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ال�سعودية فك وتركيب
} ناجي الزعبي
تعاني السعودية ال��وي�لات من «حكمة» القيادة الحالية التي
تمضي بها ال��ى ال��ه��اوي��ة ،فالمنطقة الجنوبية تخضع لسيطرة
الثورة اليمنية من عسير الى نجران وجيزان وسط صمت دولي
أي شيء باستثناء تح ّمل الخسائر
مريب وعجز سعودي عن فعل ّ
عند ك ّل محاولة الستعادة سيطرتها على تلك المناطق.
كما تلتهب المنطقة الشرقية وخصوصا ً بعد اغتيال الشيخ نمر
أج��ج اغتياله الظالم
النمر المحسوب على السنة والشيعة ،فقد ّ
البشع مشاعر النقمة الكامنة بانتظار فتيل اإلش��ع��ال ،وفصل
المنطقة التي توجد فيها واحدة من أكبر شركات النفط في العالم
وإخضاعها للسيطرة األميركية لسرقة نفطها وثرواتها.
وت��ت��و ّرط بعدوان غاشم على سورية وال��ع��راق واليمن فاقت
تصب في خزائن شركات صناعة
كلفته مئات المليارات التي
ّ
األسلحة األميركية عابرة القارات ،وقد نتجت عن هذا العدوان
أزمة اقتصادية عميقة فاقمها خفض السعودية نفسها ألسعار
النفط لإلطاحة باالقتصاد اإليراني والروسي والفنزويلي ،لكن
خفض األسعار ارت�� ّد عليها ح��دّة في األزم��ة االقتصادية ،بحيث
خرجت علينا رئيسة صندوق النقد الدولي بوصفة تطالب بها
دول الخليج بفرض مزيد من الضرائب لتعويض النزيف المالي
بسبب ال��ت��و ّرط ف��ي ال��ع��دوان على الشعب ف��ي س��وري��ة والعراق
واليمن.
وهي اآلن تع ّد ق�� ّوة قوامها  150ألف مرتزق من  34جنسية
لش ّن عدوان بري مباشر على الشعب السوري يستنزف المزيد
من المليارات ،وقبلها المزيد من الدماء والخراب والدمار.
ففي حالة اإلقدام على خطوة االعتداء على سورية ستكون قد
ش ّرعت الباب على مصراعيه لمشروع تفكيك السعودية وتفجير
أزماتها وتناقضاتها الداخلية ،وفي األسرة المالكة تحديداً ،فقد
خ��رج الملك سلمان على قواعد ت��وارث الحكم ال��ذي درج عليها
آل سعود ،وك��ان سببا ً في استتباب الملك للعائلة بتعيين ولده
وليا ً لولي العهد في خ��روج سافر على تقاليد ت��وارث الحكم ما
سيفجر النقمة واإلح��س��اس بالغبن واالستئثار بال ُملك حينما
تلوح الفرصة ،وأخلت الجبهة الداخلية من الجيش الذي يصون
وحدتها ويحمي نظامها وأمنها واستقرارها ،وس ّوغت إليران
الدفاع عن سورية ودع��م الثورة اليمنية ،وأسقطت االتفاق مع
روس��ي��ا ال���ذي ن��ص على ع��دم ت��زوي��د ال��ث��ورة اليمنية باألسلحة
وخصوصا ً المقاومة للطائرات نظير عدم االعتداء على سورية،
وبالتالي فستعمل روسيا وإي���ران على تسليح ال��ث��ورة اليمنية
وإغ��راق األس��واق بالنفط لتخفيض أسعاره ،وتجعل من الجبهة
الداخلية ه��دف��ا ً لالستهداف العسكري ،كما سيجابه عدوانها
البري ،إنْ حدث ،قوات إيرانية وروسية إضافة إلى سالح الجو
الروسي.
ويعجل بتنفيذ مخطط انتزاع المناطق الشمالية من السعودية
ّ
وإلحاقها ب��األردن وفقا ً لسيناريو التفكيك ،بعد تحرير المنطقة
الجنوبية وإعادتها إلى أصحابها اليمنيين األصليين.
وقد أصبحت السعودية بفضل السياسة «الحكيمة» أقرب الى
تركيا المعزولة عن ك ّل أصدقائها وحلفائها وجيرانها وال تحتفظ
إال بصداقة العدو الصهيوني برغم التفاف الدول المرتزقة التي
ال ي��ع�� ّول عليها ف��ي األزم���ات الحقيقية ،وه��ي تمضي ال��ى مزيد
من العزلة ،فقد أص��در البرلمان األوروب��ي ق��رارا ً بوقف تسليح
السعودية بسبب المجازر واالنتهاكات السعودية في اليمن،
وف��ي لبنان استفزّت معظم القوى والشعب اللبناني بمحاولة
إذالل��ه وتفجير جبهته الطائفية الداخلية واستهداف ح��زب الله
بسبب تراجعها عن هبة المليارات األربعة للجيش والقوى األمنية
اللبنانية ،وهي المتوقفة أصالً ،وبسبب تحريضها دول الخليج
على طرد الرعايا اللبنانيين وسحب رعاياها من لبنان ،وص ّرح
كيري بان واشنطن لن تقود (القوة المسلمة السنية التي ستش ّن
عدوانها على سورية) ،وأعلن الناتو أنه لن يدعم هذا العدوان.
تمنح السعودية بغطرستها وتط ّرفها خصومها نصرا ً مجانيا ً
على قاعدة أنّ النصر ال يعتمد فقط على األعداد ،والعدّة والذكاء،
بل أيضا ً على غباء الخصم ،وترسي قواعد االعتداء والخروج على
األعراف والقوانين والشرعية مستخدمة القوة المسلحة وسطوة
المال وشراء الذمم وإفسادها في غياب عن الواقع وعدم القدرة
على قراءة المتغيّرات وموازين القوى في الوقت الذي تنفتح فيه
إيران على أوروبا وأميركا الشمالية والالتينية وآسيا وأفريقيا،
وتجرى انتخاباتها وفقا ً لمعايير رفيعة تغرق مملكة الظالم التي
مكث وزير خارجيتها أربعين سنة على رأس وزارته.
يقول الغزالي :ليس بالضرورة أن تكون عميالً لتخدم أعداء
الوطن ،يكفي أن تكون غبيا ً لتفعل ذلك.
هذا السيناريو يم ّهد إلعادة تركيب دول الخليج الذي ستلعب
به ع ّمان دورا ً محوريا ً نظرا ً إلى رصانة ما أنيط بها وما اتخذته
م��ن م��واق��ف وأدوار ف��ي ال��ف��ت��رة ال��م��اض��ي��ة ،بحيث تصبح حلقة
الوصل مع إيران الحديثة الممتدّة على الوطن العربي والخليج،
وتخرج دول الملح والظالم والجهل والتخلف من خريطة التاريخ
كوصمة يجب تفادي تكرار تجربتها ،فهل تعي دولة الملح والنفط
األسود ماذا أع ّد لها ...قبل فوات األوان؟

كيم جونغ �أون 1.5 :مليون
كوري �شمالي لبوا نداء الوطن
أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس أن حوالى  1.5مليون
شخص تطوعوا للخدمة العسكرية بعد يومين من إع�لان أصدرته قيادة
الجيش الشعبي الكوري الشمالي العليا.
ونقل التلفزيون الرسمي رسالة تقدير وجهها الزعيم الكوري إلى المتطوعين
من عمال وطالب للخدمة العسكرية.
وقال كيم إن حوالي  1.5مليون شخص من العمال والطالب العاملين في
جميع أنحاء البالد تطوعوا للخدمة العسكرية ،معربين عن مشاعر العداء
لإلمبريالية األميركية وحليفتها كوريا الجنوبية.
وذكر كيم أن األعداء ال يعرفون حق المعرفة أن الشعب الكوري سيفوز بنصر
نهائي عبر تدمير أعدائه .
تجدر اإلشارة إلى أن حدة التوتر بين الكورتين تأججت بعد تحذير كوريا
الشمالية في بيان يوم الـ 23من شباط ،من ضربات وقائية تستهدف جارتها
الجنوبية ،مضيفة أن الهدف الرئيسي منها هو المكتب الرئاسي في سيول.

مادورو يدعو �أوباما �إلى بناء عالقات
احترام متبادل ورفع العقوبات
دعا الرئيس الفنزويلي نيكوالس م��ادورو واشنطن إلى الحوار واالحترام
المتبادل ،معربا ً عن أمله في أن يرفع الرئيس األميركي باراك أوباما العقوبات
عن عدد من المسؤولين الفنزويليين.
وقال مادورو خالل لقاء مع ممثلي  35دولة لشركات التعدين« :آمل أن يلغي
أوباما قبل التاسع من آذار المقبل وثيقة العقوبات ضد فنزويال ...وأن يظهر
رغبة في إقامة عالقات طيبة مع فنزويال ودول التحالف البوليفاري األميركتين
وأميركا الالتينية».
وكان أوباما قد فرض في آذار عام  ،2015عقوبات على  7مسؤولين من
الحكومة الفنزويلية ،تضمنت مسؤولين في القوات المسلحة والشرطة
واالستخبارات التابعة للجمهورية البوليفارية ،ومدع عام واحد.
ومع ذلك ،ال تزال الواليات المتحدة واحدة من الشركاء التجاريين لدول
أميركا الجنوبية .وفي نهاية عام  2014تجاوز حجم التبادل التجاري بين
البلدين  40مليار دوالر.

كوالي�س

ماذا عن �أميركا الم�أزومة وجوقتها الحائرة وخططها البديلة ل�سورية؟
} هشام الهبيشان
قبل خمسة أعوام ،اختارت أميركا ،بالشراكة مع الكيان
الصهيوني وبدعم من بعض أدواتها اإلقليمية وبعض
الكيانات التي تدّعي أنها عربية ،سورية لتكون المرحلة
الثالثة الستكمال مشروعها الهادف إلى ضرب سورية
وإسقاط محور الممانعة في المنطقة .والواضح اليوم،
وبعد مرور هذه األع��وام الخمسة العجاف على سورية،
أنّ حرب أميركا التي تحكمها وتديرها اليوم الجماعات
المتصهينة النافذة فيها هي ح��رب معقدة وب��دأت ترت ّد
نتائجها وتداعياتها على أميركا نفسها وعلى حلفائها.
وهنا يعلم ك � ّل متابع لخفايا ال��ح��رب على سورية
أنّ الواليات المتحدة األميركية كانت رأس الحربة في
استهداف سورية ،وقد ساهمت في شكل كبير في التحضير
للمؤامرة عليها وفي دعم أعدائها وخصوصا ً التنظيمات
اإلرهابية التي تدّعي أنها تحاربها عبر التحالف الكاذب
الذي تقوده ،وقد حالت حكمة القيادة السورية والعقالء
من السوريين الوطنيين الحريصين على وحدة بالدهم
والواعين خطورة المؤامرة عليها ،وقوة وتماسك الجيش
العربي السوري ،ومتانة التحالفات اإلقليمية والدولية
لسورية الدولة مع روسيا وإي��ران وق��وى المقاومة ،من
دون تحقيق القوى المعادية أهدافها وأجنداتها التقسيمية
الهادفة إلى إغ��راق ك ّل الجغرافيا السورية في الفوضى
والصراعات.
استطاعت سورية خالل هذه المرحلة وبعد مرور خمسة
أعوام على الحرب الكونية ضدّها ،أن تستوعب الضربة
األول��ى من أميركا وحلفائها ،وهي األكثر صعوبة خالل
هذه الحرب المفروضة عليها ،وهي ضربة متعدّدة الوجوه
واألشكال والفصول وذات أوجه وأهداف «عسكرية» غير
مباشرة واقتصادية واجتماعية وثقافية ،ومع انكسار

معظم ه��ذه األن��م��اط م��ن ال��ح��رب على أب���واب الصخرة
الدمشقية الصامدة ،أجبر الصمود السوري بعض الشركاء
في الحرب على سورية على االستدارة في شكل كبير في
مواقفهم ،فهم اليوم مأزومون ويتخبّطون والدليل على ذلك
حديثهم عن الخطط البديلة لسورية ،وهذا دليل على إفالس
محور واشنطن وعجزه عن تحقيق أهدافه في سورية.
ال��ي��وم ...وبعد اإلن��ج��ازات المميّزة للجيش العربي
السوري والمدعومة والمسنودة من حلفاء سورية ،بدأت
معظم القوى الدولية التي شاركت في الحرب على الدولة
السورية تدرك أنّ جميع حصون وقالع «المجاميع اإلرهابية
المسلحة» من الشمال إلى الجنوب السوري ،تشارف على
االنهيار ،حتى أنّ بعضها قد انهار فعالً ،وأنّ نسبة كبيرة
من الشعب السوري باتت تبتعد كليا ً عن أجندة المؤامرة
القذرة التي تستهدف سورية ،بعد أن أدركت أنها كانت
ضحية لمؤامرة قذرة تستهدف سورية ك ّل سورية ،بشعبها
ومق ّوماتها وهويتها وتاريخها وحضارتها.
وفي هذه المرحلة ال يمكن إنكار حقيقة أنّ حرب أميركا
وجوقتها على سورية ما زالت مستمرة ،ولكن مع ك ّل ساعة
تمضي من عمر هذه الحرب تخسر أميركا ومعها حلفاؤها
أكثر مما تخسر سورية ،ويدرك األميركيون هذه الحقيقة
ويعرفون أنّ هزيمتهم ستكون لها مجموعة تداعيات،
فأميركا اليوم مجبرة على االستمرار في حربها على سورية
إلى أمد معيّن ،ولكن لن يطول هذا األمد ،وهي اليوم تقف
أمام خيارين ال ثالث لهما ،إما الحرب العسكرية المباشرة
في سورية ،أو االستدارة في شكل كامل نحو التفاوض
العلني مع الدولة السورية ،وفي كال الخيارين أميركا
خاسرة ،وه��ذا ما يؤكد أنّ الصمود السوري على مدى
خمسة أعوام قد وضع أميركا في أزمة حقيقية وحالة غير
مسبوقة من اإلرب��اك في سياستها الخارجية ،وهي أزمة
ستكون لها تداعيات مستقبلية ستطيح بك ّل المشاريع
الصهيو -أميركية الساعية إلى تجزئة المنطقة ليقام على

أنقاضها مشروع دولة «إسرائيل اليهودية» التي تتحكم
وتدير مجموعة من الكانتونات الطائفية والعرقية والدينية
التي ستحيط بها ،حسب المشروع األميركي.
ختاماً ،من الواضح أنّ أميركا ومعها جوقتها الغربية
واإلقليمية وبعض الكيانات العربية بدأت تستشعر ،أنّ
تسارع األح��داث وكشف خيوط المؤامرة ودراماتيكية
التطورات الميدانية ،وتعدّد جبهات القتال على األرض
واالنتصارات المتالحقة للجيش العربي السوري وما
يصاحبها من هزائم وانكسارات وتهاو في بعض قالع
المسلحين اإلرهابيين العابرين للقارات حسب التصنيف
ال��دول��ي ،و«المعارضين» حسب التصنيف األميركي،
سيجبر الكثير من القوى الشريكة في الحرب على سورية
على تغيير موقفها م��ن ه��ذه ال��ح��رب ،واالس��ت��دارة نحو
التفاوض مع الدولة العربية السورية ،وهذا ما ال تريده
واشنطن وال جوقتها ،فانتصار سورية الدولة يعني أنّ
هناك ضربة قاسمة تع ّرض لها المشروع األميركي –
الصهيوني في المنطقة ،وهذه الضربة تعني بشكل أو بآخر
تعجيل زوال الكيان الصهيوني من المنطقة ومعه بعض
الكيانات العربية ،ومن هنا بدأ واضحا ً حجم التخبّط
واألزمة والهستيريا وحالة الالوعي التي تعيشها واشنطن
وجوقتها نتيجة وضوح مؤشرات انتصار سورية الدولة
على هذه الحرب المفروضة على الدولة العربية السورية.
واألكثر وضوحا ً اليوم أنّ صمود سورية هو الضربة
األولى إلسقاط هذا المشروع الذي يستهدف المنطقة كلها،
وحسب ك ّل المؤشرات والمعطيات التي أمامنا ليس أمام
األميركيين وجوقتهم اليوم سوى اإلق��رار بحقيقة األمر
الواقع ،وهي فشل وهزيمة حربهم على سورية واالستعداد
لتح ّمل التداعيات.

* كاتب وناشط سياسي – األردن
hesham.habeshan@yahoo.com
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�إيران تحبط عمليتين �إرهابيتين خالل �أيام االنتخابات

الإ�صالحيون يحققون فوز ًا �شبه م�ؤكد في انتخابات �إيران
أعلنت لجنة االنتخابات في إيران أمس ،أحدث نتائج
عملية فرز األصوات للدورة الخامسة النتخابات مجلس
خبراء القيادة لدائرة طهران االنتخابية.
وفي بيانها رقم  ،73أعلنت اللجنة فرز أصوات 5750
صندوق اقتراع في طهران والتي بلغت  3ماليين و 889ألفا ً
و 877صوتاً ،أظهرت حصول أكبر هاشمي رفسنجاني
على أكبر عدد من أصوات الناخبين ،يليه محمد آقا أمامي
كاشاني ،والرئيس اإليراني حسن روحاني في المرتبة
الثالثة.
يذكر أن لطهران  16مقعدا ً في مجلس خبراء القیادة من
أصل  88مقعداًَ ،وتم لغایة اآلن فرز أصوات  5آالف و750
صندوق اقتراع من إجمالي عدد صنادیق دائ��رة طهران
االنتخابیة البالغة عددها  6آالف و 138صندوقاً.
وتمكن اإلصالحيون من الفوز بمقاعد طهران الـ 30بعد
فرز  90في المئة من األص��وات ،وكانت النتائج األولية
لالنتخابات قد أظهرت تقدما ً واضحا ً لإلصالحيين على
حساب المحافظين ،فيما حصل مرشحو التيار المبدئي في
المدن األخرى ،الغالبية البرلمانية وفق النتائج الرسمية
المعلنة لحد اآلن ،حيث تشير التقارير إلى أن المبدئيين
حصلوا على نسبة  60في المئة من مقاعد مجلس الشورى
اإلسالمي الـ ،290في عموم إيران.
وجاء المتحدث باسم تحالف المحافظين ،غالم علي
حداد عادل ،المعروف بقربه من المرشد اإليراني األعلى،
علي خامنئي ،سادسا ً في دائرة طهران االنتخابية ،التي
تضم  30مرشحاً ،في حين فازت  8مرشحات من التيار
اإلصالحي في انتخابات دائرة طهران ،ومن المنتظر أن
تعلن النتائج النهائية للدائرة ،اليوم االثنين  29شباط.
وكانت انتخابات ال���دورة لخامسة لمجلس خبراء
القيادة في إيران أجريت يوم الجمعة الماضي ،بالتزامن
مع انتخابات مجلس الشورى اإلسالمي لدورته العاشرة.
ويتألف مجلس الشورى اإلسالمي (برلمان البالد) من
 290مقعداً ،وبلغ عدد المرشحين في انتخاباته 4844

مرشحا ً بينهم  586امرأة .فيما يضم مجلس خبراء القيادة
 88عضواً ،وهو يملك صالحيات اختيار الزعيم األعلى
للجمهورية اإلسالمية.
ال��ى ذل��ك ،أعلن وزي��ر الداخلية اإلي��ران��ي عبد الرضا
رحماني فضلي ،أن نسبة المشاركة في االنتخابات
تجاوزت الستين في المئة حتى اآلن ،متوقعا ً زيادتها بعد
االنتهاء من عملية فرز األصوات بشكل كامل.
في غضون ذل��ك ،قال روحاني« :أظهر الشعب قوته
من جديد ومنح حكومته المنتخبة مصداقية وقوة أكبر»،
مضيفا ً أنه سيعمل مع كل الفائزين في االنتخابات لبناء
مستقبل البلد المصدر للنفط.
وفي السياق ،قال فؤاد إزادي وهو أستاذ مساعد في كلية
الدراسات الدولية بجامعة طهران« :وفقا ً للنتائج التي

لدينا حتى اآلن يبدو أن المحافظين سيفقدون الغالبية
في المجلس المقبل بحصولهم على أقل من  50في المئة.
وحصل اإلصالحيون على  30في المئة وأبلى المرشحون
المستقلون بالء أفضل مما سبق ففازوا بنسبة  20في
المئة».
ويشغل المحافظون  65في المئة من مقاعد البرلمان
المنتهية واليته وينقسم العدد الباقي بين اإلصالحيين
والمستقلين الذين عادة ما يكونوا مؤيدين لروحاني.
وعزا إزادي تقدم اإلصالحيين بفارق كبير إلى نجاح
روحاني في التوصل إلى االتفاق النووي بين إيران والقوى
العالمية ورفع معظم العقوبات التي كبلت اقتصاد البالد
طول العقد الماضي وكذلك نجاحه في إعادة العالقات مع
الغرب.

وكتبت صحيفة اعتماد اإلصالحية التي ف��از رئيس
تحريرها بمقعد في طهران عنوانا ً رئيسيا ً يقول« :تنظيف
البرلمان» .وكتبت في صفحتها األولى« :لن يكون البرلمان
المقبل مثل أي برلمان آخر في تاريخ إيران ألنه لن يكون
هناك فصيل سياسي ينفرد بالرأي».
ومن المتوقع أن تعلن النتائج النهائية النتخابات
مجلس الشورى اإلسالمي ومجلس خبراء القيادة في إيران
األسبوع المقبل.
ومع استمرار فرز األص��وات أعلن وزير األمن اإليراني
محمود علوي عن كشف عمليتين إرهابيتين في شرق
وشمال غرب البالد خالل أيام االنتخابات ،وقال إن أجهزة
وزارة األمن ترصد كل حركة ولن تسمح بالمساس بأمن
البالد.
وأض���اف ع��ل��وي أم��س ف��ي ل��ق��اء ص��ح��اف��ي« :أن أحد
العناصر التكفيرية اعتقل على الحدود الجنوب الشرقية
للبالد في  8شباط يحمل معه قنبلتين يدويتي الصنع
متحكم فيها عن بعد ...باإلضافة إلى ضبط نصف كيلو
من المتفجرات مع صاعق التفجير وجهاز الريموت كنترول
وقنابل مغناطيسية لالغتيال».
وأضاف وزير األمن أن العملية اإلرهابية الثانية التي
أحبطت ترتبط بالحدود الغربية للبالد ،وق��ال« :تلقينا
معلومات عن محاولة إحدى التيارات اإلرهابية في خارج
البالد التسلل إلى داخل البالد وتنفيذ عمليات إرهابية ما
استدعى تدخل األجهزة األمنية ومراقبة الحدود والمناطق
الحدودية».
كما أشار علوي إلى ضبط زمرة إرهابية تضم أربعة
أشخاص في  24شباط الجاري بمعيتهم العديد من المعدات
التي تستخدم في العمليات االنتحارية والتفجيرات بما
فيها ستة أحزمة ناسفة و 9صواعق تفجير إلكترونية
و 1.5كغم من المساحيق القابلة لالنفجار ومعدات أخرى
تستخدم في العمليات االنتحارية والتفجيرية ،ولم يسمح
لهم في سلب أمن الناس أثناء االنتخابات.

اال�ستخبارات الألمانية تن�صتت على �آ�شتون ال�سلطات الرو�سية تفقد الأمل في �إنقاذ
وف�شلت في التن�صت على كيري
� 26شخ�ص ًا علقوا �أ�سفل منجم �شمال البالد
ذك���رت مجلة «دي���ر شبيغل» األلمانية أن دائ��رة
االستخبارات االتحادية األلمانية كانت قد حاولت
التنصت على هاتف وزي��ر الخارجية األميركي جون
ك��ي��ري ،لكنها ل��م تتمكن م��ن ذل��ك بسبب خطأ أحد
موظفيها.
وأوضحت المجلة نقالً عن مصادر حكومية خاصة،
أن الموظف لم يستطع التفريق بين خطة ترقيم هواتف
الواليات المتحدة وخطة ترقيم هواتف دولة أفريقية
لم تسمها ،بعد إدراج دائ��رة االستخبارات االتحادية
األلمانية هاتف الوزير األميركي في قائمة من يجب
التنصت عليهم ،عام .2013
مع ذلك ،أشارت «دير شبيغل» إلى أن التنصت على
كيري تحقق بشكل غير مباشر ،أي عبر التنصت على
هواتف محمولة لموظفين آخرين في وزارة الخارجية
األميركية.
يذكر أن دائرة االستخبارات االتحادية األلمانية كانت
قد تولت ،حتى عام  2013على األق��ل ،التنصت على
دبلوماسيي بعض الدول الغربية ،بما في ذلك السفارة
األميركية في السودان وعسكريو الواليات المتحدة في
أفغانستان ،باإلضافة إلى المفوضة السابقة لالتحاد
األوروب��ي لشؤون السياسة الخارجية واألمن كاترين
آشتون.

واستندت المجلة األلمانية في تقريرها إلى إفادات
مسؤولين في حكومة برلين ،بأن دائرة االستخبارات
األلمانية تنصت على آشتون ،خالل الفترة التي شغلت
فيها ،منصب ممثل السياسة الخارجية واألمنية لالتحاد
األوروبي ،ونائب رئيس المفوضية األوروبية.
يشار إلى أن تقارير إعالمية ،ادعت في وقت سابق
تنصت االستخبارات األلمانية ،على مؤسسات االتحاد
األوروب��ي ،وبعثاتها الدبلوماسية ،ومواطنين ألمان
يقيمون خارج البالد.
وكشفت وثائق سرية للمخابرات األلمانية منذ أيام
عن تنصت «بي إن دي» في إطار عملية مشتركة مع
وكالة األمن القومي األميركية على المكالمات الدولية
لفنلندا إضافة إلى أكثر من  30بلدا أوروبيا ،من بينها
روسيا.
وتجسست المخابرات األلمانية سنة  2000على
خطوط هاتفية دولية واتصاالت اإلنترنت في فنلندا
إضافة إلى أكثر من  30دولة أوروبية ،من بينها روسيا،
حسبما أف��ادت محطة الراديو « »Yleنقال عن وثائق
سرية للمخابرات األلمانية.
وسميت العملية المشتركة بين المخابرات األلمانية
ووك��ال��ة األم���ن ال��ق��وم��ي األم��ي��رك��ي��ة ب��ـ «»Eikonal
وتواصلت من سنة  2004حتى سنة .2008

أعلن المسؤولون في منجم فحم
«سيفيرنايا» ف��ي مدينة فوركوتا
شمالي روسيا أنه ال أمل في العثور
ع��ل��ى أح��ي��اء م��ن األش��خ��اص الـ26
المحاصرين تحت األرض ،بعد اندلع
حريق في المنجم أدى النهياره.
وق��ال المدير التقني ف��ي المنجم
دينيس بايكين أمس «بعد تحليل كل
المعطيات وظروف الحادث في جزء
من المنجم ،توصلنا إلى نتيجة وهي
أنه لم يبق أحياء من بين الذين علقوا
تحت األرض ،الن��ع��دام األكسجين
وارتفاع درجات الحرارة».
وذك����ر ب��اي��ك��ي��ن أن ل��ج��ن��ة تقنية
ستشكل التخاذ اإلج��راءات المناسبة
ال��ت��ي يجب فعلها فيما ب��ع��د .وق��ال
«في الوقت الحاضر أمامنا فرضيتان
سندرسهما ،إحداهما إغ��راق الجزء
ال���ذي ان��ه��ار ب��ال��م��اء وال��ب��ؤرة التي
تحترق ،والثانية سد القنوات حتى ال
يتسرب األكسجين إلى المنجم».
وكانت وزارة ال��ط��وارئ الروسية

رئي�س بلدية لندن يحث �أع�ضاء الحكومة
على ت�أييد االن�سحاب من االتحاد الأوروبي
تحدى عمدة لندن ،بوريس جونسون ،مجددا ً زميله
في حزب المحافظين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ،حين
طالب وزراء الحكومة البريطانية باالنضمام إلى حملة
انسحاب المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي.
وكشف جونسون ،في مقابلة مع صحيفة «تلغراف»،
أنه يريد تغيير رأي غالبية أعضاء الحكومة البريطانية،
الذين يؤيدون التصويت بالبقاء في االتحاد األوروبي ،في
استفتاء يجرى في  23حزيران المقبل بشأن هذه القضية.
وق��ال عمدة لندن ،إن مغادرة االتحاد األوروب���ي هو
السبيل الوحيد إلب��رام سلسلة من الصفقات التجارية
مع االقتصاديات النامية في شتى أنحاء العالم ،مضيفا ً
أن مغادرة االتحاد األوروب��ي هو «السبيل الوحيد إلبرام
سلسلة جديدة من الصفقات التجارية مع االقتصادات
النامية في جميع أنحاء العالم ،وتوفير  350مليون

استرليني أسبوعياً».
وكان كاميرون قد أعلن عن عزمه القيام بحملة قلبا ً
وقالبا ً لبقاء بريطانيا في االتحاد األوروب��ي ،وذلك بعد
االتفاق مع القادة اآلخرين للدول األعضاء في االتحاد يوم
 20شباط الماضي ،الذي عرض على بالده وضعا ً خاصاً.
كما قال وزير الخزانة جورج أوزب��ورن أثناء وجوده
في الصين في اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ ،20إن
االقتصاديات الرائدة في العالم متفقة على أن خروج
بريطانيا م��ن االت��ح��اد سيحدث صدمة ف��ي االقتصاد
العالمي.
وعلى الرغم من االت��ف��اق ال��ذي وض��ع ب��ن��ودا ً جديدة
لعضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي ،فقد أظهر أحدث
استطالع نشره ،معهد « »orbارت��ف��اع التأييد لحملة
االنسحاب إلى  52في المئة من  48في المئة قبل شهر.

قد أعلنت في وقت سابق أنه ال توجد
حظوظ لوجود أحياء في المنجم.
وأوض��ح��ت أن المكان ال��ذي حوصر
فيها  26ش��خ��ص�ا ً بسبب الحريق
واالنهيار درجة حرارته مرتفعة وال
يوجد فيها أكسجين.
وذك���ر المكتب اإلع�لام��ي ل���وزارة

ال���ط���وارئ ف��ي وق���ت س��اب��ق أن 77
شخصا ً بينهم  38منقذا ً و 39عامالً
ال يزالون تحت األرض ،إضافة إلى
إص��اب��ة  5أش��خ��اص آخ��ري��ن .وك��ان
المنجم ذاته قد تعرض لحادث انهيار
ي���وم الخميس ال��م��اض��ي ،أدى إل��ى
مصرع  4أشخاص.

