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عربيات  /دوليات

اال�ستراتيجية الأميركية
بعقيدة تلمودية...
 د .ميادة رزوق
ال��والي��ات المتحدة األميركية ه��ي ال��وري��ث لالستعمار
ال �ب��ري �ط��ان��ي وال �ف��رن �س��ي ،واس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ه��ا ف��ي الشرق
األوسط ليست إال استكماالً للمشروع الصهيوني الذي بدأ
بالتعاون بين بريطانيا والرأسمالية اليهودية ليحط رحاله
بعد ال �ح��رب العالمية األول ��ى بشكل أع�ظ��م ف��ي الواليات
المتحدة األميركية كعاصمة لقراره في مشروع الهيمنة
على العالم.
وب �ع��د ان�ت�ه��اء ال �ح��رب العالمية ال�ث��ان�ي��ة وج ��دت أميركا
نفسها في مواجهة االتحاد السوفياتي الذي أصبح يمثل
خصما ً منافسا ً على المسرح العالمي ،هذا باإلضافة إلى
تقديمه البديل اإليديولوجي للشعوب للنظام الرأسمالي
األميركي.
وتجدر اإلشارة وقبل الخوض في تفاصيل هذا المشروع
واالستراتيجية األميركية في المنطقة إلى الوقوف على
العديد من الحركات والتنظيمات والكيانات في العالمين
العربي واإلس�لام��ي ،ب��دءا ً من الحركة الوهابية وتوأمها
الكيان السعودي وم��رورا ً بالحركة القاديانية والبهائية
وال �ك �ي��ان اإلس��رائ �ي �ل��ي ،ول �ي��س ان �ت �ه��ا ًء بتنظيم «اإلخ���وان
المسلمين» ،بأ ّنها ليست إال صناعة بريطانية ،ثم أكملت
أميركا الدور بدعم هذه الحركات والكيانات وصناعة واحد
آخ��ر كفصيل مسلح لما سبق كـ»القاعدة» وتف ّرعاتها من
«داع��ش» و»ال�ن�ص��رة» وأخ��وات�ه�م��ا ...في خدمة المشروع
الصهيوني لتشويه اإلسالم وتفريغه من مضمونه وربط
تعاليمه وف �ت��اوي��ه ب�م��ا ي�ع��زز ال �خ�لاف وال�ف�ت��ن واالقتتال
الطائفي والمذهبي خدمة لالستراتيجية الصهيونية التي
تقوم على فكرة اإلبادة للهيمنة على العالم.
كما أن��ه وعلى الرغم من أنّ الدستور األميركي يعتبر
ن �ظ��ام ال �ح �ك��م ف��ي ال ��والي ��ات ال �م �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة نظاما ً
«ع�ل�م��ان�ي�اً» ال يتبنّى دي �ن �ا ً معينا ً ف��ي ال��دول��ة أو الحكومة
بحكم التن ّوع العرقي والديني وحتى الطائفي والمذهبي،
إال أنه من المعلوم أنّ الشعب األميركي في معظمه شعب
بروتستانتي متد ّين يشترك في خلفيته الدينية إل��ى ح ّد
بعيد مع العقيدة اليهودية التلمودية ،ويؤمن باألساطير
التوراتية التي حملها أج��داده��م من بروتستانت انكلترا
ال س�ي�م��ا ال �ب��وري �ت��ان �ي��ون م�ن�ه��م ،ح�ي��ث ظ �ن��وا أن �ه��م شعب
الله المختار الجديد ،وظنوا أنّ أميركا هي أرض كنعان
ال�م��وع��ودة المهيأة إلق��ام��ة «إس��رائ�ي��ل» الجديدة بعد إفناء
الهنود الحمر ،وك ّل ذلك خدمة لالستراتيجية الصهيونية
في السيطرة على العالم.
وبالعودة إل��ى منطقة الشرق األوس��ط واالستراتيجية
الصهيوأميركية ،فكان من الالفت اش�ت��داد ال�ص��راع بين
أم�ي��رك��ا واالت �ح��اد السوفياتي لكسب ال�ن�ف��وذ ف��ي الشرق
األوس�� ��ط ،وذل� ��ك ب � ��دءا ً م��ن أواس � ��ط خ�م�س�ي�ن�ي��ات القرن
العشرين ،وانتهى هذا الصراع بتفكك االتحاد السوفياتي
عام  1991وأصبح العالم محكوما ً بقطب واحد ،علما ً أنّ
أميركا عملت منذ السبعينيات على تحويل المنطقة العربية
إلى بحيرة أميركية مستخدمة أدواتها من األنظمة العربية
الرجعية الحاكمة ،ووجود الكيان الصهيوني ،والسيطرة
على اإلعالم العربي في تحقيق ذلك.
ولن ندخل في غمار التفاصيل من محاولة تفكيك الصف
العربي ،وخاصة بعد حرب تشرين التحريرية عام ،1973
والتي كانت االس�ت��دارة في تغيير االستراتيجية لتحقيق
مشروع الهيمنة األميركية في وج��وب التواجد الميداني
ف��ي المنطقة م��ن خ�لال القواعد األميركية العسكرية في
كي
دول الخليج واألردن ،والح �ق �ا ً جيبوتي ،وم�ح��اول��ة ّ
الوعي العربي وإدخال ثقافة الضعيف والمهزوم في عقل
المواطن العربي بالتعاون مع الماكينة اإلعالمية التابعة
ألنظمة الحكم الرجعية المصنوعة صهيونياً ،باإلضافة
إل ��ى إخ� ��راج م�ص��ر م��ن م �ع��ادل��ة ال� ��ردع ال �ع��رب��ي بتكبيلها
باتفاقية «ك��ام��ب ديفيد» ،وإض�ع��اف الجيش العراقي من
خ�لال إلهائه واستنزافه بحرب الخليج األول��ى والثانية
والضربة القاضية باالحتالل األميركي للعراق عام 2003
بذات الهدف للحرب في أفغانستان لضمان السيطرة على
إمدادات النفط والغاز في المنطقة الممتدة من وسط آسيا
وحتى البحر المتوسط ولضمان أمن «إسرائيل» على مدى
السنوات الـ  50المقبلة.
واستكمل المشروع في ما بعد بتعديل السيناريوات
م��ن ال�ح��روب المباشرة ف��ي المنطقة إل��ى ال�ح��رب الناعمة
والذكية ،التي تعتمد على اإلعالم كجزئية أساسية ونشر
الفوضى الخالقة وال�ح��روب بالوكالة ،باستخدام شذاذ
اآلف��اق من أنحاء العالم الذين ت ّم تدريبهم وتأهيلهم وفق
العقيدة التلمودية ،وبأيدي صهيوأميركية وبتمويل من
الكيان السعودي ،أحد أه ّم األذرع الصهيونية في المنطقة
وب �ت �ع��اون م��ع ال �م �ش��روع اإلخ��وان��ي م �ش��روع العثمانية
الجديدة ،إال أنّ هذا السيناريو اصطدم بالمحور المقاوم
الذي يمت ّد من روسيا االتحادية والصين ودول «بريكس»
م ��رورا ً ب��إي��ران وس��وري��ة قلب ه��ذا ال�م�ح��ور ول�ي��س نهاية
بحزب الله ،مما أدّى إلى فشل الهدف المبتغى في تقسيم
المنطقة إلى كنتونات طائفية ومذهبية وعرقية وقوميات
ضيقة بعد انتهاء صالحية اتفاقية سايكس ـ بيكو ،وبما
يهيّئ البيئة المناسبة لعيش ونمو الكيان اإلسرائيلي،
والسيطرة على عنوان الطاقة في القرن الواحد والعشرين
«الغاز» وبالتالي السيطرة على القرار الدولي ،ليتمخض
عن هذا الصراع والدة عالم جديد متعدّد األقطاب فيه دور
صاعد للصين ودول «بريكس» ،ودور أساسي لروسيا
االتحادية في صناعة القرار الدولي وعدم التف ّرد األميركي
بالسيطرة على ق ��رارات األم��م المتحدة وحصر ملكيتها
بأروقة القرار الصهيوأميركي.
ول��م ينته الصراع أو تتحدّد تفاصيل نهاياته بنسخته
الحالية أو إطار اتفاقاته على طاولة التفاوض ،إال بعد انتهاء
االنتخابات األميركية ،إال أنه من الواضح والجلي هو ارتداد
إرهاب شذاذ اآلفاق على مشغليه وصانعيه األساسيين أو
األدوات ،ومن المؤكد أنه ووفقا ً لالستراتيجية األميركية ال
يمكن التسليم بمبدأ الهزيمة واالنكفاء عن المنطقة ،وإنما
قد يكون السيناريو المقبل هو العودة للحروب المباشرة
مع استمرار الغزو الفكري والثقافي والسيطرة على العقل
العربي ،وإعادة هيكلية جديدة لألدوات في المنطقة وفق
األجندة الجديدة المطلوبة للمرحلة المقبلة.
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دعاية انتخابية باعتداء �إرهابي!
 سيف حديد



بينما تشهد ال��والي��ات المتحدة األميركية «معركة
انتخابية» أق � ّل ما يمكن وصفها بالساخنة تستخدم
فيها كافة أنواع «األسلحة السياسية والدعائية» ،يأتي
اع �ت��داء أورالن���دو ب��والي��ة ف�ل��وري��دا ،وال ��ذي يع ّد أعنف
ه �ج��وم إره��اب��ي ف��ي ت��اري��خ أم�ي��رك��ا ب�ع��د ه�ج�م��ات 11
أيلول ،وال��ذي تبنّاه تنظيم «داع��ش» اإلرهابي ومنفذه
من أصول افغانية ،ليتقدّم على طبق من ذهب للمرشح
ال�م�ح�ت�م��ل ع��ن ال��ح��زب ال �ج �م �ه��وري ل �خ��وض سباق
االنتخابات الرئاسية األميركية دونالد ترامب ،والذي
يعتمد على خطاب الكراهية وترسيخ «االسالموفوبيا»
كمنهج لحملته الترويجية ،حتى بات يعرف بـ»مرشح
الكراهية».
وما أن خرج الرئيس األميركي باراك أوباما ليصف
الهجوم الذي نفذه مسلح على نا ٍد ليلي يرتاده مثليون
في والية فلوريدا راح ضحيته  50قتيالً وأصيب 53
آخ ��رون ب �ج��روح ،ب��أن��ه «ع�م��ل إره��اب��ي» و»تعبير عن
الكراهية» ،حتى أصدر ترامب بيانا ً يدعو فيه الرئيس
أوب��ام��ا إل��ى االستقالة من منصبه ،ألن��ه لم يقل تعبير
«اإلس�لام الراديكالي» في بيانه الذي ألقاه تعليقا ً على
«مذبحة أورالندو».
وأضاف ترامب في البيان« :ألنّ قادتنا ضعفاء ،أنا
توقعت أن يحدث ه��ذا ،ول��ن يزيد األم��ر إال س��وءاً ،أنا
أح��اول إنقاذ األرواح ومنع وق��وع الهجوم اإلرهابي
المقبل».
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن تسجيل  16اع��ت��داء ح�ص�ل��ت في

كوالي�س
خفايا

ال��والي��ات المتحدة األميركية خ�لال عهد أوباما إال أن
ه�ج��وم أورالن� ��دو ل��ه نكهة خ��اص��ة ،م��ن حيث دوافعه
وأه��داف��ه وال��رس��ال��ة ال�ت��ي نطقت ح��روف�ه��ا رصاصاً،
واأله� ّم هو في توقيته الذي يوفر إمكانية استغالل ال
يفقهها إال الراسخون في استثمار اإلره��اب سياسياً،
وانتهاجه خطابا ً دعائيا ً من شأنه إيصال المرشح إلى
سدّة الحكم وتسيّد البيت األبيض.
وللجمهوريين ت�ج��رب��ة س��اب�ق��ة م��ع ح��ادث��ة انهيار

على الرغم من ت�سجيل  16اعتداء
ح�صلت في الواليات المتحدة
الأميركية خالل عهد �أوباما �إال �أن
هجوم اورالندو له نكهة خا�صة من
حيث دوافعه و�أهدافه والر�سالة
ً
ر�صا�صا
التي نطقت حروفها
برجي التجارة العالمية ،تقول الرواية الرسمية أنها
نتيجة اصطدام طائرتين بالبرجين أسفرت عن انهيار
المبنيين لتخالف تلك الرواية منطق الفيزياء ،فيما باتت
الواقعة تعرف بهجمات  11أيلول ،التي بفضلها حصد
جورج دبليو بوش نسب التأييد الكبيرة من األميركيين
لخوض حربين واحتالل بلدين ،وبعد مرور عقد ونيّف
على تلك الحادثة تعجز اإلدارة األميركية حتى اللحظة
عن تقديم دليل قطعي يثبت أنها من صنع وتنفيذ تنظيم
«القاعدة» .ليكون العام  2016شاهدا ً عن تالقي مصالح

ترامب و»داعش» بتنفيذ اعتداء إرهابي في أميركا يجني
الطرفان ثماره في آن واحد.
فتنظيم «داع��ش» الذي يوقد شمعته الثالثة كـ»نجم»
في ميدان «اإلرهاب العالمي» يبحث عن «نصر إعالمي»
بعد دخوله في عامه األخير من عمره ( 3سنوات) الذي
حدّده البنتاغون عقب «سقوط الموصل» ،ويلفظ اآلن
أنفاسه األخيرة ،نتيجة خسائره الكبيرة على خلفية
انطالق عمليات عسكرية كبرى تستهدف معاقله في
سورية والعراق وليبيا.
فيما ترامب يبحث عن دليل ملموس على األرض
يدعم رسالته اإلعالمية ،ويخدم الخطاب الدعائي الذي
يتبنّاه بحملته الترويجية في سباقه االنتخابي.
يقسم خبراء التسويق السياسي ،السوق االنتخابي
إلى ثالث فئات رئيسية يعتبر نسب فئتان منها ثابتة
(ال�م��ؤي��دون ،المعارضون) ال ينجران وراء الخطاب
ال �ت��روي �ج��ي ،ف�ي�م��ا ي �ت��رك��ز ال �ج �ه��د ال��دع��ائ��ي ع �ل��ى فئة
(المتردّدين) ،وفي وقت يشير استطالع رأي أجرته
صحيفة «وول ستريت ج��ورن��ال» إل��ى ت�ق��ارب نسب
شعبية المتنافسين هيالري كلينتون ودونالد ترامب،
إذ أظهر ميل نحو  46في المئة من األميركيين للتصويت
لصالح كلينتون ،فيما دعم ترامب نحو  43في المئة من
المستطلعة آراؤهم ،لتأتي حادثة فلوريدا مادّة دسمة
لترامب يستثمرها في خطاب «الكراهية الترويجي»
وتهدف لض ّم «المتردّدين» إلى صفوف «المؤيدين»،
ذل��ك م��ا يرجح الكفة لصالح ت��رام��ب لتنتهي معركته
االنتخابية بوصوله إلى المكتب البيضاوي.
 كاتب وإعالمي عراقي

قالت مصادر تركية
إعالمية أنّ تكتما ً
يحيط بمصير ثالثة
ضباط أميركيين
مفقودين من طواقم
قاعدة «أنجرليك» في
جنوب شرق تركيا،
ورجحت المصادر
أن يكونوا ضحايا
عمليات استفراد
من عناصر تنظيم
«داعش» ،وقد قتلوا
في هجمات لم يعلن
عنها أو تع ّرضوا
للخطف ،وتجري
المفاوضة سرا ً على
مبادلتهم بمال أو
سالح أو تغيير خطط
العمليات...

رئي�س المفو�ضية الأوروبية :ثمن االنق�سام الأوروبي ورو�سيا �سيكون عاليا ًجداً

هجوم �إلكتروني يثير حفيظة حلف �شمال الأطل�سي
قال رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر ،إنّ
ثمن اإلنقسام لالتحاد األوروب��ي وروسيا سيكون عاليا ً
جداً ،وأنه من الواجب التغلب على الخالفات القائمة فوراً.
وأشار يونكر خالل كلمة له في افتتاح منتدى سانت
بطرسبرغ االقتصادي ال��دول��ي ،إل��ى أنّ ع��دم رؤي��ة هذه
الخالفات أمر خطير ،مضيفا ً أنّ دعم الحوار بين روسيا
واالتحاد األوروبي هو ما يمليه العقل.
وذكر رئيس المفوضية األوروبية أنّ روسيا واالتحاد
األوروب��ي يتعاونان في مكافحة اإلره��اب على الرغم من
خالفاتهما ،مشيرا ً إلى ضرورة أن تبدأ المفاوضات بشأن
العالقات بين االتحاد األوروبي وروسيا بمناقشة كيفية
تنفيذ اتفاقيات مينسك.
م��ن جهته ،دعّ ��ا الرئيس الفرنسي السابق ،نيكوال
ساركوزي ،إلى إلغاء العقوبات األوروبية المفروضة ضد
روسيا ،منوها بأ ّنه يتعين على موسكو القيام بالخطوة
األولى في هذا االتجاه.
وفي كلمة للرئيس الفرنسي السابق خالل فعاليات
منتدى «سان بطرسبورغ االقتصادي الدولي» ،قال «أنا
من ضمن األشخاص الذين يرون ضرورة إلغاء العقوبات،
والتي لدينا من دونها ما يكفي من المشاكل .ال يجب أن
نعاني ،واألقوى يجب أن يمد يده أوالً».
وتابع ساركوزي قائالً «األق��وى هي روسيا ،متمثلة
بالرئيس بوتين» ،ف��ي إش���ارة إل��ى أنّ روس��ي��ا ينبغي
عليها أوال ً إلغاء التدابير الجوابية التي فرضتها ردا ً على
العقوبات األوروبية ،والمتمثلة في الحظر الغذائي.
وج��اءت تصريحات السياسي الفرنسي على هامش
فعاليات منتدى «سان بطرسبورغ االقتصادي الدولي»،
الذي انطلق في مدينة سان بطرسبورغ الروسية أمس،
و سيستمر لمدة  3أيام ،وسط مشاركة واسعة من كبار
السياسيين واالقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.
وم��ن المتوقع أن تلقي قضية العقوبات بظلها على
المنتدى ،خاصة وأنه يتعين على بروكسل اتخاذ قرار
بشأن مصيرها الالحق قبل نهاية تموز ال��ق��ادم ،موعد
انتهاء فترة سريانها.
ويشار هنا إلى أنّ العالقات بين روسيا والدول الغربية
تدهورت على خلفية موقف موسكو من األزمة األوكرانية،

حيث تبنى االتحاد األوروب��ي والواليات المتحدة ودول
أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.
وب��دأت واشنطن وبروكسل بفرض العقوبات على
روسيا ،بشكل تدريجي ،اعتبارا ً من آذار  ،2014واقتصرت
العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة
روسية واتسعت في وقت الحق لتطال قطاعات اقتصادية
مختلفة.
إل���ى ذل���ك ،أع��ل��ن وزي���ر ال��دف��اع ال��ب��ول��ن��دي أنطوني
ماتشيريفيتش أنّ روسيا هي الخطر األكبر على األمن
العالمي .وقال «ومع كل االحترام للشعب الروسي ..إنّ
ذلك ال يلغي أنّ روسيا تمثل أكبر خطر على أمن العالم».
الوزير البولندي أضاف أنّ عدم فهم الجميع لـ «اختالف»
روسيا عن ال��دول الغربية ي��ؤدي إل��ى ارتكاب «أخطاء
منهجية ومتكررة» في االستراتيجية حيالها ،مؤكدا ً أنّ
قرار «الناتو» الخاص بتعزيز وجود الحلف على حدوده

الشرقية وعقد قمته في وارسو يمثالن مرحلة تاريخية في
تطور الحلف وتغيرا ً في هيكليته.
في غضون ذلكّ ،
كشف القائد سابق لألسطول الروسي
في البحر األسود وعضو في لجنة الدفاع بمجلس النواب
الروسي حاليا ً األميرال فالديمير كومويدوف ،أنّ تعزيز
أسطول البحر األس��ود يمثل رد فعل روسيا على تزايد
الوجود العسكري لحلف شمال األطلسي في المنطقة.
األميرال الروسي أكد ّ
أن بالده ال تجلس مكتوفة اليدين
وهي ترى حلف شمال األطلسي يكثف وجوده العسكري
في منطقة البحر األسود ،مشيرا ً أ ّنه سيتم تعزيز األسطول
الروسي في البحر األسود بض ّم الفرقاطات والغواصات
الجديدة إليه.
إلى ذلك ،اتهّم «الناتو» روسيا مجددا ً بتعزيز قدراتها
العسكرية ،محذرا ً من أ ّنه «مضطر للرد» ،وقد يعتبر حتى
هجوم إلكتروني بسيط كاعتداء على أحد أعضائه.

« :»CIAتنظيم «داع�ش» يت�سلل �إلى الغرب و يو�سع نفوذه في �إفريقيا

�أوباما يزور �أورالندو لموا�ساة �ضحايا هجوم الملهى الليلي
ح ّذر مدير وكالة االستخبارات المركزية األميركية
« »CIAجون برينان من أنّ تنظيم «داعش» سيواصل
محاوالته لتنفيذ هجمات في الغرب ،وهو يعمل حاليا ً
إلرسال مزيد من عناصره إلى الدول الغربية.
ج��اء ذل��ك ف��ي ن��ص كلمة لبرينان حصلت وكالة
«اسوشيتد بريس» على نسخة منها ،كان قد ألقاها
قبل مدير الوكالة خالل جلسة استماع بمجلس الشيوخ
األميركي أمس.
وأوضح برينان أنّ التنظيم اإلرهابي يدرب مسلحين
جددا ً ويحاول نشرهم في الغرب كعمالء له لتدبير مزيد
من الهجمات في الغرب ،معتبرا ً أنّ لـ»داعش» عددا ً كافيا ً
من العناصر والمتعاطفين معه في الغرب ،وهو يحاول
حاليا ً إرس��ال مزيد من اإلرهابيين إلى ال��دول الغربية
مندسين في صفوف الالجئين ،أو مسافرين بالطرق
الشرعية.
وجاء في نص كلمة برينان أيضا ً أنّ «داعش» يحاول
بناء منظومة متكاملة لتدبير هجمات جديدة على غرار
اعتداءات باريس وبروكسل ،مشيرا ً في هذا الخصوص
إلى الدعوات التي وجهها التنظيم إلى المتعاطفين معه
المعروفين بـ»الذئاب المنفردة» لتنفيذ هجمات في
الدول التي يعيشون فيها.
وتابع أنّ التنظيم يعمل على التكامل بين مختلف
فروعه لتحويلها تدريجيا ً إلى شبكة مترابطة .واعتبر أنّ
فرع «داعش» في ليبيا يعد األكثر تطورا ً ويمثل الخطر
األكبر ،مضيفا ً أنّ التنظيم يعمل على توسيع دائ��رة
نفوذه في إفريقيا.
ولكن المسؤول األميركي أك��د أنّ الجهود الدولية
أض��رت ب��ق��درة «داع���ش» على جمع األم���وال ،بالرغم
من أنه م��ازال يحصل على عشرات ماليين ال��دوالرات
شهرياً ،إذ تأتي معظم عائداته من الضرائب المفروضة
ف��ي األراض����ي ال��خ��اض��ع��ة ل��س��ي��ط��رت��ه ،وب��ي��ع النفط
الخام.
في غضون ذلك ،أقر الكوسوفي أرديت فيريزي خالل
محاكمته في والي��ة فرجينيا األميركية بتورطه في
التعاون مع تنظيم «داع��ش» ،وذلك باختراقه بيانات
تعود لمئات العسكريين األميركيين وتسليمها للتنظيم.
وذك���رت وزارة ال��ع��دل ف��ي بيان ص��ادر عنها حول
محاكمة فيريزي ،أنّ المتهم ،والمعروف في اإلنترنت
باسم  ،Th3Dir3ctorYأقر باختراق قاعدة البيانات

األميركية المذكورة سنة  ،2015واستطاع الحصول
على امتيازات المسؤول فيها ،ليسلم محتوياتها لمنتمين
إلى تنظيم «داعش» ،الذي تبنى في وقت الحق عملية
االختراق هذه.
جدير بالذكر أنّ السلطات الماليزية كانت قد اعتقلت
فيريزي ذا الـ 20عاماً ،بموجب مذكرة بحث جنائي
أميركية ،وسلّمته إلى الجانب األميركي لمقاضاته ،وإذا
ثبتت إدانته فإنه سيتعرض لعقوبة السجن لـ 20عاماً.
وف��ي ال��س��ي��اق ،ق��ال مكتب التحقيقات االت��ح��ادي
األميركي إنّ المحققين استجوبوا زوجة من ّفذ هجوم
أورالندو الذي استهدف ملهى ليليا للمثليين وأسفر عن
مقتل  49شخصا ً فيما قال مصدر بجهة إنفاذ القانون
إ ّنها ربما تواجه تهما جنائية إذا ثبت بالدليل تورطها.
وقال المصدر الذي تلقى تقريرا ً بهذا الشأن إنّ نور
سلمان زوجة عمر متين ،كانت على علم بخططه مسبقاً،

مشيرا ً أنّ ممثل االدع���اء يخطط لتقديم دليل لهيئة
محلفين اتحادية لتحديد إمكانية توجيه اتهام لسلمان.
من جهته ،قال رون هوبر الضابط بمكتب التحقيقات
االتحادي «بالنسبة للزوجة أستطيع أن أخبركم إنّ
التحقيق معها هو واحد من عدد من التحقيقات التي
أجراها وسيجريها المكتب خالل عمله في هذه القضية»
وأض��اف «ليس بإمكاني التعليق بشأن نتيجة هذا
التحقيق».
جاء ذلك في وقت ،أكد المتحدث باسم البيت األبيض
جوش ايرنست ،أن زيارة الرئيس باراك أوباما لمدينة
أسر الضحايا ،وقال
أورالندو ستكون مكرسة لمواساة ّ
«أعتقد أنّ هذه الرحلة ستكون مشحونة باالنفعاالت»،
مضيفا ً أنّ «الرئيس ي��درك أ ّن��ه رمز لبقية البالد .لكن
م��ن المستحيل أال يتأثر شخصيا ً ب��ه��ذا ال��ن��وع من
المحادثات».

وفي مقال نشر في صحيفة «بيلد» األلمانية ،أمس ،ادعى
أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ ،ب��أنّ روسيا تحاول
استغالل قدراتها العسكرية إلقامة منطقة نفوذ خاصة بها.
وتابع «إننا نشاهد تعزيزا ً واس��ع النطاق للقدرات
العسكرية (الروسية) على حدود حلف الناتو ،بما في
ذلك في مناطق القطب الشمالي وفي بحر البلطيق وفي
المساحة الممتدة بين البحرين األسود والمتوسط .كما
أننا نسجل مناورات عسكرية عدوانية واسعة النطاق لم
يعلن عنها مسبقا ً من الجانب الروسي ،ونحن مضطرين
للرد عليها».
واعتبر ستولتنبرغ أنّ إظهار قوة الحلف واستعداده
للمفاوضات «يمثل أفضل ش��رط للحوار مع روسيا».
وشدد قائالً« :من الواضح إننا ال نريد الدخول في مواجهة
مع روسيا وإطالق حرب باردة جديدة» ،مؤكدا ً أنّ جميع
خطوات الحلف تحمل طابعا ً دفاعياً.
واستطرد قائالً أنّ األطلسي «يسعى ليس إلثارة نزاع بل
للحيلولة دون نشوبه» ،مضيفا ً أنّ نشر قوات الحلف في
الشرق يعد «ردا متكافئا على خطوات روسيا العدوانية».
بالتزامن مع ذلك أقر ستولتنبرغ بأنّ «الناتو» قد يعتبر
حتى هجوم إلكتروني «اعتداء على أحد أعضاء الحلف»،
وهو أمر يهدد باشتعال نزاع مسلح.
وكانت وسائل إعالم أميركية قد اتهمت مجموعة هاكرز
قالت إ ّنهم «يعملون لصالح الحكومة الروسية» باختراق
لقواعد بيانات تابعة للحزب الديمقراطي األميركي استمر
لمدة نحو عام.
لكن الكرملين نفى قطعيا ً أيّ صلة للحكومة الروسية
بالقضية .وق��ال دميتري بيسكوف «إنني استبعد أيّ
احتمال لتورط حكومة روسيا أو المؤسسات الحكومية
في هذه القضية».
من جانب آخ��ر ،نقلت وكالة «نوفوستي» الروسية
عن مصدر في البيت األبيض األمريكي قوله إنّ الحكومة
األميركية ليست على علم بوجود «ف��رق هاكرز تابعة
للحكومة الروسية».
هذا وتبنى هاكر مجهول يطلق على نفسه « Guccifer
 »2.0عملية اختراق قواعد البيانات التابعة للجنة القومية
للحزب الديمقراطي األميركي.

تقرير يك�شف مقتل �أكثر
من  400متظاهر في �إثيوبيا
كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير
نشرته أمس ،أنّ أكثر من  400شخص قتلوا خالل
مظاهرات سلمية في إثيوبيا في تشرين الثاني
 2015في منطقة أوروميا .و اتهمت المنظمة الدولية،
الحكومة االثيوبية ،بشن حملة قمع وحشي ضد
متظاهرين سلميين بشكل عام ،وتؤكد أنها تمكنت
من توثيق استخدام ق��وات األم��ن للرصاص الحي
مرات عدة ضد المتظاهرين.
وتضيف المنظمة أنها جمعت أسماء أكثر من
 300شخص قتلوا ،معظمهم من الطالب .وأشارت
إلى أنّ قوات األمن اإلثيوبية استعملت الرصاص
الحي ،وقتلت مئات المزارعين والطالب وغيرهم
من المتظاهرين السلميين ،معتبرة ذل��ك «ازدراء
كامالً لحياة البشر» .ولكن الحكومة األثيوبية ن ّفت
هذه الحصيلة ،وقالت إن األرقام الرسمية لضحايا
هذه التظاهرات هي  173قتيالً ،بينهم  28شرطيا ً
ومسؤوال ً حكومياً .وكانت مظاهرات قد اندلعت في
أواخر العام الماضي ،احتجاجا ً على مخطط حكومي
أثار جدالً ،لتوسيع الحدود اإلدارية للعاصمة أديس
أبابا .وأثار المخطط مخاوفا ً من مصادرة الحكومة
ألراض من المزارعين األورومو الذين يشكلون أكبر
مجموعة اثنية في البالد.

�سوي�سرا ت�سحب طلب
االن�ضمام لالتحاد الأوروبي
صوت البرلمان السويسري ٬أمس ،لصالح سحب
طلب االنضمام لالتحاد األوروب���ي ،معتبرا ً أن��ه ال
معنى الستمرار الطلب الذي فقد فاعليته .وكان وزير
الخارجية السويسري ،ديدييه بورخالتر ،علق في
تصريحات سابقة ،على طلب االنضمام إلى االتحاد
األوروبي بأ ّنه سيتم سحب الطلب الذي لم يعد له أي
قيمة ،لكونه رفض باستفتاء شعبي.
وكانت سويسرا تقدمت بطلب لعضوية االتحاد
األوروبي في عام  ،1992إال أنّ  50.3في المائة من
مواطنيها ص ّوتوا في استفتاء أجري في نفس العام،
ضد االنضمام إلى االتحاد.

