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ــخ زايد بن  ــة تؤكد أن الشي ــرج باحث تركي وثيق  أخ
ــة، شيخ أبوظبي يف نهاية القرن التاسع عرش، كان  خليف
ــر، متعاوناً بذلك  ــات نهب وقتل يف دولة قط يقوم بعملي
ــي فخر الدين  ــا كان القائد العثمان ــع اإلنجليز، عندم م

باشا يقاتلهم دفاعاً عن املدينة املنورة.
ــه الرئيس  ــؤال وجه ــة رداً عىل س ــرش الوثيق ــاء ن وج
ــايض، لوزير  ــر امل ــان، الشه ــب أردوغ ــب طي ــي رج الرتك
ــد هجوم شّنه  ــن زايد، بع ــارات عبد الله ب ــة اإلم خارجي

األخري عىل فخر الدين باشا وأردوغان.
ــدة  ــرش تغري ــد ن ــن زاي ــاد ب ــايض، أع ــرب امل ويف ديسم
ــف يف  ــة وخط ــات رسق ــي بعملي ــد العثمان ــم القائ تته
ــا أشعل أزمة  ــو 100 عام، وهو م ــة املنورة قبل نح املدين

دبلوماسية بني البلدين.
ــاً الوزير اإلماراتي  فعىل الفور خرج أردوغان مخاطب
ــر الدين باشا  ــدادك عندما كان فخ ــن كان أج بقوله: أي

يدافع عن املدينة املنورة؟
وهذه الصورة تظهر فخر الدين باشا عند قرب الرسول 

يف املدينة املنورة.
ــال، يف مقال له ُنرش  ــث الرتكي مراد بردكتيش ق الباح
ــة، إنه وجد  ــرك" الرتكي ــة "خرب ت ــىل صحيف ــاء ع األربع
ــق الدولة  ــي يف إحدى وثائ ــؤال الرئيس الرتك ــاً لس جواب

العثمانية لتلك الفرتة.
ــث الرتكي فقد  ــي نرشها الباح ــب الوثيقة الت وبحس
ــد وزير الخارجية الحايل) مشغوًال  كان الشيخ زايد (ج
ــل والرسقة  ــال القت ــام بأعم ــر والقي ــىل قط ــوم ع بالهج
ــر الدين باشا  ــن كان فخ ــن اإلنجليز، الذي ــض م بتحري

يصد غزوهم للمدينة املنورة يف تلك الفرتة.
وبالرجوع ألرشيف الدولة العثمانية للفرتة من أواخر 
ــة األوىل، كانت  ــرب العاملي ــة الح ــى بداي ــرن 19 وحت الق
ــوخ القبائل،  ــل جهدها استمالة شي ــرتا تحاول بك إنجل
ــة التي كانت  ــرة العربي ــري يف شبه الجزي ــاب التأث أصح

تدار من طرف إسطنبول (الدولة العثمانية)،.
ــل يشء  ــل ك ــرتا تفع ــت إنجل ــع: بردكتيش"كان ويتاب

ــىل الدولة  ــل ليتمردوا ع ــوخ القبائ ــل كسب شي ــن أج م
العثمانية، ووفرت لهم املال ووزعت عليهم السالح".

ــان مخلصاً للحكومة  ــول الوثيقة إن شيخ قطر ك وتق
ــن الربيطانني، يف حني  ــب القرب م ــول ويتجن يف إسطنب
كان شيوخ اإلمارت، وخاصة شيوخ أبوظبي، عىل تماس 
ــوا أهلها  ــر وقتل ــوا قط ــز، وهاجم ــع اإلنجلي ــل م وتواص
ــوا عليه من  ــذي حصل ــالح ال ــم، بالس ــوا بضائعه ورسق

اإلنجليز.
ووقفت الشارقة عىل الحياد لفرتة قبل أن تنضم إليهم 
ــات والهجمات،  ــول تتابع الرسق ــت إسطنب الحقاً. وكان
ــني وحكام املقاطعات، وغريهم  وترسل أوامر إىل املحافظ

من اإلداريني، يف تلك املناطق.
ــوات عسكرية  ــت الرضورة، ترسل ق ــا كانت، يف وق كم
ــل بدعم  ــوخ القبائ ــه شي ــام ب ــذي ق ــرد ال ــاف التم إليق

اإلنجليز.
ــد آل نهيان)  ــة أن شيخ أبوظبي (زاي وتوضح الوثيق
ــل والرسقة. وقد  ــر، ومارس القت ــم عىل رضيح يف قط هج

قتل يف الهجوم نجل الحاكم الفخري جاسم الثاني.
وقام جاسم الثاني بالهجوم عىل زايد، وقتل كثرياً من 

رجاله؛ انتقاماً ملقتل ابنه.
ــط بُعمان،  ــي"، املرتب ــة إن "أبو جنج ــول الوثيق وتق
ــىل قطر.  ــد ع ــوده زاي ــذي يق ــوم ال ــة الهج ــح خط أوض
وطالب بإرسال قوة عسكرية إىل املنطقة والسماح ببيع 

الحصن، وعرفت الدولة العثمانية حجم الخطر.
ــي  ــم الثان ــر جاس ــم قط ــني حاك ــداء ب ــب الع وبسب
ــاً ملعلومات من االستخبارات  وشيخ أبوظبي زايد، ووفق

العثمانية، فقد خطط زايد ملهاجمة قطر بقوة كبرية.
ــي  ــات الت ــد التعليم ــورة ألح ــة ص ــت الوثيق وتضمن

ــخ أبوظبي إىل حكام الخليج حول األنشطة  أرسلها شي
العدائية التي يقوم بها، كما تظهر الصورة.

ــط واثنان  ــم مسق ــى حاك ــد التق ــة، فق ــاً للوثيق ووفق
ــل الربيطاني،  ــة الربيطانية والقنص ــن ضباط البحري م
ــاً التقوا بالشيخ  ــن خليفة، وبعدها أيض ــخ زايد ب بالشي
ــوم، يف حني لم يستجب الشيخ عبد الرحمن، حاكم  مكت
ــل السالح عرب سفن قادمة  ــة، للدعوة. وقد تم نق الشارق

من البرصة ّرساً.
وبسبب النزاع الدائر بني حاكم قطر وشيخ أبوظبي، 
هرب الناس إىل حدود إيران، وقد طلب حاكم قطر زيادة 

القوة العسكرية العثمانية.
ــن 200 عائلة إىل  ــة، انتقلت أكرث م ــذه األزم وخالل ه
ــه عىل قطر  ــالن زايد هجوم ــة، فور إع ــزر البحريني الج

بتحريك من بريطانيا.
ــن جد عبد  ــق كثرية تدي ــب إن ثمة وثائ ــول الكات ويق
ــل والرسقة  ــز والقت ــاون مع اإلنجلي ــد بالتع ــه بن زاي الل

والتحريض ضد الدولة العثمانية.
ــن باشا، موجودة  ــول الكاتب إن وثائق فخر الدي ويق
بحوزة مدير مكتبة أتاتورك يف بلدية إسطنبول، رمضان 
ميندار، وهو أحد أهم املؤرخني األتراك وأكرثهم نجاحاً.

ــق التي تعترب كل  ــن مع األسف ذهبت تلك الوثائ "لك
ــة يف أحداث 28  ــن األخرى إىل القمام ــة فيها أهم م وثيق

فرباير"، وفقاً للكاتب.
وكان من بني تلك الوثائق 4500 وثيقة اشرتاها ميندار 
ــا قام برشاء العديد  ــا يف املكتبة التي يديرها، كم ووضعه

من املجموعات األرشيفية التي أثرى مكتبته بها.
ــن باشا أرشيفاً خاصاً من 3336 قلماً  وترك فخر الدي
ــالث  ــة وث ــورة و481 خريط ــة و1812 ص ــع 1040 وثيق م

بطاقات بريدية.
ــان ميندار  ــرض رمض ــال، سيع ــب املق ــب كات وبحس
ــن باشا يف بداية عام 2018م وستسجل  وثائق فخر الدي

للتاريخ كذكرى لـ"نمر الصحراء". 
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عواصم/وكاالت
ــة  ــؤون الخارجي ــا للش ــة العلي ــت املفوض دافع
ــا موغرييني  ــي فيديريك ــاد األوروب ــن لالتح واألم
ــن  ــا ع ــا وبريطاني ــا وأملاني ــة فرنس ووزراء خارجي

االتفاق حول برنامج إيران النووي.
ــي مشرتك  ــي يف مؤتمر صحف ــت موغريين وقال
ــف لودريان  ــة الفرنيس جان إي ــع وزراء الخارجي م
ــي بوريس  ــل والربيطان ــار غابريي ــي زيغم واألملان
ــون، يف أعقاب االجتماع مع وزير الخارجية  جونس
ــل، اليوم  ــواد ظريف يف بروكس ــي محمد ج اإليران
ــة الشاملة  ــة األعمال املشرتك ــس، إن "خط الخمي
ــي كفيلة  ــووي تعمل وه ــران الن ــج إي ــول برنام ح
ــاد األوروبي  ــة. واالتح ــق أهدافها الرئيسي بتحقي
ــل كافة  ــن قب ــا م ــىل تنفيذه ــل ع ــل العم سيواص

املشاركني".
ــارت إىل أن 9 تقارير للوكالة الدولية للطاقة  وأش
ــووي، كما  ــران باالتفاق الن ــزام إي ــة تؤكد الت الذري
ــي لربنامج  ــع السلم ــة الدولية الطاب ــدت الوكال أك
ــذا االتفاق يسمح  ــووي، مشرية إىل أن "ه إيران الن

بالرقابة عىل الربنامج النووي اإليراني".
ــت موغرييني: "نحن نعرب عن قلقنا إزاء  وأضاف
ــا الصاروخي وأعمالها يف  تطوير طهران لربنامجه
ــد أن هذه القضية يجب فصلها  املنطقة، لكننا نؤك

عن تنفيذ االتفاق النووي".
ــران  ــن إي ــات ع ــع العقوب ــك أن رف ــدت كذل وأك
ــات  ــة والعالق ــارة العاملي ــىل التج ــا ع ــر إيجابي أث

االقتصادية بني االتحاد األوروبي وإيران.
ــاق النووي  ــىل أن "االتف ــددت موغرييني ع وش
مع إيران له أهمية اسرتاتيجية ليس فقط بالنسبة 
ــن األوروبي". واعتربت  ــن يف املنطقة، بل ولألم لألم
ــن النووي  ــرص األسايس لرصح األم ــاق "العن االتف

الدويل".
ــه أكد وزير الخارجية األملاني، زيغمار  من جانب
ــن نريد  ــد، ونح ــا املوح ــذا موقفن ــل، أن "ه غابريي
ــة من أي  ــال املشرتكة الشامل ــة األعم حماية خط

قرارات تقوضها، بغض النظر عن مصدرهاا".
ــىل  ــل ع ــاك أي دلي ــد هن ــه "ال يوج ــاف أن وأض
ــايل ما دامت  ــذا االتفاق"، وبالت ــران ال تنفذ ه أن إي
ــاس  ــون أي أس ــن يك ــاق، "ل ــزم باالتف ــران تلت طه

للتشكيك يف مسألة رفع العقوبات".
ــا، بمن فيهم  ــه إىل حلفائن ــال: "نتوج ــع قائ وتاب
ــدة، بالدعوة للمساعدة، لكي يبقى  الواليات املتح

هذا االتفاق قابال للحياة".
ــت سابق دعا زيغمار غابرييل، إىل فصل  ويف وق
ــران النووي عن القضايا  االتفاق حول برنامج طه
األخرى املتعلقة بإيران. وقال غابرييل فور وصوله 
ــاد األوروبي يريد الحفاظ  إىل بروكسل، إن "االتح
ــىل الصفقة النووية مع إيران. وعىل الرغم من أن  ع
هذا البلد يلعب دورا معقدا يف املنطقة، نعتقد بأنه 
ــج إيران  ــاق حول برنام ــرضوري فصل االتف ــن ال م

النووي عن القضايا األخرى".
ــان إيف  ــيس، ج ــة الفرن ــر الخارجي ــدد وزي وش
ــران، وقال إن  ــاق مع إي ــىل أهمية االتف ــان، ع لودري
ــاق، وال يوجد بديل  ــا متمسكة بتنفيذ االتف "فرنس

له".
ــب أن تلتزم به كافة  ــد كذلك أن "االتفاق يج وأك
ــا أنه "حتى  ــه"، مضيف ــي وقعت علي ــراف الت األط
ــو للتشكيك  ــل تدع ــاك أي عوام ــد هن اآلن ال توج
ــاق بشكل  ــذ االتف ــذي ينف ــي ال ــب اإليران يف الجان

ناجح".
ــران حول  ــات مع إي ــار إىل وجود خالف ــا أش كم
ــرضوري إجراء  ــن ال ــدا أنه م ــاط، مؤك ــض النق بع
ــر الصواريخ  ــول برنامج إيران لتطوي مشاورات ح

ــج "يتعارض مع  ــال إن هذا الربنام ــة. وق الباليستي
ــزع الوضع يف  ــدويل ويزع ــس األمن ال ــرارات مجل ق

املنطقة".
ــة الربيطاني  ــر الخارجي ــه، أعلن وزي من جانب
ــد أي بديل  ــدم أح ــه لم يق ــون، أن ــس جونس بوري
ــل إليها يف عام  ــع إيران، والتي تم الوص للصفقة م

.2015
ــال جونسون: "حتى اآلن لم يقدم أحد بديال  وق
ــة، ما من  ــال املشرتكة الشامل ــل لخطة األعم أفض
ــا إىل األمام  ــيض قدم ــران من امل ــع إي ــه أن يمن شأن
ــدرات النووية العسكرية. وال أعتقد أن  بتطوير الق

هناك من قدم فكرة أفضل".
ــع لالتفاق  ــم دويل أوس ــون إىل دع ــا جونس ودع
ــم أن نحشد  ــن امله ــال: "م ــران. وق ــع إي ــووي م الن
ــاق يف العالم، لكي تستطيع إيران  الدعم لهذا االتف
ــد باملنطقة، والرتكيز عىل ما  أن تظهر أنها جار جي
ــىل تسوية  ــران للمساعدة ع ــوم به إي ــن أن تق يمك
ــق السالم يف  ــن وعىل تحقي ــة يف اليم ــة املرعب األزم
سوريا وغري ذلك من القضايا باملنطقة، وذلك دون 

أي ارتباط بخطة األعمال املشرتكة الشاملة".
ــوزراء األوروبيني مع محمد  يذكر، أن اجتماع ال
جواد ظريف عقد بمبادرة املفوضة العليا للشؤون 
ــا  ــي فيديريك ــاد األوروب ــن لالتح ــة واألم الخارجي

موغرييني.

االتحاد األورويب يدعو واشنطن إىل احرتام االتفاق النووي مع إيران
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الصني تؤكد دعمها لحوار الكوريتني
بكني/

ــالده للجهود التي تبذلها الكوريتان  ــد الرئيس الصيني، يش جني بينغ، دعم ب أك
الجنوبية والشمالية من أجل تفعيل الحوار بينهما، بحسب مصادر إعالمية.

ــريه الكوري  ــة مع نظ ــه الهاتفي ــاء مكاملت ــاءت أثن ــني بينغ ج ــات يش ج ترصيح
الجنوبي مون جي إن، حيث ناقش الطرفان العالقات الثنائية وقضية شبه الجزيرة 

الكورية.
ــن الكوريتني جرت يوم 9  ــارة إىل أن املباحثات املشرتكة بني ممثلني ع ــدر اإلش تج

يناير عند معرب "بانمونجوم" الحدودي.
ــايل يف أوملبياد  ــوري الشم ــد الك ــة الوف ــوع مشارك ــات إىل موض ــت املباحث وتطرق
ــاف تشغيل خط االتصاالت العسكرية بني  ــغ تشانغ، فيما تمخضت عن استئن بيون

البلدين.
ــوار بني الكوريتني الذي انقطع  ــر أن هذه املباحثات من شأنها استئناف الح يذك

يف 2015 عىل خلفية أزمة أخرى.

بريطانيا: لن نجري استفتاء جديدا 
حول الخروج من االتحاد األورويب

لندن/
ــوزراء الربيطانية ترييزا ماي، أمس  ــال املتحدث باسم رئيسة ال ق
ــة بريطانيا يف  ــول عضوي ــاء جديدا ح ــد استفت ــاي لن تعق إن م
ــاد األوروبي. وجاء هذا الترصيح ردا عىل الدعوات املتعددة  االتح

إلجراء تصويت جديد بشأن بريكست.
ــالل اململكة املتحدة املناهض  ــان نايجل فاراج زعيم حزب استق ك
ــرة إجراء  ــه يؤيد فك ــت سابق أن ــن يف وق ــي، أعل ــاد األوروب لالتح
ــاده أن الناس سيصوتون من جديد  ــاء ثان، معربا عن اعتق استفت
ــع برأيه حدا  ــر الذي سيض ــاد األوروبي، األم ــن االتح ــروج م للخ
ــد الكثريون من  ــه يؤي ــوع. يف الوقت ذات ــذا املوض ــدل حول ه للج
ــد، مشريين إىل  ــي إجراء استفتاء جدي ــارصي االتحاد األوروب من
ــأن أثناء  ــل املعلومات بهذا الش ــوا عىل ك ــني لم يحصل أن املواطن

االستفتاء األول وأن الرأي العام تغري كثريا منذ ذلك الوقت.

األمم املتحدة تدعو لتنظيم 
انتخابات قريبة يف ليبيا

 طرابلس /
ــام الحايل،  ــا بحلول نهاية الع ــم انتخابات يف ليبي ــم املتحدة اىل تنظي ــت األم دع

مؤكدة أنها ملتزمة بمساعدة طرابلس حتى انتهاء أزمتها.
ــري فيلتمان  ــؤون السياسية جيف ــدة للش ــام لألمم املتح ــل األمني الع ــال وكي وق
ــرساج رئيس الحكومة املعرتف بها  ــني يف طرابلس، بعد االجتماع مع فائز ال للصحفي
دوليا ،إن املنظمة الدولية تعترب االنتخابات هذا العام طريقا "لنهاية سلمية وشاملة 

للمرحلة االنتقالية"،
ــة االنتقالية بعملية سلمية شاملة  ــدف هو هدف ليبي، إنهاء املرحل وأضاف"اله
ــي"، وتابع قوله:"أتيحت  ــدة تعرب عن إرادة الشعب الليب ــض عن حكومة موح تتمخ
ــني العام وأمل األمم املتحدة  ــث مع رئيس الوزراء بشأن التزام األم ــة للحدي يل الفرص
ــذه  ــدة له ــم املتح ــم األم ــد بدع ــة يف 2018 والتعه ــات شامل ــراء انتخاب ــة إج يف رؤي

االنتخابات".
وذكر فيلتمان أن األمم املتحدة تشجعت بشدة من الحماس الظاهر لالنتخابات، 
ــون ناخب جديد سجلوا أسماءهم للتصويت منذ فتح  ــريا إىل أن نحو نصف ملي مش
ــام إىل تأييد  ــات الرأي الع ــرب ، وقال تشري استطالع ــل يف أوائل ديسم ــاب التسجي ب
غالبية الليبيني القوي يف كل أنحاء البالد للتمكني من املشاركة يف انتخابات تحظى 

بمصداقية هذا العام.

آخر فرصة ملريكل لتشكيل حكومة ائتالفية
برلني

ــني تحالف املحافظني  ــة الختامية من املشاورات ب ــدأت يف برلني املرحل ب
ــني حول  ــني الديمقراطي ــل واالشرتاكي ــال مريك ــارة أنغي ــادة املستش بقي

تشكيل حكومة ائتالفية.
ــل لتشكيل  ــال مريك ــة ألنغي ــة آخر فرص ــاورات بمثاب ــذه املش ــرب ه وتعت
ــي وحليفه  ــاد املسيحي الديمقراط ــىل االتح ــة، حيث يتعني ع الحكوم
االتحاد املسيحي االجتماعي من جهة، والحزب االشرتاكي الديمقراطي 
من جهة أخرى، تسوية الخالفات قبل منتصف الليل، اليوم الخميس.

ويف ترصيح قبيل انطالق املرحلة الختامية من املشاورات، توقعت مريكل 
ــني لـ "أعمال  ــدت استعداد املحافظ ــا صعبا". وأك ــذا سيكون يوم أن "ه
ــر أنه ينبغي  ــط". وأضافت: "لكننا نتذك ــل إيجاد حل وس ــاءة من أج بن

علينا اختيار سياسة صائبة للبالد".
أما حليف مريكل، زعيم االتحاد املسيحي االجتماعي، هورست زيهوفر، 

فامتنع عن التعليقات قبيل بدء جولة املشاورات.
ــز، استعداد  ــني الديمقراطيني، مارتني شولت ــم االشرتاكي ــدوره، أكد زعي ب
حزبه لتشكيل حكومة ائتالفية مع مريكل فقط برشط دعمها إلصالحات 
ــاد األوروبي. وقال: "لو شاركنا يف عمل الحكومة أو أيدناها، فذلك  االتح

فقط برشط أن تعزز أوروبا".
ــاف شولتز أنه عىل الحكومة األملانية الجديدة أن "تحقق اخرتاقا"،  وأض
ــاع سياسة  ــاد األوروبي، واتب ــرضوري تحديث االتح ــه "من ال ــدا أن مؤك
جديدة، وعلينا التصدي للتحديات، ابتداء من تغيري املناخ ووصوال إىل 

قضية الهجرة".
ــايض، ووفقا  ــدأت يوم األحد امل ــاورات هذه قد ب ــت جولة املش ــذا، وكان ه
ــرر أن تختتم اليوم. وتعتزم األطراف تبني بيان ختامي  للجدول من املق

يف أعقابها.

حول العالمحول العالم

البيت األبيض يعارض فرض أي قيود على 
تجسس االستخبارات على األمريكيني

واشنطن/
ــدرز، أن البيت األبيض  ــم البيت األبيض، سارة سان ــت املتحدثة باس أعلن
يعارض اقرتاحا يحد بشكل كبري من نطاق قانون مراقبة األجانب (FISA) يف 

محاولة ملنع التجسس عىل املواطنني األمريكيني.
ــس عىل مرشوع قانون لتمديد برنامج  وصوت مجلس النواب أمس الخمي
ــة ال تمس  ــريات طفيف ــوات مع تغي ــدة ست سن ــىل األجانب مل ــس ع للتجس

جوهره.
ــس  ــش مجل ــال، سيناق ــذه الح  ويف ه
النواب تعديال يقرتح فرض حظر عىل وكالة 
ــب التحقيقات الفدرايل  األمن القومي ومكت
ــراءة  ق ــرى،  األخ ــارات  االستخب ــاالت  ووك
ــني التي قد تكون يف قواعد  رسائل األمريكي
بيانات واسعة من املعلومات االستخبارية 

التي تم جمعها يف جميع أنحاء العالم.
ــن رصامة "  ــد ما م ــف إىل ح ــذا يخف وه
قانون الحقوق يف الواليات املتحدة"، الذي 
ــدى عضو مجلس الشيوخ، راند بول،  يتص
ــل الثاني، يهدف  ــاع عنه. وهذا التعدي للدف
ــش رسية يف  ــد لعمليات تفتي ــع ح إىل "وض
املكاملات ورسائل الربيد اإللكرتوني وغريها 
من اتصاالت األمريكيني املختلفة األشكال. 

ــة  ــه بحج ــول، إن ــد ب ــور ران ــة السنات ــون، برئاس ــو القان ــول واضع ويق
ــي،  يمكن ألجهزة  ــم بعمل إرهاب ــه يف احتمال قيامه ــة األجانب املشتب مراقب
ــل األمريكيني. ووفقا  ــري قانوني عىل رسائ ــول بشكل غ ــارات الحص االستخب
ــي، الذي يحظر  ــل الرابع للدستور األمريك ــذا ينتهك التعدي ــم، فإن ه لبيانه

عمليات الرصد والتفتيش غري املعقولة.
ــرتح  ــل املق ــا التعدي ــارض تمام ــاء: " إن اإلدارة تع ــدرز األربع ــت سان وقال
ــة األجانب ويجب  ــون مراقب ــدة) لقان ــوق يف الواليات املتح ــب (الحق بموج
ــذا التعديل من  ــة املخابرات األجنبية. ه ــل بهذا القانون ملراقب استمرار العم
ــاذ القانون،  ــارات وأجهزة إنف ــني وكاالت االستخب ــه أن يعيد الحواجز ب شأن
التي دمرتها بالدنا بعد هجمات 11 سبتمرب، لتعزيز تبادل املعلومات وتعزيز 

األمن الوطني لدينا".
وأضافت إن "اإلدارة تدعو مجلس النواب إىل التخيل عن هذا التعديل".

ــودن، النقاب عن وجود  ــف موظف االستخبارات السابق، إدوارد سن وكش
ــارات األمريكية لعامة الناس  ــة النطاق لوكاالت االستخب برامج مراقبة واسع
ــام 2013م. ووفقا له، فإن أجهزة االستخبارات األمريكية تحاول اعرتاض  يف ع
ــال املكاملات والرسائل اإللكرتونية يف جميع أنحاء  وتحليل أي شكل من أشك

العالم، يف املجتمع األمريكي.
ــة األمريكيني يف إطار  ــك الحني مناقشة مدى قانونية مراقب وجرت منذ ذل

هذه الربامج يف الكونجرس، لكن دون االعرتاض عىل مراقبة األجانب.
ــارات األمريكية أنه بمساعدة هذه الربامج تّم منع العديد   وتقول االستخب
ــض اإلفصاح عن  ــا ترف ــات املتحدة، لكنه ــة يف الوالي ــات اإلرهابي ــن الهجم م

طبيعة هذه الهجمات اإلرهابية وماذا كانت تستهدف.


