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قصف إسرائيلي 
يستهدف قطاع غزة 

قــصــف الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي، فجر 
أمــس اإلثــنــن، موقعًا يتبع لكتائب 
عز الدين القسام، الجناح العسكري 
لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة، 
مـــن دون وقــــوع إصــــابــــات. وأفــــادت 
بأن  إسرائيلية  إلكترونية  صحف 
فذ بذريعة إطالق صاروخ 

ُ
القصف ن

ــزة، بــاتــجــاه إســرائــيــل،  مـــن قــطــاع غــ
سقط بالقرب من السياج الحدودي 
فــــي مــنــطــقــة »أشــــــكــــــول«، املـــحـــاذيـــة 

للقطاع. 
)األناضول(

نائب كويتي يقترح قانونًا 
لتجريم حزب اهلل وأنصاره

ــد  ــيــ قــــــــــــّدم الــــــنــــــائــــــب الـــــكـــــويـــــتـــــي ولــ
الـــطـــبـــطـــبـــائـــي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
اإلثــنــن، إلـــى مجلس األمــــة، اقــتــراح 
اللبناني  الله  حــزب  لتجريم  قانون 
وتصنيفه »تنظيمًا إرهابيًا« يشمل 
ــــى 20  عـــقـــوبـــات بــالــســجــن تـــصـــل إلـ
عــامــًا بــحــق أنــصــار الــحــزب. ويــأتــي 
ــراح الــــقــــانــــون بـــعـــد احـــتـــجـــاج  ــ ــتــ ــ اقــ
الــكــويــت رســمــيــًا لـــدى لــبــنــان بشأن 
ــتـــدريـــب 21  حـــــزب الـــلـــه واتــــهــــامــــه بـ
ــر املـــاضـــي  ــهـ شـــخـــصـــًا أديـــــنـــــوا الـــشـ
وعقب  إرهــابــيــة«،  »خــلــيــة  بتشكيل 
إيرانيًا بسبب  دبلوماسيًا   15 طرد 
مــع هذه  لطهران  مفترضة  عــالقــات 
املــجــمــوعــة. إلـــى ذلــــك، أكـــد املــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، بــهــرام 
قاسمي، أن الكويت لم تطرد السفير 

اإليراني ولم تطلب منه املغادرة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

بن سلمان يتولى إدارة 
شؤون السعودية مؤقتًا

قــال أمــر صــادر عن الــديــوان امللكي 
الــســعــودي، أمــس اإلثــنــن، إن امللك 
سلمان بن عبد العزيز غادر البالد 
في عطلة، وأناب ولي العهد، األمير 
ــإدارة شــؤون  محمد بــن ســلــمــان، بــ
البالد في غيابه. ونقل األمر امللكي 
الذي نشرته وكالة األنباء الرسمية 
»واس« عن العاهل السعودي قوله 
»نــظــرًا لعزمنا عــلــى الــســفــر خــارج 
ــنــــن... فقد  املــمــلــكــة هـــذا الـــيـــوم اإلثــ
أمــرنــا هــذا صاحب  أنبنا بموجب 
الــســمــو املــلــكــي األمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
فــي إدارة شـــؤون الـــدولـــة، ورعــايــة 
مصالح الشعب خالل فترة غيابنا 

عن اململكة«.
 )رويترز(

31 نائبًا تونسيًا يتضامنون 
مع محامي »األرض« 

تـــونـــســـيـــًا عــن  ــًا  ــيــ ــانــ ــرملــ بــ ــر 31  ــ ــّبـ ــ عـ
مساندتهم وتضامنهم مع الناشط 
الحقوقي والسياسي املصري، خالد 
ــنـــواب  ــورة(. وطــــالــــب الـ ــ ــــصــ عـــلـــي )الــ
الـــتـــونـــســـيـــون الـــســـلـــطـــات املــصــريــة 
الـــذي يتعرض  التضييق  كــل  بــرفــع 
الجيزة،  لــه. وقـــررت محكمة شــمــال 
ــيــــل الــقــضــيــة  أمـــــــس اإلثــــــنــــــن، تــــأجــ
املقدمة ضد علي، التهامه بارتكاب 
»فــعــل فـــاضـــح« ورفــــع يــــده بــإشــارة 
»مــســيــئــة«، عــقــب الــحــكــم بــمــصــرّيــة 
جــزيــرتــي »تـــيـــران وصــنــافــيــر«، إلــى 

سبتمبر/أيلول املقبل. 
)العربي الجديد(

»فتح« مستاءة من بيان 
الرباعية

ــلــــى لـــســـان  ــــح، عــ ــتـ ــ ــة فـ ــ ــركـ ــ ــــرت حـ ــبـ ــ عـ
املــركــزيــة للحركة،  اللجنة  أمــن ســر 
جبريل الــرجــوب، أمــس اإلثــنــن، عن 
اســتــيــائــهــا مــن الــبــيــان الـــصـــادر عن 
الرباعية الدولية املتعلق باألوضاع 
الـــــراهـــــنـــــة فــــــي الــــــقــــــدس واملــــســــجــــد 
ــتــــي ســــــاوت فـــيـــه بــن  األقــــصــــى، والــ
الضحية والجالد، بعدما غيرت في 
الــوضــع على  إبــقــاء  بيانها مــفــهــوم 
مــا كـــان عــلــيــه فــي املــســجــد األقــصــى 
وباحاته. وأكدت الحركة أن الوضع 
الـــعـــام 1967 ال يسمح  مــنــذ  الــقــائــم 
بـــــدخـــــول املـــســـتـــوطـــنـــن لــلــمــســجــد 

األقصى وباحاته.
)العربي الجديد(

الدوحة ـ العربي الجديد

أردوغــان،  التركي رجــب طيب  الرئيس  اختتم 
الدوحة،  الخليجية، من  االثنن، جولته  أمس 
قــطــر، تميم بن  التقى فيها بأمير دولـــة  الــتــي 
بامللك  ثاني، بعدما اجتمع في جــدة  آل  حمد 
سلمان بن عبد العزيز، وبولي العهد، محمد 
األحمد  الكويت صباح  بأمير  ثم  بن سلمان، 
الــصــبــاح، بينما انــضــمــت روســيــا إلـــى قائمة 
عــارضــي تــأديــة وســاطــة فــي املــلــف الخليجي، 
ــة ســيــرغــي  ــيـ ــارجـ وهـــــو مــــا أعـــلـــنـــه وزيــــــر الـــخـ
أردوغـــان وأمير  اللقاء بــن  الفـــروف. واستمر 
قــطــر ســاعــتــن ونــصــف الــســاعــة فـــي الـــديـــوان 
األمــــيــــري، أعــقــبــتــه مـــأدبـــة طـــعـــام عــلــى شــرف 
الرئيس التركي. وقالت وكالة األنباء القطرية 
ــه تـــم خــــالل الــلــقــاء بحث  الــرســمــيــة »قـــنـــا«، إنــ
ــيـــة، ال  »تــــطــــورات األحــــــداث اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

ــطــــورات  ــتــ بـــعـــد ســلــســلــة مــــن األحــــــــــداث والــ
تسوية  اقــتــراب  عــن  وتسريبات  السياسية 
ــاد  ــرة فــــي الــــيــــمــــن، عـ ــ ــدائــ ــ تـــنـــهـــي الــــحــــرب الــ
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مــجــددًا عــلــى صعيد 
»الــتــحــالــف الــعــربــي«  الــعــمــلــيــات الــجــويــة لـــ
واملواجهات امليدانية، في أكثر من محافظة 

بالبالد.
الـــ48 ساعة املاضية، خيمت أجــواء  وخــالل 
الــتــصــعــيــد عــلــى أكــثــر مـــن جــبــهــة، إذ أكـــدت 
»الـــعـــربـــي  ــادر مــحــلــيــة فــــي صـــنـــعـــاء لــــ مــــصــ
الـــجـــديـــد«، أن »الــتــحــالــف« عــــاود ضــربــاتــه 
الغارات  واستهدفت  العاصمة.  في  الجوية 
ــــوات املـــوالـــيـــة  ــقـ ــ ــع تــســيــطــر عــلــيــهــا الـ ــواقــ مــ
لــلــرئــيــس املـــخـــلـــوع، عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، 
و»جماعة أنصار الله« )الحوثين(، جنوب 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ ــة، بـ ــمـ ــال شـــــرق الـــعـــاصـ ــمــ وشــ
ــهـــات بـــن قـــــوات الــشــرعــيــة  تــصــعــيــد املـــواجـ

والجهود  واملساعي  الخليجية  األزمــة  سيما 
والطرق  بالحوار  وحلها  الحتوائها  املبذولة 
دولة  وساطة  الطرفان  وثمن  الدبلوماسية«. 
املباحثات  تناولت  كما  األزمـــة.  لحل  الكويت 
»الـــجـــهـــود املـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن فــــي مــكــافــحــة 
اإلرهــــــــاب والـــتـــطـــرف لــلــعــمــل عـــلـــى الـــحـــد مــن 
هــذه اآلفـــة الــتــي تــهــدد أمــن املنطقة، وذلـــك من 
خـــالل الــجــهــود اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة املــبــذولــة 
ملحاربتها بكافة صورها وأشكالها ومصادر 
القطري.  الرسمي  اإلعــالن  بحسب  تمويلها«، 
ــنـــاول الــجــانــبــان »مــــجــــاالت الــتــعــاون  كـــذلـــك تـ
ــا فــــي املــــجــــاالت  ــبــــل تـــطـــويـــرهـ ــتـــركـــة وســ املـــشـ
الدفاعية والعسكرية واالقتصادية والتجارية 
واالستثمارية«. وحضر الجلسة عبد الله بن 
الـــوزراء واملسؤولن  حمد آل ثاني، وعــدد من 
بوفدي البلدين. وإثر ذلك، عقد أعضاء الوفد 
التركي املرافق للرئيس أردوغان اجتماعًا مع 

نظرائهم القطرين.
ووصــــل أردوغـــــان إلـــى الـــدوحـــة، أمــــس، قــادمــا 
من الكويت، في ختام جولته الخليجية التي 
بدأها أول من أمس بزيارة السعودية. ورافق 
أردوغان في جولته الخليجية، عقيلته أمينة، 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
ووزيـــــــر االقـــتـــصـــاد نـــهـــاد زيـــبـــكـــجـــي، ووزيـــــر 
الــطــاقــة واملـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة بـــــراءت الــبــيــرق، 
ــر الــدفــاع نـــور الــديــن جــانــكــلــي، ورئــيــس  ووزيــ
ــان الــعــامــة لــلــجــيــش، الــجــنــرال خلوصي  ــ األركـ
أكــــار، ورئــيــس االســتــخــبــارات الــعــامــة حــاقــان 
فيدان. وقال املتحدث باسم الرئاسة التركية، 
الزعماء  مع  »اتفق  الرئيس  إن  قالن،  إبراهيم 
الـــذيـــن الــتــقــاهــم فـــي جــولــتــه الــخــلــيــجــيــة على 

مــــصــــر«. وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، رحـــــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، بـــوريـــس جــونــســون، 
»بالتزام أمير قطر بمكافحة اإلرهاب بجميع 
ــك الـــتـــمـــويـــل«. وأضــــاف  مـــظـــاهـــره، بــمــا فـــى ذلــ
ــي تـــصـــريـــحـــات نـــقـــلـــتـــهـــا عــنــه  ــ جــــونــــســــون، فـ
أن تستجيب  »نأمل  بريطانية:  إعــالم  وسائل 

اليمنية والحوثين وحلفائهم، في مديرية 
مــع ضربات  بالتزامن  ِنــهــم، شــرق صنعاء، 

»التحالف« في مناطق املواجهات. جوية لـ

اشتعال جبهة المخا
وجاء التصعيد في صنعاء، في ظل ارتفاع 
وتــــيــــرة املــــواجــــهــــات الـــــدائـــــرة عـــلـــى طــرفــي 
الــغــربــي، شــمــااًل فــي منطقة ميدي  الساحل 
بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية، 
وجنوبًا فــي جبهة املــخــا، غــرب تــعــز، حيث 
تـــســـعـــى قـــــــوات يــمــنــيــة مــــوالــــيــــة لــلــشــرعــيــة 
إمــاراتــيــة، للسيطرة على  بــقــوات   

ً
مــدعــومــة

مزيد من املناطق الساحلية القريبة من باب 
املندب.

ـــي الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــحـــدث فـــيـــه مـــصـــادر  وفــ
ــــوات الــشــرعــيــة عـــن تــصــعــيــد محتمل  فـــي قـ
»التحالف العربي« في محافظة الحديدة،  لـ
وســــط الــســاحــل الـــغـــربـــي، أكــــد الــحــوثــيــون، 
قواتهم استهدفت زورقــًا  أن  اإلثــنــن،  أمــس 
ــقـــوم بــمــهــام  ــالـــف« يـ ــتـــحـ حـــربـــيـــًا لــــقــــوات »الـ
السواحل  قبالة  ــرادارات،  الــ على  التشويش 
اليمنية، غــربــي الــبــالد، وهــو الــتــطــور الــذي 
يرفع بدوره من احتماالت التصعيد مجددًا 
في املناطق الساحلية، كما حصل في فترات 
 
ً
فرقاطة الحوثيون  استهدف  حــن  سابقة، 

سعودية قبالة سواحل الحديدة في أواخر 
يناير/كانون الثاني املاضي.

وكـــــان الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــد قـــد بــــدأ بــإعــالن 
الحوثين إطـــالق صـــاروخ »بــالــســتــي« قيل 
ــاروخ ســكــود  ــ إنـــه مـــن نـــوع »بـــركـــان 2« )صــ
في  نفطية  منشأة  بــاتــجــاه  محليًا(،  مــطــور 

األولــى  املــرة  وهــي  السعودية،  ينبع  مدينة 
التي يعلن فيها عن إطالق صاروخ باتجاه 
ــة. ولــــم يـــصـــدر عـــن »الــتــحــالــف  ــنـ هــــذه املـــديـ
بــيــان يــؤكــد مــا أعلنه الحوثيون،  الــعــربــي« 
غير أن التصعيد الذي ساد صنعاء وكذلك 
مــحــافــظــة عـــمـــران، إلـــى الــشــمــال مــنــهــا، عــزز 

مزاعم الحوثين بإطالقه.

»ما بعد الرياض«
لـــم يــقــتــصــر الــتــصــعــيــد مـــن قــبــل الــحــوثــيــن 
ــــد إلــــى  ــتـ ــ ــلــــى إطــــــــالق الــــــــصــــــــاروخ، بـــــل امـ عــ
ــقـــوة  »الـ ـــ ــا ُيـــســـمـــى بـ ــى مــ ــ بـــيـــان مـــنـــســـوب إلـ
الصاروخية« التابعة للجماعة، يوم األحد 
املـــاضـــي، أعــلــنــت فــيــه األخـــيـــرة أنــهــا تدشن 
ــا بـــعـــد الـــــريـــــاض«، أي وصــــول  ــلـــة مــ »مـــرحـ
الــــصــــواريــــخ ملـــنـــاطـــق أبــــعــــد مــــن الــــريــــاض. 
إعـــدام  عــلــى  ردًا  التصعيد جـــاء  أن  وذكــــرت 
أربــــعــــة أســــــرى مــــن قـــبـــل مــســلــحــن مـــوالـــن 
 
ً
معلنة إماراتية،  وقــوات  اليمنية  للشرعية 

فــي الــبــيــان، أن »مــصــافــي الــنــفــط أصبحت 
هــدفــًا عــســكــريــًا، وعــلــى الــشــركــات األجنبية 
ــدوان أن تــأخــذ  ــعــ الــعــامــلــة لــــدى تــحــالــف الــ

عملياتنا الصاروخية بمحمل الجد، وهذا 
أول وآخر تنبيه بالنسبة لها«، وفق ما ورد 

في بيان الحوثين.
وكان الحوثيون قد أطلقوا صاروخًا باتجاه 
األراضي السعودية في مايو/أيار املاضي، 
ــد  ــالـ قــبــيــل زيـــــــارة الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـ
ــريــــاض، غــيــر أن الــتــصــعــيــد  تـــرامـــب، إلــــى الــ
امليداني غربًا في جبهة املخا، غرب تعز، بدأ 
منذ أيـــام، قبل إعــالن الحوثين عــن إطــالق 

صاروخ باتجاه األراضي السعودية.
وتـــمـــثـــل »الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة«، الــتــي 
بعد  الله«  أنصار  »جماعة  عليها  سيطرت 
اســتــيــالئــهــا عــلــى مــخــازن الــجــيــش اليمني، 
ــتـــي تــلــقــى  ــرز عـــنـــاويـــن الــتــصــعــيــد الـ ــ مــــن أبــ
وصف بأنها مصدر تهديد 

ُ
 وت

ً
أصداًء دولية

ــرة  ــيـ لـــلـــســـعـــوديـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن األخـ
التي استقبلت ما بن 20 إلى 30 صاروخًا 
اعــتــراض  الــحــرب، غالبًا مــا تعلن  بــدء  منذ 
وإسقاطها  الجوية  بالدفاعات  الصواريخ 

دون وقوع أضرار مادية تذكر.
ــيـــر بــعــد أشـــهـــر من  ــأتـــي الــتــصــعــيــد األخـ ويـ
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــتــي تـــراجـــع معها 
باإلضافة  الــبــالد،  الحرب في جنوب  مسار 
إلـــى الــتــســريــبــات الــتــي تــتــحــدث عـــن تــوجــه 
ــاراتـــي لــدعــم تــســويــة أو اتــفــاق  ســـعـــودي إمـ
إلنـــهـــاء الـــحـــرب، املــســتــمــرة مــنــذ 28 شــهــرًا، 
اإلنساني  للوضع  تــدهــور مستمر  ظــل  فــي 
فــي الــبــالد كنتيجة لـــأضـــرار االقــتــصــاديــة 
الــتــي خلفتها وتــتــركــهــا الــحــرب والــحــصــار 
الــبــالد، بــن أكثر مــن مركز وقــوى  وانقسام 

عسكرية مسيطرة.

واملــبــادرات  الكويت  ضــرورة استمرار مبادرة 
الراهنة لحل األزمة عبر التفاوض والحوار«. 
وأضاف قالن، في بيان أمس االثنن، أنه جرى 
اللقاءات على »ضـــرورة وحدة  التأكيد خــالل 
الصف بن الدول اإلسالمية وحماية الحقوق 

السيادية للدول«.
وقـــد رحــبــت وزارة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، في 
ــنـــن، بـــدعـــوة أمــيــر قــطــر، في  بـــيـــان، أمــــس اإلثـ
خــطــابــه يـــوم الــجــمــعــة، لــلــحــوار مـــن أجـــل حل 
الخليجية، واعتبرتها »تطورًا واعدًا«.  األزمة 
ــــوزارة إنــهــا رأت مــواقــف مــن طرفي  وقــالــت الــ
إيجابية«. وشجعت  إشـــارات  »تحمل  األزمـــة، 
»جــمــيــع جـــهـــود إيـــجـــاد حـــل ســـريـــع لــلــخــالف 
بــن قطر وعــدد مــن مــن شركائها فــي مجلس 
الــتــعــاون لـــدول الخليج الــعــربــيــة، إضــافــة إلى 

السعودية واإلمارات ومصر والبحرين لذلك، 
من خالل اتخاذ خطوات نحو وقف املقاطعة، 
ما سيتيح إجــراء مناقشات موضوعية حول 

الخالفات املتبقية«.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــــــرب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
فتح  في  أمله  عن  ألفانو  أنجيلينو  اإليطالي 
ــة قــطــر والــســعــوديــة  الـــحـــدود الــبــريــة بـــن دولــ
له،  ألفانو، في بيان  كبادرة حسن نية. ودعــا 
إلى »حوار صادق يضم أطراف دول الحصار 
وقــطــر عــلــى أســــاس احـــتـــرام الــقــانــون الــدولــي 
ــتــــرام ســـيـــادة كـــل بــلــد وكـــرامـــتـــه مـــن أجــل  واحــ
تــخــفــيــف حـــدة الـــتـــوتـــرات والــتــصــدي ألصـــول 
الخالف في أقرب وقت ممكن من أجل التوصل 
إلى حل طويل األمد ومستدام«. وأشــاد وزير 
الــخــارجــيــة اإليـــطـــالـــي بـــمـــذكـــرة الــتــفــاهــم بن 
الواليات املتحدة وقطر والتشريعات الجديدة 
ــــاب وتــمــويــلــه.  الــتــي أدخــلــتــهــا قــطــر ضــد اإلرهـ
تؤكد  إيجابية  »تمثل تطورات  أنها  وأوضــح 
الــــتــــزام قـــطـــر كــعــضــو فــــي االئــــتــــالف الــعــاملــي 
املناهض لتنظيم داعش«. وعبر الوزير ألفانو 
عـــن تــقــديــره ملـــا ســمــاه »اإلرادة الــتــي أبــدتــهــا 
اجتماعات  بعد  والسعودية  اإلمـــارات  من  كل 
ــع وزيــــــــري خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن فــي  عـــقـــدهـــا مــ
زياراتهما األخيرة لروما وما عبروا عنه من 
أجل مواصلة القنوات الدبلوماسية للتوصل 
إلــــى حــــل«. وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي 
ضرورة »استعادة التعاون بن بلدان مجلس 
الوقت  وفــي  كــامــل  الخليجي بشكل  الــتــعــاون 
ــاب  ــ املــنــاســب لــتــقــديــم رد مــشــتــرك عــلــى اإلرهـ
والتطرف«، معربًا عن قلق بــالده العميق من 

اآلثار اإلنسانية املترتبة على األزمة.

هبة 
األقصى

جريمة 
السفارة 

اإلسرائيلية

األقــــصــــى لــــعــــدم تــفــجــيــر الـــــشـــــارع الـــعـــربـــي 
ــات الــتــي تجتاح  ــ فـــي ظـــل الــعــديــد مـــن األزمــ
الــدول العربية. وأضافت املصادر أن  بعض 
لنظرائهم  أوضـــحـــوا  املــصــريــن  املــســؤولــن 
فــي تــل أبــيــب خــطــورة مــا يــجــري فــي محيط 
املسجد األقــصــى، كونه يــؤدي إلــى تصعيد 
التوتر في بعض العواصم العربية، ومنها 
بــشــكــل يصعب  وتـــونـــس،  واألردن  الــقــاهــرة 
السيطرة عليه. وأشــارت إلى أن االتصاالت 
بن الجانبن املصري واإلسرائيلي، تركزت 
عــلــى الــوضــع الــحــرج لــلــقــيــادة املــصــريــة في 
ــزام مــــزيــــد مــن  ــ ــتـ ــ ــلـــى الـ ظــــل عـــــدم قـــدرتـــهـــا عـ
الصمت في ظل حالة الغضب من املمارسات 
اإلسرائيلية في محيط املسجد األقصى. في 
املقابل، كشفت املصادر عن اتصاالت أجرتها 
قيادات في جهاز االستخبارات املصري مع 
مــســؤولــن بـــارزيـــن فـــي حــركــتــي »حـــمـــاس« 
ــــم تــــحــــددهــــم -  ــــاد اإلســــــالمــــــي« - لـ ــهـ ــ ــــجـ و»الـ

رسمية إلى أن الخالف دار حول األثاث، من 
دون أن يتبن املــبــادر إلــى إثـــارة املــوضــوع، 
أعقبه تبادل للطعن وإطــالق النار، من دون 
أن يتبن أيضًا البادئ. كما تعددت الروايات 
حول مقتل الطبيب، الذين تقول املصادر إنه 
اإلسرائيلية  الــســفــارة  لصالح  شقته  يؤجر 
مــنــذ نــحــو 10 ســـنـــوات. وفــيــمــا تــقــول روايـــة 
ــادر إلنــقــاذ مــحــمــد، تقول  إنـــه قــتــل بــعــد أن بـ
أخرى إن الضابط اإلسرائيلي قتله حتى ال 
يكون شــاهــدًا على مــا جــرى. وقــدمــت وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية، أمس، روايتها بشأن 
 
ً
»عامال أن  إلــى  بيان،  في  الجريمة، مشيرة، 
ــًا إلــــى شــقــة حـــارس  ــاثـ ــان يــنــقــل أثـ أردنــــيــــًا كــ
األمن املقيم في مبنى تابع للسفارة، حاول 
إثــر خالف  فــي ظــهــره  للبراغي  طعنه بمفك 
نشب بينهما مساء األحد، وأن »الحارس رد 
بإطالق النار فقتل العامل وأصاب عن طريق 
الخطأ صاحب الشقة، وهــو طبيب كــان في 

املكان. وتوفي الطبيب متأثرًا بإصابته«.
وفـــــي حــــن أعـــلـــن مـــصـــدر حـــكـــومـــي أردنـــــي 
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ــلـــيـــمـــيـــة  ــفـــت االتــــــــصــــــــاالت اإلقـ ــثـ ــكـ تـ
والدولية للتخفيف من حدة التوتر 
املحتلة  الفلسطينية  األراضـــي  فــي 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بــســبــب اإلجـــــــراءات الــتــي 
ــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي في  اتــخــذتــهــا قــ
مــديــنــة الـــقـــدس ومــحــيــط املــســجــد األقــصــى، 
فيما أعلن الهالل األحمر الفلسطيني، أمس 
فلسطينين  استشهاد خمسة  عــن  اإلثــنــن، 
يوليو/   14 منذ  فلسطينيًا،   1085 وإصــابــة 
تموز الحالي. وكشفت مصادر دبلوماسية 
ــا الـــقـــاهـــرة  ــهـ ــرتـ ــــاالت أجـ ــن اتـــــصـ مـــصـــريـــة عــ
ــر بــجــهــاز االســتــخــبــارات ووزارة  ــ عــبــر دوائـ
االحتالل  سلطات  فيها  طالبت  الخارجية، 
التي  اإلجـــراءات  اإلسرائيلي بضرورة وقف 
اتخذتها في مدينة القدس ومحيط املسجد 

عمان ـ محمد الفضيالت

يغالب زكريا جــواوده، والد محمد 
)17 عــامــًا(، الــذي قتل مساء األحــد 
ــل شـــقـــة تــســتــأجــرهــا  ــ املــــاضــــي داخــ
الـــســـفـــارة اإلســرائــيــلــيــة فـــي عـــّمـــان، دمــوعــه 
ــــك خــالل  الـــتـــي تــنــســاب عــلــى وجــنــتــيــه، وذلـ
املهنئن  أو  ابــنــه،  بــوفــاة  املعزين  استقباله 
مّمن أطلقوا على الشاب »شهيد السفارة«. 
ــرأي الـــعـــام، ووضــعــت  ــ وشــغــلــت الــحــادثــة الـ
هيبة الــدولــة األردنـــيـــة عــلــى املــحــك، بعدما 
قتلهما  أردنــيــان،  ذهب ضحيتها مواطنان 
ضــابــط إســرائــيــلــي، هــمــا إضــافــة لــجــواوده، 
ــة، مـــالـــك  ــ ــارنـ ــ ــمـ ــ ــام، بــــشــــار حـ ــ ــــظـ ــعـ ــ ــيـــب الـ ــبـ طـ
الــشــقــة الـــتـــي شـــهـــدت الـــحـــادثـــة. الــجــريــمــة، 
وقــبــل اتــضــاح تــفــاصــيــل مــا حــصــل، فتحت 
النقاش حول سيادة الدولة، وقيمة املواطن 
السلطة، وهــي قيمة يرهنها  لــدى  األردنـــي 
املــعــنــيــون بــالــقــصــاص مـــن الــقــاتــل ووضـــع 
- اإلسرائيلية على  األردنية  العالقات  ملف 
طــاولــة إعــــادة الــنــظــر، كــمــا ســـرت األحــاديــث 
داخــل الخيمة التي أقامتها عائلة جــواوده 
املعزين  الستقبال  القتيل  والـــد  مــنــزل  أمـــام 

واملهنئن واملتضامنن.
ويقول الوالد )45 عامًا(، الذي يملك معرضًا 
لأثاث: »ذهب ابني والسائق إليصال غرفة 
الزبائن، وهناك جــرى تفتيشهم  نــوم ألحــد 
ــارة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة قــبــل  ــفـ ــــن الـــسـ مــــن قـــبـــل أمـ
دخـــولـــهـــم إلــــى الــشــقــة الـــواقـــعـــة فـــي محيط 
السفارة«، مضيفًا »آخر اتصال بيني وبن 
ــه انــتــهــى مــن تركيب  ابــنــي أخــبــرنــي فــيــه أنـ
الــغــرفــة. تــحــدثــت مــع الــســائــق وأكـــد الــشــيء 
نــفــســه... وبعدها اتصلت أكــثــر مــن مــرة من 
نار  إطـــالق  أن  زكــريــا  دون رد«. بعدها علم 
جرى في محيط السفارة، وبعد ساعات من 
الحادثة تأكد من مقتل ابنه. وبحرقة يقول 
»لم أشاهد جثته. لم أستطع ذلك. شاهدها 
ابــنــي الــكــبــيــر«. ومــحــمــد هـــو االبــــن الــثــالــث 
أســرة زكريا،  الذكور في  األبناء  في ترتيب 
املـــتـــزوج مــن ســيــدتــن ولــديــه مــنــهــن سبعة 

أبناء ذكور وثالث إناث.
تشير  القضية،  يلف  الــذي  التعتيم  ووســط 
الروايات إلى أن مشاحنة حدثت بن محمد 
والــضــابــط اإلســرائــيــلــي، مــحــورهــا األحـــداث 
في القدس املحتلة، فيما تــروج روايــة شبه 

طــالــبــت خــاللــهــا قــيــادة الــحــركــتــن بــضــرورة 
مــا سّمته  فــي  التوسع  النفس وعـــدم  ضبط 
بــالــعــمــلــيــات االنــتــقــامــيــة، وذلــــك بــعــد عملية 
الطعن التي تبنتها »حماس« وأسفرت عن 
مقتل 3 إسرائيلين في مستوطنة حلميش. 
املصرية  االتــصــاالت  أن  املصادر  وأوضحت 
زّج  بــعــدم  للمطالبة  أتــت  الحركتن  بــقــيــادة 
قطاع غزة في مواجهة عسكرية جديدة مع 
جيش االحــتــالل، وعــدم إطــالق أي صواريخ 
منه،  القريبة  املستوطنات  على  القطاع  من 
تجنبًا لتأزيم املشهد. ولفتت إلى أن الجانب 
املصري أكد لقادة الحركتن أن هناك مساع 
 
ً
عربية من جانب األردن والسعودية إضافة

للمساعي املــصــريــة، مــن أجــل الــوصــول إلى 
حل لأزمة األخيرة في أسرع وقت.

ــيــــل مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس  ــرائــ ووصـــــــل إلـــــى إســ
ــى الـــشـــرق  ــ األمــــيــــركــــي، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، إلــ
فــي محاولة  األوســــط، جيسون غــريــنــبــالت، 
أمنية  اجـــــراءات  بــشــأن  الــتــوتــرات  لتخفيف 
جــــديــــدة فــرضــتــهــا إســـرائـــيـــل عـــلـــى مـــداخـــل 
الـــحـــرم الـــقـــدســـي. وتـــأتـــي زيـــــارة غــريــنــبــالت 
بعد ثمانية أيام من تركيز االحتالل بوابات 
إلكترونية عند مداخل املسجد األقصى. ولم 
يتوصل مجلس الوزراء األمني اإلسرائيلي 
بــــشــــأن اإلجــــــــــــــراءات األمـــنـــيـــة  قـــــــــــرارات  ألي 

ــع الــضــابــط  ــان طــلــبــت الــتــحــقــيــق مــ ــّمــ أن عــ
اإلســرائــيــلــي، مــؤكــدًا أن إســرائــيــل »ال زالــت 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــإن  ــ فــ ــلــــب«،  ــطــ الــ تـــــــدرس 
اتفاق  أنــه »بحكم  إلــى  أشـــارت  اإلسرائيلية 
فيينا، فان الحارس يتمتع بالحصانة ضد 
التحقيق والــســجــن«. وقـــال رئــيــس الــــوزراء 

املجلس  القدسي. وكــان  الحرم  الجديدة في 
عقد اجتماعًا مطواًل لبحث آخر التطورات، 
بما فيها حادث إطالق النار في مقر السفارة 
اإلسرائيلية بــاألردن والــذي أسفر عن مقتل 
ــع »مـــعـــاريـــف«  ــوقـ ــنــــن. وذكــــــر مـ أردنــــيــــن اثــ
الشرطة  أن  الــشــبــكــة،  عــلــى  و»تــطــبــيــق 360« 
اإلسرائيلية أجــرت أول من أمــس، اتصاالت 
مع ممثل قانوني للمرجعيات اإلسالمية في 
البوابات اإللكترونية  القدس املحتلة بشأن 
املــنــصــوبــة عــلــى بـــوابـــات املــســجــد األقــصــى. 
وأوضـــــــح املــــوقــــعــــان أن مــمــثــل املــرجــعــيــات 
ــــات  ــــوابـ ــبـ ــ ــى رفــــــــض الـ ــلــ اإلســـــالمـــــيـــــة أكــــــــد عــ
اإللكترونية وعلى إعادة الوضع إلى ما كان 
عليه سابقًا. واتخذت األزمة بعدًا دوليًا، إذ 
عقد اجتماع عاجل مغلق في مجلس األمن 
بعدما دعت كل من مصر وفرنسا والسويد 
لــبــحــث سبل  عـــاجـــل  اجــتــمــاع  إلــــى  واألردن 
وقف التصعيد في القدس. وأعلنت منظمة 
الــتــعــاون اإلســالمــي، أمــس اإلثــنــن، عــن عقد 
أغــســطــس/  مـــن  األول  فـــي  وزاري  اجـــتـــمـــاع 
الــوضــع في  فــي إسطنبول لبحث  املقبل  آب 
ــر اجــتــمــاع على  الــحــرم الــقــدســي، مــؤكــدة إثـ
مستوى السفراء في مقرها بجدة »أن قضية 
الحرم القدسي الشريف تشكل خطًا أحمر ال 
يحتمل أي تساهل أو تهاون على اإلطالق«. 
وأضـــافـــت أن »املـــســـاس بــاملــســجــد األقــصــى 
املـــبـــارك، بـــأي شــكــل مــن األشــكــال وتــحــت أي 
ــه تــداعــيــات  ــظــــروف، ســتــكــون لـ ظــــرف مـــن الــ
خــطــيــرة جـــدًا وســيــؤدي لــزعــزعــة االســتــقــرار 

في املنطقة«.
وأعلنت جامعة الدول العربية تأجيل موعد 
العرب،  لــوزراء الخارجية  االجتماع الطارئ 
املـــخـــصـــص ملــنــاقــشــة الــــوضــــع فــــي الـــقـــدس، 
واعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي على 
األقصى  املسجد  محيط  فــي  الفلسطينين 
إلــى الخميس املقبل، بــداًل مــن غــد األربــعــاء. 
وقـــال املتحدث بــاســم األمـــن الــعــام لجامعة 
إرجــاء  إن  الــعــربــيــة، محمود عفيفي،  الـــدول 
االجــتــمــاع جـــاء فــي ضـــوء االتـــصـــاالت التي 
ــد، لــضــمــان مـــشـــاركـــة أكـــبـــر عــدد  ـــ ــرت األحـ جــ
ــعـــرب، أخــــذًا فـــي االعـــتـــبـــار أن  ــوزراء الـ ــ ــ مـــن الـ
االتـــــصـــــاالت شــــهــــدت أيــــضــــًا الــتــنــســيــق مــع 
مــنــظــمــة الــتــعــاون اإلســـالمـــي، بــحــيــث ُيعقد 

اجتماعها الوزاري األسبوع املقبل.
أمــس  الفلسطيني،  األحــمــر  الــهــالل  وكــشــف 
اإلثنن، عن إحصائية لإلصابات منذ أحداث 
املــســجــد األقــــصــــى، فـــي 14 يـــولـــيـــو، مــشــيــرًا 
إلـــى اســتــشــهــاد خــمــســة شــبــان فلسطينين 
وإصابة 1085 فلسطينيًا بإصابات مختلفة 
فــي مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فيها 

القدس.
وأوضــح، في بيان، أن شابن استشهدا في 
حيي رأس العامود والطور بمدينة القدس. 
وسقط شهيدان من بلدة أبــو ديــس، شرقي 
القدس، إضافة لشهيد في طوباس، شرقي 

الضفة الغربية.
ــا يــتــعــلــق بـــاإلصـــابـــات، فــقــد أوضـــح  وفــــي مـ
أصــيــبــوا  فلسطينيًا   29 أن  األحـــمـــر  الـــهـــالل 
خطيرة،  إصابات  بينها  الحي،  بالرصاص 
املــطــاطــي، نقلت  بــالــرصــاص  و374 إصــابــة 
املـــســـتـــشـــفـــى، و471  إلـــــى  ــة  ــابــ مــنــهــا 91 إصــ
للدموع،  املسيل  بالغاز  باالختناق  إصــابــة 
نقلت منها 34 إلى املستشفى، و216 إصابة 
ــــدهـــــس، نــقــلــت مــنــهــا 54  ــراء الــــضــــرب والـ ــ جــ
إلــى أن طواقم  البيان  إلــى املستشفى. ولفت 
الــهــالل األحــمــر تعاملت مــع أكثر اإلصــابــات 

في مدينة القدس.
فيهم  بــمــن  الفلسطينيون،  يــصــر  ذلـــك،  إلـــى 
موظفو دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
الــذي بدأ  املحتلة، على مواصلة االعتصام، 
أيــام أمــام بوابات املسجد األقصى،  منذ 10 
رافضن الدخول إلى املسجد عبر البوابات 
الفلسطينين  املئات من  اإللكترونية. وأدى 
صالة الفجر في منطقتي باب األسباط وباب 
املجلس. وبالتزامن مع مواصلة االعتصام، 
واصــــل عـــشـــرات املــســتــوطــنــن اقــتــحــامــاتــهــم 
املتواصلة لباحات املسجد األقصى بحماية 

من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

اإلسرائيلي، بنيامن نتنياهو، إن الحارس 
األمــنــي سيعود إلــى إســرائــيــل. وأضـــاف أنه 
»تــحــدث إلـــى الــحــارس األمــنــي، وأكـــد لــه أن 
إسرائيل لديها الخبرة في التعامل مع مثل 
هــذا الــوضــع، وأنـــه سيعود إلــى إســرائــيــل«. 
فــي هــذا الــوقــت، بقي مصير السائق، الــذي 
كــان مــتــواجــدًا وقــت الــحــادثــة خـــارج الشقة، 
مجهواًل. ويؤكد زكريا جواوده أن الجهات 
األمـــنـــيـــة الـــتـــي الــتــقــتــه أبــلــغــتــه أن الــســائــق 
االستخبارات،  لدى  عليه  مصاب ومتحفظ 
الرسمية عن  الــجــهــات  فــي وقــت ال تتحدث 
هــذا األمـــر. ويستبعد الــوالــد أن يــكــون ابنه 
ــقـــول »لـــدى  ــد بـــــادر إلثــــــارة أي خـــــالف. ويـ قـ
ــن، ولـــيـــس مــثــل الــشــبــاب  ــ ــــالق وديــ ابـــنـــي أخـ
يــدور على  الذين عليهم أسبقيات، وال هو 
األحــــزاب«. وأضـــاف »زوجـــت شقيقه األكبر 
منه )18 سنة( قبل أربعة أشهر. وقبل أيام 
قـــال لــي محمد بـــدي )أريــــد أن( أتــــزوج مثل 
أخي، فقلت له حوش )أدخر(، والله ألزوجك. 
املــهــم أعـــرف أنـــك رجـــل تتحمل مــســؤولــيــة«. 
ــا ســـيـــطـــر الـــــحـــــزن والــــغــــضــــب عــلــى  ــمــ ــيــ وفــ
املــتــواجــديــن داخـــل الــخــيــمــة، تنقل زمــيــالت 
مكان  إلــى  بالدخول  لهن  صحافيات سمح 
وجــــود الـــنـــســـاء، حــالــة الــصــدمــة املــســيــطــرة 
ــــول الــــبــــاديــــة عـــلـــى والـــدتـــه  ــــذهـ ــر الـ ــاعـ ومـــشـ
وأخـــواتـــه، وحــديــثــهــن املــتــواصــل عــن مرحه 
ومشاكساته واهتمامه الزائد بأناقته، وهو 
مـــا يــظــهــر مـــن خـــالل صــــورة مــنــشــورة على 
التواصل  مــوقــع  على  الشخصية  صفحته 

االجتماعي »فيسبوك«.
األثــاث،  أن طلبية  وتؤكد مصادر متطابقة 
الــتــي أرســلــت األحـــد املــاضــي إلــى الشقة، لم 
أنــه تــم نقل طلبيات  تكن األولـــى، موضحة 
فـــي الــســابــق، آخـــرهـــا كـــان قــبــل عــشــرة أيـــام 
مـــن الـــحـــادثـــة. وفــيــمــا عــبــر املـــتـــابـــعـــون عن 
اســتــيــائــهــم لــوجــود مــعــامــالت تــجــاريــة بن 
القتيلن والــســفــارة اإلســرائــيــلــيــة، فـــإن هــذا 
االســـتـــيـــاء لـــم يــنــتــقــص مـــن حــجــم الــغــضــب 
ــفـــعـــت أصــــــوات تضع  عــلــى الـــجـــريـــمـــة. وارتـ
تــلــك املــعــامــالت فـــي ســيــاق الــســيــاســة الــتــي 
ــة بــعــد مــعــاهــدة  ــيـ انــتــهــجــتــهــا الـــدولـــة األردنـ
املوقعة في  اإلسرائيلية   - األردنــيــة  الــســالم 
التطبيع على  العام 1994، والرامية لفرض 
املــســتــوى الــشــعــبــي. ويــتــمــســك والــــد محمد 
التي  الــحــادثــة،  تفاصيل  مــعــرفــة  فــي  بحقه 
يـــؤكـــد أن كـــامـــيـــرات املـــراقـــبـــة املــنــتــشــرة في 
جميع مرافق السفارة ومحيطها قد وثقتها. 
ويــقــول »بـــدي أشـــوف كــيــف ابــنــي انــقــتــل أو 
كــيــف اســتــشــهــد، إذا اســتــشــهــد... مــا بستلم 
 ... )لــن استلم( جثته إال ملا أشــوف الفيديو 
إذا كان شهيد ربنا يتقبله، وإذا مات غدرًا، 
أنــاشــد ســيــدنــا يــأخــذ حــقــه مــن الــلــي غـــدروا 
فيه«. ويعبر عن قناعته بــأن ما تعرض له 
ابنه يمكن أن يتعرض له أي مواطن أردني 
القضية«.  »لفلفت  حـــال  فــي   

ً
مستقبال آخـــر 

ــرر الـــــوالـــــد مــــنــــاشــــداتــــه لــلــمــلــك  ــكــ وفـــيـــمـــا يــ
ــإن الــحــادثــة  األردنـــــــي، عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، فــ
أعادت التذكير بمحاولة اغتيال »املوساد« 
رئــيــس املــكــتــب الــســيــاســي الــســابــق لحركة 
»حماس«، خالد مشعل، في العاصمة عّمان 
عام 1997. وعلى نحو واســع ذّكــر املعلقون 
واملـــغـــردون بــاملــوقــف الــصــلــب الــــذي اتــخــذه 
ــــذي  ــك الــــراحــــل الـــحـــســـن بــــن طــــــالل، والـ ــلـ املـ
وضع خالله حياة مشعل في كفة ومعاهدة 
السالم في كفة أخرى، وهو تذكير له مغزى 
واضح، يفرض على الدولة األردنية تحديًا 
كبيرًا، ال يقتصر على الدفاع عن مواطنيها 
بل يمتد للدفاع عن هيبتها وسيادتها، في 
وسط  بنتيجته،  التكهن  يسهل  ال  امتحان 

تنازع التفاؤل والتشاؤم بن األردنين.

دام لقاء أمير قطر وأردوغان ساعتين ونصف الساعة )كايهان أوزير/األناضول(

يتمسك والد محمد بحقه في معرفة تفاصيل الحادثة )العربي الجديد(

فلسطينية تستعد لرشق قوات االحتالل قرب رام اهلل أمس )عصام ريماوي/األناضول(

لم يخرج اجتماع 
مجلس الوزراء 

األمني اإلسرائيلي 
بأي قرارات بشأن 

اإلجراءات الجديدة 
في الحرم القدسي، 

فيما تكثفت 
االتصاالت العربية 

والدولية للتخفيف 
من التوترات و»ضبط 
النفس«، مع وصول 

مبعوث الرئيس 
األميركي، جيسون 

غرينبالت، إلى إسرائيل

تمسكت إسرائيل بمبدأ الحصانة الدبلوماسية لترفض مطلب السلطات 
فتحت  فيما  أردنيين،  قتل  إسرائيلي  ضابط  مع  بالتحقيق  األردنية 
الجريمة باب النقاش حول سيادة الدولة، وقيمة األردني لدى السلطة

قضيةالحدث

اتصاالت تهدئة... واالحتالل 
يبحث »حلوًال وسطى«

أسئلة السيادة األردنية 
والغضب الشعبي

تحليلمتابعة

إغالق السفارة 
في تركيا

ذكر موقع »معاريف« 
اإلسرائيلي أن وزارة خارجية 
االحتالل أمرت بإغالق كل 
من السفارة اإلسرائيلية في 
أنقرة والقنصلية اإلسرائيلية 

في إسطنبول »ألسباب 
أمنية«، إثر الهجوم الذي 

وقع السبت الماضي، 
واستهدف كنيسين 

يهوديين في تركيا، وعلى 
ضوء ما يحدث في 

المسجد األقصى.

ممثل المرجعيات 
اإلسالمية أكد إلسرائيل 

رفض البوابات اإللكترونية

أكد نتنياهو للضابط 
القاتل أنه سيعود 

إلى إسرائيل

اتصاالت مصرية مع 
إسرائيل للتهدئة ومع 
حماس لضبط النفس

فرنسا متفائلة وبريطانيا 
ترحب باإلجراءات القطرية 

وإيطاليا لفتح الحدود

تصعيد محتمل 
لـ»التحالف العربي« في 

محافظة الحديدة

استبعد والد القتيل 
أن يكون ابنه قد بادر 

إلثارة أي خالف

حظيت دولة قطر، 
أمس االثنين، بمجموعة 

من المواقف األوروبية 
الداعمة إلجراءاتها في 

إطار مكافحة اإلرهاب، 
بينما اختتم الرئيس 

التركي جولته الخليجية 
من الدوحة

يشهد اليمن تجّدد 
التصعيد العسكري 

في جبهات القتال، وال 
سيما في ظل الحديث 

عن إطالق الحوثيين 
لصاروخ »بالستي« باتجاه 

السعودية
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تضارب حول قصف مستشفى ميدانيالرقة تدفع ثمن التنافس على شرق سورية لبنان: القضاء يغطي الجيش
الحسم في جرد عرسال يقترب

45
سياسة

  شرق
      غرب

نشر قوات روسية 
لمراقبة منطقتي 

تهدئة بسورية
أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الــــــــروســــــــي، أمــــس 
االثــــنــــن، نـــشـــر قــــــوات مــــن الــشــرطــة 
ــلـــى طـــول  الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة عـ
مناطق  اتــفــاق  يشملهما  منطقتن 
خفض التصعيد في سورية، األولى 
في جنوب غربي البالد والثانية في 
الغوطة الشرقية قرب دمشق ملراقبة 
االلـــتـــزام بــالــهــدنــة، بــحــســب مـــا ذكــر 
الجنرال في هيئة األركــان، سيرغي 
ــــوي. وأوضــــــح أن الــشــرطــة  ــكـ ــ رودسـ
مركزي  أقــامــت  الروسية  العسكرية 
تدقيق و10 مراكز مراقبة على طول 
حــــــدود مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
بــجــنــوب غـــرب ســوريــة، إضــافــة إلــى 
مركزي تدقيق وأربعة مراكز مراقبة 

في الغوطة الشرقية.
)فرانس برس(

اتهامات للمحافظين 
بـ»تصفية« الخطباء 

من أنصار روحاني

ــنــــن مــــن أئــمــة  ــة اثــ ــالـ ــقـ ــتـ أثــــــــارت اسـ
ــربـــهـــم مــن  ــمـــعـــة مــــعــــروفــــن بـــقـ الـــجـ
الـــحـــكـــومـــة اإليــــرانــــيــــة فــــي مــديــنــتــي 
بيرجند وكرمان، جداًل حول وجود 
»تصفية« محتملة ألنصار الرئيس 
حسن روحــانــي )الــصــورة(. وأثــارت 
كرمان  مدينة  جمعة  إمــام  استقالة 
)جــــنــــوب شـــــــرق( يـــحـــيـــى جـــعـــفـــري، 
وإمام جمعة مدينة بيرجند )شرق( 
عــلــي رضــــائــــي، جـــــداًل حــــول وجـــود 
»ضـــغـــوط ســيــاســيــة« تـــمـــارس ضد 
ــار روحـــــانـــــي إلبــــعــــادهــــم عــن  ــ ــــصـ أنـ

ساحات صالة الجمعة.
)األناضول(

المالكي يريد تنشيط
التعاون بين موسكو 

وبغداد
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  ــ الــتــقــى وزيـ
ســـيـــرغـــي الفـــــــــروف، أمـــــس اإلثـــنـــن، 
ــــوري  ــــي، نـ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــيــــس الـ ــائــــب الــــرئــ نــ
املالكي في موسكو، في إطار زيارة 
ــام، بــهــدف  ــ رســـمـــيـــة، تــســتــغــرق 4 أيــ
بـــحـــث تـــعـــزيـــز الـــــــدور الــــروســــي فــي 
ــة. ودعــــــا املــالــكــي  ــقـ ــنـــطـ ــــراق واملـ ــعـ ــ الـ
خـــالل الــلــقــاء إلـــى تنشيط الــتــعــاون 
ــو وبـــــــغـــــــداد ملـــحـــاربـــة  ــكــ ــوســ بــــــن مــ
اإلرهـــــاب. وأبــــدى حــاجــة بـــالده إلــى 
التجارة  مــجــاالت  فــي  االستثمارات 
بعد  والــنــفــط،  الكهربائية  والــطــاقــة 

القضاء على »داعش«.
)األناضول(

وفد أممي رفيع 
في عدن الستطالع 

الوضع اإلنساني
ــع املـــســـتـــوى،  ــيــ ــمــــي رفــ بــــــدأ وفــــــد أمــ
أمــــس اإلثــــنــــن، جـــولـــة اســتــطــالعــيــة 
فـــي الـــيـــمـــن، لـــالطـــالع عــلــى الــوضــع 
ــبــــالد.  ــور فــــي الــ ــدهــ ــتــ ــي املــ ــانــ ــســ اإلنــ
ووصل الوفد الذي يضم املدير العام 
ملنظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة تــيــدروس 
ملنظمة  التنفيذي  واملدير  أدهانوم، 
ليك،  أنــتــونــي  )يــونــيــســف(  الطفولة 
األغذية  لبرنامج  التنفيذي  واملدير 
الــعــاملــي، ديــفــيــد بــيــزلــي، إلـــى عـــدن، 
ــن نــوعــهــا  فـــي زيــــــارة هـــي األولــــــى مـ
ملــســؤولــن أممين إلــى الــبــالد، منذ 
وتـــهـــدف   ،2015 عـــــام  الــــحــــرب  بـــــدء 
لــالطــالع عــلــى األوضــــاع اإلنسانية 
املـــتـــدهـــورة، ولـــلـــوقـــوف عــلــى حجم 

معاناة الشعب اليمني.
)األناضول(

طهران تتهم واشنطن 
باعتقال إيرانيين 

في »سجون مريعة«
اتـــهـــم رئـــيـــس الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
اإليــرانــيــة، صـــادق الريــجــانــي، أمس 
الــواليــات املتحدة باعتقال  اإلثــنــن، 
ــيــــن فــــي »ســــجــــون مـــريـــعـــة«،  ــرانــ إيــ
مــطــالــبــًا بــــاإلفــــراج عــنــهــم فـــــورًا، مع 
ــلـــديـــن.  ــبـ ــــن الـ ــر بـ ــوتــ ــتــ اســــتــــمــــرار الــ
التلفزيون  ومحطة  ــة  اإلذاعـ ونقلت 
التابعتان للحكومة كالم الريجاني 
الذي قال »إنكم تعتقلون أبرياء في 
مع  يتناقض  وهـــذا  مريعة  ســجــون 

القانون واملعايير الدولية«.
)فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

الـــتـــطـــورات املــيــدانــيــة فـــي منطقة  يــبــدو أن 
اللبنانية  الحدود  شرق جرد عرسال، على 
- الــســوريــة، تــتــجــه لــحــســم عــســكــري وشيك 
لــلــمــواجــهــة بـــن حــــزب الــلــه وتــنــظــيــم »فــتــح 

الشام«. 
فقد تحدثت تقارير »الوكالة الوطنية لإلعالم« 
ــن انـــســـحـــابـــات  ــنـــــن، عــ ــ ــان، أمـــــس االثـ ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
واسعة في صفوف مسلحي »جبهة النصرة« 
الشام( بواسطة دراجــات نارية باتجاه  )فتح 
»داعــــش«، بشرق  تنظيم  مــع  التماس  خطوط 
جـــرد عـــرســـال، وانــســحــاب مــجــمــوعــات أخــرى 
عند  واملــالهــي  حميد  وادي  منطقتي  باتجاه 
أطــراف بلدة عرسال. ويأتي ذلك بعدما وّجه 
عناصر »حــزب الله« نــداًء إلــى مسلحي »فتح 
ــزة الــالســلــكــيــة يــدعــونــهــم  ــهـ ــام« عــبــر األجـ الـــشـ
فــيــه لــالســتــســالم. وكــانــت مــصــادر محلية قد 
أفادت، أمس، عن وجود محاولة وساطة يقوم 
السورية  القلمون  منطقة  وجــهــاء  بعض  بها 
»داعــش«  تنظيم  استهدفهم  بعدما  تبقن، 

ُ
امل

بعمليات اغتيال ممنهجة طاولت العديد من 
عــلــمــاء الــديــن الــذيــن كــانــوا يــتــابــعــون أوضـــاع 
الالجئن فــي عــرســال. وتــهــدف الــوســاطــة إلى 
تــأمــن انــســحــاب مــا تبقى مــن عــنــاصــر »فتح 

الشام« باتجاه الشمال السوري.
وفــــي حـــن أكـــــدت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــإلعــالم 
أن حــــزب الـــلـــه قــصــف »بـــالـــصـــواريـــخ بــاتــجــاه 
مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي ملــســلــحــي الـــنـــصـــرة فــي 

 عن 
ً
داخــل وادي حميد في الجرود«، متحدثة

»تسجيل إصابات مباشرة فيه«، نفى »جهاز 
ــحــــزب خـــبـــر قــصــف  اإلعـــــــالم الــــحــــربــــي« فــــي الــ
قـــاطـــع«، وفـــق مــا ورد في  املستشفى »بــشــكــل 
بــيــاٍن لـــه. كــمــا تــــرددت أخــبــار غــيــر مــؤكــدة عن 
تعرض مخيمات الالجئن في جرود عرسال 
ــاك، لــقــصــف  ــبــ ــتــ ــع االشــ ــواقــ الـــتـــي تـــقـــع قـــــرب مــ
ــــاص دون تــســجــيــل  بـــالـــقـــذائـــف وإطـــــــالق رصــ
إصابات. وكانت الوكالة أكدت سيطرة »حزب 
ــه« عــلــى مــنــطــقــة وادي الــخــيــل فـــي جـــرود  ــلـ الـ
الخيل هو  »وادي  إن  الوكالة  وقالت  عــرســال. 
أهم معاقل النصرة )فتح الشام( في الجرود«.

ــلــــه« فــي  ــزب الــ ــ وارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة قــتــلــى »حــ
الجمعة   - الخميس  ليل  أطلقها  التي  املعركة 
، وهــو رقــم غير رسمي 

ً
إلــى حــوالــي 20 قــتــيــال

نتيجة تجنب الحزب اإلعــالن عن عــدد قتاله 
في املعارك التي يخوضها في سورية.

وتــــــرأس رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عـــون، 
اجــتــمــاعــًا أمــنــيــًا فـــي قــصــر بــعــبــدا، جــــرى فيه 
عــــرض مـــدّعـــم بـــالـــخـــرائـــط، عـــن الـــوضـــع على 
اللبنانية - السورية، كما تم التطرق  الحدود 
ــى اإلجــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الــجــيــش  فــيــه إلــ
لــتــأمــن الـــحـــدود ومــنــع تــســلــل »اإلرهـــابـــيـــن« 
ــال اضـــطـــرارهـــم  ــ ــاعــــدة املـــدنـــيـــن فــــي حــ ومــــســ

لالنتقال من منطقة إلى أخرى.
الــلــواء  لــإلغــاثــة«  العليا  وزار رئــيــس »الــهــيــئــة 
الــركــن محمد خــيــر، بــلــدة عــرســال، مــوفــدًا من 
رئيس الحكومة، سعد الحريري، واطلع على 

أوضاع البلدة وسكانها.

بيروت ـ العربي الجديد

»وفاة الالجئن ناتجة عن مشاكل صحية ُمختلفة«. هذه هي الخالصة التي انتهى 
في  التوقيف  قيد  كانوا  سورين  الجئن  مقتل  حادثة  في  فترض 

ُ
امل التحقيق  إليها 

مراكز الجيش اللبناني، إثر العملية األمنية التي نفذها الجيش في بلدة عرسال، على 
حدود لبنان الشرقية مع سورية، وأسفرت عن مقتل طفلة الجئة وجرح 7 عسكرين 

وتفجير 5 انتحارين أنفسهم وتوقيف 400 الجئ.
اإلعالن عن هذه النتيجة، التي تجاهلت تقارير محلية ودولية حللت صور الضحايا 
التي تم تسريبها سرًا قبيل دفنهم بشكل سريع في البلدة، تم أمس اإلثنن. وذكرت 
»الوكالة الوطنية لإلعالم« أن مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية، القاضي صقر 
الذين  األربــعــة  السورين  على جثث  كشفت  التي  الطبية  اللجنة  تقرير  تسلم  صقر، 
بض عليهم في منطقة عرسال، وتبن أن »وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف«، 

ُ
ق

كما ورد في التقرير، وأن سبب الوفاة ناتج عن مشاكل صحية مختلفة لكل منهم.
ويأتي هذا اإلعالن في تكرار لرواية الجيش التي قال فيها إن »تفاعل األحوال املناخية 
مع األوضاع الصحية السيئة ملوقوفن أدت لوفاتهم«، وذلك في تجاهل لواقع إجبار 
طويلة،  لساعات  الجردية  املنطقة  في  الشمس  أشعة  تحت  االنبطاح  على  الالجئن 

ظهر عالمات تعذيب.
ُ
وتجاهل للصور التي تم تسريبها للجثث وت

ــــرق ســــوريــــة بــن  يــشــتــد الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى شـ
أطراف الصراع، وهو ما يدفع ثمنه السكان 
الــســوري  النظام  قـــوات  إذ تتقدم  املــدنــيــون، 
ــة الـــجـــنـــوبـــي الــــشــــرقــــي فــي  ــ ــرقـ ــ ــــي ريــــــف الـ فـ
املدينة،  على  الــصــراع  أوراق  لخلط  مسعى 
ــر الــــــزور، فــيــمــا ال تـــزال  ولـــلـــوصـــول إلــــى ديــ
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد( تحاول 
الوصول إلى قلب مدينة الرقة، لكنها تواجه 
مقاومة من مسلحي تنظيم »داعش« الذين 
يحاولون االستفادة من خالفات داخل هذه 
وتــدور  العسكري.  الحسم  لتأجيل  الــقــوات 
مــعــارك كــر وفـــر داخــــل مــديــنــة الـــرقـــة، معقل 
»داعـــــش« فــي ســـوريـــة، بــعــد مـــرور أكــثــر من 
مــن عملية عسكرية  الــشــهــر  شــهــر ونــصــف 
واسعة النطاق، أعلنت عنها »قوات سورية 
الدولي،  التحالف  من  بدعم  الديمقراطية«، 
ــزاع الــســيــطــرة عــلــى املـــديـــنـــة. وأشــــارت  ــتـ النـ
مـــصـــادر مــحــلــيــة قــريــبــة مـــن املـــديـــنـــة، على 
اطــالع على ما يجري فيها، إلــى أن املوقف 
العسكري ال يــزال مبهمًا، إذ يبدي عناصر 
التنظيم مقاومة ما يؤدي إلى تأخر الحسم 
»الـــعـــربـــي  ــالــــت املـــــصـــــادر، لــــ الـــعـــســـكـــري. وقــ
العسكري »يتغير بن  املوقف  إن  الجديد«، 
الــلــيــل والـــنـــهـــار«، مــشــيــرة إلــــى أن مــقــاتــلــي 
النهار  في  يصلون  الديمقراطية«  »سورية 
ــارع املــنــصــور شــــرق املـــديـــنـــة، وإلـــى  ــ إلــــى شـ
املستشفى الوطني في غربها، لكن التنظيم 
، عبر شن هجمات 

ً
ليال يستعيد ما خسره 

التحالف  أن  إلــى  املــصــادر  معاكسة. ولفتت 
للتعجيل  كبيرة  تعزيزات  استقدم  الــدولــي 
بــحــســم املــعــركــة، مــوضــحــة أن قــســمــًا كبيرًا 

من املدينة تعرض إلى تدمير كامل. وأكدت 
الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــة  فــي  مــصــادر 
السبت  األخــيــرة ســيــطــروا،  مــن  أن مقاتلن 
املــــاضــــي، بــشــكــل كـــامـــل عــلــى شـــــارع سيف 
الدولة شرقي املدينة، مشيرة إلى أن القوات 
»تــتــقــدم فــي أحــيــاء الــرقــة الــقــديــمــة«، وبذلك 
بــاتــت الـــقـــوات املــهــاجــمــة عــلــى مــســافــة ألــف 
متر مــن وســط الــرقــة، حيث مــيــدان الساعة، 
أشــهــر مــعــالــم الـــرقـــة. لــكــن مـــصـــادر مطلعة 
الرقة  أن معركة  الجديد«،  »العربي  لـ أكــدت، 
الوحدات  أن  إلــى  مشيرة  عمليًا«،  »متوقفة 
الـــكـــرديـــة تــربــط بـــن الـــرقـــة وعــفــريــن شــمــال 

التفاوض  »يــريــدون  غربي حلب. وأضــافــت 
فــي معركة  االســتــمــرار  مقابل  حــول عفرين 
الــرقــة«. وأكـــدت املــصــادر، أن هــنــاك مساعّي 
لــتــســلــيــم بـــلـــدة الــعــكــيــرشــي، الـــتـــي تسيطر 
عــلــيــهــا »ســـــوريـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« شــرقــي 
للنظام، مشيرة  مـــواٍل  إلــى فصيل  املــديــنــة، 
إلــى أن فصائل عربية داخــل »قسد« هددت 
باالنسحاب من معركة الرقة في حال تم هذا 
األمر. وباتت قوات »النخبة السورية«، التي 
تــتــبــع رئــيــس »تــيــار الــغــد« الـــســـوري أحمد 
الــجــربــا، عمليًا خـــارج املــعــركــة إثــر خالفات 
إذ تتهم  الديمقراطية«،  »قـــوات ســوريــة  مــع 

األخـــيـــرة بــمــحــاولــة الــهــيــمــنــة عــلــى املــعــركــة، 
فـــي خــطــوة تــســبــق مــحــاولــة الــهــيــمــنــة على 
املدينة بعد تحريرها. وأشارت املصادر إلى 
لــعــودة النخبة إلى  أن »مــفــاوضــات تــجــري 
املــعــركــة مـــرة أخــــرى وفـــق شــــروط جــديــدة«، 
مــوضــحــة أن واشــنــطــن »لــــم تــحــســم أمــرهــا 
املفترض  مــن  الــتــي  الجهة  بخصوص  بعد 
»هــذا  أن  املــديــنــة«، مضيفة  إدارة  تتولى  أن 
األمر انعكس على مجريات املعارك الدائرة، 
وأدى دورًا في تأخير الحسم، وهو ما يدفع 

املدنيون ثمنه«.
عــلــى  األمـــيـــركـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  وفــــرضــــت 
وحــــدات »حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة تغيير 
اسمها، في محاولة من واشنطن إلى تبديد 
املخاوف التركية من الوحدات، إذ تعتبرها 
ــة لــــحــــزب الـــعـــمـــال  ــــرة الــــــــــذراع الــــســــوريــ ــقـ ــ أنـ
الكردستاني. ونقلت وكاالت أنباء عن قائد 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة بــالــجــيــش األمــيــركــي، 
إنه طلب  السبت املاضي،  ريموند توماس، 
من قيادة الوحدات تغيير اسمها، فاختارت 
الديمقراطية«، مشيرًا  »قـــوات ســوريــة  اســم 
إلــى أن االســم كــان يمنع الــوحــدات الكردية 
من املشاركة في مؤتمري جنيف وأستانة. 
ــــدات الـــكـــرديـــة فــــي مــحــافــظــة  ــــوحـ ــرزت الـ وبـــــ
والتي تضم  الــبــالد،  الحسكة شمال شرقي 
عـــددًا كبيرًا مــن أكـــراد ســوريــة، فــي الشهور 
األولــــى مــن الـــثـــورة الــســوريــة، وهـــي الــــذراع 
الــعــســكــريــة لـــحـــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، 
الــنــظــام. كما  قـــوات  مــع  بالتنسيق  ومتهمة 
تطهير  بعمليات  بــالــقــيــام  الـــوحـــدات  تتهم 
عــرقــي طــاولــت عــربــًا وتــركــمــانــًا فــي مناطق 

سيطرتها في شمال وشمال شرقي سورية.
محلية  ومليشيات  النظام  قــوات  وتواصل 
الجنوبي  الــرقــة  ريــف  فــي  التقدم  وطائفية 
الــشــرقــي، إذ تــشــق طــريــقــًا مــوازيــًا للبادية 
الغربي.  الــزور  ديــر  ريــف  باتجاه  السورية 
وذكــــرت مـــصـــادر إعــالمــيــة تــابــعــة لــلــنــظــام، 
أن قـــوات األخــيــر بــاتــت عــلــى مــســافــة تقدر 
بعد  الــفــرات،  نهر  عــن  كيلومترًا   18 بنحو 
ســيــطــرتــهــا، الـــســـبـــت، عــلــى قـــريـــة الــدخــيــلــة 
شرقي  جنوبي  السبخة  بــلــدة  مــن  القريبة 
ــة الــــــرقــــــة. وتـــــهـــــدف قـــــــــوات الـــنـــظـــام  ــنــ ــديــ مــ
لــلــســيــطــرة عــلــى بــلــدتــي الــســبــخــة ومــعــدان 
الواقعتن بالقرب من الحدود اإلدارية التي 
تــفــصــل مــحــافــظــة الـــرقـــة عـــن مــحــافــظــة ديــر 
الزور ملحاصرة تنظيم »داعش« في مدينة 
ــر الـــــزور مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة، وهــــو ما  ديــ
يعني فصل املحافظتن بشكل كامل. ومنذ 
الرقة  على  السيطرة  انــتــزاع  معركة  إطــالق 
من قبل التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، 
ــادس مـــن الـــشـــهـــر املــــاضــــي، بـــدأت  فـــي الــــســ
قوات النظام عملية موازية في ريف الرقة 
بشكل  عليه  وسيطرت  الــغــربــي،  الجنوبي 
شــبــه كــامــل، وحــاولــت الــتــقــدم إلـــى مناطق 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  انــتــزعــتــهــا »قـ
من تنظيم »داعش« بجنوب الطبقة، إال أن 
طيران التحالف الدولي أوقفها. لكن قوات 
ــار الــنــفــط  ــ الـــنـــظـــام ســيــطــرت عــلــى أغـــلـــب آبـ
والغاز في بادية الرقة، ما يؤكد أن الروس 
واألمــيــركــيــن رســمــوا حـــدود الــســيــطــرة في 

املنطقة بن قوات النظام و»قسد«.
محمد...

»هيئة تحرير الشام«: 
المناطق المحررة 

ملك ألهلها

مسؤولون عراقيون 
يستبعدون تسليم 

العناصر األجانب لدولهم

روسيا: المشاورات 
مستمرة إلعالن إدلب 

منطقة عدم تصعيد

زوجات عناصر داعش 
يكشفن الكثير من 

المعلومات للمحققين

إدلب بيد 
»النصرة«

محمد أمين

ــيـــطـــرة فــي  ــبـــدلـــت خــــارطــــة الـــسـ تـ
شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســــــوريــــــة خــــالل 
أيـــام، إذ تــراجــعــت »حــركــة أحــرار 
الـــشـــام«، أبـــرز فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
املسلحة، بشكل مفاجئ أمام »هيئة تحرير 
الشام« التي باتت القوة الضاربة في كامل 
مــحــافــظــة إدلـــــب وريـــــف حــلــب الـــغـــربـــي، في 
مسعى منها الستباق أي تفاهمات إقليمية 
ودولية تخص الشمال السوري برمته. وقد 
التفاهمات  هـــذه  بــــوادر  أولـــى  بـــدأت تظهر 
بــإعــالن وزارة الــدفــاع الــروســيــة، أمــس، بأن 
إلقــامــة منطقة جديدة  املــشــاورات مستمرة 
لـــعـــدم الــتــصــعــيــد فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب فــي 
ــوازاة اســتــمــرار مــوســكــو فـــي نــشــر قـــوات  ــ مــ
جديدة في املناطق املشمولة باتفاق خفض 

التصعيد.
غضب  بموجة  مهددة  باتت  »الهيئة«  لكن 
معبر  عــلــى  سيطرتها  عــقــب  كــبــيــر،  شعبي 
بـــاب الــهــوى الـــحـــدودي مــع تــركــيــا ومــعــابــر 
إنـــســـانـــيـــة، تــعــد شـــريـــان الـــحـــيـــاة ملــحــافــظــة 
إدلــــب وريــــف حــمــاة الــشــمــالــي وريــــف حلب 
الــغــربــي، إذ تــعــطــل الــعــمــل فــي املــعــبــر عقب 
ــام« عــلــيــه، ما  ســيــطــرة »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـ
أدى إلى توقف حركة االستيراد والتصدير 
تحرير  »هيئة  وفــرضــت  وإليها.  تركيا  مــن 
الــشــام« سيطرتها على مــواقــع جــديــدة في 
ســيــاق حملة عسكرية  فــي  إدلـــب،  محافظة 
بدأتها األربعاء املاضي لفرض سلطة »أمر 
السورية  املعارضة  أهــم معاقل  واقــع« على 
املعابر  على  السيطرة  خــالل  مــن  املسلحة، 

الحدودية التي تربط سورية بتركيا. 

تسلم المعبر الحدودي
وأكــــدت مــصــادر مــيــدانــيــة، فــي الــجــزء الــذي 
ريف  في  السورية  املعارضة  عليه  تسيطر 
الالذقية الشمالي، أن »هيئة تحرير الشام« 
تــســلــمــت، أول مـــن أمــــس، املــعــبــر الـــحـــدودي 
مع تركيا في قرية خربة الجوز من »حركة 
ــن دون اشــــتــــبــــاك، كــمــا  ــ ــام« مـ ــ ــشــ ــ الــ أحـــــــــرار 
الزعينية على  قــريــة  ســيــطــرت عــلــى حــاجــز 
القديم لجسر الشغور، والــذي كان  الطريق 

ــكـــوادر املــدنــيــة والنخب  مــشــيــرة إلـــى أن »الـ
السياسية في الداخل والخارج، إلى جانب 
يجب  الــفــصــائــل،  لجميع  العسكرية  الــكــتــل 
أن تكون من نــواة هذا املشروع«. كما دعت 
»الــفــصــائــل الــعــامــلــة فــي الــشــمــال الــســوري، 
إضـــافـــة إلــــى الــعــلــمــاء واملـــشـــايـــخ والــنــخــب 
الـــثـــوريـــة والــــكــــوادر املـــدنـــيـــة، إلــــى اجــتــمــاع 
ــلـــوقـــوف عـــلـــى تــحــديــات  عـــاجـــل وفــــــــوري، لـ
الثورة  يحفظ  بمشروع  والخروج  املرحلة، 
بيان  وفــق  تمثيل«،  ويمثلها خير  وأهلها، 
»الــهــيــئــة«، الــتــي وصــفــت نفسها بــأنــهــا »ال 

تزال جزءًا من الثورة السورية«.

مخاطر توقف الحركة التجارية
ــعـــارضـــة الـــســـوريـــة  وقـــلـــلـــت مــــصــــادر فــــي املـ
ــر اســـمـــهـــا، مــن  ــ ــدم ذكـ ــ ـــلـــت عـ

ّ
املـــســـلـــحـــة، فـــض

ــيــــان، مـــشـــيـــرة، فــــي حــــديــــث مــع  ــبــ أهـــمـــيـــة الــ
»العربي الجديد«، إلى أنه »محاولة يائسة 
مـــن الــهــيــئــة المــتــصــاص الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة 
ــا«، مــضــيــفــة  ــهــ ــاهــ ــجــ ــاتــ الــــتــــي تـــتـــصـــاعـــد بــ
»تـــوقـــفـــت الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي املــنــاطــق 
املــــحــــررة، وهــــذا ســيــعــجــل بــتــفــجــر الــغــضــب 
أن معبر  الــهــيــئــة، خــصــوصــًا  الشعبي ضــد 
بـــــــاب الـــــهـــــوى هـــــو الــــعــــصــــب االقــــتــــصــــادي 
ملحافظة إدلب«. وأكدت مصادر ميدانية أن 
»الهيئة« فرضت سيطرة كاملة على املعبر 
بــعــد انــســحــاب »حــركــة أحــــرار الــشــام« منه، 

قد  »الهيئة«  وكــانــت  أيــضــًا.   للحركة  يتبع 
سيطرت األحد املاضي بالكامل على مدينة 
إدلب مركز املحافظة، بعد انسحاب »أحرار 
ــاه جـــبـــل شــحــشــبــو  ــجـ ــاتـ ــــام« جـــنـــوبـــًا بـ ــــشـ الـ
وســـهـــل الــــغــــاب فــــي ريـــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 

الغربي. 
تشّكل  التي  الــشــام«،  تحرير  »هيئة  وباتت 
ــنــــصــــرة ســـابـــقـــًا(  ــام« )الــ ــ ــــشـ »جـــبـــهـــة فـــتـــح الـ
ــيـــســـي، تــســيــطــر عـــلـــى غــالــبــيــة  ــرئـ ثــقــلــهــا الـ
محافظة إدلب باستثناء مناطق في ريفها 
من  وجــزء  النعمان،  معرة  منها  الجنوبي، 
الــزاويــة، وأخــرى في الريف الشمالي،  جبل 
منها بنش، ومعرتمصرين، لكن هذه املدن 
والــبــلــدات بــاتــت مــهــددة بــانــتــزاع السيطرة 

عليها من قبل »الهيئة« في أي وقت.

تفاهم جديد
وكـــان أعــلــن مــســاء األحـــد، عــن اتــفــاق جديد 
الــشــام«، و»هيئة تحرير  بن »حركة أحــرار 
الـــشـــام«، يتضمن إيــقــاف حــالــة االســتــنــفــار 
واملــضــايــقــات واالعـــتـــقـــاالت بــن الــجــانــبــن، 
ــاوزات الـــحـــاصـــلـــة بـــعـــد اتـــفـــاق  ــجــ ــتــ ــل الــ ــ وحـ
 5 أقصاها  مــدة  الجمعة، وتسويتها خــالل 
أيام. كما منح االتفاق أي تشكيل تابع إلى 
»حــركــة أحـــرار الــشــام« الــحــق بالتراجع عن 
ذلك  فعل  أنــه  إذا شعر  »الهيئة  إلــى  بيعته 
مكرها«، وفق نص االتفاق الذي وقع عليه 
قائد الحركة، أبو عمار العمر، وقائد »هيئة 

تحرير الشام«، أبو جابر الشيخ. 
ــارت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، فــي بيان  وأشــ
ــنـــاطـــق  »املـ أن  ــــى  إلــ األحــــــــد،  ــــس  أمــ مــــن  أول 
املحررة هي ملك ألهلها، وال يمكن أن تنفرد 
بها جهة من دون أخرى«، مبّينة أنه »يجب 
تسليم هذه املناطق إلى إدارة مدنية تقوم 
القوى  الــنــاس، وتــوضــع  على تنظيم حياة 
األمــنــيــة لــلــفــصــائــل فـــي خــدمــة تــلــك اإلدارة 
العسكرية  القوى  وتتفرغ  الحاجة،  بحسب 
لثغور املسلمن دفعًا وفتحًا«، وفق ما جاء 

في البيان. 
ــــت »الــهــيــئــة« إلــــى تــأســيــس مـــا ســّمــتــه  ودعـ
ــامــــع يــحــفــظ  ــروع ســـنـــي ثــــــــوري جــ ــ ــشـ ــ »مـ ـــ ــ بـ
الـــــثـــــوابـــــت ويــــحــــقــــق األهـــــــــــــداف املــــــرجــــــوة، 
وأبنائها«،  الثورة  أطياف  بمشاركة جميع 

»الهيئة«  ادعـــاء  رغــم  إلــى تعطيله،  أدى  مــا 
وأشــارت  مدنية.  إدارة  إلــى  تسليمه  نيتها 
استمالة  تــحــاول  »الهيئة  أن  إلــى  املــصــادر 
اإلدارة املــدنــيــة فـــي مــديــنــة إدلــــب مـــن أجــل 
مبايعتها«، إثر سيطرتها بشكل كامل على 
تفتقر  »الهيئة  أن  موضحة  األحـــد،  املدينة 
إلى الكوادر املدنية املؤهلة إلدارة املحافظة، 
بعكس حركة أحرار الشام التي تضم كوادر 
التدريب، خصوصًا  من  عــاٍل  على مستوى 

على صعيد املهندسن«، وفق املصادر.
ــان أعــــلــــن عــــن تــشــكــيــل »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــ ــ وكـ
الشام« في بدايات العام الحالي إثر اندماج 
عــدة فــصــائــل، أبــرزهــا »جــبــهــة فــتــح الــشــام« 
)النصرة سابقًا( في جسم عسكري واحد، 
ــكــــي«،  ــور الــــديــــن زنــ ــ ــًا »حــــركــــة نــ ضــــم أيــــضــ
و»لـــــواء الـــحـــق«، و»جــبــهــة أنـــصـــار الـــديـــن«، 
و»جـــيـــش الـــســـنـــة«. وحـــاولـــت »جــبــهــة فتح 
الشام« من خالل التشكيل الجديد الهروب 
ــاط  ــبــ »اإلرهــــــاب«، واالرتــ مـــن تــوصــيــفــهــا بـــــــ
 رايـــة 

ّ
بــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، لــكــنــهــا لـــم تــتــن

ــثــــورة الـــســـوريـــة، وبــقــيــت على  وأهـــــــداف الــ
نهجها املتشدد في مقاربة امللفات املتعلقة 

بالقضية السورية. 

انسحاب حركة نور الدين زنكي
وأعلنت »حركة نور الدين زنكي« انسحابها 
من »الهيئة« في خضم األحداث األخيرة، إال 

النواة  لم يؤثر على  »الزنكي«  انسحاب  أن 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« الــقــائــمــة  الــصــلــبــة لـــ
عــلــى »جــبــهــة فــتــح الـــشـــام«، الــتــي يتزعمها 
أبو محمد الجوالني. وكانت »حركة أحرار 
الشام« تأسست أواخر العام 2012، لتصبح 
الــســوريــة، إذ امتد  املــعــارضــة  أبـــرز فصائل 
نفوذها في أغلب املناطق السورية، قبل أن 
سبتمبر/أيلول  في  كبرى  لنكسة  تتعرض 
قـــادة »الــحــركــة« مــن الصفن  2014، إذ قتل 
األول والثاني بانفجار مجهول السبب في 

أحد مقراتها.

ذريعة لعودة قصف النظام
ومرت »أحرار الشام« برحلة تراجع منذ ذلك 
السيطرة  مــرجــعــيــات  تــعــدد  الــحــن، بسبب 
العسكرية، وهو ما أدى إلى انفراط عقدها 
بالتالشي  مــهــددة  بــاتــت  حتى  التنظيمي، 
ــدد »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« عــلــى  ــمـ أمــــــام تـ
حسابها في محافظة إدلب. وأجرت الحركة 
مراجعات في خطابها الثوري والسياسي، 
ــة،  ــرًا رايــــــة الــــثــــورة الـــســـوريـ ــيــ إذ تــبــنــت أخــ
وأبدت انفتاحًا على حلول سياسية لأزمة 
الــســوريــة، وهــو مــا عــّجــل فــي تــحــرك »هيئة 
ــا، خـــصـــوصـــًا بــعــد  تـــحـــريـــر الــــشــــام« ضــــدهــ
تــســريــبــات عــن نــيــة األتـــــراك االعــتــمــاد على 
الحركة في عملية عسكرية واسعة النطاق 
تحمل عنوان »درع العاصي«، الهدف منها 

شمال  فــي  الــشــام«  تحرير  »هيئة  تقويض 
غربي سورية. وال يزال الغموض، والترقب 
الــحــذر، ســّيــدي املــوقــف فــي محافظة إدلــب 
التي باتت محاصرة بشكل كامل إثر إغالق 
املــعــابــر الــتــجــاريــة واإلنــســانــيــة مــع الجانب 
ــبـــون إلــــى الــتــأكــيــد  ــراقـ ــركـــي. ويـــذهـــب مـ ــتـ الـ
على أن سيطرة »هيئة تحرير الشام« على 
شــمــال غــربــي ســوريــة »يــعــد ذريــعــة لــعــودة 
ــاب منذ  ــذي غــ ــ الــقــصــف الـــجـــوي لــلــنــظــام الـ
في  التصعيد  مناطق خفض  على  االتــفــاق 
أستانة«، والتي شملت املنطقة األولى منه 
كــامــل مــحــافــظــة إدلــــب، فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
املشاورات  تواصل  أمــس،  الروسية،  الدفاع 
إلقامة منطقة لعدم التصعيد في محافظة 
إدلـــب. فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن رئــيــس إدارة 
املسلحة  القوات  أركــان  في هيئة  العمليات 
الـــروســـيـــة، الـــجـــنـــرال ســيــرغــي رودســـكـــوي 
إقــامــة منطقة تخفيف  املـــشـــاورات حــول  أن 
تصعيد أخرى في محافظة إدلب السورية 
مستمرة. وقال »خالل الجولة الخامسة من 
اللقاءات الدولية حول  املفاوضات بصيغة 
سورية في أستانة، تم االتفاق على حدود 
مــنــاطــق تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد شــمــال مدينة 
حــمــص وفــــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وتستمر 
املشاورات حول منطقة أخرى في محافظة 
إدلب، وعقب انتهائها، ستستمر املشاورات 

بصيغة أستانة«.

سطوة »تحرير الشام« 
مهّددة بالغضب الشعبي

تظاهرة بإدلب، في يناير 2016، للمطالبة بتوحيد فصائل المعارضة )فراس فهام/األناضول(

)Getty/محتجزون لدى القوات العراقية بالموصل، في مارس 2017 )مارتن إيم

نازحون من شرق الرقة، يغادرون هربًا من القصف، أخيرًا )بولنت كيليس/فرانس برس(

اإلعالن تجاهل التقارير المحلية والدولية )جوزف عيد/فرانس برس(

عامودها  النصرة«  »جبهة  تشكل  التي  الشام«،  تحرير  »هيئة  تخشى 
إدلب  على  سيطرتها  بعد  ضدها،  الشعبية  النقمة  انفجار  الفقري، 
ومعبر باب الهوى، وهو ما دفعها إلصدار بيان اعتبرت فيه أنه يجب 

تسليم المناطق التي سيطرت عليها إلدارة مدنية تنظم حياة الناس

تحليل

خاص

متابعةتقرير

العرب واألجــانــب خروجهم كــان سيؤدي 
إلـــى اعــتــقــالــهــم بــســبــب أشــكــالــهــم املــمــيــزة 
عليهم،  الــتــعــرف  تــســّهــل  الــتــي  ولهجتهم 
وهناك  أنفسهم  بتفجير  تكليفهم  تم  لــذا 
كثير منهم خافوا باللحظات األخيرة من 
أو  ناسفة  بستر  انتحارية  عملية  تنفيذ 
بسيارات مفخخة وتم اعتقالهم أو قتلهم 
املــوجــودون  واملعتقلون  مــواجــهــات،  بعد 
حاليًا هم حصيلة معارك األشهر العشرة 

املاضية«، وفق تأكيد الساعدي.
وأعلن رئيس لجنة األمن والدفاع العراقية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  حــاكــم الــزامــلــي، لـــ
بــغــداد لــن تــرســل أيــا مــن املحتجزين إلى 
دولته األم، بل »سيحاكمون في العراق«. 
ــر مــــفــــروغ مـــنـــه وال  ــ ــذا أمـ ــ ــاف أن »هــ ــ ــ وأضـ
قــبــول للوساطات مــن دولــهــم«، الفــتــًا إلى 
أن »الحكومة تحتاج إلى موافقة البرملان 
أرادت  فــــي حـــــال  ــهــــذه، أي  كــ قــــــــرارات  فــــي 
تسليمهم، وهو ما لن يحصل وسيلقون 
محاكمات عادلة بالتأكيد، لكن بالنهاية 
هـــم مــتــورطــون بــقــتــل عــراقــيــن والــقــضــاء 
بن  السياسة  وليس  بالنهاية  كلمته  لــه 

الدول«، وفقًا لقوله.
وتــم عــزل األطفال البالغ عددهم نحو 30 
الــعــاشــرة لــدى  ، جميعهم دون ســن 

ً
طــفــال

وزارة الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة في 
الــــوزارة،  بــغــداد. ووفــقــًا للمتحدث بــاســم 
عمار منعم، في حديث خص به »العربي 
ــوزارة »تسلمت األطــفــال  الــجــديــد«، فــإن الــ
بــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الــصــلــيــب األحــمــر 
الــدولــيــة وجــــرى نــقــلــهــم إلـــى مــركــز إيـــواء 
خاص وتقديم رعاية صحية لهم«. وبّن 
أن »الــبــت بــمــصــيــرهــم ســيــكــون مــن خــالل 
أو  إذ إنهم ال يملكون أي وثائق  القانون 
أبويهم  جنسية  أو  نسبهم  تثبت  أوراق 
ــر عــلــيــهــم فــــي مـــنـــاطـــق الـــقـــتـــال وهـــم  ــثـ وعـ

بحالة صحية سيئة«.
ــاق، كــــشــــف مــــســــؤول  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي هــــــــذا الــ
التوجيه املــعــنــوي واإلعــــالم فــي »قــوات 
حـــرس نــيــنــوى«، ســـالم الــحــمــدانــي، في 
ــن أن  ــد«، عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ حـــديـــث لــــ
»قسما كبيرا من هؤالء املقاتلن قدموا 
للعراق مع أَسرهم بشكل كامل، الزوجة 
واألطــفــال والــجــّدة في بعض األحيان«. 
اتفاقًا سياسيًا وأمنيًا  وقــال إن »هناك 
على أن يبقى ملفهم قضائيًا ومن خالل 
مجلس القضاء األعلى فقط، وعدا ذلك 
فإن العراق ملزم بالتعامل معهم بشكل 
إنساني وفقًا لالتفاقيات الدولية«، على 

حد تعبيره.

ــن بــمــســتــقــبــل مــشــرق  ــ ــهــ ــ لــــوعــــود أزواجــ
فــي ظــل دولـــة الــخــالفــة«، وفـــق املــســؤول 
ــة تــســلــيــم  ــألــ ــــي. وبــــــــّن أن »مــــســ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
لــبــلــدانــهــم غــيــر واردة ولــم  اإلرهـــابـــيـــن 
بقتل  مــشــاركــن  كونهم  مناقشتها  يتم 
عراقين«. وحول جنسياتهم، أوضح أن 
الشيشان  مــن  بــأشــخــاص  يتعلق  ــر  األمـ
أكد  لكنه  وبريطانيا،  وفرنسا  وأملانيا 
أن بعضهم »من أصــول عربية، تحديدًا 
من مصر واليمن والسعودية والبحرين 
واألردن،  ــعـــربـــي  الـ واملــــغــــرب  وســــوريــــة 
مــثــل طاجيكستان  آســيــويــة،  دول  ومـــن 
مقاتل  وهــنــاك  ومــالــيــزيــا،  وأفغانستان 

واحد كردي من جنسية إيرانية«.
وأكــد املسؤول نفسه أن »قطر وسلطنة 
عـــــمـــــان هــــمــــا الــــــدولــــــتــــــان الــــعــــربــــيــــتــــان 
الوحيدتان اللتان تخلو قوائم املعتقلن 
بتهمة اإلرهــــاب فــي الــعــراق، مــن وجــود 
مــواطــنــيــهــمــا، ســابــقــًا أو حــالــيــًا«. ولفت 
إلى أن عددا من »بعثات الــدول الغربية 
الخارجية  في بغداد طالبت عبر وزارة 
املعتقلن  مواطنيها  بلقائها  العراقية 
مضيفًا  مــعــهــم«،  بالتحقيق  واملــشــاركــة 
ــم الــســمــاح لــدبــلــومــاســيــي بعض  ــه »تـ أنـ
الـــدول بــذلــك، لكن ليس للتدخل بــل من 
الصورة  على  واطالعهم  الشفافية  بــاب 

بشكل كامل«.
الشمالي  املحور  قال مسؤول  من جانبه، 
في قيادة عمليات نينوى، العقيد جاسم 
»العربي الجديد« إن »غالبية  لـ الساعدي 
أعضاء داعش من العرب واألجانب أنيطت 
بــهــم مــهــمــات انــتــحــاريــة فـــي األســبــوعــن 
ــن مـــــن الــــقــــتــــال فـــــي املـــــوصـــــل«.  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ األخـ
وأضاف أنه »بالنسبة للمقاتلن املحلين 
)العراقين( تمكن كثير منهم من التسلل 
عـــبـــر الــــنــــازحــــن أو بــــطــــرق أخــــــــرى لــكــن 

عثمان المختار

خضع وزارة الدفاع العراقية 87 شخصًا 
ُ
ت

غير عــراقــي مــن مقاتلي تنظيم »داعــش« 
لــلــتــحــقــيــق بــســجــون خـــاصـــة فـــي بـــغـــداد، 
ــعــــارك بــمــحــافــظــة  ــــالل مــ ــم اعــتــقــالــهــم خـ تــ
حمرين  جبال  وسلسلة  واألنــبــار  نينوى 
بــن كــركــوك وديــالــى شمال شــرق الــعــراق. 
ويؤكد مسؤولون عراقيون إن ملف هؤالء 
غير قابل للتفاوض على اإلطالق وسيتم 
الــتــعــامــل مــعــهــم وفــقــًا لــلــقــانــون الــعــراقــي 
ضمن قــانــون مكافحة اإلرهــــاب. ويــواجــه 
غالبيتهم اإلعـــدام، إذ جــرى اعتقالهم في 
مناطق قتال وبينهم من أصيب باملعارك. 
وتحتجز السلطات أيضًا 14 امرأة ونحو 
 جــمــيــعــهــم غـــيـــر عــــراقــــيــــن، مــن 

ً
30 طـــفـــال

جنسيات عربية وأوروبية وآسيوية.
فـــي ســجــن الــكــاظــمــيــة الــعــراقــيــة شــديــد 
ــة شــمــالــي  ــلــ الـــتـــحـــصـــن عـــلـــى نـــهـــر دجــ
بغداد، يقبع عدد من مسلحي »داعش«. 
ــق مـــعـــهـــم  ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ ويــــــتــــــنــــــاوب عـــــلـــــى الــ
ضــبــاط عــراقــيــون وآخــــرون مــن الجيش 
املكان  على  بالحصول   

ً
أمـــال األمــيــركــي، 

املــرجــح لــوجــود زعيم تنظيم »داعـــش«، 
أبــــو بــكــر الــــبــــغــــدادي، وقــــيــــادات أخــــرى. 
يــرغــب  كـــمـــا  يــســيــر  الــتــحــقــيــق ال  أن  إال 
املــحــقــقــون بــســبــب اســـتـــمـــرار املــعــتــقــلــن 
بالكذب، بحسب مسؤول عراقي تحدث 
»الــعــربــي الــجــديــد« عما  عــبــر الــهــاتــف لـــ
وصــفــه بــصــعــوبــة فــك شــيــفــرة املقاتلن 
ــال إنـــهـــم »ال يــتــحــدثــون  ــ املــعــتــقــلــن. وقــ
ــلـــى عــكــس  ــاشـــر وصــــريــــح عـ ــبـ بـــشـــكـــل مـ
ــــات عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، املــعــتــقــالت،  زوجـ
املعلومات  مــن  الكثير  كشفن  والــلــواتــي 
ــن مـــن جــنــســيــات أملــانــيــة وفــرنــســيــة  وهــ
 عن نساء 

ً
وبريطانية وشيشانية، فضال

 
ً
خديعة وقوعهن  عن  يتحدثن  عربيات 

العراق: 87 »داعشيًا« من 17 جنسية 
يحملون سّر البغدادي

تحقق السلطات 
العراقية مع 87 

معتقًال من المقاتلين 
األجانب لتنظيم 

»داعش« وتأمل أن 
تعرف منهم مصير أبو 

بكر البغدادي

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017



تونس: الشاهد وأبعاد ارتفاع شعبيته

67
سياسة

  شرق
      غرب

ترامب مستعد لتشديد
 العقوبات على روسيا

قــال مــســؤول فــي البيت األبــيــض إن 
الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــلــــى تـــشـــريـــع  ــيـــع عــ ــتـــوقـ ــلـ مـــســـتـــعـــد لـ
ــوبــــات عـــلـــى روســــيــــا،  ــقــ ــعــ يــــشــــدد الــ
ــاء مــجــلــســي  ــ ــمـ ــ ــل زعـ بـــعـــد أن تــــوصــ
الــشــيــوخ والـــنـــواب إلـــى اتـــفـــاق على 
أكثر  موقف  التخاذ  قانون  مشروع 
صرامة ضد موسكو، يتوقع أن يتم 
التصويت عليه في مجلس الشيوخ، 
الـــيـــوم الـــثـــالثـــاء. وأوضـــــح املــســؤول 
تـــوّجـــه  ــم  ــ ــدعـ ــ »تـ اإلدارة  أن  نـــفـــســـه 
مشروع القانون، لكنها لن تبت في 
األمـــــر بــشــكــل قـــاطـــع إلــــى أن تــصــدر 
وال  التشريع  مــن  النهائية  النسخة 

ُيجرى مزيد من التعديالت عليه«.
 )رويترز(

... والكرملين يحّذر من 
اإلضرار بمصالح البلدين

ر املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن، 
ّ
حـــــــذ

)الـــصـــورة(، من  ديــمــتــري بيسكوف 
أن أي عقوبات أميركية جديدة على 
البلدين،  بمصالح  »تــضــّر«  روســيــا 
الكونغرس إلقرار  في وقت يستعد 
حزمة من اإلجـــراءات العقابية ضد 
بــيــســكــوف »نعتبر  مــوســكــو. وقــــال 
مفيد  غير  العقوبات  نهج  استمرار 
ويــضــر بمصالح الــبــلــديــن«. وأشــار 
إلــى أنــه ال يـــزال مــن املبكر الحديث 
عـــــن أي إجـــــــــراء مـــحـــتـــمـــل كــــــرد مــن 
موسكو قبل أن يتخذ ترامب قراره.
)فرانس برس(

عشرات القتلى باعتداء
 انتحاري في كابول 

ــلـــى األقـــــــل فــي  ــتــــل 26 شـــخـــصـــًا عـ ــ
ُ
ق

ــداء بــســيــارة مــفــخــخــة فـــي حــي،  ــتـ اعـ
غـــرب الــعــاصــمــة األفــغــانــيــة كــابــول، 
تقطنه أقلية الهزارة الشيعية األكثر 
ــتـــهـــداف مــــن تــنــظــيــم  تـــعـــرضـــًا لـــالسـ
»داعــــــــش«. وأشــــــار املـــتـــحـــدث بــاســم 
ــاه حــســن  ــ ــة، شـ ــيـ ــانـ ــغـ الـــرئـــاســـة األفـ
صحافي،  مؤتمر  خــالل  مرتضوي، 
ــداء أســفــر عـــن ســقــوط  ــتـ إلـــى أن االعـ

حوالي 40 جريحًا. 
)فرانس برس(

المعارضة الفنزويلية 
تدعو إلى مقاطعة 

التصويت على الدستور
ــت املـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة، إلــى  دعــ
الجمعية  أعــضــاء  انتخاب  مقاطعة 
الــتــأســيــســيــة املـــقـــرر فـــي 30 تــمــوز/

ــويـــت  ــي تـــصـ ــ ــ ــــو الــــــحــــــالــــــي، فـ ــيـ ــ ــــولـ يـ
ــاورة مـــن قــبــل الــرئــيــس  ــنـ تــعــتــبــره مـ
ــادورو )الــــصــــورة( من  ــ نــيــكــوالس مــ
الــتــمــســك بــالــســلــطــة. وتستعد  ــل  أجـ
ــة إلضــــــــــراب عـــــــام يـــومـــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
ــاء والـــخـــمـــيـــس، ولــتــظــاهــرة  ــ ــعـ ــ األربـ
كبيرة يوم الجمعة قبيل التصويت 
املقرر األحد املقبل النتخاب أعضاء 
ــن أجـــل  ــ الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة مـ
ــاء  ــطـ ــتــــور جــــديــــد، وإعـ صـــيـــاغـــة دســ

الرئيس صالحيات أوسع.
 )فرانس برس(

أنقره تتراجع 
عن شبهات »باإلرهاب« 

بحق شركات ألمانية
ــة، أمـــس  ــيــ ــانــ أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة األملــ
ــعــــت عــن  ــراجــ ــــن، أن تـــركـــيـــا تــ ــنــ ــ اإلثــ
وّجهتها  »اإلرهـــــاب«  بــدعــم  شبهات 
أملانية، بعد  إلــى حــوالــى 700 شركة 
على  اللهجة  شديد  برلن  احتجاج 
هــــــذه االتـــــهـــــامـــــات. وقـــــــال املـــتـــحـــدث 
بــاســم الــداخــلــيــة، تـــوبـــايـــاس بــالتــه، 
إلــى  أرســلــت  أنــقــرة  إن  للصحافين، 
بــرلــن، فــي مــايــو/أيــار املــاضــي، عبر 
الدولية »إنتربول«، »الئحة  الشرطة 
بحوالى 700 شركة أملانية« وأفادت 
بــأنــهــا تــشــتــبــه فـــي تــقــديــمــهــا دعــمــًا 
مــالــيــًا لــإلرهــاب مــن خـــالل عالقاتها 
االقــتــصــاديــة بــشــركــات تــركــيــة. لكن 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي، ســلــيــمــان 
ســويــلــو، اتـــصـــل،  بــنــظــيــره األملـــانـــي 
ــــاس دو مـــيـــزيـــيـــر، مـــعـــلـــنـــًا عــن  ــــومـ تـ

سحب هذه الالئحة »رسميًا«.
 )فرانس برس(

تونس ـ وليد التليلي

في الجلسة البرملانية التي خصصت لخطة 
خرج  الــفــســاد،  ملــحــاربــة  التونسية  الحكومة 
الــنــائــب الــيــســاري، عــمــار عــمــروســّيــة، ليتهم 
رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بأن حربه 
على الفساد هي في الواقع تمهيد النتخابات 
2019. ولم يكن عمروسّية مخطئًا تمامًا في 
هذا االستنتاج رغم أن اتهامه كان يهدف إلى 
يقودها  التي  الحملة  هــذه  مصداقية  ضــرب 

الشاهد والتشكيك في نواياها.
لكن يبدو أن للتونسين رأيًا مخالفًا تمامًا، 
إذ قفزت أسهم الشاهد في نسب الرضا عنه 
إلــى درجــة لم يتوقعها حتى أكثر املتفائلن 
منذ شهرين. وكشفت  الرجل  هــذا  بمستقبل 
أنه  تموز  يوليو/  لشهر  الـــرأي  استطالعات 
يعتبرها  التي  الشخصيات  أكثر  من  أصبح 
الــتــونــســيــون قــــادرة عــلــى إدارة الــبــلــد. ورغــم 
أن الــشــاهــد ال يـــزال فــي املــرتــبــة الــثــالــثــة، بعد 
السبسي،  قائد  الباجي  الجمهورية،  رئيس 
أن  إال  املــرزوقــي،  منصف  السابق،  والرئيس 
صعوده يعتبر »صاروخيًا«، ومجال تحركه 
على  بيسر،  متاحة  أكثر  صــعــوده  وإمكانية 
إليهما  أضفنا  إذا  الــثــالثــة،  منافسيه  عكس 
رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة الـــتـــونـــســـيـــة، راشــــد 

الغنوشي، الذي جاء رابعًا للمرة األولى.
لــكــن هـــذا الــتــنــافــس، ومـــع هـــذه الشخصيات 
أمــامــه، وقد  بــالــذات، قد يشكل العقبة األكبر 
يدفع إلى التفكير في استبعاده قبل اللحظة 
والــغــنــوشــي  للسبسي  كــانــت  إذا  الــحــاســمــة، 
نوايا حقيقية في الترشح النتخابات 2019. 
لم يعلن صراحة عن نيته  الشاهد  أن  ورغــم 
في الترشح لهذه االنتخابات، وما إذا كانت 
مــوجــهــة إلـــى قــصــر الــرئــاســة فـــي قـــرطـــاج أو 
الــقــصــبــة، إال أن األمــــر يعتبر  فـــي  الــحــكــومــة 
تــحــصــيــل حــــاصــــل، فـــهـــو فــــي مــقــتــبــل الــعــمــر 

ــلـــك مـــعـــطـــيـــات مــوضــوعــيــة  ــيـــاســـي ويـــمـ الـــسـ
الــســيــاســيــة،  الـــحـــيـــاة  فـــي  دور  ألداء  تــؤهــلــه 
بــاإلضــافــة إلـــى مــشــروعــيــة الــطــمــوح لـــدى أي 
رجل سياسة. لكن جملة منفلتة، في الجلسة 
نــفــســهــا املــخــصــصــة لـــلـــحـــرب عـــلـــى الـــفـــســـاد، 
كشفت بوضوح عن نــوايــاه في هــذا الصدد، 
فــقــد أشـــــار بـــوضـــوح »إلـــــى أن هــــذه الــحــرب 
طويلة املدى وال تزال في بدايتها، وال يمكن 
الفساد في بضعة أشهر، وهو  القضاء على 
ما يعترف به الجميع«. وتعهد »بأن يتم في 
ــقـــاء بمرتبة  الــســنــوات الــخــمــس املــقــبــلــة االرتـ
ــى الـــثـــلـــث األول مــــن الـــــــدول األقــــل  ــ ــونـــس إلـ تـ
اســتــشــراء لــلــفــســاد«، وهـــو مــا يــوجــه رســائــل 
استبشروا  الــذيــن  التونسين،  إلــى  مــبــاشــرة 
بــحــربــه عــلــى الـــفـــســـاد ورفــــعــــوه بــســبــب ذلــك 
إلــى أعلى املــراتــب، إلــى أن هــذه الــحــرب، التي 
هــو قــائــدهــا، ستستمر خــمــس ســنــوات، وأن 
الــدول  إلــى مصاف  تونس  نتائجها سترفع 
األقل فسادًا في العالم، مع كل ما يعنيه ذلك 

من انعكاس مباشر على حياتهم.
لكن هذا الطريق ال يبدو معبدًا ويسيرًا كما 
قد يظهر، بل هو مليء باملطبات والعقبات، 
خــصــوصــًا مـــع مـــا بــــدأ يــرشــح مـــن معطيات 
ــن مــنــافــســيــه املــحــتــمــلــن،  وإشــــــــارات هـــامـــة مـ
جــدًا،  طويلة  وقائمتهم  باملناسبة  كثر  وهــم 

مغايرًا ويتوجه إلى جمهور ال يعّول عليه كل 
منافسيه، وهو ما ينجح في إبقائه في قلب 
إعالميًا  ابــتــعــاده  بــرغــم  اآلن،  حتى  املنافسة 

منذ فترة عن الساحة السياسية.
لــكــن مــصــاعــب الــشــاهــد قــد تــتــأتــى مــن داخــل 
ــم داعــمــيــه، السبسي  فــريــقــه الــســيــاســي، وأهــ
و»الــــــــــنــــــــــداء«، والــــغــــنــــوشــــي و»الــــنــــهــــضــــة«، 
وسيحتاج بــالــضــرورة إلــى دعــم اإلثــنــن في 
ــا يـــبـــدو غــيــر مــضــمــون  ــو مـ ــه، وهــ ــ الـــوقـــت ذاتــ
ــرة، إذ بــــدأت بــعــض األصــــــوات الــنــدائــيــة  ــاملـ بـ
جديد  ترشح  لدعم  استعدادها  عــن  تتحدث 
للسبسي، إذا ما قــرر ذلــك، وآخــرهــا تصريح 
الــقــيــادي فــي »نـــداء تــونــس«، خــالــد شــوكــات، 
ــمـــن أربــــعــــة قــــيــــاديــــن الـــتـــقـــوا  ــان ضـ ــ الـــــــذي كــ
ــرة، ويــعــتــبــر من  ــيــ ــام األخــ ــ الــســبــســي فـــي األيــ
املقربن مــن نجله حــافــظ، وأصــبــح حضوره 
في »النداء« الفتًا في الفترة األخيرة. وهو ما 
يؤكد مرة أخرى أن الشاهد ال يمكنه التعويل 
كثيرًا على حزبه، إال إذا عاد إلى بيت الطاعة، 
ما دفع كثيرين إلى االعتقاد بأن الشاهد قد 
بيت حــزبــي جــديــد وبمواصفات  عــن  يبحث 
جـــديـــدة. وإذا اســتــمــرت الــعــالقــة بـــن الــرجــل 
ــإن طــريــقــه إلــى  ــذا الـــنـــحـــو، فــ ــه عــلــى هــ ــزبـ وحـ
رئــاســة الــحــكــومــة مــن جــديــد ســيــكــون صعبًا 

وسيحتاج إلى دوافع أخرى ليسلكه بأمان.
ــيـــن يـــحـــاولـــون  ــدائـ ــنـ وبــــرغــــم أن عــــــددًا مــــن الـ
ويتهمون  بينهما،  الــخــالف  نــفــي  بــاســتــمــرار 
مـــن يــدعــي ذلـــك بــأنــه يـــحـــاول تـــأزيـــم الــوضــع، 
إال أن الــجــمــيــع يــعــلــم أن هـــذه الــعــالقــة ليست 
فــي أحــســن أحــوالــهــا وأن حــســابــات كثير من 
بسبب  فترة،  منذ  الشاهد  أسقطت  الندائين 
 للحساب الخاص«. 

ً
ما يسميه بعضهم »عمال

ــى الـــرئـــاســـة يــمــر حــتــمــًا عبر  لــكــن الـــطـــريـــق إلــ
»النهضة«، التي يبقى خيارها االستراتيجي 
منحصرًا باملشاركة في الحكم وليس قيادته، 
وليس هناك ما يدعو، في الظاهر، إلى تغيير 
هذا الخيار، خصوصًا بالنظر إلى املتغيرات 
ذلــك، برغم  قد ال تساعد على  التي  اإلقليمية 
أن بعض األصوات الخافتة تدعو إلى ترشيح 
الغنوشي للرئاسة وال ترى عيبًا أو ضررًا في 
ذلك، وقد يفتح صعود الغنوشي إلى املرتبة 
الرابعة شهيتها إلى ذلك، فيما تدعو أخرى إلى 
التفكير في ترشيح شخصية أخرى من داخل 
الحزب، وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن. 
ومــع اقــتــراب 2019 ستنكشف كــل الــخــيــارات، 
إذ إن املخزون االنتخابي النهضوي سيشكل 

الفرق الحاسم في االنتخابات الرئاسية.

إذ إن الكل يتمنى أن تعصف ريــاح األزمــات 
والـــخـــالفـــات بــهــذا املــنــافــس الــــذي بـــدأ يظهر 
نــوعــًا مـــن الــعــنــاد واإلصــــــرار عــلــى لــعــب دور 
في املستقبل. وإذا تم استبعاد زعيم »حزب 
مــشــروع تــونــس« الــصــاعــد، محسن مـــرزوق، 
ــبـــق، مــهــدي جــمــعــة،  ورئـــيـــس الــحــكــومــة األسـ
وزعيم »حزب آفاق تونس«، ياسن إبراهيم، 
الكالم بالثالثة  وغيرهم كثر، وإذا تم حصر 
ــل فـــي الـــســـبـــاق، الــســبــســي واملــــرزوقــــي  ــ ــ األوائـ
والــــغــــنــــوشــــي، فـــــإن حــــظــــوظ الـــشـــاهـــد تــبــدو 
ــة املــعــطــيــات املـــجـــّردة،  ــ مــوضــوعــيــة مـــن زاويــ
وتقود  تكون معدومة سياسيًا،  تكاد  لكنها 
إلى االعتقاد بأن معجزة فقط ستبقي عليه 
في السباق. وينبغي أيضًا استبعاد الرئيس 
السابق منصف املرزوقي من هذه القائمة، ألن 
املرزوقي يتحرك في فضاء سياسي وشعبي 
مختلف تمامًا عن كل البقية، ويطرح خطابًا 

خلوة سان كلو الليبية

االتفاق السياسي لضمان حصة كبيرة لحفتر 
ورجاله، وإيجاد طريقة إلرضاء فصائل الشرق 
والــغــرب بشكل يــكــون ملعسكر بــرملــان طــبــرق، 
الذي يقوده حفتر، حصة وازنــة في أي اتفاق 
معدل، وتوحيد السالح في مؤسسة عسكرية 
وطنية واحــدة، تنهي الحرب األهلية، وتمنع 
أمام  الحدود  تمدد تنظيم »داعــش« وتضبط 
حرس  بمثابة  وتــكــون  والتهريب  العصابات 
التي تضع محاربة  حــدود للدول األوروبــيــة، 
الهجرة السرية أولوية بالنسبة إليها، توازي 
أهمية ضمان أمنها النفطي وجزء منه يأتي 
من ليبيا. ولم تتمكن لقاءات مايو/أيار في أبو 
ظبي بــن حفتر والــســراج، وال الــلــقــاءات التي 
املصرين،  واملــســؤولــن  الرجلن  بــن  حصلت 
إيجاد  اإلمـــارات وبعدها، من  اجتماعات  قبل 
حـــلـــول لـــهـــذه الـــنـــقـــاط الـــعـــالـــقـــة، بــيــنــمــا كــانــت 
ــقـــوات الــعــســكــريــة لــكــل مـــن حــفــتــر والـــســـراج  الـ
تـــحـــرز تـــقـــدمـــًا عـــســـكـــريـــًا، األولـــــــى فــــي الـــشـــرق 
والـــجـــنـــوب، عــلــى حــســاب الــفــصــائــل املسلحة 
املعارضة لها، والثانية في العاصمة طرابلس 
»حكومة اإلنقاذ«،  ضد قــوات ما كان يعرف بـ
وهو ما تسبب بانقسام في صفوف الفصائل 
في  الضاربة  الــقــوة  مصراتة،  ملدينة  املسلحة 
الــغــرب الليبي. وال يــزال مــن غير املــعــروف ما 
إذا كــان اللقاء يندرج في خانة ما يحكى عن 
خطة جــديــدة سيعلنها غــســان ســالمــة قريبًا 
األمن  على مجلس  ويطرحها  الليبي،  للملف 
الدولي، لتحل مكان اتفاق الصخيرات املعلن 
فــي زمـــن املــبــعــوث األســبــق بــرنــارديــنــو لــيــون، 
األخيرة  املــحــاوالت  اجتماعات  أنها مجرد  أم 
إلقــنــاع الــطــرفــن بــمــا ال يــحــتــاج لــقــرار جديد 
صــــادر عـــن مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي. وبحسب 
جــدول األعــمــال املــقــرر، يستقبل مــاكــرون عند 
أواًل، ويعقد  السراج  باريس،  الثالثة بتوقيت 

طرابلس، باريس ـ العربي الجديد

يــأتــي الــلــقــاء الــربــاعــي املــقــرر اليوم 
الــثــالثــاء، فــي بــلــدة ســال ســان كلو، 
بن  الشرقية،  باريس  ضاحية  في 
خليفة  الــلــواء  ليبيا،  فــي  الكرامة  عملية  قائد 
حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطنية، فائز 
الفرنسي  الرئيس  وضيافة  برعاية  الــســراج، 
الجديد  إيمانويل ماكرون واملبعوث الخاص 
ــان ســـالمـــة،  ــى لــيــبــيــا، غـــسـ ــ ــم املـــتـــحـــدة إلـ لـــأمـ
ــــي، مـــارتـــن  ــانـ ــ ــــذي يــتــســلــم مــنــصــبــه مــــن األملـ الــ
كوبلر، هذا األسبوع، كخطوة مكملة ملا سبق 
وحصل فــي أبــو ظبي فــي مــايــو/أيــار املاضي 
مــن لقاء جمع الــرجــلــن، األول املــدعــوم بشكل 
رئيسي من اإلمارات ومصر وفرنسا، والثاني 
ــم املــتــحــدة  ــ املـــعـــتـــرف بـــه رســمــيــًا مـــن قــبــل األمـ
ــة لــيــبــيــة وحـــــيـــــدة، ملـــحـــاولـــة  ــيـ كــســلــطــة شـــرعـ
 يقوم ربما على جمع الرجلن في 

ّ
فــرض حــل

سلطة واحــدة، يكون حفتر رمزها العسكري، 
والسراج عنوانها السياسي. ويعقد االجتماع 
عــلــى وقـــع تسجيالت مــصــورة جــديــدة تشبه 
بــفــظــاعــتــهــا الــتــســجــيــالت الــتــي اعـــتـــاد الــعــالــم 
ليبيا  فــي  »داعــــش«  بتوقيع تنظيم  تــكــون  أن 
ــــراق ونــيــجــيــريــا  ــعـ ــ ــة ومـــصـــر والـ ـــي ســــوريــ وفــ
قــيــل إن قــوات  وأفــغــانــســتــان، لعمليات إعــــدام 
عسكرية تابعة لحفتر ارتكبتها في بنغازي، 
وســبــقــتــهــا صـــور وتــســجــيــالت أخــــرى أعــربــت 
ــا، من  إزاءهــ الشديد  قلقها  عــن  املتحدة  األمـــم 
دون أن يرفق القلق بإجراءات عملية للتحقيق 

تمهيدًا للمحاسبة. 
كــل لقاء يحصل بــن حفتر  تــزال عناوين  وال 
ــا: تــــوســــيــــع املـــجـــلـــس  ــهـ ــسـ ــفـ والـــــــســـــــراج هـــــي نـ
الــــرئــــاســــي املـــنـــبـــثـــق عــــن اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات 
قــبــل حــفــتــر، وتــعــديــل  املــــرفــــوض مـــن   )2015(

قــبــل أن يستقبل  يــــدوم 45 دقــيــقــة  لــقــاء  مــعــه 
حفتر بصفته »قائد الجيش الوطني الليبي« 
ثم  فقط،  دقائق  لعشر  اإلليزيه،  بيان  بحسب 
يعقد االجــتــمــاع الــربــاعــي )مــاكــرون والــســراج 
وحــفــتــر وســـالمـــة( لــســاعــة ونـــصـــف الــســاعــة، 
بعدها يتحدث الرئيس الفرنسي لإلعالم في 
مؤتمر صحافي. ويحلو للبعض التوقف عند 
لباريس؛  الشرقية  الضواحي  في  اللقاء  شكل 
»ســال ســان كــلــو«، أو خلوة ســان كلو، بلدة  فـــ
اكــتــســبــت شــهــرتــهــا بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن فــي 

مثل  في  استضافت،  لكونها  العربية  املنطقة 
هــذه األيــام من شهر يوليو/تموز عــام 2007، 
مـــــاراثـــــون لــــقــــاءات بــــن األطــــــــراف الــلــبــنــانــيــة 
ــول انـــتـــخـــاب رئــيــس  املــخــتــلــفــة فـــي حــيــنــهــا حــ
لــلــجــمــهــوريــة وتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة بعد 
التحوالت الكبرى التي طرأت غداة االنسحاب 
الحكومة  رئيس  واغتيال  لبنان  من  الــســوري 
ــراب  ــ ــــي حـــيـــنـــهـــا، كــــــان عـ ــــري. فـ ــريـ ــ ــــحـ ــق الـ ــيــ رفــ
الفرنسي األسبق  الــخــارجــيــة  الــلــقــاءات وزيـــر 
ــارك فــيــهــا مــمــثــلــون عن  ــ بـــرنـــار كــوشــنــيــر، وشـ

لكنها  الفرنسية  املساعي  الله، وفشلت  حــزب 
مـــهـــدت الـــطـــريـــق ألن يـــكـــون لــلــحــزب املـــذكـــور 
مكانة سياسية أساسية في اتفاق املسؤولن 
اللبنانين الحقًا في الدوحة عام 2008 عندما 
رئيسًا  سليمان  ميشال  حينها  فــي  انتخبوا 
املصغرة«  األهلية  »الحرب  بعد  للجمهورية، 
إثـــر االجــتــيــاح املــســلــح لــحــزب الــلــه للعاصمة 
بيروت وعدد من املناطق األخــرى، في مايو/

الــحــالــتــن  ظـــــــروف  أن  صـــحـــيـــح   .2008 أيـــــــار 
الليبية واللبنانية تختلفان جذريًا، وصحيح 

اليوم ثقلها أكثر بكثير مما  أن فرنسا تضع 
كانت تفعله في الحالة اللبنانية، بدليل تولي 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مــاكــرون مــبــاشــرة، وليس 
وزير خارجيته جان إيف لودريان »املقرب من 
بـــرس«، إدارة  حفتر« بحسب وكــالــة »فــرانــس 
اللقاء الرباعي، إال أن  املعطيات اليوم ال تفيد 
. تــشــاؤم 

ّ
ــل بــاحــتــمــال كــبــيــر بــالــتــوصــل إلـــى حــ

من  للبعض،  بالنسبة  عــديــدة  عــوامــل  تغذيه 
بينها أن حفتر يرفض تقديم أي تنازل حتى 
اآلن، ولو كان لعرابيه اإلماراتين والفرنسين 

واملصرين. ثم إن السراج يالقي معارضة من 
أطــراف وازنــة في معسكره السياسي، ترفض 
التنازل أمــام حفتر الــذي أحــرزت قواته تقدمًا 
عسكريًا في الفترة األخيرة، في بنغازي وفي 
مناطق جنوبية، وهو ما ربما يكون قد دفع 
بالسراج إلى نفي ترشيحه لحفتر على رأس 
وسائل  مثلما سربت  رئاسي جديد،  مجلس 
إعــــالم عــربــيــة قــبــل أيــــام. ويــســتــبــعــد أن يكون 
الــهــدف مــن لــقــاءات »خــلــوة ســـان كــلــو« إقــنــاع 
السراج  التي عرضها  الطريق  حفتر بخارطة 

قبل نحو أسبوعن، وقد رفضها أركان معسكر 
انتخابات  ــراء  إجـ أســاســًا على  وتــقــوم  حفتر، 
املقبل،  العام  مطلع  وتشريعية  رئاسية  عامة 
بــإشــرف املــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الــوفــاق 
الوطني، وهو ما يجعل معسكر الشرق يرفض 
اللقاء  الهدف من  كان  بأكملها. ولو  الخارطة 
الرباعي، اليوم، إقناع حفتر بخارطة السراج، 
لكان قد تم االكتفاء بدعوة قائد عملية الكرامة 
لوحده. ثم إن جدول االعمال املوضوع، يوحي 
بأن املطلوب هو إقناع السراج ال حفتر بأمر 

مــا، ألن الــلــقــاء الــرســمــي مــع الــســراج يـــدوم 45 
دقيقة، يمكن أن تطول أكثر، بينما االجتماع 
مـــع حــفــتــر مــخــصــص لـــه 10 دقـــائـــق فــقــط في 
اللقاء  أن يحصل  قبل  الرئيس،  أعمال  جــدول 
أن  ويتوقع  الساعة.  ونصف  لساعة  الرباعي 
يناقش االجتماع نقطة حساسة عجز السراج 
بينها  من  االتفاق حولها سابقًا،  وحفتر عن 
تشكيل الحرس الرئاسي )جهاز عسكري تابع 
أن  على  االتفاق  يتم  ربما  الرئاسي  للمجلس 
ــل املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــكـ يـــتـــرأســـه حـــفـــتـــر( وشـ
. ويـــرغـــب حفتر 

ً
لــحــكــومــة الــــوفــــاق مــســتــقــبــال

فــي أن يــكــون الــحــرس الــرئــاســي مستقال عن 
السراج، وضمه ملؤسسة الجيش بعد إضافة 
املوالن  مــن  الغربية  املنطقة  مــن ضباط  عــدد 
الفرنسي  الرئاسي  البيان  إليه.  وقــال  لحفتر 
ــادرة عــلــى  ــ ــ ــة قـ ــ ــــي دولــ إن الـــتـــحـــدي يــتــمــثــل »فـ
لليبين  األساسية  لالحتياجات  االستجابة 
بجيش نــظــامــي واحــــد«. واعــتــبــر اإللــيــزيــه أن 
هذا اللقاء هو »إشارة قوية« ويثبت »االلتزام 
الــشــخــصــي« لــلــرئــيــس الــفــرنــســي بــحــل األزمـــة 
»ليس  الفرنسية  الــرئــاســة  وأضــافــت  الليبية. 
ــى حــــل لـــأزمـــة  ــ ــدًا إلـ ــ ــلـــوب أن نـــتـــوصـــل غـ املـــطـ
الــلــيــبــيــة، لــكــنــنــا نـــأمـــل أن يـــتـــوافـــق الــطــرفــان 
املـــتـــنـــازعـــان عــلــى بـــيـــان مـــشـــتـــرك«، مـــكـــررة أن 
ليبيا«. وأوضـــح مصدر  فــي  »ال حــل عسكريًا 
املشاورات  أن  بــرس«  »فرانس  لوكالة  فرنسي 
حول هذا البيان »بدأت فعال وليست سهلة«. 

ويـــجـــري الـــلـــقـــاء الــفــرنــســي عــلــى وقــــع مقطع 
مصور جديد تــداولــتــه، يــوم األحـــد، صفحات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــشــكــل واســــع ملشاهد 
إعدام عشرين ملثمًا من قبل مسلحن يقودهم 
قوات  محاور  قائد  الورفلي،  محمود  النقيب 
الــصــاعــقــة فــي بــنــغــازي الــتــابــعــة لــلــواء حفتر. 
وظهر الورفلي وهو يعطي األوامــر لعدد من 
الــنــار على رؤوس ملثمن  بــإطــالق  املسلحن 
يرتدون أزيــاء برتقالية شبيهة باألزياء التي 
تظهر على أجساد ضحايا »داعــش«. ويظهر 
ــــى الــخــلــف  ــيـــدت أيـــديـــهـــم إلـ ــد قـ ــ الـــضـــحـــايـــا وقـ
ووضعت أشرطة سوداء على عيونهم. ويأتي 
انتشار هذا الفيديو بعد أيام من إعالن قيادة 
قوات حفتر استنكارها طلب مفوضية حقوق 
اإلنسان األممية التحقيق في قضايا تعذيب 

وقتل خارج القانون حصلت في بنغازي. 

الشاهد: الحرب على الفساد طويلة المدى )فتحي بلعيد/فرانس برس(

من المقرر أن يدوم لقاء حفتر والسراج وماكرون وسالمة ساعة ونصف الساعة )فرانس برس(

يجتمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمبعوث الدولي الجديد إلى ليبيا، غسان سالمة، 
اليوم الثالثاء، في ضاحية سال سان كلو الباريسية في لقاءات سياسية معقدة، مع كل من 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وقائد عملية الكرامة، خليفة 

حفتر. لقاء يطمح لتحضير األجواء لوالدة قيادة ليبية موحدة برأسين: مدني يجسده السراج، 
وعسكري يختصر بحفتر. يحصل ذلك على وقع تسجيل دموي جديد »بطله« أحد أركان قوات 

حفتر، إلعدام جماعي هو نسخة طبق األصل عن جرائم تنظيم داعش
الحدث

فرنسا تسعى لوالدة قيادة 
مشتركة من السراج وحفتر

الجهود بدأت قبل لقاء 
سان كلو إلصدار بيان 

مشترك من السراج وحفتر

لم يعلن الشاهد 
صراحة عن نيته الترشح 

إلى انتخابات 2019

يواجه رئيس الحكومة 
التونسية، يوسف الشاهد، 

المتهم بأن حربه على 
الفساد تمهيد النتخابات 
2019، عقبات خصوصًا 

من داخل فريقه السياسي

ليز ثروسل، أن  سبق للمتحدثة باسم مفوضية حقوق اإلنسان األممية، 
دعت، في 19 من الشهر الحالي، قوات حفتر إلى »التحقيق في إعدامات 
من دون محاكمة لسجناء« معبرة 
سجناء  إزاء  المفوضية  »قلق  عن 
للتعذيب  معرضين  يكونون  ربما 
محاكمة«.  دون  اإلعــدام  حتى  أو 
محمود  النقيب  ــم  اس وحـــددت 
بيانها،  فــي  )الـــصـــورة(  الــورفــلــي 
إلى  العمل  عن  بــ»وقفه  مطالبة 
سيما  ال  القضايا  في  التحقيق  حين 
مقطع  مــن  أكــثــر  فــي  ظهر  ــه  أن

وهو يوجه الرصاص ألسرى«.

محمود الورفلي

تحليل

فلتان جنوب ليبيا: 120 ألف رجل يقاتلون لمن يدفع

تــحــولــت الـــبـــلـــدات والـــقـــرى الــصــحــراويــة في 
املناطق الوسطى والجنوبية من ليبيا، بعد 
تالشي القانون والنظام، إلى مرتع لعشرات 
آالف املرتزقة املعروضن لإليجار، باإلضافة 
إلــــى عــنــاصــر تــنــظــيــم »داعـــــــش«. كــمــا يشعل 
الـــصـــراع عــلــى كــعــكــة تــهــريــب الــنــفــط والــبــشــر 
مــعــارك بــن الــقــبــائــل املــتــواجــدة فــي املنطقة. 
العسكرية  االنتصارات  من  وأجبرت سلسلة 
عــلــى الــجــمــاعــات املــســلــحــة، بــطــول الــســاحــل 
الليبي على البحر املتوسط، مئات املسلحن، 
على  ــــش«،  »داعـ تنظيم  مقاتلي  بينهم  ومـــن 
الــبــحــث عـــن مـــالذ فـــي الــصــحــاري الــشــاســعــة 
بـــهـــذه الــــدولــــة الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا، 
اآلتية  للمليشيات  موطنًا  فعليًا  تعد  والتي 
مــن الـــدول املــجــاورة والــعــصــابــات اإلجــرامــيــة 
ــة. ويـــوفـــر وســط  ــزقـ ــرتـ الـــعـــابـــرة لــلــحــدود واملـ
ــائـــب عــنــهــمــا الـــقـــانـــون  ــنــــوب لــيــبــيــا، الـــغـ وجــ

واملهجوران، مالذًا للمسلحن
 إلعادة التنظيم والتجنيد والتدريب، وربما 
التخطيط للعودة. ويحظى هذا األمر بأهمية 
ــم يــخــســر فــيــه »داعـــــش«  ــت لـ ــة، فـــي وقــ خـــاصـ
مــعــاقــلــه الــحــضــريــة فـــي لــيــبــيــا فــقــط، بـــل إنــه 
يــتــفــكــك فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة. وفـــي املــنــاطــق 
الــنــائــيــة فــي لــيــبــيــا، بــالــقــرب مــن الـــحـــدود مع 
والنيجر  والجزائر  وتشاد  والــســودان  مصر 
وتونس، تنشط بالفعل العديد من الجماعات 
املــســلــحــة بــكــل حـــريـــة. فــاألســلــحــة مــتــوافــرة 
عبر  والتهريب  بالبشر  واالتــجــار  بسهولة، 
ــــور متفشية  أمـ ــوقــــود،  الــ الــــحــــدود، ال ســيــمــا 

ومربحة.
وقـــــــد ســــمــــح عـــــــدم وجــــــــود ضـــــوابـــــط فـــعـــالـــة 
للحدود للمليشيات التي تقاتل الحكومتن 
الــســودانــيــة والــتــشــاديــة بــإقــامــة مــعــســكــرات 
داخـــــل لــيــبــيــا. وإلـــــى جــانــبــهــم جــــاء الــجــنــود 

الكاميرون.  مثل  بعيدة،  أمــاكــن  مــن  املــرتــزقــة 
ــات الــقــبــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــا تـــســـتـــعـــر املـ ــ ــرًا مـ ــيــ ــثــ وكــ

والعرقية في صراع قاتل. 
إلى  الصحراء  في  املسلحن  انتشار  ويــؤدي 
تقويض إمكانية عودة االستقرار إلى ليبيا 
الغنية بــالــنــفــط. وقــالــت الــبــاحــثــة فــي الــشــأن 
ــــدى مــجــمــوعــة األزمــــــــات الـــدولـــيـــة،  الــلــيــبــي لـ
كلوديا غازيني، إن مسلحي »داعش« اختفوا 
ــار فـــي الـــصـــحـــراء الـــواقـــعـــة جــنــوب  ــظـ عـــن األنـ
الساحل، حيث يتحركون في قوافل صغيرة 
كي ال يلفتوا األنظار، أو أن بعضهم عاد إلى 

دياره. وتشير إلى أن آخرين منهم 
ينشطون حول سرت، حيث يشنون هجمات 
عــرضــيــة ضــد خــصــومــهــم. وشــهــدت الــبــلــدات 
والــقــرى الــصــحــراويــة فــي املــنــاطــق الوسطى 
ــبــــالد تـــالشـــيـــًا لــلــقــانــون  ــن الــ والـــجـــنـــوبـــيـــة مــ
والــنــظــام مــنــذ اإلطـــاحـــة بمعمر الــقــذافــي في 
أن  إلــى  التقديرات  2011. وتشير بعض  عــام 
نحو  يبلغ  املــتــفــرغــن  املليشيات  أفــــراد  عـــدد 
ــرد، وأن مــقــاتــلــي »داعـــــش« نحو  فــ ألـــف   120
ألـــف مــقــاتــل، لــكــن ال تــوجــد وســيــلــة للتحقق 
ــام. وفــي عالمة  بشكل مستقل مــن هــذه األرقــ
ــالـــة األمـــنـــيـــة،  ــيــــأس مــــن تــــدهــــور الـــحـ عـــلـــى الــ
أوقــفــت املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط فــي ليبيا 
الشحنات املتجهة إلى الجنوب، بعد سلسلة 
مـــن عــمــلــيــات اخــتــطــاف قـــوافـــل نــقــل الـــوقـــود. 
وبشكل ثابت، يظهر الــوقــود في وقــت الحق 

في السوق السوداء أو في البلدان املجاورة.
وفــي وادي زمـــزم، جنوب مصراتة على بعد 
الساحل، وجــد عشرات من  كيلومترًا من   50
مسلحي »داعش« املالذ هناك بعد أن هزموا 
العام املاضي في معركة سرت. ويشن مقاتلو 
التنظيم في وادي زمزم أحيانًا هجمات على 
مـــصـــراتـــة، مــنــشــأ املــلــيــشــيــا الـــتـــي أخــرجــتــهــم 
ــن خـــطـــف املـــســـافـــريـــن  ــ  عـ

ً
ــن ســــــــرت، فــــضــــال ــ مـ

أو مـــهـــاجـــمـــة نـــقـــاط الـــتـــفـــتـــيـــش. وأصــبــحــت 
الــعــويــنــات، فــي الـــزاويـــة الــجــنــوبــيــة الغربية 
النائية من ليبيا بالقرب من حدود الجزائر 
والــنــيــجــر، مــثــل »مـــركـــز لــلــمــرتــزقــة«، بسبب 
مئات املسلحن املتمركزين هناك املعروضن 
للتأجير. ويتم استئجار الرجال، ومعظمهم 
الغالب  في  والكاميرون،  والنيجر  تشاد  من 
لــلــقــتــال تــحــت الفـــتـــات املــلــيــشــيــات املــخــتــلــفــة. 
دوالر   2000 متوسطه  مــا  عــلــى  ويــحــصــلــون 
شهريًا عند استئجارهم. وفي الوقت نفسه، 
تــكــســب املــلــيــشــيــات والــجــمــاعــات اإلجــرامــيــة 
ــار بالبشر  ــجـ فـــي الــعــويــنــات أمــــــوااًل مـــن االتـ

ــزوي  ــ ــمــــال شـــرقـــي الـــنـــيـــجـــر. وتــهــيــمــن الـ وشــ
املجرمن  بــإيــواء  التبو  وتتهم  املــديــنــة،  على 
واملسلحن من السودان وتشاد. وتنكر التبو 
الــتــهــم. وتــشــن مــلــيــشــيــات مـــن كـــال الــجــانــبــن 
مــداهــمــات ثــأريــة، والــتــي غالبًا مــا تستهدف 
املدنين. وينظر إلى النزاع على نطاق واسع 
عــلــى أنــــه مــنــافــســة لــلــســيــطــرة عــلــى املــعــابــر 
الحدودية وطرق التهريب املربحة. ويتمركز 
لواءان من قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر

 في الكفرة، لكنهما ال يمتلكان القوة البشرية 
أو املوارد الالزمة إلنفاذ القانون والنظام في 

املنطقة الصحراوية الشاسعة.
ــن  ــذيـ ــــن املـــســـلـــحـــن الـ ــــات مـ ــئـ ــ ويـــعـــتـــقـــد أن املـ
تــمــكــنــوا مــن الـــفـــرار مــن الــهــجــوم عــلــى ســرت، 
الــعــام املـــاضـــي، تــمــكــنــوا مــن الــنــجــاة بــالــقــرب 
مـــن ســبــهــا، وســــط لــيــبــيــا. فــاملــديــنــة خــارجــة 
عـــن الــســيــطــرة تــقــريــبــًا، وتــشــهــد الــعــديــد من 
ــــات. والــــالعــــبــــون الـــرئـــيـــســـيـــون هــم  ــــراعـ الـــــصـ

وتهريب  الفدية  أجــل  مــن  الخطف  وعمليات 
األســلــحــة واملـــخـــدرات والـــوقـــود. ويــعــتــقــد أن 
خاليا صغيرة من مقاتلي تنظيمي »داعش« 
ــاعــــدة« انــتــقــلــت إلــــى ضـــواحـــي مــديــنــة  ــقــ و»الــ
الــكــفــرة فــي جــنــوب شــرقــي ليبيا فــي األشهر 
األخيرة. وتعاني الكفرة منذ عقود من النزاع 
العربية وجماعة  الــزوي  قبائل  الــدمــوي بن 
التبو فــي جــنــوب الــصــحــراء األفــريــقــيــة، التي 
تــقــطــن مــســاحــات واســـعـــة تــمــتــد فـــي شمالي 
تشاد وجنوبي ليبيا وشمال غربي السودان 

مـــن قــبــيــلــة أوالد ســلــيــمــان الــعــربــيــة، والــتــبــو 
والـــــــطـــــــوارق، وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــتـــنـــافـــســـون مــنــذ 
ــوات لــلــحــصــول عــلــى شــريــحــة أكـــبـــر من  ــنـ سـ
تجارة التهريب. يذكر أن املليشيات املناهضة 
للحكومة من السودان وتشاد توفر مجموعة 
أنهم  كما  مسلحة.  املــرتــزقــة ألي جماعة  مــن 
متورطون في تهريب األسلحة عبر الحدود، 
وفــقــا لــلــســيــاســي املــحــلــي يــوســف كــالــوركــي. 
إلــى مقاتلي »داعــش« في املنطقة  وبالنسبة 
وقتهم  معظم  ويقضون  ضعيف،  فنشاطهم 
فـــي الـــوديـــان والــجــبــال خــــارج املــديــنــة. وفــي 
املوالية لحفتر  القوات  أيــار، استولت  مايو/ 
ــاعــــدة جـــويـــة قـــريـــبـــة وعــــــدة مــنــاطــق.  عـــلـــى قــ
الواقعة جنوب غرب  أوبـــاري،  بلدة  وشهدت 
سبها، قتااًل ضاريًا بن العصابات اإلجرامية 
املتنافسة في العام 2015، ما أدى إلى تشريد 

جميع السكان تقريبًا.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

شهدت مختلف المدن الليبية بعد الثورة انتشارًا للسالح )عبداهلل دوما/فرانس برس(

يحصل المرتزقة  
على ما متوسطه 

2000 دوالر شهريًا

يوفر وسط ليبيا وجنوبها 
مالذًا للجماعات 

اإلجرامية والمليشيات، 
وسط تقديرات بوجود 

نحو 120 ألف شخص 
ينتظرون من يدفع لهم 

للقتال إلى جانبه
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مشاريع طموحة وتباينات بين الحلفاء

تحديات االنتخابات األلمانية

»العفو الرئاسي« خيار ترامب األخير؟

عناوين الحمالت 
تركز على األمن والحرية 

والالجئين

برلين ـ شادي عاكوم

تـــحـــت شـــعـــار »أملـــانـــيـــا بـــلـــد طــيــب 
ــه« طـــــــرح »االتـــــحـــــاد  ــ ــيـ ــ ــلـــعـــيـــش فـ لـ
ــّون مــــن الــحــزبــن  ــكــ املـــســـيـــحـــي« املــ
املستشارة  بزعامة  الديمقراطي«  »املسيحي 
أنــجــيــال مـــيـــركـــل، و»املــســيــحــي االجــتــمــاعــي« 
ــا،  ــاريــ ــافــ ــة رئــــيــــس حـــكـــومـــة واليــــــــة بــ ــامــ ــزعــ بــ
هورست زيهوفر، برنامجًا انتخابيًا مشتركًا 
ــررة فــــي 24  ــ ــقـ ــ ــتـــخـــابـــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة املـ لـــالنـ
انتخابي  استحقاق  املــقــبــل.  سبتمبر/أيلول 
ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة تــــحــــٍد ملـــيـــركـــل لــالحــتــفــاظ 
من  منافسها  بوجه  رابعة  لوالية  بمنصبها 
الـــحـــزب »االشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي«، مــارتــن 
ــذه املــنــافــســة يــحــاول  ــن خــــالل هــ شـــولـــتـــز. ومــ
ــتـــرداد  شــولــتــز الــحــصــول عــلــى املــنــصــب واسـ
ــاد حـــزبـــه عـــلـــى رأس املـــســـتـــشـــاريـــة فــي  ــجــ أمــ
جمهورية أملانيا االتحادية، وهو ما تعكسه 
خطاباته الحادة ضد ميركل واتهامها بأنها 
تضعف أوروبــا بتفردها بالقرار في سياسة 
لرؤية واضحة وإطالقها  وافتقارها  اللجوء، 

لوعود زائفة، وفق تعبيره.
ويقول خبراء في الشؤون السياسية األملانية 
إن هذا الواقع فرض على »االتحاد املسيحي« 
مللمة صفوفه وتنحية خالفاته جانبًا، وذلك 
بعدما أعلن زعيمه، زيهوفر، تضامنه الكامل 
مـــع مــيــركــل وأظـــهـــر روح الــعــمــل الــجــمــاعــي، 
ــتــــعــــاون مــــن أجـــل  مــــؤكــــدًا عـــلـــى الـــتـــكـــاتـــف والــ
تــعــزيــز وضـــع املــســتــشــارة خـــالل االنــتــخــابــات 
البرملانية العامة وتسهيل مهمتها في الدفاع 
عـــن أحــقــيــتــهــا بــاملــنــصــب. ويـــبـــدو »االتـــحـــاد 
املــســيــحــي« مصممًا عــلــى تــأمــن كــل مــا يلزم 
للفوز. ويعتمد، لهذه الغاية، تكتيكًا انتخابيًا 
يـــرّكـــز عــلــى الــهــمــوم الــحــيــاتــيــة واألمــنــيــة في 
التأييد  من  مزيد  لكسب  في محاولة  الــبــالد، 

في أوساط الناخبن.
جذابة  عناوين  املسيحي«  »االتــحــاد  واعتمد 
تـــركـــز عــلــى مــســتــقــبــل أملـــانـــيـــا، مــنــهــا الــســعــي 
إلـــى حــل جـــذري ملشكلة فـــرص الــعــمــل وخلق 
الوظائف بحلول عام 2025، أي تخفيض نسبة 
البطالة عن 3 باملائة، وتجنيد 15 ألف شرطي 
وحـــــدة سكنية  مــلــيــون   1.5 وبـــنـــاء  إضـــافـــي 
إلـــى تخفيضات   

ً
إضـــافـــة عـــام 2019،  بــحــلــول 

ضريبية سنوية تصل إلى 15 مليار يورو عن 
ذوي الدخل املتوسط واملتدني بهدف إعطاء 
دفــعــًا لــالســتــهــالك الـــداخـــلـــي. وهــــذا مـــا أكـــدت 
عليه ميركل في كلمتها خالل إعالن البرنامج 
الــــحــــزبــــن »املـــســـيـــحـــي  ــي مـــــن أن  ــابــ ــخــ ــتــ االنــ
ــحـــي االجـــتـــمـــاعـــي«  ــيـ ــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــي« و»املـ
مــســتــعــدان لــالســتــثــمــار فــي املــســتــقــبــل وخلق 
نظام اجتماعي آمن. وفي هذا السياق، يشدد 
العناصر  مــن  الكثير  هناك  أن  على  الحزبان 
املشتركة التي تضّمنها البرنامج االنتخابي 
وأن النقاط واالقتراحات في ما يخص األمن 
والــتــعــلــيــم واألســــــــرة والــــضــــرائــــب هــــي مــحــل 

اهتمام مشترك.
املشتركة سوف  القواسم  على  التركيز  وهــذا 
يخدم عمليًا الفريقن في التكتيك االنتخابي. 

ــدد الــالجــئــن املــقــبــلــن ومــكــافــحــة  بــخــفــض عـ
أســبــاب الــلــجــوء، مــن دون وضــع حــد أقصى 

ألعدادهم«. 
 ويـــــرى الـــخـــبـــراء أنــــه لــيــس هـــنـــاك الـــتـــزامـــات 
ــاد املــســيــحــي«  ــحــ ــة فـــي بــرنــامــج »االتــ واضـــحـ
بشأن قانون الهجرة، إنما مجرد أفكار عاّمة 
ال يمكن البناء عليها في السياسة. والبرنامج 
االنتخابي لم يقدم، في نظر الخبراء، إجابات 
واضحة للقضايا االجتماعية، وبالتالي هناك 
تقاطع كبير في الكثير من امللفات مع غريمه 
منها  الــديــمــقــراطــي«،  »االشــتــراكــي  التقليدي 
االجتماعية.  والــعــدالــة  الضريبية  اإلعــفــاءات 
ــك، يــمــكــن الـــقـــول إنـــه لـــم يتم  وانــطــالقــًا مـــن ذلــ
التركيز في البرنامج على الخطوط العريضة 
لــلــســيــاســة املــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي مـــن املــمــكــن أن 
تساهم في تعبئة الناخبن، بحسب الخبراء 

املهتمن بالشأن األملاني.
ــذه املـــالحـــظـــات أشـــــار إلــيــهــا أيـــضـــًا رئــيــس  هــ
ــمـــال« األملـــانـــيـــة، رايــنــر  ــعـ ــاد نـــقـــابـــات الـ ــحــ »اتــ
ــان، فــــي حـــديـــثـــه أخــــيــــرًا إلـــــى صــحــيــفــة  ــمـ ــوفـ هـ
»تــــاغــــس شـــبـــيـــغـــل«، مــنــتــقــدًا بـــشـــدة الـــوعـــود 
ووصفها  املسيحي«،  »االتــحــاد  أطلقها  التي 
بــأنــهــا غــيــر واضـــحـــة وغــيــر عـــادلـــة ومــطــالــبــًا 

ــــاش الــــتــــقــــاعــــدي قــبــل  ــعـ ــ ــــن املـ بــــإيــــضــــاحــــات عـ
االنــتــخــابــات. مــن جهة أخـــرى، يــرى مراقبون 
أن »االتحاد املسيحي« لم يتحل بالكثير من 
الشجاعة عند إعالن برنامجه، مع استبعاده 
أي حـــديـــث حــــول مــســألــة الــتــقــاعــد، وال يـــزال 

االستفهام في هذا  الكثير من عالمات  هناك 
الصدد، منها ما يتعلق بالتركيبة السكانية 
بأن  علمًا  األمـــن،  وقضايا  الرقمية  واألنظمة 
هناك توجهًا في سياسة »االتحاد املسيحي« 
ــا نــســبــتــه 2 في  لـــرفـــع مـــوازنـــة الـــدفـــاع إلــــى مـ
املــائــة حــتــى عـــام 2025، وهـــو مــا ينسجم مع 
مــطــالــب الـــواليـــات املــتــحــدة، كــمــا أنـــه يحظى 
بتأييد الحزب »الليبرالي الديمقراطي«، فيما 
يــرفــضــه الـــحـــزب »االشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي« 

وحزب »اليسار«.
وعن األرقام التي يحققها »االتحاد املسيحي« 
ــرأي، يـــرى الــبــاحــثــون أن  ــ فـــي اســتــطــالعــات الــ
دائمًا عما هو  يكون  الناس  قبل  التقييم من 
معلوم وليس مجهواًل، وهذا ما يعطي حزب 
ــدارة فـــي املــنــافــســة مـــع اخــتــيــار  مــيــركــل الــــصــ
الجمهور لالستقرار واألمن واالزدهار. ولعل 
كــثــرة الــحــديــث فــي وســائــل اإلعـــالم عــن تمكن 
الــحــكــومــة األملــانــيــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى أزمـــة 
الالجئن التي شهدتها البالد خالل العامن 
املـــاضـــيـــن، قـــد ســـاهـــم فـــي إرضـــــاء الــنــاخــبــن 
إلــى حــٍد مــا. لكن بعض املحللن ال يستبعد 
أن يتغير ذلك في أسرع وقت ومع حدوث أي 

خضة في البالد.
الناخب  أن  إلــى  املراقبن  كذلك، يشير بعض 
الـــفـــريـــقـــن  بــــرنــــامــــجــــي  أن  يــــجــــد  األملـــــــانـــــــي 
جوهرية،  خــالفــات  يتضّمنان  ال  املتنافسن 
وهــــو مـــا يــجــعــل مـــن الــصــعــب الــتــكــهــن بــشــأن 
اتـــجـــاهـــات الــتــصــويــت فـــي االنـــتـــخـــابـــات. في 
الطرف  أخــرى قد تواجه  املقابل، ثمة مشكلة 
الذي سيفوز في االنتخابات، وهي تتمثل في 
صعوبة العثور على شريك يوفر له األغلبية 
البرملانية الكافية لتمرير القوانن والقرارات. 
وهــذه مشكلة تقلق بشكل خاص املستشارة 
مــيــركــل، عــلــى الــرغــم مــن مـــرور 12 عــامــًا على 
اعتبار  الرغم من  الحكم، وعلى  في  وجودها 
مفيدة  إنـــجـــازات  حــقــقــت  مــيــركــل  أن  بعضهم 
يدرك  الجميع  ألن  مبرر  هنا  والقلق  ألملانيا. 
أن الكلمة األخيرة تبقى لـــ61.5 مليون ناخب 
أملــانــي، يــحــق لــهــم اإلدالء بــأصــواتــهــم فــي 24 

سبتمبر/أيلول املقبل.

8
سياسة

يفاضل الفريق القانوني 
للرئيس األميركي بين عدد 

من الخيارات للحيلولة 
دون تعرض دونالد 

ترامب وأفراد عائلته ألي 
مساءلة قانونية، بما 
في ذلك اللجوء إلى 

العفو الرئاسي

تبدو المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، قلقة من احتمال عدم فوز تحالفها في االنتخابات البرلمانية المقبلة، وسط حديث 
مراقبين عن أن التكتيك االنتخابي الذي تعتمده ال يضمن لها فوزًا مؤكدًا، وقد ال يحقق لها أغلبية ساحقة في البرلمان

)Getty/برنامج ميركل يلقى انتقادات بشأن بعض المسائل االجتماعية )شين غالوب

واشنطن ـ أحمد األمين

األميركي،  للرئيس  القانوني  الفريق  يعكف 
دونالد ترامب، على دراسة احتماالت اللجوء 
الجرائم  عــن  العفو  اســتــخــدام صالحية  إلــى 
األميركي  الدستور  يمنحها  التي  الفدرالية 
لسيد البيت األبيض، من أجل تأمن حصانة 
قــانــونــيــة اســتــبــاقــيــة لــلــرئــيــس وعــائــلــتــه من 
تحقيقات روبــرت مولر، املحقق الخاص في 
األميركية.  االنتخابات  في  الروسي  التدخل 
ــــك، اســتــبــق كــبــيــر مــســتــشــاري  فـــي مــــــوازاة ذلـ
ــالـــد تـــرامـــب، صــهــره  الــرئــيــس األمــيــركــي دونـ
ــيـــر، شـــهـــادتـــه املـــــقـــــررة أمــــام  ــنـ جــــاريــــد كـــوشـ
الكونغرس، أمس اإلثنن، بالكشف عن أربعة 
مـــع مــســؤولــن روس خـــالل الحملة  لـــقـــاءات 
االنتخابية عام 2016 والفترة االنتقالية، بما 
في ذلك واحد مع محام روسي أثيرت قضية 
سابقة حــول عالقته بــدونــالــد تــرامــب االبــن. 
تــقــريــر نشرته  يــنــكــر، حــســب  ولــكــن كوشنير 
صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بـــوســـت األمـــيـــركـــيـــة، أي 

اتصاالت غير مشروعة أو تواطؤ.
وقــد أملــح تــرامــب، في تغريدة على »تويتر« 

يوم السبت، إلى أنه لن يتوانى عن استخدام 
ــتـــه واملـــقـــربـــن  ــلـ ــائـ ــايـــة عـ ــمـ ــق الـــعـــفـــو لـــحـ ــ حـ
مـــنـــه وربــــمــــا نـــفـــســـه فــــي مـــواجـــهـــة الــحــمــلــة 
في  الكثر  خصومه  يشنها  التي  السياسية 
املؤسسات األمنية والقضائية والتشريعية 
األميركية بهدف تنحيته عن منصبه بحجة 
االخــــتــــراق الــــروســــي لــحــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة. 
وستكون سابقة جديدة في سجل الرؤساء 
األمــيــركــيــن لـــو قــــرر تـــرامـــب الــعــفــو املــســبــق 
األميركي  الفدرالي  للقانون  أي مخالفة  عن 
فــي قضية   

ّ
إن ارتكبها هــو نفسه،  قــد يكون 

االختراق الروسي أو في ملفه الغامض مع 
دائرة الضرائب األميركية وأسباب إصراره 
على عدم نشر بياناته الضريبية على عادة 

الرؤساء الذين سبقوه. 
ولـــم يسجل فــي تــاريــخ الــرئــاســة األمــيــركــيــة، 
مــنــذ االســتــقــالل وإعــــالن الــدســتــور قــبــل أكثر 
ــدر أي رئـــيـــس عــفــوًا  ــ ــام أن أصـ مـــن مــائــتــي عــ
الرئيس السابق، ريتشارد  عن نفسه. وحــده 
نــيــكــســون، اســتــفــاد مــن الــعــفــو الــرئــاســي لكن 
الرئيس،  بعد استقالته، عندما أصــدر خلفه 
جيرالد فورد، عفوًا عن جميع املخالفات التي 
»ووتــرغــيــت«  فــي قضية  نيكسون  بها  أديـــن 

ملنع محاكمته أمام القضاء الجنائي.
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ ــــراء الــــقــــانــــون فـ ــبـ ــ ويـــخـــتـــلـــف خـ
املتحدة حول حدود الصالحية التي يمنحها 
الــدســتــور األمــيــركــي لــلــرئــيــس، ومـــا إذا كــان 
ــراد في  أفـ يملك حــق العفو عــن نفسه أو عــن 

عائلته أو في فريقه السياسي.
 وعلى الرغم من أن نص اإلعالن الدستوري 
ــلـــبـــس لـــجـــهـــة مــنــح  ــركــــي ال يــحــتــمــل الـ ــيــ األمــ
الرئيس حــق العفو عــن اآلخــريــن فــي قضايا 
العفو  للرئيس  يحق  )ال  الفدرالية  الــقــوانــن 
فـــي قــضــايــا الـــواليـــات حــيــث يــمــتــلــك الــحــكــام 
إلى  لم يشر  الدستور  لكن  العفو(،  صالحية 
إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــفـــادة الـــرئـــيـــس شــخــصــيــًا مــن 

هـــذه الــصــالحــيــة، كــمــا لــم يستبعدها أيــضــًا. 
السياسية،  السابقة  ومــن وحــي سجال هــذه 
استعاد األميركيون واقعة تاريخية مشهورة 
عـــن جـــــورج مـــايـــســـون أحــــد أبـــــرز املــشــاركــن 
الــدســتــور األمــيــركــي عندما رفض  فــي كتابة 
النهائية  املـــســـودة  عــلــى  الــتــوقــيــع  عـــام 1787 

للدستور بسبب معارضته تلك املادة.
ويوجد في الفقرة الثانية من املــادة الثانية 
فــي الدستور األميركي إشـــارة واضــحــة إلى 
األحكام  تنفيذ  له سلطة تأجيل  الرئيس  أن 
املتحدة  الواليات  على  املعتدين  والعفو عن 
القانونية.  لة  للمساء تعرضه  حــالــة  فــي  إال 
ــذه الـــقـــاعـــدة  ــ ويــــــرى مـــحـــامـــو تــــرامــــب، فــــي هـ
الـــدســـتـــوريـــة، ســـنـــدًا قــانــونــيــًا يـــدعـــم مــوقــف 
الــرئــيــس إزاء تــحــقــيــقــات مــولــر فـــي الــتــدخــل 
الروسي في انتخابات أميركا. وفي تغريدة 
»تــويــتــر«،  مــوقــع  تــرامــب على  ثانية نشرها 
يقول الرئيس األميركي إنه ال يحتاج حاليًا 
الســتــخــدام ســلــطــة الــعــفــو. لــكــنــه تـــرك الــبــاب 
»بما  بقوله  االحــتــمــاالت  كافة  على  مفتوحًا 
أن الجميع متفق على أن للرئيس األميركي 
بذلك  نفكر  ملــاذا  العفو.  فــي  املطلقة  السلطة 

طاملا أن جرائم تسريب املعلومات ضدنا«.
وســـــارع املـــديـــر الــجــديــد لـــإلعـــالم فـــي الــبــيــت 
تفسير  إلى  سكاراموتشي  أنتوني  األبيض، 
تغريدة ترامب بالقول »إن الرئيس لن يحتاج 
أحد  لحماية  العفو  سلطة  الستخدام   

ً
أصــال

ألن التحقيقات الروسية قضية سخيفة«.
ويرى محامو ترامب أن لدى الرئيس خيارات 
قــانــونــيــة مــتــعــددة قـــد يــلــجــأ إلــيــهــا ملــواجــهــة 
إلى  اللجوء  مولر. وهــم ال يستبعدون خيار 
ــان يــســتــدعــي  ــة املــحــقــق الـــخـــاص وإن كــ ــالـ إقـ
ــر الـــعـــدل جــيــف ســيــشــنــز ألنــه  ــك إقـــالـــة وزيــ ذلـ
في  التدخل  يملك صالحية  وال  بنفسه  نــأى 
مولر  إقالة  مهمة  فــإن  وبالتالي  التحقيقات. 

يمكن أن يقوم بها وزير العدل الجديد.

لكن بعض املــراقــبــن يــدعــو إلــى عــدم اإلفـــراط 
بالتفاؤل، ألن ما يطرحه التحالف بن حزبي 
ميركل وزيهوفر هو مشروع إصالحات، سبق 
ـــِبـــَر جـــزءًا مــنــهــا، وهــو 

َ
لــلــنــاخــب األملـــانـــي أن خ

وحده من سيحكم على حصيلة اإلصالحات 
الــتــي طبقت فــي ظــل واليـــات ميركل  السابقة 

املتعاقبة.
ــة  ــركــ ــعــ ــلــــيــــه املــ وهـــــــــــذا الــــــتــــــوافــــــق الـــــــــــذي تــــمــ
بن  التباينات  من  خاليًا  ليس  االنتخابية، 
الطرفن. وهناك نقاط خالفية عالقة ومنها 
 عــــن مــطــالــبــة 

ً
ــال ــول ثـــقـــافـــة اإلســــــــالم، فـــضـ ــ حـ

زيــهــوفــر بــتــحــديــد ســقــف ســـنـــوي لـــعـــدد من 
يسمح لهم بدخول البالد من الالجئن، وهو 
مــا عـــادت وأكـــدت على رفــضــه ميركل، قائلة 
»يمكننا الــتــوصــل إلــى )حـــل( فــي مــا يتعلق 

تقرير

■ سيسجل التاريخ أنه اجتمع 58 رئيس دولة عربية مسلمة في يوم 
واحد تلبية لـ ترامب ولم يتحرك واحد منهم تلبية لأقصى ..

#اغضب_لأقصى.
 

■ #ملا_تخلق_بلبنان ما تصدق بس يقولولك لبنان بلد التعايش 
املشترك!

■ إعالن #روسيا هدنة في #إدلب مع استثناء #النصرة يعني فتح معركة  
كما حدث في #املوصل ويحدث في #الرقة. 

■ #السفارة_اإلسرائيلية #كلنا_معارك_أبو تايه، مقتل أردني على أرض 
أردنية من قبل إسرائيلي يستوجب املحاكمة من قبل محكمة أمن الدولة. 

هل أنتم فاعلون؟

■ #السفارة_اإلسرائيلية
كما طبقتم الحكم على معارك أبو تايه..نريد تطبيقه على القاتل 

اإلسرائيلي.. وال تقول يا وزير اإلعالم إنه مختل عقليًا هاملرة.

■ #مؤتمر_الشباب انهو شباب؟؟ اللي اتصفوا امبارح وال اللي قاعدين 
عالقهاوي مش القين شغل وال اللي انتحروا وال اللي غرقوا فمراكب 

الهجرة.

■ وبمناسبة #مصروف_مصر والفطار والغدا والعشا اللي بيعايرنا 
بيهم حد يفوقه ويفكره ان هو اللي دايمًا يطلب مننا نتبرع ولو بجنيه !! 

#مؤتمر_الشباب.

■ مليشيا الحوثي واملخلوع تحول املدارس إلى ورش لصناعة األلغام 
والعبوات الناسفة ومستودعات لتخزين املتفجرات.

#اليمن. 

■ قوات #حفتر تقوم بتنفيذ إعدامات بنفس طرق تنظيم الدولة في 
#بنغازي #ليبيا.

■ #حفتر كل النقاط املذكورة في سيكولوجيا الجماهير لصناعة 
الطواغيت متوفر فيه، صناعة القائد امللهم، ربط مصير البالد به صوره 

تمأ الدنيا إلى آخره.

عن  الديمقراطي«  »الليبرالي  بينها  األخرى  الصغيرة  األحزاب  فيه  تعرب 
تطلعاتها لتحقيق نسبة أصوات مرتفعة بعدما رفعت أخيرًا شعارات 
عن  والحديث  والحرية،  األمن  بين  التوفيق  بينها  الناخب،  فيها  تغازل 
التسهيالت الضريبية الشاملة في دولة القانون. وطالب حزب »الخضر« 
بالمرونة في ساعات العمل األسبوعية وبقانون هجرة عصري يعتمد 
اجتماعية  عدالة  بتحقيق  »اليسار«  حزب  طالب  فيما  النقاط،  نظام 

وبنظام هجرة مفتوح.

األحزاب الصغيرة تغازل الناخبين

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017


