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النفاق ال�سعودي
والم�أزق الم�صري!...
 سناء أسعد
ه �ن��اك ع�ل��ى أرض ال�ك�ن��ان��ة ي �ت � ّم إب� ��رام ات�ف��اق�ي��ة م��ن أجل
حماية األمن القومي العربي ...ومن أجل مكافحة اإلرهاب
وتقديم الحلول للنزاعات الدائرة في المنطقة كافة ...هذه
التصريحات التي تبنى عليها تلك االتفاقيات لم تعد تثير
استفزازنا ،ليس ألننا استسلمنا أو يمكن أن نقبل الهزيمة
ي��وم�اً ،بل ألننا تع ّودنا على سماعها من المنابر كافة منذ
بداية األزم��ة في س��وري��ة ...وتع ّودنا أكثر أن تكون مجرد
غطاء إعالمي لمخططات كبيرة تحاك من أجل تحقيق نقيض
ما ت ّم التصريح عنه ...حتى صارت ورقة مكافحة اإلرهاب
أشبه بسند تمليك مزور ...الجميع يريد ان يستحوذ عليه،
والمضي في
لكن ال أحد لديه نوايا جدية بإجراء معامالته
ّ
خطوات ثابتة لتنفيذ ما يمليه ذلك الصك من موجبات على
من يدّعون ملكيته...
تلك الصبغة غير الشرعية لالتفاقيات ال يمكن ،واآلن
ب��ال��ذات ،أن تخفيها العباءات السعودية المهترئة ...مهما
حصلت على تواقيع وبصمات وإقرارات باالعتراف بها.
المثير لالستفزاز أنّ ه��ذه االتفاقيات ه��ي «إسرائيلية»
بامتياز ...وتمثل انقالبا ً على تاريخ جمال عبد الناصر...
وإحياء لتاريخ أن��ور ال�س��ادات ...خيانة كبرى ليس ألرض
مصر فقط بل لقضية العروبة بأكملها ...والفرق أنه نفاق
علني ...ما كفت السعودية يوما ً عن ّ
لف المنطقة بأكملها به
بمحاولتها الدائمة لشراء الذمم والمواقف ...وتأبط رؤساء
ال��دول الضعفاء لينصاعوا منقادين لها الهثين وراء المال
السعودي معتبرينه أنه نجاتهم والخالص الوحيد لهم من
أي مأزق اقتصادي أو أمني يمكن أن يقعوا فيه...
ّ
الفرق بين أنور السادات والسيسي انّ االول أبرم اتفاقية
الخيانة مع «إس��رائ�ي��ل» ذات�ه��ا ،فيما يكتفي السيسي اليوم
بأذناب «إس��رائ�ي��ل» ...والمأجورين من آل س�ع��ود ...الذين
أي موضوع له عالقة
أي طرف على ّ
يمكن أن يتفاهموا مع ّ
بسفك ال��دم��اء واستمرارية ال�ح��روب مهما ك��ان الثمن على
جميع األراضي العربية...
فبالرغم م��ن ك � ّل ال�ت�ق� ّدم��ات الميدانية للجيش السوري
وح�ل�ف��ائ��ه ،وص �م��ود ال�ش�ع��ب اليمني ف��ي وج��ه ت�ل��ك الحرب
ال��رع�ن��اء ،إال انّ السعودية ل��م تستسلم ...وع�ل��ى م��ا يبدو
انها ستبقى تحارب وتفتعل الحروب وتوقد النار في ك ّل
مكان حتى تهلك هي أو يهلك العالم كله وينهار ،ال سيما
ف��ي األم��اك��ن التي م��ن السهل ج��دا ً افتعال الحرائق فيها...
وتمدّدها بما يخ ّفف الكلفة ووط��أة العناء لـ»إسرائيل» في
تحقيق مشاريعها الصهيونية...
«إس��رائ�ي��ل» الطفل المدلل للسعودية ...وال �ع��روس التي
تتغنّج على تركيا ...والفانوس السحري للسيسي كما توهّم
وأوهمه سلطان زمانه السعودي سلمان بن عبد العزيز...
حامالً الحجج والبراهين في حقيبة أفكاره الغنية ...ولسانه
الطليق ...المعبّر عن عبقريته وذكائه ...فليس كيري الوحيد
ال��ذي يحمل المفاجآت في حقيبته ...بل إنّ سلمان بن عبد
العزيز حمل أكثر م��ن حقيبة وت��وج��ه ال��ى مصر ،فنال من
جامعة القاهرة شرف شهادة دكتوراه فخرية دفعة واحدة...
نظرا ً لما يقدّمه إلى األمة اإلسالمية جمعاء من خراب وتدمير
وت�ش��ري��د وق �ت��ل ،خ�ص��وص�ا ً ف��ي س��وري��ة وال �ي �م��ن ...فهناك
حبات التراب ،وهناك االرواح النازفة ...وهناك سني األلم
والقهر تشهد بأنّ ذلك السعودي يستحق شهادة الدكتوراه
بجدارة...
ما يجري في مصر اليوم ما هو اال خليط من التراجيديا
والكوميديا ...حفلة تنكرية مقنعة ...مسرحي ٌة ممزوج ٌة
م �ش��اه � ُده��ا بكثير م��ن ال �ه��زل وق�ل�ي��ل م��ن ال��ج��دّ ،ب ��دأ أولها
بالرقص على طبل االقتصاد المصري ...وراح المهللون
يهللون ويصدحون ...ويشيدون بعظمة وأهمية نظام آل
سعود وما سيقدّمه ذلك النظام الوهابي الفاسد من مشاريع
بناءة إلنعاش االقتصاد المصري ...والنهوض به من أزمته
المتفاقمة...
وم ��ن ث��م ي �ت �ح � ّول ال��رق��ص ال ��ى ال��ح��دود متمثلة بعملية
التنازل المصري عن جزي َرتي تيران وصنافير المصريتين
ل�ل�س�ع��ودي��ة ...ت�ح��ت ع �ن��وان اع ��ادة ت��رس�ي��م ج��دي��د لخارطة
الحدود المصرية السعودية ،بحجة انّ الفضل في نشأتهما
يعود للملكة السعودية التي لم تكن قد نشأت بعد...
ويا ليت ال التاريخ وال نحن عرفناها ...ألنها وصمة عار...
وخطأ تاريخي كبير...
ّ
أرض محمد علي باشا ...اليوم تعيش الفقر والذل؛ ليس
المقصود العوز المادي ...وإنما العوز إلى الوعي واإلدراك
لفظاعة ما تقودها اليه المهلكة السعودية ...من عمليات بيع
للجغرافية المصرية ...وللمواقف السياسية إزاء الحروب
االقليمية الدائرة في المنطقة...
وي �ب��دو انّ ال � ِه �بَ��ات ال�س�ع��ودي��ة لمصر م�غ��ري��ة ج ��دا ً ومن
الممكن أن�ه��ا ت�ف��وق الهبة اللبنانية بكثير ،حتى ك��ان حفل
االفتتاح بإعالن السيسي قراره الجاحد لحجب قناة «المنار»
المقاوِمة على قمر «نايل سات» ،أو أنّ السيسي لديه الميول
والنزعة االستعمارية كما السعودية ويزعجه صوت منارة
الحق ...وتقلقه خطابات السيد حسن نصر الله ...واختبأ
بقراره المقيت المخزي ...بحجة أنّ الغاية تب ّرر الوسيلة...
وانه مستع ّد لتقديم التنازالت كافة حتى يخرج بمصر من
مأزقها االق�ت�ص��ادي ...وعلى العالم كله ان يتف ّهم وضعه
ب��أن��ه مجبر م��رغ��م ال راغ� ��ب ...ال سيما أنّ ال�ج�م�ي��ع صار
يعلم بحقيقة الخطر السعودي الذي يتن ّقل مثل فزاعة بين
الحدود ...مهدّدا ً بانتشار االره��اب ...الى داخل ك ّل دولة ال
تقدّم له الطاعة ...حتى وصل به األمر الى مصادرة القرار
القضائي في محكمة لبنان ...في ما يتعلق بقضية الوزير
األس �ب��ق ميشال س �م��اح��ة ...وستتضح األم ��ور اك�ث��ر وقت
صدور الحكم بحق أمير الكبتاغون السعودي ،وما يتق ّرر
بشأن مصيره...
ال أعتقد أنّ هناك مب ّررات يمكن تقديمها ...وال يمكن ألحد
أن يقتنع بها ،وموقف السيسي ما هو اال إذكاء لحمى الحرب
ال�ت��ي تلهب نيرانها السعودية ف��ي ال�س��اح��ات االقليمية...
فالتنازالت المصرية ستكون كبيرة ...والعطاءات السعودية
ستكون قليلة ال توازي أهمية التنازالت...
آل سعود ما أرادوا يوما ً النهوض والتطوير ال لمصر وال
ألي دول��ة عربية ،وما أرادوا الحرية والسالم واالستقرار
ّ
لشعوبها ...بل حتى انهم يج ّرون الدول الغربية ويقدّمون
اإلغراءات لها لش ّن الحروب عليها ...ألسباب عديدة منها...
أنهم ال يملكون حضارة وال تاريخا ً يفاخرون بهما ...وانهم
ح��رف س��اق��ط ف��ي األب�ج��دي��ة ال�ع��رب�ي��ة ...وعروبتهم تتفتت
بقاياها في مقابر «إسرائيل» والغرب...
لذلك ،هي ال تملك اال المال الذي تستطيع بواسطته شراء
الذمم والضمائر ...ومصادرة المواقف ،لكن ليس بمقدورها
الخروج به من جحر تخلفها ورجعيتها وتعصبها الوهابي...
إل��ى فسحة االنفتاح والتطور ال�ح�ض��اري ...وستبقى أبدا ً
أسيرة حقدها ورجعيتها.

كوالي�س
خفايا

ماذا عن ر�ؤية �أميركا والغرب لم�ستقبل ال�سعودية؟
 هشام الهبيشان
إنّ ما تعيشه السعودية اليوم من تطورات ومتغيّرات جديدة،
وما يقوم به النظام السعودي من مغامرات ومقامرات جديدة في
المنطقة العربية واإلقليم كك ّل ،يعيدنا إلى المشروع الذي تقدم به
ماكس سينجر مؤسس معهد هدسون منذ سنوات للمسؤولين
في وزارة الدفاع األميركية حول رؤيته لتقسيم السعودية التي
تمحورت ضمن أهداف عدة ،منها إقامة جمهورية إسالمية شرق
البالد تض ّم حقول البترول فقط ،مع اإلبقاء على حكومة ملكية في
باقي السعودية يحكمها «األم��راء الشباب الذين يحظون بدعم
أميركي» ،على أن تكون هذه الحكومة الملكية عرضة للسقوط
بعد وقف الدعم عنها .والواضح اليوم ،أنّ فصول هذه الخطة
بدأت تطبق تدريجيا ً في السعودية.
قبل اش��ه��ر ع��دي��دة أي��ض �اً ،ن��ش��رت ،صحيفة «غ��اردي��ان»
البريطانية ،تقريرا ً موسعا ً حول تقييمها لمستقبل المنطقة
وخصت فيه بشكل عام مستقبل الدولة السعودية ،والذي أشار
ّ
إلى «أنّ جميع صانعي الخرائط اإلنغلوسكسونيين يتفقون في
يخص السعودية على أنّ المملكة يجب أال تبقى موحدة»،
ما
ّ
ترسخت
وأوضح التقرير« :أنّ فكرة دمقرطة الشرق األوسط قد ّ
بثبات في رؤوس االستراتيجيين األميركيين ،وأنّ إدارة الرئيس
األميركي ب��اراك أوباما تنأى بنفسها عن السعوديين ،والزمن
يمارس لعبته ض ّد البيت السعودي» .وأضافت الصحيفة« :انّ
السعودية تأمل أن تسقط سورية ،ألنّ سقوطها يعني بالنسبة
إليها هزيمة إيران ،عندئذ يمكن أن تصبح السعودية دولة إقليمية
كبرى ،لكنّ هذا الهدف بعيد المنال» ،مشيرة إلى «أنّ النهج
الذي تتبعه السلطات السعودية يمكن أن يحمل إليها مفاجآت
كارثية» ،مؤكدة« :أنّ حالة الفوضى سوف تضرب السعودية،
وذلك بسبب أفعال القمع التي تنفذها السلطات وتفشي الفساد
واالعتقاالت الجماعية».
المفارقة العجيبة هنا ،هي أنّ من يحرك ملفات هذا التقسيم

في السعودية هم أصدقاء وحلفاء النظام السعودي ،ص ّناع
القرار األميركي ،وهم من يدرسون الخطط على األرض ويتنبأون
بالنتائج ثم ينفذون مخطط عملياتهم ،وه��ذا ما أكدته أيضا ً
مجلة «فانيتي فير» األميركية ،وقالت إنّ المستشار في «معهد
واشنطن» دينيس روس والمؤرخ األميركي دايفيد فرومكين
والباح َثين األميرك َّي ْين كينيث بوالك ودانييل بإيمان ،تحدثوا
وفي شكل علني عن وجوب تقسيم السعودية ،ويشاركهم في
ك ّل هذا ،بالطبع ،ك ّل من المسيحيَّين المتصهي َنين برنارد لويس
ونوح فيلدمان ،فهذان الشخصان هما جزء من اللوبي «المسيحي
المتصهين» الموجود في أميركا ،وهما أيضا ً جزء من راسمي
السياسة التقسيمية للمنطقة العربية واإلقليم الذين تطلق عليهم
تسمية «صانعي الخرائط األنغلوسكسونيين».
يبدو أنّ حجم الخطر الذي يواجه السعودية والمقبل عليها من
حلفائها األميركيين ،لم يغيّر حتى اآلن في رؤية النظام السعودي
لطبيعة تعامله مع معظم ملفات المنطقة وملفات الداخل
السعودي كذلك ،فتصرفات ومغامرات النظام السعودي تظهر
أنه لم يدرك حتى اآلن حجم مخاطر المشروع األميركي الذي
يستهدف السعودية ،هذا المشروع الذي بدأ يدفع السعودية إلى
االنزالق نحو مستنقعات سترهق السعوديين وتزيد من تفكك
بنية المجتمع السعودي ،وهو يهدف إلى توفير المناخ الخصب
لتنفيذ فصول المشروع األميركي التقسيمي في السعودية.
وبالتزامن مع هذه التطورات والمتغيّرات والخطط التي
تحاك للسعودية ،بدأت تطفو على السطح زيادة ملحوظة في
حجم االنتقادات في الغرب لدور السعودية في تمويل الجماعات
المتطرفة ،والدليل هنا ما جاء في مقال للكاتب ريتشارد نورتن
تايلور انتقد فيه بيع السالح البريطاني لـ«إسرائيل» والسعودية،
معتبرا ً أنّ المملكة تصدِّر ما وصفه بـ«المذهب الوهابي وهو أكثر
المذاهب معاداة للتسامح» ،رابطا ً بين ممارسات الحركة الوهابية
في السابق وتدمير جماعة «داعش» لألضرحة فـي العراق.
إنّ ما تقدّم ليس كالما ً عابراً ،بل هو موثق بأدلة ،أما اليوم،
فيبدو واضحاً ،ومن خالل بعض األحاديث والتحليالت التي

بدأت تخرج إلى العلن من مراكز األبحاث والدراسات في أميركا،
عن انّ هناك فعالً مشروعا ً أميركيا ً جديدا ً بدأ برسم سياسات
جديدة للتعامل مع الملف السعودي ،واألكثر وضوحا ً هو أنّ
هناك اليوم دعوات صريحة من داخل دوائر صنع القرار األميركي
تدعو إلى اختيار الوقت المناسب لالنقضاض على السعودية
التي من المتوقع ،بحسب الرؤية األميركية ،أن تخرج من حرب
اليمن أكثر ضعفا ً وهشاشة ،والمطلوب هو تقسيمها إلى دويالت
طائفية وديموغرافية ،وبالطبع هذا الموضوع بدا يلقى رواجا ً
واضحا ً داخل دوائر صنع القرار األميركي.
ّ
يعلم ال��س��ع��ودي��ون وب��ع��ض دوائ��ره��م الرسمية ك��ل هذه
التفاصيل ،وهم متيقنون من ذلك ،فهم يدركون جيدا ً معنى أن
يظهر إلى العلن مخطط كهذا ج ّل القائمين عليه هم من ص ّناع
القرار األميركي ،وهؤالء أنفسهم كان لهم الدور األكبر في رسم
سيناريوات غزو العراق وأفغانستان والتحرك في ليبيا وسورية،
وهم من يرسمون اآلن خطوط واتجاهات ما يس ّمى بـ»الربيع
العربي» ،وهم أنفسهم الذين يخططون ويرسمون شكل العالم
الجديد ،ولكن في هذه المرحلة يبدو أنّ النظام السعودي في عهد
مليكه الجديد ،ما زال يمارس مزيدا ً من المغامرات والمقامرات
التي ستكون لها حتما انعكاسات وارت��دادات على السعودية
في األيام المقبلة ،ومنها تأثيرات وارت��دادات الحرب العدوانية
األخيرة ،على اليمن ،على الداخل السعودي.
ختاماً ،فإنّ الحديث األخير للرئيس األميركي باراك أوباما
والذي قال ما مضمونه« :إنّ أكبر خطر يهدّد السعوديين ليس
التع ّرض لهجوم من إيران ،وإنما السخط داخل بالدهم ،بما في
ذلك سخط الشبان الغاضبين والعاطلين عن العمل واإلحساس
بعدم وجود مخرج سياسي لمظالمهم» ،جاء هذه المرة بنبرة
وصيغة مختلفة كليا ً عن أحاديث سابقة ،وهذه هي المرة األولى
تقريبا ً التي يتطرق فيها مسؤول أميركي رفيع لضغوطات
ومشاكل الداخل السعودي ،وهذا ما يؤكد قطعا ً أنّ هناك صراعا ً
خفيا ً يدور من خلف الكواليس بين أركان اإلدارة األميركية وصناع
القرار األميركي ،حول سبل التعاطي مع الملف السعودي.

رو�سيا تدعو �أطراف النزاع لاللتزام بالهدنة وا ّتهامات
متبادلة بين طرفي نزاع قرة باخ حول الخروقات
ج �دّدت موسكو دع��وة أط��راف النزاع في إقليم
قرة باخ لاللتزام بالهدنة ،بالموازاة مع التقدّم على
المسار السياسي لتسوية األزمة.
وأ ّك��د ذل��ك وزي��ر الخارجية ال��روس��ي سيرغي
الفروف أمس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره
السويسري ديدييه بوركهالتر ،مضيفا ً أنّ الوضع
في قرة باخ ال��ذي شهد تصعيدا ً ح��ا ّدا ً في مطلع
الشهر الجاري ،كان من أهم مواضيع المحادثات
بين الوزيرين في موسكو.
وأردف ق��ائ�لاً« :إ ّن��ن��ا ندعو كافة األط���راف إلى
االلتزام باال ّتفاقات التي ت ّم التوصل إليها بشأن
وقف األعمال العدائية ،وإل��ى الحيلولة دون أي
خروقات لهذا االتفاق .إ ّننا مهت ّمون بإحراز خطوات
التوصل إلى
إيجابية على المسار السياسي نحو
ّ
ا ّتفاق بشأن تسوية هذا الصراع المع ّقد جداً».
وفي السياق ،أعلنت جمهورية قرة ب��اخ ،أ ّنها
ستسمح للجانب األذربيجاني ،وفقا ً لالتفاق الذي
ّ
مؤخراً ،بالبحث عن جثث جنوده
التوصل إليه
ت ّم
ّ
القتلى بمنطقة المواجهة.
وأ ّكد المكتب اإلعالمي لوزارة دفاع جمهورية قرة
باخ أمس ،أنّ مصير أحد جنودها ال يزال مجهوال ً
وي��ج��ري البحث عنه م��ن خ�لال الصليب األحمر
الدولي.
وك��ان المتحدّث باسم رئاسة ق��رة ب��اخ دافيد
بابايان ،قد أعلن سابقا ً أنّ أذربيجان سلّمت لقرة
ب��اخ  18ج ّثة م��ن جنود ق��وات الجمهورية غير
المعترف بها.

من جه ٍة أخرى ،أ ّكدت وزارة دفاع قرة باخ ،أنّ
نظام الهدنة على خط الجبهة في المنطقة ال يزال
قائما ً عموماً ،إلاّ أنّ القوات األذربيجانية واصلت
قصف مواقع في قرة باخ خالل الليلة الماضية
باستخدام أسلحة ن��اري��ة ،وكذلك مدافع هاون
وقاذفات .وأضافت أنّ قوات قرة باخ امتنعت عن
الر ّد على القصف.
وف��ي المقابل ،أعلن المكتب الصحفي ل��وزارة
الدفاع األذربيجانية ،أنّ القوات المسلحة األرمنية

المرابطة في منطقة قرة باخ الجبليّة انتهكت نظام
وقف إطالق النار  117مرة باستخدام رشاشات
ثقيلة على خط التماس خ�لال الساعات الـ24
األخيرة.
وكانت أذربيجان وجمهورية قرة باخ قد أعلنتا
التوصل إلى ا ّتفاق لوقف
في الـ 5من نيسان عن
ّ
إطالق النار في منطقة النزاع ،وذلك بعد اشتباكات
وقعت على ال��ح��دود بين الجانبين في الـ 2من
نيسان.

�إيران تت�س ّلم ق�سم ًا من �أنظمة �صواريخ «�أ�س  »300الرو�سية
أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية أنّ طهران
تسلّمت الدفعة األولى من صواريخ «اس»300 -
في إطار صفقة مو ّقعة سابقا ً مع روسيا.
وق��ال حسين جابر أنصاري ،المتحدث باسم
الخارجية اإليرانية أمس« :أعل ّنا سابقا ً أنّ هذه
الصفقة ،على ال��رغ��م م��ن بعض المماطالت في
الماضي ،هي في مرحلة التنفيذ ،واليوم أعلن أنّ
الدفعة األول��ى من ه��ذه المعدّات قد وصلت إلى
إيران وسيستمر تسليم الدفعة األخرى الحقاً».
يُذكر أنّ موسكو وطهران و ّقعتا في العام 2007
عقدا ً
خاصا ً بتوريد  5كتائب من منظومات «إس
ّ
–  »300إلي��ران ،لكن الرئيس الروسي السابق
دميتري مدفيديف ،فرض العام  2010حظرا ً على
توريد هذه المنظومات إليران ،مستندا ً إلى قرارات
صدرت من مجلس األمن الدولي بشأن إيران ،األمر
الذي أدّى إلى إلغاء العقد الذي بلغت قيمته أكثر من
 800مليون دوالر ،فيما أعادت روسيا إلى طهران
الدفعة المالية التي استلمتها على أ ّنها مقدمة.
وف���ي ن��ي��س��ان ال��ع��ام  ،2015أم���ر ال��رئ��ي��س
الروسي فالديمير بوتين برفع الحظر المفروض
ع��ل��ى ت��وري��د «إس »300 -إل���ى إي����ران ،وذل��ك
بعد إح���راز ت��ق�دّم حاسم ف��ي المفاوضات حول

سجلت مصادر
أممية دهشتها لدرجة
تعاون الضباط
السعوديين في غرفة
عمليات الكويت
مع مساعي تطبيق
الهدنة وسرعة
تدخلهم للتحقيق في
الشكاوى التي يق ّدمها
ضباط االرتباط من
الحوثيين ،والسعي
للتجاوب معها بدالً
من تبريرها ،وكذلك
من جدية الحوثيين
في ضبط ك ّل خرق
وتجاوز .وقالت
المصادر إنّ األمور
تسير بصورة أفضل
من تجربتَ ْي أوكرانيا
وسورية بنسبة
كبيرة.

انتخابات بيرو ت ّتجه �إلى جولة �إعادة
رغم ّ
تقدم فوجيموري
حصلت كيكو فوجيموري ابنة رئيس بيرو المسجون على أكبر عدد من
األصوات في الجولة األولى من انتخابات الرئاسة التي جرت أول من أمس،
لك ّنها على األرجح ستخوض جولة إعادة ض ّد منافسها بيدرو بابلو كوشينسكي
المنتمي للوسط.
وأظهرت نتائج رسمية أوليّة أنّ فوجيموري ابنة الرئيس السلطوي السابق
المسجون ألبرتو فوجيموري زعيم بيرو طوال التسعينات لم تحصل على
نسبة الخمسين في المئة المطلوبة للفوز من الجولة األولى ،كما يمكن أن يكون
وضعها ّ
هشا ً في جولة اإلعادة التي تجري في الخامس من حزيران.
وبعد فرز  40في المئة من األصوات ،حصلت فوجيموري على  39في المئة
من األص��وات بينما حصل كوشينسكي ،وهو خبير اقتصاد سابق في البنك
ّ
المرشحة اليسارية فيرونيكا ميندوزا فقد ح ّققت
الدولي ،على  24في المئة .أ ّما
نتائج سيّئة وحصلت على  17في المئة من األصوات.
كما أظهر فرز سريع أجرته مؤسسة «إيبسوس» لقياس الرأي العام مجيء
ّ
المرشح المفضل لدى المستثمرين في المركز الثاني ،م ّما يُشير
كوشينسكي،
إلى جولة إعادة بينه وبين فوجيموري.
وسعت فوجيموري ،التي درست في الواليات المتحدة وكانت عضوا ً سابقا ً
في الكونغرس ،إلى أن تنأى بنفسها عن أبيها بعد أن خسرت في انتخابات
العام  .2011وهي سياسيّة من تيار يمين الوسط تعهّدت بحماية الديمقراطية
السوق الحرة المطبّقة في البالد منذ  25عاماً.
واإلبقاء على سياسات ّ

كاميرون يدعو �سيا�س ّيي بريطانيا
لن�شر �سجالت �ضرائبهم
قالت المتحدّثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس ،إ ّنه
يعتقد أنّ من الصواب نشر وزراء المالية البريطانيّين والمتحدّثين باسم
الشؤون المالية في المعارضة والشخصيات المحتمل أن تكون قيادية في
السياسة البريطانية لمعلومات عن ضرائبهم.
وقالت المتحدّثة« :فيما يتعلّق بنشر كشف الضرائب ،أوضح رئيس الوزراء
أ ّن��ه على استعداد للشفافية ،وه��ذا يصح أيضا ً بالنسبة لرؤساء ال��وزراء
المحتملين».
وأضافت« ،يعتقد رئيس الوزراء أنّ وزراء المالية ووزراء مالية الظل عليهم
أن يتعاملوا بشفافية أيضاً .لك ّنه ال يوصي بأن يكون األمر مماثالً مع كل من
يعمل بالسياسة» وشدّدت على أنّ كاميرون يشعر أنّ من يتح ّكمون في ماليات
البالد بالذات يجب أن يتم ّتعوا بالشفافية قدر اإلمكان.
وا ّتخذ كاميرون أول من أمس خطوة غير معتادة بنشر سجالت ضرائبه في
محاولة إلنهاء أيام من الشكوك حول ثروته الشخصية ،أثارتها اإلشارة إلى
صندوق ائتماني مملوك لوالده الراحل في أوراق بنما.

ت�صفية مجموعة من االنتحاريّين لدى
مهاجمتهم مركز �شرطة في جنوب رو�سيا
الملف النووي اإليراني.
ومن الخصائص الفريدة ل��ـ»إس »300 -هي
تأمين الحماية الذاتية ،باإلضافة إل��ى الدفاع
الجوي ،حيث باستطاعتها مجابهة جميع أنواع

الصواريخ ذات المدى المتوسط الموجودة في
العالم .وتبلغ سرعة صواريخها خمسة أضعاف
سرعة الصوت ،وتستطيع ضرب  6أهداف في آنٍ
واحد بـ 12صاروخا ً على مسافة  400كلم.

ّ
مت�شددي بروك�سل لمهاجمة باري�س
فال�س :تخطيط
دليل على التهديدات التي ُتحدق بفرن�سا
اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ،أنّ تخطيط الخليّة اإلرهابية في بروكسل لشنّ
هجمات جديدة في باريس «يش ّكل دليالً على التهديدات القوية جدا ً التي ُتحدق بفرنسا».
وقال فالس ،في مؤتمر صحفي عقده بالجزائر التي يزورها حاليا ً وبحسب وكالة «فرانس
برس»« ،إ ّنه دليل إضافي على التهديدات القوية جدا ً التي ُتحدق بأوروبا بر ّمتها ،وبالتأكيد،
بفرنسا خصوصاً» ،مضيفا ً «لن نتخلّى عن يقظتنا».
ُ
وتابع فالس قائالً :إنّ «التحقيقات القائمة التي تتقدّم بتنسيق تا ّم مع القضاء الفرنسي ستتيح
معرفة المزيد .في هذه المرحلة ..ليس من الضروري اإلدالء بمزيد من التكهّنات» .وكانت النيابة
العامة البلجيكية أعلنت ،في وقت سابق من اليوم ،أنّ «الخليّة الجهادية التي كانت تتمركز
في بروكسل كانت تعتزم ضرب فرنسا من جديد» ،غير أ ّنها ق ّررت ،في ظ ّل اشتداد المالحقات
والتحقيقات ،شنّ اعتداءات في العاصمة البلجيكية.
ووجه القضاء البلجيكي ال ّتهمة رسميا ً إلى أحد المشتبه بهم الرئيسيّين الموقوفين محمد عبريني
ّ
في سياق التحقيق في اعتداءات بروكسل ،بعدما كان م ّتهما ً أيضا ً في ملف اعتداءات باريس.
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس ،في تشرين الثاني  ،2015سلسلة من الهجمات اإلرهابية،
قام خاللها مسلّحون مجهولون بإطالق النار في أحد المطاعم ،تزامنا ً مع وقوع ثالثة انفجارات
بعدها في محيط ملعب «ستاد دو فرانس» ،حيث كانت تدور أحداث مباراة وديّة لكرة القدم بين
منتخبي فرنسا وألمانيا ،حضرها الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند شخصياً ،إضاف ًة لذلك شهد
حفل لموسيقى الروك على مسرح «باتكالن» عملية اختطاف للرهائن ،ووفقا ً للبيانات األمنية
الصادرة في حينها ،أسفرت هذه الحوادث اإلرهابية عن مصرع  130شخصاً ،وجرح أكثر من 350
آخرين.

أ ّكدت األجهزة األمنية الروسية تصفية  3إرهابيين هاجموا قسم شرطة في
شرق إقليم ستافروبول بشمال القوقاز الروسي يوم أمس ،فيما تحدّثت مصادر
أمنيّة عن تفجير انتحاري ثالثي أمام القسم.
ونفت وزارة الداخلية الروسية في بيان ،سقوط ضحايا في صفوف
المدنيين أو رجال األمن ج ّراء الهجوم الذي استهدف قسم الشرطة في بلدة
نوفوسيليتسكويه ،مؤ ّكد ًة أنّ جميع المهاجمين الثالثة ُقتلوا ،من دون الكشف
عن مزيد من التفاصيل.
جانب آخر ،نقلت وكالة «نوفوستي» عن مصدر أمني أنّ  3انتحاريين
من
ٍ
فجروا أنفسهم أمام المق ّر األمني ،فيما لقي مهاجم آخر مصرعه برصاص رجال
ّ
الشرطة.
جانب آخر ،أفاد شهود عيان بسماع دويّ سلسلة تفجيرات وأصوات
من
ٍ
إطالق نار ،فيما فرضت الشرطة إج��راءات أمنية صارمة في البلدة ،ودعت
السكان إلى البقاء في منازلهم مؤقتاً ،باإلضافة إلى إجالء األطفال من المدارس
ورياض األطفال.

اختفاء � 6آالف طفل الجئ
في �ألمانيا خالل 2015
كشفت وسائل إعالم ألمانية ،أمس ،عن أنّ حوالي  6آالف من األطفال الالجئين
القادمين إلى ألمانيا من أفريقيا والشرق األوسط وآسيا الوسطى ،اختفوا من
دون أثر في العام .2015
صر ،الذين هم دون سن
وأضافت وسائل اإلعالم ،أنّ اآلالف من األطفال ال ُق َّ
الـ 14سنة قدموا إلى ألمانيا بقصد اللجوء واإلقامة ،ولم يكونوا مصحوبين
بذويهم أو تحت أشراف شخص بالغ.
يُذكر أنّ وزارة شؤون األسرة األلمانية نفت في بداية شباط ،أنباء نشرتها
صر القادمين إلى ألمانيا،
وسائل إعالم بخصوص اختفاء األطفال الالجئين ال ُق َّ
صر
وقالت« :ال يوجد أي سبب يدعونا للتصديق واالعتقاد بأنّ آالف األطفال وال ُق َّ
قد اختفوا في البالد».
من جهتها انتقدت لويس أمتسبيرغ السياسية األلمانية من حزب الخضر
المعارض ،حكومة آنجيال ميريكل ،مشير ًة إلى أنّ الحكومة األلمانية ال تتعاطى
صر الالجئين بطريقة مرضية ،وال تأخذ على محمل
مع قضية اختفاء األطفال ال ُق َّ
الج ّد مخاطر االستغالل الجنسي لهؤالء األطفال.

