
صواريخ إسرائيلية على غزة

الخارجية الفلسطينية تفنّد 
»أكاذيب« ليبرمان

القمة العربية الـ 28 في األردن

23
سياسة

رسائل »داعش« 
من كركوك

شهد قطاع غــزة، أمــس االثــنــن، تــوتــرًا أمنيًا مــحــدودًا مــع إطــالق مدفعية االحتالل 
شرقي  الفلسطينية،  للمقاومة  تابعة  رصــد  نقطة  على  واحــدة  قذيفة  اإلسرائيلي، 
بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غــزة. ووقعت أضــرار مادية في املوقع املستهدف، 
 القصف جاء 

ّ
غير أنــه لم يتّم اإلبــالغ عن وقــوع إصــابــات. وذكــر جيش االحــتــالل أن

ردًا على إطــالق صــاروخ من القطاع تجاه األراضــي املحتلة عــام 1948، مضيفًا في 
بيان أنه »ردًا على الهجوم استهدفت طائرة تابعة لسالح الجو اإلسرائيلي موقعًا 
أفـــادت مصادر  مــن جهتها،  غـــزة«.  قطاع  فــي شمال  لحركة حماس  تابعًا  عسكريًا 
أمنية في قطاع غزة بأن »الغارة الجوية التي وقعت في بيت حانون، لم تسفر عن 
إصابات«. ُيذكر أنه ُسّجلت حاالت عدة إلطالق الصواريخ من قطاع غزة، من دون 
أن تكون حركة حماس معنية باملوضوع، كما ارتبطت تلك الصواريخ بتنظيمات 

سلفية متشّددة، وفقًا ملعطياٍت عدة.
من جهة أخرى، أعلنت »كتائب عز الدين القسام«، الجناح العسكري لحركة »حماس«، 
أمس، استشهاد أحد مقاوميها في انهيار نفق للمقاومة جنوبي قطاع غزة. وذكرت 
أن »القسامي أمير جابر أبو طعيمة من مدينة خان يونس جنوب القطاع، استشهد 
في حادث عرضي خالل عمله بأحد أنفاق املقاومة«.  كما أفاد مصدر طبي بأن »جثة 

قلت إلى مستشفى ناصر في جنوب القطاع«.
ُ
الشهيد ن

)العربي الجديد(

رام اهلل  ـ العربي الجديد

اإلســرائــيــلــي  الــحــرب  أن »وزيــــر  اإلثــنــن،  أمـــس  الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  رأت وزارة 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان يــكــرر أســطــوانــتــه املــشــروخــة فــي الــهــجــوم عــلــى رأس الشرعية 
الفلسطينية الرئيس محمود عباس، متوهمًا قدرته على العثور على شريك سالم 
فلسطيني على مقاس مواقفه«. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان تعقيبي على 
مقابلة أجرتها صحيفة »القدس« املقدسية في عددها الصادر أمس مع ليبرمان، أن 
الفارغة ذات الطابع االقتصادي، كبديل  لــرزم من التسهيالت  يــرّوج  »وزيــر الحرب 
أن »ليبرمان اعتاد كغيره من  إلــى  إلنهاء االحــتــالل ألرض دولــة فلسطن«. ولفتت 
أركان االئتالف اليميني الحاكم في إسرائيل، تسويق جملة من املواعظ واألكاذيب، 
الدولي واتفاقيات جنيف،  القانون  املوقعة، وتنتهك  التي تتناقض مع االتفاقيات 
وتــعــكــس تمسكه بــاالحــتــالل واالســتــيــطــان«. وتــابــعــت: »أعــــاد لــيــبــرمــان تــكــرار هــذه 
األوهــام واآلراء العنصرية، محاواًل تعزيز مكانته في اليمن الحاكم وصورته في 
الــرأي العام، وإظهار نفسه بمظهر الشخص القادر على تحّمل املسؤولية«. ووفق 
بيان الخارجية: »يّدعي ليبرمان من جهة، حرصه على حل الدولتن، وفي الجهة 
األخرى يتفاخر بأنه مستوطن، ملّوحًا بصيغ وحلول تدمر حل الدولتن وتجّمل 
االحتالل، مشرعًا األبواب على مصاريعها أمام املزيد من االستيطان والتهويد في 

الضفة املحتلة«.

عمان ـ العربي الجديد

أعلن األردن، أمس اإلثنن، موافقته رسميًا على استضافة مؤتمر القمة العربية في 
دورته الثامنة والعشرين، وذلك في أعقاب اعتذار الجمهورية اليمنية عن استضافة 
القمة. وأبــلــغ وزيــر الخارجية األردنــــي، ناصر جـــودة، األمــن الــعــام لجامعة الــدول 
العربية، أحمد أبــو الغيط، قــرار عــمــان. واتــخــذت اململكة قــرارهــا فــي أعــقــاب رسالة 
اليمن  املــاضــي، يبلغه فيها باعتذار  الغيط للوزير األردنـــي، األســبــوع  أبــو  وجهها 
عن ترؤس الدورة الثامنة والعشرين ملجلس الجامعة العربية على مستوى القمة. 
الــــوزراء، قبل  الثاني، ومجلس  الله  امللك األردنـــي عبد  الرسالة على  وجــرى عــرض 
أبــو الغيط،  الــوزيــر األردنـــي في رسالته  قــرار املوافقة بشكل رسمي. وأبلغ  صــدور 
املقبلة، حول  الفترة  العربية، خــالل  الـــدول  بــن عمان وجامعة  التشاور  أنــه سيتم 
اإلجــراءات والخطوات التي يجب القيام بها لتنسيق موعد انعقاد القمة وتوجيه 
الدعوات الرسمية. وينص ميثاق جامعة الدول العربية على »تناوب أعضاء املجلس 

على الرئاسة حسب الترتيب الهجائي ألسماء الدول األعضاء«.  
وســبــق أن اســتــضــافــت اململكة مــؤتــمــر الــقــمــة فــي شــهــر مــــــارس/آذار 2001، وكــانــت 
استضافتها أول مرة في تاريخها في نوفمبر/تشرين الثاني 1980. وكانت القمة 
املوريتانية، نواكشوط، في شهر يوليو/ العاصمة  العربية األخيرة قد عقدت في 

تــمــوز املــاضــي، وشـــددت فــي الــبــيــان الختامي على رفــض الــتــدخــالت اإليــرانــيــة في 
شؤون الدول العربية، كما دعت الدول األعضاء إلى تطوير آليات مكافحة اإلرهاب.

إيرولت: وقف
 الغارات ضرورة لوصول 

المساعدات

العمليات مستمرة 
النتزاع السيطرة على 

مدينة الباب من داعش

للحدث تتمة...

روسيا 
ترفض تجديد 
هدنة حلب 

اليمن: االنقالبيون يرّوجون لخطـة أممية تحيي مبادرة كيري

وقع  على  سورية،  في  واحد،  جانب  من  الهدنة،  تجديد  رفضها  روسيا  أعلنت 
المطالبات الفرنسية بضرورة وقف الغارات الروسية، وتلك التابعة للنظام السوري في 
حلب، بغية إفساح المجال لوصول قوافل المساعدات اإلنسانية من جهة، ولبدء 

مفاوضات جديدة من جهة أخرى

محمد أمين

ــارات الــجــويــة الــتــي  ــغــ لـــم تــتــوقــف الــ
ها الطيران الروسي، ومقاتالت 

ّ
يشن

حلب،  مدينة  على  الــســوري  النظام 
ــب، وعــلــى  ــ ــلـــدات فـــي ريـــف إدلـ وعــلــى مـــدن وبـ
غـــوطـــتـــي دمــــشــــق، وريــــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي. 
قتلى وجرحى،  املدنين  مــن  عــشــرات  وسقط 
فيما أكد مسؤول روســي رفيع أن استئناف 
السبت،  انتهت، مساء  التي  الهدنة في حلب 
فيه  تــشــهــد  الـــــذي  الـــوقـــت  فـــي  »غـــيـــر وارد«، 
الــفــرات« في شمال حلب، تــرددًا  عملية »درع 
بــســبــب بــــروز تــفــاهــمــات دولــيــة غــيــر معلنة، 
ــا. وال  ــ ــــداهـ ــــذه الــعــمــلــيــة، ومـ ــــات هـ ــــويـ عــــن أولـ
ــــدن الــســوريــة  ــزال مــديــنــة حــلــب تــتــصــدر املـ ــ تـ
أطرافها  في  الــدائــرة  املعارك  لناحية شراسة 
الجنوبية، وفي محيطها، ولناحية تعّرضها 
لــلــقــصــف الــــجــــوي الـــيـــومـــي مــــن قـــبـــل طـــيـــران 
ــف 

ّ
ــــذي يــخــل ــيـــران الــــروســــي، الـ الـــنـــظـــام، والـــطـ

ــارًا فــي املــنــازل،  وراءه قتلى ومــصــابــن، ودمــ
واملمتلكات العامة.

أمــــا فـــي شــــأن الـــهـــدنـــة، فــقــد أكــــد نــائــب وزيـــر 
ــــي، ســـيـــرغـــي ريـــابـــكـــوف،  ــــروسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
ــهـــدنـــة فــي  أمـــــس اإلثــــنــــن، أن »اســـتـــئـــنـــاف الـ
حلب، التي انتهت يوم السبت، غير مطروح 
ونقلت وسائل  الحالي«.  الوقت  في  للنقاش 
ــيـــة عـــن ريـــابـــكـــوف قـــولـــه إن »أي  ــــالم روسـ إعـ
ــار يـــتـــوقـــف عــلــى  ــنــ تـــمـــديـــد لـــوقـــف إطــــــالق الــ
مع  األرض«.  عــلــى  املــعــارضــة  مقاتلي  أفــعــال 
إلخــراج  املــتــكــررة  موسكو  مساعي  أن  العلم 
املعارضة من األحياء الشرقية في حلب، عبر 
ممرات حددتها، فشلت بعد رفض املعارضة 
تطبيق بنود هدنة روسية من طــرف واحــد، 
تــنــص عــلــى خـــروج مقاتليها مــع مــن يرغب 
مــن املــدنــيــن املــحــاصــريــن. كــمــا تـــوّعـــدت بــرد 

عــســكــري مـــن شـــأنـــه فـــك الـــحـــصـــار، وتــغــيــيــر 
املـــعـــادلـــة الــعــســكــريــة فــــي ثـــانـــي أكـــبـــر املــــدن 

السورية.
الفرنسي، جان  الخارجية  وزيـــر  دعــا  بـــدوره، 
مــــارك إيــــرولــــت، إلــــى »وقــــف الــــغــــارات املـــدّمـــرة 
لقوات النظام والطيران الروسي، بغية إفساح 
املـــجـــال لـــوصـــول املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة إلــى 
املــحــاصــريــن مـــن جــهــة، ومــنــح دفــعــة لجهود 
ــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــــالم«. وأضـــــــاف خـ ــسـ ــ الـ
مـــشـــتـــرك فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــركـــيـــة أنــــقــــرة، مــع 
نظيره التركي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، أمس 
أن »السبيل الوحيد إليصال املساعدات ودعم 
ــارات«. واعــتــبــر أن  ــغــ املـــفـــاوضـــات هـــو وقـــف الــ

الحل في سورية سياسي.
بموازاة ذلك، لم تتضح بعد الصورة الكاملة 
ملــجــريــات األحــــداث العسكرية فــي ريـــف حلب 
تضارب  بفعل  الشرقي،  والشمالي  الشمالي، 
التي  الـــفـــرات«  األنـــبـــاء عــن ســيــر عملية »درع 
بــدأتــهــا املــعــارضــة أواخـــر شهر أغــســطــس/آب 
املـــاضـــي، بــدعــم مــبــاشــر مــن الــجــيــش الــتــركــي، 
الحدودي  الشريط  إلى تطهير كامل  وأفضت 
ــة اإلســـالمـــيـــة«  ــدولــ ــع تــركــيــا مـــن تــنــظــيــم »الــ مـ
ــرة عــــلــــى مــــــــدن هـــامـــة  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ )داعــــــــــــــــش(، والـ
ــبـــدو أن تـــوجـــه فــصــائــل  مــنــهــا جـــرابـــلـــس. ويـ
املـــعـــارضـــة املـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة إلــى 
مــديــنــة تـــل رفـــعـــت، شـــمـــال حـــلـــب، مــنــذ أيـــام 
»قــوات سورية  السيطرة عليها من  النــتــزاع 
الديمقراطية«، التي تشّكل الوحدات الكردية 
مصدرها  عراقيل  تواجه  الرئيسي،  قوامها 
معلنة حول  غير  وإقليمية  دولية  تفاهمات 
أولــــويــــات هــــذه الــعــمــلــيــة، واملــــــدى الـــــذي من 
املمكن أن تصل له. مع العلم أن الهدوء كان 
ســيــد املـــوقـــف أمـــــس، فـــي مــحــيــط تـــل رفــعــت 
وقرية الشيخ عيسى شرقها، بعد نحو أربع 
وعــشــريــن ســاعــة عــلــى اشــتــبــاكــات شهدتها 

القرية ونقاط قريبة، لم تسفر عن أي تغييٍر 
بمواقع سيطرة أي منهما في تلك املناطق.

وكــانــت قــد وصــلــت مــجــمــوعــات مــن »الجيش 
الـــســـوري الــحــر« إلـــى شــرقــي تــل رفــعــت، التي 
كانت واحدة من أهم مواقع سيطرة املعارضة 
عليها  تسيطر  أن  قبل  الشمالي،  بريف حلب 
»وحدات حماية الشعب« الكردية في فبراير/ 
غطاء  مــن  حينها  مستفيدة  املــاضــي،  شــبــاط 
جـــوي روســـي كــثــيــف، خـــالل تــصــاعــد الــخــالف 

عادل األحمدي

تشكل مشاورات املبعوث األممي إلى اليمن، 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحـــمـــد، بــمــا فـــي ذلــك 
اجــتــمــاعــه أمــــس اإلثـــنـــن بـــوفـــد االنــقــالبــيــن 
املفاوض في صنعاء، محاولة جديدة للدفع 
بــخــطــة ســيــاســيــة- أمــنــيــة إلنــهــاء الــحــرب في 
البالد تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية 
الجمهورية،  لرئيس  توافقي  نائب  وتسمية 
وانــســحــاب قـــوات تحالف االنــقــالب مــن أبــرز 
ثــالث مــحــافــظــات، صنعاء والــحــديــدة وتعز، 
وذلـــك انــطــالقــًا مــن بــنــود املــبــادرة الــتــي أعلن 
عنها وزير الخارجية األميركي، جون كيري، 
رافقت  التي  األجـــواء  لكن  قبل نحو شهرين. 
زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء لم تحمل 
مؤشرات حــول وجــود اتجاه لتسهيل مهمة 
املــبــعــوث األمـــمـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــنــود 
الــخــطــة الــتــي يــــروج لــهــا االنــقــالبــيــون تشير 
السياسية،  توجهاتهم  مع  تتوافق  أنها  إلى 

آنــذاك، على خلفية  الروسي لذروته   - التركي 
إسقاط أنقرة للمقاتلة الروسية على الحدود 
الـــســـوريـــة الــتــركــيــة فـــي 24 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي املـــاضـــي. وأكــــد قــائــد جــيــش التحرير 
املـــشـــارك فـــي »درع الــــفــــرات«، مــحــمــد الــغــابــي 
العسكرية  »العمليات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
مستمرة النتزاع السيطرة على مدينة الباب، 
آخـــر مــعــاقــل داعــــش فـــي شــمــال ســـوريـــة«، في 
ــارة واضـــحـــة إلـــى أن اســـتـــرداد مــديــنــة تل  ــ إشـ
رفعت ومحيطها من الوحدات الكردية، ليس 
من أولويات »درع الفرات« في الوقت الحالي 

.
ّ

على األقل
ــــس،  ــة، أمــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــل املــ ــائــ ــّدت فــــصــ ــ ــــصــ وقـــــــد تــ
موالية  ومليشيات  الــنــظــام،  قـــوات  ملــحــاوالت 
ــتـــحـــام حــــي صـــــالح الــــديــــن، وكــّبــدتــهــا  لـــهـــا اقـ
خسائر كبيرة. وُيعّد هذا الحي من أقدم وأهم 
غــرب حلب، بعد  املعارضة في جنوب  معاقل 
أن انتزعته من قوات النظام في منتصف عام 
فــي حلب.  لها  الكبيرة  االنــدفــاعــة  إبــان   ،2012
بعدها، استعادت قوات النظام أجزاء من هذا 
 
ً
كامال استعادته  في  ولكن محاوالتها  الحي، 

واجه بمقاومة من قوات املعارضة، 
ُ
فشلت، إذ ت

وتتكّبد خسائر فادحة.
مـــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت وكـــالـــة ســـانـــا الــتــابــعــة 

خصوصًا في ما يتعلق بتقليص صالحيات 
ــه مــنــصــور هـــادي  الــرئــيــس الــحــالــي عــبــد ربــ
بالنائب  يطيح  جديد  رئيس  نائب  وتعين 

الحالي علي محسن األحمر. 
وجـــاء لــقــاء ولـــد الــشــيــخ أحــمــد بــالــوفــد الــذي 
يــــتــــرأســــه عــــن الـــحـــوثـــيـــن، املــــتــــحــــدث بــاســم 
الـــجـــمـــاعـــة، مــحــمــد عـــبـــدالـــســـالم، وعــــن حــزب 
املــؤتــمــر الشعبي الــعــام، عـــارف الـــزوكـــا، بعد 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة تــخــلــلــتــهــا خــــالفــــات حـــول 
الوفد  اللقاء معه. وكــان  الجهة املعنية بعقد 
املفاوض قد رفض اللقاء واشترط أن يجتمع 
»املجلس السياسي األعلى  املبعوث األممي بـ
االنــقــالب  تحالف  شكله  الـــذي  اليمن«  إلدارة 
قبل فترة، غير أن ولد الشيخ أحمد رفض قبل 
أن يــوافــق وفـــد االنــقــالبــيــن املـــفـــاوض الحقًا 
ــع املـــبـــعـــوث األمـــمـــي.  عــلــى عــقــد االجـــتـــمـــاع مـ
وأضـــيـــف إلــــى ذلــــك »ضــغــط عــســكــري« رافـــق 
لوكالة  أفــاد شهود عيان  اللقاء، بعدما  عقد 
»األناضول« أن عشرات املسلحن نفذوا وقفة 
ــام مقر  املــبــعــوث األمــمــي أمـ احتجاجية ضــد 
إقامته في فندق الشيراتون، وذلك بالتزامن 
مع اجتماعه بالوفد التفاوضي لالنقالبين. 
وجــــاءت الــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة بــعــد يـــوم من 
ــه حـــزب املــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام، 

ّ
هــجــوم شــن

الذي يتزعمه الرئيس املخلوع علي عبد الله 
صالح، على املبعوث األممي متهمًا إياه بأنه 
أصبح »مبعوثًا سعوديًا«، و»ليس محايدًا«. 
ــاد مــوقــع »املـــصـــدر أون اليـــن«  مـــن جــهــتــه، أفــ
ــر بـــأخـــرى  ــذكـ ــذه الـــحـــادثـــة تـ ــ ــأن هـ ــ الــيــمــنــي بـ
حــاصــر مسلحون  فـــي 2011 حـــن  مــشــابــهــة 
تابعون لصالح األمن العام ملجلس التعاون 
من  وعـــدد  الــزيــانــي،  عبداللطيف  الخليجي، 
الــدبــلــومــاســيــن فـــي ســـفـــارة اإلمــــــــارات لــدى 
صنعاء، بعدما كانوا يحاولون إقناع صالح 
العلم  الخليجية، مع  املبادرة  بالتوقيع على 
بــأنــه فــي عـــام 2011 اتــخــذ »الــحــصــار« بعدًا 

ــيـــر اســـتـــعـــادت أمـــس،  ــــوات األخـ لــلــنــظــام أن قـ
تلة  »الحلفاء«  بـ  وصفتهم  ما  مع  بالتعاون 
ــك بــعــد يــوم  ــ ــازو جـــنـــوب غـــربـــي حـــلـــب، وذلـ ــ بـ
النظام السيطرة  واحــد مــن اســتــعــادة جيش 
على كتيبة الــدفــاع الــجــوي. وأفـــادت مصادر 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــحــلــيــة فـــي حــلــب، لـــ
ـــي بـــاب  ــران الـــحـــربـــي اســـتـــهـــدف، حـــيَّ ــيــ ــطــ »الــ
قــوات  وقــاضــي عسكر«. كما قصفت  الحديد 
يوسف،  الشيخ  تلة  في  مواقعها  من  النظام 
حيي الصاخور وطريق الباب، فيما استهدف 
قصف مماثل من جبل عزان باملدفعية، قرية 
الــوضــيــحــي ومــحــيــطــهــا، جــنــوبــي املــحــافــظــة. 
وقتل أربعة مدنين على األقل بينهم نساء، 
ــارٍة نفذتها طــائــرات روســيــة  وأطـــفـــال، فــي غــ

على حي املرجة الحلبي.
الروسي،  الطيران  يفارق  لم  ذلــك،  في غضون 
وطــيــران الــنــظــام ســمــاء محافظة إدلـــب شمال 
عليها فصائل  تسيطر  الــتــي  ســوريــة،  غــربــي 
مـــعـــارضـــة، مــرتــكــبــن أكـــثـــر مـــن مـــجـــزرة بحق 
ــاء. وذكــــر  ــ ــسـ ــ مـــدنـــيـــن مــــن بــيــنــهــم أطــــفــــال ونـ
»العربي  لـــ  كــركــص  اإلعــالمــي محمد  الناشط 
صيب 

ُ
وأ قتلوا،  مدنين  »سبعة  أن  الــجــديــد«، 

أكــثــر مـــن ســبــعــن فـــي مــديــنــة خـــان شــيــخــون، 
ُجلهم من النساء واألطــفــال، بينهم 17 بحالة 

ــم قـــطـــع الـــطـــرقـــات  تــصــعــيــديــًا مــخــتــلــفــًا إذ تــ
ــــى إجــــالء  ــع إلــ ــ ــلـــحـــن، مـــمـــا دفــ مــــن قـــبـــل املـــسـ

الدبلوماسين جوًا. 

مضامين خطة ولد الشيخ أحمد 
وأوضـــحـــت مـــصـــادر يــمــنــيــة قــريــبــة مـــن وفــد 
االنـــقـــالبـــيـــن أن الــــوفــــد تــســلــم مــــن املــبــعــوث 
األمــمــي، خـــالل الــلــقــاء الـــذي عــقــد اإلثــنــن في 
املقترحة  الجديدة  خطته  مضامن  صنعاء، 
دولــيــًا لحل سلمي لــأزمــة فــي الــبــالد. ووفقًا 
لـــلـــمـــصـــادر تـــضـــم الـــخـــطـــة املـــقـــتـــرحـــة بـــنـــودًا 
ــرى  ــ مــتــعــلــقــة بـــالـــخـــطـــوات الـــســـيـــاســـيـــة، وأخـ
بالترتيبات األمــنــيــة، وهــي عــبــارة عــن نقاط 
»مــبــادرة  بـــ املــعــروفــة  للمقترحات  تفصيلية 
كـــــيـــــري«. وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر الـــقـــريـــبـــة مــن 
ــة فــــي شــقــهــا  ــيــــن، تــتــضــمــن الـــخـــطـ ــقــــالبــ االنــ
الــســيــاســي، تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة 
الجمهورية،  لرئيس  توافقي  نائب  وتسمية 
هــادي  منصور  عبدربه  الرئيس  يــقــوم  فيما 
بمنح صالحيات واسعة/أو نقل صالحياته 
لــنــائــبــه الـــتـــوافـــقـــي، بــمــا يــمــكــنــه مـــن تشكيل 
ــادت تــســريــبــات  ــ الــحــكــومــة. وفـــي الــســيــاق، أفـ
االنقالبين بأن الحكومة ستكون باملناصفة 
ــقــــوى املـــوالـــيـــة  بــــن األطــــــــراف الـــتـــي تــمــثــل الــ
للشرعية من جهة، والحوثين وحزب صالح 

من جهة أخرى.
ــي، تـــؤكـــد الـــخـــطـــة عــلــى  ــنــ ــــي الـــجـــانـــب األمــ وفـ
انـــســـحـــاب املـــجـــمـــوعـــات املـــســـلـــحـــة الــتــابــعــة 
للحوثين وحلفائهم من ثالث مدن رئيسية 
العاصمة  وتشمل  )أ(،  النقطة  تسميه  مــا  أو 
صــنــعــاء ومــحــافــظــة الـــحـــديـــدة )الــســاحــلــيــة( 
غربًا، ومحافظة تعز، على أن يتم إنشاء لجان 
أمــنــيــة وعــســكــريــة فــي املــحــافــظــات لــإشــراف 
الترتيبات األمنية والعسكرية  على مختلف 

املتعلقة باالنسحاب ووقف إطالق النار. 
وفـــي الـــوقـــت، الـــذي أكـــد فــيــه أكــثــر مــن مصدر 

حـــرجـــة. وذلــــك إثــــر 12 غــــارة جــويــة لــلــطــيــران 
الــروســي«. ونـــّوه إلــى أن »الــطــائــرات الروسية 
االنفجار«.  شديدة  بصواريخ  املدينة  قصفت 
تلوا 

ُ
وأفاد كركص أن »سبعة مدنين آخرين ق

فــي مــديــنــة كــفــرتــخــاريــم، فــي شــمــال املحافظة 
بقصف من الطيران الروسي، في الوقت الذي 
بجبل  عويد  كفر  بلدة  فــي  أم وطفلتها  قتلت 
ــة، بــقــصــف مــدفــعــي مـــن جــيــش الــنــظــام  الــــزاويــ

املتمركز في معسكر جورين، بريف حماة«.
ــان ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي عــلــى مــوعــد مع  وكــ
ــــس، اســتــهــدف أغــلــب  قــصــف جــــوي كــثــيــف أمـ
مــدنــه وبــلــداتــه وقــــراه، مــن دون وقـــوع قتلى، 
ــذه املــــــدن مــن  ــ بــســبــب نــــــزوح أغـــلـــب ســـكـــان هـ
ــع انـــطـــالق  ــن شـــهـــر مــ بـــيـــوتـــهـــا، مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
التي أفضت إلى سيطرتها  املعارضة  معركة 
على مــدن وبــلــدات عـــدة، قبل أن تــتــراجــع عن 
مــــعــــردس، وكــــوكــــب، ومــــعــــان، إبــــــان الـــخـــالف 
الـــدمـــوي بـــن جــنــد األقـــصـــى، وحـــركـــة أحــــرار 
الــشــام. وقــد شهد ريــف حماة الشمالي خالل 
ــبـــوع املـــاضـــي وحـــــده، نــحــو 1400 غـــارة  األسـ
جــويــة مـــن طـــيـــران حــربــي ومـــروحـــي فـــي ظل 
اســتــقــدام قـــوات الــنــظــام تــعــزيــزات كــبــيــرة إلــى 
مناطق شمال حماة، ملنع قوات املعارضة من 

استرداد املدن التي خسرتها.

فـــي الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أال مــعــلــومــات لــديــه 
حــــول حــقــيــقــة الــتــفــاصــيــل املــســربــة بــعــد لــقــاء 
ولد  إسماعيل  األممي  باملبعوث  االنقالبين 
الــشــيــخ أحـــمـــد، أبــــدى مـــصـــدران قــيــاديــان في 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن وحـــــزب صـــالـــح تــرحــيــبــًا 
واعتبر  املــنــشــورة.   التفاصيل  تــجــاه  مبدئيًا 
ــن مـــضـــامـــن  ــ ــــرج عــ ــخـ ــ ــا ال تـ ــ ــهـ ــ املـــــــصـــــــدران أنـ
الــنــقــاشــات الــتــي تــركــزت حــولــهــا املــفــاوضــات 
فــي الكويت وغيرها مــن الــجــوالت، إال أنــه لم 
يتأكد ما إذا كانت اإلجراءات األمنية املقترحة 
الــحــكــومــة، أم أن  ستجري أواًل وفــقــًا لــشــروط 
ــة ســتــجــري  ــيـ ــنـ اإلجــــــــــراءات الــســيــاســيــة واألمـ
تأكدت  لــو  فيما  املقترحات،  وتعد  بالتزامن. 
ــقــــت عــلــيــهــا مــخــتــلــف األطــــــــراف، نسخة  ووافــ

الــتــي قدمتها  الخليجية  املـــبـــادرة  مــن  قــريــبــة 
دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2011، 
الرئيس  نــقــل  ــرز مضامينها  أبـ كــانــت  والــتــي 
إلى  عبدالله صالح صالحياته  السابق علي 
ــادي،  ــذاك( عـــبـــدربـــه مــنــصــور هــ ــنـ ــيـ نــائــبــه )حـ
وتشكيل حكومة وفاق وطني باملناصفة بن 
حزب صالح والقوى املؤيدة للثورة الشبابية.

في غضون ذلــك، نفى نائب وزيــر الخارجية 
الكويتي، خالد الجارالله، أمس اإلثنن، قيام 
بــالده بوساطة بن األطــراف اليمنية إلنهاء 
أخبار تحدثت  الــبــالد. وردًا على  في  الحرب 
عـــن وجــــود وســـاطـــة كــويــتــيــة ـ عــمــانــيــة، قــال 
الـــجـــار الــلــه إنـــه »ال تــوجــد وســـاطـــة كويتية 
في هــذا اإلطـــار، ولكن يوجد دائمًا استعداد 

كــويــتــي لــدعــم الــجــهــود الــهــادفــة لــوضــع حد 
لهذه الــحــرب فــي الــيــمــن«، بحسب مــا أوردت 
ــار إلــى أن املبعوث   وكــالــة »األنـــاضـــول«. وأشـ
األممي »يبذل جهوده في هذا املجال، ولديه 
توافق وحل«.  إلى  الوصول  بإمكانية  تفاؤل 
ــكـــويـــت اســـتـــضـــافـــت  مــــشــــاورات  يـــذكـــر أن الـ
السالم اليمنية، برعاية األمم املتحدة، ألكثر 
مــن 90 يــومــًا، بــن 21 أبــريــل/ نيسان وحتى 
6 أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، لــكــنــهــا فــشــلــت في 

تحقيق السالم. 
 

هجومان لهادي وبن دغر
 الرئيس اليمني، أمس 

ّ
في هــذه األثــنــاء، شــن

بعد  الحوثين  اإلثــنــن، هجومًا جديدًا على 
فشل الهدنة التي أعلنت أخيرًا. ونقلت وكالة 
التي  نسختها  فــي  )ســـبـــأ(،  اليمنية  األنـــبـــاء 
تديرها الشرعية، عن هادي قوله أمس خالل 
االجــتــمــاع مــع الــســفــيــر الــصــيــنــي لـــدى اليمن 
تــيــان تــشــي،  إن«االنــقــالبــيــن خــرقــوا الهدنة 
التي أعلنتها األمم املتحدة )نهاية األسبوع 
املاضي ملدة 72 ساعة( وكانت بالنسبة لهم 
فــرصــة لــلــتــمــدد واالنـــتـــشـــار واالعــــتــــداء على 
األبــريــاء وتهديد حــدود الــجــوار«. من جهته، 
انــتــقــد رئــيــس الـــــوزراء الــيــمــنــي، أحــمــد عبيد 
ــران، متهمًا إياها  بــن دغـــر، أمــس اإلثــنــن، إيــ
»تــأديــة دور بـــارز فــي تعنت االنــقــالبــيــن«.  بـــ
وأضـــاف بــن دغـــر، خــالل لقائه فــي العاصمة 
األردنــيــة عــّمــان، مــع نظيره هــانــي امللقي، أن 
»إيــران تــؤدي دورًا في تعنت الحوثين  من 
السياسية  واملــواقــف  بالسالح  خــالل دعمهم 
ــة )ســـبـــأ(.  ــالـ ــام 2004«، بــحــســب وكـ ــعـ الـ مــنــذ 
وأعــــــرب رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــمــنــي عـــن تطلع 
فــي  دورًا  األردن  ــــؤدي  ــ يـ أن  إلـــــى  حـــكـــومـــتـــه 
إقناع الحوثين وقــوات صالح بالعدول عن 
مشروعهم الذي ينهي العملية السياسية في 

اليمن، على حد قوله.

عراقيل أمام تحرير تل رفعت... 
والقتل يتمدد إلى إدلب وريف حماة

ضحايا قصف دوما )عبد دوماني/فرانس برس(

تفقد  المبعوث األممي موقع غارة صالة العزاء في صنعاء )محمد حويس/فرانس برس(

بدر الراشد

تبعد مدينة كركوك العراقية عن 
املوصل ما يزيد عن الساعتني 

بقليل، بالسيارة. أي أن استهداف 
املدينة من قبل قرابة 74 انغماسيًا/

انتحاريًا من عناصر تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعش(، ال يحتمل أن 

يكون تكتيكًا عسكريًا ملواجهة 
حصار التنظيم داخل املوصل. 

صحيح أيضًا أن عناصر التنظيم 
يتواجدون في الحويجة بالقرب من 
كركوك، لكن حجم البلدة ووضعها 

االستراتيجي ال يجعل استهداف 
كركوك تكتيكًا عسكريًا، إلنقاذ 
الحويجة. هناك رسالتان لهجوم 

كركوك، املدينة املحصنة بعشرات 
اآلالف من عناصر البشمركة، أولها 

استعراضي. فالتنظيم يستعرض 
قوته كعادته. فبعد دخول املوصل 

في 2014، حاول أن يتحدث عن 
قرب »معركة بغداد« ليزحف الحقًا 
باتجاه أربيل، الخطوة التي أدت إلى 
تدخل التحالف الدولي ضد »الدولة 

اإلسالمية« بقيادة الواليات املتحدة، 
وشن حمالت قصف على التنظيم، 

لم تتوقف منذ ذلك الحني. وأثناء 
هجوم القوات الحكومية العراقية 

ومليشيات »الحشد الشعبي« 
الطائفية على الرمادي، تحدث 
التنظيم عن »معركة سامراء«. 
هنا تأتي رسالة مشابهة اليوم 

»أنتم تحاصرون املوصل، لكننا 
سنضرب في كركوك«. يريد أن 
يقول التنظيم ألتباعه وخصومه 

على السواء، إنه ما زال قادرًا على 
املبادرة، واإليالم. الرسالة الثانية 

أكثر وضوحًا وصخبًا. يريد 
»داعش« أن يقول للعالم، والواليات 
املتحدة تحديدًا، إن معركة املوصل 

ليست النهاية. فالتنظيم حتى 
وهو محاصر في املوصل، قادر 
على الضرب في مدينة محصنة 
ومستقرة مثل كركوك. الخطوة 

التي تلمح إلى مستقبل العراق بعد 
فقد التنظيم هيمنته على املوصل: 

ظهور لالنتحاريني فجأة في أي 
مكان، نشر الفوضى والقتل والدمار 
لساعات، وهنا ينتهي كل شيء، في 

معركة استنزاف قد تطول. 
يريد التنظيم أن يقول إنه وإن 

فقد سيطرته على مدينة أو 
محافظة عراقية، إال أن هناك آالف 

االنتحاريني الذين إن لم يتمكنوا 
من مواصلة القتال على األراضي 

السورية، سيمتلكون زمام املبادرة، 
ويضربون بقوة في العراق، في أي 
مكان. أي أن حلم العراق بالوصول 
إلى مرحلة ما بعد »داعش«، ما زال 

بعيد املنال.

تشير تسريبات االنقالبيين 
في اليمن إلى أن خطة 

السالم، التي يحملها 
المبعوث األممي 

إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد، تتضمن حكومة 

وحدة ونائَب رئيس 
توافقيًا فضًال عن 

انسحاب تحالف االنقالب 
من 3 محافظات

أعلنت قوات الشرعية في اليمن، أمس اإلثنين، أن 5 من مسلحي جماعة 
اهلل  عبد  علي  المخلوع  للرئيس  الموالية  والقوات  )الحوثيين(  اهلل  أنصار 
الشرقية  األحــيــاء  فــي  ُقتلوا  صــالــح، 
لمدينة تعز، خالل مواجهات متفرقة 
انــدلــعــت فــي أكــثــر مــن مــكــان على 
أن  وذكــرت  ساعة.   24 من  أكثر  مدى 
المقاومة  الحوثيين هاجموا مواقع 
مما  المحافظة،  حي  في  والشرعية 
بجوار  الجانبين  بين  معارك  إلــى  أدى 
محيط  وفــي  المركزي،  البنك  مبنى 
القصر الجمهوري، شرقًا، دون أن يحرز 

المهاجمون أي تقدم ميداني.

صّد هجمات في تعز
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أوكرانيا تحتج 
ضد نظام األسد

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ــــت  ــ ــدعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
األوكـــرانـــيـــة الــقــائــم بــأعــمــال الــنــظــام 
كييف، حسن خضور،  في  السوري 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــصـــريـــحـــات رئــيــســة 
مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، هــديــة 
عباس، بشأن اعتراف دمشق بضم 
روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014. 
وقـــالـــت الــنــاطــقــة بـــاســـم الــخــارجــيــة 
ــا بـــيـــتـــســـا،  ــ ــنــ ــ ــاريــ ــ األوكــــــــرانــــــــيــــــــة، مــ
بــرافــدا«،  »أوكراينسكايا  لصحيفة 
أبلغت  إن حكومتها  اإلثــنــن،  أمــس 

الطرف السوري بأن
»مثل هذه التصريحات هي خطوة 
ــة تـــجـــاه بــــالدنــــا ومــثــيــرة  ــ غـــيـــر وديــ

الستياء عميق«.
)العربي الجديد(

بنكيران: الوطن انتصر 
في انتخابات المغرب

أول اجتماع لحكومة تصريف  في 
األعــــــمــــــال املــــغــــربــــيــــة، أكـــــــد رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة املـــكـــلـــف لــــواليــــة ثــانــيــة، 
أمــس اإلثنن،   ، اإللــه بنكيران  عبد 
أن االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، فـــي 7 
الــــجــــاري،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
»مــــرت بــــردًا وســـالمـــًا عــلــى الــبــالد، 
واملـــهـــم فــيــهــا أن الـــوطـــن انــتــصــر«. 
ــنــــكــــيــــران مــــشــــاوراتــــه  ويــــــواصــــــل بــ
مـــع الــعــديــد مـــن األحـــــزاب لتشكيل 
بأن  تعهد  وقــد  العتيدة.  الحكومة 
يـــواصـــل بــعــد االنـــتـــخـــابـــات املــســار 
إلـــى جــانــب املــلــك محمد الــســادس، 
كل واحد في منصبه وموقعه، وفق 

قوله.
)العربي الجديد(

السعودية: سنواصل 
مكافحة حزب اهلل

ــر الـــدولـــة فـــي الــســعــوديــة،  ــ نــقــل وزيـ
وزيــــر الــثــقــافــة واإلعــــــالم بــالــنــيــابــة، 
ــد، فــي  ــيـ ــعـ ــد بــــن سـ ــعـ ــام بــــن سـ عــــصــ
بــــيــــان، تـــمـــســـك املـــمـــلـــكـــة بــمــواصــلــة 
ــتــــه »مــــكــــافــــحــــة األنــــشــــطــــة  ــمــ مــــــا ســ
ــيـــة« لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي.  ــابـ اإلرهـ
ــاء املـــوقـــف بــعــد جــلــســة مجلس  وجــ
ــوزراء الـــســـعـــودي، الــتــي تــرأســهــا  ــ ــ الـ
ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز فــي  املـ
الرياض.  بالعاصمة  اليمامة  قصر 
وأوضح بيان بن سعيد أن الرياض 
الشركاء  مــع  العمل  »فــي  ستستمر 
الــعــالــم، لكشف أنشطته  أنــحــاء  فــي 

اإلرهابية واإلجرامية«.
)األناضول(

مصر تدرس دمج وزارات 
لمواجهة األزمة

كــشــفــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة مــطــلــعــة، 
أمــس اإلثــنــن، عــن أن الفترة املقبلة 
 وزاريــًا في حكومة 

ً
ستشهد تعديال

رئـــيـــس الــــــــــوزراء املــــصــــري، شــريــف 
الــتــغــيــيــر  أن  مـــــؤكـــــدة  ــل،  ــيــ ــاعــ ــمــ إســ
هدفه األول دمــج عــدد من الـــوزارات 
الــبــالــغ عــددهــا 34 حقيبة، مــن أجل 
تــرشــيــد االســـتـــهـــالك والــنــفــقــات في 
األزمــات  الــــوزارات وملواجهة  بعض 
بها  تمر  التي  الخانقة  االقتصادية 

البالد في الوقت الحالي. 
)العربي الجديد(

مفاوضات 
إيرانية ــ أوروبية

ــي  ــ ــاد األوروبــ ــحــ ــران واالتــ ــ تــعــقــد إيــ
ــات فــــــي بـــــروكـــــســـــل عــلــى  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ مــ
مستوى مساعدي وزراء الخارجية، 
فـــي شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون األول 
ــدد مــــن املـــلـــفـــات،  ــ ــبـــل، لــبــحــث عـ ــقـ املـ
ــاد املـــتـــحـــدث بــاســم  ــ بــحــســب مــــا أفــ
الخارجية اإليرانية، بهرام قاسمي 
)الــصــورة(، أمــس اإلثــنــن. وذكــر أن 
املــحــادثــات مــع االتـــحـــاد األوروبــــي 
ــدة وســـتـــســـتـــمـــر فــي  ــ ــذ مــ ــنـ بـــــــدأت مـ
املــســتــقــبــل لــبــحــث قـــضـــايـــا هـــامـــة، 
ــان،  ــ ــســ ــ ــــوق اإلنــ ــقـ ــ ــلــــف حـ ــا مــ ــهــ ــنــ ومــ
بــاإلضــافــة إلــى بحث أفــق التعاون 
الــثــنــائــي وتـــبـــادل الــخــبــرات فــي ما 
واالقتصاد  بالتكنولوجيا  يتعلق 

وغيرها من املسائل.
)العربي الجديد(
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بغداد تنفي مشاركة 
قوات تركية في المعارك 
ــيــــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة  نـــفـــت قــ
فــي الــعــراق، أمــس اإلثــنــن، مشاركة 
الـــــــقـــــــوات الــــتــــركــــيــــة فــــــي عـــمـــلـــيـــات 
اســـتـــعـــادة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 
ــدث بـــاســـم  ــحــ ــتــ ــل. وقــــــــال املــ ــ ــــوصــ املــ
ــيـــادة الــعــمــلــيــات، الــعــمــيــد يحيى  قـ
رســـول، فــي بــيــان، إن »األنــبــاء التي 
ــة تـــركـــيـــا فــي  ــاركـ ــشـ ــن مـ تـــحـــدثـــت عــ
عن  عارية  نينوى،  عمليات تحرير 
الــصــحــة«، مضيفًا أن »تــلــك الــقــوات 
لن تشارك في العمليات بأي شكل 

من األشكال«.
)العربي الجديد(

جاووش أوغلو: قتلنا 
17 متشددًا في الموصل

ــيــــة الـــتـــركـــي،  قــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــ
مولود جاووش أوغلو )الصورة(، 
املدفعية  نــيــران  إن  اإلثـــنـــن،  أمـــس 
التركية قتلت 17 من أعضاء تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« )داعــش(، منذ 
بــــدء مــعــركــة لـــطـــردهـــم مـــن مــديــنــة 
جاووش  وأعلن  العراقية.  املوصل 
ــــالل مـــؤتـــمـــر صــحــافــي  ــو، خــ ــ ــلـ ــ أوغـ
ــارك  ــان مـ مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي جــ
أيرولت في أنقرة، أن أربع مقاتالت 
ــراز »أف 16« تتأهب  تــركــيــة مــن طـ
أن  وأعــلــن  العملية.  فــي  للمشاركة 
أيضًا  أكبر  بشكل  ستنشط  تركيا 
في قتال حزب العمال الكردستاني 

في العراق.
)رويترز(

العبادي ونظيره 
السويدي 

يبحثان تطورات الحرب 
بــحــث رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
ــادي )الـــــــصـــــــورة(، مــع  ــبــ ــعــ ــيــــدر الــ حــ
نــظــيــره الــســويــدي ســتــيــفــان لــوفــن، 
فــي بــغــداد، أمــس اإلثــنــن، مجريات 
ــم الـــدولـــي  ــدعــ ــل، والــ مــعــركــة املــــوصــ
املــقــدم إلـــى الـــعـــراق. وقـــال الــعــبــادي، 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بـــحـــضـــور 
ــنــا فــي املــراحــل النهائية 

ّ
لــوفــن، »إن

للمعارك الجارية لتحرير العراق من 
 »كافة املكونات 

ّ
اإلرهاب«، مؤّكدا أن

العراقية تشارك في معركة املوصل، 
ولن نسمح بأي تجاوز على حقوق 
ـــزور لــوفــن  ــيـ اإلنــــســــان فـــيـــهـــا«. وســ
إقليم كردستان للقاء رئيس اإلقليم، 

مسعود البارزاني. 
)العربي الجديد(

الملك سلمان والبشير 
يبحثان تطورات المنطقة

بــحــث املــلــك الــســعــودي ســلــمــان بن 
السوداني  الرئيس  مع  عبدالعزيز 
ــيــــر )الــــــــــصــــــــــورة(، فــي  ــبــــشــ عــــمــــر الــ
الرياض، أمس اإلثنن، مستجدات 
ــــي املـــنـــطـــقـــة. وذكــــــرت  األوضــــــــــاع فـ
ــة أنــــه  ــوديــ ــعــ ــســ وكـــــالـــــة األنــــــبــــــاء الــ
جــــرى خــــالل الــجــلــســة اســتــعــراض 
التعاون  األخــويــة وآفــاق  العالقات 
الثنائي في كافة املجاالت، إضافة 
ــاع  ــ ــــى بـــحـــث مـــســـتـــجـــدات األوضــ إلـ
في املنطقة. يشار إلى أن السودان 
يشارك في التحالف العربي، الذي 
الشرعية  لدعم  السعودية،  تــقــوده 

في اليمن.
)األناضول(

السويد تعيد فتح 
سفارتها في تونس 

أعلن السفير السويدي في تونس، 
فريدريك فــلــورن، أمــس اإلثــنــن، أن 
وزيـــــرة خــارجــيــة الــســويــد، مــارغــو 
والــســتــروم، ســتــشــرف، الــيــوم، على 
في  السويدية  السفارة  فتح  إعــادة 
 13 من  إغالقها ألكثر  بعد  تونس، 
عامًا. وأشار فلورن إلى أن السويد 
كانت أغلقت سفارتها بسبب توتر 
الــعــالقــة مــع تــونــس، بــســبــب وضــع 
التسعينيات.  فــي  اإلنــســان  حــقــوق 
وأوضح أن تونس كانت من ضمن 
5 بـــعـــثـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة أغــلــقــتــهــا 
ــلـــك الـــفـــتـــرة لــنــفــس  الـــســـويـــد فــــي تـ

األسباب، وألسباب مادية أيضًا.
)العربي الجديد(

تـــبـــدو الـــوقـــائـــع املـــيـــدانـــيـــة لــتــحــريــر املــوصــل 
ــة اإلســـالمـــيـــة«  ــدولــ ــن تــنــظــيــم »الــ الــعــراقــيــة مـ
 

ّ
ــــيء، فــــي ظـــل ــــشـ )داعــــــــــش(، صــعــبــة بـــعـــض الـ
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة املــشــتــركــة فـــي فتح  فــشــل الــ
الثالث،  الرئيسية  املــدن  إلــى  للدخول  ثغرات 
الــتــي تــســعــى إلــيــهــا مــنــذ أيــــام، وهـــي تلكيف 
ووفقًا  بعشيقة.  مدينة  ومــركــز  والحمدانية 
لــلــقــادة الــعــراقــيــن فـــإن »الــســيــطــرة عــلــى تلك 
الــبــلــدات تــعــنــي بـــدء مــرحــلــة اقــتــحــام مدينة 

املوصل فعليًا«.
وقد تميزت معارك، أمس اإلثنن، باملناوشات 
ــتـــحـــاريـــة  ــيـــدة وتـــــعـــــّدد الـــعـــمـــلـــيـــات االنـ ــبـــعـ الـ
»داعش«، التي استهدفت القوات املهاجمة،  لـ
ــي  ــاروخــ  عـــــن تـــــبـــــادل الــــقــــصــــف الــــصــ

ً
فــــضــــال

التحالف  صّعد  كما  الطرفن،  بن  واملدفعي 
الدولي غاراته الجوية. في هذا السياق، كشف 
املوسوي،  الحسن  عبد  فاضل  الركن  العميد 
»الــعــربــي  مـــن قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة، لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »الــجــمــيــع يــســتــعــجــل الــنــصــر، 

لــذلــك فـــإن املـــعـــارك مــتــواصــلــة ولـــن تــتــوقــف«. 
ولفت إلى أن »ما تحقق جيد، حتى اآلن، لكن 
أنها  بعد ونعتقد  تــبــدأ  لــم  الصعبة  املــرحــلــة 
ستتراوح بن أسبوع إلى 10 أيام«، في إشارة 
إلـــى قـــرب انــهــيــار بــلــدات املــوصــل الرئيسية 
الثالث، الحمدانية وتلكيف وبعشيقة. وأشار 
املـــوســـوي إلــــى أن »املــشــكــلــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
كانت تعتبر معاناة في كل معركة سابقة هي 
التمويل واإلمــداد. وحاليًا هناك وفرة كبيرة 
 
ً
في الذخيرة والعتاد الثقيل واملتوسط فضال
عــن الــقــوات التي تقاتل. لــذا يمكن الــقــول، إن 

داعش ُيستنزف في الوقت الحالي«. 
 »داعش« هجمات كبيرة وواسعة على 

ّ
وشن

الــجــنــوبــي والــشــمــالــي، استهدفت  املــحــوريــن 
قوات الجيش و»البشمركة«. وأفادت مصادر 
»العربي الجديد«، أن »أكثر من 90  عسكرية لـ
 وجريحًا سقطوا في تلك الهجمات من 

ً
قتيال

ضباط  خمسة  بينهم  والــبــشــمــركــة  الــجــيــش 
كبار«. ووفقًا للمصادر، فقد تركزت الهجمات 
الـــشـــورة وطــريــق سنجار  عــلــى محيط بــلــدة 
الجبلي القديم )30 كيلومترًا شمال املوصل(. 
في املقابل، حررت القوات املشتركة أربع قرى، 
الطريق  على  جنوبًا  والكضبة  الخسفة  هي 
املؤدي إلى حمام العليل التي تمثل خاصرة 
املوصل الجنوبية. ومن جهة املحور الشرقي 
تم تحرير قريتي تيس خراب الكبيرة وتيس 
على  سيطرتها  عــن   

ً
فضال الصغيرة،  خــراب 

بلدة كرمليس، املسيحية التاريخية.
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــال قــائــد عمليات تحرير 
نــيــنــوى، الـــلـــواء الـــركـــن نــجــم الـــجـــبـــوري، في 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إنـــــه »تـــم  ــعــ حــــديــــث إلـــــى »الــ

املشاركة في  القوات  السطح بن  تطفو على 
مــعــركــة تــحــريــر املـــوصـــل، تــحــديــدًا بــن قــوات 
الــجــيــش وجــهــاز مكافحة اإلرهــــاب مــن جهة 
 
ً
وبــــن »الــبــشــمــركــة« مـــن جــهــة ثــانــيــة، فــضــال
»الحشد  بــن مليشيات  أخـــرى  عــن خــالفــات 
الــشــعــبــي« وأبــنــاء الــعــشــائــر الــعــربــيــة. ووفــقــًا 

الدوحة ـ العربي الجديد

آل  حمد  بن  خليفة  الشيخ  القطريون  يتذّكر 
ــذي يــســمــونــه »األمـــيـــر األب«، الـــذي  ثـــانـــي، الــ
أعلن عن وفاته مساء األحــد، عن عمر يناهز 
بلدهم  استقالل  أعلن  من  بأنه هو  عامًا،   84
عن االستعمار البريطاني، عام 1971، وبأنه 
ســـادس أمـــراء دولــتــهــم، وقــد تــم تشييعه في 
الــدوحــة، أمــس االثــنــن، بجنازة أدى الصالة 
فــيــهــا عــلــى جــثــمــانــه، فـــي جـــامـــع مــحــمــد بن 
ــاب، أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن  ــوهــ عــبــد الــ
حــمــد، وأمـــيـــر قــطــر الــســابــق )األمـــيـــر الـــوالـــد( 
الشيخ حمد بن خليفة. وذكرت وكالة األنباء 
الباكستاني،  الرئيس  أن  الرسمية  القطرية 
مــمــنــون حــســن، الــــذي يــقــوم بـــزيـــارة رسمية 
إلــى الــدوحــة، شــارك فــي أداء صــالة الجنازة، 
إضــافــة إلــى الــــوزراء والــشــيــوخ واملــســؤولــن، 
وأعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى 
الدوحة، وجموع من املواطنن قبل دفنه في 
مــقــبــرة الـــريـــان. وأعــلــن الـــديـــوان األمــيــري في 
قطر، عن استقبال املعزين في قصر الوجبة 
فـــي الــــدوحــــة، ملــــدة ثــالثــة أيـــــام. وكــــان األمــيــر 
الشيخ تميم قد أمر بإعالن الحداد العام في 

الدولة على مدى ثالثة أيام أيضًا.
ــــن مـــلـــوك  ووصـــــــل إلــــــى دولـــــــة قـــطـــر عــــــدد مـ
بـــلـــدان  ــن  ــ مـ خـــصـــوصـــًا  دول،  ومــــســــؤولــــي 
واجــب  لتقديم  الخليجي،  التعاون  مجلس 
الـــعـــزاء. وتـــقـــدم هــــؤالء الــعــاهــل الــســعــودي، 
ــــذي زار  ــز، الــ ــزيـ ــعـ ــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـ املـ
 عن العاهل البحريني، 

ً
الدوحة أمس، فضال

تلقى  كما  آل خليفة.  بــن عيسى  امللك حمد 

مــن رؤســاء  اتــصــاالت هاتفية  الشيخ تميم 
امللك محمد  املغربي،  العاهل  تقدمهم  دول، 
الـــســـادس ومـــن رئــيــس فــنــزويــال نــيــكــوالس 

مادورو.
ــد الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن حــمــد آل ثـــانـــي عــام  ولــ
1932، وهــو أحــد أبــنــاء الشيخ حمد بــن عبد 
الله آل ثاني. عن وليًا للعهد في فترة حكم 
الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، وتولى مقاليد 
وأعلن   .1972 فبراير/شباط   22 في  السلطة 
في 3 سبتمبر/أيلول 1971، استقالل قطر عن 
االستعمار البريطاني، إذ ألغى معاهدة عام 
1916 التي كرست االستعمار. وأعاد في شهر 
األول 1990 تشكيل مجلس  ديسمبر/كانون 
ــم تــعــيــن 19 عـــضـــوًا جـــديـــدًا،  ــورى، إذ تـ ــشــ الــ
كما  11 عضوًا سابقًا بعضويتهم.  واحتفظ 
تم إنشاء ديوان املحاسبة للتدقيق بشأن أداء 
األجهزة الحكومية. وساهمت قطر في عهده 
ــــدول الــخــلــيــج  بــتــأســيــس مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
الــجــيــش  كـــمـــا شــــــارك  ــام 1981.  ــ عـ الـــعـــربـــيـــة، 
القطري في حرب تحرير الكويت بعد الغزو 

العراقي عام 1990.
ثــانــي أحد  آل  بــن حمد  الشيخ خليفة  ويــعــد 

تأسست  وقــد  الحديثة.  قطر  دولــة  مؤسسي 
عــام 1977، جامعة قطر. وأنشئت  في عهده، 
في سنة 1982 مؤسسة حمد الطبية، لتقوم 
والعالجية  الطبية  الرعاية  خدمات  بتوفير 
فــي الـــدولـــة. وتــضــم املــؤســســة حــالــيــًا خمسة 
األمــراض  إلى عيادة  باإلضافة  مستشفيات، 
األولــيــة.  الصحية  الــرعــايــة  ومــراكــز  النفسية 
قام  عــام 1971،  فــي قطر  الحكم  توليه  وفـــور 
ــادة عـــدد  ــ ــ ــــالل زيـ بــتــوســيــع الـــحـــكـــومـــة مــــن خـ
الحقائب الوزارية. وعّن وزيرًا للخارجية، ثم 
عن مستشارًا له في شؤون البالد اليومية، 

كما قام عام 1972 بتعديل الدستور.
النفط في عهد  البالد من  وارتفعت عائدات 
اتفاقيات  لزيادة عدد  األب«، نتيجة  »األمير 
الشراكة في اإلنتاج، والتي وقعتها الحكومة 
اتفاقيتا  وأبــرمــت  أجنبية.  نفط  شركات  مع 
مشاركة فــي اإلنــتــاج مــع شركة »اســتــانــدارد 
فــي فبراير/شباط عــام 1985،  أف أوهــايــو«، 
فــي فبراير 1986. كما  ومــع شركة »أمــوكــو« 
أبـــرمـــت اتــفــاقــيــة أخـــــرى فـــي يــنــايــر/كــانــون 
الثاني 1989 بن قطر وشركة »إلف أكيتان« 

النفطية الفرنسية.
ثــانــي في  وتــولــى الشيخ حمد بــن خليفة آل 
يونيو/حزيران 1995 الحكم، وكان قد بويع 
وليًا للعهد في مايو/أيار 1977. وتنازل عن 
الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 
يــونــيــو/حــزيــران 2013. وشــهــدت دولـــة قطر 
فــي عــهــده إقــــرار دســتــور دائـــم تــم التصويت 
االقتصاد  في  واسعًا  نهوضًا  وعرفت  عليه، 
والتنمية، وتطورًا مشهودًا في تقدم العمران 

والتعليم والرياضة والخدمات.

أقــدامــنــا  الـــيـــوم، وثــّبــتــنــا  تــقــدم كبير  تحقيق 
فـــــي املــــنــــاطــــق الــــــرخــــــوة واملـــــــحـــــــررة حـــديـــثـــًا 
إلى  ولفت  املــوصــل«.  نحو  والتحرك مستمر 
أن »التنظيم فــي حالة تــراجــع«، واصــفــًا دور 
»الرئيسي«.  بـ املعركة  فــي  الــدولــي  التحالف 
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية داخل 
»التنظيم  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ املــوصــل 
شملت  املــديــنــة،  داخــــل  تلغيم  بعمليات  بـــدأ 
مـــنـــازل ومــبــانــّي ومـــحـــالت وطـــرقـــًا وحــواجــز 
في  الــواقــعــة  األحــيــاء  فــي  غالبيتها  معدنية، 
األطـــــــــراف«. بــــدورهــــا، أفــــــادت خــلــيــة اإلعــــالم 
العراقية تمكنت  »الــقــوات  أن  أمــس،  الحربي، 
مـــن تــحــريــر 74 مــنــطــقــة فـــي األســـبـــوع األول 
من معركة املــوصــل«. كما بــدأت مشاكل عدة 

الــجــنــوبــيــة والشمالية  املـــحـــاور  ملــصــادر فــي 
»أبــرز املشاكل تتمثل بوجود  للموصل، فإن 
شــعــارات طائفية ألفـــراد مــن الجيش وجهاز 
مكافحة اإلرهــاب يرفضها األكــراد. وأدت في 
حاالت عدة إلى شجار بن الجنود تم حلها 
 عن جودة نوعية الطعام التي 

ً
بسرعة، فضال

مقارنة  الــبــشــمــركــة،  عــنــاصــر  عليها  يحصل 
برداءة طعام القوات التابعة لبغداد«. وأفيد 
أيضًا، عن بدء عمليات تضييق من مليشيات 
الــحــشــد لــقــوات الــعــشــائــر، عــبــر قــطــع الطريق 
تلك  العليل على  الشورة وحمام  الرابط بن 

القوات التي تم تدريبها من قبل أنقرة.
وبــحــســب املـــصـــادر ذاتـــهـــا فـــإن تــلــك املــشــاكــل 
تتصاعد وقــد تتطور، لــذا فــإن زيـــارات قــادة 
العراقي  بالجيش  كبار  وضــبــاط  املليشيات 
»البشمركة«،  مــن  قـــادة عسكرين  عــن   

ً
فــضــال

ــاءت لــتــرتــيــب األوضـــــاع وســحــب التشنج  جــ
وحل تلك املشاكل.

الـــهـــجـــرة  وزارة  أفـــــــــادت  األثــــــنــــــاء،  هــــــذه  ــــي  فـ
ــّروا  الـــعـــراقـــيـــة، أن أكـــثـــر مـــن 3 آالف مـــدنـــي فــ
ــل بــســبــب الـــقـــتـــال، وتــم  مـــن ضـــواحـــي املـــوصـ
ُجــّهــزت  ومــعــســكــرات  فــي مخيمات  إسكانهم 
بشكل مسبق. من جهته، انتقد عضو منظمة 
ــداد، أكـــرم  ــغـ ــان الــعــراقــيــة فـــي بـ حــقــوق اإلنـــسـ
تجاه  بغداد  »غموض  بـ ما وصفه  العبيدي، 
املــدنــيــن فــي املـــوصـــل«. وأضــــاف فــي حديث 
»العربي الجديد«، أنه »تم تسجيل أكثر من  لـ
100 قتيل وجــريــح مــدنــي، مــنــذ بـــدء املــعــارك 
 وامرأة كما سجلنا أكثر 

ً
بينهم نحو 50 طفال

من 40 عملية إعدام لداعش بحق املدنين«.
أحمد، براء...

تهجير 
في كركوك

مجلس 
إدارة 

االستثمار

اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــش( عــلــى املــحــافــظــة يــوم 
الجمعة، في محاولة منه لتخفيف الضغط 
على عناصره فــي املــوصــل. وبــاشــرت قــوات 
البشمركة، جناح حزب االتحاد الكردستاني 
بـــزعـــامـــة جــــالل طـــالـــبـــانـــي، بــعــمــلــيــات طــرد 
 
ً
ــة فـــي كــــركــــوك، فــضــال ــازحـ ــل عــربــيــة نـ ــوائـ عـ

عــن هدمها عــشــرات املــنــازل لــعــوائــل عربية 
مـــن ســكــان كـــركـــوك األصــلــيــن تــحــت ذرائـــع 

مختلفة.
وأكدت مصادر داخل املدينة تنفيذ حمالت 
اعتقال واسعة بن الشبان النازحن طاولت 
اعتقال قضائية  أي مذكرة  دون  املئات، من 
تـــقـــوم بــهــا ســلــطــات كـــركـــوك الـــتـــي تخضع 
لسلطة حــزب االتــحــاد منذ أحـــداث يونيو/

»داعـــش«  فيها  الــتــي سيطر  حــزيــران 2014 
على مدن عراقية مختلفة. 

ــًا ملــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي كــــركــــوك، فــقــد  ــقــ ووفــ
الــهــدم أكثر مــن 150 منزال  طــاولــت عمليات 

عشر عامًا املاضية تكشف اصطدامهم برغبة 
الـــجـــيـــش أو االســـتـــخـــبـــارات فــــي مــشــاركــتــهــم 
أعــمــالــهــم، أو فــــرض شــــروط مــجــحــفــة عليهم 
لــيــتــمــتــعــوا بــمــصــالــحــهــم مــنــفــرديــن«. ويشير 
إلـــى أن »الــعــديــد مـــن املــشــاريــع االســتــثــمــاريــة 
ــنـــور بــســبــب تــعــنــت الــجــيــش في  لـــم تــبــصــر الـ
لــه فــي زمن  التخلي عــن األراضـــي املخصصة 
الـــحـــرب لــصــالــح املــســتــثــمــريــن«. ويــكــشــف أنــه 
ــن املـــخـــطـــط خـــــالل وضـــــع مـــشـــروع  ــم يـــكـــن مــ لــ
الـــقـــانـــون، أن تــســنــد رئـــاســـة املــجــلــس األعــلــى 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، أســــوة بــتــجــربــة سابقة 
ــاء مــجــلــس أعـــلـــى لــالســتــثــمــار فـــي عهد  إلنـــشـ
أنور السادات، إذ كان املجلس برئاسة رئيس 
الـــوزراء. إال أن السيسي أصــدر تعليمات بأن 
يــكــون هــو رئــيــس املــجــلــس األعــلــى، بحجة أن 
املستثمرين  وأن  املستثمرين،  يطمئن  »هـــذا 
األجـــانـــب الــذيــن الــتــقــاهــم مــن كــل الجنسيات 

طالبوه أن يتدخل شخصيًا لحل مشاكلهم«.
ــبـــرر الــســيــســي لــيــس  ويــعــتــبــر املـــصـــد ر أن مـ
وجــيــهــًا، ألن تــدخــلــه لــحــل املــشــاكــل ال يتطلب 

الموصل ـ أحمد الجميلي 
بغداد ـ براء الشمري

انتهى ثامن أيام معركة املوصل بال 
مؤشرات تفيد بقرب الوصول إلى 
أســــوار املــديــنــة، إذ ال تـــزال املــعــارك 
ــرب الـــبـــلـــدات والــقــصــبــات  ــ ــل وقـ ــ تـــجـــري داخـ
ــا بن  املــحــيــطــة بـــهـــا، بــمــســافــات تــــتــــراوح مـ
12 و20 كــيــلــومــتــرًا، عـــدا املـــحـــور الــجــنــوبــي 
الــــذي يــــزال يـــــراوح مــكــانــه مــنــذ يـــومـــن. في 
ــوازاة ذلــــك، بــــدأت مــالمــح مــشــاكــل جــديــدة  ــ مـ
املــوصــل  مــعــركــة  عــلــى خلفية  للعلن  تــظــهــر 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا، مـــــع تـــســـجـــيـــل قــــيــــام قـــــوات 
ألبناء  تهجير  بعمليات  الكردية  البشمركة 
 
ً
كــركــوك، فضال في محافظة  العربي  املكون 

العشرات  طــاولــت  هــدم  عمليات  تنفيذ  عــن 
من منازل السكان العرب في املحافظة على 
ها تنظيم »الدولة 

ّ
خلفية الهجمات التي شن

القاهرة ـ العربي الجديد

ــري،  تــــزامــــن إصـــــــدار الـــرئـــيـــس املـــصـ
عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا 
لالستثمار  أعــلــى  مجلس  بتشكيل 
برئاسته، مع موافقة حكومته على مشروع 
من  العديد  يلغي  لالستثمار،  جــديــد  قــانــون 
ــام الــتــي تــضــمــنــتــهــا الــتــعــديــالت الــتــي  ــكـ األحـ
صـــــدرت قــبــيــل مــؤتــمــر دعــــم اقـــتـــصـــاد مصر 
ــــارس/آذار  الـــذي أقــيــم فــي شـــرم الــشــيــخ فــي مـ
أثــبــتــت فشلها وعـــدم جــدواهــا  2015، والــتــي 
تشكيل  أن  والالفت  للمستثمرين.   بالنسبة 
املجلس األعلى الجديد لالستثمار يتناقض 
فـــي جــــزء مــنــه مـــع مـــا يــنــص عــلــيــه مــشــروع 
الــقــانــون الــجــديــد، األمــــر الــــذي يــعــكــس فشل 
الــدوائــر الرسمية املــصــريــة فــي الــحــد األدنــى 
مــــن الــتــنــســيــق. كـــمـــا يــعــكــس وجــــــود صــــراع 
عــلــى إدارة قــطــاع االســتــثــمــار بـــن األجــهــزة 
»الــســيــاديــة«  بـــ املــســمــاة  واألمــنــيــة  العسكرية 
ــزة الــحــكــومــيــة الــبــيــروقــراطــيــة  ــهــ وبـــــن األجــ
االستثمار  وهيئة  االستثمار  بــوزارة  ممثلة 

وقطاعاتها املختلفة.
ــقــــانــــون الــــــذي أقــــرتــــه الــحــكــومــة  ــــروع الــ ــــشـ ومـ
وستحيله إلى مجلس النواب يتضمن إنشاء 
ــلـــى لــالســتــثــمــار بـــرئـــاســـة رئــيــس  مــجــلــس أعـ
الحكومة وعدد  الجمهورية وعضوية رئيس 
كبير من الوزراء منهم وزيرا الدفاع والداخلية 
وممثلي أجهزة االستثمار املختلفة و9 خبراء 
وجــاء  الحــقــًا.  الــرئــيــس  يختارهم  اقتصادين 
ــقــــرار الـــــذي أصــــــدره الــســيــســي قــبــل صـــدور  الــ
القانون املرتقب، مكرسًا الوضع املميز للجيش 
االستخباراتية  والــدائــرة  مــن جهة  والــشــرطــة 
- الــرقــابــيــة الــتــي شــكــلــهــا الــســيــســي ملــعــاونــتــه 
مــصــدر  ويــــقــــول  ــة.  ــ ــ ــدول ــ الــ شـــــــؤون  إدارة  فــــي 
حــكــومــي مطلع شـــارك فــي اجــتــمــاعــات إعـــداد 
إضافة  فــرض  »السيسي  إن  القانون  مــشــروع 
املجلس  لتشكيل  والــداخــلــيــة  الـــدفـــاع  وزيــــري 
املذكور في القانون، ثم فاجأنا بضم رئيسي 
االســـتـــخـــبـــارات والـــرقـــابـــة اإلداريــــــــة«. واعــتــبــر 
أن هــــذه »رســـالـــة ســلــبــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن، ألن 
العرب  خاصة  وبصفة  األجــانــب  املستثمرين 
العسكرية  العقليات  مع  التعاون  يفضلون  ال 
بخبراتهم  قياسًا  املصرية  واالستخباراتية 
الـــســـابـــقـــة مـــعـــهـــا«. ويــــشــــرح إن »الـــعـــديـــد مــن 
املستثمرين قدموا شكاوى على مدار خمسة 

ــران، ومــنــاطــق في  ــزيــ ــد حــ ــ فـــي مــنــاطــق واحـ
قضاء الــدبــس، إضــافــة إلــى مــنــازل فــي قرية 
قتبه جنوب وجنوب غربي كركوك بواسطة 
الــــجــــرافــــات. وتـــــم ذلـــــك بـــعـــد طـــــرد الـــعـــوائـــل 
العربية منها بحجة أنهم حواضن لتنظيم 
اعــتــقــال نحو 350 مدنيًا  تــم  »داعــــش«. كما 
مــن دون مــذكــرات قبض، فــي حــن تتواصل 
عمليات طرد النازحن العرب من املسلمن 
ــنـــة. ووجــــــدت إدارة  واملــســيــحــيــن مـــن املـــديـ
كريم،  الدين  نجم  املحافظ،  بزعامة  كركوك 
القيادي في حزب االتحاد، وأحد املعروفن 
بعالقاته املمتازة مع اإليرانين، في سلسلة 
ــداءات اإلرهـــابـــيـــة الــتــي تــعــرضــت لها  ــتــ االعــ
املــاضــي، والتي خلفت  الجمعة  يــوم  املدينة 
نحو 200 قتيل وجريح من املدنين واألمن، 
الذي  النازحن  لتنفيذ مخطط طرد  فرصة 
املاضي بضغوط  الشهر  إلغائه  إلى  اضطر 
من األمم املتحدة وأطراف سياسية مختلفة 

داخل البالد. 
من جهته، أشار عضو البرملان العراقي عن 
»تحالف القوى العراقية«، ظافر العاني، إلى 
 »الــقــوات الــكــرديــة هــدمــت نحو 60 منزاًل 

ّ
أن

للسكان العرب في حي واحد حزيران وسط 
كــركــوك«. وتــحــدث عــن تــعــّرض األهــالــي من 
العربي إلى »حملة تهجير قاسية«،  املكون 

ــلــــى  ــلــــس األعــ املــــجــ ــرأس  ــ ــتــ ــ يــ أن  ــــرورة  ــــضــ ــالــ ــ بــ
لالستثمار، ال سيما أن إدارة هذا امللف بشكل 
ســيــاســي يــثــيــر قــلــق املــســتــثــمــريــن، خصوصًا 
األوروبين. ويرجح أن يكون هذا األمر »جزءًا 
من شخصية السيسي غير الواثقة في أي من 
مرؤوسيه، كما أنه يتخيل أنه ملم وخبير في 

بــعــد الــتــفــجــيــرات الــتــي شــهــدتــهــا محافظة 
ــــاف  ــي. وأضــ ــ ــاضـ ــ ــــوم الـــجـــمـــعـــة املـ كــــركــــوك يــ
»اتــصــلــنــا بــرئــيــس الـــــــــوزراء، الـــقـــائـــد الــعــام 
لــلــقــوات املسلحة حــيــدر الــعــبــادي وتــجــاوب 
ــّددًا عــلــى رفـــضـــه أي عــمــلــيــات  ــشــ مـــعـــنـــا«، مــ
الــقــومــيــات  لــجــمــيــع  كــــركــــوك   

ّ
مــمــاثــلــة »ألن

واملكونات«.
بــدورهــا، وصفت هيئة علماء املسلمن في 
الـــعـــراق مــا يــجــري فــي كــركــوك بـــاإلجـــراءات 
التعسفية املؤسفة. وأشارت إلى أن »األجهزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــواتــــهــــا األمــــنــــيــــة، بــمــخــتــلــف 
تقوم  الرسمية،  وغير  الرسمية  تشكيالتها 
الــنــازحــن في  بـــإجـــراءات تعسفية طــاولــت 
كــركــوك«. وأكـــدت، فــي بــيــان أصــدرتــه، رصد 
تجاوزات مختلفة، أبرزها إلقاء التهم جزافًا 
ــاء بــأنــهــم  ــــ عــلــى الـــعـــائـــالت الـــنـــازحـــة، واالدعـ
سبب دخول مسلحي »داعــش« إلى املدينة. 
ــــوات واملــلــيــشــيــات  ــقـ ــ وأشـــــــــارت إلـــــى هـــــدم الـ
املرافقة لها منازل ومساكن ُبنيت في منطقة 
التجاوز في حي واحد حزيران. كما عمدت 
هذه القوات، وفقًا للبيان نفسه، إلى سحب 
الوثائق الرسمية للنازحن ومداهمة منزل 
أحد القضاة من أهالي الحويجة، واملطالبة 
بــتــرك مــنــزلــه والـــخـــروج مــن مــديــنــة كــركــوك. 
بإخراجهم  تــهــديــدات  الــنــازحــون  تلقى  كما 
مــن املــنــاطــق الــتــي اســتــأجــروا مــنــازل فيها، 
أو إجــبــارهــم على  إلـــى مخيمات خــارجــيــة، 

الرجوع إلى مناطقهم األصلية.
ــوم ســـلـــطـــات األمــــــــن املــــعــــروفــــة بـــاســـم  ــ ــقـ ــ وتـ
ــايــــش« بــمــرافــقــة الــعــوائــل إلـــى خـــارج  »األســ

بوابة املدينة وتركهم هناك.
وشــهــد االثـــنـــن أول عــمــلــيــة انــتــحــار لــرجــل 
تــم إلــقــاء أثــاثــه خــارج منزل يقيم بــه وطلب 
ــادرة املــحــافــظــة. وبــحــســب وســائــل  ــغـ مــنــه مـ
إعــــالم عــراقــيــة، فـــإن الـــرجـــل، وهـــو نــــازح من 
ــبــــار، أصـــبـــح فـــي حـــالـــة نــفــســيــة صــعــبــة،  األنــ
بعدما أبلغ باملغادرة من املدينة وتم سحب 
ليعثر  وعائلته،  هو  الرسمية  مستمسكاته 

عليه بعد ساعات منتحرًا بحبل في املنزل.
املحلية  الحكومة  عضو  حـــاول  جانبه،  مــن 
التبرير  عــســكــري،  أحــمــد  كــركــوك،  ملحافظة 
لــطــرد أبـــنـــاء املـــكـــون الــعــربــي مـــن املــحــافــظــة 
بــالــقــول، فــي تصريح صــحــافــي، إن »أعـــدادًا 
النازحن دخلوا كركوك، وتسلل  كبيرة من 
معهم عدد من املخربن واإلرهابين، وهذا 
أحــد أســبــاب حـــوادث الجمعة، وهــنــاك قــرار 
ســابــق ملجلس املــحــافــظــة بــإعــادتــهــم«، على 
 »هناك 

ً
حد قوله. ومضى في تبريراته قائال

سببان لعدم عودة النازحن إلى مناطقهم. 
الــبــقــاء  ويـــــريـــــدون  األول ســـبـــب ســـيـــاســـي، 
ألهداف منها القيام بأعمال إرهابية وزيادة 
نسبة العرب في املدينة، واآلخر اقتصادي«، 

على حد قوله. 
واعــتــبــر أن »نـــازحـــي األنـــبـــار قــد تــم تحرير 
وقد  األمــــوال،  يتسلمون  أنــهــم  إال  مناطقهم 
 ولــيــســوا عــلــى اســتــعــداد 

ً
وجــــدوا لــهــم عــمــال

لــلــعــودة إلـــى مــنــاطــقــهــم«، عــلــى حــد وصــفــه. 
ــار الــعــســكــري إلـــى أنـــه يــوجــد بــرنــامــج  ــ وأشـ
سينفذ من اآلن، وهو إعادة النازحن الذين 
تم تحرير مناطقهم األصلية، وجمع الباقن 
ــازحـــن وعــــدم  ــنـ ــالـ فــــي مـــخـــيـــمـــات خـــاصـــة بـ
الــســمــاح لــهــم بــاالخــتــالط مـــع أهـــل املــديــنــة. 
واعــتــبــر أنـــه »مـــن الـــضـــروري أن تــكــون تلك 
املــخــيــمــات بــعــيــدة عـــن املــديــنــة، ال أن تــكــون 

قريبة من مركزها«. 
ــال عــضــو الــكــتــلــة الــعــربــيــة في  مـــن جــهــتــه، قـ
»العربي الجديد«،  كركوك، طارق عبد الله، لـ
إن »رئيس الــوزراء تدخل ونأمل أن تتوقف 
تـــلـــك الــــجــــرائــــم«. ولـــفـــت إلـــــى أن »عــمــلــيــات 
الطرد والتهجير مستمرة وبحجج وذرائع 
مختلفة قدمها داعش أخيرًا لهم«.  وأضاف 
ــدام حــســن جــرف  ــ »األكـــــــراد يــقــولــون إن صـ
مــنــازلــهــم وطــــردهــــم، تــــرى مـــا يــفــعــلــون اآلن 
ــم؟«. كما أشـــار إلــى أن املــكــون التركماني  هـ
أبـــدى تضامنه مــع املــكــون العربي فــي هذه 
األزمة. كما تبرعت عشائر الجنوب العربية 
مــن املــكــون العربي الشيعي بــإيــواء مــن يتم 

طردهم من كركوك.

كل شيء«. وفي املقابل، يرى مصدر في إدارة 
الــتــشــريــع بــــوزارة الــعــدل أن رئــاســة السيسي 
ــاع  ــمــــه وزيــــــــري الــــدفــ لــلــمــجــلــس األعــــلــــى وضــ
والرقابة  االســتــخــبــارات  ورئيسي  والداخلية 
ــة الــكــامــلــة على  ــابـ ــرقـ اإلداريــــــــة »يــســتــهــدف الـ
للمستثمرين،  األراضـــي  تخصيص  إجـــراءات 
ال ســيــمــا فــــي املـــنـــاطـــق الــتــنــمــويــة واملـــنـــاطـــق 
ــتــــي تـــشـــمـــل أمـــاكـــن  الـــعـــمـــرانـــيـــة الــــجــــديــــدة الــ
حساسة استراتيجيًا ويجب أخذ رأي الجيش 

والشرطة واالستخبارات بشأنها«.
ويــنــص مـــشـــروع قـــانـــون االســتــثــمــار الــجــديــد 
على أن تكون مناطق سيناء والوادي الجديد 
الصعيد، مصنفة  مناطق  وجميع  ومــطــروح، 
فيها  يحصل  تنموية«،  »مناطق  باعتبارها 
ــا  ــزايــ ــار ومــ ــمـ ــثـ ــتـ ــلـــى حــــوافــــز اسـ املـــســـتـــثـــمـــر عـ
إضــافــيــة، مــثــل اإلعــفــاء مــن الــضــرائــب ملـــدة 10 
املستثمر  يتمتع  أن  كما ينص على  ســنــوات. 
بمزايا إضافية في املناطق العمرانية الجديدة 
الداخلة في حيز استخدامات وزارة اإلسكان، 
ــاء مــــن نـــصـــف قــيــمــة ضــــرائــــب الـــدخـــل  ــفـ ــاإلعـ كـ
واألرباح املفروضة على املشروع االستثماري 

والعاملن به ملدة 5 سنوات.
ويــــرى املــصــدر فــي وزارة الــعــدل أن انــضــمــام 
الرقابة اإلداريــة تحديدًا  وزيــر العدل ورئيس 
ــثـــمـــار يــرتــبــط  ــتـ ــــى لـــالسـ ــلـ ــ إلــــــى املـــجـــلـــس األعـ
بمراقبة آليات تنفيذ هذه املزايا، وضمان عدم 
للقانون.  باملخالفة  للحصول عليها  التالعب 
إال أن املصدر الحكومي املختص باالستثمار 
العدل،  وزارة  تبريرات مصدر  يعارض بشدة 
األراضــي  على تخصيص  »املوافقة  أن  مؤكدًا 
على  أن تحصل  يجب  التنموية  املــنــاطــق  فــي 
تراخيص من الجيش واالستخبارات من دون 
الــحــاجــة لــضــم الــجــهــات الــســيــاديــة للمجلس 
ــلــــى لـــالســـتـــثـــمـــار، فــجــمــيــع األراضــــــــي فــي  األعــ
املصري  الجيش  يــد  تحت  التنموية  املناطق 
فعليًا، وهــو يمتلك منها مــا يشاء عــدا مــا تم 
تخصيصه في الثمانينيات من القرن املاضي 
ــمــــار  لــهــيــئــات املــجــتــمــعــات الـــعـــمـــرانـــيـــة واإلعــ
الصناعية«.  والتنمية  السياحية  والتنمية 
ويوضح املصدر الحكومي أن »الــدور املنوط 
باملجلس األعلى الذي يضم الجهات السيادية 
يمس بنية االستثمار في مصر، وال يقتصر 
فــقــط عــلــى مــســألــة تــرخــيــص الــتــخــصــيــص«. 
ويضيف أن »املجلس هو الــذي يرسم الخطة 
ــــات  ــويـ ــ ــــدد أولـ ــــحـ االســــتــــثــــمــــاريــــة لــــلــــدولــــة، ويـ
مع  يتفق  بما  املستهدفة  االستثمار  مشاريع 
خــطــة الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة، 
ـــم االســتــثــمــار الــقــائــمــة، وهـــو مـــن يــحــدد 

ُ
ـــظ

ُ
ون

الـــعـــقـــارات املــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة أو لــأشــخــاص 
املعدة لالستثمار،  العامة األخــرى  االعتبارية 

ونظام وطريقة التصرف فيها«.
وتعكس هــذه االختصاصات وجــود تضارب 
ــح الــــجــــهــــات الــــســــيــــاديــــة نــفــســهــا.  ــالـ ــــي مـــصـ فـ
ولــلــجــيــش حـــضـــور نـــافـــذ فـــي جـــهـــاز الــخــدمــة 
الوطنية والهيئة العربية للتصنيع في جميع 
ــاالت. كـــمـــا تــمــتــلــك االســـتـــخـــبـــارات  ــ ــجـ ــ ــذه املـ ــ هـ
ــنـــهـــري ومـــشـــاريـــع إلنـــتـــاج  شــــركــــات لــلــنــقــل الـ
األغــــذيــــة بـــاإلضـــافـــة ملــشــاريــعــهــا اإلســكــانــيــة. 
وهــمــا يــنــافــســان فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة بقصد 
تــحــقــيــق الـــربـــح، فــيــمــا تــمــلــك الــشــرطــة جــهــازًا 
 ملــشــاريــع مــحــصــورة بــمــجــاالت أقــل 

ً
مــســتــقــال

أهــمــيــة مـــن تــلــك الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا الــجــيــش. 
ــر عــلــى  ــبـ ــاز الـــشـــرطـــة بــــصــــورة أكـ ــهـ ويــــركــــز جـ
القطاع الترفيهي واإلسكاني. وبانضمام هذه 
الجهات إلى املجلس األعلى لالستثمار الذي 
الجهات  هــذه  تتحول  واســعــة،  يملك سلطات 
بالنسبة  الوقت  إلــى منافس وحكم في نفس 
للمستثمرين املصرين واألجانب، مما يخلق 
مشاكل جديدة في قطاع يلعب دورًا رئيسيًا 

في أزمة االقتصاد املصري.

تّم تحرير العديد من القرى في األسبوع األخير )هيمن بابان/األناضول(

)Getty/تكريس الدور الرقابي لألجهزة المصرية والجيش على االستثمارات )إد جايلز

اتخذت القوات من اعتداءات »داعش« مبررًا لحملتها )يونس كيليش/األناضول(

تشهد محافظة 
كركوك حملة 

استهداف تتعرض 
لها عائالت عربية 

في المدينة، وهو 
ما ترجم بحملة 

اعتقاالت، فضًال عن 
عمليات هدم منازل، 
بحجج مختلفة، بما 
في ذلك االدعاء بأن 

النازحين هم سبب 
دخول مسلحي 

»داعش«، مع أّن 
من بين من تعّرضوا 

للتجاوزات، عائالت 
مسيحية

القطاع  األمنية على  األجهزة  لتكريس هيمنة  المصري  النظام  يتجه 
برئاسة  االقتصادي واالستثمارات، مع تشكيل مجلس أعلى لالستثمار 

عبدالفتاح السيسي، وبإشراف مباشر من قبله على أعماله
قضيةالحدث

حمالت اعتقال وطرد وهدم 
منازل تطاول أبناء المكّون العربي

السيسي يرسخ سيطرة 
األمن على االقتصاد

رحيلمتابعة

السلم 
المجتمعي

أطلقت مجموعة من 
النائبات العراقيات أمس 

مبادرة للمحافظة 
على السلم المجتمعي 
في محافظة نينوى. 
وتحدثت  النائبة عن 

محافظة نينوى، انتصار 
الجبوري، عن »مجموعة 

إجراءات تسهم في 
كشف الحقائق ومالحقة 

عناصر داعش قضائيًا«

تم اعتقال نحو
350 مدنيًا من دون 

مذكرات قبض

إدارة ملف االستثمار 
بشكل سياسي يقلق 

المستثمرين األجانب

هدم عشرات المنازل 
لعوائل عربية من سكان 

كركوك األصليين

فّر أكثر من 3 آالف 
مدني من ضواحي 

الموصل بسبب القتال

الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني سادس أمير 

لدولة قطر

مشروع القانون 
الجديد يمنح المستثمر 

حوافز ومزايا إضافية

تأخرت القوات العراقية 
في تحرير مناطق رئيسية 

من شأنها التمهيد 
لمعركة الموصل، في 

ظّل بروز تشنّجات بين 
المهاجمين، على 

تخوم المدينة

وّدع القطريون أمس، 
الشيخ خليفة بن حمد 

آل ثاني، إلى مثواه األخير، 
وهو الذي ارتبطت 

مسيرته بإعالن استقالل 
قطر عام 1971
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االحتالل يخشى تآكل ردعهالمغرب: 3 متغيرات ترّجح عزلة »األصالة والمعاصرة«

67
سياسة

  شرق
      غرب
لقاء رباعي بريطاني 

لبحث البريكسيت

وإيــرلــنــدا  اسكتلندا  زعــمــاء  اجتمع 
الــــشــــمــــالــــيــــة وويـــــــلـــــــز مـــــــع رئـــيـــســـة 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة، تــيــريــزا مــاي 
ــنــــن، لبحث  )الـــــصـــــورة(، أمــــس االثــ
الدور الذي يمكن أن تؤديه األقاليم 
الــــثــــالثــــة فــــي عــمــلــيــة الـــــخـــــروج مــن 
االتحاد األوروبــي. وذكــرت مــاي، أن 
تواجه مفاوضات في غاية  »البالد 
رئيسة  بـــدورهـــا، كشفت  األهــمــيــة«. 
نيكوال ستورجن،  اسكتلندا،  وزراء 
أنها »تسعى إلى مساهمة جادة في 
هيكل صنع القرار، وتريد أن يكون 
لكل من األقاليم األربعة التي تشكل 
بريطانيا صوت في خطة التفاوض 

املقترحة«.
)رويترز(

بريطانيا: اعتقال مشتبه 
به في قضية مطار لندن 

سيتي
أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
 ذكــرت 

ً
االثــنــن، أنــهــا اعتقلت رجـــال

الخامسة والعشرين،  يبلغ سن  أنه 
بواقعة  يتعلق  فيما  بــه  لــالشــتــبــاه 
ــاب من  ــركـ أدت إلــــى إجــــالء مــئــات الـ
مــطــار لــنــدن ســيــتــي، يـــوم الــجــمــعــة. 
وأفــــادت شــرطــة لــنــدن، بـــأن »الــرجــل 
اعتقل لالشتباه في استخدامه مادة 
ضـــــارة، إللـــحـــاق أضـــــرار جــســيــمــة«. 
وأضافت أن »االعتقال تّم في مسكن 
فـــي شـــرق لـــنـــدن، يـــوم الــســبــت، وأن 
ــجــز فـــي مــركــز للشرطة 

ُ
الـــرجـــل احــت

غرب لندن، قبل اإلفراج عنه بكفالة، 
في انتظار املزيد من التحقيقات«.

)رويترز(

الهند: مقتل 
21 مسلحًا ماويًا

ــة  ــنـــديـ ــهـ ــن مـــفـــتـــش الــــشــــرطــــة الـ ــ ــلـ ــ أعـ
فـــي إقــلــيــم مــالــكــانــجــيــري فـــي واليـــة 
أمــــس  داروا،  ــي  ــ كــ ــي  ــ ســ أوديـــــــشـــــــا، 
االثــــنــــن، أن »قــــــوات األمـــــن الــهــنــديــة 
 

ّ
قتلت 21 مــتــمــردًا مــاويــًا عــلــى األقـــل

ــار فـــي شــرق  ــنـ ــــالق الـ ــبـــادل إلطـ فـــي تـ
البالد«. وأضاف أن »الشرطة نصبت 
كــمــيــنــًا ملـــا بـــن 30 و40 مـــاويـــًا على 
طـــول الـــحـــدود بــن واليــتــي اوديــشــا 
ــة  ــالـ وأنــــــــــدرا بـــــــــــرادش«. وذكـــــــــرت وكـ
أوف  تراست  »بــرس  الهندية  األنباء 
 عن مصادر في الشرطة، 

ً
إنديا«، نقال

التمرد  أن »قــيــاديــًا كبيرًا فــي حــركــة 
املاوية وابنه قد يكونان بن القتلى«.
)فرانس برس(

»فالحو« ليتوانيا ينتصرون 
انتخابيًا

ــفــــالحــــن  حــــقــــق حــــــــزب »اتـــــــحـــــــاد الــ
ــًا، يــــوم  ــئــ ــفــــاجــ ــر« فـــــــــوزًا مــ ــ ــــضـ ــخـ ــ والـ
التشريعية  االنتخابات  فــي  األحـــد، 
مقعدًا   54 الليتوانية، وحصل على 
ــه كــان  ــل 141. مـــع الــعــلــم أنــ مـــن أصــ
ــدًا فـــي الــبــرملــان  ــ يــشــغــل مــقــعــدًا واحــ
املــنــتــهــيــة واليـــتـــه. وقــــد تـــقـــدم بــذلــك 
ــظـــي »اتــــــحــــــاد الــــوطــــن  ــافـ ــحـ عــــلــــى مـ
ــيــــون«،  ــقــــراطــ -املـــســـيـــحـــيـــون الــــديــــمــ
والــحــزب االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي. 
ووعــــــــــد رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب الــــفــــائــــز، 
)الصورة(  كاربوسكيس  راموناس 

برفع األجور في البالد.
)فرانس برس(

لقاء أميركي ـ كوري 
شمالي في ماليزيا

الـــتـــقـــى دبـــلـــومـــاســـيـــون أمــيــركــيــون 
ــار،  ــ ــ ــظـ ــ ــ ــن األنـ ــ ــ ــــدًا عـ ــيـ ــ ــعـ ــ ســـــابـــــقـــــون بـ
ــا  ــ ــوريــ ــ مــــــســــــؤولــــــن كــــــــبــــــــارا مــــــــن كــ
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، فـــــــي عــــطــــلــــة نــــهــــايــــة 
ــي، فــــي مـــالـــيـــزيـــا.  ــ ــاضـ ــ ــوع املـ ــ ــبـ ــ األسـ
وقـــــــال الـــجـــامـــعـــي املـــتـــخـــصـــص فــي 
املباحثات،  حضر  الــذي  الكوريتن 
لــيــون ســيــغــال، لــوكــالــة »يــونــهــاب« 
الكورية الجنوبية، إن »بيونغ يانغ 
ــرام اتــفــاقــيــة  ــ ــــوب إبــ ــــدت عــلــى وجـ أكـ
ســـالم مــع واشــنــطــن قــبــل اتــخــاذ أي 
لكن  أسلحتها.  برنامج  بشأن  قــرار 
الطرف األميركي رّد بأن على كوريا 
النووي  برنامجها  وقــف  الشمالية 

قبل ذلك«.
)فرانس برس(

الرباط  ـ حسن األشرف

املغربي،  األصــالــة واملعاصرة  يعيش حــزب 
التي  األخــيــرة  التشريعية  االنتخابات  بعد 
املتغيرات  من  الكثير  الثانية،  الرتبة  بوأته 
ــعــــت الــبــعــض  ــة، دفــ ــيــ ــزبــ ــحــ الـــســـيـــاســـيـــة والــ
إلـــى الــتــســاؤل إن كـــان الــحــزب يعيش عزلة 
ــه يــعــيــد تــرتــيــب أوراقـــــه من  ســيــاســيــة، أم أنـ
أجــــل اصــطــفــافــات حــزبــيــة تـــزيـــد مـــن قــوتــه. 
الـــحـــزب قـــد حــصــل عــلــى 102 مقعد  وكـــــان 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  انـــتـــخـــابـــات 7  فــــي 
الـــحـــالـــي مــــن بــــن 395 مـــقـــعـــدًا فــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب الــجــديــد، لــيــحــل ثــانــيــًا خــلــف حــزب 
مقعدًا.   125 الــذي حصد  والتنمية  الــعــدالــة 
التي تمس تحالفات حزب  أولــى املتغيرات 
ـــرة، أن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــاصــ ــعـــ األصـــــالـــــة واملـــ
األحزاب سارعت إلى إعالن قبولها املبدئي 
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  ــ بــالــتــحــالــف مــــع حـ
لتشكيل الحكومة الجديدة، تاركة »األصالة 
واملــــعــــاصــــرة« شــبــه وحـــيـــد فـــي املـــعـــارضـــة. 
اصــطــدم »األصــالــة واملــعــاصــرة«، الـــذي كان 
يــعــول عــلــى أن يــشــكــل مــعــارضــة قــويــة إلــى 
جانب حــزب »االتــحــاد االشــتــراكــي«، برغبة 
ــــي دخــــــــول الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة  ــر فـ ــ ــيـ ــ األخـ
ــفـــاف إلــــى جـــانـــب »الــكــتــلــة  بـــدعـــوى االصـــطـ
الديمقراطية« املكونة من حزبي االستقالل 
والتقدم واالشتراكية. وبذلك يجد »األصالة 
واملعاصرة« نفسه وحيدًا في حالة التحاق 
»االتـــحـــاد االشــتــراكــي« بــالــحــكــومــة، ليعول 
بحزب  مرتبطًا  ــرار«  ــ »األحـ حــزب  على  فقط 
ــاد الــــدســــتــــوري«. ثــانــيــة املــتــغــيــرات  »االتــــحــ
الــتــي طــــرأت عــلــى هـــذا الــحــزب تتجسد في 
ــرة رســمــيــة إلــــى الــعــاهــل  ــذكـ ــيـــرًا مـ رفـــعـــه أخـ
املغربي محمد السادس، يطالب من خاللها 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــتـــائـــج الــحــقــيــقــيــة  ــنـ ــول الـ ــ ال يـــــــزال الــــجــــدل حــ
غــزة، صيف  اإلسرائيلي على قطاع  للعدوان 
عام 2014، وتحديد مقاييس وتعريفات متفق 
املــرجــوة  ــــداف  األهـ »تــحــقــيــق  عليها ملصطلح 
عملية عسكرية«، مستعرًا  وأي  الــعــدوان  مــن 
أوســاط االحتالل اإلسرائيلي بن رئيس  في 
الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر األمـــن 
الــســابــق مــوشــيــه يــعــالــون. يـــحـــاول الــرجــالن 
االدعاء بأن العدوان الذي حمل اسم »الجرف 
ــض عـــن ردع كـــامـــل لــحــركــة 

ّ
الـــصـــامـــد«، تــمــخ

املـــقـــاومـــة اإلســـالمـــيـــة »حـــمـــاس« واالنــتــصــار 
يدعون  مقابل خصوم سياسين  في  عليها، 
بتقويض  ينتهي  أن  يــجــب  كـــان  الـــعـــدوان  أن 
ــــذي يـــــرّوج له  ســلــطــة حـــمـــاس. وهــــو الـــــرأي الـ
حــالــيــًا أيــضــًا، وزيـــر األمـــن الــحــالــي، أفــيــغــدور 
العسكري  املستوى  فــإن  املقابل،  ي  ليبرمان. 
وقبلها  غــزة،  على  الحرب  اإلسرائيلي، ومنذ 
لــبــنــان )2006(، يسعى  الــثــانــيــة عــلــى  الــحــرب 
ــهـــروب مـــن تــبــعــات الــنــتــائــج املــيــدانــيــة  إلـــى الـ
السياسي  املستوى  بقرارات  للحرب وربطها 
نفسه، ونسب أي قصور في القتال أو نتائج 
املواجهة، إلى التعليمات العسكرية واألهداف 
املــحــددة بشكل دقــيــق مــن قبل املستوى  غير 

السياسي.
للجيش  االستراتيجية  املــذكــرة  أتــاحــت  وقــد 
الــتــي نشرها رئــيــس أركـــان جيش االحــتــالل، 
غــــادي أيــزنــكــوت فــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 
واملراقب من خــارج دوائر  للمشاهد  املاضي، 
الـــســـيـــاســـة والـــعـــســـكـــر فــــي إســــرائــــيــــل، رصـــد 
ونزوع  املستوين،  بن  القائم  التوتر  حقيقة 
كل منهما إلى إلقاء تبعات الفشل واإلخفاق 
على الطرف اآلخر. وبدا ذلك جليًا في مطالبة 
أيزنكوت في استراتيجيته الجديدة، املستوى 
يــحــدد بشكل واضـــح قبل كل  بــأن  السياسي 

ــة تـــكـــشـــف مــــصــــادر  ــ ــــوريـ ــتـ ــ بــــتــــعــــديــــالت دسـ
ــا تــتــعــلــق أســـاســـًا  ــهـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـ
بالفصل 47 مــن الــدســتــور املــغــربــي، والــذي 
لــرئــيــس الحكومة  املــلــك  يــنــص عــلــى تعين 
لالنتخابات. وبحسب  املتصدر  الحزب  من 
هذه املصادر، فإن حزب األصالة واملعاصرة 
يأمل في تعديل هذا البند بما يتيح للملك 
تــعــيــن رئــيــس الــحــكــومــة مـــن الـــحـــزب الـــذي 
احــتــل املــرتــبــة الــثــانــيــة فــي االنــتــخــابــات إذا 
عجز رئيس الحكومة املعن، عن تشكيلها. 
»األصــالــة واملعاصرة«  الحالة تعني  وهــذه 
أكتوبر.   7 انتخابات  فــي  ثانيًا  جــاء  لكونه 
أما املتغيرة الثالثة فتكمن في مقالة كتبها 
األمــــن الـــعـــام لــحــزب األصـــالـــة واملــعــاصــرة، 
إلياس العماري، دعا من خاللها إلى إرساء 
ما سّماها مصالحة تاريخية شجاعة بن 
مختلف الــفــرقــاء الــســيــاســيــن. وهـــو مــا تم 
غريمه  مع  املصالحة  يقصد  بكونه  تأويله 
»العدالة والتنمية«، قبل أن يخرج العماري 
التحالف مع  عــدم  أن موقفه من  للتوضيح 
»الحزب اإلســالمــي« لم يتغير، وأنــه يقصد 
املـــصـــالـــحـــة بــــن مــخــتــلــف فــــئــــات املــجــتــمــع 

وهوياته املتنوعة.
ــفـــي حـــــــزب األصــــالــــة  ــنـ فـــــي غــــضــــون ذلـــــــك يـ
واملعاصرة أن يكون منعزاًل بعد االنتخابات 
الــتــشــريــعــيــة. وفـــي الــســيــاق، يــقــول الــقــيــادي 
الله،  بيد  الشيخ  الــحــزب محمد  فــي  الــبــارز 
في حديث إلى »العربي الجديد«، إن الهيئة 
الــســيــاســيــة لــلــحــزب بــخــيــر، وال تــوجــد في 
احتلت  أنها  حالة عزلة سياسية، ال سيما 
الرتبة الثانية في االنتخابات، وباتت رقمًا 

صعبًا باملعادلة السياسية في البالد.
ويعتبر أن الحديث عن عزلة الحزب إنما هو 
من وحي »املغرضن واملشوشن على مسار 
الـــحـــزب الـــهـــائـــل، بــعــد أن حــقــق قـــفـــزة كــبــيــرة 
انتخابات 2011 و2016«، على حد  جــدًا بن 
وصفه. وحل »األصالة واملعاصرة« ثانيًا هذا 

العام بينما حصد املرتبة الرابعة في 2011.
ويوضح القيادي في الحزب أن مبادرة رفع 
مذكرة إلى امللك املغربي أو رفض التحالف 
مع الحزب املتصدر أي »العدالة والتنمية« 
ــن »قــــــــــرارات مــســتــقــلــة وســـيـــاديـــة  ــارة عــ ــبــ عــ
للحزب، وال تعني بأنه منعزل، بل بالعكس 
تفيد بــأنــه ديــنــامــي ومــتــحــرك ويــتــقــدم إلــى 
األمــام«، على حد قوله. في املقابل، يخالف 
لعروسي  عصام  محمد  السياسي  الخبير 
هذا الــرأي. ويسرد في حديث إلى »العربي 

أو حملة محدودة، طبيعة  مواجهة عسكرية 
الجيش ميدانيًا،  املهام املطلوبة من  وحــدود 
وأن يعّرف علنًا ما الذي يمكن أن يسميه هذا 

املستوى »نجاحًا في تحقيق هذه األهداف«.
إطــالق جماعات سلفية  تــكــرار عمليات  ومــع 
غير منضوية تحت لواء حماس، في القطاع، 
لـــصـــواريـــخ بــاتــجــاه األراضــــــي املــحــتــلــة، ورد 
االحــتــالل عليها بقصف مــواقــع الــحــركــة، مع 
عسكري  تــصــعــيــد  مـــن  املــســؤولــيــة  تحميلها 
غير مرغوب فيه. كما ُيخشى أن تؤدي حادثة 
مــحــددة على الــحــدود مــع لبنان، إلــى تدهور 
ــّد املــواجــهــة  خــطــيــر لـــدرجـــة الـــوصـــول إلــــى حــ
العسكرية. وفي هذا الصدد، نشر رئيس مركز 
أبــحــاث األمـــن الــقــومــي اإلســرائــيــلــي، الجنرال 
احتياط عاموس يادلن، أخيرًا مذكرة اعتبر 
فيها أن احتماالت التصعيد العسكري باتت 
الخطر  ويزعجه هو  يرافقها  ما  لكن  ممكنة، 
الــبــادي للعيان مــن تــآكــل الــــردع اإلســرائــيــلــي 
والـــحـــاجـــة لــتــثــبــيــت هــــذا الــــــردع، تــحــســبــًا من 
ــدالع املــواجــهــة الــعــســكــريــة املــقــبــلــة، والــتــي  ــ انـ
الــردع اإلسرائيلية سببا  قد يكون تآكل قــوة 
الله  الندالعها. ورأى يادلن في سياق حزب 
أنـــه »فـــي ضـــوء اإلعــــالن عــن اعــتــقــال خلية له 
هجمات  لتنفيذ  يسعى  قــد  الغجر،  قرية  فــي 
تــكــون بصماته عليها  أن  مــن دون  مــن بعيد 

تواجد األصالة واملعاصرة ال يعطيه الزخم 
والــشــرعــيــة الــكــامــلــة فــي املــشــهــد السياسي 
تقديم اإلضافة  عــن  فــي ظــل عجزه  املغربي 
املــطــلــوبــة«. أمــــا االعـــتـــبـــار الـــثـــانـــي، بحسب 
لعروسي، فيتمثل في أن هذا الحزب »أدى 
دور التشويش وخلخلة الحياة السياسية 
املغربية من خالل استهالك رصيد األحزاب 
األخـــــرى«. وســيــطــر »األصـــالـــة واملــعــاصــرة« 
فــي االنتخابات ســواء  على مقاعد األخـــرى 
ــزاب  الــبــرملــانــيــة، خــصــوصــًا األحـ أو  املحلية 
ــا تــحــصــد الـــعـــديـــد من  ــادة مـ الـــتـــي كـــانـــت عـــ
الشعبية  الحركة  القرى، كحزب  في  املقاعد 
وحزب االستقالل وحزب األحرار، من خالل 

االستعانة باألعيان ورجال األعمال.
ووفقًا للعروسي ثمة اعتبار ثالث يتجسد 
فـــي دعــــوة الـــحـــزب إلـــى املــصــالــحــة، مـــا يعد 
التي  السلطة  إلــى  للوصول  بفشله  »إقــــرارًا 
كانت هدفه األساسي من الصراع، والفشل 

ــال تــآكــلــت قــــوة الــــــردع. وهـــذا  يــتــســنــى فـــي حــ
ــلــــزم إلعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي ســـيـــاســـة الــــرد  مــــا يــ
إطالق  عملية  كل  على  الحالية،  اإلسرائيلية 
لـــصـــواريـــخ مـــن الـــقـــطـــاع، ألن هــــذه الــســيــاســة 
تقريبًا،  ردًا ميكانيكيًا،  أن تكرس  من شأنها 
وشبه متوقع من إسرائيل«. ونّوه إلى أن »ذلك 
 في 

ً
يخالف الفائدة التي جنتها إسرائيل مثال

كــان ردها  لبنان، عندما  تعاملها مع جنوب 
ويكتنفه  متوقع  غير  الله،  حــزب  نشاط  على 
التي كادت  اليقن  الغموض، مما كسر حالة 
تستقر في حسابات األمن العام لحزب الله، 
حسن نصر الله«. وأشار إلى أن »هذا ما يدعو 
إلى وجوب التريث قبل الخوض في مواجهة 
شاملة ملنع تكرار حرب طويلة األمد )أكثر من 
الــعــدوان األخير  خمسن يومًا كما فــي حالة 
تغيير  تحقيق  دون  مــن  تنتهي  غــــزة(،  عــلــى 
حقيقي في الوضع االستراتيجي. كما تنتهي 
من دون قواعد وشروط تضمن منع استعادة 
من  أو  العسكرية،  لقوتها   

ً
مستقبال حــمــاس 

ــّس بــاملــنــظــمــة وبـــذراعـــهـــا الــعــســكــريــة،  دون املــ
ــة األخـــــيـــــرة بــســبــب  ــهــ ــواجــ ــــدث فــــي املــ ــا حــ ــمـ كـ
املعركة على أساس  الجيش وخوضه  تحّرك 
معلومات استخباراتية منقوصة أو معطوبة 
بشأن نوايا الطرف األخر وبشأن األنفاق التي 
حفرها«. وحــّدد يادلن، على غــرار أيزنكوت، 
مسبقًا  السياسي  املستوى  تحديد  »وجـــوب 
لــلــغــايــة املـــرجـــوة اســتــراتــيــجــيــًا مـــن املــواجــهــة 
ــرات  ــيــ ــأثــ وتــ دالالت  ــد  ــديــ ــحــ وتــ الـــعـــســـكـــريـــة، 
الرافعة  تحديد  يتعن  كما  املختلفة.  البدائل 
املرجو  الــهــدف  لتحقيق  املطلوبة  األســاســيــة 
من الحرب، وهل يمكن تحقيق ذلك مباشرة أم 
ال، وهل يتم ذلك عبر ضرب التحتية املساندة 

للعدو؟«.
ــقــــول إن كــــل مــســألــة  ــى الــ ــ ــادلــــن إلـ ــلـــص يــ وخـ
ــــاله فـــي غـــايـــة األهــمــيــة،  ــذه املــســائــل أعـ مـــن هــ
وهـــي تــحــتــاج ألكــثــر مــن مــداولــة وجــلــســة في 
مجلس الــوزراء اإلسرائيلي ومجلس الوزراء 
بعمق  لبحثها  وذلـــك  »الكابينيت«.  ــر 

ّ
املــصــغ

بها،  املرتبطة  والعبر  النتائج  واســتــخــالص 
وعــدم انتظار الخوض في مثل هــذه املسائل 
أثناء املعارك، بما يضمن عدم تكرار ما حدث 
خــالل الــعــدوان األخير على غــزة، وفــي لبنان. 
بالتالي تكون إســرائــيــل هــي الــطــرف املــبــادر، 
في حال كان ال بد من املواجهة وهي من يحّدد 
بشكل مخطط  وخياراتها  وظــروفــهــا  أوانــهــا 
ومــــــدروس بــشــكــل مــغــايــر كــلــيــًا ملـــا حــــدث في 

املواجهات العسكرية في السنوات األخيرة.

الجديد« اعتبارات عدة تبن احتمال وجود 
هـــذا الــحــزب فــي عــزلــة، أولــهــا أنـــه ال يتوفر 
أن  بإمكانه  متكامل  سياسي  مشروع  على 
يمأ الفراغ السياسي واإليديولوجي الذي 

قد تتركه بعض األحزاب.
ويشرح لعروسي بأن »األصالة واملعاصرة« 
بــنــى مــشــروعــه الــســيــاســي عــلــى »مــواجــهــة 
العدالة  حــزب  سيما  ال  اإلسالمين  ونسف 
والتنمية، ودعا بشكل علني إلى إقصائه من 
الحياة السياسية، ما يعني وجوبًا أن سبب 

إسرائيل  ردًا على ضــربــات  للعيان،  واضــحــة 
إلى  كانت في طريقها  التي  األسلحة  لقوافل 
 

ّ
لبنان. مع ذلك فإن الحزب ليس معنيًا في ظل
ظروفه امليدانية في سورية، وظروفه الداخلية 
لــبــنــان، بتصعيد ومــواجــهــة شــامــلــة مع  فـــي 
املعنى  أنــه »بهذا  يادلن  إسرائيل«. وأضــاف 
ــرارًا من  ــقـ ــتـ ــإن الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة أكـــثـــر اسـ فــ
تــواجــه حماس  الجنوب، حيث  فــي  التي  تلك 
ضـــغـــوط الــجــمــاعــات املـــتـــمـــردة عــلــيــهــا، الــتــي 
تواصل مــحــاوالت إطــالق الــصــواريــخ، مدركة 
بأنها تضع حماس في زاويــة ضيقة للغاية، 
إلــــى جــانــب الــضــغــوط الــهــائــلــة املـــتـــولـــدة عن 
املفروض على قطاع غزة،  الحصار  تداعيات 

مع كثرة الالعبن في ساحة القطاع«.
وفـــي ضـــوء هـــذا الــوضــع، فـــإن يــادلــن رأى أن 
بضمان  تتلخص  العليا  إسرائيل  »مصلحة 
األمــــن والــــهــــدوء عــلــى هـــدوئـــهـــا، لــكــن هــــذا لن 

فــي إســقــاط حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. كما 
يشير إلى عامل رابع يتمثل في كون حزب 
في  »االنصهار  من  تمكن  والتنمية  العدالة 
ــراره بكل  ــ عــمــق ثــقــافــة الــنــظــام الــحــاكــم، وإقــ
الحدود املفروضة في عالقته مع املؤسسة 
ــو مـــا يــفــيــد قــطــع الــطــريــق على  املــلــكــيــة، وهـ
األصالة واملعاصرة لنسف متانة وقوة هذه 
العالقة«، على حد وصفه. ويرجح لعروسي 
أن الحزب بعد ثماني سنوات من املعارضة 
لـــن يـــقـــوى عــلــى ضـــم الــعــديــد مـــن الـــكـــوادر، 
وسيصعب عليه إقناع املنخرطن بسفينة 
الحزب طاملا أن العديد من النخب واألعيان 
والفئات النافذة راهنت على استثمار نجاح 
الـــحـــزب فـــي االنــتــخــابــات لــلــظــفــر بمناصب 
املــســؤولــيــة فــي الــحــكــومــة وفـــي الــعــديــد من 
ــر من  ــ ــذا األمـ ــعـــزز هــ ــة. ويـ ــدولــ مـــؤســـســـات الــ
كبيرة  »موجة  إلــى  الحزب  تعرض  احتمال 

من االنسحابات واالنشقاقات«.

اإلطاحة بسعداني

الحكومة والبرملان ويعد بوتفليقة رئيسًا له.
وعن بوتفليقة وزير التضامن السابق جمال 
ولد عباس، خلفًا لسعداني في منصب األمن 
العام للحزب. ويعد ولد عباس )82 عامًا( من 
أبرز الشخصيات السياسية املقربة من عائلة 
بوتفليقة، وأكثر املتحمسن لحكم وسياسات 

الرئيس الجزائري.

موفد رئاسي بتوجيهات حاسمة
»العربي  إلى  تحدثت  تقول مصادر مسؤولة 
الجديد«، إن بوتفليقة، بصفته رئيسًا للحزب، 
ــل يـــوم الــســبــت املــاضــي مــوفــدًا إلـــى فندق  أرسـ
ــان يــعــقــد اجــتــمــاع اللجنة  األوراســــــي حــيــث كـ
املركزية للحزب، إلبالغ سعداني طلب الرئيس 
منه التنحي عن منصبه وإفساح املجال لوزير 
الــتــضــامــن الــســابــق لــقــيــادة الـــحـــزب الــحــاكــم. 
كان  بوتفليقة  فــإن  نفسها،  للمصادر  ووفــقــًا 
قد أبلغ جمال ولد عباس باالستعداد لتسلم 
منصب األمانة العامة للحزب قبل ثالثة أيام 
وكـــان سعداني يعتزم  االجــتــمــاع.  انعقاد  مــن 
البقاء في منصبه إلى ما بعد انتخابات إبريل 
املــقــبــل. وفــــي الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة الجــتــمــاع 
السبت املاضي، تم التصويت من قبل أعضاء 
الــلــجــنــة املــركــزيــة وتــجــديــد الــثــقــة فــيــه للبقاء 
في منصبه، لكنه اضطر إلى الخضوع لقرار 
أن  العلم  مــع  منصبه.  عــن  بتنحيه  بوتفليقة 
للحزب  الداخلي  والــقــانــون  األســاســي  النظام 
الــحــزب حــق عــزل وتعين  ال يمنحان لرئيس 
األمن العام، إذ تناط هذه الصالحية باللجنة 

املركزية واملؤتمر.
كما كــان الفــتــًا أنــه تــم تعين أمــن عــام جديد 
يــنــص  ــا  ــمــ كــ انــــتــــخــــابــــات  مـــــن دون  ــلــــحــــزب  لــ
عليه قــانــون الــحــزب. كــذلــك لــم تــكــن هــنــاك أي 
اســــتــــعــــدادات فــنــيــة إلجــــــراء عــمــلــيــة انــتــخــاب. 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــارع األحـــــــــــداث داخــــــــل حــــزب  ــســ ــتــ تــ
جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي الــحــاكــم 
منحى  اتخذت  بعدما  الجزائر  في 
لم يكن متوقعًا، عقب قرار الرئيس الجزائري 
ــــن الــعــام  عــبــدالــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة تــنــحــيــة األمـ
للحزب عــمــار ســعــدانــي يــوم السبت املــاضــي، 
وتــعــيــن الـــوزيـــر الــســابــق جــمــال ولــــد عــبــاس 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــة عـ ــ ــالـ ــ ــه. يــــأتــــي قـــــــرار اإلقـ ــ خـــلـــفـــًا لــ
أعقاب  في  أثــارهــا سعداني  مشاكل سياسية 
تصريحات واتهامات حادة وجهها إلى عدد 
السابق  القائد  واتهم  الشخصيات.  من  كبير 
لــجــهــاز االســتــخــبــارات الــجــنــرال محمد مدين 
ورئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم 
في الخامس من أكتوبر/تشرين األول الحالي 
بالعمالة إلى فرنسا وبإثارة الفتنة الطائفية 
في بعض املدن الجزائرية. كما اتهم سعداني 
رئـــيـــس الــــديــــوان الـــحـــالـــي لــبــوتــفــلــيــقــة أحــمــد 
الحكومة  ورئــيــس  الرئيس  بخيانة  أويحيى 
الحالي عبد املالك سالل عبر »اللعب السياسي 
السيئ«، على حد وصفه. كذلك وّجه اتهامات 
خطيرة ضد قيادات أحزاب املواالة واملعارضة 
على حد سواء. لكن وفقًا للبعض فإنه ال يمكن 
فصل قرار اإلقالة وتوقيته عن رغبة الرئيس 
ــتـــوازنـــات الــداخــلــيــة  الـــجـــزائـــري فـــي تــرتــيــب الـ
ألجهزة السلطة األمنية والسياسية واإلدارية 
قبيل االنتخابات البرملانية املقررة في إبريل/

نيسان املقبل.
وعقب سلسلة اإلقــاالت والتعيينات الجديدة 
تظهر  األمنين،  واملسؤولن  والقضاة  للوالة 
ــدور عــلــى الــجــهــاز  ــ اإلطـــاحـــة بــســعــدانــي أن الــ
الـــســـيـــاســـي، تـــحـــديـــدًا حــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــلـــى األغـ ــي، الـــــــذي يــــحــــوز عـ ــنــ ــوطــ الــ

وطلب بوتفليقة من األمــن العام املقال عمار 
ســعــدانــي عـــدم عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي لتالفي 
املــصــادر  أخـــرى. وبحسب  ــارة أي مشكالت  إثـ
الجديد«،  »العربي  إلــى  تحدثت  التي  نفسها 
ــال له  ــإن مــبــعــوث الــرئــيــس إلــــى ســعــدانــي قــ فــ
»الرئيس ال يرغب في أن تعقد ندوة صحافية، 
ــــدوء، الـــبـــالد ال تحتمل  ــــور تــتــم فـــي هـ دع األمـ
مزيدًا من املشاكل األخ عمار«. وخالل تقديمه 
املركزية،  اللجنة  ألعضاء  املفاجئة  استقالته 
بـــرر ســعــدانــي الــخــطــوة بــالــقــول إنــهــا »خــدمــة 

ملصلحة الــحــزب والــبــالد« على الــرغــم مــن أنه 
حاول إقناع بوتفليقة بالبقاء فقط إلى ما بعد 

انتخابات إبريل املقبل.
الحزب  الــوطــنــي  التحرير  حــزب جبهة  ويــعــد 
األول للسلطة في الجزائر، والجهاز السياسي 
الذي تستند إليه لتمرير خياراتها السياسية، 

وتتحكم في مفاصله التنظيمية واإلدارية.

مسار طويل من إقالة األمناء العامين
بالعودة إلى مسارات تاريخية تخص الحزب 

ــان أغــلــب األمـــنـــاء الــعــامــن للحزب  الــحــاكــم، فـ
الــرئــاســة،  قــبــل  مــن  وتعيينهم  تنحيتهم  تــتــم 
وبــإســنــاد مــن املــؤســســة األمــنــيــة، الــتــي كانت 

تتحكم في مفاصل الفعل السياسي.
وكان الرئيس السابق، الشاذلي بن جديد، قد 
أقــال في عــام 1988 املسؤول األول في الحزب 
أحداث  الراحل محمد شريف مساعدية عقب 
التي  الــعــام نفسه  مــن  أكــتــوبــر/ تشرين األول 
أنهت حكم الحزب الواحد. وتولى عبد الحميد 
الــعــام للحزب،  مــهــري بــعــدهــا منصب األمـــن 

»املؤامرة العلمية«  لكنه سقط في ما يعرف بـ
عام 1995، بقرار من املؤسسة األمنية، بسبب 
ما اعتبر انحيازًا منه لصف املعارضة ورفضه 
دعم مرشح العسكر للرئاسة الجنرال ليامن 
زروال. وتولى بعده بوعالم بن حمودة أمانة 
الــحــزب حــتــى انــتــخــاب الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة عام 1999. رفض بوتفليقة استمرار 
الحزب  بن حمودة في منصبه ودفــع قيادات 
إلى اإلطاحة به. ولجأ الرئيس الجزائري إلى 
تعين رئــيــس ديــوانــه عــلــي بــن فليس كأمن 

عام للحزب واستمر األخير في منصبه حتى 
نهاية عام 2003، عندما انقلب بوتفليقة عليه 
فــي منافسته  بــن فليس رغبته  إعــالن  بسبب 
بــاالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة عــام 2004. دفــع هذا 
الحزب  كـــوادر  تحريض  إلــى  بوتفليقة  األمـــر 
ألغى  الــذي  القضاء  بــن فليس عبر  على خلع 
بــن فليس  املــركــزيــة بترشيح  اللجنة  مــقــررات 
مستشاره  بوتفليقة  وعــن   .2004 لرئاسيات 
الخاص عبد العزيز بلخادم خلفًا لنب فليس 
كــأمــن عـــام لــلــحــزب حــتــى عـــام 2012. مــجــددًا 

دفع بوتفليقة بكوادر الحزب إلى التمرد على 
السابق عبد  الصناعة  بلخادم وتعين وزيــر 
انتخاب  حتى  مؤقتة  لفترة  بلعياط  الرحمن 
أمينًا  سعداني  عمار  السابق  البرملان  رئيس 
عــامــًا لــلــحــزب الـــذي أقــيــل بــــدوره يـــوم السبت 
ليحل مكانه الوزير السابق جمال ولد عباس.

ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون أن تـــكـــون إقـــالـــة ســعــدانــي 
مرتبطة بتصريحاته السياسية التي وصفت 
»الــطــائــشــة« ضــد رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق  بـــ
عــبــد الــعــزيــز بــلــخــادم وجـــهـــاز االســتــخــبــارات 

وقـــائـــده الــســابــق مــحــمــد مـــديـــن، وضـــد أحــمــد 
الــرئــيــس بوتفليقة  ــوان  ــ ديــ رئـــيـــس  أويــحــيــى 
ــــي عــــبــــد املــــالــــك  ــالـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ـــومــ ــكـ ــحــ ورئــــــيــــــس الــ
ســــالل. واعــتــرضــت قــيــادة الــجــيــش عــلــى هــذه 
ــد أركـــــــان الــجــيــش  ــائـ ــلــــغ قـ الـــتـــصـــريـــحـــات. وأبــ
بعدم  الجزائري  الرئيس  صالح  قايد  الفريق 
لباقة تصريحات كهذه وبالتأثيرات الخطيرة 
الـــتـــي تــتــضــمــنــهــا فــــي ظــــل الــــوضــــع الـــداخـــلـــي 
إلى  األمــر بوتفليقة  للبالد. ودفــع هــذا  الهش 
اتــخــاذ قــــرار إبــعــاد ســعــدانــي. ويــؤكــد املحلل 
ة،  السياسي نصر الدين بن حديد هذه القراء
مــشــيــرًا إلـــى أن تــصــريــحــات ســعــدانــي لــم يكن 
ممكنًا أن تمّر من دون إن تــؤدي إلــى إبعاده. 
ووفــقــًا لــنب حــديــد، فــإنــه عــلــى الــرغــم مــن كسر 
سعداني للكثير من املحظورات السياسية إال 
أنه تجاوز قواعد االشتباك السياسي. ويلفت 
إلــى أن سعداني »كــان مخطئًا حن اعتقد أن 
إقـــالـــة املـــديـــر الــســابــق لــالســتــخــبــارات محمد 
مدين من منصبه تعني أنه بات لقمة سائغة 

لالتهامات«.
في غضون ذلك يرى البعض أن اإلقالة، التي 
تأتي قبل خمسة أشهر فقط من االنتخابات 
البرملانية املقررة في إبريل املقبل، تفقد حزب 
األغلبية البرملانية تركيزه السياسي على هذا 
االستحقاق. ويرون أنها تضعف قدرته على 
إدارة االنتخابات بالشكل الذي يتيح له تكرار 
نتائج انتخابات 2012 التي حاز فيها الحزب 
على 220 مقعدًا في البرملان من مجموع 465 
مقعدًا. ويتعزز هذا االعتقاد نظرًا ألن األمن 
ــد عــــبــــاس، يــفــتــقــر  ــ ــمـــال ولـ الــــعــــام الـــجـــديـــد، جـ
إلــــى الـــكـــاريـــزمـــا الــســيــاســيــة وقـــــوة الــخــطــاب 
التي  املعارضة  قــوى  لــه مواجهة  الــذي يتيح 

يتصاعد خطابها الحاد تجاه السلطة.
كما يشكك مراقبون في قدرة ولد عباس على 
ــديـــدة يــعــانــي مــنــهــا الــحــزب  ــراض عـ ــ عــــالج أمــ
الــحــاكــم. ويــرجــحــون أن يــقــود الـــحـــزب لفترة 
انتقالية الى ما بعد االنتخابات إبريل املقبل.

زعيم »األصالة والمعاصرة« إلياس العماري )فرانس برس(

)Getty/جيش االحتالل يواصل مناوراته العسكرية في الجوالن المحتل )إيليا ييفيموفيتش

يرى البعض أن سعداني تجاوز »قواعد االشتباك السياسي« )فاروق بطيش/فرانس برس(

يربط مراقبون بين إقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لألمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني، عمار سعداني، يوم السبت الماضي، وبين نيته ترتيب »الجهاز السياسي« قبل االنتخابات 
الحزب  العام المقبل. أسلوب اإلطاحة بسعداني، وإن لم يكن جديدًا على  البرلمانية المقررة 

الحاكم، إذ يتكرر سيناريو إقالة األمناء العامين منذ سنوات، إال أن توقيته لم يكن ممكنًا لوال أن 
بوتفليقة استفاد من »األخطاء السياسية« األخيرة لسعداني، وما اعتبر تجاوزًا منه لـ»قواعد 

االشتباك السياسي«
قضية

بوتفليقة يبدأ ترتيب »الجهاز 
السياسي« قبل االنتخابات

يتكرر سيناريو إقالة 
األمناء العامين من 

الحزب الحاكم

أرسل بوتفليقة 
موفدًا إلى سعداني 

طلب منه التنحي

التحاق »االشتراكي« 
بالحكومة يحسم وضع 

»األصالة والمعاصرة«

وجوب تحديد المستوى 
السياسي مسبقًا للغاية 
المرجوة من المواجهة 

تذهب بعض التحليالت 
في المغرب إلى اعتبار أن 

حزب األصالة والمعاصرة، 
الذي حل ثانيًا في 

االنتخابات البرلمانية 
األخيرة، يعاني من عزلة 

سياسية

يخشى عسكر إسرائيل، 
تآكل الردع في أي 

عدوان مستقبلي، لذلك 
فهم يطلبون أن يحدد 

المستوى السياسي مسبقًا 
الغاية من أي حرب

توّجه انتقادات لألمين العام الجديد جمال ولد عباس )الصورة( بسبب 
ألمانيا،  في  الطب  درس  الذي  عباس،  ولد  السابقة.  الوزارية  مناصبه 
شغل منصبي رئيس اتحاد األطباء 
األحمر  الهالل  ومدير  الجزائريين 
الجزائري، قبل أن يعينه الرئيس عبد 
وزيرًا   1999 عام  بوتفليقة  العزيز 
حتى  للصحة  ــرًا  وزي ثم  للتضامن 
عام 2013 عندما أقيل من منصبه 
األمة.  مجلس  في  عضوًا  ليعين 
»بابا  بـ  الجزائري  الشارع  ويعرف في 
من  للوعود  إطالقه  لكثرة  نويل« 

دون تنفيذ أي منها.

جمال ولد عباس

تقرير تحليل
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غزل ترامب وبوتين... خسارة متبادلة

روسيا على مشارف 
سقطة أميركية

طائرة مالطا تكشف نشاطًا فرنسيًا

التوتر يتصاعد في كشمير

روسيا دعمت ترامب 
منذ انطالق االنتخابات 

التمهيدية

واشنطن ـ فكتور شلهوب

ــد  ــ ــوعـ ــ قــــــبــــــل أســـــــبـــــــوعـــــــن مـــــــــن مـ
انــتــخــابــات الــرئــاســة األمــيــركــيــة، 
ــزداد الــحــديــث عـــن دوٍر روســـي  ــ يـ
فــاعــل فــي مــســار العملية االنــتــخــابــيــة. وقــد 
ــزل املــــتــــبــــادل بــن  ــ ــغـ ــ ــــن خــــــالل الـ بــــــدا ذلــــــك مـ
املرشح الجمهوري دونالد ترامب والرئيس 
أن مختلف  كما  بــوتــن.  الــروســي فالديمير 
األجــهــزة االســتــخــبــاريــة األمــيــركــيــة اعتبرت 
ويكيليكس  زّودت  الــتــي  هـــي  »مــوســكــو  أن 
بنصوص رسائل إلكترونية مؤذية لسمعة 
األميركية  للرئاسة  الديمقراطية  املرشحة 
روسيا  تــكــون  بالتالي  كلينتون«،  هــيــالري 
االنتخابات  للتأثير في  التدخل  قد حاولت 
الــــــالفــــــت أن مــعــظــم  تـــــــرامـــــــب.  يـــــخـــــدم  بــــمــــا 
باتت في  املعركة  بــأن  تفيد  االســتــطــالعــات، 
حكم املحسومة لصالح كلينتون، ما يعني 
أن بوتن دخل في لعبة خاسرة، وقد يكون 
لهذا الدور تداعياته السلبية لناحية زيادة 
تأزيم العالقات املتوترة أساسًا بن موسكو 

وواشنطن.

روسيا دعمت ترامب منذ فبراير
ــرامــــب، بــــرز منذ  الـــخـــيـــار الــــروســــي بـــدعـــم تــ
في  التمهيدية،  االنتخابات  انــطــالق  عشية 
بوتن  أن  العلم  مع  املــاضــي،  فبراير/شباط 
ــه أن وصـــــف، فـــي ديــســمــبــر/كــانــون  ســبــق لـ

دعــــا تـــرامـــب عــلــنــًا مــوســكــو لــلــقــيــام بــاملــزيــد 
مـــن الــقــرصــنــة اإللــكــتــرونــيــة، بــغــيــة الــكــشــف 
ــيـــالري كــلــيــنــتــون  ــل هـ ــائـ ــن رسـ عــمــا أمـــكـــن مـ
الــفــاضــحــة«، بــحــســب قــولــه، كــي يــعــمــل على 

توظيفها في حملته االنتخابية.
وقد حّركت دعوته نقمة واسعة ضده، شارك 

فيها جمهوريون تعززت لديهم القناعة بأن 
تــرامــب لــم يــعــد »مــشــروع خــســارة انتخابية 
مـــحـــســـوبـــة عــلــيــهــم فـــحـــســـب، بــــل هــــو أيــضــًا 
ظــاهــرة خــطــيــرة«. وكـــان قــد تـــردد أن اخــتــراق 
مــوقــع الــحــزب الــديــمــقــراطــي وســرقــة رســائــل 
قــد حصل من  كلينتون،  بــصــورة  تــضــّر  منه 
التهمة  هــذه  أخــذت  »قراصنة روس«.  جانب 
ــــدت كــافــة  شــحــنــة مـــن املـــصـــداقـــيـــة، عــنــدمــا أكـ
وكــــاالت االســتــخــبــارات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة 
واملدنية األميركية أن »القرصنة التي زودت 
مصدرها  املحرجة،  باملعلومات  ويكيليكس 
ــه ال بـــّد وأن تــكــون قـــد حصلت  مــوســكــو وأنــ
ــر تلك  ــ بـــإيـــعـــاز مــبــاشــر مـــن الـــكـــرمـــلـــن«. وآخـ
املــعــلــومــات مـــا تــكــشــف عـــن مـــراســـالت داخـــل 

ــــى أن مــؤســســة  فــــريــــق كـــلـــيـــنـــتـــون، تـــشـــيـــر إلــ
كلينتون الخيرية قد حصلت على 12 مليون 
دوالر من املغرب، في مقابل أن تعقد املؤسسة 

اجتماعها لعام 2015 على أرض اململكة.
تزايد الكالم عن دور موسكو في االنتخابات 
مع تلويح ترامب بعدم قبوله للنتائج إال إذا 
القلق والتخوف  أثــار  الفائز فيها،  كــان هــو 
فــي واشــنــطــن. كــمــا بـــات مــؤكــدًا فــي اعــتــقــاد 
ــبــــن، أن الـــعـــالقـــات  ــراقــ ــريـــق واســــــع مــــن املــ فـ
األمــيــركــيــة الــروســيــة مقبلة عــلــى مــزيــد من 
خرجت  ما  إذا  خصوصًا  والتعقيد،  التوتر 
ــو بــــدرجــــة بــســيــطــة عــــن ســكــة  ــ كــلــيــنــتــون ولـ
أوبـــامـــا الــخــارجــيــة بــاتــجــاه الــتــصــدي ولــو 

البسيط ملوسكو.
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سياسة

لم يعد الدور الروسي 
خافيًا في االنتخابات 

الرئاسية األميركية، لناحية 
تأييد المرشح الجمهوري 

دونالد ترامب، لكن 
موسكو، باتت على 

شفير الخسارة

قتل 5 فرنسيين في تحطم طائرة في مطار مالطا )ماثيو ميرابلي/فرانس برس(

)Getty/تبادل القصف أدى إلى سقوط 4 قتلى )عمر آصف

)Getty/قبول المديح من بوتين سذاجة من جانب ترامب )سبنسر بالت

ــا،  ــ ــطـ ــ ــالـ ــ ــم طــــــــائــــــــرة فــــــــي مـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــــف تـ ــشــ ــ كــ
ــام فـــرنـــســـا بــمــهــام  ــيـ أمـــــس اإلثــــنــــن، عــــن قـ
اســتــخــبــاراتــيــة قــــرب الـــســـواحـــل الــلــيــبــيــة، 
ــي إطــــــار مـــكـــافـــحـــة تـــهـــريـــب املـــهـــاجـــريـــن  فــ
ــدرات، فــيــمــا تــــزايــــد االحـــتـــقـــان فــي  ــ ــخــ ــ واملــ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، مـــع تهديد 
رئيس املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، 
فائز السراج، بأنه »سيوقف عبث حكومة 
اإلنــقــاذ قــريــبــًا«. وأعــلــن مــطــار مــالــطــا، في 
بيان، تحطم طائرة صغيرة خالل إقالعها، 
ومقتل خمسة فرنسين كانوا على متنها، 
رحلة  إن  مالطا  فــي  الحكومة  قــالــت  فيما 
الـــطـــيـــران جــــاءت فـــي إطــــار عــمــلــيــة تعقب 
أشهر،  خمسة  منذ  الــفــرنــســيــون،  ينفذها 
لــرصــد حــركــة مــهــربــي الــبــشــر واملـــخـــدرات. 
وقال وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو 
دريان، إنها كانت »طائرة استطالع تنفذ 
املتوسط  البحر  فــوق  اســتــطــالع  عمليات 
ثالثة  أن  مضيفًا  الــدفــاع«،  وزارة  لصالح 
الدفاع واثنن من  العاملن في وزارة  من 
املــتــعــاقــديــن مـــع الــــــوزارة كـــانـــوا عــلــى منت 
الـــطـــائـــرة، وجــمــيــعــهــم فــرنــســيــون. وكــانــت 
وســـائـــل إعــــالم أفـــــادت، فـــي مــرحــلــة أولـــى، 
بأنها طائرة من لوكسمبورغ استأجرتها 
وكالة »فرونتيكس« األوروبية ومتوجهة 
بمراقبة  املكلفة  الــوكــالــة  لــكــن  ليبيا،  إلـــى 
الحدود الخارجية لالتحاد األوروبي نفت 
البحرية  بــاســم  املــتــحــدث  األمـــر، كما نفى 
الجديد«،  لـ«العربي  قاسم،  أيوب  الليبية، 
وقوع حادث تحطم طائرة تابعة لالتحاد 

ــي فـــي املـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة الــلــيــبــيــة.  ــ ــ األوروبـ
املنتشرة في  »لــم تصلنا مــن فرقنا  وقــال 

مياهنا اإلقليمية أي بالغ عن الحادث«. 
وفــــي تــصــعــيــد جـــديـــد شــهــدتــه الــعــاصــمــة 

ــــي مــقــابــلــة  ــن الــــــســــــراج، فـ ــلــ طــــرابــــلــــس، أعــ
 ،

ً
مـــع قــنــاة لــيــبــيــا، أنـــه »لـــن يــنــتــظــر طــويــال

وســيــوقــف عــبــث حــكــومــة اإلنـــقـــاذ قــريــبــًا«. 
ــراج، الـــــــذي يــقــوم  ــ ــســ ــ وجــــــــاءت مـــقـــابـــلـــة الــ
اإلثنن،  أمــس  وزار،  املناطق  في  بجوالت 
عــــددًا مـــن املــــــدارس فـــي الــعــاصــمــة، وســط 
صمت وغموض يكتنف مصير طرابلس، 
الــتــي تــســتــقــر فــيــهــا حــكــومــتــان مــنــذ أكــثــر 
مـــن أســبــوعــن. فــفــي 14 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
اإلنقاذ«  اقتحمت »حكومة  الحالي،  األول 
ــنـــي، بــمــســاعــدة  الــتــابــعــة لــلــمــؤتــمــر الـــوطـ
عناصر من جهاز األمن الرئاسي، قصور 
األعلى  »املجلس  يتخذها  التي  الضيافة 
لــلــدولــة« مــقــرًا لـــه، داعـــيـــة رئــيــس حكومة 
ــلــــه الـــثـــنـــي، إلـــــى الـــبـــدء  الــــبــــرملــــان، عـــبـــد الــ
بتشكيل حكومة وحــدة وطنية بناء على 
للحوار  املــــوازي  الليبي   - الليبي  الــحــوار 
السياسي الذي قادته األمم املتحدة، وأفرز 
اتــفــاق الــصــخــيــرات، فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
األول املـــاضـــي، وهـــي الـــدعـــوة الــتــي لقيت 
 إنـــه »ينتظر 

ً
اســتــجــابــة مــن الــثــنــي، قــائــال

مــوافــقــة الـــبـــرملـــان لــتــشــكــيــل لـــجـــان للعمل 
عليها«.

ــر  ــــراج »حـــتـــى اآلن نـــتـــرك األمــ ــــسـ وقــــــال الـ
لــلــعــقــالء إلنـــهـــاء األمـــــور ســلــمــيــًا، لــكــن في 
املــواجــهــة إلنــهــاء هذا  لحظة مــا ستحدث 
الــعــبــث«، فــي إشـــارة إلــى إمكانية التدخل 
العسكري إلخالء مقرات قصور الضيافة. 
السراج بعد ساعات  وجــاءت تصريحات 
من زيارة وزير الدفاع املفوض في حكومة 
الــوفــاق، املــهــدي الــبــرغــثــي، معسكرات في 
مــنــطــقــة عـــن زارة فـــي الــعــاصــمــة، شــهــدت 
اســتــعــراضــًا عــســكــريــًا كــبــيــرًا، فــيــمــا كانت 

طائرات حربية تحلق فوق طرابلس.
السراج، ألول مرة،  وتضمنت تصريحات 
ــلــــواء خــلــيــفــة حفتر  إشــــــارة إلــــى عـــالقـــة الــ
ــغـــويـــل فــــي طـــرابـــلـــس.  بــــوجــــود خــلــيــفــة الـ
ــاءل »أنـــــا أســـتـــغـــرب كــيــف سيشكل  ــســ وتــ
مع  الغويل حكومة وحــدة وطنية  خليفة 
عبد الله الثني وخليفة حفتر، بعد عامن 
ــتـــحـــريـــض والـــــحـــــرب؟«،  ــتـــطـــرف والـ ــن الـ مــ
مضيفًا »أتعجب كيف أصبح أعداء األمس 
الــيــوم«. وتعيش طرابلس توترًا  أصــدقــاء 
عــســكــريــًا صــامــتــًا وســـط غــمــوض يتعلق 
املــســلــحــة املنتشرة  املــجــمــوعــات  ــــوالءات  بـ
فيها. فبعد أن أعلن جهاز األمن الرئاسي 
انشقاقه عن املجلس الرئاسي إثر تمكينه 
الغويل وأعضاء املؤتمر من دخول قصور 
الـــضـــيـــافـــة، أعـــلـــن املــجــلــس األعـــلـــى لــثــوار 
لــيــبــيــا، املـــؤلـــف مـــن مــجــمــوعــات مسلحة 
والــزاويــة  طرابلس  فــي  منتشرة  إسالمية 
وغريان ومصراته، تأييده لعودة حكومة 
الغويل، التي وصفها بـ«الشرعية«، محذرًا 
من أنه على استعداد »لخوض املعارك إذا 

فرضت عليهم«.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــــن بـــاكـــســـتـــان والـــهـــنـــد، 
أمــس اإلثــنــن، مــع سقوط املــزيــد مــن القتلى 
والــجــرحــى مــن الــطــرفــن فــي تــبــادل إلطــالق 
النار، في منطقة كشمير املتنازع عليها بن 
أحدهما  مدنيان،  وقتل  الــنــوويــن.  البلدين 
طفلة رضــيــع فــي شــهــرهــا الـــــ18، فــي عملية 
إطــــالق نـــار لــلــقــوات الــهــنــديــة عــبــر الــحــدود 
ــــن الــجــيــش  ــلـ ــ ــان. وأعـ ــتــ ــاكــــســ ــد وبــ ــنـ ــهـ بـــــن الـ
إطــالق  أنــه »بسبب  بــيــان،  فــي  الباكستاني، 
نار غير مبرر من الجهة الهندية، استشهد 
املــدنــي محمد لــطــيــف، مــن قــريــة جــانــغــلــورا، 
وأصيب سبعة  )18 شهرًا(،  هانية  والطفلة 
النار  مدنين بــجــروح«، موضحًا أن إطــالق 
وقـــــع عـــبـــر الــــحــــدود بــــن كــشــمــيــر الــهــنــديــة 
ــي قـــرى  وواليــــــــة بـــنـــجـــاب الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، فــ

هاربال وبوخليان وشروه.
وأعلنت الهند أن إطالق النار من باكستان 
أسفر عن مقتل أحــد جنودها وصبي يبلغ 
مــن العمر ســت ســنــوات. وقـــال الــضــابــط في 
ــن الـــحـــدود الــهــنــديــة، د. بـــاريـــخ، إن  قــــوة أمــ
هــاون  قــذائــف  أطــلــقــوا  باكستانين  جــنــودًا 
والــرصــاص فــي عــشــرات املــواقــع الــحــدوديــة، 
العمر ست  إلــى مقتل طفل يبلغ من  مشيرًا 
ســنــوات، وجــنــدي، وإصــابــة تسعة مدنين 
وجــنــديــن فــي الــجــانــب الــهــنــدي مــن املنطقة 
املــتــنــازع عــلــيــهــا. وأعــلــنــت الـــقـــوات الــهــنــديــة 
أنها ردت فقط على الهجمات الباكستانية، 
ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »غـــيـــر مـــبـــررة، وانــتــهــاك 
صـــــارخ لـــوقـــف إطـــــالق الــــنــــار«. ويـــأتـــي هــذا 
الــحــادث بــعــد أيـــام مــن قــيــام حـــرس الــحــدود 
الــهــنــدي بــقــتــل ســبــعــة جــنــود بــاكــســتــانــيــن، 
بحجة خرق وقف إطالق النار، في حن نفت 

باكستان هذه االتهامات. 
وقـــــد ُســـجـــلـــت الــــعــــشــــرات مــــن االشـــتـــبـــاكـــات 
الـــحـــدوديـــة املــمــاثــلــة بـــن الـــبـــلـــديـــن، أخـــيـــرًا. 
ــدة الـــتـــوتـــر فـــي املــنــطــقــة منذ  وتــتــصــاعــد حــ

الــشــهــر املـــاضـــي، عــنــدمــا أعــلــنــت الــهــنــد أنها 
ــة« ضــد  ــ ــيـ ــ ــراحـ ــ شــــنــــت »ضــــــربــــــات جــــويــــة جـ
الباكستانية.  ــــي  األراضـ عــلــى  »مــتــشــدديــن« 
ــاءت الـــغـــارات الــهــنــديــة ردًا عــلــى هجوم  وجــ
شنه مسلحون على مقر لواء تابع للجيش 
الــهــنــدي فـــي الـــجـــزء الــــذي تـــديـــره الــهــنــد في 
أودى  املاضي،  سبتمبر/أيلول  في  كشمير، 
بــحــيــاة 19 جــنــديــًا. وهـــذا هــو أكــبــر عـــدد من 
فــي كشمير منذ هجوم  الجنود  مــن  القتلى 
قرب   2014 األول  ديسمبر/كانون  فــي  وقــع 
أوري الــتــي تــقــع غــربــي مــديــنــة ســريــنــاجــار، 
وقــتــل فيه ثمانية جــنــود وثــالثــة مــن رجــال 

الشرطة.
ووصـــف وزيـــر الــداخــلــيــة الــهــنــدي، راجــنــاث 
ــان، بـــأنـــهـــا »دولــــــة  ــتــ ــاكــــســ ســــنــــغ، آنـــــــــــذاك، بــ
إرهـــابـــيـــة«. وقـــــال، فـــي تــغــريــدة عــلــى مــوقــع 
ويجب  إرهابية،  دولــة  »باكستان  »تويتر«: 
تصنيفها كــذلــك، وعــزلــهــا«. وقــــال مــســؤول 
الــواضــح  الهندية »مــن  الــداخــلــيــة  فــي وزارة 
أنه هجوم إرهابي عبر الحدود. ال نعلم أي 
جــمــاعــة مــتــشــددة مــتــورطــة فـــيـــه«. ورفــضــت 
بضلوعها  تفيد  التي  االتهامات  باكستان، 
ــال املــتــحــدث بـــاســـم وزارة  ــ فـــي الـــهـــجـــوم. وقـ
ــا:  الـــخـــارجـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة، نــفــيــس زكـــريـ
ــورًا بــالــلــوم عــلــى بــاكــســتــان  »تــلــقــي الــهــنــد فــ
من دون أي تحقيق. نرفض هــذا«. وكشمير 
مقسمة بن الهند وباكستان، بعد استقالل 
كـــل مــنــهــمــا عـــن بــريــطــانــيــا فـــي عــــام 1947. 
ويطالب البلدان بسيادة كاملة على اإلقليم. 
ــلـــدان ثــــالث حـــــروب فـــي 1948،  ــبـ وخـــــاض الـ
إســـالم  نــيــودلــهــي،  وتــتــهــم  و1971.  و1965، 
بتسليح وتدريب »جماعات مقاومة«  آبــاد، 
التي تقاتل من أجل االستقالل  في كشمير، 
أو االنــدمــاج مع باكستان منذ 1989، إال أن 

األخيرة تنفي ذلك.
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس(

الــرئــاســي  المجلس  رئــيــس  أعــلــن 
لــحــكــومــة الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، 
النفط  تهريب  أن  ــســراج،  ال فائز 
لالقتصاد  نزيف  ليبيا  خــارج  ــى  إل
الوطني، و«ستكون هناك حزمة 
أجل معالجة  اإلجــراءات من  من 
ــاإلضــافــة إلــى  هـــذا الــتــهــريــب، ب
المحروقات،  عــن  الــدعــم  رفــع 
ماديًا«.  المواطن  تعويض  مع 
في  النفط  إنتاج  عودة  وتوقع 
الفترة  خــالل  الغربية،  المنطقة 
وتخفيف  الــمــقــبــلــة،  الــقــريــبــة 
ــن كــاهــل االقــتــصــاد  ــبء ع ــع ال

وعودة اإلنتاج إلى معدالته.

إجراءات معالجة 
تهريب النفط

األول املاضي، ترامب بأنه »المع وموهوب... 
وهو القائد املطلق في السباق الرئاسي«.

 مـــن املعجبن 
ً
بــوتــن أســـاســـًا لـــم يــكــن فــعــال

بــتــرامــب، وال أخــذ جانبه ألنــه جمهوري أو 
مــحــســوب عــلــى الــجــمــهــوريــن، بــل إنـــه أثنى 
ــه »يــتــمــنــى فــوز  ــــى ألنــ عــلــيــه بـــالـــدرجـــة األولــ
رئيس مثله يسهل التالعب به«، وفقًا ملا أفاد 
في حينه سياسي مخضرم من األميركين 
الــديــمــقــراطــيــن. وهــــذا مــا يــرغــب بــوتــن في 

التعامل معه.
وقد ذهبت كلينتون إلى أبعد من ذلك عندما 
رأت في املناظرة األخيرة، األسبوع املاضي، 
األبيض«.  البيت  في  دمية  يريد  »بوتن  أن 
ثــــم إن بــــوتــــن، حــســبــمــا هــــو مــــعــــروف فــي 
كانت  أن  منذ  كلينتون  يطيق  ال  واشــنــطــن، 
وصفت  أنــهــا  خصوصًا  للخارجية،  وزيـــرة 
»الــجــافــة«، حتى  اتــهــا الــســابــقــة مــعــه بـــ لــقــاء
أنــه تركها مــرة تنتظر أكــثــر مــن ســاعــة بعد 
إقامته  محل  في  الجتماعهما  املقرر  املوعد 

قرب موسكو.

ترامب يرحب بدور موسكو 
بدوره، لم يتأخر ترامب في الرّد على الثناء 
ــدور  الـــــروســـــي، مـــســـارعـــًا إلـــــى الـــتـــرحـــيـــب بــ
مــوســكــو فـــي ســـوريـــة واملــنــطــقــة »إذا كــانــت 
الــغــايــة مــقــاتــلــة تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســالمــيــة 
)داعــش(«. حتى أنه أعقب ذلك بتصريحات 
فــــي مــعــظــمــهــا حـــــول اإلشــــــادة  عــــــدة، دارت 
بالرئيس الروسي كـ »قيادي قوي ومحترم، 
وليس كرئيسنا )بــاراك( أوباما الضعيف«. 
ــذاك،  ــار كـــالم تــرامــب ضــجــة كــبــيــرة آنـ وقـــد أثـ

حتى أن البعض اعتبره »غير وطني«.
ــلـــى تــــرامــــب مــــن داخــــل  وجــــــــاءت الــــــــــردود عـ
املعسكر الجمهوري، وأبرزها من السيناتور 
ليندسي غراهام، الذي اعتبر أن »على بوتن 
ــارة أحـــد مــخــيــمــات الــالجــئــن الــســوريــن  ــ زيـ
قــبــل أن يــســتــحــق الــثــنــاء مـــن تــــرامــــب«. كما 
رأى بــعــض الــجــمــهــوريــن أن »قــبــول املــديــح 
مـــن بــوتــن لــيــس ســـوى ســـذاجـــة مـــن جــانــب 
ترامب«، قبل أن يطفح الكيل لديهم، عندما 
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