
09 الثــــورةسربغ ودولغ

توقعت مؤسسة أكابس البحثية 
ــات  ــم األزم ــرار تفاق ــة استم الدولي
ــاء العالم  ــة يف جميع أنح اإلنساني
ــح  شب ــي  تنام ــع  م ــل  املقب ــام  الع
ــم  بتنظي ــال  متمث ــرف  التط ــف  عن
ــذي أضحى  ــي ال ــش“ اإلرهاب ”داع
ــل تهديدا عامليا عابرا للحدود  يشك
ــارة  الق يف  ــروب  الح ــرار  واستم
ــوادة ووصول دول  ــة بال ه األفريقي

إىل حافة املجاعة.
ــر  التقري أن  ــرتز“  ”روي ــرت  وذك
ــس“  ــة ”أكاب ــن املؤسس ــادر ع الص
ــي تدعم  ــح والت ــة للرب ــري الهادف غ
ــة اإلنسانية بالرصد  موظفي اإلغاث
يف  ــاع  لألوض ــي  اليوم ــل  والتحلي
ــف فحص  ــا جني ــة ومقره 150 دول
ــة  ــة يف 18 دول ــات املتوقع االحتياج
ــات  ــاءت التوقع ــالل 2018م فج خ

قاتمة.
وذكر التقرير أن تنظيم ”داعش“ 
ــه  ــد هزيمت ــى بع ــي سيسع اإلرهاب
إىل  ــراق  والع ــة  سوري ــن  م ــل  ك يف 
ــات لزعزعة  ــن الهجم شن املزيد م
االستقرار واالنتقال إىل أفريقيا مع 
ــه عىل مصادر القوة واملوارد  سيطرت

املوجودة يف جنوب ليبيا.
ــن  يتمك أن  ــر  التقري ــع  توق ــا  كم
ــي من توسيع رقعة  التنظيم اإلرهاب
ــر  ــا سيؤث ــال بم ــوده يف الصوم وج
ــان املدنيني ويؤدي  سلبا عىل السك
ــع منافستها  ــوب اشتباكات م لنش
ــة  ”حرك ــي  وه ــة  املنطق يف  ــرب  األك
الشباب“ اإلرهابية املرتبطة بتنظيم 
ــدة“ التي ستزيد بدورها من  ”القاع

دموية الهجمات التي تشنها.

ــع  املتوق ــن  م ــه  أن ــس  أكاب ورأت 
ــة  ــات اإلرهابي ــل الجماع أن تستغ
ــوات  الق ــاب  انسح ــة  املسلح
ــن وسط مايل لتكتسب  الحكومية م
ــني  املحلي ــن  املجندي ــن  م ــد  املزي
ــا ستعزز  ــوذ فيم ــن النف ــدا م ومزي
ــان من  ــان يف أفغانست ــة طالب حرك
قوة معاقلها يف املناطق الريفية كما 
سيدعم تزايد إنتاج األفيون تمويل 

الجماعات املسلحة.
”الرس  ــة  املؤسس ــر  مدي ــب  وكت
ــن“ يف التقرير الذي حمل  بيرت نيس
ــىل األوضاع  ــرة عامة ع عنوان ”نظ
ــة .. تحليل األزمات خالل  اإلنساني
2018“ ”إذا كانت 2017م بدت سنة 
ــام 2018م  ــإن التوقعات لع سيئة ف
ــاال فمن املرجح أن  ليست أفضل ح
ــان العام  ــف وعدم األم يتفاقم العن

املقبل“.
ــل قالت شبكة  ــر منفص ويف تقري
ــة إن ما  ــر املبكر من املجاع التحذي
ــون شخص يف  ــو 76 ملي ــدر بنح يق
ــون عىل األرجح  ــة سيحتاج 45 دول
ملساعدات غذائية يف 2018م بسبب 
ــرار الجفاف منذ  الرصاعات واستم
ــرن  ــة الق ــرا يف منطق ــو 18 شه نح
األفريقي وتوقعات بمعدالت هطول 
ــط يف ربيع  ــن املتوس ــل م ــار أق أمط

العام القادم يف أفريقيا.
وقال تقرير أكابس إن من املتوقع 
ــة يف  ــات املرتقب ــؤدي االنتخاب أن ت
ــراق وليبيا وجنوب  أفغانستان والع
ــج  تأجي إىل  ــال  وفنزوي ــودان  الس
ــن إرساء  ــف بدال م ــرات والعن التوت

االستقرار.

ــدا  ــزي م ســيــشــهــد  ــدا م  ــزي م ســيــشــهــد  ٢٠١٨٢٠١٨م  ـــــي:  دول ــر  ــري ــق ـــــي: ت دول ــر  ــري ــق ت
ـــات والـــتـــطـــرف ـــاع ـــج ـــم ــــروب وال ــــح ـــات والـــتـــطـــرفمــــن ال ـــاع ـــج ـــم ــــروب وال ــــح مــــن ال
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الخليج.. صفقات تسليح 
بأغراض سياسية

 خالد عبداملنعم  
ــج تخبئ  ــدول الخلي ــالح الضخمة ل ــات الس ــدو أن صفق يب
ــا الرئيس  ــام التي أعلن عنه ــات سياسية، فاألرق ــا صفق وراءه
ــم اإلمكانات  ــب، خيالية مقارنة مع حج ــي دونالد ترام األمريك
والقدرات العسكرية لدول خليجية صغرية، ومن ذلك الصفقات 
ــني السعودية وأمريكا  ــن عنها، يف شهر مايو املايض، ب التي أعل
وتتجاوز 400 مليار دوالر، وتشمل مبيعات عسكرية بقيمة 110 

مليارات دوالر.
ــة التاريخية مع واشنطن، أعقبتها سيطرة ويل العهد  الصفق
ــا تواجه  ــة، فيم ــم يف السعودي ــىل الحك ــان، ع ــد بن سلم محم
ــدوان السعودي يف  ــا الع ــي يفعله ــة الت ــات الإلنساني االنتهاك

اليمن من قتل ودمار وحصار تكتما شديدا.
ــت ، إن بالدها  ــاريل، قال ــة فلورنس ب ــاع الفرنسي ــرة الدف وزي
ــع 12 مقاتلة ”رافال“ وعربات مدرعة  تأمل يف إبرام صفقات لبي
ــارة الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون للدوحة  لقطر، خالل زي
ــر الجاري، فيما كانت قطر قد وقعت، سنة 2015م، صفقة  الشه
ــوا هوالند، لرشاء 24  ــد الرئيس السابق فرانس ــع فرنسا يف عه م
ــرة مقاتلة من طراز ”رافال“ بقيمة 6.3 مليار يورو، كما وافق  طائ
ــة طائرات  ــىل بيع صفق ــل أشهر، ع ــي، قب ــون األمريك البنتاج
ــت 12 مليار دوالر، يف  ــراز إف 15 بقيمة بلغ ــة لقطر، من ط مقاتل
ــع نظريه خالد  ــاع جيمس ماتيس، م ــا وزير الدف ــة وقعه اتفاقي

العطية.
ــة بنجامني  ــم الحكومة الفرنسي ــق الرسمي باس وكان الناط
غريفو، قد رصح، اإلثنني املايض، بأن ”الرئيس ماكرون سيتوجه 
ــن مطار  ــاري انطالقا م ــرب الج ــة يف 7 ديسم ــارشة إىل الدوح مب
ــن الزيارة التي يبدأها للجزائر يف  ــر، وذلك بعد انتهائه م الجزائ

السادس من ديسمرب“.
ــد سيايس،  ــو من بع ــة ال تخل ــة القطري ــات العسكري الصفق
ــت باإلمكانيات املتواضعة للجيش القطري،  خاصة إذا ما قورن
ــني إىل 8500 مشاة،  ــط، مقسم ــرد فق ــداده 11800 ف ــغ تع إذ يبل
و1800 يف القوات البحرية، و1500 يف القوات الجوية، وتتحدث 
التقديرات السنوية عن وصول 12 ألف قطري للخدمة سنويا، 
وفقا ملوقع ”جلوبال فاير باور“ الشهري، كما أن قطر ال تستطيع 
التعويل عىل جيشها يف أي خالف مع أية دولة، وهو األمر الذي 
بدا واضًحا يف أزمتها األخرية، حيث استعانت برتكيا ملواجهة أي 
ــدات محتملة من قبل الدول التي فرضت عليها املقاطعة،  تهدي

وهي السعودية واإلمارات والبحرين.
ــع أمريكا، تزامنت مع استمرار  الصفقة القطرية للطائرات م
ــل السعودية، ما يشري إىل  ــالن قطع العالقات مع قطر من قب إع
ــربت بطريقة  ــالف الخليجي، وأج ــرت الخ ــن استثم أن واشنط
ــري مبارشة كلتا الدولتني عىل رشاء السالح األمريكي، فكل من  غ
ــب ود واشنطن عن طريق عقد  الدوحة والرياض تحاوالن خط
الصفقات معها لكسب تحيزها ضد األخرى يف األزمة الخليجية 

األخرية.
ــة، ال يعرف عىل  ــة الفرنسي ــة القطري ــا يتعلق بالصفق وفيم
ــن عىل استعمال هذه  ــا إذا كان طيارو قطر قادري وجه الدقة، م
ــزن األسلحة غري  ــالت إىل مخ ــم املقات ــا ستض ــرات أم أنه الطائ
ــن مع تزايد  ــام الصفقة يتزام ــة أن قرب إتم ــة، خاص املستخدم
ــورط الرئيس الفرنيس  ــف الفساد القطري وت ــب بفتح مل املطال
ــح قطر حق  ــل من أجل من ــوال ساركوزي، بالتدخ ــق نيك األسب
ــم كأس العالم 2022م، حيث قال الرئيس السابق لالتحاد  تنظي
ــل  ــازت بفض ــر ف ــر، ”إن قط ــف بالت ــدم جوزي ــرة الق ــدويل لك ال

السلطات العليا الفرنسية“.
ــن حيث قلة عدد  ــن ال يختلف عن حال قطر م ــال البحري ح
ــا اقتصاديا مزريا،  ــش، بل إن البحرين تعيش وضع أفراد الجي
ــة ضخمة مع  ــد صفقات عسكري ــا زالت تعق ــع ذلك فإنها م وم
ــالل لقائه ويل عهد البحرين  ــات املتحدة، وقال ترامب، خ الوالي
ــة الصفقات مع  ــىس آل خليفة، إن قيم ــان بن حمد بن عي سلم
ــة  ــد املنام ــل تزوي ــارات دوالر، وستشم ــت 9 ملي ــن بلغ البحري

بمقاتالت من طراز إف16.
ــي االقتصاد البحريني من أزمة كارثية، فوفًقا ملا ذكرته  ويعان
وكالة بلومبريغ األمريكية، فإن البحرين ربما تفشل يف الحفاظ 
ــدوالر، ما لم تحصل عىل مساعدات  ــىل سعر الدينار مقابل ال ع
ــريًة إىل أن البحرين طلبت مساعدات من كل  مالية عاجلة، مش
ــل منهما حتى اآلن  ــارات، ولكنها لم تحص ــن السعودية واإلم م

عىل رد.
ــم تنفق 3 مليارات دوالر  ــب تقارير، فإن البحرين إذا ل وبحس
ــإن إيراداتها لن تكون  ــام 2017م، ف ــل احتياجاتها يف الع لتموي
ــة إال لتغطية جزء من العجز يف موازنة العام املقبل، والذي  كافي
ــارات دوالر، يف حني سيتم تمويل الجزء املتبقي  سيبلغ 4.2 ملي
ــات الحكومية،  ــوء إىل االحتياط ــة أو اللج ــروض إضافي ــرب ق ع
ــت دولة نفطية كالسعودية،  ــل أزمة البحرين يف أنها ليس وتتمث
ــت طوال  ــون السيادية، وظل ــاع الدي ــن ارتف ــا تعاني م ــا أنه كم
ــن، ويفوق الدين  ــز امليزانية بالدي ــني املاضيني تمول عج العام

البحريني حالًيا 24 مليار دوالر.
ــرى، مع  ــن، هي األخ ــة تتزام ــة األمريكي ــة البحريني الصفق
ــة  ــق املعارض ــا بح ــب انتهاكاته ــن بسب ــىل البحري ــوط ع ضغ
البحرينية، خاصة فيما يتعلق بالوضع الصحي للشيخ عيىس 
ــت انتهاكات  ــن، وقوبل ــة يف البحري ــرب مرجعية ديني ــم، أك قاس
ــردود فعل  ــي ب ــخ البحرين ــق الشي ــة بح ــات البحريني السلط
ــات آل خليفة  لت سلط ــة حمَّ ــة ودولية غاضب ــة وإقليمي محلي
ــا برفع اإلقامة  ــن سالمة الشيخ، وطالبته ــة الكاملة ع املسؤولي
ــه املستشفى لتلقي العالج الالزم، وحّثت  الجربية عنه وإدخال
ــة السلطات البحرينية عىل تحمل  املنظمات الحقوقية الدولي
ــواد األعظم من  ــد الس ــع الحاصل ض ــاه القم ــا تج مسؤولياته
ــة السلطات يف  ــت منظمة العفو الدولي ــان البالد، كما طالب سك
ــورا لتلقي العالج  ــخ عيىس ف ــل وصول الشي ــن بتسهي البحري

الطبي.
ــة تغطي بها  ــن مظل ــن، بحثا ع ــون أن البحري ــرى مراقب وي
انتهاكاتها ضد املعارضة يف الداخل، لجأت إىل صفقات عسكرية 
ــن السياسة  ــي ال تختلف ع ــي السياسة الت ــع واشنطن، وه م
ــات  ــن، واالتهام ــا يف اليم ــىل جرائمه ــة ع ــة للتغطي السعودي
ــة لها باملسؤولية عن أحداث 11 سبتمرب، ودعم اإلرهاب  املوجه

يف سوريا.
*كاتب صحفي مرصي – البديل 

عواصم/ وكاالت
أكد السفري السوري لدى روسيا رياض 
دمشق  لدى  رشوط  أي  وجود  عدم  حداد 
السلطات  أن  مضيفا  املفاوضات،  إلجراء 

السورية جاهزة للحوار مع الجميع.
مدينة  يف  الصحفيني  أمام  حداد  وقال 
يعقد  حوار  "أي  أمس:  الروسية،  قازان 
يف  أو  جنيف  يف  سواء  كانت،  صيغة  بأي 
أي مكان آخر، يجب أن يكون دون رشوط 

مسبقة".
قال  الوطني  الحوار  مؤتمر  وحــول 
ممثيل  من  واسعا  طيفا  يشمل  إنه  حداد 
وأضاف  واألحزاب.  االجتماعية  املنظمات 
إن هذا املؤتمر سيكون نقطة تحول هامة، 

مشريا إىل أن تحديد موعده لم يتم بعد.
وتجري  جدا.  مهم  املؤتمر  "هذا  وتابع: 
جميعا  ألننا  له،  الواسعة  التحضريات 
أن  نرى  االجتماع.  هذا  نتائج  عىل  نعّول 
املؤتمر الذي سيعقد يف سوتيش، سيكون 

نقطة تحول يف حياة سوريا".
الجعفري  بشار  قال  آخر  جانب  من 
إىل  الــســوريــة  الحكومة  ــد  وف رئــيــس 
األممي  املبعوث  إن   8 جنيف  مفاوضات 
ارتكب  ميستورا  دي  ستيفان  سوريا  إىل 

من  الحالية  الجولة  خالل  كثرية  أخطاء 
املفاوضات.

إن  صحفي  مؤتمر  يف  الجعفري  وقال 
كوسيط  صالحياته  تجاوز  ميستورا  دي 
ورقة  قــدم  حني  التفاوض،  ــراف  أط بني 
وفد  مع  مسبقا  التشاور  دون  مبادئ 

الحكومة السورية.
بأننا  ميستورا  دي  "أبلغنا  وتابع 
بشكل  نعمل  ونحن  غدا  جنيف  سنغادر 

واضح وشفاف".
وقال الجعفري: "دي ميستورا يف هذه 
أن  دون  مبادئ  ورقة  علينا  طرح  الجولة 

يتشاور معنا".
دي  مع  نتفاوض  ال  "نحن  ــاف:  وأض
ميستورا نحن نتفاوض من خالله ومجرد 
ملهمة  تجاوز  بمثابة  هو  للورقة  طرحه 

الوسيط".
يعني  ال  "ذلك  أن  إىل  الجعفري  وأشار 
صداما بني وفده واملبعوث األممي"، مؤكدا 
عملية  سري  باستمرار  دمشق"  "اهتمام 

جنيف.
معنيون  "نحن  الصدد:  هذا  يف  وقال 

بجنيف ولن نفوت أي فرصة للحضور".

جنيف/
أعلن املستشار األممي للشؤون اإلنسانية، يان 
فورا  إلجالئهم  بحاجة  شخص   500 أن  إيغيالند، 

من الغوطة الرشقية يف سوريا.
بجنيف،  له  صحفي  مؤتمر  يف  إيغيالند  وقال 
أمس ، إن "هناك 400 ألف شخص يف وضع حرج" 
املنطقة  أن  إىل  مشريا  الرشقية،  الغوطة  بمنطقة 

تشهد تصعيدا.
الضوء  بانتظار  املتحدة  األمم  أن  إيغيالند  وأكد 
السكان،  إلجالء  السورية  الحكومة  من  األخرض 
بمن فيهم 167 طفال. وأشار إىل أنه لم يتم إجالء أي 

شخص حتى اآلن، وأن 9 أشخاص قد توفوا.
إيصال  من  تمكنت  املتحدة  األمم  أن  إىل  وأشار 
املساعدات إىل 7 آالف شخص بفضل هدنة يومي 
التي تم إعالنها بوساطة  28 و29 نوفمرب الجاري، 

روسية.

تدمري  عن  أمس  الروسية  الدفاع  وزارة  أعلنت 
 910 من  أكرث  الروسية  الفضائية  الجوية  القوات 
خالل  سوريا  يف  اإلرهابية  للتنظيمات  مواقع 
األسبوع املايض يف إطار مشاركة روسيا االتحادية 

بالحرب عىل اإلرهاب.
وذكرت الوزارة يف تقرير نرشته أمس ان ”القوات 
األسبوع  خالل  نفذت  الروسية  الفضائية  الجوية 
املايض نحو 420 طلعة ودمرت أكرث من 910 مواقع 

لإلرهابيني يف سوريا“.
خالل  دمر  الرويس  الطريان  ان  البيان  وأوضح 

أسبوع أكرث من 1320 موقعاً لإلرهابيني.
وأشار اىل ان قاذفات اسرتاتيجية روسية بعيدة 
املدى من طراز (تو 22 ام 3) وجهت خالل الشهر 
املايض عدة رضبات اىل مواقع تنظيم (داعش) يف 
محافظة دير الزور دمرت خاللها العديد من مواقع 

وتحصينات للتنظيم املتشدد .
سبتمرب   30 يف  الروسية  الجوية  القوات  وبدأت 
من  طلب  عىل  بناء  عسكرية  عملية  2015م  عام 
الجمهورية العربية السورية لدعم جهود الجيش 

السوري يف مكافحة اإلرهاب.

لندن/
ــت صــحــيــفــة "ديـــيل  ــال ق
تلغراف" الربيطانية، أمس، أنه 
التي  الرسمية  الزيارة  الغاء  تم 
األمريكي  للرئيس  مقررة  كانت 
بريطانيا،  اىل  ترامب  دونالد 
االخري  تغريدات  خلفية  عىل 

عىل التويرت.
الــصــحــيــفــة عن  ونــقــلــت 
دبلوماسيني أمريكيني تأكيدهم 
ترامب  لزيارة  خططهم  الغاء 
القادم،  يناير  يف  لربيطانيا 
وسط حرب كالمية بني الرئيس 
الـــوزراء  ورئيسة  األمريكي 
عىل  مــاي،  ترييزا  الربيطانية 
لزعيمة  تغريدات  نرشه  خلفية 
يتهم  متطرف  يميني  حزب  يف 

املسلمني بالعنف.
اىل  تلغراف  الدييل  وأشارت 
ألجل  أٌرجئت  قد  الــزيــارة  أن 
غري مسمى، دون تحديد تاريخ 
أمريكي  جديد، وقال دبومايس 
بارز للصحيفة: "تم إرجاء فكرة 
ديسمرب  إىل  ليس  لكن  الزيارة، 
أو يناير، وال أتوقع زيارة ترامب 
أن  الصحيفة  وتبني  يناير"،  يف 
ترامب  زيارة  هي  كانت  الخطة 
املقر  الفتتاح  املقبل  الــعــام 
يف  األمريكية  للسفارة  الجديد 

لندن.
عىل  نرش  قد  ترامب  ــان  وك
االجتماعي  التواصل  موقع 
مقاطع  ـــرى  أخ مـــرة  تــوتــري 
يظهر  املسلمني،  ضد  فيديو 
يحطم  وهو  مسلما  رجل  فيها 

وعلق  العذراء،  للسيدة  تمثاال 
املتحدث باسم رئيسة الحكومة 
الربيطانية ترييزا ماي، بالقول 
إن ترامب أخطأ بحق املسلمني 
ـــام بـــإعـــادة نرش  عــنــدمــا ق
نرشتها  لهم  معادية  تغريدات 

اليميني  الحزب  رئيس  نائبة 
املتطرف "بريطانيا أوال".

ماي  ترامب  ــخ  وّب وبعدها 
ركزي  عيل،  تركزي  ال  قائًال:" 
عىل اإلرهاب اإلسالمي املتشدد 
الذي يحدث يف اململكة املتحدة.

الجعفري: دي مستورا ارتكب أخطاء كثيرةالجعفري: دي مستورا ارتكب أخطاء كثيرة

السفير السوري بموسكو: دمشق جاهزة للتفاوض مع الجميعالسفير السوري بموسكو: دمشق جاهزة للتفاوض مع الجميع
األمم المتحدة: األمم المتحدة: ٥٠٠٥٠٠ شخص بحاجة  شخص بحاجة 
إلجالئهم فورا من الغوطة الشرقيةإلجالئهم فورا من الغوطة الشرقية

روسيا تدمر روسيا تدمر ٩١٠٩١٠ مواقع  مواقع 
للتنظيمات اإلرهابية في سورياللتنظيمات اإلرهابية في سوريا

إلغاء زيارة ترامب إلى بريطانياإلغاء زيارة ترامب إلى بريطانيا


