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لعبة الضامنين 
الدوليين

أكار: النظام يسعى 
لتوسعة مناطق سيطرته 

منتهكًا اتفاق أستانة

أفشلت روسيا 
التوصل لموقف مشترك 

في مجلس األمن

للحديث تتمة...

الحرب على 
إدلب وحماة 

ال تتوقف

هول الكارثة باألرقام: نزوح  ودمار وغياب للخدمات

لم يتوقف قصف النظام السوري وروسيا على ريف حماة وإدلب أمس السبت، فيما 
حاولت فصائل المعارضة الرد بهجوم مضاد بعد تقّدم النظام في الفترة األخيرة 
أن  قبل  المناطق  بعض  استعادة  في  ونجحت  مهمة،  مناطق  على  وسيطرته 

تعود وتخسر جزءًا منها، فيما برز أول موقف تركي على هذه التطورات

أحمد حمزة

تــســيــطــر أجــــــواء حــــرب عــلــى جــنــوب 
إدلــــــب وريــــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي، مــع 
انــدفــاع قــوات النظام الــســوري بدعم 
ــا لــتــحــقــيــق أكـــبـــر تــــقــــّدٍم مــمــكــن في  ــيـ مـــن روسـ
جبهات ريف حماة الشمالي، وهو ما نجحت 
فــيــه جــزئــيــا، فــي تــل الــعــثــمــان بـــدايـــة، ثــم بلدة 
وعلى  املضيق.  قلعة  إلــى  وصـــواًل  كفرنبودة، 
الرغم من أن ضراوة الضربات الجوية، شهدت 
انخفاض  مــع  السبت،  أمــس  مــحــدودًا  تراجعا 
وتـــيـــرة تــحــلــيــق وقـــصـــف الـــطـــيـــران الـــروســـي، 
أيـــام، إال أن سكان  كــان عليه قبل  مقارنة بما 
عــــدة بـــلـــدات وقــــرى فـــي شــمــال غــــرب ســوريــة، 
على ضــربــاٍت جوية  السبت،  أمــس  استفاقوا 
جديدة، بدأت مع ساعات الصباح األولى، من 
قبل طيران النظام، الذي بقي يحوم في أرجاء 
شــمــالــي حــمــاة ومــحــافــظــة إدلــــب، املحافظتان 
اللتان تشهدان أكبر حمالت القصف وأعنفها، 
منذ اتــفــاق سوتشي بــن تركيا وروســيــا، في 
املاضي، وذلــك فيما كان يوم  سبتمبر/أيلول 
 
ً
انتهى بسقوط 28 قتيال الجمعة  أمــس األول 
وجــريــحــا مــن املــدنــيــن. هـــذا الــوضــع املــيــدانــي 
تــرافــق مــع تــطــور سياسي هـــام، فبعد صمت 
تركي أليام على هجوم النظام وروسيا على 
إدلـــب وحـــمـــاة، بـــرز أول مــوقــف رســمــي تركي 
من وزيــر الدفاع خلوصي أكــار، أول من أمس 
الجمعة، الذي أعلن أن بالده تنتظر من روسيا 
اتــخــاذ تدابير فاعلة وحــازمــة مــن أجــل إنهاء 
على جنوبي محافظة  النظام  قــوات  هجمات 

إدلب.
 طـــيـــران الــنــظــام الــحــربــي مــنــذ ســاعــات 

ّ
وشــــن

الصباح األولى ليوم أمس السبت، غارة على 
بــلــدة مــعــرة حــرمــة، جــنــوبــي إدلــــب، ثــم قصف 
أطــــراف بــلــدة احــســم، فــي حــن ألــقــى الــطــيــران 

املروحي براميل متفجرة، حسب »مركز إدلب 
اإلعالمي«، على بلدتي ركايا والنقير. وذكرت 
»العربي الجديد« أن الطيران  مصادر محلية لـ
 منذ فجر أمس، أكثر من عشرين 

ّ
الحربي، شن

غارة جوية طاولت بلدات كفرسجنة والهبيط 
وإحـــســـم وكــفــرنــبــل والــفــطــيــرة ومـــعـــرة حــرمــة 
وحيش والركايا في جبل الزاوية بريف إدلب 
الجنوبي. وطاولت غارات أخرى بلدة الصياد 
وقـــريـــة الــســرمــانــيــة فـــي ريـــف حــمــاة ومنطقة 

الكبينة في جبل األكراد بريف الالذقية.
وجاءت الغارات تزامنا مع معارك عنيفة بن 
املعارضة املسلحة وقوات النظام على محور 
قرية الكركات في ريف حماة الشمالي الغربي 
املتاخم لريف إدلب الجنوبي. وقالت مصادر 
»العربي الجديد« إن معارك عنيفة  عسكرية لـ
دارت على محور الكركات الواقع شمال بلدة 
كفرنبودة،  بــلــدة  غــرب  وشــمــال  املضيق  قلعة 
وتــمــكــنــت املــعــارضــة مــن تــدمــيــر عــربــة لــقــوات 
ــارة زيـــــل فــــي مــــحــــوري حـــرش  ــ ــيـ ــ الـــنـــظـــام وسـ
الــكــركــات واملــســتــريــحــة، فــيــمــا ذكــــرت مــصــادر 
النظام  قـــوات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ محلية 
املستريحة  قــريــة  عــلــى  الــســيــطــرة  مــن  تمكنت 

ومنطقة حرش الكركات.
وجــاءت السيطرة وفــق املــصــادر عقب معارك 
إلى تراجع  أدت  املسلحة  الفصائل  عنيفة مع 
األخيرة، التي كانت قد شنت هجوما معاكسا 
صـــبـــاح أمــــس عــلــى املـــحـــور الـــشـــرقـــي لــحــرش 
النظام على  الكركات. ونفت املصادر سيطرة 
قــرى العريمة ومــيــدان غـــزال الــواقــعــات شمال 
بلدة قلعة املضيق، مشيرة إلى أن املعارك ما 
تزال مستمرة بشكل عنيف هناك. وتقع قرية 
ميدان غزال على الحدود اإلدارية الفاصلة بن 
ريفي حماة وإدلــب، وفــي حــال السيطرة على 
القرية تكون قوات النظام قد اجتازت الحدود 

ودخلت محافظة إدلب من الجنوب الغربي.

ــدة فــــي املــنــطــقــة،  ــتــــواجــ ــانــــت الـــفـــصـــائـــل املــ وكــ
ــا »جــيــش الـــعـــزة« و»جــيــش الــنــصــر«،  وأبـــرزهـ
ــــات تــــتــــبــــع »الــــجــــبــــهــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ومـ
ــــى »هـــيـــئـــة تــحــريــر  لـــلـــتـــحـــريـــر«، بـــاإلضـــافـــة إلـ
الــشــام« )جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــا(، استطاعت 
أنه  بــدا  فيما  أنفاسها،  التقاط  الجمعة،  يــوم 
ت هجوما 

ّ
األولــى، وشن الصدمات  امتصاص 

ــادًا ألول مـــــرة. وهـــاجـــمـــت الــفــصــائــل من  مـــضـ
عــدة مــحــاور، انطالقا مــن مــقــراٍت لها شمالي 
حـــمـــاة، املــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت عــلــيــهــا قـــوات 

أمين العاصي

والطيران  السوري  النظام  قــوات  استخدمت 
الــحــربــي الـــروســـي قـــوة تــدمــيــريــة هــائــلــة في 
حملة قصف جوي ومدفعي على مناطق في 
تــزال مستمرة، أدت  شمال غربي ســوريــة، ال 
إلــــى نـــــزوح عـــشـــرات آالف املـــدنـــيـــن، ومــقــتــل 
ــر أغــــلــــب املــــرافــــق  ــيــ ــدمــ ــة املـــــئـــــات وتــ ــ ــابــ ــ وإصــ
واملــراكــز  املستشفيات  خــصــوصــا  الــحــيــويــة، 
وعمال  اعــالمــيــون  ناشطون  وأكـــد  الصحية. 
إغاثة أن األوضاع اإلنسانية للنازحن تكاد 
تصل حــدود الكارثة، مع انتشار أغلبهم في 
الـــعـــراء فـــي ظـــل غــيــاب املــنــظــمــات اإلنــســانــيــة 
الــدولــيــة املــخــتــصــة. فــي املــقــابــل اكــتــفــت األمــم 
املــتــحــدة بــبــيــانــات الــتــنــديــد مـــن دون تــحــرك 
انساني وسياسي جدي، يمكن أن يضع حدًا 
أو يخفف من آثار الحرب على املدنين الذين 

يدفعون فواتير ما يجري.
ــق فريق »منسقو استجابة سورية« 

ّ
وقــد وث

النظام وروسيا، في كفرنبودة وقلعة املضيق 
الجمعة من  الفصائل  هــذه  وكــرنــاز، وتمكنت 
أيــام، منها  السيطرة على قــرى خسرتها قبل 
الشريعة وباب الطاقة وتل هواش، إال أن قوات 
الــنــظــام اســتــولــت عليها مــجــددًا أمــس وباتت 
عــلــى مــقــربــة مـــن الـــحـــدود اإلداريـــــــة بـــن ريــف 

حماة وريف إدلب الجنوبي.
واتـــبـــعـــت قـــــــوات الـــنـــظـــام وروســـــيـــــا ســيــاســة 
للمرصد  إحصائية  وذكـــرت  الــنــاريــة.  الكثافة 
الــســوري لــحــقــوق اإلنـــســـان، أن ألــفــي غـــارة تم 
شنها فــي إدلــب وشمالي حــمــاة، خــالل األيــام 
العشرة األولى من هذا الشهر، وهو رقٌم ضخٌم 
فيها  دارت  التي  الجغرافية  باملساحة  قياسا 

املواجهات البرية الحقا.
ولـــم تــتــحــدث وكــالــة »ســانــا« الــتــابــعــة للنظام 
أمـــس الــســبــت، عــن أي »تـــقـــدٍم« جــديــد للقوات 
املـــهـــاجـــمـــة، واكـــتـــفـــت بـــالـــحـــديـــث عــــن تــنــفــيــذ 
»عــمــلــيــات )هــجــومــيــة( مــكــثــفــة«، فـــي مــنــاطــق 
بداما  مصطفى  والشيخ  وكفرسجنة  »حيش 
وكـــفـــرنـــبـــل ومـــعـــرتـــمـــصـــريـــن فــــي ريـــــف إدلــــب 
وعابدين وحرش القصابن وأطراف كفرنبودة 
ــا والـــزكـــاة  ــرايـ وكـــفـــرزيـــتـــا والــلــطــامــنــة وحـــصـ
والصياد واألربعن بريف حماة«. في املقابل، 
ذكرت شبكة اإلعالم الحربي السوري املوالية 

 مــن الــنــاشــطــن فــي املــجــال 
ّ
الــــذي يــضــم عــــددا

اإلنــســانــي فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــة، نـــزوح 
228416 مــدنــيــا مــن مــنــاطــق فــي ريـــف حماة 
الشمالي وريف إدلب الجنوبي خالل الفترة 
ــتـــى 9  ــيـــســـان املــــاضــــي، وحـ مــــن 29 إبـــريـــل/نـ
مايو/أيار الحالي، أي في الفترة التي شهدت 
أعقبه  النظام،  قــوات  قبل  تصعيدًا كبيرًا من 
النزوح  أن حركة  الفريق  بــري. وكشف  تــقــّدم 
عموما بـــدأت منذ أواخـــر الــعــام املــاضــي، أي 
ــاق ســـوتـــشـــي بــــن األتــــــراك  ــفــ بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــ
الــذي  املــاضــي،  والـــروس فــي سبتمبر/أيلول 
كـــان مــن املــفــتــرض أن يــحــّول محافظة إدلــب 
لم  النظام  لكن  آمــنــة،  منطقة  إلــى  ومحيطها 

يلتزم به.
وأشار الفريق إلى أنه نزح عشرات اآلالف من 
املدنين أواخر العام املاضي، وتال ذلك موجة 
نـــزوح فــي شهر فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، مع 
إبريل  نهاية  وحتى  العسكرية،  الحملة  بــدء 
املاضي، وُسّجل نزوح 214329 شخصا خالل 
هــــذه الـــفـــتـــرة. وأوضـــــح الــفــريــق فـــي بــيــان أن 
العدد الكلي للنازحن من ريفي حماة وادلب 
خـــالل الــفــتــرات الــســابــقــة بــلــغ نــحــو 537391 
نسمة موزعن على مناطق الشمال السوري. 
وأكدت مصادر محلية لـ »العربي الجديد«، أن 
إنسانية  ظــروف  ضمن  يعيشون  »النازحن 
تكاد تصل إلى حدود الكارثة«، مضيفة أنهم 

ركوا ملصيرهم في شهر رمضان«.
ُ
»ت

ــقـــو اســـتـــجـــابـــة  ــنـــسـ ـــ »مـ ــ ــي تـــقـــريـــر لـ ــ وجــــــــاء فـ
سورية«، أن »قوات النظام والطيران الروسي 
استهدفا بالطيران الحربي خالل الفترة من 
29 إبريل و6 مايو 89 نقطة، جلها في ريفي 
حــمــاة وإدلـــــــب«. وأوضـــــح الــتــقــريــر أن »عـــدد 
 6 وحتى  فبراير  بــدايــة  منذ  املدنين  القتلى 
ريفي حماة  في  ، جلهم 

ً
قتيال  364 بلغ  مايو 

«. كـــمـــا أحــصــى 
ً
وإدلــــــــب، بــيــنــهــم 117 طــــفــــال

التعليمية  واملــنــشــآت  املــــدارس  عــدد  التقرير 

للنظام، أن قوات األخير اشتبكت مع املعارضة 
ــزال فــي محافظة إدلـــب. ــارج قــريــة مــيــدان غـ خـ

سياسيا، برز أول موقٍف واضح لتركيا، منذ 
ــدء الــحــمــلــة الــعــســكــريــة الـــدامـــيـــة فـــي شــمــال  بــ
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي  ــ غــــرب ســـوريـــة، إذ قــــال وزيـ
خــلــوصــي أكــــار، إن بـــالده تنتظر مــن روســيــا 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر فــاعــلــة إلنـــهـــاء هــجــمــات قـــوات 
الـــنـــظـــام. وفــــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة لـــه ليل 
في  اجــتــمــاعــا عسكريا  تــرؤســه  عــقــب  الجمعة 
واليــة هطاي جنوبي الــبــالد، فــي إطــار جولة 
تفقدية للقوات التركية املنتشرة على الحدود 
مــع ســوريــة، أشــار أكــار إلــى أن هجمات قــوات 
تحّولت  إدلــب،  جنوبي  على  املتزايدة  النظام 
إلــــى عــمــلــيــة بـــريـــة اعـــتـــبـــارًا مـــن 6 مـــايـــو/أيـــار 
الحالي. وأضــاف أن »النظام يسعى لتوسعة 
ــــب عــلــى نحو  مــنــاطــق ســيــطــرتــه جــنــوبــي إدلـ
ينتهك اتــفــاق أســتــانــة، مــا أســفــر عــن سقوط 
ــادرة الـــســـكـــان  ــ ــغــ ــ ــيــــن، ومــ ــدنــ ــا مــــن املــ ــايـ ضـــحـ
لــلــمــنــاطــق الـــتـــي يــعــيــشــون فــيــهــا«. وتـــابـــع أن 
عــلــى هــــذا الــنــحــو تـــــزداد املــشــاكــل اإلنــســانــيــة 
بـــوادر حـــدوث كارثة  يــومــا بعد يـــوم، وتظهر 
الهجمات تشكل  أن تلك  جــديــدة. وشــدد على 
خطرا على أمن نقاط املراقبة التركية، وتسبب 
تــعــطــيــل دوريـــــــات الــــقــــوات املــســلــحــة الــتــركــيــة 

التي تعرضت للقصف من قبل قوات النظام 
ــــب وريـــفـــهـــا، مــنــذ تـــاريـــخ 5  وروســـيـــا فـــي إدلـ
يناير/كانون الثاني املاضي وحتى 7 مايو، 
التربوية  املجمعات  ضمن  مــدرســة   44 فبلغ 
التابعة ملديرية والتعليم في محافظة إدلب«.
ولفت الفريق إلى أن »املدارس التي تعرضت 
على  توزعت  الخدمة،  عن  وخرجت  للقصف 
املجمعات التربوية ملدن وبلدات إدلب، وهي 
25 مدرسة في مجمع مدينة خــان شيخون، 
ــدارس فـــي مــجــمــع مــديــنــة كــفــرنــبــل، و5  ــ و7 مـ
ــدارس في  ــ ــا، و3 مـ ــدارس فـــي مــجــمــع أريـــحـ ــ مـ
مجمع جسر الشغور، و3 مدارس في مجمع 
إدلـــب الــتــربــوي، ومــدرســة واحـــدة فــي مجمع 
مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان«. وكــشــف أن »نسبة 
األضرار تفاوتت بن 5 في املائة، وصواًل إلى 

خروج املدرسة عن الخدمة بشكل كامل«.
في  الطبية  واملــراكــز  املستشفيات  تسلم  ولــم 
القصف، مع  شمال غربي ســوريــة مــن حملة 
تعّمد النظام وحلفاؤه تدمير هذه املراكز قبل 
الشروع في أي عمل عسكري بري. وسبق أن 
لعة في محافظة إدلــب أن 

ّ
ذكــرت مصادر مط

»القصف طاول مستشفى اللطامنة الجراحي 
قلعة  فــي  واألطــفــال  للنساء   111 ومستشفى 
املضيق بــتــاريــخ 28 إبــريــل املــاضــي، مــا أدى 
البنية والتجهيزات في  إلى دمــار شديد في 
املستشفين. كما تعرض مركز بلدة الهبيط 
لــلــرعــايــة األولــيــة بــتــاريــخ 30 إبــريــل املــاضــي 
لضربات أدت إلــى خــروجــه بشكل كــامــل عن 
الــخــدمــة. وخـــرج مستشفى »نــبــض الــحــيــاة« 
في بلدة حاس بريف إدلب عن الخدمة بشكل 

كامل في 5 مايو الحالي.
ــة مــســتــشــفــى  ــويــ ــات جــ ــ ــربـ ــ ــــت ضـ ــرجـ ــ كـــمـــا أخـ
كــفــرنــبــل الــجــراحــي عـــن الــخــدمــة فـــي 5 مــايــو 
الحالي. وفي اليوم التالي تعرض مستشفى 
جنوبي  كنصفرة  بــلــدة  فــي  للعظمية  األمـــل 
إدلب ألضرار جسيمة نتيجة ضربات جوية، 

تسّبب  الهجمات  »هــذه  وأضـــاف:  وتنقالتها. 
من  جــهــودًا  تبذل  التي  تركيا  أنشطة  تعطيل 
أجـــل اإليـــفـــاء بــمــســؤولــيــاتــهــا فــي إطــــار اتــفــاق 
أستانة واألخرى الثنائية )مع روسيا(«، الفتا 
أن تركيا بذلت جهودًا حثيثة على كافة  إلــى 
املستويات من أجل ضمان وقف إطــالق النار 
واستدامته )في سورية(. ولفت الوزير التركي 
إلى أن بالده تنتظر من روسيا اتخاذ تدابير 
فاعلة وحــازمــة من أجــل إنهاء هجمات قوات 
إلى  للقوات  فــوري  انسحاب  النظام، وضمان 

حدود إدلب املتفق عليها في مسار أستانة.
ــة، أعــــربــــت فــي  ــ ــ ــاق، كـــانـــت 11 دولـ ــيـ ــسـ ــــي الـ وفـ
ــفــــزع والــقــلــق  مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي، عـــن »الــ
الشديد« إزاء استهداف املدنين في محافظة 
إدلب وشمال حماة، ونزوح أكثر من 150 ألف 
الدائم لدى  البلجيكي  شخص. وقــال املندوب 
األمــــم املــتــحــدة، مــــارك بــيــكــســتــن، بــعــد جلسة 
ملجلس األمـــن حـــول ســوريــة لــيــل الــجــمــعــة، إن 
املدنين  مقتل  »يــديــنــون  ـــ11  الــ الــــدول  ممثلي 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــة، ويــشــعــرون بالفزع 
والقلق الشديد إزاء استهداف حياة املدنين«. 
فيما ذكــرت وكالة »فــرانــس بــرس« أن روسيا 
عـــارضـــت أي مـــوقـــف مــشــتــرك خــــالل اجــتــمــاع 

مجلس األمن حيال الوضع في إدلب.

طاولت أيضا مركز الزربة الصحي في ريف 
حلب الجنوبي الغربي.

للمنظمة  الــعــام  األمــن  املتحدث باسم  وقــال 
الــدولــيــة، ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، مــنــذ أيــــام، إن 
»سبع منشآت طبية على األقل تم استهدافها 
منذ 28 إبريل املاضي«، موضحا خالل مؤتمر 
صحافي، أن »تلك املنشآت هي 4 في محافظة 
حماة و3 في محافظة إدلب«. وكانت »الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان«، أفادت في تقرير 
صدر منذ أيام ويغطي الفترة املمتدة بن 26  
إبريل و7 مايو،  أن »الحملة العسكرية التي 
تشهدها منطقة إدلب، منذ 26 إبريل املاضي، 
ز  هي األعنف منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّ
املــاضــي، وهــي األســوأ  فــي سبتمبر  التنفيذ 

الشبكة  وأشــــارت  اإلنــســانــي«.  الصعيد  على 
إلى أنه »ُسجل في املدة التي ُيغطيها التقرير 
1068 غارة جوية لطائرات النظام والطائرات 
الـــروســـيـــة، 496 مــنــهــا عــلــى يـــد ســــالح الــجــو 
التابع لقوات النظام السوري، و572 من قبل 
ســالح الــجــو الــروســي«. وبـــّن أن »التصعيد 
العسكري تسّبب في موجة نزوح كبيرة من 
إدلب  والغربي، وريــف  الشمالي  ريفي حماة 
النازحن نحو 130  الجنوبي، فقد بلغ عــدد 

ألف نسمة، بن 26 إبريل و6 مايو«.
وطــبــقــا لــلــتــقــريــر، فــقــد »قــتــلــت قــــوات الحلف 
السوري الروسي ما ال يقل عن 108 مدنين، 
، و24 امرأة، وارتكبت 3 مجازر 

ً
بينهم 26 طفال

خالل هذه الفترة«، موضحا أن »قوات النظام 

 و18 
ً
السوري قتلت 71 مدنيا، بينهم 12 طفال

امرأة، معظمهم في محافظة إدلب، فيما قتلت 
 و6 

ً
القوات الروسية 37 مدنيا، بينهم 14 طفال

تــوزعــوا بــن محافظتي حماة وإدلــب،  نساء 
وارتكبت ثالث مجازر جميعها في محافظة 
ــبــعــه 

َّ
ــار الــتــقــريــر إلـــى تــكــتــيــك ات ــ حـــمـــاة«. وأشـ

النظام السوري، على مدى سنوات عدة، وهو 
ومراكز  للمستشفيات  املــدروس  االستهداف 
 »النزاع السوري هو أكثر 

َّ
اإليواء، الفتا إلى أن

نزاع تم فيه استهداف للمستشفيات واملراكز 
الطبية على هــذا الــنــحــو، وذلـــك بــهــدف نشر 
فقد  التقرير،  وبحسب  املجتمع«.  في  الرعب 
»طاولت الهجمات أكثر من 80 مركزًا حيويا 
مــدنــيــا، بــيــنــهــا 11 مـــن أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة، و28 
مدرسة، و18 منشأة طبية، و9 مراكز للدفاع 

املدني«.
ذت 

َّ
نف الروسية  »القوات  أن  التقرير  وأضــاف 

هــجــومــا واحــــدًا بــذخــائــر عــنــقــوديــة، فــي حن 
ــوات الــنــظــام  ــقــ ــع لــ ــابـ ــتـ ألـــقـــى ســـــالح الـــجـــو الـ
 متفجرًا 

ً
الــســوري مــا ال يقل عــن 188 برميال

فــــي املــــــدة ذاتــــهــــا، مــعــظــمــهــا عـــلـــى مــحــافــظــة 
إدلــــب«. وأكـــد أن »أغــلــب الهجمات تمت عبر 
ــذا الـــســـالح ال  ســـالح الـــجـــو، والـــطـــوافـــات، وهــ
يمتلكه سوى النظامن السوري والروسي«، 
العسكرية  الــحــمــالت  »حصيلة  أن  مــوضــحــا 
تها قــوات الحلف السوري الروسي 

َّ
التي شن

 
ً
بلغت منذ توقيع اتفاق سوتشي، 544 قتيال

 و105 نساء، وتشريد 
ً
مدنيا، بينهم 163 طفال

قرابة 900 ألف مدني، نزح مئات اآلالف منهم 
غيَر مرة«. 

بدورها، ذكرت مصادر إعالمية معارضة أن 
يوم الجمعة املاضي شهد 147 طلعة جوية، 
منها 41 غارة من الطيران الحربي الروسي، 
مــشــيــرة إلــــى أن »طـــيـــران الــنــظــام ألـــقـــى 104 
الشمال  براميل متفجرات على 22 نقطة في 
الغربي من سورية، أدت إلى مقتل 13 مدنيا«.

قوات النظام تضغط الجتياز الحدود اإلدارية 
الفاصلة بين ريفي حماة وإدلب

من القصف المتواصل على إدلب )أنس الدياب/فرانس برس(

تغيب التحركات على األرض لتحفيف معاناة المدنيين )األناضول(

عبسي سميسم

أظهرت العملية التي يقوم بها النظام 
وروسيا في ريف حماة الشمالي 
وريف إدلب الجنوبي، أن املدنيني 

يدفعون ثمنًا باهظًا يكلفهم حياتهم 
وممتلكاتهم، في سبيل تنفيذ 

سيناريوهات نهاياتها إما محسومة 
ومتفق عليها سلفًا بني الدول 

املتحكمة باملشهد السوري أو تأتي 
تجسيدًا لخالفات بني تلك الدول، 
فيتم استخدام العناصر السورية 

كوسائل للضغط من قبل أحد 
األطراف الدولية على الجانب اآلخر، 

بدون أن يكون للعناصر املسلحة 
السورية أية مشاركة أو حتى علم 

بتفاصيل االتفاقات والتفاهمات وال 
حتى بطبيعة الخالفات بني الدول 

املتحكمة بقرارهم.
عملية جنوب إدلب بدأت بتصعيد 

عسكري على خلفية اجتماع أستانة 
األخير بني ضامني مناطق خفض 

التصعيد، قادت خالله روسيا 
وبدعم من إيران، عناصر النظام 
بحملة تدمير مركزة استهدفت 
منطقة خفض التصعيد الرابعة. 

خدمت سياسة األرض املحروقة 
ُ
است

عبر آالف الغارات الجوية التي دمرت 
مدن وبلدات املنطقة تدميرًا شبه 
كامل كبلدة كفرنبودة، التي ألقى 
عليها طيران النظام 200 برميل 

متفجر خالل يومني، في حني 
صمت الضامن التركي وبدأ بحشد 

العناصر السوريني املمولني من 
قبله على حدود تل رفعت في ريف 
حلب الشمالي، األمر الذي بدا وكأنه 
مقايضة بني الضامنني تسكت في 

إطارها تركيا عن تمكني النظام 
من جنوب إدلب وشمال حماة، 

في حني تغض روسيا الطرف عن 
سيطرة فصائل املعارضة املدعومة 
تركيًا على مدينة تل رفعت، ضمن 
سيناريو بدا وكأنه متفق على كل 

تفاصيله وحتى حدود املناطق 
املسموح لقوات كل طرف بالوصول 

إليها. وبالتالي بدت املعارك البرية 
التي تخاض وكأنها أشبه بالديكور 

الذي ال بد منه من أجل االيحاء 
بأن تلك املناطق لم يتم تسليمها 

بشكل طوعي وإنما سقطت خالل 
مواجهات، فتحولت تلك املعارك 

املحسومة النتائج إلى لعبة قتل دون 
جدوى، يمولها الضامنون الدوليون، 

وينفذها العسكر من فصائل 
معارضة ونظام من السوريني ويدفع 
ثمنها املدنيون في املناطق التي تقرر 
أن تكون ساحات لها، إذ خلفت آخر 
معركة مئات القتلى وأالف الجرحى 

ومئات االف املشردين وأدت إلى 
تدمير مدن وبلدات بشكل كامل.

كشفت األرقام المسّجلة 
في شمال غربي سورية، 

عن فداحة قصف 
النظام السوري والجيش 

الروسي للمنطقة، 
فقد نزح أكثر من 200 
ألف شخص، وخرجت 
مستشفيات ومدارس 

عن العمل، وسط ترّقب 
لمآل الوضع

أكد تقرير »الشبكة السورية لحقوق اإلنسان« كيف أسفرت االعتداءات 
في  يقطنون  شخص  ماليين   4.7 لنحو  المعيشي  الوضع  تدهور  عن 
كيلومتر   6800 نحو  تبلغ  مساحة 
منهم  كبير  قسم  ويعيش  مربع، 
انتشار  ظلِّ  في  المعونات،  على 
عدد  ف  وتوقُّ والبطالة،  الفقر 
عن  الدولية  المنظمات  من  كبير 
تحرير  هيئة  سيطرة  بعد  العمل، 
الشام )النصرة سابقًا( على مناطق 
من  إدلب«. كما أدى التصعيد إلى 
العالمي  األغذية  برنامج  تعليق 

التابع لألمم المتحدة ألنشطته.

تفاقم تردي الوضع المعيشي
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــة فــــي الــلــجــنــة  ــريـ كـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــصـ
ــيـــة بـــمـــتـــابـــعـــة املــــلــــف الـــلـــيـــبـــي، أن  ــنـ املـــعـ
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبال 
للواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر، يوم 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، جـــاء فــي إطــــار خطة 
الداعم له، لكسر  العربي  ِقبل املحور  من 
الــعــزلــة الــدبــلــومــاســيــة عـــنـــه، فـــي الــوقــت 
الـــــذي قــــام فــيــه رئـــيـــس حــكــومــة الـــوفـــاق 
أوروبــيــة  الــســراج، بجولة  فائز  الوطني، 
ــا،   مـــــن إيــــطــــالــــيــــا، وفــــرنــــســ

ً
ــلـــت كـــــــال ــمـ شـ

املــصــادر  وأملــانــيــا وبريطانيا. وأضــافــت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الــتــي تــحــدثــت لـــ
اســتــقــبــال عـــدد مــن الــعــواصــم األوروبــيــة 
للسراج، ومن بينها باريس، التي دعمت 
تحركات مليشيات حفتر نحو العاصمة 
طرابلس، وتراُجع التغاضي الدولي عن 
أساسيا  سببا  كـــان  الــعــســكــريــة،  حملته 
ــــى الـــقـــاهـــرة ملــحــاولــة  ــيــــر إلـ لــــزيــــارة األخــ

إضفاء مشروعية جديدة له.
مـــن جــهــتــه، كــشــف مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
مصري، أن هناك ترتيبات لزيارة جديدة 
التي  السعودية،  إلــى  بها حفتر  سيقوم 
دعــمــت هــجــومــه األخــيــر عــلــى العاصمة 
طالب  حفتر  إن  املــصــدر،  ــال  وقـ الليبية. 
بمزيد من الدعم اإلعالمي والدبلوماسي 
له لدى القوى اإلقليمية، في ظل ما سماه 
بالدعم التركي القوي للسراج. وبحسب 
ــتـــرة املــقــبــلــة ستشهد  ــفـ املـــصـــدر فــــإن »الـ
واللوجستي  العسكري  الدعم  من  مزيدًا 
لـــحـــفـــتـــر، فــــي ظــــل تــــوقــــف قــــواتــــه وعــــدم 
ــقـــّدم نــحــو الــعــاصــمــة،  ــتـ قـــدرتـــهـــا عــلــى الـ
القوات  العنيفة من جانب  املقاومة  أمــام 
املوالية للسراج«. وكان العاهل السعودي 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز وولــــــي عــهــده 
محمد بن سلمان، قد استقبال حفتر في 
27 مارس/آذار املاضي، قبل نحو أسبوع 
ــــطـــــالق حـــمـــلـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة عــلــى  ــــن انـ مـ
املاضي،  إبريل/نيسان   4 فــي  العاصمة 

واعــتــبــر مــراقــبــون بــعــد ذلـــك أن الـــزيـــارة 
الــضــوء األخــضــر لتحريك  كــانــت بمثابة 

مليشياته باتجاه طرابلس.
وبحسب أكثر من مصدر مصري مطلع 
عـــلـــى مـــلـــف األزمـــــــة الــلــيــبــيــة تـــحـــدث مــع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإنــه خــــالل الــفــتــرة 
األخــــيــــرة، وأمـــــام عــــدم قــــدرة حــفــتــر على 
العاصمة  املعركة سريعا ودخــول  حْسم 
بالتراجع  أوروبية  بــدأت دوائــر  الليبية، 
عـــن غـــض الـــطـــرف عـــن تــحــركــه، وهــــو ما 
ــة  ــ ــيـ ــ ــددًا مــــن الــــعــــواصــــم األوروبـ ــ ــ جـــعـــل عـ
تستقبل السراج، خصوصا بعد استقبال 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــان 
لـــه، وإعــــالن بـــالده الـــوقـــوف وراءه بقوة 
ملــواجــهــة االنــقــالب الـــذي يــقــوم بــه حفتر.

»اإلمـــارات ومصر  فــإن  للمصادر،  ووفقا 
والــســعــوديــة تــؤكــد فــي خــطــابــاتــهــا على 
ــى أن  ــلــ قـــضـــيـــة مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــــاب، وعــ
التحركات التي يقوم بها حفتر هي جزء 
العناصر  ملــواجــهــة  إقليمية  مــعــركــة  مــن 
إلــى أوروبــا من  املتطرفة ومنع انتقالها 
معقل جديد  إلــى  ليبيا  تحويل  أو  جهة 

لها من جهة أخرى«.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة مــطــلــعــة عــلــى 
فك  تنفيذ خطة  إن  الليبية،  األزمـــة  ملف 
يأتي  حفتر،  عــن  الدبلوماسي  الحصار 
في ضوء فشل الخطة التي كان يتبناها 
السراج  وإسقاط  عزلة  لفرض  السيسي، 
دوليا، بالترويج لدى الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، وعواصم أوروبية أخرى، 
الــســراج ضعيفة ومنقسمة  بــأن حكومة 
على نفسها، وأنها لن تكون قــادرة على 
إلى  الشرعية  غير  الهجرة  تدفقات  منع 
الـــســـواحـــل األوروبـــــيـــــة. وكـــــان اســتــقــبــال 
ــة،  ــيـ الـــســـراج فــي عـــدد مــن الــــدول األوروبـ
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  وتــصــريــح 
مـــاكـــرون، بــدعــم حــكــومــتــه، ولـــو شكليا، 

إشارة إلى عدم واقعية خطة السيسي.
وكـــانـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قـــد كشفت 
فــي وقــت سابق عــن مــشــاورات تمت بن 
ــــي، لــدعــم  ــاراتـ ــ الــســيــســي، والــحــلــيــف اإلمـ

حفتر، وإضعاف السراج.
وبـــــحـــــســـــب املــــــــصــــــــادر الــــــتــــــي تــــحــــدثــــت 
»العربي الجديد«، فإن »القاهرة طرحت  لـ
رؤية طويلة املدى بعض الشيء، لكن في 
ب الصدام مع القوى 

ّ
املقابل فإنها تتجن

كما  ليبيا،  فــي  النفوذ  صاحبة  الغربية 
أنــهــا تــضــمــن عـــدم انــــدالع حــالــة فوضى 
عارمة في ليبيا تصعب السيطرة عليها 
بـــمـــا قــــد يـــشـــكـــل خــــطــــرًا عـــلـــى األمـــــــن فــي 
املنطقة«. وأوضحت املصادر أن »الرؤية 
املــصــريــة، الــتــي أبــــدت أبــوظــبــي تــجــاوبــا 
جــزئــيــا مــعــهــا، كــانــت تــقــوم عــلــى العمل 
الــوفــاق، ورئيسها  إســقــاط حكومة  على 
فائز السراج، سياسيا، وتصدير املشاكل 
املليشيات  بـــن  والـــصـــراعـــات  الــحــيــاتــيــة 
املتقاتلة إليه، بشكل ُيضِعف موقفه أمام 
القوى الدولية، وإظهاره في صورة غير 
القادر على ضبط إيقاع املشهد، ومن ثم 
على  للحفاظ  دولــيــا  مطلبا  يكون حفتر 

استقرار الدولة الليبية«.
استقبل حفتر مساء  قد  السيسي  وكــان 
الخميس بقصر االتحادية، في لقاء هو 
الثاني في أقل من شهر، بحضور رئيس 
املــخــابــرات الــعــامــة الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، 
الذي بات املسؤول األول عن امللف الليبي.

تحركات لفك الحصار 
الدبلوماسي عن حفتر

مع فشل خليفة 
حفتر في حملته 

على طرابلس، يعمل 
المحور العربي المساند 

له، المؤلف من 
مصر والسعودية 

واإلمارات، على 
تقديم المزيد من 

الدعم له، وخصوصًا 
السعي لكسر العزلة 

الدبلوماسية عنه

ترتيبات لزيارة 
يقوم بها خليفة حفتر 

إلى السعودية

  شرق
      غرب

تجّدد معارك طرابلس
أمس  املسلحة،  املواجهات  تجددت 
السبت، بن مليشيات اللواء الليبي 
املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، والـــقـــوات 
الوطني،  الــوفــاق  لحكومة  التابعة 
جــنــوبــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بعد 
هدوء استمر يومن. وشهد محورا 
ــدولــــي  ــلــــس الــ ــرابــ ــار طــ ــطــ ــق مــ ــريــ طــ
كيلومترًا   45( الــعــزيــزيــة  ومــنــطــقــة 
جــــنــــوب الــــعــــاصــــمــــة(، مــــواجــــهــــات 
عنيفة، مع تحليق مكثف للطيران 

الحربي.
)األناضول(

توّسع استيطاني في 
الضفة المحتلة

كـــشـــف رئـــيـــس مــجــلــس قـــريـــة ديـــر 
الــحــطــب عــبــد الــكــريــم حــســن شــرق 
ــة الــغــربــيــة  ــفـ ــمــــال الـــضـ ــلـــس شــ ــابـ نـ
ــه »مـــع  ــ ــــس الـــســـبـــت، أنـ املـــحـــتـــلـــة، أمـ
وضــــــــع مـــســـتـــوطـــنـــي مـــســـتـــوطـــنـــة 
ألــون موريه في دير الحطب ثالثة 
بـــيـــوت مــتــنــقــلــة )كــــرافــــانــــات( عــلــى 
مرمى حجر من القرية، تصبح هي 
ومــــا حــولــهــا مـــن الـــقـــرى والــبــلــدات 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــهــــددة بــمــواجــهــة 
مــــســــتــــقــــبــــل مـــــــجـــــــهـــــــول، يـــتـــحـــكـــم 
املــســتــوطــنــون فـــي تــحــديــد مــعــاملــه، 
وســـط مــخــاوف األهــالــي مــن إقــامــة 
ــؤرة اســتــيــطــانــيــة  ــ ــ املـــســـتـــوطـــنـــن بـ
ولفت حسن  املنطقة«.  في  جديدة 
إلى أن »االستيطان سرق من قرية 
ديـــر الــحــطــب وحــدهــا نــحــو 8 آالف 

دونم )8 مالين متر مرّبع(«.
)العربي الجديد(

تونس: نائب يهّدد
الشاهد باإلعدام

هـــــــــّدد الــــنــــائــــب عـــــن حـــــــزب صــــوت 
ــي، فـــيـــصـــل  ــ ــســ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــــن الــ ــــالحــ ــفــ ــ ــ ال
الـــتـــبـــيـــنـــي، أمـــــس الـــســـبـــت، رئــيــس 
الــــــحــــــكــــــومــــــة يــــــــوســــــــف الـــــشـــــاهـــــد 
»إذا   

ً
ــــال ــائـ ــ قـ بـــالـــقـــتـــل  )الـــــــصـــــــورة(، 

ــّم الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة األلــيــكــا  تـ
)اتــفــاقــيــة لــلــتــبــادل الـــحـــّر واملــعــّمــق 
ــدام  واالشـــمـــل( فسيكون مــآلــك اإلعـ
رميا بالرصاص في شارع الحبيب 
بــورقــيــبــة بــالــعــاصــمــة عــلــى مـــرآى 
كـــل الـــتـــونـــســـيـــن«. وقـــــال الــتــبــيــنــي 
فــــي فـــيـــديـــو نـــشـــره عـــلـــى صــفــحــتــه 
»هذه  إن  »فيسبوك«،  في  الرسمية 
من  جديد  استعمار  هــي  االتفاقية 

االتحاد األوروبي«.
)العربي الجديد(

األمن السعودي يعلن 
مقتل مطلوبين في 

القطيف
ذكــــرت قــنــاة »الـــحـــدث« الــســعــوديــة 
ــر«، أمــــس الـــســـبـــت، أن  ــتـ ــويـ عــلــى »تـ
»قوات األمن السعودية قتلت عددًا 
أمنية  أثــنــاء عملية  املــطــلــوبــن  مــن 
في منطقة القطيف، شرق اململكة«. 
ذت 

ّ
ف

ُ
وأضافت القناة أن »العملية ن

فـــي بـــلـــدة تـــــاروت بــالــقــطــيــف«، من 
التفاصيل.  مــن  بمزيد  اإلدالء  دون 
ــع الــعــلــم أن الــقــطــيــف تــشــهــد من  مـ
وقـــت آلخـــر مــواجــهــات بــن الــقــوات 
من  يشكون  ومحتجن  الحكومية 

التهميش والتمييز ضدهم.
 )رويترز(

مباحثات كويتية عراقية

بــــــدأ وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــعــــراقــــي، 
مــحــمــد عـــلـــي الــحــكــيــم )الــــصــــورة( 
زيــــارة إلـــى الــكــويــت، أمـــس السبت، 
ــــن، وذلــــــــك لـــرئـــاســـة  ــومـ ــ تـــســـتـــمـــر يـ
اللجنة الوزارية العراقية الكويتية 
ــيــــر الـــكـــويـــت  املـــشـــتـــركـــة، ولــــقــــاء أمــ
صــبــاح األحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح. 
وذكر بيان للخارجية العراقية أنه 
»من املتوقع أن يناقش الوفد عددًا 
مـــن الــقــضــايــا، واملــلــفــات املــشــتــَركــة 
بن البلدين، وسبل تفعيل ما يتم 
االتفاق عليه عمليا بما ُيساهم في 
العراق مع جيرانه،  تعزيز عالقات 
واملــنــطــقــة«. ويــرافــق الحكيم خــالل 
ــدد مـــن الـــــــوزراء ووكــــالء  زيــــارتــــه عــ

الوزارات.
)العربي الجديد(



فصائل غزة مصممة على كسر الحصارإقاالت متبادلة بين جناحي الحزبقضاة الجزائر يرفضون تلقي األوامر
صراع »نداء تونس« يصل إلى البرلمان

حملة ضد ناشطي الحراك األردني
محاولة إلنقاذ »التهدئة الهشة«

45
سياسة

  شرق
      غرب

االحتالل يعتقل 3 صيادين 
في غزة

اعــتــقــلــت قــــوات مــن ســـاح البحرية 
اإلســـرائـــيـــلـــي، أمــــس الــســبــت، ثــاثــة 
صـــيـــاديـــن فــلــســطــيــنــيــن مـــن عــائــلــة 
ــبــالــة 

ُ
واحــــــــدة، فــــي عـــــرض الـــبـــحـــر ق

ــال نقيب  ــ ــزة. وقـ ــ شـــواطـــئ مــديــنــة غـ
ــزار  ــ ــيــــاديــــن الــفــلــســطــيــنــيــن نـ الــــصــ
عياش، إن »قوات من ساح البحرية 
ــران أســـلـــحـــتـــهـــا صـــوب  ــ ــيـ ــ فـــتـــحـــت نـ
ــــال عــمــلــهــا فــي  قـــــــوارب لــلــصــيــد خـ
البحر غرب مدينة غزة«. وأشار إلى 
أنها اعتقلت الصيادين عمران بكر، 

ومنصور بكر، وعاطف بكر. 
)األناضول(

باكستان:  هجوم مسلح 
على فندق في غوادار 

أمس  باكستانيون  مسؤولون  أفــاد 
الـــســـبـــت، بــــأن »مــســلــحــن هــاجــمــوا 
الساحلية  غـــوادار  مدينة  في  فندقًا 
فـــــــي جــــــنــــــوب غــــــربــــــي بــــاكــــســــتــــان، 
واشــتــبــكــوا مـــع قــــوات األمــــن بينما 
ـــــقـــــت فــــــــي األجـــــــــــــــــواء طــــــائــــــرات 

ّ
حـــــل

مــروحــيــة«. وذكـــروا بأنه »تــّم إجــاء 
معظم نزالء فندق بيرل كونتيننتال 
الــفــاخــر، لكن املسلحن وصــلــوا في 
مــا يــبــدو إلــى الــطــابــق األول«. وقــال 
وزيـــــر داخـــلـــيـــة بــلــوخــســتــان ضــيــاء 
الــلــه النـــجـــوف، إن »هـــنـــاك ضحايا 
على ما يبدو«. وأعلن جيش تحرير 
بلوخستان مسؤوليته عن االعتداء.
)رويترز(

 ماي قد تحدد األربعاء 
موعد تنّحيها

كــشــف الــنــائــب فــي حـــزب املحافظن 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي غـــــــــراهـــــــــام بــــــرايــــــدي 
)الصورة(، أمس السبت، أن »رئيسة 
الـــوزراء، زعيمة الحزب تيريزا ماي، 
قـــد تــعــلــن األربــــعــــاء املــقــبــل تــاريــخــًا 
محددًا لتنّحيها عن رئاسة الوزراء«. 
وأكد النائب الذي يرأس )لجنة 1922( 
التي تدير شؤون الحزب الحاكم، أن 
»ماي أبلغته رغبتها في لقاء أعضاء 
اللجنة يوم األربعاء املقبل، ردًا على 
الـــدعـــوة الــتــي وجــهــتــهــا لــهــا اللجنة 
بـــضـــرورة تــوضــيــح خــطــطــهــا بــشــأن 
أن أعلنت  ملـــاي  املــســتــقــبــل«. وســبــق 
اعتزامها  املــاضــي  آذار  مــــارس/  فــي 
التنّحي عن منصبها إذا وافق نواب 
حــزبــهــا عــلــى دعـــم اتــفــاقــهــا للخروج 
مــن االتــحــاد األوروبـــــي، الـــذي رفــض 

في ثاث مناسبات.
)العربي الجديد(

صدامات في برلمان 
هونغ كونغ بسبب الصين

نشبت مــشــاّدات بن نــواب مؤيدين 
للديمقراطية ونواب موالن للصن، 
أمس السبت، في برملان هونغ كونغ، 
ــنــــاء مـــنـــاقـــشـــات مــحــتــدمــة بــشــأن  أثــ
ــانـــون مــقــتــرح لــتــســلــيــم مــطــلــوبــن  قـ
يــعــزز ســلــطــات بــكــن فـــي الــجــزيــرة. 
وتــبــادل الــنــواب الــســبــاب، وشــهــدت 
أسفر  بــاأليــدي  عراكًا  البرملان  قاعة 
عن إصابة نائب مؤيد للديمقراطية 
ــم نــقــلــه إلـــى  ــ ــان، وتـ ــ ــاري فــ ــ يـــدعـــى غــ

املستشفى للعاج. 
)رويترز(

واشنطن ترفض 
منح تأشيرات 

لدبلوماسيين روس

رفــضــت الــســلــطــات األمــيــركــيــة، أمــس 
الـــســـبـــت، إصـــــــدار تـــأشـــيـــرات دخــــول 
ــعـــض أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد الــــروســــي  ــبـ لـ
التحضيرية  اللجنة  فــي  املــشــاركــن 
الــثــالــثــة ملــؤتــمــر 2020، املــنــعــقــدة في 
نــــيــــويــــورك، وذلـــــــك ضـــمـــن مـــعـــاهـــدة 
ــدم انــــتــــشــــار األســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة.  ــ عــ
إدارة منع  الوفد، مدير  وقــال رئيس 
االنتشار النووي والحّد من التسلح 
ــيــــة،  الــــروســ الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــي  فـ
إنه  )الــصــورة(،  يرماكوف  فاديمير 
القانونية  غير  لــإجــراءات  »نتيجة 
لم  املتحدة،  الواليات  اتخذتها  التي 
يتمكن العديد من املمثلن الرسمين 

الروس من املشاركة«.
 )قنا(

القاهرة ـ العربي الجديد

الجديد«  »الــعــربــي  لـــ مصرية  مــصــادر  كشفت 
ــادر قــطــاع  أن الـــوفـــد األمـــنـــي املـــصـــري الــــذي غــ
غزة مساء الجمعة، توّجه إلى تل أبيب للقاء 
عـــدد مــن املــســؤولــن األمــنــيــن اإلســرائــيــلــيــن، 
لبحث مطالب الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ 
تفاهمات وقف إطاق النار األخير في القطاع. 
وبحسب املــصــادر، فــإن »الــوفــد األمــنــي توّجه 
أواًل إلى القطاع ملراقبة األوضاع على األرض 
انزالق  العودة، لضمان عدم  في ظل مسيرات 
األوضــاع إلى مواجهة جديدة، ومع اتهامات 
الجانب اإلسرائيلي لحركة الجهاد اإلسامي، 
أن  إلــى  بــإشــعــال األوضــــاع«، مشيرة  بقيامها 
»املشاورات التي أجراها الوفد في غزة، شهدت 
تنفيذ  في  الشروع  الفصائل بضرورة  تمسك 
باقي تفاهمات التهدئة مع الحفاظ على وقف 
إطاق النار، وفي مقدمتها، زيادة كميات الوقود 
الازمة ملحطات الكهرباء، وتوسيع مساحات 

الصيد«.
وأضافت املصادر: »نحن أمام قرار هش بوقف 
إطــــاق الــنــار قــابــل لــانــهــيــار فــي أي لــحــظــة«، 
متابعة أن »الفصائل في غزة ترى أن الفرصة 
أكبر  على  والحصول  الحصار  لكسر  مواتية 
قدر من التسهيات لقطاع غزة، في ظل خشية 
حكومة االحتال من تطور األوضاع قبل انطاق 
االحــتــال، ومسابقة  دولــة  بإقامة  االحتفاالت 
يوروفيجن، أمام قدرة الفصائل على الوصول 

لتل أبيب عبر منظومة صواريخ متطورة«.

وأوضحت املصادر أن قطاع غزة ربما يشهد 
انتعاشة مؤقتة خال الساعات القليلة املقبلة، 
باإلعان عن دخول الدفعة الجديدة من املنحة 
القطرية، وشحنات مساعدات مصرية كبيرة، 
إلــى دخــول عــدد ربما يكون األكبر  باإلضافة 
من شاحنات السلع الغذائية واألدوية ومواد 
البناء التجارية، وذلك في محاولة ملنع اندالع 

مواجهة في الوقت الراهن.
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ وبــــحــــســــب املـــــــصـــــــادر، فـــــــإن رئـ
أزمــة  »يــواجــه  نتنياهو  بنيامن  اإلســرائــيــلــي 
حــقــيــقــيــة بــســبــب مـــوجـــة الــتــصــعــيــد األخـــيـــرة، 
خــصــوصــًا أن كــافــة الــتــحــلــيــات والــــدراســــات 
ناجحة  كانت  الجولة  هــذه  أن  تؤكد  األمــنــيــة، 
للفصائل في غــزة، خصوصًا أنها من حددت 
مـــوعـــد بـــدايـــة املـــواجـــهـــة ومـــوعـــد إنــهــائــهــا، ال 
سيما بعدما منحت الفصائل جميع األطراف 
ــــددت بــعــدهــا بــتــوجــيــه صــواريــخــهــا  مــهــلــة وهـ
الحساسية  أبيب، في توقيت شديد  تل  نحو 

لنتنياهو«.
وكان وفد أمني مصري بقيادة مسؤول ملف 
فلسطن فــي جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة، الــلــواء 
أحــمــد عــبــد الــخــالــق، غــــادر قــطــاع غـــزة مــســاء 
الجمعة عبر حاجز بيت حانون »ايرز« شمال 
ــع قــــيــــادات الــحــركــات  الـــقـــطـــاع بــعــد لــــقــــاءات مـ
الــفــلــســطــيــنــيــة. والــتــقــى الـــوفـــد رئــيــس املــكــتــب 
هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«  لحركة  السياسي 
ومعه يحيى السنوار، كما التقى بقيادة حركة 
»الــجــهــاد« فــي لــقــاء مــنــفــصــل، قــبــل أن يلتقي 
بباقي ممثلي الفصائل األخرى في لقاء جامع.

عمان ـ العربي الجديد

اعتقلت األجهزة األمنية األردنية، خال أقل من 24 ساعة، ثاثة من ناشطي الحراك 
األردني، وهم أحمد النعيمات، وكميل الزعبي، واملحامي نعيم أبو ردنية، في إجراء 

»التصعيد األمني«  في مواجهة ناشطي الحراك. وصف بـ
وتأتي هذه الحملة بعد تغييرات واسعة شهدها األردن، طاولت تعديل الحكومة، 
اللواء أحمد حسني مديرًا  امللكي، وتعين  الديوان   عن تغييرات واسعة في 

ً
فضا

التقاعد، سبقتها  إلــى  أحيل  الــذي  الجندي  عــدنــان  لــلــواء  خلفًا  العامة  للمخابرات 
الــنــائــب صـــداح الحباشنة على صفحته على  الــضــبــاط. واستهجن  إقــالــة عــدد مــن 
»فيسبوك«، حملة االعتقاالت التي قال إنها بدأت بعد تعين وزير الداخلية سامة 
حماد. وقــال الحباشنة إن »السؤال الــذي يطرح نفسه اآلن ملــاذا تمت إعــادة تعين 
سامة حماد وزيــرًا للداخلية، على الرغم من انتقاد الــرزاز لسياسته القمعية قبل 

توليه مهام رئاسة حكومة الجباية؟ هل املرحلة املقبلة ستكون أكثر قمعًا؟«.
ويطالب الحراكيون األردنيون بإجراء إصاحات سياسية جوهرية شاملة، وتغيير 
النهج السياسي للدولة والسياسة االقتصادية، والوصول إلى أردن جديد يخلو من 
 مجلَسي النواب واألعيان، وعدم 

ّ
مظاهر الفساد املالي، ومحاربة نهج الفساد، وحل

ماحقة األجهزة األمنية للمواطنن بسبب قضايا التعبير عن الرأي.

الجزائر ـ عثمان لحياني

رّدت نقابة القضاة في الجزائر أمس السبت، 
على تصريحات سابقة لقائد أركان الجيش 
إلــى ضــرورة  أحمد قائد صالح، تطرق فيها 
فتح عــدد مــن قضايا الــفــســاد مــحــددًا بعض 
ــــى رفـــضـــهـــا أي  ــلـــفـــات بــــاالســــم، مـــشـــيـــرة إلـ املـ
ضــغــوط تــمــارس مــن أي جــهــة كــانــت. وحمل 
النقابة لهجة غاضبة ضد ما اعتبرته  بيان 
»محاولة التعامل مع القضاة كجهاز يتحرك 

باألوامر تارة وباالستدعاء تارة أخرى«. 
 وهــــدد الــقــضــاة بــمــاحــقــة أي طـــرف يــحــاول 
مــمــارســة الــضــغــوط عــلــيــهــم، الفـــتـــن إلــــى أن 
حماية استقالية العدالة والقضاء ال تتأتى 
مــــن أي جـــهـــة خــــارجــــة عــــن دائــــــــرة الــســلــطــة 

القضائية.
الدستوري   

ّ
»الحق بـ التمسك  النقابة  وأكــدت 

بكونها سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقًا 
هم من البند 

ُ
لشرعية التجرد واإلنصاف«. وف

األخير في البيان، أنه رّد على دعوات وجهها 
قائد صالح قبل أيام إلى العدالة لفتح ملفات 
فـــســـاد ســـّمـــى بــعــضــًا مــنــهــا كــقــضــيــة »بــنــك 
كيلوغرام   701 »تــهــريــب  وقضية  الخليفة«، 
ــن الــــكــــوكــــايــــن«، وقـــضـــيـــة شــــركــــة الــنــفــط  ــ مـ
تــورط فيها  التي  القضايا  سوناطراك. وهي 
الــدولــة ووزراء، ُيعتقد  فــي  كــبــار  مــســؤولــون 
مــن محيط  العقاب بحماية  مــن  فــلــتــوا 

ُ
أ أنهم 

الرئيس املخلوع عبد العزيز بوتفليقة.
من  عــددًا  التي شملت  التوقيفات  بــدء  ومنذ 
بوتفليقة  املقربن من محيط  األعمال  رجــال 
وبــــدء مــاحــقــة شــخــصــيــات ســيــاســيــة بينها 

رئـــيـــس الــحــكــومــة أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، ووزيـــــرا 
وجمال  بركات  السعيد  السابقان  التضامن 
ولــــد عـــبـــاس، ثــــار جــــدل فـــي الـــجـــزائـــر بــشــأن 
إمــكــانــيــة تـــدخـــل الــجــيــش فـــي الــضــغــط على 
ــادة فتح ملفات  الــقــضــاء ملاحقة هـــؤالء وإعــ
قضائية محددة، ووسط مخاوف من أن تكون 
الــقــضــائــيــة متصلة بتصفية  املـــســـارات  هـــذه 
حــســابــات بـــن قــائــد الــجــيــش واملـــقـــربـــن من 

بوتفليقة ورجاالت القصر وأذرعه املالية.
 من جهة أخرى، أكد القيادي في حزب العمال 
العسكري  القضاء  قوادرية، رفض  إسماعيل 
العامة  زيـــارة األمينة  الــحــزب  لــقــادة  السماح 
لـــلـــحـــزب لــــويــــزة حــــنــــون، املــعــتــقــلــة مـــنـــذ يـــوم 

الــخــمــيــس املــــاضــــي فــــي الـــســـجـــن الــعــســكــري 
ــراد عــائــلــتــهــا من  ــ بــالــبــلــيــدة، وكـــذلـــك مــنــع أفــ
لقائها. وقال قوادرية في حديث مع »العربي 
الجديد«، إن »قيادات من الحزب وأفــرادًا من 
في محبسها  زيارتها  حــاولــوا  عائلة حنون 
لكن القضاء العسكري لم يسمح لهم بذلك«. 
وكــشــف أن »حــنــون مريضة وتــتــنــاول أدويــة 

عدة كل يوم، وهي في عزلة تامة«.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات فيما يــواصــل الــحــراك 
الــشــعــبــي فــعــالــيــاتــه، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــظــاهــرة 
االحتجاجية التي نظمت ليل الجمعة السبت 
في ساحة البريد املركزي بالعاصمة الجزائرية، 
بــعــد صـــاة الــتــراويــح وقــبــل مــوعــد الــســحــور.

تونس ـ آدم يوسف

ي حزب »نداء تونس«، األول بقيادة رئيس الكتلة 
ّ
تحّول الصراع املحموم بن شق

الرئيس  نجل  السبسي،  قائد  حافظ  بزعامة  والثاني  طوبال،  سفيان  البرملانية 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، إلـــى قــبــة الــبــرملــان. وعــمــد الــطــرفــان إلـــى إقــالــة واحــدهــمــا 
املمثل  السبسي  قائد  وراســـل حافظ  البرملانية.  الشرعية  عــن كسب  بحثًا  اآلخــر 
القانوني ألحد تيارات نداء تونس، رئيس البرملان محمد الناصر ليعلمه بإقالة 
قيادة التيار املخالفن له، وطالبًا إعفاء طوبال، واألمن العام عبد العزيز القطي، 

ورئيس املجلس الوطني أنس الحطاب، من عضوية الكتلة البرملانية.
النائب  االبــن،  للسبسي  التابع  نــداء تونس  تيار  باسم  الرسمي  املتحدث  وأفــاد 
منجي الحرباوي، في حديٍث مع »العربي الجديد«، أن »التغييرات تندرج في إطار 
تطبيق قرار املكتب السياسي لحزب نداء تونس نهاية األسبوع املاضي، حن تم 
اإلقــرار باإلجماع على إقالة سفيان طوبال من عضوية حزب نداء تونس. األمر 

الذي يفقده عضويته بالكتلة البرملانية للنداء وبالتالي يفقد رئاستها أيضًا«.
من جهته رّد طوبال بإقالة أربعة نواب موالن للسبسي االبــن، بصفته »رئيسًا 
ــى أخــيــرًا اعــتــرافــًا مــن الحكومة 

ّ
لــلــتــيــار الــشــرعــي فــي نــــداء تـــونـــس«، بــعــد أن تــلــق

املدني والهيئات  العاقة مع املجتمع  بشرعيته، عبر مراسلة من مصالح وزارة 
الدستورية، أكدت فيها قبولها امللف املودع من قبل طوبال بخصوص التغييرات 
 من 

ً
فــي املــســؤولــيــات الــتــي أفـــرزهـــا املــؤتــمــر األخــيــر لــلــحــزب. وأعــفــى طــوبــال كـــا

الحرباوي ورئيس لجنة النظام الداخلي بالبرملان شاكر العيادي، وملياء املليح 
وفاطمة املسدي.

إال من  يكون  ال  البرملانية  الكتلة  مــن  اإلعــفــاء  أن  البرملاني على  القانون  ويــنــّص 
الــنــواب من الكتل، العتبار  لــرؤســاء األحـــزاب إبعاد  قبل رئيس الكتلة. وال يمكن 
أن البرملان يتعامل مع الكتل البرملانية، ال مع األحــزاب، بما يعطي تيار طوبال 
أفــضــلــيــة فــي صــراعــه ضــد نــجــل الــرئــيــس، عــلــى الــرغــم مــن قـــرب انــقــضــاء العهدة 
البرملانية التي تشارف على النهاية بعد أقل من ثاثة أشهر. ويرى مراقبون أن 
ل عمل مجلس نواب الشعب طيلة الفترة النيابية، 

ّ
صراع تيارات نداء تونس عط

ولم يتوقف نزيف الخافات وحرب البيانات واإلقاالت يومًا، حتى بعد أن أجهز 
على الحزب وانعكس سلبًا على هياكل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها.

اإلرياني: ما حصل مسرحية 
مكشوفة لتضليل 

المجتمع الدولي

مسؤول حوثي: نفذنا 
ما علينا من المرحلة 

األولى إلعادة االنتشار

إعادة انتشار 
في الحديدة

عدن ـ العربي الجديد

بعد أشهر مــن األخــذ والـــرد، دون 
تنفيذ  صعيد  على  تــقــدٍم  تحقيق 
اتــفــاق إعـــادة االنــتــشــار فــي مدينة 
اليمنية، جاء إعــان الحوثين، عن  الحديدة 
بدء تنفيذ االتفاق بشكل أحادي أمس السبت، 
وتــرحــيــب رئــيــس فــريــق املــراقــبــن الــدولــيــن 
مايكل لوليسغارد بالخطوة، ليطرح العديد 
مــن الــتــســاؤالت حــول توقيتها وأهــدافــهــا، ال 
سيما أن الــحــوثــيــن، كــانــوا واضــحــن طــوال 
لديهم  نية  أي  بعدم وجــود  املاضية  األشهر 
لــلــتــعــاون تـــحـــديـــدًا فـــي مـــا يــتــعــلــق بتسليم 
اتفاق  توقيع  منذ  واعتادوا  الحديدة،  ميناء 
االنــســحــاب. كما  لــعــدم  املــنــاورة  استوكهولم 
أن التطورات امليدانية في عدد من الجبهات 
املــشــتــعــلــة خــــــارج الــــجــــديــــدة، وتـــحـــديـــدًا فــي 
احتمال  ينفي  ما  لصالحهم،  تسير  الضالع 

محاولة الحوثين تخفيف الضغط عنهم.
والــافــت أن الحوثين اخــتــاروا اإلعـــان عن 
انعقاد  قبل  االنــتــشــار  إعـــادة  تطبيق  نيتهم 
مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي ملــنــاقــشــة املــســتــجــدات 
ــرور ستة  الــخــاصــة بــالــيــمــن بــالــتــزامــن مـــع مــ
أشـــهـــر عــلــى اتـــفـــاق الـــســـويـــد، يــــوم األربـــعـــاء 
ــا جـــعـــل الـــشـــرعـــيـــة الــيــمــنــيــة  ــبـــل، وهـــــو مــ ــقـ املـ
وتصف  الحوثين،  جدية  فــي  شكوكًا  تبدي 
مــا يــجــري بــمــحــاولــة التضليل و»املــســرحــيــة 
الــهــزلــيــة«. أمـــا األمــــم املــتــحــدة فــاكــتــفــت حتى 

تتولى  أن  بــالــوقــود(، على  واألخــيــر  الكبيرة 
ــم املــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة،  بــعــثــة األمــ
ــادة االنــتــشــار«، والــتــي  »إعـ ـــ عملية املــراقــبــة لـ
أنها  أي  املقبل،  الثاثاء  ستستمر حتى يوم 
ستنتهي قبل يوم واحٍد من الجلسة املرتقبة 
املحرز  التقدم  التي ستناقش  األمــن،  ملجلس 

أو عدمه. 
ونــقــلــت قـــنـــاة »املـــســـيـــرة« ، عـــن عــضــو فــريــق 
ــي لـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــق وإعــــــــادة  ــ الـــحـــوثـــيـــن فـ
االنـــتـــشـــار، الــعــمــيــد مــحــمــد الـــــقـــــادري، قــولــه 
»نفذنا ما علينا من التزامات املرحلة األولى 
إلعــــادة االنـــتـــشـــار«. وأشــــار إلـــى أن مــا جــرى 
ــبـــادرة وجــهــت بها  »خـــطـــوة لــلــســام وهـــي مـ
الطرف  يتلقفها  أن  نأمل  السياسية  القيادة 
ــزامـــات«. كما  ــتـ اآلخــــر ويــنــفــذ مـــا عــلــيــه مـــن الـ
طــالــب الــحــوثــيــون األمــــم املــتــحــدة بالضغط 
عــلــى الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة لتنفيذ 

اتفاق الحديدة.
الفضائية  نــت«  »املسيرة  قناة  كما أوضحت 
أشرفت  املــتــحــدة  األمـــم  أن  للجماعة  التابعة 
ــلـــى إعـــــــادة االنـــتـــشـــار والــتــمــوضــع  ــــس »عـ أمـ
لقوات الجيش واللجان الشعبية من موانئ 
الــحــديــدة والــصــلــيــف ومــنــشــآت رأس عيسى 
النفطية بحضور فريق األمم املتحدة املكلف 

بوقف إطاق النار«.
 وسبق ذلك تأكيد القيادي البارز في »أنصار 
الله«، محمد علي الحوثي، في تغريدة فجر 
السبت، على نية الجماعة تنفيذ »االنسحاب 
أحادي الجانب«. مع العلم أن الحوثي نفسه 
ــــارس/آذار املــاضــي،  سبق أن قــال فــي شهر مـ
خال مقابلة مع وكالة »أسوشييتد برس«، 
إن »الــحــكــومــة فــهــمــت اتــفــاق الــســويــد خطأ« 
الـــحـــوثـــيـــن »ســتــســتــمــر عــلــى  وإن ســـيـــطـــرة 
الــــحــــديــــدة«، مــشــيــرًا إلــــى أنـــهـــا »لــــم تستطع 
الحصول على )ميناء الحديدة( بالقوة ولن 

ــدر فــيــهــا  ــــس بــتــأكــيــد مـــصـ ســــاعــــات ظـــهـــر أمـ
ــرانـــس بــــرس« أن »األمـــــم املــتــحــدة  لــوكــالــة »فـ
بدأت مراقبة هذه الخطوة أحادية الجانب«، 
مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا تــأمــل »أن تــكــون قــريــبــًا في 
مــوقــع يسمح لــهــا بــإبــاغ مجلس األمـــن عن 
تحركات حقيقية على األرض«، بعدما رحب 
لوليسغارد بالخطوة وأعرب عن أمله في أن 
االنتشار،  إعــادة  بمواصلة  الحوثيون  يلتزم 
والتي من املتوقع أن تتم على مدار ثاثة أيام.
وبــدأ الحوثيون أمــس، عملية إعــادة انتشار 
أحادية الجانب من ميناء الحديدة وميناءي 
الصليف ورأس عيسى )األول خاص بالسفن 

اعتبر  املــقــابــل،  فــي  بــالــحــيــل«.  عليه  تسيطر 
مــحــافــظ الــحــديــدة املــعــن مــن قــبــل الــشــرعــيــة، 
الحسن الطاهر، في تصريحات صحافية أن 
»اتفاق إعادة االنتشار نص على إزالة األلغام 
وعــــدم االقــتــصــار عــلــى االنـــســـحـــاب«، واصــفــًا 
مــا يــجــري بــأنــه »مــحــاولــة تغطية على فشل 
)املبعوث األممي مارتن( غريفيث«. وأضاف 
»الــحــوثــيــون يــنــفــذون مــســرحــيــة جــديــدة في 
والصليف  الحديدة  ميناء  بتسليم  الحديدة 
ورأس عيسى ألنفسهم بدون رقابة أممية او 

من الجانب الحكومي حسب آلية االتفاق«.
ــام فـــي الــحــكــومــة  ــ ــدوره، وصـــف وزيــــر اإلعـ ــ بــ
ــعــــرض الــــذي  ــــي، الــ ــانــ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة، مــعــمــر اإلريــ
قدمته جماعة أنصار الله )الحوثين(، ببدء 
»إعادة االنتشار« من جانب واحد في موانئ 
ــبــــاد، بـــأنـــه »غـــيـــر دقــيــق  الـــحـــديـــدة غـــربـــي الــ
ومــضــلــل«. وأوضــــح اإلريـــانـــي، فــي تــغــريــدات 
بــحــســابــه عــلــى مــوقــع »تـــويـــتـــر«، أن الــعــرض 
ميناء  املليشيا  تسليم  ملسرحية  »استنساخ 
الحديدة لعناصرها«، في إشارة إلى ما سبق 
أن أعلن عنه الحوثيون قبل شهور، من تسليم 
ميناء الحديدة لقوات تابعة لهم. وشدد على 

الرقابة  مبدأ  يتيح  ال  أحـــادي  انتشار  أي  أن 
والــتــحــقــق املــشــتــرك مـــن تــنــفــيــذ بــنــود اتــفــاق 
السويد، هو مراوغة وتحايل ال يمكن القبول 
ــادة نحو  ــ ــأي خـــطـــوة جـ ــ ــه. وفــيــمــا رحــــب »بـ بــ
االنتشار  إعـــادة  بشأن  السويد  اتــفــاق  تنفيذ 
فــي مــوانــئ ومحافظة الــحــديــدة«، حــذر »من 
الدولي  املجتمع  تضليل  املليشيا  مــحــاوالت 
القادمة  جلسته  انعقاد  قبل  األمــن  ومجلس 
والحيلولة من دون اتخاذ موقف حازم أمام 
اســتــمــرارهــا فـــي عــرقــلــة تــنــفــيــذ بــنــود اتــفــاق 
الــســويــد وتــقــويــض جــهــود الــحــل الــســلــمــي«، 
على حد وصفه. وأشار اإلرياني إلى أن اتفاق 
الحديدة في املرحلة األولى، يشمل خطوتن: 
األولــــى مــن قــبــل الــحــوثــيــن بــاالنــســحــاب من 
عــيــســى وتــســلــيــم  الــصــلــيــف ورأس  ــوانــــئ  مــ
األلــغــام لألمم املتحدة ونــزع األلغام  خــرائــط 
املسلحة وإجــراء  املظاهر  واملتفجرات وإزالــة 
الــرقــابــة والــتــحــقــق واســتــمــرار الــرقــابــة، فيما 
الحوثين  انسحاب  تشمل  الثانية  الخطوة 
الحديدة وانسحاب  في  الرئيسي  امليناء  من 
ــن مــثــلــث »كـــيـــلـــو 8«،  الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة مــ

وتسليم الخرائط ونزع األلغام.

وفــــي تــصــريــح آخــــر لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، قــال 
ــوم مــســرحــيــة  ــيــ اإلريـــــانـــــي إن »مـــــا حـــصـــل الــ
ــراج مــجــمــوعــة  ــ مــكــشــوفــة تـــم مـــن خــالــهــا إخــ
واستبدالهم  املدني  باللباس  املليشيات  من 
بــآخــريــن يـــرتـــدون الــلــبــاس الــرســمــي لشرطة 

خفر السواحل في محاولة لتضليل املجتمع 
الدولي قبل انعقاد جلسة مجلس األمن، مع 

أننا جادون في تحقيق السام«.
وجــــاء املـــوقـــف الــحــكــومــي بــتــفــصــيــل أوضـــح 
ــد املــــفــــاوض عسكر  ــوفـ عــلــى لـــســـان عــضــو الـ

زعيل، الذي ذكر أن »الجانب الحكومي يؤكد 
مـــجـــددًا مــوقــفــه الـــواضـــح فـــي مــوافــقــتــه على 
تــنــفــيــذ املــرحــلــة األولـــــى بــمــفــهــوم الــعــمــلــيــات 
املتفق عــلــيــه«، مــؤكــدًا أال »قــبــول بــأي إجــراء 
أحــادي الجانب ال يلتزم أو يخضع للرقابة 
بموجب الــقــرارات األمــمــيــة«. وأوضـــح زعيل 
أن »مــفــهــوم الــعــمــلــيــات الــــذي أشــــار إلــيــه في 
االتفاق، يتضمن قيام الحوثين باالنسحاب 
ــئ تــحــت رقـــابـــة وإشـــــراف  ــوانــ مـــن جــمــيــع املــ
لجنة إعادة االنتشار املشتركة من الحكومة 
اليمنية واألمم املتحدة والحوثين، وفقًا ملا 
جــاء فــي قـــراري مجلس األمـــن 2451 و2452 
ــاق«.  ــ ــفـ ــ الــــصــــادريــــن بــــشــــأن الـــيـــمـــن بـــعـــد االتـ
ولفت إلــى أن »اتفاقًا جــرى التوصل إليه أو 
املاضي،  مـــارس/آذار  التفاهم بشأنه في 18 
نـــّص عــلــى أن تــبــدأ الــخــطــوة األولــــى بتنفيذ 
موانئ  من  الحوثين  انسحاب  عبر  االتفاق 
واعتبر  ورأس عيسى«.  والصليف  الحديدة 
إعـــان لوليسغارد بمثابة  ــه،  ذاتـ الــوقــت  فــي 
ــدء انـــســـحـــاب الـــحـــوثـــيـــن نــتــيــجــة ضــغــط  ــ »بــ
طيلة  إيــــران  وعــلــى  عليهم  الــدولــي  املجتمع 
في  األخير  الجزء  أن  علمًا  املاضية«،  الفترة 

تــصــريــحــه يــخــالــف الــشــكــوك الــتــي حملتها 
مجمل التحفظات الحكومية بشأن الخطوة 

»أحادية الجانب«.
ووفقًا ملصادر في الحكومة اليمنية تحدثت 
ل اإلعان األممي عن 

ّ
مع »العربي الجديد«، مث

خطوة إعادة االنتشار تطورًا مفاجئًا بسبب 
ما احتواه من ترحيب غير مسبوق بخطوة 
أحادية الجانب، أعلن عنها الحوثيون وطال 
األخذ والرد بشأنها، لكنه لم يكن مفاجئًا من 
ناحية التوقيت، إذ يتوافق مع التاريخ الذي 
املــؤلــفــة من  الرباعية  اللجنة  اجــتــمــاع  حـــدده 
الواليات املتحدة وبريطانيا  وزراء خارجية 
والسعودية واإلمارات في لندن في 26 إبريل/

املجتمعون  أكــد  حينه،  فــي  املــاضــي.  نيسان 
فــي بــيــانــهــم الــخــتــامــي أنــهــم »يــتــوقــعــون بــدء 
ــفــــاق الـــحـــديـــدة بـــصـــورة  األطــــــــراف تــنــفــيــذ اتــ
فورية«، ودعوا الحوثين على وجه التحديد 
»إعادة االنتشار من موانئ الصليف ورأس  لـ
أعربوا عن تطلعهم  كما  والحديدة«.  عيسى 
ملــراجــعــة مجلس األمـــن الــتــقــدم الــحــاصــل في 
فــي 15 مايو/ فــي اجتماعه  االتــفــاق  تطبيق 

أيار )يوم األربعاء املقبل(، على أمل أن يكون 
االتفاق قيد التنفيذ حينذاك«.

ومن أبرز ما تضمنه بيان لوليسغارد الذي 
جاء قبل ساعات فقط من املوعد املفترض لبدء 
ــادة االنــتــشــار«، التشديد »عــلــى ضــرورة  »إعــ
ــلــتــزمــة 

ُ
أن تــلــي هــــذه الــخــطــوة اإلجــــــــراءات امل

والشفافة واملستمرة لألطراف للوفاء الكامل 
 على ذلك وفقًا للبيان، 

ً
بالتزاماتهم«، وعاوة

يــتــعــن أن »تــســمــح عــمــلــيــة إعـــــادة االنــتــشــار 
األحـــــــادي الـــجـــانـــب هــــذه بـــإنـــشـــاء دوٍر رائــــٍد 
لألمم املتحدة في دعِم مؤسسة موانئ البحر 
األحمر في إدارة املوانئ وتعزيز مراقبة آلية 
»يونفيم«  والتفتيش  للتحقق  املتحدة  األمــم 
إشـــــارة  فــــي  ــيـــة«،  ــاقـ ــفـ لـــاتـ وفـــقـــًا   )UNVIM(
ــراء الــــذي يــعــد الــخــطــوة األولـــى  ــ إلـــى أن اإلجــ
ــــدور األمــمــي  مــنــذ إعــــان االتـــفـــاق، ســيــعــزز الـ
كما  وموانئها.  الحديدة  مدينة  فــي  املباشر 
امليناء بمؤسسة  عــن  املــســؤولــة  الجهة  حــدد 
»مــوانــئ الــبــحــر األحـــمـــر«، الــتــي تــديــر امليناء 
األخــيــرة،  ــوام  األعــ فــي  لكنها  مــنــذ تأسيسها 
خضعت للحوثين. ومن غير الواضح ما إذا 
كانت اآللية األممية بدعم املؤسسة ستفضي 
األممين،  ــراف  واإلشــ الــرقــابــة  تحت  لجعلها 
بعيدًا عن خضوعها للحوثين، أم أن الوضع 
سيستمر كما هو عليه ببقاء املؤسسة تحت 
الرقابي  الــدور  الجماعة مع توسيع  سيطرة 

واإلشراف لفريق األمم املتحدة في الحديدة.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــفــز اإلعـــــان األمـــمـــي على 
الــعــقــبــة املـــحـــوريـــة فـــي طـــريـــق تــنــفــيــذ اتــفــاق 
ــه فــــي 13 ديــســمــبــر/ ــ ــرامـ ــ ــنـــذ إبـ ــدة مـ ــديــ الــــحــ

كانون األول املاضي في العاصمة السويدية 
اســتــوكــهــولــم، واملــتــمــثــل فـــي تــحــديــد الــجــهــة 
املــســؤولــة عــن املــواقــع املــفــتــرض أن ينسحب 
منها الحوثيون، إذ إن الحكومة تشدد على 
أنها الطرف املعني باستام املوانئ واملدينة 
وأن يجري التسليم ملسؤولي السلطة املحلية 
الحوثين  سيطرة  قبل  املعينن  واملــوظــفــن 
تتجاوز  األممية  الخطوة  لكن   ،2014 أواخـــر 
ــاســــي يــتــمــثــل بــتــعــزيــز  ذلــــــك، إلـــــى شـــــرط أســ
ــزاء  الــرقــابــة واإلشــــــراف األمــمــيــن بــهــذه األجــ
ــاب الـــــقـــــوات الــعــســكــريــة  ــيـــويـــة وانــــســــحــ الـــحـ
لــلــحــوثــيــن مـــن املـــوانـــئ عــلــى نــحــٍو ال ينهي 
ــادة  ــ نـــفـــوذهـــم فـــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــجـــري »إعـ
ــالــــضــــرورة. ويــمــثــل هــذا  االنـــتـــشـــار« فــيــهــا بــ
إعــان  لــعــدم تضمن  املنطقي  التفسير  األمـــر 
أي  إلــى  إشـــارة  الحوثين  بخطوة  الترحيب 
طرف سوف يتسلم املوانئ باستثناء تعزيز 

الدور األممي.

الحكومي  الفريق  رئيس  كشف 
وإعـــادة  التنسيق  لجنة  ــي  ف
االنتشار، صغير عزيز، أن »الحكومة 
المراقبين  فريق  رئيس  أبلغت 
في  لوليسغارد  مايكل  الدوليين 
على  موافقتها  رسالة  من  أكثر 
البدء بتنفيذ المرحلة األولى من 
أن  مضيفًا  الــحــديــدة«،  اتــفــاق 
»أي انتشار أحادي من دون رقابة 
تحايًال  يعتبر  مشترك،  وتحّقق 
ومسرحية  االتفاق  تنفيذ  على 
هزلية كسابقاتها«، في إشارة إلى 
أن الحوثيين سبق أن أعلنوا أواخر 
إعادة  بدء  عن  الماضي،  العام 
إال  الحديدة،  ميناء  من  االنتشار 
السابق  المراقبين  فريق  رئيس  أن 
عن  تحّفظ  كــامــيــرت،  بــاتــريــك 

االعتراف بتلك الخطوة.

تحايل على 
االتفاق

الحوثيون يعلنون انسحابًا 
أحاديًا من الموانئ

لميناء الحديدة أهمية كبيرة )عبدو حيدر/فرانس برس(

من احتجاجات القضاة أمس )العربي الجديد(

الحراك ينادي بإصالحات شاملة )ليث الجنيدي/األناضول(

سعت األمم المتحدة في الفترة األخيرة لتحقيق اختراق قبل اجتماع 
اليمن  إلى  األممي  المبعوث  حراك  تكثيف  عبر  األربعاء،  األمن  مجلس 
الذي  ــصــورة(،  )ال غريفيث  مارتن 
منها  وأعــلــن  صنعاء  ــرًا  أخــي زار 
أحادي  لتنفيذ  الحوثيين  استعداد 
استوكهولم. كما  الجانب التفاق 
نائب  والتقى  الرياض  غريفيث  زار 
وزير الدفاع السعودي األمير خالد 
اليمني،  الرئيس  ونائب  سلمان،  بن 
علي محسن األحمر، فيما ترددت 
اليمني  الرئيس  اعــتــذار  عــن  أنــبــاء 

عبدربه منصور هادي عن لقائه.

حراك أممي ناجح؟

إنه  قالوا  ما  السبت،  أمــس  الحوثيون،  بــدأ 
الحديدة  موانئ  من  الجانب  أحادي  انسحاب 
يفترض أن ينتهي يوم الثالثاء، وسط شكوك 

حكومية في جدية الخطوة واعتبارها تحايًال 
المقررة  الدولي  األمن  مجلس  جلسة  يسبق 
لتقديم  الحوثيون  وسعى  ــاء.  ــع األرب يــوم 

األمم  تطبيقها  تؤكد  لم  التي  الخطوة، 
في  اللتزاماتهم  تنفيذ  أنها  على  المتحدة، 
وتطبيق  االنتشار  إعادة  من  األولى  المرحلة 

الحكومة  ردت  بينما  استوكهولم،  التفاق 
المجتمع  لتضليل  مسرحية  جرى  ما  باعتبار 

الدولي
الحدث

الحكومة تحذر من مناورة 
قبل جلسة مجلس األمن

خاصرصدتقريرمتابعة

رحب 
لوليسغارد 

بالخطوة 
الحوثية 
)محمد 
حويس/

فرانس برس(
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الجمهوري  الحزبين  داخل  التمهيدية  االنتخابات  أن  من  الرغم  على 
الرئاسية  االنتخابات  في  سيمثلهما  من  لتقرير  أساسية  والديمقراطي، 
جرى  وكأنه  يتصرّفان  بايدن،  وجو  ترامب  دونالد  أن  إال   ،2020 عام 

اختيارهما، وسط توقعات بمنازلة محتدمة بينهما

67
سياسة

ــار، بــاشــر تــرامــب  ــ ســيــاســاتــه. فـــي هـــذا اإلطــ
معركته مرّكزًا على بايدن العتباره أنه مثل 
تــهــديــدًا رئيسيًا لــه وهـــو مــا بـــرز فــي كمية 
له،  التي خّصصها  االنتقادات والتغريدات 
ال سيما أن لبايدن قبواًل واسعًا بني الطبقة 
الــعــامــلــة واملــســتــقــلــني، ويــنــافــس تــرامــب في 
الواليات املتأرجحة، حيث العمال البيض ال 
يملكون شهادة جامعية مثل ويسكونسن، 
ــو مــا ينبئ  ومــيــشــيــغــني، وبــنــســلــفــانــيــا. وهـ
ــاّدة بــيــنــهــمــا وشــــرســــة، نــظــرًا  ــ بــمــواجــهــة حــ
ــلـــى الـــفـــئـــات  لـــطـــبـــاعـــهـــمـــا ولـــتـــنـــافـــســـهـــمـــا عـ

الشعبية ذاتها. 
يــمــكــن  ــــان  كـ مـــــــــــارس/آذار 2018،  فــــي شـــهـــر 
رؤيــة أول نــمــوذج عما قــد تكون عليه هذه 
املــواجــهــة حـــني قـــال بـــايـــدن: »كــنــت ســأبــرح 
ــة مــعــه،  تـــرامـــب ضـــربـــًا« لـــو كـــان فـــي املـــدرسـ
وكان رد ترامب »سأركل مؤخرته. سيكون 
«. كــمــا أعـــطـــى تـــرامـــب لــبــايــدن 

ً
ــــر ســـهـــا األمـ

أخيرًا لقب »جو النائم«، فيما وصف نائب 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي بــأنــه 
الشخصية  االنتقادات  »مهرج«. وتعّد هذه 
ــة حـــول  ــيــ بــمــثــابــة تــمــهــيــد لـــلـــنـــقـــاشـــات اآلتــ

السياسة الخارجية. 

معركة بين رؤيتين
وبعد هذه الحرب التمهيدية، انتقلت األمور 
إلى مستوى آخر، ففي فيديو إعان ترشحه 
القرار ألن  قــال بايدن »اتخذت هــذا  رسميًا، 
في  ومكانتنا  األمـــة  لــهــذه  الرئيسية  الــقــيــم 
العالم وكــل شــيء جعل أميركا هــي أميركا 
بــات على املحك«. تشير هــذه العبارات إلى 
أن هناك رؤيتني ستطبعان املنازلة املقبلة، 
األولى تتعلق بمكانة أميركا في العالم في 
ظل أوباما في مقابل مكانة أميركا في العالم 
فــي ظــل تــرامــب، والــثــانــيــة أن أوبــامــا حــاول 
يحاول  »ترامب  املارقة،  األنظمة  استرضاء 
ــذه املــواجــهــة  اســتــرضــاء الــطــغــاة. عـــنـــوان هـ
يؤيده  الـــذي  العاملي  الليبرالي  النظام  هــو 
القومية  الــرؤيــة  بايدن وأوبــامــا، في مقابل 
الــتــي يــتــبــنــاهــا تـــرامـــب فـــي شــعــار »أمــيــركــا 

هــي الــتــحــدي األكــبــر الـــذي يــواجــه الرجلني. 
استطاعات الرأي تشير إلى أن على بايدن 
ــيـــســـاري بــيــرنــي  تـــجـــاوز حـــاجـــز املـــرشـــح الـ
ساندرز، قبل حمل مشعل قيادة حزبه في 
االنتخابات النهائية في 3 نوفمبر/تشرين 
هياري  املرشحة  فعلت  كما   ،2020 الثاني 
هــذه  تكلفة   .2016 عـــام  فــي  قــبــلــه  كلينتون 
إلى  وأدت  لكلينتون  كبيرة  كــانــت  املــعــركــة 
خــســارتــهــا أمـــام تـــرامـــب، لــعــدم تمكنها من 
ضـــمـــان الــتــفــاف الـــحـــزب حــولــهــا وال حتى 
لهزيمة  تكفي  شعبية  بحماسة  بــاإليــحــاء 
تـــرامـــب. بــالــتــالــي إن بـــايـــدن أمــــام مــواجــهــة 
ــة الــتــي  قـــاســـيـــة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــصـــداقـ
ــانـــــدرز، نــتــيــجــة عـــقـــود مــن  تــجــمــعــه مــــع ســـ
الزمالة في مجلس الشيوخ، غير أن املرشح 
الــيــســاري وّجــــه رســـائـــل عـــدة بــأنــه »جــاهــز 
للمعركة«، مبديًا اعتقاده بأنه »ليس هناك 
أي شــك مــن هــو تــقــدمــي أكــثــر«، مــقــارنــة مع 
نــائــب الــرئــيــس الــســابــق الـــذي وصــف نفسه 
ــا - بــايــدن ديــمــقــراطــي«، لكنه  ــامـ بــأنــه »أوبـ
ال يــــزال يــحــتــاج إلــــى تــعــريــف هــــذه الــهــويــة 
الرغم  وعــلــى  يطرحها.  الــتــي  الديمقراطية 
مــن ضـــراوة املــعــركــة املنتظرة مــع ســانــدرز، 
إال أن بايدن يخوض حملته كأنه فاز سلفًا 
بــتــرشــيــح الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي ملــواجــهــة 
ترامب، متناسيًا أن هناك نحو 20 مرشحًا 
بعد،  عليه  حماتهم  يــبــدأوا  لم  ديمقراطيًا 
اليساري  الجناح   عن حتمية هجوم 

ً
فضا

في الحزب على نائب الرئيس السابق.
في املقابل، فإن ترامب لن يواجه أي مرشح 
للحزب  التمهيدية  االنــتــخــابــات  فــي  جـــدي 
الجمهوري، وبالتالي سيكون عليه مواجهة 
سجله الرئاسي في االنتخابات العامة. مع 
اإلشــارة إلى أن القاعدة املحافظة هي التي 
ــّد كــبــيــر مــواقــفــه وســيــاســاتــه  تـــحـــّرك إلـــى حـ
ــة. هـــــــذه األجــــنــــدة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــه األولــــــى،  ــتــ املـــحـــافـــظـــة، الـــتـــي طــبــعــت واليــ
عندما  الــرئــاســيــة،  حملته  لتطارد  ستعود 
يـــواجـــه الــنــاخــبــني الــجــمــهــوريــني املــعــتــدلــني 
هــواجــس حيال  راكــمــوا  الــذيــن  واملستقلني 

يــخــوض  الــخــارجــيــة،  الــســيــاســة  فـــي  أواًل«. 
على  االنتخابية  وبــايــدن حملتهما  تــرامــب 
خلفية ســجــل مــتــنــاقــض. الــرئــيــس الــحــالــي 
غير  لكن  مقاربة صــارمــة،  لديهما  وإدارتــــه 
في  وفنزويا،  بإيران  يتعلق  فيما  حاسمة 
وكوريا  روسيا  مع  مهادنة  مقابل سياسة 
الشمالية وسورية. ترامب يمكنه القول بأنه 
استخدم  عندما  الــســوري  النظام  استهدف 
ــيـــني فــي  ــد املـــدنـ ــة الــكــيــمــيــائــيــة ضــ ــلـــحـ األسـ
مقابل سماح إدارة أوباما للنظام السوري 
بتجاوز الخطوط الحمراء. أكثر االنتقادات 
حدة لترامب ستكون بطبيعة الحال عاقته 

بــالــرئــيــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــني في 
في  لروسيا  املعادي  املتنامي  الخطاب  ظل 

الحزب الديمقراطي.
وباعتبار أنــه لم يكن هناك أي اخــتــراق مع 
كوريا الشمالية بعد قمتني مع الزعيم كيم 
جـــونـــغ-أون، ســيــتــعــّرض تــرامــب النــتــقــادات 
ــانـــغ، فـــي وقــت  حــــول تــعــامــلــه مـــع بــيــونــغ يـ
تستمر حربه التجارية مع الصني حتى اآلن 
 عن بقاء الرئيس نيكوالس 

ً
من جهة، فضا

ــنــــزويــــا، مــــن جـــهـــة أخـــــرى،  مـــــــــادورو فــــي فــ
الدبلوماسية  الضغوط  كل  من  الرغم  على 
سياسات  أيضًا  سينتقد  بايدن  األميركية. 

ترامب حيال حلفاء واشنطن التقليديني في 
األطلسي،  األوروبـــي وحلف شمال  االتحاد 
البلدان  أن هــذه  الحالي  الرئيس  يــرى  فيما 
ــن دون  ــن مــ ــطـ ــنـ ــن واشـ ــم تـــعـــد تــســتــفــيــد مــ لــ
ُمــقــابــل. فــي املــقــابــل، لـــدى الــرجــلــني وجــهــات 
نــظــر مــتــقــاربــة حـــيـــال ضــــــرورة االنــســحــاب 
األميركي من أفغانستان، ال سيما أن إدارة 
تـــرامـــب بـــــدأت مـــحـــادثـــات ســــام مـــع حــركــة 
أميركي من  انسحاب  لبدء  طالبان، تمهيدًا 

أفغانستان في نهاية املطاف.
فــــــي حــمــلــتــه  تــــــرامــــــب ســــيــــركــــز  يـــــبـــــدو أن 
الــرئــاســيــة عــلــى مـــا يــعــتــبــره إنـــجـــازيـــن في 

انــســحــاب إدارتــــه من  الــخــارجــيــة:  سياسته 
االتــفــاق الــنــووي اإليـــرانـــي، والــدعــم املطلق 
ــاع عن  ــدفـ ــلــزم بـــايـــدن الـ إلســـرائـــيـــل، مـــا ســُي
ضــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى مـــا يــعــتــبــره »إرث 
أوباما في املنطقة«، أي االتفاق النووي مع 
طهران. أما في مسألة الدعم إلسرائيل، فقد 
يــكــون بــايــدن املــرشــح الــديــمــقــراطــي األكــثــر 
قبواًل بالنسبة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي 
أنه كان يؤدي  بنيامني نتنياهو، ال سيما 
ــتـــرات الــتــوتــر  دورًا فـــي الـــوســـاطـــة خــــال فـ
بــني أوبـــامـــا ونــتــنــيــاهــو مــن خـــال منصبه 
كــنــائــب لــلــرئــيــس فــي ذلـــك الــحــني. بــالــتــالــي 
الــدفــاع عن  قــد يستخدم بــايــدن سجله فــي 
واشنطن  بقاء  عن  للدفاع  إسرائيل كحجة 
أمام  النووي. كما سيكون  في هذا االتفاق 
سياسته  تخبط  عن  الــدفــاع  تحدي  ترامب 
ــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاالنـــســـحـــاب  ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
توصية  تجاوز  عندما  ال سيما  األميركي، 
وزارة الدفاع )البنتاغون( في هذا السياق، 
الــدفــاع جيمس  إلــى استقالة وزيــر  ما أدى 

ماتيس نهاية العام املاضي.
ولبايدن أيضًا سجل متناقض فيما يتعلق 
حروب  في  والتدخل  الخارجية  بالسياسة 
خــارجــيــة. فــهــو بـــدأ حــيــاتــه الــســيــاســيــة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عــــام 1973 عــبــر مــواقــف 
مناهضة لحرب فييتنام )1955 1975(، كما 
إثر  الخليج عــام 1991،  اعترض على حــرب 
الــعــراق للكويت عــام 1990، ثم بدء  اجتياح 
لتحريرها  مشتركة  وعربية  غربية  عملية 
مــنــهــا. لــكــن فـــي املــقــابــل دعــــم بـــايـــدن تــدخــل 
الحلف األطلسي في البوسنة عامي 1994-

1995 وصّوت في الكونغرس لصالح إعطاء 
تفويض للرئيس جــورج بــوش االبــن بغزو 
العراق عام 2003، وكان مع عمليات الحلف 
األطلسي في ليبيا عام 2011. لكنه اعترض 
على رفع عديد القوات األميركية في العراق 
 ،2011 ــام  ــ عـ أفـــغـــانـــســـتـــان  ــي  ــ وفـ  2007 ــام  ــ عـ
ونصح أوباما عام 2011 بعدم املوافقة على 
أســامــة  الــقــاعــدة،  زعــيــم تنظيم  قــتــل  عملية 
بــن الدن. كــمــا أدى دورًا مــحــوريــًا فــي رســم 

السياسة األمــيــركــيــة فــي الــعــراق، حــني كان 
نــائــبــًا لــلــرئــيــس، بــعــدمــا كــتــب مـــقـــااًل مثيرًا 
للجدل في صحيفة »نيويورك تايمز« عام 
فــدرالــي،  إقــامــة نظام  2006، تحدث فيه عــن 

لتخفيف حدة التوتر والعنف.
ــة، بـــايـــدن كــــان مـــؤيـــدًا لتسليح  فـــي ســــوريــ
مضبوط للمعارضة السورية وكان متشددًا 
ــــش«. كما  فــي الــحــرب عــلــى مــا يــســمــى »داعــ
اتهم تركيا والسعودية واإلمارات عام 2014 
واملتطرفني  القاعدة  تنظيم  ودعــم  بتمويل 
في سورية، قبل أن يعتذر عن هذا التصريح. 
أمــا أهــم مــا سيواجهه بــايــدن فــي الحمات 
الــرئــاســيــة املقبلة فــهــو الــدفــاع عــن مــبــررات 
في  قيادي  دور  تأدية  عن  واشنطن  تراجع 

الشرق األوسط خال عهد أوباما.
لــكــل مــن تــرامــب وبـــايـــدن اتــجــاهــات لرفض 
منطق التدخل في حروب خارجية، لكنهما 
ــواقــــف مـــن مــنــطــلــقــات  ــران عـــن هــــذه املــ ــّبـ ــعـ يـ
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة. غــيــر أنــــه فــيــمــا يتعلق 
ــلـــم، يــمــكــن اعــتــبــار  ــسـ بــقــضــايــا الــــحــــرب والـ
 في السياسات الخارجية 

ً
بايدن أكثر تدخا

مقارنة مع ترامب وأوبــامــا. ويعتقد بايدن 
»مـــركـــزيـــة دور أمـــيـــركـــا فـــي قـــيـــادة نــظــام  بــــ
لــيــبــرالــي عــاملــي عــبــر دبــلــومــاســيــة مــتــعــددة 
األطـــــــراف«. فـــي املــقــابــل يــســعــى تـــرامـــب إلــى 
ل« مستندة إلى 

ّ
إرساء سياسة »عدم التدخ

على  األخــرى  البلدان  مع  التفاعل  اختصار 
الدبلوماسية والتجارة مع تفادي الحروب، 
لــكــن مــقــاربــتــه هــــذه ســّجــلــت اســـتـــثـــنـــاًء مع 

له في األزمة الفنزويلية.
ّ

تدخ
 وكـــــان بـــايـــدن انــتــقــد بـــشـــدة خــــال الــفــتــرة 
األخيرة سياسة ترامب في الشرق األوسط، 
وقال العام املاضي إن »لدى ترامب على ما 
يــبــدو عــاقــة حــب مــع الــطــغــاة«. كــمــا انتقد 
تعامل الرئيس مع القيادة السعودية غداة 
اإلعامي جمال خاشقجي في  قتل  جريمة 
في  التركية،  إسطنبول  فــي  اململكة  ســفــارة 
العلم  مـــع  املـــاضـــي.  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
رئيسًا، سيكون  بايدن  انتخاب  احتمال  أن 
ســيــنــاريــو مــثــيــرًا لــلــقــلــق لــحــكــومــات تركيا 
وإســـرائـــيـــل والـــســـعـــوديـــة، ال ســيــمــا نتيجة 
أوباما  مــع بعض سياسات  بــايــدن  تماهي 
ــطـــن إلـــــى االتـــفـــاق  ــنـ واحــــتــــمــــال إعـــــــادة واشـ
الـــنـــووي اإليـــرانـــي، وتــكــثــيــف الــدعــم لــقــوات 
ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة »قــــســــد« وتـــعـــديـــل 

دينامية العاقات األميركية-السعودية.
ســتــعــتــمــد املـــنـــاظـــرات املــرتــقــبــة بـــني تــرامــب 
إلــى حّد  الخارجية  السياسة  وبايدن حــول 
كبير على ما قد يحصل في العام الحالي، 
ال ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــطــة اإلمـــــــاءات 
الفلسطينية  القضية  لتصفية  األمــيــركــيــة 
»صفقة القرن«، ومصير  املعروفة إعاميًا بـ
السياسة األميركية في شمال سورية، وإذا 
ما كان بمقدور ترامب تأكيد إعان انتهاء 
الحرب على »داعش«، أم أن التنظيم سيعود 
ــــي نـــســـخـــة جـــــديـــــدة، بــعــد  ــهــــة فـ ــواجــ إلــــــى الــ
البغدادي  بكر  أبــو  لزعيمه  املــرئــي  الظهور 
املــاضــي. كما يمكن للشرق األوســط  الشهر 
أيـــضـــًا أن يــفــاجــئ االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
األميركية بتطور جديد يفرض نفسه على 

هذه املناظرات.
باختصار، هذه املنازلة اآلتية بني الرجلني 
هي معركة بني رؤيتني متناقضتني ألميركا 
نفسها ولــســيــاســتــهــا فــي الــشــرق األوســــط، 
تداعيات  لها  هي معركة سياسية سيكون 
فــاز ترامب أو  كبيرة على املنطقة في حــال 

خسر االنتخابات.

المنازلة اآلتية 
بين ترامب وبايدن

في  والوسائل  السبل  لجنة  أصــدرت 
وهي  األمــيــركــي،  ــواب  ــن ال مجلس 
المسائل  على  ــراف  ــ اإلش المكلفة 
أمرًا  السبت،  الجمعة  ليل  المالية، 
للرئيس  ضريبية  بيانات  على  للحصول 
األميركي دونالد ترامب الذي يرفض 
معركة  بفتح  ينذر  مــا  تسليمها، 
ــذ أســابــيــع،  ــة. ومــن ــرس قــضــائــيــة ش
منوتشن  ستيفن  المالية  وزير  يتشاجر 
القضية  بشأن  اللجنة  وديمقراطيو 
نظرًا العتباره أن طلب الديمقراطيين 
ويطرح  شرعي«  »هدف  إلى  يفتقر 

»مسائل دستورية خطرة«.

معركة البيانات 
الضريبية

الغالف

واشنطن ــ جو معكرون

منذ إعان نائب الرئيس األسبق 
ــدن تـــرشـــيـــحـــه رســمــيــًا  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
لانتخابات الرئاسية األميركية، 
ــواط فــي  ــ ــأشــ ــ ــلـــي بــ ــعـ ــفـ ــدر الـ ــتــــصــ أصــــبــــح املــ
التمهيدية  لانتخابات  الــرأي  استطاعات 
فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي تــمــهــيــدًا ملــواجــهــة 
محتملة في االنتخابات العامة مع الرئيس 
الحالي دونالد ترامب. بدأ الرجان اختبار 
شهرًا   18 بعد  على  االنتخابية  رسائلهما 
مـــن انــتــخــابــات الـــعـــام املــقــبــل الــتــي ســتــقــرر 
السياسة  ومــســتــقــبــل  تــرامــب  إدارة  مــصــيــر 

األميركية في الشرق األوسط.
أمـــام 20 مرشحًا  لــبــايــدن  التنافسية  املــيــزة 
ومـــرشـــحـــة فـــي الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، هي 

بايدن يمكنه مقارعة 
ترامب وتسليط الضوء 

على عيوبه

برر بايدن ترشحه بالقول 
إن القيم الرئيسية لألمة 

على المحك

صراع على هوية أميركا وسياستها
بــطــبــيــعــة الــــحــــال خـــبـــرتـــه فــــي الـــحـــكـــم وفـــي 
ــان نــائــب  ــن الـــقـــومـــي، فــقــد كــ ــ ســيــاســات األمـ
الــرئــيــس بـــــاراك أوبـــامـــا عــلــى مــــدى ثــمــانــي 
 عـــن خــدمــتــه 36 عـــامـــًا في 

ً
ســــنــــوات، فـــضـــا

ــي مــجــلــس  ــة فــ ــيـ ــارجـ لــجــنــة الــــعــــاقــــات الـــخـ
الــشــيــوخ، بــمــا فــي ذلـــك رئــيــس هـــذه اللجنة 
هو  عمليًا،  بايدن  و2018.   2016 عامي  بني 
املرشح الوحيد الذي يمكنه مقارعة ترامب 
)72 عامًا( وتسليط الضوء على عيوبه في 
عملية صنع قرارات األمن القومي. لكن هذه 
املــيــزة هــي أيــضــًا واحــــدة مــن نــقــاط ضعف 
باعتباره يمثل مؤسسة  عــامــًا(   76( بــايــدن 
ــزداد قــاعــدتــه  ــ ــذي تـ الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــ

شبابًا مع الوقت ويميل أكثر إلى اليسار.
الــقــاعــدة الشعبية لــكــل مــن تــرامــب وبــايــدن 
ــار الـــســـيـــاســـة األمــيــركــيــة  عـــلـــى يـــمـــني ويــــســ

أعلن الرئيس الديمقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب، جيري نادلر، 
ليل الجمعة السبت، أن المدعي الخاص روبرت مولر )الصورة( لن يحضر 
الكونغرس  إلــى  المقبل  األســبــوع 
تحقيقه  ــول  ح استماع  لجلسة 
بشأن التدخل الروسي في االنتخابات 
الرئاسية عام 2016، لكن المفاوضات 
مستمرة. وأضاف »نفاوض معه، 
العدل«.  نتحدث معه ومع وزارة 
استجواب  الديمقراطيون  ويعتزم 
بعرقلة  ــات  ــه ــب ش بــشــأن  مــولــر 
ترامب  دونــالــد  األميركي   الرئيس 

عمل القضاء.

ال موعد لجلسة استماع لمولر

)Getty( يركز ترامب على بايدن العتباره أنه يمثل تهديدًا رئيسيًا له

البيت األبيض ينتظر اتصاًال من اإليرانيينالحرب االستباقية ضد خصم الرئيس تمتد إلى أوكرانيا

واشنطن ـ العربي الجديد

»إمــــا جـــو الــشــريــر وإمــــا بــيــرنــي املــجــنــون«، 
ترامب،  دونــالــد  األميركي  الرئيس  حسمها 
بتحديد جو بايدن وبيرني ساندرز كأبرز 
شخصيتني ديمقراطيتني سيكون أحدهما 
املقبلة،  الرئاسية  االنتخابات  فــي  منافسه 
 ،2020 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  املــقــررة 
على الــرغــم مــن وجــود أكثر مــن 20 مرشحًا 
ديمقراطيًا حتى اليوم. ولعل حظوظ بايدن 
املرتفعة بالوصول إلى املرحلة النهائية في 
الــســبــاق االنــتــخــابــي، هــي مــا تــدفــع الرئيس 
 هـــجـــوم اســتــبــاقــي 

ّ
األمـــيـــركـــي وفــريــقــه لـــشـــن

أسابيع  فمنذ  الــســابــق.  الرئيس  نائب  على 
يــضــاعــف تــرامــب هــجــمــاتــه عــلــى بـــايـــدن، ما 
أنــه يعتبره خصما حقيقيًا. وفي  يــدل على 
نــهــايــة إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي قـــال تــرامــب 
ــايـــدن »أعـــرفـــه  ــن بـ ــيـــوز« عـ لــقــنــاة »فـــوكـــس نـ
منذ زمن بعيد. إنه رجل ضعيف«. وأضاف 
ــكـــون قـــــــادرًا عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــرئــيــس  ــن يـ ــ »لـ
أؤكــد  أن  يمكنني  جينبينغ،  شــي  الصيني 
لكم ذلك. إنه مستوى آخر من الطاقة والذكاء 
ــاد تـــرامـــب لــلــتــغــريــد الجمعة  صـــراحـــة«. وعــ
 »في رأيي سيكون املرشح الديمقراطي 

ً
قائا

الشرير وإمــا بيرني  إمــا جو  )لانتخابات( 
ــــون«. وأضـــــــــاف »يـــخـــتـــفـــي اآلخـــــــرون  ــنـ ــ ــــجـ املـ
بسرعة البرق!« وذلك في إشارة إلى نحو 20 

واشنطن، طهران ــ العربي الجديد

تــواصــل الـــواليـــات املــتــحــدة تــعــزيــز تــواجــدهــا 
ــرق األوســـــــــط ومــنــطــقــة  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ الـــعـــســـكـــري فـ
الــخــلــيــج، ردًا عــلــى مـــا تـــقـــول إنـــهـــا تــهــديــدات 
إيــرانــيــة مــتــزايــدة، مــع إعانها إرســـال سفينة 
ــــخ  ــــواريـ هـــجـــومـــيـــة جـــــديـــــدة وبـــــطـــــاريـــــات صـ
ــــريـــــوت« إلـــــى املـــنـــطـــقـــة. لـــكـــن الــتــصــعــيــد  ــاتـ ــ »بـ
العسكري تقابله رسائل أميركية باالستعداد 
للتفاوض مع طهران، التي ال تزال تستبعد أي 

هجوم أميركي عليها.
وفـــيـــمـــا كـــــان حـــديـــث الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
يتصاعد، كشفت قناة »سي إن إن« األميركية 
 عن مصدر دبلوماسي، أن البيت األبيض 

ً
نقا

تـــواصـــل مـــع مــســؤولــني ســويــســريــني، لتمرير 
رقــــم هـــاتـــف لـــإيـــرانـــيـــني لـــاتـــصـــال بــالــرئــيــس 
اإليرانيون  إذا طلب  تــرامــب  دونــالــد  األميركي 
ــدر إن  ــ ــــصـ ــن الـــســـويـــســـريـــني ذلــــــــك. وقــــــــال املـ ــ مـ
الرقم  موا 

ّ
يسل لــن  األرجـــح  على  السويسريني 

ــك بــالــتــحــديــد،  ــ ــــون ذلــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مــــا لــــم يـــطـــلـــب اإليـ
مضيفًا: »لــم يطلب اإليرانيون ذلــك بعد، ومن 
ــــك«. وفـــي ظــل عــدم  غــيــر املــرجــح أن يــطــلــبــوا ذلـ
وجــــود عـــاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع إيــــــران، لــدى 
الــواليــات املتحدة اتــفــاق مــع سويسرا لتمثيل 
املــصــالــح األمــيــركــيــة فـــي إيــــــران. وكــــان تــرامــب 
أن  فــي مؤتمر صــحــافــي، الخميس: »أود  قـــال، 
أرى اإليرانيني يتصلون بي«. وأضاف: »يجب 
أن يتصلوا. إذا فعلوا ذلك فسنكون منفتحني 
عــلــى الــحــديــث مــعــهــم«. جــــاء هــــذا الــتــطــور مع 

للحزب  التمهيدية  االنتخابات  في  مرشحًا 
الديمقراطي. 

الـــهـــجـــوم الـــكـــامـــي الـــــذي بـــــدأه تـــرامـــب على 
النائب السابق لباراك أوباما، تطور سريعًا 
ــة بـــايـــدن. وأعــلــن  ــ ــراك مـــن فــريــقــه إلدانـ إلـــى حــ
الـــشـــخـــصـــي  املــــحــــامــــي  جــــولــــيــــانــــي،  رودي 
للرئيس األميركي، يوم الجمعة املاضي، أنه 
يعتزم السفر إلى أوكرانيا ملطالبة السلطات 
»عاقات  حــول  واحــد  تحقيقني،  بفتح  هناك 
مــشــبــوهــة« هــنــاك لــنــجــل جــو بـــايـــدن، هانتر  
األوكرانية  الطاقة  شركة  لصالح  عمل  الــذي 
»بـــوريـــســـمـــا هـــولـــدنـــغـــز«، والـــثـــانـــي يــتــعــلــق 
بالتحقق مما إذا كان مسؤولون أوكرانيون 
ــوا مـــســـاعـــدة املــنــافــســة الــديــمــقــراطــيــة  ــاولــ حــ
انتخابات  خال  كلينتون،  هياري  السابقة 
مــــــزورة  ــق  ــ ــائـ ــ وثـ إصـــــــــدار  خــــــال  ــن  ــ مـ  ،2016
مــرتــبــطــة بــالــرئــيــس الــســابــق لــحــمــلــة تــرامــب 
االنــتــخــابــيــة بـــول مــانــافــورت، والــــذي يقضي 
عـــقـــوبـــة بــالــســجــن بـــعـــد إدانــــتــــه بــاالحــتــيــال 
الخاص  املحقق  أجـــراه  الـــذي  التحقيق  عقب 
روبـــرت مولر فــي احتمال تدخل روســيــا في 
االنــتــخــابــات واحــتــمــال حــصــول تــواطــؤ بني 
اتــهــم بالتآمر  كــمــا  تــرامــب ومــوســكــو.  حملة 
عــلــى خــلــفــيــة عــمــلــه مـــع الــرئــيــس األوكـــرانـــي 
السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه املوالي 
لروسيا في الفترة من 2005 إلى 2014. واتهم 
قانوني  غير  بشكل  تصرف  بأنه  مانافورت 
مايني  على  وحصل  يانوكوفيتش،  لصالح 
ــام بــتــبــيــيــضــهــا عــبــر عــــدد من  ــ الــــــــدوالرات وقـ

الدول ولم يسدد ضرائب عليها.
لكن جولياني تراجع سريعًا عن عزمه السفر 
التحقيقني،  بــفــتــح  للمطالبة  أوكــرانــيــا  إلـــى 
على الرغم من قوله إن التحقيقني سيفيدان 
موكله سياسيًا في االنتخابات املقبلة. وبرر 
جــولــيــانــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »فــوكــس 
نيوز«، تراجعه عن قرار السفر إلى أوكرانيا 
»إمــكــانــيــة أن يــتــم اســتــغــال ذلــــك مـــن قبل  بـــ
أعداء الرئيس... في بعض الحاالت هم أعداء 
الواليات املتحدة«، من دون توضيح إضافي.
أن  أنباء »أسوشييتد بــرس«،  وذكــرت وكالة 
خطط جولياني ملطالبة أوكرانيا بفتح مثل 
واســعــة من  انــتــقــادات  لقيت  التحقيقات  تلك 

إعـــان واشنطن عــن إرســـال املــزيــد مــن قواتها 
األميركية  الــدفــاع  وزارة  وأعلنت  املنطقة.  إلــى 
التهديدات  على  ردًا  أنــه  الجمعة  )البنتاغون( 
املفترضة من إيران، باتت السفينة الحربية »يو 
متنها  على  تضم  التي  ارلينغتون«،  إس  إس 
قـــوات مــن املــاريــنــز وعــربــات برمائية ومــعــدات 
»باتريوت«  إلــى جانب منظومة  ومــروحــيــات، 
للدفاع الجوي، في طريقها إلى الشرق األوسط. 
وتنضم هــذه التعزيزات إلــى حاملة الطائرات 
»أبراهام لنكولن« وقاذفات من طراز »بي-52« 
أرسلت في األيام األخيرة إلى منطقة الخليج، 

ما يفاقم الضغوط على إيران.
وذكــــر الــبــنــتــاغــون أن هــــذه الــتــعــزيــزات تــأتــي 
اإليرانية  الجاهزية  رفــع  مــؤشــرات  على  »ردًا 
لشن عمليات هجومية ضد القوات األميركية 
ومــصــالــحــنــا«. وأضــــاف أنـــه »يــواصــل مراقبة 
ــرانـــي وجــيــشــه وشــركــائــه  أنــشــطــة الــنــظــام اإليـ
عــن كــثــب«، مــشــددًا فــي الــوقــت نفسه عــلــى أن 
الــواليــات املتحدة »ال تسعى لــنــزاع مــع إيــران 
ــن الـــقـــوات  ــاع عــ ــدفـ ــلـ لــكــنــنــا عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـ

واملصالح األميركية في املنطقة«. 
فـــي الــســيــاق، أظـــهـــرت تــقــاريــر اســتــخــبــاراتــيــة 
األغــلــب  عــلــى  ــران  إيــ أن  إن«  إن  نشرتها »ســـي 
ــيـــرة املــــدى  ــواريـــــخ بـــالـــســـتـــيـــة قـــصـ تــــحــــرك صـــ
وصــواريــخ »كـــروز« على مــن قـــوارب صغيرة 
الــثــوري اإليــرانــي في الخليج،  تابعة للحرس 
ــذه  هــ أن  ــقـــد  ــتـ يـــعـ األمـــــيـــــركـــــي  ــيــــش  ــجــ الــ وأن 
الـــصـــواريـــخ يــمــكــن أن يــتــم إطــاقــهــا مـــن هــذه 
األميركية  اإلدارة  وكــانــت  الصغيرة.  الــقــوارب 
للماحة البحرية، قالت إن إيران قد تستهدف 
ســفــنــًا تــجــاريــة أمــيــركــيــة، بــمــا يــشــمــل نــاقــات 
الــنــفــط، أثـــنـــاء إبــحــارهــا عــبــر املـــمـــرات املــائــيــة 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط. وقــــالــــت إدارة 
»إيــران ووكاؤها قد يردون  البحرية  املاحة 
ــتـــجـــاريـــة، بـــمـــا يــشــمــل  بـــاســـتـــهـــداف الـــســـفـــن الـ
األميركية  الحربية  السفن  أو  النفط،  نــاقــات 
فـــي الــبــحــر األحـــمـــر ومــضــيــق بــــاب املـــنـــدب أو 
ــقـــاريـــر تــشــيــر إلـــى  ــتـ الـــخـــلـــيـــج«. وأضــــافــــت »الـ
اســـتـــعـــداد إيــــرانــــي مـــتـــزايـــد لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

هجومية ضد القوات واملصالح األميركية«.
فـــي املــقــابــل، ال تــــزال طـــهـــران تــتــمــســك بــرفــض 
التفاوض مع واشنطن، مع استبعادها حربًا 

وأمــيــركــا«، معتبرًا أنــه »لــوال هــذا الـــدور، لكان 
بينهما«. ودعا  التوتر  إدارة  الطرفني  بإمكان 
اإلدارة األميركية إلــى »عــدم الــوقــوع في خطأ 
 »بطبيعة 

ً
فــي الــحــســابــات الــعــســكــريــة«، قــائــا

يــهــددون في  الــحــال، العسكريون اإليــرانــيــون 
هذه الظروف كي ال ترتكب واشنطن حماقة«. 
 إن تـــرامـــب على 

ً
وتـــابـــع فــاحــت بــيــشــه قـــائـــا

ضــوء هــذه األوضـــاع يتحدث عــن »التفاوض 
ــيـــًا  ــة«، داعـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــوة فــــي الـــســـاحـــة الـ ــ كــــــــأداة قــ
السلطات اإليرانية لتحديد شروط للتفاوض 
»ألن إيران دولة عظيمة والدول الكبرى تتخذ 
قــرارات كبيرة«. كما أكــد أنــه »ليس مسموحا 
ــال مـــن األحــــــوال أن نــقــحــم الــبــاد  لــنــا بــــأي حــ
فــــي أزمــــــة يــمــكــن تـــفـــاديـــهـــا«. وكــــــان الــرئــيــس 
ــانـــي، قــد حـــدد فــي وقــت  ــرانـــي حــســن روحـ اإليـ
سابق، شرطني إلجراء أي تفاوض مع اإلدارة 
على  العقوبات  عن  تراجعها  هما  األميركية، 
بـــاده وتــقــديــم االعــتــذار لــهــا. فيما كــان نائب 
القائد العام للحرس الثوري اإليراني، يدالله 
جواني، قد رفض بشكل قاطع الجمعة إجراء 

أي حوار مع واشنطن.
ــقــــوات  ــد الــ ــائــ ــن قــ ــلــ عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أعــ
البحرية للحرس الثوري اإليراني، علي رضا 
ــــس، أن الـــحـــرس مـــتـــواجـــد في  تــنــغــســيــري، أمـ
الــثــورة اإلسامية،  للدفاع عــن  املــجــاالت  كافة 
و»له حضور جوًا وبحرًا وبرًا«. وفيما يتعلق 
ــي  ــ ــ بـــآخـــر الــــتــــطــــورات بــــني الـــجـــانـــبـــني األوروبـ
واإليراني، بعد أن حددت طهران مهلة ستني 
ــال رئــيــس  ــ ــًا لـــلـــتـــجـــاوب مــــع مــطــالــبــهــا، قـ يـــومـ
الخارجية  للعاقات  االســتــراتــيــجــي  املجلس 
اإليــــرانــــيــــة، كـــمـــال خـــــــرازي، أمــــس الــســبــت من 
مع  لقائه  خــال  بــاريــس  الفرنسية  العاصمة 
رئيسة لجنة العاقات الخارجية في الجمعية 
ــيـــز، إن  ــارنـ الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة، مـــاريـــل دوسـ
»مهلة الشهرين هي فرصة جيدة ألوروبا لكي 
تسرع في تفعيل آلية دعم املبادالت التجارية 
واملالية مع إيــران )إنستكس( وتعويض بطء 
ــنـــووي«.  ــفـــاق الـ ــا، لــتــمــنــع مـــوت االتـ ــهـ اتـ ــراء إجـ
ــرانـــي لــديــه  ــــرازي أن »الــشــعــب اإليـ ــــاف خـ وأضـ
نـــظـــرة مــتــشــائــمــة جـــــدًا تـــجـــاه أوروبــــــــا لــعــدم 
النووي،  االتفاق  بموجب  تعهداتها  تنفيذها 

والتبعية لسياسة العقوبات األميركية«.  )Getty( اعتبر جولياني أن بايدن لن يصل لالنتخابات قبل التحقيق بالقضية

من تظاهرات ضد الواليات المتحدة في طهران الجمعة )فرانس برس(

مقنعة لدرجة أنه ال توجد طريقة ألن يصل 
إلـــى االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة مــن دون أن يتم 
التحقيق  األفضل  وسيكون  فيها،  التحقيق 
اآلن، ألن ذلك لن يؤثر حقًا على االنتخابات، 
املــقــررة بعد 18 شــهــرًا«. وأضـــاف مدافعًا عن 
نفسه: »ال يوجد شيء غير قانوني في ذلك. 
هذه ليست سياسة خارجية. أنا أطلب منهم 
إجـــــــراء تــحــقــيــق يـــقـــومـــون بــــه بــالــفــعــل فــيــمــا 

أشخاص آخرون يقولون لهم توقفوا«.
مــن جــهــتــه، حـــاول الــرئــيــس األمــيــركــي إبــعــاد 
 الجمعة إنه ال يعرف 

ً
نفسه عن القضية، قائا

سيتحدث  لكنه  جولياني،  رحلة  عن  الكثير 
معه حــول هــذا املــوضــوع، وذلــك قبل اإلعــان 
عن إلغاء الرحلة. ومع هذا املسار الذي يبدو 
للضغط  بــه  للسير  يسعى  تــرامــب  فــريــق  أن 
الرئاسية، تبرز  على بايدن قبل االنتخابات 
مخاوف من دخول ترامب رسميًا على الخط 
إلطــاق تحقيقات فــي الــداخــل ضــد منافسه. 
يــوم  »بوليتيكو«  لـ فــي حــديــث  تــرامــب  ــال  وقـ
الجمعة إنه سيكون »من املناسب« أن يناقش 
مع وزير العدل وليام بار إجراء تحقيق تجاه 
بــايــدن، أو ابــنــه هــانــتــر. وأضــــاف: »بالتأكيد 

ِقــبــل أعـــضـــاء ديــمــقــراطــيــني فـــي الــكــونــغــرس، 
على  للحصول  علنية  محاولة  ذلــك  اعتبروا 
االنتخابات  على  للتأثير  أجنبية  مــســاعــدة 
األمــيــركــيــة. وكــــان جــولــيــانــي كــتــب فـــي وقــت 
ســابــق إلـــى الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كريس 
ــاذا ال ينبغي  ــ  »لــيــشــرح لـــي ملـ

ً
مـــورفـــي قـــائـــا

ــدن«. بــيــنــمــا رد الــنــائــب  ــ ــايـ ــ الــتــحــقــيــق مــــع بـ
الديمقراطي جيري نادلر بالقول إن السياسة 
األميركية في »حالة مؤسفة« إذا كان محامي 

ل أجنبي.
ّ

الرئيس يبحث عن تدخ
وعــلــى الــرغــم مــن إلــغــاء الــرحــلــة، لــم يستبعد 
محامي ترامب إعادة إثارة ملف التحقيقات 
األوكـــرانـــيـــة فـــي املــســتــقــبــل. وقــــال »أنــــا واثـــق 
تــمــامــًا مـــن أن الــحــقــائــق، املــتــعــلــقــة بــبــايــدن، 

سيكون من املناسب التحدث إلى بار )حول 
املــلــف(، لكنني لــم أفــعــل ذلـــك حــتــى اآلن... قد 

يكون هذا وضعًا كبيرًا للغاية«.
ــر مــــخــــاوف مــــن ســـابـــقـــة قــد  ــ ــــذا األمــ ويـــثـــيـــر هـ
يــكــرســهــا تــرامــب قــبــيــل االنــتــخــابــات لــم تكن 
قائمة في وقــت سابق. وقــال مــات أكسلرود، 
وهــو مــســؤول كبير ســابــق فــي وزارة العدل 
اإلدارات  أدركـــــــــت  ــد  ــقــ »لــ أوبــــــامــــــا:  عـــهـــد  ــــي  فـ
الجمهورية والديمقراطية السابقة على حد 
البيت  للفصل بني  الحاسمة  األهمية  ســواء، 
األمــر  يتعلق  عندما  الــعــدل  ووزارة  األبــيــض 
اعتقاد  »إن  الجنائية«، مضيفًا  بالتحقيقات 
النائب  يكلف  أن  يمكن  بأنه  ترامب  الرئيس 
السياسي، هو  منافسه  مع  بالتحقيق  العام 
تــبــاعــد كــبــيــر عــن املـــســـارات الــســابــقــة ويمثل 

اعتداًء خطيرًا على سيادة القانون«.
ــه إلـــى  ــارتــ ــان جـــولـــيـــانـــي يــســعــى مــــن زيــ ــ وكــ
ــــى مــقــابــلــة الـــرئـــيـــس الــجــديــد  ــا، إلـ ــيــ ــرانــ أوكــ
على  لتشجيعه  زيــلــيــنــســكــي،  فــولــوديــمــيــر 
بــايــدن، هانتر، مع  أعــمــال لنجل  فــي  النظر 
لــلــغــاز يملكها مــســؤولــون مــقــربــون  شــركــة 
من السلطة األوكرانية. وعمل هانتر بايدن 
لصالح شركة الطاقة األوكرانية »بوريسما 
هولدنغز« خال والية والده كنائب ألوباما، 
والـــتـــي كــــان يــركــز خــالــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا، 
بــيــنــمــا كـــان تــوظــيــف هــانــتــر مــثــيــرًا للجدل 
في ذلــك الــوقــت. لم يكن لــدى األخير خلفية 
معروفة في كييف، لكن قيل إنه كان يساعد 
في  االستقال  على  الحصول  في  أوكرانيا 

مجال الطاقة عن روسيا.
وتـــدور القضية حــول ضغط مــارســه بايدن، 
لــلــرئــيــس، عــلــى الرئيس  خـــال عمله كــنــائــب 
لطرد  بوروشينكو  بترو  السابق  األوكــرانــي 
املــدعــي الــعــام حينها فيكتور شــوكــني، الــذي 
كــان فــي ذلــك الــوقــت يقود تحقيقًا فــي فساد 
الشركة  وهــي  هولدنغز«،  »بوريسما  شركة 
التي كان يعمل معها هانتر بايدن. وبحسب 
تسريبات صحافية، قال بايدن لبوروشينكو 
العام، فلن تحصل  املدعي  لم يتم فصل  »إذا 
على املال«، وذلك في إشارة إلى دعم أميركي 
كانت واشنطن ستقّدمه  مليار دوالر  بقيمة 

لكييف في تلك الفترة.

ترامب: سيكون المرشح 
الديمقراطي جو الشرير أو 

بيرني المجنون
ق 

ّ
أسلحة نووية، وهــذا ليس طلبًا كبيرًا«، عل

فاحت بيشه بالقول إن »ذلك يعني أن ترامب 
يريد تغييرًا في االتفاق النووي فحسب«.

ــيـــركـــيـــني قــد  واعـــتـــبـــر فـــاحـــت بــيــشــه أن »األمـ
ــان فــــي جــعــبــتــهــم مــن  ــ ــر مــــا كـ ــ اســـتـــخـــدمـــوا آخـ
ــــران«، مــوضــحــًا أن »تــرامــب  الــعــقــوبــات ضــد إيـ
ــر/ ــرايـ ــبـ ــتـــى 11 فـ ــًا مـــهـــلـــة حـ ــقـ ــابـ ــــد حــــــدد سـ قـ

شــبــاط املـــاضـــي وقــــال إن إيـــــران ســتــأتــي إلــى 
ــاريــــخ، لــكــنــه  ــتــ ــة الــــتــــفــــاوض فــــي هـــــذا الــ ــاولــ طــ
فــشــل ولـــم يــصــل إلـــى نــتــيــجــة، فسعى إلعــطــاء 
ــتــــهــــديــــداتــــه«. وأضــــــــاف أن  ــكـــري لــ ــابــــع عـــسـ طــ
استراتيجية ترامب هي »العقوبات ألن عمله 
في املجال االقتصادي، ويتصور أنه من خال 
طاولة  إلــى  طــهــران  يجر  أن  يمكنه  العقوبات 
الـــتـــفـــاوض«، مــعــتــبــرا أن الــرئــيــس األمــيــركــي 
تجاه  عسكرية  استراتيجية  حــتــى  يملك  »ال 
الــتــحــديــات األصــغــر حــجــمــًا«. واتــهــم املــســؤول 
بــدور سلبي  بالقيام  إقليمية  أطرافًا  اإليراني 
 »أنا على قناعة 

ً
بني طهران وواشنطن، قائا

ــدور الــســلــبــي لــاعــبــني اإلقــلــيــمــيــني له  ــ ــأن الــ بــ
تأثيره في املواجهة االستراتيجية بني إيران 

أميركية ضدها. وفي هذا السياق، قال رئيس 
لجنة األمن القومي والسياسة الخارجية في 
الله فاحت بيشه،  اإليــرانــي، حشمت  البرملان 
يملك  ال  األميركي  »الرئيس  إن  السبت،  أمــس 
أساسًا استراتيجية عسكرية ملواجهة إيران«. 
وأضاف في تصريح لوكالة »إيسنا« اإليرانية، 
أن »تــرامــب قــد أدرج على جــدول أعماله إزالــة 
الــتــوتــر وال يــريــد أن تــســود لغة عسكرية بني 
استراتيجية  امتاكه  لعدم  طهران وواشنطن 
عسكرية بــاألســاس«، وذلــك على ما يبدو في 
إشارة إلى تصريحات ترامب األخيرة ودعوته 
للتفاوض. وعن قول ترامب  اإليراني  الجانب 
إن »كل ما نريده من اإليرانيني هو أال يمتلكوا 

مرر البيت األبيض رقم 
هاتف إليصاله لطهران 

للتواصل مع ترامب

سعى محامي الرئيس 
األميركي، رودي 

جولياني، للتحرك خارجيًا 
للضغط على جو بايدن، 

عبر محاولة فتح تحقيق 
في أوكرانيا حول نجل 

األخير، في مسعى لضرب 
خصم الرئيس

في وقت كانت اإلدارة 
األميركية تعلن فيه 

إرسال مزيد من التعزيزات 
العسكرية للشرق األوسط، 

كشف عن مسعى من 
دونالد ترامب لفتح 

خطوط اتصال مع إيران
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محاولة لفهم أسباب تنامي التمثيل

اليمين المتطرف 
واالنتخابات األوروبية

غموض تفاصيل عملية بوركينا فاسو

مادورو: مدير االستخبارات 
نّسق االنقالب

قد تحصل مجموعة 
أوروبا أمم وحريات على 

نحو 80 مقعدًا

بروكسل ــ لبيب فهمي

أن األحـــــــــزاب  ــد  ــ ــؤكــ ــ املــ ــن  ــ مــ بـــــــات 
الـــفـــاشـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا، تــحــديــدًا 
ــيـــمـــن  »الـ أو  ــتــــطــــرف  املــ الــــيــــمــــن 
مشارف  على  نفسه،  يسّمي  كما  الــوطــنــي« 
تــحــقــيــق نـــتـــائـــج مـــتـــقـــدمـــة فــــي انـــتـــخـــابـــات 
ــــي، املــقــررة بــن 23 مــايــو/ الــبــرملــان األوروبــ

أيــــار الــحــالــي و26 مــنــه، عــكــس فــشــلــهــا في 
األوروبـــي،  الــبــرملــان  بنظام   

ً
فعمال بلدانها. 

ــة، يــجــتــمــع  ــيــ ــنــ وعــــكــــس الــــبــــرملــــانــــات الــــوطــ
الـــنـــواب فـــي مــجــمــوعــات ســيــاســيــة، تــتــكــّون 
ــا مــجــمــوعــة  ــ ــــداهـ ــن أحـــــــزاب مــخــتــلــفــة. إحـ مــ
»أوروبــا أمم وحريات« التي تضم األحزاب 
الــرأي  آخــر استطالعات  املتطرفة. وبحسب 
فــيــمــكــن لــهــذه املــجــمــوعــة أن تــضــاعــف عــدد 
الــبــرملــان األوروبــــي، لتنتقل من  فــي  نوابها 
37 مــقــعــدًا حــالــيــا إلــــى أكــثــر مـــن 80 مــقــعــدًا 
فـــي الــــــدورة املــقــبــلــة مـــن أصــــل 705 مــقــاعــد. 
وهـــو مــا سيجعل »أوروبـــــا أمـــم وحــريــات« 
تحتل املركز الرابع على الئحة املجموعات 
الــســيــاق، فّسرت  فــي  السياسية األوروبـــيـــة. 
الــخــبــيــرة فـــي الــــشــــؤون األوروبـــــيـــــة، كــيــارا 
ديفيليشي، ظاهرة تصاعد تمثيل األحزاب 
األوروبـــي  االتــحــاد  فــي مؤسسات  املتطرفة 
بــعــكــس وضــعــهــا فـــي بــلــدانــهــا، بــالــقــول إن 
»األنظمة االنتخابية في مجموعة من الدول 
األوروبــيــة ال تسمح بوصول هــذه األحــزاب 
إلــــى الـــبـــرملـــانـــات الـــوطـــنـــيـــة، بــيــنــمــا يسمح 

ــا، لــكــنــه ال يــــــؤدي إلـــــى تــغــيــيــرات  ــيـ ــتـــونـ إسـ
كبيرة من ناحية عدد املقاعد على املستوى 
األوروبــــــي. أمـــا بــالــنــســبــة للتجمع الــوطــنــي 
الفرنسي بزعامة مارين لوبان، فإن النتيجة 
ــرأي تــرجــح  ــ الــتــي تــتــوقــعــهــا اســتــطــالعــات الـ

حـــصـــولـــه عـــلـــى 22 فــــي املــــائــــة مــــن مــجــمــوع 
أصــــــوات الــنــاخــبــن الــفــرنــســيــن مـــا يــعــادل 
نتائج الحزب في انتخابات 2014 حن حقق 

أعلى مستوى له بنسبة 25.4 في املائة«.
ومن املنتظر هيمنة اإليطالين والفرنسين 
ــات«،  ــريــ عــلــى مــجــمــوعــة »أوروبــــــــا أمــــم وحــ
واحــتــالل نصف عــدد املقاعد. وفــي الوضع 
التجمع  يفقد  الـــرأي،  الستطالعات  الحالي 
الــوطــنــي الــفــرنــســي ملــاريــن لـــوبـــان، الجبهة 
الــوطــنــيــة ســابــقــا، مــوقــعــه املــتــقــدم لــصــالــح 
سالفيني.  ملاتيو  اإليطالية  الشمال  رابطة 
وبــحــســب فــرانــشــون، فــإنــه »عــلــى الــرغــم من 
الــتــوقــعــات بــحــصــول املــجــمــوعــة عــلــى أكــثــر 

مــن 80 مــقــعــدًا، فــإن ذلــك لــن يمنحها الــوزن 
السياسة  على  كبير  بشكل  للتأثير  الكافي 
األوروبــــيــــة. ولــكــن ســيــكــون لــهــا دور جــذاب 
ــات األخــــــــــــرى مــن  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ عــــلــــى بــــعــــض املـ
املــنــاهــضــن للبناء األوروبـــــي، وحــتــى على 
بعض األطراف التي تنتمي إلى املجموعات 
التقليدية مثل حزب االتحاد املدني املجري 
للرئيس فيكتور أوربان، املنتمي إلى الحزب 
الــشــعــب األوروبـــــي الــيــمــيــنــي، أو حـــزب حق 
كاجنسكي،  يــاروســالف  للبولندي  وعــدالــة 
املحافظن، خصوصا  لــواء  املنضوي تحت 
فـــي مــواضــيــع مــثــل الـــهـــجـــرة، وصــالحــيــات 

املفوضية األوروبية أو التكامل األوروبي.

8
سياسة

قبل أقل من أسبوعين 
على االنتخابات األوروبية، 

تبدو األحزاب اليمينية 
المتطرفة قادرة على 

مضاعفة حضورها 
البرلماني ألسباب عدة

ثالثة من الرهائن خالل زيارة رئيس بوركينا فاسو )فرانس برس(

غوايدو دعا إلى تظاهرات جديدة )رونالدو شيميدت/فرانس برس(

)Getty/تحضيرات في بولندا لالنتخابات األوروبية )أومار ماركيز

باريس ــ محمد المزديوي

مــا يـــزال الكثير مــن الــغــمــوض يــلــف عملية 
تحرير أربع رهائن هم فرنسيان وأميركية 
وكورية جنوبية خالل عملية قادتها القوات 
الجمعة في شمال  الخميس  ليل  الفرنسية 
ـــتـــل خــاللــهــا جــنــديــان 

ُ
بــوركــيــنــا فـــاســـو، وق

فـــرنـــســـيـــان، إذ لــــم يـــتـــم الـــكـــشـــف عــــن هــويــة 
قــدرة  عــن سبب  ُيكشف  لــم  كما  املختطفن، 
اثنن من الخاطفن على اإلفــالت من قوات 
الجيش  قــائــد  وقـــال  الــعــدد.  كبيرة  فرنسية 
الـــفـــرنـــســـي الــــجــــنــــرال فـــرنـــســـوا لـــوكـــوانـــتـــر، 
فـــي بـــيـــان، إن الــعــمــلــيــة تــحــقــقــت »بــتــحــريــك 
)الــفــرنــســيــة ملكافحة  بــرخــان  قــــدرات عملية 
ـــل الـــقـــوات الــبــوركــيــنــيــة 

ّ
الــجــهــاديــن( وتـــدخ

ــارات«.  ــبــ ــخــ ــتــ ــركــــي فــــي االســ ــيــ والـــــدعـــــم األمــ
وأعربت واشنطن من جهتها عن »شكرها« 
لفرنسا لتحرير الرهائن »ساملن«، وبينهم 
الخاطفن خالل  مــن  أربــعــة  وقــتــل  أميركية. 
الفرنسي،  الجيش  قــيــادة  بحسب  العملية، 
التي لم تعِط معلومات عن هوية املجموعة 
أكــد أن العملية  لــوكــوانــتــور  الــخــاطــفــة. لكن 
جاءت لتفادي نقل الرهائن إلى جهادين من 
كتيبة ماسينا الناشطة في مالي املجاورة. 
بيك  باتريك  الفرنسيان  السائحان  طف 

ُ
وخ

األول من مايو/أيار  ولــوران السيمويا في 
الــحــالــي فــي بــنــن. وعــثــر عــلــى جــثــة املــرشــد 
السياحي البنيني الذي كان برفقتهما، قبل 
نحو أسبوع في حديقة بندجاري الوطنية 
حــيــث كــانــا يــقــومــان بــرحــلــة ســفــاري. وعثر 

على سيارتهما بعد ذلك في شرق بوركينا 
فاسو املجاورة، والتي تعيش حالة تدهور 

أمني منذ 3 سنوات. 
وبــحــســب بــيــان صـــادر عــن قــصــر اإللــيــزيــه، 

ـــتـــل »عـــســـكـــريـــان فــرنــســيــان فـــي املــعــركــة، 
ُ
ق

بياربون  دو  سيدريك  الصف  ضابط  هما 
ــلـــو،  ــيـ بـــيـــرتـــونـــسـ آالن  ــــف  ــــصـ الـ ــط  ــ ــابــ ــ وضــ
وكالهما في قيادة العمليات الخاصة ومن 
قوة اوبير البحرية«، مشيرًا إلى أن الرئيس 
إيمانويل ماكرون، يرأس »مطلع األسبوع 

املقبل« حفل تكريم وطني للعسكرين. 
من جهتها، شكرت وزيــرة الدفاع الفرنسية 
فلورانس بارلي في بيان »مجموعة القوات 
التي قامت بهذه العملية املركبة«، خصوصا 
»دعم حلفائنا األميركين الثمن« و»تعاون 
لت 

ّ
وتدخ فــاســو«.  وبوركينا  بنن  سلطات 

ــرة فـــي بــوركــيــنــا فــاســو  فــرنــســا أكـــثـــر مـــن مــ
في إطــار عملية »بــرخــان« التي تضّم 4500 
عــســكــري فــرنــســي مــنــتــشــريــن فـــي الــســاحــل. 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الفرنسي جــان-ايــف 
لودريان لوكالة »فرانس برس« الجمعة »في 
هذه املنطقة عدم أمان مطلق يتسّبب به في 
إرهــابــيــة وجماعات  نفسه جماعات  الــوقــت 
مضيفا  عرقية«،  خــالفــات  وأحيانا  مهربن 
أنه سيجري تحديد »املسؤولن« عن عملية 
الـــخـــطـــف »بـــأقـــصـــى ســــرعــــة«، فــيــمــا وصـــف 
مـــســـؤولـــون فـــرنـــســـيـــون الـــخـــاطـــفـــن بــأنــهــم 
»إرهابيون« كانوا يعتزمون تسليم الرهائن 
في  الــقــاعــدة  تنظيم  مــع  لــجــمــاعــة متحالفة 
دولة مالي املجاورة. ونصح وزير الخارجية 
الفرنسي مواطنيه بأن يحترموا توصيات 
الوزارة بعدم الذهاب إلى »املناطق الحمراء« 
أي الخطرة التي تحددها، علما بأن املنطقة 
بن  مــن  كانت  السائحان  فيها  التي خطف 

تلك املناطق.
وتحدث املسؤولون الفرنسيون عن العملية 
ــا عـــّبـــر عــنــه  بـــوصـــفـــهـــا »إنــــــجــــــازًا«، وهـــــو مــ
في  الدولية  العالقات  عن  السابق  املسؤول 
ــان الــبــحــريــة الــفــرنــســيــة، األمـــيـــرال جــان  ــ أركـ
ــذي شـــــرح فــــي تــصــريــح  ــ ــ لــــويــــس فـــيـــشـــو، الـ
لــراديــو »فــرانــس أنــفــو«، أن »جــنــود النخبة 
تــوجــهــوا إلـــى لــقــاء الـــعـــدو مـــن أجـــل الــتــأكــد 
التحام،  من عدم املساس بالرهائن، فحدث 
ــا هو  وســـقـــط الـــجـــنـــديـــان«. وأضــــــاف أن »مــ
صعب، هــو تــواجــد الجنود فــي وضعية لم 
الــبــدايــة«. وعـــّدد املــراحــل  تكن منتظرة، فــي 
ــبـــدء الـــهـــجـــوم،  الـــتـــي اســتــغــرقــهــا اإلعــــــــداد لـ
مــــن الـــبـــحـــث عــــن مــــكــــان تــــواجــــد الـــرهـــائـــن، 
التتبع  األمــر  املــكــان، توّجب  اكتشاف  وبعد 
ــداد لعملية اإلنــقــاذ  الــوقــت نفسه اإلعــ وفــي 
وغـــيـــرهـــا. وكـــشـــف أن الــجــنــديــن الــقــتــيــلــن 
كانا معتادين على العمل في ظروف بالغة 
الـــخـــطـــورة، خــصــوصــا فـــي الـــصـــحـــراء، على 
اعــتــبــار أنــهــا شــهــدت الــعــديــد مــن العمليات 
لهما بكونهما »توّجها 

َ
الخاصة. وبرر مقت

مــن دون فتح  مــبــاشــر،  الــعــدو، بشكل  للقاء 
النار، بشكل مسبق، خالفا ملا هو معتاد، من 
الخسائر، وتمت مهاجمة  التقليل من  أجل 
مــســلــحــن ومـــحـــاولـــة مـــفـــاجـــأتـــهـــم. وكـــانـــت 

مرحلة االقتراب من 200 متر مكشوفة«.

على  هجومها  الفنزويلية  السلطات  واصلت 
املــســؤولــن عــن الــتــمــرد الــفــاشــل على الرئيس 
ــــط تـــوجـــيـــه األخـــيـــر  نـــيـــكـــوالس مـــــــــادورو، وسـ
أصابع االتهام إلى مدير جهاز االستخبارات 
الـــســـابـــق، كــريــســتــوفــر فـــيـــغـــيـــرا، »بــتــنــســيــق« 
مــحــاولــة الــعــصــيــان، مــعــتــبــرًا أنـــه »جــاســوس 
إيــه )وكــالــة االســتــخــبــارات املركزية  للسي آي 
ــادورو، فــي كــلــمــة بثها  ــ األمــيــركــيــة(«. وقــــال مــ
في  »نجحنا  السبت  الجمعة  ليل  التلفزيون 
من  تجنيده  تــّم  فيغيرا  كريستوفر  أن  إثــبــات 
قبل ســي آي إيــه قبل أكثر مــن عــام، وأنــه كان 
يعمل كخائن، كجاسوس، كمندّس«، من دون 
تقديم أدلــة على ذلــك. وأشــار إلــى أن »فيغيرا 
قــام بتنسيق االنقالب الفاشل الــذي دعــا إليه 
الفنزويلية، خـــوان غــاويــدو،  املــعــارضــة  زعــيــم 
املاضي«. وأكد مادورو  إبريل/نيسان  في 30 
أن »فيغيرا سيدفع ثمن خيانته قريبا«. وكان 
فيغيرا فّر بعد هذه املحاولة، كما أعلن نائب 

الرئيس األميركي مايك بنس.
ــرة مــــن نــــــواب املـــعـــارضـــة  ــم عـــشـ ــهـ قـــضـــائـــيـــا، اتـ
»بالخيانة العظمى« و»الــتــآمــر«. وأبــرز هؤالء 
نائب رئيس الجمعية الوطنية )البرملان(، إدغار 
زامـــبـــرانـــو. وذكــــرت املــحــكــمــة الــعــلــيــا أن »أقـــرب 
ــع في  ــ ــــف ووضـ ــوان غـــوايـــدو أوقـ ــ مــســاعــدي خـ
االحتجاز املوقت في سجن الشرطة العسكرية، 
فــي فــــورت تــيــونــا«، أكــبــر مــجــمــع عــســكــري في 
ــواب الــعــشــرة  ــنــ ــــن الــ الــعــاصــمــة كـــــاراكـــــاس. ومـ
املــتــهــمــن، لــجــأ ثــالثــة إلــــى مــقــار دبــلــومــاســيــة 
أجنبية، بينما أعلن رابع، هو لويس فلوريدو، 
ــــى كــولــومــبــيــا  ــه فــــر إلـ ــ فــــي تــســجــيــل فـــيـــديـــو أنـ

»ليحتمي من نظام مستعد لسجن نواب«.
ــرات أمـــس  ــاهــ ــظــ ــــى تــ ــا إلــ ــ ــدو دعــ ــ ــوايـ ــ وكـــــــان غـ
يــفــتــرض أن تــحــدد مــــدى تــأيــيــد املــعــارضــن 
ملــادورو لــه، بعد ثالثة أشهر ونصف الشهر 
عــلــى إعــــالن املـــعـــارض، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 35 

عاما، نفسه رئيسا بالوكالة للبالد. وتصف 
الحكومة جــهــود غــوايــدو لــطــرد مـــادورو من 
ــقـــالب« تدعمها  الــســلــطــة بــأنــهــا مــحــاولــة »انـ

إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب.
مــن جــهــة أخــــرى، دانـــت الــبــحــريــة الفنزويلية، 
أميركية  ل سفينة حربية 

ّ
الجمعة، توغ مساء 

بالقرب  الحصرية،  االقتصادية  منطقتها  في 
من حدود مياهها اإلقليمية. وقالت كاراكاس 
جـــــي جــيــمــس،  ــو أس ســـــي  يـــ ــة  ــنـ ــيـ ــفـ »الـــسـ إن 
اقــتــربــت حــتــى نــقــطــة تــبــعــد 26 كــيــلــومــتــرًا عن 
ســواحــل فــنــزويــال، يـــوم األربـــعـــاء، قــبــالــة مرفأ 
الغــوايــرا )شــمــال(. وقــد أمرتها سفينة دوريــة 
املنطقة،  بــمــغــادرة  الــالســلــكــي  عــبــر  فنزويلية 
ريــنــدون، من  وامتثلت لألمر«. ورأى مويزس 
في  والدولية  االستراتيجية  الــدراســات  مركز 
القائم سيستمر على  »الــوضــع  أن  واشــنــطــن، 
األرجح«. وأضاف أن »مادورو يمكن أن يواجه 
عزلة، أكبر من أي وقت مضى، على الصعيدين 
ــادي، لــكــن الــضــغــوط  ــتـــصـ الــدبــلــومــاســي واالقـ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة لـــم تــكــف إلقــنــاعــه هو 

واملحيطن به بالتفاوض حول رحيله«.
ــرز الــشــخــصــيــات املـــعـــاديـــة لــلــرئــيــس  ــ ومــــن أبـ
القومي  اليميني  البرازيلي  نظيره  مـــادورو، 
أغلقت،  كــاراكــاس  وكانت  بولسونارو.  جاير 
ــا مع  فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املــــاضــــي، حــــدودهــ
جــارتــهــا الــكــبــيــرة، عــنــدمــا كـــانـــت املــعــارضــة 
نائب  لكن  إدخـــال مساعدات عبرها.  تــحــاول 
أعلن،  العيسمي،  طــارق  الفنزويلي،  الرئيس 
ــادة فــتــح الـــحـــدود، وكـــذلـــك فعل  ــ الــجــمــعــة، إعـ
قبالة  الواقعة  الهولندية  الجزيرة  أروبــا  مع 
سواحل فنزويال. وأكدت البرازيل إعادة فتح 
الـــحـــدود. لــكــن فــي املــقــابــل، مــا زالـــت الــحــدود 
مـــع كــولــومــبــيــا والـــجـــزيـــرتـــن الــهــولــنــديــتــن 

األخرين )بونير وكوراساو(، مغلقة. 
)فرانس برس(

غرب  ســاحــل  دول  شــمــال  ــات  ب
وبنين،  تــوغــو  مثل  أفــريــقــيــا، 
تحت الخطر في األشهر األخيرة، 
مع توسع الجماعات المسلحة 
الجبهات  عــدد  تضاعف  التي 
األمر  هــذا  عليها.  تقاتل  التي 
ــدول  ال ــذه  ه سلطات  يــدفــع 
الفرنسيين.  مع  التعاون  لتعزيز 
الرئيس  كتب  السياق  هذا  وفي 
كريستيان  مارك  روش  البوركيني 
»التدخل  »تويتر«:  على  كابوريه 
ــمــشــتــرك، الــذي  الــعــســكــري ال
ســمــح بــتــحــريــر الــرهــائــن، هو 
مكافحة  في  اللتزامنا   ترجمة 

قوى الشرّ«.

تعزيز التعاون

الــنــظــام الــنــســبــي املــطــّبــق فـــي االنــتــخــابــات 
األوروبـــــيـــــة لـــهـــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى مــقــاعــد. 
التصويت  ــزاب مــن  كــمــا تستفيد هـــذه األحــ
الغاضب، فالعديد من املواطنن يستعملون 
هذه االنتخابات فقط للتعبير عن رفضهم 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــن الــــســــيــــاســــات االقـ ملـــجـــمـــوعـــة مـ

واالجتماعية«.
ــادة املــتــوقــعــة فــي عــدد  ــزيـ ــذه الـ وســتــمــنــح هـ
ــريـــات« املــزيــد من  ــم وحـ مــقــاعــد »أوروبــــــا أمـ
املــــــــوارد، ســـــواء مـــن نــاحــيــة عــــدد املــنــاصــب 
املخصصة للمجموعة والوسائل املالية، أو 
اللوجستية  الوسائل  استخدام  ناحية  من 
لــلــبــرملــان األوروبـــــي. وســيــكــون ذلـــك بمثابة 
املكونة  األطــــراف  مــن  للعديد  دعــم ملموس 
للمجموعة، كما سيعمل على جذب أطراف 
ــى الــتــكــتــل.  ــ أخـــــــرى مــشــتــتــة لـــالنـــضـــمـــام إلــ
ــادة  ــزيــ وأضــــافــــت ديــفــيــلــيــشــي أن »هــــــذه الــ
ستؤهل املجموعة لتولي مناصب رئيسية 
ــلـــجـــان. فــإمــكــانــيــة  فـــي الـــبـــرملـــان كـــرئـــاســـة الـ
الحصول على أحد مناصب نواب الرئيس 
السلطة،  من حيث  رمزية  أكثر  البرملان  في 
ــايـــة، ألن نــــواب الــرئــيــس  ملـــا تــمــنــحــه مـــن دعـ
ــون الــجــلــســة الـــعـــامـــة بــشــكــل دوري،  ــرأســ يــ

ويمتكلون الحق في التعبير بشكل كبير«.
ــــي الــــشــــؤون  ــر الـــخـــبـــيـــر فـ ــبـ ــتـ ــــن جـــهـــتـــه اعـ مـ
فــــي حــديــث  فــــرانــــشــــون،  األوروبـــــــيـــــــة، أالن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هــــذه املــجــمــوعــة  لـــ
ناحية،  فمن  مــزدوجــة.  تستفيد من ظاهرة 
للعديد  الوطني  االنتخابي  النجاح  هناك 
من أعضائها، ال سيما حزب رابطة الشمال 
البلجيكي؛  الفالماني  والتحالف  اإليطالية 
ومن ناحية أخرى، تجتمع بعض املنظمات 
الــســيــاســيــة لــتــكــويــن حـــزب كــمــا هـــو الــحــال 
بالنسبة لحزب بديل من أجل أملانيا، الذي 
تطور من حزب مناهض ألوروبا إلى حزب 
يميني متطرف، أو حزب الشعب الدنماركي 

الذي أصبح أكثر جذرية«.
ولــفــت إلـــى أنـــه »هـــنـــاك بــعــض الــتــقــدم املــهــم 
على املستوى الوطني ملجموعة من األحزاب 
ــرى، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال فـــي فــنــلــنــدا أو  ــ األخــ
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