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حول العالم

أسرار استخباراتية :مقاتلو “حزب هللا” ركبوا موجة
الهجرة ..وموجودون في هذه المدن
زعمت صحيفة “جيروزاليم بوست” اإلسرائيلية
ّ
أن مقاتلين من “حزب هللا” دخلوا ألمانيا في
منتصف العام  ،2015كجزء من موجة الالجئين
الذين قدموا من الشرق األوسط ،وذلك ً
نقال عن
اإلستخبارات األلمانيّة.
وكشف التقرير الذي صدر مؤخرً ا تزاي ًدا في عدد
أعضاء “حزب هللا” و”حركة حماس” في شمال
الراين – فستفالن ،وهي إحدى الواليات األلمانية.
وقال التقرير“ :منذ منتصف العام  ،2015يوجد
أدلّة على ّ
أن مقاتلين من الحزب دخلوا ألمانيا
كالجئين شرعيين”.
ّ
وجاء في التقرير األلماني أن الذين دخلوا شاركوا في
القتال الى جانب الحزب بمواجهة “داعش” في سوريا
والعراق.
وذكر التقرير ّ
أن أعضاء الحزب يلتقون في هذه الواليةـ
وبالتحديد في مركز اإلمام المهدي داخل مدينة مونستر.
ً
ولفت الى ّ
ناشطا في بعض المدن
أن الحزب يع ّد
األلمانيّة ،مثل إسن ،بوتروب ،دوترمند ،وغيرها.
ومن غير الواضح كم هو عدد مقاتلي الحزب الذين
أظهروا أنفسهم على أنّهم من طالبي اللجوء لدخول

ألمانيا ،ولكن بحسب جهاز اإلستخبارات األلماني يق ّدر
شخصا.
عدد العناصر الناشطة بـ950
ً
وتخشى إسرائيل ممّا ُذكر في تقرير اإلستخبارات
األلمانيّة ّ
بأن “هدف الحزب تدمير إسرائيل وفرض
السيطرة على القدس”.
أمّا بالنسبة لـ”حركة حماس” ،فقد ارتفع عدد الذين
ينتمون اليها والموجودون في هذه الوالية من  65في
عام  2015الى  75في عام .2016
المصدر( :جيروزاليم بوست)

جواز سفر آسيوي أصبح
األقوى في العالم

هل تؤكد ملفات اغتيال
كينيدي نظرية المؤامرة؟

تمتلك سنغافورة “الصغيرة” اآلن أقوى جواز سفر في
العالم ،وفقاً لترتيب جديد صدر عن مؤشر جوازات
السفر.
وأوضح المؤشر أن سنغافورة احتلت الصدارة بعد
أن ألغت الباراغواي القيود المفروضة على دخول
السنغافوريين إلى أراضيها.
ويمكن لسكان سنغافورة البالغ عددهم حوالي  3.4مليون
نسمة ،السفر اآلن إلى  159دولة ،إما من دون وضع
تأشيرة على اإلطالق ،أو الحصول على تأشيرة دخول
عند الوصول.
وجاءت ألمانيا في المركز الثاني مع قدرة مواطنيها على
السفر إلى  158دولة بدون تأشيرة ،بينما احتلت كل من
السويد وكوريا الجنوبية المركز الثالث.
ويأتي الجواز األميركي في المركز السادس إلى جانب
ماليزيا وايرلندا وكندا .أما أفغانستان ،فاحتلت المركز
األخير في القائمة ،حيث يمكن لسكانها الدخول إلى 22
دولة فقط دون تأشيرة.
ويصنف المؤشر جوازات السفر في جميع أنحاء العالم،
حيث تم تطويره من قبل شركة استشارية عالمية مقرها
كندا (.)Arton Capital
وفي مارس الماضي ،أعلن مؤش ر �Henley & Part
 ners Visa Restrictionsأن ألمانيا تملك الجواز
األقوى في العالم.
المصدر :ديلي ميل

أمر الرئيس دونالد ترامب بالكشف عن أكثر من
 2800وثيقة ،طال انتظار الكشف عنها ،تتعلق
باغتيال الرئيس األميركي األسبق جون كنيدي في
عام .1963
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز ،في تقرير نشرته
علي موقعها االلكتروني ،إلى أن عملية اإلفراج عن
قبل وكالة االستخبارات
الوثائق ،خضعت للضغط من ِ
األميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتم تأجيل
الكشف عن اآلالف من الوثاق اإلضافية المتعلقة
بالقضية نفسها لمدة  6أشهر إضافية للمراجعة.
وأضافت أن هيئة األرشيف الوطني األميركية،
نشرت ،أواخر الشهر الماضي ،الدفعة األخيرة من
الوثائق المتعلقة بحادث االغتيال ،الذي وقع أثناء
مرور موكب الرئيس األسبق في  22نوفمبر/تشرين
الثاني عام .1963
وأوضحت “نيويورك تايمز” أنه على الرغم من
عدم اكتمال تلك الوثائق ،إال انها تعد كنزاً دفيناً
للمحققين والمؤرخين ومنظري المؤامرات ،الذين
أمضوا نصف القرن الفائت يبحثون عن أدلة تتعلق
بالحادث ،وهو األمر الذي شمل الحديث عن تورط
أفراد عصابات وجواسيس وأفراد من كوبا.
وكشفت الصحيفة عن أن جميع التحقيقات التي أجريت
قبل السلطات الحكومية بداية من لجنة وارن التي
من ِ
تم تشكيلها للتحقيق في الحادث وحتى المحققين في
الكونغرس ،خلصت إلى أن كنيدي قد تم اغتياله على
يد “لي هارفي أوزوالد” بإطالق  3رصاصات على
كيندي من أحد المباني المطلة على خط سير الرئيس
األميركي األسبق ،والذي ُقتل على يد شخص يدعى
ً
قبوال
جاك روبي ،غير أن نتائج التحقيقات لم تلق
من طرف المشككين ،وأظهرت استطالعات للرأي
أن معظم األميركيين لديهم شكوك حول تورط شخص
آخر ،بخالف أوزوالد ،في حادث االغتيال.
ومضت الصحيفة تقول إن أحد أهم أسباب الكشف عن
الوثائق ،هو المخرج السينمائي أوليفر ستون الذي قام
بإخراج فيلم “جي أف كاي” في عام  ،1991والذي
يحكي خيوط ومالبسات ومؤامرات اغتيال الرئيس
جون كيندي.

نساء القوات األميركية الخاصة ..ماذا يفعلن بالرقة؟

وال ترتدي النساء المكلفات بمهمة تعقب الدواعش
زياً عسكرياً موحداً ،بل يرتدين مالبس قبلية ،ويحملن
ً
فضال عن مسدس
رشاشاً من طراز “كولت أر ،”15
مخبأ وعدد من القنابل.
وإلى جانب تعقب الدواعش الهاربين ،تسعى القوة
األميركية الخاصة إلى المساعدة على إقامة شرطة
محلية في المناطق المحررة من “داعش”.
وقال مصدر عسكري لصحيفة “صنداي إكسبريس”:
“الكل يقول إن داعش قد انهزم على نطاق واسع ،لكن
ما يزال هناك مئات المقاتلين الذين يتوجب العثور
عليهم”.
وأوضح أن المهمة التي يتوجب إنجازها في الوقت
الحالي هي ضمان عدم حصول فراغ يتيح للدواعش
مواصلة القتال وإعادة فرض أنفسهم في الميدان.

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ،أن عناصر
نسائية من القوات األميركية الخاصة ،تتولى مطاردة
تنظيم “داعش” ،وتعقب مقاتليه على األرض في
سوريا.
واستعادت قوات سوريا الديمقراطية مدينة الرقة من
تنظيم “داعش” اإلرهابي بعد أربعة أشهر من المعارك
الضارية.
ورغم تحرير مدينة الرقة ،شمال سوريا ،من “داعش”،
إال أن مئات المقاتلين ما زالوا مختبئين وينتظرون
الفرصة لبدء حرب عصابات.
وتتولى وحدة شؤون العمليات الخاصة األميركية تعقب
مقاتلي “داعش” في سوريا ،وتضم عناصر على
تدريب عال وتتقن عدة لغات.
وتقوم جنديات القوات الخاصة بعملهن في الميدان
ألجل جمع المعلومات من خالل الحديث مع األشخاص
المصدر( :سكاي نيوز)
المسنين ووجهاء المناطق وأعيانها.

ً
جدال بإسرائيل..
“بالون” سوري في سماء لبنان يثير
هذه قصة انتقام األسد

ّ
حذر المحلل في صحيفة “هآرتس” اإلسرائيلية
عاموس هرئيل من قدرة الرئيس السوري بشار األسد
وحلفائه على فرض قواعد اللعبة الجديدة مع إسرائيل
على الحدود الشمالية بعدما تب ّدلت الظروف في سوريا
بتحقيق الجيش السوري انتصارات عسكرية على
المعارضة بمساعدة روسيا وإيران و”حزب هللا”.
وانطلق هرئيل في مقالته بوصف التطورات األخيرة
على الجبهة الشمالية بغير المشجعةّ ،
مذكراً بإطالق
سوريا صاروخاً مضاداً للطائرات من طراز “SA-
 ”5على طائرة حربية إسرائيلة كانت تحلّق في سماء
لبنان ،وبسقوط صواريخ من سوريا الشهر الفائت على
الجوالن وتبادل التهديدات بين سوريا وإيران من جهة
وإسرائيل من جهة ثانية.
ّ
في هذا اإلطار ،اعتبر هرئيل أن هذه األحداث تشير
إلى احتمال محاولة الحكومة السورية وحلفائها فرض
قواعد اللعبة الجديدة مع إسرائيل في الشمال ،زاعماً ّ
أن
تل أبيب هي الجهة التي فرضتها على دمشق و”حزب
ً
عامة منذ العام .2011
هللا”
توازياً ،تطرّ ق هرئيل إلى استهداف إسرائيل “مصنعاً
إلنتاج الصواريخ الدقيقة” في سوريا في أوائل أيلول/
سبتمبر الفائت ،الفتاً إلى ّ
أن هذه الضربة كانت قوية
على النظام وإلى ّ
أن الرئيس السوري بشار األسد ه ّدد
بالرد عليها.
ّ
وعليه ،رأى هرئيل أنه يمكن اعتبار الصاروخ المضاد

للطائرات بمثابة رد سوري ومحاولة لردع إسرائيل
عبر تحذير طائراتها بأنّها لن تتمتع بهامش حرية واسع
بعد اليوم كما خالل السنوات الفائتة.
في ما يتعلق بسقوط صواريخ سورية على الجوالن،
زعم هرئيل أنّها أُطلقت في ساعات الصباح األولى
وفي الوقت الذي لم يكن فيه القتال دائراً بين النظام
ً
قائال“ :لو كانت نيران طائشة ،فإنّها
والمعارضة،
ً
ذات طبيعة غير مألوفة للغاية” ،ومضيفا“ :وعليه،
فمن الصائب التفكير بأنّه كان بالون اختبار سوري أو
إيراني هدف إلى ردع إسرائيل”؛ ال سيّما ّ
أن الحادثة
وقعت بعد مرور يومين على زيارة قائد األركان
اإليراني إلى دمشق.
وعلى الرغم من ّ
أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين
نتنياهو ّ
تمكن من التعاطي مع الجبهة السورية بـ”حذر”
و”حكمة” ،تزيد الظروف الجديدة من خطر كل خطوة
تقدم عليها إسرائيل وتستدعي حذراً إضافياً ،وفقاً لهرئيل.
ختاماً ،تطرّ ق هرئيل إلى طلب وزير الدفاع اإلسرائيلي
أفيغادو ليبرمان زيادة ميزانية الحقيبة التي يتوالها
وتسريع حصول الجيش اإلسرائيلي على األسلحة ،ر ّداً
على تحركات إيران في سوريا وعلى احتمال انهيار
االتفاق النووي اإليراني .وهاتان الخطوتان ايحاء ّ
بأن
تل أبيب تخطط لشن عملية هجومية في المستقبل.
(المصدر)Haaretz :
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