
لس��ت من المؤمنين بأقوال وأحجي��ات المنجمين وإن صدقوا 
والبتنبؤاته��م، ولكنني أمام مايجري اآلن أجدني مش��دودًا لما 
تنب��أ به األب يون الكاهن األوديس��ي الذي توف��ي في ال�18 من 
ديس��مبر عام 2012م وال��ذي تنبأ بأنه في العق��د الثالث من 
القرن الواحد والعشرين س��تتواجه قوتان كبيرتان, وان هذه 
المواجه��ة س��تؤدي إلى الكثي��ر من الدم��اء.. وس��تجلب هذه 
حرق دول بأكملها وتصبح رمادًا 

ُ
الحرب الكثير من الحزن وس��ت

ولن يكون العالم كما كان في الس��ابق. .وقال يون: "ستشتعل 
س��ر ذلك م��ن قبل المحللين 

ُ
ني��ران جهنم في هذه الحرب" وف

السياسيين على استخدام األسلحة النووية أثناء الحرب.

كتب/ محرر الشئون الدولية

هن���ا أجدني أذهب الى ماذه���ب إليه الكاهن يون ألن الحروب تندلع ألبس���ط 
األسباب الظاهرة وخاصة مع وصول الرئيس االميركي دونالد ترامب إلى سدة 
حكم اقوى دولة في العصر الحديث حيث تضخمت التوترات بين عدد كبير 
من ال���دول وبات واردًا جدًا أن تجنح تلك التوت���رات إلى حرب عالمية جديدة 
ولكن ميزة هذه الحرب أنها س���تكون اكثر تعقيدًا واألكث���ر دمارًا في تاريخ 
اإلنسانية.وقد تردد في اآلونة االخيرة اسم »الحرب العالمية الثالثة« في صحف 
غربية مرموقة وعلى لسان أشخاص احتلوا لفترة من الزمن مراكز مرموقة في 

صنع قرارات السلم والحرب حول العالم.
أول الغيث

وفي س���ياق التوج���ه للحرب الكوني���ة الثالث���ة قالت صحيف���ة "اإلندبندنت" 
البريطانية: إن كوريا الشمالية أعلنت استعدادها للحرب وقصف أمريكا وكوريا 
الجنوبية بالنووي بعدما أصدرت أمريكا أوامرها بتحريك حاملة الطائرات كارل 
فينسن ومجموعتها الضاربة من السفن الحربية باتجاه شبه الجزيرة الكورية.
ولفتت الصحيفة ف���ي تقرير لها إلى أن كوريا الش���مالية أص���درت بيانًا حاد 

اللهجة، في ضوء وصول التوتر بينها وبين واشنطن إلى أسوأ حالته.
وتابعت الصحيفة: "سلطات كوريا الشمالية تتجهز للحرب عقب تحركات 

أمريكا المتهورة لغزوها بإرسال السفن الحربية بالقرب من سواحلها".
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو بثته وكالة األنباء الرسمية في بيونج يانج، 
أوردت فيه تصريحًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، قال 
فيه: "س���وف نجعل أمريكا تتحمل التبع���ات الكارثية ألفعاله���ا التي تجاوز 
الحدود".،مضيفًا: "إرسال واشنطن س���فنها الحربية وحاملة الطائرات كارل 
فيسنن باتجاه سواحل كوريا الشمالية ُيعد تحديًا كبيرًا وتحركًا متهورًا لغزو 

كوريا الشمالية"، مشيرًا إلى أن التوترات وصلت مرحلة خطيرة.
وقال: "إذا كان���ت الواليات المتح���دة تريد تنفيذ ضربة اس���تباقية لتدمير 
مقرات القيادة العسكرية في كوريا الشمالية فإننا جاهزون لكل وسائل الحرب 

التي تريدها أمريكا".
وتتوعد بيونج يانج برد عس���كري ق���اٍس ضد أمريكا ح���ال أقدمت األخيرة 
على مهاجمتها، وذلك منذ تزايد حدة التوترات بين البلدين عقب اختبارات 
صاروخية أجرتها كوريا الش���مالية لصواريخ باليستية تقول إن الهدف منها 

هو الدفاع عن النفس في حالة الحرب مع جارتها الجنوبية.
ولفتت الصحيفة إلى تأكيدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب أن واشنطن 
سوف تتحرك بصورة منفردة لمواجهة تهديد كوريا الشمالية بإجراء مزيد 

من االختبارات لصواريخ يمكن أن تصل إلى الواليات المتحدة األمريكية.
واش���ارت الصحيفة إلى تصريح وزير الخارجية األمريكي ريكس تيلرسون 
عقب إطالق 59 صاروخًا على س���وريا في تعليقه على الهجوم: "إذا انتهكت 
االتفاقات الدولية وفش���لت في الوفاء بالتزاماتك، وأصبحت تهديدًا لآلخرين، 
سيكون هناك رد"، مشيرة إلى أنه لم يذكر كوريا الشمالية حينها، لكن الرسالة 

كانت واضحة.
فقد الثقة في العولمة

وفي ذات السياق قال مؤرخ اقتصاد أميركي: إن احتمال اندالع حرب عالمية 
ثالثة أصبح اآلن تهديدًا جديًا، وإن السنوات التي سبقت الحربين العالميتين 

األولى والثانية كانت شبيهة جدًا بمشهد العالم اليوم.
وأوضح المؤرخ في جامعة برينستون األميركية هارولد جيمس أن انتخاب 
الرئيس األميركي دونالد ترمب وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يشيران 
إلى أن الناس فقدت الثقة في العولمة، وأن ذلك ربما يس���فر عن صراع عالمي 

جديد.
وأضاف جيم���س في مقابلة مع "س���كاي ني���وز": أن���ه وأثناء الس���نوات التي 
سبقت الحرب العالمية األولى بدأت وزارات الخارجية والدفاع وكذلك أجهزة 
االس���تخبارات في عدد من الدول تفعيل المعلومات باعتبار أن ذلك ضروري 
للسيطرة على سير األحداث العسكرية، كما كان هناك نوع من "سباق التسلح" 

من ناحية السيطرة على االتصاالت، و"نشهد مثل ذلك اليوم".
وهناك عامل سياسي مهم -يقول جيمس- وهو أن أحزاب الوسط التي تدعم 
عمومًا االنفتاح في التجارة والهج���رة "نجدها اليوم تحت الضغط من اليمين 
واليسار"، وإن تراجع العولمة كان مؤشرًا لكلتا الحربين العالميتين السابقتين.
ويس���تمر جيمس قائاًل: إن العالم تراجع مرة أخرى من مرحلة كان الجميع 
يعتقد خاللها أن العولمة حالة حتمية إلى مرحلة أصبح الناس يعتقدون فيها 

أن هناك مشكلة كبيرة تواجه العولمة "المزيد والمزيد من الحكومات، وكذلك 
الحركات السياس���ية، والمراقبون وعموم الناس ب���دأوا يعتقدون أن العولمة 
ليست مجدية".،وأعرب عن اعتقاده أن أحد المظاهر البارزة حاليًا في العداء 

للعولمة وفي احتماالت الصراع العالمي هو العداء للهجرة.
مواجهة ثالثية

ووس���ط تزايد التوقعات عن احتمال اندالع حرب عالمية ثالثة قريبة بين 
كبار القوى في العالم وضعت ه���ذه التوقعات الواليات المتحدة في مواجهة 
ثالثية مع أكبر القوى العسكرية بالعالم هم الصين وروسيا وإيران األمر الذي 
دفعها للبدء في االعداد لمواجهته���م من اآلن في محاولة للخروج من الحرب 

المحتملة بأقل قدر من الخسائر.
التكنولوجيا الناشئة

ويعمل المطورون بالجي���ش األمريكي في الوقت الحالي على دمج مجموعة 
واسعة من التكنولوجيات الناشئة الستباق تكتيكات أسلحة وأنظمة األعداء 
في المستقبل وتشمل استخدام طائرات بدون طيار عبر أسراب صغيرة من 
خالل توظيف تكنولوجيا الحوسبة الناشئة وتكتيكات حرب الدبابات والحرب 

اإللكترونية وتطوير صواريخ مضادة للدبابات ذات دقة عالية جدًا.
ووفقًا لمجلة ناشونال إنترست األمريكية، فإن الخطة تتضمن التركيز على 
إعادة تدريب الجيش عب���ر تمارين قتالية على نطاق واس���ع والتركيز على 

استخدام األسلحة بالذخيرة الحية واختبارات للمشاة.
ويح���اول القادة توس���يع خبرة الجنود بالجيش التي اكتس���بوها مس���بقًا من 
الحروب في العراق وأفغانستان والتركيز على مكافحة التمرد داخل صفوف 

الجيش.
أسلحة دقيقة

ويعمل الجيش على تطوير أس���لحة أكثر دقة في اس���تهداف األعداء على 
مسافات طويلة وتحسين قدرة القادة الميدانيين على تحديد األهداف سواًء 

أكانت أشخاصًا أو مباني أو مواقع لصنع القنابل.
ومن المقرر أن يستخدم الجيش األمريكي ذخائر دقيقة تساعد إلى حد كبير 
في جهود الهجمات البرية ضمن أي حرب برية واس���عة النطاق واستهداف 

المواقع الرئيسية وراء خطوط العدو.
الرّد الروسي على "أم القنابل"

 بعد إعالن الجيش األميركي استخدام ما يسمى "أم القنابل" التي تعد أكبر 
سالح تدميري غير نووي لدى الواليات_المتحدة، نشرت وسائل إعالم روسية 
أنه "إذا كانت أميركا ألقت "أم القنابل"، فإن روس���يا تمتل���ك "أبا القنابل" ذات 

القدرة التدميرية الهائلة أيضًا، التي تفوق قدرة أم القنابل األميركية. 
ووفق وسائل االعالم الروسية، تثير القنبلة الحرارية الروسية "أبو القنابل" 
موج���ة تفجيرية أقوى م���ن تلك التي تخلقه���ا القنابل النووي���ة، لكن من دون 

تأثيرات جانبية كتلك الموجودة باألسلحة النووية. 
وتعتمد تلك القنبلة على أن تنفجر في منتصف الطريق، لتبدأ في االشتعال 
مس���تعينة بمزيج من الوقود والهواء، لتقوم بتدمير جمي���ع األهداف المراد 

تفجيرها وتحويلها إلى مجرد هياكل.
وقارن نائب رئيس هيئة األركان الروسية السابق، الجنرال أليكس روشكين 
بين "أب���ي القنابل" و "أم القناب���ل"، قائاًل: إن "أبا القناب���ل" أصغر حجمًا من "أم 

القنابل" لكنها أكثر فتكًا، بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تولدها".
اليابان تستعد

دعا رئيس ال���وزراء الياباني ش���ينزو آبي ق���وات الدفاع الذاتي إل���ى أن تكون 
مستعدة لحماية البالد ومواطنيها في ظل توسع كوريا الشمالية في قدراتها 

الصاروخية والنووية.
ونقل���ت قن���اة »NHK« التلفزيوني���ة عن آبي قول���ه أمام منتس���بي قاعدة 
عس���كرية في مدينة كوماموتوا إن خطورة أس���لحة كوريا الش���مالية النووية 

والصاروخية تشتد، وتزداد أعداد الطائرات األجنبية التي تقترب من أجوائنا 
من الجهة الجنوبية الغربية )يقصد على األرجح الطائرات الصينية(.

واس���تطرد رئيس الوزراء الياباني في مخاطبة عسكريي بالده قائاًل:"يتسع 
التهديد اإلرهابي في العالم، ومهما كانت األوضاع، يجب عليكم حماية حياة 
وممتلكات مواطنينا، وأراضينا، ومياهنا اإلقليمية ومجالنا الجوي، وأن تسهموا 

في تحقيق السالم واالستقرار في العالم".
تحذير صيني

عقب تهدي���دات جديدة أطلقها الرئيس األمريك���ي، حذرت الصين من أن 
نزاعًا مع كوريا الش���مالية يمكن أن يندلع في أي لحظة، مشددة على أن مثل 

هذا الصراع لن ينتصر فيه أحد.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خالل مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي 
جان مارك آيرولت في بكين: إن "نزاعًا يمكن أن ينشب في أي لحظة" في كوريا 

الشمالية، مضيفًا: أن "ال أحد سيخرج منتصرًا" في مثل هذا النزاع.
مخاوف أوروبية

الى ذلك أعرب مواطنو عدد من الدول الغربية الكبرى عن اعتقادهم أن حربًا 
عالمية ثالثة على األبواب وأن كوكب األرض على شفا صراع شامل.

ففي اس���تطالع جديد للرأي بدا المش���اركون متش���ائمين إلى حد ما بش���أن 
المستقبل، إذ يرون أن "صراعًا على نطاق العالم" يلوح في األفق.

وأظهر االستطالع الذي أجرته شركة )يوغوف( البريطانية على تسعة آالف 
شخص في تسع دول أن هناك اعتقادًا يسود تلك الشعوب بأن السلم العالمي 
أضحى بعيد المن���ال إلى أقصى حد في ظل انحياز الق���وى العظمى إلى أطراف 
الصراع الدموي المختلفة في س���وريا، واستمرار تنظيم الدولة اإلسالمية في 
قتاله بالشرق األوسط، وفيض الهجمات المسلحة عبر العالم، وتبني كل من 
الرئيسين الروسي فالديمير بوتين واألميركي المنتخب دونالد ترمب مواقف 

متشددة تجاه عدد من القضايا الدولية.
ويرى 64% من األميركيين المستطلعة آراؤهم أن العالم على حافة حرب 

كبرى مقارنة مع 15% فقط يرجحون استتباب السلم العالمي.
وأبدى البريطانيون بعضًا من التفاؤل، حيث يعتقد 19% منهم أن السالم 

ممكن، لكن 61% يظنون أن احتمال نشوب حرب جلي وواضح.
وعلى العكس من ذلك، فإن الش���عوب اإلس���كندنافية في الس���ويد وفنلندا 
والنرويج اليميلون كثيرًا إلى االعتقاد أن العالم على ش���فا الحرب، بل إن نسبة 
معتب���رة من الدنماركيين ترى بش���ائر للس���الم، حيث تكه���ن 39% منهم 

بتحقيق سالم عالمي، مقارنة بنحو 45% توقعوا خالف ذلك.
وقال أنتوني ويلز مدير الدراسات السياسية واالجتماعية بشركة يوغوف 
عنى بأبحاث الس���وق: إن "الخوف يبدو في أوجه ف���ي الواليات المتحدة 

ُ
التي ت

وفرنسا وإْن كان ألسباب مختلفة".
وأض���اف: أن مخاوف األميركيي���ن تعكس ربما حالة من ع���دم اليقين تجاه 
رئاسة ترمب الوشيكة للبالد.. أما الفرنسيون فإني أعتقد أن هواجسهم ذات 
صلة أكثر باإلرهاب، ألن الجمهور الفرنسي هو أكثر من يرى أن روسيا ال تمثل 
تهديدًا لالتحاد األوروبي، لكن أغلب الظن عنده أن هناك هجومًا إرهابيًا كبيرًا 

آخر سيطال بلدهم في األشهر القادمة".
وكشف االس���تطالع ذاته أن الجماهير في أوروبا وأميركا يميلون للنظر إلى 
روس���يا على أنها تش���كل تهديدًا عسكريًا رئيس���يًا، وبدا البريطانيون األشد 
تخوفًا من موس���كو، رغم أن هناك دواًل ش���ملها المس���ح كفنلندا وألمانيا هما 

األقرب جغرافيًا إلى جمهوريات االتحاد السوفييتي السابق.
ويش���عر 71% من البريطانيين بأنهم مهددون من قبل روسيا، مقارنة 
بنحو 59% من األميركيين. والفرنسيون هم أكثر الشعوب التي استطلعت 
آراؤها خوفا من اإلرهاب، إذ أبدى 81% اعتقادًا أن هناك هجومًا سيقع، بينما 

تكهن 11% منهم فقط بأن شيئًا من هذا القبيل لن يحدث.

14شئون عربية ودولية
االثنين
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ألول مرة.. العراق نائب األمين العام لألمم المتحدة
اختار األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المندوب الدائم لجمهورية العراق، السفير محمد علي الحكيم 
نائبًا له ومديرًا تنفيذيًا للجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )األسكوا( إذ يعتبر هذا المنصب 

أعلى منصب أممي يحصل عليه العراق منذ انضمامه الى منظمة األمم المتحدة العام 1945م..
وعمل السفير محمد علي الحكيم مندوبًا دائمًا لجمهورية العراق في كل من جنيف ونيويورك، باإلضافة إلى خبرته 
في العمل السياسي واألكاديمي، علمًا أن عملية اختيار الموظفين األمميين رفيعي المستوى هي عملية طويلة وتخضع 

لمعايير خاصة يجب توافرها في المرشح قبل اختياره.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

12 شركة تأمين أمريكية ترفع 
دعاوى قضائية ضد السعودية

أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية مرتبطة بشركة 
ترافيلرز كوز، دعوى قضائية تطالب بتعويضات ال تقل عن 4.2 
مليار دوالر من بنكين وشركات سعودية مرتبطة بعائلة أسامة بن 
الدن وبضع جمعيات خيرية بشأن هجمات 11 سبتمبر، بحسب ما 
افادته وكالة "رويترز"..وأقيمت الدعوى األربعاء في محكمة جزائية 
أمريكية في مانهاتن وهي أحدث إجراء لتحميل كيانات سعودية 
المسؤولية القانونية عن الهجمات..وتشمل قائمة المدعى عليهم 
عشرة كيانات منها مصرف الراجحي والبنك األهلي التجاري وشركتا 
دلة أفكو عبر البالد العربية وشركة محمد بن الدن ورابطة العالم 

اإلسالمي وجمعيات خيرية.
وتتهم الدعوى القضائية تلك الكيانات "بالمساعدة والتحريض" 
على الهجمات من خالل "أنشطة لدعم القاعدة" في السنوات 

السابقة على الهجمات.
وتقول عريضة الدعوى: "بدون المساعدة المقدمة من المدعى 
عليهم لم تكن القاعدة لتقدر على النجاح في تخطيط وتنسيق 
وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر التي كانت نتيجة متوقعة ومقصودة 

لدعمهم المادي ورعايتهم للقاعدة."
وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعت إلى حملة وثائق 
تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات واألعمال ناتجة عن 

الهجمات.
وتملك الحكومة السعودية وهيئات تابعة لها من بينها صندوق 
االستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، حصة 
أغلبية في البنك األهلي التجاري..وتسعى بضع دعاوى قضائية أخرى 
تنظرها محكمة مانهاتن إلى جعل السعودية مسؤولة قانونيًا تجاه 
أفراد وشركات تأمين بشأن تورطها المزعوم في الهجمات.. وتنفي 

الحكومة السعودية تلك المزاعم.

مقتل سائحة بريطانية في القدس

تلت سائحة بريطانية شابة في ح��ادث طعن في مدينة 
ُ
ق

القدس- الجمعة..وتعرضت المرأة التي يعتقد أنها في العشرين 
من عمرها للهجوم أثناء سفرها على متن ت��رام بالقرب من 
المدينة القديمة التي كانت تعج بالناس بينما يحتفل المسيحيون 
بالجمعة الحزينة، واليهود بعيد الفصح اليهودي.وُنقلت المرأة 
إلى المستشفى على وجه السرعة لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

وقال جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي )الشين بيت(: إن المهاجم 
فلسطيني في السابعة والخمسين من عمره يدعى جميل 
التماميم ويعاني من اضطرابات نفسية، وإنه طعن المرأة عدة 

طعنات.

السلطات المصرية تكشف عن هوية 
االنتحاري على كنيسة طنطا

قالت وزارة الداخلية المصرية إن االنتحاري الذي فجر كنيسة 
مار جرجس بمدينة طنطا بوسط دلتا مصر -األحد الماضي- 
ُيدعى ممدوح أمين محمد بغدادي، وهو من مواليد محافظة 
قنا، بالصعيد، ويبلغ من العمر 40 عامًا، وحاصل على ليسانس 
في اآلداب.وقد أودى التفجير بحياة نحو ثالثين شخصًا وأصيب 

أكثر من سبعين آخرين بجروح معظمهم من رواد الكنيسة.
وجاء اإلعالن عن اسم االنتحاري، الذي نفذ الهجوم على كنيسة 
طنطا، بعد أقل من 24 ساعة من الكشف عن هوية االنتحاري، 
الذي نفذ الهجوم على كنيسة مار مرقس بمدينة اإلسكندرية 
اليوم نفسه، متسببًا في مقتل 17 من المدنيين ورجال الشرطة، 

وأصابة أكثر من أربعين آخرين بجروح.
وجاء في بيان الوزارة: أن تحديد هوية االنتحاري تم "بفحص 
مقاطع الفيديو المصورة، والحمض النووي لألشالء التي عثر 

عليها في موقع التفجير".
وكانت ال��وزارة تحدثت عن "بؤرة إرهابية" تتهمها بتدبير 
وشن هجمات على مسيحيين، ورصدت مكافأة مالية لمن يدلي 

بمعلومات تساعد في إلقاء القبض على أفرادها.

»أبو القنابل«  واليابان تستعد كوريا الشمالية  تستنفر للحرب وروسيا ترد ب�

اسم الفتاة السعودية دينا علي لسلوم، بات بين يوم وليلة واحدًا من 
أشهر األسماء تداواًل على مواقع التواصل االجتماعي في الوطن العربي، 

وفي بيانات منظمات حقوقية دولية.. فما هي حكايتها؟
ووفقًا لحساب على توتير منسوب لدينا فإنها قررت الخروج من 
السعودية رفضًا لمعاملة المرأة على أساس أنهم مجموعة من العبيد.
وكانت تخطط الفتاة العشرينية التوجه إلى أستراليا حيث كانت 
تنوي تقديم اللجوء اإلنساني، وبعد نجاحها من الخروج من األراضي 
السعودية، تم احتجازها في مطار مانيال بالفلبين لحين حضور 
أهلها من السعودية إلى مانيال وتسليمها لهم بناًء على طلب السفارة 

السعودية.
وتمكنت الفتاة من تسجيل مقطع فيديو تتحدث فيه باالنكليزية 
تحكي حكايتها وتطالب المساعدة من الجميع ألنها سُتقتل إذا 
تسلمها أهلها، ونشرتها على صفتحها على تويتر، ورفعها العديد 

من المتضامنين معها على موقع "يوتيوب" 
وقالت في رسالتها إلى العالم: "اسمي دينا علي، وأنا امرأة سعودية 
أهرب من السعودية إلى أستراليا سعيا للجوء.. توقفت في الفلبين في 
رحلتي وأخذوا جواز سفري واحتجزوني 13 ساعة ألني امرأة سعودية 

بالتعاون مع السفارة السعودية".
وأضافت: "إذا جاءت عائلتي سيقومون بقتلي وسأموت إذا عدت إلى 
السعودية.. أرجوكم ساعدوني.. أنا أسجل هذا الفيديو طلبًا للمساعدة 
ولتعلموا أنني حقيقة وموجودة هنا.. الحكومة الفلبينية والسعودية 
تنتهكان حقوق اإلنسان والقانون الدولي، ويحتجزونني هنا كمجرمة وال 
يمكنني أن أفعل أي شيء وال يمكنني الخروج، لقد أخذوا جواز سفري 
وكل أوراقي ألنهم ينتظرون وصول أسرتي لتأخذني وهم يريدون 
قتلي.. إذا حدث أي شيء لي فهذا مسؤولية الخطوط الجوية الفلبينية 

والحكومة السعودية".

فت�اة س��عودية مه��ددة بالقت��ل

هل  العالم على مشارف حرب عالمية ثالثة؟!

بكين: المنتصر بحرب في شبه الجزيرة الكورية ومن يشعلها سيدفع الثمن


