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مستشار الرئيس للشؤون االستراتيجية بات «نجمًا» في أميركا

ّ
ُ
ُ
«العقل املدبر» لترامب يقلق العالم
بقيادته «الجمهوري» نحو «اليمني املتطرف»
| واشنطن -
من حسين عبدالحسين |
ع ـك ــس امل ــؤت ـم ــر ال ـس ـن ــوي ال ــذي
يعقده اليمني املـحــافــظ فــي الحزب
الـجـمـهــوري االمـيــركــي تـبــدل امل ــزاج
داخـ ـ ـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ،وجـ ـن ــوح ــه
نـحــو الـيـمــني املـت ـطــرف ،مــع صعود
ح ــرك ــة دون ــال ــد ت ــرام ــب وان ـت ـخــابــه
رئـيـســا لـلـبــاد .وت ـحــدث ه ــذا الـعــام
ف ــي املــؤت ـمــر ،ال ــذي اخـتـتــم أعـمــالــه،
اول م ــن أمـ ـ ــس ،س ـل ـس ـلــة م ــن ك ـبــار
مسؤولي الحزب ،تصدرهم ترامب
ونــائـبــه مــايــك ب ـنــس .لـكــن االض ــواء
ت ـس ـل ـط ــت عـ ـل ــى م ـس ـت ـش ــار ت ــرام ــب
ل ـل ـش ــؤون االس ـتــرات ـي ـج ـيــة سـتـيـفــن
بانون ،الذي يعتبره كثيرون العقل
املدبر لحركة ترامب واالب الروحي
لعقيدتها املتطرفة .وأطل بانون في
نـ ــدوة جـمـعـتــه م ــع رئ ـيــس مــوظـفــي
البيت االبيض ،الذي يمثل الجناح
املعتدل في الحزب راينس بريبس،
وهي اطالة بانون الرسمية االولى
مـنــذ انـتـخــاب تــرامــب رئـيـســا فــي 8
نــوف ـم ـبــر امل ــاض ــي .وي ـم ـثــل ب ــان ــون،
البالغ مــن العمر  63عــامــا ،سلسلة
من التناقضات ،فهو سبق ان تطوع
ف ــي ال ـب ـحــريــة ،ق ـبــل ان ي ـت ـخــرج في
جــام ـعــة ه ــارف ــرد امل ــرم ــوق ــة ويـعـمــل
ف ــي م ـص ــرف «غ ــول ــدم ــان س ــاك ــس»،
اح ــد اع ـم ــدة س ــوق االس ـه ــم املــالـيــة
«وال ستريت» .وبعد ان جمع ثروة،
انـتـفــض بــانــون عـلــى نـفـســه ،وأعـلــن

ن ـف ـســه م ـع ــادي ــا ل ـ ـ «وال س ـتــريــت»،
وال ـش ــرك ــات االم ـيــرك ـيــة امل ـســاه ـمــة،
وللنظام العاملي بأكمله ،والعوملة.
وانتقل بانون الى هوليوود ،حيث
عمل منتجا ومخرجا لافام.
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـع ـ ـ ــام  ،2010أخ ـ ـ ــرج
بــانــون وثــائـقـيــا كـتــب نـصــه وحمل
عـ ـ ـن ـ ــوان «الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــل صـ ـ ـف ـ ــر» ،ح ـمــل
فـ ـي ــه عـ ـل ــى «املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـح ــاك ـم ــة»
امل ـت ـم ـث ـلــة ب ــال ـح ــزب ــني ال ـج ـم ـه ــوري
والديموقراطي ،واتهمهما بأنهما
ت ـ ـحـ ــوال ال ـ ــى ح ـ ــزب واحـ ـ ـ ــد يـحـمــي
الـ ـش ــرك ــات وكـ ـب ــار امل ـت ـم ــول ــني عـلــى
حساب االميركيني العاديني ،الذين
خ ـ ـسـ ــروا وظ ــائـ ـفـ ـه ــم بـ ـع ــد ان ـت ـق ــال
امل ـ ـصـ ــانـ ــع م ـ ــن أم ـ ـيـ ــركـ ــا الـ ـ ــى دول
ح ــول الـعــالــم ،فــي طليعتها الصني
واملكسيك .وتــرافــق صــدور وثائقي
بــانــون مــع صـعــود «حــركــة الـشــاي»
الـيـمـيـنـيــة امل ـت ـطــرفــة داخـ ــل ال ـحــزب
ال ـج ـم ـه ــوري ،ال ـت ــي حـمـلــت ال ـحــزب
الى استعادة الغالبية في «مجلس
الـنــواب» فــي انتخابات  ،2010وفي
«مـجـلــس ال ـش ـيــوخ» فــي انـتـخــابــات
 ،2014قبل اسـتـعــادة الجمهوريني
البيت االبيض العام املاضي.
والى سيطرة الحزب الجمهوري
على البيت االبـيــض والـكــونـغــرس،
يسيطر الـحــزب على  77مــن  99من
«ال ـك ــون ـغ ــرس ــات» املـحـلـيــة الـتــابـعــة
ل ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات ،كـ ـم ــا ي ـن ـت ـم ــي  33مــن
اصـ ــل  50م ـحــاف ـظــا لـ ـل ــوالي ــات ال ــى
الجمهوريني.

ومـ ــع ت ــرب ــع ال ـج ـم ـهــوريــني على
رأس ق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
بأجنحتها الفيديرالية واملحلية،
ات ـج ـه ــت انـ ـظ ــار م ـن ــاص ــري ـه ــم ال ــى
الوعود التي أطلقها الجمهوريون،
لـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء عـ ـل ــى ق ــان ــون
الرعاية الصحية الذي أقره أوباما
ف ــي الـ ـع ــام  ،2010والـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
صـ ـن ــادي ــق ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
عـ ـم ــوم ــا ،وت ـخ ـف ـي ــض الـ ـض ــرائ ــب،
والـغــاء التشريعات بهدف تحرير
االعـ ـم ــال م ــن ال ـق ـي ــود .ل ـكــن بــانــون
يـنــوي الــذهــاب ال ــى أبـعــد مــن ذلــك،
ف ـع ـق ـي ــدت ــه ت ـن ـق ـل ــب عـ ـل ــى ال ـع ــومل ــة
بأكملها .والعوملة والتجارة الحرة
هـ ـ ــي فـ ـ ــي صـ ـل ــب عـ ـقـ ـي ــدة الـ ـح ــزب
الجمهوري تقليديا.
كما يـنــوي بــانــون الـقـضــاء على
«امل ــؤس ـس ــة ال ـح ــاك ـم ــة» وت ـقــويــض
«الــدولــة االدارة» .هــذه الراديكالية
التي يمثلها بانون بدت جلية في
اطــال ـتــه فــي مــؤتـمــر «املـحــافـظــني»
ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوي ،ف ـ ـهـ ــو أطـ ـ ـل ـ ــق ت ـس ـم ـيــة
«امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارضـ ـ ـ ــة» ،ال ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـحـ ــزب
الجمهوري وحده ،بل على «االعام
االميركي» الذي اتهمه بانون بأنه
مملوك من قبل «الشركات املساهمة
العاملية» .وقال بانون ان انسحاب
تــرامــب مــن اتفاقية «الـشــراكــة عبر
ال ـ ـهـ ــادئ» ،ك ــان ــت لـحـظــة مفصلية
في التاريخ االميركي ،وان أميركا
مــع مــوعــد لـلـعــودة الــى «االقـتـصــاد
القومي» ،بــدال من ان تكون مجرد

سوق من دون ابواب في االقتصاد
الـعــاملــي .ومــع انتشار فـكــرة بانون
ع ــن «االقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـق ــوم ــي» ،ي ـبــدو
مـفـهــومــا مـ ـع ــاداة امل ـهــاجــريــن غير
الشرعيني ،الذين يشغلون وظائف
وضيعة في الباد .ويعتقد بانون
ان ترحيل هــؤالء يعطي وظائفهم
للعاطلني عن العمل االميركيني.
دولـيــا ،يعتقد بانون ان النظام
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،الـ ـ ـ ــذي رع ـ ـتـ ــه الـ ــواليـ ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة م ـ ـنـ ــذ انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـحـ ــرب
العاملية الثانية ،أثـبــت فشله ،وان
على الغرب الـعــودة الــى القوميات
املحلية ،واقامة تحالفات بني هذه
القوميات ،ثم قيامها باالنقضاض
عـ ـل ــى اعـ ــدائ ـ ـهـ ــا ،وفـ ـ ــي طـلـيـعـتـهــم
«االسام الراديكالي».
ه ـ ـ ــذه االف ـ ـ ـكـ ـ ــار املـ ـتـ ـط ــرف ــة ل ــدى
الرجل ،الــذي يعتبر القوة الفكرية
خـلــف تــرامــب تـخـيــف االمـيــركـيــني،
ال ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــني ف ـح ـس ــب ،بــل
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــني م ـ ـمـ ــن ي ـع ـت ـب ــره ــم
بــانــون مــن الـخــانـعــني واملـشــاركــني
ف ــي امل ــؤس ـس ــة ال ـح ــاك ـم ــة ،وي ـن ــوي
الـتـخـلــص منهم سـيــاسـيــا .ويـبــدو
ان فـ ـ ــي ع ـ ـقـ ــل ب ـ ـ ــان ـ ـ ــون ،ال مـ ـج ــال
للتسويات ،فهو ال يؤمن بالتغلب
على املعارضة سياسيا ،بل يؤمن
بـضــرورة «القتال» للقضاء عليها
كـلـيــا .وتنطبق فـكــرة بــانــون حــول
الـ ـسـ ـي ــاس ــة امل ـح ـل ـي ــة عـ ـل ــى رؤيـ ـت ــه
لكيفية تعامل أميركا مع الشؤون
الدولية.

ماكماستر يرفض تعبير
« ...االرهاب االسالمي»

الراديكالية
التي يمثلها بانون
بدت جلية في إطاللته
في مؤتمر «املحافظني»
السنوي

بـيــد ان اف ـك ــار ب ــان ــون تتناقض
مع افكار العدد االكبر ممن عينهم
تــرامــب فــي ادارت ـ ــه ،فــاملــدنـيــون في
االدارة االميركية هم في معظمهم
من ارباب «وال ستريت» والعوملة،
فـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــون ه ـ ــم اب ـ ـنـ ــاء
«املؤسسة الحاكمة» ممن اقسموا
الــدفــاع عــن الــدولــة اث ـنــاء خدمتهم
العسكرية ،وممن يتبنون افكارها
وطرق عملها .كذلك ،سبق لترامب
ان وعــد علنا ،وم ــرارا ،نيته االبقاء
ع ـل ــى ب ـع ــض ت ـق ــدي ـم ــات ال ـح ـكــومــة
ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــرال ـ ـيـ ــة ،م ـ ـثـ ــل صـ ـن ــدوق ــي
ال ـت ـقــاعــد وال ـط ـب ــاب ــة لـلـمـتـقــاعــديــن
والفقراء ،وهي وعود تتناقض مع
رؤية بانون.
وعـ ـقـ ـي ــدة ب ـ ــان ـ ــون ،ومـ ـع ــادات ــه

ل ـ ـل ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـع ـ ــامل ـ ــي واملـ ــؤس ـ ـسـ ــة
الـ ـح ــاكـ ـم ــة وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة االم ـي ــرك ـي ــة
واالعام ليست فريدة من نوعها،
بل هي تنتمي الى مدرسة فكرية
اوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ـعـ ــروفـ ــة ب ـ ـ ـ م ــدرس ــة
«التقليديني» ،وهي تتبع كتابات
االيطالي الراحل جوليان ايفوال،
ّ
الــذي شكلت كتبه في الثاثينات
منطلقا فكريا للحركات الفاشية.
كما يعلن بــانــون اعـجــابــه بمفكر
آخ ـ ـ ـ ــر م ـ ــن «ال ـ ـت ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــديـ ــني» ،هــو
ال ــروس ــي الـكـسـنــدر دوغـ ــني ،الــذي
يـعـتـبــر ال ـع ــراب ال ـف ـكــري للرئيس
ف ــادي ـم ـي ــر بـ ــوتـ ــني ،ول ـبــرنــام ـجــه
السياسي املحلي والعاملي.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر «امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــني
ال ـس ـنــوي» ال ــذي انـعـقــد فــي فندق
«غـ ـ ـ ــاي ل ـ ـ ـ ــورد» شـ ـ ــرق ال ـع ــاص ـم ــة
االميركية ،كان واضحا ان بانون
ه ــو ال ـن ـج ــم ال ـ ــذي غ ـص ــت ال ـقــاعــة
بالحاضرين اثناء حديثه ،والذي
كان يتنقل وسط حشود تاحقه.
ك ــذل ــك ح ـم ــل ص ـف ــة ن ـج ــوم ـي ــة كــل
الـعــامـلــني ،الـســابـقــني والـحــالـيــني،
فــي مــوقــع «بــرايـتـبــارت» اليميني
املـ ـتـ ـط ــرف ،الـ ـ ــذي ي ـم ـل ـكــه ب ــان ــون،
وراحـ ـ ــت وس ــائ ــل االعـ ـ ــام ت ـطــارد
ه ـ ــؤالء وتـ ـح ــاول تــدب ـيــج م ـقــاالت
ع ـن ـه ــم وعـ ـ ــن ح ـي ــات ـه ــم وآرائ ـ ـهـ ــم
وص ـ ـعـ ــود م ـع ـل ـم ـهــم مـ ــن شـخــص
مجهول قبل ستة اشهر الى أشهر
ش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املتحدة.

بعد منع البيت األبيض مراسلي صحف وشبكات تلفزيون من حضور املؤتمر الصحافي اليومي

ّ
ُ
الرئيس األميركي يصعد الحرب «املفتوحة» ضد االعالم

| واشنطن -
من حسين عبدالحسين |
تـ ـك ــاد الـ ـع ــاصـ ـم ــة االم ـي ــرك ـي ــة
ت ـتــوقــف ع ــن ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة
وت ـ ـت ـ ـفـ ــرغ ملـ ـش ــاغـ ـب ــات ال ــرئـ ـي ــس
دونالد ترامب وتغريداته وحربه
ض ــد االع ـ ـ ــام ،ال ـت ــي ك ــان آخــرهــا
اقــدامــه بشكل غير مسبوق على
حظر مشاركة صحف «نيويورك
تــاي ـمــز» و«بــولـيـتـيـكــو» و«ل ــوس
انـ ـجـ ـلـ ـي ــس تـ ــاي ـ ـمـ ــز» ،وش ـب ـك ــات
تلفزيون «ســي ان ان» و«بــي بي
س ــي» ال ـبــري ـطــان ـيــة ،ف ــي املــؤتـمــر
الصحافي الـيــومــي ال ــذي يعقده
ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ال ـب ـيــت االب ـيــض
شون سابيسر.
وان ـف ـجــرت األزمـ ــة بــني تــرامــب
واالع ــام بعدما وصــف الرئيس
االم ـي ــرك ــي عـ ــددا م ــن املــؤس ـســات
على انها «اعام مزيف» ،واطلق
عـلـيـهــا تـسـمـيــة «عـ ـ ــدوة الـشـعــب
االم ـيــركــي» .وفيما تــرامــب يهدد
ويتوعد ،كشفت وسائل اعامية

ان رئيس موظفي البيت االبيض
ريـ ـ ـن ـ ــس بـ ــري ـ ـبـ ــس تـ ـ ــواصـ ـ ــل مــع
«مكتب التحقيقات الفيديرالي»
(اف بــي آي) ليحض املسؤولني
ف ـيــه ع ـلــى ت ـكــذيــب ق ـص ــة ،وردت
في عــدد من الوسائل االعامية،
وج ـ ـ ــاء ف ـي ـه ــا ان امل ـك ـت ــب ي ـجــري
تحقيقات فــي ات ـص ــاالت اقــامـهــا
عـ ـ ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــدي ت ـ ــرام ـ ــب
بــاالسـتـخـبــارات الــروسـيــة ،اثناء
ال ـح ـم ـلــة الــرئــاس ـيــة االنـتـخــابـيــة
العام املاضي.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا ان تـ ـ ــرامـ ـ ــب
ومـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــاره ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
االسـتــراتـيـجـيــة سـتـيـفــن بــانــون،
بـ ــدآ ب ــاس ـت ـخ ــدام عـ ـب ــارة «ق ـت ــال»
لـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــف مـ ـ ــواج ـ ـ ـه ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــم ض ــد
ال ـ ـ ــوس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل االع ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي
يـصـفــونـهــا ب ــامل ـع ــارض ــة .وكـلـمــة
ق ـ ـتـ ــال ق ـ ــد تـ ـحـ ـم ــل دع ـ ـ ـ ـ ــوات ال ــى
املتطرفني اليمينيني من انصار
تــرامــب ال ــى الـتـحــرش باعاميي
هذه املؤسسات ،والتعرض لهم،
وربما ايذائهم.

وانضم الحزب الديموقراطي
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ــارض الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة
السياسية الـحــامـيــة بــني تــرامــب
واالعـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ووجـ ـ ـ ــه اسـ ـئـ ـل ــة عـبــر
رئ ــاس ــة ال ـك ــون ـغ ــرس الـ ــى الـبـيــت
االبـ ـي ــض حـ ــول اتـ ـص ــال بــريـبــس
بــالـ ـ «اف ب ــي آي» ،وه ــو اتـصــال
يتنافى مع القوانني االميركية اذ
انه يعتبر بمثابة تدخل السلطة
التنفيذية في مجريات التحقيق
وصاحيات السلطة القضائية.
وكــان الديموقراطيون اعلنوا
انهم ،نزوال عند رغبة انصارهم،
ق ـ ـ ــرروا ت ـب ـنــي س ـي ــاس ــة مــواج ـهــة
م ـت ـش ــددة ض ــد ت ــرام ــب وادارت ـ ـ ــه.
وقـ ــال م ـشــرعــون دي ـمــوقــراط ـيــون
انهم ال يمانعون ان يلعبوا دور
«ح ـ ـ ــزب ال» ،وهـ ـ ــو الـ ـلـ ـق ــب الـ ــذي
اكتسبة الـحــزب الجمهوي اثناء
حـ ـك ــم ال ــرئـ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق بـ ـ ــاراك
أوب ــام ــا .وكـ ــان الــدي ـمــوقــراط ـيــون
ان ـ ـق ـ ـس ـ ـمـ ــوا ال ـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــني،
اعتبرت االول ــى انــه يمكن اتخاذ
موقف معتدل يستقطب املعتدلني

ً
ترامب مستقبال رئيس البيرو بيدرو بابلو كوتشينسكي في البيت األبيض

ال ـج ـم ـهــوريــني م ـمــن يـتـعــرضــون
لهجوم ترامب وجناحه املتطرف،
ومجموعة اخرى طالبت بخوض
اقـ ـ ـس ـ ــى مـ ــواج ـ ـهـ ــة مـ ـمـ ـكـ ـن ــة ضــد
ترامب وحكمه .ويبدو ان انصار
املواجهة الشاملة ضد ترامب هم
الذين فرضوا رأيهم ،وذلك بدعم
من القواعد الشعبية للحزب.

(ا ب)

ّ
ف ــي ه ــذه االثـ ـن ــاء ،أط ــل تــرامــب
ف ــي خـ ـط ــاب ع ـن ـيــف ف ــي املــؤت ـمــر
الـ ـسـ ـن ــوي ال ـ ـ ــذي ت ـع ـق ــده «ل ـج ـنــة
ال ـع ــاق ــات ال ـعــامــة لـلـمـحــافـظــني»
في الحزب الجمهوري ،حمل فيه
ع ـلــى االع ـ ــام وع ـل ــى مـعــارضـيــه.
وي ـس ـت ـمــر م ـس ــاع ــدو ت ــرام ــب فــي
تـ ـك ــرار ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ــزوي ــر فــي

دب ــي  -ال ـعــرب ـيــة ن ــت ُ -ي ـع ــرف ع ــن ال ـج ـن ــرال اي ـت ــش.ار
ماكماستر الــذي عينه الرئيس األميركي دونــالــد ترامب
الثاثاء املاضي مستشارا ملجلس األمن القومي األميركي
خـلـفــا لـلـجـنــرال املـسـتـقـيــل مــايـكــل ف ـلــني ،ق ــوة شخصيته
وقدرته على اتخاذ قــرارات مستقلة ،لكن يبدو أن حديثه
عن املسلمني الــذي يتورطون في أعمال إرهابية في أول
اجتماع مع موظفيه في مجلس األمــن القومي الخميس
امل ــاض ــي ي ــؤش ــر إل ــى صـ ــدام مـحـتـمــل م ــع ت ــرام ــب ودائـ ــرة
مستشاريه في شأن استخدام تعبير «اإلرهاب اإلسامي».
وفي االجتماع األول ،أبلغ مستشار األمن القومي املعني
حــديـثــا موظفيه أن «املـسـلـمــني الــذيــن يــرتـكـبــون األعـمــال
اإلرهــابـيــة يفسدون دينهم على نحو شخصي» ،رافضا
وجهة نظر االيديولوجية لكبار مستشاري الرئيس حول
الحديث إجماال عن «إرهاب إسامي متطرف».
وح ـســب م ـص ــادر كــانــت ح ــاض ــرة ف ــي االج ـت ـم ــاع ،قــال
مــاك ـمــاس ـتــر إن اس ـت ـخ ــدام تـعـبـيــر «اإلرهـ ـ ـ ــاب اإلس ــام ــي
املتطرف» ليس مناسبا ألن اإلرهابيني «غير مسلمني».
والتعبير الذي انتقده مستشار مجلس األمن القومي
الـجــديــد عــانـيــة فــي أول اجـتـمــاع ،مـسـتـخــدم عـلــى نطاق
واس ــع ب ــني ت ــرام ــب وك ـب ــار مـسـتـشــاريــه وح ـتــى مستشار
مـجـلــس األمـ ــن ال ـقــومــي املـسـتـقـيــل بـسـبــب اتـ ـص ــاالت مع
روسـيــا ،فلني ،في اإلش ــارة إلــى الهجمات اإلرهابية التي
يرتكبها مسلمون.

سلطات فلوريدا توقف
نجل املالكم محمد علي...
وتسأله :أنت مسلم؟

محمد علي جونيور مع أبيه الراحل محمد علي كالي

االنتخابات الرئاسية ،التي فاز
بـهــا تقنيا ولـكـنــه حــل ثــانـيــا في
التصويت الشعبي بعد كلينتون.
وت ـح ــول ــت ال ـق ـض ـيــة الـ ــى مشكلة
للجمهوريني دفعت بعض كبار
مـســؤولـيـهــم ،مـثــل مـحــافــظ واليــة
نيوهامبشير جون سنونو ،الى
الطلب من البيت االبيض اثبات
مــزاعــم الــرئـيــس الـتــي اش ــار فيها
الى تزوير في االقتراع حصل في
الوالية.
األزمة السياسية العنيفة التي
ت ـع ـصــف بــال ـعــاص ـمــة االم ـيــرك ـيــة
ص ـ ـ ــارت أزم ـ ـ ــة مـ ـفـ ـت ــوح ــة ،وغ ـي ــر
مسبوقة في نوعها ،وهي صارت
ت ـع ــوق م ـع ـظــم اعـ ـم ــال ال ـح ـكــومــة
وال ـكــون ـغــرس ،مــع مــا يعني ذلــك
مـ ــن امـ ـك ــانـ ـي ــة ان ـع ـك ــاس ـه ــا عـلــى
شـعـبـيــة ت ــرام ــب ،ال ـتــي سـتـعــانــي
في حال فشل الرئيس في الوفاء
بالوعود التي قطعها لاميركيني
اثـنــاء حملته االنتخابية ،والتي
تـتـطـلــب حـكــومــة تـعـمــل م ــن دون
تشويش وكونغرس ّ
يشرع.

لـنــدن « -الـعــربـيــة ن ــت»  -أوق ـفــت سـلـطــات الـهـجــرة في
أحــد مـطــارات واليــة فلوريدا ،محمد علي جونيور ،أحد
أبناء املاكم الراحل محمد علي كاي من زوجته األولى
حيث تم احتجازه أكثر من ساعتني حني وصل عائدا في
 7فبراير الجاري من عطلة أمضاها ووالدته في جامايكا
«فـقــط ألنــه مسلم» حسب مــا ذكــر الـنــاطــق باسمه ملوقع
إعامي أميركي.
جونيور البالغ  44سنة ،هو االبن الوحيد مع  7بنات،
أنجبتهم ألبـيــه  4نـســاء تــزوجـهــن عـلــى مــراحــل ،وكــانــت
والــدتــه بيليندا بويد اعتنقت اإلســام حني زواجـهــا في
العام  1967من املاكمّ ،
فغيرت اسمها الى خليلة علي.
واحتجز ضباط في املطار جونيور تعسفا با سبب،
واق ـتــادوه إلــى غــرفــة صغيرة ،استجوبوه فيها ورغـبــوا
بمعرفة املـكــان الــذي حصل فيه على اســم محمد املـ ّ
ـدون
ب ـجــواز س ـفــره األم ـيــركــي .كـمــا ســألــوه مــرتــني« :ه ــل أنــت
مسلم»؟ لذلك ينوي أن تشمل دعواه وزارة األمن الوطني،
إضافة إلى وزارة الخزانة األميركية.
في املقابل ،اطلق اميركي النار على شخصني من اصل
هندي فقتل احدهما واصاب الثاني بجروح وهو يصرخ
«اخ ــرج ــا مــن ب ــادي» ظــانــا انـهـمــا ي ـت ـحــدران مــن الـشــرق
االوسط.
مــن ناحيتها ،ذكــرت وزارة الـعــدل األميركية ان رجا
كــان يعمل ســائــق سـيــارة أج ــرة فــي فرجينيا حكم عليه
بالسجن 11عاما ،اول من امس ،ملحاولته مساعدة رجل
آخر على االنضمام لتنظيم «الدولة اإلسامية» (داعش)
في سورية.

تتمات

مخاوف نيابية
ورأى النائب الدكتور عبدالكريم الكندري
أن «قــانــون التجنيد بشكله التقليدي غير
جـيــد ،وكـنــت غير مــرة وفــي فصل تشريعي
سابق عضوًا في لجنة األولويات البرملانية
ّ
معوق
وناقشنا قانون التجنيد ورأينا أنــه
لـلـشـبــاب» ،مطالبًا بــإدخــال التجنيد داخــل
النظام املدرسي «للتأكد من مسألة تنفيذه
وب ـمــا أن غــالـبـيــة الـكــويـتـيــني مـتـجـهــون إلــى
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص حـتــى ال ي ـكــون عـقـبــة أم ــام
أحـ ـ ــام وطـ ـم ــوح ــات الـ ـشـ ـب ــاب وف ـ ــق ن ـظــامــه
القديم» ،متخوفًا من أن «يكون التجنيد بابًا
جديدًا للفساد في ظل طغيان املحسوبية في
جميع النواحي».
وقال الكندري لـ «الراي»« :نحن في مجلس
األمــة سنقوم بمراقبة القانون بعد تنفيذه،
وإن كــان رأيــي املسبق أن يطبق خــال فترة
الثانوية ويكون معممًا بشكل أكبر وال يكون
مجرد خدمة عسكرية ،وإنما تجنيد صحي
تـطــوعــي ،مــع إمـكــانـيــة مـشــاركــة الكويتيات
م ــن خـ ــال اإلسـ ـع ــاف األولـ ـ ــي وال ــوق ــاي ــة من
األزمـ ـ ـ ـ ــات» ،داعـ ـي ــًا إلـ ــى أن يـ ـك ــون الـتـجـنـيــد
«مشروعًا أكبر من فكرة تقليدية» ،ومعلنًا
عــن «تـقــديــم تـعــديــات على قــانــون التجنيد
ليكون أكثر شمولية».
وم ــن جـهـتــه ،ق ــال رئ ـيــس لـجـنــة الــداخـلـيــة
وال ــدف ــاع الـبــرملــانـيــة الـنــائــب عـسـكــر الـعـنــزي
ل ـ «ال ــراي» :إن «قــانــون التجنيد اإللــزامــي أو
الخدمة الوطنية الذي أقر في مجلس 2013
وأص ـب ــح عـلــى أب ـ ــواب الـتـنـفـيــذ ق ــان ــون مـهــم،
وس ـي ـك ــون ل ــه ت ــأث ـي ــر ع ـل ــى ط ـم ــوح ال ـش ـبــاب
وتفكيرهم ومنهجيتهم» ،مؤكدًا أن «الخدمة
الوطنية هــي خدمة واجـبــة على كــل كويتي
ونحن ندعم القانون ونطالب وزارة الدفاع
باالستعداد».
ورأى الـنــائــب الــدكـتــور ولـيــد الطبطبائي
«دراســة قانون التجنيد اإللــزامــي جيدًا قبل
الـشــروع في تطبيقه وتـفــادي السلبيات في
القانون السابق الذي كان مطبقًا».
وق ــال الـطـبـطـبــائــي لـ ـ «ال ـ ـ ــراي» :ن ـحــذر من
املــزاجـيــة واملحسوبية فــي تطبيق القانون،
ويجب الحد من سلبيات التجربة السابقة
التي أثبتت فشلها في الغزو العراقي» ،داعيًا
إلــى «وضــع استراتيجية عسكرية تستفيد

من تجارب سابقة لبعض الدول».
وشـ ــدد عـلــى «ضـ ـ ــرورة تـطـبـيــق الـقــانــون
على الجميع ،فكل مــن يبلغ الثامنة عشرة
يلتحق بمعسكرات املـجـنــديــن إن لــم يطلب
الـتــأجـيــل ل ـظــروفــه الــدراس ـيــة أو مــا شــابــه»،
داعيًا وزارة الدفاع إلى «تجهيز املعسكرات
الستقبال املجندين».
ومن جانبه ،اعتبر النائب الدكتور عادل
الــدمـخــي فــي تـصــريــح ل ـ «الـ ــراي» ان «نـجــاح
تجربة التجنيد مـقــرون بتفادي السلبيات
ال ـســاب ـقــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى االس ـت ـع ــداد ال ـتــام
مــن قبل وزارة الــدفــاع وتجهيز املعسكرات
الس ـت ـق ـبــال امل ـج ـنــديــن» ،مـطــالـبــًا ب ـ ـ «تــدريــب
ن ــوع ــي لـتـهـيـئــة ال ـش ـبــاب ملــواج ـهــة األخ ـط ــار
وحاالت الطوارئ ،وعمومًا سنتابع التنفيذ
ون ـق ـيــم ال ـت ـجــربــة وجـ ــدواهـ ــا واي ـجــاب ـيــات ـهــا
وسـلـبـيــاتـهــا وإن لــم يـكــن وف ــق مــا خـطــط له
سنقدم تعديات على القانون».
وعلى الصعيد نفسه ،دعــا النائب خليل
ال ـصــالــح إل ــى «ض ـ ــرورة االس ـت ـع ــداد الـكــافــي
مــن قبل وزارة الــدفــاع وتجهيز املعسكرات
الس ـت ـق ـبــال ال ـش ـب ــاب ال ـك ــوي ـت ــي» ،م ــؤكـ ـدًا أن
«الخدمة الوطنية لها ايجابيات في اخضاع
الجيل الجديد إلى دورات تأهيلية عسكريًا
ً
ومدنيًا من شأنها أن تخلق جيا قادرًا على
التعامل مع التطورات الحياتية».
وقـ ـ ــال ال ـص ــال ــح ل ـ ـ «ال ـ ـ ـ ــراي» إن «ال ـخ ــدم ــة
الوطنية ساح ذو حدين ،فإن طبقت وفق ما
خطط لها سيكون لها آثار ايجابية ،وإن شاب
التطبيق الترضيات واملحسوبية السائدة
فلن تؤتي ثمارها وتكون كسابقتها ،مجرد
قانون ال يعود بالنفع على الوطن» ،مشددًا
ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة اس ـت ـي ـعــاب فـلـسـفــة ال ـقــانــون
ودوره في غــرس الــروح الوطنية في نفوس
األجيال وتعليمهم حمل الساح وغيرها من
األمــور التي يحتاجها اذا استدعت الحاجة
ال سمح الله».

وحـفــظ معلوماتها فــي نـســخ احتياطية مع
وضع مواقع بديلة لبعض الجهات السيادية
والحساسة لحماية معلوماتها من االختراق
أو الضياع».
وقـ ــال ان ال ـج ـهــاز «ل ــدي ــه نـســخ احـتـيــاطـيــة
لبيانات أكثر مــن  33جهة حكومية لضمان
عــدم ضياعها في حــال اختراقها» ،الفتًا إلى
ان الجهاز «يواصل مخاطبة جهات حكومية
أخـ ـ ـ ــرى ل ـت ـس ـل ـي ـمــه ب ـي ــان ــات ـه ــا االح ـت ـي ــاط ـي ــة
لحفظها تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في هذا
الشأن».
وأوض ـ ــح ال ـش ـطــي ان ال ـج ـهــاز «ت ـقــع تحت
م ـظ ـل ـتــه ج ـم ـيــع الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وه ــو
م ـس ــؤول ع ــن تــوف ـيــر احـتـيــاجــات ـهــا ك ــاف ــة من
ال ـخ ـبــرات الـفـنـيــة والـتـكـنــولــوجـيــة والـتـقـنـيــة
واأليـ ــدي الفنية الــوطـنـيــة لتطوير أنظمتها
االل ـك ـت ــرون ـي ــة ،واخ ـت ـي ــار ال ـب ــرام ــج الـحــديـثــة
لحمايتها من االختراقات».
وأض ــاف ان جهاز تكنولوجيا املعلومات
«ل ـي ــس ل ــدي ــه س ـل ـطــة ع ـلــى ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص،
خـ ـص ــوص ــًا امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات املـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـخ ــاص ــة
ألنـهــا تـقــع تـحــت مـســؤولـيــة الـبـنــك املــركــزي»،
مستدركًا ان «هذا ال يمنع من تبادل الخبرات
واملعلومات والتدريب بينها بشكل دائم».
وتطرق إلى الجانب التوعوي ملستخدمي
األجهزة الحديثة ،موضحًا ان ذلك يحتاج إلى
تضافر الجهود والـتـعــاون مــع جهات أخــرى
إلعداد برامج لتشكيل وعي لدى الجمهور في
كيفية حماية الشبكات املعلوماتية واملواقع
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ــه م ــن االخ ـت ــراق ــات
املتكررة واملتطورة يوميًا في أساليبها.
ولفت إلى انه «من هذا املنطلق عقد الجهاز
أكـثــر مــن ورش ــة عـمــل وم ـحــاضــرات فــي مقره
لتوعية مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع
الـ ـ ـخ ـ ــاص ف ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـط ــوي ــر ب ــرام ـج ـه ــم
اإللكترونية لحماية شبكاتهم ومعلوماتهم
من االختراق».

خبراء كويتيون

«هيئة الشراكة»

وأكد الشطي لـ «الراي» عدم صحة ما تردد
حول قدرة الجهات الحكومية والخاصة على
حماية شبكاتها املعلوماتية مــن االخـتــراق،
مشيرًا إلى أن «أقصى ما يمكن ان تفعله هذه
الجهات هو رفــع مستوى جهوزيتها الفنية

الطاقة الشمسية بناء على رأي إدارة الفتوى
والتشريع ،وإع ــادة طرحها وفــق القانون 39
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واض ـ ـ ــاف ان «اإلعـ ـ ـ ــان ع ــن طـ ــرح م ـش ــروع
م ـح ـطــة الـ ـخـ ـي ــران (امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى) سـيـتــم

مباشرة عقب اإلعان عن اسم التحالف الفائز
بمناقصة الزور الشمالية» ،مبينًا ان املشروع
«سيشمل تنفيذ وتطوير وتصميم وهندسة
وبناء وتملك وتشغيل وصيانة ونقل محطة
تــول ـيــد ال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وتـقـطـيــر امل ـيــاه
إلنـ ـت ــاج  1800م ـي ـغ ــاواط م ــن ال ـط ــاق ــة و125
مليون غالون من املياه».

الجبير في زيارة
وذك ــرت الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ،فــي ب ـيــان ،أن
امل ـح ــادث ــات ب ــني ال ـع ـب ــادي وال ـج ـب ـيــر تــركــزت
على سبل تعزيز العاقات الثنائية ومحاربة
االرهاب.
ونـقــل الـبـيــان الــرسـمــي عــن الجبير تأكيد
«دع ـ ــم ب ـ ــاده الـ ـع ــراق ف ــي م ـح ــارب ــة االره ـ ــاب
واستعدادها لدعم جهود إعادة االستقرار في
املناطق املحررة من العصابات االرهابية».
كـمــا تــم «الـتــأكـيــد عـلــى أهـمـيــة ب ــذل املــزيــد
مــن الـجـهــود مــن أج ــل ال ـت ـعــاون فــي مـحــاربــة
االرهـ ـ ـ ــاب وأف ـ ـكـ ــاره ال ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـل ــى ع ـمــوم
املنطقة والـعــالــم» ،حسب البيان ،الــذي أشار
إلى أن الوزير السعودي قدم التهنئة للجانب
العراقي بـ «االنتصارات املتحققة في الحرب
على العصابات االرهابية».
وأكــدت مصادر في الخارجية العراقية أن
الجبير أبلغ العبادي بأن السعودية ستعني
سفيرًا جــديـدًا لــدى ال ـعــراق ،فيما أف ــاد بيان
ل ـل ـخــارج ـيــة أن ال ـج ـع ـفــري رحـ ــب بــالـجـبـيــر،
خصوصًا أنه أول وزير خارجية للسعودية
يزور العراق بعد العام .2003
وق ــال الجعفري ان «ال ـعــراق حــريــص على
إقــامــة أفـضــل ال ـعــاقــات مــع اململكة وتفعيل
امل ـ ـصـ ــالـ ــح املـ ـشـ ـت ــرك ــة ومـ ــواج ـ ـهـ ــة امل ـخ ــاط ــر
املشتركة» ،مـشــددًا على أن «سياسة العراق
ت ـق ــوم ع ـلــى االن ـف ـت ــاح م ــع ب ـل ــدان ال ـع ــال ــم وال
يـسـمــح بــالـتــدخــل فــي شــؤونــه الــداخـلـيــة وال
يتدخل في الشؤون الداخلية للدول ،كما أنه
ال يدخل في سياسة املحاور».
مــن جهته ،أكــد الجبير أن «الــروابــط التي
تجمع اململكة مــع الـعــراق كثيرة ج ـدًا ،وهــذه
الــزيــارة تأتي إلعــادة العاقات الثنائية إلى
مسارها الصحيح».
وأضـ ـ ــاف أن «امل ـم ـل ـكــة ت ـقــف ع ـلــى مـســافــة
واح ــدة مــن املكونات العراقية وتــدعــم وحــدة

واس ـت ـقــرار الـ ـع ــراق» ،داع ـيــًا إل ــى الـعـمــل على
تبادل زيــارات مسؤولي البلدين وتفعيل كل
امللفات العالقة.
وأك ــد الجبير أن هـنــاك رغـبــة للعمل على
ف ـت ــح م ـن ـفــذ ج ـم ـي ـمــة ب ــني ال ـ ـعـ ــراق وامل ـم ـل ـكــة،
وب ـ ـحـ ــث مـ ـل ــف ت ـش ـغ ـي ــل الـ ـخـ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة
املباشرة بني البلدين.
وجـ ــاءت ه ــذه ال ـت ـطــورات االيـجــابـيــة على
صعيد العاقات بني بغداد والرياض ،فيما
تــواصــل ال ـقــوات الـعــراقـيــة هجومها الــواســع
ال ــذي أطـلـقـتــه قـبــل أس ـبــوع لـتـحــريــر األحـيــاء
الـغــربـيــة ملــديـنــة امل ــوص ــل م ــن قـبـضــة تنظيم
«الدولة االسامية» (داعش).
وتـ ــوغ ـ ـلـ ــت ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة م ــدع ــوم ــة
بــالـطــائــرات وامل ــروح ـي ــات ،أم ــس ،أكـثــر داخــل
أحـيــاء غــرب املــوصــل ،لكنها تــواجــه مقاومة
شرسة تنذر بمعارك عنيفة مع االرهابيني.
(بغداد  -وكاالت)

بنوك أملانية
حساباتهم الجارية لديها من دون إعطاء أي
أسباب أو مبررات محددة.
وذكر املوقع أن موجة اإللغاءات تلك طالت
جميع الديبلوماسيني اليمنيني لدى أملانيا،
بمن فيهم السفير ،مشيرًا إلى أن حساباتهم
الجارية كانت لدى مصرف«كومرزبانك».
ونقل املوقع عن السفير اليمني لدى أملانيا
يحيى محمد عبدالله الشيبي تأكيده لهذا
الخبر ،حيث قــال إن جميع الديبلوماسيني
اليمنيني كــانــوا قــد تـلـقــوا اخ ـط ــارات اإللـغــاء
ف ــي مـنـتـصــف أك ـت ــوب ــر امل ــاض ــي م ــن مـصــرف
كــومــرزبــانــك ،لكن ســريــان تلك اإلل ـغــاءات بدأ
فعليًا في منتصف ديسمبر الفائت.
وأشار الشيبي إلى أنه هو أيضًا لم يتمكن
م ــن تـجــديــد حـســابــه الـبـنـكــي الـشـخـصــي وال
حساب السفارة منذ انتهاء مدة صاحيتهما
فـ ــي م ـن ـت ـصــف م ـ ـ ــارس  ،2016ل ـك ـن ــه أك ـ ــد أن
املمثليات والـبـعـثــات الدبلوماسية اليمنية
العاملة فــي بقية ال ــدول األوروب ـي ــة لــم تتأثر
حتى اآلن باي قرارات مشابهة.
ً
وتــابــع الشيبي قــائــا:إن موجة اإللـغــاءات
تـلــك لــم تتسبب فــي خـلــق صـعــوبــات ضخمة
للديبلوماسيني اليمنيني فحسب ،بل أيضا
للطاب ورجال األعمال اليمنيني املقيمني في

أملانيا.
وتواصل املوقع مع مصرف «كومرزبانك»
لـلـتـعـلـيــق ع ـلــى ت ـلــك ال ـق ـض ـيــة ،وأن رده جــاء
مقتضبًا وتلخص في أنه مسموح له بموجب
القوانني أن يلغي أي حسابات «من دون إبداء
أي أس ـب ــاب» ،مــؤك ـدًا عـلــى أن ــه لـيــس مستعدًا
لــإدالء بأي تعليقات أو تصريحات إضافية
حول هذا األمر.
وإلى جانب مصرف «كومرزبانك» ،أقدمت
بنوك أملانية أخــرى على الخطوة ذاتها ،بما
فــي ذل ــك مـصــرف «دوي ـتــش بـنــك» و «بيرلنر
سباركاسي» وغيرهما.

«تحرير الشام»
حمص ،وب ــدأت بــ«إطــاق الـنــار على الحرس
ف ــي م ـب ـنــى املـ ـخ ــاب ــرات ال ـع ـس ـكــريــة .وع ـنــدمــا
س ــارع الـضـبــاط ملـعــرفــة مــا ك ــان ي ـحــدث ،فجر
أول انتحاري نفسه» ،ومن ثم «سارع عناصر
أمـ ــن آخ ـ ـ ــرون إلـ ــى املـ ـك ــان ح ـي ــث قـ ــام ال ـثــانــي
والثالث بتفجير نفسيهما واحدًا تلو اآلخر»،
ح ـســب م ــا أفـ ــاد م ــدي ــر «امل ــرص ــد» رامـ ــي عبد
الرحمن ،مشيرًا إلــى حصول اشتباكات بعد
التفجيرات استمرت نحو ساعتني.
وأكـ ـ ــد م ــراقـ ـب ــون أن ال ـت ـف ـج ـي ــرات «رس ــال ــة
ل ـل ـم ـعــارضــة والـ ـنـ ـظ ــام وامل ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي»،
مفادها أن«(فـتــح الـشــام) مــوجــودة وال يمكن
الحد إقصاؤها».
الـتـفـجـيــرات تـلــك ح ـصـلــت ،فـيـمــا ل ــم يـبــدأ،
حتى أم ــس ،فــي جنيف ،أي بحث فــي العمق
بــني األط ــراف ،حيث تقتصر املـحــادثــات على
ل ـق ــاءات ثـنــائـيــة بــني املــوفــد ال ــدول ــي الـخــاص
ستيفان دي ميستورا والوفود املشاركة.
وم ــن امل ـف ـتــرض أن ي ــدرس وف ــدا الـحـكــومــة
واملـعــارضــة ورق ــة قدمها لهما دي ميستورا
تـ ـتـ ـضـ ـم ــن جـ ـ ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــأم ــل
تـنـفـيــذه ،ويـتـضـمــن شـكــل الـحـكــم والــدسـتــور
واالنتخابات.
وأكـ ـ ـ ـ ــدت عـ ـض ــو وف ـ ـ ــد امل ـ ـعـ ــارضـ ــة ب ـس ـمــة
قـضـمــانــي ،فــي تـصــريـحــات أم ــس ،أن ال دور
لألسد بعد تشكيل هيئة الحكم االنتقالي،
ب ـي ــد أنـ ـه ــا شـ ـ ــددت فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه عـلــى
«الواقعية» و«الجدية» اللتني تقدم املعارضة
بـهـمــا ع ـلــى امل ـف ــاوض ــات( .دمـ ـش ــق ،جـنـيــف -
وكاالت)

