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زلزال تونس

وائل قنديل

، واسألها: 
ً
انفرد بنفسك قليال

كيف كان العالم قبل ظهور عبد 
الفتاح السيسي؟ احسبها على 

كل املستويات، أمنيًا واقتصاديًا 
وإنسانيًا، دعك من السياسة اآلن. 

هل كان »داعش« بهذا الحجم 
املخيف؟ هل كان الشارع بهذا الرعب 

والتوحش؟ هل كان اإلنسان بهذه 
البالدة في اإلحساس، التي تجعله 

يصفق للظلم وللقمع ولإلهانة، 
ويتعاطى بنذالة وخسة مع الحق 

والعدل والكرامة، خوفًا من عقاب، 
أو طمعًا في مكافأة من الظالم، كما 

ترى حولك وتسمع هذه األيام؟
احسبها في مصر، وفي الدول 

العربية، واضعًا أمامك مؤشر الحالة 
اإلنسانية. في البداية، ستكتشف 

العديد من عالمات االنهيار الشامل 
في منظومة العالقات بني املواطن 

وجاره، أو زميله، أو حتى أخيه، وبني 
املواطن والوطن نفسه، ستجد أن 

الشعب العربي دخل في أتون حالة 
اغتراب مرعبة، باملفهوم الوجودي، 
 عنه 

ً
سواء كان في وطنه، أو راحال

إجباريًا. انظر حولك مرة أخرى، 
ها هي »داحس والغبراء« اشتعلت 

مجددًا، بامتداد خارطة الوطن 
العربي، وتطورت املسألة من خالفات 

بني األنظمة، إلى ما ينذر بتحولها 
إلى اشتباك شعوبي ممجوج، في 

ظل التحريض املتواصل على مدار 
األربع وعشرين ساعة، من قبل 
منابر إعالمية، عربية، تعتبر أن 

ما بينها وبني أفيخاي أدرعي، من 
ارتباطات، أقدس مما بينها وبني 

الشقيق العربي من روابط دم ودين 
ولغة وثقافة. وهذا كله منبته ما 

جرى ويجري على مستوى الداخل 
املصري، حيث كل ما يصدر عن 

السيسي ونظامه، من أقوال أو أفعال 
أو قرارات وتشريعات، يبدو مثل 
براميل من املازوت تلقى، بوعي، 
إلضرام حرائق الفتنة الطائفية، 

بني مسلمني ومسيحيني، وتأجيج 
الجحيم املجتمعي الذي افتتحه 
السيسي في 2013 بمحرقتي 
رابعة العدوية ونهضة مصر، 

وما جاء بعدهما من حرائق نفخ 
فيها فاسدون وأشرار من النخبة 

السياسية والثقافية.
 هذه املأساة من التغييب الكامل 

العتبارات الروابط األسرية، 
غ عن 

ّ
واإلنسانية، التي جعلت األخ يبل

أخيه، والجار يرقص في هيستيريا، 
بينما جنازة جاره تمر أمامه، 

واملوظف يفترس زميله، ويشي 
به، تزلفًا للمدير، يراد لها أن تتسع 

وتتمدد اآلن، ليتم تعميم الحالة 
املصرية نموذجًا حاكمًا للعالقات 

العربية-العربية.
حري بكل إنسان عربي، في هذه 

 
ً
األيام املباركة، أن يصوم قليال

عن الصياح الهستيري بشعارات 
الوطنية الزائفة، وأوهام الريادة، 

في وطن صار كله تابعًا منقادًا، 
ويحاول أن يجدد إنسانيته، ويكون 

مع العدل والحق، مع اإلنسان.
وقبل ذلك أدعوه، مرة أخرى، لكي 

يقارن بني خارطة املنطقة قبل 
ست سنوات، مع بزوغ فجر الربيع 

العربي، وبني الكابوس اإلقليمي الذي 
يحاصر الجميع اآلن، ليرى كيف أن 

العالم كان أكثر إنسانية وسالمة 
نفسية حني كان هناك احترام لحق 

الشعوب في الحلم بالتغيير.
إن الذين يستثمرون في الخراب 

األممي الشامل، وينفقون، بسخاء، 
على املقتلة الدائرة في مصر، 

ويبددون موارد الشعوب وطاقاتها، 
في اإلنفاق على مشروع السيسي، 
يبدون وكأنهم يلبون دعوة إيهود 

باراك، حني قال في مقابلة على 
CNN عقب انقالب السيسي 

مباشرة: »أعتقد أن العالم بأسره 
يجب أن يدعم السيسي، ربما 

إذا دعمناه نحن فسوف نحرجه 
ولن يساعده ذلك، ولكن السيسي 
والقيادات الليبرالية مثل البرادعي 
يستحقون دعم العالم الحر، لقد 

جرى انتخاب مرسي بنزاهة نسبيا، 
ولكنه استخدم األدوات من أجل 

تحويل االنتخابات الديمقراطية إلى 
نظام شمولي متشدد يستند إلى 
الشريعة اإلسالمية، وقد رفضه 

م ضميرك، 
ِّ
شعبه«. مرة أخرى، ٓحك

وجدد إنسانيتك، وقارن بني شكل 
العالم، قبل وبعد السيسي.

عالم 
بال سيسي

مرور
الكرام

طاول الدمار أكثر 
من 80 في المائة من 

مدينة الموصل

العبادي سيعلن بنفسه 
تحرير الموصل وبدء 

تحضيرات لالحتفال

للحديث تتمة...

آخر فصول 
معركة الموصل

المعارضة أولوية النظام الـسوري في البادية

دخلت معركة تحرير مدينة الموصل فصلها األخير بعد نحو 8 أشهر من انطالقها، 
»الدولة  تنظيم  من  مقاتل   300 نحو  سيطرة  تحت  فقط  أحياء  ثالثة  بقاء  مع 
اإلسالمية« )داعش(، في ظل ترجيحات بحسم المعركة خالل أسبوع، فيما يسعى 

رئيس الوزراء حيدر العبادي لتجيير اإلنجاز لمصلحته

عثمان المختار

نــحــو 300 مــقــاتــل فــقــط غــالــبــيــتــهــم 
انتحاريون ومن جنسيات مختلفة، 
صاروا محاصرين منذ أمس األحد 
في املوصل، في املربع ذاته الذي شهد ظهور 
زعــيــم تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعـــش( 
أبـــو بــكــر الــبــغــدادي قــبــل نــحــو ثـــاث ســنــوات 
العراق وسورية.  مدن  على  معلنًا »خافته« 
فــاملــعــركــة فــي املــديــنــة وصــلــت إلـــى مرحلتها 
بغطاء  مدعومة  العراقية  والــقــوات  األخــيــرة، 
أمــيــركــي فــرنــســي كــنــدي بــريــطــانــي تحاصر 
األيمن  القديمة وسط ساحل املوصل  البلدة 
املقاتلني  أمــام  من كل االتجاهات، وال سبيل 
ــتـــســـام أو مــواصــلــة  ــــوى االسـ الــثــاثــمــئــة سـ
القتال حتى النهاية. وتؤكد مصادر عسكرية 
عــراقــيــة لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن الــحــســم لن 
يــطــول أكــثــر مــن أســبــوع آخــــر، والـــهـــدف منع 
اســتــمــرار التنظيم فــي الــقــتــال حــتــى يـــوم 10 
يــونــيــو/حــزيــران الــــذي يـــصـــادف يـــوم إعـــان 
ســقــوط املــوصــل عــام 2014. فــي هــذه األثــنــاء، 
الــوزراء،  قــال مسؤولون في بغداد إن رئيس 
حــيــدر الــعــبــادي، أمـــر بــالــبــدء فــي التحضير 
الحتفال واســع فــي الــبــاد مــع إعــان تحرير 
املــــوصــــل الــــــذي ســيــتــم مــــن خـــــال شــخــصــه، 
وليس في بيان عسكري كما حصل في باقي 
زعت من تنظيم »داعش« 

ُ
مدن العراق التي انت

في أوقات سابقة.
ــــش« فــي املــوصــل،  عملية إنــهــاء وجــــود »داعـ
فت 

ّ
ثــانــي أكــبــر مـــدن الـــعـــراق بــعــد بـــغـــداد، كل

أكــثــر مــن 30 ألـــف مــدنــي بــني قــتــيــل وجــريــح، 
ــقـــطـــوا خـــال  ــاء وأطـــــفـــــال سـ غــالــبــيــتــهــم نــــســ
املعركة،  عمر  مــن  املــاضــيــة  الثمانية  األشــهــر 
أكتوبر/ من  عشر  السابع  في  انطلقت  التي 
 عن مئات 

ً
تشرين األول العام املاضي، فضا

دولية  منظمات  سّجلتها  الــتــي  االنــتــهــاكــات 
ومحلية. وضع تحاول بغداد التغاضي عنه 
املفزعة للضحايا  الحصيلة  ب إعان 

ّ
وتتجن

املدنيني، في نفس درجة حرصها على التكتم 
على عدد خسائر الجيش والقوات النظامية 
التي  الشعبي«  »الحشد  ومليشيات  األخــرى 
فاقت عتبة العشرين ألف قتيل وجريح، عدا 
عن دمــار كبير في املدينة طــاول أكثر من 80 
في املائة منها، وقّدرته بلدية املوصل بأكثر 

من 50 مليار دوالر.
ــكـــريـــون فــــي بـــغـــداد  وقـــــــال مــــســــؤولــــون عـــسـ
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ثــاثــة  ــل لـ واملــــوصــ
أحياء فقط ما زالت تحت سيطرة التنظيم، 
هي الشفاء وباب سنجار واملدينة القديمة، 
ــاء ذاتـــهـــا الـــتـــي يـــجـــري الــقــتــال  ــيــ وهــــي األحــ
بالتزامن مع  أمــس،  أطرافها منذ فجر  على 
القصف األميركي والصاروخي الذي تنفذه 
مسؤولون  ويرجح  العراقي.  الجيش  قــوات 
عــراقــيــون وجــــود أكــثــر مـــن 125 ألـــف مــدنــي 
داخــل أحياء الشفاء وبــاب سنجار واملدينة 
الـــقـــديـــمـــة، أجـــبـــرهـــم الــتــنــظــيــم عــلــى الــتــنــقــل 
مــعــه أيــنــمــا تـــوّجـــه، فـــي تــكــيــتــك يــهــدف ملنع 
الستخدام  أو  وســيــاراتــه،  قوافله  استهداف 
هؤالء املدنيني كدروع بشرية، وصفهم أحد 
ضــبــاط الــجــيــش الــعــراقــي بــأنــهــم مــكــدســون 
ــازل بـــا حــــول أو قـــــوة. وأضــــاف  ــنــ داخـــــل املــ
العقيد ماجد الحياني، في حديث لـ«العربي 
الجديد«: »نخشى أن تنتهي املعركة بمجزرة 
التي  واملساحة  كبير  املدنيني  فعدد  أخــرى، 
يــتــواجــدون فــيــهــا صــغــيــرة جــــدًا، والتنظيم 
اآلن«،  لــذلــك، حــتــى  بــــوادر  لــن يستسلم وال 
مشيرًا إلــى أنــه »لـــوال املــدنــيــون لتم اإلعــان 
عن تحرير تلك األحياء الصغيرة في يومني 
العثرة هــو عــشــرات اآلالف  فــقــط، لكن حجر 
مــن الــبــشــر فــيــهــا«. مــن جــهــتــه، قـــال املتحدث 

بــاســم قــيــادة الــعــمــلــيــات الــعــراقــيــة املشتركة، 
الــعــمــيــد الـــركـــن يــحــيــى الـــزبـــيـــدي، لـــ«الــعــربــي 
باتت  العسكرية  الناحية  »مــن  إنــه  الجديد«، 
املدينة تحت السيطرة بشكل كامل، فاألحياء 
التي يتحّصن فيها داعش محاصرة، وأفراد 
أن  فيها«، مؤكدًا  فاعلني  باتوا غير  التنظيم 
»املعركة باتت في فصلها األخير بعد نحو 8 
أشهر من بدايتها«. أما قائد عمليات الجيش 

محمد أمين

التابعة  لــلــمــفــاوضــات  العليا  الهيئة  تــجــري 
يونيو/حزيران  مطلع  السورية  للمعارضة 
 ملسيرتها منذ تشكيلها 

ً
املقبل، تقييمًا كاما

فـــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض أواخــــر 
العملية  على  املباشر  لإلشراف   ،2015 العام 
النظام، ضمن مسار جنيف،  التفاوضية مع 
ــراوح مــكــانــه، بــســبــب رفــض  ــ ــزال يــ ــ ــــذي ال يـ الـ
الــنــظــام وحــلــفــائــه تسهيل الــتــوصــل إلـــى حل 
سياسي وفق القرارات الدولية. في هذا الوقت، 
التصعيد«  »تخفيف  مناطق  تشهد  وبينما 
األربــع، هــدوءًا شبه تــام، فإن املعارك العنيفة 
تــتــركــز هـــذه األيــــام عــلــى جــبــهــات الــقــتــال مع 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( في الرقة 
وديـــر الــــزور، والــبــاديــة الــســوريــة، مــع إسناد 
كبير من الجهة العراقية للحدود، إذ وصلت 
فجر األحد وحدات الحرس الثوري اإليراني 

ــلــــواء الـــركـــن نــجــم الـــجـــبـــوري،  فـــي نــيــنــوى الــ
فــرّجــح فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
حسم املعركة »خال أيام معدودة«. وأضاف 

ُ
ت

الــجــبــوري أن »الـــتـــقـــّدم مــســتــمــر وســـط حــالــة 
تراجع ألفراد داعش، وفي حال استمر التقّدم 
في األحياء الثاثة فإن إعان تحرير املوصل 

بشكل كامل سيكون خال أيام قليلة«.
ــد »داعـــــش« مــا أطــلــق عــلــيــه سابقًا 

َ
ــق

َ
ف فعليًا 

»رحـــم الــخــافــة«، فمساحة 4 فــي املــائــة فقط 
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا فـــي املـــوصـــل مستمرة 
بالتناقص، كما أن صوته الذي حرص، طيلة 
توقف  قد  يتوقف،  أال  على  املاضية،  األشهر 
، وهو »إذاعة البيان« التي كانت تبث من 

ً
فعا

داخل املوصل. 
وكـــان آخــر بــيــان لــإلذاعــة التقط عبر أجهزة 
الراديو عبارة عن تهديد ووعيد، ومما جاء 
فيه: »دفنونا وما علموا أننا مجرد بــذور... 
جــنــود  مـــن  جــنــدي  آالف   5 أن  فــخــرًا  يكفينا 
ــــام صـــمـــدوا ثــمــانــيــة أشــهــر أمـــام  ــة اإلسـ دولــ
جيوش خمس دول كبرى«. وبدا على البيان 
ركــــاكــــة الــتــعــبــيــر بــحــســب مــــصــــادر مــحــلــيــة، 
وهــو مــا يؤكد أن القائمني على اإلذاعـــة إما 
 

َ
ــتــلــوا أو انــســحــبــوا مــن مــواقــعــهــم ولـــم يبق

ُ
ق

ومــســلــحــي حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي ومــلــيــشــيــا 
ــد الــشــعــبــي  ــيـــون ومـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــشـ ــمـ ــاطـ فـ
مــدعــومــة مـــن الـــطـــيـــران الـــعـــراقـــي إلــــى طــريــق 
سنجار سورية غربي املوصل بعد دخولهم 
بلدة القحطانية والتوغل داخل قرى وبلدات 
عدة قرب مدينة البعاج الحدودية مع سورية 
على بعد 36 كم من أول املدن السورية. وقال 
الــعــراقــي، إن الحملة  مــســؤولــون فــي الجيش 
التي يشارك بها أكثر من 30 ألف عنصر من 
املليشيات املوالية إليران بمشاركة فاعلة من 
وحـــدات الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي ومليشيا 
إيرانيني  مقاتلني  من  تتألف  التي  فاطميون 
 عن 

ً
وأفــغــان بــقــيــادة علي فــيــروز زاده فــضــا

اللبناني عبر  الله  مشاركة رمــزيــة مــن حــزب 
مستشارين، حققت تقدمًا كبيرًا في املساحة 
املستهدفة من عمليتها العسكرية مع الحدود 
قرى  املليشيات على  مــع ســوريــة. وسيطرت 
ــبـــي وكــــوجــــو وتـــل  ــوهـ املـــلـــيـــحـــات ورفــــيــــع والـ
الجنوبية  وبسكي  الشمالية  وبسكي  غــزي 
والحاتمية والقابوسية والنجدية والشامية 
وقــريــة املـــر إضــافــة الـــى الــقــحــطــانــيــة وأجــــزاء 
من الحمدانية، بهدف ربط الحدود العراقية 
السورية من ضمن ما يعرف بـ«طريق بغداد 

دمشق طهران«.
ــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، أمــس  ــ واســتــقــدمــت قـ
األحـــــــــد، تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة إلــــــى الـــبـــاديـــة 
السورية، في ريف السويداء الشرقي جنوب 
ــالـــت مــــصــــادر، لـــ«الــعــربــي  ــرق ســــوريــــة. وقـ شــ
والدبابات  املــدرعــات  أرتـــااًل من  إن  الجديد«، 
النظام  لــقــوات  التابعة  العسكرية  واآللــيــات 
الـــســـوري وصــلــت إلـــى منطقة تــل الــزلــف في 
الــبــاديــة الــســوريــة بــريــف الــســويــداء الشرقي، 
ــــي عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة ضــد  ــلــــمــــشــــاركــــة فــ لــ
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــســلــحــة فـــي املــنــطــقــة. 
وكانت املعارضة سيطرت على املنطقة بعد 
طـــرد تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــش( 

باالنغماسيني.  ُيعرف  وما  االنتحاريون  إال 
وقــــال الــنــقــيــب فـــي الــفــرقــة الـــســـادســـة عــشــرة 
ــاتــــف حــــســــني، إن »داعــــــش  ــــي الــــجــــيــــش، هــ فـ
إلعاقة  بكثافة  االنتحاريني  حاليًا  يستخدم 
التقّدم وكذلك إليقاع خسائر في صفوفنا«. 
وأضــــاف فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»االنتحاريني على نوعني، بعضهم بأحزمة 
ناسفة، والثاني عبارة عن سيارات مفخخة 
مــخــبــأة داخـــــل املــــنــــازل وتـــخـــرج فـــجـــأة على 
ــارع«،  ــاق أو الــــشــ ــزقــ ــقــــوات الـــتـــي تـــدخـــل الــ الــ
مشيرًا إلى أن »ساح القنص هو اآلخر فعال 

لدى التنظيم«.
ــلـــس املــــوصــــل  ــتــــه، قـــــــال عــــضــــو مـــجـ مـــــن جــــهــ
لـ«العربي  العبار،  حسام  املحلية(  )الحكومة 

الجديد«، إن التنظيم يتخذ من األهالي 
فــي األحــيــاء الثاثة دروعـــًا بشرية. وأضــاف 
أن »مسألة األهالي عقدة صعبة للغاية وفي 
التحرير سيكون خال  حال تم تافيها فإن 
إفـــراط بالقوة يعني  أكــثــر، لكن أي  يومني ال 

مجزرة، إن لم تكن عدة مجازر«.
وأكـــد مــســؤول عــراقــي فــي بــغــداد لـــ«الــعــربــي 
لاحتفال  واســعــة  تحضيرات  بــدء  الجديد« 
بتحرير املوصل، في محاولة على ما يبدو 

منها بداية مايو الحالي، في حني بدأت قوات 
النظام بشن هجوم على املنطقة منذ أسبوع، 
وتمكنت من انتزاع عدة مواقع من املعارضة. 
ــادر إلــــى أن الـــتـــعـــزيـــزات ربــمــا  ولــفــتــت املــــصــ
تهدف إلى منع سقوط مناطق بيد املعارضة، 
أو شن هجوم جديد ضدها في املنطقة، حيث 
معاكسة ضد  بشن هجمات  املعارضة  تقوم 

قوات النظام التي تقدمت هناك.
ــتـــحـــواذ  ــعـــارك االسـ ــمـ وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل بـ
ــبــــاديــــة، تــــصــــّدت املـــعـــارضـــة  عـــلـــى مـــنـــاطـــق الــ
الــســوريــة املــســلــحــة، أمـــس، لــهــجــوم مــن قــوات 
الــنــظــام الـــســـوري عــلــى مــواقــعــهــا فــي منطقة 
تـــل مـــكـــحـــول. وقـــالـــت مـــصـــادر مـــيـــدانـــيـــة، إن 
املعارضة السورية املسلحة تمكنت من صد 
هــجــوم لــقــوات الــنــظــام الــســوري واملليشيات 
لها على منطقة تل مكحول، جنوب  املوالية 
البادية  فــي  شــرق مــطــار »الــســني« العسكري 
الشرقي  القلمون  ملنطقة  املتاخمة  الشامية 
تدمير  إلــى  مشيرة  الجنوبي،  حمص  بريف 
ــتــــل وجـــرحـــت  ــــال املــــواجــــهــــات وقــ دبــــابــــة خــ
النظام  وجــاء هجوم  للنظام.  تابعة  عناصر 
إثـــر تمكنه أخــيــرًا مــن الــســيــطــرة عــلــى موقع 
البحوث العلمية ومحيطه، بعد هجوم شنه 
انـــطـــاقـــًا مـــن مــنــطــقــة حـــاجـــز ظـــاظـــا وبــيــوت 
شــهــيــب قـــرب طــريــق دمــشــق بـــغـــداد الــواصــل 
ــــدودي مــــع الــــعــــراق  ــحــ ــ ــنـــف الــ ــتـ ــــى مـــعـــبـــر الـ إلــ
والـــقـــريـــب مـــن األراضــــــي األردنــــيــــة. وتـــحـــاول 
قوات النظامم السوري، مدعومة بمليشيات 
الروسي، بسط سيطرتها  والطيران  أجنبية 
عــلــى مـــزيـــد مـــن املــنــاطــق وتــوســيــع نــفــوذهــا 
فـــي الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة والــقــلــمــون الــشــرقــي، 
عــلــى حــســاب املــعــارضــة الــســوريــة املــســلــحــة، 
»داعــش«  لتنظيم  كبير  تراجع  مع  بالتزامن 

في جبهات املنطقة.
إلــــى ذلـــــك، اســـتـــمـــرت االشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة 
بـــني »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( 

الــعــبــادي لتجيير اإلنــجــاز لصالحه من  مــن 
املدينة شخصيًا،  خال إعانه بيان تحرير 
أعلنتها  التي  األخـــرى  البيانات  عكس  على 
وزارة الدفاع في السنوات املاضية. وستكون 
بــغــداد وعــدد  فــي  الــتــي ستقام  التحضيرات 
من محافظات الجنوب بالتزامن مع وصول 
الــعــبــادي إلـــى املـــوصـــل الــتــي ســُيــعــلــن منها 

بيان التحرير. 
ومن املقرر أن تكون أول خطوة للحكومة بعد 
اإلعمار  ملؤتمر  الدعوة  املدينة  تحرير  إعــان 
الـــذي تــم االتــفــاق عليه مــع الــجــانــب الكويتي 
بــإشــرافــه، وفــقــًا ملــصــادر حكومية في  ليكون 
ــــدت أن أي خـــطـــوات ســيــاســيــة مع  بـــغـــداد، أكـ
ية بشأن إقليم املوصل 

ّ
األكراد أو القوى السن

ــــرح إنـــشـــاؤه كــحــل بــديــل، أو مــشــروع 
ُ
الــــذي ط

الــحــكــم الــعــســكــري ملحافظة نــيــنــوى، لــن ُيــثــار 
الجزيرة  فــي  املــعــارك  اســتــمــرار  حاليًا بسبب 
ــبــــعــــاج ومـــنـــاطـــق غـــــرب نـــيـــنـــوى. ونــقــلــت  والــ
وســــائــــل إعـــــــام عـــراقـــيـــة عــــن مـــســـؤولـــني فــي 
مجلس الوزراء تأكيدهم إلغاء الحكومة نظام 
الدوائر الحكومية البديلة الخاصة بمحافظة 
نــيــنــوى، وتــشــكــيــل لــجــنــة ملــتــابــعــة عــــودة تلك 

الدوائر فورًا إلى مدينة املوصل.

وتــنــظــيــم »داعــــــــش«، أمــــس األحــــــد، فـــي ريــف 
الــرقــة الشمالي، إذ تـــدور مــعــارك كــر وفــر في 
بالتزامن  السكر،  ومعمل   177 الفرقة  محيط 
مــع اســتــهــداف طــوافــات تابعة إلــى التحالف 
الــــدولــــي مـــواقـــع لــلــتــنــظــيــم. فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
الــشــعــب«  قــصــفــت مليشيا »وحـــــدات حــمــايــة 
الكردية، التي تعتبر العمود الفقري لـ«قوات 
الثقيلة  بــاملــدفــعــيــة  الــديــمــقــراطــيــة«،  ســـوريـــة 
األحــيــاء الــشــمــالــيــة مــن مــديــنــة الــرقــة. وتــركــز 
الــقــصــف عــلــى أحـــيـــاء الــرمــيــلــة و23 شــبــاط 
طيران  قصف  كما  الــصــوامــع.  دوار  ومنطقة 
التحالف الدولي مواقع قرب مدرسة الرشيد 
معاوية  ومــدرســة  الــوطــنــي  املشفى  ومحيط 
الــرقــة. وفــي سياق  الفرن في مدينة  ومنطقة 

متصل، شن طيران، يرجح أنه تابع للتحالف 
الـــدولـــي، غــــارات عــلــى مــقــر لتنظيم »داعـــش« 
البوكمال في  فــي مدينة  الهجانة  فــي شــارع 
ريف دير الزور الشرقي، ما أسفر عن تدميره 

بشكل كامل ومقتل كل من كان فيه.
ســيــاســيــًا، قـــال أحــمــد الــعــســراوي، وهـــو أحــد 
الهيئة  فــي  الوطنية  التنسيق  هيئة  ممثلي 
إن  الجديد«،  لـ«العربي  للمفاوضات،  العليا 
الهيئة العليا ستعقد اجتماعات في 5 يونيو 
وفق  املفاوض  والوفد  الهيئة،  عمل  لـ«تقييم 
املتغيرات اإلقليمية والدولية الخاصة بامللف 
ــــوري«، مــرجــحــًا عــقــد جـــولـــة تــفــاوضــيــة  ــــسـ الـ
سابعة بني املعارضة والنظام، ما بني 12 و15 
وأكد  السويسرية.  جنيف  مدينة  في  يونيو 

أن املعارضة السورية ال تزال جادة بالتوصل 
إلى حل سياسي، مضيفًا إن »النظام يحاول 
يـــؤدي بالنهاية إلى  الــحــل ألنــه  تعطيل هــذا 
ــاول تــجــنــبــه بشتى  ــا يـــحـ ــو مـ تــقــويــضــه، وهــ
الـــســـبـــل«. وأشـــــار الـــعـــســـراوي إلــــى أن املــوفــد 
إلــى ســوريــة، ستيفان دي ميستورا  األمــمــي 
»لـــيـــس صـــاحـــب قــــــرار«، مــضــيــفــًا »هــــو مــوفــد 
له  دولـــي يعمل ضــمــن صــاحــيــات ممنوحة 
من قبل مجلس األمن الدولي، واألمــني العام 
لألمم املتحدة«، رافضًا توجيه تهم إلى املوفد 
األمـــمـــي. مــن جــهــتــهــا، أشــــارت عــضــو الهيئة 
أن  إلى  األتاسي،  للمفاوضات، سهير  العليا 
اجتماعات الرياض، في الخامس من الشهر 
املقبل، ستضع استراتيجية للمرحلة املقبلة، 
خــصــوصــًا للجولة الــســابــعــة مــن مــفــاوضــات 
السابقة،  الــفــتــرة  تقييم  إلــى  إضــافــة  جنيف، 
املفاوضات.  من  السادسة  الجولة  خصوصًا 
ــاســــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي  ــــدت األتــ وأكــ
الجديد«، أنه ليس لدى الهيئة نوايا إلجراء 
املــفــاوض، مضيفة  تغيير في وفــد املعارضة 
»هذا األمر يعتمد على التقييم والضرورات«. 
وكـــــان دي مــيــســتــورا أعـــلـــن، فـــي 19 مــايــو/

أيـــار الــحــالــي، انــتــهــاء الــجــولــة الــســادســة من 
اختراق  تحقيق  دون  مــن  جنيف  مفاوضات 
هام، من شأنه فتح أفق أمام هذه املفاوضات، 
ــا لــم  ــهـ ــرة أنـ ــ ــثـــر مــــن مـ ــلـــن الـــنـــظـــام أكـ ــتـــي أعـ الـ
تــزال  ال  السورية  املعارضة  لكن  تعنيه.  تعد 
رافضة  مع مسار جنيف،  بإيجابية  تتعامل 
مــحــاوالت روســيــة حثيثة لــصــرف االهــتــمــام 
عــنــه لــصــالــح مــســار أســتــانــة. وال ُيــتــوقــع أن 
مفاوضات جنيف  من  املقبلة  الجولة  تحقق 
استبعاد  مسألة  أن  خصوصًا  هامة،  نتائج 
ــان حكمه  رئــيــس الــنــظــام، بــشــار األســـد، وأركــ
حل بعد، إذ لم تبد 

ُ
من املرحلة االنتقالية لم ت

موسكو مرونة كافية على هذا الصعيد، رغم 
الضغوط الدولية املتاحقة عليها.

حسم خالل أيام 
والعبادي يريد تجيير 

االنتصار لمصلحته

دمار هائل بالموصل مقّدر بـ50 مليار دوالر )كريم صاحب/فرانس برس(

مسلح تابع لقوات النظام السوري قرب الحدود مع العراق في 10 مايو الحالي )فرانس برس(

وليد التليلي

ليس من املبالغة اعتبار ما أقدمت 
عليه الحكومة التونسية األسبوع 

املاضي بالزلزال، عندما قامت 
بطريقة مفاجئة للجميع بتوقيف 
عدد من رجال األعمال املعروفني، 
الذين كان يتصور كثيرون أنهم 

فوق املساءلة بحكم تنامي ثرواتهم 
وتأثيرهم في مجريات األحداث في 
البالد. ولئن ربط كثيرون بني هذه 

العملية ومقاومة الفساد، فإن ما 
تبنّي شيئًا فشيئًا بعد ذلك أحال إلى 
ما هو أكبر وأخطر من الفساد املالي 

أو التهريب، مع خطورة ذلك على 
الوضع الهش في تونس، إذ تحّولت 

األمور إلى مجال األمن القومي، 
وقررت النيابة العسكرية في تونس، 

فتح بحث تحقيقي ضد رجل 
األعمال شفيق جراية وكل من يمكن 

أن يكشف عنه التحقيق، بسبب 
»االعتداء على أمن الدولة الخارجي 

والخيانة واملشاركة في ذلك، ووضع 
النفس تحت تصرف جيش أجنبي 

زمن السلم«، وهي تهم خطيرة للغاية 
تصل عقوبتها إلى الحد األقصى. 

ويرجح مراقبون في تونس أن حملة 
التوقيفات ستتواصل وربما تشمل 

العشرات من قطاعات مختلفة 
تسّربت إليها العدوى. وعلى الرغم 

من أن امللف أصبح اآلن بيد القضاء 
ليحسم في ما إذا كان املتهم بريئًا 

أو مدانًا، فإن ما أقدم عليه رئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد، 
يبدو بمثابة الزلزال الحقيقي الذي 

غّير املعطيات السياسية بالذات، 
وكليًا لصالحه، وأربك األحزاب 

السياسية في االئتالف الحكومي 
وفي املعارضة، وتحّولت سهام 
منتقديه قبل أيام بسبب أحداث 

تطاوين، إلى حملة مناصرة شعبية 
قفزت به إلى أعلى املراتب.

ويتساءل التونسيون اآلن عن 
الخطوة التالية، وإذا ما كان الشاهد 

سيستثمر هذا املد الشعبي ويستمر 
في الطريق التي اكتشفها إلى قلوب 
التونسيني، أم أن الزلزال هو مجرد 

هزة أرضية بسيطة ستعبر تبعاتها 
بسرعة، خصوصًا أمام مقاومة 

الشبكة املناهضة املرتقبة.
ولئن بدا األمر بهذه املثالية في 
مرحلته األولى، فإن الشاهد قد 
يكون عاين عن قرب ردود فعل 

األحزاب ومراكز القوى في تونس، 
وفهم بالتأكيد أن األمر لن يعجبها 

بالضرورة، ألسباب سياسية 
موضوعية في زحمة مرحلة 

التنافس التي تمّيز املشهد التونسي، 
وأولها من داخل حزبه »نداء تونس«. 

ومع أنه سحب البساط من تحت 
كثيرين بضربة معلم واحدة كما في 

الشطرنج، فإنه سيستعد بالتأكيد 
للموجة املوالية، ألن الزلزال تصاحبه 

دائمًا ارتدادات.

واصلت قوات النظام 
السوري إرسال تعزيزات 

عسكرية إلى البادية 
السورية، في إطار 

محاوالتها توسيع 
نفوذها في البادية 
والقلمون الشرقي، 

على حساب المعارضة 
السورية المسلحة، فيما 

تشهد مناطق »تخفيف 
التصعيد« هدوءًا

وّجه معارضون سوريون انتقادات الذعة إلى المبعوث األممي إلى سورية، 
مفاوضات  من  السادسة  الجولة  عقب  )الصورة(،  ميستورا  دي  ستيفان 
اعتقادهم  ــن  ع معربين  جــنــيــف، 
تصب  مكشوفة  أالعيب  »يتبع  بأنه 
مشيرين  ــام«،  ــظ ــن ال مصلحة  ــي  ف
 ،1 جنيف  ببيان  »يستخف  أنــه  إلــى 
التي  الــالحــقــة،  الــدولــيــة  والـــقـــرارات 
لتحقيق  واضحة  ضوابط  حــددت 
سورية«.  في  حقيقي  سياسي  انتقال 
وذهب بعضهم إلى مطالبة الهيئة 
التحرّك،  بسرعة  للمفاوضات  العليا 

والمطالبة باستبداله.

مطالبة بتغيير دي ميستورا

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

يواصل محافظ عدن السابق، جنوبي 
ــــذي  ــيــــدي، والـ ــيـــمـــن، عــــيــــدروس الــــزبــ الـ
يــتــرأس مــا ُســمــي »املــجــلــس االنتقالي 
ــه  ــتـ ــــي« االنـــــفـــــصـــــالـــــي، جـــولـ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
الخارجية، منذ اليوم الثاني لتأسيس 
املجلس في 11 مايو/ أيار الحالي، في 
الــغــمــوض تفاصيل  فــيــه  وقـــٍت يكتنف 
ــا الـــقـــيـــادي  ــهـ ــريـ ــلـــــقـــــاءات الــــتــــي يـــجـ الـــ
ــه يــؤســس  ــــذي أعـــلـــن أنــ الــجــنــوبــي، والــ
دولة )منفصلة( جنوبًا في اليمن، بناًء 
عــلــى الــحــدود الــشــطــريــة الــســائــدة قبل 

إعادة توحيد الباد عام 1990. 
وأكـــــدت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن »املــجــلــس 
»العربي الجديد«،  االنتقالي« في عدن لـ
أن رئيس املجلس، عيدروس الزبيدي، 
ــة  ــريــ مــــــوجــــــود فــــــي الــــعــــاصــــمــــة املــــصــ
أيــام،  منذ  إليها  انتقل  والتي  القاهرة، 
فـــي زيـــــارة غــيــر مــعــلــنــة، مـــن املـــقـــرر أن 
يــلــتــقــي خــالــهــا مـــســـؤولـــني مــصــريــني 
إلجراء مباحثات يطغى عليها الجانب 
السري، لكنها تأتي عمومًا في سياق 
التطورات األخيرة التي شهدتها عدن 
ومــحــافــظــات جــنــوبــي وشــرقــي اليمن، 

منذ 27 إبريل/ نيسان املاضي.
عّد زيارة الزبيدي إلى القاهرة ثالث 

ُ
وت

الخارجية  جولته  بــدأ  أن  بعد  محطة 
من العاصمة السعودية الرياض التي 
اســتــمــر فــيــهــا ألســـبـــوع، ثــم انــتــقــل إلــى 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي، وتوصف 
لألحداث  األول  املحرك  بأنها  األخــيــرة 
والتطورات األخيرة في جنوب اليمن، 
ومــنــهــا انــتــقــل الــزبــيــدي إلـــى الــقــاهــرة. 
وفيما كانت زيارتا الزبيدي إلى جانب 
القيادي  االنتقالي،  املجلس  في  نائبه 
الــســلــفــي، هــانــي بــن بــريــك، إلـــى كــل من 
الــريــاض وأبــوظــبــي، ُمعلنتني مــن ِقبل 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي« عــلــى األقـــــل، إال 
ــارة الــقــاهــرة جـــاءت الفــتــة بعدم  أن زيــ
إعانها رسميًا من الزبيدي، من جهة، 
وبغياب رفيقه هاني بن بريك من جهة 

أخرى. 
وتحدثت مصادر أن األخير قام بزيارة 
غــيــر مــعــلــنــة إلـــى الــكــويــت، ولـــم يتسن 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــحـــصـــول على  لــــ

نـــفـــي أو تـــأكـــيـــد لــــذلــــك. وكــــانــــت جــولــة 
الزبيدي وبــن بريك قــد بــدأت فــي الـــ12 
من الشهر الحالي، عقب يوم واحد من 
إعـــان أســمــاء أعــضــاء املجلس املؤلف 
من 26 عضوًا، بينهم خمسة محافظني 
ملــحــافــظــات جــنــوبــيــة، مـــن بـــني ثــمــانــي 
مــحــافــظــات وهــــي حــضــرمــوت )كــبــرى 
املــحــافــظــات الــيــمــنــيــة شـــرقـــًا(، وشــبــوة 

وسقطرى ولحج والضالع.
ــدن قـــبـــل أســـابـــيـــع،  ــ ــذ مـــغـــادرتـــه عـ ــنـ ومـ
ــــارج الـــبـــاد،  ــــود الـــزبـــيـــدي خـ خــلــق وجـ
ــن الــــغــــمــــوض حـــــــول مــصــيــر  ــ ــة مــ ــ ــالـ ــ حـ
املجلس الذي دخل على خط التحّوالت 
 املحورية املهمة على صعيد ما يشهده 
الــبــلــد مــنــذ ســــنــــوات، إذ يــنــظــر بعض 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــولــ الـــيـــمـــنـــيـــني إلــــــى الــــجــ
ــيــــة«، بــوصــفــهــا  ــنــــوبــ لـــــ«الــــقــــيــــادة الــــجــ
لت ضربة قوية 

ّ
احتواًء لألزمة التي مث

يشدد  املقابل،  في  الشرعية.  للحكومة 
ــلـــس الـــجـــنـــوبـــي«، عــلــى  ــار »املـــجـ أنــــصــ
أن الــجــولــة الــخــارجــيــة تــأتــي فــي إطــار 
للمجلس  اإلقليمي  والــدعــم  التنسيق 
الــذي أعلن هدفه إقــامــة دولــة جنوبية 

مستقلة عن الشمال. 
والــبــيــانــات،  التصريحات  أحـــدث  وفــي 
املاضي،  الجمعة  يــوم  الزبيدي  أفصح 
في بيان له بمناسبة بدء شهر رمضان، 
ل مؤشرًا 

ّ
عن نقاط مهمة، يمكن أن تمث

التي  الخارجية  اللقاءات  طبيعية  عن 
ــــد ملــــن وصـــفـــه »شــعــب  يـــجـــريـــهـــا، إذ أكـ
الــجــنــوب الــعــظــيــم«، أن »هــيــئــة رئــاســة 
املــجــلــس االنــتــقــالــي مــســتــمــرة فــي بــذل 
ــًا  ــيــ ــــود جـــــبـــــارة داخــــلــــيــــًا وخــــارجــ ــهـ ــ  جـ
فــي ســبــيــل إيــصــال قضيته املــشــروعــة 
ــرار اإلقــلــيــمــيــة  ــ ــقـ ــ ــز صـــنـــع الـ ــراكــ إلـــــى مــ

والعربية والدولية«.
وأضــــــاف الـــزبـــيـــدي أن الـــجـــهـــود الــتــي 
تـــحـــدث عــنــهــا »حــقــقــت حــتــى الــلــحــظــة 
ــة، بــــالــــتــــوازي  ــوقــ ــبــ ــر مــــســ ــيــ ــائــــج غــ ــتــ  نــ
ــا فـــــي مـــســـار  ــودهــ ــهــ ــــرار جــ ــمـ ــ ــتـ ــ  مـــــع اسـ
العمل التنظيمي للمجلس واستكمال 

بناء هيئاته«. 
وفــــي إشــــــارة إلــــى خـــطـــوات مــقــبــلــة قد 
ــي األيــــــام  ــ ــمــــود جـــنـــوبـــًا فـ ــجــ تــــحــــرك الــ
واألســـابـــيـــع املــقــبــلــة، قــــال الـــزبـــيـــدي إن 
شهر رمــضــان ســوف يشهد »خطوات 

إجرائية ملموسة بإذن الله«.
الجنوبي«،  االنتقالي  »املجلس  وكــان 
انتهج سياسة الفتة،  قــد  إعــانــه،  منذ 
مطلب  أن  عــن  بــالــحــديــث  أواًل،  تتمثل 
ــة جــنــوبــيــة« أمـــر ال رجــعــة  »إقـــامـــة دولــ
التأكيد على  عنه، وعلى ذات السياق، 
ــعـــاون واإلشــــــــادة بـــــدول الــتــحــالــف  ــتـ الـ
واإلمــارات،  السعودية  بقيادة  العربي، 
الــــجــــنــــوبــــي  املـــــجـــــلـــــس  إن   والـــــــــقـــــــــول 
ــن أهــــــدافــــــه املـــعـــلـــنـــة  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
ــتـــهـــدف شــرعــيــة  بــــاالنــــفــــصــــال، ال يـــسـ
الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــدربـــه مــنــصــور 

»أي حال من األحوال«.  هادي بـ
املــتــســارعــة،  الــتــطــورات  وبــعــد سلسلة 
ــو/ أيــــــــار الــــحــــالــــي، دخـــل  ــايـــ مـــطـــلـــع مـــ
املــجــلــس فـــي جــمــود نــســبــي، تــراجــعــت 
الجولة  بسبب  التطورات،  وتيرة  معه 
املتوقع  من  والتي  لقيادته،  الخارجية 
املـــقـــبـــلـــة حـــاســـمـــة  الــــفــــتــــرة  ــــون  ــكـ ــ تـ  أن 

حول نتائجها.

القاهرة ثالث محطات جولة 
الوفد اليمني االنفصالي

الزبيدي: شهر رمضان 
سوف يشهد خطوات 

إجرائية ملموسة

انتقل رئيس »المجلس 
االنتقالي الجنوبي«، 

عيدروس الزبيدي، 
إلى القاهرة، في

 إطار جولته الخارجية 
التي شملت الرياض 

وأبو ظبي
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سياسة

الرباط ـ حسن األشرف

الذي  املغربي،  والتنمية  العدالة  يراهن حزب 
الوحدة وعدم  الجديدة، على  الحكومة  يقود 
التشرذم واالنقسام، وتجاوز  الوقوع في فخ 
حــالــة االحــتــقــان الــداخــلــي الــتــي اعــتــرتــه منذ 
ــرف ســـعـــد الـــديـــن  ــ تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مــــن طـ
العثماني، عقب إعفاء العاهل املغربي، محمد 
الــــســــادس، لــعــبــد اإللـــــه بـــنـــكـــيـــران. ومــبــاشــرة 
العثماني  طـــرف  مــن  الــحــكــومــة  تشكيل  بــعــد 
خــلــفــًا لــبــنــكــيــران، والـــقـــبـــول بـــحـــزب االتـــحـــاد 
العدالة  الــذي أصــرت قيادة حــزب  االشتراكي 
والتنمية على رفضه ما أفضى إلى أزمة في 
الـــ 6 أشــهــر، ظهرت  تشكيل الحكومة نــاهــزت 
الداخلي  الوضع  على  التحول  هــذا  تداعيات 
لحزب »اإلساميني«، والتي ال تزال مستمرة 
التوتر  أقــل. وتجلى  اليوم، وإن بدرجات  إلى 

الداخلي في حزب العدالة والتنمية في توالي 
لطريقة  رفضهم  أبـــدوا  قــيــاديــني  تصريحات 
 
ً
العثماني، فضا الحكومة من طرف  تشكيل 
عن انتقادات للبرنامج الحكومي الجديد، في 
من طرف  للحكومة  نقدية  يشبه مساندة  ما 
الحزب األغلبي. ويبدو أن »العدالة والتنمية«، 
بــخــاف مــا كـــان عــلــيــه األمــــر فــي عــهــد رئيس 
اختار  بنكيران،  اإللــه  عبد  السابق،  الحكومة 
غير  العثماني، خطًا  فترة واليــة  فــي  لنفسه، 
الحكومة،  لقرارات  املطلق  والتأييد  املساندة 
بكثير من  تتسم  إلــى مساندة  أكــثــر  يميل  إذ 

االنتقادات الحادة أحيانًا.
هذا التوجه ترجمته مداخلة الفتة قبل أيام، 
ونائب  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  فــي  للقيادي 
األمــــني الـــعـــام، عــبــد اإللــــه بــنــكــيــران، سليمان 
العمراني، داخل مجلس النواب، وجه عبرها 
ــام الـــنـــقـــد لــلــحــكــومــة، مــــا دفـــع  ــهـ ــددًا مــــن سـ ــ عــ
والتنمية«  »الــعــدالــة  أن  التأكيد  إلــى  كثيرين 
ــة داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة.  ــارضــ ــعــ ــبـــة املــ يــــرتــــدي جـ
وانتقد العمراني، بحضور العثماني، مواطن 
الــخــلــل فـــي الــعــمــل الـــحـــكـــومـــي، واضـــعـــًا يــده 
عــلــى مــا ســمــاه »املـــســـار الــديــمــقــراطــي املعتل 
لــم يصمت حــيــال تداعيات  أنــه  لــلــبــاد«. كما 
احتجاجات الحسيمة، وال إزاء اعتقال شباب 
بتهمة تمجيد قتل السفير الروسي في تركيا. 
العمراني لم يعتبر انتقاده لبعض األوضاع 
في الباد تنقيصًا من الحكومة الحالية، بل 
 في 

ً
دعمًا لها، من أجل أن تكون شريكًا فاعا

»فريق  أن  على  مشددًا  املؤسساتي،  املجهود 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، رغـــم تـــصـــدره لــألغــلــبــيــة، 
يــســانــد الــحــكــومــة بــطــريــقــة نــاضــجــة ونــفــس 

واالنـــتـــقـــادات،  اآلراء  ملختلف  الــرحــب  صــــدره 
للمؤسسات  الجميع  املقابل يخضع  لكن في 
الداخلية التي تفصل في الخافات، وينضبط 
املــــوافــــق والــــرافــــض لـــلـــقـــرارات الــــصــــادرة عن 

األجهزة القيادية للحزب.
الدكتور  األستاذ في جامعة مراكش،  ويقول 
»العربي  لـ تصريحات،  في  نشطاوي،  محمد 

اقـــتـــراحـــي نـــاصـــح« عــلــى حـــد تــعــبــيــره. رهـــان 
البعض على حـــدوث انــشــقــاقــات داخـــل حزب 
العدالة والتنمية، جراء رفض قيادات لطريقة 
 عن انتقاد مضامني 

ً
تشكيل الحكومة، فضا

املخطط الحكومي، يفنده 
الــعــثــمــانــي، الـــذي يــؤمــن بــوحــدة الــحــزب رغــم 
ــة. ويـــقـــول  ــيـ ــالـ ــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـ ــتــــافــ االخــ
الوطني  املجلس  رئــيــس  بصفته  العثماني، 
ــة والــــتــــنــــمــــيــــة، فـــــي تـــصـــريـــح  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ لــــحــــزب الـ
ــد«، إن حـــزبـــه »مــتــمــســك  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
ــل اآلراء  ــد، بـــالـــرغـــم مـــن كـ ــتـــوحـ بـــالـــوحـــدة والـ
التي يبدو لآلخرين  والتصريحات واملواقف 
ــفــــراط تــمــاســك الـــحـــزب،  أنـــهـــا مـــؤشـــر عــلــى انــ
بينما األمر الواقع يخالف ذلك«. وشدد على 
أن »العدالة والتنمية« حزب ديمقراطي يفتح 

الــجــديــد«، إن املــرحــلــة الــتــي يــمــر فــيــهــا حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، مــنــذ تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
تعتبر دقيقة بالنسبة إلى حاضره ومستقبله. 
وأوضــح أن األزمــة الحالية هي نتاج شعبية 
ــام آلــيــات  ــ الـــحـــزب وقـــدرتـــه عــلــى الــصــمــود أمـ
التحكم رغم تجربته الحكومية، ورغم قراراته 
الــقــدرة  مست  الــتــي  تلك  السيما  الاشعبية، 
الشرائية للطبقة املتوسطة، وعدم قدرته على 
الحكومي،  برنامجه  مضامني  بعض  تنزيل 
مــن قبيل مــحــاربــة الــفــســاد والــحــد مــن الــريــع 
االقتصادي. ورجــح أال تــؤدي األزمــة الراهنة 
داخل »العدالة والتنمية« إلى انشقاق الحزب، 
نظرًا لقوته التنظيمية وتماهي الوالء الديني 
السياسي، لكنها ستفرز داخله، كما  بالوالء 
هو شــأن كل األحــزاب التي تصل إلــى الحكم، 
ــى الـــســـلـــطـــة مــن  ــ ــارات، بــعــضــهــا أقـــــــرب إلــ ــ ــيــ ــ تــ
ألفوا  الــذيــن  إلــى  بالنسبة  السيما  التنظيم، 
نشطاوي  واعتبر  وترفها.  السلطة  امتيازات 
أن شــعــبــيــة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، ومــعــه 
الــجــارفــة،  بنكيران  اإللـــه  عبد  زعيمه  شعبية 
وكــذلــك الــطــريــقــة الــتــي تــمــت بــهــا إزاحـــتـــه عن 
ــبـــول خــلــفــه بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة  الــســلــطــة، وقـ
ــم رفـــضـــه من  ــا ســبــق أن تـ ومــوافــقــتــه عــلــى مـ
قيادة الحزب تحت حجج واهية، ستكون لها 
تداعيات، السيما لدى شبيبة الحزب وبعض 
الــقــيــادات الــغــاضــبــة مــن ســيــاســة الــعــثــمــانــي. 
وأشـــــار إلــــى أن »ســيــاســة الـــحـــزب اإلســامــي 
اتــجــهــت نــحــو االرتــــمــــاء فـــي أحـــضـــان أحــــزاب 
وتــعــلــيــمــات، يــعــلــم جــيــدًا أنــهــا ســتــعــمــل على 
إفقاده ثقة من صوتوا له«، مؤكدًا أن ال صوت 

يعلو على صوت وإرادة الدولة وأتباعها.

أطوار القمع 
المصري

بحجب 21 موقعًا إلكترونيًا صحافيًا يبث 
من خــارج مصر وداخلها بحجة ترويجها 
ــاب ومــخــالــفــتــهــا لــلــمــعــايــيــر املــهــنــيــة،  لـــإلرهـ
بحسب تصريحات رسمية نقلتها صحف 
مــصــريــة، وبــني تــوســع فــي إحــالــة أشخاص 
ــوان املــســلــمــني  ــــى جـــمـــاعـــة اإلخــــــ يــنــتــمــون إلـ
ــة األخـــــــرى  ــ ــيـ ــ ــــامـ وبــــعــــض الـــــتـــــيـــــارات اإلسـ
ــاء إلــى  ــمـ ــتـ لــلــقــضــاء الــعــســكــري بــحــجــة االنـ

تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(.
ــود أســبــاب  ــ ــادر حــكــومــيــة وجـ ــد مـــصـ وتـــؤكـ
عـــدة تــتــاقــى فــي بــعــض الــنــقــاط خــلــف هــذا 
التصعيد متعدد األبعاد، بغض النظر عن 
»الحرب على اإلرهاب«، على رأسها تخوف 
املتوقع  الـــقـــرارات،  بعض  تأثير  مــن  النظام 
اتــخــاذهــا بــعــد انــتــهــاء شــهــر رمــضــان، على 
استقرار الشارع وشعبية الرئيس املصري، 
وتخوف السيسي من زيادة شعبية بعض 
املستوى  على  ســـواء  املحتملني،  منافسيه 

القاهرة ـ العربي الجديد

املـــصـــريـــة  ــعـــل  ــفـ الـ رّدة  ــبـــل  قـ ــتـــى  حـ
الرسمية على املذبحة التي تعرض 
لــهــا أقــبــاط عــلــى طــريــق املــنــيــا بني 
ســويــف، ومــا رافــقــهــا مــن تشديد للتعاطي 
ــارج، بـــشـــعـــار أن حــالــة  ــ ــخــ ــ ــــل والــ ــــداخـ ــع الـ مــ
الــحــرب تبيح تــجــاوز الــدســتــور والــقــوانــني، 
بــلــغ تصعيد نــظــام الــرئــيــس املــصــري، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، ضـــد مــعــارضــيــه أقــصــى 
مدى له. تصعيد ترجم بعدد من املمارسات 
القمعية الــهــادفــة إلــى إحــكــام إغـــاق املجال 
الــعــام، بــني رفـــع حـــدة الحملة األمــنــيــة ضد 
ــزاب  ــ الــنــشــطــاء الــســيــاســيــني وأعــــضــــاء األحـ
وإحالة  املــعــارضــني،  والليبرالية  اليسارية 
ــد عــلــي،  ــالـ املــــرشــــح الـــرئـــاســـي املـــحـــتـــمـــل، خـ
من  تحرمه  قــد  بتهمة  الجنح،  إلــى محكمة 
موسع  وقـــرار  السياسية،  حقوقه  ممارسة 

مع  التنسيق  على مستوى  أو  الجماهيري 
دوائر أو أجهزة داخل الدولة، باإلضافة إلى 
الــحــدود  تــرســيــم  اتــفــاقــيــة  لتمرير  التمهيد 
البحرية بني مصر والسعودية في البرملان، 
مــــا يــســمــح بــنــقــل تــبــعــيــة جـــزيـــرتـــي تـــيـــران 
ــى الـــســـعـــوديـــة، واالســتــجــابــة  وصــنــافــيــر إلــ
للضغوط التي تمارسها اململكة على مصر 

بشدة خال الشهرين املاضيني.
الــوزراء  ويقول مصدر حكومي في مجلس 
وإحــالــة  النشطاء،  على  األمنية  الحملة  إن 
خــالــد عــلــي إلـــى محاكمة ســريــعــة قــد تصل 
ــة مــخــلــة  ــمــ ــريــ ــــي جــ ــبـــس فــ ــلـــحـ عـــقـــوبـــتـــهـــا لـ
العام،  بالطريق  فعل  ارتــكــاب  هي  بالشرف 
اثــنــني، األول اســتــدراج  مقصود بها أمــريــن 
خالد علي إلعان مشاركته في االنتخابات 
أطلقوا  الذين  ملؤيديه،  استجابة  الرئاسية 
هـــذه الــحــمــلــة إلــكــتــرونــيــًا عــلــى مـــدى واســـع 
ــم يــبــدأ  ـــن ثــ ــــال الـــســـاعـــات املـــاضـــيـــة، ومــ خـ
الترشح  على  واقعيًا  مساومته  في  النظام 
)والــتــي  املــنــظــورة حاليًا  القضية  بــواســطــة 
قد تصل درجات التقاضي فيها إلى ثاث(، 
ملنظمات  األجــنــبــي  التمويل  قضية  وكــذلــك 
املجتمع املدني التي يواجه خالد علي فيها 

عدة تهم. 
وأوضـــح املــصــدر أن دائـــرة السيسي ترغب 

ــابـــات  ــتـــخـ ــي أن يــــخــــوض خــــالــــد عـــلـــي انـ ــ فـ
الـــرئـــاســـة، بــاعــتــبــاره الــوحــيــد الـــقـــادر على 
الــحــشــد الــجــمــاهــيــري فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، 
االنتخابات  إضــفــاء جدية على  تريد  وهــي 
حـــال إجـــرائـــهـــا، نــظــرًا لــتــعــرضــهــا لضغوط 
أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة فــي هـــذا الــســيــاق. لكن 
في الوقت ذاتــه تريد هذه الدائرة أن يلتزم 
خالد علي بخطاب سياسي أكثر تواؤمًا مع 
الشخصية  الخصومة  عن  وبعيدًا  النظام، 
مع السيسي، وهــذا لن يتأتى إال بممارسة 
ضغوط عليه من خال مثل هذه القضايا. 
ويــعــكــس حـــديـــث املـــصـــدر رؤيـــــة الــســيــســي 
الــشــخــصــيــة لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
تــحــدث عــنــهــا بــحــمــاس مــنــذ شــهــر تــقــريــبــًا، 
فــهــو إن اضــطــر لــهــا تــحــت ضــغــط أجــنــبــي، 
ولــــــم يـــســـتـــطـــع تـــأجـــيـــلـــهـــا لـــــدواعـــــي أمــنــيــة 
ــوريـــة تــتــعــلــق بــتــعــديــل الـــدســـتـــور  ــتـ أو دسـ
ــــدة، لـــن يسمح  ــــواحـ ومــــد فـــتـــرة الـــرئـــاســـة الـ
ــادة يـــكـــون فــيــهــا الــتــنــافــس  ــ بــانــتــخــابــات جـ
في  يرغب  لكنه  الفرص،  مفتوحًا ومتكافئ 
منافسة صورية ومحدودة تنقذه من مأزق 
الـــضـــغـــوط الـــخـــارجـــيـــة، ال ســيــمــا مـــع طــرح 
مسألة االنــتــخــابــات خــال زيــارتــه األخــيــرة 
ــدء الـــحـــديـــث عــنــهــا فــي  ــ ــــى واشـــنـــطـــن، وبــ إلـ
الــكــونــغــرس األمــيــركــي والـــدوائـــر اإلعــامــيــة 
هـــنـــاك. وتــقــاطــعــت قــضــيــة االنــتــخــابــات مع 
قــضــيــة تـــيـــران وصــنــافــيــر وتــبــعــيــة الــنــظــام 
للمؤسسات  ودعمه  ــارات،  واإلمـ للسعودية 
التابعة للبلدين، لينتج عن هذه  اإلعامية 
االعتبارات مجتمعة القرار األخير الخاص 
ــيــــة« والــقــطــريــة،  بــحــجــب املــــواقــــع »اإلخــــوانــ
وكـــذلـــك بــعــض املـــواقـــع املــصــريــة املــســتــقــلــة، 
ــــدى مـــصـــر«، و»املــــصــــريــــون«. وأكـــد  مــثــل »مـ
مــصــدر أمــنــي رفــيــع املــســتــوى فــي مصلحة 
ــــن الـــعـــام أن املـــواقـــع املــحــجــوبــة ليست  األمـ
بــأمــر واحــــد، لكنها »تــمــثــل صــداعــًا  متهمة 
لـــلـــنـــظـــام«. وأوضــــــــح املــــصــــدر الـــــــذي ســبــق 
مايو/  18 فــي  الجديد«  »العربي  لـ وكــشــف، 

ــام يـــنـــوي تــطــويــر  ــظـ ــنـ أيــــــار الــــحــــالــــي، أن الـ
إلكترونية،  مــواقــع  لتضم  األمــنــيــة  الحملة 
أن بعض املواقع التي شملها قرار الحجب 
األمني،  االستهداف  قائمة   على 

ً
كانت فعا

ــــدى مـــصـــر، واملـــصـــريـــون،  وعـــلـــى رأســـهـــا »مـ
الــذي لم  وبــدرجــة أقــل موقع مصر العربية 
يشمله قرار الحجب الصادر أول من أمس«، 
إاّل أن مبادرة اإلمــارات والسعودية لحجب 
املواقع القطرية، واضطرار النظام التباعهم 
في ذلك، جعله يضم إلى قرار الحجب عددًا 
مــن املــواقــع األخــــرى الــتــي ضـــاق ذرعـــًا بها، 
كــاملــواقــع »اإلخــوانــيــة« وتــلــك الــتــي كـــان من 

املقرر استهدافها أمنيًا.
وشــدد املــصــدر على أن قــرار الحجب يعبر 
ــرة  ــ ــاك فــــي دائـ ــ ــبـ ــ عــــن »لـــحـــظـــة شــــديــــدة االرتـ
ــيــــســــي«. وشــــــــرح ذلــــــك بــــــأن الــســيــســي  الــــســ
يــتــعــرض شخصيًا إلـــى ضــغــوط ســعــوديــة 
وإمــاراتــيــة فــي ســيــاق تصعيدهما األخــيــر 
ضـــد قـــطـــر، ولــضــغــوط ســعــوديــة لـــإلســـراع 
وكذلك  وصنافير،  تيران  جزيرتي  بتسليم 
ــة تـــتـــعـــلـــق بــــقــــرب املـــوعـــد  ــيــ ــلــ ضــــغــــوط داخــ
وعــدم  الــرئــاســيــة،  لانتخابات  الــدســتــوري 
كـــانـــت هــنــاك  إذا  ــا  مـ اآلن،  تـــحـــديـــده، حــتــى 
انتخابات من عدمه، باإلضافة إلى املشاكل 
األخرى مع روسيا، وتخوفه من ردة الفعل 
ــال تــحــريــك قــضــيــة »الــتــمــويــل  األمــيــركــيــة حـ
ــرورة  ــ ــرى الــــنــــظــــام ضــ ــ ــتــــي يــ األجــــنــــبــــي«، الــ
إحالتها للمحاكمة قريبًا لإلساءة لصورة 

املعارضني قبيل االنتخابات. 
ــــال املـــصـــدر األمـــنـــي إن »بـــعـــض تــفــاصــيــل  وقـ
هذه االعتبارات تبدو متعارضة مع بعضها، 
السيسي تحت ضــغــوط مضاعفة،  يــوقــع  مــا 
ولــذلــك صـــدر قـــرار الــحــجــب األخــيــر للمواقع 
من دون أسباب قانونية، ودون رابط منطقي 
بني املــواد اإلعامية التي تبثها كل من هذه 
املواقع مختلفة التوجهات«، كاشفًا أن مدير 
اللواء عباس كامل، هو من  مكتب السيسي، 
تواصل بنفسه مع األجهزة املعنية بالداخلية 
والجهاز القومي لاتصاالت والنيابة العامة 

للتأكد من سرعة تطبيق القرار.

العثماني في البرلمان الشهر الماضي )جالل مرشدي/األناضول(

خالد علي لحظة خروجه من مكان توقيفه في قسم الدقي )العربي الجديد(

تقف أسباب داخلية 
وخارجية وراء 

تصعيد الرئيس 
المصري، عبد الفتاح 

السيسي، هجومه 
على كل من يعارضه، 

إذ إنه يتخوف من 
تأثير بعض القرارات 
المتوقع اتخاذها 

على شعبيته 
واستقرار الشارع

تحليل

أسباب تصعيد السلطات 
ضد المعارضين

تقرير

حرق 
المرشحين

يدرك النظام أن خوض 
أي شخصية سياسية، أو 

حقوقية، االنتخابات، 
وحصولها على نسبة 
أصوات متدنية، كما 
حدث مع حمدين 

صباحي، سيؤدي لحرقها 
سياسيًا، وهو ما يحاول 

اليوم تكراره مع أي مرشح 
محتمل عبر استنساخ 

الظروف التي سادت في 
االنتخابات األخيرة.

الحملة على قطر 
سرعت تنفيذ قرار 

حجب المواقع 

النظام لن يسمح 
بانتخابات جادة يكون 

فيها التنافس مفتوحًا

العثماني لـ»العربي 
الجديد«: متمسك 

بالوحدة رغم كل اآلراء

ال يزال التوتر سائدًا داخل 
حزب العدالة والتنمية 

المغربي، جراء الطريقة 
التي تم بها تشكيل 

الحكومة من قبل سعد 
الدين العثماني، الذي 

يؤكد أن حزبه متمسك 
بوحدته
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إقالة وزير جزائري بعد 
يومين من تعيينه 

أقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــــجــــــزائــــــري عــبــد 
أمــس  )الـــصـــورة(  بوتفليقة  الــعــزيــز 
والصناعات  السياحة  وزيــر  األحــد، 
ــديــــد مـــســـعـــود بــن  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــجــ
عــقــون، بــعــد يــومــني مــن تعيينه في 
الــجــديــدة،  الحكومة  ضمن  منصبه 
على خلفية صــدور أحكام قضائية 
ضده بتهمة تزوير شهادة جامعية، 
ــيـــة  ــائـ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى إدانـــــــــــــــات قـــضـ
ــاد بــيــان لرئاسة  ســابــقــة بــحــقــه. وأفــ
الوزير  مهام  إنهاء  عن  الجمهورية 
الحقيقية  األســبــاب  لــم يكشف  لكنه 

وراء اإلقالة.
)العربي الجديد(

النظام السوري 
يستكمل تهجير برزة

قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد« إن الــنــظــام الـــســـوري أبلغ 
املعارضة في حي برزة شرق مدينة 
دمــشــق، بــأن الــيــوم اإلثــنــني سيكون 
ــيـــر دفـــــعـــــة جــــديــــدة  ــتـــهـــجـ مــــــوعــــــدًا لـ
ــي إلــــــى الـــشـــمـــال  ــحــ ــن الــ ــ وأخـــــيـــــرة مـ
للراغبني بعدم مصالحته.  السوري 
ــعــــة  الــــدفــ أن  املـــــــصـــــــادر  وأضـــــــافـــــــت 
الـــجـــديـــدة واألخــــيــــرة ســتــكــون على 
أن  املتوقع  األول من  القسم  قسمني، 
والقسم  إدلــب  إلــى محافظة  يتوجه 
ــر إلـــى مــنــطــقــة جــرابــلــس، فيما  اآلخــ
لـــم ُيـــعـــرف عــــدد املـــدنـــيـــنّي ومــقــاتــلــي 

املعارضة الذين سيخرجون.
)العربي الجديد(

صدامات بين الشرطة 
ومتظاهرين في 

الحسيمة
اندلعت صدامات ليل السبت-األحد 
ومتظاهرين  املغربية  الــشــرطــة  بــني 
الحركة  الحسيمة، معقل  مدينة  في 
االحتجاجية التي يقودها منذ أكثر 
مــن ســتــة أشــهــر فــي شــمــال اململكة، 
نــاصــر الــزفــزافــي. وعــلــى وقــع هتاف 
»يـــحـــيـــا الــــريــــف« و»كـــلـــنـــا زفــــزافــــي« 
ــرات  ــشـ ــــن عـ ــات مـ ــوعـ ــمـ ــجـ ــــت مـ ــاولـ ــ حـ
الـــشـــبـــان الـــتـــجـــمـــع فــــي أزقـــــــة وســـط 
املـــديـــنـــة. غــيــر أن عــنــاصــر الــشــرطــة 
املنتشرين بكثافة تدخلوا في الحال 
لــتــفــريــقــهــم بـــــالـــــهـــــراوات. وبــحــســب 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ نـــاشـــطـــني عـــلـــى مـ
مــدن أخرى  االجتماعي فقد شهدت 
ــم، وال ســـيـــمـــا امــــــــزورن،  ــيــ ــلــ فــــي اإلقــ
محاوالت تظاهر مماثلة ليل السبت 

تصدت لها قوات األمن بالقوة.
)فرانس برس(

كيم يشرف على 
تجربة نظام جديد 

مضاد للطيران

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم 
)الـــصـــورة( عــلــى اختبار  يــونــغ أون 
نــظــام جــديــد مــضــاد لــلــطــيــران، كما 
ــكـــوريـــة  ــنـــت وســــائــــل اإلعــــــــام الـ ــلـ أعـ
الشمالية أمس األحد. وأعلنت وكالة 
ــبـــاء الــكــوريــة الــشــمــالــيــة أن كيم  األنـ
»حضر اختبار نوع جديد من نظام 
األسلحة املوجهة املضادة للطيران« 
ــــى »رصـــــــد وضــــرب  الــــتــــي تــــهــــدف إلــ
مختلف األهداف التي تحلق في كل 
ــم تــوضــح الــوكــالــة  االتـــجـــاهـــات«. ولـ

متى جرت هذه التجربة.
)فرانس برس(

الهند تفرض حظرًا 
للتجوال في كشمير

ــقــــوات الــحــكــومــيــة حــظــرًا  فـــرضـــت الــ
لــلــتــجــوال فـــي الــشــطــر الـــهـــنـــدي من 
كشمير في أعقاب قيام جنود هنود 
بقتل الــقــائــد املــتــمــرد ســابــزار أحمد 
ما  عليه،  املتنازع  اإلقليم  في  باهت 
أثــــار احــتــجــاجــات واســـعـــة الــنــطــاق. 
ــد،  ــ ــ ــــس األحـ ــ ــة، أمـ ــ ــــرطـ ــــشـ ــت الـ ــنــ ــلــ وأعــ
مــقــتــل كــشــمــيــري فـــي االحــتــجــاجــات 
عــلــى مــقــتــل بــهــات. وقــامــت الــشــرطــة 
ــوات األمــن  املسلحة وعــنــاصــر مــن قـ
بـــــدوريـــــات فــــي الـــــشـــــوارع الــخــالــيــة 
وأمــــروا الــســكــان بــوقــف الــتــظــاهــرات 

املناهضة للهند.
)أسوشييتد برس(

أول  للتو من  العائد  يستعد دونالد ترامب، 
جولة خارجية له كرئيس للواليات املتحدة، 
ملواجهة الجدل الذي أثاره ارتباط معاونيه 
بــروســيــا، بما فــي ذلــك تقارير تشير إلــى أن 
إلــى فتح قناة  صهره جاريد كوشنر، سعى 

اتصاالت سرية مع موسكو.
ومع عودة الرئيس إلى واشنطن بعد جولة 
منهكة في الخارج، ظهرت الفضيحة األخيرة 
إلــــى الـــعـــلـــن، بــعــدمــا أفـــــاد تــقــريــر لصحيفة 
»واشنطن بوست«، أول من أمس، أن كوشنر، 
فــي واشنطن،  الــروســي  السفير  اقــتــرح على 
ســيــرغــي كــيــســلــيــاك، قــبــل تــنــصــيــب الــرئــيــس 
ــة قـــنـــاة اتــــصــــال ســـريـــة مــــع الــكــرمــلــني.  ــامــ إقــ
أميركيني،  مسؤولني  عــن  الصحيفة  ونقلت 
ــم إطـــاعـــهـــم عــلــى تـــقـــاريـــر اســتــخــبــاراتــيــة،  تـ
قــولــهــم إن كــوشــنــر اقـــتـــرح حــتــى اســتــخــدام 
مــنــشــآت دبــلــومــاســيــة روســيــة فــي الــواليــات 
ــنـــوع من  ــذا الـ املـــتـــحـــدة لــحــمــايــة قـــنـــاة مـــن هــ
الرقابة. وفي حال تم تأكيد تقرير الصحيفة، 
فسيطرح ذلك تساؤالت جديدة بشأن عاقة 
فريق ترامب بالروس، والذين تشير وكاالت 
االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة إلــى أنــهــم حــاولــوا 
التأثير على نتائج االنتخابات في نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي لصالح ترامب. 
ورفـــــــض مـــســـتـــشـــار تــــرامــــب لــــشــــؤون األمــــن 
ــــد  ــــونـ ــمـ ــ ــرت رايـ ــ ــ ــربـ ــ ــ الــــــقــــــومــــــي، الــــــجــــــنــــــرال هـ
املتعلقة  الــتــقــاريــر  إلــى  الــتــطــرق  ماكماستر، 
بــمــســألــة الــتــدخــل الـــروســـي، إال أنـــه أكـــد أنــه 
باملجمل »لدينا اتصاالت عبر قنوات خلفية 

مع عدد من الدول، وهو ما يسمح بالتواصل 
بشكل سري... مسألة كهذه لم تكن لتقلقني«.
ــن الــقــومــي  لــكــن املـــديـــر الــســابــق لــوكــالــة األمــ
األمــيــركــي، مايكل هــايــدن، أشــار إلــى أنــه في 
حـــال تــبــني أن هـــذا صــحــيــح، فسيكشف عن 
مستوى خطير من الجهل والسذاجة. وقال 
الخبير في شؤون اإلرهاب واالستخبارات، 
مالكولم نانس، »هذا سيئ. ال توجد طريقة 
لــتــفــســيــره مــن وجــهــة نــظــر اســتــخــبــاراتــيــة«. 
لــقــنــاة »ام اس ان بـــي ســــي«، إنــه  وأضــــــاف، 
»مــــؤشــــر عـــلـــى نـــشـــاط تــجــســســي يـــقـــوم بــه 
مــواطــن أمــيــركــي يعمل مــع حــكــومــة عـــدوة«. 
وأوضـــحـــت »واشــنــطــن بــوســت« أن كوشنر 
السرية  بــاالتــصــاالت  املتعلق  اقــتــراحــه  قـــدم 
الــثــانــي مـــن ديــســمــبــر/كــانــون  أو  فـــي األول 
األول املاضي، في برج ترامب في نيويورك، 
ــاالت روســيــة  بــحــســب مــقــتــطــفــات مـــن اتــــصــ
وأفــادت  أميركيون.  مسؤولون  عليها  اطلع 
أن االقــــتــــراح طــــرح بــحــضــور مــايــكــل فــلــني، 
وأضافت  القومي.  لألمن  السابق  املستشار 
إن كــيــســلــيــاك فــوجــئ بــفــكــرة كــوشــنــر إقــامــة 
قناة اتــصــال ســريــة، ومــررهــا إلــى الكرملني. 
ويــواجــه تــرامــب، بعد عودته إلــى واشنطن، 
سلسلة من القضايا األخرى املقلقة املتعلقة 
بالتحقيق بشأن روسيا خال األيام املقبلة، 
بــمــا فــي ذلـــك شــهــادة محتملة ملــديــر مكتب 
التحقيقات الفيدرالي املقال، جيمس كومي، 

أمام لجنة ملجلس الشيوخ. 
)فرانس برس(

أعاد قبارصة من الشطرين املنقسمني من الجزيرة، التأكيد على رغبتهم بـ«قبرص 
واحدة«، وذلك بعد إعان املبعوث األممي الخاص إلى قبرص إسنب بارث ايدي، يوم 
الجمعة املاضي، عن فشل الوساطة األممية في تنظيم مفاوضات جديدة لحل أزمة 
الجزيرة. وشّكل قبارصة من القسمني التركي واليوناني من جزيرة قبرص، »سلسلة 
بشرية« في املنطقة الفاصلة في العاصمة نيقوسيا، بهدف دعم إيجاد حل لقضية 
كتبت  الفتات  املجموعة  وحملت  عامني.  منذ  املتواصلة  املفاوضات  عبر  الجزيرة 
الــجــزيــرة«، و»كلنا قبارصة«،  عليها عــبــارات مــن قبيل: »أوفـــوا بوعودكم ووّحـــدوا 
و»الحل اآلن«، وأكدت على طلباتها للحل والسام من خال أغاٍن باللغتني التركية 

واليونانية.
 في قبرص بأقرب وقت، ونعلم 

ً
وفي كلمة باسم املبادرة، قالت إسراء آيدن: »نريد حا

أن السبيل الوحيد ملستقبل مليء باألمن والرفاه في قبرص يكون من خال قبرص 
، نريد سامًا، نريد قبرص واحدة«. ُيذكر 

ً
موّحدة«. وأضافت: »كقبارصة نريد حا

أن جزيرة قبرص تعاني من االنقسام بني شطرين، تركي في الشمال، ويوناني في 
املتحدة لتوحيد  األمــم  الجنوب، منذ عــام 1974، وُرفضت عــام 2004 خطة قّدمتها 
أيــار 2015، من دون  الجزيرة، وعــاد الطرفان الستئناف املفاوضات، في 15 مايو/ 

التوصل التفاق حتى اليوم.
)األناضول(

تحالف »الجمهورية إلى 
األمام« و»الموديم« 

مرشح للفوز بالغالبية

اليسار المنادي بتشكيل 
جبهة معارضة يدخل 

االنتخابات منقسمًا

االنتخابات 
التشريعية

باريس ـ عبداإلله الصالحي

ــد أســـبـــوعـــني عــــن مــوعــد  ــعـ عـــلـــى ُبـ
املقبلة،  الــتــشــريــعــيــة  االنــتــخــابــات 
ــة الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ تــــعــــيــــش الــ
الــفــرنــســيــة حــالــة مــن الــغــلــيــان غــيــر املــســبــوق 
فــــي ظــــل الــخــلــخــلــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يـــواصـــل 
ــاكــــرون إحـــداثـــهـــا في  الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــ
األحــزاب  لشمل  وتشتيته  السياسي  الجسم 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة يـــســـارًا ويــمــيــنــًا، عبر 
اســتــراتــيــجــيــة »الــغــالــبــيــة الـــرئـــاســـيـــة« الــتــي 
يريد أن تتمخض عنها معركة التشريعيات. 
لـــهـــذا االســـتـــحـــقـــاق 7882 مــرشــحــًا  ــّدم  ــقـ ــتـ ويـ
ومــرشــحــة مــن مختلف األحــــزاب والــحــركــات 
السياسية، يتنافس حوالى 14 منهم في كل 
دائرة انتخابية، ويبلغ مجموع هذه الدوائر 
577 دائرة. وتخوض حركة »الجمهورية إلى 
واثقة  بنفسية  التشريعيات  معركة  ــام«  األمـ
فوز  خلقها  التي  الجديدة  الدينامية  بفضل 
مــاكــرون، وهــي قّدمت 461 مرشحًا باسمها. 
الرئيس  هــدف  الحركة على تحقيق  وتراهن 
املنتخب وانتزاع »غالبية رئاسية« تمّكنه من 
الحكم بسهولة وتمرير مشاريع اإلصاحات 
ــد بـــهـــا مــــن دون عـــرقـــلـــة بــرملــانــيــة.  ــ ــتـــي وعـ الـ
مــعــززة  التشريعيات  غــمــار  الــحــركــة  وتــدخــل 
بتحالف متني مع حــزب »املــوديــم« الوسطي 

املقبل، فإن بعض مرشحي الحركة يواجهون 
عـــراقـــيـــل فـــي عـــشـــرات الــــدوائــــر االنــتــخــابــيــة، 
بــســبــب شـــعـــار »الــغــالــبــيــة الـــرئـــاســـيـــة« الـــذي 
يرفعه أيضًا مرشحون منافسون من الحزب 
االشتراكي وحزب »الجمهوريني«، ما يخلق 
أن  كما  الناخبني.  لــدى  التشويش  مــن  حــالــة 
بــعــض »الـــتـــفـــاهـــمـــات« الـــتـــي عــقــدتــهــا قــيــادة 
الـــحـــركـــة مــــع شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــعــيــنــة 
مــن أجـــل عـــدم عــرقــلــة فـــوزهـــا، خــصــوصــًا في 
الـــدوائـــر الــبــاريــســيــة، تــضــعــف مـــن سمعتها 
لـــدى الــنــاخــبــني. وهــنــاك وزيــــران مــن الحركة 
فــي حــكــومــة مـــاكـــرون، هــمــا مــنــيــر محجوبي 
ــال دوســــارنــــيــــز، يـــخـــوضـــان الــحــمــلــة  ــ ــاريـ ــ ومـ
ــي أجــــــــواء مـــشـــحـــونـــة بــســبــب  االنـــتـــخـــابـــيـــة فــ
تقديم  إلـــى  ســيــضــطــران  وإال  الـــفـــوز،  حتمية 

استقالتهما في حال الهزيمة.
ــا بــالــنــســبــة لـــحـــزب »الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة«  ــ أمـ
الــيــمــيــنــي املــتــطــرف بــرئــاســة مـــاريـــن لــوبــان، 
فتكتسب هذه االنتخابات التشريعية أهمية 
حاسمة. فبعد أن حقق إنجاز تأهل مرشحته 
ــابـــات  ــتـــخـ ــيـــة مــــن االنـ ــانـ ــثـ لــــوبــــان لـــــلـــــدورة الـ
هــــذا  ــثــــمــــار  ــتــ اآلن الســ ــمـــح  ــطـ يـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــرئـ الـ
الرأسمال السياسي في معركة التشريعيات 
املقبل. ولهذا  الــبــرملــان  فــي  وتعزيز حــضــوره 
فـــقـــد حـــــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم 571 مـــرشـــحـــًا فــي 
ــتـــي يــبــلــغ عــــددهــــا 577  ــر الـ ــ ــــدوائـ مـــجـــمـــوع الـ
وبهذا يكون هو الحزب الــذي قــّدم أكبر عدد 
هما  اثنني  برملانيني  ومقابل  املرشحني.  من 
مـــاريـــون مــاريــشــال لــوبــان وجــيــلــبــيــر كـــوالر، 
انتخابات  بعد  الــبــرملــان  فــي  الــحــزب  يمثان 
2012، يرغب حزب مارين لوبان في تحقيق 
اختراق تاريخي وانتزاع 15 مقعدًا على األقل 
لتشكيل فريق برملاني يكون له دور وازن في 

ــى جــانــب  ــ ــه إلــ ــمـ ــيـ ــــف زعـ الـــيـــمـــيـــنـــي الـــــــذي وقــ
ــّدم  مــــاكــــرون فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة وقــ
لــه دعــمــًا ثمينًا ســاعــده على الــفــوز. ووهبت 
الــحــركــة 40 دائـــــرة انــتــخــابــيــة إلـــى مرشحي 
ــذا ما  ــ ــذا الــتــحــالــف، وهـ »املــــوديــــم« مــقــابــل هــ
أن  بعد  من جديد  الوسطي  الحزب  سيبعث 
ص في البرملان السابق. 

ّ
كان حضوره قد تقل

العديد مــن استطاعات  أن  الــرغــم مــن  وعلى 
الرأي ترشح تحالف »الجمهورية إلى األمام« 
ــم« لــلــفــوز بــالــغــالــبــيــة فـــي الــبــرملــان  ــ ــــوديـ و»املـ

الــنــقــاش الــبــرملــانــي. ويــعــّول الــحــزب عــلــى 45 
دائرة انتخابية كانت مارين لوبان قد حققت 
فيها أكثر من 50 في املائة من األصــوات في 
في  الرئاسيات، خصوصًا  من  الثاني  الــدور 

الشمال الغربي والجنوب الشرقي.
ــرة هــيــنــان بــومــون  وتــرشــحــت لــوبــان فــي دائــ
في  فيها  التي خسرت  بادوكالي  في منطقة 
في  فقط  118 صوتًا  بفارق   2012 انتخابات 
كميل.  فيليب  االشــتــراكــي  املــرشــح  مــواجــهــة 
وتــبــدو حــظــوظ الــحــزب وافــــرة هـــذه املـــرة في 
اقــتــنــاص نــحــو 20 مــقــعــدًا عــلــى األقــــل حسب 
ــع الــحــجــم  ــتـــطـــاعـــات الـــــــرأي تــتــنــاســب مــ اسـ
الــســيــاســي الـــذي بـــات يتمتع بــه فــي أوســـاط 

الناخبني الفرنسيني. 
املشهد  يبدو  املحافظ،  اليمني  معسكر  وفــي 
في غاية التعقيد. فبينما ينشغل القادة في 
»الجمهوريون«  الجدل حــول مستقبل حــزب 
ومــهــاجــمــة أصــــدقــــاء األمـــــس الـــقـــريـــب الــذيــن 
الــتــحــقــوا بــحــكــومــة مـــاكـــرون، يــجــد مرشحو 
الـــحـــزب، الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم 488 مــرشــحــًا، 
يتحالفون غالبًا مع مرشحي حــزب »أو دي 
إي« الذين يبلغ عددهم 148 مرشحًا، أنفسهم 

األمــامــي في مواجهة حيرة كبرى  الخط  في 
تــجــتــاح قـــاعـــدة الـــحـــزب االنــتــخــابــيــة بسبب 
»الـــزلـــزال« الـــذي تمخض عــن هــزيــمــة مرشح 
فرانسوا فيون، ووصول  للرئاسيات  الحزب 
إدوارد  لليميني  وتعيينه  للرئاسة  ماكرون 
ــة إلـــى  ــافــ فــيــلــيــب رئـــيـــســـًا لــلــحــكــومــة بــــاإلضــ
وزيــــريــــن مـــن »الـــجـــمـــهـــوريـــون« هــمــا بــرونــو 
لــومــيــر وجـــيـــرالـــد دارمــــانــــان. ويــجــد نــاخــبــو 
اليمني أنفسهم أمام خيارين، إما منح فرصة 
الــلــيــبــرالــي بالتصويت  ملـــاكـــرون وبــرنــامــجــه 
لــصــالــح مــرشــحــي الئــحــة »الــجــمــهــوريــة إلــى 
األمــام«، أو نسيان هزيمة فيون والتصويت 
ملــرشــحــي »الـــجـــمـــهـــوريـــون«. وفــــي مــواجــهــة 
الحيرة االنتخابية غير املسبوقة، وفي  هذه 
ــة،  ــيـــاب أي اســتــراتــيــجــيــة حـــزبـــيـــة واضـــحـ غـ
يـــحـــاول املــرشــحــون االعــتــمــاد عــلــى أنفسهم 
الــرهــانــات  ــس محلي بعيدًا عــن 

َ
ــف

َ
والــعــمــل بــن

دة. وهــذا ما اتضح 
ّ
املعق الوطنية  السياسية 

السبت املاضي في التجّمع الجماهيري الذي 
عـــقـــده الـــحـــزب فـــي بـــاريـــس إلطـــــاق الــحــمــلــة 
االنتخابية. فقد حضرت غالبية الشخصيات 
حني  في  ــاروان،  بـ فرانسوا  برئاسة  القيادية 

لـــم يــحــضــر ســــوى عــــدد قــلــيــل مـــن املــرشــحــني 
لوا البقاء في دوائرهم االنتخابية 

ّ
الذين فض

وإطاق حماتهم في أوساط الناخبني.
أمـــا الــحــزب االشـــتـــراكـــي، فــهــو يــدخــل معركة 
الشديد  التشرذم  من  حالة  في  التشريعيات 

جـــــراء كـــارثـــة الـــرئـــاســـيـــات الـــتـــي ُمـــنـــي فيها 
ــه بــــونــــوا هــــامــــون بـــهـــزيـــمـــة ثــقــيــلــة.  مـــرشـــحـ
ويعاني الحزب من هروب جماعي لعدد من 
شخصياته القيادية الذين التحقوا بصفوف 
حركة ماكرون وبحكومته الحالية. وهذا ما 

ــددًا كــبــيــرًا مـــن الـــنـــواب االشــتــراكــيــني  جــعــل عــ
ــلـــون عـــــن خـــوض  ــتـــخـ ــم يـ ــهــ ــتــ املـــنـــتـــهـــيـــة واليــ
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة حــتــى فـــي الـــدوائـــر 
القليلة التي كانت نتيجتها حتى عهد قريب 
مضمونة النتائج. وتمنح استطاعات الرأي 
ستة فــي املــائــة مــن نــوايــا التصويت لصالح 
الذي  الرقم نفسه  مرشحي االشتراكي، وهو 

حصل عليه هامون في الرئاسيات.
والـــواقـــع أن هــنــاك نــاخــبــني اشــتــراكــيــني كثرًا 
يعتبرون أنفسهم أقــرب إلــى أفــكــار مــاكــرون، 
وال يجدون في دوائرهم االنتخابية مرشحًا 
اشــتــراكــيــًا يــصــّوتــون لـــه. وبــلــغــت املــفــارقــات 
فــي هـــذا الــصــدد حــــدودًا ســريــالــيــة. فاملرشح 
االشـــتـــراكـــي املـــهـــزوم بـــونـــوا هـــامـــون يــســانــد 
ضر« 

ُ
مرشحني منافسني لاشتراكي من »الخ

أو حــركــة »فــرنــســا غــيــر الــخــاضــعــة« التابعة 
مرشحًا   150 وهــنــاك  ميانشون.  لــوك  لجان 
االنتخابية  الحملة  الحزب يخوضون  باسم 
ــــرون تـــحـــت شـــعـــار »الــغــالــبــيــة  ــاكـ ــ لـــصـــالـــح مـ
الــرئــاســيــة«، ومــنــهــم الـــوزيـــرتـــان الــســابــقــتــان 
ــيـــة مـــريـــم الــخــمــري  ــتـــراكـ فــــي الـــحـــكـــومـــة االشـ
ومـــــاريـــــســـــول تــــــوريــــــن. وهـــــنـــــاك مـــرشـــحـــون 

الحزب  تزكية  على  يحصلوا  لم  اشتراكيون 
مثل رئيس الــوزراء السابق إيمانويل فالس 
ومـــالـــك بــوتــيــح يـــرفـــعـــون شـــعـــار »الــغــالــبــيــة 

الرئاسية«.
ــــني الــعــام  ــم تــبــق إال قــلــة قــلــيــلــة، مــثــل األمـ ولــ
لــلــحــزب جــــان كــريــســتــوف كــامــبــاديــلــيــس أو 
وزيـــــــرة الــتــعــلــيــم الـــســـابـــقـــة نـــجـــاة بــلــقــاســم، 
ــــزب  ــــحـ ــم الـ ــ ــاســ ــ ــــوض الــــتــــشــــريــــعــــيــــات بــ ــخــ ــ تــ
وتـــحـــاول إنـــقـــاذ مـــاء الـــوجـــه فـــي مــهــمــة شبه 
مستحيلة وأمام مرشحني شرسني من حركة 
»الجمهورية إلى األمام«. وحسب مصادر في 
املكتب السياسي، فإن االشتراكي يراهن على 
املقبل،  البرملان  في  الحصول على 20 مقعدًا 
معركة  أن  يعتبرون  املراقبني  بعض  أن  غير 
للحزب  األخــيــرة  هــي  تكون  قــد  التشريعيات 
االشـــتـــراكـــي وربـــمـــا ســتــمــنــحــه شـــهـــادة وفـــاة 
لــم يحصل على 15 مقعدًا،  فــي حــال  رسمية 
وهو الحد األدنــى الدستوري لتشكيل فريق 

برملاني.
تنادي  التي  الفرنسي  اليسار  بقية قوى  أما 
بـــضـــرورة تــشــكــيــل جــبــهــة مــعــارضــة مــوّحــدة 
ضــــد مــــاكــــرون وغــالــبــيــتــه الـــرئـــاســـيـــة، فــهــي 
تـــدخـــل أيـــضـــًا الــتــشــريــعــيــات مــنــقــســمــة على 
تشهد  االنتخابية  الــدوائــر  فغالبية  نفسها. 
منافسة حــامــيــة بــني مــرشــحــي »فــرنــســا غير 
و»الخضر«.  الشيوعي  والــحــزب  الخاضعة« 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أدائــــــه الــجــيــد فـــي مــعــركــة 
ــــذي جـــعـــل مـــنـــه قــــائــــدًا فــعــلــيــًا  ــيـــات الــ الـــرئـــاسـ
في  ميانشون  فشل  فقد  املــعــارض،  لليسار 
توحيد هــذا الــيــســار، بــل إنــه كــان السبب في 
فــك االرتـــبـــاط مــع الــحــزب الــشــيــوعــي وقــائــده 
بيار لوران. ورفض ميانشون أي تفاهم مع 
من  املــاوي  واليسار  و»الخضر«  الشيوعيني 
»فرنسا  وقّدمت  تقديم الئحة مشتركة.  أجل 
غير الخاضعة« 556 مرشحًا، وتنوي خوض 
االنتخابية  الــدوائــر  معظم  في  التشريعيات 

إسوة بحزب »الجبهة الوطنية«.
ويـــرى بعض املــراقــبــني أن مــيــانــشــون، الــذي 
تــرشــحــه اســتــطــاعــات الـــــرأي لــلــفــوز بمقعد 
ــات »مـــــغـــــرورًا«  ــ ــا، بــ ــيـ ــلـ ــيـ بـــرملـــانـــي فــــي مـــارسـ
ــلـــى حـــلـــفـــائـــه اإليـــديـــولـــوجـــيـــني  ــالـــى عـ ــتـــعـ ويـ
حـــني يــصــر عــلــى أن مــرشــحــي »فــرنــســا غير 
الخاضعة« قادرون على تحقيق اختراق في 
من  ممكن  عـــدد  بــأكــبــر  والــفــوز  التشريعيات 
نيابي يحمل  فريق  أجــل تشكيل  املقاعد من 
مشعل املعارضة اليسارية في البرملان املقبل. 
لكن ثمة خطرًا يتربص بميانشون وهو قد 
ال يخرج رابحًا من التشريعيات كما يتوقع، 
خصوصًا أنه سبق وأن خرج خاوي الوفاض 
مـــن االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة ولــم 
في  املتمثل  حينها  الرئاسي  نجاحه  يــحــّول 
11 في املائة من األصــوات في الــدورة األولى 

إلى نجاح تشريعي.
هـــكـــذا تـــبـــدو مــعــركــة الــتــشــريــعــيــات ســاخــنــة 
السياسية  األطـــراف  لكل  بالنسبة  وحاسمة 
مفتاح  نتائجها  وستكون  تخوضها،  الــتــي 
خريطة سياسية جديدة. فإذا نجح ماكرون 
في رهانه وتمّكن من تشكيل غالبية رئاسية 
وبقية مرشحي  من مرشحي حركته  مكّونة 
الــحــزب االشــتــراكــي وحـــزب »الــجــمــهــوريــون« 
ــه، فــســتــكــون تـــلـــك ضــربــة  ــ الــــذيــــن الـــتـــحـــقـــوا بـ
ــذا مـــا هو  ــ قــاصــمــة لــلــحــزبــني األخـــيـــريـــن، وهـ
مــتــوقــع فــي نــظــر املــحــلــلــني الــفــرنــســيــني. وإذا 
نجحت لــوبــان ومــيــانــشــون فــي حصد عدد 
مــهــم مـــن املــقــاعــد يــعــكــس حــجــم أدائــهــمــا في 
ــة، فـــالـــبـــرملـــان املــقــبــل  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــتـــخـ االنـ
ــة مــــتــــواصــــلــــة بــني  ــارعــ ــقــ ســــيــــكــــون ســــاحــــة مــ
من  متطرفة  ومــعــارضــة  الرئاسية،  الغالبية 

أقصى اليمني إلى أقصى اليسار.

الفرنسي  الرئيس  مكتب  أعلن 
األحد،  أمس  ماكرون،  إيمانويل 
فرنسي  ــنــة  رهــي عـــن  ــراج  ــ ــ اإلف
مــارس/  من  األول  في  اختطف 
آذار الماضي في الكونغو. وجاء 
عن  الصادر  المقتضب  البيان  في 
الخطف  حادث  أن  اإلليزيه،  قصر 
لم  لكنه  الكونغو،  شرقي  وقع 
البيان  أخرى. وقال  بتفاصيل  يدل 
إن الرئيس ماكرون هنأ المشاركين 
في عملية إطالق سراح الرهينة 
الكونغولية  السلطات  »وخاصة 
كان  إجراءاتها«.  فعالية  بسبب 
الرهينة الفرنسي من بين خمسة 
كونغوليون  بينهم  ــال،  ــم ع
منجم  من  اختطفوا  وتنزانيون، 
ذهب تديره شركة »بانرو مينينغ« 

الكندية.

اإلفراج عن 
الرهينة في 

الكونغو

»غالبية رئاسية« تهدد 
اليمين واليسار في البرلمان

جان لوك ميالنشون المرشح في مرسيليا متهم بشرذمة اليسار )فرانسوا لو بريستي/فرانس برس(

طالب الناشطون بحل فوري ألزمة الجزيرة )األناضول(

تفاعل الفرنسيون بغضب بعد تخريب قبر الجنرال شارل ديغول )الصورة(. 
وذكرت وسائل اإلعالم الفرنسية أن الشرطة تبحث عن شخصين، أحدهما 
كاميرات  بواسطة  تصويره  تــم 
أمنية يطيح صليبًا على قمة القبر 
في  قرية  وهي  كولومبي،  في 
ديغول  عاش  حيث  فرنسا  شرقي 
إيمانويل  الرئيس  وطلب  ــن.  ودف
ماكرون أن يتم إصالح القبر بسرعة، 
»عزيزة  ديغول  ذكرى  أن  وأضاف 
أعرب  ــدوره،  ب الشعب«.  كل  على 
رئيس الوزراء إدوار فيليب عن »حزن 

وذعر«، إزاء التخريب.

تخريب قبر ديغول

الغليان  من  حالة  الفرنسية  الساحة  تشهد 
ظل  في  التشريعية،  االنتخابات  اقتراب  مع 
غالبية  لتشكيل  مــاكــرون  إيمانويل  سعي 

الحكم بسهولة، وهو ما  رئاسية تمّكنه من 
المحافظ  لليمين  قاصمة  ضربة  يكون  قد 
الراديكالي  اليسار  يسعى  فيما  والــيــســار، 

واليمين المتطرف لتشكيل معارضة برلمانية. 
وقبل أسبوعين من الدورة األولى لالنتخابات، 
في 11 يونيو/حزيران المقبل، وبعدها في 18 

يونيو، يبدو تحالف ماكرون مع رمز الوسط، 
العدل فرانسوا  »الموديم« بقيادة وزير  حزب 

بايرو، متصدرًا
تحقيق

االيمين المتطرف يأمل 
بانتزاع 15 مقعدًا

متابعةتقرير

المرشحة 
عن الحزب 
االشتراكي 

نجاة 
بلقاسم 

)فيليب 
ديمازي/

فرانس 
برس(
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فرنسا

ماراثون دبلوماسي لماكرون يتّوجه بلقاء بوتين اليوم
إيمانويل  الجديد،  الفرنسي  الرئيس  نجح 
مــــــــاكــــــــرون، فــــــي ولــــــــــوج مــــعــــتــــرك الــــســــاحــــة 
الدبلوماسية الدولية في وقت قياسي، ومن 
دون عــثــرات، رغــم حــداثــة سنه وقــلــة خبرته 
الــدبــلــومــاســيــة، مستفيدًا مــن أجــنــدة دولــيــة 
فبعد  بالرئاسة.  فــوزه  مــع  تزامنت  مناسبة 
الرئاسة،  إلــى ســدة  أيــام قليلة على وصوله 
إلــى جانب كبار  تمكن مــاكــرون مــن الظهور 
ــادة وزعــــمــــاء الـــعـــالـــم فـــي بـــروكـــســـل، خــال  ــ قـ
مــشــاركــتــه، الــخــمــيــس املـــاضـــي، فـــي اجــتــمــاع 
ــل احــتــكــاكــه  ــ حــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي. وواصــ
ــيـــة الــــدولــــيــــة، الــجــمــعــة  ــلـــومـــاسـ ــالـــم الـــدبـ بـــعـ
قمة  في  املاضيني، خــال مشاركته  والسبت 
في صقلية،  الكبرى  السبع  الــدول  مجموعة 
ليكون اللقاء املقرر اليوم، في قصر فرساي، 
ــــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــني،  ــــروسـ مــــع الـــرئـــيـــس الـ
مــاكــرون خــال  بالعمل ضــد  دولــتــه  املتهمة 
االنتخابات الرئاسية، أهم اللقاءات األجنبية 
ثاثة  وخــال  اآلن.  حتى  الفرنسي  للرئيس 
أيام، عقد ماكرون لقاءات عديدة مع العديد 
مــــن زعــــمــــاء الـــعـــالـــم، عـــلـــى رأســــهــــم الــرئــيــس 
األمــيــركــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، الــــذي جــمــعــه به 
ــداء عــمــل دام أكــثــر مـــن ســـاعـــة، تــطــرق فيه  غــ
ــــان إلـــــى مــخــتــلــف املـــلـــفـــات الـــدولـــيـــة،  ــرجـ ــ الـ
التي تختلف حولها باريس  خصوصًا تلك 
قــرارات قمة باريس  وواشنطن، مثل احترام 
الدولية للمناخ، التي كان ترامب وعد، خال 
ونجح  منها.  بالخروج  االنتخابية،  حملته 
ماكرون بالتواصل مع ترامب، رغم أن األخير 
كان يتمنى فشله في االنتخابات الرئاسية، 
ولم يخف تفضيله منافسته مرشحة اليمني 

املتطرف، مارين لوبان. وحتى املصافحة بني 
الرجلني، التي ركــزت عليها وسائل اإلعــام، 
خـــرج مــنــهــا مـــاكـــرون »مـــن دون خـــســـارات«، 
وكانت قبضته بنفس الحزم، رغم أن ترامب 
بــأســلــوب مــصــافــحــة »عــنــيــف« يكاد  يشتهر 
يــكــون اخــتــبــار قــوة مــحــرج ملصافحيه. وفي 
الرئيس الشاب عن نظيره  اللقاء، قال  ختام 
األميركي »لقد التقيت زعيمًا بقناعات قوية، 
ومستمعًا جيدًا يرغب في العمل. أنا أتقاسم 
معه كثيرًا من األشياء، مثل محاربة اإلرهاب، 
أخــرى تناقشنا  لكن أختلف معه في أشياء 
والتقى  عاطفية«.  إمـــاءات  دون  مــن  حولها 

لهم  آخرين  بزعماء  القمتني،  ماكرون، خال 
الدولية، مثل رؤساء  الساحة  مكانتهم على 
حكومات اليابان، شينزو آبي، وكندا جاسنت 
وإيطاليا  مـــاي،  تــيــريــزا  وبريطانيا  تــــرودو، 
ميشيل،  شــارل  وبلجيكا  باولو جنتيلوني، 
واملستشارة األملانية، أنغيا ميركل، ورئيس 
املجلس األوروبــي، دونالد تاسك، باإلضافة 
إلــى الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب أردوغـــان. 
ــاءات فـــرصـــة لــلــتــعــارف،  ــقــ ــلــ ــانــــت هـــــذه الــ وكــ
وأيضًا لتناول امللفات الدولية املشتركة، مثل 
الــنــزاع الــســوري ومــحــاربــة اإلرهـــاب وقضية 
االتــحــاد األوروبـــي.  الاجئني وُســبــل تعزيز 

ترامب وماكرون على هامش قمة صقلية )ستيفان دي ساكوتان/فرانس برس(

إضاءة

وكان الفتًا أن ماكرون حظي باستقبال جيد 
من طرف نظرائه األوروبــيــني، كما ظهر ذلك 
مـــن الـــصـــور وأشـــرطـــة الــفــيــديــو الــتــي بثتها 
ــدا واضـــحـــًا أن  ــــام الـــدولـــيـــة. وبــ وســـائـــل اإلعـ
الــزعــمــاء األوروبــيــني يــرون فــي فــوز ماكرون 
بــرئــاســة فــرنــســا دفــعــة أمـــل إيــجــابــيــة، وهــو 
الذي يشدد دومًا على قناعاته األوروبية في 
سياق صعود األحزاب الشعبوية واملتطرفة 
ــا الــتــي ركــبــت عــلــى مــوجــة خــروج  ــ فــي أوروبـ
بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي ونــجــاح 
تــرامــب بــاالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة. 
ــن الـــافـــت أيـــضـــًا الـــتـــقـــارب الــعــفــوي  وكـــــان مـ
والحار بني ماكرون وجاسنت ترودو، اللذين 
فقط.  أعـــوام  بينهما ستة  الــســن  فـــارق  يبلغ 
التواصل  وتناقلت وسائل اإلعــام ووسائل 
ــا وهـــمـــا يــتــجــاذبــان  ــمـ ــتـــمـــاعـــي صـــورهـ االجـ
ــامــــش الـــقـــمـــتـــني،  أطـــــــــراف الــــحــــديــــث عـــلـــى هــ
ــز لــجــيــل  ــ ــــى رمـ ــــور الـــرجـــلـــني إلـ وتـــحـــولـــت صـ
جديد وشاب بأسلوب مغاير من القادة على 

الساحة الدولية.
وسيتواصل ماراثون ماكرون الدبلوماسي 
فــي األســابــيــع املقبلة، إذ ســيــشــارك فــي قمة 
»مــجــمــوعــة الـــــدول الــخــمــس فـــي الــســاحــل«، 
 7 في  األفريقي  الساحل  دول  تنظمها  التي 
قمة  في  يشارك  ثم  املقبل،  يوليو/تموز  و8 
ملجموعة العشرين في هامبورغ، ويعقد عدة 
لقاءات على هامشها، خصوصًا مع الرئيس 
الــصــيــنــي، جـــي جـــني بــيــنــغ. غــيــر أن املــوعــد 
اإلثــنــني،  الــيــوم  األهـــم سيكون  الدبلوماسي 
ــرون نــظــيــره الـــروســـي،  ــاكــ حـــني يــســتــقــبــل مــ
فاديمير بوتني، في قصر فرساي، ملناسبة 

افتتاح معرض يخلد الــزيــارة التي قــام بها 
إلى باريس القيصر الروسي، بيار لوغران، 
فــي الــعــام 1717، والــتــي دشــنــت حينها بدء 
العاقات الدبلوماسية بني البلدين قبل 300 
سنة. وكــان ماكرون اقترح على بوتني هذه 
الزيارة، خال املكاملة الهاتفية التي أجراها 
الروسي غداة فوزه بالرئاسة  الرئيس  معه 
ــالـــي. وتــشــكــل هــذه  فـــي 8 مـــايـــو/ أيـــــار الـــحـ
للعاقات بني باريس  الزيارة اختبارًا قويًا 
وموسكو، التي تعيش على وقع أزمة عميقة 
املواقف حول  تعارض  منذ سنوات، بسبب 
عدة ملفات دولية، منها األزمة في أوكرانيا 
والـــنـــزاع الـــســـوري. كــمــا أن بـــاريـــس تشتبه 
ــاكــــرون في  فـــي تـــدخـــل روســـــي اســـتـــهـــدف مــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة مـــن أجـــل إضــعــافــه، 
خصوصًا وأن بوتني كان استقبل منافسته 
مـــاريـــن لـــوبـــان فـــي الــكــرمــلــني خـــال الحملة 
االنتخابية، في بادرة تعكس دعم الكرملني 
ــــرح، خــــال الــحــمــلــة  ــان مـــاكـــرون صـ ــ لـــهـــا. وكـ
االنتخابية، بأنه »ليس من أولئك املفتونني 
ــه »ال يــتــقــاســم معه  بــالــرئــيــس بـــوتـــني«، وأنــ
الــقــيــم الــتــي يــتــبــنــاهــا«. غــيــر أن مــاكــرون في 
حــلــة الــرئــيــس الــفــرنــســي الــجــديــد ســيــحــاول 
انتهاج سياسة واقعية لرسم مامح عاقة 
وسيبحث  والكرملني.  اإلليزيه  بــني  جــديــدة 
الرئيسان حزمة من املواضيع التي تتطلب 
حـــدًا أدنــــى مـــن الــتــفــاهــمــات، مــنــهــا القضية 
الــســوريــة واألوضــــــاع فـــي لــيــبــيــا واألزمـــتـــان 
األوكرانية والكورية، باإلضافة إلى العاقة 

مع االتحاد األوروبي.
عبداإلله...



»بريكست« يجعل استفتاء االفتراق عن بريطانيا مطروحًا

إيرلندا الشمالية... زمن االنفصال والوحدة؟

لندن تتحّرى آخر خطوات العبيدي

الشريك األساسي 
إليرلندا الشمالية هو 

أوروبا أوًال ثم إيرلندا

بيار عقيقي

قبل 36 عامًا كان 10 أشخاص من 
»الجيش الجمهوري اإليرلندي« 
فـــي إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة يــمــوتــون 
بسبب إضــرابــهــم عــن الــطــعــام فــي السجون 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، رفـــضـــًا لــلــحــكــم الــبــريــطــانــي 
مــن جــهــة، وجـــراء مطالبتهم  بلفاست  على 
لحقوقهم في السجن من جهة أخــرى. أحد 
ــدز، الــــرجــــل الـــرمـــز  ــانــ ــان بـــوبـــي ســ ــ ــــؤالء كـ هــ
مضربًا  موته  قبل  الشماليني.  لإليرلنديني 
عن الطعام في السجن عام 1981، كان واثقًا 
أن املستقبل سيكون لصالح وحدة الجزيرة 

اإليرلندية. 
قـــــــال ســـــانـــــدز »ثــــــأرنــــــا ســــيــــكــــون بــضــحــكــة 
أطــفــالــنــا«. هـــذا »الـــثـــأر« بـــات أقــــرب مـــن أي 
ــٍت مــضــى الــيــوم، فــالــحــديــث بــني إيــرلــنــدا  وقـ
إلى  البديهيات  تخطى  وإيرلندا  الشمالية 
طــرح ســؤال »هــل ُيمكن اتــحــاد البلدين في 
دولــة واحـــدة مــجــددًا«؟ ســؤال وجـــودي بات 
رائجًا في تلك املنطقة من العالم، أيضًا على 
ضــوء قــرار بريطانيا الــخــروج مــن االتحاد 
األوروبي، وهو ما من شأنه إيقاذ »الخايا 
من  بـــدءًا  اململكة،  مــن  النائمة  االنفصالية« 
أن  دون  مــن  الشمالية،  فإيرلندا  إسكتلندا، 

تصل املوجة حتى اليوم إلى باد الويلز.
ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ ــّبــــت مـــخـــتـــلـــف الـــتـــحـــلـــيـــات والـ صــ
عن  البريطاني  الــخــروج  الستفتاء  املواكبة 
أوروبـــا، في صالح األفــكــار االنفصالية عن 
ايرلندا  أو  اسكتلندا  فــي  ســـواء  بريطانيا، 
الــشــمــالــيــة. ومــــع أن الـــوضـــع االســكــتــلــنــدي 
الشمال  مــع  اسكتلندا  بعاقة  أكثر  مرتبط 
ــرادًا بــحــر الــشــمــال  ــطـ ــتـ االســكــنــدنــافــي، واسـ
وصـــــواًل إلــــى الــبــلــطــيــق، إال أن الـــوضـــع في 
إيرلندا الشمالية مختلف. إيرلندا الشمالية 
ــيـــًا، فـــخـــلـــف الـــبـــحـــر هــنــاك  ــرافـ ــغـ مـــطـــّوقـــة جـ
بــريــطــانــيــا، وفــــي الـــجـــزيـــرة هــنــاك إيــرلــنــدا، 
والـــخـــيـــارات مـــحـــددة: لــنــدن أو دبـــلـــن، على 
النمو  على  قـــادرة  غير  بلفاست  أن  اعتبار 
االقــتــصــادي بمعزل عــن الــتــواصــل مــع أحد 
ــدا الــشــمــالــيــة قــد  ــنـ ــرلـ الــــجــــاريــــن. وكــــانــــت إيـ
أوضحت أثناء استفتاء الخروج البريطاني 
رغــبــتــهــا   ،2016 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   23 فــــي 
بالبقاء في االتحاد األوروبــي بنسبة 55.8 

في املائة مقابل رفض 44.2 في املائة.
 لــبــلــفــاســت حــقــهــا فـــي رفــــض الـــخـــروج عن 
ــا تـــصـــّدر  ــهــ االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــــي، ذلــــــك ألنــ
ــا )54.7 فـــي املـــائـــة(،  ــ بــضــائــعــهــا إلـــى أوروبــ
والــــواليــــات  ــائـــــة(،  املـــ فــــي   33.4( ــدا  ــنــ ــرلــ وإيــ
)5.3 في  املـــائـــة(، وكـــنـــدا  فـــي   17.6( املـــحـــدة 
املـــائـــة(، وفرنسا  املـــائـــة(، وأملــانــيــا )5.3 فــي 
)4.8 فــي املــائــة(. وفــي املــقــابــل، تستورد من 
أوروبا )55.1 في املائة(، وإيرلندا )27.2 في 
املائة(، والصني )16.5 في املائة(، والواليات 
املــتــحــدة )8.2 فــي املــائــة(، وأملــانــيــا )6.1 في 

املائة(، وهولندا )5.7 في املائة(.
ــــن هــــــذه الــــبــــيــــانــــات أن الـــشـــريـــك  يـــتـــضـــح مـ
األساسي إليرلندا الشمالية هو أوروبا أواًل 

ــاق فـــي حــيــنــه على  ــفـ الــبــنــد الــثــالــث مـــن االتـ
أنه »لن يتغير أي موقف سياسي إليرلندا 
الــشــمــالــيــة، إال بــمــوافــقــة سكانها مــن خــال 
ــاءات الـــتـــي تـــقـــام بـــأمـــر مـــن وزيـــر  ــتـ ــفـ ــتـ االسـ
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، وتـــكـــون املــــدة بني 
االستفتاء واآلخر سبع سنوات، على األقل«. 
ــقـــومـــي، في  وهــــو مـــا دفــــع زعـــيـــم الـــحـــزب الـ
القول  إلــى  أدامــز،  الشمالية، جيري  إيرلندا 
ــيـــرًا إن »شــــني فـــني )الـــجـــنـــاح الــســيــاســي  أخـ
ــــدي( يــأمــل  ــنـ ــ ــرلـ ــ لــلــجــيــش الـــجـــمـــهـــوري اإليـ
ــراء اســتــفــتــاء فــي الــســنــوات الخمس  فــي اجــ
إلى  أدامــز خلفية مستندة  ولكام  املقبلة«. 
موافقة املسؤولني األوروبيني على انضمام 
تــلــقــائــي إليـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة إلــــى االتـــحـــاد 

األوروبي، في حال تّم االتحاد مع إيرلندا.
ومــــع أن األمــــر لـــم يــصــل بــعــد إلــــى احــتــمــال 
إجــراء استفتاء فــوري، على اعتبار أن آخر 
في سبتمبر/أيلول  أجــري  للرأي  استطاع 
املـــاضـــي، أفــضــى إلـــى أن »63 فــي املــائــة من 
ايــرلــنــديــي الــشــمــال يــعــارضــون اتـــحـــادًا مع 
إيــرلــنــدا«. لــكــن الــطــريــق بــاتــت مــعــّبــدة نحو 
بريطانيا،  عــن  الشمالية  إيــرلــنــدا  استقال 
واقترابه  انتخابيًا  فــني«  مــع صعود »شــني 

ــن الــــحــــزب الـــــوحـــــدوي الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  مــ
االنــتــخــابــات التشريعية فــي 2 مــــارس/آذار 
املاضي. فقد نال »شني فني« 27 مقعدًا نيابيًا 
في مقابل 28 للوحدويني، في برملان مؤلف 
من 90 نائبًا. في دبلن، بدا وزير الخارجية 

اإليرلندي تشارلز فاناغان مرتاحًا بقوله 
إن »الــبــريــكــســت جــعــل بــالــتــأكــيــد مــوضــوع 
»الوقت  أن  أمــرًا ممكنًا«، مضيفًا  االستفتاء 
ــام رسمية  لــم يــحــن بــعــد«. وقـــد أظــهــرت أرقــ
انكلترا  فــي  املقيمني  البريطانيني  طلب  أن 
واســكــتــلــنــدا وويـــلـــز عــلــى جـــــــوازات الــســفــر 

اإليرلندية تضاعف منذ االستفتاء.
وفاناغان نفسه كان قد أعلن في أكتوبر/

الخارجية  »وزارة  أن  املاضي  األول  تشرين 
طــلــب  و549  ألـــفـــًا   21 ســجــلــت  اإليـــرلـــنـــديـــة 
جــــــواز ســـفـــر إيـــرلـــنـــدي بــــني يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 
ملواطنني   )2016( سبتمبر/أيلول  ونــهــايــة 
وإيرلندا  وويــلــز  واسكتلندا  بريطانيا  مــن 
فــي مــقــابــل 10 آالف و959 طلبًا  الــشــمــالــيــة، 
سجلت خال الفترة نفسها في عام 2015«. 
اســتــفــتــاء  بـــعـــد  ارتـــفـــعـــت  الـــطـــلـــبـــات  أن  أي 
وكـــشـــف   .2016 ــيـــو  ــونـ يـ  23 ــــي  فـ الـــــخـــــروج 
فاناغان في حينه أن »الطلبات املقدمة من 
إيرلندا الشمالية ارتفعت بدورها من تسعة 
ألفًا و757 طلبًا«.  إلــى 15  آالف و401 طلب، 
مع العلم أن طلبات البريطانيني املولودين 
فـــي إيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة أو املــتــحــدريــن من 
إذ  إيرلندية، تخضع آللية مختلفة،  أصــول 
يحق لهؤالء الحصول بصورة تلقائية على 

الجنسية اإليرلندية.
الشمالية  إيــرلــنــدا  أن  ذلـــك ســـوى  يــعــنــي  ال 
بــاتــت أقــــرب إلـــى إيـــرلـــنـــدا، ورفــــض توحيد 
الوقت  مع  املاضي، سيذوب  العام  الجزيرة 
 الـــتـــســـهـــيـــات االقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 

ّ
فــــي ظـــــل

تقدمها أوروبا من جهة، والصعوبات التي 
تعتري بريطانيا من جهة أخرى. وللمفارقة 
فإن الصدفة الجامعة بني حكومة محافظة 
عام  فــي  ثاتشر  مارغريت  بقيادة  لندن  فــي 
1981، لــم تــصــغ إلـــى مــطــالــب بــوبــي ســانــدز 
ورفــــاقــــه، وبــــني حــكــومــة مــحــافــظــة بــقــيــادة 
تــيــريــزا مـــاي فــي عـــام 2017، لــم تتمكن من 
أدت  وسياسيًا،  اقتصاديًا  فعليًا  االنــطــاق 
ــــى تـــنـــامـــي الـــغـــضـــب اإليـــرلـــنـــدي  وتـــــــؤدي إلـ
الــشــمــالــي الـــقـــديـــم، وتــحــقــيــق حــلــم ســانــدز 

ورفاقه في وحدة الجزيرة اإليرلندية.
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سياسة

تتابع السلطات البريطانية 
تحقيقاتها في اعتداء 

مانشستر، محاولة 
توقيف كل المشتبه 

بعالقتهم بالمنفذ 
سلمان العبيدي، في 

وقت بات فيه األمن في 
صلب الحملة االنتخابية

H

إيرلندا الشمالية، البالد التي عانت صراعًا مزمنًا، دينيًا وقوميًا، ألكثر من 3 عقود في القرن العشرين، باتت أقرب من أي وقٍت 
مضى، لالستقالل عن بريطانيا والوحدة مع إيرلندا، ألسباب اقتصادية، ال دينية وال قومية

تظاهرة منددة ببريطانيا في بلفاست )بول فايث/فرانس برس(

يعود سكان مانشستر البريطانية تدريجيًا 
إلـــى حــيــاتــهــم الــطــبــيــعــيــة، بــعــد أســبــوع على 
ــابـــي الــــذي شــهــدتــه مدينتهم  الــهــجــوم اإلرهـ
 و116 

ً
يــوم اإلثــنــني املــاضــي وأوقـــع 22 قتيا

ــرار الــتــحــقــيــقــات  ــمـ ــتـ جـــريـــحـــًا، عــلــى وقــــع اسـ
وتــتــّبــع شــركــاء محتملني ملنفذ  القضية  فــي 
االعتداء سلمان العبيدي. وواصلت الشرطة 
البريطانية األحد تحقيقاتها حول االعتداء 
مع توجيه نداء إلى شهود. ونشرت الشرطة 
مـــســـاء الــســبــت صـــــورًا الــتــقــطــتــهــا كــامــيــرات 
نداء  ووّجــهــت  العبيدي  لانتحاري  املراقبة 
إلى شهود ملحاولة معرفة تحركاته في األيام 
ــتــــداء. وتــظــهــر الــصــورتــان  الــتــي ســبــقــت االعــ
اللتان التقطتهما كاميرات مراقبة، العبيدي 
ليلة وقــوع االعــتــداء. ويسعى املحققون إلى 
ــن الـــتـــحـــّركـــات الــتــي  ــل املــعــلــومــات عـ جــمــع كـ
قام بها االنتحاري منذ 18 مايو/ أيــار يوم 
ــه« مـــن لــيــبــيــا إلــــى بــريــطــانــيــا. وقـــال  »عــــودتــ
مــصــدر قــريــب مـــن عــائــلــتــه لــوكــالــة »فــرانــس 
أيــام  بـــرس« إن العبيدي كــان فــي ليبيا قبل 
 من تنفيذ االعتداء. وذكرت الشرطة األملانية 
ــــي دوســــــــلــــــــدورف. واســـتـــأجـــر  ــوقــــف فـ أنــــــه تــ

انطلق  مانشستر،  فــي وســط  العبيدي شقة 
منها إلــى الــصــالــة الــتــي نفذ فيها االعــتــداء. 
ــد اهـــتـــمـــام  ــديـ ــتـــحـ ــالـ وتـــثـــيـــر هــــــذه الـــشـــقـــة بـ
»قــد تكون  أنها  إنهم يعتقدون  إذ  املحققني، 
املكان الذي تم فيه تجميع العبوة« الناسفة 
ــداء، كـــمـــا قـــال  ــ ــتــ ــ ـــخـــدمـــت فــــي االعــ

ُ
ــت الـــتـــي اسـ

إيــــان هوبكينز ومــســؤول  الــشــرطــة  مــفــوض 
مكافحة اإلرهاب نيل باسو.

وكشفت الشرطة عن تفاصيل متعلقة بكيفية 
إجــراء التحقيق منذ اإلثــنــني. وأوضــحــت أنه 
تم التعرف إلى منفذ االعتداء خال ساعتني، 
وبـــعـــدهـــا قـــامـــت بــجــمــع »مـــعـــلـــومـــات مــثــيــرة 
لاهتمام حــول العبيدي وأوســاطــه واألمــور 
املـــالـــيـــة املــتــعــلــقــة بـــه واألمــــاكــــن الـــتـــي زارهــــا 
وطــريــقــة صــنــع الــعــبــوة الــنــاســفــة واملـــؤامـــرة 
ــع نـــطـــاقـــًا«. وثـــمـــة حــالــيــًا 11 شخصًا  ــ األوســ
موقوفًا في بريطانيا في سياق التحقيق. لكن 
أعضاء في مجموعة العبيدي ما زالوا طلقاء. 
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، أمبر راد، 
أمــس األحــد، ردًا على ســؤال لتلفزيون هيئة 
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( عما إذا كان 
بعض أفراد املجموعة ما زالوا طلقاء: »ربما. 
إنــهــا عــمــلــيــة مــســتــمــرة. هــنــاك 11 مــحــتــجــزًا. 
الــعــمــلــيــة ال تـــــزال مــســتــمــرة بــأقــصــى ســرعــة 
فــي الــوقــت الــحــالــي«. وأوضــحــت أن »أجــهــزة 
لكنني  عنه  املعلومات  تجمع  االستخبارات 

لن أستبق النتائج«.
وكــانــت رئــيــســة الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تيريزا 
ماي قد أعلنت السبت خفض درجة التحذير 
األمــــنــــي فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن »حـــــرجـــــة« إلـــى 
»خــطــرة«، مــا يعني أن وقـــوع اعــتــداء أصبح 
 جدًا« لكنه لم يعد »وشيكًا«. لكنها 

ً
»محتما

الــيــقــظــة«. في  إلــى »لـــزوم  دعــت البريطانيني 
ــك، نــظــمــت املـــديـــنـــة أمـــــس ســبــاق  ــ غـــضـــون ذلــ
نــصــف املــــاراثــــون الــســنــوي وســــط إجـــــراءات 
آندي  البلدية  مــشــددة. وشــارك رئيس  أمنية 

بورنام فيه، داعيًا أهل املدينة إلى استئناف 
حياتهم كالعادة.

ــلــــب حــمــلــة  وبــــــــات مـــــوضـــــوع األمــــــــن فـــــي صــ
الــتــي تــجــرى فــي 8  االنــتــخــابــات التشريعية 
الجمعة  استؤنفت  والــتــي  يونيو،  حــزيــران/ 
ــداء. ومــــن املــقــرر  ــ ــتـ ــ بــعــد تــعــلــيــقــهــا غـــــداة االعـ
كــبــيــرًا من  اإلرهــــاب حــيــزًا  أن تحتل مكافحة 
املـــنـــاظـــرات الــتــلــفــزيــونــيــة املــرتــقــبــة األســبــوع 
املـــقـــبـــل. وفـــــي الــــســــيــــاق، نـــفـــى وزيــــــر الـــدفـــاع 
ــــس تـــقـــاريـــر  ــكـــل فــــالــــون أمــ ــايـ ــانـــي مـ ــبـــريـــطـ الـ
فريق  داخــل  انقسامات  إعامية تحدثت عن 
ــــاي قــبــيــل االنـــتـــخـــابـــات. وكــــانــــت صــحــيــفــة  مـ
»صنداي تايمز« قد قالت إن فريق ماي تمزقه 
االنــقــســامــات ونــشــب خـــاف بــني مساعديها 
فيونا هيل ونيك تموثي بشأن تعهد ال يلقى 
بالرعاية االجتماعية اضطرت  ق 

ّ
قبواًل يتعل

ماي للتراجع عنه.
»آي سي  مؤسسة  أجرته  استطاع  وأظهر 
إم« ونشرت صحيفة »صن« نتائجه أمس، 
أن حزب املحافظني الذي تتزعمه ماي يتقّدم 
على حزب العمال املعارض بفارق 14 نقطة 
مئوية قبيل االنتخابات. ووفق االستطاع، 
املحافظني على 46  أن يحصل حــزب  يمكن 
في املائة من األصـــوات مقابل 32 في املائة 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال، مـــن دون تــغــّيــر يـــذكـــر عن 
أجــري  للمؤسسة نفسها  اســتــطــاع ســابــق 
يــــوم 22 مـــايـــو/ أيـــــار قـــــّدر نــســبــة أصــــوات 
املحافظني بنحو 47 في املائة مقابل 33 في 
املــائــة لــلــعــمــال. وكــانــت اســتــطــاعــات أخــرى 
قــد نــشــرت منذ وقـــوع هــجــوم انــتــحــاري في 
ــــوم اإلثــــنــــني املــــاضــــي أظـــهـــرت  مــانــشــســتــر يـ
تقلص الفارق بني الحزبني. وقالت »آي سي 
»الــديــمــقــراطــيــني األحــــرار«  إم« إن الــتــأيــيــد لـــ
بلغ ثمانية في املائة ولحزب االستقال بلغ 

خمسة في املائة.
)فرانس برس، رويترز(

ثــم إيــرلــنــدا، ولــذلــك لــن تتحّمل فكرة البقاء 
ذلك  بما يعنيه  البريطاني،  الجلباب  تحت 
مـــن احــتــمــال ضــمــور االقــتــصــاد اإليــرلــنــدي 
الشمالي. وأدى هذا الوضع إلى نكء الجراح 
القديمة، واستعادة لغة ُيفترض أنها انتهت 
مــع تــوقــيــع اتــفــاق »الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة« في 
بلفاست  بــني   ،1998 عــام  إيريل/نيسان   10

ودبلن ولندن. 
وكــــان االتـــفـــاق تــتــويــجــًا لــحــوار أفــضــى إلــى 
اإليرلندي  الجمهوري  الــحــزب  ثـــورة  إنــهــاء 
الــكــاثــولــيــكــي فـــي إيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، ضد 
الــســلــطــة املــحــلــيــة الــبــروتــســتــانــتــيــة وضـــد 
بــريــطــانــيــا، لــيــتــوقــف الـــصـــراع الـــدمـــوي بني 
الــبــروتــســتــانــت املـــدعـــومـــني مـــن بــريــطــانــيــا 
والكاثوليك املــدعــومــني مــن إيــرلــنــدا. ونــّص 

متابعة

■ بالصمود انتصر األسرى الفلسطينيون املضربون على جهنم إسرائيل

■ لو لم يغلق الحشد الشعبي طريق سورية بوجه داعش لكانت املوصل 
محررة منذ أشهر وكان من املمكن تجنب كل الدماء التي أريقت من الجيش 

واملدنيني

■ #معركة_املوصل لن تكون النهاية والله أعلم، إذ إنها واملعارك السابقة 
استنزفت كل طاقات العراق وأصبح أضعف من قبل احتال #املوصل 

والقادم أسوأ

■ الله يعني أهالي الرقة ودير الزور، منسيني متروكني مثلهم مثل املوصل

■ بعد يأسهم من النجاح مرتزقة داعش يقتلون املدنيني الهاربني إلى 
مناطق آمنة

■ ليلة عصيبة مرت على مدينة الرقة... غارات وقصف وجرحى ودمار 
استهدفت فنادق ومدارس وأفرانًا ومطاعم .. يدمرون الرقة كما دمّروا 

املوصل وحلب

■ #املغرب غير كل البلدان األخرى ولن تشهدوا دماره وقريبًا جدًا 
سيحاسب كل مرتزق جعل دعاة الفتنة يتطاولون علينا

أنا ضد أن يسلم الزفزافي نفسه إلى األمن...عليه أن يتوغل بعيدًا في جبال 
الحسيمة

■ #الحسيمة شبابنا هو ضحية من شعب وشرطة، املستفيدون هم 
أصحاب املصالح، املغرب هو الخاسر 

■ الحكومة حديثة العهد واملؤسسة امللكية تستثمر املايني بمشاريع 
بمختلف جهات اململكة منها الحسيمة. من يتحمل املسؤولية هم 

سماسرة الريف منذ سنني

■ لم أَر في عمري صمود شعب مثل شعب #سورية. يتحملون كفر النظام 
ومليشياته. يتحملون اقتتال فصائلهم فماذا بعد ذلك؟

■ ال املجتمع الدولي سيتدخل وال املعتقلون في صيدنايا ينتظرون 
تدخله، ينتظرون رحمة الله فقط

استفتاء يونيو/حزيران 2016 التاريخي في بريطانيا، الذي انتهى لمصلحة 
من  المائة  في   52 بغالبية  األوروبـــي  االتــحــاد  من  الــخــروج  معسكر 
األصوات، أظهر غالبية إيرلندية شمالية ترغب ببقاء المملكة في نادي 
المواطنين  المائة من  بتصويت 56 في  ُترجم  العجوز، وهو ما  القارة 
باالستفتاء  المشاركة  نسبة  لكن  البقاء.  لمصلحة  الشمالية  إيرلندا  في 
اتساع  على  مؤشر  في  المائة،  في   63 تتخط  لم  المنطقة  تلك  في 

المقاطعة السياسية في إيرلندا الشمالية.

نتائج استفتاء 2016

االثنين 29  مايو/ أيار  2017 م  3 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1001  السنة الثالثة
Monday 29 May 2017


