السعودية تدعو لتمديد حظر السالح على إيران

دعت السعودية ،أمس اخلميس ،إلى متديد حظر السالح
على إيران ،حسبما أعلن السفير السعودي لدى األمم املتحدة في
جنيف السفير عبد العزيز الواصل.
وقال السفير السعودي في كلمته إن «إي��ران تهرب أسلحة
مليليشيات مسلحة تعمل على زعزعة استقرار املنطقة» .وأكد
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السفير أن «منطقة الشرق األوسط متر مبرحلة حرجة».
وأكدت اململكة في رسالتها على أن هدف طهران من أفعالها
زعزعة االستقرار ليس في منطقة الشرق األوسط فحسب ،بل
بالعالم أجمع ،مستشهدة بأن النظام اإليراني أرس��ل أسلحة
للميليشيات في سوريا ،والعراق ،ولبنان ،ونشر اإلرهاب في

تلك البالد .كما كشفت الرسالة السعودية أن إيران عمدت إلى
تزويد احلوثيني بالسالح ،حيث شنّت امليليشيا  1659هجوماً
على أهداف مدنية .ولفتت اململكة إلى أن الهجمات احلوثية متت
بصواريخ إيرانية الصنع .إلى ذلك ،قالت الرسالة إن اململكة تأمل
في أن تتصرف إيران كدولة طبيعية حتترم القانون الدولي.
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الساسة يبحثون عن حكومة

لبنان ..ماكرون يحذر
من التدخالت اخلارجية
ووزيرة جيوشه تزور بيروت
حذر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
من أي تدخالت خارجية في الشأن اللبناني،
ف��ي وق��ت تتواصل االت��ص��االت ب�ين القوى
السياسية اللبنانية لبلورة تفاهم على شكل
احلكومة اجلديدة.
ودع��ا م��اك��رون -ف��ي ات��ص��ال هاتفي مع
نظيره اإليراني حسن روحاني -كل األطراف
لتجنب التصعيد والتدخالت اخلارجية،
ودعم إنشاء حكومة لبنانية مهمتها تدبير
األزم����ة وتنفيذ اإلص�ل�اح���ات السياسية
واالقتصادية.
وم��ن جانبه أج���رى ال��رئ��ي��س ال��روس��ي
فالدميير بوتني اتصاال هاتفيا مع نظيره
الفرنسي ،تباحثا خالله مستجدات الوضع
ف��ي ل��ب��ن��ان .وأف����ادت ال��رئ��اس��ة ال��روس��ي��ة،
ف��ي ب��ي��ان ،أن بوتني وم��اك��رون استعرضا
مستجدات الوضع في لبنان بعد االنفجار
ال��ذي هز العاصمة بيروت في  4أغسطس
اجلاري.
ف��ي غضون ذل��ك ،ق��ال وزي��ر اخلارجية
األملاني هايكو ماس ،خالل زيارة قام بها إلى
مرفأ بيروت ،إن القيام بتغييرات واسعة
النطاق شرط لتقدمي مساعدات طويلة املدى
للبنان ،وق��ال إن ه��ذا البلد بحاجة حاليا

النطالقة قوية وإصالحات اقتصادية عميقة.
وسلم ماس الصليب األحمر اللبناني شيكاً
بقيمة مليون ي��ورو ،كجزء من املساعدات
الفورية التي تعهدت بها برلني.

بارلي في بيروت
وجت���ري وزي����رة اجل��ي��وش الفرنسية
فلورنس ب��ارل��ي زي���ارة إل��ى ب��ي��روت خالل
ي��وم اخلميس واجلمعة الستقبال حاملة
املروحيات «تونير» املكلفة بتقدمي املساعدة
بعد انفجار بيروت ،وفق ما أعلن مكتبها.
وك��ش��ف مكتب ال��وزي��رة الفرنسية في
بيان ع��ن ال��ه��دف م��ن ه��ذه ال��زي��ارة بالقول
«نحن هنا ،الدعم مستمر ،املساعدة املعلنة
سلمت» .وأض��اف «أح��د األه��داف هو إزال��ة
األنقاض من املرفأ جلعله ق��ادرا على العمل
مرة أخ��رى» .وستكون بارلي في استقبال
حاملة امل��روح��ي��ات «ت��ون��ي��ر» التي ينتظر
وصولها صباح اليوم اجلمعة ،كما ستلتقي
الرئيس ميشال عون.
وأب��ح��رت «ت��ون��ي��ر» األح���د م��ن ت��ول��ون
الفرنسية (ج��ن��وب) وحت��م��ل على متنها
مجموعة هندسية من القوات البرية تتكون

إسرائيل توقف إدخال
الوقود لغزة وتغير على
أهداف حلماس

أعلن سالح اجلو اإلسرائيلي ،أمس اخلميس ،أنه شن غارات
جديدة استهدفت مواقع حلركة حماس في غزة ردا على إطالق
بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني باجتاه إسرائيل ،ما يثير
مخاوف من تصعيد عسكري جديد ،تزامنا مع إعالن إسرائيل أنها
ستوقف شحنات الوقود إلى قطاع غزة ردا على إطالق البالونات
احلارقة والتي أحرقت مساحات من األراض��ي الزراعية على
احلدود اإلسرائيلية.
وق��ال اجليش اإلسرائيلي في بيان مقتضب ،إنه «ردا على
إط�لاق البالونات احل��ارق��ة م��ن غ��زة ب��اجت��اه إسرائيل خالل
األسبوع املنصرم ،شنت طائرات ومروحيات حربية إلى جانب
دبابات جيش ال��دف��اع ،غ��ارات على أه��داف ع��دة تابعة ملنظمة
حماس اإلرهابية في القطاع ،تضمنت استهداف مجمع عسكري
للقوة البحرية حلماس وبنى حتتية حتت أرضية ومواقع رصد
تابعة لها».
وف��ي قطاع غ��زة ،أك��د مصدر أمني فلسطيني حصول تلك
الضربات اإلسرائيلية التي قال إنها «أحلقت أض��رارا مبواقع»
حل��م��اس»و ب��ـ»م��س��اك��ن» لكن «م��ن دون أن تتسبب بوقوع
إص��اب��ات» .وردا على إط�لاق البالونات احلارقة ال��ذي تسبّب
باندالع حرائق في مناطق حرجيّة ،أغلقت إسرائيل فجر الثالثاء
معبر ك��رم أب��و سالم االستراتيجي ال��ذي متر عبره البضائع
إلى غزة .وبعدما استثنت إسرائيل من القرار في مرحلة أولى
«املساعدات اإلنسانية األساسية والوقود» ،أعلنت وزارة الدفاع
صباح اخلميس «وقف استيراد الوقود إلى قطاع غزة» بسبب
«تواصل إطالق البالونات احلارقة».
كما فرضت إسرائيل عقوبات جديدة على غ��زة ،األربعاء،
فقلّصت مساحة صيد السمك املسموح بها.
وقالت وزارة الدفاع في بيان ،إن مساحة الصيد ُقلّصت من 15
ميالً بحريا ً إلى « 8بشكل فوري وحتى إشعار آخر» .وأضافت أن
هذا «يأتي ر ّدا ً على استمرار إطالق البالونات احلارقة من قطاع
غزة إلى أراضي دولة إسرائيل».
وك��ان اجليش اإلسرائيلي أعلن شن غ��ارات ،ليل الثالثاء-
األربعاء ،على مواقع حلماس في غزة ،مؤكدا ً استهداف «بنى
حتتية حتت األرض ومراكز مراقبة حلماس» ردا على استمرار
إطالق بالونات حارقة على إسرائيل .ولم ترد أنباء عن سقوط
ضحايا من اجلانبني حتى اآلن في اجلولة األخيرة من القتال.
وق��ال رئيس ال���وزراء بنيامني نتنياهو ،الثالثاء «سيدفع
الطرف اآلخر ثمنًا باهظً ا للغاية على إرهاب البالونات ،نحن لن
نتسامح مع ذلك ،بل سنتحرك لكي نكبّده ثمنًا باهظً ا .وقد قمنا
بذلك سابقًا ،فمن اجلدير لهم أن يتذكروا ذلك ألننا سنقوم به اآلن
أيضا».
ً

الرئيس الفرنسي ماكرون

من نحو  350عنصرا ومفرزة غواصني من
البحرية للتثبت من عدم وجود حطام يصعّ ب
الوصول إلى املرفأ.

البحث عن حكومة
من ناحية أخرى ،تستم ُر االتصاالت بني
القوى السياسية اللبنانية لبلورة تفاهم
على شكل احلكومة اجلديدة واسم رئيسها،

وتُطرح مجموعة من األسماء لترؤس هذه
احلكومة ،في وقت تراجع فيه احلديث عن
مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وش��دد املنسق األمم��ي اخل��اص في لبنان
يان كوبيش على أهمية جتنب فترة طويلة
من ال��ف��راغ احلكومي ،وح��ث على اإلس��راع
في تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب
وحتظى بدعمه .وقال رئيس حزب القوات
اللبنانية سمير جعجع إن هناك ضغطا دوليا

هائال يمُ ارس على السلطة اللبنانية من أجل
تشكيل حكومة.
وأضاف جعجع -خالل مؤمتر صحفي-
أنه يضع عالمات استفهام كبيرة حول جناح
هذه الضغوط انطالقا من جتارب سابقة مع
السلطة ،وفق تعبيره.
وعلى مستوى آخ��ر ،سيستمع القضاء
اللبناني بدءا من اليوم اجلمعة إلى عدد من
الوزراء السابقني واحلاليني الذين وقع مرفأ

بيروت ضمن مسؤولياتهم ،الستجوابهم
بشأن قضية تخزين كميات هائلة من نترات
األمونيوم في املخزن رقم .12
وسيستمع احمل��ام��ي ال��ع��ام التمييزي
القاضي غسان خ��وري إل��ى ال���وزراء الذين
تعاقبوا على حقائب األشغال واملال والعدل
منذ ع��ام  ،2014وق��د شملت حتقيقاته في
ملف انفجار مرفأ ب��ي��روت االس��ت��م��اع إلى
ضباط وقادة مختلف األجهزة األمنية.

البرملان اللبناني يقر إعالن حالة الطوارئ
اجتمع مجلس ال��ن��واب اللبناني ،امس
اخلميس ،وأق��� ّر إع�لان حالة ال��ط��وارئ في
بيروت ،في أول جلسة يعقدها منذ االنفجار
امل��د ّم��ر في مرفأ املدينة وال��ذي أج��ج غضباً
شعبياً على طبقة سياسية متهمة بالفساد
واإلهمال.
وك��ان قد مت ت��داول دع��وات للتظاهر أمس
اخلميس على مواقع التواصل االجتماعي ملنع
انعقاد جلسة البرملان ،التي بدأت بالفعل في
«قصر األونسكو» وليس في مبنى البرملان
في وسط بيروت.
ونقلت مصادر عن رئيس مجلس النواب،
نبيه ب��ري ،قوله في مستهل جلسة مجلس
النواب« :أطالب بقانون انتخاب عادل ال يضع
حواجز بني الطوائف واملناطق واإلس��راع
بتشكيل احلكومة» اجلديدة.
وأض��اف ب��ري« :في األسبوعني املاضيني
كانت هناك مؤامرة ب��أن يستقيل ن��واب من
امل��ج��ل��س وأن تصبح احل��ك��وم��ة حتاسب
املجلس ،ول��ي��س املجلس ه��و م��ن يحاسب
احلكومة وهذا األمر كان مخططا ً له».

نبيه بري

وش��دد على أن «أح��د أه��م رم��وز الوحدة
الوطنية هو اجليش ،ويجب أن نضع ثقتنا

فيه دائماً» ،مضيفاً أن «املجلس النيابي هو
الشعب».
ال
وعقب االنفجار ال��ذي خلف  171قتي ً
وأك��ث��ر م��ن  6500ج��ري��ح ف��ي  4أغسطس،
أعلنت احلكومة حالة الطوارئ ملدة أسبوعني،
على أن يناقش البرملان اخلميس املرسوم
املتعلق بإعالن حال الطوارئ.
ويثير إعالن حال الطوارئ خشية منظمات
حقوقية .وقالت «املفكرة القانونية» ،وهي
منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانني
وتقييمها ،في بيان األربعاء «إعالن الطوارئ
تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي
عمليا ً إلى تسليم مقاليد السلطة في املدينة إلى
واملس بحريات التجمع والتظاهر».
ّ
اجليش
وأض��اف��ت «ه��ذا األم��ر غير مبرر طاملا أن
أي خطر
الكارثة لم تترافق أقله حتى اآلن مع ّ
أم��ن��ي» .وقالت املنظمة إن حالة الطوارئ
ت����ؤدي إل���ى «ت��وس��ي��ع ص�لاح��ي��ة احملكمة
العسكرية حملاكمة املدنيني في جميع اجلرائم
املخلّة باألمن».
ومي���ك���ن ل��ل��ج��ي��ش م���ن خ�لال��ه��ا «م��ن��ع

االجتماعات املخلّة باألمن» ،باإلضافة إلى
«فرض اإلقامة اجلبرية على من يقوم بنشاط
يشكل خطرا ً على األمن» .كما يخوّله «الدخول
إل��ى امل��ن��ازل في أي وق��ت» .وأدى انفجار 4
أغسطس في هذا البلد ال��ذي يعاني سكانه
من أزمة اقتصادية حادة إلى تأجيج غضب
السكان ضد الزعماء السياسيني.
وبضغط من الشارع ،استقالت احلكومة،
االثنني ،بينما يطالب املتظاهرون في الشارع
برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وكل
املسؤولني املتهمني بالفساد وعدم الكفاءة.
وأع��ل��ن نحو ع��ش��رة ن���واب م��ن أص��ل 128
استقالتهم عقب االنفجار .وأع��ادت مأساة
املرفأ الزخم إلى حركة االحتجاجات الشعبية
غير املسبوقة التي انطلقت في خريف العام
.2019
وشهد محيط البرملان في وس��ط بيروت
مواجهات ب�ين املتظاهرين وق���وات األم��ن،
التي ردت على رشقها باحلجارة عبر إطالق
الرصاص املطاطي والغاز املسيّل للدموع ،ما
أوقع عشرات اإلصابات.

قائد القوات األميركية :باقون بالعراق وسوريا ملواجهة إيران وداعش
أكد اجلنرال األميركي كينيث ماكنزي ،استمرار
تواجد طويل األم��د للقوات األميركية والناتو
ملواجهة النفوذ اإلي��ران��ي اخلبيث ف��ي العراق
وس��وري��ا ،متحدثا ع��ن احتمالية خفض بعض
القوات لكنه أكد بقاء أميركا في العراق وسوريا.
وأضاف القائد العسكري األميركي األعلى في
الشرق األوس��ط ،أن مستويات القوات األميركية
في العراق وسوريا ستنخفض على األرج��ح في
األشهر املقبلة ،لكنه لم يتلق أوامر بعد ببدء سحب
ال��ق��وات .وق��ال اجلنرال كينيث ماكنزي ،رئيس
القيادة املركزية للبنتاغون ،إن  5200جندي
موجودون في العراق للمساعدة في محاربة فلول
داع��ش وت��دري��ب ال��ق��وات العراقية ،لكن «سيتم
تعديلها» بعد املشاورات مع احلكومة في بغداد.
وأش���ار اجل��ن��رال ماكنزي إل��ى أن��ه يتوقع أن
حتافظ القوات األميركية وق��وات الناتو األخرى
على «وجود طويل األمد» في العراق ،للمساعدة
في محاربة املتطرفني ولوقف النفوذ اإليراني في
البالد.
ورف��ض اإلفصاح عن حجم هذا الوجود ،لكن
مسؤولني أميركيني آخرين قالوا إن املناقشات مع
املسؤولني العراقيني التي تستأنف هذا الشهر قد
تؤدي إلى خفض عدد القوات األميركية إلى حوالي
 3500جندي.
وعلى الرغم من مطالبة الرئيس ترمب في
اخلريف املاضي باالنسحاب الكامل جلميع القوات
األميركية البالغ عددها  1000جندي من سوريا،
ال يزال لدى الرئيس حوالي  500جندي ،معظمهم
في شمال شرق البالد ،ملساعدة احللفاء األك��راد
السوريني احملليني في محاربة جيوب مقاتلي
داعش.
وقال اجلنرال ماكنزي في مؤمتر أمني ،نظمه
معهد ال��والي��ات املتحدة للسالم« :ال أعتقد أننا
سنبقى في سوريا إلى األبد ..في مرحلة ما ،نريد
أن نصبح أصغر حجمًا هناك ،أنا فقط ال أعرف
متى سيكون ذل���ك ،وط��امل��ا بقينا سنعمل بجد

كينيث ماكنزي

للقضاء على داعش».
وك��ان��ت تعليقات اجل���ن���رال م��اك��ن��زي على
مستويات القوات األميركية في العراق وسوريا
متسقة مع ما قاله في املاضي ،لكنها جاءت على
خلفية إع�لان الرئيس دونالد ترمب مؤخرًا أن
القوات في أفغانستان ستتقلص إلى حوالي 5000
جندي من .8600
كما أصدر الرئيس أوام��ره بسحب حوالي 12
ألف جندي من أملانيا ،سيعود نحو  6400منهم
إل��ى بالدهم ،ونحو  5600منهم سيذهبون إلى
دول أوروبية أخ��رى .وفي حني أن دواف��ع ترمب
لسحب القوات تختلف إلى حد ما من دول��ة إلى
أخرى ،فإنها تؤكد معً ا تعهده الشامل في حملته
االنتخابية ف��ي ع��ام  2016ب��إخ��راج ال��والي��ات
املتحدة من االلتزامات العسكرية في اخلارج.
ويقول اجلنرال ماكنزي ومسؤولون أميركيون

آخ��رون ،إن بإمكان الواليات املتحدة النظر في
سحب قواتها من ال��ع��راق وس��وري��ا ألن القوات
احمللية أصبحت قادرة بشكل متزايد على مواجهة
داع��ش مب��ف��رده��ا ،م��ع بعض امل��س��اع��دة التقنية
واالستخباراتية واللوجستية األميركية.
ويقول مسؤولو مكافحة اإلرهاب األميركيون
والعراقيون إن تنظيم داعش ال يزال ق��ادرا ً على
شن هجمات .ويحجم البنتاغون عن االحتفاظ
بأكثر من احلد األدنى املطلق من القوات في العراق
ألنهم تعرضوا لهجوم من قبل امليليشيات املدعومة
من إيران.
وأسفر هجوم على قاعدة عراقية في مارس
عن مقتل  3جنود من التحالف العسكري بقيادة
ال��والي��ات املتحدة هناك ،اثنان منهم أميركيان،
وإصابة  14آخرين.
وفي مارس ،أمر البنتاغون القادة العسكريني

بالتخطيط لتصعيد القتال األميركي في العراق،
لكن القائد األميركي األعلى في البالد حذر من أن
مثل هذه احلملة قد تكون دموية وتؤدي إلى نتائج
عكسية وتخاطر بحرب مع إيران.
وم��ن��ذ ذل��ك احل�ي�ن ،ع���ززت ال��والي��ات املتحدة
قواتها في عدد أقل من القواعد ،وهو تغيير اعترف
اجل��ن��رال ماكنزي أن��ه ح��ول امل���وارد من محاربة
داعش .وبشكل منفصل ،مت تعليق مهمة التدريب
خ�لال األشهر العديدة املاضية بسبب مخاوف
بشأن فيروس كورونا.
وأشاد اجلنرال ماكنزي بحكومة رئيس الوزراء
العراقي اجلديد ،مصطفى الكاظمي ،جلهودها
األولية في مواجهة امليليشيات املدعومة من إيران
التي تطلق الصواريخ بشكل دوري على القوات
واألف��راد األميركيني ،مشيرًا إلى أنه يتعني على
املسؤولني األميركيني التحلي بالصبر.
وأض��اف اجلنرال أنه يعمل على تبريد البيئة
ف��ي ال��ع��راق ف��ي إش���ارة واض��ح��ة إل��ى مقتل أحد
كبار ج��ن��راالت إي��ران وه��و قاسم سليماني ،في
غ��ارة أميركية بطائرة مسيرة في مطار بغداد
الدولي ،حيث أثارت تلك الضربة غضب العديد من
البرملانيني العراقيني ،الذين طالبوا باالنسحاب
الكامل للقوات األميركية من البالد.
وف���ي ش��م��ال ش���رق س��وري��ا ،تعمل ال��ق��وات
األميركية عن كثب مع احللفاء األك���راد ،قوات
س��وري��ا الدميقراطية ،حمل��ارب��ة جيوب مقاتلي
داع���ش .وق���ال اجل��ن��رال م��اك��ن��زي إن املسلحني
اقتصروا على تنفيذ «أعمال عنف محلية متفرقة»
ش��رق نهر ال��ف��رات ،وه��ي منطقة تسيطر عليها
القوات الكردية األميركية واملدعومة من الواليات
املتحدة.
وقال اجلنرال ماكنزي إن داعش اكتسب املزيد
من الزخم على اجلانب الغربي من النهر ،الذي
تسيطر عليه القوات احلكومية السورية والقوات
الروسية الداعمة لها .وأضاف« :بشكل عام ،غرب
نهر الفرات ،الظروف أسوأ بكثير».

