
وجاء الت�شعيد الرو�شي، اأم�س الثالثاء، بوجه وا�شنطن، 
يف  لها  املوالية  وامللي�شيات  اإيران  تواجد  من  منطلقًا 
ليعك�س تقاربًا بني طهران ومو�شكو،  ال�شوري،  اجلنوب 
"�رشعية" وجود قوات هذين البلدين  يقوم على ترويج 
هناك.  الأم��رك��ي  التواجد  رف�س  مقابل  �شورية،  يف 
اتهام  حد  و�شلت  التي  الكالمية  الرو�شية  "العدوانية" 
اخلطر  باأنهم  املتحدة  للوليات  املوالني  امل�شلحني 
الأكرب يف �شورية، يف ما بدا اإ�شارة اإىل اأطراف من بينها 
املقاتلني الأكراد، مل تتوقف على ذلك، بل تعدته اإىل حد 
تنظيم  مل�شلحي  اآمن  ان�شحاب  بتاأمني  وا�شنطن  اتهام 

"داع�س" من مدينة البوكمال ال�شورية وقبلها الرقة.
اخلارجية  وزي��ر  ب��اإع��الن  الرو�شي  الت�شعيد  واكتمل 
خروج  ب�شمان  تتعهد  مل  ب��الده  اأن  لف��روف،  �شرغي 
الت�شكيالت املوالية لإيران من �شورية، يف ظل اعرتا�س 
غرب  جنوب  يف  التوتر  خف�س  اتفاق  على  اإ�رشائيلي 
�شورية، لأنه مل ياأخذ بعني العتبار املطالب الإ�رشائيلية 
ال��ث��وري(  )احل��ر���س  الإي��ران��ي��ة  ال��ق��وات  �شحب  ب�شاأن 
كيلومرتاً   50 م�شافة  اإىل  لإيران  املوالية  وامللي�شيات 
يهدد  ما  وهو  املحتل،  اجلولن  ه�شبة  مع  احلدود  عن 
هذا التفاق بال�شقوط. وتطرح هذه املعطيات ت�شاوؤلت 
كبرة حول اإمكان تطبيق اأي اتفاقات اأمركية رو�شية 
الرئي�شني  البيان ال�شادر عن  حول �شورية، وجتعل من 
بوتني  فالدمير  والرو�شي  ترامب  دونالد  الأم��رك��ي 
ع�شكريًا"  حل  "ل  اأن  اأكد  والذي  اأيام،  قبل  فيتنام  من 
لالأزمة ال�شورية، واأن اأي ت�شوية يجب اأن تكون يف اإطار 
التوتر الكبر بني  ال�شاقط بظل  عملية جنيف، يف حكم 
الطرفني. كذلك حال التفاق الثالثي الأمركي الرو�شي 
اجلنوب،  يف  الت�شعيد  تخفي�س  منطقة  حول  الأردين 
دولة  تهّم  التي  املنطقة  وهي  ترجمة،  بال  يبدو  الذي 

الأبرز،  الكالم  وجاء  خ�شو�شًا.   الإ�رشائيلي  الحتالل 
لفروف،  �شرغي  الرو�شي  اخلارجية  وزير  من  اأم�س، 
ب�شمان  لالأمركيني  تتعهد  مل  ب��الده  اأن  اأعلن  ال��ذي 
موؤكداً  �شورية،  من  لإيران  املوالية  الت�شكيالت  خروج 
لنا ولالإيرانيني بدعوة من احلكومة  ال�رشعي  "التواجد 
غر  التواجد  حقيقة  نوؤكد  وكذلك  ال�شوري(،  )النظام 
وق��ال  املتحدة".   ال��ولي��ات  اأوج��دت��ه  ال��ذي  ال�رشعي 
اإن  اأم�����س،  مو�شكو،  يف  �شحايف  موؤمتر  يف  لف��روف 

اآلية عمل منطقة خف�س  الأمركيني  مو�شكو بحثت مع 
التوتر يف جنوب غرب �شورية، والتي �شارك الأردن يف 
العمل على اإقامتها. ويف تناق�س بكالم الوزير الرو�شي، 
اأن التفاقات الرو�شية الأمركية الأردنية تفرت�س  اأكد 
�شحب "ت�شكيالت غر �شورية" من هذه املنطقة، قبل اأن 
اأو  اإي��ران  مو�شوع  اإىل  يتطرق  مل  "احلديث  اأن  ي�شيف 
من  تو�شيح  دون  من  لإيران"،  موالية  قوات  بالأخ�س 
يق�شد بالت�شكيالت غر ال�شورية اإن مل تكن ت�شمل اإيران 

وملي�شياتها. وجاء هذا الكالم من لفروف تعليقًا على 
�شوؤال حول بيان �شادر عن اخلارجية الأمركية اأعلنت 
فيه اأن مو�شكو وافقت على امل�شاهمة يف اإخراج "قوات 
اإ�شارة  اأرا�شي �شورية.  ويف ما بدا  موالية لإيران" من 
اإىل القوات الكردية املدعومة من وا�شنطن، قال لفروف 
وخمتلف  املتحدة،  للوليات  املوالني  "امل�شلحني  اإن 
الإرهابيني الأجانب، وامل�شلحني الذين يلت�شقون بتلك 
املجموعات املعار�شة امل�شلحة التي تدعمها الوليات 

�شورية".  الأكرب يف  اخلطر  ي�شّكلون  الذين  املتحدة، هم 
اإعالن وزير الدفاع الأمركي  ورد الوزير الرو�شي على 
�شورية  يغادر  لن  الدويل  التحالف  اأن  ماتي�س  جيم�س 
اأن هذا  تقدمًا"، معترباً  "اإحراز عملية جنيف  و�شينتظر 
تطرق  كما  جنيف.  اتفاقيات  مع  يتعار�س  الت�رشيح 
لفروف اإىل الو�شع يف مدينة البوكمال ال�شورية، قائاًل 
"اإنها لي�شت احلالة الأوىل التي تت�شامح فيها الوليات 
املتحدة مع الإرهابيني، ونت�شاءل حول اأهداف وا�شنطن 
وزارة  اتهام  مع  لف��روف  ك��الم  وترافق  �شورية   يف 
ان�شحاب  ل�شمان  ب�شعيها  لوا�شنطن  الرو�شية  الدفاع 
الوزارة  واأعلنت  البوكمال.  من  "داع�س"  مل�شلحي  اآمن 
الرو�شية، يف بيان اأم�س، اأن "الأمركيني رف�شوا ب�شورة 
قطعية توجيه �رشبات جوية اإىل اإرهابيي داع�س )عند 
خروجهم من البوكمال(، ا�شتناداً اإىل معطياتهم حول اأن 
املقاتلني ي�شلمون اأنف�شهم طوعًا لهم، وهم الآن مدرجون 
حتت بنود معاهدة جنيف حول معاملة اأ�رشى احلرب". 
القوات  جمموعة  "قيادة  اأن  الرو�شية  ال��وزارة  واأك��دت 
الرو�شية يف �شورية عر�شت مرتني على التحالف الدويل 
لتنظيم  التابعني  الإرهابيني  قوافل  تدمر  التعاون يف 
الفرات"،  نهر  من  ال�رشقية  ال�شفة  يف  املندحرة  داع�س 
لفتة اإىل اأنه "ل�شمان الن�شحاب الآمن مل�شلحي داع�س 
ال�شورية،  القوات احلكومية  البوكمال، من �رشبات  من 
حاول طران التحالف بقيادة الوليات املتحدة اإعاقة 
العاملة يف  الرو�شية  الف�شائية  اجلوية  القوات  طائرات 
ال�رشيع  "التقّدم  اأن  الدفاع  وزارة  واعتربت  املنطقة". 
الوليات  خطط  اأحبط  البوكمال  يف  ال�شورية  للقوات 
�شيطرة  عن  خارجة  �شلطة  هيئات  اإن�شاء  يف  املتحدة 
"لإدارة  املتحدة  للوليات  موالية  ال�شورية"  احلكومة 
واأ�شافت  الفرات".  لنهر  ال�رشقية  ال�شفة  على  املناطق 
مركز  مبوافقة  ك��ان  البوكمال،  يف  الطران  حظر  اأن 
العمليات اجلوية امل�شرتكة يف القاعدة اجلوية يف قطر.
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ترامب يكذب أكثر من 5 مرات في اليوم

موسكو: هذا ليس خبرا مزيفا بل تضليل كبير

الحريري ردًا على عون : سأعود قريبًا وسترون 

وكالت � متابع��ة: حاول��ت �شحيفة وا�شنطن بو�شت اإح�شاء اأكاذي��ب الرئي�س الأمريكي 
دونال��د ترام��ب منذ حلظة ف��وزه بالنتخاب��ات الرئا�شية وتبني لها اأن��ه اأدىل ب�1628 
ت�رشيح��ا كاذبا اأو مغلوطا. ونوهت ال�شحيف��ة باأن ترامب ومع حلول يوم  14 نوفمرب 
ق�ش��ى يف من�شب��ه بالبيت الأبي���س 298 يوما وهو ما يعني اأن��ه اأطلق 5.5 ت�رشيحا 
كاذب��ا يف الي��وم الواح��د. ويف حال ا�شتم��رت النزعة املذك��ورة على ه��ذا املنوال فمع 
نهاي��ة 2017 �شيطل��ق ترامب حوايل األفي ت�رشيح كاذب وم��ع نهاية وليته الرئا�شية 
)4 �شن��وات( �شيبل��غ الع��دد 8 اآلف. واأع��ادت ال�شحيفة اإىل الأذه��ان اأن الرئي�س ترامب 
ي�شتخ��دم غالب��ا م�شطل��ح "الأخبار امللفقة" لكن��ه يف ذات الوقت ي��ديل بنف�شه باأخبار 
مغلوطة وكاذبة. ون�رشت وا�شنطن بو�شت كذلك قاعدة بيانات �شمت ت�رشيحات ترامب 
وكذل��ك عمليات ك�شف عن م��دى مطابقتها للحقيقة. ووفقا حل�شاب��ات ال�شحيفة غالبا 
م��ا يك��ذب ترامب اأو يق��دم معلومات غر �شحيح��ة عند احلديث ع��ن البطالة يف البالد 

وعن ال�رشائب و�شوق الأوراق املالية والأ�شهم وبرنامج اأوباما كر لل�شمان ال�شحي.
ويف يوني��و، اأف��ادت م�شاعدة ال�شكرتر ال�شحف��ي يف البيت الأبي�س �ش��ارة �شاندرز اأنه 
ووفق��ا حل�شاب��ات الإدارة الرئا�شي��ة خ�ش�ش��ت و�شائ��ل الإعالم الرئي�شي��ة يف الوليات 
املتح��دة خالل �شهرين وقتا "ملهاجمة رئي���س الدولة ون�رش ق�ش�س كاذبة عن رو�شيا" 
اأك��ر ب�شبعني مرة من تغطية اأخبار الإ�شالح ال�رشيبي، وال�شحة وفر�س العمل. وكان 
دونال��د ترامب ف��از يف النتخاب��ات الرئا�شية ي��وم 8 نوفم��رب 2016 كمر�شح للحزب 
اجلمهوري عل��ى مناف�شته هيالري كلينتون، ممثلة احلزب الدميقراطي وا�شتلم املن�شب 

ر�شميا يوم 20 يناير 2017. 

وكالت � متابع��ة: علق��ت اخلارجي��ة الرو�شي��ة على حماول��ة جديدة لالإع��الم الأمريكي 
برتوي��ج �شبهات ب�ش��اأن التدخل الرو�شي املزع��وم يف النتخابات الرئا�شي��ة الأمريكية، 
باأن��ه "ت�شليل وا�شع النط��اق". وكان موقع "بازفيد" الأمريكي قد ن�رش اأم�س مقال، يفيد 
باأن مكتب التحقيقات الفدرايل يتحرى يف حتويالت مالية قامت بها اخلارجية الرو�شية 
الع��ام املا�ش��ي ل�شفاراتها، مب��ا يف ذلك يف وا�شنط��ن، حتمل اإ�ش��ارة "خم�ش�س لتمويل 
احلملة النتخابية لعام 2016". واأو�شحت ال�شفارة الرو�شية لدى وا�شنطن يف بيان اأن:

دوره��ا، قال��ت املتحدثة با�شم اخلارجية الرو�شية ماري��ا زاخاروفا على في�شبوك اليوم، 
اإن م��ا و�شفته ب�"املادة امللفقة اللطيفة اجلدي��دة"، مل يعد خربا مزيفا فح�شب، بل يرقى 
اإىل درج��ة "الت�شلي��ل وا�شع النطاق"، لأن اأ�شحاب املق��ال، ومن دون طلب التو�شيحات 
من الدبلوما�شيني الرو�س، حاولوا عمليا الإيحاء للمواطن الأمريكي اأن احلديث هنا يدور 

حول النتخابات الرئا�شية الأمريكية.

وكالت � متابع��ة: ن���رش رئي�س ال��وزراء اللبن��اين امل�شتقيل، �شعد احلري��ري، تغريدة على 
توي��رت، رد فيه��ا على ت�رشيح��ات الرئي���س اللبناين مي�شال ع��ون، حيث اأك��د "اأنه بخر 
و�شيع��ود اإىل لبن��ان كما وعد". واأعلن الرئي�س اللبناين مي�ش��ال عون، الأربعاء، اأن رئي�س 
احلكوم��ة �شع��د احلريري حمتجز وموق��وف يف ال�شعودية، معتربا ذلك عم��ال عدائيا �شد 
لبنان. واأكد الرئي�س اللبناين اأن احلكومة غر م�شتقيلة. و�شدد مي�شال عون على اأنه لي�س 
من مربر لعدم عودة رئي�س الوزراء اإىل لبنان، مبينا اأن احتجاز احلريري يخالف اتفاقية 
فيين��ا حلق��وق الإن�شان. واأ�شار مي�شال ع��ون اأمام و�شائل الإع��الم، اإىل اأن لبنان �شيقوم 
ب��كل ما عليه للمطالبة بالإفراج عن احلريري ويتوا�شل مع الدول العربية والغربية لهذا 
الغر���س. جدي��ر بالذكر اأن ا�شتقالة رئي�س الوزراء اللبناين �شعد احلريري، التي اأعلنها يف 
4 نوفمرب/ت�رشي��ن الث��اين من الريا�س، �شكلت مفاج��اأة مدوية يف الأو�شاط ال�شيا�شية 
يف لبن��ان، واأثارت موجة م��ن ال�شائعات حول وجود احلريري يف "الإقامة اجلربية" يف 

الريا�س.

اأق��ر التحال��ف ال��دويل ال��ذي تق��وده الولي��ات املتح��دة الثالث��اء، 
ب�اإمكاني��ة اأن يك��ون مقاتل��ون اأجان��ب ق��د متكنوا من اله��رب و�شط 

املدنيني من مدينة الرقة ال�شورية قبيل حتريرها من داع�س.
وكان��ت قوات �شوريا الدميوقراطية املدعومة من التحالف اأعلنت اأنه 
مت اإجالء نحو 3 اآلف مدين من املدينة يف 14 اأكتوبر مبوجب اتفاق 
مت التو�ش��ل اليه بني املجل�س املدين يف الرقة وعنا�رش داع�س، قبيل 

اأيام من اإعالن حترير املدينة.
وق��ال التحال��ف يف ذل��ك الوقت اإنه "ُم���رشّ جدا" على ع��دم ال�شماح 
للمقاتل��ني الأجان��ب يف داع�س مبغ��ادرة الرقة، لك��ن �شبكة "بي بي 

�ش��ي" الربيطاني��ة ذك��رت الثنني، اأن املئ��ات من مقاتل��ي التنظيم، 
بينهم اأجانب، غادروا الرقة باأ�شلحتهم وذخائرهم يف قافلة �شخمة 

يف 12 اأكتوبر.
وق��ال الكولونيل رايان ديل��ون الناطق با�ش��م التحالف لل�شحافيني 
"من بني 3500 مدين خرجوا.. من الرقة يف ذلك الوقت، هناك اأقل 
من 300 �شخ���س مت فح�شهم وتعريفهم كمقاتلني حمتملني لتنظيم 
داع���س". واأ�شاف اأنه "خالل عملية الفح���س، مت التعرف على اأربعة 

مقاتلني اأجانب اعتقلتهم قوات �شوريا الدميوقراطية".
واأ�ش��ار ديل��ون اإىل اأن التحال��ف اتفق م��ع هذه القوات عل��ى التحقق 
م��ن �ش��ور وب�شم��ات كل الرج��ال يف �شن القت��ال، ملن��ع امل�شلحني 
املعروف��ني من الهرب، لكنه اأو�ش��ح "ل ميكنني التاأكيد بن�شبة 100 

باملئة، اأنه مت التعرف على كل جهادي خرج من الرقة".
واأ�شاف اأن "احتمال اأن يكون بع�س هوؤلء املقاتلني.. قد متكنوا من 

الت�شلل كمدنيني اأو كمقاتلني حمليني اأمر وارد".
ون��ّوه ديل��ون اإىل اأن طائ��رات التحال��ف امل�شّرة راقب��ت القافلة بعد 
مغادرته��ا الرقة، لكن القرار اتخذ بعدم �رشبها ب�شبب وجود مدنيني 

يف �شفوفها.
الغ�شب الرتكي

ه��ذا، و�شج��ب رئي���س ال��وزراء الرتكي بن عل��ي يلدرمي اأم���س، �شماح 
الولي��ات املتح��دة مل�شلح��ي داع���س مبغ��ادرة الرق��ة خ��الل عملية 
حتريره��ا مع �شالحه��م.، يف حني قالت اخلارجية الرتكي��ة اإن اأنقرة 
"م�شدوم��ة" ب�شب��ب موقف وزارة الدف��اع الأمريكية من اتفاق بني 

وح��دات حماية ال�شعب ال�شورية الكردية املن�شوية حتت لواء "ق�شد"، 
وداع�س على ان�شحاب مقاتلي التنظيم من الرقة.

وثار غ�شب تركيا من وا�شنطن ب�شبب الدعم الأمريكي لوحدات حماية 
ال�شع��ب التي ترى فيها اأنق��رة امتدادا حلزب العمال الكرد�شتاين الذي 
يح��ارب الدولة الرتكية منذ عقود وت�شف��ه تركيا والوليات املتحدة 

والحتاد الأوروبي باأنه جماعة اإرهابية.
واأ�ش��ارت الوزارة الرتكي��ة اإىل اأن ان�شحاب م�شلح��ي داع�س من الرقة 

"جتدر مالحظته". "مزعج للغاية" وتطور 
واأ�شاف��ت "�شار التفاق املعني مثال على اأنه اإذا دارت املعركة مع 
تنظيم اإرهابي ف��اإن تلك التنظيمات الإرهابية �شتتعاون مع بع�شها 

البع�س يف نهاية املطاف".

طال��ب جمل���س الن��واب الأمريك��ي يف م���رشوع ميزانية 
الدف��اع ل���2018 بتبن��ي وزارت��ي الدف��اع واخلارجية 
الأمريكيت��ني "ا�شرتاتيجيا �شامل��ة ل�شد التاأثر الرو�شي 
الن��واب  ع��زز  كم��ا  املتح��دة".  الولي��ات  يف  املدم��ر 
الأمريكي��ون مطالبه��م لوزارت��ي الدف��اع واخلارجي��ة، 
بر�شدهم يف م�رشوع ميزانية الدفاع التي اأقروها، 4،6 
ملي��ار دولر حللفاء وا�شنط��ن الأوروبيني يف الناتو يف 

اإطار "جهود الت�شدي ل�"العدوان الرو�شي" يف اأوروبا.
وب��ني النقاط التي مل يهملها النواب يف م�رشوعهم البند 
اجلديد الذي يحظر على ال���رشكات امل�شغّلة للف�شائيات 

والب��ث التلفزيوين ع��رب الكوابل بث "امل��واد التي تعدها 
رقابته��ا  حت��ت  اإنتاجه��ا  يت��م  اأو  الرو�شي��ة  احلكوم��ة 
اأو بتموي��ل منه��ا". وي�ش��ّوغ ن��واب ال�شع��ب الأمريك��ي 
مطالبه��م ه��ذه ب�"ا�شتمرار ممار�شات رو�شي��ا العدوانية 
من��ذ اجتياحه��ا جورجي��ا �شن��ة 2008، واأوكراني��ا يف 
2014، ناهي��ك ع��ن التهديد الذي ت�شكل��ه على حلفاء 
وا�شنط��ن يف النات��و، وتعاظ��م ن�شاطه��ا الع�شك��ري يف 
القط��ب ال�شم��ايل وحو�س املتو�شط، والتط��ور الع�شكري 
املا�شي��ة فيه، ف�ش��ال ع��ن انتهاكها معاه��دة احلد من 
ال�شواريخ متو�شطة وق�شرة املدى يف اأوروبا، وخرقها 
اتفاق الأجواء املفتوحة املربم معها". كما اأفرد النواب 
يف م���رشوع ميزانيته��م م��ادة خا�شة لتموي��ل برنامج 

"امل�شاع��دات الأمريكي��ة للحلف��اء الأوروبيني ملواجهة 
اخلط��ر الرو�شي"، وخ�ش�ش��وا 58 مليون دولر لت�شنيع 
�شاروخ جديد متو�ش��ط املدى، "ردا على انتهاك رو�شيا 
امل��دى يف  وق�ش��رة  املتو�شط��ة  ال�شواري��خ  معاه��دة 
اأوروبا". وبني مواد املوازنة، ر�شدوا كذلك 350 مليون 
دولر ت���رشف على تزويد اأوكراني��ا بالأ�شلحة الفتاكة، 
و12،3 ملي��ار دولر ملواجهة التهدي��د النووي ال�شادر 
ع��ن كوريا ال�شمالية. وبلغت ميزاني��ة الدفاع الأمريكية 
الت��ي �ش��ّوت يف �شال��ح م�رشوعه��ا 356، و�ش��ده 70 
ع�ش��وا يف جمل�س النواب 700 ملي��ار دولر، منها 66 
ملي��ارا لأغرا�س متوي��ل "اأوقات احلرب" الت��ي تعي�شها 

الوليات املتحدة يف اأفغان�شتان والعراق.

اأوقف��ت مديري��ة املخابرات يف اجلي���س اللبناين، 
فجر الأربعاء، ال�شي��خ م�شطفى احلجري امللقب 
باأب��و طاقي��ة يف منزل��ه يف عر�ش��ال، بح�ش��ب ما 

اأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الر�شمية.
واأ�شاف��ت الوكالة الر�شمية اأنه ب��داأ التحقيق معه 

باإ�رشاف الق�شاء املخت�س. 
ومن��ذ انته��اء معركة اجل��رود من��ذ �شهرين يعمل 
اجلي���س على اعتق��ال احلجري لأن��ه مطلوب يف 

ملفات عدة تتعلق بالإرهاب.
واأف��ادت و�شائل الإعالم اللبنانية، باأن احلجري 
ُنق��ل من البق��اع بعد توقيف��ه اإىل مبن��ى مديرية 

املخابرات يف الرزة.
واأو�شح��ت معلومات لل�"اأو ت��ي يف" اللبنانية اأن 
اأبو طاقية كان يختبئ يف غرفة ا�شتحدثها داخل 

غرفة بعد ت�شييد حائط فيها.
ودهم��ت خمابرات اجلي�س اللبناين فجر الأربعاء، 
اأح��د املن��ازل يف وادي عط��ا يف عر�ش��ال، كان 
اأب��و طاقي��ة، واأوقف��ت ع��ددا م��ن  يتخف��ى في��ه 

املطلوبني.
جدي��ر بالذك��ر اأن ا�شتخب��ارات اجلي���س اللبناين، 
عل��ي  ال�شاب��ق،  عر�ش��ال  بلدي��ة  رئي���س  اأوقف��ت 
احلجري امللّق��ب ب�"اأبو عجينة"، فيما مت العثور 
عل��ى خمزن ذخ��رة قرب ه��ذه البل��دة احلدودية 

التي تقهقرت منها منظمات اإرهابية.

التحالف الدولي يقر بـاحتمال فرار دواعش أجانب من الرقة

القوات اللبنانية النواب األمريكي يطالب باستراتيجيا شاملة ضد روسيا وإعالمها
تعتقل "أبوطاقية" وكاالت  ـ متابعة
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تراجع عدد ضحايا اإلرهاب وتزايد عدد البلدان المتضررة

اأظهر موؤ�رش الإره��اب العاملي ال�شادر، الأربعاء، تراجعا 
يف ع��دد القتل��ى ج��راء الهجم��ات الإرهابية خ��الل عام 
2016 مقابل ارتفاع عدد البلدان التي يطالها الإرهاب.
وج��اء يف التقري��ر ال��ذي يع��ده "معه��د القت�شادي��ات 
اأن  لن��دن،  يف  ون���رش  لالأبح��اث"،  الأ�ش��رتايل  وال�ش��الم 
ال�شتخال�س الإيجاب��ي الرئي�شي هو تراجع عدد �شحايا 
الهجمات الإرهابية يف العامل، مع مقتل 25673 �شخ�شا 
خ��الل 2016، برتاجع %22 عن عام 2014 الذي كان 
عل��ى قدر خا�س م��ن الدموي��ة. و�شهدت ح�شيل��ة القتلى 
تراجع��ا "كبرا" يف اأربع من الدول اخلم�س الأكر ت�رشرا 
ج��راء الإره��اب، وه��ي �شوري��ا وباك�شت��ان واأفغان�شتان 
ونيجري��ا، و�شجل البلد الأخ��ر تراجعا بن�شبة %80 يف 
ح�شيل��ة القتل��ى خ��الل 2016، بح�شب ما اأف��اد التقرير. 
ويف املقاب��ل، ل ي��زال ع��دد القتل��ى مرتفع��ا يف الع��راق 
نتيج��ة تزايد العت��داءات الت��ي ينفذها تنظي��م "داع�س" 
�ش��د املدنيني مع تراج��ع مناطق �شيطرت��ه، ومت اإح�شاء 
9765 قتي��ال على ارتب��اط بالإرهاب يف هذا البلد عام 
2016، اأي %38 من احل�شيلة الإجمالية. واإن كان عدد 
القتل��ى يرتاجع يف العامل، اإل اأن مركز الدرا�شات حذر من 
توجه��ات اأخ��رى مقلقة، م�ش��را اإىل اأن املزيد من البلدان 
�شجل��ت �شق��وط قتي��ل واحد عل��ى الأقل ب�شب��ب الإرهاب، 
وق��د ارتفع عدد البلدان الت��ي �شهدت �شقوط قتلى من 65 
ع��ام 2015 اإىل 77 ع��ام 2016، كم��ا اأن ثلثي البلدان 
ال���106 الت��ي �شملته��ا الدرا�شة �شه��دت عملي��ة اإرهابية 
واح��دة عل��ى الأقل. وح��ذر وا�شع��و التقرير م��ن احتمال 
اأن يغ��ادر مقاتلون وقيادي��ون بتنظيم "داع���س" العراق 
و�شوري��ا لالن�شمام اإىل ف��روع متطرفة جدي��دة للتنظيم 
اأو جمموع��ات تابع��ة له يف بل��دان اأخ��رى. وبالن�شبة اإىل 
اأفغان�شت��ان، لف��ت املرك��ز اإىل اأن الو�شع "اأك��ر تعقيدا"، 
مو�شح��ا اأنه يف حني حّدت حرك��ة طالبان من العمليات 
الإرهابي��ة الت��ي تنفذه��ا ول �شيم��ا �ش��د املدني��ني، اإل 
اأنه��ا ت�شببت ب�شقوط ح��واىل 18 األف قتي��ل عام 2016 
يف مواجه��ات ع�شكري��ة، وهي اأعلى ح�شيل��ة منذ اندلع 

احلرب عام 2001 وفق التقرير.
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يتحّول التدّخل الإيراين 
والرو�ضي يف الق�ضية 
ال�ضورية، الذي اتخذ 

اأبعادًا ع�ضكرية و�ضيا�ضية 
خالل اأعوام الثورة 

ال�ضت لإنقاذ نظام ب�ضار 
الأ�ضد من ال�ضقوط، اإىل 

حتالف بني مو�ضكو 
وطهران بهدف �ضرعنة 

هذا الوجود على 
الأرا�ضي ال�ضورية، بوجه 
التواجد الأمريكي، ليبدو 

احلديث عن تفاهمات 
رو�ضية - اأمريكية قدمية 
اأو م�ضتجدة حول امللف 

ال�ضوري من دون اأي 
معنى فعلي. 
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