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املوفد األميركي إلى التحالف الدولي حملاربة »داعش«

خطة انسانية واسعة النطاق 
جاهزة للتنفيذ بالرقة السورية

دف��ن في الساعات األول��ى من صباح أمس 
السبت املرشد العام السابق جلماعة اإلخوان 
املسلمني مب��ص��ر محمد م��ه��دي ع��اك��ف حتت 
إج��راءات أمنية مشددة، وبحضور أربعة من 

أقربائه فقط. 
وكانت أسرة الراحل أعلنت مساء أمس األول 
اجلمعة وفاته في محبسه بعد تدهور حالته 

الصحية عن عمر 89 عاما.
وق��ال عبد املنعم عبد املقصود رئيس هيئة 
الدفاع عن عاكف إنه مت دفن عاكف في مقبرته 
مبقابر الوفاء واألمل )شرقي القاهرة( في متام 

الساعة الواحدة من صباح السبت.
وأض��اف في تصريح لوكالة األن��اض��ول أن 
»اجلهات األمنية فرضت سياجا أمنيا في محيط 
مقبرة عاكف، ولم تسمح فقط إال لي ولزوجته 
وفاء عزت، وجنلته علياء، وحفيد له بحضور 
مراسم الدفن« مشيرا إلى أن عددا محدودا من 
السيدات والرجال من أقارب عاكف بقوا خارج 

املقبرة.
وكتبت علياء جنلة ال��راح��ل ف��ي صفحتها 
مبوقع فيسبوك عقب م��راس��م ال��دف��ن »منعوا 
كل حاجة« مضيفة أن والدها »طلب الشهادة 

ونالها«.
من جهته استنكر املتحدث اإلعالمي باسم 
اإلخ���وان أحمد سيف الدين »منع أجهزة أمن 

االنقالب أسرة الشهيد بإذن الله األستاذ محمد 
مهدي عاكف من تنظيم صالة اجلنازة، وإجبار 

أسرته على دفنه ليال بدون جنازة«.
وح��م��ل��ت ج��م��اع��ة اإلخ�����وان ف��ي ب��ي��ان لها 
السلطات املصرية املسؤولية الكاملة عن وفاة 
مرشدها السابق عاكف، إلصرارها على »حبسه 
والتنكيل به رغم مرضه وتقدم عمره« متهمة 
إياها ب� »تعمد قتله«. ودع��ت اجلماعة لصالة 
الغائب على مرشدها السابق، وإقامة عزاء له 
األحد املقبل بأحد الفنادق الكبرى في إسطنبول 

بتركيا.

نعي وانتقاد
وت��واف��ق م��ع��ارض��ون وم��ؤي��دون جلماعة 
اإلخ���وان في نعي مرشدها السابق )2004-
2010( على توجيه انتقادات الذعة للسلطات 
املصرية إلصرارها على حبس عاكف )89 عاما( 

وعدم اإلفراج الصحي عنه.
وق���ال امل��ع��ارض ال��ي��س��اري خ��ال��د علي في 
تدوينة على حسابه مبوقع فيسبوك »أردمت أن 
تنتصروا على األستاذ مهدي عاكف بحرمانه 
من حق اإلف��راج الصحي، ولم ترحموه فرحمه 
الله، وانتصر عليكم بوهن جسده وشيخوخته، 
ليكشف مبوته عن قبح عقولكم وقيمكم، إنا لله 

وإنا إليه راجعون«.
وكتب املرشح اليساري السابق للرئاسة 
حمدين صباحي في حسابه على املوقع نفسه 
“رحم الله محمد مهدي عاكف وغفر له، وغفر لنا 
تقصيرنا في املطالبة باإلفراج الصحي عنه وعن 
كل سجني اجتمع عليه ظ��الم السجن وتقادم 
السن وإنهاك املرض، كما كان حال الفقيد رحمه 

الله وكثيرين سواه”.
واع��ت��ب��رت أس����رة م��ح��م��د م��رس��ي رئ��ي��س 
اجلمهورية املعزول أن وف��اة عاكف »تعد قتل 
عمد نتيجة التنكيل به واإلهمال الطبي املتعمد 
من سلطة االن��ق��الب، وه��ذه جرمية لن تسقط 

بالتقادم«.
وف��ي ال��س��ي��اق نفسه، كتب أس��ت��اذ النظم 
السياسية سيف الدين عبد الفتاح في حسابه 
على تويتر »سيظل مهدي عاكف شاهدا على 
حقارة االنقالبيني ووضاعتهم عندما تركوا 
رجال بلغ التسعني ومريضا ب� السرطان ميوت 

في السجن بال تهمة«.
ُيذكر أن عاكف ودع احلياة وهو سجني منذ 
يوليو 2013 على ذم��ة قضية واح��دة تعرف 
ب� »أح��داث مكتب اإلرش���اد« )املكتب الرئيسي 
جلماعة اإلخ���وان( وحكم عليه فيها باملؤبد، 
قبل أن تلغيه محكمة النقض في يناير املاضي، 

وتعاد محاكمته من جديد.

بحضور أربعة من أقربائه فقط

دفن مرشد اإلخوان السابق ليال حتت حراسة أمنية

املرشد العام السابق جلماعة اإلخوان املسلمني مبصر محمد مهدي عاكف

دخلت احلرب السورية منعطفا جديدا مع التوقعات 
باستعادة الرقة من تنظيم الدولة اإلسالمية، إال أن قادة 
العالم املجتمعني في األمم املتحدة هذا األسبوع ال يبدون 

مكترثني جدا باملوضوع.
ب��ع��د ان ك��ان��ت س��وري��ة  م��ح��ط اه��ت��م��ام سلسلة من 
االجتماعات رفيعة املستوى خالل انعقاد اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، غابت هذا العام عن االجندة الدبلوماسية 
التي طغى عليها امللف النووي الكوري الشمالي واالتفاق 

النووي االيراني.
العام املاضي، تصاعد التوتر في اجلمعية العامة حيث 
انخرطت القوى الغربية في سجاالت حامية مع روسيا 
واي���ران حليفتا النظام ال��س��وري، على خلفية احلملة 
العسكرية ض��د األح��ي��اء التي كانت خاضعة لسيطرة 
املعارضة في حلب. ومنذ ذل��ك احل��ني، استعادت قوات 
الرئيس بشار األسد، مدعومة من موسكو وطهران، حلب 

ومعظم املناطق التي كانت خاضعة لسيطرة املعارضة. 
أما تنظيم الدولة اإلسالمية فبات أقرب إلى الهزمية في 

معقليه املتبقيان في سورية  -- الرقة ودير الزور. 
وأقامت روسيا واي��ران وتركيا أربع “مناطق خلفض 
التوتر” في س��وري��ة  وه��ي تعمل مع ال��والي��ات املتحدة 
واألردن في اجلنوب الرس��اء اتفاقات لوقف إطالق النار 
التي خففت من أعمال العنف.  وذك��رت وزي��رة خارجية 
االحتاد االوروب��ي فيديريكا موغيريني وزراء اخلارجية 
في اجتماع استضافه االحت��اد األوروب��ي بشأن سورية  
اخلميس بأن “احلرب في سورية  لم تنته بعد«.  لكنها 
أقرت أن “الوضع على األرض حتسن. مت طرد داعش من 
معاقلها” فيما خف القتال.  وأضافت “بالنسبة إلى العديد 

من السوريني، يشكل ذلك الفرق بني احلياة واملوت«. 

 مجموعة اتصال 
وتعيش سورية  حاليا عامها السابع من احلرب التي 
أسفرت عن مقتل 330 ألف شخص وسط نزاع بات غاية 
في التعقيد. إال أن اجلهود الدبلوماسية ال تزال بعيدة عن 
األن��ظ��ار.  ويشير دبلوماسيون إلى أن املسألة الكردية 
وانخراط اسرائيل املتزايد بالنزاع، مدفوعا مبخاوف من 
حتول سورية  املجاورة إلى نقطة انطالق بالنسبة اليران، 
تتشكل كأزمات جديدة.  وقال دبلوماسي أوروب��ي طلب 

عدم الكشف عن هويته “لم ُيَحل شيء«. 
 وأضاف أن البالد ال تزال منقسمة بشكل عميق، وهو ما قد 
يعتبره البعض تقسيما بحكم األمر الواقع، فيما ال يزال هناك 
خمسة ماليني الجئ سوري ويبقى احتمال اندالع معارك 
جديدة واردا.  وخ��الل خطابه أم��ام اجلمعية العامة، دعا 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون إلى تشكيل “مجموعة 

اتصال” جديدة بشأن سورية  للدفع إلى حل دبلوماسي. 
وتعاملت روسيا والواليات املتحدة ببرود مع االقتراح. 

وال ي��زال يتعني على إدارة الرئيس األميركي دونالد 

ترامب حتديد استراتيجيتها املتعلقة بسورية  ملرحلة 
ما بعد محاربة عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية اال انها 
ترفض منح اي��ران، التي تعد العبا أساسيا في احلرب، 

مقعدا الى طاولة املفاوضات. 

 ورقة ضغط 
وقال مسؤول أميركي رفيع لوكالة فرانس برس هذا 
األسبوع عقب اجتماع بني الواليات املتحدة وحلفائها بشأن 
سورية  »لو ضمت مجموعة االتصال ايران، فسيكون ذلك 

صعبا بالنسبة إلينا«.
وأش��ار دبلوماسي أوروب���ي إل��ى أن “األميركيني 
تخلوا عن البحث عن حل سياسي   تركيزهم ينصب 
على اجل��ان��ب العسكري -- هزمية تنظيم الدولة 

اإلسالمية«.
وتخطط األمم املتحدة لعقد جولة جديدة من محادثات 
ال��س��الم ف��ي األس��اب��ي��ع املقبلة ب��ني احل��ك��وم��ة السورية 
واملعارضة، رغم أن املفاوضات السابقة لم حتقق سوى 
تقدم بطيء. ومع ضعف املوقع القتالي لفصائل املعارضة، 
ال يواجه النظام أي ضغوطات لتقدمي ت��ن��ازالت خالل 

محادثات جنيف املقبلة. 
ووصلت املفاوضات التي ترعاها األمم املتحدة إلى 
طريق م��س��دود على خلفية مطالب املعارضة بعملية 

انتقالية سياسية متهد الطريق لنهاية حكم األسد. 
ويأمل االحتاد األوروب��ي، مدعوما بفرنسا وبريطانيا، 
أن تستخدم الوعود مبليارات ال��دوالرات من املساعدات 
إلعادة بناء سورية  كورقة ضغط للدفع من أجل التوصل 

إلى تسوية. 
وخ��الل مؤمتر للمانحني عقد في بروكسل في ابريل، 
قدمت الدول مساعدات بقيمة ستة مليارات دوالر إلعادة 

بناء سورية  بعد احلرب، إال أن االحتاد األوروبي أوضح 
أن األموال لن مُتنح إال عندما يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 

انتقال السلطة. 
لكن بعض الدبلوماسيني يشيرون إل��ى أن جتاهل 
سورية  بسبب األسد قد يصبح أمرا ال ميكن االستمرار به 

مع مرور الوقت.
وأثناء اجتماع بشأن املساعدة اإلنسانية، ذكرت اللجنة 
الدولية للصليب األحمر الدبلوماسيني بأن ما على احملك 
في سورية  يتجاوز األس��د بكثير، داعية إياهم إلى عدم 

نسيان آالف السجناء واملفقودين. 

أي مستقبل ينتظر أطفال سورية بعد تعقد األزمة؟

ق��ال ب��رت م��اغ��ورك املوفد االميركي الى 
التحالف الدولي حملاربة اجلهاديني اجلمعة، 
ان تنظيم الدولة االسالمية انسحب نحو 
»اخ��ر ثالثة اح��ي��اء« له بالرقة وان هناك 
خطة انسانية واسعة النطاق ستنفذ بعد 

اخلروج الكامل للتنظيم من الرقة.
اضاف ماغورك للصحافيني على هامش 
اجلمعية العامة لالمم املتحدة بنيويورك ان 

“نهاية” املعركة “بالرقة تلوح باالفق«.
واش���ار ال��ى ان اجل��ه��ادي��ني “انسحبوا 
بالفعل نحو اخر ثالثة احياء لهم” باملدينة، 

الفتا الى ان “نهاية املعركة قريبة«.
وذّكر بان تنظيم الدولة االسالمية “خطط 
وقاد منذ وقت ليس ببعيد اعتداءات ارهابية 
ضخمة باسطنبول وباريس وبروكسل” 

انطالقا من معقله بسورية .
كان التحالف العربي الكردي الذي يقاتل 
اجلهاديني بدعم من قوات اميركية خاصة 
يطهر اجلمعة اخر اجليوب التابعة لتنظيم 

الدولة االسالمية بالرقة. 
واردف ماغورك “مبجرد انتهاء املرحلة 
العسكرية، لدينا خطة انسانية مل��ا بعد 
النزاع مهمة جدا وجاهزة للتنفيذ”، مضيفا 

ان��ه مت بالفعل حتديد “مئات املواقع” من 
اجل تنفيذ “عمليات ازالة فورية لاللغام” 

منها. 
ويجب ان تتيح اخلطة االنسانية ايضا 
توفير املياه واع��ادة بناء البنية التحتية 

حتى تتسنى العودة للنازحني. 
وش��دد ماغورك على ان ع��ودة النازحني 
الى املناطق التي “مت حتريرها من تنظيم 
الدولة االسالمية” تشكل اح��دى “اصعب 

قضايا«. 
ووف��ق��ا ل��ل��م��ب��ع��وث اخل����اص ل��ل��والي��ات 
املتحدة، ع��اد ح��وال��ى 2،1 مليون شخص 
الى منازلهم في املناطق احملررة بالعراق، 
وهو رقم “لم يسبق له مثيل تقريبا”، في 
وقت يأمل التحالف بقيادة واشنطن بنتيجة 

مماثلة بسورية .
وقال ماغورك “كان هناك زهاء 80 الف 
كيلومتر مربع حتت سيطرة تنظيم الدولة 
االسالمية لكنها لم تعد” حتت سيطرته. 
ولفت الى ان “ستة ماليني شخص )اربعة 
ماليني عراقي، و2،2 مليون سوري( كانوا 
يعيشون حتت نير تنظيم الدولة االسالمية 

ما عادوا يعيشون حتت نير” التنظيم.
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أنقرة تؤكد أنها تدرس كل اخليارات

تركيا: استفتاء كردستان تهديد 
مباشر لألمن القومي

وجهت احلكومة التركية اجلمعة 
»ن����داء اخ��ي��را« ال���ى س��ل��ط��ات اقليم 
كردستان العراق اللغاء االستفتاء 
على االستقالل ال��ذي تعتبره انقرة 
»غ��ي��ر ش��رع��ي«، وش���ددت على انها 
تنظر في »جميع اخل��ي��ارات« اذا ما 

حصل االستفتاء. 
واكد مجلس االمن القومي التركي 
ان هذا االستفتاء “غير قانوني وغير 
مقبول” و”يهدد مباشرة االمن القومي 

التركي«.
وق���ال مجلس االم���ن ال��ق��وم��ي في 
بيان صدر في ختام اجتماع برئاسة 
الرئيس رج��ب طيب اردوغ����ان انه 
يحض حكومة االقليم الكردي الواقع 
في شمال العراق على “العدول عن 
هذا القرار طاملا ان الوقت ما زال متاحا 

لذلك«. 
اض��اف املجلس ان املضي في هذا 
االستفتاء “خطأ فادح” من شأنه ان 
“يهدد مباشرة االمن القومي التركي«.
كما حذر املجلس من “التداعيات 
اخلطرة” لالستفتاء على املنطقة 

ب��اس��ره��ا. وك����ان اردوغ�����ان طالب 
الثالثاء من على منبر االمم املتحدة 
اكراد العراق بالغاء االستفتاء محذرا 

من تداعيات قد تنجم عن املضي فيه.
وفي ما يشبه التحذير غير املعلن 
ب����دأت ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة التركية 
االث��ن��ني م���ن���اورات ع��س��ك��ري��ة على 
احل��دود العراقية مبشاركة مئة آلية 
بينها دب��اب��ات. وك��ررت تركيا م��رارا 
معارضتها لالستفتاء محذرة من انه 

“سيكون له ثمن«.
وقال بكير ب��وزداغ املتحدث باسم 
احلكومة التركية ليل اجلمعة السبت 
بعد اجتماع ملجلس الوزراء في اعقاب 
اج��ت��م��اع مجلس االم���ن ال��ق��وم��ي ان 
االستفتاء “يهدد امن تركيا القومي 

بشكل مباشر«.
اض��اف ب��وزداغ انه خالل اجتماع 
احل��ك��وم��ة “وضعنا ك��ل اخل��ي��ارات 
على الطاولة، ودرسناها واحدة تلو 
االخرى” من دون ان يعطي تفاصيل 

اضافية. 
وتابع خالل مؤمتر صحافي بانقرة 

ان تركيا توجه “نداء نهائيا حلكومة 
اقليم ك��ردس��ت��ان ال��ع��راق: اظ��ه��روا 

عقالنية والغوا هذا االستفتاء«.
وش��دد ب��وزداغ على ان “تركيا ال 
تريد ان يتم تأجيل االستفتاء الى وقت 
الح��ق   يجب ان يتم الغاؤه بشكل ال 

رجعة فيه«. 
تخشى ان��ق��رة ان ي��ع��زز حصول 
اك�����راد ال���ع���راق ع��ل��ى اس��ت��ق��الل��ه��م 
طموحات االقلية الكردية التركية 
التي متثل رب��ع السكان ف��ي تركيا 

البالغ عددهم 80 مليونا.
في املقابل، يرى االك��راد انهم اكبر 
قومية حرمت م��ن دول��ة ف��ي العالم 
بعد ان ظ��ل��وا م��ش��رذم��ني ب��ني اي��ران 
والعراق وتركيا وسورية  اثر انهيار 
االمبراطورية العثمانية بعد احلرب 

العاملية  االولى.
وي��وج��د ال��ع��دد االك��ب��ر منهم في 
تركيا حيث يخوض ح��زب العمال 
الكردستاني االنفصالي حركة مترد 
سعت اساسا الى اقامة دولة كردية 

منذ 1984.

املبعوث األممي إلى ليبيا: 

مؤيدو نظام القذافي ميكنهم 
املشاركة بالعملية السياسية

قال املبعوث اخلاص لالمم املتحدة الى ليبيا غسان سالمة أمس 
األول اجلمعة ان مؤيدي نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي 
ميكنهم املشاركة بالعملية السياسية، ودعا كل الدول املنخرطة بامللف 

الليبي الى العمل حتت مظلة االمم املتحدة.
واعتبر سالمة في مقابلة مع قناة “فرانس 24” ان “االنتخابات 

)البرملانية والرئاسية(  يجب ان تكون مفتوحة للجميع«.
اضاف “اريد اال يكون االتفاق السياسي ملكا خاصا لهذا او ذاك. فهو 
ميكن ان يشمل سيف االسالم )جنل العقيد القذافي(، وميكن ان يشمل 

مؤيدي النظام السابق الذين استقبلهم علنا مبكتبي«.
وردا على سؤال حول مشاركة “االسالميني”، قال سالمة ان هؤالء 
يشكلون “مجموعة كبيرة جدا”. واوض��ح “اذا كنتم تتحدثون عن 
جماعات عنيفة، فهي ال تريد املشاركة باللعبة الدميوقراطية وهي 

تستبعد نفسها من اللعبة” الدميوقراطية.
وخالل هذا االسبوع عرض سالمة الذي تولى منصبه في يوليو، 
خريطة طريق وضعها من اج��ل ليبيا وتتضمن خطوات ع��دة قبل 
التوصل النتخابات عامة “على االرجح خالل الصيف” املقبل على حد 
قوله. وتابع سالمة “يجب ان نهيئ الظروف لهذه االنتخابات، وان 

نعرف كيف ننتخب رئيسا واي سلطة سنمنحه اياها«. 
واوضح “اخلطوة االولى هي ان يكون هناك قانون انتخابي. لم 

تكن هناك قط انتخابات رئاسية في ليبيا. هناك قضايا يتعني حلها«.
وحذر املبعوث االممي من مبادرات لم يتم التشاور بها تقوم بها 
بلدان منخرطة بامللف الليبي، وقال ان اخلطوات يجب ان تتم “حتت 

مظلة االمم املتحدة«.
ومنذ اطاحة نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 
غرقت ليبيا بنزاعات بني مجموعات مسلحة وسلطات سياسية 

متنافسة.

قادة العالم غير مكترثني باألزمة

سورية تغيب عن أجندة جلسات اجلمعية العامة لألمم املتحدة
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