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ترجيح قصف إسرائيلي 
لمنطقة مطار دمشق

ــــرت قـــنـــاة »املـــيـــاديـــن« الــلــبــنــانــيــة  ذكـ
قــرب  أن صـــاروخـــن أصــابــا منطقة 
مــطــار دمــشــق، فــجــر أمـــس الجمعة، 
في هجوم قالت إنه ربما من تنفيذ 
طائرات حربية إسرائيلية من خارج 
حدود سورية. ولم تذكر »امليادين« 
ــأن.  ــ ــشــ ــ ــذا الــ ــ ــهــ ــ ــل أخـــــــــــرى بــ ــيــ ــاصــ ــفــ تــ
ــة بــــاســــم جــيــش  ــتـــحـــدثـ ــت مـ ــ ــــضـ ورفـ
االحـــتـــال الــتــعــلــيــق، وقــالــت »ال نــرد 

على مثل هذه التقارير«.
)رويترز(

روسيا منزعجة 
من شروط األوروبيين 

إلعادة إعمار سورية

اتــهــم نــائــب وزيـــر خــارجــيــة روســيــا، 
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــادي غــــاتــــيــــلــــوف )الـ ــنــ ــيــ غــ
ــي  ــ يـــوم الــخــمــيــس، االتـــحـــاد األوروبـ
بـــ«تــســيــيــس« مــســألــة إعـــــادة إعــمــار 
ســوريــة، مــنــددًا بــرفــض األوروبــيــن 
عــمــلــيــة  أن  الــــتــــزام طـــاملـــا  أي  إبـــــــداء 
االنــتــقــال الــســيــاســي لــم تــنــجــز بعد. 
وقال خال اجتماع عقد على هامش 
ــة لـــأمـــم املــتــحــدة  ــامـ ــعـ الــجــمــعــيــة الـ
القضايا  »تسييس  إن  بــنــيــويــورك، 
املــتــعــلــقــة بــاملــســاعــدات )اإلنــســانــيــة( 
والتصريحات حول ضرورة انتظار 
غير  أمــر  السياسية،  العملية  نهاية 
بالوقت  »نحتاج  وأضـــاف  مقبول«. 
الــحــالــي ملــســاعــدة إنــســانــيــة كــبــيــرة 
ــنـــوات  ــم املـــتـــحـــدة وقـ ــ ــــال األمــ مــــن خـ
ــــدارس  أخـــــرى. يــجــب إعـــــادة بـــنـــاء املـ
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ واملـــســـتـــشـــفـــيـــات والـ

األساسية«.
)فرانس برس(

إدارة ترامب ستستبدل 
قرار »حظر السفر«

ســـتـــريـــت  »وول  ــة  ــفـ ــيـ صـــحـ ذكـــــــــرت 
جـــورنـــال«، أمـــس الــجــمــعــة، أن إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
قـــرار حــظــر السفر  تجهز الســتــبــدال 
ــر جـــديـــد  ــأمــ ــــات بــ ــــافـ الـــــــذي أثـــــــار خـ
ــة على  مــفــصــل عــلــى أســــاس كـــل دولــ
 
ً
قليا يزيد  عــددًا  لكنه يشمل  حــدة، 

املستهدفة حاليًا.  الــســت  الـــدول  عــن 
 عن مصادر 

ً
وأضافت الصحيفة نقا

ــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة لن  مــطــلــعــة، أن الـ
لكن  محدد،  نهاية  موعد  لها  يكون 
الدول ستواجه احتمال إضافتها أو 

رفعها من القائمة في أي وقت.
)رويترز(

االحتالل يقمع 
مسيرات الضفة

الفلسطينين،  من  العشرات  أصيب 
أمــــــــــــس الــــــجــــــمــــــعــــــة، بــــــالــــــرصــــــاص 
واالخـــتـــنـــاق خــــال مــهــاجــمــة جــنــود 
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي ملـــســـيـــرات  ــتــ ــ االحــ
املحتلة، األسبوعية  الغربية  الضفة 
ــلـــجـــدار واالســـتـــيـــطـــان.  املـــنـــاهـــضـــة لـ
وفــي قرية كفر قــدوم، شرقي مدينة 
قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، أصـــــيـــــب ثـــــاثـــــة شـــبـــان 
بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، 
جراء  االختناق  بحاالت  والعشرات 
للدموع.  املسيل  للغاز  استنشاقهم 
وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة عــنــد 
مدخل خربة قلقس، جنوبي مدينة 
االحتال لأهالي  قمع  إثــر  الخليل، 
الـــــــذيـــــــن خـــــــرجـــــــوا فـــــــي مـــســـيـــرتـــهـــم 
األســبــوعــيــة املــطــالــبــة بــفــتــح مــدخــل 
الخربة املغلق منذ أكثر من 17 عامًا.
)العربي الجديد(

مقتل 135 عنصرًا من 
»داعش« بالشرقاط

العراقية  االتحادية  الشرطة  أعلنت 
عـــن مــقــتــل 135 عــنــصــرًا مـــن تنظيم 
ــة 140  ــاحـ »داعــــــــــش« وتــــحــــريــــر مـــسـ
كيلومترًا مربعًا، في املرحلة األولى 
األيسر  الساحل  شمال  عمليات  من 
مــن مدينة الــشــرقــاط، شــمــال الــبــاد. 
ــة،  ــاديــ ــحــ ــد الــــشــــرطــــة االتــ ــائــ وقـــــــال قــ
الفريق رائــد جــودت، في بيان أمس 
تواصل  الشرطة  قـــوات  إن  الجمعة، 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــلـ ــرحـ ــي املـ تـــقـــدمـــهـــا فــ

املعركة.
)قنا(

يلدريم: االستفتاء 
مسألة أمن قومي لنا 

وسنقوم بما يلزم

سليماني في 
كردستان لتحذير 

المسؤولين األكراد

البرزاني: األكراد سيدفعون أي ثمن مقابل الحرية )غوخان بالسي/األناضول(

الحدث

أكــد برملاني  خيارات عــدة ملواجهته، فقد 
»الــعــربــي  عـــراقـــي مـــقـــرب مـــن الــحــكــومــة لـــ
أنــهــا اســتــبــعــدت بشكل نهائي  الــجــديــد« 
فــرضــيــة الــقــبــول بــاألمــر الـــواقـــع فــي حــال 
ــار إلــــى أن أبـــرز  ــ ــري االســـتـــفـــتـــاء. وأشــ ــ أجـ
ـــل الـــعـــســـكـــري فــي 

ّ
الــــخــــيــــارات هــــو الـــتـــدخ

ــركــــوك ملـــنـــع االقــــتــــتــــال بــــن مــكــّونــاتــهــا  كــ
مــــن الــــعــــرب والـــتـــركـــمـــان واألكــــــــــراد بــعــد 
االســتــفــتــاء، مــوضــحــًا أن رئــيــس الــــوزراء 
ــة عــن  ــ ــراحـ ــ حــــيــــدر الــــعــــبــــادي تــــحــــدث صـ
ــراه السبيل الوحيد  يـ الـــذي  الــخــيــار  هـــذا 
لوقف لتدهور األمني املتوقع هناك بعد 
االنـــفـــصـــال. ولـــفـــت إلــــى وجـــــود خـــيـــارات 
أخرى مطروحة كالحصار والعزل وقطع 
 
ً
امليزانية ومنع وصــول اإلمـــدادات، فضا
عــن إعــفــاء جميع املــســؤولــن األكــــراد في 
بغداد من مناصبهم. وفي السياق نفسه، 
قال مسؤول »الحشد الشعبي« في قضاء 
طـــوزخـــرمـــاتـــو، عـــاطـــف الـــنـــجـــار، لــوكــالــة 
»فــــرانــــس بــــــرس«، إن األكـــــــراد يــحــاولــون 
إجراء االستفتاء »في مناطقنا. االستفتاء 
ــــاف: »االســتــفــتــاء  هــنــا لــن يــحــصــل«. وأضـ
مـــجـــرد ضــغــط عــلــى الــحــكــومــة املــركــزيــة، 
ونحن مستعدون للمواجهة حتى املوت«. 
لــكــن مــحــافــظ كـــركـــوك املـــقـــال مـــن حكومة 
ــغــــداد، نــجــم الـــديـــن كـــريـــم، قــــال لــوكــالــة  بــ
»فرانس بــرس« إن »كــل األحــاديــث عن أن 
الوضع في كركوك متوتر هو أكاذيب من 
أشخاص يريدون لهذا الشيء أن يحدث«. 
ونـــفـــى أي حـــديـــث عـــن ســـبـــاق تــســلــح في 
املـــديـــنـــة، مـــؤكـــدًا أن الـــهـــدف مـــن ذلــــك هو 
ــاء ســبــب لــرئــيــس  ــطـ »إثـــــــارة فـــوضـــى، إلعـ

الوزراء ليبعث بقوات إلى كركوك«.
إزاء هذا التصعيد املستعر من الطرفن، 
لتأجيل  األخيرة  اللحظات  تبرز مساعي 
االستفتاء، أبرزها اللقاءات التي يجريها 
قــاســم سليماني مــع املــســؤولــن األكــــراد. 
ونــقــلــت وكــالــة »فــرانــس بـــرس« أمـــس عن 
مصدر رفيع املستوى في السليمانية أن 
سليماني عاد إلى إقليم كردستان لعقد 
لقاءات مع مسؤولن في اإلقليم، إذ كان 
أن  عــلــى  السليمانية  فــي  مـــوجـــودًا  أمـــس 
يتوجه بعد ذلك إلى أربيل. ولفت املصدر 
ــعــتــبــر األخـــيـــرة 

ُ
إلــــى أن »هـــــذه الــــزيــــارة ت

لـــســـلـــيـــمـــانـــي قـــبـــل االســــتــــفــــتــــاء لــتــحــذيــر 
الــقــيــادات الــكــرديــة مــن إجــرائــه«. وأضــاف 
فــي زيـــارتـــه السابقة  ــد  أن ســلــيــمــانــي وعـ
بـــأن تضغط  أيــــام،  لإلقليم قــبــل نــحــو 10 
الــقــيــادات العراقية فــي بغداد  إيـــران على 

لاستجابة ملطالب األكراد.

ــتــــان، لــلــتــخــلــي عــن  ــيـــس إقـــلـــيـــم كــــردســ رئـ
عناده بإجراء االستفتاء. وقال يلدريم في 
هذا   

ّ
إن أمـــس،  للصحافين،  تصريحات 

االستفتاء، هو بمثابة مسألة أمن قومي 
استخدام  فــي  تــتــردد  لــن  وتركيا  لتركيا، 
الدولية  االتفاقيات  املنبثقة عن  حقوقها 
ــدد على  والــثــنــائــيــة فـــي هـــذا اإلطـــــار. وشــ
بــأي محاولة من  أبـــدًا  لــن تقبل  أن تركيا 
ــــى تــغــيــيــر الـــحـــدود  ــــؤدي إلـ شـــأنـــهـــا أن تــ
الحالية لكل من العراق وسورية، استنادًا 
إلـــى حقوقها املــســتــمــدة مــن االتــفــاقــيــات، 
الرئيس  تــرأس  كذلك  يلزم.  بما  وستقوم 
ــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــــان، أمـــس  ــتــ الــ
التركي،  القومي  األمـــن  ملجلس  اجتماعًا 
جــرى  للحكومة،  اجــتــمــاعــًا  يعقد  أن  قــبــل 
خالهما بحث اإلجراءات املمكن اتخاذها 

حيال إدارة إقليم كردستان.
وزارة  أفـــــــــــادت  ــه،  ــســ ــفــ نــ ــــاق  ــيـ ــ ــــسـ الـ وفـــــــي 
سيرغي  الوزير  بــأن  الروسية  الخارجية 
ــروف أبــلــغ نــظــيــره الــعــراقــي إبــراهــيــم  ــ الفـ
ــم مــوســكــو  الــجــعــفــري أمــــس الــجــمــعــة دعــ
لسيادة العراق ووحدة وسامة أراضيه، 
ــك خــــال لـــقـــاء بــيــنــهــمــا عــلــى هــامــش  ــ وذلـ
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة.  أعــمــال الجمعية 
الــدولــي لاستفتاء تجسد  الرفض  وكــان 
في بيان ملجلس األمن الدولي، أبدى فيه 
معارضته لاستفتاء، محذرًا من أن هذه 
تزعزع  أن  مــن شأنها  األحــاديــة  الخطوة 
»ســيــادة  االســـتـــقـــرار، ومـــجـــددًا تــمــســكــه بـــ
أراضــيــه«. وفي  العراق ووحدته وسامة 
الـــ15، أعرب  بيان صدر بإجماع أعضائه 
املجلس عن »قلقه إزاء التأثيرات املزعزعة 
لــاســتــقــرار الــتــي قـــد تــنــجــم عـــن مــشــروع 
استفتاء  إجـــراء  كردستان  إقليم  حكومة 
بصورة أحــاديــة«. وإزاء اإلصــرار الكردي 
عــلــى االســتــفــتــاء، تــبــحــث حــكــومــة بــغــداد 

بغداد ـ براء الشمري

قرر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
البرزاني تحدي العالم مصرًا على إجراء 
االســتــفــتــاء عــلــى انــفــصــال كــردســتــان في 
موعده املقرر بعد غد اإلثنن، على الرغم 
مــــن اإلجــــمــــاع الــــدولــــي عـــلـــى رفـــــض هـــذه 
الخطوة، في ظل تحضيرات من الحكومة 
ملواجهتها.  التركية  والسلطات  العراقية 
ــرار عــلــى االســتــفــتــاء ال يلغي  ــ إال أن اإلصـ
إمــــكــــان حـــصـــول مـــفـــاجـــأة فــــي الــلــحــظــات 
لتأجيله،  املساعي  استمرار  مع  األخــيــرة، 
الــتــي يجريها  بــالــلــقــاءات  أبــرزهــا  تتمثل 
قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس فـــي الـــحـــرس الــثــوري 
مــع مسؤولي  قاسم سليماني،  اإليــرانــي، 
ــام اآلالف مــن أنــصــاره الذين  اإلقــلــيــم. وأمـ
تــجــّمــعــوا فـــي مــلــعــب فـــي أربـــيـــل عــاصــمــة 
اإلقليم، أطل البرزاني مجددًا معلنًا تمسكه 
بـــإجـــراء اســتــفــتــاء االنــفــصــال فــي مــوعــده، 
ــراد إلـــى الــتــوجــه والــتــصــويــت  ــ داعـــيـــًا األكــ
بــنــعــم لــانــفــصــال عـــن الـــعـــراق. وأعـــلـــن أن 
األكراد سيدفعون أي ثمن مقابل الحرية، 
ــرق، إمــا  ــ مــضــيــفــًا: »نـــحـــن عــلــى مــفــتــرق طـ
الحرية واالستقال«. وقال:  أو  العبودية، 
ماَرس علينا ضغوط ليل نهار لتأجيل 

ُ
»ت

االســتــفــتــاء ونــحــن لــن نــتــراجــع«، معتبرًا 
أن قـــــرار االســـتـــفـــتـــاء خــــرج مـــن يــــده ومــن 
أيدي األحزاب الكردية. وقال إن الحكومة 
بالدستور،  تلتزم  لــم  بــغــداد  فــي  العراقية 
إال  وليست وطنية.  دولــة مذهبية  وإنــهــا 
البرزاني أعرب عن االستعداد للحوار  أن 
الحدود والنفط والغاز وكــل شيء،  حــول 

»لكن بعد إجراء االستفتاء«.
الــكــردي على إجـــراء االستفتاء،  اإلصـــرار 
الدولية  التحذيرات  مــن  الــرغــم  جــاء على 
من مغبة إجرائه. وفي هذا السياق، دعا 
ــوزراء الــتــركــي بــن علي يلدريم،  رئــيــس الــ

البرزاني يتحّدى العالم
إصرار على االستفتاء رغم التحذيرات

لم تثن التحذيرات 
الدولية رئيس إقليم 
كردستان مسعود 

البرزاني عن اإلصرار على 
إجراء استفتاء انفصال 

اإلقليم في موعده 
بعد غد االثنين

متابعة

وصل نحو 14 ألف نازح 
من دير الزور إلى مخيم 

عين عيسى

اعتقال 3 إماراتيين أعضاء في »داعش« تجاوزات بانتخابات اإلدارة الذاتية
غضب عراقي من تساهل أبوظبي

بغداد ـ سالم الجاف

ــرًا، ثــاثــة  ــ ــيـ ــ اعـــتـــقـــل الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي، أخـ
إماراتين من تنظيم »داعش« خال معارك 
شمال الباد، بحسب ما أكد مسؤول رفيع 
فــي بــغــداد، أمــس الجمعة، فيما أبــلــغ وزيــر 
الــخــارجــيــة، إبــراهــيــم الــجــعــفــري، مسؤولن 
إمــاراتــيــن بــذلــك، وطالبهم بــبــذل مــزيــد من 
الــجــهــد فـــي هــــذا املــلــف كــونــهــا لــيــســت املـــرة 
ــى الــتــي يــتــم فــيــهــا اعــتــقــال إمــاراتــيــن  ــ األولـ

»داعش«. ينتمون لـ
وقال املسؤول الحكومي إن القوات العراقية 
ثاثة  نينوى  تحرير  معارك  اعتقلت خــال 
أعمارهم بن  تــتــراوح  إمــاراتــيــن،  مواطنن 
عشرين وخمسة وثــاثــن عــامــًا، مــؤكــدًا أنه 
يــتــم الــتــحــفــظ عليهم فــي ســجــن خـــاص مع 
مقاتلن عــرب آخــريــن، ولــن يكون هناك أي 
بيد  املــلــف  بـــات  إذ  لتسليمهم،  مــفــاوضــات 
القضاء العراقي. ورّجح أن يواجه املعتقلون 
عــقــوبــة اإلعــــــدام، وفــقــًا لــلــمــادة الــرابــعــة من 
قــانــون مــحــاربــة اإلرهــــاب الــعــراقــي املعمول 
بــه فــي الــبــاد منذ عــام 2005، الفــتــًا إلــى أن 
املــعــتــقــلــن اإلمـــاراتـــيـــن ســـافـــروا إلـــى لبنان 
ومــنــه دخــلــوا إلــى ســوريــة ثــم الــعــراق، وفقًا 

لاعترافات التي أدلوا بها.
»الــــتــــحــــالــــف الـــوطـــنـــي«  ـــ وقــــــــال الــــقــــيــــادي بــ
املحنا،  النائب صـــادق  الــعــراق،  فــي  الحاكم 
الجعفري  الــوزيــر  »إن  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
بالعمل  وطالبها  بــالــوقــائــع،  أبوظبي  أبــلــغ 

مواطنيها  مــن  املتطرفن  انتقال  ملنع  أكــثــر 
إلــى الــعــراق«. وأضـــاف املحنا أنــهــا »ليست 
الــتــي يعتقل فيها إمــاراتــيــون  املـــرة األولــــى 
في فترة الحرب على الجماعات اإلرهابية. 
وكنا نأمل من اإلمارات كدولة عربية مترفة، 
أن تــضــبــط هــــذا املـــلـــف بــالــتــحــديــد، وتــمــنــع 
مواطنيها مــن االنــتــقــال لنشر اإلرهـــاب في 
دول أخرى«. وكشف عن أن الجعفري اجتمع 
مع مسؤولن إماراتين، وأبلغهم بأن هناك 
مواطنن من دولتهم يقاتلون مع »داعش« 
ــال »أتــمــنــى أال تــتــكــرر هــذه  فـــي الـــعـــراق، وقــ
الخروقات ضد الشعب العراقي، ونتمنى أن 
تقف اإلمارات مع الشعب العراقي وليس أن 

تقف ضده«.
ــدعــــوة« في  إلــــى ذلــــك، ذكــــر رئــيــس كــتــلــة »الــ
»العربي  لـ البديري،  علي  العراقي،  البرملان 
الخارجية  وزارة  »على  يجب  أنــه  الجديد«، 
دعــاوى  برفع  املباشرة  العراقيتن،  والعدل 
قضائية ضد الــدول التي صــّدرت إرهابين 
من مواطنيها للعراق«. وأضــاف أن »هؤالء 
الذين أتوا من اإلمارات إلى العراق، يستحيل 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ االســ عـــلـــم  دون  مـــــن  يـــــأتـــــوا  أن 
اإلمــاراتــيــة، وهـــذا العمل خطير، ويــجــب أن 
تتحمل اإلمارات تبعات ذلك«، وفق تعبيره. 
كما انتقد رد فعل وزارة الخارجية العراقية 
ــــي هـــذه  ــم فـ ــاســ ــــره، غـــيـــر حــ ــــظـ ــــي نـ ــه، فـ ــ ــــونـ كـ
رسمي  بــاعــتــذار  أبوظبي  مطالبًا  القضية، 
على »تسبب إرهابين من مواطنيها بقتل 

عراقين أبرياء«، وفقا لقوله.

جالل بكور

أجرت »اإلدارة الذاتية«، والتي يقودها حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، انتخابات 
»كومينات« في مناطق سيطرتها شمال سورية، تمهيدًا إلعان فيدرالية في الشمال 
الــكــردي وانــتــقــادات بشأن تجاوزات  الــســوري، وســط مقاطعة من املجلس الوطني 
الكشف  عــدم  ل 

ّ
فض الــجــديــد«،  »العربي  لـ مصدر  وقــال  االنتخابية.  العملية  شابت 

عن اسمه، إن تــجــاوزات حصلت في عملية االنتخاب نتيجة قــرار أقرته ما ُيسّمى 
»املفوضية العليا املستقلة لانتخابات«، وهو السماح لحاملي الهوية الشخصية 
باالنتخاب في حال عدم حيازتهم بطاقة االنتخاب. وأوضح أن »ذلك القرار ساهم 

في قيام بعض األشخاص باالنتخاب في أكثر من مركز«. 
وقــاطــع »املــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي« العملية االنــتــخــابــيــة. وحـــول الــتــجــاوزات، أّكــد 
»العربي  لـ مسلم،  ملو  عثمان  تركيا،  فــي  الــكــردي  الوطني  املجلس  ممثلية  رئيس 
الجديد«، أن اإلدارة التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي تسمح باالنتخاب عن طريق 
لعب  »عملية  بأنها  العملية  تلك  واصــفــًا  ثبوتية،  ورقـــة  أي  أو  الشخصية  الــهــويــة 
ومهزلة كبيرة«. وأضاف »هناك العديد من الضغوط تقوم مليشيات حزب االتحاد 
بممارستها على املدنين، بهدف إجبارهم على االنتخاب، إذ تهددهم بأنها ستقطع 

املعونة، في حال لم يسجلوا أسماءهم في قوائم املشاركن باالنتخابات«. 

سمح باالنتخاب عن طريق الهوية الشخصية )دليل سليمان/فرانس برس(

خاصرصد

تركيا تناقش تمديد 
تفويض الجيش للقيام 

بعمليات خارج الحدود

حذر حجاب من أجندات 
للطعن في مرجعية 

الهيئة العليا

إدلب تحت النار

عدنان علي

تسعى روســيــا والــنــظــام الــســوري 
لــتــوســيــع تــقــّدمــهــمــا عــلــى األرض 
مــتــبــقــيــة  حــــــواضــــــن  أي  وضـــــــــرب 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، عـــبـــر اســـتـــهـــداف إدلــــــب بــحــجــة 
محاربة »هيئة تحرير الشام« )تحالف تقوده 
النصرة(، في وقت يواكب فيه املبعوث األممي 
إلى سورية ستيفان دي ميستورا التطورات 
الذي  بالتقّدم  ما يتصل  امليدانية، خصوصًا 
ومليشياتها  الــســوري  الــنــظــام  قـــوات  تحققه 
الــبــاد، ويسعى إلــى توظيف تلك  فــي شرقي 
الــنــظــام على اعــتــبــار أنها  الــتــطــورات لصالح 
خلقت واقعًا جديدًا ال يمكن تجاهله، وال بد 

أن يتم لحظه في العملية السياسية.
قوات  تركيا  الــروســي نشر  التحرك  ويستبق 
لــهــا فـــي إدلــــــب، كــمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب أردوغــان، الذي ينتظر أن يناقش 
الوضع السوري مع نظيره الروسي فاديمير 
املقبل، قبل  بوتن في اتصال هاتفي اإلثنن 
وأوضـــح  الــخــمــيــس.  تــركــيــا  فـــي  أن يستقبله 
أردوغـــان في مقابلة مع وكالة »رويــتــرز«، أن 
باده ستنشر قوات في إدلب في إطار اتفاق 
»عدم التصعيد«. وأعلن أردوغــان أن البرملان 
السبت،  الــيــوم  اســتــثــنــائــيــًا،  الــتــركــي سيلتئم 
للجيش  الــحــكــومــة  تــفــويــض  تــمــديــد  ملناقشة 
الــحــدود في  للقيام بعمليات خـــارج  الــتــركــي 
ــه بــتــمــريــر هــذا  ــة. وأضــــاف أنـ الـــعـــراق وســـوريـ
الــتــفــويــض »ســتــتــطــور األوضــــاع الــراهــنــة في 

مسار مختلف تمامًا«.
الـــوزراء التركي بن  من جهته، أوضــح رئيس 
فـــي تــصــريــحــات للصحافين  يــلــدريــم،  عــلــي 
أمـــــس، أن مـــذكـــرة تــمــديــد تــفــويــض الــجــيــش، 
ــــل حــــيــــال أي تــــطــــورات 

ّ
»تـــتـــيـــح لـــنـــا الــــتــــدخ

تــهــدد أمــنــنــا الــقــومــي، خــلــف حــدودنــا البرية 
وجوارها، وتخّول بإرسال جنود«.

استهداف المعارضة
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه روسيا وقوات 
الـــنـــظـــام عــلــى ضــــرب مـــا تــبــقــى مـــن حــواضــن 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة ومـــراكـــزهـــا الــحــيــويــة، 
ــة  ــتـــذرعـ ــة إدلــــــــــب، مـ ــظـ ــافـ ــحـ خــــصــــوصــــًا فـــــي مـ
أيام  قبل  باشرتها  التي  العسكرية  بالعملية 
»هيئة تحرير الشام« في ريف حماة. وعمدت 
 عــمــلــيــات قــصــف جــوي 

ّ
تــلــك الـــقـــوات إلـــى شـــن

فة ملدن وبلدات إدلب والريف 
ّ
وصاروخي مكث

الـــحـــمـــوي الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة املـــعـــارضـــة، 
مستهدفة بشكل خاص املستشفيات ومراكز 
الــدفــاع املــدنــي، على الــرغــم مــن عــدم مشاركة 
معظم فصائل إدلب في عملية »هيئة تحرير 
الشام«، وهو ما دفع العديد من الفصائل إلى 

ــا يـــمـــكـــن مـــنـــهـــا لـــصـــالـــح الـــنـــظـــام،  ــ ــم مـ وقــــضــ
مستفيدين من »خلط األوراق«، إذ ثمة ضوء 
أخضر دولي وإقليمي ملحاربة »هيئة تحرير 
الــشــام«، لكن روســيــا تــريــد أن يشمل ذلــك كل 
فــصــائــل املــعــارضــة، بــمــا يفتح الــطــريــق نحو 
حسم املــوقــف فــي إدلـــب لصالح الــنــظــام على 
ــاروا إلى  غـــرار مناطق الــشــرق الــســوري. وأشــ
ــتـــهـــداف الـــطـــيـــران الــــروســــي لــلــمــعــارضــن  اسـ
التي أطلقتها  منذ الساعات األولــى للمعركة 
»هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام«، بــمــن فــيــهــم خــصــوم 

الهيئة.

توظيف سياسي
ــك، يــســعــى املـــبـــعـــوث األمـــمـــي  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الــتــطــورات  لتوظيف  مــيــســتــورا  دي  ستيفان 
السياسي. وفــي هذا  املــســار  فــي  على األرض 
الـــســـيـــاق، دعــــا دي مــيــســتــورا خــــال اجــتــمــاع 
عـــلـــى هــامــش  ــة  بـــشـــأن ســــوريــ وزاري دولــــــي 
أعــمــال الجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، إلى 
ــدء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة »بـــعـــد أن أوشــكــت  بــ
مــحــادثــات أســتــانــة عــلــى االنــتــهــاء بــنــجــاح«، 
السياسية  الــعــمــلــيــة  أن  إلـــى  مــنــه  تلميح  فــي 
التي يدعو إليها سوف تنهض وفق مقررات 
أســتــانــة، ولــيــس مــرجــعــيــات جــنــيــف، مشيدًا 
بـــمـــا حــقــقــتــه أســـتـــانـــة مــــن تــخــفــيــف مــلــحــوظ 
للتوتر فــي أنــحــاء ســوريــة. لكنه تــســاءل عما 
إذا كانت هذه املناطق »ستكون محدودة ملدة 
واقعًا  تقسيمًا  ستصبح  أنها  أم  أشهر  ستة 

لسورية؟«.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية األميركية 
إن االجتماع الوزاري أكد أن عملية السام في 
ســوريــة يجب أن تبدأ مــن تطبيق قــرار األمــم 
املتحدة الذي ينص على أن الشعب السوري 
هـــو مـــن يــقــرر مــصــيــره. وأعــلــنــت الــــــوزارة في 
بــيــان، أن االجــتــمــاع الــــذي حــضــرتــه 17 دولــة 
ومــنــظــمــة، أكـــد أن عملية الــســام فــي ســوريــة 

االلتحاق باملعركة الحقًا، والسيطرة على عدة 
مواقع تابعة للنظام في ريف حماة الجنوبي 
ــلـــحـــة املــتــوســطــة  بـــعـــد هــــجــــوم شـــنـــتـــه بـــاألسـ
فــيــه فــصــائــل مختلفة،  والــثــقــيــلــة، وشـــاركـــت 

بينها »حركة أحرار الشام«.
وفي إطار ذاك املسعى، أشركت روسيا، أمس، 
قــطــعــاتــهــا الــبــحــريــة فـــي املــعــركــة، إذ أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية أن غواصة روسية في 
البحر املتوسط قصفت بصواريخ »كاليبر« 
ما وصفته بمواقع اإلرهابين في ريف حماة 
ــــوزارة إن املسلحن الــذيــن  وإدلــــب. وقــالــت الـ
ته 

ّ
استهدفهم القصف، شاركوا في هجوم شن

الــنــصــرة« يـــوم 20 سبتمبر/ أيــلــول  »جــبــهــة 
الحالي، أسفر عن فرض حصار على وحدة 
من الشرطة العسكرية الروسية منتشرة في 
التوتر في سورية لإلشراف  مناطق خفض 
على وقف إطاق النار. بينما قالت مصادر 
عسكرية محلية في إدلب، إن القصف مصدره 
السواحل  قبالة  املتمركزة  الروسية  البوارج 
الــســوريــة، إذ ســقــطــت ثــاثــة صـــواريـــخ على 
كـــل مـــن قــريــة حــــاس وكــفــرســجــنــة واملــنــطــقــة 
الــواقــعــة بـــن مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان وبــلــدة 
 الطيران الروسي 

ّ
التح، جنوب إدلب. كما شن

ــراف  ــارات اســتــهــدفــت بــلــدة كــنــصــفــرة وأطــ ــ غـ
بلدة بينن وقرية دير سنبل في ريف إدلب 
الجنوبي. كذلك قال مركز إدلب اإلعامي إن 
تلوا بالقصف الروسي على أطراف 

ُ
مدنين ق

بلدة كفرسجنة، وعلى بلدة التمانعة بريف 
إدلب الجنوبي، وعلى بلدة سرجة في جبل 

الزاوية.
ــــارات جــويــة،  ــان الــطــيــران الـــروســـي شـــن غـ وكــ
الليلة قبل املاضية، على مدينة خان شيخون، 
جنوب إدلــب، ما أدى ملقتل وإصابة مدنين، 
في حن خرج مركز الدفاع املدني في املدينة 
الروسية  الــغــارات  الخدمة بالكامل جــراء  عن 
فراغية  قنابل  املركز بخمس  استهدفت  التي 
شـــديـــدة االنـــفـــجـــار. كــمــا اســتــهــدفــت طـــائـــرات 
حــربــيــة روســيــة بــســت غــــارات مــحــيــط مدينة 
بينهم  العشرات،  تل وأصيب 

ُ
ق فيما  كفرنبل، 

نساء وأطــفــال، نتيجة أكثر من سبعن غارة 
لــطــائــرات حــربــيــة روســـيـــة عــلــى مــديــنــة خــان 
والتمانعة، جنوب  الهبيط  وبلدتي  شيخون 
مدينة إدلب. وسبق أن أحصى الدفاع املدني 
في محافظة إدلب، يوم األربعاء املاضي، أكثر 
على  الفراغية  بالصواريخ  غــارة  تسعن  مــن 
مراكز تابعة له ومستشفيات وأحياء سكنية 

في املحافظة خال 24 ساعة.
وقال مراقبون إن روسيا وقوات النظام يريان 
فـــي مــعــركــة »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« فـــي ريــف 
حــمــاة »املــشــبــوهــة« فــي توقيتها وأهــدافــهــا، 
فــرصــة لــانــقــضــاض عــلــى مــنــاطــق املــعــارضــة 

تدعمه  حقيقي  سياسي  انتقال  على  تعتمد 
مناطق  أن  معتبرة  الــســوري،  الشعب  غالبية 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــن املـ خـــفـــض الــتــصــعــيــد وغـــيـــرهـــا مــ
املتعلقة بوقف إطاق النار تساهم في وضع 
األســــس لــحــل ســيــاســي فـــي ســـوريـــة، مــشــددة 
ــرورة أن يــرافــق الــتــقــّدم الـــذي تحقق  عــلــى ضــ
إيصال مساعدات إنسانية بشكل دائم في كل 

أنحاء سورية.

طروحات جديدة؟
وكان وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة 
اجتمع  ريــاض حجاب،  للهيئة  العام  املنسق 
مع دي ميستورا على هامش أعمال الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــأمــــم املـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك. 
لدي  أكــد  فــإن حجاب  للهيئة،  بيان  وبحسب 
الــعــلــيــا بتحقيق  الــهــيــئــة  تــمــســك  مــيــســتــورا 

املطالب العادلة للشعب السوري، وما يعززها 
من قرارات دولية، وطالبه بالتقّدم »بطروحات 
ــت 

ّ
جـــديـــدة« تــســهــم فـــي تــخــطــي عــقــبــات »تــعــن

الــنــظــام، وعـــدم تــعــاونــه مــع الــجــهــود األممية، 
وإمعانه في ارتكاب الجرائم اإلنسانية بحق 
من خال  الصراع  لحسم  السورين، وسعيه 
سياسات التهجير القسري، وإثارة االحتقان 
الطائفي«. وحذر حجاب من أجندات تطرحها 
بــعــض الــقــوى »لــلــطــعــن فــي مــرجــعــيــة الهيئة 
لتوظيف  ذلك  مقابل  والسعي  ومصداقيتها، 
ــتـــعـــادة  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة كـــوســـيـــلـــة السـ
ــار األســــــد جــــراء  ــتـــي فـــقـــدهـــا بـــشـ الـــشـــرعـــيـــة الـ
املدنين،  ضد  الكيميائي  الساح  استخدامه 

وغيرها من األسلحة املحرمة دوليًا«.
ـــح خـــال مقابلة مــع قناة 

ّ
وكـــان حــجــاب قــد مل

»الجزيرة«، إلى وجود مجموعة داخل الهيئة 

الضغوط واإلبقاء على  بقبول  تنادي  العليا 
األسد خال املرحلة االنتقالية ولكن األغلبية 
ر حــجــاب مـــن أنــه 

ّ
ــذ ــ متمسكة بــالــثــوابــت. وحـ

للمفاوضات  العليا  الهيئة  تطعيم  تــم  »إذا 
بشخصيات سقفها ليس مطالب السورين، 
فلن أكون مع هؤالء وال في أي جسم يخالف 
ــال إن »الـــواقـــعـــيـــة الــتــي  ــ ثـــوابـــت الــــثــــورة«، وقـ
نفهمها هي تطبيق جنيف 1 وقرارات مجلس 
ــد ولــيــس  ــاألسـ األمـــــن ومــحــاكــمــة املـــجـــرمـــن كـ
قبوله في املرحلة االنتقالية«. وهاجم حجاب 
جري الهيئة اجتماعات 

ُ
منصة موسكو التي ت

ملــفــاوضــات  بــهــدف تشكيل وفـــد واحـــد  معها 
جنيف املقبلة، وقال إنها »صنيعة مخابرات 
النظام وال مشكلة لديها مع األســد«، مشددًا 
على أنه لن يتم قبولها بالهيئة العليا إذا لم 

توافق على محددات مؤتمر الرياض.

روسيا توّظف آلتها العسكرية... 
ودي ميستورا لتعديل المسار السياسي

استهدف القصف الروسي مركز الدفاع المدني في خان شيخون )عمر حج قدور/فرانس برس(

فيها  المعارضة  بضرب  إدلب  إلى  تركية  قوات  وصول  روسيا  تستبق 
بحجة استهداف »هيئة تحرير الشام«، في مسعى لتوسيع تقّدمها 
ستيفان  األممي  المبعوث  يريد  تطورات  وهي  األرض،  على  والنظام 

دي ميستورا توظيفها باعتبار أنها أوجدت واقعًا جديدًا
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الرقة بيد »قسد«... وصراع مستمر على ريف دير الزور
عبسي سميسم

ال يـــزال الــغــمــوض يــلــف مصير مــن تبقى من 
عناصر تنظيم »داعش« في مدينة الرقة، بعد 
أنباء عن عقد صفقة بن التنظيم ومليشيات 
تقضي  )قسد(،  الديمقراطية«  سورية  »قــوات 
بنقل العناصر إلى مناطق التنظيم في ريف 
دير الزور الشرقي، في الوقت الذي يسعى فيه 
الروسي،  بالطيران  مدعومًا  السوري،  النظام 
إلى تحقيق مزيد من التقدم في شمال وغرب 

دير الزور.
»العربي الجديد«، إن  وقالت مصادر محلية، لـ
الــعــادة، هــدوءًا  مدينة الرقة، تشهد، على غير 
نسبيًا لــم تــعــرفــه مــنــذ الـــســـادس مــن يونيو/
حــزيــران املــاضــي، عندما بــدأت عملية »قــوات 
بدعم  املدينة،  اقتحام  الديمقراطية«،  سورية 
مــن التحالف الــدولــي ضــد »داعــــش«. وترجح 
املصادر أن تكون »قوات سورية الديمقراطية« 
ســيــطــرت بشكل كــامــل عــلــى مــديــنــة الـــرقـــة، إال 
أنــهــا تتكتم عــلــى األمــــر، ريــثــمــا تــقــوم بــإتــمــام 
عملية تمشيط املدينة من األلغام، بعد إخراج 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم، مــتــوقــعــة أن يـــتـــم إعــــان 
التي  االنــتــخــابــات  إثــر  املــديــنــة  السيطرة على 
تقوم بها »اإلدارة الذاتية«، التي يديرها حزب 
بالسعي  املتهم  الكردي،  الديمقراطي  االتحاد 

لانفصال عن سورية.
وأكد العضو في حملة »الرقة تذبح بصمت«، 
الناشط حسام عيسى، في حديث مع »العربي 
 »قـــســـد« ســيــطــرت عــلــى مــديــنــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــًا أن عــنــاصــر  الــــرقــــة بـــشـــكـــل كــــامــــل، مـــوضـــحـ
املــديــنــة، أول من  تــمــامــًا مــن  التنظيم اخــتــفــوا 

أمس. وكانت تلك القوات، املدعومة من طيران 
التحالف الدولي، والتي يتشكل معظمها من 
العسكري  الجناح  الشعب«،  حماية  »وحــدات 
لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي، سيطرت 
على الفرقة 17 واألجزاء الشمالية من املدينة، 
األمـــر الـــذي يــرجــح أن يــكــون التنظيم قــد قبل 
بــصــفــقــة مـــع »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
يــتــم خــالــهــا نــقــل مــن تبقى مــن عــنــاصــره من 
املدينة إلــى منطقة مــا فــي ريــف ديــر الـــزور لم 
إن عملية  مــصــادر  وتــقــول  الكشف عنها.  يتم 
مــشــابــهــة تـــمـــت بــــن الـــطـــرفـــن إبــــــان ســيــطــرة 
الطبقة.  وســد  الطبقة  مدينة  على  املليشيات 
ــان ســيــطــرة  ــ ــفـــاق مــشــابــه إبـ ــم تــنــفــيــذ اتـ كــمــا تـ
»قـــســـد« عــلــى بــلــدتــي هــنــيــدة واملـــنـــصـــورة في 

ريف الرقة الجنوبي، قبل شهرين. في موازاة 
ذلك، واصلت قوات النظام السوري عملياتها 
العسكرية ضد تنظيم »داعــش« في ريف دير 
الــــزور الــغــربــي، وســيــطــرت عــلــى بــلــدة التبني 
ومحيطها، واقتربت من الوصول إلى الحدود 
اإلداريــــة مــع ريــف الــرقــة الــشــرقــي، إذ تحاصر 
عناصر »داعــش« في بلدة معدان ومحيطها، 
في  التنظيم  عليها  يسيطر  بــلــدة  آخـــر  وهـــي 
ريف الرقة الشرقي. وقالت مصادر محلية إن 
قــوات النظام قتلت العديد من املدنين خال 
إثر  وذلــك  التبني،  بلدة  من  الفرار  محاولتهم 
هجوم معاكس شنه التنظيم بهدف استعادة 
الــبــلــدة الـــواقـــعـــة عــلــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة من 
»قــوات  الــفــرات، بينما تسيطر مليشيات  نهر 

تشهد مدينة الرقة هدوءًا نسبيًا )دليل سيلمان/فرانس برس(

الشمالية.  الضفة  على  الديمقراطية«  سورية 
وفـــي غــضــون ذلــــك، اســتــمــرت املــواجــهــات بن 
ــــش« فـــي بلدتي  قــــوات الــنــظــام وتــنــظــيــم »داعــ
ــام عـــلـــى الـــضـــفـــة الــشــمــالــيــة مــن  مــــــراط وخــــشــ
ــزور،  نــهــر الـــفـــرات شــمــال شـــرق مــديــنــة ديـــر الــ
ــع تـــقـــدم »قــــــــوات ســـوريـــة  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ وذلــــــك بـ
ريف  مــن  الشمالي  املــحــور  فــي  الديمقراطية« 
ــر الــــــزور. وذكـــــرت شــبــكــة »فـــــرات بـــوســـت«،  ديــ
الـــزور،  ديـــر  فــي  االنــتــهــاكــات  بتوثيق  املعنية 
أن املعارك ال تــزال مستمرة بن قــوات النظام 
وتنظيم »داعــش« في قرية مظلوم شمال دير 
الحربي  للطيران  غـــارات  مــع  بالتزامن  الـــزور، 
الروسي استهدفت بلدتي خشام ومــراط، في 
حن وصل، خال األيام القليلة املاضية، نحو 
14 ألف نازح من أبناء دير الزور، أغلبهم نساء 
وأطــفــال، إلــى مخيم عــن عيسى بــريــف الرقة 
الشمالي، في أكبر موجة نــزوح على اإلطاق 
تـــشـــهـــدهـــا مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الـــــــزور مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــحـــرب، وفـــق مــا ذكــرتــه الــشــبــكــة. وأوضــحــت 
»فـــرات بــوســت« أن معظم الــنــازحــن يقطنون 
فـــي الــــعــــراء، ويـــعـــانـــون مـــن ظـــــروف إنــســانــيــة 
مــأســاويــة، نتيجة غــيــاب املــنــظــمــات الــدولــيــة 
فيما  لــهــم،  املــســاعــدات  تقديم  عــن  وتقاعسها 

إلى »قوات  التابع  املدني،  الرقة  شرع مجلس 
سورية الديمقراطية«، بإنشاء مخيم جديد ال 

يتسع لتلك األعداد الكبيرة.
الشرقي  الشمالي  الـــزور  ديــر  ريــف  ويشهد 
النظام ومليشيات »قوات  قــوات  سباقًا بن 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« بـــهـــدف الـــوصـــول  ســــوريــ
إلــــى حـــقـــول الـــغـــاز فـــي املــنــطــقــة، الـــتـــي تعد 
أغــنــى مــنــاطــق ســوريــة بــالــثــروات النفطية. 
وذكـــــــر »املـــــركـــــز اإلعـــــامـــــي لــــقــــوات ســـوريـــة 
مقاتلي  األخيرة حاصرت  أن  الديمقراطية« 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي شـــركـــتـــي »الـــعـــزبـــة« 
ــن أكـــبـــر  ــ ــو« الـــلـــتـــن تـــعـــتـــبـــران مـ ــكــ ــيــ ــونــ و»كــ
شركات الغاز في سورية، وذلك ضمن حملة 
بدأتها »قسد« في  التي  الجزيرة«  »عاصفة 
9 سبتمبر/أيلول الحالي. وفي ظل استمرار 
ــر الــــــزور بـــن قـــــوات الــنــظــام  املــــعــــارك فـــي ديــ
بعقد  تفيد  أنــبــاء  »داعــــش«، وردت  وتنظيم 
اتفاق بن الطرفن في ريف حماة الشرقي، 
يتم بموجبه إخاء تنظيم »داعش« ملا تبقى 
من املناطق التي يسيطر عليها هناك، ونقل 
عناصره إلــى ريــف ديــر الـــزور. لكن مصادر 
مــوالــيــة لــلــنــظــام قــالــت إنــــه تـــم وقــــف الــعــمــل 
باالتفاق الذي تم مع »داعش« في ريف حماة 
الشرقي، إذ عاود الطيران الحربي استهداف 
ناحية  عقيربات وشرقي  ناحية  في  مواقع 
السلمية قابلها »داعش« باستهداف مدينة 
السلمية، ما أسفر عن مقتل امــرأة، في حن 
سيطرت قوات النظام على منطقة املشيرفة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، ومــــواقــــع فــــي مــحــيــط الـــدويـــبـــة 
بعد  الشرقي  حمص  ريــف  فــي  والصالحية 

معارك مع التنظيم.
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ولد الشيخ يناقش 
موضوع  الحديدة مع 

هادي
أعـــلـــن املــبــعــوث األمـــمـــي إلــــى الــيــمــن، 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، أمــس 
مــــــشــــــاورات  »هــــــنــــــاك  أن  ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ
اليمنية  الحكومة  وفــد  مع  مستمرة 
ــــورك، بـــشـــأن  ــويــ ــ ــيــ ــ ــي نــ ــ املـــــتـــــواجـــــد فــ
مــقــتــرح مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة«، غربي 
البالد. وذكر في تغريدة على موقع 
»تــويــتــر«، أنــه »عــقــد لــقــاًء مــطــواًل مع 
منصور  ربــه  عبد  اليمني،  الــرئــيــس 
ــتـــمـــاعـــات  هـــــــــادي، عـــلـــى هــــامــــش اجـ
الجمعية العامة الـ72 لألمم املتحدة 
في نيويورك«، يوم األربعاء. وينص 
مــقــتــرح ولـــد الــشــيــخ عــلــى انــســحــاب 
ــة  ــعــ ــيــــن مـــــن املــــديــــنــــة الــــواقــ الــــحــــوثــ
ــر ومـــيـــنـــائـــهـــا  ــ ــمــ ــ ــر األحــ ــبــــحــ ــلــــى الــ عــ
االستراتيجي وتسليمه لطرف ثالث 

محايد.
)األناضول(

السراج يدعو األميركيين 
لرفع حظر السالح »جزئيًا«

ــيــــس املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــالــــب رئــ طــ
الليبية،  الــوطــنــي  الـــوفـــاق  لــحــكــومــة 
فــائــز الـــســـراج )الــــصــــورة(، الــواليــات 
ــم طــلــب بــــالده بــشــأن  ـــ«دعـ املــتــحــدة بـ
ــا عــــن الــــســــالح،  ــيـ ــع الـــحـــظـــر جـــزئـ ــ رفــ
ــاب  ــ ــ ــوات مـــكـــافـــحـــة اإلرهـ ــ ــ لــتــتــمــكــن قـ
السواحل  وخفر  الرئاسي  والحرس 
أداء مهامها«. وجــاءت مطالبته  من 
خالل لقائه مساعد وزير الخارجية 
األمـــــيـــــركـــــي، ديــــفــــيــــد ثــــــــــورن، مـــســـاء 
الــخــمــيــس، فـــي مــقــر الــبــعــثــة الليبية 

لدى األمم املتحدة بنيويورك.
)األناضول(

احتدام خالف كرواتيا 
وسلوفينيا الحدودي

ألـــغـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســلــوفــيــنــي 
مــيــرو ســيــرار، أمــس الجمعة، زيــارة 
ــــت مـــــــقـــــــررة األســــــــبــــــــوع املـــقـــبـــل  ــانــ ــ كــ
لـــكـــرواتـــيـــا، وســــط تــفــاقــم لــلــتــوتــرات 
نـــزاع حـــدودي بــن الجارتن  بسبب 
األوروبــيــتــن. وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء 
»إس. ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ ــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــوفــ ــلــ ــســ الــ

تــي.ايــه.« أن »الــقــرار جــاء بعدما قال 
ــه  ــيـــس الـــــــــوزراء الــــكــــرواتــــي أنـــدريـ رئـ
العامة  الجمعية  أمــام  بلينكوفيتش 
في  التحكيم  قـــرار  إن  ملتحدة  لــألمــم 
النزاع غير صحيح«، ما يعني عدم 
اعتراف زغرب بالقرار الذي أصدرته 
لــجــنــة دولـــيـــة فـــي هــولــنــدا ورفــضــت 
تـــنـــفـــيـــذه، والــــــــذي مـــنـــح ســلــوفــيــنــيــا 
ــيـــر مــــشــــروط لــلــبــحــر  حــــق دخـــــــول غـ

األدرياتيكي.
)أسوشيتد برس(

»السلم واألمن« األفريقي 
يدعو لحوار وطني شامل 

في جنوب السودان
دعا مجلس السلم واألمن األفريقي، 
أمـــس الــجــمــعــة، أطــــراف الـــصـــراع في 
دولـــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان، إلــــى وقــف 
فــــوري إلطــــالق الـــنـــار، والــتــوجــه إلــى 
ــاء ذلــــك في  ــامـــل. جــ ــوار وطـــنـــي شـ ــ حـ
ــقــــب اجــــتــــمــــاع عــلــى  ــــان صـــــــدر عــ ــيـ ــ بـ
ــدول  ــ ــ الـ ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  مــــســــتــــوى 
األعـــــــضـــــــاء فــــــي املــــجــــلــــس بـــــدورتـــــه 
الحالية )15 دولة أفريقية(، عقد في 
نــيــويــورك، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 

الجمعية العمومية لألمم املتحدة. 
)األناضول(

ماكرون يوّقع 
قانون العمل

وقــــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون )الـــصـــورة(، أمـــس الجمعة، 
وثــائــق إصــــالح قــانــون الــعــمــل، أحــد 
أبــــــــرز وعــــــــود حـــمـــلـــتـــه االنـــتـــخـــابـــيـــة 
الــهــادف إلــى التغيير وإعــطــاء مزيد 
ــات، رغـــم  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة إلــــــى الـ ــ ــرونــ ــ ــن املــ ــ مـ
ــتــــظــــاهــــرات االحـــتـــجـــاجـــيـــة. وقــــال  الــ
إن »الــــقــــانــــون يــــكــــّرس إصــــالحــــا فــي 
العمق، ال سابق له، لسوق العمل ال 
أنه  غنى القتصادنا عنه«. وأضــاف 
للشركات  براغماتية  »حــلــواًل  يــوفــر 

الصغيرة جدًا واملتوسطة«.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ العربي الجديد

اصـــطـــدم الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر، 
خــــالل جــولــتــه الــتــي يــقــوم فــيــهــا فـــي دارفــــور 
إلظــهــار أن الــحــرب فــي هــذا اإلقليم »انتهت« 
أعــلــن ســابــقــا، باحتجاجات شــديــدة من  كما 
»كلمة«  معسكر  فــي  املقيمن  الــنــازحــن  قبل 
فــي واليـــة جــنــوب دارفــــور، خــالل زيــارتــه إلى 
املعسكر أمس الجمعة، ما أدى إلى مواجهات 
مع قــوات األمــن هناك أدت إلــى مقتل خمسة 
 
ً
من النازحن وإصابة نحو 25 آخرين، فضال
عن إصابات في صفوف الجنود السودانين.
واضطر البشير، الذي خاطب الجماهير على 
بعد مئات األمتار من املعسكر، للوصول إلى 
مــقــر االحــتــفــال ومــغــادرتــه بــطــائــرة مروحية 
زيــارتــه جميع  على  املحتجون  أغلق  أن  بعد 
ــّد مــعــســكــر »كـــلـــمـــة« أحــــد أكــبــر  ــعــ ــ الــــطــــرق. وُي
املعسكرات في دارفور، ويوالي معظم قاطنيه 
الــحــركــات املــســلــحــة، وكـــان مــن الــصــعــب على 
الحكومة طيلة السنوات املاضية التي أعقبت 
اندالع الحرب في دارفور قبل نحو اثني عشر 
ل 

ّ
عاما مجرد االقتراب من املعسكر الذي يمث

مصدر قلق للحكومة.
ــي احـــتـــشـــدت  ــتــ وفــــــي كـــلـــمـــتـــه لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الــ
الســتــقــبــالــه عــلــى ُبــعــد نــحــو كــيــلــومــتــريــن من 
املــعــســكــر، أكـــد البشير أنـــه كــانــت لــديــه رغبة 
ــــن بــعــيــد  ــارة املــعــســكــر مـــنـــذ زمـ ــ ــ قـــويـــة فــــي زيـ
لــلــوقــوف عــلــى مــشــاكــل أهــلــه وتــوفــيــر األمـــن 
لهم، مشددًا على استقرار األمــن في دارفــور، 

ومطالبا قاطني املعسكر إلى العودة الطوعية 
ــادة إعــمــارهــا.  ــإعـ ملــنــاطــقــهــم بــعــد أن تــعــّهــد بـ
وأعـــلـــن رفــــض بــــالده الســتــقــبــال اإلغـــاثـــة من 
للنازحن في  يــحــددهــا(،  )لــم  الغربية  الـــدول 
: »ال نحتاج إلى 

ً
املعسكرات في دارفور، قائال

اإلغاثة من الخارج، ونسعى إلقامة مشاريع 
التنمية وتقديم الخدمات للنازحن فورًا«. 

الـــرئـــيـــس  أن  مـــتـــطـــابـــقـــة  ــادر  ــ ــــصــ مــ وأكـــــــــــدت 
السوداني أبدى رغبة قوية في دخول معسكر 
هناك،  من  وإلــقــاء خطاب جماهيري  »كلمة« 
إال أن نافذين في الوالية نصحوه بالتراجع 
برر مسؤولون مخاطبة  بينما  الخطوة.  عن 
الــبــشــيــر ألهـــالـــي املــعــســكــر عــلــى بــعــد مــئــات 
األمــتــار مــن املــقــر، بــعــدم قـــدرة املعسكر على 
استيعاب الحشود التي احتشدت الستقباله. 
لــكــن شـــهـــود عـــيـــان قـــالـــوا إن الــحــشــود الــتــي 
خــارج  مــن  معظمها  جـــاء  البشير  استقبلت 

املعسكر.
وسارعت حركات مسلحة وهيئات مناصرة 
ــور إلـــى نــشــر قــائــمــة بــأســمــاء  ــ لــضــحــايــا دارفــ
ــا حـــصـــل رفـــضـــا مــن  ــا، مـــعـــتـــبـــرة مــ ــايـ الـــضـــحـ
الــنــازحــن لــزيــارة البشير إلــى دارفــــور. ُيذكر 
البشير بدأ منذ األربعاء املاضي سلسلة  أن 
زيــــــارات إلــــى واليـــــات دارفــــــور املــخــتــلــفــة، في 
باستقرار  خارجية  رسائل  إلرســال  محاولة 
إيجابا  املنطقة، لإلسهام  الوضع األمني في 
ــع الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب  فـــي دفـ
ــقـــوبـــات  ــاء الـــعـ ــغــ ــإلــ ــاذ قــــــــرار نـــهـــائـــي بــ ــ ــخـ ــ التـ

االقتصادية املفروضة على البالد.

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

كشف رئيس لجنة الحوار عن املجلس األعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، 
التعديالت على االتــفــاق السياسي بن  تــقــارب كبير حــول شكل  فـــرج، عــن  مــوســى 

لجنتي مجلسي الدولة والنواب.
»العربي الجديد«، إن »اللقاء األول بن اللجنتن سيتم الثالثاء املقبل  وقال فرج، لـ
في العاصمة التونسية، بإشراف املبعوث األممي إلى ليبيا« غسان سالمة، مضيفا 
االتفاق  سيتم  التي  التعديالت  ستصوغ  املتحدة  لألمم  تابعة  صياغة  »لجنة  أن 
البعثة األممية في عملهما. وتابع »تم االتفاق  عليها بن اللجنتن«، نافيا تدخل 
على أكثرية التعديالت في االتفاق السياسي، وعلى رأسها تقليص حجم املجلس 
ربما سيكون حول  »االخــتــالف  أن  اســتــدرك  لكنه  الحكومة عنه«،  الرئاسي وفصل 
املادة الثامنة املتعلقة بمنصب )اللواء الليبي املتقاعد خليفة( حفتر، إذ إننا نرفض 
حذفها بناء على طلب مجلس النواب«. وأوضــح أن »هناك بعض املقترحات التي 
ستناقش حول هذه املادة، لكنها لن تلغى بكل تأكيد«، رافضا الحديث حول مستقبل 
حفتر في التعديالت املقبلة. إلى ذلك، اتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر 
الليبية، بهدف دعم  القاهرة »قريبا«، لبحث تطّورات األزمــة  على عقد اجتماع في 

سبل الحل السياسي في إطار آلية التنسيق الثالثي بن دول الجوار الليبي.

األجندة اإلماراتية تتضمن 
تحقيق تقدم عسكري 

لتوسيع نفوذها

دعمت اإلمارات 
جماعات سلفية ال تؤمن 

بالديمقراطية

عين اإلمارات 
على تعز

تعز ـ العربي الجديد

بـــعـــد بـــســـط ســيــطــرتــهــا عــســكــريــا 
ــــوب الـــيـــمـــن،  ــنـ ــ ــلــــى جـ وإداريــــــــــــــا عــ
تسعى دولــة اإلمــــارات إلــى تأمن 
املناطق التي سيطرت عليها وتوسيع دائرة 
نــفــوذهــا تــدريــجــيــا، فــي مــحــافــظــة تــعــز التي 
تعّد أهم محافظة يمنية حاضنة للمشروع 
ــارات حاليا  ــ الــوطــنــي والـــثـــوري. وتــعــمــل اإلمـ
على استنساخ تجربتها في عدن من خالل 
تــأســيــس وحـــــدات عــســكــريــة تــابــعــة لــهــا في 
الــحــزام األمني  محافظة تعز لــإلشــراف على 
الذي تزمع على تشكيله من فصائل مسلحة 
موالية لها، وفقا ملصادر عسكرية وسياسية.

العربي«  »التحالف  ضمن  مشاركتها  ومنذ 
الداعم للشرعية في اليمن، سعت اإلمارات إلى 
الجنوبية  املحافظات  على  سيطرتها  بسط 
واالستحواذ على أبرز املنافذ البحرية، مثل 
مضيق باب املندب، والتحكم بطرق التجارة 
جماعات  تجنيد  على  عملت  كما  البحرية، 
باملال  الالمحدود  الدعم  لها  سلفية وقدمت 
والــــســــالح مـــن أجــــل تــنــفــيــذ أجـــنـــدتـــهـــا. ومــع 
سيطرتها على معظم املحافظات الجنوبية، 
تـــمـــدد الــنــفــوذ اإلمــــاراتــــي بــاتــجــاه الــســاحــل 
الغربي من خالل السيطرة على باب املندب 

وميناء املخا الواقعن غربي محافظة تعز.
ــارات إلـــى تجنيد  ــ وفـــي الــجــنــوب عــمــدت اإلمـ
جماعات سلفية ال تؤمن بالعمل السياسي 

ــل مـــوانـــئ  عــــوامــــل تـــؤهـــلـــه لـــيـــكـــون مــــن أفـــضـ
املنطقة.

ــارات عــددًا من الشخصيات  وقــد جندت اإلمـ
الــجــنــوبــيــة، وحـــشـــدت مــجــمــوعــات مسلحة 
ــقــــوات الــيــمــنــيــة تحت  خـــارجـــة عـــن نـــطـــاق الــ
مسمى »قـــوات الــحــزام األمــنــي« الــتــي تتلقى 
دعـــمـــا مـــبـــاشـــرًا مـــن اإلمـــــــــارات. واســتــطــاعــت 
هذه القوات فرض سيطرتها على العاصمة 
ــدن الــجــنــوبــيــة  ــ ــدد مــــن املــ ــ ــدن، وعــ ــ املـــؤقـــتـــة عــ
األخــرى. وفي تعز، تحاول اإلمــارات توسيع 
نـــفـــوذهـــا مــــن خـــــالل دعـــــم ألــــويــــة وفـــصـــائـــل 
عــســكــريــة تــقــاتــل فــي جــبــهــات حــيــويــة وذات 
أهمية استراتيجية جنوب وغرب تعز، كون 
هـــذه املــنــطــقــة تــؤمــن الــســيــطــرة الــتــامــة على 
الجنوبية  الجبهات  بينما  الغربي  الساحل 
تزيد من تأمن الشريط الحدودي للعاصمة 
املؤقتة عدن، واملحافظات الجنوبية الواقعة 

تحت النفوذ اإلماراتي.
ونــظــرًا ألهــمــيــة محافظة تــعــز الــتــي يــقــع في 
نــطــاقــهــا مــضــيــق بـــاب املــنــدب ومــيــنــاء املخا 
ــدأت اإلمـــــــارات بـــدعـــم فــصــائــل  ــ الـــتـــاريـــخـــي، بـ
ذلك يساعدها  وألوية عسكرية ألن  مسلحة 
عــلــى تــوســيــع ســيــطــرتــهــا فـــي تـــعـــز. وتــنــفــذ 
هـــذه الــتــرتــيــبــات مــنــذ عـــدة أشــهــر، فــي إطــار 
نقل تجربتها من املحافظات الجنوبية إلى 
العسكرية  االستعدادات  وبــدأت  تعز.  مدينة 
لإلمارات لخوض مغامرة توسيع السيطرة 
عــلــى تــعــز، عــلــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة املــهــمــة 
بسبب وجود وعي سياسي لدى أبناء تعز، 
تــجــاوزات  أمـــام  أن يصمتوا  الــذيــن ال يمكن 
ــة مــن  ــقــــل نـــســـخـ ــتــــهــــا نــ اإلمـــــــــــــارات ومــــحــــاولــ
سياستها العسكرية واإلداريــة في الجنوب 

إلى محافظة تعز.
وتخطط قوات الشرعية بالتنسيق مع قيادة 
الـــقـــوات اإلمـــاراتـــيـــة الـــتـــي تـــقـــود »الــتــحــالــف 

باآلخر.  القبول  بمبدأ  أو  بالديمقراطية  وال 
وقامت بتجنيد أفراد هذه الجماعات، ووفرت 
لهم تدريبا عسكريا عاليا. وقدمت لهم املال 
والسالح وتم استخدامهم في سبيل تنفيذ 
األجندة الخاصة باإلمارات التي تسعى إلى 
الــقــوى  مــن  السياسين  خصومها  مــحــاربــة 
املشاركة في الربيع العربي. ومن خالل هذه 
على  نفوذها  مــن بسط  تمكنت  الــجــمــاعــات، 
األرض والــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء عـــدن بهدف 

تعطيله عن القيام بدوره لكونه 
يــهــدد شــركــة »مــوانــئ دبـــي« نتيجة موقعه 
ــة إلــــى عــدة  ــافـ االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــهـــام بـــاإلضـ

الـــعـــربـــي«، لــتــحــريــك جــبــهــات غـــرب وجــنــوب 
الترتيبات  وتــتــركــز  اليمنية.  تــعــز  محافظة 
الــعــســكــريــة اإلمـــاراتـــيـــة فـــي جــبــهــتــي الصلو 
بالتزامن  غربها،  في  والكدحة  تعز  جنوبي 
مـــع اســـتـــعـــدادات عــســكــريــة فـــي جــبــهــة كــرش 
الــواقــعــة فــي بــن محافظتي لحج )جــنــوبــا(، 
ــدأت بــالــفــعــل، أمــس  ــ ــد بـ وتـــعـــز )شــــمــــااًل(. وقــ

الجمعة، الهجمات في جبهة الصلو.
»العربي  لـ وبحسب مصادر خاصة تحدثت 
الــجــديــد«، فــإن التحركات اإلمــاراتــيــة جــاءت 
بــعــد مـــشـــاورات مــع الــــدول الــفــاعــلــة فــي ملف 
األزمــــة الــيــمــنــيــة لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات عسكرية 
 
ً
في مناطق محددة في جبهات تعز، إضافة

إلى عمليات عسكرية في جبهة نهم شرقي 
الـــعـــمـــلـــيـــات  تــــتــــوقــــف  بــــشــــرط أن  صــــنــــعــــاء، 
ــــوات  قــ تـــخـــوضـــهـــا  أن  ــرر  ــ ــقــ ــ املــ الــــعــــســــكــــريــــة 
الشرعية في جبهة نهم، عند مناطق »نقيل 
الجهة  مــن  املطلة على صنعاء  غــيــالن«  ابــن 
الــعــمــلــيــات بحصار  تــلــك  الــشــرقــيــة. وتكتفي 
صنعاء من دون القيام بعمل عسكري داخل 
املدينة التي تشهد كثافة سكانية، ما يعني 
أن أي عمل عسكري سيسفر عن سقوط عدد 

كبير من الضحايا املدنين، وهو ما تتجنبه 
األطراف كافة.

طرفي  إلجبار  العسكرية  العمليات  وتهدف 
الحوار. وتحت  إلى طاولة  للعودة  االنقالب 
ــارات  ــ ــذا الــغــطــاء الــســيــاســي، تــتــحــرك اإلمــ هــ
لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا خــصــوصــا فـــي محافظة 
أبــرز الجبهات  تعز التي من املقرر أن تكون 
املرشحة ملعركة تسعى اإلمــارات من خاللها 
الساحل  جبهات  وربــط  سيطرتها  لتوسيع 
الغربي في تعز بجبهات الضواحي الغربية 

والجنوبية في املحافظة.
السياق، كشفت مصادر عسكرية،  هذا  وفي 
ــعـــدادات  ــتـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن أن اسـ ـــ لـ
عسكرية تجري لتنفيذ عمليات ميدانية في 
مــحــوريــن فــي تــعــز. املــحــور األول، فــي جبهة 
الـــكـــدحـــة الـــواقـــعـــة غـــربـــي املـــحـــافـــظـــة، والــتــي 
تمثل بوابة للتقدم باتجاه مناطق الوازعية 
الكدحة  تحرير  وعملية  تعز.  غــرب  جنوبي 
تــشــكــل إحــــدى الـــخـــطـــوات الــتــي تــحــتــاج لها 
لــتــوســيــع سيطرتها في  اإلمــاراتــيــة  الـــقـــوات 
تمثل جغرافيا  الكدحة  أن  إلــى  ويــشــار  تعز. 
منطقة ربط استراتيجي )غربا( بن مناطق 

أريــــاف الــضــواحــي الــغــربــيــة لــتــعــز، ومناطق 
بــمــديــريــة الــوازعــيــة املــرتــبــطــة عــلــى الساحل 
الغربي في املخا وموزع وباب املندب، وهي 
مــنــاطــق ســاحــلــيــة تــابــعــة لــتــعــز وتــقــع تحت 

سيطرة القوات اإلماراتية.

وتأتي جبهة مديرية الصلو جنوبي تعز في 
املدعومة  الشرعية  لقوات  العسكرية  الخطة 
إماراتيا، في املحور الثاني. إذ تسعى قوات 
»الــلــواء 35 مـــدرع« إلــى تحرير هــذه الجبهة 
للتوسع  استراتيجية  أهمية  مــن  تمثله  ملــا 

ــن نــاحــيــة  اإلمــــــاراتــــــي. وتـــكـــمـــن أهــمــيــتــهــا مــ
أنــهــا مــطــلــة عــلــى جــبــهــات الــدمــنــة والـــراهـــدة 
ــن الـــجـــهـــة جـــنـــوبـــي شـــــرق تـــعـــز وجــبــهــات  مــ
لتعز، إضافة  األوســـط  الــجــنــوب  مــن  حيفان 
إلــــى أن تــحــريــرهــا يــشــكــل خــطــوة لــلــوصــول 
إلــــى مــنــطــقــتــي كــــرش والــقــبــيــطــة فـــي الــجــهــة 
الــجــنــوبــيــة مــن مــحــافــظــة تــعــز عــلــى الــحــدود 
الشطرية السابقة بن شمال وجنوب اليمن، 
حيث تتركز في هذه املناطق قوات إماراتية 

وسودانية.
وذكر مراقبون أن الدعم الذي تقدمه اإلمارات 
ــلـــواء 170 دفــاع  إلـــى »الـــلـــواء 35 مــــدرع« و»الـ
ــبـــاس« الــتــابــعــة  ــعـ ــائـــب أبــــي الـ ــتـ جـــــوي« و»كـ
إلــى تحرير جبهتي  35«، ال يهدف  »اللواء  لـ
الـــكـــدحـــة والـــصـــلـــو فــــي تـــعـــز وكـــســـر حــصــار 
املدينة، بقدر ما يندرج في إطار تنفيذ أجندة 
إماراتية تهدف لتحقيق تقدم عسكري يتيح 
تعز.  إلــى  أبوظبي ووصولها  نفوذ  توسيع 
وهــذا هدف تساهم تلك األلوية في تحقيقه 

بقصد أو من دون قصد.
وفي إطار اإلجراءات املتخذة، ذكرت مصادر 
عـــســـكـــريـــة مــــتــــعــــددة أن قــــيــــادة »الـــتـــحـــالـــف 

ــة املــعــركــة  ــيــ ــربــــي«، وبـــعـــد تـــرتـــيـــب أرضــ ــعــ الــ
العسكرية املرتقبة، دفعت بعدد من مركبات 
ــواع،  ــ الــنــقــل املــحــمــلــة بــذخــيــرة مــخــتــلــفــة األنــ
لتعزيز قوات الجيش املتمركزة في جبهتي 
الــصــلــو والــكــدحــة غـــرب وجــنــوب املــحــافــظــة، 
إضافة إلى أن مقاتالت »التحالف« ستشارك 
ـــفـــة، فــي 

ّ
ــة مـــكـــث ــويــ ــــي املــــعــــركــــة بـــــغـــــارات جــ فـ

الصلو  جبهتي  تحرير  خطة  تنفيذ  سبيل 
فيهما مجموعات  تتواجد  اللتن  والكدحة، 
مسلحة وألــويــة مــدعــومــة بشكل خـــاص من 

قبل اإلمارات.
وعلى الرغم من ذلــك، لم تكن الترتيبات من 
ــوات الــشــرعــيــة املــدعــومــة إمـــاراتـــيـــا، خـــارج  قــ
ــــدى طــرفــي  دائـــــــرة املـــعـــلـــومـــات الــعــســكــريــة لـ
االنـــقـــالب. وهــنــاك اســتــعــدادات عسكرية من 
ــرف االنـــقـــالبـــيـــن )الـــحـــوثـــيـــن واملـــخـــلـــوع  ــ طـ
عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح( للمواجهة والــحــفــاظ 
ــم تــنــعــكــس  ــ ــ عــــلــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــم. ولـ
صـــراعـــات تــحــالــف االنـــقـــالب عــلــى وجــودهــم 
الــقــتــال. وخـــالل األيـــام املاضية،  فــي جبهات 
دفع الحوثيون وصالح بتعزيزات إلى جبهة 
الكدحة غربي تعز، وتم تعين قائد عسكري 
جــديــد لــقــيــادة الــجــبــهــة يــدعــى الــعــمــيــد ركــن 
أبـــو عــلــي الــشــرفــي، وفـــق مــصــادر عسكرية. 
كما نفذت قوات االنقالبين أخيرًا، هجمات 
الشرعية  قــوات  مواقع  استهدفت  استباقية 
في جبهة الكدحة غربا، واندلعت مواجهات 
ــــوات الــشــرعــيــة املــتــمــركــزة في  عــنــيــفــة بـــن قـ
قوات  خاللها  تقدمت  واالنقالبين،  الكدحة 
الــشــرعــيــة وســيــطــرت عــلــى عـــدد مـــن املــواقــع 
االستراتيجية قبل أن تتراجع إلى مواقعها 

السابقة.
مــعــركــة في  يــمــكــن ألي  ــه  أنــ ورأى مــحــلــلــون 
في  وتغير  اليمنية  الحرب  أن تختصر  تعز 
تم  مــا  إذا  األزمـــة عسكريا وسياسيا،  مسار 
لها لتحقيق أهداف استراتيجية  التخطيط 
لـــصـــالـــح الـــشـــرعـــيـــة بـــعـــيـــدًا عــــن الــحــســابــات 

الخاصة اإلماراتية.
وتـــعـــز بــأهــمــيــتــهــا الــجــغــرافــيــة والــســكــانــيــة 
والــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة، كــانــت وال تـــزال 
اليمن،  شكل  تحديد  لناحية  األهـــم  الجبهة 
بــاعــتــبــارهــا املــحــافــظــة الـــتـــي تـــربـــط مـــا بن 
ــالـــح في  شـــمـــال تــحــت حــكــم الــحــوثــيــن وصـ
جــــزء كــبــيــر ورئـــيـــســـي مـــنـــه، وجـــنـــوب تحت 
سيطرة جماعات سياسية وعسكرية موالية 
لـــإلمـــارات. وتــبــقــى محافظة تعز  وخــاضــعــة 
حــاضــرة وتــحــتــل مــوقــعــا بــــارزًا فــي األحـــداث 
املــصــيــريــة فــي الــيــمــن، فــالــتــاريــخ ســجــل لها 
دورها األهم والرئيسي في منعطفات مسار 
أدت  والــتــي   ،1962 26 سبتمبر/أيلول  ثــورة 
كما  اليمنية.  العربية  الجمهورية  قيام  إلــى 
أن تعز مثلت أهم املــدن التي استندت إليها 
ــفــــرت عن  ــثــــورة الــشــبــابــيــة الــشــعــبــيــة وأســ الــ
نوفمبر/تشرين   23 في  إطاحة حكم صالح 

 تم ذلك باتفاق سياسي.
ْ
الثاني 2011، وإن

وعــلــى الــرغــم مــن الــتــرتــيــبــات اإلمــاراتــيــة في 
ملف تعز، هناك عوامل عدة تجعل أبوظبي 
العبث  قــادرة على استنساخ سيناريو  غير 
ــــدن، أو حــتــى صــيــاغــة  ــــذي تــمــارســه فـــي عـ الـ
ســيــنــاريــو قــريــب مــنــه فـــي تــعــز. وأبـــــرز هــذه 
الـــعـــوامـــل، هـــو مـــا تــتــمــتــع بـــه تــعــز مـــن طــاقــة 
شـــبـــابـــيـــة مـــتـــحـــركـــة ومــــــؤثــــــرة، إلــــــى جـــانـــب 
اإلرث الــتــاريــخــي فـــي الـــدفـــاع عـــن الــقــضــايــا 
الثقافي  الوعي  ارتفاع   إلى 

ً
الوطنية، إضافة

والسياسي، الذي تتكئ عليه مدينة الثورة، 
ــذي يــفــاخــر بــه أبــنــاؤهــا. وهـــذه الــعــوامــل  والــ
تــجــعــل أي مـــحـــاولـــة مـــن اإلمــــــــارات لــتــجــاوز 
وبسط  الشرعية  باستعادة  املتمثل  الــهــدف 

نفوذها في تعز، مهددة بالفشل.

جنوب  الصلو،  جبهة  تشكل 
بـــدأت فيها  ــتــي  ال تــعــز،  شـــرق 
أمس عمليات عسكرية جديدة، 
للتوسع  اســتــراتــيــجــيــة  أهــمــيــة 
تحريرها  أن  خصوصًا  اإلماراتي، 
إلى  لــلــوصــول  خــطــوة  يشكل 
الجهة  فــي  والقبيطة  كــرش 
تعز  محافظة  مــن  الجنوبية 
السابقة  الشطرية  الحدود  على 
حيث  اليمن،  وجنوب  شمال  بين 
تتركز في هذه المناطق قوات 
ــيــة. وقــتــل 3  إمــاراتــيــة وســودان
للشرعية  التابع  الجيش  أفراد  من 
الخاص  المرافق  بينهم  اليمنية، 
خالل  مــدرع«،   35 »اللواء  لقائد 
نجحت  التي  العسكرية  العملية 
فــيــهــا وحـــــدات مـــن الــجــيــش 
ــادة مــنــطــقــة الــصــيــار  ــع ــت ــاس ب
وسوقها بالكامل من االنقالبيين.

أهمية جبهة 
الصلو

تحركات لربط جنوب 
المحافظة وغربها

قوات تابعة للشرعية في شمال غرب تعز )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty /خالف على منصب خليفة حفتر )سيرغي سافوستيانوف

نفذ المئات من المجندين الجدد بمعسكر رأس عباس، في مدينة عدن، 
لمنازلهم  بعودتهم  يقضي  قرارًا  تلقيهم  عقب  غاضبة  احتجاجات 
أو  مــرتــبــات،  صـــرف  دون  مـــن 
تقديم إيضاحات حول مهامهم 
عسكري  مصدر  وذكــر  المقبلة. 
نقلته  تصريح  في  المنطقة  في 
المحلية،  الغد«  »عــدن  صحيفة 
ــم احـــتـــواء هــذه  ــه »تـ أمـــس، أنـ
ــت الحــق،  االحــتــجــاجــات فــي وق
المعسكر  حراسة  قوات  وقامت 
إلــى  ــدد  ــج ال المجندين  ــراج  ــإخ ب

الخارج استعدادًا لترحيلهم«.

احتجاجات لمجنّدين

من  جديدة  مرحلة  تنفيذ  إلــى  اإلمـــارات  تتجه 
اليمن  لتوسيع نطاق سيطرتها في  مشروعها 
جديدة  ميدانية  عسكرية  ترتيبات  اتخاذها  مع 

ال  تعز،  محافظة  في  نفوذها  توسيع  هدفها 
المحافظة  جنوب  ربط  تتيح  مناطق  في  سيما 
ألبوظبي  العسكري  الوجود  يالئم  بما  وغربها، 

بالسيطرة  يتعلق  ما  في  سيما  ال  ومصالحها، 
على الموانئ البحرية. ويأتي بدء المعارك على 
ليشير  الجمعة،  أمس  تعز،  جنوب  الصلو  جبهة 

إلى تصميم اإلمارات على المضي حتى النهاية 
باستفادة  تشكيك  ــط  وس أجــنــدتــهــا،  بتنفيذ 

الشرعية اليمنية من هذه التحركات
تحقيق

أبوظبي تعمل على 
استنساخ سيناريو عدن

الحدثمتابعة

خالل 
قصف 

مواقع 
للحوثيين 

بتعز 
)أحمد 

الباشا/
فرانس 

برس(

حضرموت... األزمات تعيد الحديث عن مصير مخرجات »المؤتمر الجامع«
حضرموت ـ العربي الجديد

ــرور خــمــســة أشـــهـــر عــلــى عــقــد مــؤتــمــر  ــ بــعــد مـ
حضرموت الجامع، ال تزال مخرجاته حبيسة 
عما  منفصلة  شــبــه  هــيــئــاتــه  وتــبــدو  األدراج، 
يدور في الشارع الحضرمي، وسط تساؤالت 
عــن تــراجــع الــتــفــاعــل مــع وثــيــقــة املــؤتــمــر التي 
واجتماعية  سياسية  أطـــراف  عليها  أجمعت 
مـــتـــعـــددة فـــي حـــضـــرمـــوت. وحـــضـــرمـــوت هي 
كبرى محافظات الجمهورية اليمنية مساحة 
استراتيجي  بموقع جغرافي  وتمتاز  وثــروة، 
يمتد على شريط ساحلي طويل تقع عليه عدة 
 عن وجود منفذ الوديعة 

ً
موانئ بحرية، فضال

البري الذي يربط املحافظة بالسعودية. ومع 
ــنـــي، خــصــوصــا  ــرور املــحــافــظــة بـــانـــفـــالت أمـ ــ مـ
 عــــن األزمــــــات 

ً
ــال فــــي وادي حـــضـــرمـــوت، فـــضـ

الشارع  املختلفة، عادت تساؤالت  الخدماتية 
عــــن مـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر حـــضـــرمـــوت الــجــامــع 
والقائمن عليه. وال تخلو تلك التساؤالت من 

النقد والهجوم، وأحيانا السخرية.
ومـــؤتـــمـــر حـــضـــرمـــوت الـــجـــامـــع هــــو مــؤتــمــر 
ــا لــه حــلــف حــضــرمــوت الــقــبــلــي، بمشاركة  دعـ
واالجــتــمــاعــيــة،  السياسية  الــتــيــارات  مختلف 
وخرج بوثيقة من 40 بندًا، تأتي في مقدمتها 
 
ً
إقليما مستقال بــإعــالن حــضــرمــوت  املــطــالــبــة 
بـــذاتـــه وفــــق جــغــرافــيــتــهــا املـــعـــروفـــة، ويــتــمــتــع 
بــحــقــوقــه الــســيــاســيــة الـــســـيـــاديـــة كــامــلــة غير 
منقوصة، بعيدًا عن مختلف صنوف التبعية 
املخرجات  واإللــحــاق. وتضمنت  واالنــتــقــاص 
أن يــكــون إلقــلــيــم حــضــرمــوت التمثيل فــي أي 
استحقاق مقبل، وفقا ملعايير املساحة وعدد 

الــســكــان واإلســــهــــام فـــي املــيــزانــيــة االتــحــاديــة 
والــبــعــد الــتــاريــخــي والــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي. 
واقــتــصــاديــا نــصــت املــخــرجــات عــلــى أن يكون 
الكاملة  اإلدارة  فــي  الــحــق  ألبــنــاء حــضــرمــوت 
والعسكرية  واالقــتــصــاديــة  ــة  ــ اإلداريـ للسلطة 
ــلـــى جـــمـــيـــع املــــنــــافــــذ واملـــــطـــــارات  ــة عـ ــيــ ــنــ واألمــ
ــيــــاه اإلقــلــيــمــيــة داخـــــل اإلقــلــيــم،  واملــــوانــــئ واملــ
األعلى  االقتصادي  املجلس  إنشاء  عن   

ً
فضال

ــاعـــات  ــقـــطـ لــــحــــضــــرمــــوت، وإعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـ
حضرموت  مصلحة  يحقق  بما  االقتصادية 
على  التأكيد  جانب  إلــى  واستعادة حقوقها، 
للشركات  الرئيسية  للمكاتب  الــفــوري  النقل 

ــراع فــي بناء  النفطية إلــى حــضــرمــوت، واإلســ
املـــصـــافـــي الــنــفــطــيــة، والـــســـعـــي لــتــوفــيــر بنية 
تحتية مــنــاســبــة مــن خـــالل الــحــلــول الــجــذريــة 
ومختلف  والــطــرق  والكهرباء  املــيــاه  ملشكالت 

الخدمات الحيوية.
ويبدو أن غياب الرؤية الواضحة ملا بعد إعالن 
تجاه مخرجات  »الفتور«  بـ املخرجات تسبب 
املــؤتــمــر، ســـواء مــن قــبــل هــيــئــاتــه املــتــعــددة أو 
من  وبالرغم  فيه.  املشاركة  الكيانات  قبل  من 
الجامع  حضرموت  ملؤتمر  العليا  الهيئة  أن 
شكلت، في مايو/أيار املاضي، هيئة للرئاسة 
ــــرى لــلــرقــابــة والــتــفــتــيــش، وعــيــنــت الحــقــا  وأخـ

بحثت رئاسة المؤتمر ومحافظ حضرموت االختالالت األمنية )محمد حويس/فرانس برس(

تقرير

ــاء لـــدوائـــر مــتــعــددة لــلــعــمــل عــلــى تنفيذ  ــ رؤسـ
فــي  املـــتـــتـــابـــعـــة  األزمـــــــــات  أن  إال  املــــخــــرجــــات، 
حال  حاجزًا  يبدو،  ما  على  شكلت،  املحافظة 
السياسية  املؤتمر  مطالب  عــن  الحديث  دون 
ــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــفــتــقــد فيه  ــتـــصـــاديـ واالقـ
املواطن أدنى الخدمات. كما أن إقالة محافظ 
حضرموت السابق، اللواء الركن أحمد سعيد 
ــريــــك، الــــــذي جـــعـــل مــــن املـــؤتـــمـــر إنـــجـــازًا  بــــن بــ
يحسب ملرحلته، أدت إلى خفت صوت املؤتمر 
إعــالمــيــا عــلــى األقــــل، خــصــوصــا إذا مــا قــورن 
بن  خطابات  في  ومخرجاته  املؤتمر  حضور 
بــريــك واملــحــافــظ الــحــالــي، الـــلـــواء الـــركـــن فــرج 
ــي مـــحـــاولـــة لــتــســجــيــل مــوقــف  الــبــحــســنــي. وفــ
لـــرئـــاســـة الــهــيــئــة الــعــلــيــا ملــؤتــمــر حــضــرمــوت 
الــجــامــع، فقد أكـــدت الــرئــاســة، فــي بــيــان صدر 
في يونيو/حزيران املاضي، التمسك بقرارات 
إعــالن حضرموت  بتسريع  واملطالبة  املؤتمر 
إقــلــيــمــا حــســب مــخــرجــات مــؤتــمــر حــضــرمــوت 
الجامع، ورفض أي تجاوز ملرجعية وقــرارات 
املــؤتــمــر. ورأى مــتــابــعــون أنـــه ال يــمــكــن فصل 
وضـــع مــحــافــظــة حــضــرمــوت عــمــا يــجــري في 
الـــيـــمـــن عـــمـــومـــا، والــــــــذي يــفــتــقــر إلـــــى وجــــود 
الـــدولـــة الــقــويــة، ويــعــانــي مـــن تــقــاســم الــنــفــوذ 
بــن أطــــراف محلية وأخــــرى خــارجــيــة نتيجة 
املؤتمر  هيكلية  أن  ــرون  آخــ واعــتــبــر  لــلــحــرب. 
وآلية اختيار أعضائه واملكونات املشاركة فيه 
انعكست سلبا على ما بعد إعالن مخرجاته. 
السياسي،  الــكــاتــب  رأى  نفسه،  الــســيــاق  وفــي 
منصور بــاوادي، أن أبرز أسباب تأخر تنفيذ 
أي مــــن مـــخـــرجـــات املـــؤتـــمـــر الـــحـــضـــرمـــي هــو 
انــــحــــراف املـــؤتـــمـــر عـــن هـــدفـــه األســــاســــي منذ 

البداية، وتجلى ذلك في الهيكلية التي أخذت 
التحضيرية،  لجنته  عــلــى  غــلــب  واحــــدًا  لــونــا 
ــم ومـــســـانـــدة كــثــيــر مــن  ــ ــد املـــؤتـــمـــر دعـ ــقـ مــــا أفـ
أن  تــرى  التي  الحضرمية،  واملــكــونــات  النخب 
املؤتمر شأن حضرمي خالص، وأنه ال عالقة 
ــهـــات وأطــــــــراف ومـــكـــونـــات مــــن خــــارج  ألي جـ
حضرموت به. وأوضــح بــاوادي، في تصريح 
»العربي الجديد«، أن مخرجات املؤتمر التي  لـ
ظــهــرت بــشــيء مــن الــقــبــول والــتــوافــق مــع آمــال 
أبــنــاء حــضــرمــوت، أصبحت حــبــرًا على ورق، 
الهيكلة  هو  املطلوب  ألن  للعواطف،  ودغدغة 
الصحيحة للمؤتمر، والتي ستتبنى متابعة 
تطبيق هــذه املخرجات، وهــذا ما لم يحصل، 
ما جعل املخرجات تظهر في صورة املسِكن ال 
غير. وأشار إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع 
ــاء فــي األســــاس كمنقذ لــحــلــف حــضــرمــوت  جـ
الــقــبــلــي، الـــذي عــانــى مــن ركـــود خـــالل األشــهــر 
املاضية ليعيد توهجه من جديد. وقال رئيس 
الــــدائــــرة الــســيــاســيــة فـــي مــؤتــمــر حــضــرمــوت 
الــجــامــع، محمد الــحــامــد، إن رئــاســة املــؤتــمــر، 
منذ انــعــقــاده، عــقــدت سلسلة اجــتــمــاعــات من 
أجل ترتيب دوائــر السكرتارية ووضع خطط 
ألعــمــالــهــا ومــهــامــهــا، مــراعــيــة ضــــرورة إشـــراك 
الكادر املؤهل ومن مختلف املديريات. وأضاف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »مــــن أهــم  الـــحـــامـــد، لــــ
التي ناقشتها رئاسة املؤتمر وثيقة  الوثائق 
عــقــد شـــراكـــة بـــن املــؤتــمــر الــجــامــع والــســلــطــة 
املحلية، تم عرضها على محافظ حضرموت، 
ــواء فــــرج الــبــحــســنــي، وأبـــــدى اســتــحــســانــه  ــلـ الـ
أفــكــار معقولة وأحــالــهــا إلى  ملــا تتضمنه مــن 

الدائرة القانونية للنظر فيها«.
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بدأت طبول الحرب 
ُتقرع بصوت 

أعلى بين كوريا 
الشمالية والواليات 

المتحدة، على 
خلفية استعار 

»حرب اإلهانات« 
بين الرئيس 

األميركي دونالد 
ترامب، والزعيم 
الكوري الشمالي 

كيم جونغ ـ 
أون. وقد بلغت 

التهديدات 
أقصاها مع إعالن 
بيونغ يانغ عزمها 

على إجراء اختبار 
قنبلة هيدروجينية 

على نطاق لم 
يسبق له مثيل في 

المحيط الهادئ

بالنسبة لخصومه، يعد زعيم »جيش إنقاذ 
روهينغا أراكــان«، عطاء الله، هاويًا متهورًا 
الروهينغا  مــن  اآلالف  ملــئــات  بــمــآٍس  تسبب 
بـــعـــد إطــــاقــــه حـــــرب عـــصـــابـــات ضــــد جــيــش 
ــرون فـــي قــائــدهــم  ــ مــيــانــمــار. لــكــن أنـــصـــاره يـ
في  املرفهة  حياته  عــن  تخلى  شرسًا   

ً
مقاتا

السعودية ليدافع عن مجموعة مهمشة، في 
ظروف معاكسة. 

ــمـــار،  ــانـ ــيـ ــي مـ ــ ــقـــل فـ ــتـ ــبـــر املـــحـــلـــل املـــسـ ــتـ ــعـ ويـ
ريــتــشــارد هــورســي، أن عــطــاء الــلــه »شخص 
يــتــمــتــع بــكــاريــزمــا عــالــيــة«. ويــشــيــر إلـــى أنــه 
»يــلــهــم الـــنـــاس، ويــتــحــدث بــطــريــقــة تــتــوافــق 
الــتــي تشعر بها هــذه املجموعة  املــظــالــم  مــع 

)الروهينغا(«.
وُيعتقد أن عطاء الله هو من أمر »جيش إنقاذ 
روهينغا أراكان« بشن الهجمات الدامية في 
واليـــة راخـــن الشهر املــاضــي، مــا أثـــار حملة 
شرسة نفذتها قوات ميانمار ودفعت حوالي 
إلى  للفرار  الروهينغا  ألفًا من مواطني   420

بنغادش.
وُسلطت األضــواء عليه في أكتوبر/ تشرين 

األول املاضي، عندما أعلن عن مجموعته في 
تسجيات مصورة نشرت عبر اإلنترنت عقب 
الحدودية  األمنية  املراكز  على  دامية  كمائن 
في واليــة راخــن. وقالت مصادر عــدة مقربة 
من عطاء الله، إنه في مطلع الثاثينيات من 
أنــه يشرف على شبكة متفرقة  عمره ويبدو 
من الخايا التي تضم رجــااًل مدربن بشكل 
خفيف ومسلحن بعصي وسواطير وبعدد 

قليل من املسدسات.
ــــاش مــعــظــم أفـــــراد أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا في  وعـ
العالم من دون جنسية لعقود، يدبرون قوت 
يــومــهــم بــشــق األنـــفـــس فـــي مــيــانــمــار أو في 
مخيمات مكتظة بالاجئن في بنغادش. إال 
أن عطاء الله نشأ في منزل لعائلة من الطبقة 
في  الساحلية  كراتشي  مدينة  في  املتوسطة 
باكستان. ودّرس والده في جامعة دار العلوم 
ــاٍل، قبل  ــ بــكــراتــشــي، الــتــي تــحــظــى بــتــقــديــر عـ
االنتقال مع عائلته إلى السعودية للتدريس 
فــي الــريــاض ومـــن ثــم الــطــائــف، بحسب أحــد 
الــقــرآن في  الله  أقربائه. وهــنــاك، دّرس عطاء 
ــار انــتــبــاه سعودين  أحـــد املــســاجــد، حــيــث أثـ
أثرياء طلبوا منه تعليم أبنائهم. وبذلك، بات 
جــزءًا من الــدائــرة املقربة لــهــؤالء، إذ شاركهم 
بها.  قــامــوا  الــتــي  الصيد  حفاتهم ورحـــات 
ــال أحــــد أقـــاربـــه إن »الـــســـعـــوديـــن أحــبــوه  ــ وقـ
ــــد مــنــهــم«. لكن  كــثــيــرًا وعـــامـــلـــوه وكـــأنـــه واحـ
عام  وقعت  التي  الطائفية  االضطرابات  بعد 
2012 في راخن، والتي تسببت بنزوح أكثر 
من 140 ألفًا، معظمهم من الروهينغا، تخلى 
السعودية  في  املريحة  الله عن حياته  عطاء 

وعاد إلى ميانمار من أجل القتال.
وفــي الــبــدايــة، عــاد إلــى باكستان وبحوزته 
نارية  أسلحة  باحثًا عن  الـــدوالرات  ماين 
املجموعات  أكــبــر  مــن  والــتــدريــب  ومقاتلن 

الــــجــــهــــاديــــة. وأشــــــــار ثــــاثــــة أشــــخــــاص مــن 
مسلحن التقوا عطاء الله في كراتشي عام 
2012، إلى أن األموال أرسلت إليه عبر نظام 
الحوالة اإلسامية. وذكرت املصادر نفسها 
أن التمويل جاء على األرجح من سعودين 
وروهـــيـــنـــغـــا أغـــنـــيـــاء فــــي املـــمـــلـــكـــة. واتـــصـــل 
بــشــخــصــيــات مــرتــبــطــة بــحــركــة »طـــالـــبـــان« 
فـــي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان واملــجــمــوعــات 
االنفصالية في كشمير، مثل »لشكر طيبة«، 
مقابل  كبيرة  مالية  مبالغ  عليهم  عــارضــًا 
ــاعــــدة، لـــكـــن مــــن دون  الـــحـــصـــول عـــلـــى املــــســ
الله  جـــدوى. وقــال مصدر تعامل مــع عطاء 
أعربت علنًا  املنظمات  إن »هــذه  عــام 2012، 
مــع مسلمي ميانمار ودعــت  عــن تضامنها 

إلى الجهاد، إال أنها تجاهلته«.

ورفضت الكثير من املجموعات الباكستانية 
سرقت  فيما  تجاهلتها،  أو  طلباته  املسلحة 
الحصول  مقابل  دفعها  التي  األمـــوال  أخــرى 
ــر الــجــنــرال  ــ عــلــى أســلــحــة لـــم تــصــل قــــط. وذكـ
الــبــاكــســتــانــي املــتــقــاعــد، طــلــعــت مــســعــود، أن 
الـــدعـــوات إلـــى الــجــهــاد فـــي مــيــانــمــار، والــتــي 
»ليست  مــســلــحــة،  مــجــمــوعــات  عـــدة  أطلقتها 
ــــدف إلـــــــى كــســب  ــهـ ــ ــة دعــــائــــيــــة تـ ــلـ ــيـ ســـــــوى حـ
تعاطف املسلمن«. وأفــادت مصادر من عدة 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة قــابــلــت عـــطـــاء الـــلـــه في 
باكستان عام 2012، بأنه غادر الباد كقومي 
مــلــتــزم يــشــعــر بـــانـــعـــدام الــثــقــة بــالــجــمــاعــات 
الكام ملعاناة  التي لم تقدم سوى  الجهادية 

 تقديم أي دعم ملموس.
ً
الروهينغا، رافضة

)فرانس برس(

واشنطن ــ جو معكرون

ترك الرئيس األميركي دونالد ترامب الكثير 
ــام الجمعية  ــ مـــن الــغــمــوض فـــي خــطــابــه أمـ
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة فــي نــيــويــورك، يــوم 
الثاثاء املاضي، حن أّكد بأنه حسم موقفه 
من االتفاق النووي اإليراني من دون اإلعان 
تاحة 

ُ
عن مقاربته الجديدة، لكن الخيارات امل

محدودة وتتراوح بن تحويل هذا االتفاق 
لواشنطن  أزمـــة  أو  أميركية  داخــلــيــة  ألزمـــة 
املقبلة  األسابيع  األوروبــيــن.  حلفائها  مــع 
ســتــكــون حــاســمــة ملــســتــقــبــل هــــذه الــصــفــقــة 

الــنــوويــة، وقـــرار إدارة تــرامــب إنــهــاء مرحلة 
ــفــــاق وأنـــشـــطـــة إيــــران  الــفــصــل بـــن هــــذا االتــ
بــن واشنطن  املــهــادنــة  ينهي  قــد  اإلقليمية 

وطهران.
ليس واضحًا بعد ما هي دوافع ترامب في 
الدعوة إللغاء االتفاق النووي اإليراني، وما 
إلغاء  بــإصــراره على  األمـــر متعلقًا  كــان  إذا 
 
ً
فعا أم  أوبـــامـــا،  بــــاراك  سلفه  إرث  مفاعيل 
يـــريـــد قــلــب املـــعـــادلـــة فـــي مــقــاربــة واشــنــطــن 
ــهـــران. هـــو قــــال خــــال كــلــمــتــه أمـــام  حــيــال طـ
أن  يمكنها  ال  »أمــيــركــا  إن  العامة  الجمعية 
برنامج  لبناء  التغطية  ر 

ّ
يوف باتفاق  تلتزم 

نــووي في نهاية املطاف«. واعتبره »واحــدًا 
ــلــــت فــيــهــا  ــتــــي دخــ ــقـــات الــ ــفـ مــــن أســـــــوأ الـــصـ
 
ً
ــتـــحـــدة«، قــبــل أن يــخــتــم قــائــا ــات املـ ــواليــ الــ
»بـــصـــراحـــة، هــــذه الــصــفــقــة تــشــّكــل إحـــراجـــًا 
لــلــواليــات املــتــحــدة، ال أعــتــقــد سمعتم آخــر 

شيء عنها، صدقوني«.
يبدو أن ترامب قرر اعتماد مسارين حيال 
ــمـــن فـــتـــرة  االتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي اإليــــــرانــــــي ضـ
العام الحالي،  حاسمة ستمتد حتى نهاية 
وتقضي برمي الكرة في ملعب الكونغرس 
األميركي بالتزامن مع الضغط على الحلفاء 
األوروبــيــن لتعديل االتــفــاق الــنــووي. وفي 
حال لم تنجح الضغوط الدولية، فقد يتجه 
الــبــيــت األبـــيـــض، بــحــلــول يـــوم 15 أكــتــوبــر/

تشرين األول املقبل، إلى عدم التصديق على 
امتثال إيران لاتفاق النووي. بعدها يكون 
أمام الكونغرس 60 يومًا ليقرر إذا ما يريد 
إعادة فرض العقوبات على طهران، ما يعني 
عــمــلــيــًا انــســحــاب أمــيــركــا مـــن االتـــفـــاق. هــذا 
األمر قد يؤدي إلى صراع داخل الكونغرس 
خال فترة الـــ60 يومًا باعتبار أن كل حزب 
ســتــكــون لــه حــســابــاتــه، كــمــا ســيــكــون هناك 

تداعيات على عاقة واشنطن مع حلفائها 
األوروبين.

وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون، 
ــــورك أن »طــــــهــــــران تــمــتــثــل  ــــويـ ــيـ ــ أقــــــــّر مـــــن نـ
لــاتــفــاق«، لــكــن مــا تــريــده إدارة تــرامــب هو 
ــع الـــحـــظـــر الــــدولــــي عــن  ــ تـــعـــديـــل بـــنـــديـــن: رفـ
تخصيب اليورانيوم عام 2025، والحّد من 

تكنولوجيا الصواريخ البالستية. 
ــلـــى األوروبــــــيــــــن تــمــديــد  ــــرض عـ تــــرامــــب عــ
شهادة البيت األبيض بامتثال إيران ألشهر 
إضـــافـــيـــة شــــرط الـــقـــبـــول بــفــكــرة الــتــفــاوض 
ــاريـــس فــتــحــت ثــغــرة  ــا بـ مـــن جـــديـــد. وحـــدهـ
فــي الـــجـــدار مــع اقـــتـــراح الــرئــيــس ايــمــانــويــل 
مــاكــرون، تــرك االتــفــاق كما هــو، مــع إضافة 
عارضًا  التفاوض،  عبر  عليه  جديدة  بنود 
ــع إيـــــــــران حـــول  ــ ــة إلجـــــــــراء حــــــــوار مـ ــ ــاطـ ــ وسـ

أنشطتها اإلقليمية.
املشكلة أمــام ترامب أن أوراقــه محدودة في 
اإليرانية  إيـــران، ألن األصــول  التفاوض مع 
الــتــي كــانــت مــجــّمــدة فــي الــواليــات املتحدة، 
تــّمــت إعــادتــهــا والــعــقــوبــات الــتــي وضعتها 
حال  ففي  بالتالي  رفعها.  تــم  أوبــامــا  ادارة 
الــتــفــاوض مـــن جــديــد لــيــس لـــدى واشــنــطــن 
ــازل فـــي الــبــنــديــن.  ــنـ ــتـ مـــا تــعــطــيــه مــقــابــل الـ
الــجــمــع بن  تــرامــب  إدارة  أرادت  وفـــي حـــال 

اإلقليمية،  إيـــران  الــنــووي وأنشطة  االتــفــاق 
ب حــــوارًا مــبــاشــرًا مــع طــهــران، ال 

ّ
فــقــد يتطل

يبدو أن واشنطن حاليًا مستعدة له. حتى 
فــي الكونغرس األمــيــركــي، هناك اتــجــاٌه من 
الـــحـــزبـــن لـــإبـــقـــاء عــلــى االتــــفــــاق والــتــشــدد 
أكثر في تنفيذه مقابل االستمرار في فرض 

عقوبات جديدة ال تتعارض مع االتفاق.
الــبــعــد األهــــم فـــي ســيــاســة واشــنــطــن حــيــال 
بـــدأت بالتبلور، هــو اتخاذ  طــهــران، والــتــي 
الــــقــــرار بـــعـــدم االســــتــــمــــرار بــســيــاســة إدارة 
ــا الـــتـــي كـــانـــت تــفــصــل بــــن االتـــفـــاق  ــ ــامـ ــ أوبـ
النووي وأنشطة إيران اإلقليمية. وهذا كان 
واضـــحـــًا فـــي كـــام تــيــلــرســون، الــــذي اعتبر 
لكنها  التقني  البعد  فــي  تمتثل  ــران  »إيــ أن 
ــم تـــلـــِب الـــتـــوقـــعـــات بــتــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا  لــ
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة«. كــمــا جــــاء تــصــريــح مــســتــشــار 
لشبكة  مكماستر،  آر  أتـــش  الــقــومــي،  األمـــن 
»سي أن أن«، في نفس السياق، بأن »ترامب 
ــنـــووي مـــع إيـــــران في  ــاق الـ ــفـ يــنــظــر إلــــى االتـ
صورته األشمل، أي كيفية حماية املواطنن 
وحماية  األمــيــركــيــة،  واملــصــالــح  األميركين 
حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا مـــن الــنــطــاق األوســــع 

لسلوك إيران املزعزع لاستقرار«. 
الــــــدفــــــاع  وزارة  تــــتــــخــــذ  لـــــــم  اآلن  حـــــتـــــى 
ــطـــوات تـــوحـــي بــــأن هــنــاك  )الـــبـــنـــتـــاغـــون( خـ
األميركية،  العسكرية  الوضعية  فــي  تــبــداًل 
ال ســيــمــا فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع مــثــل ســوريــة 
والعراق، بل هناك اآلن تقاطع مصالح بن 
اقليم  في  االستفتاء  مسألة  حيال  الطرفن 

كردستان. 
لكن الــتــحــدي أمـــام جــهــود تــرامــب فــي امللف 
اإليــــرانــــي يـــأتـــي مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ألن 
املــجــتــمــع الــــدولــــي ال يـــرغـــب بــالــتــعــامــل مع 

أزمتن نووتن في الوقت ذاته.
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رًا من أنه »سوف يدفع ثمنًا 
ّ
»املختل«، محذ بـ

بالتدمير  الشمالية  كــوريــا  لتهديده  باهظًا 
البيان  لــهــجــوم«. وجـــاء  إذا تعرضت  الــكــامــل 
الـــنـــادر مــن زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة ردًا على 
خــطــاب تــرامــب فــي األمـــم املــتــحــدة، الـــذي قــال 
ــه »ســيــدّمــر كــوريــا الــشــمــالــيــة تــدمــيــرًا  فــيــه إنـ
«. واعــتــبــر كــيــم أن »تـــرامـــب غــيــر الئــق 

ً
ــا ــامـ كـ

ليمسك بحق القيادة العليا لبلد، وهو رجل 

ــكــــوري الــشــمــالــي،  الــجــمــعــة، عــلــى الـــزعـــيـــم الــ
ره مــن »اختبار لم 

ّ
»املــجــنــون« وحـــذ ونعته بـــ

يشهد مثله مــن قــبــل«. وذكــر فــي تغريدة، أن 
»كيم الذي من الواضح أنه مجنون، ال يخشى 
لم  اختبارًا  وقتله، وسيواجه  تجويع شعبه 
يشهد مثله مــن قــبــل«، ووصــفــه بــأنــه »رجــل 

صواريخ في مهمة انتحارية«.
وكـــان زعــيــم كــوريــا الشمالية وصــف ترامب 

ــارق املـــغـــرم بــالــلــعــب بــالــنــار.  ــ الــعــصــابــات املــ
ومختل عقليًا«. 

ــيــــس الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي أن  وأضـــــــــاف الــــرئــ
»بــاده ستدرس أعلى مستويات اإلجــراءات 
الــواليــات املتحدة،  التاريخ، مع  املــضــادة في 
وأن تصريحات ترامب أكدت له أن برنامجه 
الــــنــــووي عـــلـــى املــــســــار الـــصـــحـــيـــح«. ونــقــلــت 
عن  الرسمية  الكورية  املركزية  األنباء  وكالة 

كيم قوله »ســـأروض ذلــك املــخــّرف األميركي 
املختل عقليًا بالنار«.

وكان ترامب قد أضاف، يوم الخميس، إجراًء 
اقــتــصــاديــًا ضـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ملعاقبة 
الشركات األجنبية، التي تتعامل مع بيونغ 
الــوزراء  لقائه مع رئيس  أثناء  يانغ، وذلــك 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــي والــرئــيــس الــكــوري 
ــاي-إن، إذ يــعــد بلداهما  ــ الــجــنــوبــي مـــون جـ

األكثر تعّرضًا للخطر الفوري من تهديدات 
كوريا الشمالية بشن ضربة عسكرية. وقال 
األسلحة  في  الشمالي  الكوري  »التطور  إن 
للسام  وخيم  تهديد  والصواريخ  النووية 
واألمن في العالم، وهو غير مقبول أن يدعم 
الفاسد.  املجرم  النظام  هــذا  ماليًا  اآلخـــرون 
التسامح مع هذه املمارسة املشينة ال بد أن 

ينتهي اآلن«.
لــوزارة الخزانة األميركية  وسمح أمر ترامب 
»استهداف أي شخص يقوم بتجارة كبيرة  بـ
في البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا مع 
مع  التعامل  من  الشمالية، ويحظرهم  كوريا 
النظام املالي األميركي. وأن املؤسسات املالية 
األجنبية عليها أن تختار بن القيام بأعمال 
أو تسهيل  املـــتـــحـــدة  الــــواليــــات  مـــع  تـــجـــاريـــة 
الــتــجــارة مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو أنــصــارهــا 
املعنين«. كما فرض حظرًا ملدة 180 يومًا على 
السفن والطائرات التي زارت كوريا الشمالية 
ــتــــحــــدة«.  ــــن دخـــــــول الــــــواليــــــات املــ يــمــنــعــهــا مـ
وأشـــار تــرامــب أيضًا إلــى أن »الــصــن فرضت 
الكبيرة«. غير  البنكية  عقوبات على األعمال 
الخارجية الصينية  أن املتحدث باسم وزارة 
لـــو كـــانـــغ، نــفــى ذلـــــك، مــشــيــرًا إلــــى أن »بــكــن 
التي  الــدولــي،  األمـــن  لــقــرارات مجلس  تمتثل 
تطالب الدول األعضاء بحظر معظم نشاطات 
ردًا  الــخــارج،  في  الشمالية  الكورية  املصارف 
عــلــى الــتــجــارب الــنــوويــة والــصــاروخــيــة التي 
أجــرتــهــا بــيــونــغ يـــانـــغ«. كــمــا ذكــــرت الـــــوزارة 
ــغ يـــي حـــث كــوريــا  ــ ــر الــخــارجــيــة وانـ ــ أن »وزيــ
الــشــمــالــيــة عــلــى الــكــف عـــن مــواصــلــة الــتــحــرك 
في مسار خطير، ودعا الواليات املتحدة إلى 
التمسك بتعهدات بعدم االعتداء على بيونغ 
يانغ«. وقال وانغ أمام الجمعية العامة لأمم 
املــتــحــدة يــــوم الــخــمــيــس، إنــــه »بــغــض الــنــظــر 
الــظــروف وبغض النظر عــن الوقت  عــن تغير 
التي  والــصــعــوبــات  األمــــر  سيستغرقه  الــــذي 
ــا مــتــمــســكــة  ــ نـــواجـــهـــهـــا، ســتــظــل الـــصـــن دومــ
بهدف نزع الساح النووي في شبه الجزيرة 

)الكورية( وبتشجيع املحادثات«.
في غضون ذلك، وصفت اليابان تهديد كيم 
بأنه »غير مقبول على اإلطاق«. وقال كبير 
أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إن »تــصــريــحــات  ســــوجــــا، أمـ
مقبولة  غير  وتصرفاتها  الشمالية  كــوريــا 
لأمن  بالنسبة  ومــســتــفــزة  ــــاق«  اإلطـ عــلــى 

اإلقليمي والدولي.
ووســط هــذه األجـــواء ذكــر الجيش الياباني، 
أمس الجمعة، أن »حاملة الطائرات األميركية 
ــالــــد ريـــغـــان تـــجـــري مــــنــــاورات مـــع سفن  رونــ
ــاه جـــنـــوبـــي شــبــه  حـــربـــيـــة يـــابـــانـــيـــة فــــي املــــيــ
ــراض لــلــقــوة  ــعـ ــتـ ــرة الــــكــــوريــــة، فــــي اسـ ــزيـ ــجـ الـ
البحرية«. وأفادت قوة الدفاع الذاتي البحرية 
اليابانية في بيان، أن »الحاملة ريغان، التي 
يبلغ وزنها مئة ألف طن وتتمركز في اليابان، 
تــجــري هـــي والــســفــن املــرافــقــة لــهــا مـــنـــاورات 
يــوم 11  اليابانية منذ  البحرية  مع قطع من 
الواقعة  املــيــاه  فــي  الــحــالــي،  سبتمبر/أيلول 
وغربها«.  الرئيسية  اليابانية  الجزر  جنوب 
وأضاف البيان أن »هذه التدريبات مع ثاث 
من  ــدة  وواحــ مــدمــرتــان  بينها  يابانية  سفن 
الباد،  في  أكبر حاملتي طائرات هليكوبتر 

ستستمر حتى 28 سبتمبر الحالي«.
كما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في 
بيان وزع على أعضاء البرملان، أن »املجموعة 
الــقــتــالــيــة لــلــحــامــلــة ريــغــان ســتــجــري مــنــاورة 
في  الجنوبية  الكورية  البحرية  مع  منفصلة 

شهر أكتوبر/تشرين األول املقبل«.
وتــجــري الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا في 
ــنـــاورات عــســكــريــة تــضــم قــاذفــات  املــنــطــقــة مـ
ومقاتات قرب شبه الجزيرة الكورية، فيما 
النووية  برامجها  الشمالية  كوريا  تواصل 

والصاروخية.
)فرانس برس، رويترز، أسوشيتد برس(

إضاءةتحليل

يبدو أن ترامب قرر 
اعتماد مسارين حيال 

االتفاق النووي

طبول حرب بين كوريا وأميركا

الصادر،  عددها  في  األميركية،  بوست«  »واشنطن  صحيفة  اهتمت 
أمس الجمعة، بعبارة استخدمها الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ ـ 
أون، ضد الرئيس األميركي دونالد ترامب، وهي »dotard« أي »المخرف«. 
لتفسير  وأكسفورد،  ويبستر  ـ  ميريام  بقاموسي  الصحيفة  واستعانت 
قاموس  وذكر  استخدامها.  ندرة  ظّل  في  اإلنكليزية،  باللغة  الكلمة 
الرابع  القرن  في  األولى  للمرة  استُخدمت  »الكلمة  أن  ويبستر  ـ  ميريام 

عشر، كإهانة شعبية تّم التداول بها لفترة طويلة«.

شتيمة من القرون الوسطى

الحدث

لــم يكد الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد 
الثاثاء املاضي  يــوم  تــرامــب، ينهي 
ــة  ــامـ ــعـ ــيـــة الـ ــابــــه أمــــــــام الـــجـــمـــعـ خــــطــ
الــــ72، حتى بدأت  لأمم املتحدة في دورتــهــا 
الــتــحــذيــرات مــن خــطــورة خــطــابــه وتــداعــيــات 
مـــا حــمــلــه مـــن تـــهـــديـــدات وزعـــهـــا عــلــى وجــه 
ــــران.  الــخــصــوص عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإيـ
ــــن »األســــــــوأ  ــاب تـــــــــراوح بـ ــطــ تـــوصـــيـــف الــــخــ
واألخــطــر فــي الــتــاريــخ« الـــذي يــقــدمــه رئيس 
العامة وبن »خطاب  أمــام الجمعية  أميركي 
إعان حرب«، وهو ما يبدو أنه قد بدأ يتحقق 
لــيــس فــقــط مـــع تــصــاعــد احـــتـــمـــاالت انــهــيــار 
االتفاق النووي املوقع مع إيران، بل أيضًا مع 
تصاعد التوتر بن أميركا وكوريا الشمالية، 
متخذًا هذه املرة ليس فقط طابع التهديدات 
العسكرية، بل أيضًا تبادل إهانات على نحو 
دونالد  األميركي  الرئيس  بن  مسبوق  غير 
كــيــم جونغ  الشمالية  تــرامــب وزعــيــم كــوريــا 

-أون. 
ولم ينتظر الزعيم الكوري الشمالي أكثر من 
األميركي  الرئيس  لــلــرّد على خــطــاب  يــومــن 
أمـــــام الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لـــأمـــم املــتــحــدة، 
ردًا  اســتــدعــى  مــا  الشمالية،  بــكــوريــا  املتعلق 
إضــافــيــًا مــن تــرامــب عــلــى كــيــم، مــهــدديــن معًا 
الكورية.  الــجــزيــرة  فــي شبه  الــحــرب  بإشعال 
وقـــــــد تـــــعـــــززت املــــــخــــــاوف مـــــع كــــشــــف وزيـــــر 
هو،  يونغ  ري  الشمالي،  الــكــوري  الخارجية 
»باده  بأن  التلفزيون،  بثها  في تصريحات 
قـــد تــفــكــر فـــي اخــتــبــار قــنــبــلــة هــيــدروجــيــنــيــة 
عــلــى نــطــاق لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل فـــي املحيط 
 
ً
قائا ري  أردف  وإن  )الباسيفيك(«،  الــهــادئ 
»ال أعلم ما يفكر فيه الرئيس كيم بالتحديد، 
بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية األميركي 
أن  تلفزيونية،  مقابلة  في  تيلرسون،  ريكس 
واشــنــطــن »ســتــواصــل جــهــودهــا فــي الساحة 
الدبلوماسية، إال أن كافة خياراتنا العسكرية 
مــطــروحــة عــلــى الـــطـــاولـــة«، مضيفًا »بــعــد أن 
نتمكن من تقييم طبيعة هذا الخطر، سيتخذ 

الرئيس قرارا بشأن الخطوات املناسبة«.
ــدًا، أمـــس  ــ ــديــ ــ ــــب هـــجـــومـــًا جــ ــرامـ ــ  تـ

ّ
وقــــــد شــــــن

طهران ـ العربي الجديد

الـــضـــغـــوط األمــيــركــيــة  إيــــــران عــلــى  رّدت 
عــلــيــهــا بــتــأكــيــد اســتــمــرارهــا فـــي تــطــويــر 
عن  كشفها  مع  الصاروخية،  منظومتها 
بعدما  وذلـــك  جــديــد،  باليستي  صــــاروخ 
ــالـــد تــرامــب  كـــان الــرئــيــس األمــيــركــي دونـ
قد وّجه انتقادات حاّدة لاتفاق النووي 
مــقــابــل  عـــــام 2015،  ــران  ــهــ ــع طــ مــ ــــع  ـ

ّ
ــــوق املـ

تـــشـــديـــد أوروبــــــــي عـــلـــى الـــتـــمـــّســـك بــبــقــاء 
بعض  على  التفاوض  إمكان  مع  االتفاق 
اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــه، فــيــمــا بـــــدا مــســعــى لــجــر 
الــتــفــاوض حـــول برنامجها  طــهــران إلـــى 
الـــصـــاروخـــي، خــصــوصــًا فـــي ظـــل حــديــث 
إيمانويل ماكرون عن  الفرنسي  الرئيس 
ــران عــلــى الصعيد  »الــنــشــاط املــتــزايــد إليــ

الباليستي«.
اإليرانية خال  املسلحة  القوات  وكشفت 
عـــرض عــســكــري أقــامــتــه، أمـــس الــجــمــعــة، 
ــقــــدس«،  ــوع »الـــــدفـــــاع املــ ــبــ بــمــنــاســبــة أســ
والــــــذي يــحــيــي ذكـــــرى الـــحـــرب الــعــراقــيــة 
اإليــرانــيــة، عــن صـــاروخ باليستي جديد 
ــيـــد املــــــــدى ومــــحــــلــــي الــــصــــنــــع يــحــمــل  بـــعـ
ــقـــوات  ــد الـ ــائـ ــر«. وقــــــال قـ ــهـ ــرمـــشـ ــم »خـ ــ اسـ
الــثــوري  لــلــحــرس  الــتــابــعــة  الجوفضائية 
اإليراني، أمير علي حاجي زاده، إن مدى 
هذا الصاروخ يبلغ ألفي كيلومتر، وهو 
ما  عـــدة،  قـــادر على حمل رؤوس حربية 
يــعــنــي تــوجــيــه الـــضـــربـــات ألهـــــداف عـــدة، 
وهي نقطة استثنائية وجديدة في مجال 
في  اإليرانية، مشيرًا  الصواريخ  تصنيع 
تصريحات صحافية إلى أن وزارة الدفاع 

هي التي قامت بتطوير الصاروخ.
الدولية،  بــدا ردًا على الضغوط  مــا  وفــي 
أكـــد الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، 
أن  العسكري،  العرض  له خــال  في كلمة 
منظومتها  بــتــطــويــر  »ســتــســتــمــر  بــــاده 
الصاروخية ســواء أراد اآلخـــرون ذلــك أو 
 إن األســلــحــة اإليــرانــيــة 

ً
رفــــضــــوا«، قـــائـــا

ــن الــــبــــاد  ــ ــ ــاع عـــــن أمـ ــدفــ ــلــ ــدم لــ ــخـ ــتـ ــسـ ـ
ُ
ــت سـ

ــتـــداءات وتــهــديــدات أي  واملــنــطــقــة ضــد اعـ
ــة وملــــواجــــهــــة اإلرهـــــــاب.  ــيـ ــارجـ أطـــــــراف خـ
ــه روحــــانــــي كـــامـــه لــــأطــــراف الــتــي  ــ ووّجــ
 
ً
قائا بتصريحاتها،  بــاده  على  تتهجم 

إن »على هؤالء أن يعلموا أن إيران كانت 
الـــطـــرف الــــذي حــمــى الــشــعــوب املــظــلــومــة 
في سورية والعراق، في وقت دعمت فيه 
تلك األطراف التنظيمات اإلرهابية باملال 
والساح«. ولفت إلى أن »املجتمع الدولي 
بــرمــتــه يــدعــم اســتــمــرار االتـــفـــاق الــنــووي 
أميركا وإســرائــيــل وهــمــا من  على عكس 
تعانيان العزلة في الوقت الراهن، وهذا ما 
بدا جليًا في اجتماع الجمعية العمومية 
لــأمــم املــتــحــدة«، مضيفًا أن مــلــف إيـــران 
الــعــســكــري مــنــفــصــل تــمــامــًا عـــن املــلــفــات 
األخــــــــــرى، وســـتـــســـعـــى طــــهــــران لــتــطــويــر 
املـــنـــظـــومـــة الــتــســلــيــحــيــة والـــصـــاروخـــيـــة 
البرية والبحرية والجوية على  وقواتها 

حد سواء، لحماية املسلمن ككل.
ُيذكر أنه بالتزامن مع العرض العسكري 
الــــذي أقــيــم فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران أمـــس، 
للجيش  التابعة  البحرية  الــقــوات  أجــرت 
فــي منطقة  مـــنـــاورات عسكرية  اإليـــرانـــي 
هــرمــز وبحر  ومــضــيــق  الخليجية  املــيــاه 
وزوارق حربية،  عمان، مستخدمة سفنًا 
ــقـــاتـــات تــابــعــة  ــائــــرات ومـ كــمــا حــلــقــت طــ
ــة فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري  ــويـ ــقـــوات الـــجـ ــلـ لـ

والجيش في سماء تلك املناطق.
في غضون ذلك، كشف تقرير جديد صادر 
عـــن مــؤســســة بــحــثــيــة مــقــرهــا واشــنــطــن 
ــزة مــتــطــورة  ــهـ أن أعــــطــــااًل كــثــيــرة فـــي أجـ
دون  مــن  ســاعــدت  اليورانيوم  لتخصيب 
قصد في التزام إيران بقيود االتفاق. وقال 
ــن الــدولــي فــي تقرير  معهد الــعــلــوم واألمـ
إيــران  التزام  نشرته وكالة »رويــتــرز«، إن 
يــرجــع أيــضــًا إلـــى ســيــاســة إدارة تــرامــب 
ــد مـــراقـــبـــة لـــاتـــفـــاق. وكــــانــــت هــيــئــة  ــ األشــ
املتحدة  لــأمــم  التابعة  الــنــوويــة  الــرقــابــة 
قد أكدت أن طهران ال تزال ملتزمة ببنود 

االتفاق النووي.

طهران ترفع سقف 
التحدي بصاروخ جديد

كيم: ترامب رجل 
عصابات مغرم باللعب 

بالنار ومختل عقليًا

ترامب: كيم رجل 
مجنون وال يخشى 

تجويع شعبه وقتله

زعيم »جيش إنقاذ 
روهينغا«، عطاء اهلل، 

بات اليوم شخصية 
مثيرة للجدل في ميانمار 
وبأوساط الروهينغا، بين 

من يعتبره متهورًا ومن 
يراه مقاتًال ألجل الحرية

باشر الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، تقويض 

إرث سلفه باراك أوباما في 
مسألة االتفاق النووي 

مع إيران، في ظّل عزمه 
»ردع طهران« انطالقًا 

من االتفاق

متابعة إهانات متبادلة بين ترامب وكيم: بيونغ يانغ تهدد بتفجير 
قنبلة هيدروجينية وواشنطن تلوح بالخيار العسكري

  شرق
      غرب

ترامب: التحقيق بتدخل 
روسي باالنتخابات خدعة 

دونالد  األميركي،  الرئيس  يواصل 
ــه لــلــتــحــقــيــقــات فــي  تـــــرامـــــب، رفــــضــ
الــتــدخــل الـــروســـي فـــي االنــتــخــابــات 
األمـــيـــركـــيـــة الـــعـــام املــــاضــــي، والــتــي 
ترامب،  وكتب  »بالخدعة«.  وصفها 
على »تويتر« أمس الجمعة، »خدعة 
روسيا مستمرة. اآلن حول إعانات 
على فيسبوك«، فيما نفى املتحدث 
بيسكوف  ديمتري  الكرملن،  باسم 
لــلــســلــطــات  تــــكــــون  )الـــــــصـــــــورة(، أن 
الــروســيــة أي صــلــة بــنــشــر إعــانــات 
»فــيــســبــوك« متعلقة  عــلــى  دعــائــيــة 
بالسباق االنتخابي األميركي. وقال 
بـــيـــســـكـــوف »نـــحـــن ال نـــعـــرف حــتــى 
كــيــف نــضــع إعــانــًا عــلــى فيسبوك، 
ولــم يشارك  ذلــك مطلقًا،  ولــم نفعل 

الجانب الروسي فيه«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

باكستان والهند تتبادالن
القصف على الحدود 

أعــــــــــــلــــــــــــن مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون هـــــــنـــــــود 
وبــاكــســتــانــيــون، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
القصف على طول الحدود املتنازع 
عليها بن البلدين، أسفر عن مقتل 
ــابـــة 30. ووقـــع  ســتــة مــدنــيــن، وإصـ
ــدود الــتــي  ــ ــحـ ــ ــــاق الــــنــــار عـــبـــر الـ ــ إطـ
تفصل إقليم البنجاب في باكستان 
ــن مــنــطــقــة جـــامـــو الـــتـــي تــديــرهــا  عــ
ــي كـــشـــمـــيـــر، وكــــــان مــعــظــم  الـــهـــنـــد فــ
الباكستاني،  الجانب  الضحايا من 
إذ قتل ستة أشخاص، وأصيب 26.
)رويترز(

إسبانيا: اعتقال شخص 
على عالقة بهجوم 

برشلونة 
اإلسبانية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمـــس الــجــمــعــة، الــقــبــض عــلــى رجــل 
ــة بـــالـــخـــلـــيـــة  ــلــ ــه صــ ــ ــه بـــــــأن لــ ــبـ ــتـ يـــشـ
اإلرهابية التي نفذت الهجمات التي 
مجاورة.  وبلدة  برشلونة  شهدتها 
وذكرت الوزارة، في بيان، أن املشتبه 
به يبلغ من العمر 24 سنة، ويعتقد 
أنــه مــن أصــل مغربي اشــتــرى مــواد 
مــتــفــجــرة، ووفــــر ســـيـــارات لعناصر 
الشخص  هــو  بــه  واملشتبه  الخلية. 
عليه  القبض  يلقى  الـــذي  الــخــامــس 
ــار الــتــحــقــيــقــات فــــي هــجــوم  ــ فــــي إطــ

برشلونة.
)أسوشييتد برس(

تيريزا ماي تقترح فترة 
انتقالية بعد »بريكست«

اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية، 
تــــيــــريــــزا مـــــــاي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
ــــي  الــجــمــعــة، عــلــى االتـــحـــاد األوروبــ
فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة بـــعـــد »بـــريـــكـــســـت« 
مدتها سنتان، مؤكدة أن حكومتها 
ملتزمة احترام واجباتها املالية بما 
خص املــوازنــة األوروبــيــة، ولكن من 
دون أن تحدد املبلغ التي ستسدده. 
وقــالــت مـــاي، فــي خــطــاب فــي مدينة 
فــلــورنــســا اإليــطــالــيــة، إن الــعــاقــات 
بــن بــروكــســل ولــنــدن ستبقى على 
حالها خال الفترة االنتقالية التي 
تقترحها، وذلك بغية تأمن خروج 
املتحدة  للمملكة  ومــنــظــم«  »ســلــس 
من االتحاد األوروبــي. واعتبرت أن 
نــجــاح مــفــاوضــات »بــريــكــســت« بن 
بادها واالتحاد األوروبــي »يصب 

في مصالحنا«. 
)فرانس برس(

شرطة لندن: عبوة 
القطار انفجرت جزئيًا 

ــــدن،  ــنـ ــ ــة لـ ــ ــرطــ ــ ــة شــ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــــت مـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
كــريــســيــدا ديـــــك، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
الــعــبــوة الــنــاســفــة الــبــدائــيــة الــصــنــع، 
إلــى إصــابــة 30  انفجارها  أدى  التي 
شخصًا عــلــى مــن قــطــار أنــفــاق قبل 
ــبـــوع، كـــان مـــن املــمــكــن أن تسبب  أسـ
ضـــــررًا أكـــبـــر بــكــثــيــر، لـــو لـــم تنفجر 
لندن  وأعلنت شرطة  جــزئــي.  بشكل 
إلى  القتل  الشروع في  توجيه تهمة 
أحـــمـــد حـــســـن، فــــي إطــــــار الــتــحــقــيــق 
باالعتداء الذي استهدف مترو لندن.
)رويترز، فرانس برس(
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ميل لميركل وترقب لنتائج اليمين الشعبوي

األلمان يختارون البرلمان الـ19 غدًا
برلين ـ شادي عاكوم

األحــد،  األملــــان،  الناخبون  يتوجه 
ــــإدالء  ــراع لـ ــ ــتـ ــ ــــى صـــنـــاديـــق االقـ إلـ
ــاب بــــرملــــان  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــم النـ ــهـ ــ ــــواتـ ــــأصـ بـ
)بوندستاغ( جديد للبالد، سيكون له الدور 
ــع  ــــة ألربــ ــــدولـ األســـــــاس فــــي رســـــم ســـيـــاســـة الـ
وتشريع  املستشار  وانتخاب  مقبلة  سنوات 

القوانني ومراقبة عمل الحكومة وأدائها.
التاسع  يتنافس على مقاعد »البوندستاغ« 
املـــتـــوقـــع أن تــشــهــد  عــــشــــر، 42 حــــزبــــا. ومـــــن 
ناخب  مليون  لــــ61،5  يحق  التي  االنتخابات 
أملاني اإلدالء بأصواتهم فيها، نسبة مشاركة 
مرتفعة في ظل توقعات الستطالعات الرأي 
تــرجــح فـــوز الـــحـــزب »الــلــيــبــرالــي الـــحـــر« بما 
يقارب 10 في املائة، وبالتالي عودته في هذه 
ــــدورة االنــتــخــابــيــة إلـــى الــبــرملــان االتــحــادي  الـ
مــع الــوافــد الــجــديــد، حـــزب »الــبــديــل مــن أجــل 
في   9 بحوالى  الشعبوي،  اليميني  أملــانــيــا«، 
املائة، إضافة إلى القوى املمثلة حاليا ومنها 
الديمقراطي« الذي رشح  »االتحاد املسيحي 
لـــواليـــة رابـــعـــة املــســتــشــارة الــحــالــيــة، أنجيال 
ميركل، والذي من املتوقع أن يحصل على 36 
فــي املــائــة مــن األصــــوات، مقابل 23 فــي املائة 
لــلــحــزب »االشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي« بزعامة 
ــارتـــن  ــار مـ ــتـــشـ ــلـــى مـــنـــصـــب املـــسـ ــه عـ مـــرشـــحـ
شــولــتــز. كــمــا يحظى أيــضــا حـــزب »الــيــســار« 
بنسبة 9 في املائة، و»الخضر« بنسبة 8 في 
ُيتوقع أي خرق لألحزاب  املائة، وبالتالي ال 
األخـــــرى املـــشـــاركـــة كــــون الــنــظــام االنــتــخــابــي 
يـــفـــرض عــلــيــهــا تـــجـــاوز نــســبــة الــخــمــســة في 
املــائــة لــدخــول »الــبــونــدســتــاغ«. وتــشــيــر هــذه 
ــر حظا  ــ الــتــوقــعــات إلـــى أن مــيــركــل هـــي األوفـ
للفوز، والبقاء بالتالي في منصب املستشارة 

لوالية رابعة.

4828 مرشحًا بينهم 1400 امرأة
أعـــلـــن مـــديـــر االنـــتـــخـــابـــات االتـــحـــاديـــة، ديــتــر 
سارايتر، أن هناك 4828 مرشحا لالنتخابات 
البرملانية العامة، أغلبيتهم من رجال األعمال 
الــصــحــيــة  والــــخــــدمــــات  واإلدارة  ــانــــون  ــقــ والــ
من   348 هناك  فيما  والتعليم،  واالجتماعية 
الــطــالب واملــتــدربــني املهنيني. وبــنّي أن هناك 
61،5 مــلــيــون نـــاخـــب يــحــق لــهــم الــتــصــويــت 
بينهم 31،7 مليون رجل و29،8 مليون امرأة، 
بــزيــادة 3 مــاليــني نــاخــب عــن انــتــخــابــات عام 
2013. ويــمــثــل مــن هــم بــني 30 و59 عــامــا ما 
املرشحني  الناخبني. ومن بني  يقارب نصف 
امــــرأة معظمهن مــن حـــزب »الــخــضــر«،   1400
أي 29 في املائة من نسبة النساء املرشحات. 
ويـــبـــلـــغ عـــمـــر أصــــغــــر املــــرشــــحــــني 18 عـــامـــا 

وأكبرهم 89 عاما.
ــى التي  ولــفــت ســارايــتــر إلـــى أنــهــا املـــرة األولــ
يــشــارك فيها 42 حــزبــا فــي االنــتــخــابــات منذ 
إعــادة توحيد البالد، 16 منها تشارك للمرة 
ــــزاب  ــى فــــي االنـــتـــخـــابـــات، بــيــنــهــا 7 أحـ ــ ــ األولـ
ــــالل الـــعـــامـــني األخــــيــــريــــن، مــنــهــا  تـــأســـســـت خـ
»تـــحـــالـــف الــديــمــقــراطــيــني األملـــــــان« و»حــــزب 
ــــوب« و»حــــزب  ــيــــال« و»هـــيـــب هـ لــجــمــيــع األجــ
ــتــــأجــــر« و»حــــــزب  ــيـــر« و»حـــــــــزب املــــســ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
تكلفة  أن  إلــى  التوقعات  وتشير  النباتيني«. 
يـــــــورو،  ــلــــيــــون  االنــــتــــخــــابــــات ســـتـــبـــلـــغ 92 مــ
وســتــقــوم بــتــســديــدهــا الــســلــطــات االتــحــاديــة 
، األالف 

ً
للواليات، والتي يستفيد منها عــادة

ــلـــى الــعــمــلــيــة  ــمـــني عـ ــيـ ــقـ مــــن املـــســـاعـــديـــن والـ
االنتخابية.

آلية االقتراع والنظام االنتخابي
ــانـــي بــصــوتــه عـــن طــريــق  يــدلــي الــنــاخــب األملـ
االقـــــتـــــراع املــــبــــاشــــر، بـــوضـــع إشــــارتــــني عــلــى 
ــة االنـــتـــخـــاب، أي أن لــلــمــقــتــرع صــوتــني،  ــ ورقـ
لــلــحــزب.  لــلــمــرشــح، والـــثـــانـــي  األول مــبــاشــر 
نائبا،   299 بــوصــول  األول يسمح  فــالــصــوت 
إلى  النواب بطريقة مباشرة  عــدد  أي نصف 
 من 598 نائبا(، 

ً
»البوندستاغ« )املؤلف عادة

ــدد من  ــم الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى أكـــبـــر عــ وهــ
األصــوات في دائرتهم االنتخابية. والصوت 
الــثــانــي يحتسب لــلــحــزب ومــرشــحــيــه الــذيــن 
يــحــتــلــون مـــراتـــب مــتــقــدمــة فـــي ســلــم الــلــوائــح 
وكلما  الواليات.  أي على مستوى  الفدرالية، 
زاد عدد أصوات مرشحي الحزب في القائمة 
كلما أصبحت حظوظه أفضل بامتالك كتلة 
أكبر في البرملان، على أن تنضم األسماء الحقا 
إلى لوائح اتحادية حسب حجم الوالية التي 
ويشكلون  لــالئــحــة  األول  املــرشــح  يــتــزعــمــهــا 

النصف الثاني من أعضاء البرملان.
ويعتبر الصوت الثاني األهم انطالقا من أنه 
يقرر األغلبية النيابية في بلد يعتمد نظاما 
النسبي.  التمثيلي  األســـاس  على  انتخابيا 
ــــول ســتــة  ــرأي وصــ ــ ــ وتــــرجــــح اســـتـــطـــالعـــات الـ
أحــزاب إلى البرملان بــداًل من أربعة موجودة 
حاليا. ونتيجة للنظام االنتخابي املعمول به 
البالد، سينتج عن ذلك كثرة تفويضات  في 
الثاني  الــصــوت  تحصل عليها األحـــزاب مــن 
وعندها يتم توزيعها على القوائم االتحادية، 
أي أنه تمكن االستفادة فقط بالصوت األول 
احتسابها  يعقد عملية  ما  وهــذا  الثاني،  أو 
ــــوات. ومـــن املــمــكــن أن يحصل  عــنــد فـــرز األصـ
حزب في والية ما على أصوات مباشرة أكثر 
من النسبة املئوية للصوت الثاني، وهذا ما 
يتطلب زيــــادة عـــدد نـــواب الــبــرملــان، وهـــو ما 

 .2012 عــام  البرملانية  الكتل  بــني  عليه  اتــفــق 
إمكانية  إلــى  تشير  التوقعات  فــإن  وبالتالي 
وصول أكثر من 700 مرشح إلى برملان 2017، 
عــلــمــا أن الــبــرملــان الــحــالــي يــضــم 630 نــائــبــا، 
ــذا مـــا ســيــعــتــبــر مـــؤشـــرًا ســلــبــيــا لــلــحــيــاة  ــ وهـ

البرملانية.

توقعات بارتفاع نسبة المشاركة
وتـــوقـــع خـــبـــراء االنـــتـــخـــاب أن تــصــل نسبة 
املــشــاركــة فـــي االنــتــخــابــات الــعــامــة إلـــى 80 
باملائة. ولفت هؤالء إلى أن أحد أسبابها قد 
يكون الرغبة بقطع الطريق على املستشارة 
مــــيــــركــــل لــــلــــفــــوز بـــمـــنـــصـــب املـــســـتـــشـــاريـــة 
لوالية رابــعــة. في املقابل، اعتبر آخــرون أن 
الكثيفة هــو محاولة  املــشــاركــة  مــن  الــهــدف 
إثــبــات عكس الــتــوقــعــات الــتــي أعــطــت حزب 
»البديل« أرقاما مرتفعة تسمح له بحضور 
قــــوي ومـــعـــارضـــة نــشــطــة فـــي الـــبـــرملـــان بعد 

االنتخابات.
وفي هذا اإلطار، كشف استطالع للرأي عن 
أن العازفني عن االنتخابات التشريعية في 
عام 2013، قد يشكلون كتلة ناخبة معتبرة 
فــي االنــتــخــابــات الــحــالــيــة. وبــــنّي اســتــطــالع 
ملعهد »فورسا«، نشر أخيرًا، أن 10 في املائة 
من هؤالء يوالون حزب املستشارة ميركل، 
فيما 20 فــي املــائــة مــن الــذيــن امــتــنــعــوا عن 
من  السابقة هم  االنتخابات  في  التصويت 
بزعامة  الديمقراطي«  »االشتراكي  مؤيدي 
شولتز. يشار إلى أن نسبة االقتراع وصلت 
عام 2013 إلى 71،5 في املائة. ويحق للناخب 
التصويت عن طريق البريد بناًء على طلب 
يتقدم به قبل موعد االنتخابات، وهو الحق 
الناخبني في  ربــع  الـــذي استخدمه حــوالــى 

االنتخابات املاضية.

دخول اليمين الشعبوي إلى البرلمان
بحظوظ  مقتنعة  التقليدية  األحــزاب  باتت 
الـــحـــزب الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي، »الـــبـــديـــل من 
أجل أملانيا«، املرتفعة للدخول للمرة األولى 
إلـــى الــبــرملــان األملـــانـــي االتـــحـــادي. تــوقــعــات 
يــغــذيــهــا تــســجــيــل الــــحــــزب لـــحـــضـــور قـــوي 
خـــالل انــتــخــابــات بــرملــانــات الــــواليــــات. فقد 
تمكن منذ عام 2014، من دخــول 12 برملانا 
محليا. من هنا، فإن حصول »البديل« على 
»التطبيع  مقاعد نيابية سيشكل حالة من 
الــديــمــقــراطــي« مـــع الــيــمــني الــشــعــبــوي على 
ــــدول  ــــدد مــــن الـ ــرار مــــا هــــو حـــاصـــل فــــي عـ ــ غــ
ــة األخـــــرى مــثــل فــرنــســا والــنــمــســا  ــيــ األوروبــ
وهــولــنــدا. وبــالــتــالــي ســـوف يتقلص أعـــداد 
نواب الكتل األربعة املوجودة حاليا واملؤلفة 
ــــن »االتــــــحــــــاد املـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«  مـ
و»االشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي« و»الــخــضــر« 

ــار«. وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن  ــ ــــسـ ــيـ ــ و»الـ
خسارة هذه الكتل ستتخطى 90 نائبا.

ويــتــبــنــى »الـــبـــديـــل« فـــي حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة 
خطابا يصوب فيه على اإلسالم والالجئني، 
مــعــتــبــرًا أنـــهـــم يـــهـــددون الـــســـالم فـــي أملــانــيــا. 
ويــقــتــرح إنــشــاء ســجــون أملــانــيــة فــي الــخــارج 
ــلـــمـــدانـــني مــــن األجـــــانـــــب. كـــمـــا يــــصــــوب فــي  لـ
الكامنة  املخاطر  على  االنتخابية  خطاباته 
من تزايد »أسلمة املجتمع«، وهو ما يرون فيه 
مصدر قلق ألملانيا. وفي هذا الصدد، كشف 
أخيرًا،  استطالع نشره  فــي  »فــورســا«  معهد 
أن 36 فـــي املـــائـــة فــقــط مـــن األملـــــان يــعــتــبــرون 
اإلســالم والهجرة واالنــدمــاج مادة  موضوع 
التي تواجه  التحديات  أهــم  دسمة لهم ومــن 
النسبة قد وصلت قبل  بلدهم، بعدما كانت 

عام، إلى 59 في املائة.

تقاطع في البرامج االنتخابية
تتقاطع برامج األحزاب املتوقع وصولها إلى 
امللفات منها  مــن  الكثير  فــي  »الــبــونــدســتــاغ« 
العدالة االجتماعية واألمن والهجرة واملعاش 
التقاعدي والنظام الضريبي وتخفيض نسبة 
الــبــطــالــة والــتــعــلــيــم. وركـــز بــرنــامــج »االتــحــاد 
املسيحي الديمقراطي« بزعامة ميركل، والذي 
روج لحملته تحت شعار »أملانيا بلد يطيب 
الــعــيــش فـــيـــه«، عــلــى مــلــفــات األســـــرة والــعــمــل 
وخـــفـــض الـــضـــرائـــب واألمـــــــن، واعــــــدًا بـــزيـــادة 
الشرطة، فيما انصب  لــقــوات  ألــف عنصر   15
اهــتــمــام الـــحـــزب »االشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي« 
األجــر  فــي  واملــســاواة  والتقاعد  التعليم  على 

واألمن ومكافحة اإلرهاب.
وخــصــص حـــزب »الــبــديــل مــن أجـــل أملــانــيــا« 
حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي حــمــلــت عـــنـــوان 
»أملانيا ثقي بنفسك«، للدعاية ضد اإلسالم 
ــب بــمــكــافــحــة الــجــريــمــة  ــالــ والــــالجــــئــــني وطــ
بشكل خــاص لــدى األجــانــب. كما حمل في 
املــقــتــرحــات تشمل  مــن  بــرنــامــجــه مجموعة 
ــداء الــنــقــاب والــحــجــاب ملــوظــفــات  ــ حــظــر ارتــ
الدوائر الحكومية الرسمية وإلغاء تدريس 
اخــتــصــاص الــعــلــوم اإلســالمــيــة املعتمد في 
عدد من الجامعات األملانية، إلى حظر بناء 
املآذن وإلزامية تسجيل املساجد. وهذا كله 
بــعــدمــا بــــّدل مــن طــروحــاتــه عــنــد تأسيسه، 
ومنها مناهضة للعوملة ومعارضة االتحاد 

األوروبي والعملة املوحدة، اليورو.
ــرالـــي الـــحـــر«  ــبـ ــيـ ــلـ ــزب »الـ ــحــ ــك، خـــــاض الــ ــذلــ كــ
حــمــلــتــه تــحــت عـــنـــوان »دعـــونـــا نــفــكــر بشكل 
جــيــد«. وســعــى خـــالل الــحــمــلــة إلـــى مخاطبة 
التقاعد  ومــنــهــا  تــؤرقــهــم  بملفات  الــنــاخــبــني 
وخـــفـــض الــبــطــالــة واألمـــــــن. واعـــتـــبـــر أنــــه من 
املــهــم إخــضــاع املــؤســســات األمــنــيــة للمراقبة 
الشخصية  بالبيانات  االحــتــفــاظ  رفــضــه  مــع 
لألفراد وضرورة التوفيق بني األمن والحرية 
واحترام الحقوق األساسية في دولة القانون.
املقابل، اعتمد حزب »اليسار« شعار »ال  في 
رغــبــة فــي مــواصــلــة نفس الــســيــاســة«. وشــدد 
على أهمية الحد من ارتفاع اإليجارات، وعلى 
الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة وتــصــحــيــح املــعــاشــات 
الـــتـــقـــاعـــديـــة ووقــــــف تـــصـــديـــر األســـلـــحـــة، فــي 
وقــــت ال يـــــزال فــيــه حــــزب »الـــخـــضـــر« يحمل 
موضوعاته التي تخص البيئة أواًل، وخاض 
الخضر«.  اخــتــار  »لــهــذا  حملته تحت شــعــار 
التقليل  أخــرى منها  ورّكــز على موضوعات 
الدولة وملفات  إدارات  البيروقراطية في  من 
ــاج والــــهــــجــــرة. وهــــذه  ــ ــدمـ ــ أخــــــرى تـــخـــص االنـ
األساسيان  الحزبان  أيضا  تبناها  القضايا 
فــــــي الـــــــبـــــــالد، »املــــســــيــــحــــي الــــديــــمــــقــــراطــــي« 
تشديدهما  مــع  الديمقراطي«  و»االشــتــراكــي 
ــرورة إنــتــاج قــانــون عــصــري يعتمد  عــلــى ضــ
نــــظــــام الـــنـــقـــاط ويـــســـمـــح بــــدخــــول أصـــحـــاب 
املــهــن واملــؤهــلــني مـــن الــحــرفــيــني والــتــقــنــيــني، 
قبل  واللغة  الــســن  شـــروط  أن يستوفوا  على 
البالد، مع االلتزام بترحيل الالجئني  دخــول 
ــم. أمـــــــا حــــزب  ــهــ ــبــــات لــــجــــوئــ ــلــ ــة طــ ــ ــــوضـ ــرفـ ــ املـ
»اليسار«، فاعتبر أن موضوع الهجرة يشكل 
 مــــن أن 

ً
ــك مـــخـــافـــة ــ ــان وذلــ ــ ــ ــــدى األملـ هـــاجـــســـا لـ
تصبح البالد مجتمع هجرة مفتوحا.

ــيــــة،  وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة الــــدفــــاعــ
يـــعـــتـــزم حـــــزب مـــيـــركـــل، وحــــتــــى عـــــام 2025، 
زيـــادة ميزانية الــدفــاع حتى 2 فــي املــائــة من 
الناتج املحلي اإلجمالي، كما يطالب »حلف 
شــمــال األطــلــســي« والــواليــات املــتــحــدة. وهــذا 
مـــا تــرفــضــه أحــــــزاب »الـــخـــضـــر« و»الـــيـــســـار« 
ــراطــــي« الــــــــذي قـــال  ــقــ ــمــ ــديــ و»االشــــــتــــــراكــــــي الــ
ــذا يتطلب  ــ مـــرشـــحـــه، شــولــتــز أخــــيــــرًا، إن »هـ
مليار   35 مــن  السنوية  الــدفــاع  ميزانية  رفــع 
يورو إلى حدود 65 مليارا تقريبا، واألفضل 
الــبــنــيــة التحتية  ــوال فـــي  ــ أن نــضــخ تــلــك األمــ
والتطوير واالبتكار واالستثمار في الطاقات 

الشبابية«، بحسب تعبيره.

مصير الرئيس الحالي للبرلمان
بعد 37 عاما قضاها في البرملان، بينها 12 
سنة رئيسا له، قرر الرئيس نوربرت الميرت، 
املنتمي إلى الحزب »املسيحي الديمقراطي« 
اعتزال العمل السياسي والذهاب إلى التقاعد 
في نهاية تستحق التقدير برأي السياسيني 
ــذي انــتــخــب ألول  األملـــــان. وهـــو الــســيــاســي الــ
مــرة عــام 1980 كعضو فــي الــبــرملــان األملــانــي 
وانتخب رئيسا له عام 2005. ومعروف عنه 

بأنه لم يكن حزبيا أبدًا.
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الجديد من قبل حزب  للبرملان  االفتتاحية  الجلسة  تــرؤس  احتمال  لتفادي 
فلهيلم فون غوتبيرغ )77  أملانيا« في حال فوز مرشحه  أجل  »البديل من 
عامًا( بصفته رئيسًا للسن، اقترح رئيس البرملان نوربرت الميرت، تغيير 
القاعدة، وتقوم على أن يترأس الجلسة النائب الذي يتمتع بأطول فترة عمل 
في البرملان. هكذا، قد يدير الجلسة االفتتاحية وزير املالية الحالي، فولفغانغ 

شويبله )الصورة(، وهو نائب منذ 1972.

ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون )الصورة(، الكثير من االنتخابات 
العامة األملانية. وإذا كان مرتاحًا الحتمال فوز املستشارة أنجيال ميركل، إال 
. وتشير الخبيرة في املعهد األملاني 

ً
أن شهر العسل بينهما قد ال يدوم طويال

للسياسة الخارجية ببرلني كلير ديمسماي، إلى وجود »خالفات حقيقية« 
بينهما، إذ تدعو فرنسا إلى »التضامن« وتقاسم املوارد، فيما تطالب أملانيا 

بضبط العجز في امليزانيات العامة.

ــان )الـــصـــورة(، عــن أمــلــه فــي فوز  أعـــرب رئــيــس وزراء املــجــر، فيكتور أوربــ
املستشارة األملانية أنجيال ميركل، بوالية رابعة عقب االنتخابات البرملانية 
غدًا األحــد. وقــال في حديث إذاعــي، أمس الجمعة: »نتلو صالة صامتة من 
هــذا يصب في مصلحتنا وفقًا  الحالية، ألن  املستشارة  تمديد واليــة  أجــل 
التباينات  مــن  الــرغــم  املــوقــف على  هــذا  ويــأتــي  املتاحة حــالــيــًا«.  لإلمكانيات 

العميقة بينه وبني ميركل بشأن ملف الالجئني في أوروبا.

من سيرأس الجلسة 
االفتتاحية؟

شهر عسل 
لن يدوم؟ 

أوربان »يصلي« 
لفوز المستشارة

تبدو االنتخابات البرلمانية األلمانية، المقررة غدًا، مختلفة عن سابقاتها خصوصًا لجهة عدد األحزاب التي تتنافس للوصول إلى 
الرغم من عدم توقع مفاجآت في ما يتعلق بوضعية تحالف يمين الوسط الذي  »البوندستاغ« والتي وصلت إلى 42. وعلى 

تقوده أنجيال ميركل، لكن االنتخابات ستكون حاسمة لمعرفة مدى تنامي نفوذ اليمين الشعبوي

)Getty/ميركل خالل حملتها االنتخابية في مدينة اشترالزوند، شمال ألمانيا، قبل أيام )شين غالوب

■  61.5 مليون ناخب يحسمون التنافس بين 42 حزبًا في استحقاق طغت 
      عليه قضايا األمن واللجوء والهجرة والعدالة االجتماعية والبطالة

■  ينتظر أن يدخل حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني الشعبوي البرلمان 
      للمرة األولى ورهان على نسبة التصويت له
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