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العالم

العالم

غزة ــ هاني إبراهيم
ّ
تستمر املقاومة الفلسطينية
بينما
ّ
في قطاع غزة في رفع درجات التأهب
لديها خشية حدوث تطورات تؤدي
إل ــى تصعيد جــديــد ،يــواصــل جيش
الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ت ـعــزيــز منطقة
«غالف غزة» بمزيد من أنظمة «القبة
الحديدية» والغرف املحصنة .ويقول
مـصــدر فــي املـقــاومــة ل ــ«األخ ـبــار» إن
«اح ـت ـمــال ـيــة عـ ــودة الـتـصـعـيــد خــال
ّ
األسـ ـب ــوع الـ ـج ــاري ك ـب ـي ــرة ،ف ــي ظــل
م ـع ـط ـي ــات ت ـش ـي ــر إل ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،وه ــي
بــاألســاس مــن الـجــانــب اإلســرائـيـلــي،
من جراء األزمة السياسية الداخلية»،
مضيفًا أن «هـنــاك ق ــرارًا لــدى سرايا
ال ـق ــدس (ال ـ ـ ــذراع الـعـسـكــريــة لـحــركــة
«ال ـج ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي») ب ـ ـ ّ
ـرد مــوجــع
على اغتيال القيادي فيها بهاء أبو
الـعـطــا ب ـم ـجـ ّـرد ّ
أي خ ــرق إســرائـيـلــي

يتواصل سريان حالة الطوارئ
لدى الفصائل واألجهزة األمنية
حتى بعد انتهاء العدوان
ُ
محتمل ،وقد أبلغ األطراف املعنيون
بذلك» .وبحسب املصدر فإن «املنطقة
ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة ت ـش ـه ــد خ ـ ـلـ ـ ّـوًا واض ـح ــا
م ــن الـ ـجـ ـن ــود واآللـ ـ ـي ـ ــات ال ـع ـس ـكـ ّـريــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـخــفــي
الـجـنــود عــن ع ـيــون امل ـقــاومــة خشية
ّ
تعرضهم لالستهداف».
وف ـي ـمــا قـ ــال رئ ـي ــس ح ـكــومــة ال ـعــدو
بنيامني نتنياهو ،في تعليقه على
قرار وقف إطالق النار ،إن «إسرائيل
لم تلتزم ّ
بأي شيء (في شأن غزة)،
ّ
وس ـ ـت ـ ـضـ ــرب أي شـ ـخ ــص يـ ـح ــاول
إي ــذاء ه ــا» ،وإن لــديـهــا «حــريــة عمل
ك ــام ـل ــة وش ــامـ ـل ــة» ،ن ـش ــرت «س ــراي ــا
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العطا
ال ـقــدس» ص ــورًا للشهيد أبــو
ً
على صفحاتها اإللكترونية مرفقة
بـ ـه ــاشـ ـت ــاغ «ال ـ ـح ـ ـسـ ــاب_م ـ ـف ـ ـتـ ــوح»،
ت ــوازي ــا م ــع اس ـت ـمــرار س ــري ــان حــالــة
الطوارئ لدى بقية الفصائل ،وأيضًا
األجهزة األمنية ،وال سيما أن هناك
ّ
إط ـ ــاق ـ ــا م ـت ـق ــط ـع ــا ل ـ ـصـ ــواريـ ــخ مــن
القطاع .وفــي املــواقــف الفلسطينية،
ش ـ ـ ـ ـ ّـدد رئ ـ ـيـ ــس املـ ـكـ ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي
ل ـ «حـمــاس» إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،أمــس،
على أن الجولة انتهت ،لكن املعركة

ل ـ ــم ت ـ ـن ـ ـتـ ــهِ  ،مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن «انـ ـتـ ـص ــار
م ـق ــاوم ـت ـن ــا فـ ــي الـ ـج ــول ــة ال ـس ــاب ـق ــة
ال ُي ـح ـســب ب ـع ــدد ال ـص ــواري ــخ الـتــي
أطـلـقــت عـلــى ال ـعــدو ،وال بالخسائر
التي لحقت بــه ،بل بــأن املقاومة قد
ّ
شلت أركان الكيان بشكل تام خالل
التصعيد» .مــن جهته ،أشــار عضو
محمد
املكتب السياسي لـ «الجهاد»ّ ،
ال ـه ـن ــدي ،إل ــى أن ال ـس ــراي ــا «تـكــفـلــت
ب ــال ــرد بـنـفـسـهــا وأن ـج ــزت ــه وانـتـهــت
املـ ـس ــأل ــة» ،م ـس ـت ــدرك ــا« :لـ ــم ي ـكــن مــن

ال ـح ـك ـمــة دخـ ـ ــول (كـ ـت ــائ ــب) ال ـق ـســام
بـ ــالـ ــرد ح ـت ــى ال ت ـت ـط ــور امل ــواج ـ ّه ــة
إل ـ ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــرب» .وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام ـ ــن ،ت ـل ــق ــى
ً
هـنـيــة ات ـص ــاال مــن وزي ــر الـخــارجـيــة
اإليــرانــي ،محمد جــواد ظــريــف ،قدم
فيه األخير «التهاني بالنصر الذي
ح ـق ـق ـتــه املـ ـق ــاوم ــة» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
«عــوامــل النصر فــي غــزة تمثلت في
قــوة امل ـقــاومــة ،ووحــدتـهــا املـيــدانـيــة،
وت ـفـ ّـوق ـهــا األخ ــاق ــي عـلــى االح ـتــال
الذي ارتكب املجازر وقتل العائالت

املـ ـ ــدن ـ ـ ـيـ ـ ــة» ،وف ـ ـ ــق بـ ـ ـي ـ ــان ص ـ ـ ــدر عــن
«حماس».
ّ
ف ــي ش ــأن آخـ ــر ،ت ـفــقــد وف ــد أم ـيــركــي،
أمس ،موقع املستشفى امليداني الذي
ي ـج ــري إنـ ـش ــاؤه قـ ــرب ح ــاج ــز «بـيــت
حانون  -إيرز» شمال القطاع ،تمهيدًا
إلدخال املزيد من ّ
املعدات الطبية إلى
املـسـتـشـفــى الـ ــذي ب ــدأ تـجـهـيــزه قبل
شهرين بتمويل قطري ،وذلك ضمن
تفاهمات التهدئة التي ترعاها مصر
واألمم املتحدة.

إدارة ترامب:
مستوطنات
الضفة قانونية!
ُ ّ ّ
عد تخليًا عن نهج اإلدارة
في تطور ي
السابقة ،وخطوة إضافية على طريق
قضم ما تبقى من فلسطني املحتلة،
أع ـلــن وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي،
مايك بومبيو ،أمس ،أن بالده لم تعد
تعتبر املستوطنات اإلسرائيلية في
ّ
الـضـفــة الـغــربـيــة «غ ـيــر مــتـسـقــة مع
القانون الــدولــي» .وقــال بومبيو إنه
«بعد دراســة جميع جوانب النقاش
القانوني بعناية ،توافق هذه اإلدارة
 ...عـلــى أن (إنـ ـش ــاء) مـسـتــوطـنــات
مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية
ال يتعارض في ّ
حد ذاته مع القانون
الــدولــي» .ولــم يكد الــوزيــر األميركي
ي ـع ـل ــن م ــوق ـف ــه ه ـ ـ ــذا ،ح ـت ــى سـ ــارع
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني
نتنياهو ،إلــى الترحيب بــه ،واصفًا
إيــاه بأنه «يصحح خطأ تاريخيًا».
واعتبر نتنياهو ،في بيان ،أن «هذه
السياسة تعكس حقيقة تاريخية
بـ ــأن ال ـي ـه ــود ل ـي ـس ــوا مـسـتـعـمــريــن
أج ــان ــب ف ــي ي ـه ــودا وال ـس ــام ــرة .في
الـ ــواقـ ــع ن ـح ــن ن ــدع ــى يـ ـه ــودا ألن ـنــا
ش ـع ــب ي ـ ـهـ ــودا» .وفـ ــي شـ ــأن آخ ــر،
هـ ّـدد بومبيو بفرض عقوبات على
مــن سـ ّـمــاهــم «املـســؤولــن العراقيني
الفاسدين» الذين «يسرقون ثروات
الـعــراقـيــن» ،وأولـئــك «الــذيــن يقتلون
ويـصـيـبــون املـحـتـجــن الـسـلـمـيــن».
ك ـم ــا أعـ ـل ــن إن ـ ـهـ ــاء اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاءات مــن
الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة امل ــرت ـب ـط ــة
بمنشأة «فـ ــوردو» اإليــران ـيــة ،وذلــك
على خلفية استئناف إيــران أعمال
التخصيب في املنشأة.
(األخبار)

ّ
تصر أنقرة على استكمال أهداف عملية
«نبع السالم» في شرق الفرات ،سواء عبر
اتفاقات وتفاهمات أم عبر التحركات
ّ
تستمر
العسكرية .وفي هذا السياق،
محاوالت المسلحين المدعومين من
تركيا للسيطرة على تل تمر في ريف
الحسكة ،على رغم مفاوضات تجري مع
موسكو لعقد اتفاق حول المنطقة
ل ــم تـتــوقــف امل ـع ــارك ال ــدائ ــرة مـنــذ أي ــام
ح ــول بـلــدة تــل تـمــر فــي ري ــف الحسكة
الشمالي الغربي .وال يبدو أن اللقاءات
ال ـت ــي ت ـج ــري ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ال ـتــركــي
والروسي لبحث اتفاق كامل في شأن
الـبـلــدة والـطــريــق الــدولــي « »M4الــذي
يربط الحسكة بحلب ،قد ّ
توصلت إلى
ات ـف ــاق ج ــدي ح ـتــى اآلن ،إذ اسـتـمــرت
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك يـ ـ ـ ــوم أمـ ّـ ـ ــس حـ ـ ـ ــول الـ ـبـ ـل ــدة،
وإن ب ــوت ـي ــرة أخ ـ ــف ،ف ـي ـمــا ل ــم تـحــدث
انسحابات وال انتشار جديد للجيش
السوري أو الشرطة العسكرية الروسية
كما كان متوقعًا بموجب االتفاق الذي
يـ ــدور ال ـحــديــث ح ــول ــه .وحـسـبـمــا هو
متوافر من معلومات حول املفاوضات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ،ف ـ ــإن «ق ـ ـسـ ــد» واف ـ ـقـ ــت عـلــى
االن ـس ـحــاب مــن تــل تـمــر ،ولـكــن بشرط
إبقاء قوات من «األسايش» فيها ،وهو

م ــا تــرف ـضــه أنـ ـق ــرة ،مـشـتــرطــة انـتـشــار
الـشــرطــة الـعـسـكــريــة الــروسـيــة حـصـرًا.
وع ـل ـيــه ،ي ـب ــدو أن م ــا ي ـج ــري مـيــدانـيــا
يندرج في إطار محاولة أنقرة ممارسة
حـ ّـد أقـصــى مــن الـضـغــوطــات امليدانية
ب ـه ــدف ف ــرض شــروط ـهــا ف ــي االت ـف ــاق.
ّ
وفي ظل استمرار املعارك حول البلدة،
ّ
وزع امل ـس ـل ـح ــون الـ ـت ــابـ ـع ــون ل ـتــرك ـيــا
مـقــاطــع فـيــديــو تـظـهــرهــم عـلــى مقربة
م ــن ال ـط ــري ــق ال ــدول ــي ال ـ ــذي ي ــرب ــط تل
تمر بمدينة القامشلي شــرقــا ،قائلني
إنهم متجهون نحو فــرض سيطرتهم
عليه .ولكن في املقابل ،أكــدت مصادر
مـيــدانـيــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «ال سـيـطــرة
للمسلحني على الـطــريــق املــذكــور ،وال
حتى بــالـنــار» ،وأن ــه «ال ي ــزال سالكًا»،
فـيـمــا ان ـت ـشــرت م ـع ـلــومــات ،أمـ ــس ،عن
ً
أن «قـســد» استقدمت عـ ّـمــاال إلــى بلدة
ت ــل ت ـمــر لـحـفــر خ ـن ــادق ورفـ ــع ســواتــر
استعدادًا للدفاع عن البلدة من هجوم
محتمل ،تسعى موسكو إلــى الحؤول
دونه ،عبر اإلصرار على ترتيب االتفاق
وتنفيذه.
وتـسـتـمــر أن ـقــرة فــي الـتـهــديــد بعملية
ع ـس ـك ــري ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي حـ ـ ــال لـ ــم ي ـت ـ ّـم
ّ
تنفيذ االتـفــاقــات التي عقدتها مــع كل
مــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وروس ـي ــا حــول
انسحاب «قسد» والدوريات املشتركة
واملنطقة اآلمـنــة ،وغير ذلــك .وفــي هذا
السياق ،نقلت قناة «خبر تــرك» أمس،
عــن وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـتــركــي ،مــولــود

ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـل ـ ــو ،قـ ــولـ ــه إن «أن ـ ـقـ ــرة
س ـت ـب ــدأ ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة ف ــي ش ـمــال
شرق سوريا إذا لم ّ
يتم إخالء املنطقة
م ــن اإلره ــابـ ـي ــن» .ك ـمــا ن ـق ـلــت ع ـنــه ّ أن
«الــواليــات املـتـحــدة وروس ـيــا لــم تنفذا
ما ّ
نصت عليه االتفاقات التي أوقفت
ّ
العملية التركية» ضد القوات الكردية
في شمال شرق سوريا الشهر املاضي.
مع ذلك ،ال تعني تهديدات أنقرة وقف
ال ـت ـع ــاون امل ـي ــدان ــي م ــع مــوس ـكــو الـتــي

القاهرة ــ رمزي باشا
بعد سنوات من صمت الواليات املتحدة
على تـ ّ
ـوجــه مصر نحو روسـيــا لتعزيز
منظومتها التسليحية ،دخلت العالقات
بني الحليفني ً
منحى جديدًا ،مع تلويح
واشنطن ،علنًا أمس ،بتعريض القاهرة
لعقوبات في حال إتمام األخيرة صفقة
ش ـ ــراء ط ــائ ــرات «سـ ــو  ،»35والـ ـت ــي من
امل ـقـ ّـرر أن تحصل عـلــى نـحــو  20منها،
بــاإلضــافــة إل ــى أسـلـحــة روس ـيــة أخ ــرى،
يفترض وصــولـهــا كــافــة ب ــدءًا مــن العام
املـقـبــل ،فــي صفقة وصـلــت قيمتها إلــى
أك ـث ــر م ــن م ـل ـي ــاري دوالر .وع ـل ــى رغ ــم
إب ــرام صفقات عسكرية عــدة بــن مصر
وروسيا خالل السنوات ّاملاضية ،إال أن
لدى الواليات املتحدة تحفظًا على هذه
الصفقة تحديدًا ،في الوقت الذي ترفض
ً
ف ـيــه أي ـض ــا م ـنــح «املـ ـح ــروس ــة» أج ـي ــاال
م ـت ـط ــورة م ــن طـ ــائـ ــرات ي ـص ـ ّـر الـجـيــش

املصري على طلبها.
وكــانــت مصر قــد ع ــاودت إب ــرام اتفاقات
ّ
ت ـســلــح م ــع روس ـي ــا ف ــي أع ـق ــاب وص ــول
عبد الفتاح السيسي إلى الحكم ،خاصة
أن مــوسـكــو دع ـمــت الـسـيـســي بـعــد عــزل
الــرئ ـيــس ال ــراح ــل مـحـمــد م ــرس ــي ،فيما
كــانــت واش ـن ـطــن ق ــد ق ـ ـ ّـررت آن ـ ــذاك وقــف
التعاون العسكري مع القاهرة وتجميد
املساعدات املمنوحة لها .وتؤكد مصادر
مصرية ،إلى «األخبار» ،أن صفقة «سو
 »35ل ــن ي ـتــم ال ـت ــراج ــع ع ـن ـهــا ت ـحــت ّ
أي
ضـ ـغ ــوط ،نــاف ـيــة ال ــرب ــط ب ــن الــوســاطــة
األم ـيــرك ـيــة ف ــي م ـســألــة «سـ ـ ّـد الـنـهـضــة»
وش ــراء الـطــائــرات ،مــع أن هناك تلويحًا
أم ـي ــرك ـي ــا بـ ـت ــزوي ــد إث ـي ــوب ـي ــا بــأس ـل ـحــة
م ـت ـطــورة ردًا ع ـلــى اس ـت ـم ــرار م ـصــر في
الـصـفـقــة ،وه ــو «األمـ ــر ال ــذي ن ــراه شأنًا
أميركيًا» .وتوضح املصادر أن الحصول
ع ـل ــى طـ ــائـ ــرات روسـ ـي ــة ال ي ـع ـنــي أن ـهــا
ً
ستكون بــديــا مــن األسلحة األميركية،
وال سيما «أنـنــا ناقشنا مــع مسؤولني
ع ـس ـك ــري ــن أم ـي ــرك ـي ــن اح ـت ـي ــاج ــات ـن ــا...
ال نـ ـ ــزال ن ـ ّ
ـرح ــب ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى تـلــك
األس ـل ـح ــة ،ل ـكــن ال ـص ـف ـقــات م ــع مــوسـكــو
الـ ـت ــزام ال م ـج ــال ل ـل ـتــراجــع ع ـنــه بـعــدمــا
ص ــار أم ـ ـرًا واقـ ـع ــا» .وحـ ــول ال ـت ـهــديــدات

األم ـيــرك ـيــة ،ت ـقــول إن «ال ـت ـلــويــح بــوقــف
املـ ـس ــاع ــدات ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي تـحـصــل
عـلـيـهــا م ـصــر ب ـمــوجــب ات ـفــاق ـيــة كــامــب
ديـفـيــد لــن ي ـكــون ذا جـ ــدوى ،خــاصــة أن
هذه املساعدات لم تعد املصدر األساسي
لتسليح الجيش ...القاهرة تراهن على

تنفي مصادر
مصرية تأثير األزمة
الجديدة في وساطة
«النهضة»
َّ َ
سياسة النفس الطويل في هذا األمر».
لكن مــا يزيد تعقيد املــوقــف هــو األنـبــاءُ
التي نقلتها الصحافة الفرنسية (مجلة
«لـ ـ ــوبـ ـ ــوان») ع ــن ط ـل ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء
اإلثـ ـ ـي ـ ــوب ـ ــي ،آب ـ ـ ــي أحـ ـ ـم ـ ــد ،م ـ ــن ب ــاري ــس
إب ــرام صـفـقــات تـضـ ّـم مـقــاتــات «راف ــال»

ّ
رغم وجود ّصفقات أخرى بين القاهرة وموسكو ،فإن لدى
واشنطن تحفظًا على هذا النوع من الطائرات (آي بي ايه)

وصواريخ باليستية باإلضافة إلى عدد
م ــن امل ــروح ـي ــات ال ـق ـتــال ـيــة ،ض ـمــن خطة
ل ــ«ت ـعــزيــز تــرســانــة األس ـل ـحــة ال ـجــويــة»
اإلث ـي ــوب ـي ــة ال ـت ــي ي ـص ــل مـ ــدى بـعـضـهــا
إل ــى سـتــة آالف كـيـلــومـتــر .وتـبـلــغ كلفة
األسلحة التي طلبها أحمد ،في خطاب
رسمي إلى الرئيس إيمانويل ماكرون،
نحو أربعة مليارات يوروّ ،
تعهد رئيس
الوزراء اإلثيوبي ،الحائز أخيرًا «جائزة
نوبل للسالم» ،إرسالها في أقرب وقت،
مــع أن ب ــاده تـعــانــي نـقـصــا فــي العملة
األجنبية .وتكمن خطورة ذلك الخطاب
فــي أن ــه يعيد إل ــى األذهـ ــان تصريحات
ســاب ـقــة ،أدل ــى بـهــا أح ـمــد أم ــام الـبــرملــان
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ول ـ ـ ّـوح فـيـهــا بــالـحــرب
م ــن أج ــل «س ـ ّـد ال ـن ـه ـضــة» ،مـتـحــدثــا عن
إمـكــانـيــة تعبئة مــايــن األش ـخــاص في
حال االضطرارّ إلى هذا األمر.
ُ
م ــع ذل ـ ــك ،ت ـخ ــف ــف أوس ـ ــاط رس ـم ـيــة مــن
ـع ت ـقــريــر امل ـج ـلــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،خــاصــة
وق ـ ُ
أنه نشر بالتزامن مع توقعات بانفراج
ّ
السد في االجتماع املقبل الذي
في أزمة
سـ ُـي ـع ـقــد ف ــي ال ـعــاص ـمــة امل ـص ــري ــة ،بعد
الـتــوافــق فــي أدي ــس أبــابــا قبل أي ــام على
مـ ــلء الـ ـس ـ ّـد خـ ــال س ـبــع سـ ـن ــوات ،وهــو
مقترح وسـطــي ّ
يلبي املـطــالــب املصرية
واإلث ـيــوب ـيــة وال ـس ــودان ـي ــة .وم ــع أن ــه لم
يـصــدر عــن اجـتـمــاع أدي ــس أبــابــا ،الــذي
حضره مندوبون أميركيون وآخرون من
«صندوق النقد الدولي» ،بيان ختامي،
لكن على األقل صدر بيان عن الخارجية
السودانية .وإلى جانب ما تقدم ،ال يزال
حــديــث السفير األمـيــركــي الـجــديــد لــدى
القاهرة ،جوناثان كوهني ،دبلوماسيًا،
إذ قال أخيرًا إن بالده مستمرة فى بحث
آلـ ـي ــات ت ـع ــزي ــز الـ ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والـ ـتـ ـج ــاري ــة مـ ــع مـ ـص ــر ،مـ ــؤك ـ ـدًا خ ــال
اجـتـمــاعــات «غــرفــة ال ـت ـجــارة املـصــريــة -
األميركية» أن واشنطن تريد االستمرار
في العالقات املشتركة.

ّ
موراليس يحذر من حرب أهلية

ّ
تواصل المعارك حول تل تمر :ضغوط تركية لتحسين االتفاق؟
س ـ ّـي ــرت م ــع األول ـ ــى ب ــاألم ــس ال ــدوري ــة
املـشـتــركــة الـثــامـنــة ف ــي مـحـيــط مدينة
عني العرب الحدودية في شرق الفرات،
ّ
محتجون بــإضــرام النيران
حيث قــام
في آلية عسكرية تركية خالل الدورية،
فـيـمــا أط ـل ـقــت الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة قـنــابــل
ّ
مسيلة للدموع على تجمعات األهالي
الرافضني ملرورها في قرية عني البط.
في سياق غير بعيد ،ذكر تقرير ّ
أعدته
مجلة «ناشيونال إنترست» األميركية،

ٌ
أزمة مفاجئة بين
القاهرة واشنطن عنوانها
صفقة الطائرات الروسية «سو
 ،»35والتي أربكت الشراكة
االستراتيجية بين الجانبين.
ّ
وبعدما تأكد الموقف
األميركي الساخط في بيان
معلن ،أعلنت مصر أنها
ستسير في اتفاقها مع
روسيا على رغم الغضب
األميركي الذي قد يصل إلى
ّ
حد تعطيل المساعدات
العسكرية

تقرير

سوريا

أمـ ــس ،أن الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،دونــالــد
تــرامــب« ،غير ج ـ ّـاد عندما يتحدث عن
نـيـتــه سـحــب ج ـنــود ب ــاده م ــن ســوريــا
وال ـشــرق األوسـ ــط» .ولـفــت التقرير إلى
أن عدد الجنود األميركيني في سوريا
حاليًا «يـفــوق مــا كــان عليه فــي كانون
األول  ،2018حني أعلن ترامب أن الجنود
األميركيني يحزمون أمتعتهم استعدادًا
للعودة إلى الديار بعد أربع سنوات من
العمليات القتالية ضد تنظيم داعش».

ّ
تهز عالقة الحليفين:
»35
«سو
ّ
واشنطن تهدد القاهرة!
تقرير

فلسطين

ّ
ّ
المقاومة والعدو يتأهبان لتجدد االشتباك
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أكدت مصادر ميدانية
لـ«األخبار» أن «ال سيطرة
للمسلحين على
الطريق الدولي »M4

استكملت القوات التركية والروسية تسيير الدورية
المشتركة الثامنة في شرق الفرات (األناضول)

ّ
وذك ــر الـتـقــريــر ب ــأن تــرامــب أعـلــن مــرات
عدة سحب قواته من سوريا ،قبل أن ُي ّ
قر
أخيرًا بأن تلك القوات «ستبقى لحماية
حقول الـنـفــط» .ورأت املجلة أن ترامب
ّ ٌ
معرض ألن يصبح جزءًا من «مؤسسة
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة التي
يكرهها جدًا» ،فبغضه لهذه «املؤسسة»
ووضعها الراهن ال يتجاوز في الحقيقة
«إح ـ ــداث الـضـجـيــج» .وأش ـ ــارت إل ــى أن
إعــانــات تــرامــب املتكررة عــن انسحاب
الجنود األميركيني «ال تكون في الواقع
سوى إعــادة تموضع لهم» ،معتبرة أن
شعار «إنهاء الحروب التي ال تنتهي»
الذي يرفعه ترامب ،ما هو في الحقيقة
إال «دعاية انتخابية خالية من املعنى».
(األخبار)

ّ
مضي األسبوع األول على اكتمال االنقالب
بعد
العسكري الــذي شهدته بوليفيا ،وأطــاح ،برعاية
أم ـي ــرك ـي ــة ،ال ــرئ ـي ــس إي ـف ــو ُ م ــورالـ ـي ــس ،ال يـنـفـ ّـك
املشهد يزداد تعقيدًا .سؤال الوجهة املقبلة ،على
املستويات كــافــة ،بــات مــازمــا للمرحلة الراهنة.
وف ــي ح ــن أن أح ـ ـدًا ال يـمـلــك إج ــاب ــات واض ـحــة،
فإن الفوضى وأعمال العنف املنتشرة في البالد
تعطي اإلجــابــة األكـثــر واقـعـيــة .مــن هنا تحديدًا،
جاء تحذير موراليس من االنجراف نحو حرب
أهلية في بلد منقسم ،بلغ فيه القمع مستويات
غـيــر مـسـبــوقــة .ه ــو طــالــب ف ــي حـ ــوار أجـ ــراه مع
وكالة األنباء اإلسبانية «إي إف إي» ،يوم أمس،
بوساطة دولـيــة لتهدئة األوض ــاع ،مقترحًا لهذه
املهمة «الـحـكــومــة اإلسـبــانـيــة أو (رئـيــس ال ــوزراء
اإلسـبــانــي األس ـبــق خــوسـيــه لــويــس رودريـغـيــز)
ثاباتيرو ،أو رئيس (األوروغ ــواي األسبق) بيبي
موخيكا أو حكومات أخرى» .كذلكّ ،
جدد الرئيس
ُ
املقال دعوته إلى «حوار وطني» باعتباره السبيل
ٍّ
الــوح ـيــد لــوضــع ح ــد لـلـعـنــف ،ف ــي مـ ـ ــوازاة دع ــوة
مماثلة أطلقتها الكنيسة الكاثوليكية البوليفية
صاحبة النفوذ الكبير ،والداعمة لالنقالب .هذه
ّ
انضم
املبادرة للحوار في العاصمة الباز ،والتي
إليها االتحاد األوروبــي واألمــم املتحدة ،يفترض
أن تـخـ ِـدم «اسـتـعــادة السلم فــي الـبــاد ،واالتـفــاق
ع ـلــى ش ـ ــروط ان ـت ـخ ــاب ــات رئ ــاس ـي ــة وتـشــريـعـيــة
جديدة و(انتخاب) أعضاء ُجدد للمحكمة العليا

االنـتـخــابـيــة» ،وف ــق األم ــن ال ـعــام ملــؤتـمــر أساقفة
بوليفيا ،أوريلو بيسوا.
ً
وتقول جانني آنيز ،التي أعلنت نفسها رئيسة
م ــوق ـت ــة ل ـل ـب ــاد ب ـع ــد إج ـ ـبـ ــار م ــورالـ ـي ــس عـلــى
االستقالة األسـبــوع املــاضــي ،إنـهــا ستدعو إلى
وقت ممكن» .لكن الخطوة
انتخابات «في أقرب ٍ
تلك دونـهــا الكثير مــن العقبات ،خصوصًا أنه
ال يــزال ّ
يتعي على الـبــرملــان أن ُيـعـ ّـن األعـضــاء
السبعة ُ
الجدد للسلطة االنتخابية ،بعد توقيف
سـتــة مــن أعـضــائـهــا إثــر االنـتـخــابــات الرئاسية
في  20تشرين األول /أكتوبر ،والتي فاز فيها
ومــن
ـورالـيــس عـلــى خصمه كــارلــوس مـيـســاِ .
مـ ّ
ُ
ِّ
املتوقع أن يجري إمرار قرارات كهذه ،كما مرر
تعيني آنيز في جلسة برملانية شكلية لم يكتمل
فيها النصاب ،بسبب غياب حزب إيفو موراليس
(حركة من أجل االشتراكية) الذي يملك الغالبية
الـبــرملــانـيــة .وفـيـمــا ي ــدرس الـيـمــن الـحــاكــم ُخيار
إغــاق البرملان ملحاصرة حــزب الرئيس املقال،
وإدارة البالد عبر مراسيم رئاسية ،كاملرسوم
الــذي صــدر أخـيـرًا ،ويسمح للجيش باملشاركة
في «حفظ األمن» ،مع إعفائه من ّأي مسؤوليات
جنائية ،أعلنت الحكومة ،أول من أمس ،أنها في
صدد اتخاذ ما وصفته بـ «اإلجراءات القانونية»
لـتــوقـيــف مـجـمــوعــة ن ــواب مــن ح ــزب مــورالـيــس،
بتهمة «الضلوع في تنظيم أعمال عنف» خالل
االح ـت ـج ــاج ــات امل ـت ــواص ـل ــة .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار،

أوضح أرتورو مورييو ،الذي جرى تعيينه وزيرًا
للداخلية في الحكومة املوقتة ،أنه يمتلك قائمة
ّ
سيتم
بأسماء نواب من «الحركة االشتراكية»،
«قريبًا».
اإلعالن عنها للرأي العام
ّ
وفي محاولة لتحييد قوات األمن ،ملح مورييو إلى
أن بعض مزارعي الكوكا قد يكونون أطلقوا النار
ـدد من أنصارهم لــ«اسـتــدراج التعاطف».
على عـ ٍ
غير أن تــومــاس بيكر ،املـحــامــي األمـيــركــي لدى
«مــركــز ح ـقــوق االن ـس ــان» فــي جــامـعــة هــارفــرد،
رفض تلك النظرية ،مؤكدًا أنه ّ
توجه إلى املشرحة
ُ
ف ــي مــديـنــة ســاكــابــا حـيــث ن ـقــل ال ـض ـحــايــا ،وأن
ال ـض ـحــايــا ال ـت ـســع ال ــذي ــن س ـق ـطــوا ي ــوم الـجـمـعــة
كذلك إلــى أنه
املاضي قتلوا بإطالق النار .ولفت ّ
تحدث إلى  50شخصًا في ساكابا ،أكد جميعهم
أن أيًا من املتظاهرين لم يكن مسلحًا.
في مــوازاة ذلــكّ ،أدى إغــاق الطرق الرئيسة التي
تربط بني املراكز السكنية واملزارع ،إلى نقص في
تزويد األسواق .واصطف البوليفيون في طوابير
طويلة في شوارع العاصمة الباز ،أول من أمس،
للحصول على احتياجاتهم .وقــال مدير مكتب
ال ــرئ ــاس ــة إن ال ـح ـكــومــة املــؤق ـتــة أق ــام ــت «ج ـس ـرًا
جويًا» لنقل اإلمدادات إلى الباز لتفادي الحواجز
املوجودة على الطرق املحيطة بالعاصمة ،مضيفًا
أن املسؤولني يأملون فعل الشيء نفسه مع املدن
األخرى التي انقطعت عنها اإلمدادات.
(األخبار)

