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عربي ودولي

م�شروع قانون �أمريكي لـ«ت�شديد» االتفاق النووي مع �إيران
 الفروف وغوتيري�ش ي�ؤكدان االلتزام ب�سبل حل �أزمات �إيران و�سوريا وكوريا ال�شمالية

 وا�شنطن  -نيويورك /
�أ ف ب  -رويترز
ق� �دّم ن ��واب �أميركي ��ون م�شروع
قان ��ون ين� ��ص عل ��ى ت�شدي ��د
االتف ��اق الن ��ووي الموق ��ع ف ��ي
الع ��ام  2015م ��ع �إي ��ران ،وعلى
�إع ��ادة فر� ��ض عقوب ��ات �ضده ��ا
ف ��ي ح ��ال ع ��دم احت ��رام طهران
للمتطلب ��ات الجدي ��دة .وقال ��ت
النائب ��ة الجمهوري ��ة ليز ت�شيني
في بيان �إن الن�ص الذي تقدّم به
زميلها الجمهوري بيتر رو�سكام
«ي�شي ��ر بو�ض ��وح �إلى م ��ا يجب
�أن يت�ضمن ��ه االتف ��اق (النووي)

الف ّع ��ال ،م ��ن �أج ��ل من ��ع اي ��ران
فع�ل ً�ا من الح�صول عل ��ى �أ�سلحة
نووية" .
و�أو�ضح ��ت ت�شين ��ي �أن �أي
اتف ��اق «يج ��ب �أن ي�سم ��ح عل ��ى
الأق ��ل بعمليات تفتي� ��ش ،ت�شمل
المن�ش� ��آت الع�سكري ��ة ،ف ��ي �أي
م ��كان وزم ��ان ( )...وفر� ��ض
حظر عل ��ى تخ�صيب اليورانيوم
لأغرا� ��ض ع�سكري ��ة وحظر على
تطوير ال�صواريخ البال�ستية".
و�أ�ش ��ارت �إلى �أن ن� ��ص م�شروع
القان ��ون "�سي�ضمن عدم تخفيف
العقوب ��ات المفرو�ض ��ة عل ��ى
�إي ��ران �إال �إذا احترم ��ت طه ��ران

المتطلبات الأ�سا�سية" .
ونددت ت�شيني باالتفاق النووي
الحالي ال ��ذي فاو�ضت في �ش�أنه
على مدى �أكث ��ر من عامين �إدارة
الرئي� ��س الأميرك ��ي ال�ساب ��ق
ب ��اراك �أوبام ��ا وال ��ذي «من ��ح
للنظ ��ام الإيراني رفع ًا للعقوبات
في مقابل وعود ال يمكن التحقق
منها» على حد و�صفها.
وكان الرئي� ��س الأميركي دونالد
ترام ��ب �أعل ��ن �أخير ًا ع ��ن قراره
البقاء ف ��ي �إطار االتفاق النووي
ال ��ذي و ّقع في الع ��ام  2015بين
طهران والق ��وى ال�ست الكبرى،
غير �أنه �أعطى مهلة للأوروبيين

م ��ن �أج ��ل �أن ي�ساع ��دوه عل ��ى
ت�شديد بنود هذا االتفاق.
م ��ن جهة �أخ ��رى ،تبن ��ى مجل�س
الن ��واب �أم� ��س �إج ��را ًء مالي� � ًا
موقت� � ًا لتف ��ادي �شل ��ل الإدارات
الفيدرالية ،بانتظ ��ار الت�صويت
ال ��ذي �سيج ��رى ف ��ي مجل� ��س
ال�شي ��وخ .وتبن ��ى المجل� ��س
تمديد ًا للموزان ��ة �أربعة �أ�سابيع
�أي حت ��ى الـ 16من �شباط بـ230
�صوت ًا في مقابل .197
ويتوجب عل ��ى مجل�س ال�شيوخ
�أن يتخ ��ذ بدوره قرار ًا حول هذا
ال�ش�أن قبل منت�صف ليل الجمعة.
وف ��ي ح ��ال ع ��دم التو�ص ��ل �إل ��ى

صحافة عالمية
الغارديان :القاعدة يغازل الدواع�ش
املنهزمني ..وخرباء :مرونتهم تهديد للغرب
ك�شف ��ت �صحيفة "الغارديان" الربيطانية ع ��ن حماولة تنظيم القاعدة جلذب
متط ��ريف تنظي ��م داع�ش يف الوقت ال ��ذي تتعر�ض في ��ه "اخلالفة" املزعومة
�إىل االنهي ��ار ،مع خ�سائره الفادحة يف العنا�ص ��ر الب�شرية واملواد والأر�ض
واملكانة .و�أ�ضافت ال�صحيفة �أن حملة التجنيد بد�أت ال�صيف املا�ضي ،حتى
قبل �أن يفقد تنظيم داع�ش معاقله النهائية ،مما يعك�س الأهمية التي تعطيها
القاع ��دة للف ��وز بعنا�ص ��ر قتالية جديدة وم ��وارد من مناف�سيه ��ا ،معتربة �أن
مرونة الدواع�ش متثل تهديدا على الغرب.
و�أ�ش ��ارت "الغارديان" �إىل �أن جهود القاعدة ظهرت عندما حول  10مقاتلني
ينتم ��ون �إىل ف ��رع �صغري لتنظيم داع�ش يف اجلزائ ��ر والئهم يف �آب املا�ضي
بع ��د مناق�شات مع رجال دين موال�ي�ن للقاعدة ،وذلك بح�س ��ب م�صادر �أمنية
حملي ��ة .كما �أطلقت حملة ثانية يف �سوري ��ا يف �أيلول املا�ضي .وفى منطقة
ال�ساح ��ل ف ��ى �شمال افريقي ��ا يعتقد �أن كب ��ار م�سئوىل القاعدة ق ��د توا�صلوا
م ��ع القائد املتطرف الذى يعتق ��د �أن رجاله ن�صبوا كم�ي�ن لأربعة من القوات
الأمريكية اخلا�صة فى النيجر وقتلوا فى �أكتوبر املا�ضى .ويف الوقت نف�سه،
تفاخ ��رت �شبكة �إخبارية م�ؤيدة لتنظيم القاع ��دة يف اليمن بـ "توبة" العديد
م ��ن مقاتلي داع� ��ش الذين مل يثبطهم النهج الديني ل ��دى قادتهم و�سلوكهم و
"�سوء معاملتهم" ،والذين ان�ضموا م�ؤخرا �إىل �صفوفها  .ويف �أفغان�ستان،
انف�صل ��ت جمموعة من مقاتلي داع� ��ش يف مقاطعة غور املركزية النائية ذات
الأهمي ��ة ال�سرتاتيجي ��ة �إىل طالب ��ان .ويجري حالي ��ا درا�سة ه ��ذه التقارير
م ��ن قبل م�س� ��ؤويل الأمن الغربيني على �أمل فهم تط ��ور التهديد الذي ت�شكله
داع� ��ش يف الأ�شه ��ر وال�سنوات املقبل ��ة .ويعتقد بع�ض املحلل�ي�ن �أن التنظيم
�سيح ��رك الآن �شبكت ��ه الوا�سع ��ة من اجلماع ��ات والف�صائ ��ل املتحالفة حول
الع ��امل ل�شن مزيد من الهجم ��ات على الغرب ،واحلفاظ عل ��ى دوره الطليعي
بني املتطرفني.

اتفاق ح ��ول الموازنة في حلول
منت�صف ليل الجمع ��ة �سيتوقف
ع ��دد كبي ��ر م ��ن الم�ؤ�س�س ��ات
الفيدرالي ��ة عن العمل .و�ستكون
تل ��ك الم ��رة الأولى من ��ذ ت�شرين
الأول  2013عندم ��ا ب ��ات مئات
الآالف م ��ن الموظفي ��ن ف ��ي حال
بطالة ق�سري ��ة لأ�سبوعين لتعذر
دفع الرواتب.
وترغب الغالبية الجمهورية في
الكونغر� ��س ف ��ي �إق ��رار موازنة
للع ��ام  2018تت�ضم ��ن زيادة في
النفقات الع�سكرية ،بموجب وعد
قطعه ترام ��ب للناخبين باعتبار
�أن الق ��وات الم�سلحة تحتاج �إلى

مزي ��د من التجهيز بع ��د �أكثر من
� 16سنة من الحروب.
وفي مقاب ��ل الت�صويت لم�صلحة
الموازن ��ة تطال ��ب الأقلي ��ة
الديموقراطي ��ة ب�إيج ��اد ح ��ل
لحوالى � 690ألف� � ًا ممن ي�سمون
«الحالمي ��ن» (دريم ��رز) ،وه ��م
م ��ن ال�شباب والبالغي ��ن ال�شباب
الذين دخل ��وا الواليات المتحدة
ب�ش ��كل غير �شرع ��ي عندما كانوا
�أطف ��ا ًال وباتوا مهددي ��ن بالطرد
بع ��د الغ ��اء برنام ��ج «داكا» الذي
�أقرت ��ه �إدارة �أوبام ��ا ومنحه ��م
ت�صريحا موقت ًا باالقامة.
كما يطالب الديموقراطيون على
الم ��دى البعيد بتموي ��ل برنامج
«ت�شي ��ب» المخ�ص� ��ص للت�أمي ��ن
ال�صح ��ي الحكوم ��ي للأطف ��ال
الفق ��راء والمهدد نتيج ��ة تعديل
نظام الت�أمين ال�صحي.
من جانب �آخر �أعلنت الخارجية
الرو�سي ��ة� ،أن وزي ��ر الخارجي ��ة
الرو�سي ��ة� ،سيرج ��ى الف ��روف،
والأمي ��ن العام للأم ��م المتحدة،
�أنطوني ��و غوتيري� ��ش ،يعرب ��ان
عن التزامهما بتنفيذ خطة العمل
ال�شامل ��ة الم�شترك ��ة الخا�ص ��ة
بالملف النووى الإيراني.
وقالت الخارجية ،في بيان" ،من
الت�أكي ��د م ��ن قب ��ل الطرفين على
االلتزام بتنفيذ بنود خطة العمل
ال�شامل ��ة الم�شترك ��ة الخا�ص ��ة
بالمل ��ف الن ��ووي الإيران ��ي
لت�سوي ��ة البرنام ��ج الن ��ووي
الإيراني".
كم ��ا بح ��ث الف ��روف ،والأمي ��ن
الع ��ام للأم ��م المتح ��دة ،يبحثان
ملفي �سوريا ،وكوريا ال�شمالية،
و�أكدا عدم وجود بديل للت�سوية
ال�سلمي ��ة للأزم ��ات ف ��ي �سي ��اق
النظر ف ��ي �أكثر الم�سائل �إلحاحا
عل ��ى الأجن ��دة الدولي ��ة ،بم ��ا
ف ��ي ذل ��ك الو�ض ��ع ف ��ي �سوري ��ا
و�شب ��ه الجزي ��رة الكوري ��ة� ،أكد
الطرفان عدم وجود بديل لل�سبل
ال�سيا�سي ��ة والدبلوما�سي ��ة لحل
الأزمات الراهنة.

International Press
وول �سرتيت جورنال :وا�شنطن حتول تركيزها يف �سوريا من داع�ش اىل النفوذ الإيراين
�أعل ��ن وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريك ��ي ريك� ��س
تيلر�س ��ون �أن الوالي ��ات املتح ��دة �ستح ��ول
تركيزه ��ا يف �سوري ��ا �صوب التح ��رك للحد من
النفوذ الإي ��راين هناك ،وذلك يف خطابه ب�ش�أن
ال�سيا�س ��ة الأمريكي ��ة حي ��ال الأزم ��ة ال�سورية
ال ��ذي عك� ��س وج ��ود تغي�ي�ر يف ا�سرتاتيجي ��ة
الوالي ��ات املتح ��دة هن ��اك بعي ��دا ع ��ن تنظي ��م
داع� ��ش الإرهاب ��ي .وذك ��رت �صحيف ��ة "وول
�سرتي ��ت جورن ��ال" الأمريكي ��ة �أول م ��ن �أم�س
اخلمي� ��س� ،أن اخلط ��اب الذى �ألق ��اه تيلر�سون
فى جامعة �ستانفورد ح ��ول �سرتاتيجية بالده
مل�ساع ��دة �سوري ��ا لإنه ��اء احلرب الدائ ��رة فيها
من ��ذ � 7سن ��وات� ،أو�ض ��ح ان وا�شنط ��ن �سوف
تعيد تن�شيط اجله ��ود الدبلوما�سية مع الإبقاء
عل ��ى الق ��وات الأمريكية املتمرك ��زة يف �سوريا
يف امل�ستقب ��ل القريب ،وذل ��ك يف �إطار تركيزها
اجلديد على مواجهة �إيران �إىل جانب موا�صلة
العمل على حتقيق اال�ستقرار ال�سيا�سي ال�شامل
فى البالد .و�أ�ضاف تيلر�سون �أن �إدارة الرئي�س
الأمريك ��ي دونال ��د ترامب تري ��د االنخراط يف
�سوري ��ا م ��ع تزاي ��د التهدي ��د الإي ��راين وتقهقر
تنظيم داع�ش الإرهابي.
و�أ�ش ��ار �إىل تعزي ��ز �إي ��ران لتواجده ��ا ب�ش ��كل
كبري يف �سوريا من خ�ل�ال ن�شر قوات احلر�س
الث ��وري الإي ��راين ودعم ح ��زب الل ��ه اللبناين

واال�ستعانة بقوات حتارب بالوكالة من العراق
و�أفغان�ستان وباك�ستان ودول �أخرى.
واته ��م �إيران ب�إنف ��اق املليارات لدع ��م الرئي�س
ال�س ��وري ب�شار الأ�سد و�شن ح ��روب بالوكالة،
وه ��ي �أم ��ور مت ذكره ��ا اثن ��اء االحتجاج ��ات
الإيراني ��ة يف جميع �أنحاء الب�ل�اد �شهر كانون
الث ��اين اجل ��اري .و�أف ��ادت "وول �سرتي ��ت
جورنال" ب�أن تيلر�سون �أدىل بهذه الت�صريحات
يف منا�سب ��ة ا�ست�ضافتها م�ؤ�س�سة هوفر ومعهد
فرمي ��ان �سبوجلي للدرا�س ��ات الدولية بجامعة
�ستانف ��ورد ،و�أعقب ��ت كلمت ��ه جل�س ��ة �أ�سئل ��ة
و�أجوب ��ة �أدارته ��ا وزي ��رة اخلارجي ��ة ال�سابقة
كوندولي ��زا راي�س ،وه ��ي �أ�ست ��اذة يف جامعة
�ستانف ��ورد ،م�ش�ي�رة �إىل �أن تيلر�س ��ون و�ص ��ل
�إىل كاليفورني ��ا بع ��د ي ��وم واح ��د م ��ن اجتماع
يف فانكوف ��ر ،كولومبي ��ا الربيطاني ��ة ،مع كبار
امل�س�ؤول�ي�ن من  20بل ��د ًا ملناق�ش ��ة تعزيز تنفيذ
العقوبات �ضد كوريا ال�شمالية.
و�أ�ضاف ��ت �أن تركي ��ز �إدارة ترام ��ب يف �سوريا
حت ��ى الآن ين�صب على مواجه ��ة تنظيم داع�ش
املتطرف ،ومع ذلك ،كانت هناك مناق�شات حول
حتويل الرتكيز عل ��ى �إيران يف �سوريا وتزايد
التوقع ��ات ب� ��أن الوالي ��ات املتحدة ل ��ن ت�سحب
قواتها الع�سكرية حتى بعد دحر داع�ش.
واعت�ب�رت ال�صحيف ��ة الأمريكي ��ة ت�صريح ��ات

وزي ��ر اخلارجي ��ة تيلر�س ��ون م ��ن ب�ي�ن �أك�ث�ر
الت�صريح ��ات و�ضوح ًا حتى الآن التي و�ضعت
احل ��د م ��ن نف ��وذ طه ��ران يف �سوري ��ا كه ��دف
لل�سيا�س ��ة الأمريكي ��ة يف �سوري ��ا ،م�ست�شه ��دة
مبا قال ��ه ترامب يف كلمة �ألقاه ��ا العام املا�ضي
ب�أن هذا التحول يع ��د جزءا من جهد �أو�سع من
جان ��ب ادارته ملواجهة ما تعت�ب�ره نفوذا خبيث ًا
لإي ��ران يف ال�شرق الأو�س ��ط .و�إجما ًال� ،أو�ضح
تيلر�س ��ون "خم�س ��ة �أه ��داف نهائي ��ة رئي�سية"
ت�سع ��ى �إدارة ترام ��ب �إىل حتقيقها يف �سوريا؛
وهي :منع تهديدات جديدة من تنظيمي داع�ش
والقاع ��دة ودع ��م عملي ��ة بقي ��ادة الأمم املتحدة
النتق ��ال ال�سلط ��ة التدريج ��ي بعيد ًا ع ��ن قيادة
الأ�س ��د بالإ�ضافة �إىل احلد من نف ��وذ �إيران يف
�سوري ��ا وتهيئة الظ ��روف يف البالد كي يتمكن
الالجئ ��ون ال�سوريون من الع ��ودة �إىل بالدهم
ب�أم ��ان وطوع ًا و�أخ�ي� ً
را �ضمان خلو �سوريا من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل.
و�أك ��د موا�صل ��ة الوالي ��ات املتح ��دة "مبادرات
حتقيق اال�ستق ��رار يف املناط ��ق املحررة" مثل
ازالة الألغام الأر�ضية غري املفجرة التي زرعها
داع� ��ش وامل�ساعدة فى �إعادة فت ��ح امل�ست�شفيات
واملدار� ��س  ..غ�ي�ر ان ��ه �أو�ض ��ح �إن الوالي ��ات
املتح ��دة لن ت�ساع ��د يف �إعادة �إعم ��ار الأرا�ضي
التي تخ�ضع ل�سيطرة الأ�سد.

قالوا  :زعيم كاتلونيا ال�سابق :ال �سبب مينعني من حكم الإقليم عن بعد
قال كارل�س بودجم ��ون حاكم �إقليم
كاتالونيا املعزول �أم�س اجلمعة �إنه
م�ؤهل متام ��ا لإعادة انتخابه زعيم ًا
للإقلي ��م و�إنه ال يوج ��د �سبب مينعه
من حكمه م ��ن منفاه االختياري يف
بروك�سل.
واق�ت�رح �أن�صار بودجم ��ون ،الذي
يواج ��ه القب� ��ض عليه بته ��م ت�شمل
�إث ��ارة الفتن ��ة والتم ��رد �إذا عاد �إىل
�إ�سباني ��ا� ،أن ��ه ميك ��ن �أن يحكم عرب
االت�صال بالفيديو مما دفع منتقديه

لإط�ل�اق لق ��ب ”الرئي� ��س ثالث ��ي وعزل ��ت احلكوم ��ة املركزي ��ة يف
الأبعاد“ عليه.
مدريد �إدارة بودجمون بعدما تزعم
وق ��ال بودجم ��ون لإذاع ��ة كتالونيا حملة انف�صال الإقليم الرثي الواقع
”�أن ��ا ع�ض ��و يف الربمل ��ان م�ؤه ��ل يف �شم ��ال �شرق ��ي �إ�سباني ��ا والتي
متاما لت ��ويل الرئا�سة .ه ��ذه الأيام توج ��ت يف ت�شري ��ن الأول ب�إع�ل�ان
ميك ��ن �إدارة الكثري من امل�شروعات اال�ستقالل.
الكب�ي�رة با�ستخ ��دام التكنولوجي ��ا وا�ستع ��اد بودجم ��ون مقع ��ده يف
احلديثة“.
برمل ��ان قطالوني ��ا يف انتخاب ��ات
و�أ�ض ��اف ”ال ميك ��ن �أن حتك ��م م ��ن �أجري ��ت ي ��وم  21كان ��ون الأول
ال�سجن“ يف �إ�ش ��ارة للتهم املوجهة دع ��ا لها رئي� ��س ال ��وزراء الإ�سباين
له.
ماريان ��و راخ ��وي عل ��ى �أم ��ل ف ��وز

الأح ��زاب امل�ؤي ��دة للوح ��دة وح ��ل
�أ�سو�أ �أزمة �سيا�سية تواجه �إ�سبانيا
منذ عقود .لكن ح ��دث العك�س وفاز
يف االنتخاب ��ات الأح ��زاب امل�ؤي ��دة
لالنف�صال ب�أغلبية طفيفة.
وانتق ��ل بودجم ��ون �إىل بروك�س ��ل
بعد وقت ق�صري م ��ن عزله لكنه قال
�إنه �سيعود �إىل قطالونيا �إذا منحته
احلكوم ��ة الإ�سباني ��ة ”�ضمان ��ات“
معين ��ة رمب ��ا تك ��ون تعه ��دا بع ��دم
القب�ض عليه.
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باريس
ماكرون :الأولوية لإعادة بناء ال�شرق
الأو�سط بعد االنت�صار على "داع�ش"
�أك ��د الرئي� ��س الفرن�س ��ي اميانويل
ماك ��رون الي ��وم (اجلمع ��ة) ،ان
تنظيم داع� ��ش يف العراق و�سوريا
«ه ��زم ب�شكل كام ��ل تقريب� � ًا» ،وان
الن�ص ��ر الع�سك ��ري �سيح�ص ��ل «يف
اال�سابيع املقبلة» ،والأولوية باتت
لإعادة البناء.
وقال ماكرون خالل متنياته بحلول
العام اجلديد للجيو� ��ش الفرن�سية
يف طولون (جنوب �شرق)" :اليوم
وبف�ضل جه ��ود كل الأمم ال�ضالعة،
فان التنظيم الع�سكري لداع�ش يف
امل�شرق ه ��زم ب�شكل كام ��ل تقريب ًا.
�أنا واثق �أننا �سنحقق يف الأ�سابيع
املقبل ��ة هذا الن�ص ��ر الع�سكري على
االر�ض" .
وا�ض ��اف الرئي� ��س الفرن�س ��ي:
"�أريد من االن ف�صاعدا ان ن�شارك
م�شاركة فعالة يف تثبيت اال�ستقرار
واعادة البناء وم�ساعدة النا�س مع
�شركائنا" .
وفيم ��ا ي�ش ��ارك ح ��واىل 1200
ع�سكري فرن�سي يف جهود التحالف

ال ��دويل ال ��ذي تق ��وده الوالي ��ات
املتحدة� ،شدد ماكرون على القول:
«لن تكون تلك نهاي ��ة هذه املعركة،
لكنن ��ا �سنكيف امكاناتن ��ا الوطنية
م ��ع الو�ض ��ع العمالين خ�ل�ال هذه
ال�سنة" .
وكان وزي ��ر اخلارجي ��ة االمريكي
ريك� ��س تيلر�س ��ون �أعل ��ن �أول م ��ن
�أم�س �إن اجلي�ش الأمريكي �سيبقى
يف �سوري ��ا حت ��ى �إحل ��اق هزمي ��ة
كاملة بتنظيم «داع�ش» ،والت�صدي
�أي�ض� � ًا للنف ��وذ االي ��راين ،ويف
نهاية املط ��اف امل�ساعدة يف �إطاحة
الرئي�س ب�شار الأ�سد.
و�سيبقى اله ��دف اال�سا�سي للمهمة
الع�سكري ��ة «�أال تقوم قائمة لتنظيم
داع�ش» ،كما �أ�ض ��اف .وخل�ص اىل
الق ��ول �أن «�إح ��دى قدم ��ي تنظي ��م
الدول ��ة اال�سالمي ��ة يف الق�ب�ر
يف الوق ��ت الراه ��ن ،وم ��ن خ�ل�ال
االحتف ��اظ بح�ض ��ور ع�سك ��ري
امريكي يف �سوريا� ،ستكون قدماه
االثنتان عما قريب يف القرب" .

الفاتيكان
البابا فرن�سي�س� :أمتنى و�ضع دويل
للقد�س وا�ستئناف احلوار بني الدولتني
�أع ��رب الباب ��ا فرن�سي� ��س جم ��ددا ع ��ن �أمل ��ه ف ��ى و�ض ��ع دوىل للقد�س،
وا�ستئن ��اف احلوار بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني من �أجل التو�صل
�إىل حل يقوم على وجود دولتني ،كما �أفاد بيان للفاتيكان اخلمي�س.
وقد انتقد البابا الأرجنتيني �ضمن ًا ،مرات عدة ،قرار الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب االعرتاف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل.
و�أ�ش ��ار البابا ال ��ذي حتدث عن "الطاب ��ع اخلا�ص للقد� ��س" ،يف ر�سالة
�إىل �إمام الأزهر �أحمد الطيب� ،إىل �أن "و�ضع ًا خا�ص ًا ت�ضمنه املجموعة
الدولية ،ميكنه وحده �أن يحافظ على هويتها ،ور�سالتها الفريدة مكان ًا
لل�س�ل�ام ،وقيمتها الكونية ،م ��ا يتيح م�ستقبل م�صاحل ��ة و�أمل للمنطقة
كلها".
ويف هذه الر�سالة التي بعث بها البابا مبنا�سبة امل�ؤمتر الدويل لن�صرة
القد� ��س ال ��ذي ينظم ��ه الأزهر ،ك ��رر البابا ت�أكي ��د "�ض ��رورة ا�ستئناف
احل ��وار بني الإ�سرائيلي�ي�ن والفل�سطينيني للتو�ص ��ل �إىل حل تفاو�ضي
من �أجل التعاي�ش ال�سلمي للدولتني داخل حدود تتقرر بينهما وتعرتف
بها املجموعة الدولية".
وت�ش ��كل القد�س مع �أماكنه ��ا املقد�سة ،اليهودي ��ة وامل�سيحية وامل�سلمة،
ق�ضي ��ة فريدة .فمنذ �إن�ش ��اء �إ�سرائي ��ل يف  ،1948مل تعرتف املجموعة
الدولي ��ة باملدين ��ة عا�صم ��ة لإ�سرائي ��ل ،وتعت�ب�ر �أن عل ��ى الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني التفاو�ض على "و�ضعها النهائي".
وبع ��د احتالل القد�س ال�شرقية و�ضمها� ،أعلنت �إ�سرائيل املدينة بكاملها
عا�صمتها "الأبدية واملوحدة" ،ومل تعرتف الأمم املتحدة بعملية ال�ضم
ه ��ذه ،ويريد الفل�سطيني ��ون �أن تكون القد�س ال�شرقي ��ة عا�صمة الدولة
التي يطمحون �إليها.

انقرة

وزير الدفاع الرتكي :عملية
عفرين بد�أت "فعليا"
قال وزير الدف���اع الرتكي نور
الدين جانيكلي �أم�س (اجلمعة)
�إن العملية الع�سكرية مبنطقة
عفري���ن اخلا�ضع���ة ل�سيط���رة
الك���رد يف �شم���ايل �سوري���ا قد
ب���د�أت «فعلي���ا» بق�ص���ف ع�ب�ر
احل���دود ،م�ش�ي� ً
را �إىل ع���دم
حترك �أي قوات �إىل املنطقة.
و�أ�ضاف جانيكل���ي يف مقابلة
تلفزيوني���ة �إن تركي���ا تط���ور
�أنظم���ة �أ�سلح���ة ملواجه���ة
ال�صواري���خ امل�ضادة للدبابات
الت���ي ت�ستخدمه���ا وح���دات
حماي���ة ال�شع���ب الكردي���ة
ال�سورية.
م���ن جانبه���ا ،قال���ت وح���دات
حماي���ة ال�شع���ب الكردي���ة
ال�سوري���ة �إن الق���وات الرتكية
�أطلق���ت قراب���ة  70قذيفة على
قرى كردي���ة يف منطقة عفرين
ب�شم���ال غرب���ي �سوري���ا يف
ق�صف م���ن الأرا�ض���ي الرتكية
بد�أ عن���د منت�صف الليل تقريب ًا
وا�ستمر حتى �صباح اليوم.
وقال روجه���ات روج املتحدث
با�س���م الوح���دات يف عفري���ن
لروي�ت�رز �إن ذل���ك كان �أعن���ف

ق�صف ترك���ي من���ذ �أن �صعدت
�أنق���رة تهديداتها بالقيام بعمل
ع�سكري �ضد املنطقة الكردية.
و�أ�ض���اف روج متحدث��� ًا م���ن
عفري���ن �أن وح���دات حماي���ة
ال�شع���ب �س�ت�رد «ب�أ�ش���د ق���وة»
على �أي هجوم على عفرين.
وكان وزي���ر الدف���اع الرتك���ي
ق���د �ص���رح يف وق���ت �ساب���ق
اجلمعة ب�ضرورة تنفيذ عملية
ع�سكري���ة يف عفرين ال�سورية
دون ت�أخ�ي�ر ،م�ضيفا �أن �أنقرة
�ستوا�ص���ل املحادث���ات م���ع
رو�سيا ب�ش�أن العملية ،م�ضيفا
�أن تركي���ا يج���ب �أن تطه���ر
�شم���ايل �سوريا م���ن العنا�صر
الإرهابية.
وتعترب �أنق���رة وحدات حماية
ال�شع���ب الكردي���ة ال�سوري���ة
امت���دادا حل���زب العم���ال
الكرد�ست���اين ال���ذي تعت�ب�ره
تركي���ا والوالي���ات املتح���دة
واالحت���اد الأوروب���ي منظم���ة
�إرهابي���ة ،لك���ن وا�شنطن ترى
القوات الكردية يف املقدمة من
حماربة التنظيم���ات املتطرفة
يف �سوريا.

