
االحتالل يعمم وثيقة 
تدعي قانونية المستوطنات

إدانات عربية ورفض لإلرهاب

غضب شعبي من الجريمة
ومطالبة بإقالة وزير الداخلية

23
سياسة

رسائل وردود

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

الــعــالــم، أخــيــرًا، وللمرة األولـــى منذ حرب  الــســفــارات اإلسرائيلية فــي  بــدأت غالبية 
يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967، بتعميم وثــيــقــة ســيــاســيــة جـــديـــدة، تــدعــي مــن خــالــهــا أن 
املستوطنات اإلسرائيلية في األراضي املحتلة شرعية وقانونية. وكانت الخارجية 
اإلسرائيلية عكفت على إعداد هذه الوثيقة قبل أعوام، وصدرت توجيهات بتعميمها 
منذ عامني، إال أن املخاوف اإلسرائيلية من ردود إدارة الرئيس األميركي السابق، 

باراك أوباما، كانت وراء تأجيل تعميم هذه الوثيقة.
ونشرت صحيفة »مكور ريشون«، التابعة لتيار الحزب الديني الصهيوني »البيت 
بشأن  »قــانــونــيــة«  مــبــررات وتسويغات  فــي طياتها  تحمل  الوثيقة  أن  الــيــهــودي«، 
الوثيقة على  الغربية املحتلة. وتنص  العاقة بني دولــة االحتال وأراضــي الضفة 
»أن الوجود اليهودي في يهودا والسامرة )الضفة الغربية املحتلة( يعود إلى 200 
إبــان حكم االنــتــداب البريطاني على فلسطني«. كما  عــام، وتــم االعــتــراف بشرعيته 
تنص على أن »بعض البلدات اليهودية مثل االستيطان اليهودي في الخليل، كانت 
ملئات السنني تحت الحكم العثماني، بينما مستوطنات مثل نافيه يعقوب، وغوش 
عتصيون، والتي قامت شمالي البحر امليت، تأسست تحت الحكم البريطاني قبل 
إقــامــة دولـــة إســرائــيــل. وقــد أعــيــد بــنــاء الكثير مــن املستوطنات القائمة مــجــددًا في 

املواقع التي عاشت فيها جماعات ومجتمعات يهودية في أجيال سابقة«.

القى االعتداء اإلرهابي الذي استهدف األقباط في املنيا، أمس الجمعة، إدانات عربية 
واسعة. ودانت دولة قطر بشدة الهجوم، وأكدت وزارة الخارجية في بيان »موقف 

دولة قطر الثابت من رفض العنف واإلرهاب مهما كانت الدوافع أو األسباب«.
ــرورة تــعــزيــز الجهود  كــذلــك دانـــت الــســعــوديــة فــي بــيــان الــهــجــوم، مــشــددة عــلــى »ضــ
وتوثيق التعاون الدولي للقضاء على آفة اإلرهاب والتطرف«. كما اعتبرت البحرين 
اآلمــنــني وتهديد حياتهم«. مــن جهته،  تــرويــع  العمل اإلجــرامــي يستهدف  أن »هــذا 
أرسل أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابرالصباح برقية تعزية إلى الرئيس 

املصري استنكر فيها الهجوم.
الــهــجــوم، مــؤكــدًا فــي بيان  الرئيس الفلسطيني محمود عــبــاس  الــســيــاق، دان  وفــي 
إلــى جانب مصر وقيادتها في حربهم ضد اإلرهـــاب«. كما اعتبر  »وقــوف شعبنا 
املتحدث باسم »حماس« فوزي برهوم أن الجريمة »هدفها خلق مناخات طائفية 
عنصرية تستهدف وحــدة شعب مصر«. وأكــد امللك عبدالله الثاني »وقــوف األردن 
مع مصر في الحرب على اإلرهاب«. واعتبرت الجزائر أن »األطراف اإلجرامية التي 
خططت ونفذت هذا العمل لن تنال أبدًا من وحدة الشعب املصري«. كما دان األمني 

العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، االعتداء.
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القاهرة ـ العربي الجديد

طــالــبــت قـــوى ســيــاســيــة مــصــريــة بــعــد الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف األقـــبـــاط فــي املــنــيــا، 
اتهامات  االعــتــداءات، وســط توجيه  الجمعة، بتحرك فاعل يمنع تكرار هــذه  أمــس 
لألجهزة األمنية بالتقصير ومطالبة بإقالة وزير الداخلية. ودان »الحزب املصري 
الداخلية مجدي عبد  وزيــر  بإقالة  الهجوم، مطالبًا  االجتماعي«، هذا  الديمقراطي 
الغفار. واعتبر أن تكرار هذه الحوادث اإلرهابية ضد األقباط يعكس تقصيرًا أمنيًا 
فادحًا. من جهته، قال األمني العام لحزب »الكرامة« محمد البسيوني، إن استهداف 
أمني  أشهر، يؤكد وجــود تقصير  قبل  الكنائس  استهداف  أسلوب  األقباط بنفس 
أمــا »تيار  الكبرى فــي مصر.  الــقــيــادات األمنية  الداخلية وكــل  إقــالــة وزيــر  يستحق 
الكرامة«، املحسوب على املرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، فدعا األجهزة 

األمنية إلى القيام بدورها في حماية الشعب املصري، وسرعة ضبط الجناة.
في السياق ذاته، طالب املتحدث باسم حزب »الدستور«، محمد يوسف، في بيان، 
بإعادة النظر مرة أخرى في االستراتيجية التي يتعامل بها النظام الحاكم مع ملف 
اإلرهــاب والتطرف. وشدد على ضرورة تجديد الخطاب الديني على أرض الواقع، 
اعتبر  كما  املتطرفة.  األفكار  انتشار  للحد من  والحزبية  السياسية  القوى  وتحرك 
أنها  أثبتت  األمــنــي  كــل تصريحات االستنفار  أن  اإلنــســان  املــصــري لحقوق  املــركــز 

شكلية وغير كاملة، وأن هناك استغااًل للثغرات من قبل املتطرفني.

الكنيسة المصرية تدعو
التخاذ إجراءات لتفادي 

خطر هذه الحوادث
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اإلرهاب 
يدمي األقباط 

في مصر

إسرائيل وصفقة السالح للسـعوديـة: اطمئنان وتوجس

يوم داٍم جديد عاشته مصر، أمس الجمعة، بعدما ضرب اإلرهاب مجددًا األقباط 
وشاحنة  حافلتين  استهداف  في  الجرحى  وعشرات  قتيًال   28 من  أكثر  سقوط  مع 
كانت تقل مسيحيين متوجهين إلى دير في المنيا، في جريمة القت إدانات محلية 

ودولية كبيرة، وجاءت بعد تحذيرات أميركية وتهديدات من »داعش«

القاهرة ــ العربي الجديد

ــــت، أمــــس  ــفـ ــ ــيـ ــ جــــريــــمــــة جــــــديــــــدة أضـ
الــجــمــعــة، إلــــى ســلــســلــة االعــــتــــداءات 
املواطنني  تستهدف  التي  اإلرهابية 
املــصــريــني املسيحيني فــي مــصــر، بعد اعــتــداء 
ــانــــت تــقــل  ــة كــ ــنــ ــتــــهــــدف حـــافـــلـــتـــني وشــــاحــ اســ
مواطنني مسيحيني متوجهني في زيــارة إلى 
دير في املنيا في جنوب القاهرة، ما أدى إلى 
مقتل أكــثــر مــن 28 شخصًا ومــا يــزيــد عــن 25 
جريحًا بينهم عــدد كبير مــن األطــفــال. وعلى 
غرار كل اعتداء إرهابي تشهده مصر، حضرت 
الــتــســاؤالت حـــول الــتــقــصــيــر األمــنــي الــــذي لم 
ــــط إدانــــــات  يــمــنــع وقــــــوع اعــــتــــداء األمــــــس وسـ
دولـــيـــة وعــربــيــة ومــحــلــيــة واســـعـــة لــلــجــريــمــة، 
كنيستني  تفجير  بعد  تأتي  أنها  وخصوصًا 
بــمــديــنــتــي طــنــطــا واإلســـكـــنـــدريـــة فـــي إبــريــل/ 

نيسان املاضي.
كــمــا جــــاء االعــــتــــداء بــعــد يـــومـــني مـــن تــحــذيــر 
القاهرة، وبعد  أطلقته السفارة األميركية في 
ــه تــنــظــيــم »داعــــــــش« فــــي مــصــر  ــهــ تـــهـــديـــد وّجــ
ر فيه املسلمني من التواجد 

ّ
للمسيحيني وحذ

بالقرب من دور العبادة املسيحية.
وفــــي تــفــاصــيــل املــــجــــزرة، تــتــّبــعــت 3 ســيــارات 
رباعية الدفع حافلتني إحداهما تقل مواطنني 
مــســيــحــيــني واألخــــــرى مــجــمــوعــة مـــن األطــفــال 
األقباط باإلضافة إلى شاحنة صغيرة كانت 
في الطريق من محافظة بني سويف إلى دير 
األنـــبـــا صــمــوئــيــل املــعــتــرف، فـــي مــنــطــقــة جبل 
القلمون بغرب املنيا. وأوقف املسلحون الذين 
ترجلوا من السيارات رباعية الدفع الحافلتني 
إلى  يــؤدي  والشاحنة على طريق غير ممهد 
الــديــر وأنــزلــوا الــركــاب وأطــلــقــوا الــنــار عليهم 
وقاموا بتصوير العملية بالفيديو ثم غادروا 
موقع الجريمة. وأدى االعتداء إلى سقوط 28 

 و25 مصابًا على األقل، بحسب متحدث 
ً
قتيا

ــدد كــبــيــر من  بــاســم وزارة الــصــحــة، بــيــنــهــم عـ
ــفــــال، بــيــنــمــا قــــال رئــيــس املـــركـــز الــثــقــافــي  األطــ
الــقــبــطــي، األنــبــا أرمـــيـــا، إن االعـــتـــداء أدى إلــى 

مقتل 35 مسيحيًا.
ــة فـــــي بـــــيـــــان، إن  ــريــ وقـــــالـــــت الـــكـــنـــيـــســـة املــــصــ
االعتداء »شر يستهدف قلب مصر ووحدتنا 
»اتخاذ اإلجراءات الازمة  الوطنية«، مطالبة بـ
نحو تفادي خطر هذه الحوادث«. وإذ أعلنت 
الــكــنــيــســة فـــي بـــيـــان، عـــن تــقــديــرهــا »لــســرعــة 
الحادث«،  استجابة املسؤولني، والتعامل مع 
فإنها أعــربــت عــن أملها »بــاتــخــاذ اإلجــــراءات 
الازمة نحو تفادي خطر هذه الحوادث التي 
تشّوه صورة مصر، وتتسبب في آالم العديد 

من املصريني«.
الــجــريــمــة الــتــي القـــت تــنــديــدًا عــربــيــًا واســعــًا، 
في  بالقول  الجمهورية  رئــاســة  عليها  قت 

ّ
عل

دعا  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  إن  بــيــان، 
لبحث  ُمصغر  أمني«  »مجلس  اجتماع  لعقد 
السيسي  أن  وأضافت  املنيا.  اعتداء  تداعيات 
ــنـــي فـــي الـــبـــاد،  يــتــابــع عـــن كــثــب املـــوقـــف األمـ
ووّجه باتخاذ كافة اإلجراءات الازمة لرعاية 
ــيـــس الـــــــوزراء  املـــصـــابـــني. مــــن جـــهـــتـــه، دان رئـ
االعــتــداء ووصفه  املــصــري شــريــف إسماعيل 
بأنه »حادث إرهابي غادر«. وقال في بيان »لن 
دان  الوطني«. كما  النسيج  ينجحوا في شق 
شيخ األزهــر أحمد الطيب، الــذي يــزور أملانيا 
حاليًا، االعتداء، وقال في تصريحات: »حادث 
املـــنـــيـــا ال يـــرضـــى عـــنـــه مــســلــم وال مــســيــحــي، 
ــي مـــصـــر«.  ــرار فــ ــقــ ــتــ ويـــســـتـــهـــدف ضـــــرب االســ
وطــالــب املــصــريــني »بـــأن يــتــحــدوا جميعًا في 

مواجهة هذا اإلرهاب الغاشم«.
ـــم املـــئـــات مـــن أهـــالـــي الــضــحــايــا تــظــاهــرة 

ّ
ونـــظ

ــددوا فيها  ــ ــام مــســتــشــفــى مــغــاغــة الــــعــــام، نــ ــ أمـ
املـــشـــاركـــون في  ــي. وردد  ــ ــابـ ــ اإلرهـ ــالـــحـــادث  بـ

يا  زيهم  نموت  »يــا  منها  هتافات،  التظاهرة 
ــفــت ســلــطــات األمـــن 

ّ
نــجــيــب حــقــهــم«، فــيــمــا كــث

مــن تــواجــدهــا أمـــام املــســتــشــفــى. وقـــال مصدر 
أمــنــي رفــيــع املــســتــوى فــي مــديــريــة أمــن املنيا، 
إن قـــيـــادات املــديــريــة انــتــقــلــت عــلــى الــفــور إلــى 
مكان االعتداء، وتم إغاق كل مداخل ومخارج 
املحافظة خصوصًا مركز العدوة، مع تمشيط 
ــة بــــاملــــركــــز، وتــفــتــيــش  ــيـــطـ ــة املـــحـ ــقـ ــنـــطـ كـــــل املـ

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

عــلــى غــيــر عــادتــهــا، لــم تــشــن إســرائــيــل حملة 
سياسية ضد إعان إبرام أكبر صفقة أسلحة 
املتحدة  والــواليــات  السعودية  بالتاريخ بني 
إسرائيل  وسكتت  دوالر.  مليار   112 بقيمة 
بشكل أثار في البداية تساؤالت في الصحف 
عــن ســبــب صــمــت رئــيــس الــحــكــومــة بنيامني 
هــذا  كــــان  إذا  الــصــفــقــة، ومــــا  إزاء  نــتــنــيــاهــو 
الــصــمــت نــابــعــًا مــن رغــبــتــه بــعــدم االصــطــدام 
بــالــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تـــرامـــب، خــال 
ــيــــرة إســـرائـــيـــل، أو مـــن تــخــوف  ــه األخــ ــارتــ زيــ
نتنياهو من رد فعل غير متوقع من ترامب، 
األسبوع  نقلت طيلة  الصحف  أن  خصوصًا 
الــــــذي ســـبـــق الـــــزيـــــارة تــــحــــذيــــرات نــتــنــيــاهــو 
لــوزرائــه مــن إصـــدار أي تصريح يمكن لــه أن 
يستفز ترامب قبل وصوله تل أبيب آتيًا من 

السعودية.
، فقد اضطر 

ً
لكن هــذا الصمت لم يــدم طــويــا

ــد مــصــدر أمــنــي فــي وزارة  الـــســـيـــارات. كــمــا أكـ
الداخلية أن األجهزة األمنية في مديرتي أمن 
املــنــيــا وبــنــي ســويــف نــشــرت عــشــرات األكمنة 
الطريق  على  واملــتــحــركــة  الثابتة  )الــحــواجــز( 
املحافظتني،  بــني  الــواقــع  الغربي  الــصــحــراوي 
ب الجناة في االعــتــداء. وأضــاف املصدر 

ُّ
لتعق

الغفار،  الــلــواء مجدي عبد  الداخلية  أن وزيــر 
يتابع تــطــورات مابسات االعــتــداء اإلرهــابــي 
مــع األجــهــزة األمــنــيــة فــي مــديــريــة أمـــن املنيا، 
ووّجه بتكثيف الجهود لتحديد هوية الجناة 

وضبطهم خال الساعات القليلة املقبلة.
ــــي وزارة  فـ ــق  ــابــ ــي ومـــــســـــؤول ســ ــنــ خـــبـــيـــر أمــ
»العربي الجديد«، إن  الداخلية املصرية، قال لـ
األمــن هــو املــســؤول األول واملباشر عــن وقــوع 
ل عدم 

ّ
الــذي فض تلك الكارثة. وأشــار الخبير، 

الكشف عن اسمه، إلى أن الطريق الصحراوية 
التي وقعت فيها الجريمة، ال يستخدمها إال 
مــا يعني وجــوب  األنــبــا صموئيل،  رواد ديــر 
تــأمــيــنــهــا مـــن قــبــل الـــشـــرطـــة، وخــصــوصــًا مع 
صـــدور تــحــذيــرات عـــدة مــن عمليات إرهــابــيــة 
مرتقبة كان آخرها تحذير السفارة األميركية، 
والــذي سبقته تهديدات من تنظيم »داعــش«. 
السهولة  بــتــلــك  الــجــريــمــة  تنفيذ  أن  وأضــــاف 

ــر إلـــحـــاح  ــ ــــوم األربـــــعـــــاء، عـــلـــى أثـ نــتــنــيــاهــو يـ
مراقبني ومحللني على إثارة التساؤالت عن 
سبب هذا الصمت، والنفخ في قربة املخاطر 
الــتــي تحملها الــصــفــقــة ألمـــن إســرائــيــل، إلــى 
االعتراف خال كلمة له بأن ترامب أكد له أن 
ولن  تمّس  لن  السعودية  األميركية  الصفقة 
تــضــّر بـــااللـــتـــزام األمــيــركــي بــضــمــان الــتــفــوق 
الــعــســكــري اإلســرائــيــلــي عــلــى كــافــة الجيوش 

النظامية في املنطقة مجتمعة.
وبـــــدا أن هــــذا املـــوقـــف مـــن نــتــنــيــاهــو يــفــّســر 
ــلـــى هـــذه  ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ حــقــيــقــة الــــســــكــــوت اإلســ
الصفقة، وعزوف إسرائيل في خطوة خارجة 
ــتـــزاز الـــواليـــات  عـــن املـــألـــوف، عـــن مــحــاولــة ابـ
املتحدة لجهة مدها بساح إضافي، أو رفع 
سقف املعونات العسكرية التي أقرتها إدارة 
أوبــامــا في  بــاراك  السابق  الرئيس األميركي 
أيــامــهــا األخــيــرة إلســرائــيــل بقيمة 38 مليار 

دوالر على مدار عشر سنوات.
لــكــن الــصــحــف اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــرجـــت أمــس 
إلى  لتروي حكاية، وإن كانت تعزز  الجمعة 
نتنياهو،  بثها  التي  الطمأنة  رسالة  ما  حد 
ــتــــوجــــس األمـــنـــي  ــا ضـــمـــت إلـــيـــهـــا الــ ــهــ إال أنــ

والعسكري في املؤسسة اإلسرائيلية.
املوقف اإلسرائيلي  وفي سياق تعليقه على 
غــيــر املــــألــــوف، كــشــف ألــيــكــس فــيــشــمــان في 
ــــوت« أن »األمــــــر لـــم يقف  ــرونـ ــ ــعـــوت أحـ »يـــديـ
الــحــد، بــل إن املوظفني واملسؤولني  عند هــذا 
اإلسرائيلية،  الخارجية  املستوى في  رفيعي 
تلقوا أوامر واضحة بعدم التدخل. كما خّيم 
اإلحباط على املستوى املهني في وزارة األمن 
نــفــســهــا، إذ تـــم إخـــــراج الــطــرفــني )مــســؤولــي 
مــن  األمــــــــن(  وزارة  ومــــســــؤولــــي  ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
الصورة كليًا، بعد أن أصدر ديوان نتنياهو 
ــّدد خــطــًا ســيــاســيــًا ال  ــ تــعــلــيــمــات صـــارمـــة وحـ
لــبــس فــيــه: يــمــنــع خــلــق أي تــوتــر مــع اإلدارة 
في واشنطن حول صفقة الساح السعودية 

إلــى شقني،  الــذي ينقسم  الفشل األمني  يؤكد 
ع مثل تلك العمليات 

ّ
األول هو الفشل في توق

مرتكبيها  وتتّبع  تنفيذها  قبل  وإجهاضها 
خــصــوصــًا مـــع الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن املشتبهني 
الذين تلقي الداخلية القبض عليهم من وقت 
آلخــر، والــذي من املفترض أن تحصل أجهزة 
األمــن منهم على معلومات تــؤدي إلى تفكيك 
عملياتها.  وإجــهــاض  اإلرهابية  الخايا  تلك 
أما الشق الثاني، بحسب الخبير، فيتمثل في 
إن هناك  إذ  ذاتــهــا،  التأمني  فــي عملية  الفشل 
األمــن  ــراءات  إجــ تشديد  يجب  معينة  مناطق 

فيها، ومنها دور العبادة املسيحية.
جــاء الــحــادث بعد يومني من إصــدار السفارة 
إلــى رعاياها  تــحــذيــرًا  الــقــاهــرة  فــي  األميركية 
من اعــتــداء إرهــابــي محتمل في مصر. وقالت 
السفارة، األربعاء، على موقعها، إنها على علم 
بوجود تهديد محتمل وفقًا ملا نشره تنظيم 
»حـــســـم« اإلرهــــابــــي عــلــى اإلنـــتـــرنـــت. وأضــــاف 
التحذير: »السفارة ليست لديها أية معلومات 
أخــــرى حـــول هـــذا الــتــهــديــد املــحــتــمــل، ولكنها 
عــلــى اتــصــال بــالــســلــطــات املــصــريــة. وســتــقــّدم 
وأكـــدت على  ــرت«. 

ّ
تــوف إذا  معلومات إضافية 

املــواطــنــني األمــيــركــيــني فــي مــصــر »االســتــمــرار 

األميركية والصفقة مع الكويت واإلمارات«.
وبحسب فيشمان فإنه »لم يقف األمر عند هذا 
الحد، بل إن السفير اإلسرائيلي في واشنطن 
أبــلــغ الكونغرس األمــيــركــي أن  رون دريــمــيــر، 
إســرائــيــل غــيــر قــلــقــة مــن الــصــفــقــة األمــيــركــيــة 
السعودية. وقد حدث هذا بعد فترة وجيزة 
مــن دخـــول تــرامــب للبيت األبــيــض، وهـــو ما 
ساهم في إتمام الصفقة ومنع معارضة من 
أعضاء الكونغرس املكلفني بتطبيق القانون 
األمــيــركــي الـــخـــاص، الــــذي يــوجــب املــحــافــظــة 

على التفوق النوعي اإلسرائيلي«.
ووفقًا للتقارير اإلسرائيلية فإن »الغريب في 
غرابة  أكثر  يصبح  نتنياهو  حكومة  سلوك 
قد  كــانــت  أن حكومته  بالحسبان  أخــذنــا  إذا 
شــنــت عـــام 2011 مــعــركــة شــديــدة فــي البيت 
األبيض ضد تزويد السعودية بمقاتات إف 
15 مزودة بشبكة إنذار من طراز )أي.أي.إس.
ملقاتات  تــطــويــرهــا خصيصا  تـــّم  الــتــي  أي( 
إف  الشبح  طــراز طائرة  الخامس من  الجيل 
نتنياهو  حــكــومــة  لــكــن   ،22 إف  وطـــائـــرة   35
لــم تنبس ببنت شــفــة مــع وصـــول أول دفعة 
لــلــســعــوديــة، فــي 24  مــقــاتــات إف 15 إس.أي 

يناير/كانون الثاني 2017«.
ــا يــقــلــق  ــمـــان، فـــــإن مــ ــيـــشـ ــًا لـــهـــرئـــيـــل وفـ ــقــ ووفــ
الصفقة األخيرة هو ما يتعلق  إسرائيل في 
بـــالـــقـــوة الـــجـــويـــة الـــتـــي تــمــنــحــهــا الـــطـــائـــرات 
ومــنــظــومــات الــصــواريــخ الــدفــاعــيــة والجوية 
باقي  ألن  السعودية،  عليها  ستحصل  التي 
تــفــاصــيــل الــعــتــاد الــعــســكــري مــثــل الــدبــابــات 
ــة ال  ــيــ ــربــ ــحــ ــن الــ ــفــ ــســ ــى الــ ــ ــتـ ــ واملــــــــدرعــــــــات وحـ
أو تفوقها  إســرائــيــل  أمــن  تشّكل خــطــرًا على 
تعهدت  السعودية  أن  خصوصًا  العسكري، 
لــإدارة األميركية بأن تبقى السفن الحربية 
لن  وأنها  الخليج  في  التي ستحصل عليها 
تبحر في البحر األحمر بأي حال من األحوال.
التي  الجوية  القوة  تفاصيل  فيشمان  وذكــر 

السليمة وااللتزام  األمــن  باع ممارسات 
ّ
ات في 

بـــاملـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة األمـــنـــيـــة املــنــصــوص 
عــلــيــهــا فـــي تــحــذيــر الــســفــر ملــصــر والـــصـــادرة 
عن وزارة الخارجية في 23 ديسمبر/ كانون 
األول 2016«، والذي ألزم املواطنني األميركيني 
وشبه  الغربية  الصحراء  إلــى  السفر  ب 

ّ
بتجن

الشيخ  شــرم  مدينة  باستثناء  سيناء  جزيرة 
ــــو. وأرســـــلـــــت الـــشـــركـــات  ــــجـ ــق الـ ــريــ ــــن طــ إال عـ
أمنية  تــحــذيــرات  مصر  فــي  العاملة  األجنبية 
املصالح  تجنب  عــلــى  هم 

ّ
تحث موظفيها  إلـــى 

ــاكـــن  الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــتـــجـــّمـــعـــات األمـــنـــيـــة وأمـ
العبادة املسيحية باإلضافة لنوادي األجانب 
املقيمني في مصر. وكــان تنظيم »داعـــش« قد 
حذر مطلع الشهر الحالي، املسلمني في مصر 
املسيحيني،  تجّمعات  أماكن  في  التواجد  من 
وكــذلــك املــصــالــح الــحــكــومــيــة، أو فــي منشآت 
إلـــى أن الجماعة  الــجــيــش والــشــرطــة، مــشــيــرًا 

ستواصل الهجوم على مثل هذه األهداف. 
االستهداف  الجديد  اإلرهــابــي  االعــتــداء  ويعد 
األحــــدث الـــذي يتعرض لــه األقــبــاط فــي مصر، 
إذ قتل مهاجمان انتحاريان من »داعـــش« 45 
بمدينتي  كنيستني  فـــي  األقــــل  عــلــى  شــخــصــًا 
طنطا واإلسكندرية، في إبريل/ نيسان املاضي.

األخــيــرة  الصفقة  بعد  للسعودية  ستصبح 
ــراز إف 15،  مــع تـــرامـــب: »152 مــقــاتــلــة مــن طــ
منها 84 مقاتلة جديدة متطورة و64 مقاتلة 
إنــذار  بمنظومات  وتسليحها  تحسينها  تم 
حديثة. وستحصل قطر على 72 مقاتلة إف 
ــا اإلمـــــــارات فــســتــحــصــل على  15 جـــديـــدة، أمــ
ــراز إف 16 مـــن آخــر  ــ ســـربـــي مــقــاتــات مـــن طـ
نسخة مــن هــذه املــقــاتــات )بــلــوك 61( تفوق 

كثيرًا ما تملكه إسرائيل من هذه املقاتات«.
وكــــشــــف فـــيـــشـــمـــان أنــــــه »خـــــــال املـــبـــاحـــثـــات 
واملــــــــداوالت األمــيــركــيــة اإلســرائــيــلــيــة بــشــأن 
صــفــقــة الـــســـاح لــلــســعــوديــة، وفــقــًا ملـــا تنص 
عـــلـــيـــه االتـــفـــاقـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
املـــعـــروفـــة بـــاســـم )كـــيـــو إم إي( الـــتـــي تــوجــب 

تداعيات ونتائج أي صفقة  فحص ودراســـة 
أسلحة مع الدول العربية ودول املنطقة، على 
الــقــوى وتــحــديــدًا على املحافظة على  مــيــزان 
فقد  اإلسرائيلي،  العسكري  النوعي  التفوق 
إلى محاولة ضمان  األميركية  اإلدارة  سعت 
ــل عــــرض منح  الــتــأيــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي مـــن أجــ
إسرائيل سربًا إضافيًا من مقاتات إف 35، 
فيما حاولت حكومة نتنياهو الضغط على 
اإلدارة األميركية بتحقيق مكاسب سياسية 
تتمثل بوقف الضغط األميركي على إسرائيل 
لتجميد البناء في املستوطنات اإلسرائيلية 
في األراضي الفلسطينية املحتلة«. ولكن في 
نهاية املطاف بحسب فيشمان فإن »إسرائيل 
لم تجّمد البناء االستيطاني ولم تحصل على 

سرب إضافي من املقاتات وباع األميركيون 
عـــام 2017 لــلــســعــوديــني نــفــس املــقــاتــلــة التي 

.»
ً
أرادوا بيعها لهم أصا

لكن األمر األهم الذي أشار إليه فيشمان هو 
مـــا يــصــفــه بــالــتــوجــس املــتــفــائــل فـــي صــفــوف 
ذلك  ويلخص  اإلسرائيلية  األمنية  املؤسسة 
بالنقل عن مسؤولني أمنيني، بأنه »ال حاجة 

للتخوف كثيرًا من الصفقة السعودية«.
ــن مـــســـؤولـــني  ــ  عــ

ً
ــا ــ ــقـ ــ ــا بـــــــنّي فـــيـــشـــمـــان نـ ــمــ كــ

ــيـــني نـــقـــطـــة أخـــــــرى مـــهـــمـــة تــتــعــلــق  ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
بــــ«قـــدرة بــائــع الــســاح، بفعل تــطــور الــســاح 
واعـــتـــمـــاده عــلــى املــنــظــومــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
الـــفـــائـــقـــة الـــتـــطـــور، عـــلـــى الـــتـــدخـــل فــــي حــجــم 
اســتــخــدام الــســاح، وتــعــلــق مــشــتــري الــســاح 
)الــــســــعــــوديــــة( عــمــلــيــًا بــشــبــكــة ومــنــظــومــات 
الصيانة األميركية بدرجة كبيرة جــدًا. وفي 
، فليس 

ً
حال تغير النظام في السعودية مثا

أكيدًا أن يكون بمقدور السعوديني استخدام 
هذه املقاتات املتطورة«.

ولـــــم يـــتـــفـــق هـــرئـــيـــل مــــع فـــيـــشـــمـــان فــــي هـــذا 
 إنه »خافًا لألنظمة والحكام 

ً
السياق، قائا

الذين يتغيرون، إال أن مقاتات إف 15 تبقى 
سيما  وال  الجديد،  النظام  لخدمة  وتتحول 
أن الــنــظــام فـــي الــســعــوديــة لــيــس مــســتــقــرًا«. 
اإلدارة  أن  ــى  ــ ــ إلـ أشــــــــار  قـــــد  هــــرئــــيــــل  وكــــــــان 
األميركية استدلت في تبريرها للصفقة عدم 
وجود خطر من السعودية على إسرائيل ألن 
يــواجــه منذ ســنــوات صعوبة  الـــذي  الجيش 
فــي مــواجــهــة الــحــوثــيــني، فــي اليمن ال يمكن 
أن يشكل خطرًا على أمن إسرائيل«. وخلص 
ــى الــــقــــول إن »ســــكــــوت حــكــومــة  ــ االثـــــنـــــان إلــ
ــر  ــيـ ــة األخـ ــبــ ــًا مــــن رغــ ــابــــع أيــــضــ نـــتـــنـــيـــاهـــو نــ
تــرامــب،  مساعي  عرقلة  أو  التشويش  بــعــدم 
دولة   50 من  أكثر  مع  الجديد  ائتافه  لبناء 
عربية وإسامية ضد إيران وتنظيم الدولة 

اإلسامية )داعش(«.

تفاصيل مجزرة المنيا: مجهولون أعدموا 
العشرات بينهم عدد كبير من األطفال

نشرت السلطات األمنية عشرات الحواجز لتعّقب الجناة )األناضول(

)Getty/ترامب أثناء لقائه نتنياهو )كوبي جدعون

نضال محمد وتد

حمل الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، خالل زيارته إلى تل أبيب، 

رسائل القمة العربية اإلسالمية 
السعودية، إلى رئيس حكومة 

إسرائيل بنيامني نتنياهو، ومفادها 
أن العرب وعلى رأسهم امللك سلمان 
بن عبدالعزيز، معنيون وجادون في 

رغبتهم بالسالم. وقال ترامب في 
متحف إسرائيل في القدس املحتلة، 
عائدًا من بيت لحم املحتلة أيضًا، إن 

»الفلسطينيني معنيون بالسالم«.
وذكرت الصحف اإلسرائيلية أن 
»السعودية والعرب لم يشترطوا 

تحقيق نتائج ووضع جدول محدد 
مسبقًا للمفاوضات ونتائجها، لبدء 

التطبيع، بل اكتفوا بتحويل بعض 
مناطق )ج( من الضفة الغربية إلى 

مناطق )ب(، وبدء تحّرك سياسي أيًا 
كان«. ويبدو أنهم انطلقوا من القول 

الشعبي »الحركة بركة«.
رّد نتنياهو على العرب مجتمعني، 

وعلى الفلسطينيني املنقسمني، 
بقوله قبالة أسوار القدس في يوم 
احتفال االحتالل بمرور خمسني 

عامًا على إتمام االحتالل، إن »القدس 
هي عاصمتنا األبدية وعاصمة 

الدولة اليهودية، وإن الحائط الغربي 
)حائط البراق( وجبل الهيكل )الحرم 

القدسي( سيبقيان تحت السيادة 
اإلسرائيلية، وإن إسرائيل ستبقى 

في أي اتفاق سالم صاحبة السلطات 
األمنية الكاملة في األرض املحتلة«. 
ورد ديوان نتنياهو على نبأ طلب 

اإلدارة السعودية بترقية مناطق 
)سي( إلى مناطق )بي(، بتكذيب 

.
ً
الخبر جملة وتفصيال

وفيما يواصل العرب رقصهم على 
إيقاع ترامب وقدراته الفائقة واألكيدة 

بإبرام الصفقة املثلى، قال 78 في 
املائة من اإلسرائيليني في استطالع 
للرأي العام، إنهم »ال يعتقدون بأن 
ترامب سينجح في مسعاه«، وأكد 

46 في املائة منهم، قناعتهم بأن 
»نتنياهو غير ملتزم أو جاد في 

مسعاه نحو السالم«.
لكن هذا كله يبدو كصوت صارخ 
في البرية ال حياة فيها ملن تنادي، 
إذ يسير العرب اليوم نحو التطبيع 

مع إسرائيل، بعد أن قرروا مقايضة 
السالح باالستثمار بتصفية القضية 

الفلسطينية نهائيًا وتحويلها إلى شأن 
ثنائي، بني الفلسطينيني وإسرائيل، 

مع الضغط على الفلسطينيني لتقديم 
مزيد من التنازالت، كأنه ال يكفي ما 

قدمته سلطة أوسلو من هذه التنازالت 
حتى اليوم.

وتفيد التجربة الفلسطينية والعربية 
من التطبيع بني إسرائيل واألردن 

وبني إسرائيل ومصر، بأن من يطّبع 
يفقد حتى صالحية أن يكون وسيطًا 

»نزيهًا« ومحايدًا، بل ويفقد حقه 
في مراجعة خطه ونهجه السياسي، 
ويصبح عرضة لالبتزاز اإلسرائيلي.

ال تبدو إسرائيل راضية 
بالكامل عن صفقة السالح 

األميركية ـ السعودية، 
رغم اطمئنانها سياسيًا، وأن 

السالح المتطور سيصل 
إليها، لكنها متوجسة من 

احتمال سقوط النظام 
السعودي وحصول بديله 

على السالح

األربعاء،  يوم  )الصورة(،  ليبرمان  أفيغدور  اإلسرائيلي،  األمن  وزير  أعرب 
المنطقة،  في  تسلح  سباق  إطالق  سماه  مما  ارتياحه«  »عدم  عن 
البلدان  مستقبل  أن  اعتبار  على 
عليها  ستحصل  التي  واألنظمة 
وبــدا  ــالــضــرورة.  ب مضمونًا  ليس 
لألمن،  وزيــرًا  وبصفته  ليبرمان،  أن 
األمنية  المؤسسة  هواجس  ينقل 
ــل من  ــي ــرائ ــي إس والــعــســكــريــة ف
ما  ــو  وه السعودية،  الصفقة 
اإلسرائيليين  لطمأنة  نتنياهو  دفع 
التفوق  بضمان  األميركي  بااللتزام 

العسكري اإلسرائيلي.

ليبرمان »ليس مرتاحًا«
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بوتين: روسيا حليفة 
لمصر بمواجهة اإلرهاب

الـــروســـي، فاديمير  الــرئــيــس  أعـــرب 
بـــوتـــني، أمـــس الــجــمــعــة، عـــن تــعــازيــه 
ــيــــره املـــــــصـــــــري، عــــبــــد الــــفــــتــــاح  ــنــــظــ لــ
الــــســــيــــســــي، فـــــي ضــــحــــايــــا الـــهـــجـــوم 
اإلرهــابــي فــي محافظة املــنــيــا. وقــال 
شر على موقعه، 

ُ
الكرملني، في بيان ن

»شـــدد الــرئــيــس الـــروســـي فــي برقية 
الــتــعــزيــة عــلــى أن قــتــل األقــــبــــاط، من 
 آخر 

ً
بينهم نساء وأطفال، جاء دليا

على همجية اإلرهــاب وجوهره غير 
اإلنساني، ويجب أال يفلت املنفذون 
واملــــحــــرضــــون مــــن الــــعــــقــــاب«. وأكــــد 
الرئيس الروسي أن »روسيا ستبقى 

حليفًا ملصر في مكافحة اإلرهاب«.
)العربي الجديد(

مقتل 25 مدنيًا في تعز
بغارات التحالف

صــيــب 12 آخــرون، 
ُ
تل 25 مدنيًا وأ

ُ
ق

ــــس الـــجـــمـــعـــة، بــقــصــف مــقــاتــات  أمـ
التحالف العربي بقيادة السعودية، 
لــلــنــازحــني فـــي مــديــنــة الـــبـــرح، غــرب 
تــــعــــز. كـــمـــا قـــتـــل ثــــاثــــة صــحــافــيــني 
ــان آخـــــــــــران بــقــصــف  ــ ــنــ ــ ــــب اثــ ــيــ ــ وأصــ

وذكــر  تعز.  فــي محافظة  للحوثيني 
ــلــــي وشـــــــهـــــــود عــــيــــان  ــحــ ــدر مــ ــ ــــصــ مــ
الـــعـــربـــي  ــالـــف  ــتـــحـ الـ ــاتــــات  ــقــ أن »مــ
استهدفت عمارة مكونة من طابقني، 
كــانــت تـــأوي عــشــرات الــنــازحــني من 
املـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة فـــي الـــوازعـــيـــة 
وموزع واملخا غربي محافظة تعز«.
)العربي الجديد(

االحتالل يسلّم 
جثمان الشهيد ردايدة

مت سلطات االحتال اإلسرائيلي، 
ّ
سل

أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، جــــثــــمــــان الــشــهــيــد 
الفلسطيني رائــد ردايـــدة )16 عامًا(، 
ــيــــت لــحــم  ــنــــة بــ إلـــــــى ذويـــــــــه فـــــي مــــديــ
جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة. 
ــالـــت مـــصـــادر فـــي الـــهـــال األحــمــر  وقـ
تسلمت  »طــواقــمــهــا  إن  الفلسطيني 
حاجز  عند  ردايــــدة  الشهيد  جثمان 
)مـــزمـــوريـــة( الــعــســكــري الــــذي يقيمه 
االحـــــــتـــــــال عــــنــــد املــــــدخــــــل الـــشـــرقـــي 
ــم، وشــــرعــــت بنقله  ملـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـ
الحكومي،  لحم  بيت  مستشفى  إلــى 
ومعاينته«.  الجثمان  تفقد  بــغــرض 
وسيتم تشييع الشهيد، اليوم السبت.
)العربي الجديد(

قضية ريجيني تخيّم 
على مصر وإيطاليا

اعــتــبــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري، 
ســـــامـــــح شـــــكـــــري )الــــــــــصــــــــــورة(، أن 
جوليو  اإليــطــالــي،  الباحث  »قضية 
مقتواًل  عليه  ُعــثــر  الـــذي  ريجيني«، 
قـــرب   ،2016 شــــبــــاط  ــرايــــر/  ــبــ فــ فــــي 
:«مؤملة  القاهرة  املصرية  العاصمة 

وسببت تأثيرًا سلبيًا على العاقات 
مـــع إيـــطـــالـــيـــا«. وأضــــــاف فـــي حـــوار 
»تم  أنه  الخميس،  تلفزيوني مساء 
التعامل مع الجانب اإليطالي بقدر 
مــؤملــة«،  كونها  الشفافية  مــن  كبير 
مستدركًا »رغم ذلك ال يزال للقضية 
ــلــــى الــــعــــاقــــة مــع  ــبـــي عــ ــلـ تــــأثــــيــــر سـ
إيطاليا ويتم العمل على تجاوزه«.
)األناضول(

قطار هوائي يربط 
القدس المحتلة بحائط 

البراق
ــادق حـــكـــومـــة  ــ ــــصــ تــ أن  ــرر  ــ ــقــ ــ املــ ــن  ــ مــ
جلستها  في  اإلسرائيلي،  االحتال 
األســـــبـــــوعـــــيـــــة غـــــــــدًا األحــــــــــــــد، عـــلـــى 
مـــشـــروع إقـــامـــة قـــطـــار هــــوائــــي، في 
الــقــدس املــحــتــلــة، يــربــط بــني محطة 
ــــدس، وحـــائـــط  ــقــ ــ ــ الـــــقـــــطـــــارات فـــــي ال
الـــــــبـــــــراق. وذلــــــــك بــــهــــدف »تــســهــيــل 
حــركــة الــســيــاحــة وتــســهــيــل وصـــول 
ــــى حــائــط  إلــ ــــف إســـرائـــيـــلـــي  ألــ  130
البراق«. وذكرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، أن إطاق املشروع يأتي 
االحتال  »احتفاالت«  مع  بالتزامن 
بمرور 50 عامًا على احتال الشطر 

الشرقي من القدس في حرب 1967.
)العربي الجديد(

  شرق
      غرب
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معركة الموصل: تأهب للسيطرة على المدينة القديمة

الموصل ـ أحمد الجميلي

لم تسعف التوقيتات الزمنية القوات األمنية 
العراقية إلكمال السيطرة على الجزء الغربي 
من مدينة املوصل قبل حلول شهر رمضان، 
كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، إذ ما زالت 
ــقـــوات الــعــراقــيــة املــشــتــركــة تـــــراوح مكانها  الـ
فــي مــنــاطــق وســـط الــســاحــل األيــمــن املحيطة 
الحدباء  منارة  التي تضم  القديمة،  باملدينة 
الــتــاريــخــيــة وجــامــع الــنــوري الــكــبــيــر. وبــاتــت 
ــب فــي  ــعــ هـــــذه املـــنـــطـــقـــة تــمــثــل الـــعـــقـــدة األصــ
تــحــرك الــقــوات الــعــراقــيــة، وهـــي نفسها التي 
»الدولة  تنظيم  لزعيم  األول  الظهور  شهدت 
البغدادي. في  اإلسالمية« )داعــش(، أبو بكر 
ــادر مــحــلــيــة وجـــود  ــدت مـــصـ ــ ــذا الــــوقــــت، أكـ هــ
آالف املدنيني الذين ما زالــوا محاصرين في 
»داعـــش«، وهم  عليها  التي يسيطر  املناطق 

يعانون من أوضاع إنسانية مأساوية.
وكانت القوات العراقية املشاركة في معركة 
استعادة السيطرة على املوصل قد نجحت 
في انتزاع أكثر من 90 في املائة من مساحة 
املدينة  من  األيمن(  )الساحل  الغربي  الجزء 
من قبضة »داعش«، منذ بداية الهجوم على 
أواخــر فبراير/شباط  املوصل  مناطق غــرب 
املــــاضــــي، إذ انــطــلــقــت الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
مــن عـــدة مـــحـــاور، بــمــشــاركــة قــــوات الــشــرطــة 
االتحادية والتدخل السريع وجهاز مكافحة 
اإلرهـــــــــاب وأربــــــــع فـــــرق مــــن قـــــــوات الــجــيــش 
العراقي. وقد سيطرت القوات املشتركة على 
الغربي  الــجــزء  فــي  68 منطقة وحيًا سكنيًا 
مـــن املـــوصـــل مــنــذ بـــدايـــة املـــعـــارك حــتــى اآلن 
مــن أصــل 72 حــيــًا، بينما مــا يـــزال »داعـــش« 

يسيطر على أربعة
القديمة،  املدينة  منطقة  وهــي  كبيرة،  أحياء 
الــتــي تــضــم أحــيــاء وأزقــــة ضــيــقــة، بــاإلضــافــة 
إلى أحياء الزنجيلي والشفاء وباب سنجار 
الذي  دجلة  لنهر  الغربية  للضفة  املجاورين 

يقسم املوصل إلى قسمني، شرقي وغربي.
عراقية بصعوبة  قيادات عسكرية  واعترفت 
ــي تـــخـــوضـــهـــا قـــــــوات الـــشـــرطـــة  ــتــ املـــــعـــــارك الــ

االتحادية وقوات التدخل السريع في املدينة 
ــرار عــنــاصــر »داعـــش«  الــقــديــمــة، نتيجة إلصــ
عــلــى االحــتــفــاظ بــهــذه املــنــطــقــة، فــي مــحــاولــة 
الســـتـــنـــزاف الـــقـــوات الــعــراقــيــة الـــتـــي تــحــاول 
إلى  بــاإلضــافــة  أشــهــر،  منذ  عليها  السيطرة 
استمرار تواجد آالف املدنيني املحاصرين من 
كبيرة  عقبة  شكل  مــا  التنظيم،  عناصر  قبل 
أمـــــام اســـتـــمـــرار املــــعــــارك وتــحــقــيــق أهــدافــهــا 
ضمن اإلطار الزمني املحدد لها. وقال مصدر 
عسكري عراقي، فضل عدم الكشف عن اسمه 
مركز  على  »الهجوم  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
دون  من  يومني،  منذ  توقف  القديمة  املدينة 
ــقـــيـــادات الــعــســكــريــة فـــي قــيــادة  أن تــفــصــح الـ
الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة عـــن أســـبـــاب الــتــوقــف، 
الذي أنهك عناصر قوات الشرطة االتحادية 
وجعلهم عرضة لهجمات مضادة متواصلة 
األطـــراف  فــي  داعـــش  تنظيم  عناصر  يشنها 

الجنوبية من املدينة القديمة«.
ــة تــــواجــــد قـــــــوات الـــشـــرطـــة  ــطـ ــريـ وتـــتـــمـــثـــل خـ
ــة الــقــديــمــة  ــنـ ــديـ ــة عـــلـــى أطـــــــراف املـ ــاديــ ــحــ االتــ
ــاب لــكــش  ــ ــــاب جـــديـــد وبــ بــســيــطــرتــهــا عـــلـــى بـ
ونــــصــــف مـــســـاحـــة مــنــطــقــة الــــــدواســــــة، الــتــي 

فـــي مــنــطــقــة الـــبـــدن وأطــــــراف حـــي املــشــاهــدة. 
وبحسب عناصر في الشرطة االتحادية فإن 
هذه القوات تخوض اشتباكات متقطعة منذ 
أسبوعني مع مجاميع صغيرة من »داعــش« 
كـــانـــت تــــحــــاول اخــــتــــراق الــــطــــوق الــعــســكــري 
وفي  القديمة.  املدينة  منطقة  على  املــفــروض 
الجزء الشمالي من املدينة القديمة، سيطرت 
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب بشكل تام على 
أعلن  إذ  والرفاعي،  والورشان  النجار  أحياء 
الفريق عبد الوهاب الساعدي أن »قوات جهاز 
العسكري  الــطــوق  أحكمت  ــاب  اإلرهـ مكافحة 
على منطقة املدينة القديمة بسيطرتها على 

أحياء الرفاعي والورشان والنجار«.
القديمة،  املــديــنــة  تــأخــر حسم معركة  وحـــول 
قـــال الــعــقــيــد فـــي قــــوات الــشــرطــة االتــحــاديــة، 
إن »هناك  الجديد«،  »العربي  لـ محمد عبود، 
عـــدة أســبــاب لــتــوقــف تــقــدم الــقــوات فــي مركز 
تغييرات  إجـــراء  أهمها  مــن  القديمة،  املدينة 
وطبيعة  يــتــالءم  بما  العسكرية  الخطط  فــي 
ــيـــب الـــتـــي يــتــبــعــهــا تنظيم  ــالـ املــنــطــقــة واألسـ
داعش لصد تقدم القوات األمنية، باإلضافة 
إلى تواجد آالف املدنيني املحاصرين، والذين 

تــضــم مــبــانــي املــجــمــع الــحــكــومــي، بــاإلضــافــة 
الــطــرف الجنوبي  الــبــدن، التي تقع على  إلــى 
املناطق  هــذه  وتشكل  القديمة.  املدينة  ملركز 
ــن مــســاحــة  ــة فــقــط مـ ــائـ ــا نــســبــتــه 10 فـــي املـ مـ
منطقة املوصل القديمة. وتقيم قوات الشرطة 
االتــحــاديــة خــطــوط صــد عــديــدة على أطــراف 
الـــشـــوارع املــؤديــة إلـــى تــقــاطــع حــي الــدواســة، 
بــاإلضــافــة إلـــى إقــامــة خــطــوط صــد وســواتــر 
ترابية على أطـــراف بــاب جديد وبــاب لكش، 
بــيــنــمــا يـــفـــرض تــنــظــيــم »داعـــــــش« ســيــطــرتــه 
املنطقة. كما  املتبقي من  الواسع  الجزء  على 
تــتــخــذ قــــوات الــتــدخــل الـــســـريـــع، وهــــي قـــوات 
العراقية،  الداخلية  وزارة  إلــى  تابعة  خاصة 
مـــواضـــع لــهــا حــــول مـــركـــز املـــديـــنـــة الــقــديــمــة 

املــمــرات  الــخــروج عبر  نــأمــل أن يتمكنوا مــن 
االتــحــاديــة في  الشرطة  التي فتحتها  اآلمــنــة 
املــديــنــة الــقــديــمــة«. وأكــــدت مــصــادر عسكرية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »املــعــركــة  مــطــلــعــة، لــــ
الحاسمة للسيطرة على قلب املدينة القديمة 
ــــالق، بــــمــــشــــاركــــة جــمــيــع  ــ ــطـ ــ ــ ــك االنـ ــ ــ عــــلــــى وشـ
صنوف القوات العراقية، ضمنها قوات جهاز 

مكافحة اإلرهاب«.
وكانت خلية اإلعالم الحربي، الناطقة باسم 
قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املـــشـــتـــركـــة، أعـــلـــنـــت، أمــس 
ــائـــرات الـــقـــوة الــجــويــة  الــجــمــعــة، عـــن إلـــقـــاء طـ
املــنــاطــق  فـــــوق  ــورات  ــشــ ــنــ املــ ــة آالف  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
األربع التي يسيطر عليها »داعش« في غرب 
املوصل تحث فيها املدنيني املحاصرين على 
مغادرة منازلهم قبل انطالق الهجوم األخير 
ــرت الــخــلــيــة،  ــ ــ لــلــســيــطــرة عـــلـــى املـــنـــطـــقـــة. وذكـ
منكم  »نطلب  املحاصرين،  املدنيني  مخاطبة 
جــمــيــعــًا الـــخـــروج والــتــوجــه عــلــى الـــفـــور إلــى 
لكم ميدانيًا،  التي سنحددها  اآلمنة  املمرات 
وحـــمـــايـــات  أدالء  بـــانـــتـــظـــاركـــم  وســــتــــجــــدون 
ــاكـــن  ــــى األمـ ــات( تــوصــلــكــم إلـ ــ ــيـ ــ وعــــجــــالت )آلـ
اآلمنة«. وقال قائد الشرطة االتحادية، الفريق 
رائــــد شــاكــر جــــودت، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
ممرات  بفتح  قــامــت  الهندسية  »كــوادرنــا  إن 
ومــســالــك آمــنــة إلجـــالء املــدنــيــني املحاصرين، 
وطـــــرق خـــاصـــة لــــإمــــداد الــلــوجــســتــي تــربــط 
مناطق االشتباك في املدينة القديمة بمراكز 
الـــقـــيـــادة والــعــمــلــيــات فـــي بـــــــادوش، تــمــهــيــدًا 
النطالق عمليات تحرير ما تبقى من مدينة 
املــــوصــــل«. وأضـــــاف أن »قـــــوات مـــن الــشــرطــة 
االتـــحـــاديـــة نــفــذت واجـــبـــات قــتــالــيــة مــحــددة 
على أهداف للدواعش في باب الطوب داخل 
ــيـــطـــرت عـــلـــى مــبــانــي  ــة الـــقـــديـــمـــة، وسـ ــنـ املـــديـ
حــيــويــة، مكنت قــواتــنــا مــن فــرض سيطرتها 
النارية على املنطقة املحيطة بمنارة الحدباء 

وجامع النوري«.
ــع اســتــمــرار الـــطـــوق الــعــســكــري املــفــروض  ومـ
على املناطق املتبقية تحت سيطرة »داعش«، 
تــتــزايــد بــشــكــل كــبــيــر مـــأســـاة آالف الــعــوائــل 
ــنــــة الـــقـــديـــمـــة  ــق املــــديــ ــاطـ ــنـ ــــي مـ املــــحــــاصــــرة فـ
والزنجيلي وباب سنجار والشفاء، إذ يفتك 
بهم القصف العشوائي املتواصل الذي تشنه 
القوة  االتــحــاديــة وطــائــرات  الشرطة  مدفعية 
ــة إلــــى الــجــوع  ــافـ الـــجـــويـــة الـــعـــراقـــيـــة، بـــاإلضـ
الــــذي أودى بــحــيــاة عــشــرات األطـــفـــال وكــبــار 
الـــســـن. وقــــال طــبــيــب، يــعــمــل فـــي مــركــز طبي 
إن  املــوصــل الجنوبية،  أطـــراف  مــيــدانــي على 
»ما ال يقل عن 10 مدنيني، بينهم افراد عائلة 
كــامــلــة، قــتــلــوا بــقــصــف نــفــذتــه طــائــرة يعتقد 
العراقية في  الجوية  القوات  إلــى  تابعة  أنها 
عناصر  قيام  إلــى  باإلضافة  الزنجيلي،  حي 
تنظيم داعش بإعدام 13 مدنيًا في يوم واحد 
محاولتهم  بسبب  الــســرجــخــانــة  منطقة  فــي 
الفرار من مناطق سيطرتهم باتجاه مناطق 

سيطرة القوات األمنية«.

أحكمت القوات العراقية الطوق العسكري حول المدينة القديمة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ألقت الطائرات 
منشورات تطالب المدنيين 

بمغادرة منازلهم

تستعد القوات العراقية، 
بعد تعديل الخطط 

العسكرية، إلطالق 
المعركة الحاسمة 

للسيطرة على ما تبقى 
من المناطق التي 

يسيطر عليها »داعش« 
في الجزء الغربي من 

الموصل

متابعة

سورية: صراع 
»سد الفراغات«

مــقــتــل ثــمــانــني مــدنــيــًا عــلــى األقـــــل مـــن أفــــراد 
غــارات نفذتها  عائالت مقاتلي »داعـــش« في 
مدينة  على  الدولي  للتحالف  تابعة  طائرات 

امليادين شرق سورية. 
ــــى مـــن نــوعــهــا، أقـــرت  وفــــي ســابــقــة هـــي األولــ
وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غوالر بوجود 
قوات فرنسية خاصة في األراضــي السورية. 
وقالت غوالر في تصريح إلذاعــة »أوروبــا 1« 
أمس الجمعة: »لدينا قوات خاصة في سورية 
تـــقـــوم بــمــهــمــات مــــحــــددة«. وأكــــــدت الـــوزيـــرة 
تعزيز مشاركتها  تريد  باريس  أن  الفرنسية 

عدنان علي

فـــي ظـــل اتـــفـــاق »وقــــف الــتــصــعــيــد« 
قر في اجتماع أستانة مطلع 

ُ
الذي أ

الــشــهــر الـــحـــالـــي، تــحــتــدم املـــعـــارك 
فـــي وســـط ســـوريـــة وشــرقــهــا )املــســتــثــنــاة من 
هــــذا االتــــفــــاق( بـــني قــــوى مــخــتــلــفــة تــتــصــارع 
التي يتركها تقهقر تنظيم  الفراغات«  »سد  لـ
)داعــــش(، وانسحاباته  اإلســالمــيــة«  »الــدولــة 
املتتالية في تلك املناطق. وتخوض املنافسة 
الــقــوات املــدعــومــة مــن الــتــحــالــف الــدولــي مثل 
»قوات سورية الديمقراطية« وبعض فصائل 
املــــعــــارضــــة، والـــــقـــــوات املــــدعــــومــــة مــــن إيـــــران 
ــوات الــنــظــام الــســوري  وروســـيـــا، وتــحــديــدًا قــ
واملليشيات التي تقاتل معها والتي استفردت 
ببعض فصائل املعارضة في القلمون الشرقي 
وتمّكنت من عزلها ومحاصرتها. مقابل ذلك، 
الصراع،  يستمر سقوط ضحايا مدنيني في 
فقد أعــلــن املــرصــد الــســوري لحقوق اإلنــســان 

في الحرب ضد تنظيم »داعــش« في سورية. 
وأكدت أن فرنسا لن تبعث بأعداد كبيرة من 
الحال  القتال مثلما هو  إلــى مناطق  الجنود 
فــي مــالــي ولــكــنــهــا »ســتــكــثــف مــن مشاركتها 
العسكرية« وذلك في إشارة إلى احتمال الزج 
بــاملــزيــد مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة فـــي الــخــطــوط 

األمامية في محافظة الرقة.
ــرة: »إذا أخـــذنـــا فـــي االعــتــبــار  ــ ــوزيـ ــ وقـــالـــت الـ
التصريحات األخيرة التي صدرت عن وزارة 
الدفاع األميركية، فإن تقّدمًا عسكريًا ملموسًا 
حــصــل فــي األســابــيــع األخـــيـــرة، والــرقــة باتت 
مــحــاصــرة ومــعــركــة اســتــعــادتــهــا ســتــكــون في 
الــقــريــب الــعــاجــل«. وأعــلــنــت أن »الــرقــة تشّكل 
رافضة  الــوحــيــد«،  ليس  ولكنه  رئيسيًا  هدفًا 
أن تــخــوض فـــي املـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل نــظــرًا 
لحساسية هذا املوضوع. وهذه هي أول مرة 
يقر فيها وزير في الحكومة الفرنسية بوجود 
عسكرية  بمهام  تقوم  خاصة  فرنسية  قــوات 

داخل األراضي السورية.

وفـــي الـــتـــطـــورات املــيــدانــيــة، ســيــطــرت »قـــوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( عـــلـــى »ســـد 
البعث« شمال غرب الرقة، ضمن املعارك التي 
تخوضها في املنطقة لطرد تنظيم »داعــش« 
من املدينة، في وقت واصلت فيه قوات النظام 
تـــقـــّدمـــهـــا فــــي الــــريــــف الـــشـــرقـــي ملـــديـــنـــة حــلــب 
واقتربت من السيطرة على بلدة مسكنة أهم 
مواقع التنظيم في تلك املنطقة، مقتربة أكثر 

من مدينة الرقة.
وقالت »سورية الديمقراطية« في بيان أمس 
أو  البعث«  »ســد  على  إنها سيطرت  الجمعة 
تحرير  بعد  »الــحــريــة« حسب تسميتها  ســد 
كامل.  بشكل  املنطقة  وتمشيط  كــديــران  قرية 

وُيعتبر هذا السد ثالث أكبر سد في سورية، 
كيلومترًا   27 الــفــرات مسافة  عــن ســد  ويبعد 

بني مدينتي الطبقة والرقة.
ـــقـــّدر مـــصـــادر الــتــحــالــف الـــدولـــي أن هــنــاك 

ُ
وت

الــتــنــظــيــم في  ــا بـــني 3 و4 آالف مــقــاتــل مـــن  مـ
ــعــتــبــر عــاصــمــة التنظيم 

ُ
مــديــنــة الــرقــة الــتــي ت

ــّبـــرت مـــصـــادر مطلعة  فـــي ســـوريـــة، بــيــنــمــا عـ
أعــداد  بــأن  اعتقادها  عن  الجديد«  »العربي  لـ
مقاتلي التنظيم في الرقة هم باملئات وليسوا 
بـــــــاآلالف، خــصــوصــًا بــعــد أن عــمــد الــتــنــظــيــم 
ــــى ســـحـــب أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن مــقــاتــلــيــه مــن  إلـ
الــرقــة بــاتــجــاه محافظة ديـــر الــــزور املــجــاورة 

والحدودية مع العراق.

ــيـــطـــرت قـــــــوات الـــنـــظـــام  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، سـ
لــلــفــوســفــات ومــنــاطــق  عــلــى مــعــمــل خنيفيس 
اســتــراتــيــجــيــة أخــــــرى، شــــرق مــديــنــة حمص 
وســط ســوريــة بعد انسحاب »داعـــش« منها. 
القوات سيطرت على  وقــال ناشطون إن تلك 
بــلــدتــي خــنــيــفــيــس والـــصـــوانـــة جـــنـــوب غــرب 
مـــديـــنـــة تـــدمـــر ومـــنـــاجـــم فـــوســـفـــات الــشــرقــيــة 

العمالية في البلدتني وعلى بلدة العليانية.
من جهة أخرى، تتعرض مناطق ريف حمص 
الخاضعة لسيطرة تنظيم »داعــش«  الشرقي 
ــة،  ــيـ ــرات الـــروسـ ــائــ ــطــ ــن الــ لــقــصــف مــســتــمــر مــ
وسط اشتباكات مستمرة بني قوات التنظيم 
والــنــظــام، مــع محاولة األخــيــر السيطرة على 

مناطق واســعــة فــي الــبــاديــة بــهــدف الــوصــول 
ــدود الــســوريــة  ــحــ ــزور والــ ــ ــر الــ ــى مــديــنــة ديــ إلــ

األردنية.
وقـــالـــت وســـائـــل إعــــالم مــقــربــة مـــن الــنــظــام إن 
األخــيــر أطــلــق أكــبــر معاركه فــي ســوريــة، ضد 
ــــش« فــي الــبــاديــة وريــــف حمص  تنظيم »داعـ
ــرقـــي. وتـــحـــدثـــت عـــن الـــتـــقـــاء املــلــيــشــيــات  الـــشـ
حمص  لريف  الجنوبية  الجهة  مــن  املتقّدمة 
الشمالية  الجهة  مــن  املتقّدمة  املليشيات  مــع 
لريف دمشق، وذلك عند نقطة خان العنيبة، 
النقاط  مــن  كبير  عــدد  على  أن سيطرت  بعد 
واملواقع التي انسحب منها تنظيم »داعش« 
وأبرزها جبال أبو دالي، عبوش، النصراني، 

العبد، غانم، ومناطق ثنية املنقورة، وكسارات 
خان  العنيبة،  مثلث  وضحة،  ثنية  املنقورة، 
أوتــوســتــراد  جــانــب  إلــى  العليانية،  العنيبة، 

تدمر-دمشق بالكامل.
ومــــع هــــذه الــــتــــطــــورات، تـــكـــون قـــــوات الــنــظــام 
واملــلــيــشــيــات قـــد حـــاصـــرت مــنــاطــق ســيــطــرة 
املـــعـــارضـــة فـــي الــقــلــمــون الـــشـــرقـــي بــالــكــامــل. 
»اإلعــــالم الــحــربــي املـــركـــزي«  ـــ وحــســب بــيــان لــ
على  السيطرة  تمت  فإنه  الــلــه،  لحزب  التابع 
كـــامـــل ريــــف حــمــص الـــجـــنـــوبـــي، بــعــد الــتــقــاء 
ريف  في  البصيرة  املتقّدمة من جهة  الــقــوات 
حــمــص، بــالــقــوات املــتــقــّدمــة مــن جــهــة السبع 
بــيــار فــي ريــف دمــشــق، وبــذلــك يــكــون تــم عزل 
الــتــي تــوجــد فيها  الــشــرقــي  الــقــلــمــون  منطقة 
ــا يـــقـــطـــع، بــحــســب  ــو مــ ــ قــــــوات املــــعــــارضــــة، وهـ
ــيـــان، »آمــــــال مــســلــحــي الــقــلــمــون الــشــرقــي  ــبـ الـ
ومنطقة  وبادية حمص  الشام  بادية  بوصل 
القلمون الشرقي بعضها ببعض، ويكون قد 

أبعد خطر داعش عن مطار السني«.
الشرقي،  مــعــارك ريــف حمص  مــع  وبالتزامن 
تخوض قوات النظام واملليشيات معارك ضد 
املــعــارضــة فــي ريــفــي الــســويــداء ودمــشــق، في 
مسعى لتأمني الــحــدود األردنــيــة، والــوصــول 
العراقية، وهو ما قوبل بقصف  الحدود  إلى 
للتحالف الدولي قبل أسبوع على أوتوستراد 

دمشق-بغداد قرب معبر التنف.
فـــي الـــســـيـــاق، نــفــى املـــتـــحـــدث الـــســـابـــق بــاســم 
»جيش سورية الجديد« مزاحم السلوم، قيام 
»جــيــش مــغــاويــر الـــثـــورة« بــهــجــوم بـــري على 
الــبــاديــة القريبة مــن معبر  مــواقــع النظام فــي 
التنف الــحــدودي. وأشــار السلوم في منشور 
لــه عــلــى صفحته فــي مــوقــع »فــيــســبــوك« إلــى 
لم يهاجم مواقع  الثورة«  أن »جيش مغاوير 
املوالية  األجنبية  واملليشيات  النظام  لقوات 

لها، بدعم من التحالف الدولي.
أما املتحدث اإلعالمي باسم »جيش مغاوير 

الثورة« البراء فارس، فقد أكد في تصريحات 
للقيام  تستعد  املعارضة  قــوات  أن  صحافية 
بــمــعــركــة ضــــد املــلــيــشــيــات املـــوالـــيـــة لــلــنــظــام 
واملــدعــومــة مــن إيــــران وروســـيـــا فــي املنطقة، 
أخـــرى ألسباب  تفاصيل  عــن  الكشف  رافــضــًا 
عسكرية. وأوضــح فــارس أن املعركة ستكون 
بدعم من قــوات التحالف الــدولــي ســواًء على 
فـــي منطقة  الـــجـــو، خــصــوصــًا  مـــن  أم  األرض 
معبر  مــن  املعركة  تنطلق  أن  متوقعًا  التنف، 
إلى  وصــواًل  الشرق  باتجاه  وتتوسع  التنف 
لتشمل  السويداء،  ملحافظة  اإلداريـــة  الحدود 
محاور القلمون والبادية والسويداء. وكانت 
قوات النظام واملليشيات تقدمت خالل األيام 
األخـــيـــرة فــي املــنــطــقــة وســيــطــرت عــلــى بعض 

املواقع مثل حاجز ظاظا وسد الزلفة.
الــخــارجــيــة  مـــن جــهــة أخــــــرى، أعــلــنــت وزارة 
الروسية أمــس الجمعة، أن خــبــراء مــن الــدول 
الضامنة التفاق مناطق »تخفيف التصعيد« 
ــــران وتــركــيــا( ســيــقــومــون برسم  )روســـيـــا وإيـ
ــلــــك املــــنــــاطــــق فـــــي ســــــوريــــــة. وقـــــال  حـــــــــدود تــ
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســيــة، ميخائيل 
بوغدانوف، في حديث مع وكالة »نوفوستي« 
الــروســيــة، إن الــــدول الــضــامــنــة ستشكل فــرق 
عــمــل لــلــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــتــحــديــد مــنــاطــق 
»تـــخـــفـــيـــف الـــتـــصـــعـــيـــد« وتــــحــــديــــد الـــجـــهـــات 
املــســؤولــة عــن تــأمــني عــبــور املــواطــنــني. وقــال 
املــواطــنــني يــجــب أن يتمتعوا  بــوغــدانــوف إن 
ــقــــال، عـــلـــى عـــكـــس مــــن ســمــاهــم  ــتــ بـــحـــريـــة االنــ
اإلرهابيني، و»ذلــك عبر نشر حواجز وفرض 
أنه  إلى  املذكورة« مشيرًا  املناطق  رقابة على 
مــن غــيــر الـــواضـــح حــتــى اآلن مــن هــي الجهة 

التي ستقوم بضمان األمن في هذه املناطق.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة الــخــمــيــس إن قـــوات 
النظام تقوم برفع سواتر ترابية بارتفاعات 
والشمالي  الشمالي  حــمــاة  ريــفــي  فــي  عالية 

الغربي.

تواصل »سورية الديمقراطية« تقّدمها نحو الرقة )دليل سليمان/فرانس برس(

على  للسيطرة  مختلفة  قـــوى  تتسابق 
المناطق السورية التي يتركها تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعش( جراء انسحاباته المتتالية، 
في  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  ونجحت 
من  أكثر  مقتربة  البعث«  »سد  على  السيطرة 
النظام  قوات  فيه  تقّدمت  وقت  في  الرقة، 

في مناطق ريف حمص الشرقي

الغالف

احتدام المعارك في محيط الرقة 
وريف حمص الشرقي

أعلن »التحالف الدولي ضد داعش«، أمس الجمعة، في بيان نشرته وزارة 
الدفاع األميركية )البنتاغون(، أن »ثالثة من كبار القادة والمخططين في 
الشهرين  بالعراق وسورية خالل  للتحالف  ُقتلوا في هجمات  التنظيم، 
أبو  والجزائري  جونيز  مصطفى  »التركي  أن  البيان  وأضاف  الماضيين«. 
أيار  مايو/  و11  نيسان  أبريل/   27 في  السورية،  الميادين  في  ُقتال  عاصم 
القائم  ُقتل في  )لم ُتعرف جنسيته(  الراوي  التوالي، وأبو خطاب  على 

العراقية في 18 مايو«.

استهداف 3 قادة خالل شهرين
  شرق

      غرب
»داعش« ينقل مقارّه من

 الموصل إلى الحويجة
العشائرية  الــقــوة  املــشــرف على  أكــد 
العراقية،  الحويجة  بتحرير  املكلفة 
أنـــــور الـــعـــاصـــي، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
»تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة )داعــش( 
املوصل  مدينة  مــن  قيادته  مقر  نقل 
إلـــى بــلــدة الــحــويــجــة )جــنــوب غربي 
أكمل  »التنظيم  أن  مبّينًا  كــركــوك(«، 
نــقــل قـــيـــاداتـــه بــســبــب قــــرب انــهــيــاره 
 عــن حاجته إلى 

ً
فــي املــوصــل، فــضــال

اســتــمــرار نــشــاطــه وعــمــلــيــاتــه، الــتــي 
ال تــتــوفــر حــالــيــًا إال فـــي الــحــويــجــة 
الزاب  القريبة منها كبلدة  واملناطق 

والرياض والعباسي والرشاد«.
)العربي الجديد(

مقتل جندي أميركي
في سورية 

ــي، أمــــس  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــيــــش األمــ ــجــ ــن الــ ــ ــلـ ــ أعـ
ــنــــوده تــوفــي  الـــجـــمـــعـــة، أن »أحــــــد جــ
مـــتـــأثـــرًا بــــجــــروح أصـــيـــب بـــهـــا عــنــد 
سورية«،  شمال  في  مركبته  انقالب 
ــوة املـــهـــام  ــ ــدر عــــن قـ ــ ــًا لـــبـــيـــان صـ ــقـ وفـ
املشتركة التي تشرف على التحالف 
الــــذي تـــقـــوده الـــواليـــات املــتــحــدة في 
ــفـــور  ــلـــى الـ ــر عـ ــوفـ ــتـ ــة. ولــــــم تـ ــقـ ــطـ ــنـ املـ

تفاصيل أخرى.
)رويترز(

تركيا: فصل 4 آالف 
قاٍض ومّدٍع

ــدل الــــتــــركــــي، بــكــر  ــ ــعـ ــ ــن وزيــــــــر الـ ــلــ أعــ
بـــــــوزداغ، أمــــس الــجــمــعــة، عــــزل أكــثــر 
مـــن أربـــعـــة آالف قــــاض ومــــــّدع، بعد 
االنـــقـــالب الــفــاشــل فــي يــولــيــو/تــمــوز 
أن »تحقيقات  إلـــى  املــاضــي، مــشــيــرًا 
الجسم  فــي  العاملني  جميع  شملت 
الــقــضــائــي قـــد أجـــريـــت لــلــكــشــف عن 
صــــالت مــحــتــمــلــة مـــع االنــقــالبــيــني«. 
وأكــد أن »عملية الفصل كــان بسبب 
انــضــمــامــهــم إلــــى شــبــكــات فــتــح الــلــه 
ــــن«، الـــتـــي تــتــهــمــهــا الــســلــطــات  ــــولـ غـ
الــفــاشــل.  ــقــــالب  االنــ وراء  بـــالـــوقـــوف 
وأضــاف بــوزداغ »لم يعد ثمة قاض 

أو مّدع لم يخضع لتحقيق«.
)فرانس برس(

وزارة الدفاع الفرنسية 
تقّر بوجود قوات خاصة 

في سورية
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مع بدء الحكومة 
التونسية حربها 

الخاصة على 
الفساد، وتوقيف 

العديد من 
الشخصيات ورجال 

األعمال، بدت 
القواعد الشعبية 

والمجتمع المدني 
وأحزاب سياسية 

عدة مؤيدة 
لخطوة الحكومة 

ومشجعة لها، 
فيما ارتفعت 

أسهم رئيس 
الحكومة، يوسف 

الشاهد، مع 
إطالق ناشطين 

حمالت مثل »معًا 
ضد الفساد«

طرابلس ــ عبد اهلل الشريف

أمس  طــرابــلــس،  الليبية  العاصمة  اســتــعــادت 
الجمعة، أجواء التوتر العسكري نتيجة تجدد 
ــحــي حــكــومــة اإلنـــقـــاذ 

ّ
االشـــتـــبـــاكـــات بـــن مــســل

التابعة للمؤتمر الوطني، التي تحاول العودة 
ــــن قـــــــوات حــكــومــة  لــلــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي، وبــ
الوفاق املعترف بها دوليًا في عدٍد من أحياء 
العاصمة. وجاءت هذه التطورات، بعد يومن 
من إعالن املجلس العسكري ملصراتة »سحب 
الــتــابــع لحكومة  الــرئــاســي  اعــتــرافــه باملجلس 
الــوفــاق« واعــتــرافــه بحكومة االنــقــاذ واملؤتمر 
ــــي الــــــبــــــالد«. وبــحــســب  »ســـلـــطـــة شـــرعـــيـــة فـ كــــ
ــاذ، فـــإن  ــ ــقـ ــ ــقـــربـــة مــــن حـــكـــومـــة اإلنـ املــــصــــادر املـ
قواتها تهدف الى إعادة السيطرة على مقارها 
السابقة وسط طرابلس، معتبرة نفسها أنها 

»الحكومة الشرعية«.
ووفقًا للمصادر نفسها، فإن مسلحي حكومة 
اإلنــقــاذ ســيــطــروا عــلــى عـــدد مــن مــواقــع جهاز 
الــوفــاق وسط  التابع لحكومة  املــركــزي  األمـــن 
ــــي األكــــــــــواخ وفــــــي مــنــطــقــة  بـــوســـلـــيـــم وفــــــي حـ
أن األخير نفى السيطرة  البدري، إال  الهضبة 
عــلــى أي مـــن مـــواقـــعـــه، مـــؤكـــدًا أنــــه كــّبــد قـــوات 

اإلنــقــاذ خــســائــر فــي األرواح والــعــتــاد. وأعــلــن 
الرسمية،  املركزي، على صفحته  جهاز األمــن 
أن سبب  مقاتليه، موضحًا  مــن  مقتل خمسة 
القتال الدائر يعود إلى »هجوم من العصابات 
املتمركزة في املشروع الزراعي وخلة الفرجان 

وطريق املطار«، في إشارة إلى قوات اإلنقاذ. 
بقواتها  الــوفــاق  أهــابــت حكومة  مــن جانبها، 
ــثــــن بـــأمـــن  ــابــ ــعــ ــــرد الــ ــــطـ إلـــــــى »االســــــتــــــعــــــداد لـ
الــعــاصــمــة«، مـــؤكـــدة فـــي بــيــان لــهــا أنــهــا »لــن 
تقف مكتوفة األيــدي حيال ما يجري لزعزعة 
الــعــاصــمــة«. ووّجـــهـــت وزارة صحة  اســتــقــرار 
والطبية  الطبية  العناصر  لكافة  نــداء  الوفاق 
املساعدة في منطقة طرابلس لاللتحاق فورًا 
فــإن  عــيــان  شــهــود  وبــحــســب  بمستشفياتهم. 
االشــتــبــاكــات بــــدأت صــبــاحــًا بــعــد تــحــشــيــدات 
ــاذ بمنطقة  ــقــ لــحــكــومــة اإلنــ تــابــعــة  عــســكــريــة 
ــار، لــتــنــطــلــق في  ــطــ صــــالح الـــديـــن وطـــريـــق املــ
والهضبة  بوسليم  مناطق  باتجاه  محورين 
الــقــتــال العنيف. أمــا قــوات  الــبــدري، حيث دار 
حكومة الوفاق املمثلة في قوة األمــن املركزي 
بأبي سليم، فقامت بنشر دباباتها وأسلحتها 
املناطق  وعــدد كبير من مقاتليها في محيط 

السابقة للرد على الهجوم. 
مــــن جـــهـــتـــه، غــــــّرد الــســفــيــر الـــبـــريـــطـــانـــي لـــدى 
 :

ً
قائال ليبيا بيتر مليت، على موقع »تويتر« 

ــوات مدفعية  ــ انــفــجــارات وأصـ »ســمــعــت دوي 
جنوبي طرابلس«، مضيفًا »أديــن أعمال هذه 
املليشيات التي تهدد أمن الليبين خصوصًا 

قبل شهر رمضان«.
ــتـــي  ــه الــــجــــبــــهــــة الـ ــ ــواجــ ــ ــــون ذلـــــــــك، تــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
ــرملــــان طـــبـــرق خــلــيــفــة  ــا قـــائـــد قــــــوات بــ ــقـــودهـ يـ
حفتر تــصــدعــات. وفـــي الــســيــاق، طــالــب أمـــراء 
عــشــر كــتــائــب تــقــاتــل فـــي بـــنـــغـــازي، بـــضـــرورة 
الــتــحــقــيــق فــي حــــادث هــــروب عــنــاصــر تنظيم 

ــن بــنــغــازي  ــة« )داعـــــــش( مـ ــيـ »الــــدولــــة اإلســـالمـ
ــــدروه أنــهــم »لــن  ــــدوا فــي بــيــان أصـ ــة. وأكـ ــ ودرنـ
يــقــبــلــوا بــتــمــريــر حــادثــتــي تــهــريــب الـــدواعـــش 
من بنغازي ودرنة من دون كشف التحقيقات 
للناس«، معتبرين أن »تسهيل هــروب داعش 
األمني  الوضع  إلــى زعزعة  أدى  املدينتن  من 

وعودة التفجيرات واالغتياالت«.
أنهم »غير نادمن على تضحياتهم  وذكــروا 
ــن مـــدنـــهـــم ومـــحـــاربـــة اإلرهــــــــــاب«، لــكــنــهــم  ــ ألمـ
»لـــــن يـــقـــبـــلـــوا مــــن أي طـــــرف كـــــان أن يــــدوس 
أطــمــاع شخصية  أجــل  مــن  على تضحياتهم 
تضيع حقوق الوطن واملواطنن«، في إشارة 
الــلــواء  قــواعــد  الــوفــاق بينهم وبـــن  لتخلخل 
املتقاعد خليفة حفتر. وأكدوا »عدم اعترافهم 
بأي طرف يتحدث باسمهم«، معلنن والءهم 
ــبـــرملـــان )طـــبـــرق عــقــيــلــة صــالــح(  »رئـــيـــس الـ لــــــــ

بــاعــتــبــاره الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة«. 
الخالفات  تصاعد  خلفية  على  البيان  وجــاء 
داخـــــل صـــفـــوف قـــــوات حــفــتــر، ووســـــط أنــبــاء 
عــن تنامي خــالف جديد بــن حفتر مــن جهة 
وصـــالـــح مـــن جــهــة أخــــــرى، الـــــذي تــغــّيــب عن 
حــضــور احــتــفــال حــفــتــر وجـــنـــوده بمناسبة 
مـــرور ثـــالث ســنــوات عــلــى انــطــالق مــا يعرف 

»عملية الكرامة« قبل ثالثة أسابيع. بـ
ــادات عــســكــريــة حفتر  ــيــ قــ اتــهــمــت  وســـبـــق أن 
بتسهيله هـــروب مــئــات مــن مقاتلي »داعـــش« 
إلــــى ســـــرت، حيث  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2015  فـــي 
شّكلوا أول إمارة لهم بليبيا، باإلضافة لهرب 
عدد آخر منهم من بنغازي في يناير/كانون 
الثاني املاضي، ال سيما أن املجموعتن مرتا 
بعدد من بوابات وتمركزات لقوات حفتر من 

دون أن تعترضها.

دونالد  األميركي  الرئيس  األزمـــات  تحاصر 
ــارج، مـــن عــالقــتــه  ــ ــخـ ــ تـــرامـــب فـــي الــــداخــــل والـ
بــالــحــلــفــاء إلـــى األزمــــة الــكــوريــة، إضــافــة إلــى 
مستشارين  عالقة  فــي  التحقيقات  استمرار 
االنتخابات  في  األخيرة  ل 

ّ
وتدخ بروسيا  له 

الرئاسية، واستمرار عرقلة قرارات أصدرها. 
ــتـــطـــورات، ذكــــرت صحيفة  وفــــي آخــــر هــــذه الـ
»واشـــنـــطـــن بــــوســــت« وشـــبـــكـــة »إن بــــي ســي 
»إف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أن  نيوز« 
ترامب  آي« وضــع جاريد كوشنر، صهر  بي 
وأحــــد كــبــار مــســتــشــاريــه، قــيــد الــتــحــقــيــق في 
ــا. ونــقــلــت  ــيــ مــــا يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مــــع روســ
ــــن بـــــوســـــت« عـــــن أشـــــخـــــاص عــلــى  ــطـ ــ ــنـ ــ »واشـ

يخضع  كوشنر  إن  قولهم  بالتحقيق  درايـــة 
اتــــه فــــي ديــســمــبــر/  لــلــتــحــقــيــق بــســبــب لــــقــــاء
كانون األول وتعامالته املحتملة مع السفير 
الـــروســـي ســيــرغــي كــيــســلــيــاك ومــصــرفــي من 
مــوســكــو. وقــالــت الــصــحــيــفــة إن كــوشــنــر هو 
املسؤول الوحيد من البيت األبيض املعروف 

بأنه يعتبر شخصًا رئيسيًا في التحقيق.
ــلــــغ مـــســـؤولـــون »إن بــــي ســــي نــــيــــوز« أن  وأبــ
االهـــتـــمـــام بــكــوشــنــر ال يــعــنــي أن املــحــقــقــن 
ــه أو يــعــتــزمــون تــوجــيــه اتــهــام  يــشــتــبــهــون بـ
ــيـــك، وهــــي واحــــدة  لــــه. وقـــالـــت جــيــمــي جـــورلـ
مــن مــحــامــي كــوشــنــر، فــي بــيــان، إن موكلها 

سيتعاون مع التحقيق.
داخـــلـــيـــًا أيـــضـــًا، تــلــقــى تـــرامـــب صــفــعــة أخـــرى 
ــــي فــرجــيــنــيــا  ــرفــــض مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف فـ بــ
ــــذي فــرضــه  ــادة الــعــمــل بــالــحــظــر املـــؤقـــت الـ ــ إعــ
على دخــول مواطني ســت دول إلــى الــواليــات 
ــذي كــتــبــه كبير  ــ ــرار، الـ ــقــ ــــف الــ املـــتـــحـــدة. ووصـ
الــقــضــاة روجــــر غـــريـــغـــوري، األمــــر الــتــنــفــيــذي 
 
ً
الــــذي أصـــــدره تـــرامـــب بـــعـــبـــارات قـــويـــة، قــائــال
القومي  »كلمات غامضة لألمن  إنــه يستخدم 
الديني  التسامح  بعدم  إطــار ينضح  فــي  لكن 
والروح العدائية والتمييز«. وكتب القاضي أن 
أي مراقب حصيف سيخلص على األرجح إلى 
أن »الهدف األساسي من )األمر الرئاسي( هو 
استبعاد أشخاص من الواليات املتحدة على 
أساس معتقداتهم الدينية«. وذكر وزير العدل 
جيف سيشنز، في بيان، أن الحكومة ستسعى 

إلعادة النظر في القضية في املحكمة العليا.
في سياق آخر، وبعد نجاح ترامب بالتوصل 
إلــــى اتــفــاقــيــات تــســلــيــح مـــع الــســعــوديــة خــالل 
زيارته إليها، فهو تلقى خبرًا سيئًا مع تقديم 
مشّرعن أميركين تشريعًا سعيًا لعرقلة ولو 
جزء من صفقة األسلحة التي أبرمها الرئيس 

الرياض. وقــّدم الجمهوري راند  األميركي مع 
بول والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن 
الشيوخ  مجلس  في  الصفقة  برفض  مقترحًا 
إلجــبــار املــجــلــس عــلــى إجــــراء تــصــويــت بشأن 
ما إذا كــان ينبغي عرقلة جــزء منها. ويسمح 
الــصــادر عام  قــانــون مراقبة تصدير األسلحة 
1976 ألي عضو مــن أعــضــاء مجلس الشيوخ 
على صفقة  بــإجــراء تصويت  املجلس  بــإلــزام 
الكونغرس إخطارًا رسميًا  أسلحة لدى تلقي 
بخطط املضي قدمًا فيها. وقّدم أعضاء املجلس 
 العام املاضي 

ً
الثالثة أنفسهم مقترحًا مماثال

للسعودية  وعتاد  دبــابــات  بيع  لعرقلة  سعيًا 
بما قيمته 1.15 مليار دوالر. وكانت السعودية 
وافقت خــالل زيــارة ترامب على شــراء أسلحة 
مــع  دوالر  مـــلـــيـــارات   110 قــيــمــتــهــا  أمـــيـــركـــيـــة 
ــراء تــصــل إلــــى 350 مــلــيــار دوالر  ــ خـــيـــارات شـ
على مدى عشر سنوات. ويستهدف املشرعون 
عرقلة ما قيمته 500 مليون دوالر من الصفقة، 
وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه 

وغيرها من األسلحة الهجومية.
هـــذه املــتــاعــب الــداخــلــيــة تــزيــد الــضــغــوط على 
أيضًا،  يواجه تحديات خارجية  الــذي  ترامب 
برزت بعضها خالل محادثاته، أمس الجمعة، 
مع زعماء دول مجموعة السبع، بعد أن انتقد، 
الخميس، أعضاء حلف شمال األطلسي وندد 
بالسياسات التجارية األملانية. وأجرى زعماء 

وإيطاليا  وأملــانــيــا  وفــرنــســا  وكــنــدا  بريطانيا 
واليابان والواليات املتحدة محادثات، أمس، 
في جزيرة صقلية بإطار لقاءات قمة مجموعة 
ــــا  ــــوريـ ــفــــات ســـــوريـــــة وكـ ــلــ ــثـــت مــ الــــســــبــــع، بـــحـ
الــشــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــعــاملــي. وقــــال رئيس 
ــد تــوســك،  ــالـ ــوزراء الــبــولــنــدي الــســابــق دونـ ــ ــ الـ
الــــذي يــــرأس قــمــم زعــمــاء االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
قبل بــدء االجــتــمــاع: »ال شــك أن هــذه ستكون 
منذ سنوات«.  األصعب  السبع  قمة مجموعة 
من جهته، توقع املستشار االقتصادي للبيت 
األبــيــض جــــاري كـــون مــنــاقــشــات »شـــاقـــة« عن 
التجارة واملناخ. وكان ترامب هدد بانسحاب 
أبرم  الــذي  املناخ  اتفاق  املتحدة من  الــواليــات 

في باريس عام 2015.
وكــــان اتــهــم فــي بــروكــســل، الــخــمــيــس، أعــضــاء 
حلف األطلسي بأنهم يدينون »بمبالغ طائلة 
من املــال« للواليات املتحدة وللحلف. وذكرت 
تقارير إعالمية أملانية أن ترامب ندد بأملانيا 
للغاية«،  »سيئة  تجارية  سياسات  باعها 

ّ
الت

خالل اجتماع مع رئيس املفوضية األوروبية 
جـــان كــلــود يــونــكــر. لــكــن األخـــيـــر وصـــف هــذه 
التقارير بأنها مبالغ فيها، وقال إنه في حن 
أن ترامب تحدث عن الفائض التجاري ألملانيا 

باعتباره مشكلة، فإنه لم يتحدث بعدوانية.
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن الرئيس األمــيــركــي أن 
ــا الــشــمــالــيــة »مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة، مشكلة  كـــوريـ
مــا«، وذلــك قبيل  فــي مرحلة  عاملية وستحل 
لقاء ثنائي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبي في صقلية قبيل بدء قمة قادة مجموعة 
السبع. بينما أفاد البيت األبيض، في بيان، 
بأن ترامب وشنزو اتفقا على توسيع نطاق 
ملواصلتها  الشمالية  كــوريــا  ضــد  العقوبات 

تطوير أسلحة نووية وصواريخ بالستية.
)فرانس برس، رويترز(
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الديمقراطي  االنتقال  مسار  وتهديد  إرباكها 
ــــت  ــادي«. ودعـ ــ ــــصــ ــتــ ــ وتـــعـــســـيـــر االنــــتــــقــــال االقــ
كـــل »الـــفـــاعـــلـــن الــســيــاســيــن واالجــتــمــاعــيــن 
واإلعــالمــيــن إلـــى مــعــاضــدة جــهــود الحكومة 
في محاربتها للفساد، وحرصها على تنقية 
الدولة  السلبية على  آثـــاره  مــن  الــعــام  الفضاء 
والـــوضـــع الــعــام بــالــبــالد«. وأكــــد حـــزب »نـــداء 

ــن أهـــــم اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــثـــورة  بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــ
الوطنية  الوحدة  املرحلة وحكومة  وأولويات 
البالد  قــرطــاج«. وأكــدت على »حاجة  ووثيقة 
واملــرحــلــة والـــثـــورة لــخــطــة واضـــحـــة وشــامــلــة 
ومــتــواصــلــة، ملــقــاومــة الــفــســاد والـــضـــرب على 
الفاسدين لوقف محاوالت استضعاف  أيــدي 
 عن 

ً
الــدولــة ونــزيــف وســرقــة مــقــدراتــهــا، فــضــال

»الجهد  لـ مساندته  على  جهته،  مــن  تــونــس« 
الرسمي الحكومي ملقاومة الفساد، باعتباره 
قرطاج  بــرنــامــج وثيقة  فــي  عنصرًا جــوهــريــًا 
وبــرنــامــج حــكــومــة الــوحــدة الــوطــنــيــة«. وجــاء 
الــبــيــان لتوضيح عــالقــة الــحــزب بــأحــد رجــال 
ــع املــديــر  ــا دفــ األعـــمـــال الـــذيـــن تـــم إيــقــافــهــم، مـ
الــتــنــفــيــذي لـــلـــحـــزب، حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي، 

إلضافة تدوينة على صفحته قال فيها »ندعم 
الشعواء  حربها  في  الشاهد  يوسف  حكومة 
على الفساد ونثمن مجهوداتها للقضاء على 
هذه اآلفة«. غير أن أحد قيادّيي الحزب، النائب 
ــار اســتــغــراب عــديــديــن  مــنــجــي الـــحـــربـــاوي، أثــ
كيف  الرسمية،  صفحته  على  تساءل  عندما 
ــة بــمــنــطــق الــخــطــف مـــن دون  ــدولــ تــتــعــامــل الــ

تقديم توضيحات حول التوقيفات، منتقدًا ما 
سّماه »صمت األقالم الحقوقية«. ودعم حزب 
»آفــــاق تــونــس« كــذلــك خــطــوة الــشــاهــد مــعــّبــرًا 
ــاح كــبــيــر لــلــبــوادر األولــــى النــطــالق  ــيـ عــن »ارتـ
الحرب على الفساد واملفسدين. حرب ستكون 
إمكانيات  املـــدى وستتطلب  طــويــلــة  بــال شــك 
بشرية ومادية هائلة، وشجاعة وجرأة وإرادة 
»كل  لـ الحزب  دعــم  لكسبها«، مؤكدًا  سياسية 
وتحركاتها  وخــيــاراتــهــا  الحكومة  ســيــاســات 
الـــتـــي تــصــب فـــي هــــذا االتــــجــــاه«. ولـــكـــن زعــيــم 
إبراهيم، ذكر  السابق ياسن  الــوزيــر  الــحــزب، 
على صفحته الرسمية على موقع »فيسبوك«، 
أن يمثل منعرجًا  الحكومي يمكن  »الــقــرار  أن 
وأن  بــالدنــا،  فــي  الديمقراطي  لالنتقال  مهمًا 
إيقاف رجــل أعمال تحوم حوله شبهات رغم 
وجــــوده ســابــقــًا )أو ممكن لــلــيــوم( فــي حــزبــه، 
نـــداء تــونــس، هــو عمل نــزيــه وشـــجـــاع... ولكن 
ينبغي التعجيل بشرح األسباب للرأي العام«.

مــن جــهــتــه، اعــتــبــر حـــزب املــســار الــديــمــقــراطــي 
ــــذي اتـــخـــذه رئــيــس  االجـــتـــمـــاعـــي، أن الـــقـــرار الـ
ــتــــورطــــن فــي  ــن املــ الـــحـــكـــومـــة بـــوضـــع عـــــدد مــ
اإلقامة  رهــن  واقــتــصــادي  مالي  قضايا فساد 
الـــجـــبـــريـــة، خــــطــــوة إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو تــجــســيــم 
ــقـــة أولـــــويـــــات قــــرطــــاج.  ــيـ إحـــــــدى خــــطــــوات وثـ
ودعـــا الــحــزب فــي بــيــان لـــه، إلـــى أن يــكــون هذ 
تفكيك  في  ناجعة  استراتيجية  القرار خطوة 
مــنــظــومــة الــفــســاد والــتــهــريــب والـــرشـــوة التي 
نـــخـــرت اقـــتـــصـــاد الـــبـــالد وســـاهـــمـــت فـــي دعــم 
ــاب. وحــّيــا الــحــزب الجمهوري  ــ شــبــكــات اإلرهـ
الوحدة  الــذي اتخذته حكومة  الشجاع  القرار 
الفساد، ودعاها  املتعلق بفتح ملف  الوطنية 
ــًا فــــي تــنــفــيــذ إحــــــدى أولــــويــــات  ــدمـ لــلــمــضــي قـ
وثــيــقــة قــرطــاج واســتــعــادة ثــقــة املــواطــنــن في 

مؤسسات الدولة. 
»حراك تونس اإلرادة«، حزب الرئيس السابق 
منصف املرزوقي، أعلن بدوره عن »دعمه ألي 
خطوة جّدية للحكومة تندرج ضمن محاربة 
فاعليه،  ومحاكمة  شبكاته  ومتابعة  الفساد 
وغير  وشــامــلــة  واضــحــة  استراتيجية  ضــمــن 
انــتــقــائــيــة أو مــوّجــهــة، حــتــى تــحــقــق أهــدافــهــا 
ــــوى الـــوطـــنـــيـــة  ــقـ ــ ــب الـ ــلــ ــفــــاف أغــ ــتــ وتـــضـــمـــن الــ
»احترام  حولها«. وطالب الحراك في املقابل، بـ
القانونية وكل ضمانات املحاكمة  اإلجــراءات 
الــعــادلــة، وبــالــشــفــافــيــة الــكــامــلــة حـــول أســبــاب 
حول  ثم  املعتقلن،  وقائمة  االعتقاالت  حملة 
مــــآالت مــلــفــات املــعــتــقــلــن وشــبــكــات فــســادهــم 
منطلقًا  العملية  هــذه  تكون  ونــفــوذهــم، حتى 
الشبكات وغيرها، وليس مجرد  تلك  لتفكيك 
ــرًا وربــمــا  أثــ عــمــلــيــة تكتيكية وقــتــيــة ال تــتــرك 

تقوي شبكات نفوذ منافسة«.
ودعا الحزب »منظومة الحكم إلثبات جديتها 
في محاربة الفساد عبر سحب مشروع قانون 
إلى »ضرورة  منّبهًا  االقتصادية«،  املصالحة 
عــــــدم تـــغـــطـــيـــة الـــضـــجـــة اإلعــــالمــــيــــة املـــرافـــقـــة 
لــالعــتــقــاالت األخــيــرة عــلــى املــطــالــب الشرعية 
الحاصلة  الناضجة  االجتماعية  للتحركات 
ــات الـــبـــالد  ــهـ فــــي مــنــطــقــة تـــطـــاويـــن وبـــقـــيـــة جـ
والتنمية  التشغيل  باستحقاقات  واملتعلقة 

والتمييز اإليجابي«.
واعــتــبــرت »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« أن »مــقــاومــة 
استراتيجية  إلـــى  تستند  أن  ينبغي  الــفــســاد 
الفساد  وطنية شاملة وواضحة، تتعامل مع 
باملناخات  ارتباط  وذات  متشابكة  كمنظومة 
ــــارات االقــــتــــصــــاديــــة.  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــاالخـ الـــســـيـــاســـيـــة وبـ
الــســيــاســيــة  اإلرادة  لــهــا  ـــر 

ّ
تـــتـــوف أن  ويــنــبــغــي 

وكافة اإلمكانات القانونية واملادية والبشرية 
لتوجيه  تكون مجّرد عملية معزولة  ال  حتى 
 احتقان اجتماعي واسع، 

ّ
الــرأي العام في ظل

م سياسي كبير وفشل رسمي ذريــع في 
ّ
وتــأز

إدارة البالد. على أن يتم ذلك في كنف احترام 
الــدســتــور والــقــانــون بــاعــتــبــار أن املــحــاكــمــات 
الــعــادلــة والشفافة شــرط أســاســي مــن شــروط 

مكافحة الفساد«.

الحدثمتابعة

ترامب: كوريا الشمالية 
مشكلة عالمية وستحل 

في مرحلة ما

اصطفاف تونسي خلف الشاهد

رسميًا  الحكومة  »توضح  أن  ضرورة  التونسيين  القضاة  جمعية  أكدت 
المعروفين  األعمال  رجال  من  عدد  إيقاف  مالبسات  مباشرة،  وبصفة 
واألشخاص اآلخرين، وسندها القانوني في ذلك«، مشددة على أهمية 
تهدد  التي  الفساد،  ظاهرة  مكافحة  في  فعالة  سياسية  إرادة  »إثبات 
في  »باإلسراع  وطالبت  الديمقراطي«.  االنتقال  وسالمة  الدولة  كيان 
تعهيد القضاء بوضعيات األشخاص الذين تواترت األخبار حول إيقافهم 

ووضعهم قيد اإلقامة الجبرية، احترامًا لمقتضيات الدستور«.

جمعية القضاة تطلب توضيحات

الحدث

تونس ــ وليد التليلي

ــوة فـــــــاجـــــــأت الــــجــــمــــيــــع،  ــ ــطــ ــ فـــــــي خــ
ضـــــربـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
بــقــوة مــع إيــقــافــهــا عـــددًا مــن رجــال 
األعــمــال الــذيــن تــحــوم حــولــهــم شــبــهــات فساد 
وتهريب، في حملة يبدو أنها ستتواصل في 
األيــام املقبلة وستطاول آخرين. وجــاءت هذه 
الــخــطــوة بالتزامن مــع أحـــداث تــطــاويــن، التي 
هـــدأت نسبيًا مــع زيـــارة وزيـــر الــدفــاع فرحات 
الفقيد  الــتــعــازي لعائلة  الــحــرشــانــي، وتــقــديــم 
أنور السكرافي، الذي توفي في أحداث تطاوين، 
وســـط أنــبــاء عــن قـــرب عــــودة املــفــاوضــات بن 
الحكومة واملعتصمن املصرين على مطالبهم. 
الفساد،  في موضوع  الالفت  التطّور  وتــزامــن 
مـــع االســـتـــطـــالع الــشــهــري ملــؤســســة »سيغما 
كونساي« مع جريدة »املغرب«، الذي كشف أن 
تراجعت 14  التونسين  لــدى  الــتــشــاؤم  نسبة 
نقطة، وارتفعت أسهم رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد 14 نقطة أيضًا. وكان الشاهد قد اعتبر 
في مسألة محاربة الفساد أنه »لم تعد هناك 
خيارات، فإما الدولة وإما الفساد، وأنا اخترت 

تونس واخترت الدولة«.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت جــمــعــيــات املــجــتــمــع املــدنــي 
والـــنـــاشـــطـــون واملـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة الــكــبــرى 
واتـــحـــاد الــشــغــل ورجــــال األعـــمـــال والــفــالحــن، 
وعــــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن األحـــــــــــــزاب فــــــي االئـــــتـــــالف 
واملعارضة، عن دعمها للشاهد. ودعــت كذلك 
 إطالق 

ّ
إلى مؤازرته في هذه الخطوة، في ظل

ناشطن حمالت مثل »معًا ضد الفساد«. كما 
دعــا عــدد كبير منهم إلــى تجّمع شعبي أمــام 
الشاهد في  القصبة لدعم  الحكومة في  قصر 
حــربــه الــجــديــدة. وانــخــرط نـــواب فــي العملية، 
ــــدد مــنــهــم عـــن تــقــديــم طــلــب رســمــي  وأعـــلـــن عـ
لرئيس البرملان لرفع الحصانة عنهم، لتسليط 
ضغط على بقية النواب، بعدما راجت إشاعات 

عن إمكانية مالحقة عدد منهم.
اجتماعًا  النهضة  حــركــة  عــقــدت  جانبها،  مــن 
ملكتبها التنفيذي، عّبرت على أثره عن »دعمها 
الفساد،  مقاومة  في  الحكومة  الكامل لجهود 

صنعاء، عدن ــ العربي الجديد

التي  الدراماتيكية  بعد سلسلة األحــداث 
ــــدن، جــنــوبــي الــيــمــن،  شــهــدتــهــا مــديــنــة عـ
الشرعية  الحكومة  طائرة  هبطت  أخيرًا، 
في مطار عدن الدولي، أمس الجمعة، في 
وقــت يــواصــل الــرجــل األول والــثــانــي بما 
ُيــســمــى »املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، 
ــارة  جــولــة خــارجــيــة، وســـط أنــبــاء عــن زيـ
مــرتــقــبــة مــــن املــــقــــرر أن يـــقـــومـــا بـــهـــا إلـــى 

العاصمة املصرية القاهرة. 
ــدن،  ــة فــــــي عــــ ــيـ ــلـ ــحـ وأكـــــــــــدت مــــــصــــــادر مـ
الـــحـــكـــومـــة  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
الشرعية، التي يترأسها أحمد عبيد بن 
املحطة  افــتــتــاح تشغيل  اخـــتـــارت  دغــــر، 
الكهربائية املمولة من قطر، كأول خطوة 
لها مع العودة، بعد أزمة خانقة عاشتها 
عـــدن خـــالل األســابــيــع املــاضــيــة، بسبب 
االنقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي، 
فــي املــديــنــة الــتــي تــعــد الــكــهــربــاء إحــدى 
حاجاتها األساسية مع ارتفاع درجات 
ــرارة خــــالل فـــتـــرة الــصــيــف. وكــانــت  الــــحــ
ــتـــي مـــولـــت قــطــر  املـــحـــطـــة الــكــهــربــائــيــة الـ
ــاوات، مــحــط  ــغــ ــيــ ــا، بـــقـــوة 60 مــ ــاءهــ ــشــ إنــ
اهتمام الرأي العام خالل الفترة املاضية، 
ـــة ونـــشـــطـــاء  ـــيـ ــالمـ إذ شــــنــــت وســـــائـــــل إعــ
اإلمــــارات(،  على  )مــحــســوبــون  جنوبيون 
املــســؤولــيــة عن  الـــدوحـــة  حــمــلــة لتحميل 
معاناة عدن بسبب الكهرباء، عبر تأخير 
افــتــتــاح املــحــطــة، عــلــى الــرغــم مــن أن عــدن 
ومــحــيــطــهــا مـــن املـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة 
البعض  مــا يعتبرها  بــاألصــل تحت  تقع 
بوصفها  تكفلت  التي  إمــاراتــيــة،  وصاية 
عضوًا في التحالف العربي، الذي تقوده 
السعودية، بقيادة عمليات التحالف في 
جــنــوب الــيــمــن، ومــا تبع ذلــك مــن مرحلة 
إعــــــادة إعـــمـــار وبـــنـــاء لـــألجـــهـــزة األمــنــيــة 

والعسكرية.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، عــــاد رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ــة عـــــــدد مــن  ــقــ ــرفــ ــة إلـــــــى عـــــــــدن، بــ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
املسؤولن، أبرزهم محافظ عدن الجديد، 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز املـــفـــلـــحـــي، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
أعضاء في مجلس الوزراء. وكان بن دغر 
غادر عدن، مطلع إبريل/ نيسان املاضي، 
إلــى الــســعــوديــة. ومــنــذ 27 إبــريــل، دخلت 
عدن في سلسلة من األحداث والتطورات، 
الحكومة  تصفها  الــتــي  املــديــنــة،  جــعــلــت 
لو  كما  املــؤقــتــة«،  »الــعــاصــمــة  بـــ الشرعية 
أنــهــا قــد خــرجــت عــن ســيــطــرتــهــا. وتــأتــي 
أهمية الــتــطــور مــن كــونــه جــاء ليثبت أن 
عــــدن ال تــــزال ســـاحـــة، بـــدرجـــة أو أخــــرى، 
لتحركات الحكومة الشرعية، على الرغم 
االنتقالي  »املجلس  ما يسمى  إعــالن  من 
الجنوبي«، الــذي قــال إنــه سيتولى إدارة 
بقيادة  اليمن،  جنوبي  مناطق  وتمثيل 
محافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، 
الـــــذي أقـــالـــه الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، عــبــدربــه 
ــادي، فـــي 27 إبـــريـــل املــاضــي،  ــ مــنــصــور هـ
ــم يــعــلــن حــتــى الـــيـــوم قــبــولــه بــالــقــرار،  ولــ
بقدر ما شرع بترتيب خطوات »املجلس 

الجنوبي«، الذي أصبح رئيسه.
»املجلس  وكانت تطورات عدن الخاصة بـ
االنتقالي«، دخلت مرحلة جمود مؤقت، 
مـــع مـــغـــادرة الــزبــيــدي إلـــى جــانــب نائبه 
إلى  املجلس، هاني بن بريك،  في رئاسة 
إذ استمرت  أســبــوعــن،  الــســعــوديــة، منذ 
الرياض مدة أسبوع، قبل  إلى  زيارتهما 
أن ينتقال إلــى أبوظبي، وســط أنــبــاء عن 
زيارة من املقرر أن يقوما بها إلى العاصمة 
املصرية الــقــاهــرة، إن لــم تكن الــزيــارة قد 
تــمــت بــشــكــل غــيــر مــعــلــن. ونــفــى مــســؤول 
يــمــنــي مــقــرب مـــن »املــجــلــس االنــتــقــالــي«، 
»العربي الجديد«،  طلب عدم ذكر اسمه، لـ
أن يكون تواجد »القيادة« )الزبيدي وبن 
بــريــك(، خـــارج الــبــالد، فــي ســيــاق إحباط 
املــجــلــس، معتبرًا أن  تــأجــيــل خــطــوات  أو 
الخارجية تناقش ملفات هامة  الزيارات 

متعلقة بمستقبل الجنوب.

حكومة بن دغر في عدن
القاهرة أحدث محطات الزبيدي وبن بريك

أبدت »النهضة« دعمها 
الكامل لجهود الحكومة 

في مقاومة الفساد

دعوات إلى تفكيك 
منظومة الفساد 

والتهريب والرشوة

عاد التوتر إلى العاصمة 
الليبية طرابلس جراء 

االشتباكات التي اندلعت 
فيها في وقت تتصاعد 
الخالفات داخل صفوف 

قوات خليفة حفتر

تزداد متاعب الرئيس 
األميركي دونالد ترامب 

الداخلية مع اقتراب 
التحقيق بعالقة 

مستشاريه بروسيا من 
صهره جاريد كوشنر، 

في وقت يخوض فيه 
محادثات خارجية صعبة

تقرير تأييد شعبي وسياسي لإلجراءات الحكومية... ونشطاء 
يطلقون حمالت »معًا ضد الفساد«
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تونس: بدء محاكمة 
المتهمين بهجوم 

سوسة 
بـــــدأت فـــي تـــونـــس، أمــــس الــجــمــعــة، 
محاكمة 26 متهمًا بالهجوم املسلح 
في  السياحي  سوسة  منتجع  على 
الــذي أودى بحياة 38  الــعــام 2015، 
سائحًا، غالبيتهم من البريطانين. 
ونـــقـــل 14 مــتــهــمــًا مـــن الــســجــن إلــى 
املــحــكــمــة االبــتــدائــيــة املــخــتــصــة في 
قــــضــــايــــا اإلرهـــــــــــاب فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
تـــــونـــــس وســــــــط إجـــــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة 
مـــشـــددة، فــي حــن يــحــاكــم 12، وهــم 
الـــســـراح. وطــالــب مــحــامــون  مطلقو 
ــــوم بـــتـــأجـــيـــل  ــــجـ ــهـ ــ ــا الـ ــايــ ــحــ عــــــن ضــ
املــحــاكــمــة لـــالطـــالع عــلــى مــحــاضــر 

البحث وملف القضية.
)رويترز(

تيلرسون: مسؤولون 
عن  تسريب معلومات 

حول هجوم بريطانيا
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  ــ أعـــلـــن وزيـ
ريــكــس تــيــلــرســون، فــي لــنــدن، أمــس 
الــجــمــعــة، أن الــحــكــومــة األمــيــركــيــة 
ــلـــة عــن  ــكـــامـ تــتــحــمــل املـــســـؤولـــيـــة الـ
تــــســــريــــب مــــعــــلــــومــــات مـــــن تــحــقــيــق 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة فــــي تــفــجــيــر 

ــر، اإلثـــــــنـــــــن املــــــاضــــــي.  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ مـ
وقـــــال تـــيـــلـــرســـون، وبــــجــــواره وزيـــر 
ــانـــي بـــوريـــس  ــريـــطـ ــبـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
جـــونـــســـون: »انـــفـــطـــرت الـــقـــلـــوب في 
ــاء أمــــيــــركــــا« لــــــدى ســـمـــاع  ــ ــــحـ ــل أنـ ــ كـ
نــبــأ الــهــجــوم عــلــى جــمــهــور يحضر 
 مــوســيــقــيــًا. وعــلــقــت الــشــرطــة 

ً
حــفــال

أمــــس، لفترة  مــن  الــبــريــطــانــيــة، أول 
وجــــــيــــــزة، تـــــبـــــادل املــــعــــلــــومــــات مــع 
الــــواليــــات املــتــحــدة بــعــد أن ظــهــرت 
عــدة  تحقيقها  مــن  ســريــة  تفاصيل 

مرات في وسائل إعالم أميركية.
)رويترز(

اعتقال قسم كبير 
من شبكة مانشستر 

أعــلــنــت شـــرطـــة مــكــافــحــة اإلرهـــــاب 
ــة، أمـــــــــس الــــجــــمــــعــــة،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
أنــــه تـــم اعـــتـــقـــال »قـــســـم كــبــيــر« من 
ــي تـــقـــف وراء  ــتــ الــ أفـــــــــراد الـــشـــبـــكـــة 
ــهـــجـــوم االنــــتــــحــــاري، الــــــذي أدى  الـ
إلـــى مــقــتــل 22 شــخــصــًا فـــي مدينة 
مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة. فـــي هــذا 
الــــوقــــت، وعــــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي، 
الــوزراء  رئيسة  ماكرون،  إيمانويل 
البريطانية، تيريزا ماي، خالل لقاء 
مــا بوسعه  بــأن يفعل  فــي صقلية، 

ملساعدتها على مكافحة اإلرهاب.
)فرانس برس(

باريس: محاورة موسكو 
ليس معناها االنحياز

قـــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 
كاستانير،  كريستوف  الفرنسية، 
أمــــس الــجــمــعــة، إن »الــــحــــوار ليس 
معناه االنحياز«، وذلــك في إشارة 
إلـــــــى زيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي، 
فــــالديــــمــــيــــر بـــــوتـــــن )الــــــــصــــــــورة(، 

ــنـــن املــقــبــل. وقـــال  إلــــى فــرنــســا اإلثـ
الرئيس  بــأن  كاستانير: »لــدي ثقة 
إيــمــانــويــل مــاكــرون ســيــعــرف كيف 
يــتــخــذ مــوقــفــًا حـــازمـــًا لـــلـــدفـــاع عن 
مصالح فرنسا«، نافيا أي مجاملة 
استقباله  سيتم  الـــذي  بــوتــن  إزاء 
فــــي قـــصـــر فــــرســــاي قـــــرب بـــاريـــس. 
وأضــــاف »أعــتــقــد أن الـــحـــوار ليس 

معناه االنحياز«.
)فرانس برس(

إستونيا تطرد 
دبلوماسيين روسيين 

وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــة  ــدثــ ــحــ ــتــ املــ ــنــــت  ــلــ أعــ
الــخــارجــيــة فـــي إســتــونــيــا، مـــاريـــان 
سوداكوف، أمس الجمعة، أن بالدها 
ــنـــن مــــن الــدبــلــومــاســيــن  ــردت اثـ ــ طــ
الروس. وذكر موقع إخباري محلي 
ــا مـــلـــحـــقـــن بــقــنــصــلــيــة  ــانــ إنـــهـــمـــا كــ
موسكو فــي بلدة نــارفــا، فــي شمال 
ــلـــى الـــــحـــــدود بــن  شــــــرق الـــــبـــــالد، عـ

إستونيا وروسيا.
)رويترز(

  شرق
      غرب

تونسيون خالل تظاهرة ضد »قانون تبييض الفساد« في 29 إبريل الماضي )ياسين جعيدي/األناضول(

عاد بن دغر برفقة عدد من الوزراء إلى عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

شهدت العاصمة الليبية اشتباكات متقطعة أمس )محمود تركية/فرانس برس(

)Getty( مفاوضات صعبة لترامب مع زعماء مجموعة الدول السبع



من يقف خلفها في أميركا؟

حرب اللوبيات ضد قطر
واشنطن ـ العربي الجديد

يــكــاد ال يــمــّر يــوم واحـــد، منذ أكثر 
من شهر، إال ويجد املتابع لإلعالم 
األمــــيــــركــــي، املـــكـــتـــوب خـــصـــوصـــا، 
وإلنتاجات مراكز الدراسات األميركية الفاعلة 
في واشنطن، مقااًل أو ندوة أو دراسة بعنوان 
ـــهـــن ســـيـــاســـيـــا فــــي اتـــجـــاه  ومـــضـــمـــون مـــوجَّ
ثالثي األضــالع: قطر، وعالقة مفترضة تربط 
هـــذه الــدولــة بــحــركــة اإلخــــوان املــســلــمــن، ومــن 
خلفهما عنوان عريض اسمه »شيطنة قطر« 

وتصويرها كداعم لإلرهاب. 
والــالفــت فــي هـــذه اإلنــتــاجــات، الــتــي تستعن 
بــإعــالمــيــن وســيــاســيــن أمــيــركــيــن حــالــيــن 
ومــتــقــاعــديــن مــن »الــصــف األول« أحــيــانــا، أن 
خيطا واحدًا يربط في ما بينها، وشخصيات 
من  يظهر،  ماكينتها،  تــديــر  وأجنبية  عربية 
إلى  النهاية  أنها تنتمي في  دون عناء كبير، 
واشنطن  فــي  يسمى  األول  اثــنــن؛  مــصــدريــن 
»الـــلـــوبـــي اإلمــــــاراتــــــي« الـــســـيـــاســـي اإلعـــالمـــي 
على  األميركية،  العاصمة  فــي  للغاية  الفاعل 
شاكلة تمويل دراســـات ومــقــاالت ووثائقيات 
تــلــفــزيــونــيــة وورش عــمــل تــتــخــذ مـــن »الــفــكــر« 
املطاف  نهاية  في  لكنها  لها،  عريضا  عنوانا 
تــبــدو عــبــارة عــن حــمــالت سياسية فــي خدمة 
دول،  تتبناها  خــارجــيــة  لسياسات  الــتــرويــج 
كــــاإلمــــارات ومـــصـــر والـــســـعـــوديـــة أحـــيـــانـــا، أو 
موضوعة بهدف مهاجمة سياسات تعتمدها 
دول كــقــطــر وتـــركـــيـــا غـــالـــبـــا، وذلـــــك بــاخــتــيــار 
تــوقــيــت ســيــاســي غــالــبــا مـــا يـــكـــون مـــدروســـا، 
مثلما حــصــل أخـــيـــرًا، أي مــنــذ تــحــديــد موعد 
ألولى زيارات الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إلى الخارج، واختياره السعودية منطلقا لها. 
واملصدر الثاني هو اللوبي اإلسرائيلي الذي 
ربــمــا يــكــون األقـــوى على اإلطـــالق فــي اإلعــالم 
ــرار األمــيــركــي ومــراكــز  ــقـ وفـــي دوائـــــر صــنــع الـ
ــتــــي تـــجـــاهـــر بــدعــمــهــا  ــبــــر والــ الـــــدراســـــات األكــ

إسرائيل وسياساتها بشكل مطلق. 
اللوبين  بــن  لقاء مصلحة  يظهر  مــا  وغالبا 
في عدد من املواضيع، تحديدًا في ما يتعلق 
بمهاجمة قطر، ذلك أن عداء أبوظبي القاهرة 
املقاومة اإلسالمية )حماس(  الرسمي لحركة 
لها.  الــعــداء اإلسرائيلي  عــن  ، يكاد يزيد 

ً
مــثــال

ــا، يــظــهــر فــــي أحــــيــــان كـــثـــيـــرة اهــتــمــام  ــنـ مــــن هـ
إعالمي استثنائي من وسائل إعالم محسوبة 
التلفزيونية  الــغــد«  »قــنــاة  مثل  أبوظبي  على 
من  املــطــرود  األمني  القيادي  على  )املحسوبة 
حركة فتح، محمد دحالن(، بأحداث وفعاليات 
»فــــكــــريــــة« وإعــــالمــــيــــة وســـيـــاســـيـــة تــنــظــمــهــا 
شــخــصــيــات ومـــؤســـســـات مـــؤيـــدة إلســرائــيــل 
بــشــكــل مــطــلــق. آخـــر تــجــلــيــات هـــذه الــظــاهــرة، 
األميركية  غــيــنــزا«  مــؤتــمــر »منظمة  فــي  بـــدت 
األمــيــركــي، عقد  الــقــومــي  بــاألمــن  املتخصصة 
فــي إحــــدى قــاعــات الــكــونــغــرس األمــيــركــي في 
واشــنــطــن مــطــلــع شــهــر مـــايـــو/ أيــــار الــحــالــي، 
األميركين  السياسين  من  عــددًا  واستضاف 
وبتحريضهم  إلسرائيل  بتأييدهم  املعروفن 
ضد دولة قطر، أبرزهم كان املبعوث األميركي 
األسبق إلى الشرق األوســط، السفير دينيس 
املــذكــور عناوين  املؤتمر  روس. وقــد تصدرت 
 الــيــوم صـــدارة املــواقــف املــتــداولــة حاليا 

ّ
تحتل

في العواصم املصرية واإلماراتية والسعودية 
ضد قطر، من نــوع »هــل ينبغي إغــالق قاعدة 
الــعــديــد األمــيــركــيــة فــي قــطــر«، و»تــمــويــل قطر 
ملنظمات إسالمية متطرفة ودعمها بالسالح 
واملال«. واملقصود بالجماعات هذه بتعريفات 
روس، حركة »حماس« و»اإلخــوان املسلمن«، 
ــان نــجــمــه  ــ ــــذي كـ ويـــضـــيـــف إلـــيـــهـــا املـــؤتـــمـــر، الــ
ــــش«،  ــ الـــنـــصـــرة ولــيــبــيــا وداعـ روس، »جـــبـــهـــة 
األمــيــركــي،  الــكــونــغــرس  تعبير عضو  بحسب 
بــراد شيرمان. كــل ذلــك مــع إضــافــة املتحدثن 
الــيــوم في  املــؤتــمــر كليشيهات تــســتــخــدم  فــي 
كــل تعليق ومــقــال وتــقــريــر فــي إطــــار الحملة 
الــدوحــة، مــن نــوع أن »استمرار  الحالية ضــد 
دعـــــم قـــطـــر لــــإلخــــوان املــســلــمــن خــطــيــر عــلــى 

مستقبل املنطقة العربية«.

14 مليون دوالر سنويًا
هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن عـــمـــل لــــوبــــي أبـــــو ظـــبـــي فــي 
الـــواليـــات املــتــحــدة لــيــس جــديــدًا بالنسبة ملن 
يعرفون أن دولة اإلمارات هي أكثر دولة شرق 
الــعــالقــات العامة  أمــــوااًل على  أوســطــيــة تنفق 
ولــوبــيــات الــضــغــط فـــي واشــنــطــن. ويضطلع 
ــنــــطــــن، يــوســف  الـــســـفـــيـــر اإلمــــــاراتــــــي فــــي واشــ
العتيبة، بدور مركزي في إدارة لوبي أبوظبي 
البيت  فــي  الــقــرار  العالقات مــع صناع  ونسج 

األبيض والكونغرس.
وتظهر إحصائية تعود لعام 2016 أن اإلمارات 
تدفع من خالل سفارتها في واشنطن نحو 14 
عامة  عــالقــات  لــشــركــات  دوالر سنويا  مليون 
ومـــنـــظـــمـــات ضـــغـــط وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة، 
الثانية، حيث تبلغ  املرتبة  املغرب في  ويأتي 
امليزانية السنوية للوبي املغربي في واشنطن 
نــحــو أربــعــة مــاليــن دوالر، وتــلــيــهــمــا كــل من 

السعودية في املرتبة الثالثة وقطر رابعة.
13 مقااًل في 5 أسابيع ومنذ اإلعالن عن موعد 
زيــــارة تــرامــب إلـــى الـــريـــاض، مــع كــل مــا رافــق 
وسياسية  إعالمية  حملة  مــن  لها  التحضير 
فــي اإلعــالم  النشر  ارتــفــعــت وتــيــرة  ترويجية، 
األميركي ضد دولــة قطر عموما، ليصل عدد 
املــــواد الــصــحــافــيــة املــكــتــوبــة الــتــي تــنــدرج في 

خانة »شيطنة قطر« إلــى 13 مقال رأي خالل 
خمسة أسابيع، بحسب أرقام أدلى بها وزير 
الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل 
ثــانــي، يــوم الخميس، فــي الــدوحــة، فــي سياق 
تــعــلــيــقــه عــلــى الــحــمــلــة املــســتــجــدة ضـــد بــلــده 
وبـــأدوات  غير مسبوق  بزخم  انطلقت  والــتــي 
األنباء  وكالة  موقع  باختراق  تمثلت  جديدة 
القطرية »قنا«، ليل الثالثاء األربعاء، واختراع 
خطاب غير موجود ألمير قطر تميم بن حمد 
 »حــرب« إعالمية 

ّ
آل ثاني، يكون منطلقا لشن

 فـــي أن تحقق 
ً
ــة أمــــال وســيــاســيــة ضـــد الـــدوحـ

الــدوحــة من  هــذه الحملة أهــدافــهــا، وأن تغّير 
الدولة  التي تصّر هذه  سياساتها الخارجية 

على أن تبقى مستقلة عن محاور املنطقة.

أبرز الصحف ومراكز األبحاث
وصحيفة  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة  واحتلت 
أخيرًا،  األميركيتن،  جــورنــال«  »وول ستريت 
صدارة وسائل اإلعالم املفضلة بالنسبة للرأس 
املدبر للحملة اإلعالمية ضد قطر في الواليات 
الــدراســات األميركية،  املتحدة. أمــا فــي مــراكــز 
»ثــيــنــك تـــانـــكـــس«، فــقــد قـــدمـــت أبــوظــبــي  أو الـــ
مـــئـــات مـــاليـــن الــــــــدوالرات ســنــويــا كــتــبــرعــات 
أبــحــاث وســيــاســات.  ملنظمات ضغط ومــراكــز 
ــــتــــداول فـــي واشــنــطــن أســـمـــاء الــبــعــض من 

ُ
وت

التأكد  املــراكــز، مــن دون أن يكون ممكنا  هــذه 
بشكل دقيق من مصادر تمويلها، منها مركز 
 CENTER OF AMERICAN التقدم األميركي
 ASPEN اســــــــن  مــــؤســــســــة   ،PROGRESS
 THE غــــرب  شــــرق  ومـــؤســـســـة   ،INSTITUTE
الدراسات  ومركز   EASTWEST INSTITUTE
 CENTER FOR واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــة  ــيـ ــدولـ الـ
 STRATEGIC AND INTERNATIONAL
 middle األوســــط  الــشــرق  ومــركــز   ،STUDIES
إقــنــاع  فـــي  أبــوظــبــي  وتــطــمــح   .east institute
األمـــيـــركـــيـــن بــالــتــخــلــي عــــن قــــاعــــدة الـــعـــديـــد 
ــة فــــي قـــطـــر، ونــقــلــهــا إلـــى  ــيـــة الـــجـــويـ ــيـــركـ األمـ
الــقــواعــد األمــيــركــيــة فــي اإلمــــــارات. وبــــرز دور 
ــنــــطــــن يـــوســـف  ــــي واشــ ــي فـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ الـــســـفـــيـــر اإلمـ
الــعــتــيــبــة، وهـــو ابـــن أول وزيـــر نــفــط إمـــاراتـــي، 
عــنــدمــا عــيــنــه ولـــي عــهــد أبــوظــبــي، مــحــمــد بن 
وتحديدًا  الــدولــيــة  للعالقات  مستشارًا  زايـــد، 
للعالقات مــع الــواليــات املــتــحــدة. وكــونــه اليد 
ــن زايــــــد، فــــإن الــعــتــيــبــة كــان  الــيــمــنــى ملــحــمــد بـ
مسؤواًل عن الشؤون الدفاعية لدولة اإلمارات، 
وخــصــوصــا لــجــهــة الـــعـــالقـــات الــعــســكــريــة مع 
الواليات املتحدة، األمر الذي ساعده على بناء 
صداقات مع جنراالت الجيش األميركي أيضا.

قائد »الحرب«: يوسف العتيبة
العاصمة  في  لــإلمــارات  تعيينه سفيرًا  وبعد 
ــام 2008، نــجــح الــعــتــيــبــة خــالل  األمــيــركــيــة عــ

سنوات قليلة في نسج عالقات صداقة وطيدة 
مــــع مــــروحــــة مــــن الـــســـيـــاســـيـــن واإلعـــالمـــيـــن 
ــال األعـــمـــال فـــي واشــنــطــن. ســاعــدتــه في  ــ ورجـ
املوظفة  تــومــاس،  ليتل  إمــي  الجمهورية  ذلــك 
ــن، التي  الــســابــقــة فــي إدارة جـــورج بـــوش االبــ
السفارة  فــي  التشريفات  عــن  مسؤولة  عينت 
اإلمــاراتــيــة فــي واشــنــطــن. ولــم يقتصر نشاط 
ــفـــارة، بل  الــعــتــيــبــة عــلــى مــكــتــبــه فـــي مــقــر الـــسـ
تحولت أجنحة فنادق »فور سيزنز« و»ريتز 
كــارلــتــون« فــي واشــنــطــن إلـــى قــاعــات اجتماع 
ومــــــوائــــــد عــــمــــل تـــجـــمـــعـــه بــــأعــــضــــاء مــجــلــس 
شيوخ ونـــواب ورجـــال أعــمــال وإعـــالم. وينقل 
تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع »هـــافـــنـــغـــتـــون بـــوســـت« 
عــن مــســتــشــار ســابــق فــي الــبــيــت األبـــيـــض، أن 
وكيف  واشــنــطــن،  تعمل  »كيف  يفهم  العتيبة 
ــارن رئـــيـــس لــجــنــة  ــقــ يــعــمــل الـــكـــونـــغـــرس«. ويــ
ريتشارد  الشيوخ،  مجلس  في  االستخبارات 
ــــي نـــفـــســـه، وبـــن  ــاراتــ ــ بــــــور، بــــن الــســفــيــر اإلمــ
الــرئــيــس الــســابــق لــالســتــخــبــارات الــســعــوديــة 
ــان، الــــــذي تـــحـــول إلـــــى العـــب  ــلـــطـ بـــنـــدر بــــن سـ
سياسي مؤثر في واشنطن عندما كان سفيرًا 

للسعودية في الواليات املتحدة.
ويشير تقرير »هافنغتون بوست« إلى كيفية 
إلــى رمــز »للسخاء«  تحول السفير اإلمــاراتــي 
عــلــى الــســيــاســيــن واإلعــالمــيــن فــي واشنطن 
من خالل تمويل تنظيم املؤتمرات والدعوات 
الــعــامــة واالجــتــمــاعــات الــخــاصــة عــلــى املــوائــد 
وفي السهرات. ورغم العالقات الوطيدة التي 
ربطت السفير اإلماراتي مع الحملة االنتخابية 
الــرئــاســيــة، هــيــالري  الــديــمــقــراطــيــة  للمرشحة 
أكثر 3 مالين  اإلمـــارات  إثــر تقديم  كلينتون، 
دوالر لصندوق »مؤسسة كلينتون الخيرية«، 
فإن عالقات قوية ظلت تربط العتيبة باإلدارة 
ــد كــوشــنــر،  ــاريـ ــدة، وخـــصـــوصـــا مـــع جـ ــديـ الـــجـ
ــرامـــب، وكــبــيــر مــســتــشــاريــه. حــتــى أن  صــهــر تـ
العربية  الشخصيات  أوائـــل  مــن  كــان  العتيبة 
فــي عهد  فــي واشــنــطــن  التقاها كوشنر  الــتــي 

اإلدارة الجديدة.
وتشير بعض التقارير الصحافية إلى دور ما 
للعتيبة في قضية العالقات بن حملة ترامب 
االنــتــخــابــيــة واملـــســـؤولـــن الــــــروس فـــي إطـــار 
التحقيقات بالعالقات املشبوهة بن الطرفن. 
قد  اإلمــاراتــي  الدبلوماسي  أن يكون  ويــرجــح 
شـــارك فــي اجــتــمــاع ســـّري عــقــد فــي نــيــويــورك 
ضــم إلـــى جــانــب كــوشــنــر، ومــســؤولــن آخــريــن 
 من السفير الروسي في 

ً
في فريق ترامب، كال

الواليات املتحدة سيرغي كيسالك وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد، وذلك في إطار مسعى 
ترامب  إدارة  قناة سرية بن  لتأمن  إمــاراتــي 

والحكومة الروسية.

ندوة فيرمونت
وفي إطار الحملة اإلعالمية املنظمة ضد دولة 
قطر، نظمت مجموعات ضغط أميركية قريبة 
املتحدة، قبل  الواليات  أبوظبي في  من لوبي 
يــومــن، مــؤتــمــرًا تحت عــنــوان »قــطــر والــفــروع 
ــــرف عــلــى  ــوان املـــســـلـــمـــن«، أشــ ــة لــــإلخــ ــيـ ــدولـ الـ
ــــاي، الــنــاشــط اإلعـــالمـــي  تــنــظــيــمــه كــلــيــفــورد مـ
الجمهوري القريب من مجموعة »املحافظون 
الـــجـــدد« الــتــي ظــهــرت بــعــد هــجــمــات الــحــادي 
عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، وأدارت البيت 
االبن،  الرئيس بوش  إدارة  األبيض من خالل 
وأشــرفــت عــلــى التخطيط لــحــرب الــعــراق عــام 
افتتاح  في جلسة  ألقاها  كلمة  2003. وخــالل 
ــيـــل فــيــرمــونــت«، قـــال منظم  املــؤتــمــر فـــي »أوتـ
املــؤتــمــر إن جــهــات )لـــم يسمها( حــاولــت منع 
انعقاد املؤتمر، وإنه واجه صعوبات في إقناع 
مــســؤولــن كـــبـــار فـــي إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد 
ــرامـــب بــاملــشــاركــة فـــيـــه، فــاقــتــصــر الــحــضــور  تـ
على مسؤولن سابقن في إدارة بوش، منهم 
وزيــر الدفاع السابق روبــرت غيتس، ورئيس 
النواب  في مجلس  الخارجية  الــشــؤون  لجنة 
األمـــيـــركـــي، الــجــمــهــوري إد رويـــــس، والــســفــيــر 
الــبــاكــســتــانــي الـــســـابـــق فـــي واشـــنـــطـــن حسن 
ــوة لـــم تــوجــه ألي طــرف  حــقــانــي. عــلــمــا أن دعــ

قطري للمشاركة في املؤتمر.
وفــي الــحــوار الـــذي أدارتـــه اإلعــالمــيــة فــي قناة 
»فوكس نيوز«، جينا لي، حرص وزير الدفاع 
األميركي السابق على لفت نظر محاورته إلى 
أنه متقاعد منذ ست سنوات وأنه ال يتسلم أي 
على  مقتصرة  معلوماته  وأن  رسمية  تقارير 
مــا تــنــشــره وســائــل اإلعـــــالم. ورغــــم انــتــقــاداتــه 
ــمـــاس« عــلــى خلفية  لــعــالقــة قــطــر بــحــركــة »حـ
إعــــالن وثــيــقــتــهــا الــســيــاســيــة مـــن الـــدوحـــة، إال 
التمادي  املؤتمر من  أن غيتس حــذر منظمي 
فـــي خــطــابــهــم املـــعـــادي لــقــطــر الــتــي تــبــقــى في 
للواليات  قويا  »حليفا عسكريا  املقاييس  كل 
املتحدة« كونها تستضيف قاعدة العديد، أكبر 
قاعدة عسكرية أميركية في الخليج واملنطقة، 
في  مــشــاركــة قطر  أن  تعبيره. ورأى  على حــد 
الـــقـــمـــة اإلســـالمـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــريــــاض، 
اإلرهـــاب  مكافحة  اتــفــاقــيــات  عــلــى  وتوقيعها 
التي تم إبرامها، هي »الطريق الصحيح إلزالة 

الشوائب من العالقات األميركية القطرية«.
 مــن دعـــوات 

ً
كــمــا أبـــدى غيتس حـــذرًا مــمــاثــال

ــر ومــــــــن حــــمــــاســــة بــعــض  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـــنـــظـــمـــي املـ
»اإلخـــــــوان  جـــمـــاعـــة  إلدراج  فـــيـــه  املـــشـــاركـــن 
املــســلــمــن« عــلــى لـــوائـــح اإلرهـــــــاب. وقــــال إنــه 
يفضل عدم التسرع في ذلك واقتصار اإلدراج 
عــلــى »أجــنــحــة أو فــــروع لــلــجــمــاعــة مــعــروف 

قيامها بأنشطة إرهابية«.
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ضــاعــفــت مــاكــيــنــة لــوبــي أبــوظــبــي مــن نــشــاطــهــا، مــن أجـــل تــمــتــن الــعــاقــات 
األميركي  الرئيس  تسلم  بعد  واشنطن، خصوصًا  مع  واألمنية  العسكرية 
وجت تلك الجهود بزيارة ولي 

ُ
دونالد ترامب )الصورة( اإلدارة الجديدة. وقد ت

عهد أبــو ظبي محمد بن زايــد إلــى البيت األبيض قبل أيــام، وعقد صفقات 
ساح جديدة واإلعان عن اتفاق عسكري استراتيجي جديد بينهما، ينظم 

الوجود العسكري األميركي في اإلمارات في السنوات الـ15 املقبلة.

شــدد عضو مجلس النواب األميركي، إد رويــس )الــصــورة(، على ضــرورة 
املتورطة بشكل مباشر  التمييز بن ما سماها »أجنحة اإلخــوان املسلمن 
باإلرهاب، حركة حماس تحديدًا، وبن أحزاب ومنظمات في دول إسامية 
مــتــأثــرة بــعــقــيــدة اإلخــــــوان املــســلــمــن وتـــشـــارك فـــي الــســلــطــة عــبــر العملية 
االنتخابية«. وأشار إلى أنه سيقترح على الكونغرس فرض عقوبات جديدة 

على حكومات الدول التي تدعم »املنظمات اإلرهابية وتقدم لها ماذًا آمنًا«.

في األشهر املاضية، حّركت بعض اللوبيات الناشطة في واشنطن، لصالح 
عدد من الحكومات العربية، وخصوصًا ملصلحة أبوظبي والقاهرة، قضية 
إدراج جماعة اإلخوان املسلمن على الائحة األميركية للمنظمات اإلرهابية 
تلك  للتصويت عليها. وتصاعدت  إعــدادهــا  يتم  من خــال مشاريع قوانن 
عبد  املصري  للرئيس  ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس  دعــوة  بعد  الحملة 

الفتاح السيسي )الصورة( لزيارة البيت األبيض. 

تمتين العالقات 
العسكرية واألمنية

دعوة 
إلى التمييز 

بين »األجنحة«

تحريك قضية 
تصنيف اإلخوان 

المسلمين

يظهر رصد لإلعالم األميركي وإلنتاجات مراكز الدراسات األميركية الفاعلة، وجود حملة سياسية موجهة تركز على قطر، وتنتمي 
لمصدرين اثنين، األول لوبي سياسيـ  إعالمي يتبع ألبوظبي، فيما الثاني يتمثل في اللوبي اإلسرائيلي، وغالبًا ما يظهر لقاء مصلحة 

بين اللوبيين

)Getty/الحملة تستهدف شيطنة قطر )جون فيليبس

■ حمالت ممنهجة يقودها لوبيان، األول يتبع أبوظبي والثاني يمثل جماعات 
الضغط اإلسرائيلية، وغالبًا ما يظهر لقاء مصلحة بين اللوبيين

■  يضطلع السفير اإلماراتي في واشنطن يوسف العتيبة بدور مركزي في 
إدارة لوبي أبوظبي ويستعين بصحف ومراكز الدراسات الفاعلة
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