10

عربيات  /دوليات

السنة السابعة  /اجلمعة  22 /نيسان  / 2016العــدد 2061
Seventh year / Friday / 22 April 2016 / Issue No. 2061

كوالي�س
خفايا

الت�صعيد الأميركي ...طالق �أم �صراخ يعيد ال�سعودية �إلى بيت الطاعة؟

يتوجع
وفد الريا�ض
ّ
بحجاب مق ّنع...

 مهند فائز نصرة
 سناء أسعد

قص
استهالك الوقت واغتصاب عداد الزمن ...والتكبير على ّ
رق��اب عقارب الساعة للعودة إلى ال��وراء ص��ارت امتهان أصلي
يفوق درجة االمتياز لمن يس ّمون أنفسهم معارضة الرياض..
ف�ت��وزي��ع األدوار والتنسيق الممنهج ب�ي��ن م�ج��رم��ي السياسة
ومجرمي الميدان لم يعودا خفيين على أحد.
من المؤسف أن تخذلك الحروف ..وأن تستحضر العبارات
عنوة للكتابة عن أولئك الخونة الذين باعوا الوطن ويتكلمون عن
وجع الوطن وعن عذاب السوريين ،وهم يتبادلون نخب موتهم
في فنادق اسطنبول ،ويتم ّرغون في الحظائر السعودية لنيل
الرضا وكسب مودّة أميركا و»اسرائيل».
أميركا صديقة ري��اض حجاب المفضلة ،لكنه يحمل في قلبه
عتبا ً كبيرا ً عليها ألنها لم تش ّن حربا ً كبيرة على سورية ولم ُتبِد
شعب سورية بالكامل وتغرقه في بحر أوسع من الدماء ،وتفتت
وحدة سورية.
فصرخات الوجع واأللم السورية لم تشعر السعودي رياض
ح �ج��اب ح�ت��ى اآلن ب��ال�ن�ش��وة ال �ك��ام �ل��ة ...ه��و ع��ات��ب ألنّ قوافل
المعونات والمساعدات االنسانية حملت مواد التنظيف بدالً من
األسلحة والقنابل والصواريخ!
يشعر باألسى واألسف ذلك السعودي ألنّ نتنياهو فقد األمل
من وعودهم بالتنازل عن الجوالن عربون محبة وصداقة عند
إسقاط االس��د ...فحاول نيل رضاه مجددا ً باتهام حافظ االسد
بأنه هو من سلّم الجوالن إلى «إسرائيل» ،وهي بالتالي من تحمي
والتبجحات
وج��ود ب�ش��ار األس���د ...معتبرا ً انّ تلك االت�ه��ام��ات
ّ
الكاذبة يكفي أن ينطق هو بها لتكون صادقة وموثقة ويمكن أن
تشكل منحدرات ومطبّات ومنعطفات في مسار التاريخ السوري
العريق.
ي�ب��دو واض �ح �ا ً م��ن صياغة كلماته أن�ه��ا إم�ل�اءات سعودية...
ألنّ تلك األخ �ط��اء ال�ف��ادح��ة ،والجهل األع�م��ى للثقافة وللتاريخ
والحضارات ولتعاليم الدين األصلية ال يصدران اال من العقول
الوهابية.
ولكن ما على العبد المأمور إال تنفيذ التعليمات حرفياً ..فمن
باع وطنه ..ال ذمة وال ضمير ل��ه ..وبالتالي ال مشكلة لديه ألن
يبرمج عقله لتكرار وترداد ما ُيملَى عليه دون حاجة إلى الوعي
والتفكير في ربط مجريات األمور ببعضها.
حتى انّ الدوالرات كانت لها مفاعيل قوية ومؤثرة جدا ..فكان
رياض حجاب مرتاحا ً كثيرا ً وهو يبكي وينوح بحسرة .يبدو أنّ
جيوبه كانت ممتلئة أكثر هذه المرة حتى كاد يردّد عبارات الوجع
الكاذبة على الفقر والمعاناة اللذين يتذ ّوقهما الشعب السوري
بعدد الدوالرات التي صارت في رصيده!...
رياض حجاب لم ينجح في أداء دوره التراجيدي الحزين على
مأساة الشعب السوري ...فهو ليس بشاعر نبيل ..وال بمخلوق
انساني تمأله العواطف الصادقة وال بمواطن شريف ..ما هو
اال ت��اج��ر ح��اق��د متسلق يتاجر وي�ف��اخ��ر ببيعه لوطنه ولهويته
الوطنية ...وينسب نفسه وأصله ألعداء سورية وشعب سورية.
ولكنه نجح في نقل رسالة اسياده ...بأنّ عقدة هذا الصراع
متمثلة ف��ي بشار األس ��د ..وأن��ه ال يمكن ان يكون هناك جدول
زمني محدّد إلنهاء ذلك الصراع ما دام بشار األسد موجودا ً في
السلطة.
ونقل رسالة أسياده في رمي قذائف الطائفية لتفجيرها على
ملتقى المبادئ والثوابت التي تجمع كال من إي��ران وح��زب الله
وسورية كخطر شيعي ال ب ّد من التخلص منه ..فما كان منه إال أن
ترجم باتهاماته الجاحدة إليران وحزب الله مرامي أبعاد التحالف
المصري ال�س�ع��ودي التركي االس��رائ�ي�ل��ي ...لتحجيم دورهما
المقاوم في المنطقة ..باعتبارهما خطرا ً شيعيا ً كبيرا ً على السنة.
ولكن كيف لك أن تقنع األحمق ...انه أحمق وال يحق له ما يحق
للعاقل ..والخائن انه خائن ،وان المبادئ والثوابت والقيم ال يكفي
البوح بها لتثبت انك تملكها ...وكيف لك أن تسكت الببغاء الذي
تع ّود أن يردّد ك ّل ما يقوله مالكوه أمامه بدقة عالية...
بشار األسد باق رئيسا ً شرعيا ً لسورية ...وأي عملية سياسية
ال تعترف بشرعيته هي مرفوضة بلسان ك ّل سوري شريف عاش
على هذه األرض وبقي فيها وضحى بأغلى ما لديه لتبقى أرض
سورية أرض الحرية والكرامة والعزة واالب ��اء ...فهذا الشعب
وحده يحق له أن ينطق باسم الوطن والوطنية ...ال الجالسون في
حضن اميركا وتركيا والسعودية ...ال أولئك الذين يدّعون حتى
اللحظة انّ ما يجري على االرض السورية هو ثورة ..وأنّ قاطعي
الرؤوس ..وآكلي األكباد والقلوب البشرية :السفاحين المرتزقة
هم ثوار أبرياء وضحايا الستبداد النظام..
ال أعلم ما اذا كان جمال سليمان في ما لو قام بهذه التمثيلية هل
سيكون بارعا ً اكثر في األداء؟ ولكن أعلم أنّ رياض حجاب اختيار
غير موفق لذلك ال��دور ..فكان من يسمعه كمن كان يسمع كلمة
سلمان بن عبد العزيز في مصر.
فليقولوا م��ا ي��ري��دون ..وليتخبطوا ف��ي ت�ح��دي��د أص��ل هوية
داع� ��ش ...ول�ي�ش� ّوه��وا ب��روت��وك��ول ال�م�ف��اوض��ات ف��ي جنيف...
وليدعوا من يس ّمونهم حملة البندقية الستمرار ما لم يتوقفوا عنه
يوماً.
ً
ستخيب آمالهم جميعا ...وسننتصر ...في السياسة وفي
الميدان بهمة أولئك األب�ط��ال ...أبطال الجيش العربي السوري
الذي يطالب وفد الرياض بإعادة تشكيل هيكليته وعقائديته ...مع
األشقاء حزب الله المقاوم وإيران وروسيا ...شاؤوا أم أبوا.

مؤشرات حقيقية ب��رزت قد تقلب ميزان العالقة بين
المملكة السعودية والواليات المتحدة األميركية من كفة
الحليف االستراتيجي عبر عقود طويلة من الزمن الى
كفة العداء الحقيقي المرتقب .هل هو صراخ يعيد المملكة
السعودية ال��ى بيت الطاعة األم�ي��رك��ي...؟ أم أن��ه الطالق
فعالً؟
كان أحدث هذه المؤشرات تصريح مفاجئ لمستشار
ال��رئ�ي��س األم �ي��رك��ي ل �ش��ؤون األم ��ن ال�ق��وم��ي ب��ن رودس
س��س بأموال
ال��ذي أك��د أنّ تنظيم القاعدة اإلره��اب��ي قد أ ُ ِّ
سعودية حصراً ،وما جاء مؤشرا ً ايضا ً كان محاوالت
حثيثة وحقيقية في الكونغرس األميركي إلصدار قانون
يج ّرم السعودية ويعطي الحق ألهل الضحايا أن يطالبوا
بتعويضات ضخمة عن أحداث  11أيلول /سبتمبر تصل
الى مليارات الدوالرات ،ومعظم استطالعات الرأي أكدت
أنّ الكثير من أعضاء الكونغرس يؤيدون استصدار هذا
القانون؛ هذا القانون اذا ما ت ّم إص��داره ،ستكون النقلة
 180درج��ة في طريق العالقات بين البلدين ،وستبدأ
خطوات الوعيد واالنتقام بن َفس عالي الحدّة بعد أن ساد
الغزل السياسي طوال ثمانية عقود خلت.
وفي سياق النفس االنتقامي جاء مؤشر في التقرير
السنوي الصادر عن الخارجية األميركية ح��ول حقوق
اإلن �س��ان ،حيث االت�ه��ام��ات للحكومة السعودية جاءت
بالجملة في سياق حقوق اإلنسان المهدورة ،والواقع
المظلم للمرأة السعودية ،والقضاء غير المستق ّل المرتبط
ب��األس��رة الحاكمة ،وأخ �ي��را ول�ي��س آخ ��را ً ان �خ��راط أمراء

ومسؤولين من األسرة الحاكمة بتشكيل جمعيات تحت
مس ّميات خيرية تعنى س��را ً بتمويل المجموعات التي
تعتبر واشنطن بعضها إرهابية.
على الضفة االخرى جاء الصوت المهدّد والوعيد المبدّد
لك ّل التساؤالت في ما إذا كانت المملكة ستقف مكتوفة
األيدي أمام التصعيد األميركي متجسدا ً بما ل ّوح به عادل
الجبير وزي��ر الخارجية السعودي والسفير السعودي
سابقا ً في واشنطن بإمكانية بيع كامل األصول السعودية
ل��دى ال��والي��ات المتحدة التي مقدار قيمتها يقارب 750
مليار دوالر اذا ما تابع الكونغرس العمل على إصدار
القانون السابق الذكر .وهذا الموقف التصعيدي ُي ِ
حضر
ال��ى األذه ��ان غضب ت��رك��ي الفيصل حينما ر ّد بمقالته
المشهورة ونشر األمير خطابه المفتوح للرئيس أوباما
في صحيفة «عرب نيوز» السعودية المحلية التي تصدر
باللغة اإلنكليزية مخاطبا ً أوباما« :تتهمنا بإذكاء الفتنة
الطائفية في سورية والعراق واليمن ،ثم تزيد الطين بلة
وتطلب منا أن نتعايش مع إيران التي وصفتها أنت بأنها
راعية لإلرهاب» ،بعد ما نشره الرئيس األميركي باراك
أوباما في مجلة «اتالنتيك» ،مهاجما ً حلفاءه في السعودية
هجوما ً كان األول من نوعه في تاريخ البلدين ،واتهمهم
ب�ت��أج�ي��ج ال �ص��راع��ات ف��ي ال �ش��رق األوس� ��ط ،والمغاالة
في التطرف الفكري ال��ذي ي��د ّرس في ال�م��دارس الدينية
والتعليمية لدى المملكة السعودية.
ع��دد م��ن الصحف األم�ي��رك�ي��ة ت �ح �دّث ع��ن  28صفحة
في التقرير السري الناجم عن التحقيقات االستخبارية
األميركية حول هجمات  11أيلول /سبتمبر وال��ذي ت ّم
حجبه بشكل كامل عن اإلع�لام وال��رأي العام األميركي.
جاءت في سياق هذا التقرير معلومات مؤكدة عن تو ّرط
السلطات السعودية وأم ��راء األس ��رة الحاكمة بتمويل

الهجمات والتو ّرط بالدم األميركي ،ولكن عصا القانون
ال ��ذي يمكن أن ي �ص��در ع��ن ال�ك��ون�غ��رس ال ب�� ّد أن تطال
واشنطن التي توغلت هي ايضا ً بدماء العرب واالفغان
والفيتناميين وغ�ي��ره��م ،وم��ا ق��د يترتب على الحكومة
األميركية من تعويضات ضخمة لذوي الضحايا...
السؤال هنا هل ستستخدم الواليات المتحدة سالحا ً
يطلق ال�ن��ار باتجاهين متعاكسين...؟ أم أنها ق��د أعدّت
العدة ولبست درعا تقيها نار القانون اذا ما صدر؟
على ك� ّل ح��ال ،المملكة السعودية أم��ام تح ّول خطير
وتهديد حقيقي ي�ط��اول عالقتها بالحليف ،وف��ي جانبه
االقتصادي يطال مصالحها واستثماراتها في أميركا،
فالشروط التي وضعتها األخيرة على األصول السعودية
كانت قاسية جدا ً حيث أكد العديد من الخبراء االقتصاديين
أن السعودية إذا ما فكرت ببيع أصولها ستخسر مبلغا ً
اي ما نسبته  30%من
قد يصل الى  250مليار دوالرّ ،
مجمل األصول.
والالفت أيضا ً كان توقيت هذه النقاشات والمواضيع
ال��ذي ج��اء م��ا قبل زي��ارة الرئيس األميركي إل��ى الخليج
ولقائه مع العاهل السعودي .السؤال هنا أيضا ً يستحق
التوقف ...هل خرج مارد العداء بين البلدين من القمقم؟
بعد تحالف استم ّر أكثر من ثمانية عقود ك��ان قد رسم
مؤسس المملكة السعودية حينما التقى روزفلت
خطوطه
ّ
وات �ف��ق معه على تحالف استراتيجي وح�م��اي��ة العرش
الملكي مقابل التنقيب وال�ن�ف��ط واالس �ت �ث �م��ارات ،أم أنه
مجرد صراخ يعيد السعودية الى بيت الطاعة األميركي؟
قد يصعب التك ّهن بالخطوات الالحقة للواليات المتحدة
األميركية أو تقدير الثمن الذي تريده مقابل خفض سقف
التوتر ،ولكن المؤكد أنّ منطق االبتزاز والتهويل سيبقى
حاضرا ً في كل األحوال.

قالت مصادر أممية
إنّ بدء المحادثات
اليمنية في الكويت ثبت
الهدنة وفقا ً للضغط
الذي فرضه الحوثيون
باشتراط مجيء وفدهم
المفاوض بالتحقق
من تنفيذ السعودية
لتع ّهداتها بوقف الغارات
الجوية خالل الهدنة،
وضمان األمم المتحدة
لهذا االلتزام ،وتو ّقعت
المصادر أن تبدأ المرحلة
الثانية من الهدنة سريعا ً
بعد تثبيت أحكامها،
وهي إدخال المساعدات
الغذائية ،وفتح المرافئ
أمام السفن التجارية،
وأن تبدأ لجان المراقبة
المحلية أعمالها...

الم�ؤ�س�سة الجمهورية تتق َّرب من ترامب بعد فوزه المد ِّوي في نيويورك
قال المرشح الجمهوري المحتمل النتخابات الرئاسة األميركية،
دونالد ترامب ،أمام أنصاره إنه كان قادرا على شراء االنتخابات لو
أراد ذلك .وذكرت قناة «أي بي سي» أن ترامب أوضح لمؤيديه أنه إذا
كان من الممكن تنظيم عشاء ،والحجز في فندق ،وشراء تذاكر طائرات
ألعضاء اللجنة المشرفة على االنتخابات التمهيدية ،وإرسالهم إلى
مناطق سياحية ،فإن ذلك يعتبر شراء لالنتخابات.
وقال ترامب لو كانت «اللعبة االنتخابية» األميركية ،تتوقف عند
هذا الحد ،لكنت حتما من الفائزين ،مضيفا أنه قادر على شراء أصوات
أكثر مما يظن منافسوه ،مضيفا ً أمام مؤيديه« :ثقوا أن الطريقة التي
تنظم بها االنتخابات األميركية سيئة وغير عادلة ،ومن األفضل الفوز
بأصوات الناخبين».
في غضون ذلك ،اجتمع المسؤولون الجمهوريون بعد فوز ترامب
الكاسح في والية نيويورك وقالوا إنه بدأ يحظى بقبول متزايد بين
صفوفهم ،لكنهم يريدونه أن يبذل مزيدا من الجهد إلصالح ذات البين
مع المؤسسة الجمهورية.
وق���ال ستيف دوب���ري عضو اللجنة الوطنية الجمهورية عن
نيوهامبشير« :كان هناك عدد ليس بالهين من أعضاء اللجنة الوطنية
الذين شككوا في فرص نجاحه حين التقينا في كانون الثاني ،واآلن
يرون أنه يحرز تقدما ملموسا وقد يحصل فعال على أصوات 1237
مندوبا قبل وصولنا إلى المؤتمر العام» ،مشيرا ً أن «نتائج نيويورك

كانت فوزا كاسحا .هذا شيء مبهر .هذا ما يتحدث عنه الناس».
وقال أعضاء اللجنة الوطنية الجمهورية إن ترامب بوسعه تحسين
األجواء باتخاذ خطوات إلنهاء الضغينة التي نمت بينه وبين زعماء
اللجنة وعلى رأسهم رئيسها راينس بريباس.
وكان الملياردير قطب العقارات الذي يتصدر السباق الجمهوري في
انتخابات الرئاسة األميركية هو محور اجتماع الربيع للجنة الوطنية
الجمهورية التي تضم  168عضوا في هوليوود بوالية فلوريدا.
االجتماع المغلق الذي يستمر ثالثة أيام في منتجع ساحلي سيقيم
نتائج السباق على مقعد الرئاسة في البيت األبيض ويُعد للمؤتمر
الحزبي العام الذي يعقد في كليفالند في تموز.
وكان فوز ترامب في االنتخابات التمهيدية التي جرت في معقله
نيويورك على منافسيه تيد كروز وجون كيسيك عالمة فارقة بالنسبة
ألعضاء اللجنة الوطنية الجمهورية الذين قالوا إن هذا الفوز قد يضعه
على المسار لكسب تأييد  1237مندوبا يحتاجها للفوز بترشيح الحزب
لخوض انتخابات الرئاسة.
وفي حالة عدم فوز المرشح بتأييد هذا العدد من المندوبين يجري
المؤتمر العام للحزب الجمهوري سلسلة من عمليات التصويت يزداد
فيها تدريجيا عدد المندوبين غير الملزمين بالتصويت طبقا لنتائج
االنتخابات في واليتهم ويحق لهم التصويت لمصلحة من يرونه
األفضل ويطلق عليهم المندوبين غير الملتزمين.

تدريبات قوات فرن�سية م�شتركة للت�صدي لهجوم �إرهابي في باري�س

خارطة طريق �أوروبية لمكافحة الإرهاب
أجرى  150عنصرا من قوات النخبة في قوات الشرطة
والدرك الفرنسيين ،تدريبا على عملية تدخل سريع ضد
اقتحام مسلحين لمحطة مترو مونبارناس ،إحدى أكبر
محطات القطارات في باريس ،واحتجاز رهائن في أحد
القطارات المتوقفة في المحطة.
وتضمن التدريب تجربة لمدى فاعلية مركز العمليات
المشتركة ،الذي أعلن وزير الداخلية برنار كازنوف عن
إنشائه قبل يومين ،واعتبر أبرز بند في الخطة األمنية
الجديدة ،لمواجهة سريعة ألي هجوم إرهابي محتمل.
وتمكنت القوات المعنية من دخول المحطة في غضون
دقائق من البالغ الذي وصلها ،وانتشرت في مستويات
مختلفة من محطة مونبارناس ،وتم إنقاذ كل من كان
في المحطة ،ثم جرى الهجوم المنسق على أماكن تواجد
اإلرهابيين المفترضين ،وتحييدهم وتفكيك أحزمتهم
الناسفة من قبل خبراء ،وتأمين خروج آمن للرهائن.
وكانت انتقادات عنيفة وجهت لكازنوف ،على خلفية ما
جرى في مسرح باتاكان ،خالل هجمات باريس الدامية،
العام الماضي ،حين تدخلت ق��وات من الشرطة إلنقاذ
رهائن ،والتصدي إلرهابيين مدججين بالسالح ومدربين.
ويأتي إصرار الداخلية الفرنسية على مسألة التنسيق
األمني ،ردا على انتقادات ُوجهت لمراكز القرار األمني
في فرنسا ،حيث ُتركت قوات الشرطة ،أكثر من مرة ،في
مواجهة مباشرة مع هجمات إرهابية ،علما أنها ال تملك ال
التسليح وال التأهيل الكافيين لمواجهات كتلك.
وتقتصر مهمة الشرطة الفرنسية ،أساسا ،في حال
الهجوم اإلرهابي ،على تطويق مكان الهجوم وتسهيل مرور
القوات المعنية بالمواجهة والتي عادة ما تكون مؤلفة من
عسكريين مسلحين تسليحا كافيا ومؤهلين للتعامل مع

هكذا هجمات.
وه��ن��ا ي��ب��رز دور م��رك��زي ل��ق��وات ال���درك المؤلفة من
عسكريين مدربين ومسلحين وهم عادة ما ينتشرون في
المناطق الريفية.
وكان هؤالء يتبعون لوزارة الدفاع ،إال أن إصالحا ُنفذ في
فترة تولي نيكوال ساركوزي رئاسة الجمهورية الفرنسية،
أدخلهم جزئيا في النطاق اإلداري للداخلية.

وف��ي سياق متصل ،وضعت المفوضية األوروب��ي��ة،
خارطة طريق إلقامة اتحاد لألمن في أوروب���ا ،وتحدد
الوثيقة أولويات مكافحة اإلرهاب واألمن األوروبي التي
توجب تبني التدابير التي أوصت بها المفوضية األوروبية.
وقامت بتنسيق قائمة اإلجراءات الالزمة لتشكيل اتحاد في
مجال األمن في أوروبا.
ووف��ق��ا للوثيقة ،يجب على دول االت��ح��اد األوروب���ي

أن تنشط تبادل المعلومات ح��ول تنقالت اإلرهابيين
األجانب بما في ذلك عبر حدود دول االتحاد .وسيتم تبادل
المعلومات في إطار نظام «شنغن» المعلوماتي ومركز
مكافحة اإلرهاب األوروبي التابع لليوروبول.
وسيصبح المركز بمثابة النقطة األس��اس��ي��ة التي
تحصل منها الهيئات األمنية األوربية ،على المعلومات
االستخبارية .وسيقوم المركز بتحليل التهديدات وتقديم
المساعدة في وضع خطط لمكافحة اإلرهاب .وسيضم بنك
المعلومات أيضا المعلومات المتعلقة باألشخاص الذين ال
يحملون جنسيات دول االتحاد األوروبي.
ويجب على دول االتحاد أن تولي االهتمام الخاص
في مجال منع انتشار التطرف بين مواطني دول االتحاد
ومنع تجنيدهم من قبل التنظيمات اإلرهابية وضمان أمن
المواطنين ومنشآت البنية التحتية الحيوية واألساسية.
وتؤيد المفوضية األوروبية تشديد المسؤولية على
تقديم مختلف المساعدات لإلرهابيين بما في ذلك المالية
منها.
ومن المتوقع أن يقر مجلس االتحاد األوروبي والبرلمان
النسخة الجديدة للتعليمات الخاصة بمراقبة شراء
وحيازة السالح ،التي يجب أن تمنع حصول اإلرهابيين
على المتفجرات واألسلحة النارية.
وتعتزم المفوضية األوروبية كذلك التعاون مع دول
ح��وض البحر األب��ي��ض المتوسط ف��ي م��ج��ال مكافحة
اإلرهاب.
وفي وقت سابق أعلن رئيس المفوضية األوروبية جان
كلود يونكر أن االتحاد األوروبي يحتاج التحاد في مجال
األمن ،باإلضافة إلى االتحاد االقتصادي والنقدي ،واتحاد
الطاقة ،واتحاد سوق رؤوس المال.

�أوباما في لندن لإقناع الناخبين البريطانيين
�أميركا :ال داعي لتخوف بكين من الدفاعات ال�صاروخية لكوريا الجنوبية
بالبقاء في االتحاد الأوروبي
�ص َّور مواقع ع�سكرية
ال�صين ت�ؤكد اختبار �صاروخ بعيد المدى وت�سجن مواطنا َ

وصل الرئيس األميركي باراك أوباما ،أمس ،إلى بريطانيا
من أجل إقناع الناخبين بالتصويت على البقاء داخل االتحاد
األوروبي ،في خطوة لدعم رئيس الوزراء البريطاني.
وتأتي زيارة أوباما قبيل شهرين من موعد إجراء استفتاء
شعبي داخ��ل المملكة المتحدة حول بقاء بريطانيا داخل
االتحاد األوروبي أو الخروج منه ،في خطوة لمساندة رئيس
الوزراء البريطاني ،ديفيد كاميرون ،الذي يقود حملة البقاء
داخل االتحاد األوروب��ي وسط انتقادات ومعارضة شديدة
تشكك في فائدة «الوحدة األوروبية».
وبهذا الصدد ،من المرجح أن يطالب أوباما البريطانيين
بالتخلي عن فكرة «البريكسيت» وهو شعار الحمالت المؤيدة
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،ودعوتهم إلى التمسك
بالبقاء داخل الكتلة األوروبية حفاظا على ثروة بريطانيا
و»عالقتها الخاصة» مع الواليات المتحدة من جهة ،وتماسك
الغرب من جهة أخرى.
من جانبه ،نقل بن رودس ،نائب مستشار أوباما لألمن
القومي ،عن الرئيس األميركي قوله« :ندعم وجود بريطانيا
قوية في االتحاد األوروبي».
وتتزامن هذه الزيارة مع تحذيرات أطلقها ثمانية وزراء
خزانة أميركيين سابقين في رسالة مفتوحة من أن خروج

بريطانيا من االت��ح��اد األوروب���ي سيكون «ره��ان��ا محفوفا
بالمخاطر» ،معتبرين أن «بريطانيا قوية ضمن االتحاد
األوروبي ،وهو السبيل األفضل لضمان مستقبل بريطانيا عبر
إنشاء أوروبا أكثر ازدهارا ،وعبر حماية اقتصاد عالمي قوي
وفي وضع جيد».
وهذه المخاوف الجدية من مخاطر خروج بريطانيا من
االتحاد األوروب���ي ،أكدها أيضا م��ارك كارني ،محافظ بنك
بريطانيا ،بقوله إن حالة الغموض التي تحيط بنتيجة
االستفتاء على عضوية بريطانيا باالتحاد األوروبي يبدو أنها
تؤثر بالفعل على االقتصاد الوطني.
وتابع بالقول إن المخاطر المرتبطة باالستفتاء تشمل
ضغوطا على العجز الكبير في الحساب الجاري لبريطانيا
وأسواقها العقارية والسيولة في األسواق المالية ،ولها تأثير
سلبي محتمل على باقي دول االتحاد األوروب��ي ،علما أنه
في لندن التي تعتبر العاصمة المالية األولى عالميا ،تشكل
عمليات التداول بالعمالت األجنبية حوال  41%من اجمالي
عمليات التداول في العالم.
ويوجد في لندن ما يقارب الـ 150فرعا لمصارف أجنبية
تابعة لـ 56دول���ة مختلفة ،وتغطي  30%م��ن األص��ول
المصرفية للبالد.

قضت محكمة صينية بسجن مواطن  7سنوات ،لقيامه بتصوير منشآت عسكرية وسفن لمصلحة
جهاز مخابرات أجنبي.
ونقلت وسائل إعالم صينية ،أمس ،أن المدان هو رجل من مدينة شينزي زيان شرق الصين ،التقط
صورا لسفن تابعة للقوات البحرية وخفر السواحل في مختلف موانئ المدينة ،باإلضافة إلى مواقع
عسكرية أخرى ،وسلم الصور ومعلومات أخرى إلى رجل آخر لم تفصح أجهزة األمن الصينية عن
جنسيته.
وذكرت األجهزة األمنية أن الرجل تسلم  20ألف وحدة نقدية بعملة أجنبية كمقابل ،ولم تس ِّم كذلك
العملة .وكانت السلطات الصينية قد اعتقلت هذا الرجل عام .2013
وأوضحت وسائل إعالم صينية أن مثل هذه المعلومات يمكن أن تدل الخبراء األجانب على معرفة
النشاط العسكري الصيني في جزيرة دياويو في بحر الصين الشرقي ،المتنازع عليها بين الصين
واليابان.
في غضون ذلك ،أكدت وزارة الدفاع الصينية بشكل غير مباشر أمس تقريرا ذكر أنها أجرت اختبارا
آخر لصاروخ جديد عابر للقارات.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها االلكتروني ردا على التقرير إن التجارب البحثية الدورية على
األراضي الصينية أمر معتاد ،مشيرة إلى أن «هذه االختبارات ال تستهدف أي دولة أو أي هدف بعينه».
وكان موقع «ذا واشنطن فري بيكون» قد نشر في وقت سابق تقريرا يفيد أن الصين أجرت يوم 12
نيسان تجربة إطالق صاروخ بعيد المدى يحمل اسم دي.اف -41قرب منطقة بحر الصين الجنوبي.
وفي السياق ،قال سونج كيم المبعوث األميركي الخاص لكوريا الشمالية خالل زيارته الصين إن
بكين يجب أال تشعر بالقلق من الخطط األميركية لنشر نظام جديد مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية
لحمايتها من كوريا الشمالية .وأضاف أن الشمال لم يظهر أي اهتمام بالدبلوماسية.
كيم أضاف للصحافيين« :الواقع أن كوريا الشمالية تمثل تهديدا صاروخيا في غاية الخطورة على

شبه الجزيرة الكورية» ،و»نحن مع كوريا الجنوبية قررنا أنه يتعين علينا اتخاذ إجراءات دفاعية
مالئمة لحماية أنفسنا من هذا التهديد الصاروخي من كوريا الشمالية».
وبدأت الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات بشأن إمكانية نشر نظام الدفاع الصاروخي
األميركي لالرتفاعات الشاهقة (ثاد) في كوريا الجنوبية بعد أن أجرت كوريا الشمالية رابع تجربة
إطالق قنبلة نووية يوم السادس من كانون الثاني ،وأطلقت صاروخا بعيد المدى يوم السابع من
شباط ،وكالهما ينتهك قرارات األمم المتحدة.

