
إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذا ً ألمر
السلطات الفنلندية.
وي��ج��ب على المهاجرين الذين
يركبون سفنا ً تابعة لـ«»Finnlines
في ميناء ترافيميوند في مدينة لوبيك
األلمانية ع��رض تأشيرة أو وثيقة
تسمح لهم بالمكوث في فنلندا ،إضافة
إلى جواز السفر أو بطاقة شخصية
مع صورة فوتوغرافية للراكب .وإال
يمنع من الصعود إلى السفينة.
م�����ن ج����ان����ب����ه ،ن����ق����ل م���وق���ع
عن
«»Hufvudstadsbladet
وزارة الداخلية الفنلندية قولها «لقد
بحثنا الوضع مع قادة «»Finnlines
وتأكدنا من أن هذه الشركة شددت
مطالبها» .فبحسب معلومات وزارة
الداخلية الفنلندية ،فإن عشرات آالف
المهاجرين وصلوا إلى أراضي البالد
خالل األشهر العشرة األخيرة من عام
 2015الماضي.
الى ذلك ،كشفت صحيفة «سان»
البريطانية أن حكومة باريس تخطط
لبناء معسكر لـ  3000الجئ بمنطقة
دون��ك��ري��ك التي تبعد  25ميالً عن
مخيم الغابة بمنطقة كاليه الفرنسية،
حيث توقعت الصحف البريطانية
فتح المعسكر خالل األسابيع القليلة
ألول مرة منذ إغالق معسكر سانغات
لالجئين.
وت��ح��دث��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ع���ن ه��ذا
المخطط بالتزامن مع تسارع أزمة

الالجئين في المنطقة ،فقد تضاعف
ع��دد خيامهم خ���ارج كاليه ليصل
إل���ى  6آالف ش��خ��ص أغ��ل��ب��ه��م من
سوريا والمغرب وإريتريا ،ووفقا ً
لتصريحات أح��د المسؤولين في
الحكومة الفرنسية فإن العدد أصبح
أكثر ما يمكن أن تستوعبه المنطقة.
ويعد ميناء كاليه الفرنسي مقصدا ً
للمهاجرين الذين يرغبون في خوض
تجربة العيش في المملكة المتحدة
ع��ب��ر ال��ن��ف��ق األوروب�����ي بشكل غير
قانوني.
وأثير الجدل حول مخيم كاليه،
بعدما أعرب رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون عن قلقه من أسراب
بشرية لمهاجرين غير قانونيين في

مدينة كاليه الساحلية الفرنسية
والتي تعد أح��د طرفي خط بحري
لنقل الشاحنات والمسافرين بين
بريطانيا وفرنسا ،يحاولون الوصل
إلى بريطانيا.
وت��ت��خ��وف بريطانيا م��ن تدفق
الالجئين عليها خاصة وأنه شهدت
ال��ص��ي��ف ال��م��اض��ي ت��دف��ق �ا ً ك��ب��ي��را ً
للمتسللين إل��ى نفق المانش إلى
بريطانيا .وق��ال النائب ع��ن حزب
المحافظين البريطاني ،تيم لونتان،
إن خطوة فرنسا لبناء المعسكر غير
مفيدة وغير مجدية.
وك�����ان م��ع��س��ك��ر «س���ان���غ���ات»
للمهاجرين ق��د تسبب ف��ي توتر
العالقات بين بريطانيا وفرنسا،

انتهى بغلقه ع��ام  2002لكن بناء
معسكر جديد لالجئين أعاد الذاكرة
إلى تجربة «سانغات» التي أشرف
عليها آن��ذاك الصليب األحمر وكان
يأوي ما يقارب  1300الجئ.
ومعسكر س��ان��غ��ات أث���ار ت��وت��را ً
بين فرنسا وبريطانيا حيث اتهمت
باريس لندن بعدم تشديد قوانينها
المتعلقة بالهجرة في حين اتهمت
لندن باريس بعدم بذل أي جهد لمنع
طالبي اللجوء السياسي من محاولة
الدخول الى فرنسا ،كما أنه ال طالما
اشتكت الحكومة البريطانية من أن
الشرطة الفرنسية تغض النظر عن
عمليات تهريب المهاجرين الذين
يسعون الدخول إلى بريطانيا.

الواليات المتحدة ِّ
ت�صدر �أول �شحنة نفط منذ � 40سنة
صدرت الواليات المتحدة أول شحنة من نفطها
بعد إلغاء حظر دام أربعين سنة ،حسبما أفادت
به وكالة «بلومبرغ» اإلخبارية الجمعة  1كانون
الثاني.
وبحسب ال��وك��ال��ة ف��إن شاحنة نفط تابعة
لشركة «كونوكو فيليبس» األميركية غادرت مدينة
كوربوس كريستي في والية تكساس قاصدة أحد
الموانئ اإليطالية ،حيث ستستلف شركة «فيتول»
السويسرية الهولندية م��ا تحمله م��ن النفط
والمكثفات.
وأش��ارت «بلومبرغ» إلى أن الواليات المتحدة
ستقوم بتوريد شحنة نفط واحدة على األقل لشركة
«فيتول» ،وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة
بتجارة النفط ،خالل األيام المقبلة.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت
سابقا ً بأنه خالل األسبوع األول من الشهر الجاري
تخطط الواليات لتصدير حوالى  600ألف برميل
من النفط المستخرج من بطون األراضي األميركية
من ميناء هوستون جنوبي والية تكساس.
وك��ان الكونغرس األميركي ق��د واف��ق ف��ي 18
كانون األول الماضي على إنهاء الحظر المطبق
منذ  40سنة على صادرات النفط .وتم فرض حظر
تصديرات النفط في عام  1975وسط أزمة الطاقة
الناجمة عن النزاع في الشرق األوس��ط ،وكانت

الشركات األميركية تقوم منذ ذلك الحين ،بتصدير
منتجات النفط المكرر فقط ،بما في ذلك البنزين.
ويقول مؤيدو رف��ع الحظر ،أن ذل��ك سيعود
بنتائج إيجابية على االقتصاد األميركي ،في ظل
ظروف نمو إنتاج النفط في الواليات المتحدة،
بيمنا يرى معارضو استئناف تصدير النفط ،أن
ذلك سيخدم مصالح شركات الطاقة الكبرى على

حساب مصالح المستهلكين.
وتزايدت الضغوطات على الحكومة األميركية
في اآلونة األخيرة لرفع حظر التصدير هذا ،وذلك
بعد زي��ادة اإلنتاج النفطي في الواليات المتحدة
بفضل تكنولوجيا جديدة في الحفر والتي سمحت
بالتنقيب في التربة الصخرية ،ما دف��ع اإلنتاج
والمخزون األميركي إلى مستويات قياسية.

رو�سيا تختبر  160نموذج ًا للأ�سلحة الحديثة
أف��ادت وزارة الدفاع الروسية ب��أن ميدانها الرئيسي الختبار األسلحة
والمعدات العسكرية الحديثة «كابوستين يار» الكائن في مقاطعة أستراخان
بجنوب البالد سيشهد تكثيفا ً ملحوظا ً لفعالياته هذا العام.

قالت مصادر من
معارضة الجزيرة
العربية إنّ إعدام الشيخ
نمر النمر قد ُنفذ قبل
اإلعالن عنه بوقت
طويل ،وربما بعيد
إلقاء القبض عليه ،وإنّ
التأخير في اإلعالن عن
تنفيذ اإلعدام كان ينتظر
توقيتا ً سياسيا ً يرتبط
بالرسائل المحلية
واإلقليمية التي يريد
السعوديون توجيهها
عبر العملية ،وإنّ دفن
الشيخ النمر وعدم
تسليم جثته إلى ذويه
عائد لهذا السبب من
جهة ولحجم التنكيل
الذي لحق بالجثة قبل
مقتل النمر وبعده من
جهة ثانية...

وأضافت الوزارة في بيان أن حوالى  160نموذجا ً جديدا ً لألسلحة والمعدات
العسكرية ستخضع لالختبارات هذه السنة بالمقارنة مع  80تقريبا ً خالل
األشهر الـ 12الماضية.
ويعود ازدياد كثافة األعمال التجريبية في الميدان إلى سببين رئيسيين،
أولهما إتمام تنفيذ خطة الدولة الخاصة بإعادة تسليح القوات المسلحة
الروسية حتى عام  ،2020وثانيهما االنتهاء من إنجاز مشروع تحديث مجمع
الميدان نفسه من الناحيتين التقنية والتكنولوجية وذلك من خالل تطبيق
األنظمة األوتوماتيكية المختلفة بالدرجة األولى هناك.
وسيجرى التركيز في االختبارات على تطوير أنظمة حماية المنشآت
العسكرية واألسلحة والمعدات من وسائل االستطالع واألسلحة الدقيقة
التصويب الموجودة لدى العدو المحتمل.
ويعتبر «كابوستين يار» ميدانا للتجارب فريدا ً من نوعه حيث يحتل مساحة
 9.5مليون هكتار .كما توجد له امتدادات جغرافية في المقاطعات الروسية
والكازاخستانية المجاورة ،مما يتيح إمكانية إجراء التجارب على عناصر
وأنظمة الدفاعات الوطنية المضادة للصواريخ بكاملها.

أف��ادت مصادر رسمية أمس بأن الهجوم المسلح الذي استهدف القاعدة
الجوية في والية البنجاب شمال غرب الهند أودى بحياة  17شخصا ً على األقل،
إلى جانب سقوط عدد من الجرحى.
وقال راجيف مهريشي النائب األول لوزير الداخلية الهندية للصحافيين إن
من بين القتلى  6عناصر من القوات الجوية و 5آخرين رجال األمن ،مشيرا ً إلى
تصفية  6من المهاجمين ،لكن رجح وجود اثنين آخرين ما يزاالن في القاعدة.
وبحسب السلطات الهندية ،فإن المسلحين الذين ينتمون لجماعة «جيش
محمد» ،هاجموا فجر السبت الماضي القاعدة الجوية في بلدة بنهانكوت،
مشيرا ً إلى أن هؤالء المسلحين تسللوا إلى األراضي الهندية قادمين من مدينة
بهاولبور الباكستانية المجاورة مستقلين سيارة للشرطة قاموا بسرقتها قبل
يوم من الحادث ،وتم العثور عليها في قرية تقع على بعد كيلومتر واحد من
مكان الهجوم.
وفي السياق ،قال المارشال الجوي الهندي أنيل خوسال إن عملية تأمين
القاعدة الجوية ال تزال مستمرة فيما قالت الحكومة إنه ال يمكنها بعد تأكيد
مقتل مسلحين كانا مختبئين في الداخل .وقال وزير الداخلية راجيف مهريشي
للصحافيين في نيودلهي إنه تأكد مقتل أربعة مسلحين وإنه يأمل أن يقتل
االثنان اآلخران الطليقان بحلول بعد الظهر.
يذكر أن الهجوم وقع بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
إلى باكستان ،وهي أول زيارة يقوم بها رئيس الحكومة الهندية إلى باكستان
منذ  10سنوات.
من جهتها ،دانت وزارة الخارجية الباكستانية الهجوم ،مؤكدة تمسك بالدها
بالتعاون مع الهند وغيرها من دول المنطقة من أجل استئصال اإلرهاب.

�سيول :بيونغ يانغ ربما ت�ستعد
الختبار قنبلة هيدروجينية
قالت وحدة عسكرية كورية جنوبية ،أمس ،إن كوريا الشمالية ربما تكون
تستعد الختبار قدرات أسلحتها النووية الحرارية في موقعها للتجارب النووية
في «بيونغ كيه ري».
وقالت قيادة الدفاع البيولوجي واإلشعاعي لكوريا الجنوبية إن كوريا
الشمالية وضعت بالفعل األساس لتطوير أسلحة نووية حرارية ،وأنها قد
تكون بدأت في إنتاج التريتيوم ،وهو نظير مشع ضروري لصنع أسلحة نووية
أكثر تطوراً.
وأضافت الوحدة الكورية التي تقع تحت السيطرة المباشرة لوزارة الدفاع
الكورية الجنوبية أنها ال تستبعد احتمال أن عمليات الحفر في الشمال لنفق
جديد في موقع «بيونغ كيه ري» للتجارب النووية ،يمكن أن تكون مصممة
لتجارب األسلحة النووية الحرارية.
وقالت إنه بالنظر ألبحاث كوريا الشمالية المتعلقة بالتكنولوجيا النووية
وتاريخها في االختبارات تحت األرض ،والوقت ال��ذي مضى منذ تطويرها
النووي ،فإنها تمتلك األساس لصنع أسلحة نووية حرارية.
وكانت كوريا الشمالية قد أجرت حتى اآلن ثالث تجارب نووية ،في األعوام
 2006و 2009و ،2013كلها في موقع «بيونغ كيه ري» .وفي األسبوع الماضي
قال معهد « 38نورث» لألبحاث األميركي ،إنه استنادا ً إلى الصور عالية الدقة
الجديدة لألقمار الصناعية  ،فإن كوريا الشمالية تمضي قدما ً في حفر نفق جديد
في الموقع المذكور.
وفي تشرين األول الماضي ،أفادت المخابرات الوطنية في سيول في تنوير
للنواب البرلمانيين ،إن بيونغ يانغ تستعد إلجراء التجربة النووية الرابعة،
على الرغم من أن التجربة ليست وشيكة.
وقالت وحدة الدفاع الكورية الجنوبية ،إنه في حال قيام كوريا الشمالية
بإجراء تجربتها النووية الرابعة ،فإنها ستتخذ شكالً جديداً ،مشيرة إلى أن
الشمال يمكنه تفجير أسلحته لالنشطار المعزز ،لكننا ال نعتقد بأنه قادر اآلن
على اختبار قنبلة هيدروجينية.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد صرح في كانون األول
الماضي بأن ب�لاده قد ط��ورت قنابل هيدروجينية ،على الرغم من أن هذه
التصريحات قوبلت بتشكك من قبل الخبراء ،الذين أش��اروا إلى أن كوريا
الشمالية لم تصل بعد إلى المراحل النهائية الستكمال قنابلها الهيدروجينية.

