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األونروا أبعد 
من اإلغاثة

G G

يتم تمويل »األونروا« 
بالكامل من خالل 

التبرعات الطوعية

الحضور األكبر 
لوكالة »األونروا« هو 

في قطاع غزة

قلق أردني من 
شروط أميركية مقابل 

استمرار المعونة

للحديث تتمة...

استهداف 
»أونروا«

القضية  لتصفية  األميركية  المساعي  تدخل 
مرحلة  ملفاتها،  بمختلف  الفلسطينية، 
األميركي  القرار  بعد  خطورة،  أشد  جديدة 

وتشغيل  غوث  لوكالة  الدعم  بتقليص 
الالجئين الفلسطينيين )أونروا(، مع ما يحمله 
هذا القرار من رغبة في إنهاء قضية الالجئين 

الفلسطينيين، التي تعد من أهم الملفات في 
فقط  ليس  النهائي«،  بـ»الحل  يعرف  ما  إطار 
للتماهي مع مطلب االحتالل بتفكيك الوكالة، 

بل أيضًا في إطار محاولة فرض صفقة القرن 
التي تصطدم بموقف فلسطيني رافض لها 

على الرغم من ضغوط عربية للمضي بها

غزة ـ ضياء خليل

أضـــيـــف قـــــرار الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــجــديــد بخفض 
ــــي لــــوكــــالــــة غــــوث  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــدعـــــم األمـ
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )األونروا(، 
عـــبـــر تــجــمــيــد نـــصـــف مـــخـــصـــصـــات الـــدعـــم، 
ــقـــرارات الــتــي بـــدأ تــرامــب  إلـــى سلسلة مــن الـ
األبيض  البيت  إلى  باتخاذها منذ وصوله 
فــي مجملها، لتصفية  ــام، والــهــادفــة  عـ قــبــل 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو مـــا تــبــقــى مــنــهــا، 
ــات يــصــطــلــح عـــلـــى تــســمــيــتــه  ــ ــا بـ لــتــمــريــر مــ
»صــفــقــة الــــقــــرن«، والـــتـــي يــتــم الــتــحــضــيــر  بـــ
بــقــرارات أميركية صــادمــة، وكــمــا يبدو  لها 
برعاية بعض الدول العربية لها، في مقابل 
املشهد  جــعــل  مـــا  ــــارم،  فلسطيني صـ رفـــض 
الفلسطيني أكثر تعقيدًا، مع توقعات بمزيد 
الفلسطينيني  العقوبات األميركية على  من 
ــواقـــف الــرافــضــة  وعــلــى الــســلــطــة، نــتــيــجــة املـ
»صــفــقــة الـــقـــرن« ورفــــض الـــعـــودة للرعاية  لـــ

األميركية ملفاوضات التسوية.
وتسير اإلجراءات األميركية لفرض »صفقة 
الــــقــــرن« عـــبـــر خــــطــــوات مــتــتــابــعــة لــتــصــفــيــة 
عملية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها 
ــّس بـــالـــثـــوابـــت وأولــــهــــا الــــقــــدس املــحــتــلــة  ــ املــ
بإعالن  ترجم  ما  وهــو  لفلسطني،  كعاصمة 
تـــرامـــب أخـــيـــرًا االعـــتـــراف بــالــقــدس عاصمة 
ــن بـــــدء إجــــــــــراءات نــقــل   عــ

ً
لـــالحـــتـــالل فـــضـــال

السفارة األميركية إليها. أما الفصل الثاني 
الــقــضــاء  فــي  فيتمثل  الــقــضــيــة،  مــن تصفية 
الفلسطينيني،  لــالجــئــني  الـــعـــودة  حــق  عــلــى 
ــي إطــــــار مــا  ــات فــ ــفـ ــلـ ــن أهـــــم املـ الــــــذي يـــعـــد مــ
ــو مـــا يفسر  »الــحــل الــنــهــائــي«، وهـ يــعــرف بـــ
»األونــــــروا«، بعد  االســـتـــهـــداف األمـــيـــركـــي لـــــــ
أشهر من تحريض إسرائيلي تــواله رئيس 
نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــيــة،  الحكومة 

شخصيًا عندما 
يونيو/ حزيران  في  أطلق حملة تحريض، 
املاضي، لتفكيك »األونروا« ولدمج أجزائها 
فـــي املــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــالجــئــني 
ــابــــعــــة لــــأمــــم املـــــتـــــحـــــدة«. ولـــــــم تـــتـــأخـــر  ــتــ الــ
إسرائيل، أمس، باالحتفاء بالقرار األميركي، 

بـــزعـــم أن »األونــــــــروا أثــبــتــت مـــــرارًا وتـــكـــرارًا 
أنـــهـــا وكـــالـــة تـــســـيء اســـتـــخـــدام املـــســـاعـــدات 
الـــدولـــي، وتــدعــم بــداًل  اإلنــســانــيــة للمجتمع 
من ذلك الدعاية املناهضة إلسرائيل، وتديم 
مــحــنــة الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني، وتــشــجــع 
الكراهية«، بحسب السفير اإلسرائيلي لدى 
األمــم املتحدة، دانــي دانــون، في مــوازاة كالم 
يدرسون حاليًا  »األميركيني  بأن  لنتنياهو 
بجدية اقتراح إسرائيل أن يتم نقل اإلشراف 
عــلــى الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي الــضــفــة 
الغربية إلــى وكــالــة األمـــم املــتــحــدة لالجئني 

وليس لأونروا«.
كــمــا ال يــمــكــن فــصــل االنـــدفـــاعـــة األمــيــركــيــة 
إلــى  تــراهــا،  الــتــي  الــخــطــوات  لتمرير جميع 
جــانــب االحــتــالل، ضــروريــة لتصفية جميع 
من  بمزيد  والتلويح  الفلسطينية  الحقوق 
اإلجراءات، عن حالة الترويج غير املسبوقة 
مــع االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، والتي  للتطبيع 
يـــخـــوضـــهـــا مــــســــؤولــــون عـــــرب بــشــكــل شــبــه 
 عــن الـــدالئـــل الــتــي تــشــيــر إلــى 

ً
عــلــنــي، فــضــال

دور ســــعــــودي واضـــــــح فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــني لــلــقــبــول بــاملــقــتــرحــات الــتــي 
تمّس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها 
اقــتــراح أبــوديــس عــاصــمــة بــديــلــة لفلسطني 
عــن الــقــدس املحتلة. وقــد انعكس هــذا األمــر 
تجاه  الواضحة  العربية  املــواقــف  غياب  في 
األزمـــــــات الـــتـــي خــلــقــهــا قـــــرار تـــرامـــب بــشــأن 
القدس وتهديداته املستمرة للفلسطينيني. 

لــهــذا الــســبــب، فــإن الــقــرار األمــيــركــي املتعلق 
»األونــــــروا«، يــبــدو  بــتــقــلــيــص املـــســـاعـــدات لـــــــ
ألســوأ  ويمهد  وخــطــيــرة،  متعددة  بجوانب 
وأكـــبـــر أزمـــــة مــالــيــة تـــوضـــع فــيــهــا املــنــظــمــة 

الدولية التي تعاني أساسًا من أزمــة مالية 
خانقة، إذ إنه يمس أكثر من خمسة ماليني 
الذين هّجر  من  الفلسطينيني  الالجئني  من 
ــم فـــي الــعــام  ــارهـ ــم مـــن ديـ ــدادهــ ــم وأجــ ــاؤهـ آبـ

 .1948
و»األونــــــــــروا« هـــي املــؤســســة األمــمــيــة الــتــي 
تقدم خدماتها لالجئي فلسطني في كل من 
الغربية  والــضــفــة  ولــبــنــان  وســوريــة  األردن 

وقطاع غزة. ويتركز نشاطها على الجانبني 
املعونات  إلــى  إضــافــة  والصحي،  التعليمي 
اإلنسانية واملساعدات اإلغاثية. ويتم تمويل 
»األونـــــــــروا« بــالــكــامــل مـــن خــــالل الــتــبــرعــات 
ــاء  ــتـــي تــقــدمــهــا الـــــــدول األعـــضـ الـــطـــوعـــيـــة الـ
الــدعــم األميركي  املــتــحــدة. ويمثل  فــي األمـــم 
لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة نــحــو 40 فـــي املـــائـــة من 
موازنتها، وفق مراقبني ومختصني بشؤون 
الالجئني. وســيــؤدي الــقــرار إلــى أزمــة مالية 
حقيقية وكبيرة في املنظمة، في ظل ما يشاع 
عن عدم قدرتها على دفع رواتــب موظفيها 
كاملة في األشهر املقبلة، وهي التي تعيش 
أزمة مالية حقيقية نتيجة زيادة متطلبات 
في  التمويل  مستوى  وانخفاض  الالجئني، 

السنوات األخيرة. 
ــفــــوض الـــعـــام  ــذا الـــســـيـــاق، أشــــــار املــ ــ ــي هـ ــ وفـ
 
ّ
ــــى أن ــبـــول، إلــ ــنـ ــيـ »األونــــــــروا« بـــيـــيـــر كـــرهـ لـــــــــ
تقليص اإلدارة األميركية ملساهمتها املالية 
العالم  اإلقــلــيــمــي. ودعـــا  األمـــن  سيؤثر على 
أجمع للتضامن مع الالجئني الفلسطينيني 
وإطــالق حملة تبرعات عاملية للحفاظ على 
املـــدارس والــعــيــادات الطبية، الفتًا إلى  عمل 

ــى الــتــي تــواجــه  ــ  »هــــذه لــيــســت املــــرة األولـ
ّ
أن

فــيــهــا األونـــــــروا تــحــديــًا كــبــيــرًا فـــي التمسك 
بتفويضها والدفاع عنه، فهو يمثل تعبيرًا 
الـــدولـــي وحــفــاظــًا على  املــجــتــمــع  إرادة  عـــن 
والــرعــايــة  كالتعليم  األســاســيــة،  الــخــدمــات 

ــن أن  ــلــ الـــصـــحـــيـــة لـــالجـــئـــي فـــلـــســـطـــني«. وأعــ
مساهمة الواليات املتحدة هذه السنة »دون 
مستوى املساهمات السابقة، وبفارق كبير، 
إذ بلغ إجمالي املساهمات األميركية للعام 
أميركي«،  دوالر  مليون   350 من  أكثر   2017
السابقة  األميركية  اإلدارات   

ّ
أن إلــى  مشيرًا 

ــروا وقــدمــت لــهــا دعــمــًا قويًا  ــ »ســانــدت األونـ
 املفوض العام 

ّ
«. غير أن

ً
وسخيًا ومتواصال

»األونروا« حاول، في بيانه، توجيه رسائل  لـ
طمأنة لالجئني الفلسطينيني، إذ قال »إننا 
استمرارية  لضمان  مطلق  بتصميم  نعمل 

خدمات األونروا«.
ــئـــني فــي  وقــــــال رئـــيـــس دائـــــــرة شــــــؤون الـــالجـ
األغـــا،  زكــريــا  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن تــقــلــيــص واشــنــطــن  لـــ
ــروا«، والــتــي تبلغ 125  »األونــ ـــ مــســاعــداتــهــا لــ
لــلــعــام 2018، واإلبــقــاء  مــقــررة  مــلــيــون دوالر 
فقط، سيؤثر  أميركي  دوالر  مليون   60 على 
على طبيعة الخدمات املقدمة إلى الالجئني. 
ــا أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، الــتــي  ــ وأضـــــاف األغـ
»األونــروا« بنسبة تصل  تعتبر أكبر ممول لـــ
إلـــى 45 فـــي املـــائـــة مـــن إجــمــالــي الـــدعـــم الـــذي 
املــنــظــمــة، تــحــاول مــن خـــالل تقليصه  تتلقاه 
أخــيــرًا إنــهــاء املنظمة األممية وإنــهــاء وجــود 

قضية الالجئني الفلسطينيني. 
ــرار الــتــقــلــيــص األمــيــركــي   قــ

ّ
ــا أن واعــتــبــر األغــ

سيساهم في زيادة حدة التوتر في املنطقة، 
خـــصـــوصـــًا عـــنـــدمـــا يـــجـــد مـــاليـــني الــالجــئــني 
في  دون خدمات،  من  أنفسهم  الفلسطينيني 
الوقت الذي تعيش فيه املنطقة توترًا كبيرًا، 
مشيرًا إلى أنه ستكون لتبعات القرار الصادر 
األغــا  تــرامــب نتائج خطيرة. ورأى  إدارة  عــن 
اإلسرائيلي،  املشروع  لخدمة  جــاء  ترامب  أن 
وتــصــفــيــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن خــالل 
اإلعالن عن القدس »عاصمة« لدولة االحتالل 
وتقليص مــوازنــة »األونـــروا« بهدف تصفية 
الــوكــالــة كــكــل، والــتــغــاضــي عـــن االســتــيــطــان. 
ــيـــرة تتطلب  وأكــــد أن إجــــــراءات تـــرامـــب األخـ
ــفـــاف حــول  ــتـ تــعــزيــز الـــوحـــدة الــوطــنــيــة وااللـ
املــقــاومــة الشعبية داخــــل األراضــــي  بــرنــامــج 
الفلسطينية والتحرك عربيًا ودوليًا ملالحقة 

االحتالل.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يـــقـــول رئـــيـــس دائـــــــرة شــــؤون 
الالجئني في حركة »حماس«، عصام عدوان، 
األميركي  التقليص   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

يــعــتــبــر األول مـــن نــوعــه مـــن نــاحــيــة طبيعة 
الــدعــم الـــذي جـــرى تقليصه، بــالــرغــم مــن أن 
األممية  للمؤسسة  الدفع  عن  أحجمت  كندا 
تقدمه  مــا  إجمالي  أن  إال  2010 و2015،  بــني 
ــار  ال يــصــل لــنــصــف مــا تــقــدمــه أمــيــركــا. وأشـ
 اإلدارة األمــيــركــيــة تــهــدف مــن خــالل 

ّ
إلـــى أن

الشعب  »لتركيع  األخيرة  التقليص  سياسة 
الفلسطيني من أجل القبول بخطة ترامب«، 
فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه فيه »األونـــــروا« من 
األســاس أزمــة مالية بشكل سنوي. وأوضح 
الدعم  تقليص  بــشــأن  تقديراتهم  أن  عـــدوان 
ــا ســـتـــأخـــذ طـــابـــعـــًا مـــتـــزايـــدًا  ــهـ ــيــــركــــي، أنـ األمــ
ــة، وخــــصــــوصــــًا أن  ــلـ ــبـ ــقـ ــوات املـ ــنــ ــســ ــــالل الــ خــ
تــتــخــذ  تــــرامــــب،  بـــرئـــاســـة  الـــحـــالـــيـــة،  اإلدارة 
إجراءات واضحة تصب في صالح االحتالل 
ــطـــط تـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة  ــخـ ــلــــي ومـ ــيــ ــرائــ اإلســ
إدارة  تـــــراجـــــع  واســــتــــبــــعــــد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. 
وهي  أعلنتها،  التي  التقليصات  عن  ترامب 
ستحاول الضغط على القيادة الفلسطينية 
ألخـــذ مــوقــف ســيــاســي عــبــر خــلــق املــزيــد من 
األزمات لها من خالل ما سيطاول املؤسسة 
أن  الـــالجـــئـــني. ورأى  بــــشــــؤون  تــعــنــى  ــتـــي  الـ
الحل األمثل للخروج من األزمــة املالية التي 
تعصف بوكالة »األونروا« يتمثل بتوجهها 
لتعويض  املــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 
ــاســـي الــخــاص  الــنــقــص فـــي الـــصـــنـــدوق األسـ
بـــهـــا، وهــــو مـــا جــــرى فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
نائب رئيس  أن حضور  إال  املــاضــي،  الثاني 
اإلسرائيلي،  املتحدة  العامة لأمم  الجمعية 
داني دانــون، أدى لحذف الطلب وشطبه من 
جــــدول أعــمــال املــنــظــمــة الــدولــيــة. لــكــن فــرص 
الــتــقــدم بـــهـــذا الــطــلــب مـــجـــددًا تــبــقــى قــائــمــة، 
وال سيما أن عــمــل دانــــون فــي هـــذه املنظمة 

سينتهي خالل 6 أشهر، وفق عدوان.
ــال الــبــاحــث فــي قــضــايــا الــالجــئــني، حسام  وقـ
ــد«، إن إجــمــالــي  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــد، لــــ ــمــ أحــ
»األونـــــروا« يــبــلــغ نحو  املـــوازنـــة الــخــاصــة بــــــ
مليار و300 مليون دوالر أميركي، في الوقت 
في   40 األميركية نحو  املساهمة  تبلغ  الــذي 
املـــائـــة. وبـــني أحــمــد أن مــا يــجــري حــالــيــًا هو 
مــحــاولــة الســتــهــداف قــطــاع غــــزة، خصوصًا 
ــة، وال  ــيـ ــالـ عــبــر خــلــق املـــزيـــد مـــن األزمـــــــات املـ
لـــلـــمـــؤســـســـة  ــر  ــ ــبــ ــ األكــ ــــور  ــــضـ ــــحـ الـ أن  ســـيـــمـــا 
األمـــمـــيـــة هـــو فـــي الـــقـــطـــاع الـــــذي يــعــانــي من 
العام  منذ  ومشدد  خانق  إسرائيلي  حصار 
أن  إلـــى  الفلسطيني  الــبــاحــث  وأشــــار   .2006
الــتــي تستفيد  الــوحــيــدة  املنطقة  هــو  القطاع 
مــن بــرنــامــج الـــطـــوارئ الــــذي تــقــدمــه الــوكــالــة 
أجــل خدمة شريحة واسعة من  األممية، من 
الالجئني، خصوصًا في ظل الواقع املعيشي 
أكثر  الــذي يعاني منه  املتردي  واالقتصادي 
مــن مليوني شخص فــي غـــزة. ولــفــت إلــى أن 
هناك أطرافًا إسرائيلية باتت تتحدث برغبة 
شديدة عن ضــرورة شطب »األونـــروا«، وهو 
ما ظهر في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو بني 
 ،1993 العام  في  وإسرائيل  التحرير  منظمة 
عــبــر تــعــالــي الـــنـــداءات املــطــالــبــة بــإنــهــاء عمل 
املــؤســســة األمــمــيــة. لــكــنــه اســتــبــعــد أن تــكــون 
واشنطن جاهزة حاليًا لتحمل تبعات شطب 
»األونروا« كمؤسسة دولية في هذه املرحلة، 
بـــالـــرغـــم مـــن الــتــقــلــيــص الـــــذي فــرضــتــه على 

إجمالي ما تقدمه من دعم لها.

يمّس القرار 
األميركي أكثر من 

خمسة ماليين الجئ 
)موسى الشاعر/ 

فرانس برس(

محمد الفضيالت

مرة أخرى يوضع مستقبل 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني »األونروا« على طاولة 
التصفية، تماهيًا مع املشروع 

الصهيوني القديم الرامي إللغائها 
بكل ما تقدمه من خدمات لالجئني 
وما تمثله من رمزية وشاهٍد على 

قضية لجوئهم. من الخطأ تصنيف 
السياسة العدائية إلدارة الرئيس 

األميركي، دونالد ترامب، تجاه 
»األونروا«، ردة فعل عصبية من 
رئيس مضطرب إلجبار القيادة 

الفلسطينية على العودة للمفاوضات 
تحت رعايته املنحازة، وليست عقابًا 

عابرًا للدول املضيفة على مواقفها 
الرافضة العترافه بالقدس عاصمة 

إسرائيلية. 
السياسة األميركية، التي بدأت 

بالتهديد بوقٍف نهائي للمساعدات، 
وانتهت إلى إعالنها تجميد نصفها، 
تمثل تالقيًا مكشوفًا على نحو غير 

مسبوق بني العنصرية األميركية 
واإلسرائيلية، التزامًا باملخطط 

الصهيوني الرامي لتصفية القضية 
الفلسطينية عبر فرض وقائع 

على األرض تنهي أحالم/ أوهام 
الفلسطينيني بالتوصل إلى حل 

 لقضيتهم.
ً
يعتبرونه عادال

تعاني األونروا أزمة تمويل مزمنة، 
فرضت عليها خالل السنوات 

املاضية إعداد موازنات تقشفية كان 
لها بالغ األثر على مستوى الخدمات 

املقدمة لالجئني، وهي اليوم أمام 
خطر حقيقي قد يتطور ليتحول 

وجوديًا بفعل املخططات األميركية، 
املغلفة أحيانًا بمبررات سياسية 

خادعة، وأحيانًا أخرى بمنطلقات 
اقتصادية تنتقد إسراف األمم 

املتحدة وسوء إدارتها لألموال. 
ما ترمي إليه اإلدارة األميركية 

والصهيونية العاملية، يتعدى 
مسألة العقاب الجماعي لالجئني 
الفلسطينيني عبر وضعهم في 

ظروف صعبة نتيجة التراجع 
املتوقع في مستوى خدمات األونروا 

أو عجزها عن االضطالع بتلك 
، وما قد يصاحب 

ً
الخدمات مستقبال

ذلك من اضطرابات في الدولة 
املضيفة، أو ضغط على القيادة 

الفلسطينية، بل يمتد لفرض واقع 
يتساوق ومخططاتهم الرامية إللغاء 

الوكالة نهائيًا.
خالفًا ملا يروج فإن مخططات 

التصفية، ال تستهدف مباشرة 
املهمة التقنية لعمل األونروا املتمثلة 
باإلغاثة، بقدر ما تستهدف املهمة 
 للجوء 

ً
القانونية باعتبارها سجال

الفلسطينيني املتوارث والعصي على 
السقوط مهما تعددت الجنسيات 

التي يحملها الالجئون املسجلون، 
وهو دور ال تتوقف إسرائيل عن 

محاربته. 
سست على 

ُ
التمسك باألونروا التي أ

القرار 194، الضامن لحق عودة 
الالجئني، يستدعي من القيادة 

الفلسطينية والدول املضيفة والعالم 
الحر، انتزاع قرار يحول موازنتها 
إلى مساهمات إلزامية ال طوعية.

إسرائيل تحتفي بالقرار األميركي...  وأوروبا تحذربنس إلى عّمان لفرملة االستدارة األردنية

تصفية القضية 
الفلسطينية من 

بوابة الالجئين

الحدث

واشنطن ـ جو معكرون

قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب الشهر 
عاصمة  املحتلة  بالقدس  االعــتــراف  املــاضــي 
إلســـرائـــيـــل، اخــتــبــر الـــشـــراكـــة بـــني الـــواليـــات 
إلى تحّول في نظرة  املتحدة واألردن، وأدى 
عّمان إلى دورها اإلقليمي. وهو ما دفع نائب 
الــرئــيــس األمــيــركــي مــايــك بــنــس إلـــى إضــافــة 
يناير/  21 فــي  اإلقليمية  جولته  فــي  األردن 
ــتـــواء تــداعــيــات  كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي، الحـ
استدارة  فرملة  ومحاولة  األخيرة  األسابيع 
عــّمــان. ثــالثــة عــنــاويــن رئيسية تــحــّرك ردود 
فعل السياسة األردنية في ملف القدس. أول 
تلك العناوين هو سياسات الهوية األساسية 
في عالقات األردن الخارجية، فالدور الديني 
ــراث  ــقــــدس تــ ــي الــ واملــــعــــنــــوي لــلــهــاشــمــيــني فــ
قديم عمره قرن واكتسب أهمية في مجتمع 
محافظ مثل األردن، والديمغرافيا في اململكة 
في  حساسة  مسألة  الفلسطينية  بأبعادها 
الهوية األردنية، ما أدى إلى حركة اعتراضية 
ــارة األمـــيـــركـــيـــة من  ــفـ شــعــبــيــة ضـــد نــقــل الـــسـ
تــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، أرخــــت بــظــاللــهــا على 
القيادة األردنية التي اختارت استيعاب هذه 

الضغوط.
ثــانــي تلك الــعــنــاويــن هــو الــتــحــديــات األمنية 
اإلسرائيلية،  السياسة  التي فرضتها وقائع 
ــنـــيـــني  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ فـــــقـــــد كــــــــــان الـــــــســـــــالم بـــــــني الـ
واالسرائيليني أولوية لأمن القومي األردني. 
واألميركي  اإلسرائيلي  الطرفان  تعامل  وقد 
 الدولتني«، بالتالي فما 

ّ
بخفة مع مبدأ »حل

تــخــشــاه املــمــلــكــة أكــثــر مــن أي شـــيء آخـــر هو 
تحويل األردن إلى وطن بديل للفلسطينيني. 
ــــات االقــتــصــاد  ثــالــث تــلــك الــعــنــاويــن هـــي أزمـ
األردنــي، ال سيما منذ عام 2016، مع وصول 
معدل البطالة إلى 18 في املائة العام املاضي، 
وتجاوز الدين العام سقف الـ 36 مليار دوالر. 

احــتــفــت إســرائــيــل بــقــرار الــرئــيــس األمــيــركــي، 
ــــب، تــجــمــيــد عــــشــــرات مــاليــني  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
الــدوالرات املخصصة لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني التابعة لأمم املتحدة 
)األونـــــــــــروا(، فــيــمــا كــشــف رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، أن واشنطن 
»تــدرس اقــتــراح االحــتــالل نقل اإلشـــراف على 
الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينيني  الالجئني 
إلــى وكــالــة األمــم املتحدة لالجئني«. فــي هذا 
الوقت، الذي يمثل فيه القرار األميركي تأثيرًا 
سلبيًا على مصير مئات اآلالف من الالجئني 

الذين يعتمدون على املساعدات الدولية. 
وكانت واشنطن قررت، أول من أمس الثالثاء، 
»تــجــمــيــد« نــصــف األمـــــــوال املــخــصــصــة إلــى 
»األونروا«، في رسالة تحٍد جديدة إزاء األمم 
املتحدة وضربة قوية للفلسطينيني. وأعلنت 
وزارة الخارجية األميركية أنه ومن أصل 125 
لهذه  الطوعية  املساهمات  من  دوالر  مليون 
ــدت واشــنــطــن دفــع  ــ الــوكــالــة لــلــعــام 2018، أّكـ

»شريحة أولى« بقيمة 60 مليون دوالر. 
وفي إطار مساعي نتنياهو املتواصلة إلنهاء 
نقلت  فــقــد  الفلسطينيني،  الــالجــئــني  قــضــيــة 
صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، أمــس األربــعــاء، 
عــنــه قــولــه، عــلــى هــامــش زيـــارتـــه إلـــى الــهــنــد، 
»نــالحــظ تــحــواًل كبيرًا فــي املــوقــف األميركي 
تجاه إسرائيل، ليس فقط في كل ما يتعلق 
إقليمية  بالقدس، بل في ما يتعلق بقضايا 
أخـــــــرى، مـــثـــل االتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيـــــــران«. 
وامــتــدح موقف إدارة ترامب من »األونـــروا«، 
 »هذه املرة األولى التي يتم فيها تحدي 

ً
قائال

الوكالة  ــروا«. كما جــدد تحريضه على  األونــ
بقوله، إن »هذه املنظمة، على مدى 70 عامًا، 
الالجئني وال  إطالة قضية  كانت تعمل على 
الــتــي يتم  ــرة األولــــى  املـ تسعى لحلها، وهـــي 
فيها تــحــدي كــل هــــذا«. وأضــــاف »نــعــتــقــد أن 
األمــيــركــيــني يــدرســون حــالــيــًا بــجــديــة اقــتــراح 

الــعــســكــري ضــد الـــعـــراق. وهــّمــشــت الــواليــات 
املتحدة وحلفاؤها الخليجيون األردن لفترة 
أربع سنوات حتى توقيعه اتفاق السالم مع 

إسرائيل عام 1994.
ــت مـــعـــقـــدة مــع  ــانــ ــه كــ ــلــ ــك عـــبـــد الــ ــلــ ــة املــ ــالقــ عــ
ــاء أمــيــركــيــني، غــيــر أن قـــرار  ــ آخـــر ثــالثــة رؤسـ
تــرامــب حــول الــقــدس دفــع باتجاه بـــرودة في 
العالقات، فقد هّدد الرئيس األميركي الشهر 
املاضي بقطع املساعدات عن كل البلدان، بما 
في ذلك األردن، الذي صّوت مع قرار الجمعية 
واشنطن  طالب  الــذي  املتحدة  لأمم  العامة 
بالتراجع عن قرار االعتراف بالقدس عاصمة 
أميركية  ذلــك هناك تطمينات  مع  إلسرائيل. 
ــتـــي بــلــغــت 1.3  ــأن املــــســــاعــــدات، الـ ــ لـــــــأردن بـ
مليار الــعــام املــاضــي، لــن تــتــوقــف. كما بــدأت 
مذكرة  توقيع  عــمــان  لبحث طلب  مــشــاورات 
تفاهم جديدة، لكن القلق في عمان بأن إدارة 
تـــرامـــب قـــد يـــكـــون لــديــهــا شـــــروط ســيــاســيــة 

مقابل املعونة.
أما العالقة مع السعودية فهي غير منقطعة 
لكنها لــيــســت فــي أفــضــل حــاالتــهــا، حــتــى أن 
الــديــوان امللكي األردنـــي نفى تقارير اإلعــالم 
ــي بــــأن »الـــقـــيـــادة الــســعــوديــة شجعت  ــ األردنــ
انقالبًا على السلطة داخل األسرة الهاشمية، 
واملواقع اإللكترونية بالغت في أرقام ترحيل 
املـــواطـــنـــني األردنــــيــــني مـــن الـــســـعـــوديـــة«. لكن 
فعليًا هناك أيضًا توترات فعلية بني البلدين 
لم تحصل سابقًا، مثل تبادل انتقادات علنية 
أردنــيــني،  الــســعــودي وبرملانيني  السفير  بــني 
وقـــصـــة اعـــتـــقـــال وإطــــــالق ســـــراح املــلــيــارديــر 
الفلسطيني األردني صبيح املصري من قبل 
الرياض  في  والشعور  السعودية.  السلطات 
هو أن القيادة األردنية لم تقف مع السعودية 
ــة فــــــي الـــســـنـــتـــني  ــيــ ــســ ــيــ خــــــــالل مــــحــــطــــات رئــ
األخيرتني. وعندما تم االعالن عن قرار فرض 
الــحــظــر عــلــى قــطــر، اكــتــفــى األردن بتخفيض 

وأضاف »خالل العام املاضي وحده، انتخب 
موظفون )فلسطينيون( في األونــروا لقيادة 
حـــمـــاس فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وأنــــكــــرت مـــــدارس 
ــــود إســـرائـــيـــل، وُحـــفـــرت أنــفــاق  األونـــــــروا وجـ
اإلرهاب تحت منشآت األونروا«. وتابع »لقد 
ــذا الــعــبــث وتــوجــيــه  ــان الـــوقـــت النــتــهــاء هــ حــ
أمــــــوال املـــعـــونـــات اإلنـــســـانـــيـــة نــحــو الــغــرض 

املنشود منها، وهو رفاهية الالجئني«.
في مــوازاة ذلــك، توالت ردود الفعل الدولية، 
تــحــديــدًا األوروبــــيــــة، املـــحـــذرة مـــن تــداعــيــات 
الـــدوالرات  عــشــرات ماليني  تجميد واشنطن 
ــروا«. واعــتــبــر األمــني  ــ املخصصة على »األونــ
لالجئني،  الــنــرويــجــي  املجلس  ملنظمة  الــعــام 
يــان إيغالند، أن حــرمــان »األونــــروا« مــن هذا 
املبلغ »ستترتب عنه عواقب كارثية بالنسبة 
إلـــــى الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي الـــشـــرق 

األوسط«.
كما حــذرت السويد عبر سفيرها لــدى األمم 
ــتــــحــــدة، أولــــــــوف ســــكــــوغ، مــــن أن »ســحــب  املــ

فــاألعــبــاء املــالــيــة ازدادت عــلــى اقــتــصــاد قائم 
أســاســًا عــلــى املــعــونــة الــخــارجــيــة، خصوصًا 
 اســتــمــرار أزمـــة الــالجــئــني الــســوريــني. 

ّ
فــي ظــل

فــي هـــذا الــصــدد، فـــإن املــلــك األردنــــي عبدالله 
الــثــانــي، فـــي مــواجــهــة تـــضـــارب مــصــالــح مع 
الواليات املتحدة والسعودية وإسرائيل، أي 
اململكة  سياسة  ركائز  اختصر  الــذي  املحور 
الــخــارجــيــة. والــقــلــق فـــي عــمــان نــاجــم عـــن أن 
ترامب غير متفهم لقرار امللك األردني بقيادة 
الــقــدس.  لــقــرار  دبــلــومــاســيــة مناهضة  حملة 
ــى الـــتـــي يــجــد فيها  ــ ــرة األولــ ــ وهــــي لــيــســت املـ
للمصالح  مــنــاقــض  مــوقــع  فــي  نفسه  األردن 
األمــيــركــيــة والـــســـعـــوديـــة، فــفــي عـــامـــي 1990 
و2003، رفــضــت عـــّمـــان املـــوافـــقـــة عــلــى الــحــل 

إسرائيل أن يتم نقل اإلشراف على الالجئني 
وكالة  إلى  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيني 
األمــــم املــتــحــدة لــالجــئــني ولــيــس لــــأونــــروا«. 
ويــحــذر املــحــلــلــون مــن أن إغــــالق »األونـــــروا« 
العنف،  الفقر وأعمال  إلى مزيد من  سيؤدي 
لــكــن نــتــنــيــاهــو اعــتــبــر أن »هــنــاك دائــمــًا قــدرًا 
معينًا من املخاطر« في ما يتعلق بمثل هذا 

القرار. 
املــنــدوب اإلســرائــيــلــي لدى  مــن جهته، اعتبر 
األمـــم املــتــحــدة، دانـــي دانـــون، فــي بــيــان أمــس، 
أن الــــغــــرض مــــن قـــــــرار واشـــنـــطـــن تــخــفــيــض 
الدعم لوكالة »األونــروا«، هو »توجيه أموال 
الــغــرض املنشود  املــعــونــات اإلنــســانــيــة نحو 
ــئـــني«. وقــــــال، إن  ــو رفـــاهـــيـــة الـــالجـ مــنــهــا، وهــ
»األونـــــروا أثــبــتــت مــــرارًا وتـــكـــرارًا أنــهــا وكــالــة 
ــدام املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة  ــتــــخــ تـــســـيـــئ اســ
ــم بــــــداًل مــــن ذلـــك  ــدعــ لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، وتــ
الــدعــايــة املناهضة إلســرائــيــل، وتــديــم محنة 
الكراهية«.  وتشجع  الفلسطينيني،  الالجئني 

الــدوحــة،  فــي  األردنـــي  الدبلوماسي  التمثيل 
من دون قطع العالقات.

حــتــى الــعــالقــة مــع إســرائــيــل بــاتــت مــتــوتــرة 
مــنــذ الــصــيــف املـــاضـــي، فــفــي شــهــر يــولــيــو/

السفارة  فــي  أمني  تموز 2017 قتل حــارس 
ــــني اثـــنـــني،  ــيـ ــ ــان أردنـ ــّمــ ــي عــ ــيـــة فــ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
مـــا دفــــع املــمــلــكــة إلــــى رفــــض عــــودة السفير 
اإلسرائيلي إلى األردن قبل محاكمة القاتل. 
وفي الشهر ذاته حصل االفتراق بينهما في 
امللف السوري بعد رفض إسرائيل لالتفاق 
األمــيــركــي-الــروســي برعاية أردنــيــة لخفض 
الــتــوتــر فــي جــنــوب ســـوريـــة. وزادت قضية 
ــدة الــتــوتــر مــثــيــرة تــســاؤالت  الـــقـــدس مـــن حـ
ــتــــعــــاون االقــــتــــصــــادي بــني  حـــــول مـــصـــيـــر الــ
الــبــلــديــن فـــي مــشــاريــع مــثــل تــصــديــر الــغــاز 
اإلسرائيلي إلى األردن ومشروع بناء قناة 
وكلها  املــيــت.  بالبحر  األحــمــر  البحر  تربط 
ـــطـــت الــــضــــوء عـــلـــى االعـــتـــمـــاد 

ّ
مـــشـــاريـــع ســـل

األردني على إسرائيل الذي حاولت اململكة 
القيود جعلت  الحّد من ضروراته. كل هذه 
الــعــالقــات  قــطــع  الــصــعــب عــلــى األردن  مـــن 

بشكل كامل مع إسرائيل.
وبــعــد تــوســع دورهـــا اإلقليمي فــي سورية 
ــــش«،  ــراق خــــالل مــرحــلــة تــنــظــيــم »داعــ ــعــ والــ
ــقــــدس إلـــى  ــطــــرت املـــمـــلـــكـــة بـــعـــد قــــــرار الــ اضــ
ــات املـــحـــتـــمـــلـــة بــني  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــاملـ ــ ــع، فـ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
األردن  دور  تنهي  قد  وإسرائيل  السعودية 
التقليدي في عملية السالم، وكقناة خلفية 
ــل. اتــخــذ  ــيــ ــرائــ ــدول الــخــلــيــجــيــة واســ ــ ــ بــــني الـ
األخــيــرة عكست  الفترة  في  األردن خطوات 
محاوالت االستدارة اإلقليمية مثل التقارب 
مع تركيا. كما التقى رئيس مجلس النواب 
األردنـــي أخــيــرًا عــاطــف الــطــراونــة، بالسفير 
اإليـــرانـــي فــي عــّمــان مجبتي فـــردوســـي، في 
خطوة لم تتم على األرجح من دون موافقة 

أو إيعاز من الديوان امللكي.

تمويل األونروا سيكون سلبيًا جدًا بمعايير 
االحــتــيــاجــات اإلنسانية ألكــثــر مــن 5 ماليني 
ــا أنـــــــه ســـــيـــــؤدي إلـــــــى زعــــزعــــة  ــمــ ــــخـــــص، كــ شـ
االستقرار في املنطقة«، ولم يستبعد السفير 
السويدي بحث امللف في مجلس األمن خالل 
األيام القليلة املقبلة. وكان األمني العام لأمم 
املـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس أعـــــرب، قبل 
إعــالن القرار األميركي حــول »األونـــروا«، عن 
»قلقه الشديد«، مشيرًا إلى أن توقف الواليات 
إلــى »مشكلة  املــتــحــدة عــن التمويل ســيــؤدي 
كبيرة جدًا«. وشدد على أن »األونــروا ليست 
مؤسسة فلسطينية بل مؤسسة تابعة لأمم 

املتحدة تؤمن خدمات حيوية لالجئني«.
من جهته، أكــد االتحاد األوروبـــي، أمــس، أنه 
ســيــواصــل دعــمــه لــلــوكــالــة. وقــالــت املتحدثة 
ــي،  ــ ــاد األوروبــ بــاســم وزيـــــرة خــارجــيــة االتـــحـ
صحافي  مؤتمر  فــي  كوسيجانسيك،  مــاجــا 
إن »االتــــــــحــــــــاد األوروبـــــــــــي  بـــــروكـــــســـــل،  فــــــي 
ومــؤســســاتــه قــدمــوا دعــمــًا مــوثــوقــًا لــأونــروا 

منذ العام 1971 وما زال دعمنا مستمرًا«.
وانتقد األمــني العام لجامعة الــدول العربية، 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، قــــرار الـــواليـــات املــتــحــدة. 
وقــال أبــو الغيط، أمــام مؤتمر دولــي ينظمه 
األميركي  القرار  إن  للقدس«،  األزهــر »نصرة 
الــالجــئــني«. واعتبر  »إلــغــاء قضية  يستهدف 
ــأتـــي بـــمـــعـــزل عــــن قــــرار  ــذا الــــقــــرار »ال يـ ــ أن هـ
ــقــــرار يــســتــهــدف  االعــــتــــراف بـــالـــقـــدس. هــــذا الــ
الفلسطينية  والصحة  الفلسطيني  التعليم 
ــاء قــضــيــة الـــالجـــئـــني«. وأشــــــار إلــــى أن  ــغــ وإلــ
إســرائــيــل أعــلــنــت، قبل أيـــام، عــن بــنــاء »مزيد 
معتبرًا  األرض«،  سلب  أي  املستوطنات،  من 
»أنهم )اإلسرائيليون( يعملون طبقًا ملخطط 
تــشــاركــهــم فــيــه وتــســاعــدهــم عــلــيــه الـــواليـــات 
املتحدة: القدس، الالجئني، األرض«. وأضاف 

»علينا نحن العرب أن نتصدى«.
 )العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

نظيره  مع  اجتماعه  خالل  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  دعا 
تكثيف  إلى  األربعاء،  أمس  القاهرة  في  عباس،  محمود  الفلسطيني، 
الجهود للتوصل إلى »تسوية للقضية الفلسطينية، على أساس أن حل 
وأكد  المنطقة.  في  االستقرار  لتحقيق  الوحيد  السبيل  هو  الدولتين« 
السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية، موقف بالده الساعي للتوصل إلى 
الفلسطيني في إقامة دولته  حل عادل وشامل يضمن حق الشعب 

المستقلة، والحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس.

مباحثات بين عباس والسيسي

اعتبرت وزارة الخارجية 
الفلسطينية، في بيان 

أمس األربعاء، »أن القرار 
األميركي بشأن األونروا 

يكشف المزيد من مالمح 
صفقة القرن التي تقوم 
اإلدارة األميركية وبشراكة 

فاعلة مع حكومة اليمين 
في إسرائيل بتنفيذها 
على األرض من جانب 

واحد وبقوة االحتالل«. 
وأكدت أن قضية الالجئين 

وحقوقهم هي جذر 
القضية الفلسطينية 

وركن أساس في قضايا 
الحل النهائي التفاوضية، 
معتبرة أن أميركا لن تنجح 
بفرض مواقفها المنحازة 

لالحتالل على شعبنا.

صفقة القرن

رصدتحليل

)Getty( فلسطينيات تتظاهرن أمام مقر لألونروا في غزة أمس
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العطية: ال حل في  
الخليج إال بالحوار 

أكد وزيــر الدفاع القطري، خالد بن 
محمد العطية، أمس األربعاء، خالل 
مــشــاركــتــه فــي نـــدوة أجــراهــا معهد 
املعروف  امللكية  املتحدة  الــخــدمــات 
ــارًا بــــاســــم »روســـــــــــــي«، فــي  ــ ــتـــــصـ ــ اخـ
لــنــدن، على رغــبــة بـــالده فــي تعافي 
ــات مــــع الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة  ــالقــ ــعــ الــ
التي تفرض حصارًا على قطر منذ 
الــخــامــس مــن يــونــيــو/ حــزيــران من 
أن »إمــكــانــيــة  املـــاضـــي. ورأى  الــعــام 
حــل الــخــالف فــي املنطقة لــن تتم إال 
بالحوار بني األطراف املعنية، وهو 
مــا دعــت إليه قطر منذ الــيــوم األول 

للحصار املفروض عليها«. 
)العربي الجديد(

الرئيس الفلسطيني: زيارة 
القدس ليست تطبيعًا

محمود  الفلسطيني  الرئيس  أعلن 
عــبــاس )الـــصـــورة(، أمـــس األربـــعـــاء، 
ــوات لــعــدم زيـــــارة الــقــدس  ــدعــ أن »الــ
ألنها أرض محتلة ال تصّب إال في 
مــصــلــحــة االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي«، 
ضــاربــًا مــثــااًل عــلــى صــحــة اعــتــقــاده 
بــالــقــول إن »زيــــارة الــســجــني ليست 
ــان«. وأضـــــاف  ــجــ ــســ ــع الــ تــطــبــيــعــًا مــ
فـــــي كـــلـــمـــتـــه أمــــــــام مـــؤتـــمـــر األزهــــــر 
لـــنـــصـــرة الــــقــــدس »نـــتـــمـــنـــى عــلــيــكــم 
جــمــيــعــًا أال تــقــاطــعــوا أهـــل الــقــدس، 
تــزوروا  وأن  معهم،  تتواصلوا  وأن 

القدس«.
)العربي الجديد(

... وشيخ األزهر: عام 
2018 للمدينة المحتلة

ــد الــطــيــب،  ــمـ ــا شـــيـــخ األزهـــــــر أحـ ــ دعـ
ــام  ــعــــل عـ أمــــــس األربــــــعــــــاء، إلــــــى »جــ
املــــحــــتــــلــــة«،  ــقــــدس  ــلــ لــ ــًا  ــ ــامـ ــ عـ  2018
مضيفًا خالل مؤتمر األزهر لنصرة 
املــديــنــة املــحــتــلــة، أن »الـــطـــرح يعني 
ــم املــقــدســيــني وإقـــامـــة نــشــاطــات  دعــ
الــدول  جامعة  تتعهدها  متواصلة 
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي 
والـــجـــامـــعـــات الــعــربــيــة ومــنــظــمــات 

املجتمع املدني وغيرها«. 
)العربي الجديد(

تمديد اعتقال عهد 
التميمي إلى حين انتهاء 

محاكمتها
مــــــددت مــحــكــمــة عـــوفـــر الــعــســكــريــة 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أمــــــــس األربـــــــعـــــــاء، 
اعــتــقــال الــفــتــاة الــفــلــســطــيــنــيــة عهد 
التميمي )16 عامًا(، إلى حني انتهاء 
محاكمتها. وقال القاضي العسكري 
 
ً
في حيثيات حكمه: »لــم أجــد بديال
ــر بــاحــتــجــازهــا إلـــى حني  ســـوى األمـ
انــتــهــاء اإلجــــــــراءات )الــقــضــائــيــة(«، 
التي  الجرائم  موضحًا أن »خطورة 
اتهمت بها ال تسمح بأي بديل آخر 

سوى احتجازها«.
)فرانس برس(

رئيس الجمعية العامة  
لألمم المتحدة يزور قطر

اســتــقــبــل أمــيــر دولــــة قــطــر، الــشــيــخ 
ــي، أمـــس  ــ ـــانـ ـــن حـــمـــد آل ثــ تـــمـــيـــم بــ
العامة  الجمعية  رئــيــس  األربـــعـــاء، 
لأمم املتحدة ميروسالف اليتشاك 
ــق لـــه،  ــ ــرافـ ــ ــد املـ ــ ــوفـ ــ )الـــــــصـــــــورة(، والـ

وجـــرى الــتــبــاحــث بــاملــواضــيــع ذات 
االهتمام املتبادل. كما زار اليتشاك 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ووزيــــــر  رئــ
الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني. وأكد اليتشاك، 
ــعــــاء  ــــس األربــ ــه أمـ فــــي مـــحـــاضـــرة لــ
ــــات، أن  ــــدراسـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــدوحـ ــ بــمــعــهــد الـ
اإلطارات التي تم وضعها ملعالجة 
املاضي  في  النزاعات  قضايا فض 
لـــم تــعــد نــافــعــة فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد 
والــعــشــريــن. ويــشــارك اليتشاك في 
اإلقليمية حول  املشاورات  اجتماع 
الــذي تستضيفه  الــســالم،  استدامة 
الـــــدوحـــــة، الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس وغــــدًا 

الجمعة.
)العربي الجديد(
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في مناطقهم

الـــكـــرديـــة  الـــذاتـــيـــة  اإلدارة  ــأت  ــ ــ أرجـ
مــوعــد املــرحــلــة الــثــالــثــة واألخـــيـــرة 
ــتــــي تــجــريــهــا  ــابــــات الــ ــتــــخــ ــــن االنــ مـ
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي شــمــال 
الجمعة  سورية وكانت مقررة غدًا 
ــيـــة«،  ــيـــمـ ــنـــظـ ــات تـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ جــــــــــراء »تـ
ــد جـــديـــد.  ــوعــ مــ تـــحـــديـــد  ــــن دون  مـ
ــت الــــرئــــيــــســــة املـــشـــتـــركـــة  ــ ـــحــ وأوضـــ
التنفيذية لفيدرالية شمال  للهيئة 
ــــوســـــف، لـــوكـــالـــة  ســـــوريـــــة، فـــــــوزة يـ
»فـــرانـــس بـــرس« أنـــه »ال تــوجــد أي 
املرحلة  إتــمــام  مــن  ظـــروف منعتنا 
التنظيمية  الــنــاحــيــة  لــكــن  الــثــالــثــة، 
والـــتـــقـــســـيـــمـــات اإلداريـــــــــة املــتــعــلــقــة 
بنتائج املرحلة الثانية دفعتنا إلى 

التأجيل«.
)فرانس برس(

التحالف الدولي: القوة 
الحدودية ستلحق 
الهزيمة بـ»داعش«

أكـــد الــتــحــالــف الــدولــي الـــذي تــقــوده 
ــوة  ــ ــقـ ــ الـ أن  املــــــتــــــحــــــدة،  الـــــــــواليـــــــــات 
على تشكيلها  يعمل  الــتــي  األمــنــيــة 
ســتــتــمــركــز عــلــى طـــول الـــحـــدود بني 
ــة، بــالــتــعــاون مــع«  الـــعـــراق وســــوريــ
ونقل  الديمقراطية«.  سورية  قــوات 
ــوا« األمــيــركــي أمـــس عن  ــ ــــو »سـ راديـ
املــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف الــعــقــيــد 
ـــورة( قــولــه »إن  رايــــن ديـــلـــون )الــــصـ
إلحاق  على  ستركز  املرتقبة  الــقــوة 
الــنــهــائــيــة بتنظيم داعــش  الــهــزيــمــة 
على  والتضييق  تحركاته  وتقييد 
تدفق املقاتلني األجانب بني العراق 
ــة نـــحـــو تـــركـــيـــا وأوروبـــــــــا  ــ ــوريــ ــ وســ

وأماكن أخرى«. 
)قنا(

دعوة إلطالق سراح 
العلماء الموقوفين 

في السعودية
ــاملــــي لــعــلــمــاء  ــعــ ــب االتـــــحـــــاد الــ ــالــ طــ
املــســلــمــني، أمـــس األربـــعـــاء، بــإطــاق 
ــاة  ــ ــدعـ ــ ســـــــراح جـــمـــيـــع الـــعـــلـــمـــاء والـ
املوقوفني في السعودية واإلمارات. 
وأعـــلـــن االتـــحـــاد، فـــي بــيــان أصـــدره 
أمس، أنه »يتابع أوضــاع مجموعة 
القابعني  والعلماء  الدعاة  كبار  من 
في سجون اململكة واإلمارات الذين 
سجنوا وال زالوا مسجونني دون أن 
تثبت عليهم أي جريمة«. وجاء ذلك 
الــلــه نجل الداعية  غـــداة إعـــان عبد 
الــعــودة،  سلمان  املعتقل  السعودي 
الثاثاء، نقل والــده إلى املستشفى، 

بعد 4 أشهر على سجنه.
)األناضول(

استقالة وزير النقل األردني

ــة أمـــس  ــ ــيـ ــ أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات األردنـ
األربــــعــــاء، بــشــكــل مــفــاجــئ اســتــقــالــة 
لتتعزز  النقل جميل مجاهد،  وزيــر 
ــتــــحــــدث عــن  ــــي تــ ــتـ ــ ــات الـ ــبــ ــريــ ــتــــســ الــ
خـــافـــات فـــي حــكــومــة هــانــي امللقي 
)الــصــورة(. وصــدرت اإلرادة امللكية 
ــــوزراء  بــنــاء عــلــى تــنــســيــب رئــيــس الـ
ــبـــول االســـتـــقـــالـــة.  بـــاملـــوافـــقـــة عـــلـــى قـ
بالتزامن مع ذلك قال بيان للديوان 
ــر الــــشــــؤون الــبــلــديــة  ــ املــلــكــي إن وزيـ
وليد املصري، أدى اليمني القانوني 
بــتــعــيــيــنــه وزيـــــرًا لــلــشــؤون الــبــلــديــة 

ووزيرًا للنقل.
)العربي الجديد(

قيادة جديدة  للمعارضة 
في موريتانيا

أعلن »املنتدى الوطني للديمقراطية 
ــــدة«، أكـــبـــر ائـــتـــاف ألحــــزاب  ــــوحـ والـ
املــعــارضــة فــي مــوريــتــانــيــا، اختيار 
ــدة لــــه. وقـــــال فـــي بــيــان  ــديـ ــادة جـ ــيـ قـ
أمـــس، إنـــه تــم اخــتــيــار رئــيــس حــزب 
»اتـــحـــاد قـــوى الـــتـــقـــّدم« مــحــمــد ولــد 
مــــولــــد رئـــيـــســـا دوريـــــــــا لـــلـــمـــنـــتـــدى، 
والــــقــــيــــادي الـــنـــقـــابـــي، الـــســـامـــوري 
ــي، نـــائـــبـــا لـــلـــرئـــيـــس. ويــضــم  ــ ــد بـ ــ ولـ
منتدى املعارضة 14 حزبا سياسيا 
ــــدد مــن  ــعـ ــ ــة لـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ ــا، بـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـ

املنظمات النقابية.
)األناضول(

أحمد حمزة

حــســمــت روســيــا مــوعــد مــؤتــمــر ســوتــشــي في 
الــثــاثــني مـــن الــشــهــر الــحــالــي، مـــحـــددة هــدفــه 
ببدء العمل على الدستور الجديد في سورية، 
ما يعني أن هذا املؤتمر سيكون أساسيا في 
ــة الـــســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم من  ــ مــســار حـــل األزمـ
بــأنــه »حــدث  املــؤتــمــر  تجديد موسكو وصــف 
مــرحــلــي نــحــو الــتــســويــة الــســيــاســيــة فــي إطــار 
املفاوضات برعاية األمم املتحدة«. تزامن ذلك 
مع إعان املبعوث األممي إلى سورية ستيفان 
دي ميستورا، عقد جول جديدة من محادثات 
الــســام حـــول ســوريــة فــي فيينا فــي 25 و26 
ــانـــي، عــلــى أن تـــركـــز على  ــثـ يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـ
وتــرافــق  بــالــدســتــور.  املتعلقة  القضايا  حــزمــة 
ذلــك مــع تــطــورات ميدانية جــديــدة فــي معارك 
العسكري شرقي محافظة  الظهور  أبو  مطار 
ــــب، تــشــيــر إلـــى أن قــــوات الــنــظــام الــســوري  إدلـ
تقترب شيئا فشيئا من تحقيق هدفها ببسط 
نفوذها على مناطق شرقي سكة قطار حلب-
دمــشــق، فيما تــرابــط بــالــتــزامــن قـــوات النظام 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد تــقــدمــت مـــن جــبــهــات شــمــال 
حــمــاة، عــلــى بــعــد ثــاثــة كــيــلــومــتــرات ونصف 
أبــو الظهور؛ وهــو مــا يعني فعليا أن  جنوب 
املطار  تطويق  مــن  اقــتــربــت  املهاجمة  الــقــوات 

العسكري شرقا وشمااًل وجنوبا.
أن »عقد  الروسية،  »قــاعــدة حميميم«  وأكــدت 
يناير/ يــوم 30  فــي  مؤتمر سوتشي سيكون 

كانون الثاني الحالي، وسيستمر ليوم واحد 
فــقــط، وقــــد تـــم بــالــفــعــل تــحــديــد الــشــخــصــيــات 
التي ستكون حاضرة في املؤتمر، ليعلن البدء 
بــالــعــمــل عــلــى الــدســتــور الــجــديــد، وستعطى 
فيها  بما  ومعارضة  حكومة  للجميع  الكلمة 

بغداد ـ براء الشمري

مـــع انـــطـــاق مـــوســـم االنـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة، 
أحزابا  واإلعـــان عن تحالفات واسعة ضّمت 
الديمقراطي  »الــحــزب  نــأى  وناشئة،  تقليدية 
كردستان  إقليم  رئيس  بقيادة  الكردستاني« 
العراق السابق مسعود البارزاني، بنفسه عن 
الــتــحــالــفــات بــعــد أن قـــرر خـــوض االنــتــخــابــات 
النيابية املقّررة في مايو/ أيار املقبل منفردًا، 
فيما أوشكت أحزاب السليمانية على تشكيل 
ما  وهــو  االنتخابات،  لخوض  ثاثي  تحالف 
اعــتــبــره مــراقــبــون تخطيطا لــوراثــة أربــيــل في 
املناصب واملكاسب التي يتم الحصول عليها 

من بغداد.
في هذا السياق، أكد مصدر سياسي كردي أن 
»القوى السياسية الكردية فشلت في االتفاق 
ــــول االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة  عــلــى دخـ
بقائمة انتخابية واحدة«، موضحا في حديٍث 
الديمقراطي  »الــحــزب  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
على  كامل  املسيطر بشكل شبه  الكردستاني 
مــحــافــظــة أربــيــل )عــاصــمــة إقــلــيــم كــردســتــان(، 
قـــرر خـــوض االنــتــخــابــات بــشــكــل مــنــفــرد بعد 
أن فشل في إقناع األحــزاب الكردية بالدخول 
في تحالف واحد وفقا لشروطه«. وأشــار إلى 
أن »الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الــذي 
سجل في مفوضية االنتخابات بشكل منفرد، 
يعتمد عــلــى جــمــاهــيــره فــي مــحــافــظــة أربــيــل، 
ونتائج االنتخابات هي التي ستحدد طبيعة 
تحالفات الحزب في املرحلة املقبلة«. وأضاف 
أنه »بات من شبه املؤكد صعوبة التحالف مع 
التغيير،  بحركة  املتمثلة  السليمانية  أحــزاب 
والــجــمــاعــة اإلســامــيــة، والــعــدالــة واإلصــــاح، 
ــــدت الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي خـــرجـــت ضــد  الـــتـــي أيــ
ــان الـــشـــهـــر املـــاضـــي  ــتــ ــيـــم كــــردســ ــلـ حـــكـــومـــة إقـ
وطالبت بإسقاطها«، الفتا إلى »وجود تقارب 
بني األحزاب الثاثة لتشكيل تحالف قوي في 

والسياسية  واملسلحة  والخارجية  الداخلية 
على حــٍد ســـواء«. في مـــوازاة ذلــك، بحث وزير 
الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود جــــاووش أوغــلــو، 
ــاٍل هـــاتـــفـــي مــــع نـــظـــيـــره الـــروســـي  خـــــال اتــــصــ
ســيــرغــي الفــــــروف تــــطــــورات املـــلـــف الـــســـوري. 
 عن 

ً
وذكـــرت وكــالــة »األنــاضــول« التركية نقا

الهاتفية  املــحــادثــة  أن  دبــلــومــاســيــة،  مــصــادر 
أجــريــت بــنــاًء على طلب مــن الــطــرف الــروســي. 
مـــن جــهــتــهــا، ذكــــرت الــخــارجــيــة الــروســيــة في 
بيان، أن الفروف وجاووش أوغلو بحثا »سير 
الــتــحــضــيــر ملــؤتــمــر ســوتــشــي كــحــدث مرحلي 
نحو التسوية السياسية في إطار املفاوضات 
برعاية األمم املتحدة على أساس قرار مجلس 

األمن الدولي رقم 2254«.
أمـــا فــي الــتــطــورات املــيــدانــيــة، فــتــواصــل قــوات 
الــنــظــام مــنــذ مــســاء الـــثـــاثـــاء تــقــّدمــهــا شــمــال 
شـــرق أبـــو الــظــهــور، إذ ســيــطــرت عــلــى مــواقــع 
تا أبو رويل والشهيد، 

ّ
استراتيجية أبرزها تل

ــــرى هـــوبـــر وعـــويـــنـــات صــغــيــرة وعــويــنــات  وقـ
محاور شمال  امــتــداد  على  ومرحمية،  كبيرة 
تـــل الـــضـــمـــان. وإذا نــجــحــت هــــذه الـــقـــوات مع 
ــيـــات األجـــنـــبـــيـــة املــــســــانــــدة لــــهــــا، فــي  ــيـــشـ ــلـ املـ
قرية  نحو  الضمان  تــل  طريق  على  السيطرة 
حــمــيــديــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا هــــذه الـــقـــوات 
أيضا، فإنها تكون قد أكملت سيطرتها على 
ــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي الــواقــع  كــامــل ريـــف إدلــ
شرق سكة قطار حلب-دمشق. وعلى الرغم من 
عسكرية،  ملــقــاومــٍة  املهاجمة  الــقــوات  مواجهة 
وفتح فصائل متعددة معركة ضدها األسبوع 
ــــك لــــم يـــوقـــف تــــقــــّدم قــــوات  ــي، إال أن ذلـ ــاضــ املــ
ــــوي مــن  ــاري جـ ــ الـــنـــظـــام، املـــدعـــومـــة بـــغـــطـــاء نــ

الطيران الروسي.
والفر على مجريات  الكر  وبعدما غلب طابع 
ــبــــوع األخـــيـــر مـــن جــانــب  ــارك خــــال األســ ــعــ املــ
أبــو الظهور، فــإن الصورة مغايرة في  جنوب 
مــحــاور الــقــتــال شــمــال شـــرق أبـــو الــظــهــور، إذ 
تتقدم قوات النظام مع املليشيات منذ أسبوع 
بوتيرة سريعة، في قرى وبلداٍت تحت نفوذ 
ــام«، وفــصــائــل عــســكــريــة  »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ
أخــــرى مــن الــجــيــش الــحــر. ووســــط مــعــلــومــاٍت 
للمليشيات  تفيد بوصول تعزيزات عسكرية 
ــنـــظـــام جــــنــــوب حــــلــــب، وتــــهــــاوي  ــلـ املــــوالــــيــــة لـ
مــنــاطــق تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة و«هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام«، جــنــوبــي وشــرقــي إدلــــب، فــإن 
جزئيا  تؤكد  الحاصلة،  العسكرية  التطورات 
سربة، التي كانت قد 

ُ
صحة خرائط أستانة امل

وحــددت   ،2017 سبتمبر/أيلول  فــي  انتشرت 

 لألكراد في بغداد«.
ً
السليمانية يكون ممثا

وهــــذا مــا أكــدتــه عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي عن 
ــد، الــتــي  ــواحـ »حـــركـــة الــتــغــيــيــر« ســــروة عــبــد الـ
ذكــــرت أن »حــركــتــهــا مــتــحــالــفــة مـــع الــجــمــاعــة 
اإلســامــيــة وتــيــار الــعــدالــة واإلصــــاح بقيادة 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي األســبــق برهم 
ــل إقــلــيــم  ــ ــالـــح، واملــنــافــســة الــســيــاســيــة داخـ صـ
كردستان أقــوى مــن بقية املــنــاطــق«. وأشــارت 
إلى أن »وضع التحالفات في إقليم كردستان 
ــدة أن »الــــحــــزب  ــ ــؤكـ ــ اخـــتـــلـــف هــــــذه املـــــــــــرة«، مـ
في  الــدخــول  طلب  الكردستاني  الديمقراطي 
االنتخابات  انتخابية موّحدة لخوض  قائمة 
فـــي املــنــاطــق املــتــنــازع عــلــيــهــا، لــكــنــنــا رفضنا 
الدخول مع حزب تسبب بالفشل في اإلقليم، 
ولم يكن قادرًا على التوصل إلى حلول بشأن 
املشاكل التي نشبت مع الحكومة العراقية في 

بغداد بسبب االستفتاء الفاشل«.
ــل املــشــاكــل  وأضــــافــــت أنـــــه »كــــــان يـــفـــتـــرض حــ
»أكـــراد  أن  مبّينة  االســتــفــتــاء«،  قبل  بالتوافق 
الـــعـــراق الــيــوم لــيــســوا متفقني كــمــا كــانــوا في 
السابق في ظل تمسك البعض بخطاب قومي 
ــــف لـــن يـــقـــدم شــيــئــا لــــألكــــراد«. وأوضـــحـــت  زائـ
عـــبـــد الــــواحــــد أن »الـــتـــحـــالـــفـــات االنــتــخــابــيــة 
عـــلـــن عــنــهــا أخـــيـــرًا هــشــة وقــــد تتفتت 

ُ
الـــتـــي أ

بعد االنــتــخــابــات«، الفــتــة إلــى »وجـــود طبخة 

الجوالني.  محمد  أبــو  الــشــام«  تحرير  »هيئة 
وكــان الجوالني قد اتهم في تسجيل صوتي 
له الثاثاء، الفصائل التي شاركت في أستانة، 
بالتخلي عن مناطق شرقي سكة قطار حلب-
ــهـــران والــنــظــام  دمـــشـــق، لــصــالــح مــوســكــو وطـ
الروسي. في غضون ذلك، كشف الدبلوماسي 
السوري واملستشار السابق في الهيئة العليا 
لــلــمــفــاوضــات، بـــســـام بـــربـــنـــدي، عـــن اجــتــمــاع 
ــر الــخــارجــيــة  ــ حــصــل بـــني مــســاعــد وكـــيـــل وزيـ
األميركية بيرت ماكيرك واملبعوث إلى سورية 
فــي مراكز  العاملني  مــع بعض  راتــنــي،  مايكل 
مغلقة  في جلسة  بسورية  املهتمني  األبــحــاث 
قــبــل أشــهــر، وعــرضــا عليهم خــريــطــة تعكس 
حصلت  التي  األميركية  الروسية  التفاهمات 
في سورية حتى بداية العام الحالي. وضمت 
تلك الخريطة التي تحدث عنها الدبلوماسي 
السوري، تنفيذ اتفاق خفض توتر في الجنوب 
الـــســـوري والــغــوطــة الــشــرقــيــة، حــيــث يحتفظ 

البرملان، ماجد شنكالي، الذي كشف أن حزبه 
»يــخــشــى مــن حــــدوث تــزويــر فــي االنــتــخــابــات 
املقبلة، وهذا ما دفعه إلى اتخاذ قرار بمقاطعة 
ــال الــــعــــراق(،  ــمـ االنـــتـــخـــابـــات فـــي كــــركــــوك« )شـ
مــعــبــرًا عـــن خــشــيــتــه مـــن »تـــعـــرض الــنــاخــبــني 
هـــنـــاك إلــــى ضـــغـــوط تـــؤثـــر عــلــى تــوجــهــاتــهــم 
الكردية  »األحــزاب  أن  إلى  االنتخابية«. ولفت 
املرة،  االنتخابات وهي متفرقة هذه  ستدخل 

على أن تتفق بعد االنتخابات«.
ــــى أن »دخـــــــول مــلــيــشــيــات الــحــشــد  وأشـــــــار إلـ
الــشــعــبــي إلــــى املـــنـــاطـــق املـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بني 
األكراد من جهة، والعرب والتركمان من جهة 
أخرى، يمثل احتااًل لهذه املناطق، وقد يؤثر 
»األوضــاع  أن  مبينا  االنتخابات«،  نتائج  في 

هناك لن تستقر إال بتطبيق الدستور«.
وجاء ذلك في وقت ازدادت فيه حدة الخافات 
الــكــرديــة الــكــرديــة بــعــد إعـــان حـــزب »االتــحــاد 
اإلسامي الكردستاني«، يوم الثاثاء املاضي، 
وأكــد  كــردســتــان.  إقليم  مــن حكومة  انسحابه 
األمني العام للحزب صاح الدين بهاء الدين، 
أن »ســــبــــب االنــــســــحــــاب يــــعــــود لــــعــــدم الــــتــــزام 
حكومة إقليم كردستان بمذكرة اإلصاح التي 
قدمها الحزب في وقت سابق«. وكان »االتحاد 
ــلـــن الــشــهــر  ــتـــانـــي« قــــد أعـ اإلســــامــــي الـــكـــردسـ
املــاضــي عــن إمــهــال حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
ــتـــى 15 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي  حـ
لاستجابة للمطالب الجماهيرية باإلصاح، 
تتم  لــم  إذا  الحكومة  مــن  باالنسحاب  ملوحا 
ــان أربـــعـــة وزراء من  االســتــجــابــة ملــطــالــبــه. وكــ
التغيير«، ووزيــر واحد من »الجماعة  »حركة 
اإلسامية« قد أعلنوا في 20 ديسمبر/ كانون 
اإلقليم  حكومة  من  انسحابهم  املاضي  األول 

احتجاجا على سياسات سلطات اإلقليم«.
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جامعة  ورأى أســتــاذ 
ــدانــــي، أن »الــــخــــافــــات  ــيــ ــعــ ــان الــ ــــداد حــــســ ــغـ ــ بـ
الــداخــلــيــة الــكــرديــة أصــبــحــت عــمــيــقــة«، مشيرًا 
إلــى أن »هــذه  الــجــديــد«،  لـ«العربي  فــي حديث 
الخافات أصبحت تهدد مكاسب األكراد التي 
تحققت خـــال الــســنــوات املــاضــيــة«. وأضـــاف 
ــراد يــطــالــبــون بــالــدولــة  ــ أنـــه »بــعــد أن كـــان األكـ
الــذي أجري  االنفصال  املستقلة قبل استفتاء 
فـــي 25 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي، أصــبــحــت 
مطالبهم ال تــتــجــاوز فــتــح املــنــافــذ واملــطــارات 
وتوفير الرواتب«، مؤكدًا أن »هذا األمر يمثل 
ــا فــــي ســـيـــاســـة حـــكـــومـــة إقــلــيــم   واضــــحــ

ً
فـــشـــا

كــردســتــان الــتــي قــادهــا الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني طيلة السنوات املاضية«.

ــلـــب-دمـــشـــق،  ــنـــاطـــق شــــرقــــي ســـكـــة قــــطــــار حـ مـ
كــمــنــاطــق ســـتـــكـــون مـــنـــزوعـــة الــــســــاح، تــحــت 

»الحماية الروسية«.
من جهته، أكد عضو وفد املعارضة السورية 
 الوفد 

ّ
إلى مفاوضات أستانة، فاتح حسون، أن

لـــم يـــوقـــع عــلــى أي خــطــط أو خـــرائـــط تقضي 
بــتــســلــيــم مـــنـــاطـــق تـــحـــت ســـيـــطـــرة املـــعـــارضـــة 
ــال حـــســـون، لـــ«الــعــربــي  ــ لــلــنــظــام الــــســــوري. وقـ
أي  ع على 

ّ
لم يوق املعارضة   وفــد 

ّ
إن الجديد«، 

لزعيم  األخــيــر  التسجيل  فــي  ورد  مــمــا  شـــيء 

ــكـــون بـــســـمـــاح بــعــض  لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة قــــد تـ
أو  األمــيــركــيــة،  بالتدخات  السياسية  الــقــوى 
والءات أحــزاب أخــرى طوعية إليــران«. ولفتت 
إلى أن »القوى الدولية ستساهم بشكل واضح 
وجــود  بسبب  املقبلة  التحالفات  تشكيل  فــي 

أحزاب مرتبطة بالخارج«.
بــدوره، أبدى عضو البرملان العراقي السابق، 
مــحــمــود عــثــمــان، اســتــغــرابــه مـــن »الــخــافــات 
ــادة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــــوســــط الــســيــاســي  ــحــ الــ
أن »هذه  الجديد«،  لـ«العربي  الكردي«، مؤكدًا 
الخافات ال تبتعد كثيرًا عن الواقع السياسي 
الــذي جاء بتحالفات ليست مختلفة  العراقي 

عن السابق«.
عدم قدرة هذه التحالفات على تغيير الوضع 
الديمقراطي  »الحزب  دفع  الحالي،  السياسي 
الــكــردســتــانــي« لــخــوض االنــتــخــابــات املقبلة 
مــنــفــردًا، بحسب الــقــيــادي فــي الــحــزب، عضو 

مع  بمواقعهما  الــســوريــة  واملــعــارضــة  النظام 
إجراء انتخابات محلية بالتزامن مع انسحاب 
القوات اإليرانية، وقد تمت تلك التفاهمات إال 
أنــهــا لــم تكتمل إذ يــحــاول الــنــظــام الــتــقــدم في 
الغوطة الشرقية. وفي حني أشــارت الخريطة 
إلى أن مدينتي امليادين والبوكمال ستكونان 
تحت السيطرة األميركية إال أن الروس كانوا 
أسبق بالسيطرة على املدينتني، بينما كانت 
العمليات األخرى في الضفة الشرقية من نهر 
إال  ذات غالبية عربية،  قــوات  الــفــرات تقودها 
والخروج  بقرارها  التفرد  من  تتمكن  لم  أنها 
الــتــي تسيطر  الــكــرديــة  عــن ســطــوة املليشيات 
على كامل الشريط الشمالي من املنطقة وتمنع 
أما بالنسبة ملنطقة  إليها.  اللجوء  العرب من 
إدلب فقد أوكلت مهمتها إلى تركيا وفصائل 
الــجــيــش الـــســـوري الــحــر مــقــابــل الــتــخــلــص من 
نفوذ »جبهة النصرة«، وعدم السماح للنظام 

بالسيطرة عليها.

عفرين تنتظر التفاهمات

بشكل  األميركية  التركية  بالعاقات  الضرر 
الــوزيــر التركي إلــى أن  ال رجعة فــيــه«. ولفت 
السابقة  تــِف بوعودها  لم  املتحدة  الــواليــات 
بشأن عدم دعم الوحدات الكردية، مشيرًا إلى 
األميركية  اإلدارة  عــن  سابقا  صــدر  تصريح 
قـــالـــت فـــيـــه »إن الـــــوحـــــدات الــــكــــرديــــة لــيــســت 
شــريــكــا اســتــراتــيــجــيــا لـــنـــا، وإنـــمـــا نــتــعــاون 
معها في الحرب ضد داعـــش«. وأضــاف »ما 
عن  فكفوا  االستراتيجي،  شريككم  ليس  دام 
التي  األسلحة  واستعيدوا  لــه،  الــدعــم  تقديم 
لنا  »قـــالـــوا  أنــهــم  لــــه«، مــوضــحــا  منحتموها 
لتلك  التسلسلية  ــام  األرقــ لديهم  إن  قبل  مــن 

األسلحة، وإنهم سيجمعونها مرة ثانية«.
أميركية  توالت تصريحات  ذلــك بعدما  جــاء 
في هذا الشأن، يوم الثاثاء، سواء من وزارة 
الدفاع األميركية، التي أكدت أن منطقة عفرين 
الدولي ضد  التحالف  ليست ضمن عمليات 
التي  األميركية  الخارجية  مــن  أو  »داعــــش«، 
أكـــدت عمق التحالف بــني واشــنــطــن وأنــقــرة. 
التصريحات على  البعض هذه  وبينما فهم 
التركية  للعملية  أميركي  أخضر  ضــوء  أنها 
آخــرون عن شكوكهم حيال  عّبر  في عفرين، 
ــك، مــعــتــبــريــن أنــــهــــا لـــيـــســـت إال مـــحـــاولـــة  ــ ــ ذلـ
ورمي  التركية،  الضغوط  لتخفيف  أميركية 
الــكــرة فــي املــلــعــب الـــروســـي، فــي إطـــار صــراع 

النفوذ بني واشنطن وموسكو في سورية.
تركي  مصدر  من  الجديد«  »العربي  وعلمت 
مطلع، أن االتــصــاالت بني أنقرة وموسكو ال 
زالــت مستمرة، إذ إن األخــيــرة لــم تمنح بعد 
الضوء األخضر للعملية التركية في عفرين، 
ــرار مـــشـــاوراتـــهـــا مع  ــمـ ــتـ وذلـــــك فـــي إطـــــار اسـ
األميركيني لتحقيق أكبر املكاسب السياسية 
من العملية من الجانب التركي، إذ إن سيطرة 
األتــــــراك عــلــى عــفــريــن ســتــكــون عــلــى حــســاب 

إسطنبول ـ باسم دباغ

رغم التعزيزات العسكرية التركية 
املستمرة على الحدود مع سورية، 
والــتــصــريــحــات الــحــربــيــة مــن قبل 
املــــســــؤولــــني األتــــــــــراك حــــــول رفــــــض الــخــطــط 
األميركية لتشكيل قوات حدودية باالعتماد 
عــلــى قـــــوات حــــزب »االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي« 
إال  الكردستاني(،  للعمال  السوري  )الجناح 
أمــام عملية تركية  دة 

ّ
تــزال معق أن األمـــور ال 

فــي عفرين الــســوريــة، مــع استمرار أنــقــرة في 
اتصاالتها مع واشنطن وموسكو للحصول 

على ضوء أخضر لهذه العملية.
وأعــــــــاد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــتــــركــــي مـــولـــود 
ــلــــو، الــتــشــديــد عــلــى أن بـــاده  جــــــاووش أوغــ
»سترد على الهجمات التي يشنها إرهابيو 
حـــزب االتــحــاد الــديــمــقــراطــي املــوجــوديــن في 
إدلــب،  في  االستطاعية  قواتنا  عفرين، ضد 
وضد جنودنا في منطقة درع الفرات، وضد 
عناصر جيش سورية الحر، وأيضا تلك التي 
تستهدف تركيا«. وقال جــاووش أوغلو، في 
تصريحات صحافية عقب لقاء جمعه مساء 
تيلرسون  ريكس  األميركي  بنظيره  الثاثاء 
فــي مــديــنــة فــانــكــوفــر الــكــنــديــة: »شــددنــا على 
ضرورة عدم معارضة أي جهة ملا ستقوم به 
التي نعتزم  الشأن. فالتدابير  تركيا في هذا 
اتخاذها بحق االتحاد الديمقراطي لن تكون 
منبج  فهناك  فحسب،  عفرين  على  مقتصرة 
ر الوزير التركي 

ّ
وشرقي الفرات أيضا«. وحذ

نظيره األمــيــركــي مــن خــطــورة الــقــوة األمنية 
التي تخطط واشنطن لتشكيلها،  الحدودية 
مــعــلــنــا أنـــــه نـــقـــل لـــتـــيـــلـــرســـون بـــكـــل وضــــوح 
مخاوف تركيا من تشكيل تلك القوة، مضيفا 
أن »تشكيل قــوة كهذه، أمــر من شأنه إلحاق 

النفوذ الروسي في سورية. وقال املصدر إن 
»املشاورات تستمر مع موسكو، التي بدورها 
تواصل مشاوراتها مع واشنطن حول عملية 
عفرين واملكاسب السياسية التي ستحققها 
العملية«، كاشفا عن أن  الروسية من  اإلدارة 
»املطروح اآلن عملية عسكرية تركية محدودة 
الكردستاني في  العمال  في مناطق سيطرة 
عفرين وريف حلب الشمالي، تنتهي بحصار 
األخـــيـــر فـــي مــديــنــة عــفــريــن والــســيــطــرة على 
تــل رفعت«،  فــي  الشمالي  مناطق ريــف حلب 

ــــروس  ــا الــ ــنـ ــك يـــســـاومـ ــ مـــضـــيـــفـــا: »مـــقـــابـــل ذلــ
عــلــى إيــجــاد صيغة لــحــضــور حـــزب االتــحــاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي، صــيــغــة ال 
الذاتية  اإلدارة  بمناطق  االعــتــراف  تتضمن 
الــتــي أعــلــنــهــا األخـــيـــر مـــن طــــرف واحـــــد، بما 
الــروســي من مؤتمر سوتشي  الهدف  يحقق 
عليا على  يـــدًا  بمنحه  مــتــعــثــرًا،  زال  ال  الـــذي 
حــســاب مــفــاوضــات جــنــيــف، مــن خـــال جمع 
أحد أهم طرفني اآلن في الحرب السورية، أي 
االتحاد الديمقراطي والنظام السوري، ولكن 

والتي  النظام  التي سيضعها  الشروط  وفق 
ال تتضمن الفيدرالية بأي حال من األحــوال، 
وكـــذلـــك تــتــحــقــق أهــــــداف واشـــنـــطـــن بــإيــجــاد 
صـــيـــغـــة ملـــشـــاركـــة حــلــيــفــهــا فــــي مـــفـــاوضـــات 
السام، بينما تستمر بالتخلي عن املعارضة 

السورية في الجنوب والشمال السوري«.
وأكــد املصدر أن »األمــور ال تــزال معقدة ومن 
املفترض أن يتم حسمها خال أيام، من خال 
املوقف األميركي من سوتشي والذي يبدو أن 
قاطع حتى  ترفضه بشكل  األميركية  اإلدارة 

اآلن وتسعى لتمثيل االتحاد الديمقراطي في 
جنيف، بينما ال تزال أنقرة متمسكة برفض 

منح االتحاد الديمقراطي أي شرعية«.
الروسية  التركية  الصفقة  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
الخاصة بتبادل مناطق النفوذ، بمنح أنقرة 
أجــــزاء مــن ريـــف حــلــب وإدلــــب وحــمــاة مقابل 
الــحــصــول على عــفــريــن، إال أنــه بــدا أن أنقرة 
باالتفاق،  بالتزاماتها  اإليــفــاء  من  تتمكن  لم 
محافظة  فــي  مــراقــبــة  نقطة   20 نشر  لناحية 
الروسي  الخارجية  تأكيد وزيــر  إدلـــب، وفــق 

ســيــرغــي الفــــــروف فـــي وقــــت ســـابـــق، والــــذي 
دعا أنقرة إلتمام نشر نقاط املراقبة وضرب 

»هيئة تحرير الشام«.
في غضون ذلك، تستمر املفاوضات التركية 
األميركية، سواء على املستوى العسكري أو 
من  الــرغــم  على  الدبلوماسي،  املستوى  على 
االنتقادات الشديدة التي يستمر املسؤولون 
األتراك بتوجيهها للسياسات األميركية في 
املنطقة. ووفـــق املــصــدر الــتــركــي، فــإن »أنــقــرة 
تعمل على دفع واشنطن للتراجع عن قرارها 

ــدود، أو عــلــى  ــ ــحــ ــ ــــرس الــ بــتــشــكــيــل قـــــــوات حــ
األقــل إلعــادة النظر في الخطة، لجهة تعداد 
هـــذه الـــقـــوات وأمـــاكـــن انــتــشــارهــا وتــدريــبــات 
مــقــاتــلــيــهــا، واألهــــم فــي األمــــر يــتــمــحــور حــول 
قـــيـــادة هـــذه الـــقـــوات، ودور الـــعـــرب فــيــهــا، إذ 
ــــرف، أن تــكــون  تـــرفـــض أنــــقــــرة وتـــحـــت أي ظــ
قــيــادة هــذه الــقــوات على غـــرار قـــوات سورية 
الديمقراطية بيد العمال الكردستاني، أو أن 

تنتشر على الحدود التركية«.
في  تقع  التركية  املشكلة  أن  الرغم من  وعلى 

ــالـــذات فــي مــنــاطــق سيطرة  شـــرق الـــفـــرات وبـ
الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــي تــديــر عــمــلــيــات دعــم 
وتسليح املوالني لـ«العمال الكردستاني«، إال 
أن األنظار التركية تتجه إلى الغرب وتحديدًا 
إلى عفرين، والتي تعد الحلقة األضعف في 
الــكــردســتــانــي« في  »الــعــمــال  مناطق سيطرة 
ســــوريــــة، ومــضــبــوطــة بــشــكــل كــبــيــر بحسب 
الــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة الـــروســـيـــة، ومــــن خــال 
ــات،  ــهـ ــــل الـــجـ ــــن كـ ــا مـ ــهـ مــــحــــاصــــرة األتــــــــــراك لـ
باستثناء ممر يصلها بمناطق سيطرة نظام 
بشار األســد، إذ يبدو أن األتــراك يستهدفون 
استنزاف »االتحاد الديمقراطي« في عفرين، 

وكذلك إضعاف موقفه أمام النظام السوري.
ويرى مراقبون أن عملية عفرين ليست مهمة 
االستراتيجية  إطـــار  فــي  حلقة  لكونها  فقط 
الــتــركــيــة لــضــرب عـــدو الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة 
ــة، ولــكــنــهــا أيـــضـــا مهمة  ــوريــ ــدود فـــي ســ ــلــ الــ
لإلدارة التركية في إطار حملتها االنتخابية 
 ،2019 عــام  فــي  املهمة  والرئاسية  البرملانية 

والتي بدأت حماتها بشكل أو بآخر.
ــّوف كـــــردي من  ــخـ وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، بــــرز تـ
اقتراب هذه العملية، إذ ناشد حزب »االتحاد 
ــتـــحـــرك ملــنــع  ــم الـ ــالـ ــعـ ــراطـــي« قـــــوى الـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
القصف التركي ملنطقة عفرين. وأكد في بيان، 
أمس األربعاء، »أن عفرين لن تكون لوحدها؛ 
ــا وشــــمــــال وشــــرق  ــ ــــرى روج آفـ ــــدن وقــ فـــكـــل مـ
صفا  للوقوف  االستعداد  أهبة  على  سورية 
واحــدًا في وجه من يقف ضد إرادة الشعوب 
ــالـــب »املــجــتــمــع  ومــطــالــبــهــا املــــشــــروعــــة«. وطـ
ــرة الــدولــيــة وكـــافـــة منظمات  ــ الــعــاملــي واألســ
املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي واملــــؤســــســــات الــحــقــوقــيــة 
أكثر  والقانونية بتحمل مسؤولياتها تجاه 
من مليون من األهالي يقطنون عفرين«. كما 
حث األمم املتحدة على التحرك فورًا لتحويل 
املناطق الكردية في شمال وشرق سورية إلى 
منطقة آمنة، وقال إن »النظام التركي بات في 

ِد ألي حل لألزمة السورية«. َهدِّ
ُ
معرض امل

لم تنجح الفصائل بوقف تقّدم النظام )عمر حج قدور/فرانس برس(

من تحضيرات االنتخابات التشريعية )صباح عرار/فرانس برس(

تواصل تركيا إرسال تعزيزات إلى الحدود )فرانس برس(

في  المرتقبة  لعمليتها  دعم  لتأمين  المتحدة  والواليات  روسيا  مع  اتصاالتها  تركيا  تواصل 
عفرين السورية، فيما تسعى روسيا لتحصيل مكاسب سياسية جراء دعمها العملية تترجمها 
خصوصًا في مؤتمر سوتشي عبر إيجاد صيغة لحضور »االتحاد الديمقراطي« المؤتمر. أما 

عنها،  الضغوط  لتخفيف  الروسي  الملعب  في  الكرة  رمي  تريد  أنها  فبدا  المتحدة  الواليات 
خصوصًا في ملف التوّجه األميركي لتشكيل قوة حدودية في سورية، األمر الذي أعاد وزير 

الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو التحذير من خطورته
خاص

أنقرة تتفاوض لدعم تحركها 
وموسكو تبحث مكاسبها

تحاول أنقرة دفع واشنطن 
للتراجع عن قرارها حول 

القوة الحدودية

جاووش أوغلو: 
تدابيرنا لن تقتصر على 

عفرين فقط

حسون: المعارضة لم 
توقع على أي خطط 

لتسليم مناطق للنظام

القوى السياسية 
الكردية فشلت في االتفاق 

على قائمة واحدة

حددت روسيا بشكل 
نهائي موعد مؤتمر 

سوتشي في 30 من 
الشهرالحالي، مع اإلعالن 

أن هدفه العمل على 
الدستور الجديد، في وقت 
واصل فيه النظام السوري 

تقّدمه نحو أبو الظهور

نأت أربيل بنفسها عن 
التحالفات في االنتخابات 

النيابية العراقية، 
في مقابل تخطيط 

السليمانية لوراثتها، في 
كردستان العراق

عفرين  في  واسعة  اعتقاالت  حملة  الشعب«  حماية  »وحــدات  بدأت 
ومحيطها، أمس األربعاء، بهدف تجنيد الشباب في صفوفها، بالتزامن 
في  بالخروج  المدنيين  ــالغ  إب مع 
ضد  الخميس،  ــيــوم  ال تــظــاهــرة، 
مصادر  وقــالــت  التركي.  التدخل 
هذه  إن  الجديد«  لـ»العربي  محلية 
ــود  وج بتعزيز  بـــدأت  الـــوحـــدات 
قواتها على الجبهات في محيط 
عفرين من ناحيتي دارة عزة غربها 
مستبعدة  غير  شــرقــهــا،  ــزاز  ــ وإع
مناطق  مــن  تــعــزيــزات  اســتــقــدام 

سيطرتها في شرقي نهر الفرات.

حملة تجنيد لألكراد
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الحوثيون يطلقون 
صاروخًا بالستيًا باتجاه 

نجران
أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون، أمــــس األربـــعـــاء، 
بالستيًا  ــًا  ــاروخـ »أطـــلـــقـــوا صـ أنــهــم 
مـــن نــــوع )قـــاهـــر إم 2(، عــلــى مــركــز 
عــمــلــيــات لــلــجــيــش الـــســـعـــودي، في 
مــنــفــذ الـــخـــضـــراء بــمــنــطــقــة نـــجـــران 
الـــحـــدوديـــة، وقـــالـــوا إن »الـــصـــاروخ 
أصاب هدفه بدقة«. والصاروخ هو 
الـــذي يطلق بأقل  نــوعــه  الثاني مــن 
من 24 ساعة في اتجاه السعودية، 
الثالثاء،  مع إعــالن الجماعة، مساء 
ــقـــت صــــاروخــــًا بــاتــجــاه  ــلـ أنـــهـــا »أطـ
مــطــار جــيــزان اإلقــلــيــمــي«، وأعــلــنــت 
مصادر سعودية أن الدفاع الجوي 

السعودي، تمكن من تدميره.
)العربي الجديد(

استقالة وزير 
الخارجية السوداني

قبل الرئيس السوداني عمر البشير، 
رســمــيــًا، اســتــقــالــة وزيـــر الــخــارجــيــة 
إبــراهــيــم غــنــدور )الـــصـــورة(، وكلف 
بـــــداًل مــنــه مـــطـــرف صـــديـــق. وشــغــل 
ــدة ســـابـــقـــة، فــي  ــ صــــديــــق مــــواقــــع عــ
مقدمتها سفير السودان في جوبا، 
كما شغل موقع وزير دولة، وتولى 
أخيرًا منصب مسؤول ملف حوض 
الــنــيــل فـــي حــــزب املـــؤتـــمـــر الــحــاكــم. 
وصديق ذو خلفية عسكرية. وكانت 
إليه  وجهت  قــد  املصرية  السلطات 
التخطيط  فـــي  بــالــتــورط  اتــهــامــات 
ملــحــاولــة اغــتــيــال الــرئــيــس املــخــلــوع، 

حسني مبارك، عام 1995. 
)العربي الجديد(

... واعتقاالت تشمل
زعيم الحزب الشيوعي

خرج نحو مائتي متظاهر سوداني، 
أمس األربعاء، في مسيرة بمدينة أم 
درمان احتجاجًا على ارتفاع أسعار 
املـــــواد الــغــذائــيــة وأطــلــقــت الــشــرطــة 
الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع لــتــفــريــقــهــم. 
ــزامــــن ذلــــك مـــع اعـــتـــقـــال عــنــاصــر  وتــ
ــام  ــعــ األمـــــــــن الـــــســـــودانـــــي األمـــــــــن الــ
مختار  املعارض  الشيوعي  للحزب 
الخطيب، بعدما نظم حزبه تظاهرة 
مــشــابــهــة فـــي الـــخـــرطـــوم احــتــجــاجــًا 
عــلــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــخــبــز. وقـــال 
املــتــحــدث بــاســم الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
إن »عناصر من جهاز  علي سعيد، 
األمـــــــن واالســــتــــخــــبــــارات الــوطــنــيــة 
اعتقلوا زعيم الحزب واقتادوه إلى 
جــهــة مـــجـــهـــولـــة«. كــمــا أعـــلـــن حــزب 
األمة القومي املعارض اعتقال اثنن 
مـــن أبـــنـــاء رئــيــس الـــحـــزب الــصــادق 

املهدي خالل احتجاجات أمس.
)فرانس برس(

نافالني: بوتين يريد
أن يكون »إمبراطورًا«

ــــارض  ــعـ ــ أكـــــــــد  أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، املـ
الروسي أليكسي نافالني )الصورة( 
الذي اعتبر غير مؤهل للترشح في 
انتخابات 18 مارس/آذار الرئاسية 
فـــي روســـيـــا، »اســتــحــالــة االعـــتـــراف 
بـــانـــتـــخـــابـــات تـــهـــدف بـــالـــواقـــع إلـــى 
إعــــــادة تــنــصــيــب فــالديــمــيــر بــوتــن 
الذي يريد أن يكون إمبراطورًا مدى 

الحياة«. 
)فرانس برس(

مقتل 6 من رجال 
حفتر على أيدي 

مليشيات تشادية 
كــشــف مـــصـــدر عــســكــري مـــن طــبــرق 
الليبية، أمس األربعاء، عن »وصول 
ســتــة جــثــامــن لــعــنــاصــر مـــن قـــوات 
الــلــواء املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، إلــى 
ــرق«. وأضـــــــــاف أن  ــ ــبــ ــ مـــســـتـــشـــفـــى طــ
»ســــريــــة تـــابـــعـــة لــحــفــتــر كـــانـــت فــي 
ــة اســتــطــالع عــنــدمــا تعرضت  ــ دوريـ
لها مليشيا مسلحة تابعة لحركات 
الـــتـــشـــاديـــة جـــنـــوب منطقة  الـــتـــمـــرد 
جــنــوب  كــيــلــومــتــرًا   270( املــخــيــلــي 
شـــــــرق بـــــنـــــغـــــازي(، وأســــــــــرت كـــامـــل 
البالغ عددهم سبعة  أفــراد الدورية 

مقاتلن يستقلون سيارتن«.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

حسابات معقدة تجريها األحزاب والحركات 
الحالية،  الفترة  فــي مصر خــالل  املــعــارضــة 
االنتخابات  في  املشاركة  من  املوقف  بشأن 
الرئاسية أو مقاطعتها، خصوصًا مع عدم 
اتـــضـــاح مـــوقـــف املــحــامــي الــحــقــوقــي خــالــد 
االستئناف على حكم  في  البّت  لعدم  علي، 
حــبــســه بــقــضــيــة »الـــفـــعـــل الـــفـــاضـــح«، فيما 
قدمًا  باملضي  موقفه  أمـــس،  األخــيــر،  حسم 
فــي الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات ومــحــاولــة جمع 

التوكيالت الالزمة لخوضه السباق.
الصحافي  املؤتمر  خــالل  علي،  خالد  وقــال 
الذي عقده بمقر حملته االنتخابية بوسط 
القاهرة، أمس األربعاء، إنه تلقى العديد من 
ثنيه عن قرار 

ُ
ت أن  التي تحاول  االتــصــاالت 

الترشح، خصوصًا بعد املؤتمر الصحافي 
الــذي عقده إلعــالن موقفه، مؤكدًا أنه  األول 
وحده من يتحمل املسؤولية »إذا فشلت في 
أن  التوكيالت«. وأضــاف علي  معركة جمع 

عدن ـ العربي الجديد

اليمني  الرئيس  ظــهــور نجل شقيق  يـــزال  ال 
طارق  العميد  صالح،  عبدالله  علي  الــراحــل، 
صالح، في محافظة شبوة قبل أيام، ثم الحقًا 
مــا تـــردد عــن وجــــوده فــي عـــدن، يثير موجة 
غضب كبيرة في املحافظات الجنوبية، وسط 
تصعيد متعدد األشكال ضد دول التحالف، 
وفي مقدمتها اإلمارات، احتجاجًا على إعادة 
رموز النظام السابق من بوابة الجنوب، من 
هــــذه االحــتــجــاجــات  يـــكـــون مــصــيــر  أن  دون 
ــا يــتــعــلــق بــالــنــجــاح في  ـــواء مـ مــحــســومــًا، ســ
رمــوز صالح، وتحديدًا طارق،  إبعاد  معركة 
أو الــفــشــل فــي ذلــــك. ويــحــظــى طــــارق صــالــح، 
ومــن يتواجد من رمــوز صالح في الجنوب، 
بدعم اإلمارات، الطرف الرئيسي في التحالف 
العربي الذي يتحكم بالقرارات في الجنوب، 

وتحديدًا في عدن.
ــــان »مــجــلــس املـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة« أعــلــن  وكـ
رفضه لوجود طارق صالح في عدن، معتبرًا 

»االتـــصـــاالت كــانــت فــي مجملها تــصــّب في 
جملة: لقد أضعت فرصة االنسحاب من تلك 
التي  القوية  املبررات  لديك  املحرقة، وكانت 

تحميك من خوضها«.
ويسود االختالف في وجهات النظر خالل 
املــنــاقــشــات الــتــي حــدثــت، عــلــى مـــدى األيـــام 
القليلة املاضية، إذ يوجد فريق يرى ضرورة 
الرئيس املصري، عبد  املقاطعة، لعدم منح 
املناخ  ظــل  فــي  مشروعية  السيسي،  الفتاح 
ــة مــنــاســبــة  ــا فـــرصـ ــهـ ــرى أنـ ــ الــــعــــام، وآخــــــر يـ
لـــخـــوض مــعــركــة حــقــيــقــيــة والـــتـــواصـــل مع 
الشارع املصري. وقالت مصادر شبابية، إن 
النشطاء وشباب  أجــراهــا بعض  اتــصــاالت 
الـــحـــركـــات الـــثـــوريـــة، مـــع عــــدد مـــن األحــــزاب 
باتخاذ  للمطالبة  الــعــامــة،  والــشــخــصــيــات 
الـــرئـــاســـة،  انـــتـــخـــابـــات  إزاء  مـــوقـــف مـــوحـــد 
وأضافت  املقاطعة.  خيار  اتــخــاذ  وضـــرورة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن بعض  لــــ املــــصــــادر، 
الــقــوى الــثــوريــة والــشــبــابــيــة تــرفــض تــكــرار 
اعتبار خالد علي  لناحية   ،2014 سيناريو 
الــرئــاســة، وهــي خدمة  »محلل« النتخابات 
أن هذه  الــحــالــي. وأوضــحــت  للنظام  جليلة 
الــقــوى تـــرى أن الــنــظــام الــحــالــي لــن يسمح 
الرئاسة،  انتخابات  فــي  حقيقية  بمنافسة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــتـــضـــح مـــــن جـــــــــدول االنــ وهـــــــــذا يـ
يـــعـــطـــي مــســاحــة  بــــشــــدة، إذ ال  املـــضـــغـــوط 

وفرصة ملنافسة حقيقية.
ولفتت إلى أن بعض األحزاب ترغب في دعم 
 في التواجد 

ً
خالد علي في االنتخابات، أمال

ــزاع فــرصــة  ــتــ عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة وانــ
ــذا سيرتبط  ــارع، ولــكــن هـ لــلــتــحــرك فـــي الـــشـ

تـــحـــاول إقـــنـــاع األحــــــزاب بـــضـــرورة نــــزع أي 
مــشــروعــيــة عـــن الــنــظــام الـــحـــالـــي، هــــذا على 
افتراض استمرار خالد علي في االنتخابات 
من األساس. ولم تعلن عدة أحزاب وحركات 
أو  املــشــاركــة  مــن  الــنــهــائــي  موقفها  شبابية 
املقاطعة في االنتخابات الرئاسية. وسيكون 

ــارخ«  ــفـــزاز صــ ــتـ ــوده فـــي املــديــنــة »اسـ ــ أن وجــ
الــشــهــداء، داعــيــًا  ــاء  لــلــمــقــاومــة الشعبية ودمــ
إرادة  ــتــــرام  احــ إلــــى  الـــعـــربـــي  الــتــحــالــف  دول 
»الــشــعــب الــجــنــوبــي«. وطـــالـــب املــجــلــس، في 
بيانن منفصلن، الكيانات السياسية وقوى 
»الحراك الجنوبي«، وفي مقدمتها »املجلس 
االنــتــقــالــي« بــإعــالن مــوقــف »واضـــــح«، تجاه 
طارق صالح، الذي قال إنه يتواجد في اللواء 

31 في معسكر بئر أحمد.
املاضي، توترًا  وشهدت مدينة عدن، اإلثنن 
أمنيًا بن قوات التحالف العربي، و»املقاومة 
الــشــعــبــيــة الــجــنــوبــيــة«، بــعــد مــعــلــومــات عن 
ــة« نـــقـــاطـــًا أمـــنـــيـــة عـــلـــى طـــول  ــاومــ ــقــ نـــشـــر »املــ
الــطــريــق املــمــتــد مـــن املـــطـــار فـــي مــديــنــة خــور 
مــكــســر إلــــى مــديــنــة الــبــريــقــة حــيــث يــقــع مــقــّر 
قــــوات الــتــحــالــف الــعــربــي، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
التركية. وجــاءت خطوة  وكالة »األنــاضــول« 
ــة«، عـــقـــب رفـــــض قــــــوات الــتــحــالــف  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ »املـ
أسباب  بإيضاح  »املــقــاومــة«  ملطالب  العربي 
بقاء طارق صالح، قائد القوات الخاصة إّبان 
حــكــم صــالــح، فــي عــــدن. وفـــي الــســيــاق، أعلن 
التجمع الديمقراطي الجنوبي »تاج« رفضه 
»دولة  املطلق الستقبال قيادات من وصفهم بـ
االحتالل« في األراضــي الجنوبية. وأكــد، في 
بيان، أنه سيتصدى ألي محاولة الستجالب 

قوات إلى الجنوب.
وبـــدا واضــحــًا أن حــجــم االســتــيــاء املتصاعد 
فــي الجنوب إثــر ظهور طــارق صــالــح، سبب 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«،  ــًا لـــ ــراجـ إحـ
الـــــذي الـــتـــزم الـــصـــمـــت، تــمــاشــيــًا مـــع املــوقــف 
ــو ما  ــالـــح، وهــ اإلمــــاراتــــي الـــداعـــم لـــطـــارق صـ

انتقادات وسخرية  مرمى  في  املجلس  جعل 
بات من  بدايات تأسيسه،  الشارع. وبخالف 
املالحظ أن الفجوة تتسع يومًا بعد يوم بن 
الجنوب،  فــي  والــشــارع  االنتقالي«  »املجلس 
لتبعية  املجلس  مــواقــف  مــع خــضــوع معظم 
أجندات أبو ظبي. ويقول الصحافي، صالح 
الــســقــلــدي،  فــي مــنــشــور عــلــى صفحته على 
»فيسبوك« إن التأخير في صدور موقف من 
املجلس االنتقالي يعزز التكهنات القائلة بأن 
اإلمارات هي من تدفع بطارق جنوبًا وتسهل 
الحركة والتمكن، وتمارس ضغوطًا على  له 

االنتقالي بمثل هذه األمور.
وتـــــحـــــت ضــــغــــط الــــــــشــــــــارع، أطـــــلـــــق رئـــيـــس 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، عــيــدروس 
الــزبــيــدي، دعـــوة ألعــضــاء املجلس الجتماع 
طـــارئ بــعــدن، مــن املــرجــح أن يــكــرس إلعــالن 
موقف من تحركات طارق صالح، لكن هناك 
ســيــاســيــن يــــرون أن مــوقــف املــجــلــس، فيما 
لو أعلن، لن يخرج عن إطار توجه اإلمارات 
الــفــعــل  بـــــدأت رّدات  الـــتـــي  الــقــضــيــة،  بـــشـــأن 
تجاهها تأخذ منحى التصعيد. وبالتزامن 
ــــع االنـــــتـــــقـــــادات املــــوجــــهــــة إلــــــى »املـــجـــلـــس  مـ
ــالـــي«، لـــم يــســلــم الــتــحــالــف الــعــربــي،  ــقـ ــتـ االنـ

السخط  موجة  من  السعودية،  تقوده  الــذي 
الــتــي اجــتــاحــت الــجــنــوب بــعــد ظــهــور طــارق 
صــالــح، واألنـــبـــاء الــتــي تــتــحــدث عــن تكليفه 
بمهمة عــســكــريــة انــطــالقــًا مــن الــجــنــوب. كا 
ظهرت مطالبات بإعادة النظر في التحالف 
العربي،  والتحالف  الجنوب  بــن  والــعــالقــة 
الــتــي قــامــت عــلــى أرضــيــة مــواجــهــة مليشيا 
الراحل،  للرئيس  املوالية  والــقــوات  الحوثي 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح، بــعــد اجــتــيــاحــهــمــا 

الجنوب في العام 2015. 
وأصــبــح مــن املــؤكــد أن العالقة الــوطــيــدة بن 
أنتجتها  التي  الــعــربــي،  والتحالف  الجنوب 
الحرب، في طريقها للتراجع، وربما الصدام. 
النقيب،  عــيــدروس  الجنوبي،  القيادي  وقــال 
عــلــى صفحته عــلــى »فــيــســبــوك«، إن »مــجــرد 
يمثل  هـــؤالء  بــأقــدام  الجنوبية  األرض  وطء 
استفزازًا لكل جنوبي، ومن شأن ذلك أن يزيد 
من سخط الشارع الجنوبي ويستفز مشاعر 
وقد  واملختطفن،  والــجــرحــى  الــشــهــداء  ذوي 
يتسبب في اندالع ثورة عارمة في وجه هؤالء 

ومن يفكر باستضافتهم، ولو كالجئن«. 
وكـــــان الـــفـــن قـــد دخــــل عــلــى خـــط األزمــــــة بن 
الجنوبين والتحالف. ففي 11 يناير/كانون 

الثاني الحالي، أطلق الفنان عبود خواجة
ــدة، بــعــنــوان »لــــن نــقــبــل اإلذالل  ــديـ  أغــنــيــة جـ
ــهـــــن«، انـــتـــقـــد فــيــهــا ســيــاســات  ــ ــيـــش املـ ــعـ والـ
ــه اإلمــــــــــــــارات، فــي  ــتـ ــدمـ ــقـ ــي مـ ــ ــ ــالــــف، وفـ ــحــ ــتــ الــ
املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة. ولــقــي الــعــمــل رواجـــًا 
كبيرًا بفعل ارتباط اسم الفنان عبود خواجة 
ــراك الـــجـــنـــوبـــي« مــنــذ  ــ ــحــ ــ ــاجـــات »الــ ــتـــجـ ــاحـ بـ

انطالقته في العام 2007.

الحقوقي  املحامي  على  الحكم  تأييد  بعدم 
حـــتـــى يــتــمــكــن مــــن الـــتـــرشـــح لــالنــتــخــابــات 
ــة. وشـــــــددت عـــلـــى أن االتــــصــــاالت  ــرئـــاســـيـ الـ
ــاءات، الـــتـــي تــمــت خــــالل األســبــوعــن  ــقــ ــلــ والــ
ــل إعــــــــــــالن جـــــــدول  ــ ــبـ ــ املــــــاضــــــيــــــن، ســــــــــــواء قـ
االنــتــخــابــات أو بــعــده، تطرقت إلــى ضــرورة 
اتـــخـــاذ مــوقــف مــوحــد لــعــدم إضـــعـــاف قــوى 
وأجهزته  السيسي  أن  واعتبرت  املعارضة. 
ــن يــســمــحــا بــمــنــافــســة حــقــيــقــيــة والــتــحــرك  لـ
 لدى 

ً
في الــشــارع، ألن هــذا يعتبر مستحيال

الــنــظــام الـــحـــالـــي، لــنــاحــيــة عــــدم الــرغــبــة في 
تقارب وتوحد املعارضة مع مطالب الشارع 
االقتصادية  الــقــرارات  الغاضب من  املصري 
الشبابية  الــقــوى  أن  إلــى  ــارت  الصعبة. وأشـ

هناك قرار، ولكن عقب بيان املوقف النهائي 
مــن خــالــد علي بعد الــبــّت فــي قضيته فــي 7 
املــصــادر ذاتها.  املقبل، بحسب  مــــارس/آذار 
وقالت إن بعض األحزاب ال ترغب في إعالن 
دعمها خالد علي واملشاركة في االنتخابات، 
وتفاجأ بعد ذلك بتأييد الحكم على املحامي 
الحقوقي، وبالتالي منح مشروعية مجانية 

للسيسي واالنتخابات املقبلة.
داود،  برئاسة خالد  الدستور،  وأعلن حزب 
وعــدم  الرئاسية  االنــتــخــابــات  فــي  مشاركته 
املقاطعة، بناء على استفتاء داخلي ألعضاء 
الحزب. وأوضح الحزب، في بيان، أن نتيجة 
االستفتاء أظهرت أن 60 في املائة من أعضاء 
االنتخابات  في  باملشاركة  يرغبون  الحزب 
رأوا  املــائــة  فــي   39 مقابل  املقبلة،  الرئاسية 
أن مقاطعة االنتخابات هي املوقف األنسب 
في ظل الظروف الصعبة والتعجيزية التي 
يــفــرضــهــا الــنــظــام الــحــالــي عــلــى أي مــرشــح 
ــة ممن  ــائـ املـ فـــي  مــحــتــمــل. وأضــــــاف »أن 83 
وافــقــوا عــلــى املــشــاركــة قــــرروا اخــتــيــار خالد 

علي مرشحًا رسميًا لحزب الدستور«.
مــن جــانــبــه، قـــال الخبير الــســيــاســي، محمد 
عـــز، إن مــوقــف خــالــد عــلــي  ال يــــزال معلقًا، 
في  كثيرًا  عليه  التعويل  يمكن  ال  وبالتالي 
انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، إلمــكــانــيــة اســتــبــعــاده 
»الفعل  فــي قضية  الحكم ضــده  تأييد  حــال 
الجديد«،  »العربي  لـ الفاضح«. وأضاف عز، 
ربما  علي  خــالــد  استئناف  نظر  تأجيل  أن 
يعود إلى أسباب سياسية وليست قضائية 
وقــانــونــيــة، بــانــتــظــار قــــرار ســيــادي بتأييد 

الحكم أو السماح له بالترشح.

قمة مصرية 
إثيوبية اليوم

فشل 
إماراتي 
في تعز

لتزامنها  األخيرة،  السنوات  للقاهرة، خالل 
مـــع الــتــصــعــيــد الــســيــاســي واالســتــراتــيــجــي 
الـــصـــامـــت بــــن مـــصـــر وإريــــتــــريــــا مــــن جــهــة 
وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى، نتيجة 
اتفاق  توقيع  على  تقريبًا  ســنــوات   3 مـــرور 
ــا بـــشـــأن عــــدم إضــــــرار ســـد الــنــهــضــة  ــنـــوايـ الـ
أي  دون تحقيق  مــن  املــائــيــة،  بحقوق مصر 
إنـــجـــاز عــلــى أرض الــــواقــــع، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الــســودان بجانب إثيوبيا في رفض  وقــوف 
الــتــقــريــر الــفــنــي االســـتـــشـــاري وتــخــلــيــهــا عن 
الخرطوم  استدعاء  ثــم  املصرية،  املطالبات 
ســفــيــرهــا لـــدى الــقــاهــرة عــبــد املــحــمــود عبد 
الحليم للتشاور. وهو ما رّدت عليه القاهرة 
ــيــــس اإلريــــــتــــــري أســـيـــاس  بـــاســـتـــقـــبـــال الــــرئــ
أفورقي، األسبوع املاضي، في ظل مناوشات 
إعالمية بن الدول األربع، وتداول معلومات 
غير موثقة عن حشد عسكري متبادل على 
الحدود السودانية اإلثيوبية. وبدأت أمس، 

األســـبـــوع املـــاضـــي ظــهــرت حــالــة مـــن الــصــراع 
داخــل حزب املؤتمر، بن الجناح الــذي يقوده 
وكيل املحافظة ورئيس املؤتمر الشعبي العام 
املوالي للحكومة الشرعية، عارف جامل، الذي 
يـــحـــاول انــتــهــاز فــرصــة مــقــتــل صــالــح إلقــنــاع 
الحوثي  مع جماعة  تحالفوا  الذين  أنــصــاره، 
تعز،  على  الــدولــة وحربها  على  انقالبها  فــي 
ــنـــاح »املـــؤتـــمـــر«  ــيــــادة جـ بــــاالنــــخــــراط خـــلـــف قــ
املـــســـانـــد لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، بــيــنــمــا يــريــد 
الجناح املوالي لصالح، ويقوده نائب رئيس 
الشيخ  املحافظة،  فــي  الشعبي  املؤتمر  حــزب 
عــلــي األصــبــحــي، تفعيل دور  ســلــطــان محمد 
الحزب  وفــق مسار  املــوالــي لصالح  »املؤتمر« 
في صنعاء، وبعيدًا عن قيادة وكيل املحافظة، 

عارف جامل.
وقالت مصادر في حزب املؤتمر إن جامل قام 
أخيرًا بزيارات تنظيمية إلى عدد من مديريات 
املــحــافــظــة، والــتــقــى بــعــض قــيــادات »املــؤتــمــر« 
بهدف إعادة تفعيل العمل التنظيمي للحزب 
بــعــد حـــالـــة الــــركــــود والــتــشــظــي الـــتـــي أصــيــب 

القاهرة ـ العربي الجديد

مــــــع اتــــــخــــــاذ األحـــــــــــــداث املـــرتـــبـــطـــة 
بـــســـّد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي، تــطــورًا 
إلــى حــّد استخدام  تــصــاعــديــًا، بلغ 
لغة عسكرية بن مصر والسودان وإثيوبيا 
وإريــتــريــا، وصـــل رئــيــس الـــــوزراء اإلثــيــوبــي 
أمس  القاهرة،  إلــى  ديسالن،  ميريام  هايله 
األربـــعـــاء، عــلــى أن يلتقي الــرئــيــس املــصــري 
عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس. 
وعـــلـــى جـــــدول أعـــمـــال الــــزيــــارة اجــتــمــاعــات 
لــلــجــان الــــوزاريــــة املــشــتــركــة، وهــــي تحصل 
ــلـــديـــن. ومـــن  ــبـ ــاريــــخ الـ لـــلـــمـــرة األولـــــــى فــــي تــ
البرملان املصري،  املرتقب أن يزور ديسالن 
ــرة األولــــــــــى، أســـــــوة بـــــزيـــــارة الــســيــســي  ــمـ ــلـ لـ
الرسمية  زيــارتــه  خــالل  اإلثــيــوبــي،  للبرملان 

إلى أديس أبابا، مطلع عام 2015.
والــــــــزيــــــــارة هـــــي األهـــــــــم ملـــــســـــؤول إثـــيـــوبـــي 

تعز ـ وجدي السالمي

نــفــذت قــــوات عــســكــريــة تــابــعــة لــلــواء 
تــعــز، السبت  مـــدرع فــي محافظة   35
ــقـــة العـــتـــقـــال  املـــــاضـــــي، حـــمـــلـــة مـــالحـ
قــيــادات فــي حــزب املؤتمر الشعبي الــعــام، من 
الــراحــل علي عبدالله صالح.  الــرئــيــس  جــنــاح 
 مـــن اعــتــقــال ســـت شخصيات 

ً
وتــمــكــنــت فــعــال

قيادية من بن 16 شخصية مطلوبة للتحقيق 
مـــن قــــيــــادات حــــزب املـــؤتـــمـــر املــــوالــــي لــصــالــح. 
التحركات  خلفية  على  الحملة  هــذه  وجـــاءت 
ــادات فـــي مــنــظــومــة صـــالـــح في  ــيـ ــقـ ــرة لـ ــيــ األخــ
مــديــريــة الــشــمــايــتــن، جــنــوب تــعــز، وإقــامــتــهــا 
فــعــالــيــة تــأبــن لــصــالــح ورفــيــقــه األمــــن الــعــام 
لحزب املؤتمر، عارف الزوكا، في السادس من 

يناير/ كانون الثاني الحالي.
اللواء 35 مــدرع، في بيان، أن »تنفيذ  واعتبر 
هـــذه الفعالية فــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة فــي تعز 
خطوة بالغة الخطورة، في وقت ال تــزال تعز 
تقدم التضحيات في سبيل استعادة الدولة«. 
وأشــــارت قــيــادة الــلــواء إلــى أن حملتها كانت 
ملحاوالت  الــرافــض  الــشــارع  ملطالب  استجابة 
عــــودة مــنــظــومــة صــالــح إلـــى الــســلــطــة مــجــددًا. 
تــوحــيــد  تـــريـــد  اإلمـــــــــارات  أن  مــحــلــلــون  ورأى 
محافظة  فــي  الشعبي  املؤتمر  حــزب  جناحي 
بــهــدف ترتيب منظومة صــالــح وإعـــادة  تــعــز، 
فــي ظل  اليمني،  املشهد  واجــهــة  فــي  وضعها 
ظــــروف ســيــاســيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد. لــكــن هــذه 
املساعي، بحسب املحللن، قد فشلت. وتشهد 
محافظة تعز، منبع شــرارة ثــورة 11 فبراير/ 
قــــيــــادة حـــزب  مــــن  مـــــحـــــاوالت  ــبــــاط 2012،  شــ
املــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام لــلــعــودة إلـــى واجــهــة 
املشهد السياسي، بعد أكثر من 40 يومًا على 
صالح.  عبدالله  علي  السابق،  الرئيس  مقتل 
وكــانــت قــيــادات فــي حــزب املــؤتــمــر، بجناحيه 
ــالـــح، قــامــت  ــي لـــصـ ــ ــوالـ ــ ــد لــلــشــرعــيــة واملـ املــــؤيــ
الـــحـــزب، إذ تــحــاول  بعملية اســتــقــطــاب دخـــل 
قـــيـــادات بـــــارزة فـــي حــــزب املـــؤتـــمـــر، بنسخته 
املــوالــيــة لــلــشــرعــيــة، الــبــحــث عــن فـــرص إلنــهــاء 
ــه، مـــن خــــالل تــحــركــات  ــلــ حـــالـــة الــتــشــظــي داخــ
الــعــديــد مــن مــديــريــات محافظة  تنظيمية فــي 
تعز. لكن يبدو أن شبح االنقسام بن قيادات 
األجــنــحــة داخـــل املــؤتــمــر لــن ينتهي فــي املــدى 
الــقــريــب كــــون االنـــقـــســـام يــتــمــحــور حــــول إرث 
وخــالل  صــالــح.  مقتل  بعد  القيادية  املناصب 

التجارة  ثنائية بن وزراء  لقاءات  األربعاء، 
والــصــحــة واالســـتـــثـــمـــار والـــــري والــكــهــربــاء 
ــك بـــمـــقـــر مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــ بـــالـــبـــلـــديـــن، وذلـ
املــصــري فــي قــلــب الــقــاهــرة، وتــّمــت مناقشة 
عدد من املشاريع املهمة للمرة األولى، أبرزها 
دراسة بدائل لالستفادة املصرية من الطاقة 
اإلثيوبية  الــســدود  مــن  املــولــدة  الكهربائية 
وعلى رأســهــا ســد النهضة، فــي مقابل دعم 
ــة فــــي مــجــال  ــريـ ــبـــرات املـــصـ ــالـــخـ إثـــيـــوبـــيـــا بـ
الطاقة الكهرومائية، وكذلك مشروع إلنشاء 
اإلثــيــوبــيــة  بــاملــنــاطــق  مــصــريــة  مستشفيات 
األكثر فقرًا، وعقد اتفاقيات لتكثيف توريد 
ــة واملــســتــحــضــرات الــطــبــيــة املــصــريــة  ــ األدويــ
إلثيوبيا التي تعتبر من األسواق الرئيسية 

أفريقيًا لتجارة األدوية املصرية.
كــمــا بــحــث وزيــــرا االســتــثــمــار والــتــجــارة في 
الــبــلــديــن مــقــتــرحــات بــإنــشــاء منطقة تــجــارة 
مشاكل  لتجاوز  إثيوبيا،  فــي  مصرية  حــرة 
التصدير التي يعاني منها موردو الخامات 
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــرادًا مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــ ــثـ ــ ــع األكـ ــلــ ــســ والــ
ــة  ــ اإلثـــيـــوبـــي، كــاألخــشــاب املــصــنــعــة واألدويـ
ــلـــى غــــرار  ــيــــة، وذلـــــــك عـ واملـــنـــتـــجـــات الــــغــــذائــ
املناطق التجارية الحرة املنشأة في إثيوبيا 
الكبرى كالصن وإيطاليا،  الــدول  لعدد من 
اللحوم  الستيراد  اتفاقيات  عقد  عن   

ً
فضال

القيادات  مــن  عــدد  التقى، ومعه  أنــه  بها. كما 
ــــزب املـــؤتـــمـــر عـــــــادوا مــــن صـــنـــعـــاء بــعــد  فــــي حـ
فــي الحكومة  الـــــوزراء  بــرئــيــس  مقتل صــالــح، 
الــيــمــنــيــة واألمــــــن الـــعـــام لــلــمــؤتــمــر الــشــعــبــي 
الشرعية، أحمد عبيد بن دغر،  - جناح  العام 
للتشاور على آليات تفعيل النشاط التنظيمي 
للحزب في املرحلة املقبلة، وتجاوز التداعيات 

اإلثيوبية وبعض املنتجات الزراعية النادرة 
ــادر دبــلــومــاســيــة  إلــــى مـــصـــر. وأفـــــــادت مـــصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن »الــزيــارة  مصرية لـــ
البلدين،  بــن  العالقات  فــي  محورية  تعتبر 
من  مزيد  يعقبها  أو  انــفــراجــة  تعقبها  فإما 
االنسداد«، مشيرة إلى »وجود رغبة من قبل 
الــدولــتــن الســتــغــالل املــشــاكــل القائمة حول 
فــي حلحلتها  البلدين  النهضة ورغــبــة  ســد 
لــتــنــعــكــس إيــجــابــيــًا عــلــى مــلــفــات تــشــاركــيــة 
العالقات  أن تعزيز  الجانبان  أخــرى. ويــرى 
فـــي املــلــفــات االقــتــصــاديــة قـــد يــكــون املــدخــل 
للتوصل لحلول وسط في أزمة السد، التي 
الــعــقــدة فيها تتمحور حــول قبول  مــا زالـــت 
الفنية التي تؤكد تضرر  ورفــض الدراسات 
مـــصـــر الــجــســيــم خـــــالل فـــتـــرة املــــــلء األولـــــى 
دخــول  النهضة، وطــرح مصر  للخزان بسد 
البنك الدولي كطرف ثالث إلى جانب الدول 

املتفاوضة الثالث واملكتبن الفنين«.
وأضـــافـــت أن »وزيــــــري خــارجــيــة الــبــلــديــن، 
املصري سامح شكري، واإلثيوبي ووركنيه 
اجتماعات  سلسلة  أمــس،  عقدا،  غيبييهو، 
مطولة حول املقترح املصري بدخول البنك 
الــدولــي طــرفــًا، فتمسكت مصر بــهــذا الحل، 
نهائي  موقف  عــن  إثيوبيا  تعّبر  لــم  بينما 
بشأنه حتى اآلن، وأن الوزير اإلثيوبي طرح 
على نظيره تــســاؤالت وشــكــوكــًا عــدة حول 
اختيار مصر للبنك الدولي تحديدًا، وحول 
الدولي تؤهله  البنك  لدى  املتاحة  الخبرات 
ــذا الـــــــــدور«. وأوضــــحــــت املـــصـــادر  لــلــعــب هـــ
ــاع بشكل  ــمـ ــتـ نــفــى خــــالل االجـ أن »شـــكـــري 
ــتـــي نــشــرتــهــا وســـائـــل  قـــاطـــع االدعــــــــــاءات الـ
إعــالم سودانية وإثيوبية عن وجــود قوات 
إريــتــريــا«،  فــي  أسلحة مصرية  أو  عسكرية 
إبــعــاد  تقتضي  مــصــر  »مصلحة  أن  مــؤكــدًا 
املسلحة«.  الــصــراعــات  عــن  برمتها  املنطقة 
كما تبرأ شكري من دعم حركات التمرد في 
منطقة األورومــو التي تشهد تراجعًا خالل 
الفترة األخيرة، مثمنًا الخطوات اإليجابية 
الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة لدمج 
املعارضة  الــقــيــادات  عــن  املنطقة وإفــراجــهــا 

البارزة.
ــادر عـــن أن »لـــقـــاء الــقــمــة بن  وكــشــفــت املـــصـ
ساعات   3 سيستغرق  وديــســالــن  السيسي 
السيسي بحضور  نــظــرًا النــشــغــال  تــقــريــبــًا، 
السيسي  لكن  األخــــرى.  الفعاليات  مــن  عــدد 
الــذي سيحضره وزراء  اللقاء املوسع  خــالل 
على  سيعرض  بالبلدين  والـــري  الخارجية 
في  ديسالن صيغة جديدة الشتراك مصر 
 عن 

ً
إدارة فــتــرة مـــلء الــخــزان األولــــى، فــضــال

الـــدول  مــن  قــانــونــيــة  مــقــتــرح لتشكيل لجنة 
الثالث، مصر والسودان وإثيوبيا، لتفسير 
بــعــض الـــبـــنـــود الــعــالــقــة وغـــيـــر املــفــعــلــة في 
اتــفــاق املــبــادئ املــوقــع بــن الـــدول الــثــالث في 

الخرطوم في مارس/آذار 2015«.
 حبرًا على ورق، بسبب 

ّ
املبادئ ظــل واتفاق 

إثيوبيا  الــتــي وضعتها  الــعــديــدة  الــعــراقــيــل 
االستشارية  الفنية  الـــدراســـات  إنــجــاز  أمـــام 
ــــدول الـــثـــالث عــلــى إجــرائــهــا  الـــتـــي اتــفــقــت الــ
لــبــيــان مــــدى خـــطـــورة الـــســـد عــلــى مستقبل 
 أن تلك 

ّ
مصر والسودان وأمنهما املائي، إال

 سودانيًا نحو 
ً
الفترة شهدت تدريجيًا ميال

الــجــانــب اإلثــيــوبــي بــســبــب تــنــامــي الــعــالقــة 
الثنائية بن الدولتن األخرين.

ــــذي تم  ــقـــاء الـــيـــوم، الـ ــــدت املـــصـــادر أن »لـ وأكــ
تــأجــيــلــه لــشــهــر كــامــل بــســبــب الــخــالفــات بن 
السابقة.  لقاءاتهما  مثل  يكون  لــن  البلدين، 
وسيكون األول الذي سيتطرق بوضوح إلى 
املسائل الفنية، بعدما كان الرئيسان يكتفيان 
ــة الـــعـــريـــضـــة  ــيـ ــيـــاسـ بــــوضــــع الــــخــــطــــوط الـــسـ
وزيــري  بــن  تجرى  التي  الفنية  للمناقشات 
ــك ألن عــالج  ــري ووزيـــــري الــخــارجــيــة، وذلــ الــ
به  الحالي والــعــودة  الوقت  الفني في  املسار 
إلى املربع الذي شهد انطالقة التنسيق حول 
الــشــواغــل املــشــتــركــة، أصــبــح ضــــرورة ملحة، 
خصوصًا أن القرار النهائي بشأن هذا املسار 
لن يكون في صالح مصر إذا استمر التفاهم 
السوداني اإلثيوبي على تغيير النتائج التي 

انتهت إليها التقارير الفنية«.

الــتــي خــلــفــهــا مــقــتــل صــالــح عــلــى يـــد حلفائه 
إعـــادة  الــحــوثــيــن. وتـــم تكليف جــامــل بمهمة 
املؤتمر، واستقطاب جناح صالح  بناء حزب 
وتــوحــيــد الـــحـــزب، بــدعــم مــن قــيــادة التحالف 
ودولــة اإلمـــارات، لكن الجناح املوالي لصالح 
الحزب،  داخــل  التنظيمية  بالشرعية  يتمسك 
ويـــرى أن أي تــحــركــات خـــارج األطـــر الحزبية 
فـــاقـــدة لــلــشــرعــيــة الــتــنــظــيــمــيــة. وعـــقـــد عـــارف 
جــامــل، الـــذي يــقــود جــنــاح »املــؤتــمــر« املساند 
للشرعية فــي مــحــافــظــة تــعــز، اجــتــمــاعــات في 
لكن بحسب  تعز.  الشمايتن، جنوب  مديرية 
»العربي الجديد«، لم تتفاعل  مصادر خاصة بـ
ــل، بـــاســـتـــثـــنـــاء عـــدد  ــامــ ــادة الــــحــــزب مــــع جــ ــيــ قــ
محدود، بينهم القيادي عبد الوارث القرشي، 
الذي كان مناصرًا ناشطًا للحوثين، والشيخ 
العزي النعمان، والعقيد أمن األكحلي، وهو 
قــائــد قــطــاع مــنــاطــق الــحــجــريــة، جــنــوبــي تعز، 
ــلــــواء 35 مــــــدرع. وفــــي خـــطـــوة مـــوازيـــة،  فـــي الــ
الذي  الحزب،  في  املؤيد لصالح  الجناح  نظم 
فــرع »املؤتمر« في تعز،  يتزعمه نائب رئيس 
الشيخ سلطان محمد علي األصبحي، ومعه 
الشرجبي،  أحمد سيف  قائد  الشيخ  القيادي 
املــقــرب مــن األمـــن الــعــام الــجــديــد فــي صنعاء 
أبــو راس، فعالية تأبن لصالح  أمــن  صــادق 
ــارت حــالــة  ــ ــا، والـــتـــي أثــ ــارف الــــزوكــ ــ ورفــيــقــه عـ
مــن االســتــهــجــان فــي أوســـاط أبــنــاء املحافظة. 
واعتبر محللون أن هذه الخطوة االستفزازية 
املرتبطة  كانت مقصودة من قيادة »املؤتمر« 
يقودها  التي  الجهود  بصنعاء بهدف عرقلة 
جامل بدعم من الحكومة الشرعية واإلمارات، 
 مباشرًا من 

ً
كون هذه القيادة تنتظر تواصال

قيادة التحالف والحكومة الشرعية. وبحسب 
مــصــادر فــي »املــؤتــمــر«، فـــإن اجــتــمــاع قــيــادات 
الحزب، من جناح صالح، تفاعلت معه قيادات 
وكوادر املؤتمر الشعبي العام، إذ حضر األمن 
العام للمجلس املحلي في مديرية الشمايتن 
الراعي، وعضو  الحزب، سعيد  في  والقيادي 
اللجنة الدائمة، مفيد يحيى الدبعي، ومسؤول 
أسامة عبده سيف، ومسؤول  الشباب،  قطاع 
املـــنـــظـــمـــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، مــعــمــر األشــــعــــري، 
بــاإلضــافــة إلــى عــدد مــن الــقــيــادات التنظيمية 
ــي مـــديـــريـــة  ــ ــي فــــــــروع الــــــدوائــــــر واملــــــراكــــــز فـ ــ فـ
ــّر  ــ الـــشـــمـــايـــتـــن، جـــنـــوبـــي مــحــافــظــة تـــعـــز. وأقـ
التنظيمية  بالشرعية  بتمسكهم  املجتمعون 
وفـــقـــًا لـــلـــوائـــح الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــحـــزب، واعـــتـــبـــروا 
ــداف الــتــي  ــ ــ ــارج األهـ ــ أن أي عــمــل تــنــظــيــمــي خـ
الــراحــل، علي  الشعبي  املؤتمر  حددها رئيس 
يعد  مقتله،  قبل  في خطابه  الله صالح،  عبد 
قــّرر االجتماع عقد لقاء تنظيمي  . كما 

ً
بــاطــال

موسع لكل قيادات وقواعد الحزب في دوائر 
ومراكز مديرية الشمايتن، ومناقشة الترتيب 
مليشيات  املؤتمرية ضد  االنتفاضة  لتدشن 

الحوثي في تعز، وفقًا للمجتمعن.
وقــــال مــصــدر فــي الــســلــطــة املــحــلــيــة فــي تعز، 
تـــواصـــالت مكثفة  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــر«، جـــنـــاح  ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ أجـــــريـــــت بـــــن قــــــيــــــادات »املــ
صالح، وأحــزاب التحالف السياسي املساند 
للشرعية في مديرية الشمايتن، بغرض عقد 
واعــالن  املؤتمر  حــزب  فــي  للقيادات  اجتماع 
مــوقــف مــســانــد لــلــشــرعــيــة مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
للحزب  التنظيمية  والــقــواعــد  الهياكل  على 
والــتــعــامــل معه فــي إطـــار املــكــونــات املساندة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة. وتــــم االتــــفــــاق، بحسب 
املـــصـــدر، عــلــى أنــــه ال يــمــكــن الــتــعــامــل معهم 
بغير هذا املوقف، مؤكدًا أن السلطة الشرعية 
ــزاب الــســيــاســيــة فــوجــئــت بــأن  ــ ــيـــادات األحـ وقـ
ــادات حـــــزب صــــالــــح تــخــلــفــت عــن  ــ ــيـ ــ بـــعـــض قـ
ولم  تأبن مستفزة،  فعالية  ونــفــذت  االتــفــاق 
مساندتها  يؤكد  رسمي  موقف  بــإعــالن  تقم 

للشرعية وانفصالها عن صنعاء.

بعض األحزاب ترغب بدعم خالد علي في االنتخابات )العربي الجديد(

عرقلت اإلمارات تحرير تعز بهدف توحيد »المؤتمر« )عبدالناصر الصديق/األناضول(

السيسي وديسالين في أديس أبابا في 2015 )ميناشي ونديمو هايلو/األناضول(

تتجه األنظار إلى 
اللقاء المرتقب، 

اليوم الخميس، بين 
الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي 
ورئيس الوزراء 

اإلثيوبي، هايله 
ميريام ديسالين، في 

القاهرة، المتوقع 
أن يحسم المسار 
المستقبلي لسّد 

النهضة اإلثيوبي، 
إيجابًا أو سلبًا

تتعقد األوضاع داخل حزب »المؤتمر الشعبي العام« في اليمن، مع 
فشل جهود اإلمارات في توحيد األجنحة المتخاصمة، وإصرار فريق 

الرئيس الراحل علي عبداهلل صالح على الشرعية التنظيمية
قضيةالحدث

السيسي يقدم لديسالين 
مقترحين لحل أزمة سد النهضة

مشروع إعادة إنتاج 
منظومة صالح بال أفق

تقريرتقرير

رفض 
مطلبين

رفضت إثيوبيا سابقًا 
مطلبين مصريين، أحدهما 

بالمشاركة في اإلشراف 
على تشغيل سد النهضة 

وعملية ملء الخزان، 
والثاني مرتبط بزيادة عدد 

فتحات السد، وهو أمر 
كان المفاوض المصري 
يرى أنه سيعطل مرحلة 
ملء الخزان لمزيد من 

الوقت ريثما تستطيع مصر 
تدبير احتياجاتها من المياه.

يتوقع أن يزور 
ديسالين البرلمان المصري 

للمرة األولى

يتمسك الجناح 
الموالي لصالح بالشرعية 

التنظيمية

التقت اللجان 
المشتركة بين البلدين 

أمس لمناقشة مشاريع

يوجد فريق يرى ضرورة 
المقاطعة لعدم منح 

السيسي مشروعية

تتّسع الفجوة بين 
المجلس االنتقالي والشارع 

في جنوب اليمن

شبح االنقسام 
بين قيادات »المؤتمر« 

لن ينتهي قريبًا

ال يزال االنقسام يسيطر 
على المعارضة المصرية 

بشأن االنتخابات الرئاسية، 
فيما تتواصل االتصاالت 

للتوصل إلى موقف 
موحد

تثير األنباء عن وجود 
العميد طارق صالح في 

عدن، استياء واسعًا من 
التحالف العربي، تحديدًا 

من اإلمارات والمجلس 
االنتقالي الجنوبي
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راهول غاندي يرفض لقاء نتنياهو

تاريخ إسرائيل 
األسود في الهند

االنفصاليون يفرضون بيغديمونت

»طالبان باكستان« تتبنّى اغتيال بوتو

برز دور لـ»الموساد« 
في اغتيال راجيف 
غاندي عام 1991

نيودلهي ـ فايز الحق

ــارة  ــ ــ ــــال زيـ ــ ــــخ خـ ــاريـ ــ ــتـ ــ يـــحـــضـــر الـ
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء اإلســــرائــــيــــلــــي 
بنيامني نتنياهو إلى الهند، التي 
بدأها يوم األحد املاضي وتستمر لستة أيام، 
ويسعى فيها لتعزيز العاقات بني الطرفني 
وتقوية حضور باده هناك، غير أن مساعيه 
ــاريــــخ إســــرائــــيــــل األســـــــــود فــي  ــتــ تـــصـــطـــدم بــ
تعاملها مع الهند، وهو ما دفع رئيس حزب 
»املــؤتــمــر« الهندي املــعــارض راهـــول غاندي، 
ــقـــاء رئــيــس  التـــخـــاذ قـــــرار مــفــاجــئ بـــرفـــض لـ
الوزراء اإلسرائيلي. سبب رفض غاندي للقاء 
يعود إلى االتهام الهندي إلسرائيل بمحاولة 
اغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الـــراحـــل جـــواهـــر الل 
نـــهـــرو، فـــي الـــعـــام 1960. حــيــنــهــا كــــان نــهــرو 
رئيسًا للوزراء، وحاول االحتال اإلسرائيلي 
استهدافه أثناء زيارته إلى غزة عبر مقاتاته 

الحربية، كما يقول مؤرخون وخبراء هنود.
وبعد لحظات من هبوط طائرة نتنياهو  في 
مطار دلهي، انتقد حزب »املؤتمر« عبر موقع 
املعانقة«  »دبلوماسية  سّماها  ما  »تويتر«، 
لــرئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي نـــاريـــنـــدرا مــــودي، 
املطار  في  اإلسرائيلي  نظيره  استقبل  الــذي 
أن أوساطًا دبلوماسية  بحفاوة كبيرة. غير 
هندية مؤيدة للتقارب مع إسرائيل، سارعت 
النــتــقــاد قـــرار راهــــول غــانــدي. وفـــي مــقــال في 

بــمــا فــي ذلـــك عـــدم احـــتـــرام رئــيــس الحكومة 
الهندية«.

وال يــتــوقــف الــتــوتــر الــتــاريــخــي بـــني الــهــنــد 
وإســرائــيــل عــلــى هـــذه الــحــادثــة، بــل إن اســم 
برز  »املـــوســـاد«  االسرائيلية  االســتــخــبــارات 
الـــــوزراء الهندي  فــي قضية اغــتــيــال رئــيــس 

األسبق راجيف غاندي، والد راهول غاندي، 
للجنة  الــنــهــائــي  الــتــقــريــر  كــــان   .1991 عــــام 
التحقيق في اغتيال راجيف غاندي ركز على 
مؤامرة دولية كبيرة، وعاقة االستخبارات 
املــركــزيــة األمــيــركــيــة و»املــــوســــاد« ومنظمة 
التاميل لتحرير إيــام« بذلك. ووفق  »نمور 
أســبــوعــيــة »أوت لـــوك« الــهــنــديــة، فــي تقرير 
فــإن  تـــمـــوز 1998،  يـــولـــيـــو/  فـــي 20  نــشــرتــه 
تــقــريــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق أشــــار إلــــى مــؤامــرة 
دولــيــة كــبــرى وتــــورط وكــــاالت اســتــخــبــارات 
أجـــنـــبـــيـــة، وقـــــــادة بـــعـــض مــنــظــمــات الــســيــخ 
املــتــطــرفــة فــي االغــتــيــال. وكــشــف الــتــقــريــر أن 
مــع منظمة »نمور  تــعــاونــوا بنشاط  هـــؤالء 
الفترة  التاميل« وأفــراد هنود رئيسيني في 

ــر الــتــقــريــر بــرقــيــة  ــ الــســابــقــة لــاغــتــيــال. وذكـ
أرسلها   ،1991 أيلول  سبتمبر/   11 بتاريخ 
ــــى وزارة  الــــهــــنــــدي فــــي تــــونــــس إلــ الـــســـفـــيـــر 
الشؤون الخارجية الهندية، تضمنت مذكرة 
من ياسر عرفات. وأفــادت هذه البرقية بأن 
»عـــرفـــات كــانــت لــديــه مــعــلــومــات تــفــيــد بــأن 
فترة  غــانــدي سيستخدمون  راجــيــف  ــداء  أعـ
ــد حــصــل  ــ ــه، وقـ ــنـ ــات لــلــتــخــلــص مـ ــابـ ــتـــخـ االنـ
ــذه املــعــلــومــات مـــن داخـــل  ــات( عــلــى هــ ــرفــ )عــ
إســـرائـــيـــل ومــــصــــادره األوروبــــيــــة. وأشــــارت 
هذه املصادر إلى أن متطرفي نمور التاميل 
والـــســـيـــخ ســـيـــحـــاولـــون اإلضـــــــرار بــغــانــدي، 
القوات املعادية  وباإلضافة إلى هــؤالء، فإن 

خارج الهند قد تحاول أيضًا«.
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سياسة

أعاد رفض رئيس 
»المؤتمر« راهول 

غاندي، لقاء رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

التذكير بتاريخ إسرائيل 
األسود مع المسؤولين 

الهنود

االنفصاليون يتظاهرون أمام برلمان إقليم كتالونيا في برشلونة )بول بارّينا/فرانس برس(

)Getty /بوتو كانت أول رئيسة وزراء في بلد مسلم )أنور حسين

F

)Getty( انتقد غاندي »دبلوماسية المعانقة« لمودي بعد استقباله نتنياهو

إقليم كتالونيا مراحل جديدة،  دخل ملف 
ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ ــتــــخــــابــــات 21  انــ عـــقـــب 
ــّرعـــني  املـــشـ انــــتــــخــــاب  مــــع  املـــــاضـــــي،  األول 
ــــس األربـــــعـــــاء، كــارلــيــس  الـــكـــتـــالـــونـــيـــني، أمـ
مرحلة  فــي  لــلــبــرملــان،  رئيسًا  بيغديمونت 
االنفصاليني إلعادته  الــنــواب  لخطة  أولــى 
مــــن مـــنـــفـــاه االخــــتــــيــــاري فــــي بــلــجــيــكــا إلـــى 
الــســلــطــة. وفـــي حــني اجــتــمــع الــنــواب للمرة 
األولى منذ محاولتهم الفاشلة لانفصال 
عــن إســبــانــيــا، تــظــاهــر الــكــثــيــر مــن مــؤيــدي 
االنفصال، حاملني أعــام اإلقليم أمــام مقّر 

املجلس في برشلونة.
وبـــــدا واضـــحـــًا ســيــطــرة األحـــــــزاب املـــؤيـــدة 
لـــانـــفـــصـــال، بـــعـــد فــــوزهــــم فــــي انــتــخــابــات 
اإلقليم، في 21 ديسمبر 2017. ومع غالبية 
ــن 135  ــّون مــ ــ ــكـ ــ ــبــــرملــــان املـ ــي الــ 70 نـــائـــبـــًا فــ
مقعدًا، فــإن فــوز بيغديمونت كــان محتمًا، 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــل رئــ ــبـ ــــن قـ رغــــــم إقــــالــــتــــه مـ
املــركــزيــة، مــاريــانــو راخــــوي، مــع حكومته، 
املـــاضـــي،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   27 فــــي 
إثــر إعــان بــرملــان كتالونيا االســتــقــال من 
جـــانـــب واحـــــد. وهــــو مـــا أدى إلــــى مـــغـــادرة 
أنه  إال  بلجيكا،  إلــى  اإلقــلــيــم  بيغديمونت 
راغب في العودة وتولي الحكم في اإلقليم.

وُيفترض أن يكون بيغديمونت حاضرًا في 
التصويت  يتم  عندما  البرملانية  الجلسة 
على اخــتــيــار رئــيــس جــديــد، لكنه يــريــد أن 
تــكــون مشاركته فــي اتــصــال فــيــديــو، أو أن 
يكتب كلمة يقرأها أحدهم. وتنّص قوانني 
الـــبـــرملـــان الـــكـــتـــالـــونـــي عـــلـــى أن املــــرشــــح/ة 

لــرئــاســة اإلقــلــيــم يــجــب أن »يـــقـــّدم بــرنــامــج 
وال  الــبــرملــان«.  إلــى  أو حكومتها  حكومته 
كـــان يتعني تقديم  الــقــوانــني مــا إذا  تــحــّدد 
البرنامج شخصيًا، لكن العديد من خبراء 
الــقــانــون واملــعــارضــة والــحــكــومــة املــركــزيــة 

يصّرون على أنه ال يمكن القيام بذلك عن 
بعد.

وبــالــنــســبــة لــلــمــشــّرعــني االنــفــصــالــيــني، فــإن 
ذلــك، هي ضمان  أول خطوة نحو تحقيق 
ــان بــانــتــخــاب أحــد  ــرملـ ــبـ الــســيــطــرة عــلــى الـ
ــا فــعــلــوه، فقد  ــذا مـ ــ مــؤيــديــهــم رئــيــســًا. وهـ
صـــّوت 65 مــشــّرعــًا لصالح روجـــر تــورنــت، 
ــــزب الـــيـــســـار الــجــمــهــوري  ــــى حـ املــنــتــمــي إلـ
الــكــتــالــونــي، فـــي مــقــابــل 56 صــوتــًا ملــرشــح 
وسيسعى  لاستقال.  املعارضة  األحــزاب 
االنفصاليون أيضًا إلى انتخاب أكبر عدد 
مـــن مــؤيــديــهــم فـــي مــنــصــب نــائــبــي رئــيــس 

البرملان.
ويــضــمــن هــــؤالء احـــتـــرام قــوانــني الــبــرملــان، 
ســـُيـــســـمـــح  كــــــــــان  إذا  مــــــــا  وســــــــيــــــــقــــــــررون 
ــفــــاظ  ــتــ لـــبـــيـــغـــديـــمـــونـــت وآخـــــــريـــــــن بــــاالحــ
أثناء وجودهم خارج  النيابية  بمقاعدهم 
الباد، مع مواجهة خطر االعتقال في حال 
»العصيان  بتهمة  إسبانيا  إلــى  عــودتــهــم 
ــتـــحـــريـــض وســــــوء اســــتــــخــــدام األمــــــوال  والـ
الــعــامــة«، لــدورهــم فــي مــحــاولــة االستقال 
آخرين  انفصاليني  نــواب  وثاثة  الفاشلة، 

هم في السجن ويحاكمون بنفس التهم.
وقــد ُوضــعــت شــرائــط صــفــراء الــلــون باتت 
تـــمـــثـــل الــــدعــــم لـــلـــنـــواب املـــســـجـــونـــني عــلــى 
ــاء. وصــفــق  ــ ــعـ ــ مــقــاعــدهــم الـــبـــرملـــانـــيـــة، األربـ
ـــلـــيـــت 

ُ
ــا ت ــدمــ ــنــ الــــــنــــــواب االنــــفــــصــــالــــيــــون عــ

أســمــاؤهــم فــي الجلسة االفــتــتــاحــيــة. وقــال 
إن »الذين يتعني  مــاراغــال،  ارنست  النائب 
أن يكونوا هنا هم بالتحديد ليسوا هنا«.

ــأن  ــة راخــــــــوي بـ ــكـــومـ رت حـ
ّ
ــا، حــــــــذ ــ ــدورهــ ــ بــ

مدريد ستواصل سيطرتها املباشرة على 
إدارة  بــيــغــديــمــونــت  ــاول  ــ حـ إذا  كــتــالــونــيــا 
إلــى أزمة  الحكم من بلجيكا، ما قد يــؤدي 
أخـــــرى. وقــــال وزيــــر االقـــتـــصـــاد لــويــس دو 
غويندوس، إن »أزمة االنفصال التي بدأت 
في األول من أكتوبر املاضي، عندما أجرى 
االستقال  على  استفتاء  كتالونيا  زعماء 
حظره القضاء، تسببت في خسائر مالية«.
وأضــــــاف أن »األزمـــــــة أســـفـــرت عـــن تــبــاطــؤ 
النمو في املنطقة بكلفة تقدر بمليار يورو 
)1.2 مليار دوالر(، ونقلت أكثر من 3 آالف 
شركة مقارها الرئيسية إلى خارج اإلقليم، 

فيما ال تزال أجواء عدم اليقني مستمرة«.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة املحلية في 
كتالونيا، أنه »تظاهر حوالي ألف شخص 
فــي بــرشــلــونــة، للمطالبة بــاإلفــراج عــن 10 
احتياطيًا  املوقوفني  اإلقليم  مسؤولي  من 
بقرار من سلطات مدريد«. وأفادت الشرطة 
التي نظمتها  املسيرة  في  »املشاركني  بــأن 
ــقــــال اإلقـــلـــيـــم  ــتــ ــدة الســ ــ ــؤيـ ــ مـــجـــمـــوعـــات مـ
اإلســـبـــانـــي احـــتـــشـــدوا لــنــحــو ســاعــتــني في 
الكتالونية،  العاصمة  فــي  رئيسية  جـــادة 
مــلــّوحــني بــاألعــام وســط هــتــافــات الحرية 

للمعتقلني السياسيني«.
 )العربي الجديد، فرانس برس(

فــي كتاب  باكستان،  »طــالــبــان«  ت حــركــة 
ّ
تبن

ــــوزراء  نــشــرتــه، مــســؤولــيــة اغــتــيــال رئــيــســة الـ
روالبندي  مدينة  في  بوتو،  بنازير  السابقة 
األول  كانون  ديسمبر/   27 في  الباكستانية 
2007. وجـــــاء االعــــتــــراف مـــن زعـــيـــم طــالــبــان 
باكستان املعروف باسم »أبو منصور عاصم 
فه وحمل عنوان 

ّ
مفتي نور والي«، في كتاب أل

»انقاب محسود جنوب وزيرستان... من راج 
البريطاني وحتى اإلمبريالية األميركية«. 

»طالبان  فــإن  أخيرًا،  الصادر  للكتاب  ا 
ً
ووفق

دفـــعـــت بــانــتــحــاريــني أحـــدهـــمـــا يـــدعـــى بــال 
واآلخر إكرام الله الغتيال بوتو«. وكشف عن 
أن »بال أطلق النار على رئيسة الوزراء من 
مسدس لتصيب الرصاصة عنقها، ثم فّجر 
املشاركني  يرتديه وســط  كــان  ناسفًا  حــزامــًا 
ــابـــي«. وأفــــــاد مــؤلــف  ــتـــخـ ــتـــمـــاع االنـ فـــي االجـ
الكتاب بأن »إكرام الله تمكن من الفرار«، من 
عملية  فــي  دوره  طبيعة  إلـــى  ــارة  ــ اإلشـ دون 

االغتيال. 
كذلك كشف الكتاب أن حركة طالبان باكستان 
مسؤولة أيضًا عن هجوٍم انتحاري آخر على 
مـــوكـــب بـــوتـــو، جــــرى تــنــفــيــذه فـــي أكــتــوبــر/ 
تشرين األول 2007 في مدينة كراتشي أسفر 
عن مقتل أكثر من 180 شخصًا، من دون أن 

يتمكن املهاجمون من إصابة بوتو.
مــع اإلشــــارة إلــى أن بــوتــو كــانــت أول رئيسة 
املـــنـــصـــب  وتـــــولـــــت  ــلــــم،  مــــســ ــلــــد  بــ فـــــي  وزراء 
مــرتــني، وكــانــت املـــرة األولـــى بعد فــوزهــا في 

االنتخابات العامة التي جرت عام 1988.
وحامت الشكوك حول الرئيس الجنرال برويز 
مــشــرف حينها بــأنــه كــان جـــزءًا مــن »مــؤامــرة 
واســـعـــة لــقــتــل غــريــمــتــه قــبــل االنـــتـــخـــابـــات«. 
الــتــي  فــــي األحــــــــداث  ــفـــى مــــشــــّرف أي دور  ونـ
أغــرق باكستان  الــذي  إلــى اغتيال بوتو  أّدت 
فــي الفوضى أشــهــرًا عـــدة. ونــفــى كــذلــك زعيم 
اتهامات  محسود  الله  بيعة  حينها  طالبان 
في  حركته  بضلوع  لــه  الباكستاني  الــنــظــام 

الله محسود في غارة  بيعة  االعــتــداء، وقتل 
أميركية في 2009.

همت األمم املتحدة حكومة 
ّ
وفي عام 2010، ات

لبوتو.  مائمة  حماية  توفير  بــعــدم  مــشــرف 
ولـــم تــصــدر أحـــكـــام فـــي هـــذه الــقــضــيــة ســوى 
بحق شرطيني حكم على كل منهما بالسجن 
التعامل مع ساحة  ا  »أســـاء 17 عامًا، ألنهما 
ــســلــت بــعــد ســاعــتــني من 

ُ
الــجــريــمــة«، الــتــي غ

االغتيال باملاء تحت ضغط عــاٍل، األمــر الذي 
أزال معظم األدلة.

كـــذلـــك بــــــرزت فـــرضـــيـــات أخــــــرى عـــبـــر اتـــهـــام 
ــــارس بـــوتـــو األســـاســـي خـــالـــد شــاهــنــشــاه،  حـ
استنادًا إلى أشرطة فيديو أظهرت بوضوح 
أنـــه »يــقــوم بـــإشـــارات غــريــبــة قــبــل االعـــتـــداء«. 
وقتل شاهنشاه بعد بضعة أشهر في ظروف 

غامضة في كراتشي.
ــم املـــتـــحـــدة، فـــي تــقــريــر أعــدتــه  ــ وأشــــــارت األمـ
بالتحقيق  املعنية  املستقلة  التحقيق  لجنة 
فـــي ظــــروف ومـــابـــســـات اغــتــيــال بـــوتـــو، إلــى 
الــكــفــاءة، إذ رجحت  قــلــة  مــا يتخطى مــجــرد 
الباكستانية  الــعــســكــريــة  الــهــيــئــات  تــكــون  أن 
طمست التحقيق. وأفاد التقرير بأن »هؤالء 
املسؤولني لم يكونوا واثقني من الحزم الذي 
يــفــتــرض بــهــم تــوظــيــفــه فـــي اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
املطلوبة منهم في ظروف طبيعية بصفتهم 
ــك جــزئــيــًا إلــــى خــوفــهــم  ــرد ذلــ ــ مــحــتــرفــني، ومـ
ــال( مــــن فـــعـــل أجـــهـــزة  ــيــ ــتــ ــكـــون )االغــ مــــن أن يـ
ــم املــتــحــدة لــم تشر  االســتــخــبــارات«. لــكــن األمـ
بــه، معتبرة  إلــى أي مشتبه  بأصابع االتهام 

أن ذلك يعود للمحاكم الباكستانية.
ويأتي الكتاب في خضّم أزمة سياسية كبيرة 
بني الواليات املتحدة وباكستان، على خلفية 
»الــحــرب عــلــى اإلرهـــــاب«، الــتــي اتــهــمــت فيها 
واشنطن إسام أباد بأنها »ال تقوم بدورها 
جيدًا في هذا الصدد«، وهو ما أثار امتعاضًا 

باكستانيًا واسعًا.
)العربي الجديد، األناضول(

الكتالوني  البرلمان  أولويات  من 
المادة  مفاعيل  إنهاء  الجديد 
ــي،  ــان اإلســب ــور  ــت ــدس ال مــن   155
المركزية  للحكومة  تتيح  التي 
الهيئات  إدارة  »تسلم  )مــدريــد( 
للمنطقة  ــة  ــ واإلداري السياسية 
الذاتي«.  الحكم  ذات  المتمردة 
الطرفان:  يصل  لــم  حــال  وفــي 
اتفاق  إلــى  وبرشلونة،  مــدريــد 
عن  الــمــادة  تطبيق  رفــع  على 
إقليم كتالونيا، فإنه من المرّجح 
طويلة،  لفترة  األزمــة  تستمرّ  أن 
ــيــم عــلــى نيل  ــع إصــــرار اإلقــل م

االستقالل.

المادة 155 

جريدة »إنديان إكسبرس« اليومية الهندية، 
قال الخبير في العاقات الهندية اإلسرائيلية 
فــي جامعة جــواهــر الل نــهــرو فــي نيودلهي، 
بي آر كوماراسوامي، إن »قرار راهول غاندي 
خطوة استراتيجية قصيرة النظر ويمكن أن 
)الهندية(  الوطنية  اآلراء  تــوافــق  على  تــؤثــر 
إزاء إســـرائـــيـــل«. كـــذلـــك ذّكـــــر الــبــعــض بــلــقــاء 
ســونــيــا غــــانــــدي، الــرئــيــســة الــســابــقــة لــحــزب 
»املـــؤتـــمـــر« وأرمـــلـــة راجـــيـــف غـــانـــدي ووالــــدة 
راهول، عام 2003 برئيس الوزراء اإلسرائيلي 
ــارون عـــنـــدمـــا زار الــهــنــد.  ــ ــ حــيــنــهــا أريــــيــــل شـ
واعتبر هؤالء قرار راهول غاندي بعدم لقاء 
مــا فعلته  مــع  »تــنــاقــضــًا صـــارخـــًا«  نتنياهو 

والدته في املاضي.
لاحتال  الهندية  االتهامات  إلى  وبالعودة 
اإلســرائــيــلــي بــمــحــاولــة اغــتــيــال جـــواهـــر الل 
نهرو، فقد روى تفاصيل هذا الحدث الكاتب 
»فرونت  فــي مجلة  بــراشــاد  فيجاي  الشهير 
: »كـــان نــهــرو فــي مقر 

ً
اليـــن« الــهــنــديــة، قـــائـــا

قـــوات الـــطـــوارئ الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة في 
غـــزة. واســتــقــل طــائــرة تــابــعــة لــأمــم املتحدة 
ــو، اعــتــرضــت  ــي الـــجـ ــزة فـــي 1960. وفــ ــن غــ مـ
ادعاه  مقاتات إسرائيلية طائرته داخــل ما 
الجيش اإلســرائــيــلــي الحــقــًا بــأنــه ميل واحــد 
داخل األراضي اإلسرائيلية«. ووفق براشاد، 
الهند، تحدث خال  إلــى  نهرو  عــاد  »عندما 
ــي األول مــن  فــ الـــهـــنـــدي  لـــلـــبـــرملـــان  اجـــتـــمـــاع 
الـــطـــائـــرات  أن  كـــيـــف   ،1960 آب  أغـــســـطـــس/ 
اإلسرائيلية الحقت طائرة األمم املتحدة في 
 إن هــذا اإلجــــراء غير مــبــرر، ألن 

ً
الــجــو، قــائــا

السلطات اإلسرائيلية كانت على علم مسبق 
بــالــزيــارة إلــى غـــزة«. وأشـــار بــراشــاد إلــى أن 
»نــهــرو تمكن مــن اســتــخــدام هــذه التفاصيل 
التفكير بجدية  الهند  كــان على  ملــاذا  لشرح 
قبل أن تتخذ قرار إقامة عاقات طبيعية مع 
إسرائيل، وعندما أثيرت قضية إرسال سفير 
إلى إسرائيل في 22 ديسمبر/ كانون األول 
املــســألــة متشابكة  قــال نــهــرو إن هــذه   ،1960
ــة مــهــمــة وخـــطـــيـــرة،  ــيــ جـــــدًا فــــي قـــضـــايـــا دولــ

رصدإسبانيا
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