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إيران تكشف عن تصنيع مقاتلة حربية جديدة
وتحسين قدراتها البالستية لمواجهة التهديدات
طه���ران  -أ ف ب :أعلن وزير الدفاع اإليراني أمير حاتمي أن بالده ستكش���ف
في األيام المقبلة عن مقاتلة جديدة وعن تحسين قدراتها البالستية لمواجهة
"تهديدات" عدوتيها اللدودتين اسرائيل والواليات المتحدة.
وجاء إعالن حاتمي في مقابلة تلفزيونية في وقت متأخر من السبت ،كما قالت
وكالة األنباء اإليرانية تسنيم.
وقال حاتمي إن "أولوية وزارة الدفاع هي قدرتنا البالس���تية وعلينا تعزيزها
نظرًا لجهود أعدائنا في مجال الدفاع المضاد للصواريخ".
والبرنامج البالستي إليران قضية شائكة مع القوى الكبرى وخصوصا الواليات
المتحدة ،لكن طهران تعتبر أنه أساس���ي لقدراته���ا الدفاعية في منطقة غير
مستقرة.
وق���ال حاتمي إن عرضا لتحليق المقاتلة الجديدة س���يقام "في اليوم الوطني
للصناعة الدفاعية" في إيران األربعاء المقبل.
وأش���ار إلى أن البرنامج الدفاعي مرده الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها
إيران خالل حربها التي استمرت ثمانية أعوام مع العراق ابان ثمانينيات القرن
الماضي والتهديدات المتكررة من إسرائيل والواليات المتحدة.
وق���ال في مقابلة الس���بت" :تعلمنا خ�ل�ال الحرب (اإليراني���ة العراقية) أنه ال
يمكننا االعتماد على أحد غير أنفسنا" ،وأضاف" :لقد أدركنا أنه عندما ال نمتلك
القدرة (الدفاعية) فلن يرحمنا أحد".
وكان الوزير اإليراني كش���ف مطلع األس���بوع عن الجي���ل الجديد من الصاروخ
البالس���تي القصير المدى "فاتح مبين" الذي يمك���ن أن يصيب أهدافا في البر
والبحر.
وصرح في المقابلة نفس���ها أن "مواردنا محدودة ونحن ملتزمون بتعزيز األمن
بأقل كلفة ممكنة" .وأضاف" :نحن نعزز صواريخنا بما يتناسب مع التهديدات
وخلق حالة ردع والقيام برد مدمر على العدو".
ق���ال حاتمي إن الس���عودية خصم إيران في المنطق���ة" ،لديها أكبر ميزانية

عس���كرية في العالم بعد الواليات المتحدة والصين بينما ميزانيتنا الدفاعية
محدودة".
وم���اض كهذا أن تفع���ل لو كانت
وضع
في
دولة
ألي
يمك���ن
"ماذا
وتس���اءل
ٍ
مكاننا؟".
وقلل وزير الدفاع من أهمية مش���روع "حلف أطلس���ي عربي" ،يمثل النس���خة
العربية لحلف ش���مال األطلس���ي ،طرحتها إدارة الرئيس األميركي في السابق
مؤخرا.
وقال إن "الناتو العربي جزء من استراتيجية العدو في بث الخالفات".
وأضاف إن "هذا األمر ال يس���تحق التطرق إليه ألنه من المس���تبعد أن تسمح
أميركا والكيان الصهيوني بأن تجتمع الدول االس�ل�امية ،ألنهم يعلمون جيدًا
أن هدف الشعوب االسالمية واضح وهو القضاء على الكيان الصهيوني والدفاع
عن فلسطين".
ورأى وزي���ر الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف أمس أن أوروبا لم تظهر بعد
أنها مستعدة لـ"دفع ثمن" تحديها لواشنطن إلنقاذ االتفاق النووي.
وصرح ظري���ف لموقع "نادي الصحافيين الش���باب" اإليران���ي أن "األوروبيين
يقول���ون إن االتفاق النووي ه���و إنجاز أمني لهم .بطبيعة الح���ال ،على كل بلد
االس���تثمار ودفع ثمن أمنه .علينا أن نراهم يدفعون هذا الثمن خالل األش���هر
المقبلة".
وأش���ار إلى أن الحكومات األوروبية تقدمت بمقترحات للحفاظ على العالقات
النفطية والمصرفية مع إيران بعد عودة الدفعة الثانية من العقوبات األميركية.
لكن���ه قال إن إجراءات األوروبيين ه���ي "إعالن عن موقفهم أكثر منه إجراءات
عملية" ،وأضاف" :رغم أنه���م تحركوا إلى األمام ،إال أننا نعتقد أن أوروبا ال تزال
غير مستعدة لدفع ثمن" تحدي واشنطن فعليا.
وأك���د وزير الخارجية االيراني أن���ه "بإمكان إيران أن تس���تجيب لرغبة أوروبا
السياسية عندما يترافق ذلك مع إجراءات عملية".

ترامب :التحقيق في تدخل روسيا "أسوأ
أشكال" االتهامات غير المستندة إلى أدلة
واش���نطن  -أ ف ب :ندد الرئيس األميركي بشدة أمس بالتحقيق الفدرالي حول
احتمال تدخل روس���يا في االنتخابات األميركية في  ،2016واصفا إياه بأنه "أس���وأ
أش���كال" االتهامات التي ال أساس لها ،ومؤكدا أنه س���مح لمحامي البيت األبيض
باإلدالء بإفادته من أجل وضع حد لهذه القضية.
وجاء هجوم ترامب عبر تويتر بعد أن نش���رت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا
ّ
على صفحتها األولى يشير إلى أن محامي البيت األبيض دون مكغان ّزود المحققين
بـ"محاضر ّ
مفصلة" حول كيفية تعاطي ترامب مع التحقيق في مراحله الحساسة.
ّ
وكان ترام���ب تط���رق إلى المس���ألة ليل الس���بت ،قبل ان يصع���د هجومه على
الصحيفة والتحقيق في سلسلة تغريدات صباحية ّ
عبر فيها عن غضبه إزاء إيحاء
صحيفة نيويورك تايمز بأن مكغان قد انقلب عليه.
وكتب ترام���ب "ليس لدي ما أخفيه ...لقد طالبت بالش���فافية من أجل وضع حد
ّ
لحملة االضطهاد الملفقة والمثيرة لالشمئزاز".
وتابع ترامب ُ"د ّمرت حياة الكثير من الناس من دون س���بب ،إن هذا أسوأ أشكال
المكارثية".
والمكارثي���ة مصطلح سياس���ي نس���بة إل���ى الس���ناتور جوزي���ف مكارثي في
خمس���ينيات القرن الماضي حين كان يتم اتهام أش���خاص بالش���يوعية من دون
أدلة كافية.
ّ
وينظر المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال أن يكون الرئيس األميركي تعمد
عرقلة س���ير العدالة وفي احتمال حصول تواطؤ بين حملته وروس���يا لترجيح فوز

ترامب في االنتخابات الرئاسية التي أجريت في .2016
وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن مكغان وفي ثالثين س���اعة متراكمة من االدالء
بإفادته على مدى تسعة أشهر أبلغ المحققين بمدى غضب الرئيس من التحقيق
واألسلوب الذي طلب منه ترامب اعتماده في التعامل معه.
وبحس���ب الصحيفة فإن إفادة مكغان ّ
تطرقت إلى حيثي���ات إقالة مدير مكتب
التحقيقات الفدرال���ي "أف بي آي" جيمس كومي ،وهوس الرئيس بتعيين محقق
ممن يدينون له بالوالء.
وأش���ارت الصحيفة إلى أن مكغان لعب دورا أساسيا في عدم إقالة ترامب لمولر
الذي تولى التحقيق بعد إقالة كومي.
ووص���ف ترامب التقرير بأنه "م���ادة مضللة" وبدا غاضبا بش���دة إزاء اإليحاء بأن
مكغان "واش" مثل جون دين ،المحامي الس���ابق للبيت األبيض الذي أدلى بإفادة
ضد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون إبان فضيحة ووترغيت.
وكتب ترامب "صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة كتبت تقريرا يوحي بأن محامي
وم ّ
البيت األبيض انقلب على الرئي���س ،في حين أن الحقيقة هي عكس ذلكُ ،
عدا
التقرير المضلالن يعلمان ذلك .لهذا السبب أصبحت وسائل اإلعالم المضللة عدو
الشعب .هذا سيئ جدا ألميركا!".
وطالب الرئيس األميركي بـ"دراسة الراحل جوزيف مكارثي ،ألننا اآلن في مرحلة
يجعل فيه���ا مولر وعصابته جوزي���ف مكارثي يبدو كأنه طف���ل .حملة اضطهاد
ّ
ملفقة".

محاكمة  6شرطيين
مصريين بتهمة تعذيب
محتجز حتى الموت

			
قوات األمن األفغانية خالل عرض عسكري في احتفالها بيوم االستقالل في هلمند ،أمس.

(إ.ب.أ)

القاه���رة  -أ ف ب :قررت النيابة العامة
في مص���ر ،أمس ،إحالة س���تة م���ن رجال
ش���رطة على محكمة الجنايات في واقعة
مقتل محتجز داخل قسم شرطة بالقاهرة،
بحسب موقع صحيفة األهرام الحكومية.
وكانت النيابة العامة قررت ،في حزيران
الماض���ي ،حب���س ضابطين وأربع���ة أمناء
شرطة احتياطيًا في الواقعة التي حدثت
في قسم حدائق القبة بوسط القاهرة.
ونسبت النيابة للمتهمين ،وفقًا لموقع
الصحيفة ،اتهامات "اس���تعمال القسوة
والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير
في محرر رسمي".
وكان المحتجز متهمًا في قضية سرقة،
ودفع مقتله وزي���ر الداخلية المصري إلى
إحالة الملف على قطاع التفتيش والرقابة
للوقوف على مالبسات ما حصل.
والعام الماضي ،نشرت منظمة "هيومن
رايتس ووت���ش" تقريرًا اعتب���رت فيه أن
ما يحدث من ح���االت تعذيب للمعتقلين
ف���ي مصر ق���د يرق���ى إل���ى "جريمة ضد
اإلنسانية".

					
متطوعون هنود ينقلون صناديق مساعدات إلى والية كيراال التي ضربها الفيضان ،أمس.

(أ.ف.ب)

آالف الهنـود عالـقـون فـي الـفيضانـات
ً
وحصيلة الضحايا ترتفع إلى  370قتيال
ثريس���ور (الهند)  -أ ف ب :حاول رجال اإلنقاذ بمس���اندة عشرات المروحيات
ومئات السفن ،أمس ،إنقاذ آالف األش���خاص الذين تحتجزهم الفيضانات في
ً
والية كيراال الهندية في جنوب البالد ،التي أس���فرت عن  370قتيال على األقل
وشردت أكثر من  700ألف شخص.
وترتفع حصيلة الضحايا فيما يستمر هطول األمطار الغزيرة.
ّ
وصرح متحدث باس���م حكومة كيراال لوكالة فرانس برس ،أمس ،بأن حصيلة
ضحاي���ا هذه الفيضان���ات ،وهي األخطر التي تتعرض له���ا الوالية في جنوب
ً
الهن���د منذ ق���رن ،قد ارتفعت إل���ى  370قتيال على األقل من���ذ بداية األمطار
الموسمية في  29أيار.
وقال :إنه تم تأمين مساكن بديلة لنحو  725ألف شخص.
وبحس���ب مصلحة األرص���اد الجوية الهندية ،يتوقع أن تس���تمر األمطار في
والية كيراال حتى  23آب.
وتتعرض هذه المنطقة الس���ياحية في جنوب الهند ،منذ نهاية شهر أيار،
ألمطار غزيرة أدت إلى انزالقات للتربة وفيضانات مفاجئة جرفت قرى بكاملها.
واضطر حوالى  350ألف شخص للجوء إلى ثالثة آالف مخيم للطوارئ .وانتشر
آالف من عناصر جيش البر والبحرية وس�ل�اح الجو لمساعدة األشخاص الذين ما
زالت الفيضانات تطوقهم.
وتعرضت طرق كثيرة و 134جس���رًا ألض���رار وعزلت مقاطع���ات بأكملها في
مناطق تالل كيراال األكثر تضررًا.
ّ
ويوجه سكان نداءات اس���تغاثة على شبكات التواصل االجتماعي ،مؤكدين
أنهم لم يتمكنوا من االتصال بأجهزة اإلغاثة.
وأكد مسؤول محلي أن انهيار الشبكات المحلية أدى إلى تعقيد القدرة على
االتصال بالناس.
وتمت االس���تعانة بمروحيات إللقاء زجاجات مياه الش���رب ومواد غذائية في
مناطق معزولة ،وأرسلت أيضًا قطارات محملة بمياه الشرب نحو كيراال.

فتحت عش���رات السدود والخزانات ،ألن مس���توى المياه بلغ عتبة خطرة .وقد
غمرت المياه عددًا كبيرًا من القرى الواقعة في مجرى التيار.
وذكرت الحكومة المحلية أن أكثر من  10آالف كم من الطرق تضررت.
والوضع في مدينة ش���ينغانور التي تبعد  120كم ش���مال ثيروفانانثابورام
عاصمة كيراال وقطعت عن العالم طوال أربعة أيام ،يتسم بخطورة بالغة.
وأرس���لت س���فن للجيش وجنود إلى هذه المدينة التي عثر فيها على جثث
كما ذكرت وسائل اإلعالم.
وقال ساجي ش���يريان الذي يمثل ش���ينغانور في جمعية كيراال ،لتلفزيون
ً
"إيجان���ت" :إن���ه يتخوف من حصيلة تبل���غ  50قتيال على األق���ل في مدينته،
وانفجر بالبكاء مطالبًا بمروحيات إلنقاذ الناس.
وسيقفل مطار كوشي الدولي حتى  26آب على األقل.
وقد زار كيراال أكثر من مليون س���ائح العام الماض���ي ،كما تفيد اإلحصاءات
الرس���مية .وهي تتعرض كل س���نة ألمطار غزيرة خالل الرياح الموسمية (من
حزيران إلى أيلول) لكن األمطار غزيرة جدًا هذه المرة.
وتق���ول وزارة الداخلية الهندية :إن  868ش���خصًا لقوا مصرعهم في س���بع
واليات هندية منذ بداية الرياح الموسمية.
وتؤكد الحكومة المحلية أن قيمة الخس���ائر الت���ي أوقعتها في والية كيراال
هذه األحوال الجوية السيئة ،بلغت  2.9مليار دوالر "بحسب تقديرات أولية".
وأوض���ح البيان أن الخس���ائر النهائية "ال يمكن تحديدها إال عندما تنحس���ر
المياه".
ومن أجل تعزيز عمليات اإلغاثة ،طلب رئيس الس���لطة التنفيذية في كيراال،
ً
أمواال إضافية وإرس���ال عشرين مروحية و 600سفينة ،إضافة إلى السفن التي
أرسلت حتى اآلن.
ّ
وأعل���ن رئيس ال���وزراء الهندي ،نارين���درا مودي ،الذي حل���ق ،أول من أمس،
بمروحية فوق الوالية المنكوبة ،عن مساعدة فورية تبلغ  75مليون دوالر.

العراق :المحكمة العليا تصادق
علـى نتائـج انتخابـات البـرلمـان

ّ
القاهرة تتس��لم من قبرص مصريًا
متهمًا بخطف طائ��رة العام 2016

بغداد  -رويترز :قال متحدث باس���م المحكمة االتحادي���ة العليا في العراق،
أم���س :إن المحكمة صادقت على نتائج االنتخاب���ات البرلمانية التي جرت في
 12أيار ،ما يعني بداية مهلة دس���تورية مدته���ا  90يومًا أمام األحزاب الفائزة
لتشكيل حكومة.
وكان البرلم���ان قد أمر ،ف���ي حزيران ،بإعادة فرز األصوات يدويًا ،التي س���بق
فرزها إلكترونيًا ،وذلك بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة
حمل مفوضية االنتخابات مسؤوليتها.
لكن إعادة فرز األصوات لم تسفر إال عن تغير طفيف مقارنة بالنتائج األولية،
إذ احتفظ رجل الدين الش���يعي مقتدى الصدر بالصدارة ،ما يعني أنه سيلعب
دورًا محوريًا في تشكيل الحكومة المقبلة في البالد.
وقال إياس الساموك ،المتحدث باسم المحكمة ،في بيان" :أصدرت المحكمة
االتحادي���ة العليا بعد ظه���ر اليوم (أمس) ...قرارها بالمصادقة على األس���ماء
الواردة وصدر القرار باتفاق اآلراء".
والمصادق���ة تجعل النتائج رس���مية ،وعلى الن���واب اآلن االجتماع وانتخاب
رئيس للبرلمان ،ثم رئيس للبالد ،ورئيس وزراء ،ومجلس وزراء خالل  90يومًا.
وكان الغم���وض السياس���ي الذي اكتنف تش���كيل الحكوم���ة الجديدة أثار
توترات ،ف���ي وقت يزداد فيه نف���اد صبر المواطنين بس���بب تراجع الخدمات
األساسية والبطالة وبطء وتيرة إعادة اإلعمار ،بعد حرب استمرت ثالث سنوات
على تنظيم الدولة اإلسالمية المتشدد.
ورحب���ت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ،التي أصبحت حكومة تس���يير
أعمال ،بإعالن المحكمة.
وقالت في بي���ان :إن المصادقة على النتائج تمهد الطريق أمام انعقاد أولى
جلسات البرلمان الجديد وبالتالي تشكيل حكومة جديدة.

ّ
القاهرة  -أ ف ب :تس���لمت القاهرة مصريًا متهمًا بخطف طائرة العام 2016
وتحويل مس���ارها إلى قبرص بعد عامين من محاوالت اس���ترداده من الجزيرة
المتوسطية ،بحسب مصادر متطابقة ،أمس.
وفي آذار  ،2016قام المصري س���يف الدين محمد مصطفى ( 61عامًا) بخطف
طائ���رة تابعة لش���ركة "مصر للطيران" إل���ى مطار الرنكا بقب���رص ،بعدما ّ
هدد
ّ
الطاقم بحزام ناس���ف مزيف ،إال أنه سلم نفسه للسلطات القبرصية وأفرج عن
الركاب الذين لم يصابوا بأذى.
وأعلنت الس���لطات القبرصية يومها أن خطف طائرة اإليرباص إيه 320-التي
كانت تقوم برحلة بين اإلسكندرية والقاهرة ،والذي استمر نحو ثماني ساعات،
ال عالقة له "باإلرهاب".
ّ
وقال بيان صادر عن وزارة العدل القبرصية ،أمس" :سلمت السلطات القبرصية،
السبت (أول من أمس) ،المصري المعتقل سيف الدين محمد مصطفى".
وأكد مسؤولون في مطار القاهرة وصوله وسط ترتيبات أمنية مشددة ،مساء
أول من أمس.
كما أص���در النائب العام المصري ،نبيل صادق ،بيان���ًا قال فيه :إن مصطفى
س���تتم إحالته "على النيابة المختصة الس���تكمال التحقيق���ات التي تجريها
بشأن ما نسب إليه من وقائع".
وحاول مصطفى منع تس���ليمه لمصر بحجة أنه لن يواجه محاكمة عادلة في
بالده .إال أن القضاء القبرصي رفض طعنًا ّ
قدمه ،العام الماضي ،كما رفض طلبه
الحصول على صفة الجئ ،معتبرًا أنه "ارتكب جرائم خطرة".
وخالل جلس���ات محاكمته ،قال مصطفى :إن���ه أراد الديمقراطية للمصريين
الذي���ن يتعرضون "للخطف واالختفاء والحبس غي���ر القانوني واإلعدامات دون
محاكمات قضائية".

الرئيس األفغاني يعلن هدنة مشروطة
مع طالبان في العيد والحركة توافق مبدئيًا إس��تراتيجية ترامب األفغانية في مهب "طالبان" و"داعش"
كابول  -رويت���رز :أعلن الرئيس األفغاني أش���رف
غن���ي ،امس ،وق���ف إطالق الن���ار مع حرك���ة طالبان
اعتبارا من اليوم ،لمناس���بة عيد األضحى ،بعد أيام
من القتال الذي ش���هدته مدينة غزنة بوسط البالد
وإقليم آخر في شمالها.
وقالت مصادر ف���ي طالبان ،إن قادة الحركة وافقوا
مبدئيا على هدنة لمدة أربعة أيام خالل العيد لكن
يتعين انتظ���ار موافقة نهائي���ة عليها من الزعيم
األعلى للحركة الشيخ هيبة الله أخونزاده.
وقالت طالبان إنها ستطلق سراح مئات من السجناء
دون أن تقدم أي تفاصيل.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية ،إن إعالن الهدنة
جاء بعد يوم من اندالع اشتباكات في إقليم فارياب
بش���مال البالد .وأضاف إن طالبان سيطرت على جزء
من منطقة في اإلقلي���م وأن أكثر من  50من القوات
الحكومية أصبحوا في عداد المفقودين.
ُ
وقتل  150جنديا عل���ى األقل و 95مدنيا على مدى
خمس���ة أيام من القتال في مدينة غزنة هذا الشهر
لك���ن االش���تباكات خفت حدتها األس���بوع الماضي
بعدما دفع الجنود األفغان ،بدعم من قوات أميركية،
مقاتلي طالبان إلى التقهقر.

وقال���ت األم���م المتح���دة ،أم���س ،إن التفجيرات
والهجم���ات االنتحارية واالش���تباكات أس���فرت عن
مقتل أكثر من  1600مدني خالل الش���هور الس���تة
األولى من العام الحالي وهو العدد األعلى منذ عشر
سنوات.
وقال الرئيس األفغاني في مراس���م احتفال بعيد
االستقالل" ،س���يبدأ وقف إطالق النار المشروط غدا،
وسيستمر طالما حافظت عليه طالبان واحترمته".
وأض���اف غني" ،ندعو قيادة طالبان للترحيب بآمال
األفغان في سالم حقيقي طويل األمد".
وقال مس���ؤول كبير في مكت���ب الرئيس ،إن وقف
إطالق النار "المشروط" يمتد لثالثة أشهر حين تحل
ذكرى المولد النبوي التي يحتفل بها األفغان في 21
تشرين الثاني.
وقال مس���ؤولون ،إن إعالن الهدنة من جانب غني
مقصور على طالبان وال يشمل جماعات مسلحة أخرى
مثل تنظيم الدولة اإلسالمية.
ورحب األمين العام لحلف ش���مال األطلسي ينس
س���تولتنبرج بإعالن الرئيس األفغاني للهدنة وقال
على تويتر" ،أش���جع طالبان عل���ى إظهار اهتمامهم
بالمواطنين األفغان من خالل احترام (الهدنة)".

واش���نطن  -أ ف ب :تجتاح موجة من أعمال العنف أفغانس���تان
الت���ي مزقتها  17عامًا من الحرب ،لتحج���ب بصيص األمل الضئيل
بعد عام على إقرار إس���تراتيجية الرئيس األميركي دونالد ترامب
الجديدة.
ّ
ويش���كل كل هجوم جديد انتكاس���ة كبي���رة للرئيس األفغاني،
أشرف غني ،الساعي لتحريك مفاوضات السالم مع طالبان ،وكذلك
للبنتاغ���ون ال���ذي يؤكد بانتظ���ام أن األوضاع تتحس���ن أخيرًا في
أفغانستان.
ّ
وش���نت حركة طالب���ان وتنظيم الدولة اإلس�ل�امية "داعش" ،في
األي���ام األخيرة ،سلس���لة من الهجم���ات الدامية ،ال س���يما عملية
انتحارية استهدفت مدرس���ة في حي شيعي بكابول ،أوقعت 37
ً
قتيال على األقل وتبناها تنظيم الدولة اإلسالمية.
ّ
وقبل ذلك بأيام ،ش���ن عناصر م���ن طالبان هجومًا عل���ى مدينة غزنة
اإلس���تراتيجية الواقع���ة على بعد س���اعتين برًا من كاب���ول ،لم يتمكن
الجيش األفغاني من رده إال بعد يومين من المعارك بدعم جوي أميركي.
لم يكن هذا ما يأم���ل ترامب في تحقيقه حين تخلى ،في  21آب
 ،2017عن "حدسه األساسي باالنسحاب" ليضاعف عدد العسكريين
األميركيين في هذا البلدّ ،
ممددًا بذلك إلى أجل غير مس���مى أطول
حرب في تاريخ الواليات المتحدة.
ورحب الجن���راالت األميركيون بقرار ترامب ،وهم لم يؤيدوا يومًا
طرح الرئيس الس���ابق باراك أوباما بأن بإم���كان الواليات المتحدة
االنسحاب من أفغانستان دون ترك فراغ أمني فيها.

وبع���د بضعة أش���هر ،أعل���ن قائد ق���وات الحلف األطلس���ي في
أفغانستان ،الجنرال األميركي جون نيكولسون ،أن الحرب "تخطت
عتبة" متوقعًا أن تبس���ط الحكومة األفغانية سيطرتها على %80
من مواطنيها خالل عامين.
إال أن تقريرًا رس���ميًا أميركيًا كشف أن نسبة األفغان في مناطق
سيطرة السلطات لم تكن تتخطى  %65في أيار.
وأوض���ح بي���ل روجيو م���ن "معهد الدف���اع ع���ن الديمقراطيات"
لألبحاث" :اجتزنا عددًا كبيرًا من العتبات في أفغانس���تان ،إلى حد
أننا كنا عل���ى األرجح ندور في حلقة" ،معتبرًا أن "الوضع قلما يدعو
إلى االرتياح".
وق���ال متحدث���ًا لفرانس ب���رس :إن���ه "دون وج���ود أميركي في
أفغانس���تان ،سنرى مناطق شاس���عة من البالد تنتقل بسرعة إلى
سيطرة طالبان".
ومن األهداف الرئيس���ة إلس���تراتيجية ترامب إرغام طالبان على
الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة األفغانية.
ً
وتم التوصل فعال إلى وقف إطالق نار غير مسبوق ،استمر ثالثة
أيام بمناسبة عيد الفطر في حزيران ،منح المدنيين هدنة قصيرة
ً
اللتقاط أنفاس���هم وأثار آماال في إمكانية إيجاد تسوية سياسية
للن���زاع ،بعد  17عامًا عل���ى اعتداءات  11أيل���ول  2001في الواليات
المتحدة.
وتخللت هذه الهدنة مش���اهد تقارب ملفت���ة بين مقاتلين من
"طالبان" وعناصر من قوات األمن بالقرى وحتى في قلب كابول ،لكن

طالبان ال تزال إلى اآلن ترفض اليد التي مدها لها غني.
وأف���ادت معلومات لم تؤكد رس���ميًا أن الموف���دة األميركية إلى
جنوب آس���يا ،ألي���س ويلز ،التقت مس���ؤولين من طالبان ،الش���هر
الماضي ،في قطر لبحث فرص عملية السالم في أفغانستان.
ورأى وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،خالل زيارة لكابول،
ً
في تم���وز ،أن هناك "أمال" ،موضحًا أن "العدي���د من عناصر طالبان
أدركوا أنه ال يمكنهم االنتصار على األرض ،وهذا مرتبط مباش���رة
بإستراتيجية الرئيس ترامب".
من جانبه ،شكر غني الواليات المتحدة ،معتبرًا أن اإلستراتيجية
الجديدة "بدلت الوضع".
ويرى المحلل���ون أن موجة العنف الجدي���دة تهدف إلى تمكين
طالبان من الدخول في مفاوضات محتملة من موقع ّ
قوة.
وق���ال وزير الدف���اع األميركي جيم ماتي���س ،الخميس الماضي:
"س���بق أن شهدنا ذلك :متمردون يحاولون المزايدة قبل مفاوضات
أو وقف إطالق نار".
غير أن ترامب يبدي رغم ذلك استياء حيال بطء التقدم.
وذكرت شبكة "إن بي سي" التلفزيونية أن الرئيس األميركي عاد
يدرس فك���رة تفويض المهام األمنية في أفغانس���تان إلى إريك
برينس ،ش���قيق وزيرة التربية بيتس���ي ديفوس ،ومؤسس شركة
"بالكووتر" األمنية الخاصة التي تركت ذكريات مريرة في العراق.
وينتش���ر حاليًا  14ألف جن���دي أميركي في أفغانس���تان ،حيث
ّ
يشكلون القسم األكبر من بعثة الحلف األطلسي هناك.

