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برنامج «ملفات وآراء» من تلفزيون صوت العرب ناقش القضية

«إس  »400 -سؤال صعب في االختبار األميركي التركي

,,

كتب حمد احلمدان:
ناق�ش برنامج «ملفات واراء» الذي
يبث على تلفزيون �صوت العرب
مع االعالمي «حممد مال الله» طلب
االدارة االمريكية م��ن احلكومة
الرتكية التخلي عن �صفقة �رشاء
منظومة الدفاع الرو�سية «�إ�س
 »400وامهالها ا�سبوعني اللغاء
ال�صفقة مع رو�سيا.
�شارك يف النقا�ش الباحث الرتكي
يف العالقات الدولية جالل �سلمى
واخلبري امل�رصي يف العالقات
الدولية بي�شوي رم��زي ا�ضافة
الى اخلبري الع�سكري اللواء يف
اجلي�ش امل�رصي عادل القال.
يف ال��ب��داي��ة ق���ال ال��ب��اح��ث يف
العالقات الدولية من تركيا جالل
�سلمى :يبدو �أن تركيا �سرت�ضخ
ن�سبيا وان �سيناريو الت�أجيل
لل�صفقة االك�ثر ترجيحا وذلك
لعدة عوامل منها االتفاق الذي
مت بني تركيا وبني رو�سيا على
ا�ستخدام املنظومة وبالتايل مت
حتويل مبالغ مالية من البنك
امل��رك��زي ال�ترك��ي ال���ى البنك
املركزي الرو�سي حيث ان الغاء
االتفاقية يرتتب عليه الكثري من
التعوي�ضات لرو�سيا وهذا االمر ال
تريده تركيا.
وبني ان تركيا ترى ان الر�ضوخ

بيشوي رمزي:
انتخابات
اسطنبول عامل
مهم للتنازل
التركي

جالل سلمى:
تركيا سترضخ
وتحاول تأجيل
الصفقة

• حممد مال الله

الكامل منذ عام  1952ولغاية االن
حللف الناتو يت�سبب بال�رضر لها
ببع�ض االحيان ما ي�ضطرها احيانا
الت��ب��اع الكثري م��ن ال�سيا�سات
التبعية وهي االن تبحث عن بديل
وبالتايل �ستختار تركيا الت�أجيل
ولي�س االلغاء ل�صفقة ا�س 400
على الرغم من تعر�ضها لل�ضغوط

االقت�صادية .وح���ول ردة فعل
رو�سيا ب�ش�أن طلب امريكا الغاء
ال�صفقة �أكد �سلمى انه ال ميكن �أن
تتدخل رو�سيا النها دولة موردة
وال�ش�أن تركي خال�ص ولكن اذا
كانت رو�سيا تريد م�ساعدة تركيا
فذلك �سيعر�ضها لبع�ض العقوبات
االمريكية والتي هي ا�صال ترزح

االحتالل اإلسرائيلي يعتقل عائلة أسير مقدسي

فلسطين« :جمعة التراحم والتكافل»
 ...مسيرة عودة جديدة

• االحتالل يعتقل الأبرياء

�شارك املواطنون يف قطاع غزة،
�أم�س ،يف جمعة «الرتاحم والتكافل»
�ضمن فعاليات م�سرية العودة
الكربى ،امل�ستمرة منذ  30مار�س من
العام املا�ضي على احلدود ال�رشقية
لقطاع غزة.
و�أك����دت الهيئة الوطنية العليا
مل�سرية ال��ع��ودة وك�رس احل�صار،
موا�صلة امل�سريات حتى حتقيق جميع
�أهدافها وعلى ر�أ�سها �إنهاء ح�صار غزة
و�إ�سقاط �صفقة القرن املزعمة ،وفقا
لـ «دنيا الوطن».
من جانبها� ،أكدت م�صادر بالف�صائل

الفل�سطينية� ،أنه �إذا قررت �إ�رسائيل
العودة �إلى �سيا�سة قتل املتظاهرين
وا�ستخدام الر�صا�ص احلي� ،سي�ؤدي
هذا �إل��ى حالة ت�صعيد ومواجهة،
وفقا لوكالة «�سوا».
و�أو���ض��ح��ت امل�����ص��ادر �أن ف�صائل
املقاومة تربط ا�ستمرار الهدوء
مب��وا���ص��ل��ة االح��ت�لال تنفيذ بنود
التهدئة .و�أك��دت امل�صادر ذاتها �أن
ت�صعيد �إط�لاق البالونات احلارقة
رد مو�ضعي على الرتاجع عن تو�سيع
م�ساحة ال�صيد.
يف حني �أف��رج��ت �سلطات االحتالل

اال�رسائيلي ،عن الأ�سري املقد�سي
ن��ادر م��روان نا�رص ال��ذي يبلغ من
العمر  26عام ًا ،وحمل �إقامته بحي
ر�أ���س العامود ببلدة �سلوان جنوب
امل�سجد الأق�صى املبارك يف فل�سطني،
وذلك بعد ق�ضائه � 45شهر ًا يف �سجون
االحتالل الإ�رسائيلي.
وقامت قوات االحتالل باقتحام منزل
عائلته واالعتداء بال�رضب على الأهل،
بالإ�ضافة �إلى اعتقال عدد منهم ،من
بينهم والده؛ وذلك بحجة ا�ستعدادات
العائلة لتنظيم حفل ا�ستقبال لنجلها
الأ�سري بعد �إطالق �رساحه.

الجزائر :قائد أركان الجيش يتمسك بموعد

إجراء االنتخابات الرئاسية في موعدها
و�صلت الأزمة اجلزائرية الى عنق الزجاجة ،وباتت
تنذر مبخاطر عديدة جراء مت�سك قائد اركان اجلي�ش
قايد �صالح ،الذي يدير عملية االنتقال ال�سيا�سي يف
البالد ،مبوعد �إجراء االنتخابات الرئا�سية يف موعدها
الذي حدده الرئي�س امل�ؤقت عبد القادر بن �صالح،
ويرف�ض �إقالة رموز النظام التي يطالب ال�شارع
اجلزائري برحيلهم ،وينقل املراقب ال�سيا�سي عن
�صالح قوله�« ،أنه قدم الكثري من التنازالت لل�شارع،
من منع عبد العزيز بوتفليقة الرت�شح لوالية خام�سة،
�إلى �إقالته� ،إلى القب�ض على املقربني منه».
وبالتايل ،ف�إن اجلي�ش الذي ي�شكل العمود الفقري
للنظام ال�سيا�سي اجلزائري منذ عام  ،1962يرى �أن
على املتظاهرين بعد كل هذه التنازالت �أن يذهبوا �إلى
انتخابات الرابع من متوز لطي ال�صفحة ،وجتنيب
البالد «الوقوع يف فخ الفراغ الد�ستوري» ،م�شريا �إلى
�أن اجلي�ش يريد التم�سك ب�سيطرته وبامتيازاته.
وي��رى املراقب ال�سيا�سي �أن اجلزائر ت�شهد ثورة
م�ضادة ا�ستيعابية لالحتجاجات ال�شعبية ،يقودها
قايد �صالح ،وه��ي �أ�شبه بانقالب ع�سكري غري
معلن ،فا�سرتاتيجية قايد �صالح القائمة على تغيري
الأ�شخا�ص واحلفاظ على النظام ،تتناق�ض متاما مع
مطالب وتطلعات اجلزائريني ،الذين وجهوا ر�سالة
رف�ض قوية الى رئي�س �أرك��ان اجلي�ش حني جددوا
مطالبتهم بت�أجيل االنتخابات الرئا�سية و�أكدوا خالل
اجلمعة الـ  13على مطلبهم الأ�سا�سي برحيل رموز
النظام ال�سابق ،كافة ،ال �سيما من يطلقون عليهم
الباءات الثالث «الرئي�س امل�ؤقت عبد القادر بن

�صالح  -الطيب بالعزيز رئي�س املجل�س الد�ستوري
 نور الدين بدوي رئي�س حكومة ت�رصيف االعمال»،وقالوا «ال تراجع وال ا�ست�سالم».
وعلى الرغم من عدم وجود �صالحيات د�ستورية تخول
�صالح اتخاذ القرارات ال�سيا�سية� ،إ ّال �أن املراقب
واملتابع لتطور احلراك ال�شعبي يف اجلزائر ،يدرك
�أن الفريق قايد �صالح ب��ات «الرجل القوي» يف
البالد منذ ا�ستقالة الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة،
و�إن مواقفه تلك� ،أدخلت البالد يف ما ي�شبه «حوار
الطر�شان» ،ب�سبب مت�سكه �إجراء املرحلة االنتقالية،
وفق الآليات الد�ستورية ،التي متنح الرئي�س امل�ؤقت
�صالحية الإ�رشاف على �إجراء االنتخابات الرئا�سية
يف مهلة  90يوم ًا ،والتي يرف�ضها ال�شارع اجلزائري
الذي ي�ؤكد مطالبته رحيل رموز النظام قبل �إجراء
االنتخابات الرئا�سية ،بحيث يعتربون �أن �إجراء
االنتخابات حالي ًا لن تكون �سوى «حفلة تنكرية»،
تعيد انتاج النظام ال�سابق ب�أ�سماء جديدة .وي�رص
املحتجني على رحيل رموز النظام كافة مبا فيهم
رئي�س الأرك��ان قايد �صالح ،وه��ذا ما �أك��دت عليه
ال�شعارات التي هتف بها املتظاهرين يف اجلمعة
 ،13والتي طالبت ب�إ�سقاط قايد �صالح ورحيل
الباءات الثالث� ،إذ يرى اجلزائريون �أن ما حققوه
خالل الأ�شهر ال�سابقة من عمر االحتجاجات والتي
مكنتهم من «اال�ستيالء على الف�ضاء العام» ال ي�شكل
�سوى املرحلة الأول��ى من احل��راك الذي يرون فيه
«ثورة» لن تتوقف ،ولن ترتاجع امام مناورات قايد
�صالح.

االن حتت وقعها وبالطبع هي
ال تريد زيادة العقوبات االوروبية
واالمريكية عليها.
�أما اخلبري يف العالقات الدولية
بي�شوي رمزي فقال ان هناك حالة
من اخلالف بني رو�سيا وامريكا
ا�ضافة ال��ى ان دول��ة ع�ضو يف
حلف الناتو كرتكيا تقوم ب�رشاء

منظومة ا�سلحة رو�سية يعترب
تناق�ض ًا ك��ب�ير ًا مل��ب��ادئ احللف
وهناك ا��صرار تركي على �رشاء
ه��ذه املنظومة على ال��رغ��م من
احتمالية فر�ض عقوبات اقت�صادية
عليها وهي التي تعاين االن من
ازمة اقت�صادية ا�ضافة الى قرب
انتخابات بلدية ا�سطنبول.

ويرى رمزي ان احتمالية ت�أجيل
ال�صفقة ت�أتي الغرا�ض �سيا�سة
داخلية اك�ثر منها دولية وذلك
لدخول ا�سطنبول خ�لال ال�شهر
املقبل يف انتخابات بلدية وهو
االم���ر االه���م للرئي�س الرتكي
�أردوغ���ان وذل��ك ك��ون ا�سطنبول
حتمل رمزية تاريخية مهمة وكذلك

كونها العا�صمة االقت�صادية
وامل�ضي يف ال�صفقة مع ر�سيا رمبا
يعر�ض النظام الرتكي لبع�ض
االمور التي �ست�ؤثر عليه داخليا.
وا�ضاف ان امل�س�ألة ال تزيد على
كونها ورق��ة مناورة واعتقد ان
تركيا �ستقدم تنازال يف ما يتعلق
مب�س�ألة ال�صواريخ الدفاعية
الرو�سية النها هي احللقة اال�ضعف
يف �سل�سلة ال��ق��وى يف املرحلة
احلالية.
ب���دوره ق��ال اخل��ب�ير الع�سكري
امل�رصي ال��ل��واء ع��ادل القال ان
منظومة الدفاع اجلوي ا�س 400
الرو�سية ه��ي منظومة حديثة
ومتطورة وهي االق��وى يف �سالح
الدفاع اجلوي وامتالك تركيا لهذه
املنظومة يعترب فر�صة كبرية ب�أن
تكون م�سلحة بهذه املنظومة ما
يعطيها قدرة اكرث يف الدفاع عن
م�صاحلها ومقدراتها ،وتركيا
تعلم جيدا ان هذا ال�سالح الرو�سي
ه��و االق����وى يف ع���امل اال�سلحة
احلربية من حيث نوعه.
وعن املخاطر املحتملة بو�ضع
ه��ذه املنظومة الدفاعية يف يد
تركيا كما ت��راه امريكا وتروج
له هل هي مبالغ فيها� ،أو�ضح
القال ان تركيا �ستكون لها اليد
الطولى يف املنطقة بامتالكها
لهذه ال�صواريخ.

البحرية تنقذ  290مهاجراً

مقتل ضابط
في «الجيش الوطني» الليبي
قتل العميد م�سعود ال�ضاوي،
�أحد القادة امليدانيني التابعني
«للجي�ش الوطني الليبي» �إثر
�إ�صابته خالل ا�شتباكات دارت
يف حم���ور ع�ين زارة جنوبي
طرابل�س.
ويعد ال�ضاوي� ،أرفع �ضابط تابع
«للجي�ش الوطني» يلقى حتفه يف
القتال منذ انطالق العمليات
الع�سكرية يف � 4أبريل مبحيط
العا�صمة الليبية طرابل�س.
يذكر �أن العميد م�سعود ال�ضاوي
ك��ان يقود ال��ل��واء  26م�شاة،
وينتمي لقبيلة ور�شفانة التي
تقطن م�ساحات وا�سعة جنوب
غربي طرابل�س،الالفت �أن هذا
ال�ضابط ك��ان يقاتل منذ مدة
ط��وي��ل��ة يف ���ص��ف��وف «اجلي�ش
الوطني» بقيادة امل�شري خليفة
حفرت ،يف حني يقاتل �شقيقه
معمر ال�ضاوي يف �صفوف قوات
حكومة الوفاق الوطني.
وتوا�صلت اال�شتباكات العنيفة
والق�صف املتبادل بالأ�سلحة
الثقيلة يف عدة حماور يف �ضواحي
العا�صمة الليبية اجلنوبية،
كما �شن ال��ط�يران الليلي عدة
غ���ارات ا�ستهدفت م��واق��ع على
تخوم طرابل�س وبداخلها� ،إذ
تعر�ض ما يعرف مبزرعة املوز
حيث تتمركز مراب�ض مدفعية
ثقيلة ومدفعية �صاروخية لعدة
غ���ارات ،كما ا�ستهدفت �إحدى
الغارات ما قيل �إنها م�ستودعات
�أ�سلحة يف حديقة احليوانات
مبنطقة بو�سليم داخل املدينة.
يف هذه الأثناء� ،أعلنت مواقع
�إخبارية تابعة حلكومة الوفاق
�أن مقر جمل�س النواب يف فندق
رك�سو�س تعر�ض لغارة نفذها
«اجلي�ش الوطني» و�أحلقت به
خ�سائر مادية ،فيما نفت مواقع
تابعة للجي�ش �أي عالقة لها
با�ستهداف الفندق.
ويف وق���ت الح���ق ،ذك���ر موقع
�إخباري منا�رص حلكومة الوفاق
�أن فندق رك�سو�س تعر�ض للق�صف
ب��ال��ه��اون بعد م�شاجرة بني
قائدي ت�شكيلني م�سلحني يتبعان

• �رصاع يف طرابل�س

حكومة الوفاق.
ويف الوقت ال��ذي ا�ستقبل فيه
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون اللواء الليبي املتقاعد
لتوه
خليفة حفرت -الذي �أ�شعل ّ
حربا �أهلية ثالثة يف ليبيا،
ووج����ه ��ضرب��ة ق��وي��ة لعملية
ّ
ال�����س�لام -ت�ستمر فرن�سا يف
موقفها الغام�ض با�سم مكافحة
الإرهاب.
ويتفق م��وق��ع م��ي��دي��اب��ارت مع
�صحيفة ليربا�سيون على �أن
فرن�سا «مل تغري عقيدتها» ،رغم
اخل�سائر الكبرية التي �سببها
حفرت ،وما زال��ت تت�سرت وراء
مكافحة الإره��اب واحلفاظ على
�أمن الفرن�سيني من �أجل الإبقاء
على عالقتها الغام�ضة مع اللواء
الليبي.
ون � ّب��ه م��وق��ع م��ي��دي��اب��ارت �إلى
النفاق الذي تت�ضمنه البيانات
املتتالية املت�شابهة ال�صادرة
عن احلكومة الفرن�سية� ،إذ ت�ؤكد
كلها �أن فرن�سا تريد ال�سالم يف
ليبيا ،وتريد «�أن ت�ست�أنف جميع
الأطراف الليبية طريق التفاو�ض
حتت �سلطة الأمم املتحدة» ،كما

ت�سعى «لوقف �إطالق النار حتت
�إ�رشاف دويل».
ومع ذلك يقول املوقع �إن فرن�سا
فعلت ك��ل ���ش��يء ل�ل�إ���س��ه��ام يف
احلرب هي وغريها من البلدان
امل�ؤثرة ،على مذابح االنق�سامات
وامل�صالح املتنوعة ومكافحة
الإرهاب.
كما �أ���ش��ارت ليربا�سيون �إلى
امل�أزق الذي وقعت فيه فرن�سا
بعد اللقاءات التي �أجراها حفرت
�أث��ن��اء زي��ارت��ه لها؛ بني رغبة
املجتمع الدويل يف وقف الأعمال
القتالية ور�ؤي���ة ال��ل��واء الذي
��صرح ب ��أن ��شروط وق��ف �إطالق
ال��ن��ار «مل يتم ال��وف��اء بها»،
خا�صة �أنه ال يرى �أن هناك طرفا
ينبغي التفاو�ض معه لأن حكومة
الوفاق الوطني –ح�سب ر�أيه-
«موبوءة بامللي�شيات».
ويف مقابلة مع الباحث جالل
حر�شاوي من معهد كليغندايل
يف الهاي ،حاولت ليربا�سيون
فك ت�شفري �إ�سرتاتيجية حفرت
وحتالفاته ،منطلقة من ال�س�ؤال:
ه��ل ي�ستطيع حفرت ال��ف��وز يف
معركة طرابل�س؟

م��ن جهة �أخ���رى �أن��ق��ذت قوات
البحرية الليبية ام�س اجلمعة،
مهاجرا كانوا عالقني يف
290
ً
البحر املتو�سط قبالة �سواحلها
�رشقي طرابل�س،وذكرت القوات
البحرية الليبية  -يف بيان وفقًا
لقناة «احل��رة» الأمريكية � -أن
�سفينة خفر ال�سواحل �أنقذت 87
مهاجرا على منت قارب مطاطي
ً
قبالة بلدة القرة بوللي على بعد
 50كيلومرتا �رشقي طرابل�س،
ومت �إن��ق��اذ  203مهاجرين من
زورق�ين مطاطيني قبالة زلينت
وهي بلدة تبعد  160كيلومرتا
�رشقي العا�صمة».
و�أ���ض��اف �أن املهاجرين غري
ال�رشعيني وج���دوا متم�سكني
بالقوارب املتهالكة واملتك�رسة،
ومت �إنقاذهم من قبل دوريات خفر
ال�سواحل يف قاربني ،وت�سليمهم
�إلى جهاز مكافحة الهجرة غري
ال�رشعية بعد �إنزالهم يف مدينتي
مو�ضحا �أنهم
اخلم�س وجنزور،
ً
م��ن خمتلف ال��ب��ل��دان العربية
ومنطقة �إفريقيا جنوب ال�صحراء
وك���ان م��ن بينهم �سبع ن�ساء
وطفل».

إعادة جثامين  4طالب قضوا في أميركا

لبنان« :الخارجية» تبحث مع فرنسا األوضاع اإلقليمية
بحث وزير اخلارجية اللبناين جربان با�سيل،
ام�س اجلمعة ،مع �أوريليان لو�شوفالييه
امل�ست�شار الدبلوما�سي املعاون للرئي�س
الفرن�سي ،ال��ذي يجري زي��ارة ر�سمية �إلى
لبنان ،الأو�ضاع املحلية والإقليمية ،خا�صة
ما يتعلق بتطبيق بنود م�ؤمتر دعم االقت�صاد
والبنى التحتية اللبنانية «�سيدر» وم�سار �إقرار
املوازنة العامة اجلديدة يف لبنان.
وك��ان��ت العا�صمة الفرن�سية ب��اري�����س قد
ا�ست�ضافت يف �أبريل  ،2018م�ؤمتر «�سيدر»
الذي �أ�سفر عن منح وقرو�ض مي�رسة قدمتها
الدول الداعمة وامل�ؤ�س�سات الدولية ،بقيمة
تقارب  12مليار دوالر ل�صالح لبنان لدعم

اقت�صاده والبنى التحتية به� ،رشيطة �إجراء
�إ�صالحات اقت�صادية و�إدارية وهيكلية.
كما تناول اللقاء بني با�سيل وم�ست�شار الرئي�س
الفرن�سي ،بحث التطورات التي ي�شهدها ملف
تر�سيم احلدود الربية والبحرية اللبنانية،
جنوبي البالد «مع �إ�رسائيل» والذي تقوم بدور
الو�ساطة فيه الواليات املتحدة الأمريكية
عرب م�ساعد وزير اخلارجية الأمريكي ل�شئون
ال�رشق الأو���س��ط ال�سفري ديفيد �ساترفيلد،
والو�ضع الذي ت�شهده منطقة ال�رشق الأو�سط
خا�صة يف �ضوء التوتر بني �إيران و�أمريكا.
من ناحية �أخرى طلبت رئا�سة الوزراء من �أمني
عام هيئة الإغاثة اللواء حممد خري ،القيام

مبا يلزم لت�سهيل وت�رسيع �إعادة جثامني 4
طالب لبنانيني ق�ضوا بحادث �سري يف مدينة
لو�س �أجنلو�س الأمريكية.
والطالب اللبنانيون الأربعة هم ح�سني �صالح،
وح�سني �صعب ،وح�سني غ�شام وح�سني �أيوب،
قد ق�ضوا بحادث ا�صطدام م�ؤ�سف يف الواليات
املتحدة.
وبا�رش اللواء خري لهذه الغاية يف �إجراء
�سل�سلة ات�صاالت مع ذوي ال�ضحايا وقن�صل
لبنان يف لو�س �أجنلو�س مرينا اخلويل ،م�ؤكدا
ا�ستعداد الهيئة وت�سخري �إمكانياتها لنقل
جثامني القتلى �إلى البالد يف �أقرب وقت ممكن
بناء على تعليمات احلريري وتوجيهاته.

