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يُنذر الحشد العسكري في مياه الخليج، بإرسال قاذفات وحاملة طائرات لمواجهة 
مواجهة  نحو  ينزلق  قد  وواشنطن  طهران  بين  الخالف  بأن  اإليرانية«،  »التهديدات 
عسكرية، غير أن التصريحات السياسية تدّل على عكس ذلك، مع فتح دونالد ترامب 

الباب أمام تفاوض مع طهران، التي ال تزال ترفض ذلك

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

التوتر اإليراني األميركي،  يتصاعد 
عـــلـــى وقـــــع تــحــشــيــد عـــســـكـــري عــلــى 
أبــــــــــــواب الــــخــــلــــيــــج، يـــــنـــــذر بــــصــــدام 
النزاع  أن طرفي  من  الرغم  على  آٍت،  عسكري 
طــــهــــران وواشــــنــــطــــن، ال يـــــبـــــدوان مــقــتــنــعــن 
بـــأن األزمــــة ستنزلق إلـــى مــواجــهــة مــبــاشــرة، 
فأميركا وعلى الرغم من تهديداتها وحراكها 
العسكري، تبدي استعدادها للتفاوض، فيما 
دونالد  إدارة  بــأن  مقتنعن  اإليرانيون  يبدو 
 أي حرب عليهم، أقله 

ّ
قدم على شن

ُ
ترامب لن ت

في الوقت الراهن.
وعلى وقع تصعيد كالمي متبادل وتهديدات 
تعزيز  املتحدة  الــواليــات  تــواصــل  تتوقف،  ال 
ــا الــعــســكــري فـــي املــنــطــقــة. وأعــلــنــت  وجــــودهــ
الــقــيــادة املــركــزيــة األميركية أن قــاذفــات »بــي-
52« الــــتــــي أرســـلـــتـــهـــا إلـــــى الــــشــــرق األوســـــط 
وصلت بالفعل إلى قاعدة »العديد« األميركية 
في قطر. وظهرت طائرتان في صورة التقطها 
أحد أفراد القوات الجوية األميركية في قاعدة 
»العديد« ونشرها على موقع القيادة املركزية 
ــتــــرنــــت. وكــــانــــت حـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات  عـــلـــى اإلنــ
ــبـــرت الــخــمــيــس قــنــاة  »أبـــــراهـــــام لـــنـــكـــولـــن« عـ
الــســويــس، فــيــمــا أفــيــد فـــي وقـــت ســابــق أنــهــا 
تــتــوجــه إلـــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج. بـــالـــتـــوازي مع 
ذلك، قال القائد املشرف على القوات البحرية 
األميركية في الشرق األوسط، نائب األميرال 
إلــى جعل حاملة  احتجت  »إذا  مــالــوي،  جيم 
تمر من مضيق  لنكولن(  )أبــراهــام  الطائرات 
هــرمــز، فسأفعل ذلـــك... لست مقيدًا بــأي حال 
وال تواجهني صعوبة بأي شكل من األشكال 

لتشغيلها في أي مكان بالشرق األوسط«.
إلــى البحر األحمر  ومــع انتقال هــذه الحاملة 
الــخــمــيــس، بــاتــت تــحــت قـــيـــادة مـــالـــوي، قــائــد 

األســـطـــول األمــيــركــي الــخــامــس املــتــمــركــز في 
البحرين. ولفت مالوي في مقابلة مع وكالة 
املعلومات االستخباراتية  أن  إلى  »رويــتــرز«، 
ــــي، مــرتــبــطــة  ــرانـ ــ ــــول تـــهـــديـــد إيـ األمـــيـــركـــيـــة حـ
إلــى  »بــنــشــاط حقيقي رصـــدنـــاه«. وإذ أشــــار 
فــي حالة تأهب شديد،  األميركية  الــقــوات  أن 
أو يعّد  الــجــيــش األمــيــركــي ال يسعى  إن  قـــال 
ــاف: »لــســت فــي وضع  ــران. وأضــ لــحــرب مــع إيــ
التخطيط لحرب ولم توكل إلــّي مهمة القيام 
أي  لــلــرد على  لكننا جــاهــزون تمامًا  بــذلــك... 
عــدوان ضد الواليات املتحدة أو الشركاء في 
»رويــتــرز«،  وبحسب  مصالحنا«.  أو  املنطقة 
ذكر  عــدم  طلبوا  أميركيون  مــســؤولــون  يقول 
أسمائهم، إن إحدى املعلومات االستخباراتية 
أشـــــارت إلــــى أن إيـــــران نــقــلــت صـــواريـــخ على 
زوارق. وأشار املسؤولون أيضًا إلى مخاوف 
متزايدة من خطر فصائل مسلحة في العراق 

تدعمها إيران.
يــتــخــّوف بعض منتقدي ترامب  املــقــابــل،  فــي 
ــن أن يـــكـــون الـــبـــيـــت األبـــيـــض  ــــل مــ ــــداخـ ــي الـ فــ
ــران. وعــلــى الــرغــم مــن أن  ــ يتعمد اســتــفــزاز إيـ
عــمــلــيــات نــشــر حــامــلــة الــطــائــرات والــقــاذفــات 
كـــان مــســعــًى مــن الــجــيــش، فـــإن اإلعــــالن نفسه 
ــقـــومـــي  ــــان ملـــســـتـــشـــار األمـــــــــن الـ ــيـ ــ جـــــــاء فـــــي بـ
األميركي جون بولتون، الذي يؤيد استخدام 
سياسات صارمة مع إيران. وقال السيناتور 
الديمقراطي تيم كن، إنه يخشى »من أن إدارة 

ترامب تقودنا نحو حرب غير ضرورية«.
لــكــن مــقــابــل الـــحـــراك األمــيــركــي الــتــصــعــيــدي، 
فــإن ترامب كــان قد أكــد انفتاحه على الحوار 
بــي...  : »أريــدهــم أن يتصلوا 

ً
مع طهران، قائال

نريد  »ال  مضيفًا:  للحوار«،  مستعدون  نحن 
الــنــووي، ال نطلب  الــســالح  أن يحصلوا على 
الكثير«. وإذ لفت في تصريحات للصحافين 
إلـــى أن اإليــرانــيــن »أظـــهـــروا تــهــديــدًا كــبــيــرًا«، 

مضيفًا: »لدينا معلومات قد ال تتصورونها« 
من دون أن يوضح ماهية هذه املعلومات، فهو 
انـــدالع مواجهة عسكرية  إمــكــان  لــم يستبعد 
ــاف: »آمـــل  ــ بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران، لــكــنــه أضـ
امللف  يحضر  أن  وُيــتــوقــع  ــك«.  ذلــ يحصل  أال 
اإليراني في زيارة وزير الخارجية األميركي 
مايك بومبيو لروسيا بن 12 و14 مايو/ أيار 
الحالي، حيث سيجتمع مع الرئيس فالديمير 

عدنان أحمد

تــواصــلــت املـــعـــارك فــي ريــفــي حــمــاة الشمالي 
وإدلـــب الجنوبي مــع مــحــاوالت قــوات النظام 
الــــســــوري تــثــبــيــت مــواقــعــهــا هـــنـــاك ومــتــابــعــة 
ــان شـــيـــخـــون فــي  ــ الـــتـــمـــدد بـــاتـــجـــاه مـــديـــنـــة خـ
ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي، بــغــيــة مــحــاصــرة بقية 
مدن وبلدات ريف حماة الشمالي وإسقاطها 
في  النظام  هــدف  تحقيق  وبالتالي  عسكريًا، 
السيطرة على الطريق الدولي دمشق - حلب 
في تلك املنطقة. أما فصائل املعارضة و»هيئة 
ــة الــــنــــصــــرة ســـابـــقـــًا(  ــهـ ــبـ ــر الـــــشـــــام« )جـ ــريـ تـــحـ
فحاولت استعادة زمام املبادرة بعد تراجعها 
ــت 

ّ
ــيـــن، فــشــن عــســكــريــًا خــــالل الـــيـــومـــن املـــاضـ

هجومًا مضادًا باتجاه بلدة كفرنبودة، فيما 
كانت قوات النظام والطيران الحربي الروسي 
ان قصفًا مركزًا إلعاقة الهجوم وتحركات 

ّ
يشن

الفصائل في املنطقة.
واستمر أمس الجمعة قصف الطيران الحربي 

بــوتــن ونــظــيــره الـــروســـي ســيــرغــي الفــــروف. 
أمــس،  بيان  فــي  األميركية  الخارجية  وقــالــت 
الـــروس  املــســؤولــن  مــع  بومبيو سيبحث  إن 
»مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن الــتــحــديــات الــثــنــائــيــة 
واملتعددة«، من دون تحديدها. وكان بومبيو 
قــد هــّدد الخميس بــــ«رد سريع وحـــازم« على 
ه إيران أو أّي من حلفائها 

ّ
»أّي هجوم« قد تشن

على مصالح أميركية. وقال في بيان »نحن ال 
 »ضبط النفس الذي 

ّ
نسعى إلى الحرب«، لكن

إيــران  تفّسره  أن  ينبغي  ال  بــه حاليًا  ى 
ّ
نتحل

ه افتقار للعزم«.
ّ
خطأ على أن

مــقــابــل ذلـــك، لــم تــكــن الــتــصــريــحــات اإليــرانــيــة 
ــع تـــأكـــيـــد رفـــــض أي حــــــوار مــع  أقـــــل شــــــدة، مــ
العام  القائد  نائب  وشــدد  األميركية.  اإلدارة 
يدالله جواني، في  اإليــرانــي  الثوري  للحرس 
تصريحات له أمس، على أن إيران »لن تجري 
أي مفاوضات مع األميركين«، مؤكدًا أن بالده 
»تشهد اليوم إجماعًا ووحدة وطنية منقطعة 
الــنــظــيــر، ملــواصــلــة الــصــمــود االســتــراتــيــجــي«. 
ــق جــوانــي على إرســـال واشــنــطــن حاملة 

ّ
وعــل

ــام لــنــكــولــن« ووحــــــدة من  ــ ــراهـ ــ الـــطـــائـــرات »أبـ
 إن 

ً
الـــقـــاذفـــات األمــيــركــيــة إلـــى املــنــطــقــة، قـــائـــال

األميركين »لن يجرأوا على القيام بأي عمل 

عــلــى مــنــاطــق مختلفة فــي الــشــمــال الــســوري. 
بلدة  على  متفجرة  براميل  املروحيات  وألقت 
بالتزامن  الــجــنــوبــي،  إدلـــب  ريـــف  فــي  الهبيط 
مـــع اســـتـــهـــداف طــــائــــرات الـــنـــظـــام والـــطـــائـــرات 
القصابية،  بلدة  إلى  إضافة  للبلدة،  الروسية 
»محاور  بـ النظام  إعــالم  ومــا وصفته وسائل 
ــان شــيــخــون بــاتــجــاه  تــحــرك املــســلــحــن مــن خـ
مناطق ريف حماة الشمالي«، إذ قتل مدنيان 
وجرح ثالثة آخرون جراء القصف على مدينة 
خان شيخون. ويرى مراقبون أن قوات النظام 
تحاول الوصول إلى خان شيخون ومنها إلى 
عتبر 

ُ
معرة النعمان، وصواًل إلى سراقب التي ت

عقدة املواصالت في إدلب، إذ يمر فيها طريق 
منه طريق  يتفرع  والــذي   )5 )أم  حلب-دمشق 
دولــــي آخـــر إلـــى الــالذقــيــة )أم 4(، والــســيــطــرة 
عليهما هــو الــهــدف األســاســي لــقــوات النظام 
بغية فتح طرق التجارة بن الساحل السوري 

وكل من حلب ودمشق.
في غضون ذلك، دارت اشتباكات عنيفة منذ 
صباح أمس الجمعة على محور كفرنبودة 
فـــي الــقــطــاع الــشــمــالــي مـــن ريـــف حـــمـــاة، إثــر 
هجوم مضاد شنته الفصائل املسلحة على 
قـــوات النظام  الــتــي ســيــطــرت عليها  الــبــلــدة 
األربـــعـــاء املـــاضـــي. وقــالــت مــصــادر محلية، 
العسكرية  الفصائل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
دخـــلـــت إلــــى الـــبـــلـــدة، وســــط اشـــتـــبـــاكـــات مع 
قــوات النظام فــي شــوارعــهــا، مشيرة إلــى أن 
رئيسي  بـــدور  تــقــوم  الــشــام«  »هيئة تحرير 
فــي الــهــجــوم إضــافــة إلـــى فــصــائــل »الجبهة 
الوطنية للتحرير«. وتحدثت وكالة »إباء«، 
التابعة إلى »الهيئة«، عن اشتباكات عنيفة 
الــخــطــوط  بـــعـــد كـــســـر  ــدة  ــلـ ــبـ الـ دارت داخــــــل 
تدمير  إلى  مشيرة  النظام،  لقوات  الدفاعية 
دبابة للنظام واستهداف سيارتن محملتن 
إعــالم  وســائــل  قالت  فيما  النظام،  بعناصر 
موالية إن وحــدات من قــوات النظام تصدت 

عــســكــري ضـــد إيــــــران«، مــضــيــفــًا »يــتــصــورون 
ــوا لــغــة عــســكــريــة، فـــإن الشعب 

ّ
أنـــه إذا مــا تــبــن

اإليراني والجمهورية اإلسالمية سيرضخان 
للتفاوض«. وأضاف أن »األميركين يعانون 
ــبـــاك وتــخــّبــط، وهـــم مــنــزعــجــون جـــدًا،  مـــن ارتـ
وحشدوا كل طاقاتهم لهزيمة مقاومة الشعب 
اإليراني طيلة 40 عامًا، عبر جّر الجمهورية 
اإلســالمــيــة إلـــى الـــتـــفـــاوض«. ويـــأتـــي املــوقــف 
اإليـــرانـــي تــمــاشــيــًا مــع حــظــر أي تــفــاوض مع 
ــان قــــد أعـــلـــنـــه املـــرشـــد  ــ ــات املـــتـــحـــدة، كـ ــ ــواليـ ــ الـ
اإليـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، فـــي أغــســطــس/ آب 
: »أعلن حظر التفاوض مع أميركا 

ً
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كما حظره اإلمام الخميني«.
اإليــرانــي، نقلت وكالة  التصعيد  وفــي سياق 
ــل الــديــن  ــيـــة لـــأنـــبـــاء، عـــن رجــ الــطــلــبــة اإليـــرانـ
آيــة الــلــه يــوســف طبطبائي نــجــاد مــن مدينة 
أصــفــهــان، قــولــه فــي خطبة الجمعة أمـــس، إن 
األسطول األميركي »يمكن تدميره بصاروخ 
واحــــــــد« وذلــــــك تــعــلــيــقــًا عـــلـــى تـــوجـــه حــامــلــة 
الـــطـــائـــرات »أبــــراهــــام لــنــكــولــن« إلـــى الــخــلــيــج. 
وقـــال نــجــاد: »أســطــولــهــم ذو املــلــيــار )دوالر( 

يمكن تدميره بصاروخ واحد«.
األمم  اإليراني لدى  السفير  من جهته، رفض 

لهجوم معاكس على محور كفرنبودة.
كذلك أعلنت »الجبهة الوطنية للتحرير« عن 
مقتل خمسة من عناصر قوات النظام بينهم 
ضابط، جراء استهدافهم بقذيفة على محور 
بلدة الكركات في ريف حماة الشمالي الغربي، 
النظام  قـــوات  أن  فيما ذكـــرت مــصــادر محلية 
ــل هـــواش  ــلـــدات الــشــريــعــة وتــ انــســحــبــت مـــن بـ
والـــشـــيـــخ إدريــــــس فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 
الغربي، بينما تشهد قرية باب الطاقة تباداًل 
النظام والفصائل، وذلك  قــوات  للسيطرة بن 
بسبب الرصد املتبادل للقرية. تزامن ذلك مع 
وصول مجموعات عسكرية من »حركة أحرار 
الشام« إلى منطقة سهل الغاب، وجميعهم من 
أبناء املنطقة الذين أجبروا على الخروج منها 
بــعــد ســيــطــرة »تــحــريــر الـــشـــام« عــلــيــهــا مطلع 
العام الحالي. وذكرت مصادر عسكرية محلية 
ــزودة بــأســلــحــة خفيفة  أن تــلــك املــجــمــوعــات مــ
ومــتــوســطــة وعــلــى درايــــة بــجــغــرافــيــة املنطقة 
وتضاريسها. وكان نشطاء قد انتقدوا »هيئة 
تحرير الشام« ملنعها عودة أبناء قرى وبلدات 
سهل الغاب إلى مناطقهم التي خرجوا منها 
ــرار الـــشـــام«  ــ ــرار حـــل »حـــركـــة أحــ ــ عـــنـــوة بــعــد قـ
فــي املــنــطــقــة، مــطــالــبــن بــالــســمــاح ألبــنــاء تلك 
املــنــاطــق بــالــدفــاع عــنــهــا، ملــا يتمتعون بــه من 
خــبــرة قــتــالــيــة فـــي املــنــطــقــة. وكـــانـــت »تــحــريــر 
الــشــام« قد جــردت »أحـــرار الــشــام« من السالح 
الغاب  الثقيل قبيل الخروج من منطقة سهل 
الــتــي كــانــت تــعــتــبــر ركـــيـــزة أســاســيــة للحركة 
تحرير  »هيئة  عتبر 

ُ
وت الــســوري.  الشمال  فــي 

ــقــــوة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي ريـــفـــي حــمــاة  الــــشــــام« الــ
ـــقـــل عـــن زعــيــم »هيئة 

ُ
الــشــمــالــي والـــغـــربـــي. ون

تبريره،  الجوالني  أبــو محمد  الشام«  تحرير 
خالل اجتماع عقده يوم الخميس املاضي مع 
وقلعة  كفرنبودة  إعالمين، خسارة  ناشطن 
املضيق لصالح قوات النظام بسبب »خاصرة 
النظام  استغلها  والــتــي  الهشة  املــنــاطــق  تلك 

املتحدة مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع 
محطة تلفزيون أميركية، »املزاعم األميركية« 
ــا بــأنــهــا  ــهـ ــفـ بــــوجــــود تـــهـــديـــد إيـــــرانـــــي، ووصـ
»مــعــلــومــات مــخــابــراتــيــة كـــاذبـــة«، وأنــهــا »مــن 
اخـــتـــالق األشــــخــــاص أنــفــســهــم الـــذيـــن فــعــلــوا 

الشيء نفسه قبل الغزو األميركي للعراق«.
ــت أمــــــس الــجــمــعــة  ــرجــ ــون ذلــــــــك، خــ ــــي غــــضــ فـ
في  الجمعة،  صــلــوات  بعد  شعبية  مــســيــرات 
ــة مـــتـــعـــددة بـــدعـــوة مـــن مجلس  ــيـ ــرانـ مــــدن إيـ
تــنــســيــق اإلعــــــالم اإلســــالمــــي، إلظـــهـــار الــدعــم 
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــ الـــشـــعـــبـــي لـــــقـــــرارات مـــجـــلـــس األمـ
ــهــــديــــدات  ــتــ اإليـــــــرانـــــــي األخـــــــيـــــــرة، ورفـــــــــض الــ
ــا املــشــاركــون فــي املــســيــرات،  األمــيــركــيــة. ودعــ
في بيان موّحد صدر في ختامها، السلطات 
اإليـــرانـــيـــة إلـــى »اتـــخـــاذ خـــطـــوات أكــثــر جــديــة 
وصـــرامـــة مـــن دون أّي تـــراجـــع حــتــى إلــحــاق 
ــبــــاعــــهــــا«. وفـــي  ــراء بـــأمـــيـــركـــا وأتــ ــكــ هـــزيـــمـــة نــ
ــال خــطــيــب الــجــمــعــة فـــي طـــهـــران،  الـــســـيـــاق، قــ
عــلــي أكـــبـــري، إن بــــالده ال »تــنــتــظــر شــيــئــًا من 
أميركا«، معتبرًا أن »االتحاد األوروبي اليوم 
أمام اختبار كبير«، واصفًا ردود فعل االتحاد 
االعتيادية«  بـ«غير  اإليرانية  للمهل  الرافض 

و«االنفعالية والعصبية«.

عــبــر رصـــدهـــا«، مــلــقــيــًا بــالــلــوم عــلــى املــدنــيــن 
ــانــــوا يــمــنــعــون الـــفـــصـــائـــل مــــن بــنــاء  الــــذيــــن كــ
التحصينات في هذه املناطق. وقال الجوالني 
إن »الــهــيــئــة قـــد أعــــدت الـــعـــدة، وهـــي عــلــى أتــم 
أن  إلى  املناطق«، الفتًا  للدفاع عن  االستعداد 
هناك تحصينات قوية في الخطوط األخرى، 
املناطق.  تلك  لتسليم  اتــفــاق  أي  وجــود  نافيًا 
واســتــعــرض الــجــوالنــي مــا تــقــوم بــه »الهيئة« 
ــتــــهــــداف لـــقـــاعـــدة حــمــيــمــيــم  مــــن عـــمـــلـــيـــات اســ
يقوم  التي  االنغماسية  والعمليات  الروسية، 
بها عناصرها خلف خطوط العدو، معتبرًا أن 

هذه العمليات أوجعت روسيا والنظام. 
إلى ذلك، لم تتأخر مليشيات النظام عن القيام 
بأنشطتها املرافقة دومًا للعمليات العسكرية، 

أكدت  إذ  و»التعفيش«،  السرقة  في  واملتمثلة 
مـــصـــادر مــحــلــيــة أن عــنــاصــر تــلــك املــلــيــشــيــات 
عمدوا إلى سرقة املنازل واملحال التجارية في 
بلدة قلعة املضيق بعد السيطرة على البلدة، 
ــرار  ــ ــة الــــهــــدوء فــــي الـــبـــلـــدة وفـ ــالـ مــســتــغــلــن حـ
أصـــحـــاب املـــنـــازل واملـــحـــالت مــنــهــا خـــوفـــًا من 
االعــتــقــال أو االنــتــقــام. وأوضــحــت املــصــادر أن 
املليشيات تقوم بنقل املسروقات في شاحنات 
لسيطرتها  تخضع  التي  املناطق  إلــى  كبيرة 
في ريف حماة، مشيرة إلى أن عمليات السرقة 
لــــم تــقــتــصــر عـــلـــى قــلــعــة املـــضـــيـــق بــــل شــمــلــت 
عليها  التي سيطرت  القرى  وبقية  كفرنبودة 

قوات النظام.
 التساؤالت تدور 

ّ
ووسط هذه التطورات تظل

حول حقيقة املوقف التركي مما يجري، في 
ظــل الــتــزام أنــقــرة الــصــمــت حــتــى اآلن، وســط 
حـــديـــث مـــتـــزايـــد عـــن صــفــقــة روســيــة-تــركــيــة 
ــنـــاطـــق إدلـــــــب بــســيــطــرة  ملـــقـــايـــضـــة بـــعـــض مـ
تركية على مدينة تــل رفعت فــي ريــف حلب 
ــــرد الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة مــنــهــا.  الــشــمــالــي وطـ
وفــي هــذا السياق، قالت وكالة »األنــاضــول« 
مواقع  قصفت  التركية  الــقــوات  إن  الــتــركــيــة، 
ــــدات الـــكـــرديـــة فــــي مـــديـــنـــة تــــل رفـــعـــت،  ــــوحـ الـ
وذلــــك ردًا عــلــى هــجــمــات اســتــفــزازيــة قــامــت 
ــوات الــتــركــيــة  ــقــ بــهــا هــــذه الــــوحــــدات ضـــد الــ
فـــي مــنــاطــق »غــصــن الـــزيـــتـــون« فـــي عــفــريــن. 
البريطانية  »الـــغـــارديـــان«  صحيفة  وكــانــت 
قــد نــقــلــت عــن أحـــد الــدبــلــومــاســيــن قــولــه إن 
وتركيا  روسيا  بن  جديدة  تفاهمات  هناك 
ــد، يــتــم بــمــوجــبــهــا قضم  ــ ونـــظـــام بــشــار األسـ
إدلــب ومحيطها ملسافة  في  العازلة  املنطقة 
تصل إلى 25 كيلومترًا، لقاء السماح لتركيا 
باالستيالء على تــل رفــعــت. ومــن تــل رفعت، 
إعــزاز  الكردية هجمات على  الــوحــدات  تنفذ 
وعـــفـــريـــن وجـــرابـــلـــس ومـــــــارع، وغـــيـــرهـــا من 
تم طردها منها ضمن  التي  والبلدات  املــدن 
الــزيــتــون«.  الــفــرات« و»غــصــن  عمليتي »درع 
وكـــان رئــيــس هيئة الــتــفــاوض الــعــلــيــا نصر 
الــحــريــري قــد طــالــب تــركــيــا بــالــتــحــرك لوقف 
مـــجـــازر إدلـــــب، بــوصــفــهــا دولــــة ضــامــنــة في 
ــات عــلــى األرض. وقـــال  ــ أســتــانــة ولــهــا دوريــ
الـــــحـــــريـــــري، فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مـــســـاء 
الخميس، إن »تركيا تقوم بجهود كبيرة من 
أجــل وقــف هجوم قــوات األســد على املنطقة، 
وتــفــعــيــل االلــــتــــزام بــاتــفــاق ســوتــشــي املــوقــع 
مــع روســيــا فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي«. 
األساسي  تركيا  أن هاجس  مراقبون  ويــرى 
إلــى محاربة أي تمركز  فيما يجري، إضافة 
لــلــوحــدات الــكــرديــة قـــرب حـــدودهـــا، هــو منع 

تدفق الالجئن عبر الحدود.

تهديدات أميركية متصاعدة إليران... وطهران 
ترفض أي مفاوضات

تظاهرات في طهران أمس رفضًا للتهديدات األميركية )فرانس برس(

تصاعد الهجوم سيؤدي لتدفق السوريين على تركيا )أنس دياب/فرانس برس(

نضال محمد وتد

عاد أكثر من عشرين ألفًا من 
فلسطينيي الداخل، أمس األول 
الخميس، عودة رمزية إلى قرية 

خبيزة املهّجرة، ومكثوا، لساعات 
ف 

ّ
معدودة في سهلها، الذي تكش

عن حصاد مبكر قام به مستوطنو 
الكيبوتسات والبلدات اليهودية 

اإلسرائيلية التي قامت على أراضي 
منطقة الروحة، الواقعة جنوب شرق 

حيفا على مسافة 39 كيلومترًا، 
وفقًا لكتّيب أصدرته جمعية حقوق 
املهجرين في الداخل. ُهّجرت غالبية 

قرى الروحة، مثل خبيزة وأم الشوف 
وصبارين والسنديانة وبريط، في 12 
مايو/أيار من العام 1948، بعد هجوم 

م ملنظمة اإليتسيل اإلرهابية، 
ّ
منظ

ر عناصر كيبوتس 
ّ
فيما تنك

»جلعاد« لجيرانهم ولوعدهم بمنع 
تهجيرهم، بل سارعوا بعد التهجير 
والنكبة إلى االستفادة من األراضي 

الخصبة لخبيزة والقرى املجاورة 
لها وبنوا اقتصادهم على زراعتها 

وهم يلهجون بنشيد أخوة الشعوب 
االشتراكي األممي ويقدسون العمل 

العبري على أرض مغتصبة.
عشرون ألف فلسطيني، أو أكثر 

بقليل، جاؤوا من قرية البصة 
املهجرة في أعالي الجليل، وحتى 

القرى مسلوبة االعتراف في جنوب 
النقب، في مسيرة أصبحت تقليدًا، 
تعكس قبل شيء، تشّبث ثالثمائة 

فلسطيني، وجدوا أنفسهم مهجرين 
في الوطن، يعيش بعضهم أحيانًا 
على مسافة مئات األمتار ال أكثر 
من بيته القديم، بحقهم األساسي 
في العودة، العودة إلى نفس البيت 

والساحة مهما طال الزمن. »هنا في 
خبيزة، بدأ كل شيء، وهنا ينتهي 

كل شيء«، هي الجملة القصيرة التي 
استهل بها األسير املحرر من قيد 

االحتالل مطلع األسبوع، أمير مخول، 
كلمته في مسيرة العودة، وهي تحكي 
كل شيء وتختصر كل شيء. النكبة 

فعل متواصل لم ينته وسيبقى 
 ما دام الالجئ في املنفى 

ً
متواصال

واملهجر على مسافة »خبط عصا« 
من بيته، فيما ينعم املغتِصبون 

بأرضه، وحقوله وعيون املاء.
في خبيزة، وفي الدامون، وفي البصة، 
وفي الشيخ مؤنس، وفي خربة الشيخ 

بدر، وفي ذبالة النقب، وعمواس، 
ويالو، في كل ما حمل الوطن من 
قرى مهجرة، أكثر من 500 قرية 

وخربة وبلدة، بدأ كل شيء، وفي كل 
هذه القرى املوزعة على الوطن من 

شماله إلى جنوبه ال بد أن ينتهي كل 
شيء، بعودة الالجئ والنازح واملهجر 
إلى بيته ومسقط رأسه وبئره األولى. 
هؤالء نقطة الضوء واألمل في اإلبقاء 

على جمرة الثورة مشتعلة، وفي 
رفض وإفشال كل مشاريع التصفية 

من أولها إلى آخرها، سواء كان 
اسمها أوسلو أم »فلسطني الجديدة«، 

فما ضاع حق وراءه مطالب.

تتواصل المعارك الضارية 
بين قوات النظام السوري 

وفصائل المعارضة 
السورية المسلحة على 

محور كفرنبودة في 
ريف حماة، بالتزامن مع 

وصول مجموعات 
عسكرية من »حركة أحرار 
الشام« إلى منطقة سهل 

الغاب

التركي خلوصي أكار )الصورة(، أمس، زيارة تفقدية  أجرى وزير الدفاع 
الحدودي مع سورية.  الشريط  المنتشرة على  العسكرية  الوحدات  إلى 
األركان  رئيس  برفقة  أكار،  ووصل 
وقائد  غــولــر،  يشار  أول  الفريق 
أوميت  أول  الفريق  البرية  القوات 
هاتاي،  واليــة  مطار  إلى  ــدار،  دون
إلى  وتوجهوا  اللباد،  جنوب  في 
ــة. وأجــرى  ــدودي ــح الــوحــدات ال
ــوات  ــق ــدا األركــــان وال ــائ ــار وق أكـ
للوحدات  تفقدية  ــارات  زي البرية، 
ــتــقــوا بــوالــي  ــم ال الــحــدوديــة، ث

هاتاي، دوندار دوغان.

أكار يتفقد الحدود

بغداد ـ محمد علي 
         أكثم سيف الدين

أعاد االعتداء اإلرهابي قرب سوق جميلة 
الشعبي بمدينة الصدر شرقي العاصمة 
الــعــراقــيــة بــغــداد، فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
ليلة أول من أمس الخميس، والــذي راح 
قتيل وجريح،  20 شخصًا بن  ضحيته 
الحكومة  الجدل مجددًا حول استعجال 
بـــرفـــع الــكــتــل اإلســمــنــتــيــة وفـــتـــح الــطــرق 
وتخفيف اإلجراءات األمنية بالعاصمة، 
ــن نـــصـــف حـــواجـــز  ــ ــاء أكــــثــــر مـ ــ ــغـ ــ عـــبـــر إلـ

التفتيش والنقاط األمنية فيها.
وعلى الرغم من تضارب الروايات األمنية 
ــول خــلــيــفــات  بـــن الــجــيــش والـــشـــرطـــة حــ
االعـــتـــداء، بــن كــونــه عــبــوة نــاســفــة على 
حافة الشارع الرئيس للسوق، أو حزامًا 
نــاســفــًا مــتــروكــًا قــــرب مــنــزل الــنــائــب عن 
»حــركــة الــعــصــائــب«، الــجــنــاح السياسي 
ملليشيا »العصائب«، حسن سالم، وبن 
انــتــحــاري بــحــزام نــاســف وهــو مــا تبناه 
تنظيم »داعش« في وقت الحق عبر بيان 
نشر على حسابات تابعة له على مواقع 
التواصل كشف فيه عن اسم االنتحاري 
 
ّ
الذي قال إنه »األخ جراح الكردي«، إال أن

الحادث هو األول من نوعه الذي تشهده 
بغداد منذ ما يزيد عن ستة أشهر عرفت 
فــيــهــا الــعــاصــمــة اســتــقــرارًا أمــنــيــًا كــبــيــرًا، 
ــرة. وتــعــتــمــد  ــيــ واألكــــبــــر فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
الــســلــطــات الــعــراقــيــة مــنــذ حــكــومــة نــوري 
املــالــكــي الــثــانــيــة )2010ـــــــ 2014( أســلــوب 
التقليل من آثار العمليات اإلرهابية وما 
ذلك   

ّ
أن اعتبار  فه من ضحايا، على 

ّ
تخل

مــن أســاســيــات إحــبــاط هــمــم الــجــمــاعــات 
إليه،  اإلرهابية وعــدم منحها ما تصبو 
وهــو إيــقــاع أكــبــر عــدد مــن الضحايا في 
هجماتها. ووفقًا ملسؤول بارز في جهاز 
الشرطة العراقية في بغداد ضمن جانب 
 االعتداء »مهما كان نوعه 

ّ
الرصافة، فإن

 هــنــاك 
ّ
أو مــكــان تــنــفــيــذه، فــهــو يــعــنــي أن

نشاطًا إرهابيًا داخل بغداد، يجب تتبعه 
ومعالجته فورًا«، مضيفًا في حديث مع 

 »الــتــفــجــيــر أعـــاد 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

ــالــــي مــديــنــة  ــان، وخـــصـــوصـــًا ألهــ ــ ــــأذهـ لـ
اعــتــداءات بشعة راح ضحيتها  الــصــدر، 
املئات منهم في السنوات املاضية، على 
 اعــتــداء الخميس لــم يسفر 

ّ
الــرغــم مــن أن

عن سقوط الكثير من الضحايا«.
وتـــابـــع املـــســـؤول أن »كـــل ســكــان الــعــراق 
العالي  التوتر  ينعكس  أن  مــن  يخافون 
بـــن إيــــــران وأمـــيـــركـــا حــالــيــًا عــلــى املــلــف 
األمــــنــــي فــــي بـــلـــدهـــم، إذ ســـيـــكـــون هــنــاك 
أمني  تـــرٍد  أو  إرهــابــيــة  لعمليات  افتعال 
ــام لــغــايــات مـــعـــروفـــة، بــســبــب اشـــتـــراك  عــ
العراق  داخــل  األمني  امللف  الدولتن في 
بشكل أو بآخر، وقد يعيد أي ترد أمني 
ــرفـــن«،  ــه، الـــتـــهـــدئـــة بــــن الـــطـ ــلــ ال قــــــّدر الــ
مــعــتــبــرًا أن تــنــظــيــم »داعـــــش« ومـــن قبله 
»الــقــاعــدة«، لطاملا أجـــادا االســتــفــادة من 
في  العراقية.  الساحة  على  التناقضات 
غضون ذلك، ال تزال السلطات األمنية في 
بغداد تواصل رفع الكتل اإلسمنتية من 
أمنية  وتلغي حواجز  العاصمة  شــوارع 
موجودة فيها منذ عامي 2004 و2005، 
رئيس  أطلقها  ضمن خطة عمل واسعة 
ــادل عـــبـــد املـــهـــدي،  ــ الـــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، عــ
االستخباراتي،  العمل  تنشيط  تتضمن 
واالســتــغــنــاء عـــن الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة في 
الــكــتــل اإلسمنتية  ضــبــط األمــــن، ومــنــهــا 
التي كانت تغلق مئات الطرق في بغداد، 
ــا عـــشـــرات اآلالف. وأمـــس  ويــبــلــغ عـــددهـ
الــجــمــعــة، أعــلــنــت أمـــانـــة بـــغـــداد عـــن رفــع 
الــكــتــل اإلســمــنــتــيــة مــن شــارعــن فــي حي 
ــــك بعد  الــــكــــرادة، وإعــــــادة فــتــحــهــمــا، وذلـ

ساعات من االعتداء شرقي بغداد.
وأثارت هذه الخطوات جداًل بن أوساط 
أجهزة األمــن العراقية، إذ ما زالــت هناك 
مــــخــــاوف مــــن نــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة عــلــى 
امللف األمني الذي لم تتم السيطرة عليه 
بشكل كامل. فاملناطق التي أعيد فتحها 
شهد  منها،  اإلسمنتية  الكتل  رفــعــت  أو 
كثير منها اعتداءات إرهابية بشعة راح 
املواطنن عبر هجمات  مئات  ضحيتها 
بــســيــارات مفخخة أو أحــزمــة نــاســفــة أو 
متفجرات زرعت على مقربة من تجمعات 
ــال مـــقـــّربـــون من  ــك، قــ ــ ــنـــن. إلــــى ذلـ املـــواطـ
ـــ«الـــعـــربـــي  ــيــــس الـــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، لـ رئــ
 الحكومة ماضية في قرارات 

ّ
الجديد«، إن

مناطق  أغلب  في  األمنية  الحواجز  رفــع 
رفــع أخرى  العاصمة، وإنــه سيتم قريبًا 
ــداد قـــرب  ــغــ ــن مـــنـــاطـــق مــهــمــة وســـــط بــ مــ
شـــارع الــرشــيــد وأبـــو نـــواس والحارثية. 
وكــان رئيس اللجنة األمنية في مجلس 
 
ّ
ــد قــــــال إن ــ ــيــــعــــي، قـ ــداد مـــحـــمـــد الــــربــ ــ ــغـ ــ بـ

ى مسؤولية حفظ 
ّ
»االستخبارات ستتول

األمـــن فــي الــعــاصــمــة بــعــد رفـــع الــحــواجــز 
منها«، مشيرًا في تصريح سابق له إلى 
 »الـــوضـــع األمـــنـــي فـــي بـــغـــداد أصــبــح 

ّ
أن

طــبــيــعــيــًا، خــصــوصــًا بــعــد االنـــتـــصـــارات 
على داعش«. من جهته، قال عضو التيار 
 
ّ
ــراس الـــربـــيـــعـــي، إن ــ املــــدنــــي الــــعــــراقــــي، فــ

اإلجـــراءات  بمراجعة  مطالبة  »الحكومة 
األمنية، لكن يجب أن يكون أمن املواطنن 
أهم من أي ُبعد آخــر«. وأضــاف الربيعي 
 »رفع 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، أن

طموح  الــطــرق،  وفــتــح  اإلسمنتية  الكتل 
كل مواطن، لكن على ما يبدو أنه يسهل 

حركة اإلرهابين وتنقالتهم«.

تفجير »جميلة« يعيد الجدل 
حول رفع الحواجز من بغداد

بعد أن حظيت خطة 
رئيس الحكومة 

العراقية عادل عبد 
المهدي، والتي 

قضت برفع الحواجز 
األمنية واإلسمنتية من 

العاصمة، بترحيب 
المواطنين، حتى وقع 

انفجار سوق جميلة 
شرقي بغداد

الحادث هو األول من 
نوعه في بغداد منذ 
ما يزيد عن ستة أشهر

  شرق
      غرب

إصابات في الجمعة الـ58 
لمسيرات العودة 

ــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ أصــــيــــب عــــــدد مـ
ــــس الـــجـــمـــعـــة، جـــــــراء قـــمـــع قــــوات  أمــ
في  املشاركن  اإلسرائيلي  االحتالل 
فــعــالــيــات األســـبـــوع الــــــ58 ملــســيــرات 
العودة وكسر الحصار على الحدود 
ــزة مــع األراضــــي  الــشــرقــيــة لــقــطــاع غـ
الفلسطينين  املحتلة. وشارك آالف 
فــي فعاليات تحت اســم »مــوحــدون 
في مواجهة الصفقة«، في إشارة إلى 
لتصفية  األميركية  اإلمـــالءات  خطة 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، املـــعـــروفـــة 

إعالميًا باسم »صفقة القرن«.
)العربي الجديد(

200 ألف مصٍل
في المسجد األقصى

ــراءات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة  ــ ــ وســــط إجـ
ألـــــف   200 نـــــحـــــو  أدى  مــــــــشــــــــددة، 
فلسطيني صالة الجمعة األولى من 
األقصى.  املسجد  في  رمضان  شهر 
وندد خطيب املسجد الشيخ محمد 
سليم بقيود االحتالل على املصلن 
الفلسطينين، وتطرق إلى القضايا 
الــتــي تــشــغــل األمــــة وأهــمــهــا الــقــدس 
وفــلــســطــن، داعـــيـــًا شـــعـــوب األمــتــن 
ــة إلـــــى تــحــمــل  ــيــ الـــعـــربـــيـــة واإلســــالمــ

مسؤولياتها.
)العربي الجديد(

تفاصيل جديدة عن 
عملية فردان ببيروت

ــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت  ــفــ ــ ــشــ ــ كــ
أحـــــــرونـــــــوت« أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، عــن 
فـــردان  عملية  عــن  جــديــدة  تفاصيل 
في بيروت التي نفذها أفــراد وحدة 
إبريل/ فــي 10  سرية هيئة األركـــان 

اغــتــيــال  فــيــهــا  ــم  ــ وتـ  ،1973 نـــيـــســـان 
الفلسطينين  القادة  أبــرز  ثالثة من 
للمقاومة، وهم كمال عــدوان وكمال 
نــاصــر ويــوســف الــنــجــار. وتــحــدثــت 
اإلسرائيلية  العميلة  عن  الصحيفة 
ــيــــروت،  ــرة فــــي بــ ــتـ ــفـ ــتــــي عــــاشــــت لـ الــ
وكانت تسير مزودة بكاميرا سرية 
أخـــفـــتـــهـــا فــــي حــقــيــبــة الــــيــــد، قــامــت 
بــتــصــويــر مــنــطــقــة فــــــردان، وطــرقــهــا 
تزويد  مــن  تمكنت  كما  ومــداخــلــهــا، 
بــخــرائــط وصــــور للمبنى  املـــوســـاد 
الــــذي كـــان الـــقـــادة الــثــالثــة يقطنون 

فيه. 
)العربي الجديد(

السفير األميركي ينقل 
مقر إقامته إلى القدس 

»يسرائيل هيوم«،  ذكــرت صحيفة 
 السفير األميركي 

ّ
أمس الجمعة، أن

لـــــدى إســـرائـــيـــل ديـــفـــيـــد فـــريـــدمـــان 
ــيـــًا« مــقــّر  )الــــــصــــــورة(، نـــقـــل »نـــهـــائـ
إقــامــتــه إلـــى الــقــدس املــحــتــلــة، بعد 
ــارة بــــــالده إلـــى  ــفــ ـــن نـــقـــل ســ عـــــام مـ
املدينة من تل أبيب. وأشـــارت إلى 
 وزير الخارجية األميركي مايك 

ّ
أن

ــلـــن رســمــيــًا عـــن هــذه  بــومــبــيــو، أعـ
الــخــطــوة، أول مــن أمــس الخميس. 
 نقل مقر إقامة السفير 

ّ
واعتبرت أن

األميركي إلى القدس بشكل رسمي 
»يــكــمــل عــمــلــيــًا الــتــطــبــيــق الــفــعــلــي 
ــه 

ّ
ــان ســن ــ ــذي كـ ــ لـــقـــانـــون الــــقــــدس الــ

الــكــونــغــرس األمـــيـــركـــي، فـــي الــعــام 
.»1997

)العربي الجديد(

عّمان: اعتصام بالذكرى 
األولى لإلطاحة بالملقي

اعــــتــــصــــم مـــــئـــــات األردنـــــــــيـــــــــن، لــيــل 
العاصمة  املــاضــي، وســط  الخميس 
مطالبن  الحكومة،  مقر  قــرب  عمان 
بـــــــاإلصـــــــالح الــــحــــكــــومــــي وتـــغـــيـــيـــر 
النهج السياسي للدولة. إال أن عدد 
املــشــاركــن كـــان بــعــيــدًا عــن الحشود 
امللقي  هــانــي  أسقطت حكومة  الــتــي 
ــــب  ــالـ ــ فـــــــي رمـــــــضـــــــان املــــــــاضــــــــي. وطـ
املشاركون في االعتصام باإلصالح 
الــســيــاســي، ومــحــاربــة نــهــج الفساد 
 مــجــلــَســي الـــنـــواب 

ّ
ــل ــ واإلفــــســــاد، وحـ

ــدم مــالحــقــة األجــهــزة  واألعــــيــــان، وعــ
قضايا  بسبب  للمواطنن،  األمنية 

التعبير عن الرأي.
)العربي الجديد(
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العراق: تسليح العشائر
في نينوى لمواجهة 

»داعش«
أعـــلـــن قـــائـــد عــمــلــيــات الـــجـــيـــش فــي 
مــحــافــظــة نــيــنــوى الــعــراقــيــة، الــلــواء 
نــجــم الــجــبــوري، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
تسليح  قـــررت  العراقية  »السلطات 
الــعــشــائــر فـــي 50 قــريــة بــاملــحــافــظــة 
من أجل صّد الهجمات اإلرهابية«، 
مــؤكــدًا فــي بــيــان أنــه »ُعــقــد اجتماع 
مــع شــيــوخ املــنــاطــق الــنــائــيــة، أوعــز 
بعده رئيس أركان الجيش بتسليح 
ــرى، لـــتـــدافـــع عــــن نــفــســهــا  ــ ــقـ ــ هـــــذه الـ
أن  يمكن  أي هجمات محتملة  ضد 

تنفذها مجموعات صغيرة«.
)العربي الجديد(

اعتداء على مخازن
القمح في الحديدة

تعرضت مخازن قمح خــارج ميناء 
الــحــديــدة الــيــمــنــي إلـــى إطــــاق نـــار، 
مساء الخميس، بعد أيام من زيارة 
أجــراهــا فــريــق مــن بــرنــامــج األغــذيــة 
الــعــاملــي إلــى املــكــان، حسبما أفــادت 
الجمعة. وقال  أمــس  املتحدة،  األمــم 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم بـــرنـــامـــج األغـــذيـــة 
إرفيه فيروسيل )الصورة(،  العاملي 
تــــزال تقّيم  إن »الــوكــالــة األمــمــيــة ال 
اعتداء  عــن  الناجمة  األضـــرار  حجم 
لم يتسبب بسقوط  الــذي  الخميس 

ضحايا«.
)فرانس برس(

توقعات بهزيمة أوروبية
لـ»المحافظين« البريطاني
ــفــــة »الــــــــغــــــــارديــــــــان«  ــيــ ــلــــت صــــحــ ــقــ نــ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــن 
أحــــــد مـــرشـــحـــي حــــــزب املـــحـــافـــظـــن 
ــه، بــمــا يــتــعــلــق بــالــتــحــضــيــرات  ــولـ قـ
املــقــررة بن  لانتخابات األوروبــيــة 
23 مايو/ أيار الحالي و26 منه، إنه 
نبذل  لــم  إن  بأننا  االعتقاد  »يــســود 
الــجــهــد املـــطـــلـــوب، فــســيــكــون لــديــنــا 
أمر  ولكنه  السيئة.  لنتائجنا  عــذر 
ــا«. وتــشــيــر الــتــوقــعــات  ــقـ مــخــجــل حـ
تأييد  الحزب  ينال  أن  إمكانية  إلــى 
أقــل مــن 10 فــي املــائــة مــن الناخبن، 
في مقابل تقدم منافسيه، وأبرزهم 

حزب العمال. 
)العربي الجديد(

بوركينا فاسو: مقتل 
جنديين فرنسيين في 

تحرير رهائن
الفرنسية  الخاصة  الــقــوات  تمكنت 
من تحرير أربع رهائن هم فرنسيان 
وأمـــيـــركـــي وكـــــوري جــنــوبــي، خــال 
عــمــلــيــة تــدخــل »مــركــبــة« فـــي شــمــال 
بوركينا فاسو قتل خالها جنديان 
فرنسيان، حسبما أعلنت السلطات 
ــــس الـــجـــمـــعـــة. وقــتــل  الـــفـــرنـــســـيـــة، أمـ
أربعة من الخاطفن خال العملية، 
بـــحـــســـب قــــائــــد الـــجـــيـــش الــفــرنــســي 
ــــورة(،  ــــصــ ــوا لـــوكـــوانـــتـــر )الــ ــرانــــســ فــ
الــتــي لــم تــعــِط مــعــلــومــات عــن هوية 

املجموعة الخاطفة. 
)فرانس برس(

باريس ترفض 
تمديد بريكست

أعــــلــــن أحــــــد مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــاســـة 
الــفــرنــســيــة أمــــام رابـــطـــة اإلعــامــيــن 
املعتمدين في االليزيه، أمس الجمعة، 
تمديدًا متكررًا  تريد  »بــاريــس ال   

ّ
أن

لندن  مــن  تطلب  وأنــهــا  لبريكست«، 
 قبل 31 أكتوبر/ 

ّ
»أن يكون لديها حل

وأضــــــاف  ــل.  ــبــ ــقــ املــ األول«  تـــشـــريـــن 
ســـيـــشـــاركـــون  ــيــــن  ــانــ ــبــــريــــطــ »الــ  

ّ
أن

فـــي االنــتــخــابــات األوروبــــيــــة، ولــكــن 
 
ّ
ســيــكــون مـــن الــصــعــب الــتــفــكــيــر بـــأن

ــار )بـــريـــكـــســـت( ســيــنــتــهــي قــبــل  مـــسـ
ــه 

ّ
23 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي«. ورأى أن

ل صدمة 
ّ
»يمكن لانتخابات أن تمث

ســيــاســيــة تــوصــل إلــــى اتـــفـــاق عــابــر 
ــة( قـــبـــل 30  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ ــزاب )الـ ــ ــــأحـ لـ
يونيو املقبل. ولكن الوضع لن يكون 
واضحا في 31 أكتوبر )عشية( قيام 
املفوضية األوروبــيــة )الــجــديــدة(. ال 

نريد دوامة من قمم بريكست«.
)فرانس برس(

غزة ــ ضياء خليل

فــــي الــلــحــظــة الـــتـــي انـــتـــهـــى فــيــهــا الــــعــــدوان 
اإلســرائــيــلــي األخــيــر عــلــى قــطــاع غــــزة، يــوم 
عيد تثبيت وقف إطاق 

ُ
اإلثنن املاضي، وأ

واالحتال  الفلسطينية  املقاومة  بن  النار 
ــلـــي بـــعـــد يـــومـــن مــــن الــتــصــعــيــد،  ــيـ ــرائـ اإلسـ
أصـــبـــح ســـــؤال الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــقــطــاع 
املـــحـــاصـــر عـــن مـــوعـــد الـــجـــولـــة الــتــالــيــة من 
الــتــصــعــيــد والـــــعـــــدوان. وبـــانـــتـــهـــاء الــجــولــة 
األخيرة، يصبح عدد جوالت التصعيد بن 
الــقــطــاع واالحـــتـــال مــنــذ انـــطـــاق مــســيــرات 
ــعــــودة وكـــســـر الـــحـــصـــار فـــي 30 مــــارس/  الــ
 
ّ
آذار من العام املاضي عشر جوالت. غير أن
العشر، فكل  األخيرة كانت األقسى من بن 
»شــبــه« مضبوطة  كانت  السابقة  الــجــوالت 
مــن الــطــرفــن، إال أن األخــيــرة التي كــادت أن 
تــتــحــول إلـــى عــــدوان أوســـع وحـــرب شاملة. 
ولــــم يــعــد أهـــالـــي قــطــاع غــــزة يــنــظــرون إلــى 
الـــحـــراك الــدبــلــومــاســي الــــذي يــجــرى حاليا 

الكويت ـ خالد الخالدي

مــا زالـــت حــرب االســتــجــوابــات داخـــل مجلس 
ــة الــكــويــتــي )الـــبـــرملـــان( الـــتـــي تــســتــهــدف  ــ األمـ
الحكومة تتواصل، وسط نجاح األخيرة في 
إســقــاطــهــا، إذ اســتــطــاع أخــيــرًا وزيـــر اإلعـــام 
والشباب محمد الجبري تجاوز االستجواب 
املــقــّدم بحقه مــن قبل ثــاثــة نـــواب إسامين 
وليبرالين، بعد حصوله على ثقة 34 نائبا 
مقابل 12 نائبا صوتوا مع طرح الثقة به، إلى 

جانب امتناع اثنن عن التصويت.
وُيـــعـــد هــــذا االســـتـــجـــواب هـــو الـــثـــانـــي الـــذي 
تنتصر فيه الحكومة في أقل من شهر، بعد 
االستجواب األول الذي ُوّجه إلى وزير الدولة 
لــشــؤون مجلس األمـــة أنــس الــصــالــح، والــذي 
انتهى بعدم وجود طلب بطرح الثقة به، ليتّم 

اإلعان عن فشل االستجواب وسقوطه.
الحالي في نوفمبر/  البرملان  انتخاب  ومنذ 
تشرين الثاني 2016، واجهت الحكومة أكثر 

في  تحركاته  يتابعون  كانوا  كما  باهتمام 
السابق، على أنهم ال يعتقدون أنه سيحقق 
لهم شيئا من مطالبهم، واملتمثلة بالدرجة 
األولــى في كسر الحصار املــضــروب عليهم 
منذ أكثر من 12 عاما، وإعــادة فتح املعابر 

وتسهيل الحركة التجارية وحركة األفراد.
وبـــدأت الــقــاهــرة حــراكــا جــديــدًا عبر وفدها 
الــقــطــاع، متزامنا مــع تهديدات  فــي  األمــنــي 
ــرة أطـــلـــقـــتـــهـــا قــــــوى املـــقـــاومـــة  ــاشــ ــبــ غـــيـــر مــ
 أي تــنــصــل مــــن تــنــفــيــذ 

ّ
ــأن ــ الــفــلــســطــيــنــيــة بــ

التفاهمات سيواجه برد قاٍس. 
»العربي الجديد«،  ووفق مصادر تحدثت لـ
 »الـــــوفـــــد األمــــنــــي املــــصــــري الـــــــذي بـــدأ 

ّ
فـــــــإن

يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي جـــولـــة جــــديــــدة، ال 
يحمل وعــــودًا إضــافــيــة وال مــواعــيــد تنفيذ 
التفاهمات، إنما جاء إلطاع باقي الفصائل 
الفلسطينية التي لم توجد في القاهرة على 
اإلسرائيلية  والتعهدات  املباحثات  فحوى 
التي حصلتها القاهرة من جديد«. وأشارت 
 »القاهرة معنية بأن تمضي 

ّ
املصادر إلى أن

مسيرة الــعــودة وكــســر الــحــصــار فــي ذكــرى 
الــنــكــبــة فــي 15 مــايــو/ أيــــار الــحــالــي بشكل 
 
ّ
أن يمكن  شـــيء  أي  يــحــدث  ال   

ّ
وأن طبيعي، 

يطور األمر إلى عدوان جديد، قد يكون هذه 
املرة حربا رابعة بن املقاومة وإسرائيل«.

وتحّول إحياء الفلسطينين لذكرى النكبة 
إلــى مدينة  األميركية  السفارة  نقل  ورفــض 
الــقــدس املحتلة الــعــام املــاضــي إلــى مجزرة 
املتظاهرين،  آالف  بحق  إسرائيل  ارتكبتها 
62 فلسطينيا وإصابة  استشهاد  إلــى  أدت 
ــرات فــــي مـــخـــيـــمـــات الـــــعـــــودة وكــســر  ــشــ ــعــ الــ

فــي الــقــطــاع حــربــا شــرســة وعـــدوانـــا واســعــا 
ــار مــحــاولــة اإلســرائــيــلــيــن وبــعــض  ــ فـــي إطـ
األطراف املساندة لهم سحب ساح املقاومة. 
 »أسباب وموجبات 

ّ
وبالنسبة للنخالة فإن

رغبة  هــنــاك   
ّ
وإن قــائــمــة،  تـــزال  ال  التصعيد 

 تصل غزة إلى هذا 
ّ
لدى أطراف متعددة بأن

من 16 استجوابا من ِقبل املعارضة وبعض 
الـــنـــواب املــســتــقــلــن. ونــجــحــت املــعــارضــة في 
البداية بإسقاط وزيــريــن، هما وزيــر اإلعــام 
الصباح،  الــحــمــود  سلمان  الشيخ  والــشــبــاب 
ــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــــــوزراء  ــدولــ ثــــّم وزيـــــر الــ
العبد  محمد  الشيخ  بالوكالة  اإلعـــام  وزيــر 
مت صفوفها 

ّ
 الحكومة نظ

ّ
الله الصباح. لكن

ــا مــن  ــ ــهــ ــ ــايـــة وزرائــ ــمـ ــا واســـتـــطـــاعـــت حـ ــقــ الحــ
االستجوابات، كما أنها أحالت االستجوابات 
كــافــة املـــوّجـــهـــة إلــــى رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــشــيــخ جــابــر املــبــارك الــصــبــاح، إلـــى اللجنة 
التشريعية في البرملان والتي قامت بإلغائها 

بحجة عدم دستوريتها.
وأعــلــن الــنــائــب عــبــد الــكــريــم الــكــنــدري أخــيــرًا 
ــوة الســـتـــجـــواب جـــديـــد لــرئــيــس  ــ تـــوجـــيـــه دعــ
ــوزراء، وذلـــك بسبب »إخــفــاقــه في  ــ الــ مجلس 
الحكومة  لكن  وصــفــه.  الــبــاد«، حسب  إدارة 
تتجه إلى إحالة هذا االستجواب مرة أخرى 
ع أن تقوم 

ّ
التي ُيتوق اللجنة التشريعية  إلى 

بإلغائه أيضا.
ــرة االســـتـــجـــوابـــات إلـــى  ــثـ ــبــــاب كـ وتــــعــــود أســ
ــاوالت أقـــطـــاب ســيــاســيــة داخــــل الــكــويــت  ــحـ مـ
ــال الـــعـــاقـــة بــــن الـــبـــرملـــان والــحــكــومــة  إيــــصــ
إلـــى طــريــق مــســدود، وبــالــتــالــي دفـــع الــقــيــادة 
ــــان والـــــدعـــــوة  ــرملـ ــ ــبـ ــ  الـ

ّ
ــل ــ ــ ــى حـ ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة إلـ

النتخابات جديدة، وهو ما اعترف به رئيس 
 »هناك 

ّ
مجلس األمة مرزوق الغانم بقوله إن

 
ّ

الحل قــرار   
ّ
لكن البرملان،  أطــرافــا تسعى لحل 

بيد أمير الباد فقط«.
ــاول رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ورئــيــس  ويــــحــ
ــاء عــلــى الـــبـــرملـــان ألطـــول  ــقـ مــجــلــس األمــــة اإلبـ

 بقاءه يعّد قياسا ملدى 
ّ
فترة ممكنة، وذلك ألن
كفاءتهما السياسية.

ــار الــســعــي الــحــثــيــث مــن قــبــل بعض  وفـــي إطــ
ــراكــــدة في  ــــواب الـــبـــرملـــان لــتــحــريــك املـــيـــاه الــ نـ
معارضا  نائبا   22 تــقــّدم  السياسي،  الــشــارع 
ــقـــد جـــلـــســـة لـــبـــحـــث قــــانــــون الــعــفــو  بـــطـــلـــب عـ
ــد. ويــعــيــش الــعــشــرات  ــ الــشــامــل يـــوم غـــد األحـ
من املعارضن الكويتين، ومن بينهم نواب 
سابقون وقيادات في املعارضة، في الخارج، 
بسبب اتهامهم بقضايا سياسية، من بينها 
قضية دخول مجلس األمة إبان االحتجاجات 

الشعبية ضّد الحكومة عام 2011.
لكن الحكومة الكويتية أبلغت رئيس البرملان 
لقانون  املخصصة  الجلسة  حضور  رفضها 
الــنــواب  تنسيق  عــدم  الــشــامــل، بسبب  العفو 
معها قــبــل تــقــديــم طــلــب عــقــد الــجــلــســة، فيما 
هدد األخيرون بالتصعيد وتأييد استجواب 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء. وفـــي الــســيــاق، قــال 
النائب محمد الدالل عبر حسابه على موقع 
»تـــويـــتـــر«: »عـــــدم حـــضـــور الــحــكــومــة جلسة 
العام تصّرف يناقض  العفو  قانون  مناقشة 
الــذي  والحكومة  املجلس  بــن  التعاون  مبدأ 

ــادة 50. كــمــا أنــه  نـــّص عليه الــدســتــور فــي املــ
بتفعيل  موقف سلبي ضــّد مطلب دستوري 
املــادة 75 من الدستور والتي تعطي ملجلس 

األمة صاحية إصدار قانون بالعفو العام«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب عـــادل الــدمــخــي على 
الحكومة جلسة   »عـــدم حــضــور 

ّ
إن »تــوتــيــر« 

ــــررت عــــدم مــواجــهــة  الــعــفــو، وكـــذلـــك إذا مـــا قـ
االســتــجــواب املــقــدم مــن الــدكــتــور عبد الكريم 
ــــت عــلــى  ــقـ ــ ــنــــدري لـــرئـــيـــس الــــــــــوزراء ووافـ ــكــ الــ
التشريعية، فهذا يعني  اللجنة  إلى  تحويله 
 هــــذه الــحــكــومــة ورئــيــســهــا ال يـــريـــدان أن 

ّ
أن

يتحما املسؤولية، وعلينا كأعضاء أن نرفع 
إلى سمو األمير كتاب عدم تعاون معها«.

وتعليقا على هذه التطورات، قال األكاديمي 
الرحمن  عبد  الكويتي  السياسي  والباحث 
الجديد«،  »العربي  مع  املطيري، في حديث 
ــاتـــت تــتــحــكــم فــــي خــيــوط   »الـــحـــكـــومـــة بـ

ّ
إن

اآلن، وتــســتــعــرض عــضــاتــهــا عبر  الــلــعــبــة 
إفــشــال االســتــجــوابــات واحــــدًا تــلــو اآلخــــر«، 
 »تهديد النواب بتأييد استجواب 

ّ
مضيفا أن

رئيس مجلس الوزراء لن يتم، ألن الحكومة 
الــنــواب  لــكــن  الــتــشــريــعــيــة.  للجنة  ستحيله 
ــــي رفـــع  ــــى حــيــلــة أخــــيــــرة وهـ ســـيـــلـــجـــؤون إلـ
ــبـــاد«. واعــتــبــر  كــتــاب عـــدم تــعــاون ألمــيــر الـ
األقطاب  ق بصراع 

ّ
يتعل »األمــر   

ّ
أن املطيري 

يسعى الستخدام  فهناك طرف  السياسية؛ 
واالستجوابات  املعتقلن  عن  العفو  قضية 
 الــبــرملــان، وهــنــاك طــرف 

ّ
لــلــدفــع بــاتــجــاه حـــل

البرملان  الحفاظ على  يريد  املقابل  آخر في 
بأي وسيلة وذلك عبر إسقاط االستجوابات 

واملماطلة في ملف العفو«.

الــحــصــار الخمسة املــنــتــشــرة عــلــى الــحــدود 
الشرقية للقطاع مع األراضــي املحتلة. غير 
 الجهود املصرية الحالية، ومعها الجهود 

ّ
أن

القطرية واألممية، تصطدم بجدار املماطلة 
األزمة  تتفكك  لم   

ّ
وإن املتكررة،  اإلسرائيلية 

 
ّ
الحقيقية التي أدت ملثل هذا التصعيد فإن
الــفــرصــة مــهــيــأة فـــي كـــل وقـــت لــلــذهــاب إلــى 
جولة جديدة من العدوان والتصعيد، ومن 

ثم التوصل إلى تهدئة ووقف إطاق النار.
املقبلة في غزة  بالحرب  »الــهــوس«  وتزامن 
العام لحركة  مع تصريحات أطلقها األمن 
»الجهاد اإلسامي« زياد النخالة عبر قناة 
فيها عن صيف ساخن  تحدث  تلفزيونية، 
الــصــيــف املقبل   يشهد 

ّ
أن فــي غـــزة، وتــوقــع 

الـــواقـــع الــصــعــب، ومـــن ثــم يــتــم االنــقــضــاض 
لتجريده  محاولة  فــي  املقاومة  ســاح  على 
النخالة  تصريحات  وزادت  الفصائل«.  من 
الفلسطينين  لــــدى  املــــوجــــود  ــاك  ــ ــ اإلربـ مـــن 
 حربا 

ّ
وزادت مخاوفهم مع هذا الحديث بأن

آتية ستكون قاسية، وتذكرهم بعدوان عام 
2014 الذي استمر 51 يوما وانتهى بوعود 

لم يتحقق منها شيء.
ــلـــت جـــهـــات إســرائــيــلــيــة  وفــــي الـــســـيـــاق، واصـ
 اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار سيبقى 

ّ
الــقــول إن

ر املــحــلــل 
ّ
ــة. وحـــــــذ ــيـ ــدانـ ــيـ ــتــــطــــورات املـ ــن الــ ــ رهـ

الــعــســكــري فـــي صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
يـــوآف لــيــمــور، فــي تحليل لــه أمـــس الجمعة، 
 عـــــدم فـــتـــح آفــــــاق ســـيـــاســـيـــة لــتــهــدئــة 

ّ
ــن أن مــ

طويلة األمــد، أو تسوية األوضـــاع مع قطاع 
 
ّ
غزة، ينذر بانفجار األوضــاع، وإمكانية شن
حرب جديدة على القطاع، بن يوليو/ تموز، 

وسبتمبر/ أيلول املقبلن.
ــزال االحـــتـــال فـــي حــالــة  ــ يـ وعـــلـــى األرض، ال 
تــأهــب واســتــعــداد عــلــى حـــدود غـــزة، وفـــق ما 
نقلت اإلذاعــــة اإلســرائــيــلــيــة أخــيــرًا، فــي إطــار 
مــــا ســمــتــه »مـــواجـــهـــة أي تـــطـــور قــــد يــحــدث 
على أرض الــواقــع، فــي ظــل مسيرات الــعــودة 
ــا فــصــائــل املــقــاومــة  ــا«. أمــ ــمـــرارهـ ــتـ ــقـــرر اسـ املـ
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــعـــادت وفــــق فــيــديــو نــشــرتــه 
مـــواقـــع الــكــتــرونــيــة تــتــبــع لــهــا، إلــــى تصنيع 
ما  لتعويض  املحلية  والــقــذائــف  الــصــواريــخ 
خسرته خال الجولة األخيرة من التصعيد 
والتي أطلق فيها نحو 700 صاروخ وقذيفة 
مـــن الـــقـــطـــاع بـــاتـــجـــاه غــــاف غــــزة واملــنــاطــق 

املحيطة به.

رهان القيادة 
الفلسطينية

تهديد 
معارضي 
بن سلمان

أبعد من ذلك خال لقاء في نيويورك مع عدد 
من الصحافين املعتمدين في األمم املتحدة، 
مـــن بــيــنــهــم مــراســلــة »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، ليل 
االتحاد  إن على  قــال  الجمعة، حــن  الخميس 
األوروبـــــي وروســـيـــا والــصــن الـــوقـــوف بوجه 
األمــيــركــيــن وضــــد الــخــطــة األمــيــركــيــة، إن لم 
تنص وبشكل صريح على مبدأ حل الدولتن 
الدولي،  واإلجماع  الدولية  الشرعية  بموجب 
املتحدة ومجلس األمن  األمــم  بــقــرارات  املمثل 
اللجنة  عنها  تمخضت  التي  الطريق  وخطة 

الرباعية والقرارات ذات الصلة.
وكان وزير الخارجية رياض املالكي قال إنه ال 
األميركية بخطة سام،  الخطة  يمكن تسمية 
ألنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى اســتــســام الــفــلــســطــيــنــيــن، 
وذلك في كلمة ألقاها أمام مجلس األمن، الذي 
عقد اجتماعا بطلب من إندونيسيا والكويت 
طابع  )ذات  »أريـــا«  بصيغة  أفريقيا،  وجنوب 
ــمـــي(، لــنــقــاش قــضــيــة املــســتــوطــنــات.  غــيــر رسـ

الشركة األمنية اإلسرائيلية »NSO«، لبيعها 
هاتفه  عــّرضــت  خبيثة«  »بــرمــجــيــات  اململكة 
الخلوي للخطر. ونقلت قناة »الجزيرة« عن 
مصادر قولها إن أوسلو طلبت من البغدادي، 
الـــذي يعيش الجــئــا فــي الــنــرويــج بعد طــرده 
من اإلمـــارات، تغيير مكان سكنه خوفا على 
حياته بعد الكشف عن تهديدات سعودية له. 
السفر  بتجنب  الــثــاثــة  النشطاء  نصح  كما 
إلى مجموعة واسعة من البلدان في أوروبا 
وآسيا حيث تتمتع السعودية بنفوذ خاص، 
ونقل أفــراد أسرهم من بلد واحــد على األقل 
هو ماليزيا. وغرد البغدادي على حساب في 
في  مــؤتــمــرًا صحافيا  أنـــه سيعقد  »تــويــتــر« 
تفاصيل  للكشف عن  املقبل،  اإلثنن  أوسلو، 
جــديــدة بــشــأن الــتــهــديــدات الــتــي تــعــرض لها. 
 عــنــاصــر مـــن جــهــاز أمــن 

ّ
ــال الـــبـــغـــدادي إن وقــ

إلى منزله في 25  النرويجي قدموا  الشرطة 
إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، ونــقــلــوه إلـــى مــكــان 
ــّدمــــوا إلـــيـــه إحـــاطـــة أمــنــيــة ملــدة  آمــــن حــيــث قــ
تحّدثت  الـــذي  التحذير  هــذا  وجـــاء  ساعتن. 

نيويورك ـ ابتسام عازم

تـــعـــّول الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
اإلجــمــاع الــدولــي الرسمي على »حل 
الـــدولـــتـــن«، ملــواجــهــة املــخــاطــر الــتــي 
تهدد القضية الفلسطينية، وال سيما مسعى 
اإلدارة األمــيــركــيــة لــفــرض تــصــّورهــا الــهــادف 
ى من هذه القضية، واملسمى 

ّ
لتصفية ما تبق

طرح 
ُ
»صفقة القرن«. غير أن تساؤالت كثيرة ت

ــاع عــلــى خــلــق حـــراك  ــمــ حــــول قـــــدرة هــــذا اإلجــ
عبر  األميركي،  املخطط  ملواجهة  األرض  على 
سياسات تدعم صمود الفلسطينين وتواجه 
مساعي إسقاط قضايا الحل النهائي، كعودة 
الــاجــئــن والـــحـــدود وغــيــرهــا. وأعــــاد السفير 
الفلسطيني في األمم املتحدة، رياض منصور، 
الــتــعــبــيــر عـــن املـــوقـــف الــرســمــي، بــالــتــأكــيــد أن 
مــجــابــهــة »صــفــقــة الـــقـــرن« يــجــب أن تــركــز في 
الوقت الحالي على هذا اإلجماع. بل إنه ذهب 

ناصر السهلي 
لندن ـ العربي الجديد

ــد وكـــــــالـــــــة االســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــ ــكـ ــ لـــــــم تـ
األمــيــركــيــة تــحــصــل عــلــى معلومات 
عــن مــخــطــط ســعــودي لــانــتــقــام من 
نشطاء، مقربن من الصحافي والكاتب جمال 
سعوديون  موظفون  قتله  الـــذي  خاشقجي، 
حكوميون في قنصلية اململكة في إسطنبول، 
حتى سارعت إلى تبليغ الدول التي يقيمون 
عــلــى أراضـــيـــهـــا لــحــمــايــتــهــم. وكــشــفــت مجلة 
 وكــالــة 

ّ
»تــايــم« األمــيــركــيــة، أول مــن أمـــس، أن

االســتــخــبــارات املــركــزيــة األمــيــركــيــة »ســـي آي 
إيـــه«، وأجــهــزة أمــن أجنبية، حــذرت أصدقاء 
هم 

ّ
للراحل جمال خاشقجي وعائاتهم من أن

»أعـــمـــال انــتــقــامــيــة« مـــن الــســلــطــات  عــرضــة لــــ
للمطالبة  نشاطهم  خلفية  على  السعودية، 
بالديمقراطية. ونقلت املجلة، في تقرير، عن 
في  أمنية  ومــصــادر  التهديدات  قّيموا  أفـــراد 
وا 

ّ
 ثاثة من أصدقاء خاشقجي تلق

ّ
بلدين، أن

األخــيــرة، وهم  األسابيع  أمنية، في  إحاطات 
الاجئ  البغدادي  إيــاد  الفلسطيني  الناشط 
فـــي أوســـلـــو بـــالـــنـــرويـــج، وعـــمـــر عــبــد الــعــزيــز 
ــر فـــي الـــواليـــات  ــ فـــي مــونــتــريــال بـــكـــنـــدا، وآخـ
املتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه. وأشارت 
عن  يعملون  كــانــوا  الثاثة  النشطاء   

ّ
أن إلــى 

إعامية  مــشــاريــع  على  خاشقجي،  مــع  كثب 
وأخــرى  السياسية،  الناحية  مــن  »حساسة« 
اغتياله داخل  اإلنسان، وقت  معنية بحقوق 
بتركيا،  إسطنبول  في  السعودية  القنصلية 
فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي. ووفـــق 
اإلحـــاطـــات األمــنــيــة، يــقــول الــنــشــطــاء الثاثة 
ــهــم مستهدفون بشكل خــاص على خلفية 

ّ
إن

انـــتـــقـــاداتـــهـــم »الـــصـــريـــحـــة واملـــــؤثـــــرة« لــولــي 
بــن سلمان،  األمــيــر محمد  الــســعــودي  العهد 
واتهامهم إياه بإعطاء األمر لقتل خاشقجي، 
كــجــزء مــن حملة قمع أوســـع ضــد معارضن 
ســعــوديــن فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. ونقلت 
ى تعليمات 

ّ
ه تلق

ّ
املجلة عن البغدادي قوله إن

االحتياطات،  مــن  واســعــة  بــاتــخــاذ مجموعة 
ــك تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة ملــنــع اخـــتـــراق  بــمــا فـــي ذلــ
أجــهــزتــهــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، خـــوفـــا مـــن تــســّرب 
وأشــارت  ضدهم.  استخدامها  أو  املعلومات 
ـــه تــم اســتــخــدام مثل هــذا التكتيك من 

ّ
إلــى أن

قبل السعودية ضد عبد العزيز الذي يقاضي 

األمــيــركــيــة  اإلدارة  تـــرســـل  أن  مــفــاجــئــا  ــان  ــ وكـ
ــى الــــشــــرق األوســـــــــط، جــيــســون  ــ مـــبـــعـــوثـــهـــا إلــ
غـــريـــنـــبـــات، لــحــضــور االجـــتـــمـــاع، وهــــو كــرر 
خاله االدعاءات األميركية حول انحياز األمم 
الفلسطيني.  للجانب  األمن  املتحدة ومجلس 
ولـــم يــكــشــف غــريــنــبــات، الــــذي تــحــدث لعشر 
دقــائــق، عــن جــديــد بخصوص »خــطــة الــقــرن« 
الـــتـــي حــاكــهــا مـــع صــهــر الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
ومستشاره جاريد كوشنر. ورفض غرينبات 
ينتظرون  كانوا  الذين  للصحافين  الحديث 
خارج قاعة االجتماع. لكنه خرج في منتصف 
الــجــلــســة لــيــذهــب إلـــى غــرفــة جــانــبــيــة مــع أحــد 
البريطانية،  بالسفيرة  ويجتمع  مــســاعــديــه، 

كارين بيرس، ألكثر من نصف ساعة.
قال  الفلسطينية،  الــقــيــادة  ملــوقــف  وبالنسبة 
املالكي، بعد خروجه من الجلسة، إن »االجتماع 
ســاعــد كــثــيــرًا فــي تــحــديــد مــواقــف الــعــديــد من 
الــدول، خصوصا الــدول األعضاء في مجلس 
إلــى 14 دولـــة تــؤيــد عملية  ــن، واستمعنا  األمـ
الـــســـام وحــــل الـــدولـــتـــن وتـــرفـــض أي خــطــوة 
أحادية الجانب تبتعد عن مسار السام وعن 
القضايا.  هـــذه  وكـــل  الــســام  عملية  مرجعية 
ونحن نخرج من هذا االجتماع بقناعة كبيرة 
بـــأن هــنــاك إجــمــاعــا دولــيــا، باستثناء موقف 
األساسية  القضايا  املــتــحــدة، حــول  الــواليــات 

عنه صحيفة »الغارديان«، للمرة األولى، في 
الوقت نفسه الذي وّجهت فيه تحذيرات إلى 
عبد الــعــزيــز، والــنــاشــط الثالث فــي الــواليــات 
»ســي آي  املــتــحــدة. ورفـــض متحدث بــاســم الـــ
لكنه  تــقــريــرهــا،  عــلــى  للمجلة  التعليق  إيـــه« 
أشــار إلــى أن لــدى الوكالة »واجــبــا قانونيا« 

الفلسطيني  اإلســرائــيــلــي  بــالــصــراع  املرتبطة 
ومـــرجـــعـــيـــات الــــســــام املـــطـــلـــوبـــة. وتــشــجــعــنــا 
مــمــا سمعناه مــن الــــدول األعـــضـــاء«. وأضـــاف 
»أمــا ما سمعناه من ممثل الجانب األميركي 
الـــذي نسمعه  )غــريــنــبــات( فهو الــكــام نفسه 
واشــنــطــن.  إلــــى  اإلدارة  هــــذه  قـــدمـــت  أن  مــنــذ 
كــثــيــرًا، بقدر  يــؤثــر علينا  أال  وبــالــتــالــي يجب 
ما شعرنا به من وجود رغبة دولية وإجماع 
حول قرارات األمم املتحدة ورؤية مسار عملية 
الــســام ضــمــن حــل الــدولــتــن«. وتــابــع »يجب 
على  للتأسيس  االجتماع  هــذا  على  ُيبنى  أن 
عــاقــة متينة مــع الـــدول األعــضــاء فــي مجلس 
األمــن وخارجه، ويبقي من جديد على التزام 
هذه الدول باملرجعية الدولية«. وذهب السفير 
الفلسطيني أبعد مــن ذلــك، حــن أكــد ضــرورة 
ــاع،  ــمــ عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــــي لـــتـــأكـــيـــد هـــــذا اإلجــ
ورفــــض الــنــهــج األمــيــركــي واالنــــفــــراد بعملية 
الـــســـام، ومـــن أجـــل تــحــديــد خــطــوات تتبعها 
الـــدول األخـــرى ونــقــاش وضــع استراتيجيات 
ــار إلـــى أن  ُمــحــددة لكيفية املــضــي قــدمــا. وأشــ
دونالد  األميركي  الرئيس  إدارة  مع  العاقات 
ــادس مــن  ــ ــســ ــ تـــــرامـــــب بـــقـــيـــت قـــائـــمـــة حـــتـــى الــ
اتخذت  عندما   ،2017 األول  كانون  ديسمبر/ 
األخيرة خطوات أحادية الجانب، بينها قرار 
نــقــل الــســفــارة األمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس املحتلة 
الفلسطينية  التحرير  وإغــاق مكاتب منظمة 
فـــي واشــنــطــن ووقــــف املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
ــاعـــدات حــتــى عن  عـــن »أونـــــــــروا«، وقـــطـــع املـــسـ
مــســتــشــفــيــات فــــي الــــقــــدس، فــــي مـــحـــاولـــة مــن 
الـــجـــانـــب األمـــيـــركـــي لــتــشــديــد الـــحـــصـــار على 
الفلسطينين  أن  منهم  »ظــنــا  الفلسطينين 
زاحفن  ويأتون  البيضاء  الــرايــات  سيرفعون 
ــقـــرن. إنــهــم  عــلــى بــطــونــهــم لــلــقــبــول بــصــفــقــة الـ
ال يــعــرفــون قــــدرة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي على 
ــدد مـــنـــصـــور عـــلـــى ضـــــرورة  ــ ــ الــــصــــمــــود«. وشـ
أخــــرى  األوروبـــــيـــــة ودول  ــدول  ــ ــ الـ تـــعـــتـــرف  أن 
بفلسطن كــدولــة كــامــلــة الــعــضــويــة فــي األمــم 
املتحدة، مــؤكــدًا، فــي الــوقــت ذاتـــه، عــدم وجــود 
نــّيــة لتقديم طــلــب مــن هـــذا القبيل فــي الــوقــت 
الــقــريــب، لــكــن اإلمــكــانــيــة تــبــقــى عــلــى الــطــاولــة 
الفلسطينية على  الــقــيــادة  قـــال. وحـــْرُص  كما 
إبقاء االهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، 
الــقــرارات الدولية  ي 

ّ
والحرُص على إعــادة تبن

في الجمعية العامة ومنظمات األمم املتحدة، 
يأتيان من منطلق أن هذه القرارات تؤكد على 
أســـس مــهــمــة فـــي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من 
بينها حــق الـــعـــودة وحــقــوق الــاجــئــن وحــق 
 عن إدانتها لاستيطان، 

ً
تقرير املصير، فضا

وغيرها  دوليا  قانونيته  عــدم  على  والتأكيد 
الكثير. وفــي هــذا السياق يبرز اقتراح وزيــرة 
الــخــارجــيــة اإلنــدونــيــســيــة ريــتــنــو مــارســودي، 
ــي ملــنــاهــضــة  ــ ــ بـــــأن يـــتـــم تــخــصــيــص يـــــوم دولـ
االســتــيــطــان وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــتــوســع 
املــســتــمــر وغــيــر الــقــانــونــي لــاســتــيــطــان. لكن 
على الرغم من أهمية اإلجماع الدولي في دعم 
القضية الفلسطينية، إال أن هذا اإلجماع الذي 
ُيترجم  ال  الفلسطينية  السلطة  عنه  تتحدث 
الحكومات  مستوى  على  مقاطعة  بسياسات 
األوروبــيــة إلســرائــيــل، بــل إن عــددًا منها يقّدم 
االمــتــيــاز تــلــو اآلخـــر فــي الــتــجــارة والــســيــاحــة 
وغيرها  واألكــاديــمــي  التكنولوجي  والــتــبــادل 

الكثير لدولة االحتال. 
أضـــف إلـــى ذلـــك أن مــوقــف أغــلــب الــحــكــومــات 
العربية ضعيف، وهــي ال تقّدم كذلك أي دعم 
حــقــيــقــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن يــشــكــل ضــغــطــا على 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة. وبــالــتــالــي لــيــس هــنــاك 
ــادة الــنــظــر في  ــ ــدول عــلــى إعــ ــ ــا يــحــث تــلــك الــ مـ
تــعــامــاتــهــا مـــع إســـرائـــيـــل. ومــــا يــضــيــف من 
إشكالية املوقف هو أنه ال يبدو أن هناك عند 
الفلسطينية أي خطط بديلة وجدية  السلطة 
الفلسطيني نحو حــراك شعبي  الشارع  لدفع 
العودة.  غــزة ومسيرات  في  ملا يحدث  مشابه 
عن  وُبعدها  الفلسطينية  القيادات  وانفصال 
نــبــض الـــشـــارع يــظــهــران فــي خــطــابــاتــهــا على 
الــســاحــة الــدولــيــة، فــي أمــاكــن كــاألمــم املتحدة، 
ــن الــــحــــديــــث عــن  ــ ــــي ال تـــتـــوقـــف فـــيـــهـــا عـ ــتـ ــ والـ
»اإلجـــمـــاع الـــدولـــي«، لــدرجــة ُيــفــرغ فــيــهــا هــذا 

التكرار مصطلح اإلجماع الدولي من معناه.

لــتــحــذيــر ضــحــايــا مــحــتــمــلــن مـــن تــهــديــدات 
محددة، بما في ذلك القتل والخطف واألذى 
وبــعــد مقتل خاشقجي،  الــخــطــيــر.  الــجــســدي 
إيــه« انتقادات على خلفية  واجهت »سي آي 
ــا تـــذّكـــر مجلة  فــشــلــهــا فـــي تـــحـــذيـــره، وفــــق مـ
 بــن ســلــمــان أصــدر 

ّ
»تـــايـــم«، بــعــد علمها بـــأن

 
ّ
أمرًا سابقا بالقبض على خاشقجي، غير أن

»ســي آي إيـــه« خلصت، فــي وقــت الحـــق، إلى 
 بن 

ّ
ــأن تــقــيــيــم »ثــقــة مــتــوســطــة إلـــى عــالــيــة« بــ

سلمان أمر بقتله. وقالت مصادر فلسطينية 
ــلـــو،  ــد« فـــي أوسـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ خـــاصـــة، لـ
إن »الــتــحــذيــر لــم يــكــن لــيــؤخــذ بــهــذه الجدية 
لــوال أن ســي آي إيــه بنفسها تـــدرك مــا يــدور 
وتلك  السعودية-اإلماراتية«،  الكواليس  في 
أبوظبي،  »أذرع رجــل  بــدور  املتعلقة تحديدًا 
ــادي املـــفـــصـــول مــــن حـــركـــة فـــتـــح مــحــمــد  ــيـ ــقـ الـ
دحــــــان، فـــالـــرجـــل بــــات يــنــشــط عــبــر أذرعـــــه، 
ــوال فــي أكــثــر مــن مــكــان يتواجد  وبــضــخ األمــ
لــلــريــاض وأبــوظــبــي، وهــو ما  فيه منتقدون 
يثير شكوكا حول الدوافع في اختيار بعض 
الدول«. وتابعت أن »املثير لانتباه أن ُيجري 
 في 

ً
دحــان، عبر شخصيات مــوجــودة أصــا

لنفسه  تسويقا  إسكندنافية،  ودول  ــا  أوروبـ
الفلسطينية،  التجمعات  بعض  صفوف  في 
حيث يتواجد منتقدو بن سلمان و)ولي عهد 
أبوظبي محمد( بن زايد«. وأشار قيادي في 
»العربي الجديد«،  لـ حركة فتح، في تصريح 
إلـــى أن »دحــــان يــنــتــدب شــخــصــيــات تتقرب 
مــــن الـــنـــاشـــطـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، عـــبـــر ضــخ 
أمـــــوال لــدعــم نــشــاطــات تــحــت غــطــاء الــفــنــون 
مغضوب  شخصيات  مــن  للتقرب  والثقافة، 
نشطاء  وبينهم  وســعــوديــا،  إمــاراتــيــا  عليها 
وصحافيون، وهو أمر مثير بالفعل للقلق«. 
أن  »صــحــيــح  الفلسطينية  املـــصـــادر  وقـــالـــت 
الــحــديــث يــجــري عــن تــهــديــد ســعــودي إليـــاد، 
الــرجــل فلسطيني، وكـــان يقيم  أن  لكن طــاملــا 
في اإلمارات، فيبدو أن طريقة توزيع األدوار 
واضــحــة، بـــأن يــكــون لــدحــان دور مــن خــال 

أذرعه ومنتدبيه املقيمن في الغرب«.
ويــحــظــى الـــبـــغـــدادي بــمــتــابــعــة واســـعـــة على 
ــر«، ويـــنـــشـــر بــــاســــتــــمــــرار تـــغـــريـــدات  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »تـ
ــا، عــلــمــا أنــه  ــمـــاء عـــربـ ســـاخـــرة تــســتــهــدف زعـ
النرويج  فــي  السياسي  الــلــجــوء  على  حصل 
فـــي الـــعـــام 2015 بــعــد اعــتــقــالــه وطــــــرده من 
ــارات. وحــصــل عــبــد الــعــزيــز، الــــذي لــديــه  ــ ــ اإلمـ
أكثر من 370 ألف متابع على »تويتر«، على 
أن«  أن  شهرة واسعة بعد نشر شبكة »ســي 
األميركية قبل فترة ملراساته مع الصحافي 
جــمــال خــاشــقــجــي، عــبــر تطبيق »واتـــســـاب«، 
انــتــقــادات  أظــهــرت توجيه خاشقجي  والــتــي 
لــولــي الــعــهــد الــســعــودي بــمــا فــي ذلـــك وصفه 
 عن إظهارها اتفاقهما على 

ً
بالوحش، فضا

تأسيس »جيش النحل اإللكتروني« ملواجهة 
»الذباب« اإللكتروني السعودي الذي يشرف 
امللكي  الــديــوان  فــي  الــســابــق  املستشار  عليه 
الــقــحــطــانــي. ونتيجة ملــطــالــبــات عبد  ســعــود 
العزيز املتكررة باإلفراج عن املعتقلن ووضع 
نظام يسمح بانتخاب مجلس الشورى بداًل 
مـــن تــعــيــن املـــلـــك ألعـــضـــائـــه وإنــــهــــاء الــقــيــود 
املــفــروضــة عــلــى حــريــة الــصــحــافــة والتعبير، 
قــرر النظام السعودي وقــف بعثته إلــى كندا 
في العام 2013 وطالبه بالعودة إلى الرياض 
ــذه الـــتـــطـــورات  ــعـــت هــ »لــتــســويــة مـــلـــفـــه«. ودفـ
عــبــد الــعــزيــز إلـــى تــقــديــم الــلــجــوء الــســيــاســي 
ــدا، والـــــــذي حـــصـــل عــلــيــه فــــي 2014.  ــنــ فــــي كــ
ــــن عــبــد الــعــزيــز فــي الــعــام ذاتـــه برنامج 

ّ
ودش

»فــتــنــة« عــلــى »يــوتــيــوب« مطالبا بــاإلصــاح 
وتوزيع الثروات بشكل عادل ومنتقدًا النظام 
الـــســـعـــودي بــطــريــقــة ســـاخـــرة، وهــــو مـــا دفــع 

النظام السعودي لحجب قناته في اململكة.

جريح من الجمعة الـ58 لمسيرات العودة في غزة أمس )خالد شعبان(

)Getty( تلقى البغدادي تعليمات باتخاذ مجموعة من االحتياطات

منصور: ضرورة عقد مؤتمر دولي لرفض النهج األميركي )فرانس برس(

تحرص القيادة 
الفلسطينية على 

إبقاء االهتمام 
الدولي بالقضية 

الفلسطينية، 
وعلى إعادة تبنّي 

القرارات الدولية في 
الجمعية العامة 
ومنظمات األمم 

المتحدة، لكن 
هذا األمر ال يترجم 

بسياسات مقاطعة 
على مستوى 

الحكومات األوروبية 
إلسرائيل

لم يكتف النظام السعودي بقتل الكاتب والصحافي جمال خاشقجي، 
على  غربية،  دول  في  معارضين  ناشطين  من  باالنتقام  هدد  إنه  بل 

خلفية انتقاداتهم الصريحة لولي العهد محمد بن سلمان
قضيةإضاءة

هل يكفي الحرص على 
»اإلجماع الدولي«؟

توزيع أدوار بين أذرع إسرائيلية 
وجناح محمد دحالن

تقريرتقرير

أصعب مرحلة
اعتبر المدير العام 

لدائرة شؤون الالجئين 
في منظمة التحرير 
الفلسطينية أحمد 

حنون، في مقابلة مع 
»األناضول«، أن قضية 

الالجئين تمر بمرحلة هي 
»األصعب« منذ 71 سنة، 

وقد تشعل حروبًا. وقال 
»هناك محاولة الستخدام 
شرعية الدولة العظمى 

)أميركا( للبطش وتصفية 
القضية الفلسطينية«.

برز اقتراح إندونيسي 
بتخصيص يوم دولي 

لمناهضة االستيطان

حصل عبد العزيز على 
شهرة بعد نشر مراسالته 

مع خاشقجي

المالكي: كالم 
غرينبالت يجب أال يؤثر 

علينا كثيرًا

الوفد األمني المصري 
الذي يزور غزة ال يحمل 

وعودًا إضافية

المطيري: الحكومة 
باتت تتحكم في خيوط 

اللعبة اآلن

النشطاء الثالثة كانوا 
يعملون عن كثب مع 

خاشقجي وقت اغتياله

تزداد المخاوف من 
عودة التصعيد إلى 

قطاع غزة، بعد العدوان 
اإلسرائيلي األخير، في 

ظّل أحاديث عن »صيف 
ساخن« ينتظر القطاع

تتواصل التوترات بين 
الحكومة الكويتية 

والبرلمان على خلفية 
سياسة االستجوابات، التي 

يرى فيها البعض محاولة 
للدفع باتجاه انتخابات 
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ال يزال الخالف 
كبيرًا في السودان، 

بين »قوى إعالن 
الحرية والتغيير« 

والمجلس 
العسكري. وفي 

حين أن الخالف 
األكبر هو حول 
كيفية تقسيم 

المجلس السيادي 
بين الطرفين، فإن 

هناك مشاكل 
أخرى حول مدة 

الفترة االنتقالية 
ومن سيشارك في 
الحكم، إذ يطالب 

المجلس العسكري 
بأن تشارك قوى 

كانت حليفة للرئيس 
المعزول عمر 

البشير في السلطة

القاهرة ـ العربي الجديد

السيسي  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  تعّمد 
إعالن استقباله اللواء الليبي املتقاعد خليفة 
حفتر، بعد ساعات من جولة أوروبية لرئيس 
حكومة الوفاق فائز السراج بهدف حشد الدعم، 
الــتــقــى خــاللــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
السيسي  ليكون  آخرين،  ومسؤولني  ماكرون 
ــــذي اســتــقــبــل  بـــذلـــك هــــو الـــرئـــيـــس الـــوحـــيـــد الــ
حفتر مرتني منذ بدء هجومه على العاصمة 
الليبية طرابلس في 4 إبريل/نيسان املاضي. 
ووفقًا ملصادر دبلوماسية مصرية وأوروبية 
لعت على بعض مجريات زيارة حفتر إلى 

ّ
اط

القاهرة، فإنه لم يلتِق أي مسؤول دبلوماسي 
بطبيعة الحال، بل عقد لقاء موسعًا في مكان 
آمن تابع لجهاز املخابرات العامة مع عدد من 
مسؤولي الجهاز برئاسة اللواء عباس كامل، 
املـــديـــر الــســابــق ملــكــتــب الــســيــســي، وبــحــضــور 
التقى  الليبية، ثم  عدد من قيادات مليشياته 
بالسيسي في قصر االتحادية، قبل أن يلتقي 
تأمني  بــشــأن  العسكريني  املــســؤولــني  ببعض 

ــواد اللوجستية  خــطــوط إمـــداد بــاألغــذيــة واملــ
ملليشياته عبر الحدود مع مصر.

»العربي الجديد«، إن »حفتر  وقالت املصادر، لـ
ــام عــدة  ــ ــان قـــد طــلــب لـــقـــاء الــســيــســي مــنــذ أيـ كــ
إلطالعه على تطورات حملته على طرابلس، 
والــتــي ال تـــزال تـــراوح مكانها على الــرغــم من 
متعدد  والفرنسي  واملصري  اإلمــاراتــي  الدعم 
ــوات املـــوالـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــال بـــســـبـــب تـــمـــاســـك الـ ــ ــكـ ــ األشـ
من  اآلن، وطلب حفتر  الــوفــاق حتى  لحكومة 
مصر مساعدات في ملفات مختلفة«. وكشفت 
املصادر أن »امللف األول يتمثل في املعلومات 
واملــخــابــرات، واملــلــف الثاني يشمل اإلمـــدادات 
أمــا  اإلعـــاشـــة،  واللوجستية ومــــواد  الــغــذائــيــة 
ــم بــالــنــســبــة لــحــفــتــر،  ــ املـــلـــف الــثــالــث وهــــو األهـ
فهو تدريب العناصر الجديدة التي لم يسبق 
لــهــا أن تــدربــت عــلــى أيــــدي ضــبــاط مــصــريــني، 
املساعدات  مــن  املطالبة بمزيد  الــرابــع  واملــلــف 

التسليحية، خصوصًا الذخيرة«.
وأوضــحــت املــصــادر أن »هناك مشكلة تواجه 
حفتر حاليًا تكمن في ضعف املستوى الفني 
نظرًا  مليشياته،  عــنــاصــر  ملعظم  والــتــدريــبــي 
النــضــمــامــهــا فـــي وقـــت مــتــأخــر نــســبــيــًا. وهـــذا 
األمر يؤدي بمرور الوقت مع صمود الجبهة 
ــلـــس، إلــــى تــســلــل الــيــأس  الـــداخـــلـــيـــة فـــي طـــرابـ
واإلحـــبـــاط والــرغــبــة فـــي الــتــســلــل مـــن املــعــركــة 
واالنـــســـحـــاب مـــن الــعــمــل الــعــســكــري. وهـــو ما 
يـــحـــاول حــفــتــر تــالفــيــه حــالــيــًا لــيــحــافــظ على 
والنوعية«.  العدد  ناحية  من  مليشياته  قــوام 
وأشــــارت املــصــادر األوروبـــيـــة تــحــديــدًا إلــى أن 
»التقارير الواردة من طرابلس تتكامل مع هذه 
الرؤية، نظرًا إلى حالة الجمود وعدم وضوح 
صورة املستقبل التي تخّيم على املعركة هناك 
نتيجة اســتــمــرار الــتــخــّبــط الـــدولـــي واخــتــالط 
وعلى  والغربيني،  اإلقليميني  الالعبني  أوراق 

وإيطاليا،  وفرنسا  املتحدة  الــواليــات  رأســهــم 
لطرف  املعركة  لحسم  املباشر  ل 

ّ
التدخ وعــدم 

ــــاب آخـــــــــر. فـــحـــتـــى اآلن مـــــا زالـــــت  ــــسـ ــلــــى حـ عــ
مــلــيــشــيــات حــفــتــر تــتــمــيــز بــعــنــصــر عــســكــري 
واحــد فقط هــو الــغــارات الجوية املــركــزة، لكن 
ذلـــك لــيــس كــافــيــًا لتحقيق تــقــّدم عــلــى األرض 
الــوفــاق بشكل  فــي ظــل تماسك قـــوات حكومة 
ــا عــلــى املــســتــوى الــســيــاســي، فكانت  عــــام«. أمـ
رســالــة الــســيــســي بــدعــم حفتر أكــثــر وضــوحــًا 
مــن ســابــقــاتــهــا بــالــنــظــر لــلــتــوقــيــت، وال سيما 
أنه قبل أيام معدودة كان يتحدث عن وجوب 
إعطاء فرصة للحل السياسي. وهو ما يعكس 
ــادر دعـــــم مـــصـــر ومـــــن خــلــفــهــا  ــ ــــصـ بـــحـــســـب املـ
اإلمــــــــارات والـــســـعـــوديـــة بــشــكــل غــيــر مــحــدود 

لعملية حفتر إلنــتــاج واقـــع ســيــاســي جــديــد، 
وسعيها إلنهاء عهد حكومة الوفاق. وبحسب 
املصادر املصرية، فإن »السيسي وعلى الرغم 
من مضيه قدمًا مع ولي عهد أبوظبي محمد 
ــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بن  ــد وولــ بـــن زايــ
سلمان ودوائــر أخــرى أوروبــيــة وأميركية في 
دراســة الــدعــوة ملؤتمر جديد حــول ليبيا يتم 
فيه استبعاد التيارات اإلسالمية القريبة لفكر 
سياسيًا،  وقمعها  املسلمني  اإلخـــوان  جماعة 
ــه لـــن يـــقـــدم عــلــى هــــذه الــخــطــوة قــبــل أن  إال أنــ
يــحــقــق حــفــتــر تــقــدمــًا واضـــحـــًا عــلــى الصعيد 
ــة لــدى  ــويـ املـــيـــدانـــي. مـــا يــجــعــل مــســاعــدتــه أولـ
مصر حاليًا تحت ستار دعم جهود )الجيش 

الوطني الليبي في دحر اإلرهابيني(«.

الجزائر ـ عثمان لحياني

املــوعــد املفترض   مــن شهرين على 
ّ

أقــل قبل 
إلجــــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة 
في 4 يوليو/ تموز املقبل، تزداد املؤشرات 
الرافضة لالنتخابات. في هذا السياق، أفاد 
إسماعيل  في حــزب »جيل جديد«  القيادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هــنــاك  ســعــيــدانــي لـــ
إمكانية  عــدم  على  واســعــًا  سياسيًا  توافقًا 
إجـــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــظــروف 
الــحــالــيــة، وســــط تــمــســك الــشــعــب بــمــطــالــبــه 
اع 

ّ
املشروعة، التي يرفض فيها أن يكون صن

األزمــة جزءًا من صناعة الحل«. وأضــاف أن 

حول  ويتمحور  واضـــح،  الشعبي  »املــطــلــب 
إنـــهـــاء بــقــايــا الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــفــاقــدة 
تحقيق  ثــم  شــعــبــيــًا،  واملــرفــوضــة  للشرعية 
الـــشـــروط الـــالزمـــة لــالخــتــيــار الـــحـــّر، أبــرزهــا 
ــاء هــيــئــة وطـــنـــيـــة مــســتــقــلــة لــلــتــنــظــيــم  ــشــ إنــ
واإلشراف على االنتخابات، على كل مراحل 
الــنــاخــبــني حتى  االنــتــخــابــات، مــن تسجيل 

إعالن النتائج«.
وبــــرأي الــنــاشــط فــي الـــحـــراك الــشــعــبــي عبد 
الوكيل بــالم، فإن »الذهاب إلى االنتخابات 
ــوه الــنــظــام الــســابــق  ــ الــرئــاســيــة بــنــفــس وجـ
»رئيس  إن  وقــال  مقبول شعبيًا«.  أمــر غير 
الحكومة الحالي نور الدين بدوي، مسؤول 
ســيــاســيــًا عـــن الـــتـــزويـــر والـــتـــالعـــب بنتائج 
جرت  الــتــي  والنيابية  البلدية  االنــتــخــابــات 
ونــوفــمــبــر/   ،2017 حــــزيــــران  يـــونـــيـــو/  فــــي 
تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام عــيــنــه، حــني كــان 
وزيــرًا للداخلية، وهــو مشارك سياسيًا في 
التي  لبوتفليقة  الــخــامــســة  الــعــهــدة  كــارثــة 
كانت تتوجه إليها البالد، وعن جمع ستة 
لــتــرشــح بوتفليقة.  تــوقــيــع وهــمــي  مــاليــني 
لذلك ال يمكن أن يقبل أي عاقل بأن يشرف 

على االنتخابات الرئاسية املقبلة«.
وبــــخــــالف مـــســـألـــة الـــقـــبـــول أو االعــــتــــراض 
عــلــى مــوعــد االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، يدخل 
الــوقــت كــعــامــل ضــاغــط ويــجــعــل مــن تنظيم 
ــألـــة شــبــه  ــابــــات فــــي مــــوعــــدهــــا مـــسـ ــتــــخــ االنــ
مستحيلة، إذ لم يتقدم أي من الشخصيات 
السياسية املعروفة للترشح. كما أن الوقت 
يسمح  ال  االنتخابية  األجــنــدة  فــي  املتبقي 
األجــنــدة  بــحــســب  يــفــتــرض،  إذ  بتنظيمها، 
الــحــكــومــيــة لـــالنـــتـــخـــابـــات، أن يـــتـــم تــقــديــم 
ملفات الترشح للمجلس الدستوري قبل 23 
املجلس  أن يعلن  الحالي، على  أيــار  مايو/ 

مايو،   30 فــي  املرشحني  قائمة  الــدســتــوري 
التاسع من  ثم تبدأ الحملة االنتخابية في 
يوليو   1 فــي  تنتهي  أن  املقبل، على  يونيو 

املقبل، قبل ثالثة أيام من موعد االقتراع.
مــن شهر رمضان،  أول جمعة  فــي  ميدانيًا، 
لــم يهدأ الــحــراك الشعبي فــي الــجــزائــر، فقد 
احــتــشــد اآلالف أمــــس الــجــمــعــة فـــي ســاحــة 
قــلــب  فــــي  ــزي وســــاحــــة أودان  ــركــ املــ الـــبـــريـــد 
لــلــمــطــالــبــة بتنّحي  الـــجـــزائـــريـــة،  الــعــاصــمــة 
بــقــايــا رمــــوز نــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع عبد 
العزيز بوتفليقة، وخصوصًا رئيس الدولة 
ــقـــادر بـــن صــالــح ورئـــيـــس الــحــكــومــة  عــبــد الـ
نـــور الــديــن بــــدوي، ورئــيــس الــبــرملــان معاذ 
ــوة إلــــى مــرحــلــة  ــدعـ  عـــن الـ

ً
بــــوشــــارب، فــضــال

انتقالية تقودها شخصيات مستقلة.   
ــددًا كــبــيــرًا مـــن الــشــعــارات  ــان الفــتــًا أن عــ وكــ
والـــالفـــتـــات رفــعــت صــــور وزيــــر الــخــارجــيــة 
األســـبـــق أحــمــد طــالــب اإلبـــراهـــيـــمـــي، داعــيــة 
إلـــى الــتــوافــق عــلــى شــخــصــه رئــيــســًا موقتًا 
لــلــدولــة، لــفــتــرة انــتــقــالــيــة. كــمــا ُرفــعــت صــور 
بيتور،  بــن  أحمد  األســبــق  الحكومة  رئيس 
تتولى  كــفــاءات،  لحكومة  رئيسًا  لترشيحه 
الرئاسية  االنــتــخــابــات  لتنظيم  التحضير 

املقبلة. 
واستمرت السلطات األمنية في إغالق النفق 

الجامعي للجمعة الثالثة على التوالي، ملنع 
ساحة  بــني  مسيرة  تنظيم  مــن  املتظاهرين 
املمر  لكونه  أودان،  وساحة  املركزي  البريد 
الــوحــيــد املـــــؤدي والــــرابــــط بـــني الــســاحــتــني، 
كان  كما  متر.   600 تتجاوز  ال  مسافة  على 
الفــتــًا تــراجــع االنــتــشــار األمــنــي فــي شـــوارع 
وساحات العاصمة الجزائرية، إذ لم تعرف 
شوارع العاصمة انتشارًا أمنيًا مقارنة مع 
األســابــيــع املــاضــيــة، كــمــا خــفــفــت السلطات 
الــعــاصــمــة، لكنها  مــن قبضتها على وســط 
ــود عـــنـــاصـــر األمــــن  ــ ــززت فــــي املـــقـــابـــل وجــ ــ عــ
بــالــلــبــاس املـــدنـــي ملــراقــبــة الـــوضـــع. وأبــقــت 
على تمركز قوات األمن قرب قصر الحكومة 
أربعة  األولــى منذ  وللمرة  الرئاسة،  وقصر 
منافذ  مراقبة  السلطات  تشدد  لم  أسابيع، 
العاصمة الجزائرية، وخففت حواجز الدرك 
الوطني التي كانت تنشرها في الغالب يوم 
الجمعة ملنع التحاق املتظاهرين بالعاصمة 

الجزائرية.     
وفي زمن الصيام واالرتفاع النسبي لدرجة 
الحرارة، دعا عدد من الناشطني في تظاهرة 
ــــؤدي إلــى  ــــدوش مــــراد املـ شــهــدهــا شــــارع ديـ
ومعاقبة  بمالحقة  املــركــزي،  البريد  ساحة 
ــة وزعـــيـــمـــهـــا  ــابــ ــعــــصــ »الــ ـــ ـــم بــ ــوهـ ــفــ مـــــن وصــ
السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس املخلوع«. 
وطالبوا بأقسى العقوبات في حق السعيد 
بوتفليقة، واملدير األسبق لجهاز املخابرات 
الفريق محمد مدين، واملدير السابق لنفس 
الــجــهــاز بــشــيــر طـــرطـــاق. وُرفـــعـــت شــعــارات 
بـــشـــأن مـــديـــن وطــــرطــــاق ملــحــاســبــتــهــم على 
ــم املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تـــوقـــيـــف املـــســـار  ــرائــ »الــــجــ
االنـــتـــخـــابـــي فــــي يــــنــــايــــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي 
قسرًا  املختطفني  قضية  وخصوصًا   ،1992

واإلعدامات«.
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ثــالــث الــخــالفــات فــيــتــركــز عــلــى مـــدة الــفــتــرة 
االنتقالية، إذ يقترح العسكر فترة انتقالية 
إمــكــانــيــة تقليصها في  مــدتــهــا عـــامـــان مـــع 
حال التوافق على ذلك. وفي املقابل، تطالب 
قوى املعارضة بفترة انتقالية عمرها أربع 
سنوات، لتفكيك دولة عمر البشير، وإتاحة 
املــجــال أمــام الــقــوى السياسية إلعـــادة بناء 

الثانية محل الخالف تتعلق بطبيعة الدولة 
خــالل الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، إذ يــدعــم املجلس 
العسكري الخيار الرئاسي الذي يجعل من 
املجلس الــســيــادي أعــلــى سلطة فــي الــبــالد، 
ــــوى املـــعـــارضـــة عـــلـــى دولــــة  بــيــنــمــا تـــصـــر قـ
برملانية تتركز السلطات فيها لدى مجلس 
ــعــني مــن قــبــل كتلة بــرملــانــيــة. أمــا 

ُ
ــوزراء امل ــ الـ

هــيــاكــلــهــا والــتــواصــل مــع جــمــاهــيــرهــا قبل 
إلــى انتخابات عــامــة. لكن املجلس  الــدعــوة 
الــجــدل، بدفعه  العسكري أضــاف املزيد من 
بــمــقــتــرح يــقــضــي بـــإقـــامـــة انـــتـــخـــابـــات بعد 
ستة أشــهــر فــي حــال اســتــمــرار انــغــالق أفق 
التفاوض، وهــو ما وجــد رفضًا واسعًا من 
قبل »قوى الحرية والتغيير«، التي ترى في 

املدة محاولة  إقامة االنتخابات خالل هذه 
البشير عبر صندوق  نــظــام  ــادة إحــيــاء  إلعـ
ــقـــوى  ــدم جــــاهــــزيــــة الـ االقــــــتــــــراع، بـــســـبـــب عــــ

السياسية لالنتخابات.
وتتركز نقطة الخالف الرابعة على مصادر 
وفي  والتغيير«،  الحرية  »قوى  فـ التشريع، 
وثيقتها التي وضعت فيها تصورها للفترة 

الدين  مــوضــوع  عــن  تتحدث  لــم  االنتقالية، 
في الدولة. واعترض املجلس العسكري على 
عدم نّص الوثيقة على الشريعة اإلسالمية 
ــادر الـــتـــشـــريـــع خــــــالل الـــفـــتـــرة  ــ ــــصـ كــــأحــــد مـ
مع  لقاءاتهم  فــي  قــادتــه،  وشـــدد  االنتقالية. 
الشريعة.  الــديــن، على حرصهم على  رجــال 
وسبق أن أعلنت قوى إسالمية عن تسيير 
مــســيــرة مــلــيــونــيــة لــنــصــرة الـــشـــريـــعـــة، إزاء 
ــمـــوه مـــســـاعـــي »الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر«  مــــا سـ
املعارضة  قــوى  ردت  بينما  الــبــالد،  لعلمنة 
بمناقشة  تختص  ال  االنتقالية  الفترة  بــأن 
قضايا دســتــوريــة، بــل ذلــك مــن صميم عمل 

الحكومات املنتخبة.
الخامسة فهي حــول من  أمــا نقطة الخالف 
سيشارك في الحكم. ففي حني بات مؤكدًا أن 
البشير »املؤتمر الوطني« لن يشارك  حزب 
فـــي املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، بــاعــتــبــاره السبب 
الرئيس في األزمة التي أجبرت السودانيني 
طيلة  الــشــارع  فــي  مليشياته  مواجهة  على 
يـــــــدور حـــول  خـــمـــســـة أشــــهــــر، إال أن جـــــــداًل 
األطـــراف األخــرى التي ستشارك في الفترة 
االنتقالية، إذ تصر »قوى الحرية والتغيير« 
ــة عــلــى املــنــخــرطــني  ــاركـ عــلــى اقـــتـــصـــار املـــشـ
عــمــلــيــًا فـــي الـــثـــورة، بــمــا فـــي ذلـــك الــحــركــات 
املسلحة التي يتواجد قادتها خارج البالد، 
املشاركة،  املجلس في دعــوة  بينما يتوسع 
الــتــي كــانــت شريكة  الــقــوى  لتتضمن حــتــى 
للبشير حــتــى لــحــظــة ســقــوطــه، خــشــيــة من 

عواقب اإلقصاء.
نقطة الخالف السادسة هي حول االعتصام 
أمام  املاضي  إبريل/نيسان   6 منذ  املستمر 
الخرطوم،  في  للجيش  العامة  القيادة  مقر 
والذي يشكل الورقة األبرز بيد »قوى الحرية 
والتغيير« للضغط على املجلس العسكري 
وتتهم  للمدنيني.  السلطة  بتسليم  للقبول 
بالعمل  العسكري  املجلس  املعارضة  قــوى 
عــلــى فــض اعــتــصــام الــقــيــادة بــعــدة وســائــل، 
إحداها اللجوء إلى العنف. بيد أن املجلس، 
ــه بـــأحـــقـــيـــة الــــســــودانــــيــــني فــي  ــرافــ ــتــ ومـــــع اعــ
والتغيير«  الحرية  »قــوى  يلوم  االعــتــصــام، 
ــلـــى املـــشـــاكـــل املـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي يــعــانــيــهــا  عـ
السوداني  اليوم، جراء إغالق مسار السكة 
الــحــديــد الــتــي تــصــل إلـــى مــوانــئ التصدير. 
ــادة في  ــة حــ ويــعــانــي الــســودانــيــون مـــن أزمــ
الوقود، ترتب عليها ندرة في حركة وسائل 
الــنــقــل الــعــام، وتــراجــع اإلمــــداد الــكــهــربــائــي، 
العاملة  املــيــاه  ملحطات  توقفات جزئية  مــع 
خشيتهم  املحتجون  يخفي  وال  بالكهرباء. 
من أن تكون الدعوات لفتح مسارات الحركة 
فـــي مــحــيــط االعـــتـــصـــام ذريـــعـــة لــتــفــريــقــهــم، 
باملشاكل  االعــتــصــام  ربــط  أن  إلــى  مشيرين 
الــحــيــاتــيــة مــحــاولــة أخــــرى لـــدق أســفــني بني 

قوى الثورة والشعب السوداني.
أمـــا آخـــر الــنــقــاط الــخــالفــيــة فــهــي الــعــالقــات 
ملسيرة  املتتبع  على  يخفى  وال  الخارجية. 
املــجــلــس الــعــســكــري فــي الـــســـودان، انــحــيــازه 
ملــحــور اإلمــــارات، الــســعــوديــة، مــصــر. وحتى 
ــور أعــــلــــن دعــــمــــه لـــلـــخـــرطـــوم  ــ ــحـ ــ أن هــــــذا املـ
بـــاملـــال لــيــقــابــل ذلــــك تـــأكـــيـــدات مـــن املــجــلــس 
الــعــســكــري بــاإلبــقــاء عــلــى الـــقـــوات املسلحة 
الــســودانــيــة فــي الــيــمــن. فــي املــقــابــل ترفض 
»قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« الـــزج بــالــســودان 
فـــي صــــراع مـــحـــاور إقــلــيــمــيــة بــــداًل عـــن بــنــاء 
عـــالقـــات خـــارجـــيـــة مـــتـــوازنـــة، بــحــســب عــدد 
من قــادة الــثــورة. وشهدت ساحة االعتصام 
السودانيني  الجنود  بعودة  تطالب  الفتات 
مـــن الـــيـــمـــن، واســـتـــعـــادة مــثــلــث حـــاليـــب من 
مصر، باإلضافة إلى تظاهرات أمام السفارة 
املصرية في الخرطوم احتجاجًا على انحياز 
ــاح الــســيــســي  ــتـ ــفـ ــيـــس املــــصــــري عـــبـــد الـ ــرئـ الـ
للمجلس العسكري، من خالل العمل لتمديد 
املهلة املمنوحة له من قبل االتحاد األفريقي 

لتسليم السلطة للمدنيني.

خاصالحدث

طالب متظاهرون 
بترشيح بن بيتور لرئاسة 

الحكومة االنتقالية

أبرز الخالفات بين المعارضة والعسكر

طالب الشيخ عبد الرحمن حسن، في خطبة الجمعة أمام مقر قيادة 
الجيش السوداني في الخرطوم أمس، »جرّبنا حكم العسكر وال نريده أن 
المجلس  نَر فيه غير الظلم والفساد«. وطالب  يتكرر، فلقد جربناه ولم 
للمحاكمة  وتقديمهم  السابق  النظام  قــادة  باعتقال  العسكري 
نظرًا  االعتصام  بمقر  ساحتين  في  الصالة  المعتصمون  وأدى  العادلة. 
)دولــة(  وعدالة.  سالم  »حرية،  المعتصمون  وهتف  ــداد.  األع لكثرة 

مدنية خيار الشعب«، و»مدنية قرار الشعب«. 

تقديم قادة النظام السابق للمحاكمة

إضاءة

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــذ نــــجــــاح  ــ ــنـ ــ ــر كــــــامــــــل مـ ــ ــهـ ــ مـــــــــرَّ شـ
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــني فــــــــي اإلطـــــــاحـــــــة 
بالرئيس عمر البشير بانتفاضة 
شعبية، فــي 11 إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، لم 
»قوى إعالن  تنجح خالله املعارضة، ممثلة بـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، واملــجــلــس الــعــســكــري 
ــالـــي، فــــي االتــــفــــاق عـــلـــى نـــقـــل الــحــكــم  ــقـ ــتـ االنـ
لــســلــطــة مــدنــيــة وتــشــكــيــل حــكــومــة مــتــوافــق 

عليها، توكل إليها إدارة الفترة االنتقالية.
واتـــســـع الـــخـــالف بـــني املــجــلــس الــعــســكــري، 
بــقــيــادة الــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
و»قوى الحرية والتغيير«، بعد عدم االتفاق 
ــة مــشــتــركــة لــلــحــكــم. وتــتــهــم قــوى  ــ عــلــى رؤيـ
ــادة املــجــلــس الــعــســكــري برفض  املــعــارضــة قـ
وضــع  خـــالل  مــن  للمدنيني  السلطة  تسليم 
التفاوض، فيما يتهم املجلس  أمــام  عراقيل 
الــعــســكــري »الــحــريــة والــتــغــيــيــر« بــالــتــحــدث 
بــلــســانــني، أحــدهــمــا »مــوضــوعــي« فــي غــرف 
التفاوض واآلخــر »ثــوري« أمــام املعتصمني 
في محيط مقر قيادة الجيش في العاصمة 

الخرطوم.
الطرفني  بني  الحالية  الخالفات  وتتمحور 
حـــول ســبــع نــقــاط أســاســيــة، أولــهــا املجلس 
ــادي. فـــفـــيـــمـــا ال يــــوجــــد خــــــالف بــني  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
املــجــلــس الــعــســكــري وقـــوى املــعــارضــة حــول 
تشكيل  عبر  للمدنيني  السلطة  نقل  مسألة 
أمر  إدارة  عاتقه  على  يقع  ســيــادي  مجلس 
إال  املدنية،  الحكومة  مــع  االنتقالية  الفترة 
أن الــخــالف قــائــم حـــول ملــن ســتــكــون الغلبة 
أن يضم  املتوافق على  املجلس شبه  داخــل 
العسكري  املجلس  أعــضــاء. ورفـــض  عــشــرة 
مــقــتــرح 7 مــدنــيــني فـــي مــقــابــل 3 عسكريني 
داخل املجلس السيادي، مشيرًا إلى إمكانية 
قبوله، في أسوأ الظروف، أن يكون املجلس 
القرارات  أخذ  الطرفني، شرط  بني   

ً
مناصفة

بــالــتــوافــق. أمــــا »قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر« 
مع  للمدنيني،  الغلبة  تــكــون  بـــأن  فتتمسك 
ترك أمور الدفاع واألمن للعسكريني.  النقطة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أصدرت الدائرة االستخباراتية الخاصة 
بالرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
الــصــحــف، ســواء  تعليمات مــشــددة لكل 
املوالية  أو  السيادية  لألجهزة  اململوكة 
ــلـــنـــظـــام، بــــعــــدم نـــشـــر أي تــصــريــحــات  لـ
صـــــــادرة عــــن الـــــــــوزراء إال بـــعـــد مــوافــقــة 
املـــســـؤولـــني عـــن تــوجــيــه تــلــك الــصــحــف 
ــك بــعــدمــا  ــ بـــجـــهـــاز االســــتــــخــــبــــارات، وذلــ
أثــــــــارت تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــري الــتــعــلــيــم 
طـــارق شــوقــي والــصــحــة هــالــة زايـــد، في 
اجتماعهما األسبوع املاضي مع لجان 
ــــول ســالمــة  ــداًل واســــعــــًا حـ ــ بـــرملـــانـــيـــة، جــ
ــراءات اإلداريـــــة ومــشــاكــل التمويل  ــ اإلجــ
ــاق فـــي مـــشـــروع تــطــويــر  ــفـ وتــرشــيــد اإلنـ
ــأمـــني الــصــحــي  ــتـ الــتــعــلــيــم ومــــشــــروع الـ

الجديد.
وكـــان الـــوزيـــران شــوقــي وزايـــد قــد أدليا 
ـــبـــرت كشفًا 

ُ
بــتــصــريــحــاتــهــمــا الـــتـــي اعـــت

السيسي  نــظــام  يعاني  داخــلــيــة  ملشاكل 
مــــنــــهــــا، فــــــي ســـــيـــــاق ردودهــــــــمــــــــا عــلــى 
ومطالبتهم  لــلــنــواب،  عــاديــة  مالحظات 
بــكــشــف حـــســـاب ملـــصـــاريـــف الــــوزارتــــني 
موازنتهما  تحديد  قبل  املــاضــي،  الــعــام 
ــقـــت تــصــريــحــات  ــفـ لـــلـــعـــام الـــجـــديـــد. واتـ
وزيـــــــري الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة عـــلـــى عـــدم 
للمشروعني حتى  ــاٍف  كـ تــمــويــل  وجـــود 
اآلن، ما أثار موجة حنق وتساؤالت عبر 
مواقع التواصل االجتماعي حول أوجه 
ــنـــح الـــتـــي تحصل  ــفـــاق الـــقـــروض واملـ إنـ
الــحــكــومــة عــلــيــهــا، فـــي وقـــت يــشــكــو فيه 
ــران مـــن ضــعــف الــتــمــويــل، بينما  الــــوزيــ
يــتــحــدث الــرئــيــس املــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي عــن تــوفــيــر الــتــمــويــل الــكــافــي، 
ويــعــد بــإنــهــاء اإلعــــداد لــلــمــشــروعــني في 

العام 2019.
الــوزيــريــن  إن  وقــالــت مــصــادر حكومية 
شخصية  قبل  مــن  للتوبيخ«  »تــعــرضــا 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــم  ــاســ ــذة فــــي رئــ ــافــ نــ

تنبيههما بعدم اإلدالء بأي تصريحات 
في الفترة الحالية. كما تم تنبيه رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي بمنع الوزراء 
مــن اإلدالء بــتــصــريــحــات صــحــافــيــة، إال 
بعد أن تكون مكتوبة كبيانات رسمية. 
وجاءت تعليمات منع نشر تصريحات 
امتدادًا لخطة يحاول السيسي  للوزراء 
ودائـــرتـــه تعميمها إلخــفــاء كــل وســائــل 
وكذلك  للمواطنني،  املــعــلــومــات  وصـــول 
ــروز أي شــخــصــيــة  ــ ــــدم بــ الـــعـــمـــل عـــلـــى عـ
حكومية أو سياسية بشكل الفــت ينال 
رضا املواطنني أو يحصل على شعبية 
التأكيد  مــع  اســتــثــنــائــي،  بــشــكــل  بينهم 
على أن السيسي هــو مــحــور اتــخــاذ كل 
ــرارات ووضـــــع الــخــطــط بــــالــــوزارات  ــ ــقـ ــ الـ
املــــســــؤولــــني  ــيــــع  ــمــ جــ وأن  ــة،  ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ املــ

يتحركون في فلك تعليماته.
وكــانــت دائــــرة الــســيــســي قــد أمــــرت، منذ 
شهرين، بمنع ظهور الوزراء في حوارات 
أو مــــداخــــالت تــلــفــزيــونــيــة مـــبـــاشـــرة في 
ــة الــتــصــريــحــات  ــ أي قــنــاة مــحــلــيــة، وإذاعـ
مسجلة بعد مراجعة محتواها بواسطة 
االســــتــــخــــبــــارات الــــعــــامــــة، وذلــــــــك مــنــعــًا 
لــتــســرب أي عـــبـــارات تــحــمــل مــعــلــومــات 
غير مرغوب في تداولها، أو يمكن إعادة 
إعالم  في وسائل  ومناقشتها  تدويرها 
مـــعـــارضـــة أو مـــوالـــيـــة بــــصــــورة تــحــمــل 
انــتــقــادًا لــســيــاســات الــنــظــام. والــالفــت أن 
دائــــــرة الــســيــســي أقـــدمـــت عــلــى كـــل هــذه 
الــتــرتــيــبــات الـــجـــديـــدة، الــتــي مـــن شأنها 
تصفير املحتوى اإلعالمي في الوسائل 
املــخــتــلــفــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن األجـــهـــزة 
ــة، مــمــثــلــة فــــي االســـتـــخـــبـــارات  ــاديـ ــيـ الـــسـ
الـــعـــامـــة والـــحـــربـــيـــة بـــاتـــت تــمــلــك معظم 
الصحف والقنوات واملواقع اإللكترونية، 
ــريـــريـــة تـــؤتـــي  ــحـ ــًا تـ ــغـــوطـ وتـــــمـــــارس ضـ
ــل الـــصـــحـــف املـــســـمـــاة  ــ ــا عـــلـــى كـ ــارهــ ــمــ ثــ
ــلـــة، لـــــدرجـــــة تــــحــــويــــل الـــصـــحـــف  ــقـ مـــســـتـ
الـــصـــبـــاحـــيـــة إلـــــــى نـــــمـــــوذج أقــــــــرب إلــــى 

النشرات الحكومية املتشابهة.

مصر: تعتيم إعالمي 
على تصريحات الوزراء

تطالب قوى 
المعارضة بفترة انتقالية 

عمرها أربع سنوات

ترفض المعارضة
الزج بالسودان في صراع 

محاور إقليمية

بالنسبة للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي، 

فإن دعم خليفة حفتر 
في هجومه على 

طرابلس، هي »مسألة 
أمن قومي«، لذلك 

يُرجئ كل نقاش حول 
»عملية سياسية«

بالتزامن مع مشاركة 
الجزائريين في تظاهرات 

أول جمعة في شهر 
رمضان، بدا واضحًا اتساع 

حالة الرفض إلجراء 
االنتخابات الرئاسية في 4 

يوليو/ تموز المقبل

خاص شهر على إطاحة عمر البشير: ال اتفاق على كيفية نقل 
السلطة في السودان

السبت 11  مايو/ أيار 2019 م  6  رمضان 1440 هـ  ¶  العدد 1713  السنة الخامسة
Saturday 11 May 2019
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تم تنبيه مدبولي بمنع الوزراء من التصريح لإلعالم )العربي الجديد(

االعتصام امام مقر الجيش ورقة ضغط بيد المعارضة )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

من تظاهرة ضد حفتر والسيسي في طرابلس )محمود تركية/فرانس برس(

  شرق
      غرب

سريالنكا تعلن احتواء 
خطر هجمات المتشددين
ــيـــش الـــســـريـــالنـــكـــي  ــجـ ــد الـ ــائــ قــــــال قــ
ــه تــــّم  ــ ــ مــــاهــــيــــش ســــيــــنــــانــــايــــاكــــي، إنـ
 مزيد من هجمات 

ّ
احتواء خطر شن

املــتــشــدديــن، وإن األجـــهـــزة األمــنــيــة 
تــمــكــنــت مـــن تــفــكــيــك أغـــلـــب الــشــبــكــة 
املرتبطة بتنفيذ تفجيرات يوم عيد 
الــقــيــامــة الــشــهــر املـــاضـــي. وأضــــاف 
وكالة  مــع  مقابلة  فــي  سيناناياكي 
 
ّ
ــة، أن ــعــ ــمــ ــجــ الــ أمـــــــس  »رويـــــــــتـــــــــرز«، 
 مــدبــري 

ّ
املــحــقــقــني تــوصــلــوا إلـــى أن

ــــالت بــتــنــظــيــم  الـــتـــفـــجـــيـــرات لـــهـــم صـ
 
ّ
ــنــــه أشــــــــــار إلــــــــى أن »داعــــــــــــــــش«، لــــكــ
الــســلــطــات مــا زالــــت تــحــاول معرفة 

قوة تلك الصالت.
)رويترز(

أكثر من 10 ماليين توقيع 
لعزل ترامب

قــــــــدم بـــــرملـــــانـــــيـــــون ديــــمــــقــــراطــــيــــون 
ومــنــظــمــات تــقــدمــيــة، أول مـــن أمــس 
الــخــمــيــس، فـــي واشـــنـــطـــن، عــرائــض 
وقــــعــــهــــا فــــــي املـــــجـــــمـــــوع أكـــــثـــــر مــن 
من  يطلبون  شخص  ماليني  عشرة 
الـــكـــونـــغـــرس إطـــــالق إجــــــــراءات عــزل 
ترامب.  دونالد  الجمهوري  الرئيس 
وعرض النائبان رشيدة طليب وآل 
غــريــن ومــمــثــلــو عـــدد مـــن املــنــظــمــات 
و»ويــــمــــنــــز  أون«  »مــــــــــوف  بـــيـــنـــهـــا 
مــــــــارش«، أمــــــام مــبــنــى الــكــونــغــرس 
مــفــتــاح »يـــو أس بـــي« يتضمن هــذه 

العرائض.
)فرانس برس(

غوايدو منفتح على 
تدخل عسكري أميركي

قـــال زعــيــم املــعــارضــة الــفــنــزويــلــيــة، 
ــوايــــدو )الـــــصـــــورة(، أمــس  خـــــوان غــ
ــه مــنــفــتــح عـــلـــى قــبــول  ــ الـــجـــمـــعـــة، إنـ
للمساعدة  أميركي  عسكري  تدخل 
السياسي  الوضع  مع  التعامل  في 
الطارئ في بلده. وأوضح في مقابلة 
مع صحيفة »ال ستامبا« اإليطالية 
 
ً
تـــدخـــال األمـــيـــركـــيـــون  ــرح  ــتــ اقــ »إذا 

األرجــــح«.  عــلــى  عــســكــريــًا، فسأقبله 
ــدو،  ــوايــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، جـــــدد غــ
الــــــدعــــــوة ألنــــــصــــــاره لــــلــــنــــزول إلــــى 
للمشاركة  السبت،  الــيــوم  الــشــوارع 
فـــي تـــظـــاهـــرات واحـــتـــجـــاجـــات ضــّد 

الحكومة.
)رويترز، األناضول(

نيجيريا: تسريح أطفال 
قاتلوا ضّد »بوكو حرام«

أعلنت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
 قرابة 900 طفل كانوا 

ّ
)يونيسف( أن

موالية  مجموعات  ضمن  يقاتلون 
ــة »بــــوكــــو  ــاعــ ــمــ ــة ضـــــــّد جــ ــكـــومـ ــلـــحـ لـ
حرام« في شمال شرق نيجيريا، تم 
واألطفال  الجمعة.  أمــس  تسريحهم 
عـــددهـــم 894 وبــيــنــهــم 106  الـــبـــالـــغ 
فــي صفوف  يقاتلون  كــانــوا  فتيات، 
املشتركة«  املدنية  الــضــاربــة  »الــقــوة 
الــدعــم  تــقــدم  وهـــي مليشيا مــحــلــيــة 
للجنود النظاميني الذين يحاربون 
الحركة املتطرفة. وتم تسريحهم في 
مراسم في بلدة مايدوغوري بشمال 
شرق نيجيريا، في إطار التزام تلك 
األطفال  تجنيد  ومنع  »إنهاء  القوة 

واستغاللهم«.
)فرانس برس(

»المؤتمر الوطني« يفوز 
بانتخابات جنوب أفريقيا

ــر الــوطــنــي«  ــمـ ــؤتـ ضــمــن حــــزب »املـ
األفــريــقــي الــحــاكــم مــنــذ عـــام 1994، 
البرملانية  االنــتــخــابــات  فــي  الــفــوز 
أفريقيا،  في جنوب  الجمعة  أمــس 
ولكنه سّجل تراجعًا في األصوات 
التي  د تنفيذ اإلصــالحــات 

ّ
قــد يعق

وعد بها الرئيس سيريل رامافوزا 
 )الــــــــصــــــــورة(. وأعـــــلـــــن أمــــــــس، فـــوز 
األفريقي  الوطني«  »املؤتمر  حزب 
بنسبة 57,1 في املائة من األصوات 
ــاع )83 في  فــي أكــثــر مــن ثــالثــة أربــ
انتهى  التي  االقتراع  مراكز  املائة( 
فرزها، بانخفاض خمس نقاط عن 

عام 2014.
)فرانس برس( تظاهر الجزائريون أمس في أول جمعة من رمضان )رياض كرامدي/فرانس برس(



أفغانستان: عودة »داعش«

تهديد إضافي 
لعملية السالم

مهمة صعبة لشاناهان في وزارة الدفاع

كيم يهدد ويستنفر الجيش

أثارت االغتياالت 
الممنهجة لعلماء الدين 

القلق في صفوفهم

كابول ـ صبغة اهلل صابر

في موازاة إطالق حركة »طالبان« 
الربيع  مــوســم  بــدء  مــع  عملياتها 
التي سّمتها »الفتح«، برزت عودة 
تنظيم »داعش« إلى مناطق مختلفة من شرق 
الحكومة  إعــالن  مــن  الــرغــم  أفغانستان، على 
ــر، عـــبـــر تــصــفــيــة  ــ ــهـ ــ ــاء عـــلـــيـــه قـــبـــل أشـ ــقــــضــ الــ
األفغانية  الحدود  له قرب  املعاقل األساسية 
فترة  فــي  التنظيم  واســتــطــاع  الباكستانية. 
على  السيطرة  األسابيع،  تتجاوز  ال  وجيزة 
إقليمي  فــي  واستراتيجية  حساسة  مناطق 
كــنــر ونــنــجــرهــار، وبــعــد مـــعـــارك ضـــاريـــة مع 
»طالبان«، سيطر التنظيم على منطقة شبه 
دره االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــطــل عــلــى معظم 
مناطق إقليم كنر، وأسس فيها مركزًا رئيسيًا 
يــديــر مــنــه تــحــركــاتــه فـــي اإلقــلــيــم واملــنــطــقــة. 
ســيــطــرة »داعـــــش« وتــمــدد نــفــوذه فــي بعض 
مناطق أفغانستان، ينذران باستمرار دوامة 
الـــحـــرب فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، حــتــى لـــو نجحت 
عملية الــحــوار مع »طــالــبــان«. وهــذا ما أشار 
للمصالحة  الخاص  األميركي  املبعوث  إليه 
األفغانية زملاي خليل زاد، في حديث مع قناة 
محلية خــالل زيــارتــه األخــيــرة إلــى كــابــول، إذ 
قــال إن »نــجــاح عملية الــســالم مــع طالبان ال 
أفغانستان«.  في  ستنتهي  الحرب  أن  يعني 
وهو ما أثار استياء في البالد، ودفع البعض 

»حنيف لم يكن فقط إمام مسجد وعالم دين 
بــل كــان مــن الــوجــوه القبلية الــبــارزة، إذ كان 
الناس يرجعون إليه أثناء الخطب واملشاكل، 
ــان لــه دور كــبــيــر فــي حــل مــشــاكــل الــنــاس  وكــ
وتأمني األمن وحل النزاعات. كما كان يرفض 
الداعشي  الفكر  حمل السالح وكــان يناهض 

الـــذي جـــاء مــجــددًا إلـــى بـــالدنـــا«. وأضــــاف أن 
»سكان املنطقة يعرفون أن الرجل لم يكن له 
أعــداء شخصيون، وكان له نفوذ في أوساط 
الناس، وبالتالي فإن تنظيم داعش هو الذي 

استهدفه«.
الدين  لعلماء  املمنهجة  االغتياالت  وأثــارت 
فـــي شــــرق أفــغــانــســتــان، تــحــديــدًا فـــي إقــلــيــم 
استياء  باكستان،  مــع  الــحــدودي  ننجرهار 
الــعــلــمــاء والــقــلــق فـــي صــفــوفــهــم. ومــــن أجــل 
توحيد الصف، عقد علماء الشرق اجتماعًا 
ــارك فــيــه  ــ ــاد، شــ ــ ــ ــــالل آبـ كـــبـــيـــرًا فــــي مـــديـــنـــة جـ
بتوفير  الحكومة  مطالبني  العلماء،  مــئــات 
األمـــــن لــهــم وكـــشـــف مـــالبـــســـات االغـــتـــيـــاالت 
ــد املــشــاركــني  ــال أحــ ــ ــن يــقــف وراءهــــــــا. وقـ ومــ

فــي االجــتــمــاع، املــولــوي ثــابــت الــلــه مهمند، 
توفير  أواًل  نريد  »إننا  الجديد«:  »العربي  لـ
الحماية واألمن الالزم لجميع أئمة املساجد 
الــديــن، كما نطلب أيــضــًا أن نعرف  وعــلــمــاء 
مــالبــســات هـــذه االغــتــيــاالت، ألنــنــا ال نعرف 
من يقتلنا وملاذا؟«. في املقابل، قال مسؤول 
إدارة الحج واألوقــاف في الحكومة املحلية 
لــه خالل  فــي خطاب  داوود مجاهد،  محمد 
ُيقتلون  »العلماء  إن  الــديــن،  علماء  اجتماع 
بطريقة ممنهجة، والسبب ألنهم يقفون إلى 
التنظيمات  ضــد  والحكومة  الشعب  جانب 
املــســلــحــة«، مــطــالــبــًا الــحــكــومــة املــركــزيــة بــأن 
ر لهم األمن ألنها تطلب منهم املساندة 

ّ
»توف

في وجه الجماعات املسلحة«.
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سياسة

على الرغم من تطّور 
عملية السالم بين 

»طالبان« واألميركيين، 
إال أن دخول تنظيم 

»داعش« على الخط، 
ساهم في خفض فرص 

السالم في البالد

)Getty( يتماهى شاناهان بشكل كبير مع سياسات ترامب

أمر كيم بتنفيذ مناورة على شّن »ضربة بعيدة المدى« )فرانس برس(

شنّت »طالبان« هجمات عدة أخيرًا )وكيل كوهسار/فرانس برس(

يــعــتــزم الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
ــان الـــــــذي يــــرأس  ــاهــ ــانــ تــثــبــيــت بــــاتــــريــــك شــ
في  الــعــام،  مطلع  منذ  بالوكالة  البنتاغون 
مــنــصــب وزيـــــر الــــدفــــاع، لــيــتــولــى مــهــمــة لن 
تكون سهلة على اإلطالق أمام قائمة طويلة 
 
ً
من التحديات التي تواجه واشنطن، فضال

عن تلك التي تسببت بها سياسات الرئيس 
األميركي والتي كانت السبب وراء ترك وزير 
للمنصب  ماتيس،  السابق، جيمس  الدفاع 
نــفــســه الــعــام املـــاضـــي. عــلــمــًا بـــأن شــانــاهــان 
السياسات،  هــذه  مــع  كبير  بشكل  يتماهى 
ــبـــًا، فــي  ــا يــجــعــل الــــقــــرار لـــيـــس غـــريـ ــو مــ ــ وهـ
 رئــيــس يــحــرص عــلــى اخــتــيــار منفذين 

ّ
ظـــل

لقراراته. وكان ترامب قد عنّي شاناهان )56 
الدفاع في عهد ماتيس،  عامًا( نائب وزيــر 
وزيــــــرًا بـــالـــوكـــالـــة بــعــد االســـتـــقـــالـــة املـــدويـــة 
لألخير في أواخر ديسمبر/ كانون األول من 
بينه  املاضي، بسبب خالفات عميقة  العام 
وبني ترامب، وال سّيما بسبب قرار الرئيس 
سحب القوات األميركية من سورية. وقالت 
ــيـــــض، ســــارة  ــ املـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــبـــيـــت األبـ
ســانــدرز، في بيان أول من أمــس الخميس، 
إنــــه »بـــنـــاء عــلــى خــدمــتــه املــتــمــيــزة وقــدرتــه 
الجلية على القيادة، يعتزم الرئيس ترامب 
ــرًا  تــرشــيــح بــاتــريــك شـــانـــاهـــان لــيــكــون وزيــ
لــلــدفــاع«. وقــال شاناهان بـــدوره، فــي بيان، 
إنه ملتزم بتحديث الجيش األميركي، وإذا 
بــكــل حــزم  للمنصب، سيطّبق  تــولــيــه  تــأكــد 
رسمها  الــتــي  القومي  الــدفــاع  استراتيجية 
تــرامــب الــتــي تـــرى فــي املــنــافــســة مــع الصني 

وروسيا أولوية عن حروب مكافحة اإلرهاب 
التي استنفدت موارد البنتاغون على مدى 

أغلب فترات العقدين املاضيني.
يكون  لــن  االستراتيجية  هــذه  تنفيذ  ولــكــن 

، فــوزيــر الــدفــاع العتيد ســيــواجــه إذا 
ً
ســهــال

ما تّم تأكيد تعيينه »تحديات أكثر من أي 
 وضــع 

ّ
قــائــد سبقه فــي الــبــنــتــاغــون، فــي ظـــل

أمـــنـــي عـــاملـــي فـــي غـــايـــة الــتــعــقــيــد«، بحسب 
ــنــــطــــن بــــوســــت«،  مــــا تــــقــــول صــحــيــفــة »واشــ
نائب مدير وكالة  مــوريــل،  ملايكل  فــي مقال 

االستخبارات األميركية األسبق.
أهــم منافس  الصني  تعّد  مــوريــل،  وبحسب 
ســـيـــواجـــهـــه شــــانــــاهــــان، إذ تــــواصــــل بــكــني 
ـــل فــــي أن 

ّ
الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق هـــدفـــهـــا املـــتـــمـــث

آســيــا، والعــبــًا  فــي  املهيمنة  الــدولــة  تصبح 
قدراتها  بتطوير  تــقــوم  وهــي  مهمًا،  عامليًا 
يستطيع  أن  السهل  مــن  وليس  العسكرية، 

شاناهان صدها، كما يتعّهد.
وسيجد شاناهان أيضًا نفسه في مواجهة 
روســـيـــا املــصــمــمــة عــلــى تــقــويــض الـــواليـــات 
ــا بـــأي وســيــلــة مــمــكــنــة، إذ  ــ املــتــحــدة ودورهــ
الــدفــاع وتطوير  على  إنفاقها  من  تضاعف 
األســـلـــحـــة، ال ســيــمــا إلحـــبـــاط أي تــحــركــات 
ــد  ــــرب مــــــن حــــــــدودهــــــــا. وقــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
كــــان اعـــتـــمـــاد مــوســكــو كـــذلـــك عــلــى الــحــرب 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــعــــااًل وظــــهــــر بـــشـــكـــل جــلــي 
عــنــدمــا اســتــهــدفــت االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
األميركية عام 2016. أّما بالنسبة إلى إيران، 
مــوريــل،  شــانــاهــان، بحسب  على  فسيتعني 
أن يــتــعــامــل مــع أمـــة لــديــهــا حــنــني حـــاد إلــى 
للهيمنة  ع 

ّ
وتتطل اإلمــبــراطــوري،  ماضيها 

لتطوير  بــقــوة  إيــــران  وتستثمر  اإلقــلــيــمــيــة. 
ــا الــعــســكــريــة، كــمــا أنــهــا  ــهـ جــيــشــهــا وقـــدراتـ
تــتــبــاهــى بــامــتــالكــهــا أكــبــر قـــوة صــاروخــيــة 
إلــى جانب  الــشــرق األوســــط.  باليستية فــي 
ذلـــك، تــســتــخــدم طــهــران بفعالية وكــالءهــا، 
لــتــعــزيــز انـــتـــشـــارهـــا الـــعـــســـكـــري. إلــــى ذلـــك، 
ــــذي حــصــل في  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــّدم الـ
يانغ  بيونغ   

ّ
أن إال  الشمالي،  الكوري  امللف 

ال تــــزال تــشــكــل تــهــديــدًا رئــيــســيــًا لــلــواليــات 
 الهدف األساسي 

ّ
املتحدة. ويقول موريل إن

لــلــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون 
هو بقاء نظامه، وقد رأى منذ فترة طويلة 
أن األسلحة االستراتيجية هي مفتاح ردع 
الــواليــات املتحدة عن التحرك ضــده. وعلى 
املعتادة  غير  ترامب  دبلوماسية  من  الرغم 
في هذا الشأن، ال تــزال التهديدات الناجمة 
ــا الــشــمــالــيــة الــعــســكــريــة  عــــن قـــــــدرات كــــوريــ

وامتالكها ألسلحة استراتيجية، قائمة.
كذلك، ال تزال الجماعات اإلرهابية املتطرفة 
فعلى  األميركية.  للمصالح  تهديدًا  تشّكل 
ــن الـــهـــزيـــمـــة الـــتـــي ألـــحـــقـــت أخـــيـــرًا  ــم مــ ــرغــ الــ
بتنظيم »داعــش«، إال أنه يوجد اليوم عدد 
أكبر من املتطرفني حول العالم، مقارنة بما 
أيلول  الوضع قبل 11 سبتمبر/  كــان عليه 
2001. وبقدر ما سيحاول شاناهان التركيز 
في أماكن أخرى، وال سيما روسيا والصني، 
 اإلرهـــــــــــاب ســــــوف يــتــطــلــب 

ّ
كـــمـــا قــــــــال، فــــــــإن

اهتمامه.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــددًا إلـــــى لــغــة  ــجــ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــ ــوريــ عــــــادت كــ
ــداث أي  ــ ــع الــفــشــل فـــي إحــ الــتــهــديــد، عــلــى وقــ
الــواليــات املتحدة،  تــقــدم فــي محادثاتها مــع 
إذ أمـــــر زعـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة الــشــعــبــيــة كــيــم 
قــدراتــه  بتعزيز  الجيش  أخــيــرًا،  أون،  جــونــغ 
 
ّ
الــضــاربــة، ووجـــه بتنفيذ مــنــاورة عــلــى شــن

»ضربة بعيدة املدى«، بحسب ما ذكر اإلعالم 
ــمــــي، مـــمـــا يــــعــــزز مــــن حـــــدة الـــتـــوتـــرات  الــــرســ
املتنامية والتي فاقمتها االختبارات األخيرة 

لبيونغ يانغ.
وجـــاءت أنــبــاء دعـــوة كيم إلــى »تــأهــب قتالي 
كــامــل« فــي أعــقــاب إعــــالن الـــواليـــات املــتــحــدة 
لكوريا  تابعة  شحن  سفينة  احتجزت  أنــهــا 
الــشــمــالــيــة ألنــهــا تــنــقــل الــفــحــم بـــصـــورة غير 
ــة األنــــبــــاء املـــركـــزيـــة  ــالــ ــالــــت وكــ قـــانـــونـــيـــة. وقــ
الــكــوريــة أمـــس الــجــمــعــة: »شــــدد )كـــيـــم( على 
ــدفـــاع في  ضـــــرورة تــعــزيــز قـــــدرات وحـــــدات الـ
منطقة الجبهة وعند الجبهة الغربية لتنفيذ 
قتالي  تأهب  حالة  فــي  والبقاء  قتالية  مهام 
ــــع طــــــــارئ«. ونــقــلــت  كـــامـــل ملـــواجـــهـــة أي وضـ
الوكالة عن كيم قوله إن »ســالم وأمــن البالد 
الــحــقــيــقــيــني يــمــكــن ضــمــانــهــمــا فــقــط بــالــقــوة 
الــدفــاع عن سيادتها«، مضيفًا  الــقــادرة على 
أنـــه »حـــدد املــهــام الــضــروريــة لتعزيز الــقــدرة 

الضاربة«.
 الزعيم الكوري 

ّ
كذلك، قالت الوكالة ذاتها، إن

 »ضربة 
ّ
الشمالي أمر بتنفيذ مناورة على شن

 أنه »تّم إطالع القائد 
ً
بعيدة املدى«، موضحة

ــة املــنــاورة 
ّ
األعــلــى كــيــم جــونــغ أون عــلــى خــط

املــدى،  بعيدة  هجومّية  وســائــل  تشمل  التي 
وقد أعطى أمرًا ببدئها«.

ــي ثـــانـــي تـــجـــربـــة إطــــالق  وهــــــذه املـــــنـــــاورة هــ
 من 

ّ
ــل ــ ــا الــشــمــالــّيــة فـــي أقـ ألســلــحــة فـــي كـــوريـ

املتحدة  الواليات  رات مع 
ّ
أسبوع، وسط توت

ــى 
ّ
ـــفـــاق تــتــخــل

ّ
الـــتـــي تــســعــى لــلــتــوّصــل إلــــى ات

ــا الــشــمــالــيــة عـــن تــرســانــتــهــا  بــمــوجــبــه كـــوريـ

النووية. ولم تذكر الوكالة الكورية الشمالية 
 
ً
نـــوع الــســالح الـــذي تـــّم اســتــخــدامــه، متجنبة
قذيفة. وأضافت  أو  كلمة صــاروخ  استخدام 
قـــوات وتنفيذ  الــنــاجــحــة لنشر  »املـــنـــاورة  أن 
الفعل  رّد  قــدرة  ضــربــات، واملصممة لفحص 
الــدفــاع، أظهرت تمامًا قوة  لــوحــدات  السريع 
الــتــي كــانــت مــســتــعــدة لتنفيذ أي  الـــوحـــدات 
عملية أو مهمة قتالية بكفاءة عالية«. وكان 
ــــالق صــــاروخــــني قــصــيــري املـــدى  اخـــتـــبـــار إطـ
أول مــــن أمـــــس الــخــمــيــس وإطـــــــالق ســلــســلــة 
املــقــذوفــات يــوم السبت، أولـــى اختبارات  مــن 
صــاروخــيــة تــجــريــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة منذ 
ــام 2017 عندما  عـ الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
أطلقت بيونغ يانغ صاروخًا باليستيًا عابرًا 

للقارات.
وقـــال رئــيــس كــوريــا الجنوبية مــون جــيــه-إن 
الــصــاروخــيــة هي  االخــتــبــارات   

ّ
إن الخميس، 

ــــح رّد فــعــل عــلــى فــشــل ثــانــي قمة  عــلــى األرجـ
لكيم مــع الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب 
في هانوي، في فبراير/شباط املاضي، وعّبر 
 كــوريــا الشمالية ال تــزال 

ّ
عــن اعــتــقــاده فــي أن

ــفــــاوضــــات. وتــتــزامــن  تـــأمـــل فـــي مـــواصـــلـــة املــ
هــذه الــتــطــورات إلــى جانب أحــدث اختبارات 
صــاروخــيــة تجريها بيونغ يــانــغ، مــع زيــارة 
املبعوث األميركي الخاص لكوريا الشمالية 
ستيفن بيجون لسيول، حيث التقى نظيرته 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة ويـــجـــري مــحــادثــات مع 
الرئيس ومسؤولني في وزارة الوحدة. وقالت 
وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، 
إنه خالل اجتماعه مع نظيرته كانغ كيونغ 
وا، أمس الجمعة، قال بيجون »الباب ال يزال 
طاولة  إلــى  الشمالية  كوريا  لعودة  مفتوحًا 
األهمية  هذا شديد   

ّ
أن املفاوضات«، مضيفًا 

ــات  كـــي تـــواصـــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــــواليــ
املتحدة االتصاالت والتعاون.

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تحّدي  شاناهان  باتريك  يواجه 
ــذي وعــد  ــ تــحــديــث الــجــيــش ال
تابعة  لجنة  ــارت  ــ أش وقـــد  بـــه. 
مايكل  بحسب  أخيرًا،  للكونغرس 
ــة  ــال مـــوريـــل، نــائــب مــديــر وك
ــارات األســـبـــق، إلـــى أن  ــب ــخ ــت االس
أجل  من  تكافح  سوف  »أميركا 
الفوز، وربما تخسر حربًا ضد روسيا 
»قدرتنا  أن  مضيفًا  الصين«،  أو 
ضد  تقليدية  حرب  خوض  على 
ضاقت،  الجيوسياسيين  خصومنا 
مكافحة  فــي  منخرطون  ألننا 
اإلرهاب منذ 18 عامًا، فيما هم 

قاموا بتطويرات كبيرة«.

تحدي تحديث 
العسكر

لــطــرح تــســاؤالت حـــول مـــدى ضــــرورة عملية 
إلى  تــؤدي  إذا كانت ال  السالم مع »طالبان« 

إنهاء الحرب في أفغانستان.
كما أن تمدد »داعش« األخير في مناطق من 
خطيرة  تبعات  معه  حمل  أفغانستان  شــرق 
أخــرى، ال سيما بعد دخــول أعــداد كبيرة من 
املسلحني األجانب إلى شرق أفغانستان في 
قال أحد  الصدد،  األسابيع األخيرة. في هذا 
عناصر »داعش«، هدايت الله، الذي استسلم 
إلـــى الــحــكــومــة املــحــلــيــة فــي نــنــجــرهــار، وهــو 
ت من 

ّ
عمل سابقًا في إذاعة تابعة للتنظيم بث

الشرق، إن »هناك أعــدادًا كبيرة من األجانب 
ــــك  ــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، مــنــهــم أوزبـ ــلـــت إلـ قــــد دخـ
وشـــيـــشـــان وأتـــــــراك وبـــاكـــســـتـــانـــيـــون، وأنــهــم 
لــتــأســيــس مــعــاقــل دائـــمـــة للتنظيم  يــســعــون 
املنطقة  منها  يدير  كي  الجبلية  املناطق  في 
بــأســرهــا«. وأضـــاف أن »لــدى التنظيم أيضًا 

أموااًل طائلة وأسلحة متطورة«.
باإلضافة إلــى ذلــك، نــزح سكان منطقة شبه 
دره في كنر، ومنطقة شيرزاد في ننجرهار 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــني، عــنــهــمــا، بـ
القبائل  لزعماء  مسبوقة  غير  اغتيال  موجة 
وعلماء الدين في شرق البالد، ومعظمهم من 
الذين يعارضون فكر »داعش« أو يقفون إلى 
جانب الحكومة، أو لهم نفوذ. وخــالل األيام 
تل ثمانية من علماء الدين 

ُ
العشرة األخيرة، ق

ومـــن خــطــبــاء املــســاجــد فــي إقــلــيــم ننجرهار، 
ــدة: يهاجمهم  ــ وكــلــهــم تــقــريــبــًا بــطــريــقــة واحــ
ملثمون على دراجــات نارية ويطلقون النار 
دخوله  أو  ستهدف 

ُ
امل الشخص  خـــروج  عند 

املسجد، ثم يلوذون بالفرار.
وكان خطيب جامع أخوند زاده في ننجرهار، 
املشهورين  العلماء  من  وهــو  محمد حنيف، 
في املنطقة، آخر من قتل قبل 3 أيام في إقليم 
إثر خروجه  ننجرهار، وذلــك بعد استهدافه 
مــن املــســجــد الــواقــع قـــرب مــديــنــة جـــالل أبـــاد، 
فيما الذ املهاجمون بالفرار في وضح النهار 
وأمام جميع الناس. وقال أحد سكان املنطقة 
»العربي الجديد«، إن  واسمه محمد موسى، لـ
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