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ال�صين تن�شر �صواريخ بال�ستية رد ًا على مواقف ترامب
ورو�سيا يعتبر وجودها قرب حدودها ال يهدد �أمنها

خطاب ترامب
و�شعار �أميركا او ًال
} راسم عبيدات
الكارتيالت العسكرية والنفطية والمالية والعقارية ،هي من تمسك
بمفاصل الدولة في الواليات المتحدة األميركية ،بغض النظر عن
هوية الرئيس الحاكم ،جمهوريا ً أم ديمقراطياً .ومن يقرر سياستها
الخارجية على وجه التحديد ،الكونغرس والبنتاغون ومراكز البحث
اإلستراتيجي ووكالة المخابرات المركزية؛ وليس كما هو الحال في
البلدان العربية ،الحاكم بامر الله ،الذي ال ينطق عن الهوى ،رئيسا ً أو
ملكا ً او أميراً .وهذا ال يعني بأن الرئيس ال يلعب دورا ً بارزا ً بشأن
القضايا ذات البعد اإلستراتيجي .وواض��ح أن ترامب في خطاب
تنصيبه ،رس��م الخطوط العامة لسياسته الداخلية والخارجية؛
وهو القادم من عالم آخر ،غير عالم السياسة .وال يأبه ال بالخطوط
الحمراء وال بالضوابط أو الخطوط التاريخية ،الموضوعة أمام
السياسة الخارجية والداخلية .فهو احد أقطاب وقادة الكارتيالت
االح�ت�ك��اري��ة ال�ع�ق��اري��ة؛ وحكومته المشكلة تضم أك�ث��ر ض��واري
وحوش المال والنفوذ .ولعل اليوم العالمي التاريخي في تنصيبه،
هو أن شعاره هو العودة إلى الداخل األميركي ،بعدما اختبرت أميركا
مشروع نخبها ،لحكم العالم من واشنطن .واكتشفت أن كلفته فوق
طاقتها .وبان أميركا ستنكفىء عن دور الشرطي الحاكم للعالم ،لكن
هذا اإلنكفاء ،يحمل مضامين عدائية ،ليس تجاه الخصوم واألعداء
فقط ،بل وحتى الحلفاء .ويحول القوات المسلحة األميركية إلى
قوات حماية مدفوعة األجر ،لمن يريد الحماية .وهي رسالة واضحة
إلى مشيخات النفط الخليجي العربي ،بأن زمن دفع اجرة القواعد
العسكرية األميركية على أراضيها ،قد ولى الى غير رجعة ،فإذا
أرادت حماية عروشها وضمان استمرار استقرارها وحكمها القائم
على نهب خيرات شعوبها ،فعليها أن تدفع ثمن هذه الحماية .وهو
كذلك ،يبعث برسالة واضحة إلى دول اإلتحاد األوروب��ي وأوروبا
الغربية ،بأن حلف «الناتو» المتشكل بعد الحرب العالمية الثانية ،في
مواجهة المعسكر اإلشتراكي وحلف وارسو ،عفا عليه الزمن ويجب
حلّه ،أي أن مساهمة أميركا التي تصل الى  70في المائة من نفقاته،
ستتوقف.
وبالتالي ،هذه الدول األوروبية ،قد تشق طريقا جديدا ً أكثر توازنا ً
في عالقاتها مع العالم العربي ،فهي مقابل توفير الحماية للنظام
الرسمي العربي المتهالك ،ستستفيد ماليا ً وعسكريا ً واقتصادياً.
فتحت الفتة حمايتها من ايران ،ربما تضع لها قواعد في تلك الدول،
ناهيك عن صفقات سالح ضخمة ،تشغل لها مصانعها ،بما يسهم
في نمو اقتصادها ورفاهية سكانها .وه��ذا التحول والتطور ،قد
يفيد القضية الفلسطينية ،بحيث تصبح تلك الدول اكثر توازنا ً في
مواقفها من القضية الفلسطينية ،خصوصا ً ونحن ندرك بأن ترامب
ستكون «إسرائيل» معشوقته .تلك المعشوقة التي سينقل الجلها
سفارة أميركا من تل ابيب ال��ى ال�ق��دس .وعيّن سفيره فريدمان،
المؤيد لإلستيطان «اإلسرائيلي» أكثر من «اإلسرائيليين» أنفسهم.
ونقل ملف العملية السياسية من وزارة الخارجية الى مكتبه ،إكراما
لعيون هذه المعشوقة .ولكن رغم ذلك ،نجد بانه رغم كل هذا العشق،
فهناك تناقض في مواقف هذا الرجل ،فعالقته مع أساطين المال
واإلعالم المؤيدة والداعمة لـ«إسرائيل» في واشنطن ،ليست جيدة.
وكذلك ،عندما يتحدث عن تخفيض النفقات وتوفير مستوى معيشة
أحسن للسكان األميركان .ونجد أن إدارة أوباما السابقة ،أقرت
مشروع مساعدات لـ«إسرائيل» مقداره ال يقل عن أربعة مليارات
دوالر سنويا ً  ،تنهب من دافع الضرائب األميركي.
ت��رام��ب ت�ح��دث ع��ن تجديد التحالفات القديمة وب�ن��اء تحالفات
جديدة ،فهو يقول بشكل واض��ح ،بأنه سيعمل على محو التشدد
اإلسالمي عن وجه األرض .وبالمقابل ،ينتقد أنظمة الخليج العربي
وفسادها المالي .وهو يدرك تماماً ،بأن تلك البلدان شكلت حواضن
لتلك الجماعات التي يتحدث عنها .وه��و م��ن اع�ت��رف ب��ان أميركا
والسعودية وتركيا ،هي التي خلقت «داع��ش»؟ فهل هذا يعني بأن
«داع ��ش» وغيرها م��ن ال�ح��رك��ات اإلره��اب�ي��ة ،استنفذت دوره��ا في
خدمة المشروع األميركي في المنطقة؟ أما أن الرجل يناقض نفسه،
فهو ضد االتفاق النووي اإليراني ومع تدفيع المشيخات النفطية
الخليجية «خ� ّوة» ثمن إحتالل القوات األميركية ألراضيها .وينتقد
أنظمتها القمعية وفسادها المالي.
ونجد كذلك ،بأن هذا الرجل قد يدخل في صدام مع المخابرات
المركزية األميركية ،التي كانت صاحبة اليد الطولى في التدخل في
شؤون الكثير من الدول ،التي ناصبت العداء ألميركا؛ وعملت على
قلب أنظمة حكمها ،أو دعمت ومولت القوى المعارضة لتلك األنظمة،
فالمخابرات المركزية األميركية هي التي وجهت له اإلتهام بالتعاون
م��ع ال�م�خ��اب��رات ال��روس�ي��ة ،م��ن أج��ل ال�ف��وز ف��ي اإلن�ت�خ��اب��ات ،حيث
اخترقت المخابرات الروسية الحزب الديمقراطي وسربت البريد
األلكتروني لهيالري كلينتون ،المرشحة الديمقراطية .والحرب بين
الطرفين قد تقود الى تقليم أظافر المخابرات المركزية األميركية ،أو
الى محاصرة ترامب وادارته ،أو حتى التخلص منه ،كما حصل مع
الرئيس األميركي كندي.
ف��ي ال�ش��أن والعالقة م��ع روس�ي��ا ،يريد ت��رام��ب أن يحافظ على
عالقاته م��ع روس �ي��ا .وه��و يقايض ال ��روس برفع العقوبات التي
فرضتها اإلدارة األم�ي��رك�ي��ة السابقة عليهم ،بإتفاقية للحد من
الرؤوس النووية بين البلدين ،من أجل المساهمة في حماية األمن
العالمي ومحاربة اإلرهاب.
ما هو واض��ح من الخطاب الشعبوي اليميني المتطرف ،الذي
القاه ت��رام��ب ،كأحد أقطاب الكارتيالت االحتكارية العقارية ،أنه
يحمل الكثير من التناقضات .وهذا الرجل ال توجد ضوابط وقيود
على تفكيره .وقد يفاجىء الجميع بمواقف تنتقل من النقيض الى
النقيض .ولكن ما هو ثابت ،عشقه لـ«إسرائيل» وعداءه للمهاجرين
وللعرب والمسلمين .وال نعرف ما هي حدود المسلم المتشدد ،من
غير المتشدد .ولكن تحت هذه الالفتة والذريعة ،سيجري استهداف
األمة العربية.
ت��رام��ب يقول بشكل واض��ح ،أن��ه سيعود باميركا إلى
عهد اإلمبراطوريات التي كانت قائمة في القرن الثامن عشر ،حيث
األوزان اإلقليمية للدول أكبر من األوزان الدولية .وعندما يتحدث
عن العودة بالسلطة للشعب ،فهو يدعو الى توسيع قاعدة سيطرة
ونفوذ اإلحتكارات بانواعها المختلفة ،بشكل مباشر ودون وكالة
ووساطة السياسيين ،الذين اغتنوا في العاصمة واشنطن .ويقصد
ض��رورة تقليص حصة البرجوازية البيروقراطية داخ��ل اجهزة
الدولة واالح��زاب ،لصالح زي��ادة عدد كبار الراسمالين الكبار ،من
خالل خفض الضرائب عليهم ،بهدف زيادة االستثمار داخل اميركا
لزيادة فرص العمل ،تحت شعار اميركا أوال .وشعار اشتروا فقط
منتجات اميركية ووظفوا عماال اميركيين .وهذا يعني اتباع سياسة
حمائية داخ��ل السوق االميركية ،من خ�لال زي��ادة الجمارك على
البضائع المستوردة ،خصوصا المنتجات الصينيه وغيرها .فبعد
أن نهبت أميركا ث��روات العالم ،من خالل حرية التجارة المطلقة.
ودم ��رت وخ��رب��ت اق�ت�ص��ادي��ات الكثير م��ن ال ��دول ،تحت وصفات
المؤسسات النهبية الدولية :البنك وصندوق النقد الدوليين .تريد
اآلن ،أن تحتفظ بما حققته ،مع خفض النفقات للحد االقصى ،لزيادة
االرباح للحد االقصى .مع الحفاظ على التحالفات القديمة وتوسيعها
بتحالفات جديدة ،تساعد على خفض النفقات ،مع تحميل حلفائها
القدامى ،ما عدا «اسرائيل» ،تكلفة الحماية االمنية لهم في كل انحاء
العالم؛ واال سيرفع عنهم هذه الحماية.
ما أنا متيقن منه ،أن ترامب قد يقلب الطاولة على رأس الجميع.
ولكن تبقى «إسرائيل» ،الثابتة تجاه كل هذه التقلبات في السياسة
األميركية .فهي من ثوابت ومحددات السياسة األميركية.
القدس المحتلة – فلسطين
0524533879
Quds.45@gmail.com

أف��ادت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية ،عن نشر أحدث
ال��ص��واري��خ البالستية الصينية « »DF-41ف��ي مقاطعة
هيلونغجيانغ المجاورة لروسيا ،مشيرة إلى أن هذه الخطوة
مرتبطة بموقف واشنطن .في حين ق��ال دميتري بيسكوف،
الناطق الصحافي باسم الرئيس الروسي ،إن موسكو ال ترى أي
تهديد لها في نشر هذه الصواريخ .فيما قامت شركة «United
 » Launch Allianceاألميركية بإطالق صاروخ «»Atlas V
الثقيل مع القمر الصناعي العسكري « »GEO-3على متنه؛
وذلك من القاعدة الفضائية الواقعة في والية فلوريدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن صورا لهذه الصواريخ انتشرت
أمس األول ،في القطاع الصيني لشبكة «اإلنترنت» .ونقلت
الصحيفة عن محلليين عسكريين ،أن الحديث يدور ،عن كتيبة
ص��واري��خ « »DF-41االستراتيجية الثانية التي تسلمها
الجيش الصيني مؤخرا.
وتعتقد بعض وسائل اإلعالم ،أن توقيت الكشف عن صور
الصواريخ المنشورة في مثل ه��ذه المنطقة االستراتيجية
(مقاطعة هيلونغجيانغ في أقصى شمال شرق الصين .وعلى
الرغم من كونها تحد روسيا في الشمال والشرق ،هي أقرب
منطقة صينية من سواحل الواليات المتحدة) ،يرتبط بتنصيب
الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب ،الذي سبق له أن هدد
باتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين وطموحاتها لتوسيع
حدودها البحرية.
وذك��رت «غلوبال تايمز» أن ال��والي��ات المتحدة ال تتحلى
باالحترام ال�لازم في تعاملها مع القوات المسلحة الصينية.
ولفتت إلى دع��وات العديد من كبار الضباط األميركيين إلى
استعراض عضالتهم لتهديد بكين.
واستطردت قائلة :القدرات النووية الصينية يجب أن تكون
قوية ،لدرجة ال تتجرأ فيها أي دولة في العالم ،مع جيشها ،مهما
كانت الظروف ،على مواجهة الصين .ولكي تكون الصين قادرة
على الرد على أي قوات تستفزها.
في السياق ،أوضح الخبير العسكري الروسي قسطنطين
سيفكوف ،رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية في موسكو،
أن نشر الصواريخ البالستية الصينية العابرة للقارات قرب
الحدود الروسية ،ال يهدد روسيا بأي شكل من األشكال .وأوضح
أن لمثل هذه الصواريخ البالستية طويلة المدى« ،منطقة ظل
كبيرة» ،أي منطقة قريبة من مكان نشر الصواريخ ،ال يمكن
إصابتها .وتابع أن هذا الصاروخ يتكون من  3مراحل وعليه

أن يحلق بمسار بالستي معين .ولذلك ،قد يبلغ عمق «منطقة
الظل» له  3آالف كيلومتر أو أكثر .ولو أرادت الصين توجيه
صواريخها ضد الشرق األقصى الروسي وسيبيريا الشرقية،
لكان عليها نشرها جنوب البالد .وأكد سيفكوف أن الصواريخ
موجهة ضد الواليات المتحدة.
بدوره ،قال بيسكوف للصحافيين ،أمس :حتى إذا كانت هذه
التقارير صحيحة ،ال نعتبر تطوير القوات المسلحة الصينية
والبناء العسكري في الصين ،تهديدا لبالدنا .وش��دد على أن
موسكو تقدر عاليا عالقتها مع بكين ،باعتبارها «حليفا استراتيجيا
وشريكا في المجالين السياسي والتجاري االقتصادي».
كذلك ،قال قسطنطين كوساتشيوف ،رئيس لجنة الشؤون
الدولية في مجلس الشيوخ (االتحاد ال��روس��ي) ،إنه ال داعي
للقلق من األنباء عن نشر الصواريخ البالستية في مقاطعة
هيلونغجيانغ المجاورة لروسيا ،مشددا على أن التعاون بين
موسكو وبكين وصل إلى مستوى غير مسبوق.

م��ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة ،ق��ام��ت ش��رك��ة «United Launch
 »Allianceاألميركية بإطالق صاروخ « »Atlas Vالثقيل مع
القمر الصناعي العسكري « »GEO-3على متنه ،من القاعدة
الفضائية في والية فلوريدا .ويخصص القمر الصناعي لإلنذار
السريع بحصول إط�لاق صواريخ قتالية .وسيصبح القمر
الصناعي الجديد جزءًا من منظومة األقمار الصناعية األميركية
« »SBIRISالمخصصة لجمع المعلومات عن إطالق الصواريخ
واالستطالع التقني.
وتضم منظومة « »SBIRISحاليا ،القمرين الصناعيين
من طراز « »- 1HEOو« »HEO-2اللذين يدوران في مدار
بيضوي حول األرض والقمرين الصناعيين من طراز «»GEO-1
و«  » GEO - 2اللذين تم إطالقهما عامي  2011و 2013إلى
مدار عال ثابت حول األرض .وتزود األقمار الصناعية «»GEO
بمستشعرات عاملة باألشعة تحت الحمراء  ،ما يمكنها من رصد
األهداف الواقعة على األرض ليال ونهارا.

ّ
تحذر من مخاطر كيميائية
تح�سب لهجمات �سبرانية في فرن�سا وبرلين

فيون :يجب �أال تتحدث وا�شنطن مع مو�سكو على ح�سابنا
قال فرانسوا فيون المرشح األوفر حظا بالفوز في انتخابات
الرئاسة الفرنسية ،أمس ،إن العقوبات التي يفرضها االتحاد
األوروبي على روسيا ال فائدة منها .وحذر من أن روسيا والواليات
المتحدة في ظل حكم ترامب ،قد تقيمان روابط تستبعد االتحاد
األوروب��ي .وقال «ال أرغب في أن يتحدث ترامب مع روسيا على
حسابنا» .وأعلن وزي��ر الداخلية الفرنسي ،برونو ل��ورو ،أن
سلطات بالده تتخذ التدابير الالزمة لحماية نفسها من الهجمات
السبرانية المحتملة خالل االنتخابات الرئاسية ،في  23نيسان.
كما ح��ذرت الحكومة األلمانية والمكتب االت��ح��ادي للشرطة
الجنائية من مخاطر تعرض البالد لهجمات إرهابية تستهدف
مدنيين باستخدام مواد كيميائية.
وتحدث فيون بعد لقائه في برلين ،المستشارة األلمانية أنغيال
ميركل ،التي اتخذت موقفا متشددا مؤيدا للعقوبات المفروضة
على روسيا .وق��ال إن هناك حاجة لمبادرة من جانب روسيا
قبل رفع العقوبات .واستدرك بأن أوكرانيا ال تقوم كذلك ،بما
يتعين عليها من أجل السالم .وتابع« :أنا مقتنع أن العقوبات
االقتصادية غير فعالة بالمرة» .وأضاف :يتعين علينا أن نجد
طريقة أخرى للحديث .وقال :ال أرغب في أن يتحدث ترامب مع
روسيا على حسابنا .سوف تتضرر أوروبا إذا تجاوزنا ترامب.
وهذا ليس مستبعدا.
وقال فيون لصحيفة «لو موند» اليومية الفرنسية إنه يسعى
على المدى الطويل ،إلى شراكة اقتصادية جديدة مع روسيا.
وإلى مؤتمر أمني روسي  -أوروب��ي عندما يتم حل الصراع في
أوكرانيا .وأكد أنه وميركل ،يتفقان على الحاجة لمنع الواليات
المتحدة من فرض قوانينها التي تتجاوز حدودها والتي كلفت
الشركات األوروبية  -خصوصا البنوك – المليارات ،في صورة

غرامات وتسويات أخرى ،بسبب انتهاك العقوبات األميركية على
دول أخرى.
يذكر أن فيون هو المرشح الرئاسي الوحيد في االنتخابات
الفرنسية الذي تستقبله ميركل ،حتى اآلن ،في إشارة إلى تأييدها
له.
من جهة ثانية ،قال وزير الداخلية لورو ،في افتتاح المنتدى
الدولي لألمن السبراني ( )FICفي مدينة ليل :ستكون فرنسا
يقظة دائما لحماية نفسها من الهجمات اإللكترونية ،التي يمكن أن
تخل بالسير الطبيعي للتصويت وتشكك بموضوعيته.
وي���رى ج��ي��روم بيليوا ،الخبير ف��ي ش��رك��ة االس��ت��ش��ارات
 ،Wavestoneأن هجمات الهاكرز قد تستهدف قوائم الناخبين
اإللكترونية ،الموجودة في بلديات المدن الفرنسية .وافترض
احتمال دس معطيات م���زورة ف��ي ب��رام��ج طباعة استمارات
التصويت ،بهدف التشكيك بنزاهة االنتخابات.
ووفقا لوكالة «فرانس برس» ،لن تستخدم ،في االنتخابات
الرئاسية الحالية ،أنظمة التصويت اإللكتروني للفرنسيين
المقيمين خ��ارج البالد ،ألنها باتت غير آمنة .ويؤكد جيروم
بيليوا أيضا ،عدم ضمان أجهزة التصويت اإللكتروني الموجودة
في  50كومونة في فرنسا .وقال :حتى إذا لم تكن هذه األجهزة
مرتبطة بـ«اإلنترنت» ،فإنها تبقى متصلة بالكمبيوترات التي
تتلقى منها المعطيات والبيانات ،ما يسمح بتنفيذ التدخل
والتزوير.
في سياق هذه المخاوف ،نقلت صحيفة «بيلد» ،أمس ،عن تقرير
للحكومة األلمانية بعنوان «تحليل المخاطر المحدقة بالحماية
المدنية» ،ال��ذي وضعه المكتب االتحادي للشرطة الجنائية،
أن هناك مخاطر ناجمة عن متطرفين مستعدين وقادرين على

ماتي�س يخفف قلق قادة «الناتو»
أكد وزير الدفاع األميركي الجديد،
جيمس ماتيس ،ف��ي أول خطواته
بعد أدائه اليمني الدستورية ،تمسك
الواليات المتحدة الثابت بالتزاماتها
أمام حلف شمال األطلسي.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن االن��ت��ق��ادات
ال��ش��دي��دة للحلف م��ن قبل الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،الذي وصفه
بـ«المنظمة التي عفى عليها الزمن»،
وجه ماتيس رسالة واضحة لألمين
العام لـ«الناتو» ،ينس ستولتنبيرغ،
للتخفيف من قلقه حيال تصريحات
ترامب .إذ أكد ماتيس ،حسب بيان
ص��در عن البنتاغون ،خ�لال اتصال
هاتفي أجراه ،أمس ،مع ستولتنبيرغ،
أن أوروبا هي الحليف األوثق بالنسبة
للواليات المتحدة.
وق��ال البنتاغون :بحث القائدان
أهمية قيمنا المشتركة .وأكد الوزير
أن��ه حين تبحث ال��والي��ات المتحدة
عن حلفاء للمساعدة في الدفاع عن
هذه القيم ،فإنها تبدأ دائما بأوروبا.
مضيفا :تعهد االثنان بالتشاور في
األشهر القادمة .ويتطلعان لالجتماع
شخصيا ،خالل لقاء وزراء دفاع حلف
شمال األطلسي في فبراير/شباط.
كما أجرى ماتيس اتصاال هاتفيا مع
وزير الدفاع البريطاني ،مايكل فالون،

أكد خالله «التزام الواليات المتحدة
الثابت حيال حلف شمال األطلسي».
وش���دد ،حسب ب��ي��ان وزارت����ه ،على
أن «ال���والي���ات المتحدة والمملكة
المتحدة ستتمتعان دائ��م��ا بعالقة
وثيقة وفريدة ،تنعكس في عالقاتنا
الدفاعية .والتي هي حجر األساس
ألمن الواليات المتحدة».
وت��ب��دو تصريحات وزي��ر الدفاع
األميركي الجديد ،متوافقة مع النهج
ال��س��اب��ق لواشنطن ت��ج��اه الحلف؛
وتحيد نوعا ما عن نهج ترامب وتعطي
أرض��ي��ة لبعض المتابعين ال��ذي

يتحدثون اآلن ،عن وج��ود اختالف
كبير بين وع��ود ت��رام��ب قبل توليه
منصب الرئيس األميركي وسياسته
الحقيقية بعد أداء اليمين الدستورية.
الجدير بالذكر أن ستولتنبيرغ،
قال مرارا ،بعد إجراء اتصاالت هاتفية
مع ترامب ،إنه على «يقين تام بأن
ال��والي��ات المتحدة ستبقى متمسكة
بالعالقات العابرة للمحيط األطلسي
وب��ـ«ال��ن��ات��و» .وستفي بالتزاماتها
لتأمين أوروبا» ،مشيرا إلى أن ترامب
أكد له شخصيا أن واشنطن ستواصل
دعم «الناتو».

عرقلة جديدة لإطالق «بريك�سيت»
قضت المحكمة العليا في بريطانيا ،أمس ،بضرورة
الحصول على موافقة البرلمان ،للشروع في عملية خروج
البالد من االتحاد األوروبي .وبذلك ،أيدت المحكمة العليا
موقف محكمة لندن العليا ،التي سبق لها أن قررت أنه ال
يحق لحكومة البالد بدء عملية «بريكسيت» دون استشارة
البرلمان أوال.
وقد يؤدي هذا القرار ،الذي صوت لصالحه  8قضاة
من أصل  11في المحكمة العليا ،إلى تأجيل تنفيذ القرار
الذي اتخذه الشعب البريطاني خالل استفتاء  23حزيران
الماضي ،على خلفية المناقشات الساخنة في البرلمان
بشأن شروط الخروج من االتفاق.

وأوضحت المحكمة ،أنه على الرغم من أن التعديالت
العادية على القوانين الخاصة بالمشاركة في اتفاقات
دولية ،ال تتطلب ،عادة ،موافقة البرلمان عليها ،لكن الوضع
يعد مختلفا فيما يخص «بريكسيت» الذي سيؤثر ،حسب
رأي القضاة ،على وضع حقوق المواطنين البريطانيين.
وفي الوقت نفسه ،أكدت المحكمة ،أنه ال داعي الستشارة
البرلمانات اإلقليمية (برلمانات اسكتلندا وإيرلندا الشمالية
وويلز) لبدء عملية الخروج من االتحاد األوروبي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ق���رار المحكمة ،أعلنت الحكومة
البريطانية أنها ما زالت تأمل في بدء عملية الخروج في
آذار المقبل.
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كوالي�س
قالت مصادر
دبلوماسية تابعت عن
قرب مؤتمر أستانة ،إنّ
الوفد المعارض المستند
إلى تمثيل الفصائل
المسلحة ،بمعزل عن
الفج
خطابه السياسي ّ
الذي ينتمي إلى مرحلة
مضت قبل التغييرات
في أميركا وتركيا
وفي الميدان السوري،
خصوصا ً هزيمة الفصائل
نفسها في حلب ،فإنّ الوفد
أظهر قصورا ً عن تكوين
أي انطباع بأهلية أعضائه
ّ
لقيادة مفاوضات وجعل
التفاوض مع األتراك بديالً
واقعيا ً ليتعامل األتراك
بلغة اإلمرة العسكرية مع
الوفد لتمرير ما يتفق عليه.

حول

العالم

 6قتلى بتحطم
مروحية �إيطالية
ق��ت��ل س��ت��ة أش��خ��اص في
تحطم مروحية تابعة لخدمة
اإلسعاف الطبي في إيطاليا،
أم��س ،ف��ي منطقة ابروستو
ال��ج��ب��ل��ي��ة .ح��س��ب إف����ادة
الشرطة المحلية الموجودة
ف��ي م��ك��ان ال��ح��ادث .وال��ت��ي
ذكرت أنه يجري التحقيق في
سبب الحادث.
وك��ان��ت األن��ب��اء األول��ي��ة،
أش��ارت في وقت سابق ،إلى
أن الطائرة التي كانت تقل
األش��خ��اص الستة أنفسهم،
شاركت في عملية لمساعدة
ال��س��ك��ان ال��م��ت��ض��رري��ن من
الثلوج الكثيفة ،التي هطلت
ف��ي األس��ب��وع الماضي على
المنطقة.

الجي�ش
الجزائري يدمر
مخب�أين و�أ�سلحة
للإرهابيين
توفير كميات كبيرة من المواد الكيميائية واستخدامها في تنفيذ
هجمات.
وجاء في التقرير أن من االحتماالت الواقعية شن هجمات عبر
تسميم مواد غذائية ،أو إمدادات مياه الشرب ،في منازل تقطنها
عدة عائالت بمواد كيميائية .كما حذر التقرير من «احتمال خطورة
مرتفعة» من تعرض منشآت أو شحنات تابعة لشركات تصنيع
م��واد كيميائية ،لهجمات إرهابية .كما أن ن أن هناك مخاطر
محتملة ،من أن يتمكن تنظيم إرهابي من تنفيذ هجوم في ألمانيا،
عبر استخدام مواد كيميائية خطيرة.

وثائق �سرية تظهر دعم
«�سي� .آي .ايه» للإخوان الم�سلمين
نشرت وكالة االستخبارات المركزية األميركية ،هذا األسبوع ،مجموعة من
الوثائق السرية في موقع الوكالة على شبكة «اإلنترنت» ،بعد إزالة السرية
عنها ،كان من بينها تحليل عن جماعة اإلخوان المسلمين المصرية ،يعود
تاريخ إعداده إلى شهر نيسان عام  1986وتضمن توقعات تحقق كثير منها،
خالل الثالثين عاما ً التي تلت كتابته.
الدراسة اعتبرت تنامي قوة اإلخ��وان المسلمين في مصر ،خطرا ً بعيد
المدى على المصالح وأقل تقبالً للواليات المتحدة األميركية ،لكنها حذرت من
أن استهداف الجماعة أكثر خطورة؛ ألن الفراغ المتوقع أن تتركه قد تشغله
تنظيمات أكثر تطرفاً .وتوقعت الدراسة أن يواجه نظام مبارك تحركا ً شعبيا ً
إذا ما استمر تدهور األوض��اع وسوء اإلدارة وتناقص الموارد ،كما توقعت
أن تلعب جماعة اإلخ��وان المسلمين دورا ً محوريا ً في أي احتجاجات ضد
النظام.
وينظر محللو االستخبارات األميركية إلى «اإلخ��وان» على أنهم يمثلون
أهون الشرين ،بالمقارنة مع الجماعات اإلسالمية األكثر تطرفاً .ويق ّر معدو
التحليل ،بأن تمكين جماعة اإلخوان المسلمين من بسط نفوذها على المجتمع
المصري ،سوف يلحق الضرر بالمصالح األميركية ،لكن في المقابل ،فإن
الصدام مع الجماعة ،التي يبلغ عدد أعضائها وقت كتابة التقرير  500ألف
عضو ،يشكل تهديدا ً أكثر خطورة على األمن األميركي.

 51قا�صر ًا �أدينوا بالإرهاب في فرن�سا
ذكر المدعي العام الفرنسي ،فرانسوا موالن ،أن عدد القاصرين المدانين
في فرنسا بجرائم مرتبطة بملفات االرهاب ،ارتفع خالل عام  2016من 13
إلى  51ليصل إلى أربعة أضعافه قياسا بـ.2015
وكشف موالن ،أن المدانين إما «سافروا للقتال ضمن شبكة سورية
عراقية ،أو منعوا من مغادرة البالد ،بعد كشف أمرهم ،أو خططوا لنشاط
عنيف داخل فرنسا».
وأش��ار إلى أن  10منهم مالحقون على خلفية ارتباطهم باإلرهابي
الفرنسي رشيد قاسم ،الذي جندهم عبر موقع «تلغرام» ،انطالقا من
المنطقة العراقية السورية للتحرك في فرنسا.
وأكد موالن ،أنه تبنى مواجهة ما صار «قضية جماهيرية حقيقية» في
فرنسا .وأنه جرى تبني تشريعات إضافية تجيز المثول الفوري أمام
المحاكم ،في قضايا تمجيد «الجهاد» ومتابعة المواقع «الجهادية»،
محذرا من خطر عودة المقاتلين الفرنسيين الناشطين في الوقت الراهن،
من سورية والعراق .واعتبر أن تنظيم «داعش» صار أضعف من ذي قبل،
مع انحسار الرقعة التي يشغلها على األرض ،في البلدين المذكورين.
معربا عن ثقته التامة بأنه سيأتي اليوم الذي سيكون علينا فيه مواجهة
عودة الناجين من هناك.
وكشف عن أن المعلومات االستخبارية المتوفرة لديه ،تؤكد انضمام
 693فرنسيا بينهم  288امرأة و 20قاصرا إلى صفوف «داعش» ،للقتال
إلى جانبه في سورية والعراق.

دم��ر الجيش ال��ج��زائ��ري،
مخبأين لإلرهابيين وورشة
ل��ص��ن��اع��ة ال��م��ت��ف��ج��رات؛
وقنبلتين ومدفعا ومعدات
تفجير ،ب��والي��ة تيزي وزو،
عاصمة منطقة القبائل شرقي
البالد .حسب ما أفادت وزارة
الدفاع الجزائرية أمس.
وأض��اف��ت ال������وزارة ،في
م��وق��ع��ه��ا ال���رس���م���ي ع��ل��ى
«االنترنت» ،أن عناصر جهاز
ال��درك الوطني ،ال��ذي يتبع
وزارة الدفاع ،اعتقل عنصر
دع��م للجماعات اإلره��اب��ي��ة
ب��والي��ة تبسة ،القريبة من
ال��ح��دود م��ع ت��ون��س .كما تم
تحديد هوية اإلرهابي ،الذي
ت��م ال��ق��ض��اء عليه ،الجمعة
الماضية ،بمنطقة الحضرية،
ببلدة الميلية بوالية جيجل،
ش���رق���ي ال���ب�ل�اد وي��ل��ق��ب بـ
«أب��و شريح» .وك��ان التحق
بالجماعات اإلره��اب��ي��ة عام
.1996

توقيف
� 16شخ�صاً
في ال�سعودية
أع��ل��ن��ت وزارة الداخلية
ال��س��ع��ودي��ة ،أم���س ،توقيف
 16شخصا ،ثالثة سعوديين
و 13باكستانيا ،على خلفية
تفجير انتحاريين نفسيهما
خ�ل�ال عملية للشرطة في
م���دي���ن���ة ج������دة ،األس���ب���وع
الماضي.
وق��ال��ت ال���وزارة ف��ي بيان
نشرته وكالة األنباء الرسمية
«واس» ،إن االنتحاريين هما:
خالد غازي حسين السرواني
(س��ع��ودي) وه��و عضو في
«تنظيم الدولة اإلسالمية»،
ش��ارك ف��ي عمليات ع��دة في
ال��م��م��ل��ك��ة؛ ون����ادي م���رزوق
خ��ل��ف ال��م��ض��ي��ان��ي ع��ن��زي
(سعودي) .وأشارت إلى أن
القوات األمنية عثرت خالل
المداهمة ،السبت الماضي،
ع��ل��ى ق��ن��اب��ل ي��دوي��ة وم���واد
كيميائية تستخدم في صنع
األسلحة ورشاشين ومسدس
وأسلحة ومواد أخرى.
وق��ال��ت ال�����وزارة ،إن 16
شخصا أوق��ف��وا حتى اآلن،
على ذمة هذه القضية.

