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الرقة المقاطعة الكردية الرابعة
�أم ج�سر توا�صل غير معلن؟
} سعدالله الخليل
لم تكن زيارة قائد القوات األميركية في الشرق األوسط
ج��وزي��ف ف��وت�ي��ل األول���ى ول��ن ت �ك��ون األخ �ي��رة لمسؤول
عسكري أميركي لألراضي السورية ،خاصة بعد التواجد
ال �ع �س �ك��ري األم �ي��رك��ي ال �م �ب��اش��ر وال �م �ع �ل��ن ع �ل��ى األرض
السورية ،فقادمات األيام من المؤكد أ ّنها ستحمل زيارات
لمسؤولين عسكريين ،ربما أرفع من فوتيل لقيادة أول
معركة أميركية معلنة على األرض السورية ضد تنظيم
«داعش» في مدينة الرقة ،والتي يبدو أنّ واشنطن حسمت
أمرها بدخولها بورقة «قوات سورية الديمقراطية» والتي
تشكل «وحدات الحماية الكردية «عمودها الفقري.
ل�ي��س م�ه�م�ا ً ب��ال�ن�س�ب��ة ل��واش�ن�ط��ن أن ت �ت��واج��د ب 500
عسكري أو ألف أو عشرة فالمبدأ والخيار األهم فقد حسم
دخ��ول�ه��ا ال�م�ع��رك��ة،ب��ال�ت��زام��ن م��ع رف��ض أي تنسيق على
األرض م��ع موسكو،وبالطبع ف��إنّ التنسيق م��ع دمشق
ليس بوارد في القاموس األميركي.
أح��د عشر س��اع��ة قضاها ال�ج�ن��رال األم�ي��رك��ي ُيحضر
لمعركة واشنطن ف��ي ال��رق��ة ،ولبناء تحالفات م��ع قوات
عربية وكردية بحسب ما أعلنه فوتيل ،فيما كان المبعوث
ال�خ��اص للرئيس األم�ي��رك��ي ل��دى التحالف ض��د التنظيم
ب��ري��ت م��اك�غ��ورك ص��ري�ح�ا ً ب�ط��رح ال��رؤي��ة األم�ي��رك�ي��ة في
معركة الرقة حين قال بأنّ «فوتيل زار كوردستان سوريا
للتحضير لهجوم الرقة».
إذا ً «كوردستان» سوريا المصطلح األميركي الجديد
ال� ��ذي ع �ل��ى ال �س��وري �ي��ن أن ي��ع��ت��ادوا ع �ل��ى س �م��اع��ه من
المسؤولين األميركيين ،خاصة بعد تكريس وجودهم
ع �ل��ى األرض ال��س��وري��ة ع �س �ك��ري �ا ً وس �ي��اس �ي �ا ً بتعميق
التحالف مع األكراد ونموذجهم اإلداري المتمثل باإلدارة
الذاتية ،وما رسائل «الفدرلة» كتتويج لمشروع اإلدارة
الذاتية بمقاطعاتها الثالث (عفرين كوباني «عين العرب»
والجزيرة) سوى تماهي مع الرؤية األميركية للمنطقة،
ومحاولة تكرار تجربة إقليم كردستان العراق كحاضنة
أم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ج�س��د ال �ع��راق��ي ،وف��ي س��وري��ة ال يخفي
األك��راد عالقتهم الطيبة بواشنطن ،كما أنهم ال يخفون
عالقتهم الوثيقة بروسيا ويوميات الحرب السورية خالل
سنواتها الستة أثبتت عالقة ال يمكن إخفائها مع دمشق،
وإن حاولت القيادات الكردية بدأ من صالح مسلم محمد
رئ�ي��س ح��زب االت �ح��اد ال��دي�م�ق��راط��ي إل��ى أص�غ��ر مسؤول
التنصل من إقرار الحقيقة ،في حين تغض دمشق الطرف
ع��ن اب ��راز تلك ال�ع�لاق��ة ،وتكتفي بالتأكيد على سورية
األكراد كأحد المكونات األساسية للدولة والمجتمع له ما
لآلخرين من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات.
لماذا الرقة إذا ً الخيار األميركي لمحاربة داع��ش؟،..
وهل من مصلحة األكراد الدخول في معركة على أرض ال
حاضنة شعبة فيها لهم؟ ،....وهل تمنح بعض الفصائل
ال�ع��رب�ي��ة وال�ع�ش��ائ��ري��ة واألق �ل��وي��ة ف��ي ال�م�ف�ه��وم العددي
الشرعية لقوات سورية الديمقراطية ذات األغلبية الكردية
ل�ل��دخ��ول إل��ى مدينة ال��رق��ة؟...ك�ل�ه��ا ت �س��اؤالت مشروعة
ُتطرح في الكواليس السورية منذ وصول تلك القوات إلى
حدود الرقة قبل عدة أشهر واليوم باتت علنية.
قبل يومين من بدء العملية «األميركوكردية» على الرقة،
طالب طيران التحالف األميركي المدنيين مغادرة المدينة،
وبالرغم من سذاجة اإلعالن حيثُ أنه من غير المعقول أن
ينتظر القادرون على مغادرة المدينة الدعوة األميركية،
بعد ما عانوه من الظلم لسنوات جراء ممارسات التنظيم
المتطرف ،فإن في الدعوة ما يطرح تساؤالت عن الغاية
«األم �ي��رك��وك��وردي��ة» وراء إف� ��راغ ال�م��دي�ن��ة م��ن سكانها
استعدادا ً لمعركة باتت مالمحها واضحة لدى القيادات
الميدانية ،والتي تبدأ بمعركة منبج كمقدمة لكسر الخط
األح �م��ر ال�ت��رك��ي ل�ع�ب��ور ال �ق��وات ال �ك��ردي��ة غ��رب الفرات،
استنادا ً للضوء األخضر االميركي الكافي لمحو أي خط
تركي مغاير ،معركة رصد لها  12ألف مقاتل من ضمنهم
الجنود األميركيين ال�ـ  ،500بحسب المصادر المتابعة
للعملية ع�ب��ر ث�ل�اث م �ح��اور رئ�ي�س�ي��ة ع�ب��ر س �ل��وك وعين
عيسى وريف عين العرب.
في الشكل والتوقيت ثمة معطيات ال بد من الوقوف
عندها حول معركة الرقة ونتائجها وتزامنها مع الموعد
ال��روس��ي ال�م�ع�ل��ن ل �ب��دء ال�م�ع��رك��ة ال��روس �ي��ة ع�ل��ى تنظيم
النصرة،والتي بدأت معالمها أيضا ً في حلب باستهداف
ط��ري��ق الكاستيلو ومحيطه ف��ي أط ��راف حلب الشمالية
والشمالية الغربية ،والتي توحي باتفاق أو تفاهم روسي
أم �ي��رك��ي م �ف��اده ت��وزي��ع أدوار ال �ح��رب ع�ل��ى التنظيمات
اإلره��اب ،بحيث تتولى واشنطن معركة الرقة وموسكو
معركة حلب ودي��ر ال��زور ،خاصة وأنّ وزي��ر الخارجية
الروسي سيرغي الفروف ص ّرح منتصف الشهر الماضي
بعرض أميركي يقضي ،بأن تتولى موسكو معركة تدمر
وواشنطن الرقة ،وبعد نجاح موسكو بطرد تنظيم داعش
من تدمر ،وإع�لان واشنطن العزم على حسم الرقة فهل
نحن أمام تنفيذ التفاق أم أن األمر صدفة.
لو صح االتفاق أو التوافق غير المعلن أو بالتراضي
فإننا أم��ام معركة تنسيق وت��واص��ل بمسميات ومبرات
عدة ،ولو كانت الخطوة في سياق تمكين واشنطن حلفائها
األكراد من اكتساب مناطق نفوذ جديدة ضمن مشروعها
اإلداري فإننا سنشهد تغير كبير في الخارطة السياسية
والديموغرافية واالستراتيجية السورية لن ترضى به
موسكو ودمشق ،ويفتح الباب أم��ام خطوات الحقة في
مناطق أخرى ليست القوى الكبرى في وارد تغيره.
معركة الرقة ستوضح المرامي وم��ا وراء األكمة من
خفايا ،وترسم مالمح سياسية قادمة تضعها في سياق
م��ن إث�ن�ي��ن ،إم��ا خ�ط��وة أميركية إلع�ل�ان ال��رق��ة المقاطعة
الكردية الرابعة ،أو فتح جسور كردية لتواصل أميركي
روسي سوري غير معلن.

قبر�ص تنتخب برلمان ًا جديد ًا
انتخبت قبرص أمس برلمانا ً جديداً ،و قالت استطالعات الرأي :إنّ الفوز فيه
قد يكون من نصيب محافظين يدعمون الرئيس الحالي ،الذي يقود محادثات
السالم في الجزيرة المنقسمة عرقياً.
و ُتشير استطالعات الرأي إلى أنّ حزب التجمع الديمقراطي في المقدمة ،يليه
حزب أكيل من دون أن يتمكن أيّ حزب منهما تحقيق األغلبية.
وعلى الرغم من وجود حكومة تنفيذية في قبرص وانتخاب الرئيس في
تصويت منفصل فإنّ انتخابات أمس ،عدت بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس
نيكوس أناستاسيادس الذي تنتهي واليته في .2018
ويمثل أناستاسيادس القبارصة اليونانيين في محادثات مع القبارصة
األتراك ،على إعادة توحيد الجزيرة التي انقسمت إثر غزو عسكري تركي عام
 1974بسبب انقالب قصير بإيعاز من اليونان.
ويملك أكثر من  540ألف شخص الحق في التصويت ،الختيار  56نائبا ً
في مجلس النواب بقبرص في صراع تقليدي بين حزب التجمع الديمقراطي
اليميني وحزب أكيل الشيوعي ،بينما يجيء الحزب الديمقراطي الوسطي في
المركز الثالث.

كوالي�س

م�صر بعد تفجير الطائرة ...هل ننكر �أنها تتع ّر�ض لم�ؤامرة قذرة؟
} هشام الهبيشان
ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي ع ��ادت ف�ي��ه ال��دول��ة ال�م�ص��ري��ة لتعيش
مجدّدا ً في أجواء الفوضى ،تزامنا ً مع تأكيد نظرية «الهجوم
االره��اب��ي ف��ي تفجير ال�ط��ائ��رة المصرية ،وخ�ص��وص�ا ً بعد
العثور على حطام طائرة الخطوط الجوية المصرية جنوب
جزيرة كريت اليونانية؟ يبدو واضحا ً أنّ الدولة المصرية
تعيش ف��ي واق� � ٍع ف��وض��وي ،ل��م يتوقف عند ح��دود تفجير
الطائرات «المدنية» وال عند عمليات ممنهجة عدّة ض ّد الجيش
المصري في سيناء ،وض ّد بعض القضاة والساسة وأجهزة
األمن المصرية في مدنٍ مصرية مختلفة.
ففي الوقت الذي تعيش فيه مصر إطارا ً فوضويا ً في هذه
المرحلة ،يمكن القول إنّ مصر قد دخلت في مرحلة أكثر
صعوبة من ك ّل المراحل السابقة ،فالتحديات االقتصادية
واألمنية واالجتماعية والثقافية تلقي بظاللها اليوم على
مصر.
وعلى غرار ما يجري ويستهدف سورية وليبيا والعراق،
انطلقت من جديد حرب استنزاف جديدة ،تستهدف مصر
الدولة ،بك ّل أركانها ،ومع ظهور عالمات ومؤشرات واضحة
�روع واض ��ح ،يسعى إلس �ق��اط مصر ف��ي جحيم
على م �ش� ٍ
الفوضى ،وذل��ك م��ن خ�لال اس�ق��اط مفاهيم الفوضى بك ّل
تجلياتها المأسأوية على الحالة المصرية ،كاستنساخ عن
التجربة العراقية ـ السورية ـ الليبية ،لتكون هي النواة األولى
السقاط مصر ،تحديدا ً في جحيم هذه الفوضى.
وهنا لنعترف جميعاً ،بأنّ استراتيجية الحرب التي تنتهجها
بعض القوى الدولية واإلقليمية على الدولة المصرية ،ومن
خلف الكواليس ب��دأت تفرض واقعا ً جديداً ،وإيقاعا ً جديدا ً

لطريقة عملها ومخطط سيرها ،فال مجال هنا للحديث عن
الحلول السياسية أو األمنية أو االقتصادية ال��خ… لألزمة
المصرية ،فما يجري اآلن على األرض المصرية تحديدا ً ما
هو إال حرب استنزاف لمصر ودور مصر في المنطقة ،وقوة
مصر ومكانتها العسكرية واإلقليمية ،وتضارب مصالحها
القومية التاريخية ،مع قوى تحالف التآمر على مصر.
فاليوم هناك حقائق موثقة في هذه المرحلة تحديداً ،تقول
أنّ الدولة المصرية بك ّل أركانها تعصف بها عاصف ٌة إرهابية
هوجاء ،وهذه الحقائق نفسها تقول أنّ هنالك اليوم ما بين
 17إلى  19ألف مسل ّ ٍح مصري وغربي وش��رق آسيوي
وشمال افريقي ،وم��ن نجد والحجاز وغيرها من البلدان
والمنظمات ال�م�ت�ط� ّرف��ة ،يقاتلون بشكل ك�ي��ان��ات مستقلة
«داع ��ش وف��رع�ه��ا أن �ص��ار بيت ال �م �ق��دس» ،داخ��ل مصر في
سيناء وما حولها ،وفي بعض الدول العربية وشمال إفريقيا
ف��ي ليبيا وت�ش��اد وغيرها م��ن ال ��دول ،وه��ؤالء بمجموعهم
هدفهم األول واألخير هو مصر ،وما حوادث سيناء األخيرة،
وقبلها الكثير من الحوادث إال رسالة أولى من هذه المجاميع
المتطرفة المدعومة صهيونيا ً وغربيا ً ومن بعض المتأسلمين
إلى مصر ،بأنهم قادرون على إيذاء مصر بك ّل أركانها ،وأنّ
حرب مصر مع هؤالء ،هي حرب طويلة ولن تقف عند حدود
سيناء ،ولن تنتهي عند حدود ليبيا وتشاد.
ونفس هذه الحقائق تقول إنّ هنالك اليوم آالف المسلّحين
في مصر يقاتلون الجيش المصري داخ��ل مصر ،فأدوات
الحرب المذكورة أع�لاه ،ك��ادت في فتر ٍة ما أن تنجح بأن
تسقط الدولة المصرية في أتون الفوضى العارمة.
وهذا يحتاج اليوم إلى يقظة من ك ّل أركان الدولة المصرية،
إليقاف مسار ه��ذه الحرب «الخفية» التي تستهدف مصر
اليوم ومعظم مناطق المغرب العربي» ،مع إنّ هنالك بعض

القوى السياسية والفكرية والمجتمعية في مصر ،قد أدركت
مبكراً ،حجم الخطورة المتولّدة عن هذه الحرب ،وتنبّهت
مبكرا ً إلى خطورة ما هو آتٍ  ،وبدات العمل مبكرا ً على نهج
سياسي سليم للتصدّي لهذه ال�ح��رب المتعدّدة األشكال
وال�ف�ص��ول ،ولكن لألسف بتلك الفترة وإل��ى اآلن ،برزت
إل��ى الواجهة ،فئات من المسيّسين ،استغلت ه��ذا الظرف
الصعب من عمر الدولة المصرية ،والتقت أهدافها وحقدها
وكراهيتها مع أهداف وحقد وكراهية أعداء مصر ،سعيا ً إلى
تدميرها وتخريبها ،ونشر فكر اإلرهاب والقتل والتدمير في
الداخل المصري.
ك ّل ما تحدّثنا عنه من تحدّيات أمنية تستهدف مصر ،اليوم
ال يمكن وضع حلول ملموسة لها وخصوصا ً لما يجري في
ال��داخ��ل المصري ،م��ن دون بناء مسار تكاملي ف��ي البنية
السياسية المصرية ،وهذا ما يعني البدء بتطبيق مسار فعلي
لديمقراطية يكون أساسها الشراكة الوطنية ،لبناء مشروع
متكامل نهضوي ،يخدم طبيعة المرحلة ويغلق ك ّل االبواب
أمام ك ّل المشاريع التامرية والمعادية التي تستهدف الدولة
المصرية ،وهذا لألسف ما زال كالما ً عابرا ً ومج ّرد شعارات
ال نرى تطبيقا ً لها على أرض الواقع.
ختاماً ،أنّ هذه الحقائق بمجموعها لألسف ،ومع صعوبة
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ل�ل��دول��ة ال�م�ص��ري��ة ،ي�ط��رح مجموعة
تك ّهنات لمستقبل الدولة المصرية ،وخصوصا ً إذا علمنا
أنّ مصر تحديداً ،موضوعة على سلّم أولويات التقسيم في
المنطقة العربية ،وهذا ما يؤكد أنّ مصر تنتظرها في المقبل
م��ن األي ��ام ،صعوبات وت�ح��دي��ات ج� ّم��ة ولحظات مصيرية
وحاسمة.
* كاتب وناشط سياسي ـ االردن
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قالت مصادر أممية
تتابع المحادثات اليمنية
في الكويت إنّ قرار
الوفد الممثل لمنصور
هادي بالعودة إلى
المفاوضات دليل على
وجود قرار إقليمي
ودولي كبير بالتوصل
إلى تفاهم سياسي ينهي
الحرب رغم التعقيدات
التي يثيرها التر ّدد
السعودي وما يتبعه من
خوف لدى جماعاتها
أي تسوية
من نتائج ّ
على األحجام واألدوار،
عندما ال يكون للسعودية
حضور عسكري يرتب
توازنا ً كالذي فرضته
الحرب ،خصوصا ً
الخوف من العودة إلى
توازانات ما قبل الحرب...

توتر بين الواليات المتحدة وباك�ستان و�إ�سالم �آباد ُتطالب ب�إي�ضاح للموقف

المخابرات الأفغانية ُت�ؤكد مقتل زعيم طالبان و ترجيحات با�ستالم �سراج حقاني للقيادة

أك �دّت وكالة االستخبارات األفغانية ،أمس ،نبأ مقتل
زعيم حركة طالبان المال أختر منصور بضربة جوية
أميركية داخل األراضي الباكستانية.
وقالت الوكالة ،في تغريدة على حسابها بموقع التواصل
االجتماعي «تويتر» « ُقتل زعيم جماعة طالبان أختر
منصور ،عصر أمس ،بضربة جوية على منطقة «دالبندين»
في والية بلوشستان الباكستانية».
هذا و أعلنت الحكومة األفغانية ،بأنّ غياب زعيم طالبان
سيؤدي إلى تغيير كبير في توجهات الحركة وقيادتها،
خاصة أنّ المال منصور ك��ان من أش��د معارضي عملية
السالم.
وأشار رئيس الوزراء األفغاني عبد الله عبد الله ،الذي
كان يتحدث إلى الصحفيين قبيل انعقاد جلسة ألعضاء
الحكومة في كابول «نحن على علم بالضربة الجوية
التي استهدفت أختر منصور وبانتظار التقارير المفصلة،
وإذا صح الخبر بنسبة  ،100%فسينتج عنه تغيير كبير
في قيادة الحركة» .واعتبر مقتل منصور «ضربة قوية
لجماعة طالبان ،ستؤثر على قدراتها لشن اعتداءات ضد
المواطنين».
كما عبّر رئيس الوزراء ،عن أمله بأنّ يُسهم مقتل منصور
في إحراز تقدم بمفاوضات السالم ،وقال «هي فرصة جيدة
أم��ام أولئك الذين كانوا تحت الضغط من أجل محاربة
الشعب األفغاني لكي يفكروا مليا ً لوقف الحرب واالنضمام
إلى عملية السالم».
وف��ي ذات ال��س��ي��اق ،ت � ّوق��ع ال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق لجهاز
االستخبارات األفغانية رحمت الله نبيل ،شخصية الخليفة
القادم لزعامة الحركة ،مرجحا ً أنّ الزعيم القادم لطالبان
سيكون سراج حقاني أو المال عبد الغني برادر.
من جهته أعلنّ وزير الخارجية األميركي جون كيري الذي
يقوم بزيارة إلى ميانمار ،أعلنّ أنّ المال منصور الذي يقال إنه

ُقتل جراء غارة أميركية ،كان يُشكل خطرا ً على المواطنين
األفغان واألميركيين الموجودين في أفغانستان.
وقال «وجهت الواليات المتحدة ضربة دقيقة استهدفت
زعيم حركة طالبان المال منصور ،في المنطقة النائية على
الحدود األفغانية الباكستانية .لقد كان منصور يشكل
خطرا ً دائما ً على أمن العسكريين األمريكيين ومواطني
أفغانستان».
وبحسب كيري تعتبر هذه العملية رسالة إلى العالم

ُتشير إلى أنّ الواليات المتحدة «ستواصل دعم شركائها
األفغان في سبيل بناء أفغانستان أكثر استقرارا ً وأمنا ً
وازده��اراً» .وأضاف «نحن نريد السالم ،ومنصور عارض
مفاوضات السالم وعملية المصالحة بشكل سافر».
في غضون ذلك ،قال وزير الخارجية الباكستاني نفيس
زكريا أمس ،إنّ بالده تنتظر من واشنطن إيضاحً ا بشأن
الغارة األميركية على أحد قيادات حركة «طالبان» داخل
الحدود الباكستانية.

�ستولتنبرغ« :الناتو» ال يريد دخول حرب باردة جديدة مع رو�سيا
أك ّد األمين العام لحلف شمال األطلسي» ينس ستولتنبرغ» أنّ الحلف ال يريد
دخول حرب باردة جديدة مع روسيا ،و أضاف «نحن نراقب منذ وقت طول،
كيف تقوم روسيا بتعزيز قواتها العسكرية بشكل كبير».
ستولتنبرغ أوضح أنّ «الناتو» يقوم بتعزيز قواته ردا ً على هذه التعزيزات
فقط ،مؤكدا ً أن تعزيز روسيا لقواتها العسكرية ال يشكل خطرا ً مباشرا ً على
الحلف حتى األن ،وقال «هذه ليست شراكة استراتيجية ،ما حاولنا إنشاءه بعد
«الحرب الباردة» ،وبنفس الوقت ليس مواجهة ،ونحن ال نريد «حرب باردة»
جديدة».
وأشار األمين العام إلى نية الحلف لتعزيز الجانب الشرقي «نحن نعطي
إشارات واضحة ،أنّ حلف الناتو يحمي جميع الحلفاء من أيّ تهديدات ،وهذه
هي الرسالة الرئيسية من حلف شمال األطلسي والقوة الرئيسية» ،مؤكدا ً أنّ
قرارات حول الوجود العسكري للحلف من الجهة الشرقية ،سيؤخذ في قم ِة
حلف شمال االطلسي في وارسو في أوائل تموز.
هذا و كان مندوب روسيا لدى «الناتو» الكسندر غروشكو أكد في وقت سابق
أن الحلف يقوم بممارسة سياسة ردع روسيا سياسيا وعسكريا ،كونه غير قادر
على االستمرار من دون وجود عدو جيوسياسي كبير.
وأوض��ح غروشكو أنّ اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل،
شهد إعالن توجيهات أيديولوجية وسياسية وعسكرية ،تم اتخاذها في أثناء
قمة الحلف في ويلز في أيلول  ،2014وهي «تعزيز ما يس ّمى بقدرة الحلف
الدفاعية واالحتفاظ في الوقت نفسه بقنوات الحوار السياسي».
وأك ّد المسؤول الروسي أنّ بعض الدول األعضاء في «الناتو»ُ ،تشير في
اآلونة األخيرة إلى ضرورة البحث عن مخرج من الوضع الحاصل الذي تم
التوصل إليه ،نتيجة القرار بوقف التعاون مع روسيا الذي اتخذه الحلف خالل
قمة ويلز.
وقال «أعتقد أنّ األوروبيين أصبحوا يفهمون أنّ سياسة عزل روسيا فشلت،
والتحديات والتهديدات الجديدة تتطلب توحيد الجهود المشتركة .فهذه الدول
تتعاون معنا في مجال األمن خارج مجلس روسيا-الناتو .وإذا واصل الحلف
التمسك بالمواقف التي أعلن عنها في قمة ويلز فذلك سيلحق ضررا ً بمصالح
الحلف نفسه».

وق��ال زكريا إنه رأى األخبار عن هذه الغارة ويطالب
الواليات المتحدة بتقديم إيضاح ،مؤكدا ً أنّ بالده تسعّ ى
إلعادة الحركة لطاولة المفاوضات وأنّ العمليات العسكرية
ليست حال.
من جهته ،قال المتحدث باسم الرئيس األفغاني سيد
ظافر هاشمي ،إنّ الهجوم كان ناجحا ً « ،فلقد جرت الغارة
باالتفاق مع السلطات األفغانية ويبدو أنها موفقة .وسنقيّم
الوضع بغية التأكد».
هاشمي تابع «ما نأمله وما نراه هو أنه في أعقاب هذه
التطورات الجديدة ستسفر عملية السالم األفغانية عن
إحالل السالم الدائم واالستقرار».
وكانت وزارة الدفاع األميركية ،قد ص ّرحت يوم السبت
الماضي ،أ ّنها استهدفت زعيم حركة طالبان المال منصور
بغارة نفذتها طائرة من دون طيار .وأفادت بأنّ الغارة نفذت
على الحدود األفغانية الباكستانية.
وقال المتحدث باسم «البنتاغون» بيتر كوك في تغريدة
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» إنّ القوات األميركية
نفذت غارة جوية دقيقة استهدفت فيها زعيم حركة طالبان
المال منصور ،مؤكدا أن خطوة كهذه تجعل القوات األميركية
أكثر أمنا في أفغانستان ،و أضاف «ال زلنا بانتظار النتائج
الرسمية للغارة».
ويأتي ذلك ردا ً على هجوم انتحاري لطالبان بسيارة
مفخخة السبت الماضي ،استهدف قافلة للعسكريين
ُ
حيث تقع
األميركيين في منطقة باغرام وسط أفغانستان،
قاعدة جوية أميركية.
من جهتها ،أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا
الهجوم االنتحاري ،مشيرة إلى أنّ العملية أسفرت عن
سقوط قتلى وجرحى ،في حين أكدّت بعثة قوات التحالف
الدولي في أفغانستان وق��وع الهجوم ،نافية األنباء عن
سقوط ضحايا في صفوفها.

بلجيكا تحرم « 1500قا�صر كاذب»
من حق اللجوء
كشفت وزارة الداخلية البلجيكية أمس ،عن أنّ نحو  1500شخص من طالبي
اللجوء فقدوا حقهم في الحصول على وضعية قاصر من دون مرافق ،بسبب
الكذب والتزوير بشأن أعمارهم الحقيقية.
وأفاد بيان للوزارة بأ ّنه «أظهرت نتائج الفحوصات الطبية أنّ  1500شخص
هم من البالغين وليسوا قاصرين كما صرحوا عند قدومهم» ،مضيفا ً أنّ هذه
الحاالت تم اكتشافها من بين  2900طالب لجوء في الفترة ما بين أوائل 2015
وحتى آذار ،2016
وأش��ار البيان إلى أ ّنه في حال وجود شكوك حول السن الحقيقي لطالب
ُ
حيث
اللجوء يتم إجراء «فحوصات عظمية خاصة لتحديد العمر الحقيقي»،
ُتعتبر حاالت اكتشاف الكذب هذه سببا ً هاما ً ورئيسيا ً من أسباب رفض طلب
اللجوء ،حسب القانون البلجيكي.
يُذكر أنّ القانون البلجيكي يم ّنح طالب اللجوء القاصر الذي يدخل البالد من
ُ
حيث يتمتع بمساعدة نفسية واجتماعية
دون مرافق بالغ ،وضعية خاصة،
وحماية قانونية تمنع إعادته إلى بلده األصلي.

وبالنسبة النضمام جمهورية الجبل األس��ود (مونتينيغرو) مؤخرا ً إلى
الحلف ،فيرى المسؤول الروسي أنّ ذلك األمر يعمق خطوط الفصل في أوروبا،
وأض��اف «نحن نرى أنّ توسع الحلف يشكل سيكولوجيا دول مواجهة ،ما
ينشئ خطوطا ً فاصلة جديدة في أوروبا ،أو يغير الخطوط القديمة فيها .هذا
األمر يعارض ضرورة بناء نظام األمن الجماعي األوروبي الجديد الذي يتطلب
توحيد الجهود لمكافحة األخطار والتهديدات الجديدة».
وأشار غروشكو إلى أنّ انضمام الجبل األسود إلى الحلف بهذا الشكل السريع
ُ
حيث يشترط على المرشح
يخالف ش��روط انضمام دول جديدة للحلف.
لالنضمام للحلف ،تقديم مساهمة فعالة في األمن األوروب��ي واإلقليمي ،وفي
قدرات بلدان الحلف الدفاعية ،إضافة إلى ضرورة وجود إجماع بين مواطني
البلد المرشح لصالح االنضمام.

�إيران ت�ستعر�ض �صواريخها
في ذكرى تحرير «خرم�شهر»

طاجيك�ستان ت�ستفتي لتعزيز �سلطة رئي�سها
ت ّوجه الناخبون في طاجيكستان إلى صناديق
االقتراع أم��س ،ل�لإدالء بأصواتهم في استفتا ٍء
شبه المؤكد أنّ يعزز سلطة الرئيس الطاجيكي
إمام علي رحمن.
ويسعى رحمن إل��ى حظر دس��ت��وري شامل
لألحزاب الدينية ،بعد أنّ حظرت إحدى المحاكم
الطاجيكية «حزب النهضة» اإلسالمي المعارض
العام الماضي ،ويواجه بعض زعماء الحزب
السجن مدى الحياة بتهمة التآمر لقلب نظام
الحكم.
ورفع أنصار «حزب النهضة» ،ذي المرجعية
اإلسالمية ،السالح ضد حكومة الرئيس إمام
علي رحمن في التسعينات .ولكن قامت بعد ذلك
مصالحة داخلية أنهت الحرب بين أنصار الحزب
والحكومة ،جرى بموجبها اقتسام السلطة بين
الجانبين .و ُتشكل عملية حظر «حزب النهضة»

دستوريا ً تحوال ً حاسما ً عن اتفاق اقتسام السلطة
الذي أنهى الحرب.
وهيمن أن��ص��ار ال��رئ��ي��س رح��م��ن على آخر
انتخابات برلمانية أجريت في آذار  ،2015في
حين أخفق اإلسالميون في تجاوز حد الخمسة
في المئة المطلوبة من األصوات لتمثيل حزبهم
في البرلمان.
وستسمح التعديالت الدستورية المطروحة
لالستفتاء والتي أعدها البرلمان الموالي للرئيس
الطاجيكي إمام علي رحمن ،الذي يحكم البالد
منذ عام  ،1994ستسمح للرئيس بترشيح نفسه
لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية.
وسيخفض أيضا ً التعديل الحد األدنى لسن
مرشحي الرئاسة ،ما يسمح لرستم رحمن النجل
األكبر للرئيس إمام علي رحمن بترشيح نفسه
للرئاسة إذا رغب بذلك.

أعلنّ قائد القوة البرية في الجيش اإليراني ،العميد أحمد رضا بوردستان
أم��س ،عن انطالق مناورات «بيت المقدس  »28الصاروخية ،وسط اي��ران،
بحسب ما ذكرت وكالة فارس.
وقال بوردستان في تصريح صحفي ،إنّ مناورات الصواريخ ستنطلق في
منطقة كاشان وسط إيران بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرمشهر ،التي كانت
القوات العراقية تسيطر عليها إبان الحرب العراقية اإليرانية التي دامت 8
سنوات.
كما أعلن بوردستان أنّ ه��ذه المناورات ستستمر لمدة يومين ،وترمي
الستعراض قوة وطاقات الوحدات التابعة للقوات البرية في الجيش اإليراني،
وسيتم خاللها اختبار أحدث األساليب الدفاعية والصاروخية وإطالق صواريخ
من طراز «نازعات  ،»N10و«نازعات  »N6و«فجر  »5التي ت ّم تصنيعها بأيدي
مختصين إيرانيين.
ولفتّ القائد العسكري إلى أنّ المناورات تهدف أيضا ً لالرتقاء بالقدرات
القتالية لوحدات القوة البر ّيّة والمعدات واألسلحة الجديدة.
في غضون ذلك ،اعتبر بوردستان بأنّ رسالة المناورات اإليرانية تتمثل في
السالم واألمن للبلدان الصديقة والجوار والرد الحازم والشديد ألعداء إيران.

