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السوري لغاز السارين 
في الهجوم على 

مدينة خان شيخون 

حاشيته األكــثــر نـــفـــوذًا«. وأفــــاد الــتــقــريــر بــأن 
أجـــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات الــفــرنــســيــة »تــعــلــم أن 
طــائــرة حربية مــن طـــراز ســوخــوي 22 تابعة 
ــربـــات  ــفــــذت ســــت ضـ ــة نــ ــوريــ ــســ لـــلـــحـــكـــومـــة الــ
ــان شـــيـــخـــون فــــي الــــرابــــع مــــن إبـــريـــل/ ــ فــــي خـ
من  استخلصت  الــتــي  الــعــيــنــات  وإن  نــيــســان 
مــقــذوف محمول جوًا  مـــواد  األرض تضاهي 
يــحــمــل ذخــيــرة مغلفة بــالــســاريــن«. وأضـــاف 
تملك  ال  املنطقة  فــي  املــتــشــددة  الجماعات  أن 
القدرة على شن مثل هذا الهجوم وأن تنظيم 

»داعش« ال يتواجد في تلك املنطقة.
ــتــــري بـــيـــســـكـــوف،  ــيــ هــــــذا األمـــــــر رد عـــلـــيـــه دمــ

ُرفعت  الفرنسية  لالستخبارات  تقرير  وذكــر 
عنه صفة الــســريــة، وجــاء فــي ســت صفحات، 
 االســتــخــبــارات 

ّ
اطــلــعــت عــلــيــه »رويــــتــــرز«، أن

ــــول إلـــــى هـــذه  الـــفـــرنـــســـيـــة اســـتـــطـــاعـــت الـــــوصـ
عليها  عينات حصلت  إلى  استنادًا  النتيجة 
ــة دم مـــــن أحــــد  ــنــ ــيــ ــع الــــهــــجــــوم وعــ ــ ــوقـ ــ مـــــن مـ
الــضــحــايــا. ومـــن بــن الــعــنــاصــر الــتــي ظهرت 
فــي الــعــيــنــات مــــادة الــهــيــكــســامــن وهـــي سمة 
مميزة للسارين الذي ينتجه النظام السوري. 
الفرنسية  التقرير أن »االستخبارات  كما أكد 
ال  كيميائية  أسلحة  استخدام  أمــر  أن  تعتقد 
يمكن أن يصدر إال عن األسد أو بعض أفراد 

املــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس الــروســي فالديمير 
 إن االســتــنــتــاجــات الــفــرنــســيــة 

ً
بـــوتـــن، قـــائـــال

ال تــؤثــر فــي مــوقــف موسكو مــن األحــــداث، إذ 
مـــا زال الــجــانــب الـــروســـي يــصــر عــلــى إجــــراء 
األحـــداث«، مضيفًا:  »تحقيق غير منحاز في 
أن من املستحيل تقديم استنتاجات  »نعتبر 
حــول الجانب املذنب من دون إجــراء تحقيق 

دولي«. 
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد تــولــت مــهــمــة الـــدفـــاع عن 
الــنــظــام عــقــب الــجــريــمــة وتــداعــيــاتــهــا بــمــا في 
ذلــــك تــوجــيــه الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة 
ضــربــة عسكرية ملــطــار الــشــعــيــرات. وقـــد أدت 

بــن واشنطن  تــوتــر  إلـــى  العسكرية  الــضــربــة 
الروسي،  الــدفــاع  أكــد وزيــر  وموسكو. وفيما 
سيرغي شويغو، أمس، أن الضربة األميركية 
عــلــى قـــاعـــدة الــشــعــيــرات شــّكــلــت خـــطـــرًا على 
ــــن  ــــوديـ ــــوجـ ــاة الــــعــــســــكــــريــــن الـــــــــــروس املـ ــ ــيـ ــ حـ
املــركــزيــة  رئـــيـــس اإلدارة  أعـــلـــن  ــة،  فـــي ســــوريــ
ــان الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة،  ــ ــ لــعــمــلــيــات هــيــئــة األركـ
ــكـــوي، أن لـــدى وزارة  الــفــريــق ســيــرغــي رودسـ
الــدفــاع الــروســيــة اتــصــاالت مــبــاشــرة ودائــمــة 
مـــع الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي ســـوريـــة لــضــمــان 
سالمة طيران الطرفن خالل تنفيذ العمليات 
العسكرية ضد اإلرهابين. وقال رودسكوي، 
كان  بيننا  التنسيق  تنفيذ  »إن  لــه،  كلمة  فــي 
يـــجـــري فـــي إطـــــار مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــخــاصــة 
ــوادث فـــي املـــجـــال الـــجـــوي،  ــحــ ــوع الــ ــ بــمــنــع وقـ
وأتـــاحـــت هـــذه الــوثــيــقــة رســـم بــعــض الــحــدود 
الوضع تغير بعد  لكن  الضربات،  خــالل شن 
غـــارات على قاعدة  املــتــحــدة  الــواليــات  تنفيذ 
تعليق  تــم  الحالي  الــوقــت  وحتى  الشعيرات، 
سريان هــذه املــذكــرة«. لكنه أضــاف: »مــع ذلك 
لدينا اتصاالت هاتفية عبر القنوات املباشرة 
العملي، وهــذا يجري من أجل  على املستوى 
الــقــوات الجوية الروسية  ضمان أمــن كــل مــن 

والطيران األميركي في سورية«.
وفيما تتواصل تداعيات جريمة خان شيخون 
كان لقاء الفــروف والجبير في موسكو أمس 
يظهر استمرار املواقف املتباعدة تجاه امللف 
السوري. فقد أكد الجبير في مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيره الروسي بعد اللقاء، أن »ال 
مستقبل لألسد في سورية«، مضيفًا »أكدت 
الــســعــوديــة مـــرارًا على ضـــرورة رحــيــل األســد 
ولفت  العسكري«.  أو  السياسي  بالخيار  إمــا 
إلــى أن »قــــرارات مجلس األمـــن الــدولــي يجب 
أن تكون املرجعية في حل األزمة في سورية« 
استخدام  منتقدًا   ،»2254 »الــقــرار  سيما  وال 
أنه  مــؤكــدًا  الكيميائي،  للسالح  األســـد  نــظــام 
ــد ثــمــن اســتــخــدام  »يــجــب أن يــدفــع نــظــام األسـ
الــكــيــمــيــائــي«. ولــفــت إلـــى أن »األدلــــة واضــحــة 
الــذي يقوم به الحرس  على التطهير العرقي 
الثوري وحزب الله في سورية«. كما أن حزب 
الله »يقوم بأعمال إرهابية في املنطقة لخدمة 
اإليــرانــي«، مشددًا على أهمية خروج  النظام 

املليشيات املوالية إليران من سورية.
ــد الــجــبــيــر  ــ وبــــشــــأن اجـــتـــمـــاعـــات أســـتـــانـــة، أكـ
أن الـــطـــرف الـــســـعـــودي يــعــمــل مـــع املــعــارضــة 
السورية مــن أجــل تثبيت وقــف إطــالق النار، 
والـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق بـــشـــأن وقــــف األعـــمـــال 
ــدء فــي  ــبــ ــال املــــســــاعــــدات والــ الــقــتــالــيــة وإيــــصــ
العملية السياسية على أساس إعالن جنيف 
الوقت  الدولي رقم 2254. وفي  واحــد والقرار 
ــدة انــضــمــام  ــائــ ــي فــ نـــفـــســـه، شـــكـــك الـــجـــبـــيـــر فــ

الــتــفــاوض فــي أستانة،  أعــضــاء جــدد لعملية 
ووصف هذه املفاوضات بأنها تقنية، وحذر 
مــن أن تــوســيــع عـــدد املــشــاركــن قــد يحولهم 
يفترض،  مما  إلــى مجموعة ستكون أضعف 
ــكـــون بـــالـــتـــالـــي تـــركـــيـــز الــــتــــفــــاوض أقـــل  ــيـ وسـ
مـــا هـــو مــطــلــوب. مـــن جــهــتــه، حــــاول الفــــروف 
اإليــحــاء بعدم وجــود وجــهــات نظر متباعدة 
أنــه ال توجد خالفات  السعودية، معتبرًا  مع 
يتعلق  حينما  البلدين  بن  للحل  قابلة  غير 
األمــــر بــالــتــوصــل إلـــى حـــل لـــألزمـــة الــســوريــة. 
والسعودية من  وأكــد تطابق مواقف روسيا 
خــطــر اإلرهـــــاب الـــدولـــي وال ســيــمــا تــهــديــدات 
تنظيم »داعش«، إال أنه شدد على أن موسكو 
»ال تعتبر حزب الله منظمة إرهابية«، معتبرًا 
ــران فـــي ســـوريـــة بـــدعـــوة من  ــ ــا وإيــ ــيـ أن »روسـ
الـــنـــظـــام«. وفــــي مـــؤشـــر إضـــافـــي عــلــى تمسك 
موسكو باألسد، أكد املتحدث باسم الرئيس 
الروسي فالديمير بوتن، في تصريح أمس، 
أن موقف بوتن من األســد لم يتغير، مشددًا 
على أنــه ليس محامي دفـــاع عــن األســـد إنما 

هو يدافع عن القانون الدولي.
ــعـــة من  ــرابـ ــواقــــف تــســبــق الـــجـــولـــة الـ هــــذه املــ
ــة، فـــــي حـــــن يــــواصــــل  ــ ــانـ ــ ــتـ ــ اجــــتــــمــــاعــــات أسـ
ــون عــــســــكــــريــــون مــــــن املــــعــــارضــــة  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ مــ
السورية، اجتماعاتهم في العاصمة التركية 
أنقرة. وأكدت مصادر عسكرية في املعارضة 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »اجــتــمــاعــات أنــقــرة 
الــقــائــمــة حــالــيــًا، تبحث نــقــاطــًا عـــدة، أبــرزهــا 
مـــوضـــوع جــــدوى املــشــاركــة فـــي اجــتــمــاعــات 
أو مقاطعتها كما جــرى في  املقبلة،  أستانة 
الــنــســخــة األخـــيـــرة مـــن هــــذه االجـــتـــمـــاعـــات«، 
ــلـــفـــات أخــــــرى عــــديــــدة تــجــري  مــــؤكــــدة أن »مـ
العسكري  الوضع  لتقييم  إضافة  دراستها، 
الـــســـوري  الـــنـــظـــام  وتــصــعــيــد  األرض،  عـــلـــى 
سيطرة  مناطق  فــي  املدنين  لهجماته ضــد 
املــعــارضــة، ومــواصــلــة هــجــومــه عــلــى أحــيــاء 
دمشق الشمالية الشرقية«. في مــوازاة ذلك، 
أشـــار رئــيــس هيئة أركــــان الــجــيــش الــســوري 
الحر، العميد أحمد بري، لـ«العربي الجديد«، 
إلى أنه »لم تصلنا حتى اآلن دعــوة رسمية 
املقبلة«،  أســتــانــة  اجتماعات  فــي  للمشاركة 
على  تعمل  العسكرية  »الــفــصــائــل  أن  مبينًا 
تــقــيــيــم وبـــحـــث مــخــتــلــف الـــخـــيـــارات حــالــيــًا، 
وقــــرار املــشــاركــة أو املــقــاطــعــة سيتم اتــخــاذه 
الحقًا«. وترافقت هذه التطورات مع استمرار 
النظام  قــوات  ارتكبت  إذ  املــيــدانــي،  التصعيد 
السوري، مجازر جديدة أمس األربعاء، سقط 
املدنين،  والجرحى من  القتلى  فيها عشرات 
ــال الــنــاشــط اإلعــالمــي  فــي محافظة إدلــــب. وقـ
لـ«العربي  أبــو محمد،  املــتــواجــد هــنــاك جــابــر 
 »طائرة روسية، استهدفت منازل 

ّ
الجديد«، إن

املــدنــيــن فـــي بــلــدة بــســنــقــول فـــي ريـــف إدلـــب، 
بــعــّدة غـــارات جوية مــا أّدى إلــى مقتل سبعة 

مدنين، بينهم أطفال وإصابة آخرين«.
ــــتــــل أربــــعــــة مـــدنـــيـــن، بــيــنــهــم طـــفـــالن، 

ُ
كـــمـــا ق

وأصيب آخرون بقصف لطائرة تابعة للنظام 
على مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي. 
كما أفادت مصادر محلية لـ«العربي الجديد«، 
 منذ صباح 

ّ
التابع لألسد شن »الطيران  بأن 

أمس األربعاء، غاراٍت جّوية على حي القابون 
الحي  تزامنًا مع قصف  شمال شــرق دمشق، 
بــــالــــصــــواريــــخ«. فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، دارت 
اشتباكات عنيفة منذ ساعات الصباح األولى 
داخـــــل حـــي الـــقـــابـــون، وفــــي املــحــيــط الــغــربــي 
لشارع الحافظ، نتيجة محاولة قوات النظام 

التقّدم في الحي، وتصّدت الفصائل لها.

أدلة فرنسية حول جريمة خان شيخون

ُقتل وُجرح مدنيون، أمس األربعاء، بقصف جوي روسي على مخيم 
إدلب  ريف  في  جرجناز  مدينة  قرب  معراته،  منطقة  في  للنازحين 
أن  الجديد«،  لـ«العربي  محلية،  مصادر  وأوضحت  الشرقي.  الجنوبي 
بشكل  مصنوعة  ومنازل  خيام  في  يقيمون  المخيم  في  النازحين 
بدائي، ما أدى إلى وقوع دمار كبير في المخيم. في سياق آخر، أعلن 
فصيل »جيش النصر« المعارض، عن مقتل وجرح عشرين عنصرًا من 
قوات النظام السوري، بعد استهدافهم بصاروخ موّجه على حاجز 

المصاصنة في ريف حماة الشمالي.

قتلى باستهداف مخيم للنازحين

الحدث

أحمد حمزة

ــــواجــــه مـــســـاعـــي الـــنـــظـــام الـــســـوري 
ُ
ت

للتنصل  روسيا،  تحديدًا  وحلفائه، 
ــدام الــــســــالح  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مــــــن جــــريــــمــــة اســ
ــان شـــيـــخـــون، مــــزيــــدًا مــن  ــ الــكــيــمــيــائــي فــــي خـ
اإلخفاقات، بعدما قدمت فرنسا أمس تقريرًا 
يــؤكــد مــســؤولــيــة الــنــظــام عـــن قــصــف املــديــنــة 
ــارعـــت مــوســكــو  ــا سـ ــن، وهــــو مـ ــاريـ ــسـ بـــغـــاز الـ
لرفضه، مــجــددة الحديث عــن ضـــرورة إجــراء 
تــحــقــيــق دولـــــي حــــول الـــهـــجـــوم. وتـــأتـــي هــذه 
التطورات، في ظل استمرار تباعد في املواقف 
ــن جـــهـــة وبـــــن الـــقـــوى  بــــن حـــلـــفـــاء دمـــشـــق مــ
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــرافــضــة لــنــظــام بــشــار 
األســد، وهــو ما بــدا واضحًا بعد اللقاء الذي 
جــمــع وزيـــــري الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي 
الفروف والسعودي عادل الجبير في موسكو 
أمـــس األربـــعـــاء، مــع اخــتــالف وجــهــات النظر 
حول مصير األسد ودور حزب الله وغيرها، 
مـــقـــابـــل مـــحـــاولـــة الفــــــــروف الـــحـــديـــث عــــن أن 
الــخــالفــات بــن الــبــلــديــن قــابــلــة لــلــحــل. ويــعــزز 
الرابعة  الجولة  حــيــال  الشكوك  التباعد  هــذا 
الثالث  يومي  املقررة  أستانة،  اجتماعات  من 
والرابع من شهر مايو/أيار املقبل، والتي لم 
الــســوريــة بعد موقفها من  املــعــارضــة  تحسم 

املشاركة فيها أو عدمها.
وأعــلــن وزيــر الخارجية الفرنسي جــان مــارك 
ــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي  إيــــــرولــــــت، أمــــــس فـ
 »عّينات حصلت عليها 

ّ
العاصمة باريس، أن

ــبـــارات الــفــرنــســيــة تــثــبــت اســتــخــدام  ــتـــخـ االسـ
قــوات موالية لبشار األســد من دون شك غاز 
الــســاريــن فــي الــهــجــوم« عــلــى خـــان شــيــخــون. 

الجبير: ال مستقبل 
لألسد في سورية 

وعليه الرحيل

موسكو تؤكد وجود 
اتصاالت مع واشنطن 

لضمان سالمة طيرانهما

عيّنات تثبت استخدام النظام لغاز السارين وخالف 
روسي سعودي حول مصير األسد ودور حزب اهلل 

تباعد في اآلراء بين الفروف والجبير )سيفا كاراكان/األناضول(

تقدم لقوات الشرعية 
في ميدي وغارات تدّمر 

تعزيزات بتعز

متابعة

وقـــــال إنــــه ومــــع اســـتـــمـــراره »ســيــحــتــاج 
الـــعـــالـــم واألمــــــم املـــتـــحـــدة إلــــى اســتــمــرار 
اليمنين،  بمعاناة  واملــتــاجــرة  الــتــســّول 
عامًا إثر عام«، لكنه أشاد، في بيان أمس 
ــــن الـــعـــام لــألمــم  األربــــعــــاء، بــمــوقــف األمـ
ــال  املـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــس، وقـ
إنــه موقف »مــســؤول«، لكنه »ال يكفي«، 
وفــــق تــعــبــيــره. مـــيـــدانـــيـــًا، أعــلــنــت قـــوات 
أنها  للشرعية  املوالية  اليمني  الجيش 
حققت تقدمًا جديدًا في محافظة حجة 
الساحلية الحدودية، شمال غرب البالد، 
بــعــد مــواجــهــات مـــع االنــقــالبــيــن. ونــقــل 
اليمني  للجيش  التابع  الرسمي  املوقع 
الخامسة،  العسكرية  املنطقة  قــائــد  عــن 
ــلـــواء عــمــر ســـجـــاف، أن الــجــيــش حقق  الـ
تــقــدمــًا جــديــدًا بــاتــجــاه مــديــريــة حــيــران، 
ــمـــال تــحــريــر  ــكـ ــتـ ــــن اسـ ــا تـــمـــكـــن مـ ــدمـ ــعـ بـ
مدينة  من  والشرقية  الشمالية  األحــيــاء 
ــلـــت مــقــاتــالت »الــتــحــالــف  مـــيـــدي. وواصـ
الــعــربــي« غــاراتــهــا الــجــويــة ضــد مــواقــع 
عليها مسلحو جماعة  يسيطر  متفرقة 
ــثـــر مــن  ــأكـ ــلــــه )الــــحــــوثــــيــــن( بـ أنــــصــــار الــ
مــحــافــظــة فـــي الـــبـــالد. وأفــــــادت مــصــادر 
 11 نفذ  التحالف  بــأن  للحوثين  تابعة 
غارة جوية في منطقتي ميدي وحرض، 
بمحافظة حجة ذاتها. وفي تعز، أعلنت 
»التحالف«  أن  للشرعية  تابعة  مصادر 
 
ً
غـــارات جوية استهدفت رتــال أربــع  نفذ 

يتضمن تعزيزات للحوثين وحلفائهم، 
مــا أدى إلـــى تــدمــيــر أربــعــة أطــقــم، وســط 
أنــبــاء عــن قتلى وجــرحــى. ونقلت وكالة 
عن  للشرعية  الــتــابــعــة  اليمنية  األنـــبـــاء 
ــــرت  الــــــغــــــارات دمـ ــدر عـــســـكـــري أن  مــــصــ
والذخائر  بــاألفــراد  أطقم محملة  أربــعــة 
ووادي  حنة  ووادي  العقمة  منطقة  فــي 
متبعة، بمديرية الوازعية، بهدف تعزيز 
جبهات القتال في موزع ومعسكر خالد 
)غــرب تعز(، وأشــار إلــى احــتــراق األطقم 

املستهدفة بالكامل.

ــد الـــحـــكـــومـــي الــــــــذي يـــتـــرأســـه  ــ ــوفـ ــ ــــي الـ فـ
ــوزراء فــي الــحــكــومــة الشرعية  ــ رئــيــس الــ
فـــي مــؤتــمــر »االســـتـــجـــابـــة اإلنـــســـانـــيـــة«. 
لــكــن مــصــادر قــريــبــة مــن الــحــكــومــة قالت 
لـ«العربي الجديد« إن الحكومة حضرت 
كــونــهــا طــرفــًا مــعــنــيــًا بـــالـــصـــراع، ولــيــس 
املؤتمر،  عــن  مــســؤواًل  طــرفــًا  باعتبارها 
أو معنيًا بالدعم الذي أعلنت الحكومات 
املشاركة عن تقديمه. وخالل الـ48 ساعة 
بالنظر  اليمنين  آراء  تباينت  املاضية، 
إلــى املــؤتــمــر الــدولــي الـــذي نظمته األمــم 
املــتــحــدة عــلــى مـــدى يــومــن. فــفــي الــوقــت 
الذي اعتبرت فيه الغالبية من التعليقات 
إلــى حد مــا، بالوصول  أن املؤتمر نجح 
ــلـــوب مــــن األمــــم  ــى نـــصـــف الــــدعــــم املـــطـ ــ إلـ
املتحدة، إال أن البعض شكك في إمكانية 
الدولية  اإلنسانية  املــســاعــدات  تمثل  أن 
اإلنساني  الــوضــع  ملعالجة  كبيرًا  فــارقــًا 

في البالد. 
وفــــــي مـــقـــابـــل الـــتـــرحـــيـــب الــــرســــمــــي مــن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، بــطــريــقــة ال تخفي 
ـــن كـــونـــهـــا غـــيـــر مــعــنــيــة  ــفـــظـــات مــ ــتـــحـ الـ
ــم، مـــــن خـــــــالل تـــقـــديـــم  ــ ــــدعـ ــالـ ــ مــــبــــاشــــرة بـ
 ردود 

ُ
املــالحــظــات واملــطــالــبــات، لــم تــخــل

الــرأي  انتقادات على مستوى  الفعل من 
العام، عبرت عن خشيتها من أن يتحول 
بمعاناة  للمتاجرة  وسيلة  إلــى  املؤتمر 
املخلوع،  الرئيس  هاجم  كما  اليمنين. 
املــتــحــدة، إذ  علي عبدالله صــالــح، األمـــم 
دعا إلى إيقاف ما وصفه بـ«العدوان«، في 
إشارة إلى عمليات »التحالف العربي«، 

صنعاء، الرياض ـ العربي الجديد

عدا الحضور الذي بدا شرفيًا للحكومة 
عبيد  أحــمــد  بــرئــاســة  اليمنية  الشرعية 
ــة  ــابــ ــجــ ــتــ ــر »االســ ــمــ ــؤتــ ــي مــ ــ ــن دغـــــــــر، فــ ــ بــ
اإلنسانية«، في جنيف السويسرية لدعم 
الــيــمــن، وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاح املؤتمر 
فــي الــوصــول إلـــى مــا يــقــارب 50 باملائة 
من املبلغ املطلوب من األمم املتحدة، إال 
أنه عزز حالة التدويل املرتبطة باألزمة 
الــفــعــل  تــبــايــنــت ردود  فــيــمــا  الــيــمــنــيــة، 
الــيــمــنــيــة فــــي نــظــرتــهــا لــلــمــؤتــمــر الــــذي 

انعقد يوم الثالثاء املاضي.
اليمنية،  الحكومة  رئــيــس  نــائــب  وقــطــع 
وزير الخارجية عبدامللك املخالفي، الشك 
بــالــيــقــن، حـــول الــجــهــة املــعــنــيــة بــالــدعــم 
وما إذا كان سيذهب للحكومة أو لألمم 
املتحدة. وذكر، في تصريحات صحافية، 
أنه تم جمع ما يساوي 1.1 مليار دوالر. 
إنــهــا »ســتــذهــب جميعًا ملنظمات  وقـــال 
األمم املتحدة العاملة في اليمن لتنفيذ 
برامجها للمساعدات«، مؤكدًا في الوقت 
ــم الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لتنفيذ  ــه، دعــ ــ ذاتــ
ــيـــة« الــتــي  ــانـ ــة اإلنـــسـ ــابـ ــتـــجـ خـــطـــة »االسـ
األمــم املتحدة. وشــارك املخالفي  أقرتها 

تقّدم للشرعية في حجة
تباين يمني إزاء مؤتمر جنيف

تنقسم اآلراء في اليمن 
حول نتائج مؤتمر 

»االستجابة اإلنسانية«، 
في وقت تتواصل 
فيه المعارك وسط 

تقّدم جديد للشرعية 
في محافظة حجة 

الحدودية

محمد أمين

تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـوريـــة 
الضربات  بعد  املشتركة  التركية  العراقية 
ــل  ــ ــي نـــفـــذتـــهـــا تـــركـــيـــا داخـ ــتــ ــكـــريـــة الــ الـــعـــسـ
سورية وفي عمق الشمال العراقي، تحديدًا 
مــديــنــة ســنــجــار، الــتــي أصــبــحــت مــنــذ نحو 
العمال  حــزب  ملقاتلي  رئيسًا   

ً
معقال عامن 
الكردستاني.

ــارت فـــيـــه الـــضـــربـــات  ــ ــ ــــذي أثـ ــــي الــــوقــــت الــ وفـ
الــتــركــيــة مـــواقـــف مــتــبــايــنــة، دافـــعـــت تــركــيــا 
عن موقفها. وأكــد وزيــر الخارجية التركي، 
ــو، لـــوســـائـــل إعــــالم  ــلــ مــــولــــود جــــاويــــش أوغــ
تركية من أوزبكستان أنه »قبل ساعتن من 
اتفاقاتنا،  عليه  تنص  وكــمــا  العملية  هــذه 
املتحدة  الــواليــات  مــع  املعلومات  تقاسمنا 
وروسيا«. وأضاف »في األسابيع املاضية، 
نــا  نـــا األمــيــركــيــن وحــلــفــاء أبــلــغــنــا أصـــدقـــاء
عــبــر الـــقـــنـــوات الــعــســكــريــة والــدبــلــومــاســيــة 
بــأنــنــا ســنــشــن عــمــلــيــة فـــي هــــذه املــنــطــقــة«. 
وتابع »تركيا تتصرف بشكل شفاف حيال 
جميع القضايا. ليست لدينا أجندة سرية... 
نـــحـــن نـــحـــتـــرم وحــــــدة األراضـــــــــي الـــســـوريـــة 

ملقاتلي  قــاعــدة  بــأن تصبح سنجار  تسمح 
حزب العمال الكردستاني«، املصنف ضمن 
مـــا ُيــســّمــى بـــ«الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة« في 
الـــعـــالـــم. وكــــان الــكــردســتــانــي حــــّول منطقة 
ــراق إلـــى  ــ ــعــ ــ ــ ســـنـــجـــار فـــــي شــــمــــال غــــربــــي ال
قــاعــدة متقدمة لــه إثــر طــرد تنظيم »الــدولــة 
ــــد قلقًا  ـ

ّ
اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــش( مــنــهــا، مـــا ول

ــرجــم مــن خـــالل الــضــربــات الــجــويــة. 
ُ
تــركــيــًا ت

يــســتــهــدف  ــقــــصــــف ال  »الــ أن  عـــلـــى  وشـــــــــّدد 
البشمركة«، مشيرًا إلى أنه »تّم إبالغ رئيس 
ــكـــردي شــمــالــي الـــعـــراق، مسعود  اإلقــلــيــم الـ
بــارزانــي، والــواليــات املتحدة، وروسيا قبل 
ــارات«. وأبــــدى أســفــه لــســقــوط قتلى من  ــغـ الـ
الــبــشــمــركــة فـــي الــــغــــارات الــتــركــيــة، مضيفًا 

»لـــــم يـــكـــن مــــن املـــفـــتـــرض وجـــــــود ع نــاصــر 
جهتها،  مــن  املستهدفة«.  النقاط  فــي  منهم 
عـــّبـــرت الــــواليــــات املـــتـــحـــدة عـــن قــلــقــهــا إزاء 
الضربات التركية، كما قام مسؤول عسكري 
أميركي بزيارة مقر تابع للوحدات الكردية 
على  تأكيد  فــي  التركي،  الطيران  استهدفه 
حرص واشنطن على عدم تصاعد الخالف 
ــيـــا، والــــــوحــــــدات، خـــصـــوصـــًا كـــون  بــــن تـــركـ
األخيرة تعد الذراع البرية للتحالف الدولي 

في محاربة »داعش« في الشرق السوري.
مــن جــانــبــه، قـــال الــقــيــادي الــســوري الــكــردي 
الــجــديــد«، إن  لـ«العربي  الـــدار خليل،  الــبــارز 
»الــقــصــف الــتــركــي ملــواقــع تــابــعــة لــلــوحــدات 
التركية  العداء  الكردية استمرار لسياسات 
ــه«، عـــلـــى حــد  ــتـ ــيـ لـــلـــوجـــود الـــــكـــــردي، وقـــضـ
وصفه.. وأضاف أن »األتــراك باتوا في طور 
االستعداد لشن عملية عسكرية واسعة في 
شــمــال ســوريــة، تستهدف مــواقــع الــوحــدات 
ــة، وأخـــــــرى تـــابـــعـــة لـــحـــزب الــعــمــال  ــرديــ ــكــ الــ
الكردستاني في شمالي العراق. ومع غياب 
البيانات الرسمية التركية حيال ذلك، ولكن 
املسؤولن  وتصريحات  األخــيــر،  التصعيد 
باتت  العملية  بــأن  تشي  املتتابعة  األتــــراك 

قاب قوسن أو أدنى«.
وتــــوقــــع خـــلـــيـــل عــمــلــيــة تـــركـــيـــة فــــي شــمــال 
ــقــــرة ســبــق أن  ــة، مــشــيــرًا إلــــى أن »أنــ ســــوريــ
تــدخــلــت فـــي ســــوريــــة«، مــضــيــفــًا أنــــه »لــيــس 
مستغربًا أن تقوم بذلك مرة أخــرى. ويبدو 
 أنـــقـــرة تــخــشــى مـــن تـــحـــّول املــثــلــث الـــذي 

ّ
أن

يــربــط تــركــيــا وســوريــة والـــعـــراق إلـــى معقل 
لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، بــعــد أن بقي 
مــســلــحــوه لــفــتــرة طــويــلــة فــي جــبــال قنديل، 
ــرار الــتــركــي على منع  وهـــذا مــا يفسر اإلصــ
ذلك، رغم ما يجره ذلك من خالف مع اإلدارة 
ملقاتلة  األكــراد  تعتمد على  التي  األميركية 

داعش في سورية والعراق«.
بـــــــــدوره، أكـــــد املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــتـــركـــي، 
ــّرة عــلــى  ــ ــــصـ ــــاي يـــلـــمـــاز، أن بــــــالده »مـ ــتـ ــ أوكـ
ــــي يــســتــهــدفــهــا  ــابـ ــ مـــواجـــهـــة كــــل خـــطـــر إرهـ
فــي الـــداخـــل والــــخــــارج«، مــشــيــرًا فــي حديث 

لـ«العربي الجديد«، إلى أن »الغارات الجوية 
على شمال العراق وسورية كانت متوقعة«. 
ــار إلـــى أن »تــركــيــا كــانــت واضـــحـــة في  ــ وأشـ
ســتــكــون  الـــــفـــــرات،  درع  عــمــلــيــة  نـــهـــايـــة  أن 
بداية لعمليات أخــرى في سورية، من أجل 
القضاء على اإلرهــاب بكل أشكاله«، معربًا 
عن قناعته بأن »حزب العمال الكردستاني 
أخــــطــــر عـــلـــى تـــركـــيـــا مــــن تــنــظــيــم داعـــــــش«. 
البدء  التركي على وشــك  أن »الجيش  وأكــد 
منطقة  تطهير  أجـــل  مــن  عــســكــريــة  بعملية 
سنجار العراقية من مسلحي حزب العمال 
ــانـــي«، الفـــتـــًا إلــــى أن »الــحــكــومــة  ــتـ ــكـــردسـ الـ
العراق  كردستان  إقليم  وحكومة  العراقية 
لم تقوما بواجبهما، لذا فإن الجيش التركي 
مــضــطــر إلــــى إبـــعـــاد الـــخـــطـــر، وطـــــرد حــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي مـــن مــنــطــقــة سنجار 

القريبة من الحدود التركية«.
وأكــد يلماز أن حكومة بــالده »لــن تستأذن 
أي طــــرف مـــن أجــــل حــمــايــة مــواطــنــيــهــا من 
إرهــــاب الــداخــل والـــخـــارج«، فــي إشــــارة منه 
تحقيق  تحاول  التي  املتحدة  الواليات  إلى 
والتنظيمات  تركيا  تــوازن في عالقتها مع 
نّية بالده  أنباء تحدثت عن  وأكــد  الكردية. 
»إعـــادة ضريح سليمان شــاه، جــد مؤسس 
في  الــســابــق  مكانه  إلــى  العثمانية،  الــدولــة 
منطقة قره قوزاق في شمال شرقي حلب«، 
الفتًا إلى أن »تركيا ارتكبت خطأ بنقله من 
هناك بداية عام 2015، إبان سيطرة داعش 
على املنطقة، التي تعتبر أرضــًا تركية كما 

تنص اتفاقيات دولية«.
إقليم  مــع  بــعــالقــات مميزة  أنــقــرة  وتحتفظ 
قيام  تــحــاول تالفي  الــعــراق، كما  كردستان 
الجنوبية،  حدودها  على  لها  مضاٍد  إقليم 
وتــعــتــبــر ذلــــك مـــن الــخــطــوط الـــحـــمـــراء غير 
 هذا الوضع، 

ّ
املسموح بتجاوزها. وفي ظل

ــلـــق واضــــــــح الـــــدعـــــم األمــــيــــركــــي  ــقـ تـــــراقـــــب بـ
للوحدات الكردية التي تقاتل اآلن »داعش« 
الـــفـــرات، فــي مسعى للسيطرة  نــهــر  جــنــوب 
على مدينة الطبقة االستراتيجية في ريف 

الرقة الغربي.

سيناريوهات ما بعد الضربات التركية في سورية والعراق
قراءة

األتراك يستعدون 
لشن عملية واسعة في 

شمال سورية

االندفاعة األمنية التركية 
على المثلث الحدودي 

بين تركيا وسورية والعراق 
األخيرة، لن تبقى يتيمة 

على األرجح، في ظّل 
توقعات بميل أنقرة إلى 
شّن عملية واسعة ضد 

الوحدات الكردية في 
سورية، وحزب العمال 
الكردستاني في العراق

الوحدات الكردية تعتبر القصف التركي خطوة عدائية )دليل سليمان/فرانس برس(

والـــعـــراقـــيـــة«. بــــــدوره قــــال املـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية التركية، حسن مفتي أوغلو، إن 
أنقرة أبلغت امللحقن العسكرين األميركي 
والروسي خطيًا، بينما اتصل رئيس هيئة 
األركـــــــان الـــتـــركـــي الـــجـــنـــرال خــلــوصــي أكـــار 
بــنــظــيــريــه فـــي مــوســكــو وواشـــنـــطـــن. وقـــال 
الثالثة«  حــذرت تركيا منذ زمــن »األطــــراف 
ــن الـــحـــدود  الـــعـــامـــلـــة فــــي نـــطـــاق 30 كـــلـــم مــ
الجماعة  »مــواقــع  عــن  تبتعد  لكي  التركية 

اإلرهابية«.
ــبـــل الـــنـــظـــام  ــاد األبــــــــرز مــــن قـ ــقــ ــتــ وجـــــــاء االنــ
ــة »ســــانــــا«  ــ ــالـ ــ ــــوري بـــعـــدمـــا نـــقـــلـــت وكـ ــــســ الــ
لألنباء التابعة للنظام السوري، عن مصدر 
مسؤول في وزارة الخارجية، إدانته »بأشّد 
ــارخ الــــذي قــــام به  الـــعـــبـــارات الــــعــــدوان الـــصـ
نظام )الرئيس التركي رجب طيب( أردوغان 
على األراضـــي الــســوريــة«. وأضـــاف املصدر 
أن »سورية تؤكد أن هذا العدوان يتناقض 
املتحدة  األمــم  الــدولــي وميثاق  القانون  مع 
ومــبــدأ حسن الــجــوار، وتــحــذر مــن املساس 
بسيادتها ووحدة أرضها وشعبها«. ودعا 
املــجــتــمــع الـــدولـــي ومــنــظــمــة األمــــم املــتــحــدة 
إلى »إدانــة هذا العدوان وسياسات النظام 

التركي الداعمة لإلرهاب«.
ــــادت حـــكـــومـــة إقــلــيــم  ــأفـ ــ ــي الـــــعـــــراق، فـ أمـــــا فــ
كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، أن 
اعتذار  اإلقليم نقلت  التركية في  القنصلية 
الــطــائــرات التركية  أنــقــرة عــن قــيــام  حكومة 
بقصف موقع لقوات البشمركة في سنجار 
ــراره،  ــكــ ــهـــدت بـــعـــدم تــ ــعـ ــاطــــئ، وتـ بــشــكــل خــ
كــمــا عـــبـــرت عـــن اســـتـــعـــداد تــركــيــا مــعــالــجــة 

البشمركة الذين أصيبوا في القصف. 
ــي بـــيـــان،  ــ وكــــــــان الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، أكــــــد فـ
مــقــتــل نــحــو 40 مــن مسلحي حـــزب الــعــمــال 
ــجـــار، ونــحــو  ــنـ ــانـــي فــــي جـــبـــل سـ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ــدات »حــمــايــة  ــ 30 آخـــريـــن يــنــتــمــون إلـــى وحـ
الــشــعــب« الـــســـوريـــة الـــكـــرديـــة فـــي جــبــل قــرة 
تــشــوك، شــمــال شــرقــي ســوريــة، فــي القصف 
الــذي طــاول املنطقتن فجر الــثــالثــاء. وكــان 
ــان قــد أعــلــن، الــثــالثــاء، أن بـــالده »لــن  ــ أردوغـ
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الموصل منكوبة: 30 ألف ضحية مدنية

مصر: تشكيك بروايات التصفيات

رفض تحويل المؤسسة العسكرية إلى قوة ثانية
دعوات إلخضاع الفصائل لسلطتها بعد هزيمة »داعش«

45
سياسة

األردن والمؤامرة 
على سورية

بغداد ــ محمد الرفاعي

حــــــّولــــــت أكـــــثـــــر مــــــن ســــبــــعــــة أشـــــهـــــر مــن 
الــقــتــال املــتــواصــل ضـــد تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
ــيـــة« )داعـــــــش(، مــديــنــة املــوصــل  اإلســـالمـ
إلى »هيروشيما العراق«، بسبب الدمار 
ــا، والـــخـــســـائـــر  ــهــ الــــهــــائــــل الـــــــذي لـــحـــق بــ
املدنين،  صــفــوف  فــي  الكبيرة  البشرية 
ــد  ــيـــات »الـــحـــشـ ــيـــشـ ــلـ ــيــــطــــرت مـ ــا ســ ــمـ ــيـ فـ
ــــس عـــلـــى مـــديـــنـــة الــحــضــر  الـــشـــعـــبـــي« أمـ
األثرية شمال مركز القضاء بعد معارك 

شرسة مع »داعش«.
ــراقـــي حــيــدر  ــعـ ــان رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـ ــ وكــ
الــعــبــادي، قــد أعــلــن مــع انــطــالق املــعــارك 
نــحــو املــوصــل فــي 17 أكــتــوبــر/ تشرين 
ــهـــدف  »الـ أن  املــــاضــــي،  الــــعــــام  مــــن  األول 
قــبــل األرض«، إال  اإلنـــســـان  تــحــريــر  هـــو 
ذلك  عكس  ظهر 

ُ
ت اآلن  حتى  النتائج  أن 

صفوف  فــي  البشرية  فالخسائر  تمامًا، 
ــار في  ــدمـ الــســكــان فــاقــت الــتــوقــعــات، والـ
املدينة بلغ نحو 80 في املائة منها، حتى 
أن أحياء سكنية كاملة ُسّويت منازلها 

باألرض على رؤوس ساكنيها.
وحتى التاسع عشر من الشهر الحالي، 
ــة فــــي صــفــوف  ــيـ ــدنـ بــلــغــت الـــخـــســـائـــر املـ
انطالق  منذ  املوصل  مدينة  في  السكان 
املــعــارك، وفــقــًا ملــســؤول عــراقــي، أكــثــر من 
30 ألف قتيل وجريح، ما زال قرابة أربعة 
آالف مدني من القتلى تحت األنقاض أو 

في عداد املفقودين.
ــكــــومــــي عـــــراقـــــي بـــــارز  وقـــــــــال مـــــســـــؤول حــ
الحكومة فرضت  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
حــظــرًا عــلــى نــشــر أرقـــــام خــســائــر املــدنــيــن 
بسبب عددها املخيف، مشيرًا إلى أن عدد 
تل من املدنين بلغ 16 ألف مدني في 

ُ
من ق

املوصل وبلدات برطلة والحمدانية وحمام 
الــعــلــيــل وبــعــشــيــقــة والـــقـــيـــارة وتــــل سقف 
وخــازر  وبلدات محوري مخمور  وتلكيف 
نــحــو تسعة   عــن تلعفر، مــن بينهم 

ً
فــضــال

ــتــــراوح عــدد  آالف طــفــل وامــــــــرأة، بــيــنــمــا يــ
الجرحى بن 18 و19 ألف جريح. وبحسب 
املسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن 

القاهرة ــ العربي الجديد

تــعــزز هــويــة الــشــبــان الــذيــن أعــلــنــت وزارة 
الداخلية املصرية عن تصفيتهم أو القبض 
عليهم في مداهمة مزارع ووحدات سكنية 
في محافظتي دمياط والبحيرة، قبل أيام 
ــة الــداخــلــيــة  ــ مـــن الـــشـــكـــوك فـــي صــحــة روايــ
حــول تورطهم في أحــداث عنف في مصر. 
وأعــلــنــت الــداخــلــيــة عــلــى مـــدار األســبــوعــن 
املاضين، تمكنها من تصفية واعتقال عدد 
من املتورطن في حوادث إرهابية بعضها 
في  مارجرجس  كنيستي  بتفجير  يرتبط 
بمحافظة  ومــارمــرقــس  الــغــربــيــة  محافظة 
اإلسكندرية. إال أن مصادر خاصة كشفت 
ــديـــد«، حــقــيــقــة املـــداهـــمـــات  لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـ
التي نفذتها قوات األمن خالل األسبوعن 
املـــاضـــيـــن ملـــــــزارع ووحـــــــــدات ســكــنــيــة فــي 
عدد  ومقتل  ودمياط،  البحيرة  محافظتي 
من قاطنيها، بدعوى تورطهم وضلوعهم 
ــة اســـتـــهـــدفـــت قــــوات  ــيـ ــابـ فــــي عــمــلــيــات إرهـ
لـ«العربي الجديد«،  األمن. وقالت املصادر 
إن روايـــــة الــداخــلــيــة لــيــســت صــحــيــحــة، إذ 
املـــقـــبـــوض عــلــيــهــم أو تــعــرضــوا  إن أغـــلـــب 
القانون ليسوا أعضاء  إطــار  للقتل خــارج 
فــي جماعات مسلحة بما فــي ذلــك تنظيم 
»داعــــــــش«. ووفـــقـــًا لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن بعض 
ليسوا  الــجــســديــة  للتصفية  تــعــرضــوا  مــن 
أعضاء في تنظيم »داعش« بعكس روايات 
عالقة  وال  األمنية،  لألجهزة  رسمية  شبه 

لهم باستهداف الكنيستن. 
وأوضحت املصادر أن هؤالء الشباب مجرد 
له نشاط  لـــ«داعــش«، وبعضهم  مناصرين 
ويكتب  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
بأسماء مستعارة، ويرجح الوصول إليهم 
عــن طــريــق تــتــبــع حــســابــاتــهــم الشخصية. 
وأشــارت إلى أن أحد املقتولن في دمياط 
ــازي كــحــلــة )32  ــ ويـــدعـــى الــســيــد الــســيــد غـ
عــامــًا(، من أنصار »داعـــش« وليس عضوًا 
فــيــه وال يــشــارك فــي أي أعــمــال قتالية وال 
الداخلية  وزارة  واتــهــمــت  مسلحة.  أعــمــال 
كحلة بــالــتــورط فــي زرع عــبــوة ناسفة في 
رأس البر منذ أسبوعن، وقامت بمداهمة 
مــحــل إقـــامـــتـــه. وأشــــــارت املـــصـــادر نفسها 
إلى أن كحلة كان يستخدم اسمًا مستعارًا 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  للكتابة 

غالبية الضحايا سقطوا بواسطة القصف 
الجوي والصاروخي على املدينة.

هـــذه األرقـــــام أكـــدهـــا بــيــتــر مـــاريـــو، وهــو 
ــــي شــــــاب يـــعـــمـــل مــتــطــوعــًا  ــانـ ــ طـــبـــيـــب أملـ
عراقين  أطباء  من  مشترك  فريق  ضمن 
وأوروبــــيــــن وأتــــــراك ملــســاعــدة الــســكــان. 
»الــعــربــي  وأوضـــــح مـــاريـــو فـــي حــديــث لـــ
ــن الـــواقـــع  ــدد قـــريـــب مـ ــعـ ــد«، أن الـ ــديـ الـــجـ
انتهاء  »بعد  املدينة، مضيفًا:  في  املريع 
ــاره  ــ ــل شـــخـــص جـ ــ ــة ســـيـــتـــفـــقـــد كـ ــركــ ــعــ املــ
الوقائع ما حدث في  ظهر 

ُ
وقريبه، وست

املوصل«.
والقيادي  العراقي  البرملان  عضو  وقــال 
عز  النائب  العراقية،  الــقــوى  تحالف  فــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  الــديــن الـــدولـــة، لـــ
»حــجــم الـــدمـــار مــهــول وغــيــر مــســبــوق«، 
ــــرة  ــــدمـ املـ املــــــنــــــازل  ــًا أن »عـــــــــدد  مــــوضــــحــ
حتى  بلغ  العسكرية  العمليات  نتيجة 
املــاضــي 10 آالف و700 منزل،  األســبــوع 
أمــا البنى التحتية، من دوائــر ومــدارس 
ومستشفيات وجسور وطــرق وخدمات 
كــالــكــهــربــاء واملــــاء واالتــــصــــاالت، فــحــّدث 
»املــديــنــة  بــال حــــرج«. ووصـــف املــوصــل بـــ
قصف بكل أنواع األسلحة 

ُ
املستباحة، إذ ت

أن  معتبرًا  القانونية«،  وغير  القانونية 
»هذه مأساة حقيقية، فاملوصل ُدمرت«، 
ــيـــاء،  ــــن ســيــذهــب أهــلــهــا األحـ  »أيـ

ً
ــائـــال سـ

فــنــحــن نــتــحــدث عـــن مــلــيــونــي مــدنــي هم 
ســكــان املــوصــل ســيــعــودون ويــجــدون أن 
املدينة ُمــســحــت«. وأوضـــح »أنــنــا طلبنا 
من الحكومة أكثر من مــرة إعــادة النظر 
فــي الــخــطــة الــعــســكــريــة فــي الــتــعــامــل مع 
املــدنــيــن ومـــع الــبــنــى التحتية، ولــكــن ال 
شيء حصل، وما كنا نخشاه وقع اآلن«، 

تحت اســم »شــهــاب ثــاقــب«، وكتب مقاالت 
للتنظيم  مناصرة  مــعــّرفــات  نشرتها  عــدة 
يــكــون  أن  املـــصـــادر  ــم تستبعد  املــســلــح. ولـ
أغلب املقبوض عليهم من الشباب املطاَرد 
ــــوا مــحــافــظــاتــهــم  ــــركـ ــن قــــــوات األمـــــــن، وتـ مــ
وانتقلوا إلى أماكن أخرى هربًا من أجهزة 
ــنـــي،  ــال الــخــبــيــر األمـ ــ ــن. مــــن جـــهـــتـــه، قـ ــ ــ األمـ
الــعــمــيــد مــحــمــود قــطــري، إن الــقــبــض على 
شــبــان ليس لهم عــالقــة بتنظيم »داعـــش« 
ــلـــى الــعــنــاصــر  ــبـــض عـ ــقـ ــد فــــي الـ ــاعـ ال يـــسـ
املسلحة، وهو ما يسهم في تزايد العنف. 
وأضــــاف قــطــري، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــة تــعــانــي  ــيـ ــنـ ــــزة األمـ ــهـ ــ ــد«، أن األجـ ــديــ ــجــ الــ
نــقــصــًا فـــي املــعــلــومــات، ولـــذلـــك فـــإن خطط 
واســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب تــكــون 
خاطئة بالطبع، وتهدر فرص القبض على 

الجناة الحقيقين. 
الخبير األمني من سرعة إعالن  وتعجب 
أســـمـــاء املـــتـــورطـــن فـــي تــفــجــيــر كنيستي 
الــغــربــيــة واإلســـكـــنـــدريـــة، فـــي حـــن حصل 
أحدهم على براءة من قبل النيابة العامة 
فــي محافظة الــبــحــر األحــمــر، وقـــام اثــنــان 
وهو  للشرطة،  نفسيهما  بتسليم  آخـــران 
مــؤشــر عــلــى عـــدم تــورطــهــم فــي أي أعــمــال 
التصفيات  أسلوب  أن  عنف. وشــدد على 

الفتًا إلى »تفشي األمراض داخل املوصل 
وخارجها في املخيمات، كالجرب وشلل 
األطفال، إضافة إلى تلوث املياه والجوع، 
وهذه وصمة عار كبيرة على الجميع«. 

قــال نائب رئيس لجنة األمــن  مــن جهته، 
ــاع فــــي الـــبـــرملـــان الــــعــــراقــــي، نــايــف  ــ ــدفـ ــ والـ
الجديد«،  »العربي  لـ في حديث  الشمري، 
ــار فــــي الـــجـــانـــب األيـــمـــن  ــ ــدمـ ــ إن نــســبــة الـ
للموصل كبيرة جدًا قياسًا على الجانب 
األيسر، وذلــك بسبب محاصرة »داعــش« 
داخــلــه. وطــالــب الــشــمــري الــــدول العربية 
»بإنقاذ املوصل وأن تكون لها وقفة جادة 
مع أهالي محافظة نينوى إلعمار املناطق 
التي تضررت نتيجة الدمار الكبير الذي 
لحق بهذه املنطقة، ألن الحكومة العراقية 
تمر بأزمة اقتصادية وعلى هذه الدول أن 
الحكومية  املؤسسات  بناء  في  تساعدنا 
ــات واملـــــــــــــدارس  ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــاملــ ــة، كــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ املــ

والجسور ومنظومات الكهرباء«.
أما رئيس لجنة حقوق اإلنسان النيابية، 
»الـــعـــربـــي  ــال لــــ ــقـ عـــبـــد الـــرحـــيـــم أحــــمــــد، فـ
الــجــديــد«، إن »األوضـــــاع اإلنــســانــيــة في 
املــوصــل أســوأ مــن أن توصف بكلمات«. 
وأضاف أن »ما لم يتم تدميره في املعارك 
وعــلــى يـــد داعــــش تــمــت ســرقــتــه، فحتى 
مــحــطــات املـــيـــاه ســـرقـــت، وأنــــا أعــتــقــد أن 
هذه السرقة لم تحصل على يد مواطنن 

عادين بل من جهات أمنية«. 
ــيــــة جــمــيــلــه  ــراقــ ــعــ ــــت الـــنـــائـــبـــة الــ ــهــ ــ ووّجــ
العبيدي، نداء استغاثة عاجل للعبادي 
وبعثة األمم املتحدة في بغداد إلسعاف 
املــواطــنــن املحاصرين فــي األحــيــاء غير 
املـــحـــررة مــن الــجــانــب األيـــمـــن. وأضــافــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هناك  فــي حــديــث لـــ
من يستغيث، وهناك من يموت، وهناك 
 تـــحـــت أنــــقــــاض مـــنـــزلـــه، 

ً
ـــن فــــعــــال ــ مــــن ُدفــ

ــــى أن  فـــمـــا يـــجـــري مـــصـــيـــبـــة«. ولـــفـــتـــت إلـ
»األطفال يعانون من الجوع والحرمان، 
ــواد الــغــذائــيــة  ــاملـ ونــطــالــب بــإســعــافــهــم بـ
غير القابلة للتلف وإيصالها عن طريق 
الطيران ليسدوا بها بعض رمق الجوع 

لحمايتهم من املوت«.

خيوط  ملعرفة  فــرصــة  يتيح  ال  الجسدية 
الخاليا اإلرهابية إذا صح أن املتهمن من 
بــل يجب  العنف،  فــي  املــتــورطــة  العناصر 
اعترافات  النــتــزاع  حياتهم  على  الحرص 
دقــيــقــة حــــول أســـلـــوب وأفـــــــراد الــعــنــاصــر 

اإلرهابية، بما يتيح تفكيك تلك الخاليا.
مـــن جــهــتــه، قــــال خــبــيــر فـــي مــركــز األهــــرام 
لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة إن الــخــلــط الـــذي 
العناصر  بــن  األمــنــيــة  األجــهــزة  تنتهجه 
املسلحة املنتمية لتنظيم »داعــش« والتي 
تعمل في وادي ودلتا النيل، وبن الشباب 
ــر يــنــطــوي  املـــعـــارض لــلــنــظــام الـــحـــالـــي، أمــ
على أزمــة شديدة في سبيل القضاء على 
السياسي، في  الخبير  اإلرهـــاب. وأضـــاف 
ــراءة  حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن بـ
أحد املتهمن في تفجير كنيستي الغربية 
البحر األحمر،  واإلسكندرية في محافظة 
يشكك تمامًا في تحريات األجهزة األمنية 
حول املتورطن في التفجيرات. ولفت إلى 
أسلوب تخفيف  على  تعتمد  الداخلية  أن 
ــــود تقصير  الــضــغــط عــلــيــهــا لــنــاحــيــة وجـ
أمني فادح، حتى لو أدى هذا إلى توريط 
أشـــخـــاص أبـــريـــاء وتــعــريــضــهــم وأســرهــم 
ــبـــي مـــــن هــــذه  لـــلـــخـــطـــر أمــــــــام غــــضــــب شـــعـ

األعمال اإلرهابية.

تقديرات بأن عدد 
من ُقتل من المدنيين 

بلغ 16 ألف شخص

بقاء الحال على 
ما هو عليه يعني 

صراعات داخلية 
وضررًا لألمن

واشنطن تجّمد تصنيف »اإلخوان« إرهابية
القاهرة ــ العربي الجديد

أكد أمن لجنة العالقات الخارجية بجماعة اإلخوان املسلمن 
الحالية جّمدت  األميركية  اإلدارة  أن  املصرية، محمد ســودان، 
اإلرهابية. وقال  املنظمات  الجماعة على قوائم  إدراج  مشروع 
البيت  إن  الجديد«،  »العربي  لـ ســودان، في تصريحات خاصة 
األبيض جّمد املشروع ألجل غير مسمى، وال نعلم ما إذا كان 
 أم ال؟ وأضاف »تجميد املشروع ال يخرج 

ً
سيتم فتحه مستقبال

عـــن ســبــبــن أســاســيــن، وهــمــا االســتــمــاع إلـــى تــوصــيــة وكــالــة 
االستخبارات )سي آي إيه( ووكالة األمن القومي ملا تمثله تلك 
األميركية«.  املتحدة  الــواليــات  أمــن  مــن خــطــورة على  الخطوة 
وتابع »إضافة إلى استماع )الرئيس األميركي دونالد( ترامب، 
إلى استشارات من مستشارين في إدارتــه«. ورّجــح ســودان أن 

يكون إعالن ترامب في السابق عزمه إدراج الجماعة على قوائم 
االنتخابية  الحملة  إطار وعود  يأتي في  اإلرهابية،  املنظمات 
التي ال يتحقق بعضها في وقت الحق. وحول ما أسفرت عنه 
لدى  الراهن  للنظام  التابعة  املصرية  الرسمية  الوفود  جهود 
املؤسسات األميركية، وما إذا كان نتج عنها أي عوائق تتعلق 
أن  أوضـــح ســــودان  أمــيــركــا،  فــي  للجماعة  بأنشطة ذات صــلــة 
 من السعي وراء هذا األمر«، في إشارة 

ّ
»النظام املصري ال يكل

ــــاب. وأضـــاف  إلـــى مــحــاولــتــه إدراج الــجــمــاعــة عــلــى قــوائــم اإلرهـ
»النظام ال يقوم بهذا في الــواليــات املتحدة فقط بل أيضًا في 
بريطانيا وكثير مــن الـــدول األوروبـــيـــة«. وتــابــع »لــألســف هذا 
ــده... ولــكــن هــنــاك تــوجــه لدى  ليس تــحــرك النظام املــصــري وحــ
بعض أنظمة الخليج في هذا الشأن، فهم ينفقون أموااًل طائلة 

للوصول إلى نتيجة في هذا اإلطار«.

للحديث تتمة...

فصول من  
تدمير الجيش 

العراقي

في  العراقي،  الجيش  تدمير  عملية  من  فصوال  مستقيلون  عراقيون  ضباط  يروي 
السنوات الماضية، تضمنت تجاوزات مليشياوية من جهة، وشتائم كالها قائد فيلق 
سوء  إلى  إشارة  في  وذلك  أخرى،  جهة  من  لهم  سليماني  قاسم  اإليراني  القدس 

أحوال الجيش، الذي أصبح قوة ثانوية في البلد

عثمان المختار

كــان آخــر لــقــاء جمعه مــع قــائــد فيلق 
الـــقـــدس اإليــــرانــــي قـــاســـم ســلــيــمــانــي 
قــرر تقديم  عــام 2014، بعدها  نهاية 
قليلة  بأشهر  العراقي  الجيش  مــن  استقالته 
ألسباب صحية، رغــم أن وضعه ما زال جيدًا 
ــدان إال أن  ــيــ ضــمــن مــعــايــيــر املــقــاتــلــن فـــي املــ
ما  تحقق  الشخصية  والــعــالقــات  »الــوســاطــة 
ــال الــلــه  تـــريـــد«. هـــكـــذا ربــــط الــعــقــيــد حــســن مــ
على  وحصوله  الجيش  مــن  استقالته  تقديم 
إلى  بعدها  وانــتــقــالــه  حينها  مناسب  تقاعد 
عامن  نحو  منذ  يعيش  أربــيــل، حيث  مدينة 
هــنــاك مـــع أفـــــراد أســـرتـــه، مـــع تــحــول الــجــيــش 
العراقي إلى قوة ثانوية، وعدم احترام القادة 
وقــادة  الشعبي«،  »الحشد  مليشيات  قبل  من 
الحرس الثوري اإليراني. في هذا السياق، بّن 
مال الله أن »مشهد قاسم سليماني وجنوده 
مــتــجــواًل بــاملــدن الــعــراقــيــة كــاآلمــر الــنــاهــي، ال 
عشريني  شــاب  اقــتــحــام  أن  كما  تقّبله،  يمكن 
الله  الــعــصــائــب أو كــتــائــب حـــزب  مــن مليشيا 
العراقي لغرفة الضباط في القاعدة العسكرية، 
ــر،  واضــعــًا ســاقــا على أخـــرى، ومــوّجــهــًا األوامـ
ال يــرضــاه الــضــابــط الــحــقــيــقــي«. مـــال الــلــه من 
متفاوتة،  برتب  عراقي  700 ضابط  بن نحو 
لوا االستقالة من الجيش، وبعضهم ترك 

ّ
فض

ــبــر مــفــصــواًل مــن الــجــيــش، وفــق 
ُ
الــخــدمــة واعــت

مــحــاكــمــات عسكرية جـــرت بــبــغــداد خـــالل أقــل 
من ثالث سنوات.

»العربي الجديد«،  ولفت مال الله في حديث لـ
إلى أن »سليماني ال يمكن أن يبني العراق ال 
هو وال من معه. وهذه حقيقة يعلمها الجميع 
ــادة  ــبـــادي، وقــ بــمــن فــيــهــم حــكــومــة حـــيـــدر الـــعـ
املستحيل  مــن  أن  كما  تمامًا  السلطة.  أحـــزاب 
ثــلــة عــصــابــات همجية مثل  الــعــراق  تبني  أن 
تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة )داعــــــــــش(«. كــمــا 
الله لقاء مع سليماني في أواخر  وصف مال 
دارت معركة  حــيــث  تــكــريــت،  قـــرب   2014 عـــام 
اســتــعــادة املــديــنــة مــن »داعــــش« بــأنــه »صــدفــة 
سيئة للغاية«. ونّوه إلى أن »سليماني شتمنا 
ــراد مــن حمايته  فــي أرضــنــا، حــن جـــاء مــع أفــ
ــعـــاف تــابــعــة  بـــعـــربـــات عــســكــريــة وســــيــــارة إسـ
لـــــوزارة الــصــحــة الــعــراقــيــة مــع طــبــيــب إيــرانــي 
لسحب جثة الجنرال حميد تقوي الــذي قتله 
داعــش، بإحدى معارك جنوب ســامــراء، وقال 
حرفيًا )عرب خونة(، ولم يرد أحد عليه آنذاك، 
ــان ال يحتمل أي جــــدال، وداعـــش  كـ فــالــوضــع 
يحاصر وحدات الجيش من كان اتجاه وكأنه 

كان يحّملنا مسؤولية مقتله«.
االستقالة بن ضباط الجيش أو ترك الخدمة 
الــعــســكــريــة نــهــائــيــًا، لـــم تــتــحــول إلــــى ظــاهــرة 
حــتــى اآلن، فــعــددهــم ال يــتــجــاوز مــئــات على 
مـــدار الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة. فغالبية من 
تـــركـــوا الــخــدمــة أو اســتــقــالــوا لــهــم أســبــابــهــم 
أو  اللفظية،  لــإلهــانــة  كتعّرضهم  املــتــشــابــهــة، 
الضرب أو عدم احتمالهم التحول إلى ضباط 
بال صالحيات، وهم بالعادة من قادة وضباط 
الــجــيــش الـــعـــراقـــي الــســابــق الـــذيـــن اضــطــرهــم 
الوضع االقتصادي للعودة من أجل املرتب أو 
ال  الــذي  العمل  وأداء  الوطنية،  بالخدمة  حبًا 
يجيدون غيره، إال أنهم يصرون على ضرورة 
بدء الحكومة بمعالجة الوضع داخل العراق، 
ومنع تحول الجيش إلى قوة هامشية مقارنة 
مليشيات  أو  الـــكـــرديـــة  »الــبــشــمــركــة«  بـــقـــوات 

»الحشد الشعبي«.
العبيدي،  فندي  الــوهــاب  عبد  الضابط  وقــال 
صل عن الخدمة بعد مغادرته وحدته 

ُ
الذي ف

العسكرية في شهر مــــارس/آذار املــاضــي، إنه 
 فــي األردن عـــدة ســـنـــوات«، ولـــم يحتمل 

ّ
»ظــــل

الــغــربــة، ومــشــاهــد املـــعـــارك وهـــو جــالــس أمــام 
الــعــودة بعد فتح  زوجته من دون عمل، فقّرر 
لــضــبــاط الجيش  الـــعـــودة  بـــاب  الـــدفـــاع  وزارة 
العراقي السابق. وأضاف أنه »بعد ستة أشهر 
عدت لألردن وأنا نادم على التجربة، فلم أجد 
الجيش باملعنى الحقيقي كما كان«. وبّن أن 
»أفرادًا من حزب الله اللبناني من الذين شاركوا 
الشتائم  كانوا يستخدمون  الفلوجة  بمعركة 
أكثر من استخدامهم أسلحتهم، وآخرين من 
مليشيات الحشد ارتكبوا انتهاكات، ولم نكن 
قادرين على ردعهم. وكنا نشعر بأننا أمامهم 
مـــجـــرد شــكــل مـــن دون مـــضـــمـــون، ومــســمــوح 

ــــي األول مــن  ــــيء مـــعـــنـــا«. وفـ فـــعـــل أي شـ لـــهـــم 
مليشيا  زعيم  أطلق  املاضي  سبتمبر/أيلول 
أثــار غضبًا  »بــدر« هــادي العامري، تصريحًا 
العراق، عندما قال في  وامتعاضًا واسعًا في 
بمحافظة  الـــدور  مدينة  مــن  صحافي  مؤتمر 
صــالح الــديــن، إن »قـــوات بــدر أصبحت أقــوى 

ــه تــصــريــح  ــبـ ــقـ مــــن الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة«. وأعـ
الخزعلي،  قيس  »العصائب«  مليشيا  لزعيم 
»الــرديــفــة«، خالل  وصــف فيه قــوات الجيش بـــ
ــر املــلــيــشــيــا  ــنـــاصـ ــــن عـ ــد مـ ــشـ ــــي حـ ــه فـ ــ كـــلـــمـــه لـ
فــــي بــــغــــداد. وأثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات الـــعـــامـــري 
الذي  الجيش،  صفوف  في  كبيرة  اعتراضات 

فيما  الــعــســكــريــة،  للمؤسسة  إهــانــة  اعــتــبــرهــا 
من  العامري،  الــذي حضره  االستعراض  خال 
أي تمثيل رســمــي ســـواء مــن محافظة صالح 
الدين أو من الحكومة املركزية ببغداد. ونقلت 
»رويترز« في تقرير سابق لها عن مسؤولن 
عــســكــريــن فــي الــجــيــش األمــيــركــي، قــولــهــم إن 

»الــقــيــاديــن فـــي مــلــيــشــيــا الــحــشــد أبـــو مــهــدي 
املهندس وهادي العامري، يمارسون نفوذهم 
عــلــى وحــــدات الــجــيــش فــي محافظتي ديــالــى 
وصالح الدين«، مؤكدين أنهم »يمارسون دور 

اإلشراف على الجيش العراقي هناك«. 
وبعد االحــتــالل األمــيــركــي للعراق عــام 2003، 
الــعــراقــيــة ممثلة  املــؤســســة العسكرية   

ّ
تــّم حــل

بــالــجــيــش وجــمــيــع املـــؤســـســـات الــتــابــعــة لــه، 
كهيئة التصنيع العسكري والوحدات القتالية 
الــخــاصــة، بــقــرار مــن الحاكم األمــيــركــي املدني 
لــلــعــراق بـــول بــريــمــر. وعــلــى أثـــره تــم تأسيس 
كانت  مسلحة  مليشيات  نــواتــه  جديد  جيش 
تتواجد في إيران، كأجنحة مسلحة للحركات 
ــدام حــســن.  ــ الــســيــاســيــة املـــعـــارضـــة لــحــكــم صـ
ورغم إعالن رئيس الوزراء حيدر العبادي في 
كلمه له من واشنطن الشهر املاضي، حرصه 
ــادة  ــ ــــالح املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، وإعـ عــلــى إصـ
»الهيبة للجندي العراقي«، إال أن الحال بشكل 
مقارنة  للجيش،  بالنسبة  سيئًا  زال  مــا  عــام 
بــمــا يــحــصــل عــلــيــه نــظــراؤهــم فـــي املليشيات 
)الحشد الشعبي(، أو قوات »البشمركة«. كما 
أن وجـــود وحــــدات الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
بــالــنــســبــة للكثير  الــجــيــش  يـــخـــرج تــصــنــيــف 
مـــن الـــعـــراقـــيـــن مـــن خـــانـــة الـــوطـــنـــيـــة. وتــعــّهــد 
العبادي بأن »يكون الجيش للسنة والشيعة 
ــي مـــكـــونـــات  ــ ــاقـ ــ ــيـــن واألكــــــــــــــراد، وبـ ــيـــحـ واملـــسـ
الشعب«، وهو ما لم يلمسه املواطن حتى اآلن.

ويـــروي الــرائــد ســعــدون أركـــان القيسي، كيف 
»كونه ال يحمي«،  قدم استقالته من الجيش  لـ
ــر لـــلـــخـــضـــوع لـــلـــعـــرف  ــ ــطـ ــ ــا اضـ ــعــــدمــ وذلـــــــــك بــ
اعــتــذار( لعائلة أحد  أو  مــال  )دفــع  العشائري 
الجنود مطلع العام الحالي. وأوضح القيسي، 
التجهيزات  لبيع  مــتــجــرًا  أخــيــرًا  افــتــتــح  الـــذي 
الرياضية في منطقة حافظ القاضي ببغداد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »فــوجــئ  فــي حــديــث لـــ
ــام مــن توجيهه عــقــوبــة ألحـــد الجنود  بــعــد أيـ
بــســبــب شــجــار مــع جــنــدي آخــــر، بــاتــصــال من 
رجل قدم نفسه أنه شيخ عشيرة، وقال لدينا 
ــك أهـــنـــت ابـــنـــنـــا«. وأضــــاف  حـــق عــشــائــري ألنــ
»بعد حديث طويل رفضت وتعاليت، لكني لم 
أجــد أي دعــم أو مساندة واضــطــررت للذهاب 
واالعــتــذار والحمد لله اكتفوا بذلك ولــم أدفع 
أي مــال. بعدها قــررت أن أتــرك الجيش فليس 
مــن املــنــاســب بــعــد الــيــوم الــتــواجــد فــي قــاعــدة 
يتواجد فيها هذا الجندي الذي اعتذرت منه 

على شيء لم أكن فيه مخطئًا«.

عراقية  أمــن  مــصــادر  كشفت 
وأخرى قبلية بارزة، في محافظة 
عن  الجديد«،  لـ«العربي  ــبــار،  األن
صدور مذكرات اعتقال قضائية، 
بحق أكثر من 20 شخصية، ضمن 
التي  العشائر«  بـ«قوات  يُعرف  ما 
تقاتل تنظيم »داعش« منذ نحو 
رفيع  ضابط  وقال  سنوات.  ثالث 
العراقية،  الشرطة  المستوى في 
بحق  ــدرت  ص قبض  ــر  »أوامـ إّن 
بعضهم  شخصًا،   20 مــن  أكثر 
يــتــبــوأ مــســؤولــيــة قــيــاديــة في 
تشكلت  التي  العشائرية  القوات 
تنظيم  لــقــتــال   2015 مــطــلــع 
داعش«، كاشفًا عن أّن »مذكرات 
القبض صدرت من محاكم األنبار 
اتهامات  على  بــنــاًء  ــداد،  ــغ وب
وتلقي  جنائية،  قضايا  بارتكاب 

رشى، ودعاوى فساد وابتزاز«.

مذكرات اعتقال 
لقيادات عشائرية

SCOOP

تــطــالــب قـــيـــادات فــي الـــعـــراق بــإعــادة 
الــهــيــبــة إلــــى الــجــيــش الـــعـــراقـــي، وأن 
يــكــون هــو الــقــوة الــضــاربــة الوحيدة 
فـــي الـــبـــلـــد، عــبــر ضــغــط دولـــــي على 
جــمــيــع املــلــيــشــيــات لــالنــضــمــام إلــيــه 
تنظيم  املعارك مع  االنتهاء من  بعد 

»الدولة اإلسالمية« )داعش(. 
وحـــول ذلـــك، قــال النائب فــي البرملان 
علي الــشــويــلــي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
العراقين يجب  »لضمان سالمة  إنه 
بـــعـــد االنـــتـــهـــاء مــــن تـــحـــريـــر املـــوصـــل 
ومــا تبقى مــن بــلــدات، أن يتم تخيير 
الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة بــــن االنـــضـــمـــام 
لــلــجــيــش أو إلــــقــــاء ســـالحـــهـــا، فــبــقــاء 
ــو عـــلـــيـــه يــعــنــي  ــ ــا هــ ــ ــلــــى مــ ــال عــ ــ ــحــ ــ الــ
صــــــراعــــــات داخــــلــــيــــة وضــــــــــررًا بـــأمـــن 
الـــبـــالد«. وتــابــع أنـــه »يــجــب أن نعيد 
هيبته  إلــيــه  ونعيد  الجيش  هيكلية 
كــمــا فـــي الــســابــق، وأال تــكــون سلطة 
أعـــلـــى مـــن ســلــطــتــه وال يـــكـــون ســالح 
أقــــوى مــن ســالحــه، وأن تــكــون الــقــوة 
الــضــاربــة الــوحــيــدة هــي الجيش عبر 
تحت  يــكــون  وأن  وتسليحه  تــقــويــتــه 
ظــل الــدولــة فقط، وال يكون ألي جهة 
سلطة أو نفوذ عليه. ذلــك ألن إعــادة 
رئيسيًا   

ً
عــامــال تعني  الــجــيــش  هيبة 

 وكــذلــك عامل 
ً
الــعــراق مستقبال ألمــن 

أمن إقليميًا«.
أن »هناك قانونًا  الشويلي  وأضــاف 
تـــم الــتــشــريــع لـــه هـــو قـــانـــون الحشد 
الــشــعــبــي، جــعــل األمــــر بــإمــرة رئيس 
العراق  تحرير  بعد  ويجب  الــــوزراء، 
مــن داعــــش، أن يــأمــر رئــيــس الــــوزراء 
ــوات  ــقــ بـــدمـــج الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي والــ
ــجــــب أن  ــــض يــ ــرفـ ــ األمـــــنـــــيـــــة، ومـــــــن يـ

يحاسب«.
ــه، اعـــتـــبـــر الــــقــــيــــادي فــي  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
النائب محمد نوري  القوى  تحالف 
الــعــبــد ربـــه، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»التوجه العام في البرملان هو رفض 
ــه لــقــوة  ــّولــ تــهــمــيــش الـــجـــيـــش وتــــحــ
ثـــانـــويـــة«. ورفــــض أن »تـــكـــون هــنــاك 

جهات مسلحة خارجه، ونتمنى أن 
تكون سلطة واحدة في العراق. لذلك 
في حال رفضت الفصائل االنضمام 
إلــــــى قــــــــوات الـــجـــيـــش بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
تـــكـــون  يــــجــــب أن  ــة داعــــــــــش،  ــفـــحـ صـ
قــرارًا  أن تتخذ  الدولة قوية، ويجب 
الجيش،  مــع  الفصائل  بــدمــج  مهمًا 
الــتــي فرضها  وإنــهــاء الحالة اآلنــيــة 
ــــود الــتــنــظــيــم بـــالـــعـــراق«. وخــتــم  وجـ
اليوم غير  أن  أعتقد  بالقول »حاليًا 
ــرارات، لــكــن  ــ ــقــ ــ ــــذه الــ مـــنـــاســـب ملـــثـــل هـ
التفاوض  املناطق يبدأ  بعد تحرير 
ــل، ألن مــصــلــحــة  ــائـ ــفـــصـ مــــع هـــــذه الـ
الـــعـــراق فــــوق كـــل شــــيء. ال نــريــد أن 
تكون الدولة متعسفة بحق قسم من 
هـــؤالء الفصائل الــذيــن قــاتــلــوا، لكن 
ــوال يــجــب أن يكون  ــ فــي جــمــيــع األحـ
لــلــدولــة مــوقــف قـــوي بــهــذا االتــجــاه. 
وفـــي املــقــابــل يــمــكــن أن تــكــون هناك 
ضــغــوط دولـــيـــة بــهــذا االتـــجـــاه على 
ــال عـــارضـــوا  ــادة الــفــصــائــل فـــي حــ ــ قـ
إعادة هيبة الجيش واالنخراط فيه، 
وتــحــديــد الـــقـــيـــادات والــصــالحــيــات، 
الــــــدفــــــاع  وزارة  تــــــكــــــون  أن  ــى  ــ ــلـ ــ عـ

والداخلية هي من تحكم األمن«.
عثمان...

ضباط مستقيلون يروون تجربة الخدمة في ظل 
هيمنة المليشيات وقاسم سليماني

)Getty/يتراجع دور الجيش بالمقارنة مع المليشيات )كارل كورت

تواجه األجهزة األمنية نقصًا في المعلومات )فرانس برس(

محمد الفضيالت

على الرغم من مضي أكثر من 
أسبوع على التصريحات العدائية 

التي أطلقها رئيس النظام السوري 
بشار األسد ضد األردن، فإن تلك 
التصريحات ما تزال تتفاعل في 

الشارع األردني، وتثير نقاشًا 
واسعًا بني األردنيني على اختالف 

توجهاتهم السياسية وتباين 
مواقفهم من الحرب السورية.

يلتقي الجميع في املعلن من املواقف 
على أن األسد ارتكب حماقة عندما 

رأى في األردن جغرافية فائضة 
عن الحاجة وانتقص من استقالل 
اململكة التي ال ينظر إليها أكثر من 

عميلة ومتآمرة وأداة بيد األميركيني. 
بعض أشد األردنيني مناصرة للنظام 

السوري أو الدولة السورية كما 
يعّرفون عن أنفسهم، يطالبون األسد 
باالعتذار عن تلك التصريحات التي 

وضعتهم في موقف محرج أمام 
الرأي العام األردني.

وبعيدًا عن املعلن من املواقف، ترى 
غالبية من األردنيني املنحازين إلى 

األسد أكثر من انحيازها لبلدها، أن 
ما ورد في تصريحاته حقيقة، وأن 
مملكتهم جزء من املؤامرة الكونية 

على سورية األرض واإلنسان.
لن يشعر أي أردني بالرضا لرؤية 
جيش بالده داخل األرض السورية 

يقاتل في مواجهة جيش النظام 
السوري، مهما كان موقفه من 

االنتهاكات والجرائم التي يرتكبها 
جيش النظام بحق املدنيني السوريني 

منذ أصبح دور ذلك الجيش حماية 
 من حماية الدولة. وال 

ً
النظام بدال

أحد ينكر أن األردن وخالل سنوات 
األزمة نشط في الجنوب السوري، 

املحاذي للمملكة، لكنه نشاط فرضته 
ظروف موضوعية تتصل بإقدام 
النظام السوري على سحب قواته 

مبكرًا من الشريط الجنوبي ليتحول 
بذلك مشكلة أردنية خالصة، تلقي 
بتبعات أمنية وعسكرية وإنسانية 

على اململكة التي ما كان لها أن تقف 
مكتوفة األيدي.

وال أحد ينكر أن مئات السلفيني 
وربما أكثر من ذلك، تسللوا إلى 
األراضي السورية عبر الحدود 

األردنية، وإن كان بعضهم تسلل 
على مرأى من القوات األردنية أو 
بتسهيل منها كما يتهم النظام 

السوري، فإن التسهيالت األكبر التي 
حصلوا عليها تمثلت بتنازل قوات 
النظام السوري عن دورها الوطني 
في حماية حدودها. حقًا كما قال 

األسد توجد مؤامرة على الدولة 
السورية، لكن املؤامرة صنعها هو 

ونظامه، عندما حّول البلد مرتعًا 
لإلرهابيني، ليحرف الثورة عن 

مسارها.
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  شرق
      غرب

السعودية تحبط 
استهداف منشأة نفطية 

بزورق للحوثيين
السعودية  األمنية  السلطات  أكــدت 
أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، أنـــــهـــــا أحـــبـــطـــت 
الـــثـــالثـــاء مـــحـــاولـــة تــفــجــيــر مــنــشــأة 
مفخخ  زورق  بـــاســـتـــخـــدام  نــفــطــيــة 
ــي، فـــي مدينة  ــ يــعــمــل بــالــتــحــكــم اآللـ
جـــازان جــنــوب غــرب اململكة، قامت 
بـــهـــا مــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــن. وأكــــد 
املتحدث األمني في وزارة الداخلية 
ــال حــــرس الـــحـــدود »بــمــركــز  ــ أن رجـ
املـــوســـم بمنطقة  بــقــطــاع  الــعــاشــق 
جازان« أطلقوا النار على محركات 
اقترابه  قبل  تعطيلها  فتّم  الـــزورق 

من هدفه.
)العربي الجديد(

العاهل األردني: 
جيشنا لن يدخل سورية

أعلن امللك األردني، عبد الله الثاني 
)الصورة(، في بيان أمس األربعاء، 
عدم الحاجة لدور للجيش األردني 
ــدًا فـــي الــوقــت  داخـــــل ســــوريــــة، مـــؤكـ
ذاته عدم السماح لتطورات الساحة 
السورية في جنوب سورية بتهديد 
صــريــح  مـــوقـــف  أول  وهــــو  األردن، 
ــي فــي أي  ــ بــعــدم زج الــجــيــش األردنـ
عــمــلــيــة عــســكــريــة يـــجـــري الــحــديــث 
عنها فــي الــجــنــوب الــســوري. ونقل 
بيان برتوكولي صادر عن الديوان 
عدم  على  التأكيد  امللك  عــن  امللكي، 
وجــــود بــديــل عـــن الــحــل الــســيــاســي 

لألزمة السورية.
)العربي الجديد(

برلمان السيسي 
يُقر تعديل قانون 
السلطة القضائية

وافــــــــق مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب املـــصـــري 
ــاء، على  ــعــ فـــي جــلــســتــه أمــــس األربــ
مــــشــــروع تـــعـــديـــل قــــانــــون الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة، بــصــفــة نــهــائــيــة، بعد 
مــوافــقــة الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة على 
إحـــالـــتـــه لــلــجــلــســة الـــعـــامـــة، وســـط 
اعــتــراضــات واســعــة مــن الــعــشــرات 
من النواب، لرفض رئيس املجلس، 
علي عبد العال، األخذ بالتصويت 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــتــأكــد مــــن نــصــاب 
الــثــلــثــن، املــتــطــلــب تـــوافـــره لتمرير 
ــكـــام الــدســتــور.  ــانـــون، وفــــق أحـ ــقـ الـ
ــاوالت الـــنـــواب،  وفــشــلــت كــافــة مـــحـ
الرافضن للقانون، ألخذ الكلمة، أو 
طلب إعادة املداولة بشأن القانون، 
إذ أعــلــن عــبــد الــعــال املــوافــقــة على 

القانون بأغلبية الثلثن.
)العربي الجديد(

الوثيقة الجديدة 
لـ»حماس« مطلع مايو

أعــلــنــت حــركــة املــقــاومــة اإلســالمــيــة 
»حــمــاس« فــي بيان أمــس األربــعــاء، 
ــا  ــهـ ــتـ ــقـ ــيـ ــكــــشــــف عـــــــن وثـ ــتــ أنــــــهــــــا ســ
األول من  فــي  الــجــديــدة،  السياسية 
شهر مايو/أيار املقبل في العاصمة 
الــــقــــطــــريــــة الــــــــدوحــــــــة. وأوضـــــحـــــت 
الحركة أن رئيس املكتب السياسي 
للحركة، خالد مشعل، سيعقد لقاًء 
خاصًا لإلعالن الرسمي عن »وثيقة 
ــات الــــعــــامــــة«،  ــاســ ــيــ املـــــبـــــادئ والــــســ
ــــاب 

ّ
بــــحــــضــــور أوســــــــــــاط مــــــن الــــكــــت

واإلعالمين والباحثن.
)العربي الجديد(

دعوات فلسطينية 
لبريطانيا لالعتذار 

عن »بلفور«
دعــا مجلس الــعــالقــات الــدولــيــة في 
قــطــاع غــــزة، بــريــطــانــيــا إلـــى تقديم 
الفلسطيني  اعتذار رسمي للشعب 
عن وعد بلفور الذي كرس االحتالل 
وقــال عضو  لفلسطن.  اإلسرائيلي 
مجلس العالقات الدولية أنور عطا 
الـــلـــه فـــي كــلــمــة لــــه، أمــــس األربـــعـــاء، 
عــلــى هــامــش اإلعــــالن عــن فعاليات 
ما  إن  بلفور،  لوعد  املئوية  الذكرى 
الــوعــد البريطاني حــّول  تــرتــب عــن 
من  مــجــمــوعــات  إلـــى  الفلسطينين 

الالجئن.
)العربي الجديد(
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واشنطن: تشغيل »ثاد« 
قريبًا في سيول

أعلن قائد القوات األميركية في آسيا 
ــرال هـــاري  ــيــ ــادي، األمــ ــهــ واملــحــيــط الــ
هــاريــس )الـــصـــورة(، أمــس األربــعــاء، 
ــام الــكــونــغــرس أن »نـــظـــام الــدفــاع  أمــ
الــصــاروخــي الـــذي تنشئه الــواليــات 
)ثــاد(  الجنوبية  كــوريــا  فــي  املتحدة 
للتصدي ألي هجوم كوري شمالي، 

املقبلة«.  األيـــام  فــي  تشغيله  سيبدأ 
كما عّبر عن ثقته في قدرة الواليات 
املــتــحــدة عــلــى الــتــصــدي ألي هجوم 
صاروخي من كوريا الشمالية على 
لحاملة  مصاحبة  قتالية  مجموعة 
ــــى أن  ــرات أمـــيـــركـــيـــة، مـــشـــيـــرًا إلـ ــائــ طــ
»واشـــنـــطـــن ســـتـــدرس زيـــــادة قــــدرات 

الدفاع الصاروخي في هاواي«.
)رويترز(

تركيا: طعن »الشعب 
الجمهوري« سُيرفع 
إلى محكمة أوروبية

ــزب  ــ ــة بــــــاســــــم حـ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــت املـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
»الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري«، الــــحــــزب 
ــيــــســــي فـــــي تـــركـــيـــا،  ــرئــ املــــــعــــــارض الــ
سيلن ســايــك بـــوك، أمـــس األربــعــاء، 
أن »الـــــحـــــزب ســـيـــتـــقـــدم بـــطـــعـــن إلـــى 
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 
فـــي قــــرار قــبــول مــظــاريــف األصــــوات 
العليا  اللجنة  بخاتم  املمهورة  غير 
لــالنــتــخــابــات فـــي االســـتـــفـــتـــاء الـــذي 
ــــري فـــي 16 إبـــريـــل/نـــيـــســـان على  أجـ
ــة. ورفــــض  ــوريــ ــتــ ــدســ الـــتـــعـــديـــالت الــ
الثالثاء  يــوم  التركي  الدولة  مجلس 
الــــنــــظــــر فــــــي طــــعــــن حــــــــزب الـــشـــعـــب 

الجمهوري.
)رويترز(

ميركل »متأسفة« إللغاء 
لقاء نتنياهو ـ غابريال

عــّبــرت املــســتــشــارة األملــانــيــة أنجيال 
ــورة(، أمـــس األربـــعـــاء،  مــيــركــل )الــــصــ
عــن »أســفــهــا« إللــغــاء رئــيــس الـــوزراء 
ــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــيـ ــنـ اإلســــرائــــيــــلــــي بـ
لقاء كــان مــقــررًا مــع وزيــر الخارجية 
األملاني سيغمار غابريال في القدس 
املحتلة، حسبما قال ستيفن سيبرت 
املــتــحــدث بــاســمــهــا. مــن جــهــتــه، عّبر 
األملانية،  الخارجية  باسم  املتحدث 
ســيــبــاســتــيــان فــيــشــر، عـــن قــلــقــه إزاء 
وضـــــع املـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

ــن الـــواضـــح  ــل. وقـــــال »مــ ــيـ ــرائـ فـــي إسـ
أن هــامــش مــنــاورة بــعــض منظمات 
تراجع  إسرائيل  في  املدني  املجتمع 
ــة، وهـــــذا أمــر  ــيـ ــنـــوات املـــاضـ فـــي الـــسـ

نتابعه ببعض القلق«.
)فرانس برس، األناضول(

طلقات تحذيرية من 
سفينة حربية أميركية 

باتجاه مركب إيراني
ــة أمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــربـ ــقـــت ســـفـــيـــنـــة حـ ــلـ أطـ
ــاه مــركــب  ــاتـــجـ طـــلـــقـــات تـــحـــذيـــريـــة بـ
ــــي اقـــتـــرب  ــرانـ ــ ــوري اإليـ ــثــ لـــلـــحـــرس الــ
ــاه مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ــيــ مـــنـــهـــا فــــي مــ
حــســب مــا أفــــاد املــتــحــدث العسكري 
األمــيــركــي، املــــالزم ريـــك شــيــرنــيــتــزر، 
أمــس األربــعــاء. وأضــاف أن »املــدّمــرة 
ــان،  ــ ــاهـ ــ مـ أس  أس  ــــو  يــ األمــــيــــركــــيــــة 
مــن قبل  واجــهــت سلوكًا غير مهني 
املركب اإليراني، يوم اإلثنن، بعدما 
اقــــتــــرب مـــنـــهـــا حـــتـــى مـــســـافـــة 1005 
أمـــتـــار، واملـــركـــب ابــتــعــد بــعــد طلقات 

تحذيرية عدة«.
)فرانس برس(

فنزويال: 
مجزرة داخل سجن

ــال  ــزويــ ــنــ فــ فـــــــي  ــًا  ــنــ ــيــ ســــجــ  12 ــــــتــــــل 
ُ
ق

وأصيب 11 بجروح، أمس األربعاء، 
ــــن عـــصـــابـــات  خـــــــالل مـــــواجـــــهـــــات بــ
ــن، وفــــــق مــا  ــجــ مـــتـــنـــافـــســـة داخـــــــل ســ
ــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة، وتـــســـعـــة مــنــهــم  أعـ
ــتــلــوا بـــالـــرصـــاص. وجــــاء الــحــادثــة 

ُ
ق

قــبــل ســـاعـــات مـــن انـــطـــالق تــظــاهــرة 
لـــلـــمـــعـــارضـــة لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة 
 

ّ
مـــادورو، في ظل الرئيس نيكوالس 

مخاوف من تجدد العنف. 
)فرانس برس(

رام اهلل ـ العربي الجديد

دخل إضراب األسرى الفلسطينين في سجون 
فيما طالب  الـــ11،  اإلسرائيلي يومه  االحتالل 
مــروان  »فــتــح«،  املركزية لحركة  اللجنة  عضو 
البرغوثي، الشعب الفلسطيني لالستعداد من 
أجل إطالق أكبر حركة عصيان وطني، وذلك 
بعد يومن من دعوة اللجنة الوطنية إلسناد 
إضــــــــراب األســــــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن )إضـــــــراب 
الحرية والكرامة(، الشعب الفلسطيني في كل 
املــحــافــظــات إلــى إعـــالن الــيــوم الخميس يومًا 
»اإلضـــراب الــشــامــل«. فــي هــذا الــوقــت، صعد  لــــ

الرباط ـ حسن األشرف

العودة  معركة  كسب  املــغــرب  استطاع  بعدما 
إلــى منظمة االتــحــاد األفــريــقــي، الــتــي غــادرهــا 
منسحبًا منذ عام 1984 بسبب قبول املنظمة 
حــيــنــهــا بــعــضــويــة »جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو«، 
التاريخي  املعقل  القتحام  جــاهــدًا  العمل  بــدأ 
للجبهة في أميركا الالتينية. وعلمت »العربي 
ــة، أن هـــنـــاك  ــ ــــاصـ ــــادر خـ ــــصـ ــــن مـ ــــد«، مـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الرسمية  املغربية  للدبلوماسية  قويًا  توجهًا 
اقتحام بلدان  واملوازية أيضًا، بالتوجه نحو 
تقع في أميركا الالتينية معروفة بمناصرتها 
»البوليساريو«، من أجل تحييدها أو كسبها  لـ
إلى جانبه. وتمثل هذا التوجه في التحضير 
ــغــــرب  ــرة بـــــن املــ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــات الـ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ لـــتـــطـــويـــر الـ
وهــــذه الــبــلــدان األمــيــركــيــة، مــثــل كــوســتــاريــكــا 
ونــيــكــاراغــوا وكــوبــا، بــهــدف إزالـــة الجليد في 
الروابط الثنائية بسبب مواقف هذه األخيرة 

بروكسل ـ لبيب فهمي

ملفات أمنية كثيرة تتصدر أعمال االجتماع 
ــــاع دول االتـــحـــاد  غــيــر الــرســمــي لــــــوزراء دفـ
األوروبي املجتمعن في العاصمة املالطية 
فاليتا، اليوم الخميس. باإلضافة إلى تعزيز 
ــيـــة والــتــحــديــات  الـــقـــدرات الــدفــاعــيــة األوروبـ
بكيفية مواجهة  املتعلقة  الكبرى  اإلقليمية 
الـــوزراء  سيتطرق  النظامية،  غير  الــهــجــرة 
العمليات  مــن  مــجــمــوعــة  تقييم  إلـــى  أيــضــًا 
ــــارك فـــيـــهـــا قـــــــوات أوروبــــــيــــــة فــي  ــــشـ ــتــــي تـ الــ
ــلـــى رأســـهـــا  ــيــــض املـــتـــوســـط وعـ الـــبـــحـــر األبــ
الليبية.  الــســواحــل  قــرابــة  عملية »صــوفــيــا« 
وسيشارك في االجتماع كل من األمن العام 
لحلف شمال األطلسي، ينس ستولتنبرغ، 
وممثل األمن العام لألمم املتحدة لعمليات 
حفظ الــســالم، جــان بيار الكـــروا. وسبق أن 
طلبت ليبيا مــن االتــحــاد األوروبــــي زوارق 
بخارية ومروحيات، للمساعدة في تسيير 
دوريات على البحر املتوسط لرصد السفن 

التي تقل مهاجرين. 
فــي هــذا الــســيــاق، أفـــادت الحكومة األملانية 
بــــأن »خـــفـــر الـــســـواحـــل الــلــيــبــي قــــدم قــائــمــة 
طــلــبــات، تــتــضــّمــن أيــضــًا ســـيـــارات إســعــاف 
الليلية«.  للرؤية  ومــعــدات  اتصال  ومــعــدات 
»السلطة  فــإن  األملانية  الحكومة  لــرد  ووفقًا 
حاليًا  تنظر  األوروبـــي  لالتحاد  التنفيذية 
فــي الــطــلــب«. كما ذكـــرت شبكة »أي آر دي« 
ــاء، أن »لــيــبــيــا تــريــد أن يــكــون  ــعــ أمـــس األربــ

لديها نحو 130 زورقًا مسلحًا«.
األنشطة  لتقييم  فرصة  االجــتــمــاع  وُيــشــّكــل 
األخــيــرة التي قامت بها الــقــوات األوروبــيــة 
ــار عــمــلــيــة »صـــوفـــيـــا«، بــمــا فـــي ذلــك  ــ فـــي إطـ
تدريب أفراد القوات البحرية الليبية وخفر 
مالطة  إعـــالن  ويــشــكــل  الليبين.  الــســواحــل 
التعامل األوروبــي مع ملف الهجرة،  بشأن 
االتــحــاد  دبلوماسية  رؤســـاء  اعتمده  الـــذي 
األوروبــــــي فـــي 3 فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، 
ــاد األوروبـــــي  تـــطـــورًا بـــــارزًا فـــي نــهــج االتـــحـ
تجاه الهجرة في البحر األبيض املتوسط. 

عــــدد مـــن األســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــن املــضــربــن 
عـــن الــطــعــام فـــي عـــزل ســجــن أيـــلـــون – الــرمــلــة 
املــاء،  التوقف عن شــرب  من احتجاجهم، عبر 
إدارة سجون االحــتــالل في  ردًا على استمرار 

اتها القمعية والتنكيلية بحقهم.  إجراء
وقـــال عــضــو اللجنة املــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح«، 
ــى الــشــعــب  ــ ــبــــرغــــوثــــي، فــــي نـــــــداء إلــ مــــــــروان الــ
»رهــانــنــا  إن  ســجــنــه،  داخــــل  مــن  الفلسطيني، 
دعــمــكــم ووقفتكم  هــو عليكم وعــلــى  الــوحــيــد 
ومــســانــدتــكــم لــهــذا اإلضـــــراب، الـــذي يــأتــي في 
أن يستعد شعبنا إلطــالق  فيه  وقــت يتوجب 
أكـــبـــر حـــركـــة عــصــيــان وطـــنـــي ومـــدنـــي شــامــل 
فــي مــواجــهــة نــظــام األبــارتــهــايــد فــي فلسطن 
واالســـتـــعـــمـــار واالحــــــتــــــالل«. وأضـــــــاف »إنـــنـــا 
ثــقــة أن وفـــاء األســــرى لبلدهم وشعبهم  عــلــى 
املعركة هي  بالوفاء، وهذه  ووطنهم سيقابل 
ــزء ال يــتــجــزأ مـــن مــعــركــة شــعــبــنــا مـــن أجــل  جــ

الحرية والعودة واالستقالل والكرامة«.
وأعلنت الحركة الوطنية األسيرة، في بيان، 
رفع سقف اإلضراب، وتحقيق األهداف، فيما 
وجهت دعوة لألسرى املضربن بالصمود، 
واإلصــــــــرار، والــتــمــســك بــاملــطــالــب. ووجــهــت 
ــائـــل إلــــى األســــرى  الـــحـــركـــة جــمــلــة مـــن الـــرسـ
املــضــربــن واملــســتــعــديــن لــخــوض اإلضــــراب، 

مــن قضية الــصــحــراء. وقـــرر املــغــرب قــبــل أيــام 
املنقطعة  الدبلوماسية  العالقات  إعادة  قليلة 
مــع كــوبــا، مــن خـــالل فــتــح ســفــارة لــهــافــانــا في 
العاصمة الرباط، وذلك بعد زيارة امللك محمد 
الـــســـادس الــخــاصــة إلـــى جــزيــرة كــايــو سانت 

ماريا الكوبية.
في هذا السياق، أفاد املستشار الدبلوماسي، 
ســمــيــر بــنــيــس، بــــأن »هـــــذا الــتــوقــيــع تـــم بعد 
مــــــراســــــالت ولـــــــقـــــــاءات عـــــــدة فـــــي الـــــســـــر، بــن 
املــســؤولــن املــغــاربــة ونــظــرائــهــم الكوبين في 
ــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات مــــن املــلــك  ــنـ ــيــــويــــورك، بـ نــ
»العربي  محمد السادس«. وشّدد، في حديث لـ
ــإعــــادة  ــلـــى أن »قــــــــرار املــــغــــرب بــ الــــجــــديــــد«، عـ
العالقات الدبلوماسية مع كوبا إلى مستوى 
الطريق  الــســفــارات، مبني على نية قطع  فتح 
املستقبل، ووضــع حد  البوليساريو في  أمــام 
لسياسة الكرسي الفارغ وفتح قنوات الحوار 
مع هذا البلد«. وأشار املستشار إلى أن »البعثة 

ويــنــّص اإلعــــالن عــلــى »الـــحـــّد، بشكل كبير، 
من الهجرة الخطرة، وكسر نموذج األعمال 
وعلى  األرواح.  وإنــقــاذ  للمهربن  التجارية 
العمل  بتكثيف  االتـــفـــاق  الــخــصــوص  وجـــه 
ويعتبر  الليبية«.  السلطات  مــع  والــتــعــاون 
اإلعــــالن أن »الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى تحقيق 
ــرار فـــي لــيــبــيــا أصــبــحــت اآلن أكــثــر  ــقـ ــتـ االسـ
أهمية من أي وقت مضى، وسيبذل االتحاد 
ــارى جـــهـــده لـــإلســـهـــام فــي  األوروبــــــــــي قــــصــ
املواجهة  قــدرات  الهدف. وتعد  تحقيق هذا 
للسلطات  الرئيسية  املفاتيح  الثقة  وبــنــاء 
الــلــيــبــيــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الحدود البرية والبحرية ومكافحة أنشطة 

املرور عبر البلد والتهريب«.
الرئاسة  وعقب اعتماد إعالن مالطة، أعدت 
ــــي خــطــة التنفيذ  املــالــطــيــة لــالتــحــاد األوروبـ
وأولوياتها مع تقييم متواصل للتقدم الذي 
املــصــلــحــة. وبفضل  أحــــرزه جميع أصــحــاب 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن اإلجــــــــــراءات املــالــيــة 
والــدبــلــومــاســيــة وغـــيـــرهـــا، قــدمــهــا االتــحــاد 
ذا  أصبحت  عملية صوفيا  فــإن  ــــي،  األوروبـ
الــخــطــة. وستتاح  فــي تنفيذ هـــذه  دور هـــام 
ــــوزراء الـــدفـــاع فــرصــة مــنــاقــشــة هـــذا الـــدور،  لـ

 مــن تـــداول الشائعات 
ً
مهما كــانــت«، مــحــذرة

ــى نـــشـــرهـــا حـــول  الـــتـــي يـــهـــدف االحــــتــــالل إلـــ
اإلضــــــراب مــســتــهــدفــًا مــعــنــويــات املــنــاضــلــن 
ــن. وطـــالـــبـــت الـــحـــركـــة الــــشــــارع  ــديــ ــاهــ ــجــ واملــ
الــفــلــســطــيــنــي بــاملــزيــد مـــن الـــدعـــم واإلســـنـــاد 
االحتالل  مــع  املشتبك  اليومي  النضال  عبر 

ــد مـــعـــاقـــل خــصــمــه الـــتـــاريـــخـــي جــبــهــة  ــ فــــي أحـ
»العربي  لـ حديٍث  في  واعتبر  البوليساريو«. 
دبلوماسية  بتمثيلية  »السماح  أن  الجديد«، 
لــكــوبــا فـــي املـــغـــرب والــعــكــس أيـــضـــًا، هـــو أول 
ــريـــق الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة املــغــربــيــة  ــطـــوة فــــي طـ خـ
الرسمية الرامية إلى سحب البساط من تحت 

الجبهة املطالبة بانفصال الصحراء«.
ــع املـــتـــحـــدث أن »تـــتـــلـــو هـــــذه الــخــطــوة  ــوقــ وتــ
خــطــوات ومـــبـــادرات أخـــرى تــهــدف إلــى القطع 
مــع ســيــاســة الــكــرســي الـــفـــارغ الــتــي عـــرف بها 
املغرب من قبل، إذ باتت الدبلوماسية املغربية 
تحديدًا تميل إلى الهجوم أكثر من ردة الفعل«. 
ــا بــــالده إلـــى »اعــتــمــاد ســيــاســة خــارجــيــة  ودعــ
بمعايير الكفاءة والقوة والنجاعة، تقوم على 
التوجه نحو دول في أميركا الالتينية ال تزال 
البوليساريو،  جبهة  أطــروحــة  بــقــوة  تناصر 
مــثــل نـــيـــكـــاراغـــوا وكـــوســـتـــاريـــكـــا، وبــولــيــفــيــا، 

واإلكوادور، والسلفادور، وفنزويال«.

ــوزراء الــدفــاع  االجــتــمــاع أيــضــًا أول فــرصــة لــ
ــــن لــتــقــيــيــم الـــتـــقـــدم الـــحـــاصـــل في  ــيـ ــ األوروبـ
تنفيذ قرار االتحاد األوروبي بتعزيز قدراته 
كــــان وزراء خــارجــيــة ودفــــاع  إذ  الـــدفـــاعـــيـــة. 
دول االتحاد قد توصلوا في 6 مــارس/آذار 
املاضي، إلى اتفاق إلقامة مركز لقيادة املهام 
الــعــســكــريــة املــشــتــركــة لــلــتــكــتــل، فـــي خــطــوة 
ــتـــجـــددة لــتــعــزيــز  رمـــزيـــة تـــجـــاه املـــســـاعـــي املـ
التعاون األمني والدفاعي. وكان من املرتقب 
ــذا الـــربـــيـــع،  ــ أن يــضــطــلــع املــــركــــز بــمــهــامــه هـ
عــلــى أن يسهر عــلــى املــهــام الــعــســكــريــة غير 
التنفيذية التي تشمل مهام التدريب الثالث 
الــحــالــيــة الــتــي يــقــوم بــهــا االتــحــاد فــي مالي 
الوسطى.  أفريقيا  وجمهورية  والــصــومــال 
عــلــى أن يــشــمــل املـــركـــز فـــي املــســتــقــبــل أيــضــًا 

مهام بناء القدرات واملراقبة ونزع السالح.
األمنية والخارجية  الشؤون  وكانت منسقة 
ــيـــريـــنـــي، قــد  األوروبـــــــيـــــــة، فـــريـــديـــريـــكـــا مـــوغـ
اعـــتـــبـــرت، فــــي حـــيـــنـــه، أنـــــه »الــــيــــوم اتــخــذنــا 
ــرارات مــهــمــة لــم يــكــن يــمــكــن حــتــى التفكير  ــ قـ
فيها قبل خمسة أو ستة أشهر. وهــذا يبرز 
أن املـــســـؤولـــن األوروبـــــيـــــن قــــد أدركــــــــوا أن 
للمواطنن  بالنسبة  أولـــويـــة  مــســألــة  األمــــن 
األوروبــيــن. كما أن الوضع العام في العالم 
والطريقة  املــســؤولــيــات،  تحمل  إلــى  يدفعنا 
الـــتـــي يــمــكــن بــهــا تــحــمــل هــــذه املــســؤولــيــات 
ــاد األوروبـــــــــــــي«. وقـــــد جـــاء  ــ ــحـ ــ هــــي عـــبـــر االتـ
األمنية  التحديات  األوروبــي ملواجهة  القرار 
الجديدة وبمثابة الرد على اتهامات الرئيس 
الــذي هدد بسحب  األميركي دونالد ترامب، 
فــي حال  مــن تمويله للحلف األطلسي  جــزء 
عدم زيادة الدول األوروبية مليزانيات الدفاع.
وتــعــتــمــد االســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة لــالتــحــاد 
ــي فـــي مــجــالــي األمــــن والــــدفــــاع على  ــ ــ األوروبـ
ثالث ركائز أساسية هي: أهداف وطموحات 
ــــن لــتــحــمــل  ــيــ ــ ــــألوروبــ ــدة لــ ــ ــديــ ــ ســـيـــاســـيـــة جــ
أمنهم ودفاعهم، وتأمن  أكبر عن  مسؤولية 
ــاعــــدة الـــــــــدول األعـــــضـــــاء وقـــطـــاع  ــي ملــــســ ــالــ مــ
الدفاع األوروبي على تطوير قدرات دفاعية، 
متابعة  امللموسة  الــخــطــوات  مــن  ومجموعة 
األوروبـــي وحلف  لالتحاد  املشترك  لــإلعــالن 
ــذه الــعــنــاصــر  ــ ــال األطـــلـــســـي. وتـــشـــكـــل هـ ــمـ شـ
أمن  لتعزيز  شاملة  حــزمــة  مجتمعة  الثالثة 

االتحاد األوروبي ومواطنيه.
ورغــم أن اجتماع وزراء دفــاع دول االتحاد 
نـــتـــائـــج  أن  إال  ــــي،  ــمــ ــ رســ ــر  ــيــ غــ األوروبــــــــــــــي 
مــنــاقــشــاتــه ســتــشــكــل أرضــــيــــة عـــمـــل لــلــقــمــة 
األوروبية املقبلة، التي ستقف على التطور 
الــــحــــاصــــل فـــــي مـــــجـــــاالت األمــــــــن والـــــدفـــــاع 
وتحديد  النظامية  غير  الهجرة  ومواجهة 

الخطوات واإلجراءات املستقبلية.

الوطنية  والقوى  الفلسطيني،  الشارع  وإلى 
ــدت فــيــهــا  ــ ــ ــة، وأحــــــــرار الـــعـــالـــم أّكـ ــيــ واإلســــالمــ
ضرورة الدعم واإلسناد واملشاركة والوحدة 
الــتــي تفرضها حكومة  الــتــحــديــات  ملــواجــهــة 
االحتالل. وشددت على أن »الحوار سيتم مع 
األســرى املضربن ولن ُيسمح بأي تدخالت 

الدائمة للمغرب لــدى األمــم املتحدة بــدأت في 
منذ  الكوبية  نظيرتها  مــن  التقرب  مــحــاوالت 
ــــان شـــاهـــدًا على  بـــأنـــه »كـ مـــبـــرزًا  عــــام 2008«، 
ذلك بحكم عمله في األمم املتحدة«. وتابع أن 
منظمة  فــي  للمغرب  الــســابــق  السفير  »نــائــب 
األمــم املتحدة، حميد شبار، الــذي يشغل اآلن 
منصب السفير املغربي في غانا، كان من بن 
العاملن على هذا التقارب الجديد بن املغرب 
وكوبا«. واستدرك بنيس بأن »فتح سفارة في 
كوبا ال يعني أن املغرب ربــح املعركة الكبرى 
أو غّير موقف كوبا، ولكنه إشارة قوية إلى أن 
املغرب قــرر نهج مقاربة أخــرى وال يريد ترك 
املــجــال لــخــصــومــه للعمل بــأريــحــيــة كــمــا كــان 

عليه الحال في السابق«.
ــاط لـــلـــدراســـات  ــربــ وبــالــنــســبــة ملـــديـــر مـــركـــز الــ
الشرقاوي  خالد  واالستراتيجية،  السياسية 
ــرب بــــهــــذه الـــخـــطـــوة  ــ ــغــ ــ ــإن »املــ ــ ــ ــونــــي، فـ ــمــ الــــســ
يــحــاول أن يحدد عــددًا مــن األهـــداف الجديدة 

 عــن الــتــطــورات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة 
ً
فــضــال

األخرى في املنطقة. وتهدف عملية صوفيا 
ــر عـــلـــيـــهـــا االتــــحــــاد  ــهـ ــبــــحــــريــــة الــــتــــي يـــسـ الــ
األوروبـــي في البحر األبيض املتوسط منذ 
عــــام 2016 إلــــى عــرقــلــة األنـــشـــطـــة الــربــحــيــة 
للمتاجرين بالبشر واملهربن الناشطن في 
املتوسط.  البحر  لوسط  الجنوبية  املنطقة 
غير  الهجرة  مكافحة  من  العملية  وتمكنت 
النظامية باملنطقة املتوسطية وإيقاف 101 
إلى  وتسليمهم  واالتــجــار  بالتهريب  متهم 
الــســلــطــات اإليــطــالــيــة، عــــالوة عــلــى تعطيل 
العصابات  وسحب 380 مركبًا تستخدمها 
اإلجـــرامـــيـــة، كــمــا مــّكــنــت الــعــمــلــيــة مـــن إنــقــاذ 
 ،

ً
حياة 32081 ُمهاجرًا من بينهم 1888 طفال

ــــي. كما يعد  بحسب بــيــان لــالتــحــاد األوروبـ

في كافة املواقع. ودعت إلى توحيد برنامج 
الوطني  الصعيد  على  شــامــل  نضالي  دعــم 
والقومي والدولي، وإلى بذل الجهد لنصرة 
ــام املــقــبــلــة  ــ ــراب الـــحـــريـــة، مـــؤكـــدة أن األيــ ــ إضــ

ستحمل معها بشائر االنتصار.
ــــمــــت الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر 

ّ
ونــــظ

فلسطن في قطاع غزة، مسيرة دعمًا لألسرى. 
عنى بقضايا املعتقلن 

ُ
كما نظمت مؤسسات ت

وقفة في ميدان ياسر عرفات وسط رام الله.
 
ً
عربيًا، عّبرت قوى سياسية ومنظمات فضال

عــن نـــواب تــونــســيــن عــن دعـــم نــضــال الشعب 
الفلسطيني، داعية إلى فضح جرائم االحتالل 
الصهيوني بحق األسرى، وإلى التحرك على 
املـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي والـــعـــربـــي بــعــد الــتــدهــور 

الخطير لصّحة األسير مروان البرغوثي. 
وفـــي الــســيــاق، قـــال املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
ــاد  الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل، ســامــي  ــ ــحـ ــ االتـ
 االتــحــاد 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الـــطـــاهـــري، لـــ

أطلق بــدءًا مــن أمــس األربــعــاء حملة مناصرة 
 
ّ
واســـعـــة لـــألســـرى الــفــلــســطــيــنــيــن، مــعــتــبــرًا أن

ــاع الــحــاصــلــة فــي املنطقة الــعــربــيــة من  األوضــ
اليمن وسورية  فــي  حــروب أهلية وصــراعــات 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  نــســيــان  فـــي  ســاهــمــت 

وعدم تسليط األضواء على معاناة األسرى.

ــالـــت مــــن املــــغــــرب هــجــمــة  فـــنـــزويـــال تـــحـــديـــدًا نـ
دبلوماسية قوية تمثلت في مستوين اثنن، 
املندوب   كالها  التي  الــحــادة  االنتقادات  األول 
الــدائــم فــي األمــم املتحدة، عمر هــالل،  املغربي 
لفنزويال، متهمًا إياها بأنها »على الرغم من 
بسبب  إفــقــار شعبها  تتعّمد  مـــواردهـــا،  غنى 
هو  الثاني  واملستوى  الدكتاتوري«.  نظامها 
الخارجية  وزارة  عن  الصادر  الرسمي  البالغ 
الــتــي أبــــدت قــلــقــهــا مـــن قــمــع املــتــظــاهــريــن في 
شـــوارع كـــاراكـــاس، ودعـــت الــنــظــام الفنزويلي 
إلى التزام احترام حقوق اإلنسان في التعامل 

مع املحتجن.
الــرد على  في  تتأخر  لم  الفنزويلية  الحكومة 
 في 

ً
املـــغـــرب، ووصــفــت ســلــوكــه بــكــونــه تــدخــال

 أيــضــًا فــي نظامها 
ً
شـــؤون فــنــزويــال، وتــدخــال

»احتالل  تنتقد ما سمته  أن  قبل  الدستوري، 
املــغــرب لــلــصــحــراء«، وبــالــتــالــي ليس مــن حقه 

إعطاء الدروس في حقوق اإلنسان للغير.

برلمان طبرق 
معّطل

ــــع بــن ممثليه ومــمــثــلــي املــؤتــمــر الــوطــنــي 
ّ
ُوق

السابق في الصخيرات املغربية في ديسمبر/
أعلنت رئاسة  إذ  عــام 2015،  األول من  كانون 
البرملان أنها لم تخّول اللجنة املمثلة لها في 
جلسات الحوار بالتوقيع على االتفاق بسبب 
اعــتــراض صــالــح وتــيــار برملاني مـــواٍل لحفتر 
ــادة الــثــامــنــة مـــن االتــــفــــاق الــســيــاســي  ــ عــلــى املــ

طرابلس ـ عبداهلل الشريف

يتعّمق الشلل الذي يصيب البرملان 
املـــنـــعـــقـــد فــــي طـــبـــرق الـــلـــيـــبـــيـــة، مــع 
املــقــاطــعــن لجلساته  عـــدد  ارتـــفـــاع 
إلــى 51 نائبًا، أمــس األربــعــاء، احتجاجًا على 
املــعــروف  طــريــقــة أداء رئــيــســه، عقيلة صــالــح، 
املعّن  حفتر  خليفة  املتقاعد  للواء  بانحيازه 

من ِقبله قائدًا للجيش.
وتــجــددت الــخــالفــات بــن نـــواب الــبــرملــان على 
املركزي  للبنك  جديد  محافظ  اختيار  خلفية 
بعد تعين  إدارتــــه  فــي  انقسامًا  يعاني  الـــذي 
البرملان محافظًا خاصًا به في البيضاء شرق 
البالد منذ سبتمبر/أيلول عام 2014. وشهدت 
ــــالث جـــلـــســـات مـــاضـــيـــة لـــلـــبـــرملـــان اســتــمــاعــًا  ثـ
ُيفترض  وكـــان  للمنصب،  املــرشــحــن  لــبــرامــج 
فــي جلسة، مساء  أحــدهــم  الــبــرملــان  أن يختار 
الثالثاء، لكن رئاسة البرملان قامت بتأجيلها 

من دون أسباب واضحة.
 فــي أداء مــهــامــه منذ 

ً
ويــعــانــي الــبــرملــان شــلــال

الذي  السياسي  االتفاق  موقفه حيال  انقسام 

التي  واألمنية  العسكرية  باملناصب  املتعلقة 
أحــيــل تــعــيــن شــاغــلــيــهــا إلـــى حــكــومــة الــوفــاق 

بحسب االتفاق.
وبـــعـــد ضـــغـــوط دولـــيـــة، اضـــطـــر الـــبـــرملـــان إلــى 
السياسي  االتــفــاق  عــن موافقته على  اإلعـــالن 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي مــن عـــام 2016 مع 
ظ على املادة الثامنة والبدء في مناقشة 

ّ
التحف

املجلس  بها  تقّدم  التي  الحكومية  التشكيلة 
املــمــاطــلــة  الــــوفــــاق. وإزاء  لــحــكــومــة  الـــرئـــاســـي 
اعتماد  تجاه  البرملان  رئاسة  مارستها  التي 
بها  تقّدم  التي  الحكومية  التشكيالت  إحــدى 
املجلس الرئاسي، أعلن ما يزيد عن 100 نائب 
األول، أمحمد  الــنــائــب  بــرئــاســة  الــبــرملــان  فـــي 
العام،  ذات  من  فبراير/شباط  نهاية  شعيب، 
عن تأييدهم لالتفاق السياسي بشكل مطلق 
ومــنــحــهــم الــثــقــة لــحــكــومــة املــجــلــس الــرئــاســي، 

مطالبن إياها بالبدء بمزاولة أعمالها.
ــل الــبــرملــان فــي شلل  ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، دخـ
في  السياسي  الوضع  في  أنتج جمودًا  كامل 
ــة الـــبـــرملـــان عــلــى عــدم  الــــبــــالد، إذ تــصــر رئـــاسـ
دســـتـــوريـــة االتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي ومــخــرجــاتــه 

األعلى  واملــجــلــس  الــوفــاق  فــي حكومة  املمثلة 
لــلــدولــة فـــي طــرابــلــس، مــقــابــل إعــــالن حكومة 
الوفاق قانونية عملها بناء على تفويض 100 

نائب من البرملان.
وُعـــــرف عـــن عــقــيــلــة صــالــح تـــفـــرده بـــالـــقـــرارات 
السيادية وتغّيبه عن حضور الجلسات، مما 
الــنــواب إلــى تقديم مقترحات  دفــع الكثير مــن 
البرملان  رئيس  لتغيير  مناسبة  مــن  أكثر  فــي 
وإعادة النظر في الالئحة الداخلية، معتبرين 

أن قرارات صالح عّمقت االنقسام في البالد.
وعلى الرغم من املعارضة الكبيرة بن النواب، 
برملاني  تــيــار  اســتــطــاع تشكيل  أن صــالــح  إال 
املنحازين  الشرقية  املنطقة  نـــواب  مــن  مــكــّون 

مقترح  أي  لتعطيل  الــعــســكــري  حفتر  لــحــراك 
مـــن شــأنــه تــغــيــيــر ســيــاســتــه الـــرامـــيـــة لعرقلة 
تنفيذ االتفاق السياسي، بل اتخذ هذا التيار 
بــعــض اإلجـــــــــراءات الــتــصــعــيــديــة مــثــل إقــفــال 
قاعة البرملان والتعدي بالضرب على أعضاء 
ل 

ّ
داعــمــن لــالتــفــاق الــســيــاســي، مــا أدى لتعط

أعمال البرملان منذ مارس/آذار 2016.
واإلقليمية  الدولية  الجهود  من  الرغم  وعلى 
الــســاعــيــة لــكــســر الـــجـــمـــود الـــســـيـــاســـي، إال أن 
قرارات رئاسة البرملان كانت في أغلبها تتجه 
سيما  ال  السياسي،  االتفاق  وعرقلة  لتجميد 
الوفاق، إضافة  املمثلة في حكومة  مخرجاته 
إلى دعم الحراك العسكري لحفتر، الذي عمد 

البرملان وبعض  في  صالح بدعم من حلفائه 
دول الجوار إلى منحه رتبة مشير، وهي أعلى 
رتبة عسكرية في البالد من أجل تعيينه قائدًا 

عامًا للجيش.
وعــلــى طـــول مـــدة األزمــــة فــي الـــبـــالد، لــم يكن 
خــافــيــًا عـــن املــراقــبــن أن الــعــرقــلــة األســاســيــة 
أمــــام تــنــفــيــذ االتـــفـــاق الــســيــاســي تــتــمــثــل في 
وجود حفتر على رأس املؤسسة العسكرية، 
وهو االتجاه الذي يرفضه خصومه في غرب 
الـــبـــالد، وبــخــاصــة املــجــمــوعــات املــســلــحــة في 
فــي مصراتة،  العسكري  واملــجــلــس  طــرابــلــس 
الرافضن لتعديل االتفاق السياسي من أجل 
الــتــي تقصي حفتر من  الثامنة  املـــادة  حــذف 

منصبه.ويبدو أن التطورات العسكرية، خالل 
السنة املاضية، غّيرت من موازين اللعبة في 
الـــبـــالد، مــع تــمــّكــن حــفــتــر مــن الــســيــطــرة على 
قــوات  نــجــاح  مقابل  النفطي،  الــهــالل  منطقة 
املجلس الــرئــاســي فــي طــرد تنظيم »داعــش« 
مــن ســرت، وهــو النصر الــذي أسقط شماعة 
ــاب« الــتــي يــعــتــمــدهــا حفتر.  ــ »مــحــاربــة اإلرهــ
فمنذ ذلك الوقت توالت على املشهد في ليبيا 
العديد من التغيرات، منها دخول دول الجوار 
ال سيما الجزائر ومصر في صراع خفي، وإن 
من خالل  لقاء  من  أكثر  في  الدولتان  ظهرت 
املــبــادرة الثالثية، وحــدث ذلــك بــالــتــوازي مع 
بروز دور روسيا التي حاولت في العديد من 

املــرات عقد تحالف مع حفتر، إال أن إيطاليا 
حطت بثقلها في غرب البالد في خطوة ملنع 

تغلغل النفوذ الروسي.
االنقسام  التغيرات مترافقة مع  هــذه  أن  وبــدا 
السياسي والفوضى األمنية في البالد، دفعت 
املــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الــبــدء فــي بــلــورة رؤيــة 
ــاع الــلــيــبــيــة، والــضــغــط  ــ مـــوحـــدة تــجــاه األوضــ
ــن أجـــــل الــجــلــوس  عـــلـــى األطـــــــــراف الــلــيــبــيــة مــ
مجددًا على طاولة الحوار والبدء في مناقشة 
الــقــضــايــا الــخــالفــيــة فـــي االتـــفـــاق الــســيــاســي. 
وتــحــدثــت الــعــديــد مـــن الــتــســريــبــات عـــن قــرب 
تشكيل مشهد حكومي جديد يجمع األطراف 
املتصارعة، منها طرح إعادة تشكيل املجلس 
الــدفــاع، ومنها  الــرئــاســي ومــنــح حفتر وزارة 
ــلـــى يــضــم عــقــيــلــة صــالــح  تــشــكــيــل مــجــلــس أعـ
وحفتر ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، 
لإلشراف على الهياكل السياسية والعسكرية، 
ــــرى عـــن أشــكــال  فــيــمــا تــحــدثــت تــســريــبــات أخـ
أخرى لتقاسم السلطة منها النظام الفدرالي.

املــتــتــالــيــة مـــن أن املجتمع  الــتــأكــيــدات  وأمـــــام 
الـــدولـــي حــــزم أمــــره بــاتــجــاه إنـــهـــاء االنــقــســام 
السياسي في ليبيا، عادت رئاسة البرملان إلى 
املــنــاورات السياسية من أجــل حصد مكاسب 
أكبر. فيبدو أن اللقاء الذي رعته إيطاليا وجمع 
رئيسي البرملان عقيلة صالح ومجلس الدولة 
يسفر  لــم  أيـــام،  قبل  السويحلي  الرحمن  عبد 
وحفتر،  الــبــرملــان  لصالح  كبيرة  مكاسب  عــن 
قــرارًا  وأصــدر صالح فــور عودته من إيطاليا 
بتشكيل لجنة ممثلة للبرملان في املفاوضات 
نواب  واعتبر  24 عضوًا.  مكّونة من  الجديدة 
فـــي الــبــرملــان أن قــــرار صــالــح مـــن خـــالل جمع 
في  النيابية  التيارات  كل  من  املتناقضن  كل 

لجنة واحدة يعني »ال مفاوضات«، معتبرين 
ضمت  الــتــي  الــحــالــيــة  بتشكيلتها  اللجنة  أن 
أطــيــافــًا ســيــاســيــة ومــنــاطــقــيــة مــتــعــارضــة في 
ــل اســتــمــرارًا فــي مــســار عرقلة 

ّ
مــطــالــبــهــا، تــمــث

لصالح  واملــمــاطــلــة  السياسي  االتــفــاق  تنفيذ 
مساعي حفتر العسكرية.

الــحــراك  أن  رأوا  الليبي  لــلــشــأن  مــراقــبــن  لــكــن 
ــــذي تــمــّكــن من  الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي األخـــيـــر الـ
إيـــقـــاف مــســاعــي حــفــتــر الــعــســكــريــة للسيطرة 
على مواقع هامة جنوب البالد، يشير إلى أن 
باتجاه  يسيران  البرملان  في  وحلفاءه  حفتر 
طــريــق مــســدود، ال سيما بــعــد تــراجــع صــوت 
ــة األخــيــرة، مقابل  مصر الــداعــم لهم فــي اآلونـ
نجاح جــزائــري - إيطالي فــي إنــجــاز خطوات 
لــحــشــد املـــزيـــد مـــن الــتــأيــيــد الــداخــلــي لصالح 
االتـــفـــاق الــســيــاســي. وبــحــســب املـــراقـــبـــن، فــإن 
األطــــــــراف الــلــيــبــيــة بــمــوافــقــتــهــا عـــلـــى تــعــديــل 
في  للدخول  واستعدادها  السياسي  االتــفــاق 
مــفــاوضــات حـــول نــقــاط الــخــالف فــيــه، جعلت 
البرملان،  في  وداعميه  حفتر  مرمى  في  الكرة 
مما سرع من انكشاف املواقف داخل البرملان 
ــيـــرة ومــــتــــزايــــدة ضــد  ــبـ وظــــهــــور مــــعــــارضــــة كـ

معرقلي االتفاق فيه.
وربـــمـــا تــكــشــف تـــهـــديـــدات عــلــي الــقــطــرانــي، 
حــلــيــف حــفــتــر وعـــضـــو املــجــلــس الــرئــاســي 
تلفزيونية  املقاطع لجلساته، خالل مقابلة 
ــبـــرملـــان إلــى  مـــعـــه، الـــثـــالثـــاء، أمـــهـــل فــيــهــا الـ
يــــوم اإلثـــنـــن املــقــبــل إلنـــهـــاء خـــالفـــاتـــه وإال 
الجيش  مؤسسة  مــع  للتفاوض  »سيسعى 
بداًل عن البرملان«، في إشارة إلى التفاوض 
مع حفتر مباشرة، ربما تكشف قرب نهاية 

رصيد حفتر داخل البرملان.

)Getty/مهاجرون يصلون إلى إيطاليا من ليبيا )إيفان رومانو

يُعرف عن صالح انحيازه لحفتر )محمد الشاهد/فرانس برس(

أكد البرغوثي الرهان على المساندة الشعبية لألسرى )عباس موماني/فرانس برس(

األزمة  في  أساسيًا  طرفًا  طبرق  برلمان  بات 
التي تمر فيها ليبيا، مع انحياز رئاسته إلى جانب 
اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، وعرقلة تنفيذ 
اتفاق الصخيرات، مما عّمق الخالفات داخله 
ودفع 51 نائبًا لمقاطعة جلساته، في وقت 

تتكثف التحركات الدولية إليجاد حل للصراع

قضية

االنقسامات تعرقل عمله 
وتعّقد األزمة الليبية

الكرة في مرمى 
حفتر وداعميه بالبرلمان 

لنجاح التسوية

يعاني البرلمان شلًال 
منذ انقسامه بشأن 

االتفاق السياسي

ليبيا تريد أن يكون 
لديها نحو 130 زورقًا 

مسلحًا

دعت الحركة الوطنية 
األسيرة الشارع الفلسطيني 

وأحرار العالم إلى تقديم 
الدعم واإلسناد لألسرى 

الذين يواصلون إضرابهم 
في سجون  االحتالل

يُقيّم وزراء دفاع 
دول االتحاد األوروبي 
عملية »صوفيا« قرب 
السواحل الليبية، اليوم 
الخميس، في اجتماع 

يناقش ملفات عدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل 
بوغدانوف )الصورة(، أمس األربعاء، عن 
كانوا  روس  بحارة  خمسة  عن  ــراج  اإلف
منذ  طرابلس  سلطات  لدى  محتجزين 
وصوله  إثر  وذلك  الماضي،  آذار  مارس/ 
التقى  لطرابلس  زيارة  بعد  موسكو  إلى 
خاللها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
الثالثاء.  ــوم  ي ــراج،  ــس ال فــايــز  ــاق،  ــوف ال
ناقلة  احتجزت  الليبية  البحرية  وكانت 
قبالة  بحارة  سبعة  متنها  على  روسية 
يشر  لم  بوغدانوف  لكن  الزاوية،  مدينة 

إلى مصير البحارين اآلخرين.

إطالق سراح 5 بحارة روس

عملية »صوفيا« أولوية اجتماع وزراء دفاع أوروبا
تقرير

تقرير

متابعة
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قلق من تأجيل االختيار بين لوبان وماكرون

فرنسا: ميالنشون يلعب بورقة الغموض

روسيا تتبنى الدفاع عن »طالبان«

كتلة ميالنشون ذات 
أهمية قصوى في حسم 

معركة الدورة الثانية

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

ــح الــيــســار الــراديــكــالــي، 
َّ

يثير مــرش
لـــوك مــيــالنــشــون، الكثير من  جـــان 
الــــجــــدل فــــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
الــفــرنــســيــة، بــســبــب امــتــنــاعــه عـــن تــوجــيــه أي 
الـــدورة  فــي  للتصويت  ناخبيه،  إلــى  توصية 
الثانية من الرئاسيات، في السابع من مايو/

أيــــار املــقــبــل، واالخــتــيــار مــا بــن مــرشــح »إلــى 
األمــــام«، إيــمــانــويــل مــاكــرون، ومــرشــحــة حزب 
مــاريــن  املــتــطــرف،  اليميني  الــوطــنــيــة  الجبهة 
لوبان. وبخالف املرشَحْن االشتراكي، بونوا 
هـــامـــون، ومــرشــح الــيــمــن املــحــافــظ، فــرانــســوا 
فــــيــــون، امـــتـــنـــع مـــيـــالنـــشـــون عــــن الــــدعــــوة إلـــى 
ــاكـــرون أو ضـــد لــوبــان.  الــتــصــويــت لــصــالــح مـ
ــد  ــ ــــي خـــطـــابـــه لـــيـــل األحـ ــل كـــمـــا قــــــــال، فـ وفــــضــ
النتائج »االحتكام  املــاضــي، بعد اإلعـــالن عــن 
إلــــى مــنــاضــلــي ومـــنـــاصـــري حــركــتــه »فــرنــســا 
غير الــخــاضــعــة«، لــبــلــورة مــوقــف جماعي من 
الــتــصــويــت فـــي الـــــدورة الــثــانــيــة، عــبــر منصة 

تفاعلية على موقع الحركة على اإلنترنت.
وكــان األمــن الــعــام للحزب االشــتــراكــي، جان 
املــنــتــقــديــن  كــامــبــاديــلــيــس، أول  كــريــســتــوف 
ملوقف ميالنشون، الذي هاجم خروج مرشح 
ــاعـــدة »الــتــصــدي  الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي عـــن قـ
انتخابية  قــاعــدة  وهـــي  الــوطــنــيــة«،  للجبهة 
ــــي صـــفـــوف  ــوافــــق عـــلـــيـــهـــا مـــنـــذ عــــقــــود فـ ــتــ مــ
الــيــســار الــفــرنــســي، عــلــى اخــتــالف توجهاته. 
كما اعتبر األمــن العام لحركة »إلــى األمــام«، 
أن ميالنشون »أضــاع فرصة  ريشار فيرون، 
تــاريــخــيــة، وعــنــدمــا يــكــون لدينا الــخــيــار بن 
مــــاكــــرون ولــــوبــــان ال أفـــهـــم كـــيـــف يــســتــطــيــع 
ــو نـــصـــف ثــانــيــة  ــ مـــيـــالنـــشـــون أن يــــتــــردد، ولـ
ــــت«. غـــيـــر أن مــعــســكــر مــيــالنــشــون  ــوقـ ــ مــــن الـ
إلى  مرشحه  احتكام  أن  غالبيته  فــي  يعتبر 
الـــتـــشـــاور مـــع قــاعــدتــه الــشــعــبــيــة ومــنــاضــلــي 
قــرار منطقي وصائب، وينسجم مع  الحركة 
مرشح  قادها  التي  االنتخابية  الحملة  روح 
»فرنسا غير الخاضعة«. وحذر املنسق العام 
للحركة اليسارية الراديكالية من أن الورشة 
ــة لــــن تــتــمــخــض عــنــهــا »تــوصــيــة  ــاوريـ ــتـــشـ الـ
الدورة  الناخبن في  رسمية توجه تصويت 

الثانية، وإنما توضيح للمواقف«.
والواقع أن التساؤالت حول ميالنشون، وعدم 
دعــوتــه إلــى التصويت ضــد لــوبــان تعود إلى 
كون هذا األخير تميز بدعوة حازمة وصريحة 
في انتخابات عام 2002 إلى التصويت لرئيس 
اليميني األسبق، جاك شيراك، لقطع الطريق 
ــان مـــاري  عــلــى مـــرشـــح الــجــبــهــة الــوطــنــيــة، جــ
ــان، الــــذي تــأهــل بــعــد دورة أولــــى حملت  ــوبـ لـ
ــاء املـــرشـــح  ــهــــدت إقــــصــ ــفـــاجـــأة مــــدويــــة، وشــ مـ
االشتراكي آنذاك، ليونيل جوسبان. وحينها، 
ــال مــيــالنــشــون جــمــلــتــه الــشــهــيــرة »ال يجب  قــ
عليكم أن تترددوا. ارتدوا قفازات إن أردتم أو 
مالقط وصوتوا لشيراك. املهم هو التصويت 
ممكنة«.  نسبة  أقــل  على  لــوبــان  يحصل  لكي 
الجسر منذ  مــرت تحت  كثيرة  أن مياهًا  غير 
تــلــك الـــدعـــوة الــحــمــاســيــة لــقــطــع الــطــريــق على 
الجبهة الوطنية. ففي االنتخابات التشريعية 

إيديولوجيًا، وإذا اختارت التصويت لصالح 
ماكرون فسيكون لها وقع حاسم. 

التشاور، بعد  أمــس عملية  أول من  وانطلقت 
أن وصـــل عـــدد املــســجــلــن فــي مــنــصــة الــحــركــة 
إلـــى 450 ألـــف نــاخــب. ومـــن املــتــوقــع أن تعلن 
وسيحسم  الحالي.  األسبوع  نهاية  نتائجها 
الناخبون في ثالثة اختيارات: إما التصويت 
التصويت  أو  املــقــاطــعــة،  أو  مــاكــرون،  لصالح 
مسموح  البيضاء  والبطاقة  بيضاء.  ببطاقة 
بها فــي صناديق االقــتــراع، وهــي ال تحتسب 
قياس  في  لكنها تحتسب  أي مرشح  لصالح 
درجة املشاركة. وتم استبعاد اختيار فرضية 
التصويت لصالح لوبان باملطلق، نظرًا للجفاء 
ــه مــيــالنــشــون ومــنــاصــروه 

ُّ
املــطــلــق الــــذي يــكــن

ملرشحة اليمن املتطرف وأفكارها العنصرية. 
ناخبي ميالنشون بخصوص  ولجس نبض 
ــاورات حــــول املـــوقـــف مـــن الــتــصــويــت في  ــشــ املــ
الـــــدورة الــثــانــيــة، اتــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
الذين  والناشطات،  الناشطن  من  بمجموعة 
ــــالل الــتــحــقــيــق الــــــذي أنــجــزتــه  الــتــقــيــنــاهــم خـ
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة قبل  الصحيفة فــي مــقــر 
ــراء الـــــدورة األولـــــى. يــقــول مــاكــســيــم، وهــو  ــ إجـ
نــاشــط فـــي الــثــالثــيــنــات مـــن الــعــمــر ويــنــاضــل 
 ،2012 انتخابات  منذ  ميالنشون  جانب  إلــى 

»العربي الجديد«، »أنا ال أفهم ملاذا ينتقدون  لـ
مـــوقـــف مــيــالنــشــون بـــاحـــتـــرام آراء الــنــاخــبــن 
الـــذيـــن صـــوتـــوا لــــه، وأوصــــلــــوه إلــــى تحقيق 
نسبة 19.6 فــي املــائــة. هــل كــان عليه أن يفعل 
التصويت ملاكرون  إلــى  الــذي دعــا  مثل فيون 
من دون استشارة أحد؟«. وعندما سألناه عن 

موقفه الشخصي وطبيعة اختياره االنتخابي 
الثانية، يقول »بالنسبة لي حتى  الــدورة  في 
 تــوصــيــة بــاالمــتــنــاع 

ً
ولـــو قـــررت الــحــركــة مــثــال

عن التصويت أو اإلدالء بورقة بيضاء فإنني 
عازم على التصويت ضد لوبان، وهذا يعني 
أنــنــي ســأصــوت عمليًا لصالح مــاكــرون، ولو 

أنني ال أميل إلى أفكاره«.
ــا صــــــوفــــــي،  الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــــي الــحــمــلــة  ــ ــ أمـ
ــق  ــريــ االنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة ملـــــيـــــالنـــــشـــــون ضـــــمـــــن فــ
مع  حديث  فــي  فتعبر  الرقمية،  التكنولوجيا 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن حــيــرتــهــا املــتــواصــلــة. 
نتمنى  كنا  الــذي  الفخ  فــي  وقعنا  »لقد  تقول 
من كل قلوبنا تفاديه. أنا ال أحب أبدًا لوبان، 
أفكارها  الجامعة ضد  منذ سنوات  وأنــاضــل 
العنصرية والفاشية، لكنني أيضًا غير مقتنعة 
نهائيًا بأفكار ماكرون، وهو في نظري يمثل 
كل ما أكرهه في السياسة، أي التيار الليبرالي 
الـــــذي يـــخـــدم مــصــالــح املــــصــــارف والـــشـــركـــات 
الكبرى. أنا في حيرة من أمري، واالختيار بن 
الخيار  لــي  لــوبــان ليس بالنسبة  أو  مــاكــرون 
الــوقــت،  يـــزال هــنــاك متسع مــن  املستحيل. مــا 
وربما أقرر في اللحظات األخيرة قبل الذهاب 
إلى مكتب االقتراع«. أما ليونيل، وهو مناضل 
ســابــق فــي صــفــوف الــحــزب االشــتــراكــي وعمل 
في قسم »اللوجيستيك« في حملة ميالنشون، 
يقول في حديث مع »العربي الجديد«، »أنا لن 
أشارك في مهزلة الدور الثاني وسأمتنع عن 

التصويت. أنا ضد لوبان وضد ماكرون«. 
والـــواقـــع أن مــرشــحــة الــيــمــن املــتــطــرف واعــيــة 
للربح واملــنــاورة في  بإمكانية وجــود هامش 
الــــــدورة الــثــانــيــة، وهــــي تـــراهـــن عــلــى نــاخــبــن 
ــقـــررون مــقــاطــعــة االنــتــخــابــات  مــثــل لــيــونــيــل يـ
إلى  بالنسبة  الكبير  الخطر  ويكمن  بكثافة،. 
املعسكر الجمهوري، الذي يدعو إلى الوقوف 
املتطرف، في محاولة لوبان  اليمن  في وجــه 
ميالنشون.  ناخبي  مــن  قسم  استمالة  أيــضــًا 
ــإذا كــانــت هــنــاك تــنــاقــضــات كــبــيــرة بينهما  فــ
عــلــى مــســتــوى الــقــضــايــا املــجــتــمــعــيــة، فــهــنــاك 
ــن الـــقـــواســـم املــشــتــركــة بينها  أيـــضـــًا جــمــلــة مـ
وبــن مــرشــح الــيــســار الــراديــكــالــي بما يخص 

االقتصاد واالتحاد األوروبي.
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سياسة

لم تترّدد روسيا أمس في 
الدفاع علنًا عن حركة 

»طالبان« في أفغانستان، 
عبر تصويرها كطرف 

أساسي لضرب »داعش«، 
وعرضها عقد حوار بين 

الحركة والحكومة

يعتبر معسكر مرشح اليسار الراديكالي، جان لوك ميالنشون، أن احتكام مرشحه الخاسر في الدورة األولى من االقتراع للرئاسة 
الفرنسية، إلى التشاور مع قاعدته الشعبية قرار منطقي، لكن هذا األمر يثير القلق واالنتقادات في األوساط السياسية

)Getty/ستكون الكتلة الناخبة لميالنشون أمام ثالثة خيارات )نيكوالس كوفاريك

»طالبان«  العالقة بن روسيا وحركة  باتت 
في أفغانستان أكثر تطورًا، مع إعالن رئيس 
الفريق  الــروســيــة،  العسكرية  االســتــخــبــارات 
ــاء، أن  ــعــ أول إيـــغـــور كــــوروبــــوف، أمـــس األربــ
أّدت دورًا ملحوظًا في ردع تنامي  »طالبان 
)داعــش( في  الدولة اإلسالمية  نفوذ تنظيم 
أفــغــانــســتــان«. وفــي كلمة ألــقــاهــا فــي مؤتمر 
ــي، أوضـــح  ــدولــ مــوســكــو الــــســــادس لـــألمـــن الــ
كوروبوف أن »حركة طالبان ترفض تقاسم 
النفوذ مع تنظيم غريب عليها أيديولوجيًا، 
إضافة إلى رغبتها في إبقاء سيطرتها على 
تهريب املخدرات وغيرها من موارد التمويل 
غير الشرعية«. وأشــار إلى أن »داعــش تكّبد 
خــســائــر كــبــيــرة فـــي أفــغــانــســتــان فـــي الــعــام 
املاضي، بما في ذلك في معارك مع مسلحي 

طالبان«.
في السياق عينه، أفاد مسؤولون أفغان بأن 
ــــش هــاجــمــوا حـــركـــة طــالــبــان  »مــســلــحــي داعـ
ــة جـــوزجـــان شــمــال الـــبـــالد، مـــا أدى  فـــي واليــ
إلـــى انـــــدالع اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة أســـفـــرت عن 
املتحدث  وأوضـــح  املقاتلن«.  عــشــرات  مقتل 
باسم حاكم الوالية، محمد رضا غفوري، أن 
»الــقــتــال، والـــذي بــدأ يــوم الــثــالثــاء، أسفر عن 

مقتل 76 من مقاتلي طالبان و15 من داعش«. 
أن »مسلحي داعــش استولوا على  وأضـــاف 
منطقتن من حركة طالبان«. وقال املسؤول 
في الشرطة، عبد الحفيظ خاشئي، إن »القتال 
وقع في منطقة نائية وإنه لم ترد تقارير عن 
سقوط ضحايا مدنين«. مع العلم أن معظم 
مقاتلون سابقون من  »داعـــش« هم  عناصر 

»طالبان«. 
من جهتها، رأت وزارة الخارجية الروسية أن 
»هجوم طالبان على قاعدة عسكرية أفغانية 
بمزار شريف يؤكد أكثر من أي وقت مضى 
ضـــرورة إطــالق حــوار مباشر بــن الحكومة 

األفغانية والحركة في أسرع وقت«.
الخارجية »استعداد  أكـــدت  لــهــا،  بــيــان  وفــي 
روســيــا لــإلســهــام فــي دفــع عملية املصالحة 
الوطنية في أفغانستان إلى األمــام، بما في 
 إلـــى أن 

ً
ذلـــك عــبــر منصة مــوســكــو«، مــشــيــرة

»الصراع الدموي الداخلي في أفغانستان ال 
يهدأ رغم الوجود الطويل األمد لقوات حلف 
املالية  االعــتــمــادات  وتدفق  األطلسي،  شمال 
التي  األجنبية  املانحة  الجهات  مــن  الهائلة 
تهدف إلى تعزيز قــدرات القطاع األمني في 

هذا البلد«.
ــــذي طـــاول  ــتــــداء الـ فـــي ســـيـــاق تـــداعـــيـــات االعــ
قاعدة »شاهن«، يوم الجمعة املاضي، أعلن 
يــــؤدون  أفــغــانــي أن »35 عــســكــريــًا  مـــســـؤول 
الــخــدمــة فـــي قـــاعـــدة شــاهــن أوقـــفـــوا وجـــرى 
اســتــجــوابــهــم ضــمــن الــتــحــقــيــق الـــجـــاري في 

الحادث«.
وقال عبد القهار آرام، املتحدث باسم الفيلق 
الـــــ 209 لــلــجــيــش األفـــغـــانـــي املــتــمــوضــع في 
الــقــاعــدة املــســتــهــدفــة الــواقــعــة عــلــى بــعــد 15 
كــيــلــومــتــرًا مـــن مــديــنــة مــــزار شـــريـــف، شــمــال 
أفــغــانــســتــان، إنـــه »يــتــم الــتــحــّري فـــي جميع 
ــذا الــهــجــوم ملــعــالــجــة الــثــغــرات«.  تــفــاصــيــل هـ
وأضاف أن »35 شخصًا، بن جندي وضابط 

في رتبة عقيد، تم توقيفهم حتى اآلن، وجرى 
االستجواب معهم على خلفية الهجوم«.

ــيــــرة الـــتـــي نــشــرتــهــا  ووفـــقـــًا لــلــحــصــيــلــة األخــ
وزارة الداخلية األفغانية، فقد أسفر الهجوم 
املنفذ من قبل نحو عشرة مسلحن مرتدين 
ما  األفغانية عن مقتل  الخاصة  الــقــوات  زي 

ال يقل عن 135 عسكريًا وجرح 64 آخرين«.
أمـــا وزارة الـــدفـــاع األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( 
 فــي هذا 

ً
فقد أفـــادت عــن »ســقــوط 144 قتيال

لطالبان  دموية  األكثر  كــان  والــذي  الهجوم، 
التحضير  استغرق  والـــذي  أفغانستان،  فــي 
ــر«،  ــهـ ــا بــــن 4 و6 أشـ ــبــــدو، مــ ــا يــ ــه، عـــلـــى مــ ــ لـ
بحسب مسؤول في واشنطن. وأشار مصدر 
أمني إلى أن »أربعة من املهاجمن كانوا قد 
يعرفون  وكانوا  القاعدة،  في  سابقًا  خدموا 
ــا وأنــظــمــتــهــا، كــمــا كــانــت  ــاهــ جـــيـــدًا كـــل زوايــ

بحوزتهم بطاقات مرور حقيقية«.
وكــشــف أن »املــهــاجــمــن عــلــى عــلــم بـــأن حمل 
السالح محظور في املنطقة املستهدفة )بن 
املــســجــد واملــقــصــف(، بسبب وجـــود مــدربــن 
عسكرين أمــيــركــيــن وأملــــان فــي هـــذا املــكــان، 
األمر الذي يفّسر عدم إبداء ضحايا االعتداء 

أي مقاومة للمهاجمن«.
أن  ــــوت،  ــفـ ــ الـــحـــمـــيـــد صـ عـــبـــد  املـــحـــلـــل  ورأى 
»مسلحي طالبان استغلوا ثغرات في نظام 
والتحقق  االستخباراتية  املعلومات  تسليم 
لكشف  للجنود، تحسبًا  الذاتية  السيرة  في 
الجنود  حمل  عــدم  استغلوا  كما  املتسللن. 
األفغان األسلحة خوفًا من توجيههم إياها 
ضــد املــدربــن الــغــربــيــن«. وأضـــاف أن »قــادة 
ــذه،  ــان عـــلـــى عـــلـــم بـــنـــقـــاط الـــضـــعـــف هــ ــبـ ــالـ طـ
ولــديــهــم بـــاع فــي الــحــكــومــة. والــهــجــمــات من 
غــيــاب أي تنسيق  الــنــوع تتكرر بسبب  هــذا 
ــــزة  ــهـ ــ األجـ بـــــن  ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ لـــلـ تـــــبـــــادل  وأي 

االستخباراتية«.
)العربي الجديد، أسوشيتد برس، فرانس برس(

فـــي الـــعـــام 2012، عــنــدمــا انـــهـــزم أمــــام مــاريــن 
لوبان في الدائرة 11 في إقليم »با دو كالي« لم 
يدع ميالنشون إلى التصويت لصالح املرشح 
االشـــتـــراكـــي، فيليب كــيــمــيــل، ولـــم يــذكــر حتى 
أقــر خالله بهزيمته،  الــذي  اسمه في الخطاب 
ــار مـــفـــتـــوحـــًا لـــنـــاخـــبـــيـــه. كـــمـــا أن  ــيـ ــخـ وتــــــرك الـ
اليمن  لم يدُع للتصويت لصالح  ميالنشون 
انتخابات  مــن  الثانية  الـــدورة  املحافظ خــالل 

املجالس اإلقليمية في 2015.
ــًا أن الـــتـــشـــنـــج حـــــــول مـــوقـــف  ــ ــحــ ــ وبـــــــــدا واضــ
مــيــالنــشــون ونــاخــبــيــه مـــن الـــــــدورة الــثــانــيــة، 
االنتخابية  الكتلة  كــون  إلــى  بــاألســاس  يعود 
ــالــــي، والـــتـــي  ــكــ ــيـــســـار الــــراديــ الـــتـــي يــمــثــلــهــا الـ
حققت نسبة 19.6 في املائة من األصــوات في 
الـــدورة األولـــى، ذات أهمية قصوى فــي حسم 
معركة الدورة الثانية، لكونها كتلة منسجمة 

متابعة

■ ألنهم #األحرار يقاومون ظلم السجان بـ #أمعاء_خاوية 10#أيام 
#الجوع_و_ال_الركوع #إضراب_الكرامة 

■ املجد ألمعائهم الخاوية، املمتلئة بحب فلسطن #إضراب_الكرامة

■ وكم من مسجون بالجسد، لكنه يعيش حرية الفكر #إضراب_الكرامة

■ اتهمت االستخبارات الفرنسية نظام #األسد بالوقوف وراء الهجوم 
الكيميائي بـ #خان_شيخون. ما الخطوة التالية 

■ ال جديد في لقاء الفروف والجبير. فقط خالفات واضحة

■#السيسي أقسم تالت إنه حيسيب إذا الشعب مش عاوزه والشعب #مش_
عايزين_السيسي عليه الرحيل أو قبول استفتاء على نفسه

■ جدير بالذكر أن #مش_عايزين_السيسي طلع كرد فعل على تصريح في 
#مؤتمر_الشباب اللى #السيسي عامله علشان يزود شعبيته احنا عايشن 

كوميديا سوده

■ توالي خسائر القاعدة في #اليمن بعد استهداف بدون طيار لقيادي 
وقتله أثناء قيادته سيارة في الوضيع بـ #أبن

■ قبائل #اليمن وقبائل #حضرموت تعلن حربها ضد القاعدة التي 
استهدفت أبناءها األبرياء

■ وحدة الليبين تقطع الطريق أمام اإلرهابين! #ليبيا #بنغازي #طرابلس

■ اإلرهاب ال ينبت إال في غياب الوحدة وانتشار االقتتال

■ جلسة #مجلس_النواب التي ُعقدت أمس بشأن انتخاب محافظ جديد لـ 
#مصرف_ليبيا_املركزي مخزية ودون سقف التوقعات

■ سائقو الشاحنات مليشيا جديدة بالبلد #إنهم_يتكاثرون # لبنان

■#أميركا ستبني سفارة جديدة في لبنان بمبلغ مليار دوالر هي سفارة أم 
قاعدة عسكرية؟!

الدورة  يومًا من   11 األرض قبل  األربعاء، على  أمس  المعركة،  اشتدت 
متوقعة  غير  منازلة  خالل  من  الفرنسية،  الرئاسية  لالنتخابات  الثانية 
لوبان،  مارين  المتطرف،  اليميني  الوطنية  الجبهة  حزب  مرشحة  بين 
وخصمها مرشح »إلى األمام«، إيمانويل ماكرون، حول مصير مصنع 
إلنتاج آالت تجفيف المالبس مهدد بنقله إلى بولندا. ففي حين التقى 
ماكرون مندوبين نقابيين من مصنع »وورلبول« في أميان، توجهت 

لوبان إلى موقع المصنع للقاء موظفين مضربين.

منازلة بين المرشَحين

الخميس 27  إبريل/ نيسان  2017 م  1 شعبان 1438 هـ  ¶  العدد 969  السنة الثالثة
Thursday 27 April 2017


