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 السعودية تحذر مواطنيها من حيازة أسلحة غير نظامية    

إسرائيل تبعث "رسالة سالم" إلى الرئيس الفلسطيني  

ماتيس اول وزير دفاع امركي يزور الصين   

المحكمة االميركية العليا تصادق على قرار ترامب 
بشان منع السفر المواطنين من دول مسلمة

 �لريا���ض - وكاالت: دعت وز�رة �لد�خلية �ل�س��عودية �ملو�طنني، �ليوم �لثالثاء، �إىل 
ترخي���ض ما لديهم من �أ�س��لحة وذخائر غري نظامية؛ وذل��ك جتنبا للعقوبات �لو�ردة 
يف ه��ذ� �ل�س��اأن. وق��ال بي��ان  للد�خلي��ة �ل�س��عودية، "�ل�س��ماح برتخي�ض م��ن لديهم 
�أ�س��لحة وذخائر، و�إيقاف �الإجر�ء�ت �ملتعلقة مب�س��اءلة كل من يب��ادر باالإبالغ عما 
لدي��ه منه��ا، وترخي�س��ها �أو ت�س��ليمها طو�عية، وفق �الإج��ر�ء�ت �لنظامي��ة"؛ مانحة 
م��دة عام لتنفي��ذ هذ� �الإج��ر�ء".  وكانت �لنيابة �لعامة �ل�س��عودية ك�س��فت، يوم 10 
كانون �لثاين  �ملا�س��ي، عن عقوبة حيازة �ل�س��الح �لناري دون ترخي�ض. وقالت �إنه 
"يعاقب بال�سجن مدة ت�سل �إىل 18 �سهر� وبغر�مة ت�سل �إىل 6 �آالف ريال، كل من 
تثبت حيازته ل�س��الح ناري فردي �أو ذخرية دون ترخي�ض". وكانت تقارير �إخبارية 
حملي��ة، ق��د بينت يف �أوقات �س��ابقة، �أن �لق�س��ايا تنظر يف �ملحاك��م �جلز�ئية، وفقا 
لنظام �الأ�س��لحة، وت�سل �لعقوبة فيها �إىل �ل�سجن 15 عاما، وغر�مة 150 �ألف ريال، 

�إذ� كان �ل�سالح حربيًا، �سو�ء كان بحمله �أو �قتنائه �أو بيعه و�رش�ئه.  

 �لقد���ض – وكاالت : رحب رئي�ض �ل��وزر�ء �الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو باالأمري 
�لربيطاين وليم، دوق كامربيدج، خالل ��ستقباله يف �لقد�ض �لغربية.

وقال نتنياهو، عقب �للقاء: "�إن �ل�س��عب �الإ�رش�ئيلي �أجمع يرحب بزيارة �الأمري 
�إىل �إ�رش�ئي��ل". م��ن جانب��ه، ق��ال �لرئي���ض �الإ�رش�ئيل��ي روؤوفني رفل��ني، خالل 
��س��تقباله �الأم��ري وليام: "�س��تقوم بزيارة �لرئي�ض �لفل�س��طيني حمم��ود عبا�ض، 
�أطلب منك �أن حتمل معك ر�س��الة �سالم له". وتعد زيارة �الأمري وليام �أول زيارة 
ل�سخ�س��ية من �لعائلة �مللكية يف بريطانيا، حيث و�سل �الثنني، عرب مطار "بن 
غوريون" وت�س��تمر زيارته للخمي�ض �ملقبل. وم��ن �ملقرر �أن يلتقي �الأمري وليام  
�ليوم �الأربعاء، بالرئي�ض �لفل�سطيني حممود عبا�ض يف مقر �لرئا�سة يف ر�م �هلل 
بال�سفة �لغربية. ويزور، �خلمي�ض، عدد� من �الأماكن �ملقد�سة يف مدينة �لقد�ض، 
حيث �س��يتوجه �إىل حائط �ملبكى عند �ليهود، ومن ثم كني�سة �لقيامة، و�مل�سجد 
�الأق�سى، كما �سيزور �رشيح �أم جده �الأمرية �إلي�ض �ملدفونة يف �لقد�ض �ل�رشقية. 

بك��ني – وكاالت  ب��د�أ جيم ماتي���ض، وزير �لدفاع �الأمريكي، زيارة �إىل �ل�س��ني ت�س��تمر 
ثالثة �أيام، وتهدف لتعزيز �حلو�ر �الأمني بني �لبلدين. وبذلك ي�س��بح ماتي�ض �أول وزير 
دفاع �أمريكي يزور �ل�س��ني منذ عام 2014، يف وقت كان ماتي�ض نف�سه من �ملنتقدين 
"خطو�ت ��س��تعر��ض �لقوة �لع�س��كرية �لتي تتخذها �ل�سني يف بحر �ل�سني �جلنوبي"، 
ح�س��ب "رويرتز". و�س��حب �جلي�ض �الأمريكي دعوة لل�سني لالن�س��مام لتدريبات بحرية 
متعددة �جلن�سيات �ستبد�أ �أثناء زيارة ماتي�ض، مما �أغ�سب بكني. وقال ماتي�ض �إنه ي�سعى 
�إىل حو�ر مفتوح على �مل�س��توى �ال�سرت�تيجي يف �جتماعاته مع �مل�سوؤولني �ل�سينيني. 
وتاأت��ي زي��ارة ماتي�ض يف وق��ت توترت �لعالق��ات �ل�س��ينية �الأمريكية ب�س��بب قر�ر�ت 

�لرئي�ض تر�مب حول فر�ض �رش�ئب جمركية على �لو�رد�ت من �ل�سني. 

بغد�د – متابعة  �أهدت �ملحكمة �لعليا �الأمريكية للرئي�ض �الأمريكي، دونالد 
تر�مب، �أحد �أكرب �نت�س��ار�ت رئا�سته، مب�س��ادقتها على قر�ره بحظر دخول 
مو�طني دول ذ�ت �أغلبية م�س��لمة �إىل �لواليات �ملتحدة. وبهذه �مل�س��ادقة، 
ي�س��تطيع تر�م��ب �ملطالب��ة بالتربئة من ته��م �ملحاكم �لدني��ا �لتي �عتربت 
مر�س��وم �لرئي���ض �الأمريك��ي ح��ول �لهج��رة �نتهاكا للد�س��تور ومتييز� �س��د 
�مل�س��لمني. وكان تر�م��ب �أ�س��در مر�س��وما، يط��ال مو�طن��ي �س��وريا و�إير�ن 

و�ليمن و�ل�سود�ن و�ل�سومال وليبيا، يف �سبتمرب/�أيلول عام 2017.

 نيوي��ورك – وكاالت : �أك��دت �الأمم �ملتح��دة، �لثالث��اء، 
�أن م��ا ال يق��ل ع��ن 45 �ألف �س��خ�ض فّرو� م��ن �لقتال يف 
حمافظ��ة درع��ا جنوب غرب �س��وريا باجت��اه �حلدود مع 

�الأردن . 
وق��ال �ملتح��دث با�س��م مكت��ب �الأمم �ملتح��دة لتن�س��يق 
�ل�س��وؤون �الإن�س��انية، ين�ض اليركه، �إن مدني��ني من بينهم 
�أطفال �س��قطو� بني قتيل وم�ساب كما �أن م�ست�سفى توقف 

عن �لعمل ب�سبب �رشبة جوية
م��ن ناحيتها، �رشح��ت بتينا لو�رش وهي متحدثة با�س��م 
برنامج �الأغذية �لعاملي �لتابع للمنظمة �لدولية: "نتوقع 
�أن يزي��د ع��دد �لنازح��ني �إىل قر�ب��ة �ملثلني مع ت�س��اعد 

�لعنف"
وقال �ملر�سد �ل�سوري حلقوق �الإن�سان، �لثالثاء، �إنه وثق 
تز�يد �خل�سائر �لب�رشية منذ بد�ية �حلملة �لع�سكرية لقو�ت 
�لنظام على �لريف �ل�سمايل و�ل�سمايل �ل�رشقي لدرعا قبل 

نحو �أ�سبوع
و�رتف��ع ع��دد �لقتلى �ملدني��ني �إىل 32 عل��ى �الأقل بينهم 
7 ن�س��اء وطفلتان �ثنتان، وعن���رش�ن �ثنان من �لدفاع 
�مل��دين، كذل��ك �رتف��ع �إىل 29 عل��ى �الأق��ل ع��دد مقاتلي 
�لف�س��ائل �ملقاتلة ممن ق�سو� يف �لق�سف �جلوي و�لربي 
و�ال�س��تباكات �لعنيف��ة، بينم��ا �رتف��ع �إىل 24 على �الأقل 

عدد قتلى عنا�رش قو�ت �لنظام و�مل�سلحني �ملو�لني
وحققت ق��و�ت �لنظام �ل�س��وري و�مليلي�س��يات �ملتحالفة 
معه��ا تقدم��ا يف حمافظ��ة درع��ا، بع��د �أن متكن��ت م��ن 
�ل�س��يطرة عل��ى بلدت��ي ب���رش �حلري��ر ومليح��ة �لعط���ض 

�ال�سرت�تيجيتني. 

ت�رشيح��ات نيل�س��ن تلفت �الأنظار �إىل ق�س��ية »�لذكاء 
�ل�سناعي �لتكنولوجي« وهل هو د�ئمًا خري يف منفعة 
�الإن�س��انية �أم ميكن له �أن ي�س��حى �رش�ً م�ستطري�ً يهّدد 
�الآمنني و�ملطمئنني، �إذ� عرف طريقة �إىل �الإرهابيني، 
�أولئ��ك �لذي��ن بات��و� بدوره��م عل��ى درج��ة عالية من 
�لقدرة عل��ى �لتعاطي مع �لتكنولوجيا �ملتقدمة، ومن 
�ملقدرة على تطوير �آليات خا�سة بهم تفعل فعلها يف 

عو�مل �الإرهاب و�جلرمية عرب �حلدود.
لعل �إ�سكالية �لذكاء �ل�سناعي باتت تتقاطع كذلك مع 
كربيات �لتنظيم��ات �الإرهابية ويف مقدمها »د�ع�ض« 
�إذ ت�سري �آخر �لتقارير �إىل �أن »�أبو بكر �لبغد�دي« زعيم 
»د�ع���ض« ب��ات يرك��ز عل��ى �خ��رت�ق �ل��دول �ملعادية 
ودول  �ملتح��دة  �لوالي��ات  مقدمته��ا  ويف  للتنظي��م، 
�أوروب��ا، وذل��ك ع��رب �لتن�س��يق م��ع مو�ق��ع �إلكرتونية 
و�لث��ورة  �ل�س��ناعي  �ل��ذكاء  ب��ني  وم��ا  و�إرهابي��ة. 
�ملعلوماتي��ة �لتكنولوجي��ة، يغدو �لع��امل برمته �أمام 
موجة غ��ري م�س��بوقة م��ن �لتحدي��ات �الإرهابية، مما 
يزي��د م��ن �لعبء �مللقى عل��ى عاتق �الأجه��زة �الأمنية 

و�ال�ستخبار�تية �ملكلفة باملو�جهة.
�لذكاء �ل�سناعي

�لرئي���ض �لرو�س��ي فالدمي��ري بوت��ني ���رشح ذ�ت يوم 
يف �لع��امل �ملا�س��ي ب��اأن »من تك��ون ل��ه �لريادة يف 
�لذكاء �ل�س��ناعي، �س��يكون �س��يد �لعامل«. ت�رشيحات 
بوت��ني وال �س��ك كانت حتم��ل نربة �ل���رش�ع �لعاملي، 
مما ��س��تدعي رد�ت فعل من جانب �لواليات �ملتحدة، 
حي��ث �لبع�ض هن��اك �أدرك ولو متاأخر�ً م��ا ميثله هذ� 
�لذكاء من كارثية م�س��تقبلية، �سيما و�أن �ل�رش�ع بني 
�الأمم �سي�سحى معلوماتيا، باأكرث منه مو�جهة �أ�سلحة 

تقليدي��ة معروفة. ويف تقرير �س��در يف �س��هر نوفمرب 
)ت�رشي��ن �لث��اين( �ملن���رشم ع��ن »معه��د �لعالق��ات 
�لدولية و�ال�س��رت�تيجية« �لفرن�س��ي، جن��د ت�رشيحات 
الإيل��ون ما�س��ك، �ملهند�ض �مللياردير ورج��ل �الأعمال 
�لروؤيوي، �لذي �أعرب عن قلقله من �إمكانية ��س��تخد�م 

�ل��ذكاء �ل�س��ناعي من قب��ل �الإرهابيني ح��ول �لعامل، 
و�أ�س��ار �إىل نيته لتاأ�س��ي�ض معهد در��س��ات متخ�س�ض 
يف ه��ذ� �ملجال م��ن �أجل تطوي��ره ل�س��الح �لب�رشية، 

ولي�ض �سدها.
د�ع�ض و�لذكاء�ت �ل�رشيرة

يبق��ى »د�ع�ض« �أك��رث �جلماعات �الأ�س��ولية �ملتطرفة 
خطر�ً وفتكًا على �ل�س��احة �لدولية، وجنح »�لدو�ع�ض« 
يف �أن ي�سمو� عنا�رش من �ملتقدمني علميًا يف �لكثري 
من �ملجاالت �لتكنولوجي��ة و�لرقمية، بينهم عنا�رش 
�أوروبي��ة و�أمريكية لديها خرية يف عامل »�لف�س��اء�ت 
�لرقمي��ة«، ال عل��ى �الأر�ض فقط. ويف �لعام �ملا�س��ي 
2017 �أر�س��ل »د�ع���ض« طائ��ر�ت »درون« )من دون 
طيار(، �س��غرية ومرن��ة جد�ً وم�س��لحة بقنابل يدوية، 
متّكن��ت م��ن مناو�س��ة �لق��و�ت �لعر�قي��ة يف �أك��رث من 
م��كان. ويف تون�ض ��س��تطاع »�لدو�ع�ض« ر�س��م �س��ور 
عرب �لكومبيوتر للت�س��اري�ض �جلغر�فية لبلدة بنقرد�ن 
)جن��وب �رشقي تون�ض( وقامو� بعم��ل حماكاة للو�قع 
قب��ل �س��ن هجماته��م �س��و�ء لالنتق��ام م��ن رج��االت 
�ل�رشطة، �أو لتنفيذ عمليات �إرهابية جديدة، مما يعني 
�أن �لذكاء �ل�س��ناعي يخفف �الآن عبء �حل�س��ول على 
�ملعلومات �ال�س��تخبار�تية على �جلماعات �مل�س��لحة، 

ويعبد �لطريق �أمام عملياتهم.
�الخرت�ق �ملعلوماتي 

�سمن �سياقات �حلرب �لتي ي�سنها »�لدو�ع�ض«، تهديد 
�ملناوئ��ني و�ملقاومني لهم، وذلك عرب ن�رش �أ�س��مائهم 
و�أرق��ام هو�تفه��م وعناوينه��م، وم��ن ث��م �إتاحة هذه 
جميعه��ا للم��الأ، به��دف �إح��د�ث حالة م��ن �لرعب يف 
نفو�ض ه��وؤالء و�أولئك بد�ية، وتالي��ًا تاأليب �جلماهري 
�ملوؤدجل��ة عقائدي��ًا �س��دهم. ويف ه��ذ� �الإط��ار يق��وم 
»د�ع���ض« مبا هو �أخط��ر من تاأ�س��ي�ض خاليا عنقودية 
�إرهابية. فنحن �الآن �إذن �أمام جزئيتني �أ�سا�سيتني يف 
ت�س��خري »د�ع�ض« للذكاء �ل�س��ناعي، �الأوىل �الخرت�ق 
للح�س��ول عل��ى �ملعلوم��ات، و�لثاني��ة جعل و�س��ائط 
�لتو��س��ل �الجتماع��ي �أد�ة لين��ة وطيعة يف �كت�س��اب 
عنا�رش جديدة. ورغم �ل�رشبات �للوجي�س��تية �لفتاكة 

و�النح�س��ار�ت �لت��ي �أ�س��ابت �لتنظي��م عل��ى �الأر�ض، 
يتوق��ع مر�قب��ون موجة جدي��دة من �الإره��اب �لقاتل 
�س��رتب �لع��امل، �إذ� قي���ض �ل��ذكاء �ل�س��ناعي �لطريق 
للعنا���رش �ملجن��دة خلدم��ة �أجن��دة »د�ع���ض« بن��وع 

خا�ض، و�أي تنظيم �إرهابي موؤدلج �آخر حول �لعامل.
�ل�س��يناريوهات �لظالمية طويل��ة ومتعددة، ومنها ما 
يت�سل بقدر�ت �لقر��س��نة الخرت�ق �ل�سبكات �خلا�سة 
بالبني��ة �لتحتية للدول من �س��بكات مياه، �أو كهرباء، 
�أو ج�س��ور، �أو مط��ار�ت، وقد ت�س��اءل بع�س��هم ماذ� لو 
وج��د �الإرهابيون من �لدو�ع�ض طريقًا القتحام بع�ض 
بر�م��ج �الأقم��ار �ل�س��ناعية �لتي تقوم على م�س��اعدة 
�لطري�ن �ملدين يف �الأجو�ء �لدولية، وتاليًا �لتحكم يف 

م�سار�ت تلك �لطائر�ت وتوجيهها �إىل حيث يريدون.
روبوتات �سناعية �أم ب�رشية؟

�جلزئي��ة �الأخرى ولي�س��ت �الأخ��رية يف ق�س��ة تتجلى 
مالحمه��ا ومعامله��ا يف عاملنا �ملعا�رش، مو�س��ولة 

بالروبوتات. 
فهل ميكن �أن ت�س��تحوذ جماعات �إرهابية مثل د�ع�ض 
»روبوتًا« قاتاًل يف �مل�س��تقبل �لقريب تعو�ض به مثاًل 
قل��ة ع��دد �ملن�س��مني �إليه��ا من �ل�س��باب الأي �س��بب؟ 
�لربوف�س��ور نويل �س��اركي، �الأ�س��تاذ �ملتخ�س���ض يف 
جمال �لذكاء �ل�س��ناعي و�أجهزة �لروبوت يف جامعة 
�س��يفيلد �لربيطانية، يقر باإمكانية حدوث ذلك، ولهذ� 
تبن��ى حملة عنو�نها »�أوقفو� �لروبوتات �لقاتلة«. هنا 
ق��د يغدو �خليال �لعلمي و�قع ح��ال، مبعنى �أنه يجعل 
�إن�س��انًا ب�رشي��ًا روبوت��ًا �س��ناعيًا، من خ��الل تطوير 
معاجلات �إلكرتونية فائقة �ل�رشعة قابلة للزرع د�خل 
�لدماغ �لب�رشي، و�س��اعتها �سنجد فكرة »فر�نك�ستني« 
�خليالي��ة تتج�س��د يف روبوت ب�رشي �رشي��ر قادر على 

تهديد �لعامل.

قارنت �ملر�س��حة �ل�سابقة للرئا�س��ة �الأمريكية هيالري 
كلينتون، �لرئي�ض دونالد تر�مب بالرئي�ض �لرتكي رجب 
طي��ب �أردوغ��ان �ل��ذي �نتزع �س��لطات تنفيذي��ة جديدة 
وو��س��عة بفوزه يف �النتخابات �لرئا�س��ية. ويف خطاب 
�أم��ام جامع��ة �أك�س��فورد �الإجنليزية، �لثالث��اء،  �نتقدت 
�أخ��رى نظ��ام �ملجمع��ات �النتخابي��ة  كلينت��ون م��رة 
�ملعرك��ة  �س��ببا يف خ�س��ارتها  كان  �ل��ذي  �الأمريكي��ة 
�لرئا�س��ية عام 2016، رغم فوزها باالأ�سو�ت �ل�سعبية. 
وقال��ت كلينتون، على م�رشح �س��يلدونيان باأك�س��فورد: 
"ميكن لل�س��عبويني �لبقاء يف �ل�س��لطة من خالل تعبئة 
قاع��دة متحم�س��ة له��م. �الآن، هناك �لعديد م��ن �لدرو�ض 

�الأخرى مثل هذه )�ملجمع��ات �النتخابية �الأمريكية(". 
و�أ�سافت: "جتربتي �ل�سخ�سية �أظهرت فوزي باالأ�سو�ت 
�ل�س��عبية، وم��ع ذل��ك خ���رشت �النتخابات �لرئا�س��ية". 
ويب��دو �أن كلينتون كانت تلمح �إىل �أن �لقاعدة �ل�س��عبية 
�لتي عادة ما يلوح بها �لديكتاتوريني يف �لعامل لي�س��ت 
حقيقي��ة. ثم نقل��ت كلينتنون، عن �الأكادمي��ي �لليرب�يل 
يا�س�س��ا مونك �ملحا�رش بجامعة هارف��ارد �الأمريكية، 
قول��ه �إن "�لنخ��ب �ل�سيا�س��ية و�لفكرية �لرتكي��ة، د�خل 
�لب��الد وحول �لعامل، تقلل با�س��تمر�ر من �س��اأن �لتهديد 
�ل��ذي ميثله هذ� �لنوع من �لق��ادة )�أردوغان( على بقاء 
�ملوؤ�س�سات �لدميقر�طية"، وفق ما نقلت �سحيفة "ديلي 
ميل". و�أعربت كلينتون عن قلقها ب�ساأن تهوين �ل�سعوب 
م��ن �خلطر �لذي ي�س��كله قادة مثل تر�م��ب ورجب طيب 

�أردوغان على بق��اء �ملوؤ�س�س��ات �لدميقر�طية. وتابعت: 
�لدميقر�طي��ة  "نح��ن يف خ�س��م ���رش�ع عامل��ي ب��ني 
�لليرب�لية و�لتوجهات �ملعادية �ملت�س��اعدة لليرب�لية". 
وبح�س��ب �ل�س��حيفة �لربيطاني��ة ف��اإن هي��الري كان��ت 
ت�س��ري يف �جلملة �ل�س��ابقة �إىل �أردوغان �ل��ذي يتعر�ض 
النتق��اد�ت دولي��ة و��س��عة ب�س��بب "�س��لوكه �ل�س��لطوي 
جلن��ة  وكان��ت  �لدميقر�طي��ة".  ملب��ادئ  ورف�س��ه 
�النتخاب��ات �لرتكي��ة ق��د �أعلن��ت �الثنني ف��وز �لرئي�ض 
رج��ب طيب �ردوغ��ان يف �النتخابات �لرئا�س��ية، حيث 
�أكد رئي�ض جلنة �النتخابات �لرتكية، �سعدي جوفن، فوز 
�أردوغ��ان بح��و�يل 53 يف �ملئة من �الأ�س��و�ت، متفوقا 
عل��ى �ملعار�س��ة �لتي �كت�س��بت ق��وة د�فع��ة كبرية يف 

�الأ�سابيع �لقليلة �ملا�سية.

 هيالري تقارن بين ترامب وأردوغان وتتحسر على انتخابات أميركا

صحيفة: النمسا تدرب الشرطة بهدف منع مهاجرين على حدودها

الذكاء الصناعي... طريق اإلرهاب األكبر واألخطر

األمم المتحدة: فرار 45 ألف نازح 
من حرب الجنوب السوري

الجورنال – متابعة  

 واشنطن – وكاالت 

هاينت���ض-  �لنم�س��اوي  �مل�ست�س��ار  نائ��ب  �أعل��ن 
كري�س��تيان �س��رت�خه، �لثالث��اء،  �أن بالده �س��تقوم 
بتدريب مو�سع ل�رشطتها بهدف منع �لالجئني على 
حدودها، ح�سبما ذكرت �سحيفة "بيلد" �الأملانية.

 وياأتي ذلك يف ظل ت�س��اعد �خلالف حول �سيا�س��ة 
�لهجرة و�للجوء . 

و�عت��ربت �لنم�س��ا �خل��الف �لد�خل��ي يف �أملاني��ا 
ح��ول رف�ض الجئ��ني معينني على �حل��دود ذريعة 
للقي��ام بتدري��ب �رشطتها على �حلدود بهدف �س��د 

مهاجرين. 
هاينت���ض-  �لنم�س��اوي  �مل�ست�س��ار  نائ��ب  وق��ال 
كري�س��تيان �س��رت�خه ل�س��حيفة "بيل��د" �الأملانية: 
"�سوف يكون هناك تدريب مو�سع لل�رشطة و�جلي�ض 
يف مدينة �س��بيلفلد �سيتم خالله �أي�سا تقدمي وحدة 

حر�ض �حلدود �ل�رشطية �جلديدة بوما
و�أو�س��ح �أن �لغر�ض من ه��ذ� �لتدريب على �حلدود 
�لنم�ساوية مع �سلوفاكيا هو �إر�سال �إ�سارة و��سحة 
باأن��ه مل يع��د هن��اك فق��د�ن لل�س��يطرة مثلم��ا كان 
حا�س��ال يف ذروة �أزم��ة �لالجئني يف عام 2015. 
و�أ�ساف قائال �إن  خلفية ذلك ترجع للنقا�ض ب�ساأن 
عملي��ات �إغالق �حل��دود �لد�خلي��ة �الأوروبية، �لتي 
ت�س��ببت فيه �أملانيا، وكذلك �لتط��ور�ت �لر�هنة يف 

طرق �لالجئني مثل منطقة �لبلقان . 
وي�س��ار �إىل �أن �مل�ست�س��ارة �الأملانية �أنغيال مريكل 
تق��ع حاليا حتت �س��غط يف مو�س��وع �للجوء؛ الأن 
وزي��ر �لد�خلي��ة �الحت��ادي هور�س��ت زيهوفر �لذي 
ير�أ�ض �أي�س��ا �حلزب �مل�س��يحي �الجتماعي بوالية 
بافاري��ا، �ل�رشي��ك باالئتالف �حلاك��م يف �أملانيا، 
يعتزم رف�ض �لالجئني �لذين مت ت�سجيلهم يف دول 
�أوروبية �أخرى يف �الأول من �س��هر متوز �لقادم، �إذ� 

مل يتم �لتو�سل حلل �أوروبي حتى ذلك �حلني.
ويه��دد حدوث ذلك م�س��تقبل �الئت��الف �حلاكم يف 
�أملانيا، وكذلك �لتكاتف د�خ��ل �الحتاد �الأوروبي. 
وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن �الئتالف �حلاكم يتكون من 
�حلزب �ال�س��رت�كي �لدميقر�طي و�الحتاد �مل�سيحي 
بزعام��ة مريكل �لذي يتكون من حزبها �مل�س��يحي 

�لدميقر�طي و�حلزب �لبافاري.

برلين – وكاالت 

بريطانيا توقع قانون "البريكست" لالنسحاب من االتحاد االوربي 

�س��در �لقانون �ل��ذي ينظم عملية �ن�س��حاب بريطانيا من �الحتاد 
�الأوروبي "بريك�ست"، �لثالثاء، بعد �أ�سهر من �لنقا�ض يف �لربملان 

�لربيطاين، و�سط �أجو�ء �حتفالية من �مل�سككني بالتكتل.
ووقع��ت �مللكة �إليز�بيث �لثانية �س��باح �لثالثاء على �لن�ض �لذي 
�أقره �لربملان �لربيطاين �الأ�س��بوع �ملا�س��ي بعدما قدمته رئي�سة 

�لوزر�ء ترييز� ماي يف يوليو 2017.
وتع��د "�ملو�فق��ة �مللكي��ة" يف بريطاني��ا �خلط��وة �الأخ��رية م��ن 
�الج��ر�ء�ت �لت�رشيعي��ة، وفق ما ذك��رت "فر�ن�ض بر���ض". وكانت 

م��اي ق��د �أبلغ��ت ، رئي���ض �ملجل���ض �الأوروب��ي دونالد تو�س��ك �أن 
بريطانيا �ستعلن �ملزيد من �لتفا�سيل ب�ساأن م�ستقبل عالقتها مع 

�الحتاد بعد قمة للمجل�ض يف 28 و29 يونيو.
وت�سعى ماي جاهدة لو�س��ع مقرتح ب�ساأن ترتيبات �جلمارك بعد 
خ��روج بريطانيا من �الحتاد �الأوروبي، للذهاب به �إىل بروك�س��ل 
بينم��ا يق��رتب �ملوعد �ملق��رر خل��روج بريطانيا م��ن �الحتاد يف 
مار�ض 2019. ويذكر �ن جمل�ض �لعموم �لربيطاين  و�فق يف وقت 
ما���ض على �إتاحة قر�ءة ثانية خلطة رئي�س��ة �ل��وزر�ء تريز� ماي 
ذ�ت �ل�سلة باإلغاء قو�نني �الحتاد �الأوروبي ودجمها يف �لقانون 
�لربيطاين و�س��ّوت �لنو�ب �لربيطانيون  يف وقت �س��ابق  ل�سالح 

م���رشوع قانون ينهي ع�س��وية بريطانيا يف �الحت��اد �الأوروبي، 
وهي حلظة حا�س��مة ال�س��رت�تيجية "بريك�س��ت" �حلكومية بالرغم 
م��ن �تهامات �ملعار�س��ة للحكومة باحتكار �ل�س��لطة ب�س��كل غري 
م�سبوق. و�أّيد �لقانون 326 نائبا مقابل 290 بعد 13 �ساعة من 
�لنقا�س��ات �لتي �سيم�سي بها �لنو�ب قدما منذ �الآن من �أجل مزيد 
من �لتدقيق. ويهدف �لقانون �لذي مت �إقر�ره �إىل �إبطال قانون عام 
1972 �لذي �ن�س��مت بريطانيا مبوجب��ه �إىل �الحتاد �الوروبي، 
وبالت��ايل حتوي��ل 12 �أل��ف ت�رشي��ع �أوروب��ي موج��ود حاليا �إىل 
�لت�رشيع��ات �لربيطانية. ويعد �إقر�ر هذ� �لقان��ون �خلطوة �لتالية 
عل��ى طري��ق تنفيذ بن��ود �ال�س��تفتاء �لتاريخي �لذي ج��رى �لعام 

�ملا�سي للخروج من �الحتاد �الأوروبي، بعد �إبالغ رئي�سة �لوزر�ء 
ترييز� ماي بروك�س��ل ر�سميا بان�سحاب بريطانيا يف �آذ�ر/مار�ض 
�ملا�س��ي. ويعود �لف�س��ل يف �نت�س��ار حكومة م��اي �إىل حتالفها 
مع �حل��زب �لوحدوي �لدميقر�طي �اليرلندي �ل�س��مايل. وو�س��فت 
م��اي �لنتيجة باأنها "قر�ر تاريخي يعطي �ليقني و�لو�س��وح قبل 
�ن�س��حابنا من �الحت��اد �الوروبي". وقالت يف بي��ان "بالرغم من 
�أن��ه هن��اك �لكثري �لذي يج��ب علينا فعل��ه، فاإن هذ� �لق��ر�ر يعني 
�أنه بات باإمكاننا �لتقدم باملفاو�س��ات على �أ�س���ض �سلبة، ونحن 
م�ستمرون بت�سجيع �لنو�ب من كل �أنحاء بريطانيا على �لعمل معا 

لدعم هذه �لت�رشيع �حليوي".

لندن – وكاالت 

حذرت وزيرة أمن الوطن في 

الواليات المتحدة، كيرستين 

نيلسن، في مقابلة لها مع مجلة 

»تايم« األميركية من استعمال 

اإلرهابيين خالل العقود المقبلة 

طائرات »الدرون« )من دون طيار(، 

- التي هي نتاج لما بات يعرف 

بالذكاء الصناعي - وطالبت بسن 

القوانين التي تساعد على ضمان 

حماية الشعب األميركي من هذا 

الخطر.


