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العناوٌن:
 ترامب ٌستمر بسٌاسة الطائرات بدون طٌار األمرٌكٌة
 أوكرانٌا تحت األضواء مرة أخرى
 هجوم على القنصلٌة الصٌنٌة فً كراتشً
التفاصٌل:
ترامب ٌستمر بسٌاسة الطائرات بدون طٌار األمرٌكٌة
وفما ً للبٌانات الممدمة إلى دٌلً بٌست من لبل المٌادة المركزٌة األمرٌكٌة ،فإن الرئٌس األمرٌكً دونالد ترامب
أطلك فً أول عامٌن له فً البٌت األبٌض  238طائرة من دون طٌار .بٌنما أطلك أوباما  186هجوما ً بطائرات
"فً عام
بدون طٌار على الٌمن والصومال وباكستان على وجه الخصوص خالل أول عامٌن له فً منصبه.
 2017و 2018وحتى اآلن ،أطلك ترامب  238طائرة من دون طٌار هنان" .لمد أدار ترامب حملة رئاسٌة كاملة
حول إبعاد أمرٌكا عن النزاعات الخارجٌة ،حٌث ٌبدو األمر وكأن ممولة "أمرٌكا أووً " ،هً فً الحمٌمة تعنً
سار وحما ً .أصبح استخدام التولٌع الهجومً الدعامة األساسٌة ألمرٌكا ،حٌث أصبحت
الهجوم أووً ،ثم اوستف
أمرٌكا هً الماضً ،وهٌئة المحلفٌن والجالد.
-------------أوكرانٌا تحت األضواء مرة أخرى
بعد فترة هدوء طوٌلة ،تصاعدت األمور مرة أخرى فً أوكرانٌا .لكن فً أٌلول/سبتمبر أعلنت روسٌا مضٌك
كٌرتش بعرض  4.5كٌلومتر ،لٌكون جزءا ً من شبه جزٌرة المرم ،وهذا ٌعنً أن بحر أزوف تحت سٌطرة روسٌا
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اآلن وٌخرج فعلٌا ً من الموانئ الرئٌسٌة فً أوكرانٌا التً تصل إلى البحر األسود .وتصاعدت األمور فً
اً
وزورق جرار ا ً المرور عبر المضٌك.
تشرٌن الثانً/نوفمبر عندما حاولت سفٌنتان حر بٌتان أوكرانٌتان صغٌرتان
وأصٌب ستة من  24من أفراد الطالم األوكرانً الذٌن اعتملتهم روسٌا فً الصعود اإلجباري .واستنكرت الحكومة
األوكرانٌة على الفور اإلجراءات الروسٌة واتهمت موسكو بالعدوان العسكري .كما أعلن الرئٌس األوكرانً بترو
بوروشنكو أن حالة األحكام العرفٌة ستبدأ فً  28تشرٌن الثانً/نوفمبر وستستمر لمدة ٌ 30وما ً .وفما ً لروسٌا ،فإن
ضمها لشبه جزٌرة المرم فً عام ٌ 2014بطل اتفاق  2003مع أوكرانٌا حول استخدام بحر آزوف ومضٌك
كٌرتش .منذ أن غزت روسٌا شرق أوكرانٌا وضمت شبه جزٌرة المرم  ،استمرت األمور إلى هذا الوضع الراهن
مع انشغال روسٌا فً سورٌا .ولد ترن هذا الكثٌر من أوكرانٌا الشرلٌة خارج أٌدي حكومات كٌٌف ،وهذا أصبح
اآلن الوضع الطبٌعً .وبالنظر إلى ضعف أوكرانٌا العسكري بالممارنة مع روسٌا ،فمن مصلحة كٌٌف إبراز
العدوان الروسً لبمٌة العالم.
--------------هجوم على القنصلٌة الصٌنٌة فً كراتشً
هاجم ثالثة مسلحٌن ٌرتدون سترات ناسفة المنصلٌة الصٌنٌة فً كراتشً مؤخرا ولتلوا شرطٌٌن واثنٌن من
المارة لبل أن تطلك لوات األمن النار علٌهم وتمتلهم .وأعلن جٌش تحرٌر بلوشستان اونفصالً مسؤولٌته عن
الهجوم ووصف الصٌن  -التً تشمل مبادرة الحزام والطرٌك التً تضمنت مشارٌع رئٌسٌة فً إللٌم بلوشستان
بجنوب غرب باكستان  -بأنها ظالمة وتستغل الموارد المحلٌة .الحادث هو األحدث فً سلسلة من الهجمات
المتفرلة على الممتلكات الصٌنٌة فً باكستان.
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