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سياسة

ما بعد سيطرة 
»هيئة تحرير 

الشام«

االتفاق يستثني 
جبهة فتح الشام 

)النصرة سابقًا(

اندمجت فصائل 
معارضة في »الجبهة 
الوطنية لتحرير سورية«

للحديث تتمة...

الغوطة الشرقية  
تنظّم لمناطق 
خفض التصعيد

اتفاق وقف النار في إدلب... تقويض لقوة »األحرار«؟

باتت الغوطة الشرقية على خطى الجنوب السوري، مع اإلعالن الروسي عن اتفاق 
شموله  عدم  مع  االتفاق،  تنفيذ  النظام  قوات  وبدء  فيها،  التصعيد  لخفض 
إلحكام  جديدة  محاولة  في  وذلك  سابقًا(،  النصرة  )جبهة  الشام«  فتح  »جبهة 

سيطرة روسيا على مختلف المناطق السورية، شماًال وجنوبًا ووسطًا

محمد أمين

خطت روسيا خطوة واسعة باتجاه 
وتأكيد سطوتها  وجــودهــا،  تعميق 
فـــي ســـوريـــة، إثــــر إعــانــهــا الــتــوصــل 
التــفــاق جــديــد يــشــمــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة، أهــم 
معاقل املعارضة في محيط العاصمة دمشق، 
لوضع حد لصراع دام بني املعارضة والنظام 
على مدى سنوات، لم يستطع األخير حسمه 
املجازر بحق  ارتكابه عشرات  من  الرغم  على 
املدنيني. وأكدت فصائل املعارضة في الغوطة 
ــأي جــهــد يـــوقـــف هــجــمــات قـــوات  تــرحــيــبــهــا بــ
النظام على املدنيني، متوقعة أال يلتزم النظام 
وإيــــــران بـــاالتـــفـــاق، فـــي وقــــت ال يــــزال االتــفــاق 
الغوطة،  كامل  شموله  لجهة  تحديدًا  مبهمًا، 
وحي جوبر املتاخم لها. في هذا السياق، أعلن 
املتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية 
الـــلـــواء إيــغــور كــونــاشــيــنــكــوف، أمـــس السبت، 
اتــفــاق تنظيم منطقة )خفض  ــرام  إبــ »تـــّم  أنـــه 
ــة، شــرقــي  ــيـ ــرقـ ــي الـــغـــوطـــة الـــشـ الـــتـــصـــعـــيـــد( فــ
الــعــاصــمــة دمـــشـــق«، مــشــيــرًا فـــي تــصــريــحــات 
االتــفــاق  التوقيع على  »تـــّم  أنــه  إلــى  صحافية 
في العاصمة املصرية القاهرة«. ولفت إلى أن 
 برسم حــدود املنطقة 

ً
»االتــفــاق سيكون كفيا

ــيــــطــــرة«، مــــؤكــــدًا أن  ـــــوى الــــســ ــات قـ ــيــ وصــــاحــ
»االتفاق يستثني جبهة فتح الشام )النصرة 
سابقًا(«. وأضاف أنه »سيتم تسيير أول قافلة 
إنــســانــيــة إلـــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وإجــــاء أول 

دفعة من املصابني فورًا«.
ــم تــحــديــد  ــ ــه »تــ ــ وأوضــــــــح كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف أنــ
مــواقــع انــتــشــار قـــوات الــفــصــل والــرقــابــة، وتــم 
تـــحـــديـــد صـــاحـــيـــاتـــهـــا، وتــــــم رســــــم خـــطـــوط 
عبور  وممرات  اإلنسانية،  املساعدات  إيصال 
املـــدنـــيـــني«، مـــن دون الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل 
وسائل  ونقلت  الــقــوات.  هــذه  بماهية  تتعلق 

إعـــام روســيــة عــن مــصــادر فــي وزارة الــدفــاع 
الروسية، تأكيدها أن »اتفاق الغوطة الشرقية 
ــريـــت في  ــاء نــتــاجــًا لــلــمــفــاوضــات الـــتـــي أجـ جــ
الدفاع  وزارة  عــن  بــني ممثلني  أخــيــرًا  القاهرة 
ــيـــة واملـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــعــتــدلــة«،  الـــروسـ
ــــي. مــــن جــهــتــهــا،  ــــروسـ بــحــســب الـــتـــوصـــيـــف الـ
أعلنت الــقــاعــدة الــروســيــة فــي مــطــار حميميم 
العسكري في الساحل السوري، أنه »ستكون 
جــمــيــع مــنــاطــق الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة مــشــمــولــة 
فــي االتــفــاق املــبــرم مــع استثناء تنظيم جبهة 
موقع  على  صفحتها  على  مشيرة  النصرة«، 
الــتــواصــل »فــيــســبــوك« إلــى أن »لـــدى التنظيم 
املــتــشــدد فــرصــة لــتــقــريــر املــصــيــر ضــمــن فــتــرة 
زمنية قــصــيــرة«. وجـــاء االتــفــاق بعد أيـــام من 
اتــفــاق شمل درعــا والــســويــداء والقنيطرة في 
الجنوب السوري، أعلن عنه بعد اجتماع ُعقد 
فـــي مــديــنــة هــامــبــورغ األملــانــيــة بـــني الــرئــيــس 
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب والــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتني، على هامش قمة »مجموعة 
الــعــشــريــن«. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أعــلــنــت قـــوات 
القتالية«  األعــمــال  بــدء »تطبيق وقــف  النظام 
فـــي مــنــاطــق مـــن الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة فـــي ريــف 
الرسمية  دمشق، حسبما نقلت وكالة األنباء 

»سانا«. 
ــفـــاق الـــجـــنـــوب نــتــيــجــة اجــتــمــاعــات  ــاء اتـ ــ وجـ
مــكــثــفــة عـــقـــدهـــا خــــبــــراء روس وأمـــيـــركـــيـــون 
ــان، لــــم تـــكـــن إســـرائـــيـــل  ــ ــّمـ ــ وأردنــــــيــــــون فــــي عـ
بعيدة عنها، إلرســاء ترتيبات أمنية تجنب 
جنوب سورية فوضى ربما تؤدي إلى خلط 
األوراق، وهو ما يشكل مساسًا بأمن األردن 
في  السورية  املعارضة  وطالبت  وإسرائيل. 
حينه أن يشمل الغوطة الشرقية، واعتبارها 
جزءًا منه يعيد االستقرار ويسمح بوصول 
قبل  من  للمحاصرين  اإلنسانية  املساعدات 
قـــوات الــنــظــام. وتــعــد الــغــوطــة الشرقية أبــرز 

مـــعـــاقـــل املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــســلــحــة فــي 
محيط العاصمة السورية دمشق منذ أواخر 
الــوقــت الــى  عـــام 2012، وتــتــعــرض مــنــذ ذاك 
حصار محكم، وقصف مستمر، ما أدى الى 
إنسانية  مأساة  املدنيني، وخلق  آالف  مقتل 
طاولت أكثر من نصف مليون مدني محاصر 
الشرقية. وارتكب  الغوطة  وبــلــدات  مــدن  فــي 
فــــي مــنــتــصــف عـــــام 2013 مـــجـــزرة  الـــنـــظـــام 

أحمد حمزة

على الــرغــم مــن أن االتــفــاق الــذي أعلن عنه، 
االقتتال  لــوقــف  أدى  املــاضــي،  الجمعة  يــوم 
األوســـع مــن نــوعــه، الــذي استمر ثاثة أيــام 
في محافظة إدلب بني »حركة أحرار الشام« 
و»هيئة تحرير الشام«، التي تشكل »جبهة 
فتح الشام« )جبهة النصرة سابقًا( عمادها 
األساسي، إال أن تطورات هذه األيام الثاثة، 
امليداني  النفوذ  في خرائط  لتغييٍر  أفضت 
تركيا،  مع  الحدودية  املحافظة  هــذه  ضمن 
والــــتــــي تــعــتــبــر أوســـــــع مـــنـــاطـــق »تــخــفــيــف 
التصعيد« األربع، املتفق عليها بداية مايو/
الكازاخستانية  العاصمة  في  املاضي  أيــار 
أســتــانــة. فــاملــعــطــيــات املــيــدانــيــة أظـــهـــرت أن 
»الــهــيــئــة« حــقــقــت فــي هـــذا االقــتــتــال، تفوقًا 
انــســحــب مقاتلوها  الــتــي  عــلــى »الـــحـــركـــة«، 

ــة بـــالـــســـاح الــكــيــمــيــائــي فـــي الــغــوطــة  مـــروعـ
الشرقية، أدت إلى مقتل آالف املدنيني. ويعد 
ــمـــن«، من  »جـــيـــش اإلســـــــام«، و»فـــيـــلـــق الـــرحـ
الشرقية،  الغوطة  املقاتلة في  الفصائل  أبرز 
ويسيطر األول على مدينة دوما، كبرى مدن 
إلـــى مــســرابــا، والشفونية،  الــغــوطــة، إضــافــة 
ــــرج الـــســـلـــطـــان، فــيــمــا يــســيــطــر  ــم مــــن مـ وقـــسـ
الــثــانــي عــلــى عــربــني، وبــيــت ســـوى، وزمــلــكــا، 
ــعـــري. أمـــا »حــركــة أحـــرار  وعـــني تــرمــا، واالشـ
ــام« فــتــحــتــفــظ بـــوجـــود لــهــا فـــي مــديــنــة  الــــشــ
حــرســتــا، وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة أوضـــحـــت لـ 
فتح  لجبهة  يعد  »لــم  أنــه  الجديد«  »العربي 
الشام أي تأثير في الغوطة إثر الحملة التي 
قام بها جيش اإلسام أخيرًا، وشتت شمال 
الجبهة في الغوطة«. وأضافت بأنه »لم يبق 
مـــن الــجــبــهــة إال بــضــع مــئــات مـــن الــعــنــاصــر 
الذين ال تأثير لهم، ومن ثم فا حجة للنظام، 
وحــلــفــائــه فــي اســتــهــداف الــغــوطــة أو شمول 

االتفاق كامل مدنها وبلداتها«.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم »فـــيـــلـــق 
»العربي  الــرحــمــن«، وائـــل عــلــون، فــي حــديــث لـ
الــجــديــد«، إن »إعــــان الــــروس تــوســيــع اتــفــاق 
الشرقية،  الــغــوطــة  ليشمل  التصعيد  خــفــض 

مـــن مــنــاطــق واســـعـــة كــانــت تــحــت نــفــوذهــم، 
ال ســيــمــا مــعــبــر بـــاب الــهــوى الـــحـــدودي مع 
تركيا، الذي تم االتفاق على تسليمه »إلدارة 

مدنية«.
ــة أحـــــــــرار الـــــشـــــام« الـــنـــص  ــ ــركـ ــ ــــرت »حـ ــشـ ــ ونـ
 
ً
املــقــتــضــب لــاتــفــاق عــصــر الــجــمــعــة، مــذيــا

بــتــوقــع املــتــحــدث الــرســمــي محمد أبـــو زيــد، 
الـــذي قـــال إنـــه »تـــم االتــفــاق بــني اإلخــــوة في 
حركة أحرار الشام اإلسامية وهيئة تحرير 
ــار وإخـــــاء  ــنــ الــــشــــام، عـــلـــى وقـــــف إطــــــاق الــ
املحتجزين من الطرفني، وخــروج الفصائل 
ــاب الــــهــــوى وتــســلــيــمــه إلدارة  ــ مــــن مــعــبــر بـ

مدنية«.
تحرير  »هيئة  بساعات  ذلــك  قبل  وبسطت 
ــقـــرى  ــلـــى مـــعـــظـــم الـ ــام«، ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ ــ ــشــ ــ الــ
والـــبـــلـــدات والـــطـــرقـــات الــتــي تــحــيــط بمعبر 
بــاب الهوى الــحــدودي، الــذي بــدا محاصرًا، 
موجهة في الوقت نفسه نداء عبر اإلنترنت 
»إلى إخواننا من جنود حركة أحرار الشام 
في معبر )باب الهوى( كل َمن يخرج منكم 
إلى إخوانه له منا األمان، ويعود إلى بيته 
ســاملــًا ال ُيــَمــّس بــســوء، لــه مــا لنا وعليه ما 
ــيــــادة أحــــــرار الـــشـــام«  عــلــيــنــا«. وطـــالـــبـــت »قــ
بـــالـــخـــروج »إلخـــوانـــكـــم مـــعـــززيـــن مــكــرمــني، 
فلكم منا األمــن والسامة، ونجلس بعدها 
ثورتنا  وينقذ  يوحدنا  بمشروٍع  للخروج 

وُيصحح مسارها باالتجاه الصحيح«.
وعكس ظهور االتفاق بعد ذلك، الذي أكدته 
املقتضبة،  الــبــنــود  بنفس  أيــضــًا  »الــهــيــئــة« 
ــرار الـــشـــام« رضــخــت  ــ ــورة أن »حـــركـــة أحـ صــ
»الهيئة« أكثر من  تحت الضغط العسكري لـ
كونها وافقت على اتفاق وقف إطاق النار؛ 
إذ إن مــا رشـــح مــن تــصــريــحــات لــقــيــادتــهــا، 
خال األيام الثاثة، أكد أن »الحركة« تعتبر 
الــشــام يهدف إلنهاء  »اعــتــداء هيئة تحرير 
الــــثــــورة الـــســـوريـــة وتـــحـــويـــل مـــنـــاطـــق أهـــل 

يــأتــي نــتــاج حــركــة االتـــصـــاالت الـــدائـــرة حاليًا 
واألردن«،  املـــتـــحـــدة  ــــات  ــــواليـ والـ روســـيـــا  بـــني 
ــر هــو امـــتـــداد التــفــاق وقــف  مضيفًا بـــأن »األمــ
إطــاق النار في جنوب غربي سورية، والذي 

أعلن عنه أخيرًا«.
وأثــنــى عــلــوان عــلــى مــوقــف فــصــائــل »الجبهة 
ــــي حــــــــــوران، والـــتـــي  الـــجـــنـــوبـــيـــة« الـــعـــامـــلـــة فـ
اتفاق  »ضغطت خــال األيــام املاضية ليشمل 
ــنــــار املـــعـــمـــول بــــه فــــي جــنــوب  ــــاق الــ ــــف إطــ وقـ
ــة، مــنــطــقــة الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، والــتــي  ــوريــ ســ
تــتــعــّرض ملــحــاوالت مــتــكــررة مــن قـــوات األســد 

ومليشيات الجتياحها«.
وأوضــــح أن »فــيــلــق الــرحــمــن لــم يــتــواصــل مع 
أحــد فــي خصوص ذلــك. ولــم نوقع أو نشارك 
ــفــــاق«، مــســتــدركــًا بـــالـــقـــول: »نــرحــب  فـــي أي اتــ
الهجمات  يوقف  دولــي  أو  إقليمي  بــأي جهد 
قــوات  مــن  مــن شهر  ألكثر  املتواصلة  العنيفة 
الشرقية، والتي استخدم  الغوطة  األسد على 
فيها الغازات السامة، والغارات الجوية، وراح 
ضحيتها عشرات املدنيني«. وتوقع علوان »أن 

يلتزم نظام األسد  وإيران باالتفاق الجديد«.
من جهته، أكد املجلس العسكري ملدينة دمشق 
وريفها، أنه »لم يوقع أو يشارك في أي اتفاق 

السنة إلــى رقــة وموصل جــديــدة«، كما ورد 
على لسان قائدها أبو عمار العمر. وهو ما 
أشـــار إلــى أن »الــحــركــة«، كــانــت عــازمــة على 
سّيرت  التي  »الهيئة«،  مواجهة  في  املضي 
بعد االتفاق، أرتــااًل عسكرية أشبه بمواكب 
»احــــتــــفــــااًل بـــالـــنـــصـــر« فــــي مـــنـــاطـــق واســـعـــة 

بمحافظة إدلب.
مــســؤول فــي »حــركــة أحـــرار الــشــام« قــال في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »هــنــاك  تــصــريــح لــــ
أيامًا عصيبة جدًا تمر على الحركة حاليًا«، 
مــوضــحــًا أن »الـــكـــام الــــذي انــتــشــر عــلــى أن 
لاندماج  الحركة  قبول  عن  نقاشات  هناك 
)مــع الهيئة( ضمن فصيل واحـــد فــي إدلــب 

غير وارد إطاقًا«.
وبدا كأن »الحركة« كانت تعّول على عوامل 
عـــدة، فــي مواجهتها األكــبــر مــن نوعها مع 
الشعبية  الحاضنة  بينها  ومــن  »الــهــيــئــة«، 
فعلى  »الــحــركــة«،  توقعات  دون  كانت  التي 
الرغم من أن مدنًا هامة في محافظة إدلب، 
أبـــرزهـــا ســـراقـــب، شــهــدت تــظــاهــرات مــنــددة 
االنتصار ملوقف  ما يعني  »الهيئة« وهو  بـ
الــشــعــبــي على  ــراك  ــحــ الــ أن  إال  »الــــحــــركــــة«، 
ما  وهــو  نسبيًا،  خافتًا  بــدا  عمومًا  األرض 
يمكن إرجاعه بشكل أساسي لعامل الخوف 
من رفع الصوت عاليًا ضد الهيئة« بحسب 

»العربي الجديد«. ما أفاد السكان لـ
ــغ األهـــمـــيـــة، مــنــح  ــالـ ــر بـ ــ  آخـ

ً
غـــيـــر أن عــــامــــا

»الــهــيــئــة« فــي هــذه املــواجــهــات،  األفضلية لـــ
الفكري  والــحــامــل  التنظيمي  الــعــامــل  وهـــو 
الــشــام« بدت  أحــرار  فـ«حركة  الطرفني؛  لكا 
هــذه  فــي  وفــكــريــًا  تنظيميًا  متماسكة  غــيــر 
املــــواجــــهــــات، نـــظـــرًا لـــلـــمـــراجـــعـــات الــفــكــريــة 
التي تتبعها تغييرات سلوكية  التدريجية 
عــلــى األرض. وهـــو مــا انــعــكــس، خـــال أيــام 
املــواجــهــات الــثــاث، تخبطًا لــدى جــزء مهم 
مـــن مــكــونــاتــهــا ومــقــاتــلــيــهــا، فـــي مــقــابــل أن 

حول خفض التصعيد في الغوطة الشرقية«، 
إال أنـــه أشـــار فــي بــيــان »تــرحــيــبــه بـــأي جهود 
العسكرية  العملية  توقف  إقليمية  أو  دولــيــة 
النظام وحلفاؤه منذ  التي يشنها  املتواصلة 
33 يــومــًا عــلــى الــغــوطــة«. واعــتــبــر املــجــلــس أن 
»االتــفــاق هو من طــرف واحـــد«، متوقعًا »عدم 
الـــتـــزام الــنــظــام وحــلــفــائــه بــــه«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
ليشمل  ضغطت  الجنوبية  الجبهة  »فصائل 

اتفاق الجنوب منطقة الغوطة الشرقية«.
وقال قيادي في املجلس العسكري في الغوطة 
إن »املعارضة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  الشرقية 
الــســوريــة املــســلــحــة، حــريــصــة عــلــى املحافظة 
قبل  الغوطة  على مواقعها، ومكتسباتها في 
تطبيق االتفاق«، مشيرًا إلى أن »قوات النظام 
تحشد بــاتــجــاه حــي جــوبــر فــي وقــت لــم يهدأ 
الــجــوي واملــدفــعــي على مــدن وبلدات  القصف 
الغوطة رغــم اإلعــان عن االتــفــاق من الجانب 

الروسي«.
ــائــــل تـــابـــعـــة  ــنــــت فــــصــ ــلــ فـــــي هـــــــذا اإلطــــــــــــار، أعــ
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة فــي الــجــنــوب الــســوري، 
أمس السبت، عن »اندماجها الكامل في جسم 
عسكري وسياسي واحد يحمل اسم )الجبهة 

الوطنية لتحرير سورية(«.

ــا تــــســــّرب مــــن خـــطـــابـــاٍت مــن  ــ »الـــهـــيـــئـــة« ومـ
شرعيني فيها للمقاتلني على األرض، بدت 
ماضية من دون تردد في ضرورة املواجهة 

حتى تحقيق أهداف الحملة العسكرية.
ــًا، فــقــد ســــاد أمــــس الـــســـبـــت، هـــدوء  وعـــمـــومـ
إدلــب،  محافظة  مناطق  معظم  فــي  ميداني 
املحليني،  الــســكــان  عــلــى  أيـــام عصيبة  بــعــد 
فــيــمــا بـــــدأت تـــثـــار تــــســــاؤالت عـــديـــدة حــول 
الــوحــيــدة فــي ســوريــة،  مستقبل املــحــافــظــة 
التي تعتبر معقل املعارضة السورية األبرز.

وفـــي حــني لــم يــتــضــح بــعــد املــوقــف الــتــركــي 
محافظة  في  التطورات  هــذه  إزاء  الرسمي، 
إدلب، فإن موسكو لم تتأخر كثيرًا في إرسال 
إشارات تهديٍد مستقبلي في هذه املحافظة؛ 

»القناة  بـ ما يعرف  الجمعة، عبر  أعلنت  إذ 
الــعــســكــريــة«، أن  لــقــاعــدة حميميم  املــركــزيــة 
ــــب الـــســـوريـــة لـــن يــكــون  »مــصــيــر مــديــنــة إدلـ
مختلفًا عما حصل باملوصل في العراق في 
حال سيطرة تنظيم النصرة اإلرهابي على 
كامل املنطقة«. لكن بعد تأكيد االتفاق بني 
»الحركة« والهيئة«، وعبر ذات النافذة التي 
والتفاعلية  الرسمية  »غير  بـ نفسها  تصف 
مــع األصـــدقـــاء فــي ســـوريـــة«، ذكـــرت روســيــا 
بأنه »سيكون السكان املحليون هم الخاسر 
األكــبــر فــي معركة اســتــعــادة السيطرة على 
ــــب الـــســـوريـــة فـــي حــــال ســيــطــرت  مــديــنــة إدلـ
النصرة  كجبهة  إرهابية  تنظيمات  عليها 
املــتــشــددة«. وأضــافــت أن »هــذه التنظيمات 

املدنيني حصونًا عسكرية  تستخدم منازل 
ــنـــظـــام، مـــا سيتسبب  أثـــنـــاء قـــتـــال قـــــوات الـ
بحدوث دمــار واســع في املنطقة. وسيكون 
املعركة،  فــي  الــروســيــة دور مباشر  لــلــقــوات 
كــمــا كــــان فـــي مــديــنــة تــدمــر ومــنــاطــق ريــف 

حمص الشرقي«.
بـــــدوره، شــّكــك املــحــلــل الــعــســكــري فـــي مــركــز 
ــمـــران فـــي إســـطـــنـــبـــول، نـــــوار أولـــيـــفـــر، في  عـ
مـــوضـــوع الـــهـــدنـــة، وقـــــال لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
بــرس«: »إن هناك اتفاقات كثيرة لم تطّبق. 
ال أعــتــقــد أن ذلـــك ســيــكــون نــهــايــة املـــعـــارك«. 
لــكــا  فــــرصــــة  ــكـــل  تـــشـ ــعـــــــارك  »املـــــ أن  ورأى 
املــزيــد من  الطرفني مــن أجــل السيطرة على 
الذي  الحدودي  املركز  املناطق بما في ذلك 
يــعــد مــصــدرًا لــجــنــي األمــــــوال«، مــشــيــرًا إلــى 
أنها »محاولة من كل فصيل لبسط نفوذه 
أنه  أوليفر  على مناطق جــديــدة«. وأوضـــح 
»عندما تضمنت مناطق تخفيف التصعيد 
محافظة إدلب، شعرت )هيئة تحرير الشام( 

ت ضدها«. 
ّ
بأن الحرب قد شن

ــأن  ــــي الـــشـ ــه، قــــــال املـــتـــخـــصـــص فـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الــــســــوري، فـــي مــؤســســة »ذي ســـنـــتـــوري«، 
أمــــام فصيلني مقاتلني  »نــحــن  هــيــلــر:  ســـام 
السيطرة على محافظة  يتناحران من أجل 
إدلــب«. وأضــاف أنه »مهما كانت الخافات 
الــعــقــائــديــة بــيــنــهــمــا، فــقــد تــفــاقــمــت بسبب 
املحادثات في أستانة وبسبب الشائعات، ال 
بل بسبب الواقع بوجود اتفاق أوسع موجه 

ضد )هيئة تحرير الشام(«.
وبـــمـــوازاة االشــتــبــاكــات خــرجــت تــظــاهــرات 
مــتــفــرقــة ضــــد »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« فــي 
بــلــدات عــدة فــي املــحــافــظــة، طالبت بعضها 
بوقف املعارك، فيما طالبت أخــرى بخروج 
»الهيئة«. كما قتل ناشط إعامي وجرح آخر 
طلقت النيران على املتظاهرين في 

ُ
أ عندما 

مدينة سراقب يومي األربعاء والخميس.

سورية: االتفاق يستثني »جبهة فتح الشام« 
ويتضمن إرسال مساعدات وإجالء جرحى

بدأ تطبيق اتفاق الغوطة أمس )عبد المنعم عيسى/فرانس برس(

»الهيئة« تقدمت على »األحرار« ميدانيًّا )عمر حاج قدور/فرانس برس(

عبسي سميسم

تسود حالة من التشاؤم والحذر 
لدى معظم سكان مناطق سيطرة 

املعارضة شمال سورية بعد 
سيطرة تنظيم »هيئة تحرير الشام« 

على الجزء األكبر منها وتمكنها 
من كسر شوكة حركة »أحرار 

الشام« في املنطقة إن لم يكن النجاح 
في إنهاء الحركة عمليًا.

وبعد سيطرة »هيئة تحرير الشام« 
على كل املناطق التي تربط املنطقة 

بتركيا، والتي كان آخرها معبر باب 
الهوى الذي انسحبت منه حركة 

»أحرار الشام« بشكل فاجأ حتى 
عناصر الحركة، بدأ سكان تلك 

املناطق يستشعرون بالخطر الذي 
قد يهدد استقرارهم النسبي الذي 
عاشوه خالل الفترة املاضية عقب 

تنفيذ اتفاق »تخفيف التصعيد«.
أولى مفاعيل هذه السيطرة بدأت 
تتجلى بارتفاع في أسعار بعض 

السلع نتيجة إغالق معبر باب 
الهوى والذي ال يستطيع أحد 
التكهن كيف ستتم إدارته، أو 

كيف ستتعامل تركيا مع موضوع 
سيطرة هيئة تحرير الشام عليه، 

وبسبب توقف عمل معظم املنظمات 
العاملة في املجال اإلنساني في 

املنطقة بعد احتراق املستودع 
الرئيسي الذي تخزن فيه املساعدات 

التي تتلقاها تلك املنظمات.
تركيا، التي أعلنت عن إغالق املعبر 
من جانبها، بدعوى الصيانة أثناء 

حصار املعبر من قبل عناصر 
الهيئة، لم تفصح حتى اآلن كيف 
ستتعامل مع الجهة التي ستدير 
املعبر سواء كانت الهيئة بشكل 

مباشر، أو كانت جهة مدنية تحت 
إشراف الهيئة. كما ال يمكن التكهن 

بكيفية تعامل الهيئة مع املنظمات 
التي تعمل ضمن األراضي 

السورية، وال كيف ستتعامل 
الجهات الداعمة لتلك املنظمات مع 

هذا األمر.
كذلك فإن سيطرة »هيئة تحرير 
الشام« على كل مناطق سيطرة 

املعارضة في شمال سورية 
ستعطي ذريعة لكل من روسيا 

وإيران الستهداف هذه املنطقة، على 
الرغم من اتفاق تخفيف التصعيد 

بدعوى ضرب التنظيمات اإلرهابية، 
األمر الذي قد ينذر بعودة طائرات 
النظام وروسيا إلى أجواء املنطقة، 
وعودة مسلسل قتل املدنيني تحت 

اسم »محاربة اإلرهاب«.
كما أن األمر االخطر الذي يخشاه 

الناس في تلك املناطق هو عودة 
»جبهة النصرة« الى التدخل 

بالحريات الشخصية للمواطنني بعد 
سيطرة الهيئة املطلقة فيها، وذلك 
عقب فسحة الحرية النسبية التي 
تمتعوا بها نتيجة وجود فصيلني 

متنافسني على كسب وّدهم.

تحّول اتفاق وقف 
النار في إدلب، شمالي 

سورية، إلى مصدر 
تقويض لقوة »حركة 

أحرار الشام«، بعد 
تراجعها أمام »هيئة 
تحرير الشام« وتسليم 

معبر باب الهوى إلدارة 
مدنية، وتهديد روسيا 

بسيناريو الموصل

رأى قائد قيادة العمليات الخاصة، في الجيش األميركي، الجنرال ريموند 
توماس )الصورة(، أمس السبت، في كلمة له أمام المنتدى األمني، في 
آسبن في والية كولورادو، أن »قرار 
برنامج  بإنهاء  المتحدة  الواليات 
األميركية  المركزية  االستخبارات 
مسلحة  جماعات  بتدريب  الخاص 
النظام  قـــوات  ــارب  ــح ت معينة 
لم  بالسالح،  وإمــدادهــا  الــســوري 
السبب  إن  لروسيا«. وقال  تنازًال  يكن 
»يعود إلى تقييم لطبيعة البرنامج 
ومــدى  نحققه  أن  نــحــاول  ومــا 

قابليته لالستمرار«.

تبرير إنهاء الدعم
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  شرق
      غرب

»حماس« لم تطلب 
من الجزائر استضافة 

بعض قادتها

الفلسطينية،  »حماس«  حركة  نفت 
أمـــس الــســبــت، أن »تــكــون قــد طلبت 
مــن الــجــزائــر اســتــقــبــال بــعــض قــادة 
عربية  دول  مقاطعة  عــقــب  الــحــركــة 
لــقــطــر الـــتـــي يــقــيــم فــيــهــا بــعــضــهــم«. 
ــد  ــقــــاهــــا أحـ ــــي كـــلـــمـــة ألــ جــــــاء ذلــــــك فـ
ــم »حــــــــمــــــــاس«،  ــ ــ ــاسـ ــ ــ املـــــتـــــحـــــدثـــــني بـ
سامي أبــو زهــري )الــصــورة(، أثناء 
مــشــاركــتــه فــي مــؤتــمــر لــلــوحــدة بني 
»حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم« و»جــبــهــة 
بالعاصمة  الجزائريتني  التغيير« 
الـــجـــزائـــر. وقــــال أبــــو زهــــري إن »مــا 
تناولته وسائل اإلعام ال وجود له، 
ومـــن يــحــاول أن يــصــطــاد فــي املــيــاه 

العكرة عليه أن يتنحى«.
)األناضول(

الكويت تحتج رسميًا لدى 
لبنان بشأن »حزب اهلل«

ــكــــويــــت، مــــســــاء الــجــمــعــة،  قــــّدمــــت الــ
احتجاجًا رسميًا إلى لبنان، يتعلق 
»تــدريــب 21  بـــ الــلــه  باتهامها حــزب 
شـــخـــصـــًا« ديــــنــــوا الـــشـــهـــر املـــاضـــي 
بــتــهــمــة تــشــكــيــل »خــلــيــة إرهـــابـــيـــة« 
فيها. وجاء هذا االحتجاج بعد طرد 
الكويت 15 دبلوماسيًا إيرانيًا، يوم 
مفترضة  عاقات  بسبب  الخميس، 

لطهران مع هذه املجموعة. 
)فرانس برس(

تحرير تلعفر: حلم صعب
لــــــم يـــــخـــــِف أهــــــالــــــي تـــلـــعـــفـــر )غــــــرب 
املوصل( مخاوفهم من بقاء بلدتهم 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش«، 
ــق قـــرار الــتــحــرك العسكري 

ّ
بــعــد تــعــل

ترضي  سياسية  بتسوية  نــحــوهــا، 
ــة  ــاحــ ــســ األطـــــــــــــــراف املــــــــؤثــــــــرة فـــــــي الــ
»الحشد  مليشيا  ومنها  السياسية 
الشعبي« األمــر الــذي جعل مــن حلم 
املنال. وقال املسؤول  التحرير بعيد 
ــــي الــــبــــلــــدة، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  املـــحـــلـــي فـ
ه »مع تأخير 

ّ
القاسم، أمس السبت، إن

التحرك العسكري نحو تلعفر تزداد 
معاناة أهالي البلدة النازحني منها، 
والذين يقبعون داخل املخيمات منذ 
 »الــخــاف 

ّ
أن ثــاث ســنــوات«، مبينًا 

ــيــــاســــي وصــــــــــراع املــــنــــافــــع بــني  الــــســ
الجهات السياسية جعل من تحرير 

البلدة حلمًا بعيد التحقيق«.
)العربي الجديد(

عزل بن نايف
 لـ»إدمانه العقاقير 

المخدرة«

أكــــد مـــصـــدر رفـــيـــع املـــســـتـــوى، أمــس 
فـــي تقرير  الــســبــت، مــعــظــم مـــا ورد 
بثته وكالة »رويترز« هذا األسبوع، 
عن القرار املفاجئ بتنصيب األمير 
ــن ســـلـــمـــان نـــجـــل الــعــاهــل  مــحــمــد بــ
ــّر بــأن  ــ الــســعــودي ولــيــًا لــلــعــهــد، وأقـ
»تــنــحــيــة األمـــيـــر مــحــمــد بـــن نــايــف 
ــورة( كـــانـــت بــســبــب إدمـــانـــه  ــ ــــصــ )الــ
العقاقير املخدرة«. وأضاف املصدر 
بأن »عزل محمد بن نايف كان بقرار 
تضم  التي  البيعة  وهيئة  امللك  مــن 
ــراء والــتــي  ــ 34 عــضــوا مــن كــبــار األمـ
ــلـــى مــــن هــــم فــــي ســلــســلــة  تــــوافــــق عـ

الخافة وتتابع أداءهم«.
)رويترز(

كيف ُولد اسم »قسد«؟
ــيـــركـــي ريــمــونــد  ــنـــرال األمـ قــــال الـــجـ
تــومــاس، مــســاء الجمعة، إنــه »أمــر 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
بــتــغــيــيــر اســـمـــهـــا وذلــــــك قـــبـــل يـــوم 
ــن تــحــالــف  ــن كــشــفــهــا عــ تـــقـــريـــبـــا مــ
ــرب فــــي 2015  ــعــ ــع الــــســــوريــــني الــ مــ
يــطــلــق عــلــيــه اســـــم قــــــوات ســـوريـــة 
ــــاف  ــد(«. وأضـ ــ ــــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قـ
تغيير  عليكم  بالحرف:  لهم  »قلنا 
اســــمــــكــــم. مـــــــاذا تــــــــودون أن يــكــون 
اســـمـــكـــم بـــخـــاف وحـــــــدات حــمــايــة 
يــوم أعلنوا  الشعب؟ وفــي غــضــون 
أن اســمــهــم أصـــبـــح قـــــوات ســوريــة 
الديمقراطية. ورأيــت في استخدام 
كلمة )› الديمقراطية(  لفتة رائعة«. 
)رويترز(

بيروت ـ العربي الجديد

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، اســتــمــرت 
املــعــارك فــي جـــرود عــرســال، على حــدود 
لــبــنــان الــشــرقــيــة مـــع ســـوريـــة، وتــحــديــدًا 
فـــي الـــجـــرود املــتــصــلــة بـــني بـــلـــدات قـــارة 
السورية، وبني جرد  وفليطة وجراجير 
ــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وتـــواصـــلـــت  ــرســ بـــلـــدة عــ
االشــتــبــاكــات بــني »حـــزب الــلــه« و«جبهة 
ــام« )الــــنــــصــــرة ســـابـــقـــًا( عــلــى  ــ ــــشـ فـــتـــح الـ
محاور عدة في الجبال. وسقط لـ«حزب 
 في املعارك حتى 

ً
الله« بني 14 و17 قتيا

اآلن.
وشـــهـــدت مـــعـــارك أمــــس تـــطـــورًا ســلــبــيــًا، 
مــع تــعــّرض ســيــارة الــوســيــط اللبناني، 
عــرســال،  بلدية  لرئيس  السابق  النائب 
تنقله،  أثناء  لــصــاروخ،  الفليطي،  أحمد 
مـــا أدى إلـــى إصــابــتــه، ثـــم وفـــاتـــه الحــقــًا 
صــيــب معه شخص 

ُ
بــجــراحــه، وأ متأثرًا 

آخـــــر. وأكــــــدت مـــصـــادر طــبــيــة فـــي بــلــدة 
عرسال لـ«العربي الجديد«، أن »الفليطي 
تـــوفـــي خـــــال نــقــلــه إلـــــى خــــــارج الــبــلــدة 
للعاج«. واستغربت املصادر »قرار نقل 
الفليطي إلى خــارج البلدة للعاج، رغم 
الصحي بعد تضميد  اســتــقــرار وضــعــه 
ــر االصـــابـــة،  جــــراح رجــلــه الــتــي ُبـــتـــرت إثـ
ــز ســــريــــر الســــتــــكــــمــــال الــــعــــاج  ــيـ ــهـ وتـــجـ
ــل الـــبـــلـــدة«.  ــ ــد املــســتــشــفــيــات داخـ فـــي أحــ
ووصفت املصادر الطبية وفاة الفليطي 
بـــ«املــريــبــة«، بسبب »اإلصــــرار على نقله 
خــارج البلدة ليتوفى على الطريق بعد 

أن كان وضعه الصحي جيدًا«.
وفي وقت الحق، صدر عن قيادة الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي ـ مــــديــــريــــة الـــتـــوجـــيـــه، بــيــان 
جـــاء فــيــه أن »ســـيـــارة الــفــلــيــطــي، والـــذي 
ــز الــفــلــيــطــي، املــكــلــفــان  ــايـ ــان يـــرافـــقـــه فـ ــ كـ
بــالــتــفــاوض مــع املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة، 
تعّرضت لصاروخ من قبل تنظيم جبهة 
النصرة اإلرهــابــي، ما أدى إلــى بتر قدم 
مختلفة.  بــجــراح  الثاني  وإصــابــة  األول 
وقد أّمن الجيش بالتنسيق مع الصليب 

األحمر الدولي إسعافهما ونقلهما إلى 
أحد مستشفيات املنطقة للمعالجة، وما 
لــبــث املـــواطـــن أحــمــد الــفــلــيــطــي أن فـــارق 

الحياة متأثرًا بجراحه«.
ــان الــفــلــيــطــي قـــد نــشــط فـــي الــيــومــني  ــ وكـ
ــال  املــــاضــــيــــني لـــتـــجـــنـــيـــب جـــــــــرود عــــرســ
 ســـلـــمـــي، يــمــنــع 

ّ
املـــــعـــــارك، وإرســـــــــاء حـــــل

السورية  واملخيمات  عــرســال  أهــل  تــأثــر 
بــأي وضــع سلبي. وأبـــدت مــصــادر عدة 
خشيتها من أن يؤدي مقتله إلى تأجيج 

التوترات في املنطقة.
ــه«، عــلــى  ــ ــلـ ــ مـــيـــدانـــيـــًا، ســـيـــطـــر »حـــــــزب الـ
مــواقــع عـــدة فــي جــــرود عـــرســـال، ومنها 
القنزح  قرنة  الخيل ومرتفع  قرنة وادي 
كريتي  ووادي  الــشــيــح  جــــوار  ومــنــطــقــة 
ــــض وســـــــــرج قـــويـــصـــف  ــيــ ــ ــل األبــ ــيــ ــلــ وضــ
جــنــوب جــرد عــرســال، وســط اشتباكات 
ــت طــائــرات 

ّ
مــع »جــبــهــة الــنــصــرة«. وشــن

ــام الــــســــوري غـــــــارات عـــلـــى مـــواقـــع  ــنـــظـ الـ
»جــبــهــة الــنــصــرة« فــي الــطــريــق الفاصل 
عرسال،  وجـــرود  السورية  القلمون  بــني 
»جبهة  مواقع  الطائرات  استهدفت  كما 
القلمون  الــنــصــرة« فــي جـــرد فليطة فــي 
الــغــربــي عند الــحــدود مــع جــرد عــرســال. 
ــهـــدف الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــتـ بــــــــدوره، اسـ
الــدم  وادي  فــي  املسلحني  مــن  مجموعة 
كانت تحاول التسلل باتجاه مراكزه في 

عرسال.
كذلك أفاد اإلعام الحربي التابع لـ«حزب 
الله«، بأن قوات النظام السوري والحزب 
2 وقرنة  الــكــرة  »يــســيــطــران على مرتفع 
األســود  الضليل  ومرتفع  الــجــوار  خربة 
وحرف وادي العويني ومرتفع الشجرة 

بجرد فليطة«. 
مــن جــهــتــه، قـــال مــتــحــدث بــاســم »ســرايــا 
أهــل الــشــام«، إن »حــزب الله سيطر على 
نــقــطــتــني فـــي جــــرود عـــرســـال بــمــســاعــدة 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
املـــعـــارك«. وأكــــدت »ســرايــا أهـــل الــشــام«، 
في وقت سابق، مقتل 30 عنصرًا وجرح 
آخــريــن مــن قــوات النظام و«حـــزب الله«، 
خـــال االشــتــبــاكــات فــي جـــرود القلمون 

الغربي، وجرود بلدة عرسال.
وقــالــت مــصــادر محلية إن »املــعــارك في 
جرود عرسال ترّكزت في منطقة القنزح 
ومرتفعات عقاب ووادي الخيل وشعبة 
الــنــحــلــة، فـــي حـــني تـــركـــزت االشــتــبــاكــات 
الضليل  بمرتفعات  الفليطة  جــرود  فــي 

وتلتي الكرة والعلم«.
ولــفــتــت تــلــك املــــصــــادر إلــــى أن املــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة تنظيم »داعــش« في 
جرود قارة وجريجر بالقلمون الغربي، 
ال تشهد أية اشتباكات مع »حزب الله« 
أو قــوات الــنــظــام. مــع العلم أنــه فــي حال 
اســتــمــر ســيــر الــعــمــلــيــات كــمــا هــو عليه، 
ــــش«  ــإن االشـــتـــبـــاك »حـــتـــمـــي« مـــع »داعـ فــ
املــيــدانــيــة، خصوصًا  الــخــريــطــة  بحسب 
ــام لـــــ«حــــزب الــــلــــه«، حسن  ــعـ ــــني الـ أن األمـ
نصرالله »تعّهد« بـ«إنهاء املسلحني قبل 
14 أغسطس/ آب املقبل«، أي قبل خطابه 
ـــ11 لحرب  الــ الــذكــرى  املــرتــقــب بمناسبة 

تموز 2006.
وكان »حزب الله« قد أطلق، يوم الجمعة، 
بمعزل  عــرســال،  فــي  العسكرية  العملية 
على  واقــتــصــرت  اللبناني،  الجيش  عــن 

التنسيق مع النظام السوري برًا وجوًا.

مقتل الوسيط في ثاني أيام 
معركة جرود عرسال

بدت مجريات اليوم 
الثاني من معارك 

جرود عرسال، شرقي 
لبنان، أكثر ضراوة 

وحّدة، على وقع 
تقّدم »حزب اهلل« 

ميدانيًا، ومقتل 
الوسيط اللبناني بين 

الحزب و »جبهة 
النصرة«

وصفت مصادر 
طبية وفاة الوسيط 
الفليطي بـ»المريبة«
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مصر: اإلعدام لـ29 
موقوفًا باغتيال بركات

الــقــاهــرة،  حــكــمــت محكمة جــنــايــات 
أمـــس الــســبــت، بـــإعـــدام 29 مــوقــوفــا، 
والــســجــن املـــؤبـــد 25 ســنــة عــلــى 15 
آخــــريــــن، والـــســـجـــن لـــفـــتـــرات أخــــرى 
بحق 23 آخرين، وذلــك على خلفية 
اتـــهـــامـــهـــم بـــاغـــتـــيـــال الـــنـــائـــب الـــعـــام 
ــابـــق هـــشـــام بــــركــــات. واســتــمــر  الـــسـ
مدار  على  القضية  جلسات  انعقاد 
املعتقلني  ــــاع  دفـ طـــالـــب  جــلــســة،   39
تــهــم مــن كــافــة التهم،  خــالــهــا بــبــراء
ــــان تـــحـــريـــات  ــطـ ــ اســـــتـــــنـــــادًا إلــــــــى بـ
جهاز األمــن الوطني »أمــن الدولة«، 

وتناقضها مع بعضها البعض.
)العربي الجديد(

رسائل للسيسي 
خالل افتتاح »قاعدة 

محمد نجيب«

افتتح الرئيس املصري عبد الفتاح 
السبت،  أمــس  )الــصــورة(،  السيسي 
الحمام  مدينة  فــي  عسكرية  قــاعــدة 
الــبــاد، تحمل اســم الرئيس  شــمــال 
األســــــبــــــق مــــحــــمــــد نــــجــــيــــب. وظـــهـــر 
 من ولي عهد 

ً
السيسي يتوسط كا

أبو ظبي محمد بن زايد، ومستشار 
املــلــك الــســعــودي أمــيــر مــنــطــقــة مكة 
املكرمة خالد الفيصل، وولي العهد 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  البحريني 
آل خــلــيــفــة. كــمــا كـــان الفــتــا حــضــور 
وقــال  حفتر.  خليفة  الليبي،  الــلــواء 
الحفل،  خــال  كلمته  فــي  السيسي، 
إنه »ال يمكن التسامح مع من يمول 
اإلرهــــاب ويــتــشــدق بحقوق األخــوة 

والجيرة«.
)العربي الجديد، األناضول(

مقتل 8 يمنيين بقصف 
مدفعي للتحالف

ــــب اثـــنـــان  ــيـ ــ صـ
ُ
ـــتـــل 8 صـــيـــاديـــن وأ

ُ
ق

آخــــران، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مساء 
»خاطئ«  مدفعي  بقصف  الجمعة، 
ــربـــي،  ــعـ ــالـــف الـ ــتـــحـ شـــنـــتـــه قـــــــوات الـ
عــــلــــى قــــــــــارب صــــيــــد بـــــالـــــقـــــرب مــن 
جــزيــرة حنيش فــي الــبــحــر األحــمــر، 
بحسب مصدر عسكري في القوات 
املــصــدر  وذكـــر  اليمنية.  الحكومية 
»األنـــاضـــول«، أن »قــذيــفــة مدفعية  لــــ
أطـــلـــقـــتـــهـــا قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــتـــي 
الــجــزيــرة، استهدفت  تــتــمــركــز عــلــى 
قـــارب الصيد الـــذي كــان فــي محيط 

الجزيرة«.
)األناضول(

السّراج يدرس لقاء حفتر 
في باريس

أكـــدت مــصــادر حكومية مــقــربــة من 
رئـــيـــس املــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
»العربي  لـ الــســراج )الــصــورة(  فــائــز 
الجديد« أنه ال يــزال يــدرس الدعوة 
الفرنسية لقمة تجمعه بقائد قوات 
الــلــواء خليفة حفتر،  بــرملــان طــبــرق 
وُيــتــوقــع أن تــعــقــد الــثــاثــاء املــقــبــل. 
فــي  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ مـــجـــلـــس  عـــضـــو  ورأى 
طـــرابـــلـــس خـــالـــد غـــيـــث، فـــي حــديــث 
ــديـــد«، أن »تــجــريــد  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
األساسية  أطــرافــه  من  الليبي  امللف 
وحصر األزمــة في حفتر والــســراج، 
ســعــي فــرنــســي غـــريـــب يــتــوافــق مع 

رؤية إماراتية مصرية«.
)العربي الجديد(

تخفيض القوات األممية 
في دارفور بعد تراجع 

القتال
حــفــظ  عــمــلــيــات  إدارة  رئـــيـــس  قـــــال 
السام في األمــم املتحدة جان بيار 
الكروا، إن تراجع القتال في دارفور، 
ــــى تــقــلــيــص عــديــد  ــع املــنــظــمــة إلـ ــ دفـ
التابعة لها في  قــوات حفظ السام 
اإلقليم. واعتبر الكــروا في تصريح 
لصحافيني في الخرطوم أن »القتال 
فــي دارفــــور تــراجــع إلــى حــد كبير«. 
وأشــار إلى أن الجنود الذين سيتم 
سحبهم ســيــعــاد نــشــرهــم فــي جبل 
الــتــي مــا زال  املــنــطــقــة الجبلية  مـــرة 

الوضع فيها »معقدًا وأكثر توترًا«.
)فرانس برس(

الــعــاقــات بــني الــجــزائــر وموريتانيا  تــدخــل 
مـــنـــعـــطـــفـــا جـــــديـــــدًا مـــــع إغــــــــاق نــــواكــــشــــوط 
حــدودهــا الــبــريــة مــع الــجــزائــر قبل أيـــام، في 
قرار ردته إلى أسباب أمنية، إال أن مراقبني 
تذبذبا  تشهد  التي  البلدين،  بني  للعاقات 
مستمرًا، يضعون أسبابا سياسية للتدهور 
الــجــديــد فـــي هـــذا املـــلـــف، مــنــهــا غــيــاب الثقة 
الــســيــاســيــة بـــني قــيــادتــي الــبــلــديــن، إضــافــة 
الخليجية مع محاولة  األزمــة  تأثيرات  إلــى 

نواكشوط التقّرب من الرياض.
آخـــر فــصــول التصعيد فــي هـــذه الــعــاقــات، 
ــــان الـــســـلـــطـــات املــوريــتــانــيــة  ـــى فــــي إعــ

ّ
تـــجـــل

قــبــل أيــــام، الــشــريــط الـــحـــدودي مــع الــجــزائــر 
مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة ومـــمـــنـــوعـــة عــلــى 
املـــدنـــيـــني، بــســبــب الـــنـــشـــاط الــكــبــيــر ملــهــربــي 
املـــخـــدرات، وفـــق قــولــهــا. وأكــــد بــيــان لــــوزارة 
الــدفــاع املــوريــتــانــيــة »مــنــع كــافــة مواطنيها 
العسكرية  املنطقة  في  والقاطنني  العابرين 
املغلقة شمال الباد، من أي تحرك مدني في 
هذه املنطقة لصعوبة التمييز بني املدنيني 

عمان ـ محمد الفضيالت

بــلــغــت  يـــــــوم   ،2011 مـــــــــــــــــارس/آذار   24 فـــــي 
االحـــتـــجـــاجـــات األردنـــــيـــــة املــــتــــأثــــرة بــمــوجــة 
ــتــحــت 

ُ
االنــــتــــفــــاضــــات الـــعـــربـــيـــة ذروتــــــهــــــا، ف

وتوجيه  بمباركة  عــّمــان  األردنــيــة  العاصمة 
التي  رسمي، أمام حشود قبيلة الحويطات، 
ــنـــوب ملــنــاهــضــة اعــتــصــام  حـــضـــرت مــــن الـــجـ
يطالب بإصاح النظام. لكن العاصمة أغلقت 
القبيلة  بوجه حشود  املاضي،  األربعاء  يوم 
نفسها التي قصدتها للمطالبة »بدفع الظلم 

الواقع على القبيلة«.
مــقــارنــة وثــقــتــهــا صــفــحــة قــبــيــلــة الــحــويــطــات 
على موقع فيسبوك، مرفقة بفيديو يعبر عن 
غضبهم. ووسط سيل من تعليقات التضامن 
مع القبيلة والجندي معارك أبو تايه، الذين 
دانته في 17 يوليو/تموز، محكمة عسكرية 
بتهمة القتل املتعمد لثاثة جنود أميركيني 

املساملني ومهربي املخدرات الذين اجتاحوا 
ــــصــــدر الــســلــطــات 

ُ
ــم ت ــ ــرًا«. ولــ ــ ــيــ ــ املـــنـــطـــقـــة أخــ

الــقــرار،  هــذا  رد رسمي بشأن  أي  الجزائرية 
علما أن هــذه الــحــدود ال يــوجــد فيها معبر 

رسمي أو حركة كبيرة للسلع واألشخاص.
وتــــعــــلــــيــــقــــا عـــــلـــــى هــــــــــذا املــــــــــوضــــــــــوع، قـــــال 
الجزائري بوعام فوزي، لوكالة  الصحافي 
ــرار مــوريــتــانــيــا  قــ أن  أرى  »األنــــاضــــول«: »ال 
بـــإغـــاق الـــحـــدود الــبــريــة مــهــم مـــن الــنــاحــيــة 
االقـــتـــصـــاديـــة أو حــتــى مـــن نــاحــيــة الــعــاقــة 
البلدين  بــني  الــحــدوديــة  املناطق  بــني سكان 
الجارين، ألن املنطقة الحدودية بني الجزائر 
جــرداء  هــي منطقة صــحــراويــة  وموريتانيا 
ــدًا مــن  ــ ــدد قــلــيــل جـ ــ تـــمـــامـــا ويــــوجــــد فــيــهــا عـ

السكان«. 
وأضاف »قد ُيفاجأ الكثير من املتابعني غير 
املختصني عندما يعرفون أن الحدود البرية 
البالغ طولها 463  بني الجزائر وموريتانيا 
واحــد،  بــري  معبر  فيها  يــوجــد  ال  كيلومترًا 
كما أن الــطــريــق الــبــري الــدولــي الــوحــيــد بني 
الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن غــيــر مــعــبــد فـــي الــجــانــب 
قبل سنوات  الجزائر  إذ رفضت  املوريتاني، 
ــة ســـابـــقـــة فــــي الـــعـــاقـــة بــني  ــ ــ فــــي خـــضـــم أزمـ
الــجــزائــر ونــواكــشــوط املساهمة فــي مشروع 
تــعــبــيــد الــطــريــق فـــي الــجــانــب املــوريــتــانــي«. 
فــي عــام 2012  الجزائر أعلنت  أن  إلــى  ولفت 
أن حـــدودهـــا الــبــريــة مــع كــل مــن مــوريــتــانــيــا 
ــــي مـــنـــاطـــق عــســكــريــة  ــــي هـ ــالـ ــ والـــنـــيـــجـــر ومـ
مــغــلــقــة، ثـــم شــرعــت فـــي عـــام 2015 فـــي حفر 
خنادق وإقامة سواتر ترابية على طول هذه 
الحدود، معتبرًا أن القرار املوريتاني »يحمل 

الجزائر بجيرانها الجنوبيني«.
»األناضول«: »يجب أال  وأضاف في حديث لـ
وموريتانيا  الجزائر  بني  العاقة  أن  ننسى 
ــــن ســـلـــســـلـــة أزمـــــــــات مـــنـــذ مـــجـــيء  تـــعـــانـــي مـ
الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم، 
إذ رفضت الجزائر في بداية عهده االعتراف 

ــانــــي املـــاضـــي  ــثــ ــريـــن الــ ــبـــر/تـــشـ ــمـ ــــي 4 نـــوفـ فـ
ــلـــك فــيــصــل بــــن عـــبـــد الــعــزيــز  ــام قــــاعــــدة املـ ــ أمــ
كيلومترًا   230( الجفر  فــي  الــواقــعــة  الــجــويــة، 
عــّمــان(، وجـــدت تعليقات تعتذر عن  جــنــوب 
دور الــعــشــائــر فـــي مــنــاهــضــة االحــتــجــاجــات 

اإلصاحية آنذاك وترهيب املشاركني فيها.
في  رئــيــســيــا  دورًا  األردنــــيــــة  الــعــشــائــر  أدت 
تــأســيــس الـــدولـــة الــحــديــثــة، وتــثــبــيــت الحكم 
الحكم  الدفاع عن نظام  الهاشمي، وواصلت 
فــــي مــخــتــلــف املــنــعــطــفــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
هددت وجوده، وهو دور واصلته رغم حديث 
أبــنــائــهــا املــســتــمــر عـــن اإلقـــصـــاء والــتــهــمــيــش 
ــائـــر عـــمـــومـــا، وعـــشـــائـــر  ــلـــى الـــعـــشـ الـــــواقـــــع عـ
الجنوب خصوصا، حيث يقيمون في مناطق 
تركز الــثــروات األردنــيــة، من دون أن تنعكس 
التنموي. ويشعر  الثروات على واقعهم  تلك 
أفراد من العشيرة بالخذالن بعد أن شاركت 
أعـــــــداد مــنــهــم فــــي مــنــاهــضــة االحـــتـــجـــاجـــات 
التي انطفأت مطلع عام 2013. يقول أحدهم 
البلد، وعن  عــن  نــدافــع  »إحــنــا يومها طلعنا 
اإلصــاح  مطالبات  الــثــانــي(،  الله  )عبد  امللك 
العربية شفنا كيف  الــدول  انطلقت في  التي 

تحولت إلسقاط وفوضى«.
املــســيــرة الــتــي أغــلــقــت أمــامــهــا أبــــواب عــّمــان، 
أعـــقـــبـــت اجـــتـــمـــاعـــا عـــقـــدتـــه الـــقـــبـــيـــلـــة، لــبــحــث 
رقيب  برتبة  الجندي  ابنها  الدفاع عن  سبل 
أول مــعــارك أبـــو تــايــه، الــذيــن دانــتــه محكمة 
لثاثة جنود  املتعمد  القتل  بتهمة  عسكرية 
أمــيــركــيــني أمـــام قــاعــدة املــلــك فيصل بــن عبد 
الــعــزيــز الـــجـــويـــة، الـــواقـــعـــة فـــي الــجــفــر )230 
كــيــلــومــتــرًا جــنــوب عـــّمـــان(، وتــبــعــد بــوابــتــهــا 

الرئيسية أقل من 5 كيلومترات عن مضارب 
القبيلة، ومنزل الجندي معارك، حيث تستمر 
االحــتــجــاجــات الــغــاضــبــة عــلــى الــحــكــم الـــذي 

»السياسي«. يصفونه بـ
وأجــج اإلغــاق غضب القبيلة ووّســع قاعدة 
التضامن العشائري مع قضيتها، فتقاطرت 
العشائر األردنية من مختلف مناطق اململكة، 
في  للمشاركة  الجفر  إلــى  املــاضــيــة،  الجمعة 
االجــتــمــاع الــثــانــي الــــذي دعـــت إلــيــه القبيلة، 
»حـــدث كــبــيــر« لناحية  ـــ ويــصــفــه مــراقــبــون بـ
آالف  زاد عددهم عن سبعة  الذين  املشاركني 
شخص، وتمثيلهم لجميع العشائر األردنية 
والتطور في  والترتيب،  واالنضباط  تقريبا، 
لغة الخطاب، وقبل ذلك حرق العلم األميركي 
والــتــعــبــيــر عـــن عــــداء غــيــر مــســبــوق لــلــوجــود 

األميركي في األردن.
وانــتــهــى االجـــتـــمـــاع الــثــانــي بــالــتــأكــيــد على 
وهـــو  األول،  لـــاجـــتـــمـــاع  الـــرئـــيـــســـي  املـــطـــلـــب 
ــه، وإعـــــــادة  ــ ــايـ ــ ــارك أبــــــو تـ ــ ــعـ ــ ــــن مـ »اإلفــــــــــــراج عـ
محاكمته بتوفر شروط وضمانات املحاكمة 
العادلة«. كما جرى التوافق على عدم العودة 
إلـــى عــّمــان لــعــرض قضيتهم. وفـــي الــســيــاق، 

يقول الفي أبو تايه، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد« مـــن يــريــد الــحــديــث مــعــنــا عــلــيــه أن 
يــأتــي إلـــى الــجــفــر، لــن نــذهــب مــن جــديــد إلــى 

عّمان التي أغلقوها أمامنا«.
ويــضــيــف »فـــي حـــال لــم يــأتــوا إلــيــنــا سيكون 
هناك تصعيد نعلن عنه في وقتها، مشيرًا أن 
املقترحة عقد سلسلة من  الخطوات  من بني 
األردنية  العشائر  مضارب  في  االجتماعات 
من الشمال إلى الجنوب حول قضية معارك 
أبو تايه، وواقع ما تعانيه العشائر األردنية 

من تهميش.
ومـــنـــذ الـــحـــكـــم عـــلـــى الــــجــــنــــدي، الــــــذي يــؤكــد 
شقيقه غــازي وعــمــوم القبيلة أنــه »دافـــع عن 
الجيش«، تأخذ االحتجاجات منحى  عقيدة 
ــــى أبـــعـــد مــــن مــجــرد  تـــصـــاعـــديـــا وتـــتـــوســـع إلـ
الـــدفـــاع عـــن مـــعـــارك، إذ يــقــول شــقــيــقــه غـــازي 
»نحن بدفاعنا عن معارك ندافع عن الجيش 

وعن القبيلة وعن كل العشائر األردنية«.
أبــنــاء القبيلة، خال  وأبــعــد مــن ذلـــك، يحيي 
دفــــاعــــهــــم عـــــن مـــــعـــــارك أو تـــــايـــــه، شــــعــــارات 
ــة األردنــــيــــة الــتــي  ــيـ االحـــتـــجـــاجـــات اإلصـــاحـ
نــاهــض  ــتــــي  ــام 2013، والــ ــ عـ تـــوقـــفـــت مــطــلــع 

الكثير منهم املنخرطني فيها.
في الجفر، التي يتوزع سكانها البالغ عددهم 
نحو 15 آلفا، بني العمل في القوات املسلحة 
واألجــــهــــزة األمـــنـــيـــة، والـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة 
الــزراعــة والــرعــي، وتوثق جمعية جوهرة  أو 
الجفر )جمعية أهلية( نسبة فقر فيها تبلغ 
الفساد  الحديث عن  املائة، ال يتوقف  70 في 
واملـــفـــســـديـــن، وغـــيـــاب الــتــنــمــيــة، والــتــهــمــيــش 

واإلقصاء، ومن يتهمون بنهب ثروات البلد.

تبلغ  أن  تــريــد  فنواكشوط  سياسيا،  طابعا 
الجزائر رسالة سياسية عبر هذا اإلعان«.

من جهته، قال الخبير املوريتاني املختص 
ــة، مــحــمــد ولـــــد عــبــد  ــيــ فــــي الـــعـــاقـــات الــــدولــ
ــــاق  نــــواكــــشــــوط إغـ الــــرحــــمــــن، إن »إعـــــــــان 
الــجــزائــر، يعّبر بكل تأكيد عن  الــحــدود مــع 
أزمة كبيرة في العاقة الثنائية بني البلدين، 
ويجب أن نربط الــقــرار بــقــرار ثــاٍن على قدر 
انخراط موريتانيا  األهمية، وهو  كبير من 
في املبادرة الدفاعية الجديدة لدول الساحل 
ــكــــّون مــن  ــتــ ــــل تــ ــر، بـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــتــــي ال تـــضـــم الـ الــ
موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو 
وتشاد، والتي جاءت بمبادرة فرنسية، وهو 
الـــقـــرار الــــذي يــكــشــف عــن تــدهــور فــي عاقة 

الــذي جاء به للسلطة،  العسكري  باالنقاب 
ثـــم اعـــتـــرفـــت بــحــكــمــه الحـــقـــا، وفــــي غــضــون 
سنوات ُحْكم ولد عبد العزيز شهدت العاقة 
أشهرها عندما طردت  األزمـــات،  الكثير من 
جزائريا  دبلوماسيا  املوريتانية  الحكومة 

عام 2015 وقابلت الجزائر القرار باملثل«. 
أما الخبير األمني الجزائري محمد تاواتي، 
الجزائر وموريتانيا  بني  »العاقة  أن  فــرأى 
لتأثير  خاضعة  تاريخها  مـــدار  على  كــانــت 
ــــي حـــديـــث  ــــي«، مـــعـــتـــبـــرًا فـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــامــــل األجـ ــعــ الــ
ــــول« أن »مـــوريـــتـــانـــيـــا تــعــرضــت  ــــاضـ »األنـ ـــ ــ لـ
الجزائر، وهو  الكبرى  الجارة  للتجاهل من 
ــــل دول أجــنــبــيــة 

ّ
ــام تــــدخ ــ مــــا فـــتـــح الــــبــــاب أمــ

فــي الــعــاقــة، فبينما تــتــجــاهــل الــســلــطــة في 
الجزائر أزمات موريتانيا االقتصادية، فإن 
املغرب استغل هذه الثغرة ووسع من نفوذه 
في نواكشوط«. كما لفت إلى أن »العاقة بني 
موريتانيا والسعودية وبعض دول الخليج 
ــرة  ــيــ ــــي الــــســــنــــوات األخــ ــهــــدت فـ األخـــــــــرى شــ
تطورًا كبيرًا، لدرجة أن السياسة الخارجية 
ــعــّبــر اآلن عــن تــوّجــهــات دول 

ُ
املــوريــتــانــيــة ت

خليجية كبرى أهمها السعودية«.
ــــاق  إغــ ــشـــــوط  ــواكـــ نـــ واعــــتــــبــــر أن »إعـــــــــــان 
ــدود مـــــع الـــــجـــــزائـــــر، جــــــاء فـــــي ســـيـــاق  ــ ــحــ ــ الــ
الخاف الجزائري - السعودي حول األزمة 
تــرفــض حــصــار قطر  فــالــجــزائــر  الخليجية، 
اآلن  تتقرب  موريتانيا  فيما  ومقاطعتها، 
مـــن الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــارات بـــقـــرارهـــا هـــذا، 
األخـــرى قطر«،  أنــهــا تقاطع هــي  خصوصا 

على حد قوله.
)األناضول(

جولة أردوغان 
الخليجية

أسبوع 
من صمود 

القدس

بل يوضع كتعهدات متبادلة ملزمة للجميع.
وفيما أكد أمير قطر تثمني جهود الوساطة 
الكويت، الشيخ صباح  التي يقوم بها أمير 
األحـــمـــد الـــصـــبـــاح، لــحــل األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة، 
باملساندة  وأشـــاد  بالنجاح،  تتكلل  أن   

ً
آمـــا

األمــيــركــيــة لــلــوســاطــة الــكــويــتــيــة، واملـــواقـــف 
وبريطانيا  وفرنسا  أملانيا  من  لكل  البناءة 
وروســيــا، والـــدور املهم الــذي أدتــه تركيا في 
هذه األزمة، شدد على أن »أي حل لهذه األزمة 
فــي املــســتــقــبــل يــجــب أن يــشــمــل عـــدم الــعــودة 
ــلـــوب االنــتــقــامــي«. ولــفــت إلــى  إلـــى هـــذا األسـ
الحصار  دول  اتخذتها  التي  »الــخــطــوات  أن 
األربــــــع خــطــطــت مــســبــقــا ولــتــحــقــيــق غــايــات 

مبيتة سلفا«.
ــم يـــخـــِف أمـــيـــر قـــطـــر، فـــي خــطــابــه، وجـــود  ولــ
خـــافـــات مـــع دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون بــشــأن 
السياسة الخارجية املستقلة التي تنتهجها 
قــطــر »وال ســيــمــا فـــي املـــوقـــف مـــن تــطــلــعــات 

الــقــدس، فجر السبت  القديمة مــن  البلدة  فــي 
ولــيــلــة الــجــمــعــة، طــاولــت 10 مــقــدســيــني. كما 
مددت سلطات االحتال اعتقال مسؤول ملف 
الــقــدس فــي حــركــة »فــتــح« حــاتــم عــبــد الــقــادر 
وأمـــني ســر الحركة فــي الــقــدس عــدنــان غيث، 
حتى اليوم األحد، وكانت قد اعتقلتهما، يوم 
الــجــمــعــة، قبيل »جــمــعــة الــغــضــب«. فــي حــني، 
فــرضــت ســلــطــات االحــتــال وملـــدة أســبــوعــني، 
ــق خـــمـــســـة نـــشـــطـــاء  ــحــ ــــي بــ ــزلـ ــ ــنـ ــ ــبــــس املـ ــحــ الــ
وأبعدتهم  الجمعة،  يــوم  اعتقلوا،  مقدسيني 

عن األقصى.
ــــت إدانــــــــة مــن  اإلجــــــــــــراءات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة القــ
الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغـــان، الذي 
لوقف  الفوري  للتحرك  الدولي  املجتمع  دعــا 
في  الــعــبــادة  حرية  على  اإلسرائيلية  القيود 
ــان فــي بــيــان أصـــدره،  األقــصــى. وشـــدد أردوغــ
القبول بالخطوات  أنــه »ال يمكن  أمــس، على 
اإلسرائيلية املتعلقة بإغاق املسجد األقصى 
لــــ3 أيـــام مــتــواصــلــة، مــنــذ 14 يــولــيــو، بذريعة 
حادثة مؤسفة لم نؤيدها وقعت في القدس 
الشرقية املحتلة«. وأضاف »كما أنه ال يمكن 
الــقــبــول بــوضــع قــيــود جــديــدة على املسلمني 

الدوحة ـ العربي الجديد

الدبلوماسية  الــتــحــركــات  تستعيد 
املفتعلة ضــد قطر  األزمــــة  الحــتــواء 
ــن مـــــع الـــجـــولـــة  ــزامــ ــتــ ــالــ ــا، بــ ــهــ ــمــ زخــ
التركي رجب  الرئيس  التي يقوم  الخليجية 
طيب أردوغـــان، بــدءًا من اليوم األحــد، وعلى 
مدى يومني، لبحث األزمــة، على أن تبدأ من 
الكويت ومن  إلى  السعودية وينتقل بعدها 

ثم قطر. 
أمير  الجولة بعد يومني مــن خطاب  وتــأتــي 
قطر، تميم بن حمد آل ثاني، األول من نوعه 
مــنــذ بـــدايـــة األزمــــــة املــفــتــعــلــة ضـــد الـــدوحـــة، 
والذي حمل مجموعة من الرسائل الواضحة 
األزمة  انفتاح قطر لحل  التأكيد على  لجهة 
بالحوار وعلى أســاس شرطني يتمثان في 
احــتــرام ســيــادة كــل دولــة وإرادتــهــا، وأن يتم 
الحوار با إماءات من طرف على طرف آخر 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لـــم تــنــكــســر الــعــزيــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي مــواجــهــة االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
وتــــحــــدي مــخــطــطــاتــه بـــمـــا فــــي ذلـــك 
املسجد  فــي  األمنية  اتــه  إجــراء لفرض  سعيه 
األقصى، بعد أسبوع على بدء هذه املواجهة 
القائم في  الــوضــع  ملنع االحــتــال مــن تغيير 
بعدما  املحتلة،  القدس  مدينة  وفــي  األقصى 
3 فلسطينيني في  بــهــا  قـــام  عــمــلــيــة  اســتــغــل 
املسجد، يوم الجمعة، ما قبل املاضي، لفرض 
إجراءات أمنية مشددة، أبرزها نصب بوابات 
الــذي  األمـــر  املــســجــد،  أبـــواب  إلكترونية على 
رافــضــني،  مــعــه،  الفلسطينيون  يــتــجــاوب  لــم 
منذ يوم األحد املاضي، دخول األقصى عبر 
هــــذه الـــبـــوابـــات. كــمــا ســعــى االحـــتـــال لــعــزل 
مدينة القدس وتحديدًا البلدة القديمة منها 
املحيطة  والــقــرى  سكانها  عــلــى  والتضييق 
ــــدت هــــــذه املــــواجــــهــــة مــرحــلــتــهــا  ــهـ ــ ــا. وشـ ــهــ بــ
األعنف، يوم أمس األول الجمعة، حني خرج 
الفلسطينيون في »يوم النفير« في انتفاضة 
ألجــل األقــصــى والــقــدس، األمـــر الـــذي واجهه 
االحتال بالقمع ما أدى إلى سقوط 3 شهداء 
الشامل أحياء  فلسطينيني. وســاد اإلضــراب 
مــديــنــة الـــقـــدس املــحــتــلــة أمـــــس، حــــــدادًا على 
استشهاد ثاثة شبان فلسطينيني الجمعة، 
ــتــــال فـــي مــديــنــة  ــهـــات مـــع االحــ خــــال مـــواجـ

القدس وبلدة أبو ديس شرق القدس.
ــي، رفــــض  ــ ــوالــ ــ ــتــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــــع عــ ــابـ ــ ــــسـ ــــوم الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ولـ
إلى  الدخول  القدس أمس  الفلسطينيون في 
اإللكترونية  الــبــوابــات  مــن  األقــصــى  املسجد 
الــتــي وضــعــتــهــا الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة على 
مداخله. وأدى املئات من الفلسطينيني صاة 
الــفــجــر، أمــــس، عــنــد املــدخــل الــخــارجــي لباب 
الفلسطينيون  املــصــلــون  وواصــــل  األســـبـــاط. 
ومــوظــفــو األوقــــــاف اإلســـامـــيـــة فـــي الـــقـــدس، 
بــوابــات  أحــد  املجلس  بــاب  أمـــام  اعتصامهم 
األقصى عبر  إلى  الدخول  رافضني  األقصى، 
الــبــوابــات اإللــكــتــرونــيــة. وأكـــد مــديــر املسجد 
»العربي الجديد«،  األقصى، عمر الكسواني، لـ
أن املــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي ومــــوقــــف مــوظــفــي 
األوقاف ال زال عما هو عليه برفض الدخول 
إزالتها  اإللكترونية وضــرورة  البوابات  عبر 

خشية من فرض واقع جديد بحق املسجد.
قــوات االحتال حملة اعتقاالت  بينما نفذت 

الــشــعــوب الــعــربــيــة، والـــوقـــوف مــع القضايا 
الــعــادلــة، والــتــمــيــيــز بــني املــقــاومــة املــشــروعــة 
ــــني اإلرهـــــــــــــاب، وغــــيــــرهــــا مــن  لــــاحــــتــــال وبـــ
القضايا«، لكنه أكد أن باده »ال تحاول فرض 

رأيها على أحد في السياسة الخارجية«.
وبعد فشل جميع محاوالت معسكر الحصار 
التحريض على الدوحة من بوابة »مكافحة 
اإلرهـــــــاب«، أكـــد أمــيــر قــطــر أن »قــطــر تكافح 
اإلرهاب با هوادة ودون حلول وسط، لكنها 
تختلف مع البعض بشأن مصادر اإلرهاب، 
فالدين وازع أخاقي وليس مصدر إرهاب«. 
مع العلم أن أمير قطر كان قد أصدر مرسوما 
بـــقـــانـــون يــنــص عــلــى تــعــديــل بــعــض أحــكــام 

قانون مكافحة اإلرهاب. 

توقيت مهم 
وتــأتــي زيـــارة أردوغـــان فــي توقيت سياسي 
ــم، إذ تـــعـــقـــب دعــــــــوة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــهــ مــ
األمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون، يـــوم الجمعة، 
لـــرفـــع الــحــصــار الـــبـــري عـــن قـــطـــر. وفــيــمــا لم 
يكن حتى مــســاء يــوم أمــس قــد صــدر أي رد 
الــحــصــار على خطاب  فعل رســمــي مــن دول 
أمــيــر قــطــر، يتوقع أن تــكــون األزمـــة املفتعلة 
ضد قطر قد حضرت خال الزيارة التي قام 
بــهــا ولـــي عــهــد أبــوظــبــي مــحــمــد بــن زايــــد آل 

فـــي مـــداخـــل املــســجــد األقـــصـــى، بــمــا فـــي ذلــك 
بوابات الفحص اإللكترونية«.

ــع نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي  ــ وبــــحــــث أردوغـــــــــــــان، مـ
ــال هــاتــفــي  ــ ــــصـ ــــي اتـ إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، فـ
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــني الـــبـــلـــديـــن،  ــعــــاقــ أمـــــــس، الــ
ــتـــطـــورات فـــي املــســجــد األقـــصـــى. وأفــــادت  والـ
وكـــالـــة »األنـــــاضـــــول« أن »الـــرئـــيـــســـني أعــربــا 
الـــحـــاصـــل بسبب  الـــتـــوتـــر  إزاء  قــلــقــهــمــا  عـــن 

فيصل  بن  مكة، خالد  وأمير منطقة  نهيان، 
آل سعود، وولي العهد البحريني سلمان بن 
حمد آل خليفة، والذين شاركوا أمس السبت 
في افتتاح قاعدة »محمد نجيب« العسكرية 
في مدينة الحمام بمرسى مطروح في مصر.

وقــــد اســتــبــق الــرئــيــس الــتــركــي زيـــارتـــه إلــى 
عــن »حزنه  الجمعة  يــوم  بــاإلعــراب  الخليج، 
قـــطـــر ودول خــلــيــجــيــة«،  جــــــراء األزمـــــــة بــــني 
لرأب  مساعيها  »بــاده ستواصل  أن  مؤكدًا 
الصدع بني األشــقــاء«، وأوضــح أردوغـــان أن 
العاقات  بينما  مؤقتة،  السياسية  املشاكل 
االقـــتـــصـــاديـــة طــويــلــة األمـــــد ودائــــمــــة. وأكـــد 
ــــى كــل  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أن أنــــقــــرة تــنــظــر إلـ

شعوب الخليج على أنها شقيقة لها.
وكانت الدبلوماسية التركية قد نشطت منذ 
اندالع األزمة قبل قرابة شهرين، في محاولة 
للمساهمة في حلحلتها، متمسكة بضرورة 
حل األزمــة بالحوار، ومعربة عن مساندتها 
الوساطة الكويتية. ضمن هذا السياق، بحث 
الرئيس التركي األزمة الخليجية منذ بدئها 
مـــع املـــســـؤولـــني فـــي الــخــلــيــج، عــبــر سلسلة 
قــطــر، وأمير  أمــيــر  اتــصــاالت هاتفية شملت 
 عن امللك السعودي سلمان بن 

ً
الكويت، فضا

عبد العزيز، معتبرًا أن الحل في يد األخير. 
كـــذلـــك شــمــلــت مــــشــــاورات الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
 مـــن الــرئــيــس 

ً
ــا ــة الــخــلــيــجــيــة كــ ــ بـــشـــأن األزمــ

األميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي 
فاديمير بوتني، والقادة الذين التقاهم على 
في  العشرين  قمة مجموعة  اجتماع  هامش 
مدينة هامبورغ األملانية. كذلك أجرى وزير 
أوغلو،  جــاووش  مولود  التركي،  الخارجية 
املــاضــي،  الــشــهــر  الخليج  إلـــى منطقة  زيــــارة 

محاواًل التوسط في األزمة.

تمسك قطري بالقانون الدولي
ــــون ذلـــــــك قـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري  ــــضـ فـــــي غـ
فــــــي روســـــــيـــــــا، فــــهــــد بــــــن مــــحــــمــــد الـــعـــطـــيـــة، 
ــة  ــالـ ــا وكـ ــ ــهــ ــ فــــي تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة أوردتــ
القدرة  بــاده  لــدى   

ّ
أن الروسية  »سبوتنيك« 

ــيـــة، أي  ــالـ ــرار بـــالـــظـــروف الـــحـ ــمــ ــتــ عـــلـــى االســ
ى تلتزم الدول األربع 

ّ
الحصار املفروض، حت

بالقانون واالتفاقات الدولية.
وبــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه »ســبــوتــنــيــك«، قــال 
الــعــطــيــة »طــبــعــا ال يــمــكــن أن يــســتــمــر املـــرء 
تحت الحصار إلــى األبــد، لكن طاملا أن دول 
الـــحـــصـــار تــــؤمــــن أنــــهــــا تــســتــطــيــع بــطــريــقــة 
البلطجة دفــع إحــدى الــدول إلــى اإلذعـــان من 
الطبيعية،  والوسائل  الطرق  استخدام  دون 
ولن  لهم  سيادتنا  م 

ّ
نسل لن  بالتأكيد  فإننا 

ــــاءات مــن أي أحــــد. قــطــر لديها  نــقــبــل أي إمـ
الــقــدرة عــلــى االســتــمــرار بــالــظــروف الحالية 
بالقانون  األربـــع  الحصار  دول  تلتزم  ى 

ّ
حت

الدولي واالتفاقات الدولية«.
ــى اآلن، لــم نــر أي تقدم 

ّ
وتــابــع الــعــطــيــة »حــت

عملي، بمعنى لم يحصل هناك رفع للحصار 
خذة. لكن الوضع 

ّ
املت أو تخفيف لإلجراءات 

مــخــتــلــف بــالــتــقــدم عــلــى مــســتــوى املــجــتــمــع 
ــعـــرف اآلن مــا  ــنــــاس أصـــبـــحـــت تـ ــــي، الــ ــدولـ ــ الـ
الـــدوافـــع الحقيقية الــتــي كــانــت خــلــف األمـــر، 
الــذي حصل لقطر في  أن  أصبحوا يفهمون 
ــار كـــان عـــبـــارة عـــن اعـــتـــداء من  24 مـــايـــو/ أيــ
قبل دولــة أخــرى عبر قرصنة وكــالــة األنباء 
الــوطــنــيــة. وتــقــريــر االســتــخــبــارات األميركية 
ــذي  ــك الــتــحــقــيــق الــ ــذلــ جـــــاء لـــيـــؤكـــد ذلـــــك وكــ

أجريناه«.
وواصــــل »اســتــكــمــااًل لــهــذا، جــــاءت املــطــالــب 
ــالــــشــــروط ولــيــس  الـــــــــ13 الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا بــ
مــن  املـــطـــالـــب  ــبـــحـــت  أصـ واآلن  بـــاملـــطـــالـــب. 
املــــاضــــي، بــعــد حـــديـــث الــســفــيــر الــســعــودي 
أيـــام مــن نيويورك  الــلــه املعلمي( مــن  )عــبــد 
 إننا نريدهم أن يوافقوا على املبادئ 

ً
قائا

الستة، بالتالي إذا أردت أن تعرف هل هناك 
 هناك تقدما ما، ألن أحدًا لم 

ّ
تقدم أم ال، فإن

يوافق على املطالب األساسية، بل أضرتهم 
هـــذه املــطــالــب. ألنــهــا كــانــت أشــبــه بــشــروط 
اســتــســام… وبــالــتــالــي فــإنــهــم تــنــازلــوا من 
يريدون  إنهم  يقولون  وأصبحوا  عليائهم، 

ة«.
ّ
لقطر أن توافق على املبادئ الست

السلطات اإلسرائيلية  التي فرضتها  القيود 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي املــســجــد األقـــصـــى، 
والـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة الـــتـــي وقـــعـــت هـــنـــاك«. 
وأشارت إلى أن أردوغان وماكرون اتفقا على 
بـــذل جــهــود مشتركة مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
تــهــدئــة )ألزمــــة األقــصــى( وحـــل للمشكلة. كم 
أكدا ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها إنهاء 

التوتر بأقرب وقت ممكن.
وفـــــي الــــســــيــــاق، قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
التركي، هاكان جاويش أوغلو، إن »إسرائيل 
الدولة  تواصل منذ سنوات ممارسة إرهــاب 
في املسجد األقــصــى«. جــاء ذلــك في تصريح 
ــلـــو، أثـــنـــاء زيـــارتـــه مــقــر واليـــة  لــجــاويــش أوغـ
بورصة، شمال غربي تركيا أمس، تعليقا على 
املــمــارســات اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس. وشــّدد 
على »ضــرورة إعــادة بلدان العالم اإلسامي 
الــتــفــكــيــر مـــجـــددًا بــوضــع األقـــصـــى، ال سيما 
عــقــب املــمــارســات اإلســرائــيــلــيــة بــحــقــه، ومنع 
صــاة الجمعة فيه أمــس األول«. وأوضــح أن 
للمسلمني،  بالنسبة  مقدس  مكان  »األقصى 
ولـــأســـف تـــواصـــل إســـرائـــيـــل، مــنــذ ســنــوات، 
مــمــارســة إرهـــاب الــدولــة فــيــه، ومــنــع الــدخــول 
ــع الــحــصــار  ـــ«رفــ ــل بــ ــيـ ــرائـ ــه«. وطـــالـــب إسـ ــيــ إلــ
بـــأســـرع وقــــت، ورفــــع الــيــد عـــن مــقــدســاتــنــا«. 
مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  بحث  كذلك 
جاويش أوغلو، األحداث األخيرة في املسجد 
ــاملـــات هــاتــفــيــة مــــع كــــل مــن  ــكـ األقــــصــــى فــــي مـ
نظرائه الباكستاني سرتاج عزيز، واألردني 
ــــي عـــبـــد الــعــزيــز  ــكــ ــ أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، واألوزبــ

كميلوف.
ــن الــشــبــان  ــدد مـ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أصـــيـــب عــ
ــــروح بـــرصـــاص  ــــجـ الــفــلــســطــيــنــيــني أمـــــــس، بـ
ــــال مـــواجـــهـــات  ــي، خــ ــلــ ــيــ ــرائــ االحـــــتـــــال اإلســ
شــهــدتــهــا قــريــة كــوبــر شــمــال غـــرب رام الــلــه، 
الجليل  الــشــاب عمر عبد  رأس  وهــي مسقط 
محمد العبد، منفذ عملية الطعن التي وقعت 
مــســاء الــجــمــعــة، فـــي مــســتــوطــنــة »حــلــمــيــش« 
ــه، والـــتـــي قتل  املـــقـــامـــة عــلــى أراضــــــي رام الـــلـ
فيها ثاثة مستوطنني فيما أصيب املهاجم 
اعتقاله. وأوضــحــت مصادر محلية في  وتــم 
»العربي الجديد«، أن تلك املواجهات  لـ كوبر 
انـــدلـــعـــت حــيــنــمــا حــــاولــــت جــــرافــــة عــســكــريــة 
ــات عــســكــريــة حفر  ــ لــاحــتــال تــرافــقــهــا دوريــ
وإغاقها،  للقرية  الرئيسية  املــداخــل  شــوارع 
بعدما شــددت قــوات االحــتــال من حصارها 
للقرية  الــرئــيــســني  املــدخــلــني  وأغــلــقــت  للقرية 
أحــدًا  العسكرية ومنعت  وأقــامــت حــواجــزهــا 
ــانـــت قـــوات  مـــن دخـــولـــهـــا ســــوى أهـــلـــهـــا«. وكـ
االحتال قد أخطرت عائلة الشاب عمر العبد 
وعاثت  اقتحمته  بعدما  منزله،  هــدم  نيتها 

فيه خرابا واعتقلت شقيقه.
وباركت حركة »حماس« في الضفة الغربية، 
التي جرت، مساء  البطولية«  الطعن  »عملية 
الــجــمــعــة، فـــي مــســتــوطــنــة حــلــمــيــش، ودعـــت 
ــيـــان »جـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  فــــي بـ
ــقــــدس  ــة والــ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــــي الـــضـ ــة فـ ــبـ ــغـــاضـ الـ
والداخل الفلسطيني املحتل وقطاع غزة، إلى 
اإلسرائيلي  املحتل  مــواجــهــة  فــي  االســتــمــرار 

عند نقاط التماس املختلفة«.
وفــــي ســـيـــاق املـــواجـــهـــة مـــع االحــــتــــال، أعــلــن 
املحامي الفرنسي، جيل ديفرز، أنه قّدم ملف 
شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية، باسم 
ضحايا ونقابات فلسطينية، من أجل تسريع 
تحقيقات أولية تتعلق بجرائم حرب محتملة 
ارتــكــبــتــهــا إســـرائـــيـــل بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــني. 
وأوضــــح ديــفــرز، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
امللف  أن  أمــس،  الهولندية  فــي مدينة الهــاي 
يحتوي أدلـــة حــول حــصــار إســرائــيــل لقطاع 
ــزة، والــهــجــوم الـــذي نــفــذتــه عـــام 2014 ضد  غـ

القطاع وسياساتها ببناء املستوطنات.

رئيس الوزراء الجزائري السابق عبدالمالك سالل ورئيس الوزراء الموريتاني  يحيى ولد حدمين في 2016 
)Getty(

مواجهات في قرية كوبر )عباس مومني/فرانس برس(

من زيارة أردوغان للدوحة في فبراير 2017 )األناضول(

تأتي جولة الرئيس 
التركي، رجب طيب 

أردوغان، إلى الخليج، 
اليوم األحد، بعد 

يومين من خطاب 
أمير قطر الذي حّدد 

فيه سقف الشروط 
التي تقبل بها 

الدوحة لحل األزمة، 
تحديدًا عدم المس 

بسيادتها وأن يتم 
الحوار بال إمالءات

القائم  الوضع  تغيير  من  االحتالل  منع  معركة  الفلسطينيون  يواصل 
في المسجد األقصى والقدس المحتلة، مع استمرار رفضهم القبول 

بالدخول إليه عبر البوابات اإللكترونية، وسط دعوات للتصعيد
قضيةالحدث

حراك دبلوماسي تحت سقف 
شروط الحّل المتكافئ

المواجهة الفلسطينية إلجراءات 
االحتالل باألقصى مستمرة

رصدتقرير

دروس األزمة
رأت مجلّة »فوربس« 

األميركية، في مقال تناول 
الدروس المستقاة من 

األزمة الخليجية، أن األسابيع 
التي تخلّلت األزمة لم تكن 
»لطيفة« بالنسبة للرياض 
وأبوظبي، ال سيما بعد 
إظهار وزيري الخارجية 

والدفاع األميركيين، ريكس 
تيلرسون وجيمس ماتيس، 
دعمهما الدوحة، حتّى 

إن تيلرسون أبدى تبرّمًا 
واضحًا حيال المطالب.

أبدت تركيا منذ بدء
األزمة دعمها للحوار 

والوساطة الكويتية

إصابات فلسطينية 
في مواجهة ضد االحتالل 

في قرية كوبر

قطر مستعدة لحل 
األزمة بالحوار وعلى 

أساس شرطين

أغلقت نواكشوط 
حدودها البرية مع 

الجزائر قبل أيام

عكست االحتجاجات عداء 
غير مسبوق للوجود 

األميركي في األردن

أردوغان: ال يمكن القبول 
بوضع قيود جديدة على 

مداخل األقصى

تتباين القراءات في 
الجزائر وموريتانيا لألسباب 

الحقيقية التي دفعت 
نواكشوط إلى اإلعالن عن 

إغالق حدودها البرية 
مع الجزائر قبل أيام

يمكن تسجيل عدد 
من المالحظات بشأن 

تصاعد احتجاجات 
قبيلة الحويطات بعد 

إدانة محكمة عسكرية 
للجندي معارك أبو تايه 

بقتل جنود أميركيين
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مصر: »الداخلية« تراجع تدريب عناصرها بعد تصاعد االعتداءات

حاليب وشالتين... الخرطوم تنتظر رّد القاهرة على عرض التشاور

67
سياسة

  شرق
      غرب
»مراسلون بال حدود« 
تندد بسلوك المغرب 

في ملف الريف
ــون بـــا  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــراسـ ــ ــ نـــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة »مـ
»ســـلـــوك  ــبـــت، بــــ حــــــــدود«، أمـــــس الـــسـ
الــتــي اتهمتها  الــســلــطــات املــغــربــيــة« 
»عرقلة« تغطية االحتجاجات التي  بـ
مــنــذ تسعة  املــغــرب  يشهدها شــمــال 
أشهر. وذكرت املنظمة في بيان، أنها 
»أحــصــت مــنــذ بــدايــة االحــتــجــاجــات 
الــــعــــديــــد مـــــن االنــــتــــهــــاكــــات لـــحـــريـــة 
اإلعــــام«. واعــتــبــرت مــســؤولــة مكتب 
املنظمة، ياسمني  أفريقيا في  شمال 
كاشا، أنه »من خال رغبتها في منع 
الــتــغــطــيــة اإلعـــامـــيـــة لـــثـــورة الــريــف، 
جعلت الــســلــطــات املــغــربــيــة مــن هــذه 
املنطقة شيئًا فشيئًا، منطقة ال حق 

لها في اإلعام املستقل«.
)فرانس برس(

إيران تعلن تدشين خط 
صواريخ جديد

أعــلــنــت الـــقـــوات املــســلــحــة اإليــرانــيــة، 
ــبــــت، عـــــن »تـــــدشـــــني خــط  ــســ أمــــــس الــ
ــتــــاج صــــواريــــخ مــــن طــــــراز صــيــاد  إنــ
ــــى 120  إلـ مــــداهــــا  يـــصـــل  3«، والــــتــــي 
ــم ذلــــك خــــال مــراســم  كــيــلــومــتــرًا، وتــ
حضرها وزير الدفاع حسني دهقان 
ــــدة خـــاتـــم  ــاعـ ــ ــد قـ ــ ــائـ ــ )الـــــــصـــــــورة(، وقـ
األنــبــيــاء لــلــمــضــادات الــجــويــة فـــرزاد 
إســمــاعــيــلــي. وذكـــر دهــقــان أن »هــذه 
ــتـــي يـــصـــل ارتــفــاعــهــا  الــــصــــواريــــخ الـ
خـــال الــتــحــلــيــق إلـــى 27 كــيــلــومــتــرًا، 
ــــدات  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ُصـــــّمـــــمـــــت ملـــــواجـــــهـــــة الـ

املتوسطة والبعيدة املدى«. 
)العربي الجديد(

ترامب لطهران: 
أطلقوا األميركيين 

أو تحّملوا العواقب
صّعد البيت األبيض، مساء الجمعة، 
مـــن ضــغــوطــه عــلــى إيـــــــران، مــطــالــبــًا 
ـــطـــلـــق ســـريـــعـــًا ســــراح 

ُ
ــأن »ت ــ إيــــاهــــا بـ

وذكر  األميركيني«.  املعتقلني  جميع 
 »الرئيس 

ّ
البيت األبيض في بيان، أن

دونالد ترامب مستعّد لتحميل إيران 
فرج 

ُ
عواقب جديدة وخطرة، إذا لم ت

عــــن جــمــيــع املـــواطـــنـــني األمــيــركــيــني 
ــيـــدهـــم إلـــى  ـــعـ

ُ
املـــســـجـــونـــني ظــلــمــًا وت

الواليات املتحدة«.
)فرانس برس(

... ويتهم »نيويورك 
تايمز« بإفشال اغتيال 

البغدادي

ــيــــركــــي دونــــالــــد  اتــــهــــم الـــرئـــيـــس األمــ
ــــس الــســبــت،  ــورة(، أمـ ــ ــــصــ تــــرامــــب )الــ
بأنها  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  صحيفة 
»أفشلت محاولة قامت بها الواليات 
املتحدة لقتل زعيم تنظيم داعش أبو 
بكر الــبــغــدادي«. وغـــّرد تــرامــب على 
مــوقــع »تـــويـــتـــر«: »نـــيـــويـــورك تايمز 
الــواليــات  محاولة  أحبطت  الفاشلة 
ــي املـــطـــلـــوب  ــ ــابــ ــ ــتـــل اإلرهــ املـــتـــحـــدة قـ
البغدادي، وهذا مثال على أجندتهم 
الــســيــئــة الـــنـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد األمــــن 

القومي«.
)فرانس برس(

هاواي تتحضر لمواجهة 
هجوم نووي من كوريا 

الشمالية
ــة  ــة الــــطــــوارئ فـــي واليـ ــالـ أطــلــقــت وكـ
ــــس الــســبــت،  ــة، أمـ ــيـ ــركـ ــيـ هـــــــاواي األمـ
االستعداد  بغية  توعية عامة  حملة 
ملــواجــهــة هــجــوم نـــووي محتمل من 
قــبــل كــوريــا الــشــمــالــيــة. وقـــال رئيس 
الــوكــالــة فــيــرن مــيــاجــي، إن »الحملة 
السليم  الــتــصــرف  خــطــوات  تتضمن 
ملــواجــهــة هــجــوم نـــووي محتمل من 
جانب كوريا الشمالية«. وأشار إلى 
أن فــتــرة وصـــول صـــاروخ مــن كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة إلــــــى هـــــــــاواي تــســتــغــرق 
وأضــــــاف:  ــة.  ــقـ ــيـ دقـ 12 و20  بــــني  ــا  مــ
»ال نــــعــــرف نــــوايــــا وقـــــــــدرات كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، ونــعــلــم أنــهــا تــعــمــل على 
أن  بالستية يمكن  تطوير صــواريــخ 

يصل مداها إلى بلدنا«. 
)األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرة االعـــــتـــــداءات ضـــد دوريـــــات 
شرطية في مصر بشكل كبير، وكــان آخرها 
ــارات لـــلـــشـــرطـــة فــي  ــ ــيـ ــ هــــجــــوم عـــلـــى ثـــــاث سـ
محافظة الــفــيــوم. وأســفــر االعــتــداء عــن مقتل 
ــن، بــعــد إطـــاق  ــريـ ــة ثــاثــة آخـ ــابـ مــجــنــد وإصـ
ــثـــاث مـــن داخـــل  ــارات الـ ــيـ الـــنـــيـــران عــلــى الـــسـ
ــيــــة مــتــاخــمــة لــلــطــريــق. وســبــق  مــنــطــقــة زراعــ
في  الشرطة  أفـــراد  مــن  الهجوم مقتل خمسة 
مــنــطــقــة الــبــدرشــني بــمــحــافــظــة الــجــيــزة، بعد 
على  ثاثة مجهولني  قبل  من  هجوم مسلح 
سيارة شرطة، لتبدأ عاصفة انتقادات لوزير 
الغفار،  اللواء مجدي عبد  الحالي،  الداخلية 
ما استدعى مراجعة ملف تدريب قوات األمن.
الجديد«،  »العربي  لـ أمنية  مصادر  وكشفت 

القاهرة ـ العربي الجديد

ضيف إلى 
ُ
توتر جديد بني مصر والــســودان أ

األزمة بني البلدين، مع مصادقة رئيس الوزراء 
ــوم الـــثـــاثـــاء  ــ املــــصــــري، شـــريـــف إســـمـــاعـــيـــل، يـ
املاضي، على قرارات تتعلق بإنشاء مجموعة 
من املرافق الحكومية في منطقة مثلث حايب 
وشــــاتــــني وأبــــــو رمــــــاد املــــتــــنــــازع عــلــيــهــا بــني 
الــبــلــديــن، فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر األحـــمـــر. وتــأتــي 
هــذه الــقــرارات فــي إطـــار مــا أســمــاه مسؤولون 
مصريون بخطة رسمية لتوطني أعداد كبيرة 
مــن األهـــالـــي فــي هـــذه املــنــاطــق. وقــــال محافظ 
منطقة البحر األحمر، اللواء أحمد عبد الله، في 

بغداد ـ براء الشمري

ما إن وضعت نار الحرب في املوصل أوزارها، 
وهــــدأت أصــــوات املــدافــع والـــصـــواريـــخ، حتى 
اندلعت صراعات جديدة في املدن واملناطق 
املحررة من سيطرة تنظيم »داعش«، بعضها 
مــســلــح كـــصـــراع الــبــقــاء فـــي الــســاحــل األيــســر 
الشعبي«،  »الحشد  مليشيات  بني  للموصل 
وقوات »حرس نينوى« التي يقودها محافظ 
املــوصــل الــســابــق أثــيــل الــنــجــيــفــي، والــبــعــض 
اآلخـــــر ســيــاســي أطـــــاح بــمــحــافــظــني، ويــنــذر 

بعودة التنظيم كما يجري في األنبار.
علن عن 

ُ
الساحل األيسر ملدينة املوصل الذي أ

تــحــريــره فــي فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، تحّول 
أرٍض خصبة لنشوب صــراعــات جديدة  إلــى 
بـــني الــجــمــاعــات املــســلــحــة الــتــي تــريــد فــرض 
إراداتها، بحسب العقيد في الفرقة التاسعة 
بــالــجــيــش الــعــراقــي حــيــدر املـــولـــى، الــــذي أكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مرحلة مــا بعد طرد  لـــ
تنظيم »داعــــش« قــد ال تــكــون أفــضــل فــي ظل 
االقتتال بني الجماعات املسلحة التي تستغل 

الفراغ األمني لبسط نفوذها في املدينة.
ــة الـــشـــرقـــيـــة  ــهــ ــجــ ــى إلــــــى أن »الــ ــ ــولـ ــ ولــــفــــت املـ
لـــلـــمـــوصـــل شـــهـــدت هـــــذا الـــشـــهـــر اشــتــبــاكــني 
كان  األول  االشتباك  أن  موضحًا  مسلحني«، 
بـــني مــلــيــشــيــا »بـــابـــلـــيـــون« املــنــضــويــة ضمن 
مليشيات »الحشد الشعبي«، وقوات »حماية 
البرملان  التي يتزعمها عضو  سهل نينوى« 
الــعــراقــي يــونــادم كــنــا، فيما االشــتــبــاك اآلخــر 
فــكــان بــني مليشيا »كتائب  »وهـــو األخــطــر« 
»الحشد«،  تعمل ضمن  التي  الشهداء«  سيد 
ــقـــودهـــا  ــنــــوى« الــــتــــي يـ ــيــ وقــــــــــوات »حــــــــرس نــ
النجيفي، موضحًا أن الصراع بني »الكتائب« 
و»الــحــرس« ما يــزال مستمرًا للسيطرة على 
التواجد  فــي ظــل  األيــســر للموصل،  الــجــانــب 
ــة فــــي األحـــيـــاء  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــضـــعـــيـــف لـــلـــقـــوات الـ

الشرقية للموصل.
وتــســّبــبــت املــواجــهــات املــســلــحــة الــتــي وقعت 
املاضي بني  الجمعة  في مدينة املوصل يوم 

ملف  مراجعة  فــي  بــدأت  الداخلية  »وزارة  أن 
الــتــدريــب الـــذي يحصل عليه أفــرادهــا ســواء 
الــضــبــاط أو املــجــنــديــن، وتـــحـــديـــدًا املــكــلــفــني 
ــاب«. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن  ــ ــ بــمــكــافــحــة اإلرهـ
الهجوم على كمني  لعملية  األخير  »الفيديو 
 كــبــيــرًا فــي التعامل 

ً
الــبــدرشــني، كــشــف خــلــا

األمني مع عنصر املفاجأة الذي تعتمد عليه 
العناصر املسلحة«.

وأضافت أن »املسلحني انتظروا مرور سيارة 
أي  النيران عليها من دون  الشرطة وأطلقوا 
رد فــعــل مــن أفــــراد الــداخــلــيــة داخـــل الــســيــارة، 
وهــــو أمــــر غــيــر مــفــهــوم حــتــى اآلن«. ولــفــتــت 
أكد  الداخلية لطاملا  ــر  أن »وزيـ إلــى  املــصــادر 
ضــــرورة اليقظة فــي تــعــامــل قـــوات األمــــن، إال 
أن األزمة ليس في اليقظة ولكن في التدريب 

الذي يحصل عليه فرد األمن«.
وأشارت إلى أن »ملف التدريب يعاني بشدة 
من ضعٍف خصوصًا في ظل تحديات مكافحة 
ــن بــاتــت  ــ اإلرهــــــــــاب«، وقــــالــــت إن »قـــــــوات األمــ
اإلرهابية.  العناصر  من  مستهدفة  جميعها 
تدريبات  ي 

ّ
تلق مــن  للجميع  بــّد  ال  وبالتالي 

املــفــاجــأة«.  الــتــعــامــل مــع عنصر  مكثفة عــلــى 
ــوزارة هو  ــ وشـــــّددت عــلــى أن »االتـــجـــاه فــي الــ
تدريبات  الضباط  فيهم  بمن  الجميع  ي 

ّ
تلق

على مواجهة اإلرهاب، ألنهم يسقطون قتلى 
أيضًا وليس املجندين وحدهم«.

مـــراجـــعـــة  ــــف  ــلـ ــ املــــــصــــــادر أن »مـ واعـــــتـــــبـــــرت 
الــتــدريــبــات كـــان ال بــد مــن االهــتــمــام بــه منذ 
العمليات  تــزايــد  مــع  كبير  بشكل   2013 عــام 

تصريحات صحافية، إن رئيس الوزراء ناقش 
خال االجتماع مشاريع التنمية في املحافظة، 
ــــني وأبــــــورمــــــاد،  ــــاتـ ــــي حــــايــــب وشـ  فـ

ً
ــة ــ ــــاصـ خـ

جنيه،  مليار   1.5 إلــى  تصل  إجمالية  بتكلفة 
األسبوع  ستبدأ  امليناءين  تنفيذ  أعــمــال  وأن 
املقبل، وستستمر على مــدار عــام. وقــال وزير 
البنا، إن إحــدى  الــزراعــة املــصــري، عبد املنعم 
أولويات العمل الحكومي خال املرحلة املقبلة 
تتمثل في تنمية املناطق الحدودية في حايب 
التوجه  إلــى  وشــاتــني وكــذلــك سيناء، مشيرًا 
تنمية  أن  ومـــؤكـــدًا  مــشــاريــع مختلفة،  إلقــامــة 
وتــوطــني أهــالــي حــايــب وشــاتــني يستهدف 
ــادة الــدخــل وتــحــســني حــالــة األمـــن الــغــذائــي  زيــ

»حرس  »كتائب سيد الشهداء« وقوة تابعة لـ
ــقـــوط جــــرحــــى مــــن الـــطـــرفـــني،  ــنــــوى«، بـــسـ ــيــ نــ
»كتائب سيد  ووقعت حينما حاولت دورية لـ
الشهداء« االقتراب من حي املجموعة الثقافية 
في الساحل الشرقي للموصل، والواقع تحت 

سيطرة »حرس نينوى«.
ــن مـــحـــاولـــة قـــائـــد عــمــلــيــات  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــلـــواء نــجــم الــجــبــوري  الــجــيــش فـــي نــيــنــوى الـ
ــل األيــــســــر  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ تــــهــــدئــــة األوضـــــــــــــاع فــــــي الـ
لــلــمــوصــل، والــتــقــلــيــل مـــن حــجــم املــواجــهــات 
»كتائب  مليشيا  أن  إال  هــنــاك،  حــدثــت  الــتــي 
ســيــد الـــشـــهـــداء« تــصــر عــلــى الــتــصــعــيــد من 
أطلقتها ضد »حرس  التي  التهديدات  خال 
السبت  أمــس  انتهت  مهلة  ومنحه  نينوى«، 
ــلــــخــــروج مــــن املـــــوصـــــل، بـــحـــســـب املـــتـــحـــدث  لــ
باسمها أحمد املوسوي. وتوّعد املتحدث في 
بيان برد مناسب إذا لم تخرج قوات »حرس 

نينوى« التابعة للنجيفي من املوصل.
»ائتاف دولة القانون« الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء السابق نوري املالكي، اصطف كعادته 
النائبة عن  أكـــدت  إذ  املليشيات،  جــانــب  إلــى 
االئتاف فردوس العوادي أن احتكاك »حرس 
نينوى« مع مليشيات »الحشد الشعبي« في 
ــل مــؤامــرة إلخــــراج األخــيــرة من 

ّ
املــوصــل يــمــث

ــــرورة رفـــع  ــــضـ ــة بـ ــرطـ ــشـ ــن رجــــــال الـ كـــثـــيـــرة مــ
معدالت التدريب ملواجهة اإلرهاب، لكن بداًل 
مــن ذلـــك لــجــأت الـــــوزارة إلـــى تحسني نوعية 
األسلحة املستخدمة، ولكن بمفردها لن تحل 
ــة«. وكــشــفــت عــن »صــعــوبــة تنفيذ هــذا  ــ األزمــ
امللف ورفع معدالت الكفاءة لدى أفراد األمن 
خال فترة وجيزة، خصوصًا أن املضي قدمًا 
في هذه الخطوة يؤدي لتعطيل سير العمل 

في مختلف قطاعات الوزارة«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــخـــبـــيـــر األمــــنــــي مــحــمــود 
تتعامل  تــزال  ال  الداخلية  »وزارة  إن  قــطــري، 

فــي هـــذه املــنــطــقــة، أوضـــح املــصــدر الــســودانــي 
أن »هــذا األمــر صعب تحقيقه، في ظل عزوف 
ال  الــحــدوديــة،  باملناطق  السكن  املصريني عن 
الجانب  مــن  كبير  بشكل  مهملة  أنــهــا  سيما 
املــصــري«. وأضــاف أنــه على النقيض من ذلك 
فإن »املوجودين في حايب وشاتني تربطهم 
بطبيعة  سودانية،  بقبائل  مصاهرة  عاقات 
كونها أراضي سودانية من األساس«. وشدد 
املـــســـؤول الـــســـودانـــي عــلــى أن »الـــخـــرطـــوم لن 
تتنازل عن حقها في تلك املنطقة وستستمر 
فـــي املــطــالــبــة بـــهـــا«. وقـــــال إن »عــــــودة تــيــران 
يدفع  السعودية  العربية  للمملكة  وصنافير 
في  بحقوقه  باملطالبة  لــاســتــمــرار  الـــســـودان 

ــكـــاب جـــرائـــم قتل  ــارتـ اإليـــــرانـــــي، واملــتــهــمــة بـ
وخطف وتهديد وابتزاز في املدن املحررة.

وسبق ملسؤولني عسكريني عراقيني أن أكدوا 
انــدالع اشتباكات مسلحة  املاضي  األســبــوع 
»حماية  ومليشيا  »بــابــلــيــون«،  مليشيا  بــني 
سهل نــيــنــوى« أســفــرت عــن ســقــوط إصــابــات 
فـــي صــفــوف الــطــرفــني، عــلــى خــلــفــيــة مشاكل 
تقاسم نــفــوذ وتــهــريــب آثـــار فــي بــلــدة برطلة 

شرقي املوصل.
ــا بـــعـــد »داعـــــــــش« ال يــقــتــصــر عــلــى  صــــــراع مــ
املـــوصـــل، إذ تــشــهــد مــحــافــظــة األنـــبـــار )غـــرب 
ــاح  ــًا ســيــاســيــًا مــحــمــومــًا أطـ ــراعـ الــــعــــراق( صـ
بــعــودة  ويــنــذر  الـــــراوي،  صهيب  بمحافظها 

التنظيم إلى مدن املحافظة املحررة.
محافظة  مجلس  فــي  األمــنــيــة  اللجنة  عضو 
أكد وجود خافات  العيساوي  األنبار راجع 
ــدأت تــعــصــف بــاملــحــافــظــة خــال  ــ ســيــاســيــة بـ
»العربي  لـ الفترة األخيرة، محذرًا في حديث 
ــتــــغــــال تــنــظــيــم  ــمــــال اســ ــتــ ــــن احــ الــــجــــديــــد« مـ
»داعش« هذه الصراعات من أجل العودة إلى 
املدن املحررة، ال سيما أن املشاكل السياسية 
ــــدد مــــن مـــدن  ــتـــي تــســّبــبــت بـــســـقـــوط عـ هــــي الـ
املحافظة بيد التنظيم عام 2014. وأشار إلى 
أن األولى بسياسيي األنبار التفكير بتحرير 
بــلــدات غـــرب املــحــافــظــة مــن »داعـــــش«، مــؤكــدًا 
أن الــصــراعــات ســتــؤدي إلـــى تــأخــيــر تحرير 
بلدات القائم وعانة وراوة التي ما تزال تحت 

سيطرة التنظيم.
ــبـــر عـــضـــو مـــجـــلـــس شــيــوخ  ــتـ ــتـــه، اعـ مــــن جـــهـ
األنبار محمد الجميلي، أن قدر املحافظة أال 
تنعم بــاالســتــقــرار حــتــى بــعــد تــحــريــر بعض 
مدنها من سيطرة تنظيم »داعش«، موضحًا 
»العربي الجديد« أن الصراعات  في حديث لـ
الــســيــاســيــة بــني قـــوى املــحــافــظــة وصــلــت إلــى 
وبث  التسقيط  طــريــق  عــن  التصفية  مرحلة 
ــات، وإطــــــاق االتــــهــــامــــات. وأضـــــاف:  ــ ــاعـ ــ اإلشـ
»بعد قتال استمر أكثر من عامني مع داعش، 
بـــــرز صــــــراع جـــديـــد عـــلـــى مــنــصــب املــحــافــظ 
صهيب الـــراوي الــذي أقيل قبل أيــام، واليوم 
يحتدم الصراع بشأن خافة الراوي ورئاسة 
ــة«، مـــوضـــحـــًا أن تــنــظــيــم  ــيـ ــلـ ــحـ الـــحـــكـــومـــة املـ
»داعش« يحاول استغال هذه الصراعات من 
أجل شن هجمات مباغتة على بعض املناطق 

الرخوة في املحافظة.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة لـــ
أمــــس الــســبــت إن الــــقــــوات الــعــراقــيــة فــرضــت 
 عــلــى الــتــجــوال فــي بــلــدة كرمة 

ً
حــظــرًا شــامــا

الفلوجة )شرق األنبار( بعد ورود معلومات 
ــــش« شن  اســتــخــبــاريــة عـــن نــيــة تــنــظــيــم »داعــ
هــجــمــات مــبــاغــتــة فــي الــبــلــدة الــتــي أعــلــن عن 
تحريرها من سيطرة التنظيم العام املاضي.

ــّم الــتــعــامــل  ــ ــه »تـ اإلرهــــابــــيــــة«. ولــفــتــت إلــــى أنــ
مــع الــتــهــديــدات الــتــي تــواجــه مــديــريــات األمــن 
وأقسام الشرطة بتشديد اإلجــراءات األمنية، 
ولــكــن لــم يــتــم االهــتــمــام بالعنصر الــبــشــري، 
ــف حــالــة غضب داخـــل الــــوزارة«. 

ّ
وهــو مــا خــل

قبل  بــــدأت  الــداخــلــيــة  »وزارة  أن  وأوضـــحـــت 
فترة في تحسني األسلحة لدى أجهزة األمن، 
وتـــحـــديـــدًا الـــتـــي تــضــطــلــع بــنــصــب الــكــمــائــن 
والـــدوريـــات األمــنــيــة، لــكــن هـــذا لــم يــحــل دون 

سقوط قتلى وجرحى من أفراد األمن«.
وأكدت املصادر نفسها أنه »توجد مطالبات 

للمجتمعات البدوية الفقيرة. في املقابل، أعلن 
مسؤول سوداني أن الخطوة املصرية تأتي في 
الخرطوم، مشددًا  املناكفة اإلعامية مع  إطــار 
التاريخي في  على أن بــاده متمسكة بحقها 

حايب وشاتني. 
وقــــال »مــهــمــا أقـــامـــت الــحــكــومــة املــصــريــة من 
مــشــاريــع فــهــذا لــن يغير مــن األمـــر شــيــئــًا، ألن 
تغّيرها  ال  والجغرافية  التاريخية  الحقائق 
بـــأن االحــتــال البريطاني  املــشــاريــع«، مــذكــرًا 
والفرنسي لدول إفريقيا ارتبط أيضًا بمشاريع 
عماقة، لكن ذلك لم يحل دون إجبار املحتلني 
مــا أسماه  على مــغــادرة املستعمرات. وبــشــأن 
األهالي  لتوطني  بخطة  مصريون  مسؤولون 

املدينة، مشيرة في بيان إلى وجود محاوالت 
تستهدف املليشيات من أجل اإلساءة إليها، 
وإثــــــارة الـــــرأي الـــعـــام ضـــدهـــا. وتـــابـــعـــت: »مــا 
يؤكد أن هذا األمر وراءه خطة مدروسة، هو 
ظهور بيانات من بعض الذين باعوا املوصل 
يــطــالــبــون بــإخــراج الــحــشــد مــن املــوصــل بعد 
أن  على  مشددة  مباشرة«،  االحتكاك  حادثة 
»الحشد الشعبي« خط أحمر، وال ُيسمح بأن 

يكون مادة للمؤامرات.
ــنــــوى« مـــــن مــقــاتــلــني  ــيــ ويــــتــــكــــّون »حــــــــرس نــ
مــحــلــيــني، تــم تجنيدهم وتــدريــبــهــم عــلــى يد 
بعشيقة  بلدة  في  املتمركزة  التركية  الــقــوات 
في املوصل، من أجل حفظ األمن في املناطق 
حرر من سيطرة تنظيم »داعش«، فيما 

ُ
التي ت

ملليشيات  الــشــهــداء«،  ســيــد  »كــتــائــب  تنتمي 
»الحشد الشعبي« املرتبطة بالحرس الثوري 

مــع مــلــف اإلرهــــاب بــأســالــيــب قــديــمــة بعقلية 
وقـــــــدرات الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات من 
الــقــرن املــاضــي«. وأضـــاف قــطــري، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــواجــهــة اإلرهـــاب  لـــ
لــلــغــايــة فــي ظــل قـــدرات  بــاتــت عملية صعبة 
الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة املــتــطــورة، فــي مقابل 
بطء في حركة األجهزة األمنية، وعدم اتباع 
أساليب حديثة ملاحقة العناصر املسلحة«. 
ــام بــالــعــنــصــر الــبــشــري  ــمــ ــتــ ــابــــع أن »االهــ وتــ
غائب عن وزارة الداخلية تمامًا، في ظل عدم 
الــتــدخــل لــرفــع كـــفـــاءة قــــوات األمــــن وســقــوط 
عشرات الشهداء والقتلى والتضحية بهم في 
حرب ليست متكافئة«. ولفت إلى أنه »يجب 
ــيــــادات الــــــــوزارة عــلــى الــتــقــصــيــر  مــحــاســبــة قــ
ــة اإلرهـــــــــــاب وتــغــيــيــر  ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــد فـ ــديــ الــــشــ

القيادات التي يثبت فشلها«.
ــي مــــركــــز األهــــــــرام  ــ بـــــــــــدوره، طــــالــــب خـــبـــيـــر فـ
»ضــــرورة تغيير  بـــــ الــســيــاســيــة،  ــلـــدراســـات  لـ
الــوزيــر،  الــداخــلــيــة بــمــن فيهم  قــيــادات وزارة 
ال ســيــمــا بــعــد فــشــل كـــل اإلجـــــــراءات الــتــي تم 
اتـــخـــاذهـــا تـــحـــت رايــــــة مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب«. 
»العربي  لـ تصريحات  فــي  الخبير  وأضـــاف 
الــجــديــد«، أنــه »ال مبرر اآلن الســتــمــرار وزيــر 
الداخلية، وإذا كان السيسي يدخل في تحدٍّ 
ــفـــئـــات املــهــنــيــة وقـــطـــاعـــات مــن  مــــع بـــعـــض الـ
الشعب لعدم إقالته عبد الغفار، فهذا ال يجب 
أن يحدث على حساب الوطن وأرواح شهداء 
الــشــرطــة ومـــن يقتلون بــدعــوى تــورطــهــم في 

عمليات إرهابية«.

حايب وشاتني«. وأعلن مصدر دبلوماسي 
الـــخـــرطـــوم جـــــددت أخـــيـــرًا بشكل  مـــصـــري أن 
املنطقة  تلك  بشأن  للتشاور  مطلبها  رسمي، 
القاهرة بعد، مؤكدًا أن  تــرد عليه  وهــو ما لم 
ــوزراء األخــيــرة أمــر طبيعي،  قــــرارات رئــيــس الــ
بشأن تعامله مع أراٍض مصرية وأنه من حق 

الحكومة تنفيذ أي مشاريع عليها. 
وبــــــــشــــــــأن الـــــغـــــضـــــب الـــــــــســـــــــودانـــــــــي، أوضــــــــح 
القاهرة  يعني  »ال  أنــه  املــصــري  الدبلوماسي 
فــي شــــيء، فــحــايــب وشــاتــني أرض مصرية 
ذات ســيــادة ولــيــس مــن خطط الــقــاهــرة ال في 
الــوقــت الـــراهـــن أو فــي مــراحــل مقبلة الــتــنــازل 

عنها«، وفق تعبيره.

التوتر التركي 
األلماني

تتالت  بحرية،  بالتحرك  التركية  للمعارضة 
الــخــافــات بــني الــطــرفــني، وصـــواًل إلــى سحب 
الدولي  التحالف  أملانيا قواتها املشاركة في 
مــــن قــــاعــــدة إنـــجـــرلـــيـــك. ثــــم انـــفـــجـــر الـــخـــاف، 
مــرة أخـــرى، تحت وقــع الــســجــاالت الداخلية 
األملانية، بعد إلقاء السلطات التركية القبض 
ــتـــركـــي األملـــــانـــــي، ديــنــيــز  عـــلـــى الـــصـــحـــافـــي الـ

إسطنبول ـ باسم دباغ

األملانية   - التركية  الــعــاقــات  تمر 
بــمــخــاض جــديــد فــي تــحــّولــهــا، لن 
ــــذي عــاشــتــه الــعــاقــات  يــقــل عـــن الـ
الــتــركــيــة بــعــد عـــام 2015، بعدما  الــروســيــة - 
بات واضحًا أن التوترات املستمرة بني أنقرة 
وبرلني لم تعد نتيجة استحقاقات سياسية 
داخــلــيــة فــي الــبــلــديــن، بــل إن الــتــحــّول القائم 
لـــن تــقــبــل خــالــه تــركــيــا إال أن تــكــون شريكًا 
نــدًا ألملانيا، وهــي تبحث عن معادلة تخفف 
الــضــغــط عــلــيــهــا فـــي مـــا يــخــص مــلــف حــقــوق 

اإلنسان وحرية الصحافة.
ــقـــارب 12 »اشــتــبــاكــًا«  ــا يـ ويــمــكــن إحـــصـــاء مـ
ــارس/ آذار 2016،  بــني بــرلــني وأنـــقـــرة مــنــذ مــ
املوقف  وبعد  احتوائها.  على  الطرفان  عمل 
األملاني املعارض للتعديات الدستورية في 
مارس وإبريل/ نيسان من العام املاضي وما 
رافق ذلك من منع مسؤولي الحكومة التركية 
من القيام بأي حمات لحث املغتربني األتراك 
على التصويت لصالح الدستور بينما ُسمح 

يــوجــل، ومــن ثــم الناشط األملــانــي فــي حقوق 
اإلنسان، بيتر شتويتنر.

وعلى الرغم من العاقات االقتصادية املتينة 
بني البلدين، بل التحالف التاريخي والتأثير 
املــتــبــادل الـــذي يمتد ملــا قبل الــحــرب العاملية 
األولى، ال تكاد تصريحات املسؤولني األتراك 
فــي أي أزمـــة مــع بــرلــني، تخلو مــن مواضيع 
رئيسية عدة، على رأسها رفض ما يصفونه 
بالتعالي األملــانــي فــي الــتــعــامــل مــع األتــــراك، 
ــيـــد عـــلـــى أن زمـــــن تـــركـــيـــا الــضــعــيــفــة  ــأكـ ــتـ والـ
الخاضعة للتعالي األوروبــي الــذي يفعل ما 
يشاء ضد أنقرة ومن ثم يأخذ ما يريد منها، 
قــد انــتــهــى. وفــي هــذا الــســيــاق، قــال مستشار 
الصناعات الدفاعية التركي، إسماعيل دمير، 
»األنــــاضــــول«، إن أي قـــــرار قد  لـــــ فـــي حـــديـــث 
مشاريع  تجميد  أو  بمراجعة  أملانيا  تتخذه 
دفـــاعـــيـــة مــشــتــركــة، ســيــرفــع مـــن املــعــنــويــات 
الــتــركــيــة نــحــو مـــشـــاريـــع األنـــظـــمـــة الــوطــنــيــة 

واملحلية.
أمـــا عــلــى الــجــانــب األملـــانـــي، وعــلــى الــرغــم من 
مــحــوريــة ملف حــقــوق اإلنــســان الــتــركــي بعد 

املحاولة االنقابية في منتصف يوليو/ تموز 
املسؤولني  املاضي في تصريحات  العام  من 
األملان، إال أن تصريحات رئيس جهاز حماية 
الــدســتــور األملـــانـــي )االســـتـــخـــبـــارات(، هانس 
جـــورج مــاســني، بــدت مــعــّبــرة للغاية، عندما 
أكــد أن الجهاز الــذي يترأسه يــرى في تركيا 
قام  الــتــي  الفعالة  العمليات  بسبب  منافسًا 
بــهــا جـــهـــاز االســـتـــخـــبـــارات الـــتـــركـــي. وخـــال 
ــر شــبــيــغــل« األملــانــيــة،  مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة »ديــ
قال ماسني إنه »بعد املحاولة االنقابية في 
لم  الداخلية،  السياسة  فــي  والــتــحــّول  تركيا، 
شريكًا  التركي  االستخبارات  جهاز  نــَر  نعد 
فــحــســب، بـــل نـــــراه مــنــافــســًا بــعــد الــعــمــلــيــات 

الفعالة التي أجراها في أملانيا«، مشيرًا إلى 
القوانني  تجاوزت  التركية  االستخبارات  أن 
أملانيا  فــي  األملــانــيــة، إذ وسعت مــن نشاطها 
بعد املحاولة االنقابية ملتابعة املقيمني في 
أملانيا من أنصار املحاولة االنقابية أو حزب 
أملانيا  كانت  ولطاملا  الكردستاني«.  »العمال 
وبلجيكا ودول أخــرى من االتحاد األوروبــي، 
التي  الكردستاني«  »العمال  لشبكات  معاقل 
التبرعات  تتخذ منها مراكز للتجنيد وجمع 
أملانيا على مدى  املالي. ولم تتخذ  والتمويل 
إجــــراءات حقيقية للحد مــن نشاط  عــقــود أي 
هذا الحزب في أراضيها على الرغم من كونه 
على قائمة اإلرهاب األوروبية. إال أن برلني لم 

إدانــة  التركيز على  الــقــدر، وبـــدل  بــهــذا  تكتف 
املــحــاولــة االنــقــابــيــة الفاشلة فــي تــركــيــا، كان 
تركيز خطابات املسؤولني األملان على تقديم 
املــتــهــمــني بـــاملـــحـــاولـــة االنـــقـــابـــيـــة ملــحــاكــمــات 
عــادلــة، فــي مــا بـــدا »تـــواطـــؤًا مــع االنــقــابــيــني« 
بــالــنــســبــة ألنـــقـــرة، بــعــد أن قــّدمــت بــرلــني، قبل 
املــحــاولــة االنــقــابــيــة، حـــق الــلــجــوء لــعــدد من 

أنصار حركة »الخدمة« الفارين إليها. 
وبـــعـــد املـــحـــاولـــة االنـــقـــابـــيـــة، مــنــحــت بــرلــني 
أنــصــار حركة  لجميع  السياسي  اللجوء  حــق 
»الخدمة« املتهمني بإدارة املحاولة االنقابية 
الــفــاشــلــة، مــمــن تــقــّدمــوا بــطــلــبــات لــجــوء على 
ــراك  أراضـــيـــهـــا، بــمــا فـــي ذلـــك لــلــعــســكــريــني األتــ

العاملني في مقار حلف شمال األطلسي ممن 
رفضوا االمتثال لطلبات الجيش التركي لهم 
بالعودة إلى الباد. وتحّولت أملانيا، من وجهة 
املعارضة  أشــكــال  لكل  إلــى معقل  تركيا،  نظر 
همت برلني، بحسب تسريبات 

ُ
التركية. كما ات

ــة، بـــحـــمـــايـــة مــــشــــاركــــني مـــبـــاشـــريـــن  ــيـ ــافـ ــحـ صـ
باملحاولة االنقابية، عبر الضغط على أثينا 
ملنع تسليم ثمانية ضباط انقابيني فروا إلى 

األراضي اليونانية إثر املحاولة االنقابية.
وبــنــاء عــلــى ذلـــك، يــصــر األتــــراك عــلــى ضـــرورة 
التزام برلني بمعايير الحليف وتسليم جميع 
بالرفض  استمرت  أملانيا  لكن  لها،  املطلوبني 
أي  أن  حتى  املستويات،  كــل  على  والتصعيد 

ماحظة  يستطيع  األملانية  للصحافة  مراقب 
وجود حملة ضد الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغـــان، أحالته إلــى عــدو أملانيا األول، بعد 
أن ترّبع في هذا املكان سابقًا الرئيس الروسي 

فاديمير بوتني.
ــا تــــحــــاول اســــتــــغــــال مــلــف  ــيـ ــركـ ويــــبــــدو أن تـ
املـــوقـــوفـــني األملـــــــان لـــديـــهـــا ملــبــادلــتــهــم بــكــبــار 
ــاملـــشـــاركـــة فــي  ــبـــاط األتــــــــراك املــتــهــمــني بـ الـــضـ
املــحــاولــة االنــقــابــيــة، مــن املقيمني فــي أملانيا، 
ــر  ــ ــبــــات »ديــ ــريــ ــــي حـــــــال صــــحــــت تــــســ وذلـــــــــك فــ
شبيغل« األملانية قبل أيام، حول وجود طلب 
ــانـــي،  تـــركـــي ملـــبـــادلـــة الــصــحــافــي الـــتـــركـــي األملـ
دينيز يوجل، باثنني من كبار الضباط األتراك 

املقيمني في أملانيا.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــبـــدو أن لـــتـــوتـــر الــعــاقــة 
أبــــعــــادًا أخـــــــرى، يــمــكــن فــهــمــهــا مــــن »الـــحـــديـــة 
الــعــالــيــة« للنمسا تــجــاه تــركــيــا، إذ عــّبــر وزيــر 
دوسكوزيل،  بيتر  هانس  النمساوي،  الــدفــاع 
فيلت«  »دي  مــع صحيفة  أجــراهــا  مقابلة  فــي 
األملــانــيــة، نــهــايــة يــونــيــو/ حـــزيـــران مــن الــعــام 
املاضي، عن انزعاجه الكبير من تنامي النفوذ 
حساب  على  البلقان،  في  والسعودي  التركي 
ــاد األوروبـــــــــــي. وقــــــــال: »نـــاحـــظ  ــ ــــحـ نـــفـــوذ االتـ
الــبــلــقــان، بينما يخسر  فــعــالــيــات أســلــمــة فــي 
ــفـــوذه فـــي الــبــلــقــان،  االتـــحـــاد األوروبـــــــي مـــن نـ
فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــــزداد فــيــه الــنــفــوذ الــتــركــي 
والسعودي«، مشيرًا إلى ازدياد النفوذ التركي 

في ألبانيا وكوسوفو وصربيا.
ُيـــذكـــر أن تــركــيــا عــمــلــت خـــال الــعــقــد األخــيــر 
على استعادة نفوذها التاريخي في البلقان، 
والسياسية  العسكرية  العاقات  تمتني  عبر 
مـــع كـــل مـــن ألــبــانــيــا وكـــوســـوفـــو والــبــوســنــة 

مع  قوية  بعاقات  تمتعها  ومــع  ومقدونيا. 
كرواتيا، استغلت تركيا عاقاتها الجيدة مع 
بينما  لها في صربيا،  نفوذ  روسيا إليجاد 
األعضاء  الشرقية  أوروبـــا  دول  بــدأت بعض 
في االتحاد األوروبـــي، مثل املجر، وملواجهة 
الضغوط األوروبية عليها في ملفاتها حول 
حقوق اإلنسان وحرية التعبير وتقاسم عبء 
الاجئني، بالتوّجه نحو إيجاد عاقات أكثر 

توازنًا مع تركيا وروسيا.
في غضون ذلك، عمدت أنقرة إلى التقارب مع 
األوروبــيــة  املماطلة  ملواجهة  وذلــك  موسكو، 
في ملف انضمامها لاتحاد األوروبي، وعدم 
الــتــزام األخــيــر بــالــوعــود الــتــي قطعها، ســواء 
السوريني  لاجئني  مالية  مساعدات  لتقديم 
في األراضي التركية، أو رفع تأشيرة الدخول 
عــن املــواطــنــني األتـــــراك، وكــذلــك املــمــاطــلــة في 
تحديث اتفاقية االتحاد الجمركي األوروبي 

التركي.
ــراك عــلــى مـــواجـــهـــة بــرلــني،  ــ ــ ــزم األتـ ــتـــد عــ واشـ
الـــقـــائـــدة الــرئــيــســيــة لــاتــحــاد األوروبـــــــي في 
الفترة األخيرة، ألسباب عديدة، على رأسها 
بعد  القوة  عناصر  من  للكثير  أملانيا  فقدان 
خـــســـارة املــظــلــة األمـــيـــركـــيـــة، فـــي ظـــل الــتــوتــر 
بعاقاتها مــع واشنطن مــع وصـــول دونــالــد 
تـــرامـــب إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض، بــمــا رافــــق ذلــك 
مـــن خــــافــــات، بـــاتـــت تــشــي بــانــتــهــاء الــكــتــلــة 
العاملية  الــحــرب  بــعــد  الــتــي تشكلت  الــغــربــيــة 
الــثــانــيــة. وأيـــضـــًا بــســبــب وجــــود تــيــار ضمن 
االتحاد األوروبي مكّون من فرنسا وإيطاليا 
وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال وبــعــض دول أوروبـــا 
الشرقية، ممن يرفضون التصعيد مع تركيا 

التي ال يرونها تهديدًا ملصالحهم.

)Getty/االقتتال يثير المخاوف على مصير المناطق المحررة )مارتن إيم

)Getty/خالل إحياء الذكرى األولى للمحاولة االنقالبية الفاشلة أمام السفارة التركية في برلين )ساشا ستينباخ

القوى األمنية المصرية في حاجة إلى تدريبات )محمد الراعي/فرانس برس(

تتصاعد الخالفات بين تركيا وألمانيا أخيرًا، في 
برلين  تعاطي  على  كبيرة  تركية  مآخذ  ظل 
معها، من ملف االتحاد األوروبي إلى التعامل 
بما  وغيرها،  األخيرة  االنقالبية  المحاولة  مع 
إلى  تتجه  البلدين  بين  العالقة  بأن  يوحي  بات 

مسار جديد

الغالف

»اشتباكات« متكررة تدفع 
العالقات نحو مسار جديد

تركيا لن تقبل 
إال أن تكون شريكًا 

ندًا أللمانيا

حوالي 12 »اشتباكًا« 
وقعت بين برلين 

وأنقرة منذ 2016

الجهة الشرقية للموصل 
شهدت هذا الشهر 

اشتباكين مسلّحين

فتحت وزارة الداخلية 
المصرية ملف تدريب 

أفرادها بعد سلسلة 
اعتداءات لم تتمكن من 

مواجهتها وبالتزامن مع 
انتقادات ألداء القوات 

األمنية

تنذر الصراعات في 
المناطق العراقية 

المحررة من »داعش«، 
بهدف فرض السيطرة 

وتصفية الخصوم، 
بمرحلة جديدة من عدم 

االستقرار

ُتعتبر  إذ  تركيا،  لصالح  البلدين  بين  العالقات  في  التجاري  الميزان  يميل 
األسواق األلمانية واحدة من أهم أسواق تصدير السلع التركية، وبالتالي 
الخسائر التركية ستكون الكبرى في 
على  عقوبات  أي  تطبيق  حــال 
الوقت  المستبعد في  األمر  أنقرة، 
أرقام  وبحسب  األقل.  على  الراهن 
فقد  ــراك،  األت المصّدرين  مجلس 
المرتبة  األلمانية  األســواق  احتلت 
خالل  تركيا  صـــّدرت  إذ  ــى،  ــ األول
العام  مــن  األولـــى  الستة  األشــهــر 
الحالي، ما قيمته 7 مليارات دوالر 

إلى ألمانيا.

العقوبات مستبعدة

صراعات ما بعد »داعش«... من الموصل إلى األنبار
قضية

خاص

تقرير
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خالفات واستقاالت وتحقيقات تفكك الفريق الرئاسي

أزمات ترامب بال نهاية

دوتيرتي يمّهد لعسكرة الفيليبين؟

تحذيرات لترامب من 
إقالة المحقق بقضية 

التدّخل الروسي

واشنطن ـ العربي الجديد

ال يــكــاد يــخــرج الــرئــيــس األميركي 
دونالد ترامب من أزمة حتى يجد 
نفسه فــي أزمـــة أخــــرى، لــيــبــدو أنــه 
فــي دوامــــة مــن املــشــاكــل ال تنتهي بــعــد مــرور 
نــحــو ســتــة أشـــهـــر مـــن تــولــيــه الــســلــطــة. ومــع 
ــل الـــروســـي في 

ّ
تــوســع الــشــكــوك حـــول الــتــدخ

االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة، لــتــطــاول 
صهر الرئيس جاريد كوشنير والحديث حول 
عــاقــة االبــــن األكـــبـــر لــلــرئــيــس، دونـــالـــد االبـــن، 
جديدة  ضــربــة  تــرامــب  إدارة  تلقت  بالقضية، 
بــاســتــقــالــة املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــيــت األبــيــض 
ــرار تــــرامــــب اخــتــيــار  ــ ــــون ســـبـــايـــســـر، بـــعـــد قــ جـ
أنطوني سكاراموتشي مديرًا جديدًا لإلعام. 
وأعلن سبايسر في مقابلة مع شبكة »فوكس 
نيوز«، أنه استقال كي »ال يكثر الطباخون في 
املــطــبــخ«. وقــالــت صحيفة »نــيــويــورك تايمز« 
 عن مصادر في البيت األبيض، إن ترامب 

ً
نقا

لكن  بمهمته،  االســتــمــرار  سبايسر  مــن  طــلــب 
ــّدم اســتــقــالــتــه لــتــحــل محله  ــ األخـــيـــر رفـــض وقـ

مساعدته ساره هاكابي ساندرز.
من جهته، أكد ترامب في بيان، تقديره لعمل 
»تحقيقه معدالت مشاهدة  سبايسر، منوهًا بـ
املؤتمرات الصحافية  إلى  كبيرة«، في إشــارة 
عــلــى نطاق  تــجــري متابعتها  الــتــي  الــيــومــيــة 
واســع وغالبًا مــا تتعرض لــانــتــقــادات. وقــال 
تــرامــب إن »سبايسر إنــســان رائـــع أســـاءت له 

وسائل اإلعام الكاذبة لكن مستقبله واعد«. 
سكاراموتشي  اختيار  يثير  أن  املنتظر  ومــن 
مـــزيـــدًا مـــن الــتــداعــيــات وتــصــفــيــة الــحــســابــات 
داخـــــل الــحــلــقــة الــضــيــقــة املــحــيــطــة بــالــرئــيــس 
األميركي، واملرجح أال تكون استقالة سبايسر 
الرئيس  بني مساعدي  الخافات  مطاف  آخــر 
األول  فالعدو  والحزبية.  العائلية  وحاشيته 
لسكاراموتشي لم يكن سبايسر شخصيًا بل 
ومنهم  ترامب،  فريق  في  الجمهوري  الجناح 
نــائــب الــرئــيــس مــايــك بــيــنــس ومــديــر موظفي 

البيت األبيض رينيه بريبوس.
وفــــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي األول الـــــذي عــقــده 
ســـكـــارامـــوتـــشـــي فــــي الـــبـــيـــت األبــــيــــض وأعـــلـــن 
خاله استقالة سبايسر، ُوِصف أداؤه بالجيد 
وقــالــت وسائل  الصحافيني.  مــع  التعامل  فــي 
ســلــس  أداءه  إن  لـــلـــرئـــيـــس  ــة  ــارضـ ــعـ مـ إعــــــام 
الــرهــان عليه فــي فتح صفحة  وواعـــد ويمكن 
جــديــدة بــني الــبــيــت األبــيــض واإلعـــــام. ونفى 
ســـكـــارامـــوتـــشـــي تـــقـــاريـــر عـــن حـــصـــول خــاف 
على  األبيض  البيت  أن  »أعتقد   

ً
قائا داخلي، 

املسار الصحيح«. 
الشخصيات  أكثر  من  وُيعتبر سكاراموتشي 
مــنــه،  ــيـــرة  ــبـ كـ بـــثـــقـــة  لـــتـــرامـــب ويـــحـــظـــى  والًء 
واختاره الرئيس لهذا املنصب بعد مشاهدته 
عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزة وهـــو يــدافــع بــقــوة عن 
ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس. كــمــا أن املـــديـــر الــجــديــد 
الرئيس، دونالد  قــوي من نجل  يحظى بدعم 
إيفانكا وصهره جاريد  وابنته  االبــن،  ترامب 

كوشنير.
وجاءت األزمة الجديدة داخل الفريق الرئاسي 

فـــي ذلـــك مــســائــل تــتــعــلــق بــالــســيــاســات وتــهــّم 
موسكو. ونقلت الصحيفة عن مسؤول سابق 
قوله إن التقارير التي تم اعتراضها تشير إلى 
أن سيشنز وكيسلياك ناقشا مسائل »مهمة« 
تشمل مواقف ترامب من مواضيع تهم روسيا 
تولى  فــي حــال  الثنائية  الــعــاقــات  ومستقبل 

ترامب السلطة.
ــذا الــتــقــريــر ســيــزيــد الــضــغــوط  وال شـــك أن هــ
على سيشنز الذي يبدو أن بقاءه في منصبه 
ــه لــه تــرامــب انــتــقــادات في  مــهــدد بــعــد أن وّجــ
ــــرب فيها  ــيـــويـــورك تــايــمــز« أعـ مــقــابــلــة مـــع »نـ
ــال إنـــه  ــ ــه لــتــعــيــيــنــه. لـــكـــن ســيــشــنــز قـ ــفـ عــــن أسـ
يــعــتــزم الـــبـــقـــاء فـــي مــنــصــبــه. ويـــأخـــذ تــرامــب 
االشتباه بتدخل  إدارتــه ملسألة  على سيشنز 
سيما  وال  الرئاسية،  االنتخابات  في  روسيا 
أنـــه قـــرر عـــدم اإلشـــــراف عــلــى تــحــقــيــق يجريه 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في القضية. جاء 
ذلـــك بــعــدمــا كــانــت رســائــل إلــكــتــرونــيــة للنجل 
ــالـــد االبـــــن، أظـــهـــرت أنــه  األكـــبـــر لــلــرئــيــس، دونـ
على  منها  للحصول  روســيــة  محامية  التقى 
معلومات من شأنها اإلضرار بمنافسة والده 
كلينتون،  هياري  الرئاسية  االنتخابات  في 
ــول إمـــكـــانـــيـــة أن  ــ ــا أثــــــار تــــســــاؤالت حـ ــو مــ ــ وهـ

مــا قد  مــع  القانون األميركي  قــد خالف  يكون 
بينها  لــه  اتهامات  مــن توجيه  ذلــك  يستدعي 
الخيانة. ويذهب البعض إلى أن هذه الضغوط 
املتصاعدة على ترامب، خصوصًا بعد اقتراب 
الستخدام  تدفعه  قد  عائلته،  من  التحقيقات 

سلطة العفو الرئاسي الوقائي في حال إدانة 
أي من أفراد عائلة ترامب. وفي السياق، قالت 
ساندرز في أول مؤتمر صحافي لها كمتحدثة 
ــيـــض، إن »الــرئــيــس يتمتع  بــاســم الــبــيــت األبـ
بسلطات العفو كأي رئيس ولكن ليس هنالك 
أي إعان أو موعد إلعان على هذا الصعيد«. 
ــارات في  ــبـ ــتـــخـ فــيــمــا حــــذر عــضــو لــجــنــة االسـ
مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك 
وورنر من أن إصدار عفو لصالح أي شخص 
قد يكون متورطًا في تواطؤ محتمل »سيشكل 

تجاوزًا لحدود أساسية«.
تــرامــب هاجم األســبــوع الحالي املدعي  وكــان 
الــعــام روبـــرت مــولــر، مــحــذرًا إيـــاه مــن التركيز 
عــلــى الــشــؤون املــالــيــة ألســرتــه. وتــنــص مهمة 
تنسيق  أو  أي صلة  فــي  التحقيق  على  مــولــر 
بــني الــحــكــومــة الــروســيــة وأفـــــراد شـــاركـــوا في 
حملة تــرامــب إضــافــة إلـــى أي مــوضــوع ينبع 
البيت  ورفــض  التحقيقات.  هــذه  مــن  مباشرة 
مــولــر، وهو  إقــالــة  األبــيــض استبعاد احتمال 
إجــراء إذا حصل، سيؤدي إلى أزمــة سياسية 
أو حتى دستورية. وحــذر رئيس لجنة األمن 
ــلـــي فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوري  الـــداخـ
مايكل مــاكــول، مــن أن تــرامــب قــد يــواجــه »ردًا 
حادًا من الديمقراطيني والجمهوريني« إذا قرر 
إقالة مولر. من جهته، قال وزير العدل السابق 
ل أو 

ّ
التدخ إريــك هولدر، إن »ترامب ال يمكنه 

الذي يجريه مولر. ومحاولة  التحقيق  عرقلة 
أبــعــاد  بــمــشــاكــل ذات  بــذلــك ستتسبب  الــقــيــام 

دستورية وجرمية«.
فـــي الــســيــاق نــفــســه، انــتــقــد املـــديـــر الــســابــق 
لــوكــالــة االســتــخــبــارات املــركــزيــة األمــيــركــيــة 
ــنــــان، الــجــهــود  )ســــــي. آي. إيــــــه( جـــــون بــــريــ
»املخزية« التي يبذلها ترامب للتهوين من 
تقدير وكاالت االستخبارات األميركية بأن 
وقال   .2016 انتخابات  في  لت 

ّ
تدخ روسيا 

برينان في منتدى أسنب األمني: »يتعني أن 
أقول إن هناك خيبة أمل أراها في ما يفعله 
أعتقد  والــتــي  الدولية  الساحة  على  تــرامــب 
أنـــهـــا تـــطـــرح أســئــلــة خــطــيــرة بـــشـــأن كيفية 

محافظته على سامة أمننا القومي«.
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سياسة

تبدي المعارضة في 
الفيليبين خشيتها من 

تمهيد الرئيس رودريغو 
دوتيرتي، بحجة 

مواجهة اإلرهاب، لفرض 
األحكام العسكرية في 

كل البالد بعد تمديد 
األحكام بجزيرة مينداناو

ال تنتهي أزمات الرئيس األميركي دونالد ترامب، بعد نحو 6 أشهر من توليه السلطة، خصوصًا مع ازدياد الخناق حول المقربين 
منه في قضية التدّخل الروسي باالنتخابات الرئاسية، واستمرار الهزات داخل إدارته باستقالة المتحدث باسم البيت األبيض

)Getty( أراد ترامب بقاء سبايسر في منصبه

ــع اســـتـــمـــرار املــــعــــارك املــتــقــطــعــة بني  عــلــى وقــ
الـــجـــيـــش الــفــيــلــيــبــيــنــي ومــســلــحــني تــابــعــون 
ــــش«، فـــي مــــــاراوي فـــي جــزيــرة  ــ لــتــنــظــيــم »داعـ
أمس  الفيليبيني،  الكونغرس  أقّر  مينداناو، 
الـــســـبـــت، بــغــالــبــيــة ســاحــقــة تــمــديــد األحـــكـــام 
الــعــرفــيــة فـــي الـــجـــزيـــرة الـــواقـــعـــة فـــي جــنــوب 
الــبــاد حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، مــن أجــل 

تمكني الجيش من القضاء على املسلحني.
ــنـــواب  فـــفـــي جــلــســة اســتــثــنــائــيــة ملــجــلــســي الـ
والـــشـــيـــوخ، وافــــق أعـــضـــاء الــكــونــغــرس على 
طــلــب الــرئــيــس رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي تــمــديــد 
األحــــكــــام الـــعـــرفـــيـــة فــــي مـــيـــنـــدانـــاو حـــتـــى 31 
ديسمبر/كانون األول املقبل. وتّم التصويت 
ــارك الـــتـــي يــخــوضــهــا  ــعــ بــعــد شــهــريــن مـــن املــ
الجيش من أجل استعادة مدينة ماراوي من 

سيطرة مقاتلني موالني لـ«داعش«.
وكـــان دوتــيــرتــي فــرض األحــكــام العرفية في 
مـــيـــنـــدانـــاو ملــــدة 60 يـــومـــًا، بــعــد أن انــدلــعــت 
ــاراوي، إثــر  ــ املــعــارك فــي 23 مــايــو/أيــار فــي مـ
رفــع رايـــات »داعـــش« فــوق أجـــزاء مــن املدينة. 
الكونغرس متوقعة  نتيجة تصويت  وكانت 
مع سيطرة دوتيرتي على غالبية األصــوات 

في مجلسي الشيوخ والنواب. وتساءل نواب 
املـــعـــارضـــة خــــال الــنــقــاش عـــن الــحــاجــة إلــى 
تــمــديــد األحــكــام الــعــرفــيــة عــلــى كــامــل جــزيــرة 
مـــيـــنـــدانـــاو، عــلــمــًا أن الــقــتــال هـــو فـــي مــديــنــة 
ــاراوي فــقــط. وقــاطــع حــوالــى 12 متظاهرًا  ــ مـ
األحكام  تتكرر  »لــن  بهتافات  السبت  جلسة 
العرفية«، قبل إخراجهم. كما سبق لبرملانيني 
إلــــى املحكمة  بــطــلــب  تــقــدمــوا  مــعــارضــني أن 
العليا لرفض قانون األحكام العرفية، بسبب 
ــــود مـــبـــررات لـــفـــرضـــه«. لــكــن معظم  عــــدم وجـ
قضاة املحكمة رفضوا قبل أسبوعني الطلب 
السناتور  وقــال  تقديم توضيحات.  من دون 
أنــطــونــيــو تــريــيــانــيــس يـــوم الــثــاثــاء: »مـــا إن 
يرى )دوتيرتي( أنه ليس هناك ما يكفي من 
العرفية في كامل  معارضني لفرض األحكام 
ر من أن »ذلك 

ّ
الباد، سيقوم بفرضها«. وحذ

يـــنـــدرج ضــمــن ســعــي دوتـــيـــرتـــي لــلــبــقــاء في 
السلطة بعد انتهاء سنوات واليته الست«. 

في هذا السياق، أبدى عضو مجلس الشيوخ 
ريزا هونتيفيروس قبيل التصويت، خشيته 
الــعــرفــيــة  ــديـــد األحـــــكـــــام  ــمـ ــد تـ ــّهـ ــمـ مــــن »أن يـ
الطريق أمام فرض األحكام العرفية في كامل 
ــــق طــلــب دوتــيــرتــي تمديد  الــفــيــلــيــبــني«. وأرفـ
األحكام العرفية بعرض مفّصل يشّبه األزمة 
في مـــاراوي بسيطرة »داعـــش« على املوصل 
أن  العرض تحذيرًا من  الــعــراق. وتضّمن  في 
ــاراوي قـــد تــســتــقــطــب مــقــاتــلــني مـــن الــعــراق  ــ مــ
ــادة املسلحني  ــزال غــالــبــيــة قــ ــة. وال تــ ــوريـ وسـ
خـــــارج قــبــضــة الـــســـلـــطـــات، بــحــســب الــعــرض 
املــفــصــل مـــع تــمــكــن حـــوالـــى 90 مــســلــحــًا من 
تخطي الــطــوق األمــنــي، وبــاتــوا قــادريــن على 
ــحــة أخــــرى في 

ّ
الــتــنــســيــق مـــع جــمــاعــات مــســل

املنطقة، لتنفيذ هجمات واسعة النطاق.
ــوالــــى 60  مـــع الــعــلــم أن الــجــيــش أكــــد أن »حــ
مسلحًا ال يزالون يسيطرون على 49 هكتارًا 
مــن أراضـــي مــــاراوي«، إال أن دوتــيــرتــي شــّدد 

العرفية  إلــى سلطات األحــكــام  على »حاجته 
مــن أجـــل إعــــادة بــنــاء املــديــنــة والـــحـــؤول دون 
ــار  ــ ــــى أمــــاكــــن أخــــــــرى«. وأشـ تـــمـــدد الــــحــــرب إلـ
صحافي،  مــؤتــمــر  فــي  الفيليبيني،  الــرئــيــس 
التقاعس«،  يمكن  »ال  أنــه  إلــى  الجمعة،  يــوم 
مضيفًا أن »الجيش سيجري عمليات تطهير 

حتى بعد استعادة ماراوي«. 
وتــســمــح األحـــكـــام الــعــرفــيــة لــلــجــيــش بــفــرض 
سلطته عبر إجــراءات كمنع التجول، وإقامة 
فــي باد  الــســاح  تفتيش، ومنع حمل  نقاط 
املرخص  الــســاح  باقتناء  ملواطنيها  يسمح 
املــنــزل. واألحــكــام العرفية مسألة شائكة  فــي 
ــع الــديــكــتــاتــور  فـــي الــفــيــلــيــبــني، بــعــد أن وضــ
ــاركـــوس الـــبـــاد تحت  ــل فــيــرديــنــانــد مـ ــراحـ الـ
الــحــكــم الــعــســكــري طـــــوال ســـنـــوات مـــن عهد 
ــد مـــؤرخـــون أن  ــ ــًا. وأكـ اســتــمــر لــعــشــريــن عـــامـ
الــســيــاســيــني  والـــخـــصـــوم  املـــعـــارضـــني  »آالف 
تــعــرضــوا لاعتقال  الــشــيــوعــيــني  واملــقــاتــلــني 

والتوقيف والقتل في عهده«. 
في مــوازاة ذلك، جدد دوتيرتي هجومه على 
الواليات املتحدة، إذ أعرب عن عدم رغبته في 
ومتوعدًا  »املقيتة«،  بـ إياها  واصفًا  زيارتها 
الــتــي ارتكبتها  الــجــرائــم  »فــتــح تحقيق فــي  بـــ
فــي الــشــرق األوســـط«. وجــاء هــذا اإلعـــان ردا 
على تصريحات عضو الكونغرس األميركي 
جـــيـــمـــس مــــاكــــفــــوريــــن الـــــــذي عـــــــارض زيــــــارة 
املــتــحــدة.  الـــواليـــات  إلـــى  الفيليبيني  الــزعــيــم 
: »هــذا الرجل يظن 

ً
ورّد دوتيرتي عليه قائا

أنني سأزور أميركا؟ لقد زرتها وهذه الباد 
أن  األميركي  للكونغرس  األفضل  من  مقيتة. 
يفتح تحقيقًا في الجرائم التي ارتكبها بحق 
املـــواطـــنـــني املــســاملــني الـــذيـــن راحـــــوا ضــحــايــا 
الشرق األوســـط«، مضيفًا »وإال  الحروب في 
ســـأضـــطـــر بــنــفــســي إلـــــى بـــــدء الــتــحــقــيــق فــي 

ذنوبهم املاضية التي اقترفوها«.
)فرانس برس، رويترز(

وســـط تــصــاعــد الــضــغــوط عــلــى تـــرامـــب جـــراء 
ل روسيا 

ّ
توسع التحقيقات في شبهات بتدخ

فــــي حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة. وذكـــــــرت صــحــيــفــة 
ــر الــــعــــدل جــيــف  ــ »واشـــنـــطـــن بــــوســــت« أن وزيــ
سيشنز بحث مع السفير الروسي في واشنطن 
ســيــرغــي كــيــســلــيــاك، مــســائــل تــتــعــلــق بحملة 
ترامب، على الرغم من نفيه ذلك سابقًا. ونقلت 
الــصــحــيــفــة عـــن مــســؤولــني حــالــيــني وســابــقــني 
لــم تسمهم اســتــنــدوا إلـــى مــعــلــومــات حصلت 
ــبـــارات بــعــد الــتــجــســس على  ــتـــخـ عــلــيــهــا االسـ
رؤسائه  إلــى  الــروســي  السفير  رفعها  تقارير 
في موسكو، أن كيسلياك التقى سيشنز مرتني 
أن  الحملة. وذكــرت »واشنطن بوست«  خــال 
كيسلياك كتب في تقاريره أن سيشنز ناقش 
مــســائــل مــتــصــلــة بــالــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة بما 

الحدث

■ في فلسطني الشجاعة ولدت وبقيت هناك #القدس #غزة

■ كان العرب في خبر #سورية و #اليمن وبعد ذلك خرجوا بقصة #قطر 
واملهم في األمر أنهم يدورون في نفس الحلقة بداًل من تحرير #األقصى 

 #اغضب_لألقصى

■ في ضوء األزمة بني قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي 
وتداعياتها، حقيقة املطلوب من الجميع من دون استثناء إجراء جردة 

حساب مع النفس وفيما بينهم

■ #كلمة_تميم_املجد
ال يوجد تناقض، تسير بشكل طبيعي، املقصود توفر كل املستلزمات 

للمواطن القطري
حجم األلم يقصد به السكني الذي طعنتم به قطر من الخلف 

■ تريد #روسيا ونظام #األسد من اتفاق خفض التصعيد في #الغوطة_
الشرقية تقسيم الفصائل فيها ملعسكرين تخطط لضربهما ببعض في 

األيام القادمة #سورية

■ مجلس التعاون أثبت أنه مؤسسة مجامات، وأن التعويل عليه رهن 
بإيجاد صيغة التعاون إلى جانب آلية لفك االشتباك بني أعضائه

■ هل من يستمع لتحذير هيومن رايتس ووتش بشأن خطورة عدم 
تحرك حكومة #العراق بخصوص انتهاكات قواتها الخطيرة ضد 
مدنيي #املوصل وأنه ينبئ بخلق جيل من الناقمني وداعش بحلة 

جديدة؟

■ قالت منظمة الصحة العاملية إن تفشي الكوليرا الراهن باليمن ال يزال 
بعيدًا عن السيطرة، ويمكن أن يتفاقم. وحدها الحرب مستمرة 

■ بناء على عدد املرات التي استخدم فيها املتحدث باسم البيت األبيض 
قبل استقالته عبارة »لم أتحدث إلى الرئيس حول ذلك« أستطيع الجزم 

أن شون سبايسر ودونالد ترامب لم يلتقيا كثيرًا ببعضهما

■ #مؤتمر_الحويطات_الجفر. الله مع الحق وكل مندس ذليل لألميركان 
راح يبني #كلنا_معارك_ابوتايه

باسم  جديدة  كمتحدثة  صعبة  مهمة  ساندرز،  هاكابي  ساره  تواجه 
بالتحديات يتمثل بالحلول مكان  البيت األبيض. وأمامها دور محفوف 
شون سبايسر الذي هو أحد أكثر المتحدثين الذين تعرضوا إلى التشهير. 
كما سيكون عليها التحدث باسم الرئيس األكثر تقلبًا واألقل انضباطًا وغير 
لبضعة  كانت  إذ  مفاجئ  بشكل  المنصب  تتسلم  لم  لكنها  التقليدي. 
أشهر المتحدثة بحكم األمر الواقع بعد ابتعاد سبايسر عن األضواء إثر 

تعرضه للكثير من االنتقادات.

مهمة عسيرة أمام ساندرز
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