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لهذه األسباب انسحبت مصر من تشكيل "الناتو العربي"

بيروت تنفي اجتماع مسؤولين لبنانيين
وإسرائيليين في قبرص
ب�ش��كل قاطع ،عقد
ب�يروت  -وكاالت  :نف��ت م�صادر مقربة م��ن الرئا�سة اللبنانية
ٍ
اجتماع بني م�س�ؤولني لبنانيني و�إ�رسائيليني يف قرب�ص �أو غريها.
وقالت امل�صادر� ،إن الكالم املن�سوب مل�س�ؤولني لبنانيني ي�أتي "يف �إطار الت�شوي�ش
عل��ى املوقف اللبن��اين املوحد حول تر�سيم احل��دود الربية والبحري��ة مع فل�سطني
املحتل��ة" .و�أكدت امل�ص��ادر� ،أنه "مل يح�ص��ل �أي اجتماع ب�ين م�س�ؤولني لبنانيني
و�إ�رسائيلي�ين يف قرب���ص �أو غريه��ا" .وق��ال موق��ع "اندبندن��ت"� ،أن "م�س�ؤول�ين
لبنانيني رفيعي امل�ستوى �أبلغوا �إ�رسائيل بوا�سطة جهة ثالثة� ،أن بالدهم لن تكون
قاع��دة لرد �إيراين من قب��ل حزب اهلل� ،أو �أي جهة �أخرى� ،إذا اندلعت حرب بني �إيران
والواليات املتحدة.
و�أ�ض��اف املوق��ع �أن الرئي���س اللبناين مي�ش��ال عون "�أبلغ جه��ات يف �إ�رسائيل عرب
مبعوث خا�ص� ،أنه فهم من حليفه حزب اهلل �أنه ال يعتزم مهاجمة �إ�رسائيل� ،إذا كان
يفرت�ض به �أن يرد على هجوم �أمريكي على �إيران رمبا يف اخلليج".

المجلس العسكري السوداني يلوح بـ"الكثير
من الخيارات"
اخلرط��وم  -وكاالت  :لوح رئي�س اللجن��ة ال�سيا�سية املتحدث الر�سمي با�سم املجل�س
الع�سك��ري االنتقايل يف ال�سودان الفري��ق الركن �شم�س الدين كبا�شي ،باتخاذ "الكثري
من اخليارات التي تراعي م�صلحة املواطن ال�سوداين وحتفظ ال�سودان".
ونقل��ت وكال��ة ال�سودان للأنباء �سون��ا الليلة املا�ضية عن��ه "التفاو�ض ي�سري بوترية
�ضعيف��ة ،و�إن ا�ستمر احل��ال هكذا رمبا يف�ضي ذلك للكثري م��ن اخليارات التي تراعي
م�صلحة املواطن ال�سوداين وحتفظ ال�سودان".
وق��ال �أم���س الأحد ،يف حما��ضرة ل�ضباط و�ضب��اط �صف وجنود منطق��ة �أم درمان
الع�سكري��ة" :عقب جناح الثورة ،عملنا مع قوى �إعالن احلرية والتغيري �رشيك ًا �أ�صي ًال
يف عملي��ات تفاو�ض �شه��دت مواقف متعددة ،م�ؤكدين متا�س��ك املجل�س ووقفته من
�أجل �أمن و�سالمة ال�سودان دون الرغبة يف احلكم".
ولف��ت �إىل �أن "املجل���س بلجانه املختلفة ،ي�ؤدي ما عليه يف جم��ال اخلدمات ،الأمر
ال��ذي �أدى ال�ستقرار كاف��ة ما يحتاجه املواطن من خدمات �أ�سا�سية و�رضورية ،ويف
كل �أرجاء البالد".

تركيا ُتعيد  330ألف الجئ سوري إلى بالدهم

انق��رة  -وكاالت  :ع��اد حوايل � 330ألف �سوري يف تركيا �إىل بالدهم منذ �أن �أمتت
�أنقرةبنج��اح عملي��ات "مكافحة الإره��اب" يف �شمال �سوريا ،وفق م��ا �أعلنه وزير
الداخلية الرتكي يوم الأحد.
وق��ال �سليمان �صويلو يف ت�رصيحات يف �إ�سطنبول" :عاد 329الف �شخ�ص �سوري
حت��ى الآن بف�ضل ال�سالم الذي توفر يف عفرين واملنطقة املحررة من خالل عملية
درع الفرات" ،بح�سب وكالة الأنباء الرتكية الر�سمية.
وت�ست�ضيف تركيا حالي ًا حوايل  4ماليني الجئ �سوري.
و�أ�ض��اف �صويل��و �أن �أكرث من � 41أل��ف مهاجر �أفغاين قدم��وا �إىل تركيا ب�شكل غري
قانوين هذا العام ،و�أعيد حوايل ن�صفهم� ،أي � 20500إىل وطنهم.
و�أطلقت تركيا منذ  2016عمليتي درع الفرات وغ�صن الزيتون يف عفرين ،و�إعزاز
والباب يف �سوريا� ،ضد �أكراد �سوريا وداع�ش.

لأن يك��ون اجلي���ش امل��صري حت��ت قي��ادة عربي��ة،
الت��ي ا�شرتطت �أن��ه �إذا كان من ال�لازم امل�شاركة يف
التحال��ف ،فينبغي �أن تكون القيادة م�رصية" .وقالت
امل�ص��ادر �إن "قي��ادة امل�ؤ�س�س��ة الع�سكري��ة �أبلغ��ت
ال�سي�س��ي �أن��ه لي���س م��ن املنطق��ي �أن يك��ون اجلندي
تخ�ض حرب ًا واحدة
امل��صري حتت قيادة جيو���ش مل ُ
يف الإقلي��م ،وثقله��ا الع�سك��ري ال ميث��ل ن�ص��ف ثقل
اجلي�ش امل�رصي".
ب��دوره� ،أفاد م�ص��در رفيع امل�ستوى ب���أن "رد القوات
امل�سلح��ة امل�رصي��ة ج��اء بعدم��ا �أبلغته��ا القي��ادة
ال�سيا�سي��ة بتم�س��ك ال�سعودي��ة بقي��ادة التحال��ف
الع�سك��ري ال��ذي كان مزمع�� ًا انطالق��ه" .و�أ�ضاف �أن
"القي��ادة امل�رصي��ة بالأ�سا���س له��ا حتفّظات كبرية
عل��ى توجهات وم�ساعي بع�ض ال��شركاء اخلليجيني،
يخ���ص �إي��ران ،ورغبته��م يف �ضم م�رص
حتدي��داً مبا
ّ
لتبن��ي نف�س موقفه��م جتاه طهران ،وه��و ما ترف�ضه
القاهرة �إىل حد بعيد".

القاهرة  -وكاالت

ك�شف��ت م�ص��ادر م�رصي��ة رفيع��ة امل�ست��وى كوالي�س
ان�سحاب م�رص مما ي�سمى بـ"الناتو العربي" ملواجهة
�إي��ران ،وتعطيل �إطالقه ،قائل��ة �إن "م�رص منذ البداية
�أبلغ��ت ك ًال من ال�سعودية والإم��ارات ،وهما الدولتان
اللت��ان كانت��ا ت�سعيان بق��وة لإطالق ذل��ك التحالف
الع�سكري لردع �إي��ران ،ب�أن الأخرية ال متثل لها عدواً
م��ن الدرج��ة الأوىل ،و�أنها غري معني��ة ب�إثارة عداوة
م��ع ط��رف �إقليم��ي" .و�أ�ضافت امل�ص��ادر� ،أن��ه "بعد
مطولة بني قي��ادة الدولتني،
م�ش��اورات ومفاو�ضات ّ
والقي��ادة امل�رصي��ة ،قبل��ت القاه��رة امل�شاركة على
م�ض���ض ،نظ�ير حزمة م��ن امل�ساع��دات وااللتزامات
االقت�صادي��ة ،قب��ل �أن يع��ود الرئي���س امل��صري عبد
الفت��اح ال�سي�س��ي ويبل��غ قي��ادة الدولت�ين بالرف���ض
النهائ��ي للم�شارك��ة" .و�أ�ش��ارت �إىل �أن "ال�سي�س��ي
تلقى رداً قوي ًا راف�ض�� ًا من داخل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،

وك�ش��ف امل�ص��در عن �سبب �آخ��ر و�صفه بغ�ير املعلن
ب�ش���أن ان�سحاب م��صر من حتالف "النات��و العربي"،
وهو قي��ام طرف خليج��ي (رف�ض ت�سميت��ه) ب�إف�شال
امل�ساعي امل�رصية لت�شكيل قوة عربية م�شرتكة ،حتت
مظل��ة اجلامعة العربية ،متابع�� ًا "حتى يف ما يخ�ص
التحالف العربي يف حرب��ه على احلوثيني يف اليمن،
م�رص لي�س��ت م�شارك�� ًة عملي ًا به ،وم�شارك��ة القاهرة
فق��ط تتمث��ل يف  4قط��ع بحري��ة عن��د م�ضي��ق ب��اب
املن��دب ،بهدف ت�أمني املج��رى املالحي الذي يرتبط
ب�ش��كل مبا��شر بحركة املالح��ة يف قن��اة ال�سوي�س".
وو�ص��ف امل�ص��در العالق��ة ب�ين القاه��رة والريا�ض
ب�أنه��ا لي�ست �رشاك��ة ولي�ست حتالف��اً ،ولكنها عبارة
عن تفاهم��ات وتوافقات تفر�ضها الق�ضايا الإقليمية
ذات الأبع��اد امل�شرتكة ،م�ؤك��داً �أن "اجلانب ال�سعودي
نف�سه يدرك ذلك �أي�ض ًا ب�شكل جيد".
ي�ش��ار �إىل �أن الوالي��ات املتح��دة ق��د �أج��رت يف 22
فرباي��ر� /شب��اط املا�ض��ي م�ش��اورات ح��ول ت�شكي��ل

باحث :إسبانيا تحت عين داعش
خالل الفترة المقبلة

رئيس الوزراء الفلسطيني:

مؤتمر المنامة سيولد ميتًا
رام الله  -وكاالت

ق��ال رئي�س ال��وزراء الفل�سطيني حمم��د ا�شتية� ،إن
"م�ؤمت��ر املنام��ة �سوف يول��د ميت��اً ،و�أحيي كل
مفا�ص��ل القطاع اخلا���ص الفل�سطيني الذي رف�ض
من غزة �إىل ال�ضفة �إىل ال�شتات �أن ي�شارك يف مثل
هذه امل�ؤامرة على �شعبنا".
و�أ�ض��اف ا�شتية ،يف ت�رصيحات خ�لال م�شاركته
يف الإفط��ار اجلماع��ي ال��ذي �أقام��ه �إقلي��م حركة
"فت��ح" يف نابل���س لذوي ال�شه��داء والأ�رسى� ،أنه
"بع��د �أيام� ،سيعقد م�ؤمتر يف املنامة حتت ادعاء
حت�س�ين ظروف املعي�ش��ة ل�شعبنا ،وق��د ر�أينا مثل
ه��ذه امل�ؤمت��رات الع��شرات ،وكله��ا ف�شل��ت ف�ش� ً
لا
ذريع��اً" .وتابع رئي���س ال��وزراء الفل�سطيني" :يف
ه��ذا امل�شه��د الوطن��ي املتمي��ز ،بح�ض��ور ف�صائل
منظم��ة التحري��ر ،ه��ذا امل�شه��د عك�س نف�س��ه ب�أن

جمي��ع ف�صائ��ل العم��ل الوطن��ي قد وقف��ت موقف ًا
وا�ضح�� ًا موح��داً من �أج��ل رف�ض م�ؤمت��ر املنامة،
وم�شكلتن��ا لي�ست م�شكلة اقت�صادية� ،رصاعنا على
الأر���ض من �أجل �إنه��اء االحت�لال و�إقامة دولتنا
وعا�صمتها القد�س وعودة الالجئني".
وم�ضى ا�شتية قائالً" :اليوم �أمامنا مرحلة جديدة
عنوانه��ا تعزيز �صم��ود النا�س عل��ى �أر�ضهم ،وال
يعنين��ا �إن �ش��كّل (رئي���س وزراء دول��ة االحت�لال
الإ�رسائيل��ي بنيام�ين) نتنياه��و احلكوم��ة �أو مل
ي�ش��كل ،واحل��وار يف �إ�رسائيل اليوم ب�ين من يريد
�أن ي�ضم �أرا�ضي م��ن ال�ضفة الغربية ومن يريد �أن
يبقى الأمر على ما هو ،و�سنقف بكل ما �أوتينا من
ق��وة �ضد �ضم �أي جزء م��ن �أر�ضنا ،و�سنك�رس الأمر
الواقع الذي يحاول االحتالل فر�ضه علينا".
وا�ستط��رد قائ�لاً" :ونح��ن نعزز �صم��ود النا�س ال
نن�سى �أهلنا يف غزة ،و�سنقدم لهم كل ما ن�ستطيع،

حتال��ف ا�سرتاتيجي �رشق �أو�سط��ي ،مب�شاركة  6دول
خليجية ،بالإ�ضافة �إىل الأردن وم�رص .و�أكدت وزارة
الدفاع الأمريكية عقب امل�شاورات �أن التحالف يحمل
طابع�� ًا دفاعي��اً ،وي�سعى �إىل حتقي��ق �أهداف م�شرتكة
لل��دول الأع�ض��اء ،ومواجه��ة التهدي��دات الأمني��ة
والإقليمي��ة لال�ستقرار واالزده��ار .وي�شمل التحالف،
ال�سعودية ،الإمارات ،الكوي��ت ،البحرين ،قطر ،عمان،
�إىل جان��ب الأردن وم��صر ،ويه��دف �إىل �إقام��ة ق��وة
ع�سكري��ة عربية للت�صدي لإي��ران ،وقد مت تقدمي طلب
تد�ش�ين ه��ذا التحال��ف العربي �إب��ان والي��ة الرئي�س
الأمريك��ي ال�ساب��ق ب��اراك �أوبام��ا� ،إال �أن الأخري �أراد
اال�ستم��رار يف املفاو�ض��ات مع �إيران ح��ول االتفاق
الن��ووي ،وجتاه��ل امل�صال��ح امل�شرتك��ة لل�سعودي��ة
و�إ�رسائي��ل ملواجه��ة �إي��ران .و�أعيد طرح��ه من جديد
على يد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب� ،أثناء انعقاد
القمة العربي��ة الإ�سالمية ،التي ج��رت يف ال�سعودية،
يف  21مايو� /أيار .2017

مدريد  -وكاالت

فلنذهب �إىل انتخابات ونحتكم �إىل �شعبنا ،ونحن
جاهزون للذه��اب �إىل انتخابات عامة يف ال�ضفة
وغزة".
و�أ�ض��اف" :ال نري��د معروف ًا من �أح��د ،وال نريد م ّد
يدينا لالحتياج ،نري��د االنتقال من االحتياج �إىل
الإنت��اج ،ونح��ن جاه��زون يف احلكوم��ة �أن نقدم
نقل��ة نوعية يف االنتق��ال من التعلي��م �إىل التعلم،
وم��ن االحتي��اج �إىل الإنتاج ،وم��ن اال�سترياد �إىل
االعتماد عل��ى الذات ،ويف الذكرى  150الحتفال
بلدي��ة نابل���س� ،أعلنا �أن حمافظ��ة نابل�س �ستكون
مرتكزاً �أ�سا�سي ًا لتعزي��ز ال�صناعة الوطنية ،و�أدعو
رجاالت نابل�س للوقوف معنا لأننا �رشكاء للعمل
عل��ى رفع��ة منتوجنا الوطن��ي ،و�أن نع��زز نابل�س
مل��ا كانت علي��ه يف املا�ضي لتبق��ى يف احلا�رض
وامل�ستقب��ل عنق��وداً �صناعي�� ًا يخل��ق فر�ص عمل
ويدر دخ ًال على النا�س".

�أكد م��شرف وحدة الر�صد الإ�سباني��ة مبر�صد الأزهر
ملكافح��ة التط��رف الدكت��ور م�صطف��ى الب��دري� ،أن
املتتب��ع لق�ضية االعتق��االت التي تنفذه��ا احلكومة
الإ�سباني��ة من��ذ هجم��ات بر�شلون��ة وكامربيل�س يف
�أغ�سط���س(�آب)  ،2017والت��ي راح �ضحيته��ا 14
�شخ�صاً ،و�أُ�صي��ب خاللها ما يقرب من مائة �آخرين،
بلغ��ت  58متطرف�� ًا خ�لال  23عملي��ة مداهمة ،يدل
على �أن تلك املنطقة �أ�صبحت هدفا رئي�سا لداع�ش.
و�أ�ش��ار الب��دري� ،إىل �أن داع���ش �أطلق ع��دة حتذيرات
خ�لال الف�ترة املا�ضي��ة بتنفي��ذ هجم��ات داخ��ل
�أ�سبانيا ،مو�ضح�� ًا �أن عام  2017كان الأ�رش�س من
حي��ث الهجمات التي بلغ��ت  51عملي��ة ،بينما �شهد
عام � 2013أقل الهجمات مبعدل  5عمليات.
و�أو�ضح الب��دري� ،أن عنا�رص الأمن الإ�سباين اعتلقت
 281متطرف�� ًا بعد رفع حال��ة الت�أهل �إىل امل�ستوى
الراب��ع يف ع��ام  ،2015وبل��غ �إجمايل الع��دد حتى
نهاية العام املا�ضي  326معتقالً.

معركة طرابلس ..حرب منهكة ولكن ضرورية ضد اإلرهاب
طرابلس  -وكاالت

شن الجيش الليبي بقيادة
المشير خليفة حفتر هجومًا في
 4أبريل (نيسان) على العاصمة
طرابلس ،مستهدفًا الميليشيات
واإلرهابيين المتحصنين في
المدينة ،لتطهيرها واستعادة
هيبة الدولة.

ورغ��م املطالب��ات الدولي��ة بوق��ف العملي��ات
امل�سلح��ة يف العا�صم��ة طرابل���س والع��ودة للحل
ال�سيا�س��ي تبق��ى احلل��ول ه�ش��ة خا�ص��ة يف ظ��ل
ا�ستم��رار وج��ود امليلي�شيات هن��اك ،وعزم حفرت
عل��ى موا�صلة املعرك��ة حتى النهاي��ة� ،إذ �أكد يف
ح��وار م��ع �صحيف��ة "ل��و جورن��ال دو دميان�ش"
الفرن�سي��ة الأح��د� ،أن "الع��ودة �إىل ال�سيا�س��ة
مره��ون بالق�ضاء على امليلي�شي��ات .امل�شكلة يف
طرابل�س �أمنية .وطاملا ا�ستمر وجود املجموعات
الإرهابية فيها ،ال ميكن �أن حتل".
وي�ضي��ف حف�تر لل�صحيفة� ،أن احل��رب �شنت على
طرابل���س بع��د ف�ش��ل  6ج��والت م��ن املفاو�ضات
مع حكوم��ة الوفاق املع�ترف بها دولي��اً ،م�ؤكداً
�أن "رئي���س احلكومة فايز ال��سراج غري قادر على
اتخاذ القرارات لأنه يخ�ضع ل�سيطرة امليلي�شيات".
وقال حفرت" ،يف اجلولة الأخرية من املفاو�ضات،
�أدرك��ت متام�� ًا �أن ال��سراج لي�س هو ال��ذي يقرر"،
م�ش��دداً عل��ى �أن احل��ل ال�سيا�سي هو اله��دف ،بعد
الق�ض��اء عل��ى امليلي�شي��ات .موجه�� ًا انتقادات��ه
لرتكيا وقطر لإر�سالهما �أ�سلحة �إىل قوات ال�رساج.
والأربع��اء املا�ض��ي� ،أبل��غ امل�شري حف�تر الرئي�س
الفرن�س��ي �إميانوي��ل ماك��رون ،ب���أن "ال��شروط
مل تكتم��ل بع��د لإقرار وق��ف لإطالق الن��ار حول

العا�صم��ة طرابل���س" ،معت�براً �أن��ه �سيك��ون م��ن
ال�رضوري ا�ستئناف احلوار ال�سيا�سي للخروج من
الأزمة.
يبق��ى اخلي��ار الع�سكري هو احل��ل الوحيد يف ظل

�سع��ي خ�ص��وم حف�تر لتق�سي��م ليبي��ا ،وت�أجي��ج
ال��صراع ،وي�ؤكد حفرت ،يف احل��وار مع ال�صحيفة
الفرن�سي��ة� ،أن "تق�سي��م ليبي��ا رمبا ه��ذا ما يريده
خ�صومن��ا ،رمبا هذا ما يبتغي��ه املبعوث الأممي

�أي�ض��اً" ،متوع��داً ب�إف�شال تل��ك املخططات طاملا
بقي على قيد احلياة.

انعدام الثقة

وي�ؤك��د م�ص��در ل�صحيف��ة "النوف��ال تريبي��ون"
الفرن�سي��ة� ،أن ليبي��ا الي��وم �ضحي��ة النزاع��ات
الكربى ،و�أن نهاية النزاع غري واردة ب�سبب انعدام
الثق��ة بني الأطراف الليبية ،الذي �أ�صبح �أقوى من
�أي وقت م�ضى ،م�شرياً �إىل �أن الظروف غري مواتية
حتى الآن لو�ضع حد للعمليات الع�سكرية.
ويبتعد احلل ال�سيا�س��ي �أكرث ،مع ا�ستمرار فو�ضى
امليلي�شيات التي ترف�ض ال�سالم ،وي�ؤكد حفرت� ،أنه
"لي�س ب�إمكاين التفاو�ض مع ممثلي امليلي�شيات
الذين ال عالقة لهم بال�سالم".
ونقل��ت �صحيف��ة "ليبريا�سي��ون" الفرن�سي��ة ع��ن
الباح��ث يف ال�ش���أن املغاربي جلي��ل احلر�شاوي،
�أن "��شروط وق��ف �إط�لاق الن��ار يف طرابل���س
غ�ير متحقق��ة الآن يف ظ��ل ع��دم وف��اء الأطراف
به��ا ،وغياب �أط��راف حكومة الوف��اق عن طاولة
املفاو�ضات ،لأنها خا�ضعة للميلي�شيات".

خ�سائر مدنية

وم��ع م��رور قراب��ة �شهري��ن على انط�لاق معركة
طرابل�س ،ت�ستمر دعوات املجتمع الدويل �إىل وقف
ف��وري لإطالق الن��ار ،خا�ص�� ًة مع �سق��وط قرابة
 510قتيل يف املعارك الدائرة ،و�إ�صابة 2467
�شخ�ص��اً ،ون��زوح �أكرث م��ن � 80أل��ف �شخ�ص من

مناطق اال�شتباكات ح�سب الأمم املتحدة.

حتذيرات

وق��ال املبع��وث الأمم��ي �إىل ليبيا غ�س��ان �سالمة
�إن "العن��ف يف �ضواح��ي العا�صم��ة طرابل���س
جم��رد البداية حلرب طويلة ودامية على ال�شواطئ
اجلنوبي��ة للبحر املتو�سط ،وه��و ما �سيعر�ض �أمن
ج�يران ليبي��ا املبا�رشين للخط��ر ،ومنطقة البحر
املتو�سط �أي�ض ًا ب�شكل �أو�سع".

�أزمة م�رصفية

كم��ا انعك�ست ت�أثري احلرب يف ليبيا على اقت�صاد
الب�لاد ،وت�ؤك��د جمموع��ة "الأزم��ات الدولي��ة"
يف تقري��ر ن�رشت��ه الثالث��اء املا�ض��ي� ،أن الأزمة
امل�رصفي��ة يف ليبي��ا قد بلغ��ت ذروتها يف الوقت
ال��ذي حتاول في��ه ق��وات اجلي�ش الوطن��ي الليبي
بقي��ادة امل�ش�ير خليف��ة حف�تر ال�سيط��رة عل��ى
العا�صمة طرابل�س.
وقدم��ت املجموعة اقرتاحات حل��ل الأزمة قائلة،
�إن��ه بالإ�ضاف��ة �إىل وق��ف �إط�لاق الن��ار ،عل��ى
الأط��راف املتحاربة يف ليبيا على الأقل التو�صل
�إىل اتفاق لتوحي��د العمليات امل�رصفية التجارية
يف ال��شرق ،والعم��ل عل��ى �إع��ادة توحي��د البن��ك
املركزي.
وعل��ى ال��شركاء الأجان��ب لليبي��ا تق��دمي م�شورة
اخلرباء وحتدي��د �أولويات ح��ل الأزمة املالية يف
املفاو�ضات.

