
إسبانيا تصادر 20 ألف زي عسكري  لداعش

قالت وزارة الداخلية االسبانية إن الشرطة صادرت 20000 قطعة مالبس 
عسكرية مخصصة لمنظمات إرهابية في سوريا والعراق.وذكرت الوزارة أن 
المالبس كان من الممكن استخدامها لتجهيز جيش كامل للقتال، مضيفة: أن 

الشحنة كانت موجهة لتنظيمي "داعش" وجبهة النصرة.
واكتشفت الشرطة المالبس في ث��الث ح��اوي��ات مكتوب عليها "مالبس 
مستعملة" في مدينتي فالنسيا والجزيرة الخضراء بعد حملة اعتقاالت الشهر 
الماضي، طالت سبعة أشخاص يشتبه بتورطهم في عصابة تزود المنظمات 

اإلرهابية في سوريا والعراق بالمعدات والمال.

كاتب بريطاني يتوقع انقالبًا عسكريًا ضد السيسي
قال الكاتب البريطاني المعروف "ديفيد هيرست" إن السعودية لم تعد ترى 
في الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا رهانًا آمنًا، منوهًا إلى أن الملك السعودي 
لن يشعر بالحزن واألسى فيما لو قام ضابط مصري آخر باإلطاحة بالضابط الذي 

يحكم حاليًا، متوقعًا أن هذا السيناريو "بات اآلن أقرب إلى الممكن.
وحذر هيرست الرئيس عبدالفتاح السيسي من مصير مشابه لذاك الذي أنهى 

حياة القذافي بثورة عارمة ضده.
وقال هيرست في مقالته بموقع "ميدل إيست آي": إن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي "يومًا بعد يوم يزداد غيابًا عن الواقع، ويومًا بعد يوم يطبق العالم 
عليه أكثر فأكثر".وأشار هيرست إلى أن هناك عدة أسباب يمكن أن تفسر  
البرود بين مصر والرياض،  منها أن اإلعالم المصري كان متواطئًا بشكل كبير 
مع بطانة الملك عبدالله في سعيها المحموم لحرمان سلمان من الوصول إلى 
الحكم، ومنها أيضًا أن المملكة تعاني من شح مالي، بسبب انهيار أسعار البترول، 
وهو االنهيار الذي تمخض عن سياسة انتهجتها السعودية ابتداًء، بهدف 
إجبار منتجي الزيت الصخري في الواليات المتحدة األمريكية على االنسحاب 

من السوق.

احتالل العراق وراء ظهور داعش
أكد المستشار العسكري األمريكي السابق ديفيد كيلكولن أن الغزو األمريكي 
للعراق كان السبب الرئيسي وراء ظهور تنظيم داعش اإلرهابي الذي لم يكن 

ليظهر لوال تدخل الواليات المتحدة في شؤون بلدان أخرى.
ونقلت صحيفة االندبندنت البريطانية عن كيلكولن قوله: "ال يمكن إنكار 
 العراق لم يظهر تنظيم داعش" ...مضيفًا: إن "ما 

ُ
أو تجاهل أنه لو أننا لم نغز

نعيشه اآلن هو األسوأ منذ أن بدأت الحرب على اإلرهاب عام 2001م، وعلينا 
أن ندرك أن جزءًا كبيرًا من المشكلة هو من صنع أيدينا".ووصف كيلكولن الغزو 
األمريكي للعراق بأنه "األسوأ في التاريخ".. الفتًا إلى أن الواليات المتحدة والغرب 
فشلوا في التعامل مع األزمات الدولية بما فيها األزمة في سوريا واليمن وليبيا.
وتشير التقارير االستخباراتية إلى أن الواليات المتحدة التي تصر على دعم 
التنظيمات اإلرهابية ساهمت في ظهور تنظيم داعش اإلرهابي.. فيما يؤكد 
محللون أن التنظيمات االرهابية ظهرت نتيجة التدخالت العسكرية والسياسية 
ات واشنطن،  لواشنطن وحلفائها في شئون الدول التي ترفض االنصياع إلمالء

ما يشكل إثباتًا قاطعًا على أنه صنيعة أمريكية.

تحرير 63 شخصًا من قبضة بوكو حرام

أعلن الجيش النيجيري عن تحرير 63 شخصًا كانوا محتجزين لدى جماعة 
)بوكو حرام( في شمال شرق البالد.

ونقلت وسائل اإلعالم الجمعة عن المتحدث باسم الجيش ساني عصمان في 
بيان له "تم خالل العملية قتل 5 ارهابيين من بوكو حرام وإنقاذ 63 شخصًا 
كانوا محتجزين" لدى المجموعة المتطرفة" بمعقلهم في غابة الغارنو الواقعة 
تلوا جراء القتال الدائر منذ 

ُ
في والية بورنو.ُيذكر أن نحو 17 ألف شخص ق

2009م في شمال نيجيريا وأن هناك 2.6 مليون نازح.

الرئيس القبرصي: العملية الروسية 
 وراء وقف القتال بسوريا

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن العملية العسكرية الروسية 
ضد اإلرهابيين في سوريا كانت عاماًل حاسمًا في التوصل إلى اتفاق وقف األعمال 
القتالية بالتفاهم مع الواليات المتحدة األمريكية.وقال أناستاسيادس في مقابلة 
مع قناة روسيا- السبت: "إننا ندعم المسار السياسي لحل األزمة في سوريا والذي 
بدأ في فيينا وندعم كل ما حدث في ميونيخ ونرى أنه ينبغي على كل بلد إذا 
تدخل في شؤون دولة مجاورة أن يكون تدخله من أجل المساعدة وليس من 

أجل تحقيق مصالحه الخاصة ألن ذلك سيؤدي إلى كارثة على الجميع".
وأضاف: "إنني أعني تركيا أيضًا وعلينا جميعًا أن نحذو حذو روسيا ألنه عبر 
التضامن فقط وبالعمل المشترك يمكننا معالجة كل هذه القضايا واألزمات".
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السجن 3 سنوات لخليجي نشر قصيدة عن ُجبن الجنود اإلماراتيين
قضت محكمة إماراتية، بمعاقبة مواطن خليجي بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف 
درهم )135 ألف دوالر(، لنشره قصيدة تسخر من ُجبن الجنود االماراتيين في اليمن 

"واإلضرار بسمعة الدولة"، على إحدى وسائل تقنية المعلومات "الواتساب".
ونقلت صحيفة »القدس العربي« من وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية: إن المحكمة 
االتحادية العليا، قضت الجمعة، بمعاقبة المتهم "ص . م . ص" خليجي الجنسية "بالسجن 
ة لرموزها،  ثالث سنوات لنشره معلومات بقصد السخرية واإلضرار بسمعة الدولة، واإلساء

ونعت جنودها في اليمن بالُجبن. وفيما لم تحدد الوكالة جنسية المتهم ، قالت جريدة 
"اإلمارات" على موقعها اإللكتروني: إن المتهم عماني يبلغ من العمر 29 عامًا.

وتعتبر اإلمارات، ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في تحالف العدوان 
بقيادة السعودية على اليمن، حيث تشارك ب� 30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية في 
تحالف العدوان، بعد السعودية التي تشارك ب� 100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد 

قواتها البرية المشاركة.

اخبار متفرقـة

الخليج تعلنها حربًا مفتوحة ضد »حزب الله«
قرار السعودية يتماهى مع التصنيف االسرائيلي للحزب

ويأتي القرار السعودي منسجمًا مع الغطرسة وتدخلها بعنجهية 
للوقوف بوجه إي��ران واألط���راف التي تتهمها بالتبعية للجمهورية 
اإلسالمية في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان..ويكشف الضغط 
السعودي لتمرير القرارين أن الرياض سوف تذهب أبعد في غطرستها 
التي تسوغها بالوقوف ضد إيران في إطار الحروب بالوكالة، أو التدخالت 
المباشرة السياسية والعسكرية. ويجب عدم فصل الضغط السعودي 
الكبير لتمرير القرارين في هذا التوقيت عن التطورات اإلقليمية، وبخاصة 
ما تشهده سوريا. فمن جهة، فإن السعودية تبعث رسالة مفادها أن 
اعتبار التنظيمات المسلحة الممولة من قبلها إرهابية كالقاعدة وداعش 
يجب أن يقابله إعالن "حزب الله" والفصائل العراقية واألفغانية الممولة 
من إيران إرهابية.وفي ظل الحديث عن خطط للتدخل البري، وزيادة 
مشاركة السعودية في الضربات الجوية، فهي تتسلح بقرار خليجي وعربي 
يشرعن لها ضرب أهداف "حزب الله" في سوريا من جهة، ومن جهة 
أخرى، فهي تنهي عمليًا تفاهمات إقليمية ودولية ضمنية، تتمحور حول 

محاولة النأي بلبنان عن نيران األزمة السورية.

أبعاد إقليمية
ويتجاوز اإلع��الن��ان المواقف األوروب��ي��ة، التي فصلت بين الجناحين 
السياسي والعسكري للحزب، ويتماهيان مع التصنيفين اإلسرائيلي 
واألمريكي لإلرهاب، ويتفقان مع دعوات واشنطن وتل أبيب إلى تبني قرار 
أممي يسم "حزب الله" باإلرهاب. ورغم الصمت الرسمي، فإن الصحافة 
العبرية رّحبت بقرار مجلس التعاون الخليجي ومجلس وزراء الداخلية 
العرب إعالن حزب الله منظمة إرهابية. وذهبت صحيفة "معاريف" إلى 

أن القرار "إنجاز إلسرائيل".

ويأتي إع��الن "ح��زب الله" منظمة إرهابية في ظل استمرار الجدل، 
وتعمق الخالفات في لبنان بعد قرار السعودية وقف هبة بقيمة أربعة 

مليارات دوالر، لتسليح جيش لبنان وقواه األمنية.
ومن الواضح أن للقرارين أبعادًا خطيرة من الجانب القانوني، وال سيما 
أن "حزب الله" ممثل في مجلس النواب اللبناني بكتلة نيابية لها تحالفات، 
وأن الحكومة اللبنانية تضم وزيرين من الحزب. ويبدو أن القرار السعودي 
فاجأ أقطاب فريق "14 آذار" و"تيار المستقبل"، المدعوم من قبل 
الرياض. ورغم نأي كل من رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري ووزير 
الداخلية الحالي نهاد المشنوق بتيارهما عن القرار السعودي وتبعاته، 
ف��إن الّحد من تأثيرات اإلع��الن على األرض لن تكون سهلة، في ظل 
حالة االستقطاب الحادة والشرخ الشعبي والسياسي المتزايد على خلفية 
المشكالت اإلقليمية. الحريري قال إنه "ال عالقة له بالموافقة أو عدمها، 
 إرهابية، ونحن نتحاور معه؛ وال 

ً
"حزب الله" مصّنف منذ زمن منظمة

عالقة بالوضع الداخلي..المشنوق بدوره اعترض في اجتماع وزراء الداخلية 
العرب على وصف "حزب الله" باإلرهابي، وقال إن االعتراض يأتي "صونًا 

لما تبقى من مؤسسات دستورية في البلد".
وفي حين أن السعودية أعلنت حربًا مفتوحة ضد "حزب الله"، فمن 
غير المعروف فيما إذا كانت تحضر لمعركة في سوريا بعد الحديث 
عن قرب انتهاء الحرب في اليمن، أم أنها قررت فتح معركة في لبنان 
من دون انتظار مآالت الحرب، التي طالت في سوريا.غير أن من المؤكد 
أن السعودية لن تفوز بضربة حاسمة في حربها مع "حزب الله"، حتى 
لو صدقت التوقعات بانسحاب إيران من سوريا؛ فالحزب يعتبر معركة 
سوريا وجودية ومصيرية. من جانبهما تبرأت كل من تونس والجزائر 

من قرار وزراء الداخلية العرب حول اعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية.
واعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن قرار وزراء 
الداخلية العرب ال يعكس موقف تونس، والبيان الصادر ليس له صفة 
إقرارية..كما برزت مواقف تونسية جديدة منددة بوصف "حزب الله" 
ب�"اإلرهابي" صدرت من أحزاب وهيئات في المجتمع المدني التونسي، 
أبرزها االتحاد التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والحزب 

الجمهوري التونسي وحركة الشعب التونسية. 
نفس الموقف عبر عنه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي 
أكد أن بالده تتبرأ رسميًا من هذا القرار، وقال بحسب صحيفة النهار 
الجديد الجزائرية "إن حزب الله حركة سياسية تنشط في دولة لبنان وفق 
قوانين هذا البلد، والجزائر مواقفها ثابتة، وال ولن تتدخل في الشؤون 

الداخلية للدول الشقيقة".
وكانت الجزائر امتنعت عن التصويت على قرار وزراء الداخلية العرب، 
الذي عقد في تونس األربعاء، واعتبر "حزب الله" إرهابيًا، وأوضحت أن "أي 
تشويه لموقفنا هو تجنٍّ على الجزائر ومحاولة جرها لحساسيات إقليمية".

كذلك كانت المواقف الفلسطينية معارضة لتصنيف "حزب الله" منظمة 
إرهابية،  حيث شهدت البالد رفضا واسعًا ودع��وات لاللتفاف حول 
المقاومة، فقد اعتبر الشارع الفلسطيني القرار منسجمًا مع "التوجهات 
الصهيونية وال يخدم اال عدو األمة وعدو فلسطين". كما وصفوه بالترجمة 

العلنية إلدانة كافة أشكال المقاومة.
في غضون ذلك، قال التلفزيون الرسمى اإليراني، الخميس إن إيران 
اتهمت دول الخليج العربية بتعريض استقرار لبنان للخطر، بإدراجها 

"حزب الله"، اللبناني على القائمة السوداء.

إسرائيل أكدت أن القرار إنجاز لها

أعلنت الس���عودية حربًا مفتوحة عل���ى "حزب الله"، 
وتس���لحت بقرارين خليج���ي وعرب���ي يعلنانه منظمة 
إرهابية، في مؤشر إلى ذروة جديدة لألزمة المتفاقمة مع 

إيران والحزب اللبناني.
وبعد س���اعات من إعالن مجل���س التعاون الخليجي قراره 
اعتب���اره  حزب الله منظمة إرهابية"، أعلن وزراء الداخلية 
الع���رب م���ن تون���س الح���زب جماع���ة إرهابي���ة، واتهموه 

بزعزعة االستقرار في المنطقة العربية.
ويبدو أن الس���عودية مارس���ت ضغوطًا كبيرة على عدد 
م���ن البل���دان العربية، وفي مقدمها مصر، حتى تس���تطيع 
ف���رض رؤيته���ا ف���ي الس���احة العربي���ة عبر إع���الن وزراء 
الداخلي���ة العرب "حزب الله" منظمة إرهابية.. والالفت أن 
القرار يأتي عقب أنباء عن تحسٍن في العالقات بين القاهرة  
و"حزب الله"، والحديث عن استقبالها لوفد من الحزب في 

الشهر الماضي.

تحدثت وسائل إعالم عربية وغربية وروسية حول رسالة أمنية ُوصفت ب�"الهامة"، تضّمنت تفاصيل 
الزيارة السرية التي قام بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى "إسرائيل" برفقة رئيس جهاز 
االستخبارات خالد الحميدان.مشيرة أن "الرسالة التي كشفت عن تحرك سعودي-إسرائيلي، قد يكون 
ات الضيف السعودي بمسؤولين إسرائيليين ورئيس جهاز  األخطر باتجاه سورية ولبنان، نتج عن لقاء
ج باجتماعه ببنيامين نتنياهو." ولفتت المصادر، حسبما تذكر الوكالة الروسية، "إلى  وِّ

ُ
"الموساد"، وت

اًل عسكريًا إسرائيليًا 
ُّ
أن أبرز ما تضّمنته زيارة الجبير تمحور حول طلب السعودية من تل أبيب تدخ

مباشرًا في الجنوب السوري حال البدء بالغزو البري للضغط على القيادة السورية."
من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "فاينانشل تايمز" األمريكية األسبوع الماضي، أن السعودية بصدد 

تنفيذ خطة عسكرية تفضي إلى عملية برية انطالقًا من الجنوب السوري بالتعاون مع تركيا.
لحقت هذه الخطة بتقرير استخباراتي فرنسي كشف عنه صحفي في موقع "ميديا بارت"، 

ُ
وقد أ

ل 
ّ
الفرنسي توماس كانتالوب، مفاده أنه في حال ترجمت تركيا والسعودية تهديداتهما بالتدخ

ها جهزوا مفاجآت عسكرية "من العيار الثقيل"، سُتحدث  العسكري في سوريا، فإن دمشق وحلفاء
زلزااًل في أنقرة والرياض، كما في تل أبيب!

وكان معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى اعتبر أّن الكشف الُمتعّمد للقناة العاشرة في التلفزيون 
اإلسرائيلّي، عن زيارة وفد رسمّي إسرائيلّي رفيع الُمستوى للرياض قبل عّدة أسابيع، ضمن سلسلة 
زيارات مماثلة للسعودية في الفترة األخيرة، هو بمثابة تحصيل حاصل، بعد أْن تماهت المصالح 
االستراتيجّية بين اسرائيل والسعودّية في قضية اعتبار التوّسع اإليرانّي في منطقة الشرق األوسط، 

ًا لمصالحهما. تهديدًا جدّيً

ش����ه����دت ال���م���ن���اظ���رة 
األخ�����ي�����رة ل��ل��م��رش��ح��ي��ن 
غبين  لرا ا لجمهوريين  ا
في الفوز ببطاقة الحزب 
ف��ي االنتخابات الرئاسية 
االميركية المقبلة تالسنًا 
حادًا خاصة بين ملياردير 
ال��ع��ق��ارات دون��ال��د ترامب 
وال��س��ي��ن��ات��ور ع���ن والي���ة 

فلوريدا ماركو روبيو.
وف��ي أك��ث��ر م��ن مناسبة 
خ�����الل ال���م���ن���اظ���رة ال��ت��ي 
نظمتها شبكة "فوكس 

نيوز" االخبارية االمريكية الخميس، ونشرها موقع 
رادي���و "س���وا" االميركي الجمعة اح��ت��دت المعارك 
اللفظية بين الجانبين، ثم انضم إليهما السيناتور 
عن تكساس تيد ك��روز وشن أكثر من هجوم على 
ترامب محاواًل استمالة الناخبين، خاصة بعد تحقيق 
انتصارين مهمين في انتخابات "الثالثاء الكبير".وردًا 
على تصريح لروبيو بأن يديه "صغيرتان" أشار ترامب 

بهما أمام الجمهور قائاًل: "هل يراهما أحد كذلك؟".
وأعلن كل من روبيو وك��روز رفضهما "للهجمات 
الشخصية" التي يشنها ترامب عليهما في حملته، لكن 

ملياردير العقارات وصف ذلك ب�"ال�كذب."
واتهم روبيو بأنه يعاني من أجل البقاء في السباق 
وق��ال إنه وك��روز ال يمثالن سوى حوالي 30% من 

أص����وات ال��ن��اخ��ب��ي��ن في 
حين يستحوذ هو على 
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وح�������ول ال��ت��ص��ري��ح 
األخير للمرشح السابق 
ل��الن��ت��خ��اب��ات الرئاسية 
ع����ام 2012م ميت 
رون�����ي ال�����ذي ق����ال إن 
ف��وز ت��رام��ب بالرئاسة 
س��ي��ج��ع��ل ال����والي����ات 
ال��م��ت��ح��دة "أق�����ل أم��ن��ا 
وسيضعف االقتصاد"، 
ق��ال األخ��ي��ر إن رومني 
"مرشح فاشل" في إشارة إلى هزيمة الرئيس باراك 

أوباما له في تلك االنتخابات.
ورد ترامب بأنه لم يكن حينذاك قد دخل غمار 
السياسة بعد، ورأى أن ال غضاضة في دع��م رجل 

األعمال لمن يشاء من أي حزب أو جهة.
وتفاعلت كلينتون سريعًا في صفحة حملتها على 
موقع فيسبوك ساخرة من حدة التالسن في المناظرة:

وردًا على سؤال حول "تناقض" تصريحاته حين قال 
إنه سيطرد المهاجرين غير الشرعيين، ثم اإلشارة 
فيما بعد إل��ى أن��ه سيبدي بعضًا م��ن ال��م��رون��ة، قال 
ترامب إن التصريحيين صدرا في سياقين مختلفين، 
وإن المرونة مطلوبة في أي إج��راء يتخذه الشخص 

المسؤول.

تالسن حاد واتهامات لترامب
 في مناظرة للمرشحين الجمهوريين

ي امرأة منصب أمي����ن عام األمم المتحدة
ّ
توجه����ات لدعم تول

 دعت سبع عضوات في مجلس الشيوخ األمريكي الرئيس باراك أوباما- الخميس- إلى دعم انتخاب أول امرأة لمنصب األمين 
العام لألمم المتحدة في العام الحالي. ويترك األمين العام الحالي بان كي مون منصبه في نه���اية عام 2016م بعد ف����ترتين 

مدة كل منهما خمس�����ة أعوام. وت���والى رجال على منصب األمين العام للمنظمة الدولية منذ تأسيسها قبل 70 عامًا.
وستختار الدول األعضاء في مجلس األمن )15 دولة( بما في ذلك الدول دائمة العضوية التي تملك حق النقض )الفيتو( مرش��حًا 
النتخابه في الجمعية العامة المكونة من 193 دولة ليحل محل بان كي مون.وكتبت عضوات الكونغرس السبع وجميعهن من 
الحزب الديمقراطي ألوباما: »نطالب الواليات المتحدة بلعب دور رائد في الضغط من أجل التفكير بقوة في النساء المؤهالت«.

وتقود المجموعة الموقعة على الخطاب باربرا بوكسر وهي عضوة بارزة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.
وهناك مجموعة من 53 دولة تقودها كولومبيا النتخاب امرأة لمنصب األمين العام. كما تضغط جماعات عدة للمجتمع 

المدني من أجل تولي امرأة هذا المنصب.

تندي��د بفرض حراس��ة على صحيفة معارض��ة ألردوغان
دعت الواليات المتحدة والعديد من الدول األوروبية تركيا إلى احترام حرية الصحافة 
والقيم الديمقراطية، منددة بفرض الحراسة القضائية على صحيفة "زمان" المعارضة 
المناهضة للرئيس التركي اردوغان..وكان االدعاء التركي في اسطنبول طالب- الجمعة- 
ز المخاوف بشأن حرية 

ّ
بتعيين متصرفين مؤقتين على رأس مجموعة "زمان"، ما عز

الصحافة في تركيا. وقال المتحدث باسم الخارجية االميركية جون كيربي: "نحن ننظر 
إلى ذلك باعتباره آخر حلقة في سلسلة أعمال قضائية مثيرة للقلق وبوليسية، اتخذتها 

الحكومة الستهداف وسائل اإلعالم وأولئك الذين ينتقدونها".
ومنذ عدة أشهر، تبدي المعارضة التركية، ومنظمات غير حكومية للدفاع عن وسائل 
اإلعالم، والعديد من الدول، قلقها إزاء الضغوط التي يمارسها اردوغان وحكومته على 

الصحافة.

وفد سعودي في إسرائيل وإسرائيلي في السعودية


