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تهجير الغوطة

الشرقية، بعد تمدد قوات  الغوطة  الجمعة، من  المدنيين، أمس  تواصل تهجير 
النظام فيها، لتنجح روسيا في مخططها بتفريغ المنطقة، وسط استسالم دولي 
المتحدة  األمم  وصفتها  والتي  هناك،  المأساة  عن  التعبير  تتعدى  ال  ومواقف 

»بجحيم على األرض«

عدنان علي

مخططها  تنفيذ  فــي  روســيــا  تسير 
بــتــهــجــيــر أهـــالـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
ــيــــه مــنــذ  لــــدمــــشــــق، والــــــــذي ســـعـــت إلــ
بـــدء الــهــجــوم الــعــســكــري الــعــنــيــف مــنــهــا ومــن 
ــوات الــنــظــام الـــســـوري عــلــى املــنــطــقــة فـــي 18  قــ
فبراير/ شباط املاضي، وطرحت منذ بدايته 
عروض تهجير على املعارضة التي استمرت 
فــــي رفـــضـــهـــا، حـــتـــى نـــجـــحـــت حـــمـــلـــة الـــنـــظـــام 
ومــوســكــو بتقسيم الــغــوطــة إلــى ثــاثــة أجــزاء 
والــســيــطــرة عــلــى مــســاحــات كــبــيــرة مــنــهــا، ما 
أجــبــر األهــالــي عــلــى الـــخـــروج، وســـط تــضــارب 
عدة  أعلنت جهات  وبينما  األرقــــام.  فــي  كبير 
ــد الــــســــوري لـــحـــقـــوق اإلنـــســـان  بــيــنــهــا املــــرصــ
خــروج نحو 20 ألــف شخص من املنطقة يوم 
عن خروج  السوري  النظام  تحدث  الخميس، 
قــالــت املتحدثة  الــخــمــيــس، فيما  يـــوم  ألــفــا   40
الشؤون  لتنسيق  املتحدة  األمــم  مكتب  باسم 
اإلنـــســـانـــيـــة فــــي ســــوريــــة، لـــيـــنـــدا تــــــوم، مــســاء 
أمس الجمعة، إن ما يتراوح بني 12 و16 ألف 
شــخــص غــــادروا الــغــوطــة الــشــرقــيــة فــي األيـــام 
قالت  الجمعة،  أمــس  وبشأن  املاضية.  القليلة 
في  املئات  أن  »تقارير وردت عن  إن  املتحدثة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة يــواصــلــون الــرحــيــل«، فيما 
تــرجــح تهجير 20  الــروســيــة  التوقعات  كــانــت 
الرغم من  الجمعة. وعلى  أمس  ألفا إضافيني 
املهجرين يوم  أن عــدد  الــتــضــارب، يبقى  هــذا 
الخميس، الذي تجاوز العشرة االف، على أقل 
فــي يوم  التهجير  أرقـــام  أكبر  مــن  تقدير، يعد 

واحد خال الحرب السورية.
ــم يــكــن مــن املــمــكــن لــلــنــظــام الـــســـوري، الــذي  ولـ
عمليات  أكــبــر  تحقيق  روســــي،  بــدعــم  يحظى 
التهجير، لوال تكثيف الضغط العسكري على 
املناطق التي ال تزال تقاوم تقّدم النظام، مع ما 

تطلبه ذلك من بطش باملدنيني.
وُسجل، أمس الجمعة، سقوط ما يزيد عن 60 
 مدنيا، أمس، في قصف من قوات النظام 

ً
قتيا

على مدينة كفر بطنا في الغوطة، فيما سعت 
النظام  تمدد  تــواصــل  ملنع  املعارضة  فصائل 
جانب  إلــى  روســيــا  تستفيد  واملليشيات.كما 
في  أهــالــي  تهجير  تنفيذ مخطط  فــي  النظام 
ما يجري،  الــدولــي على  الصمت  الغوطة، من 
بالتحرك في حال فشلت  األميركي  فالتهديد 
األمــــم املــتــحــدة بــقــي تــهــديــدًا كــامــيــا، كــمــا أن 
قرار مجلس األمن 2401 لهدنة في سورية لم 
ُيطّبق.  هذا األمر عّبر عنه املبعوث األممي إلى 
الــذي أعلن أن  سورية ستيفان دي ميستورا، 
األطراف املعنية بالصراع في سورية، لم تلتزم 

بــالــقــرار 2401، بــوقــف الــقــتــال ملـــدة 30 يــومــا. 
وقــال دي ميستورا، في إفــادة له خال جلسة 
ــن الـــدولـــي، أمــــس، حـــول ســوريــة،  ملــجــلــس األمــ
إن األمــم املتحدة تتلقى »تقارير بنزوح آالف 
املدنيني من الغوطة الشرقية، نتيجة للعملية 
جحيما  يعيشون  الــســكــان  وبـــات  العسكرية، 
والبعض منهم يبحث فقط عن  األرض،  على 
مــجــرد شــربــة مـــاء«. وشـــدد على أن »مكافحة 
الجماعات اإلرهــابــيــة فــي ســوريــة ال يمكن أن 
الــدولــي«، معلنا  القانون  تكون عــذرًا النتهاك 
»أنـــنـــا نـــقـــوم بــتــســيــيــر اتـــصـــاالت بـــني روســيــا 
الــشــام، في  الرحمن، وأحـــرار  وجماعتي فيلق 
الغوطة الشرقية، ولكن با نتيجة حتى اآلن«. 
ولــفــت إلــى أن »وقـــف إطـــاق الــنــار تــم تطبيقه 
فقط فــي بــلــدة دومـــا ولــيــس كــل الــغــوطــة، وأي 

جهود إيجابية مرحب بها«.
من جهته، تفاخر مندوب النظام السوري في 
األمم املتحدة بشار الجعفري، خال الجلسة، 
أن أكثر من 40 ألف مدني خرجوا، الخميس، 
ــان املـــنـــدوب الــفــرنــســي لــدى  ــ مـــن الـــغـــوطـــة. وكـ
ديــاتــر، حذر  فرانسوا  السفير  املتحدة  األمــم 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة قــبــل الــجــلــســة، من 
النظام  ألفــعــال  نتيجة  ستتحول  الــغــوطــة  أن 
السوري، إلى »مقابر مفتوحة«. وقال دياتر، 
إن »األسوأ قادم في الغوطة، وهو لم يأت بعد، 
وستتحول الغوطة إلى مجرد مقابر مفتوحة 

نتيجة ألفعال النظام«.
الحملة  أمــام  والــدولــي  اإلقليمي  االستسام 
عــلــى الــغــوطــة، بـــدا كــذلــك مــن خـــال اجتماع 
وإيـــران  روســيــا  وزراء خارجية  بــني  أستانة 
ــتـــم أمــــــس، عـــلـــى الـــرغـــم  ـ

ُ
ــت وتـــركـــيـــا، الــــــذي اخـ

مــــن الـــتـــفـــاوت فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الـــروســـيـــة 
والتركية. فقد انتهى االجتماع إلى التشديد 
على ضــرورة احترام مناطق خفض التوتر، 
وتــأكــيــد مــواصــلــة الـــــدول الـــثـــاث »مــكــافــحــة 

التنظيمات اإلرهابية«.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغــــلــــو، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــعـــد اخــتــتــام 

االجـــتـــمـــاع، إنـــه نــاقــش مـــع نــظــيــريــه الــروســي 
واإليــــرانــــي، املـــأســـاة اإلنــســانــيــة فـــي الــغــوطــة، 
مؤكدًا ضرورة عدم استهداف املدنيني بحجة 
الــقــضــاء عــلــى اإلرهـــابـــيـــني، وضـــــرورة تطوير 
اإلرهابيني  بني  للتفرقة  خاصة  استراتيجية 
واملــدنــيــني. واعــتــبــر أن الــوضــع اإلنــســانــي في 
غير  اإلنسانية،  الكارثة  مستوى  في  الغوطة 
ــه لـــم يــســجــل أي انــتــقــاد لــروســيــا لــدعــمــهــا  أنــ
هجوم النظام على تلك املنطقة. من جهته، قال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي الفـــروف، 

إن »بـــعـــض زمــائــنــا الــغــربــيــني لــديــهــم رغــبــة 
فــي تــفــادي تــوجــيــه ضــربــات إلـــى اإلرهــابــيــني 
والــحــفــاظ عــلــى قــدراتــهــم الــعــســكــريــة«. وأشـــار 
الفــــــروف خــصــوصــا إلــــى »جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، 
»دور الجهة  بـــ والتي تضطلع على حد قوله، 
االســــتــــفــــزازيــــة فــــي ســـيـــنـــاريـــوهـــات الــاعــبــني 
ــيــــني«. واعــــتــــبــــر أن  ــربــ ــغــ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــني الــ
»تــهــديــد الــواليــات املــتــحــدة بــضــرب العاصمة 
ــبـــول«، مـــؤكـــدًا أنــه  ــقـ الـــســـوريـــة دمـــشـــق غــيــر مـ
ــار حـــول  ــثـ ــتـــي تـ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــضـــجـــة الـ »عـ
الحكومة  دعــم  في  روسيا  الغوطة، ستستمر 
الـــســـوريـــة فـــي جـــهـــودهـــا الـــرامـــيـــة إلــــى تــأمــني 
خروج املدنيني ووصول املساعدات اإلنسانية 
ــى مــــن الـــغـــوطـــة«،  ــرضــ ــاء الـــجـــرحـــى واملــ ــ ــ وإجـ
مشيرًا إلى أن »هذا العمل بدأ يأتي بثماره«، 
إذ غــادر أكثر مــن 12 ألــف مدني الغوطة يوم 
مناطق  أن  الفـــروف  واعتبر  وحـــده.  الخميس 
خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي ســـوريـــة الــتــي حــددهــا 
ــة، ال تـــــزال قـــائـــمـــة، لــكــن الــــدول  ــانـ ــتـ مـــســـار أسـ
الضامنة لم تبحث مسألة توسيع رقعتها أو 
إلــى أن تمديد  إنــشــاء مناطق جــديــدة، مشيرًا 
املــنــاطــق سيتوقف على  هــذه  ســريــان مفعول 
الــدول  الــتــطــورات على األرض. وحـــددت  سير 
الـــثـــاث الــضــامــنــة ملــبــاحــثــات أســتــانــة مــوعــد 

الجولة املقبلة في منتصف شهر مايو/ أيار 
لــــوزراء خارجية  بــيــان مشترك  املــقــبــل، حسب 

الدول الثاث.
في هــذا الوقت، واصلت قــوات النظام ومعها 
للغوطة،  املــكــثــف  الـــروســـي، قصفها  الــطــيــران 
موقعة املزيد من الضحايا املدنيني، في وقت 
تواصل فيه نزوح املدنيني من املنطقة. ودعت 

قــيــادة قــــوات الــنــظــام، فــي بــيــان أمــــس، سكان 
الغوطة إلى الخروج عبر »املعابر اآلمنة« التي 
حددتها، مدعية أنها استعادت السيطرة على 
سبعني في املائة من املناطق التي كانت تحت 

سيطرة »املجموعات اإلرهابية«.
وغـــادر آالف مــن أهــالــي القطاع األوســـط في 
متوجهني  أمــس،  املنطقة،  الشرقية  الغوطة 

إلى مناطق سيطرة النظام في ريف دمشق 
عــن طــريــق معبر مــن معمل »األحــــام« الــذي 
افتتحته قوات النظام بإشراف روسي، على 
أطراف بلدة حمورية. وفتح املعبر، أمس، من 
وساطات،  أي  أو  الفصائل  مع  تنسيق  دون 
ــق نـــاشـــطـــني، لــفــتــوا إلــــى أن الـــنـــظـــام دعــا  وفــ
الراغبني بالخروج من كامل القطاع األوسط 
للتوجه إلى املعبر سيرًا على األقــدام، حيث 
الدوير وعدرا  إلى مساكن  املدنيني  يتم نقل 
ــــف دمــــشــــق، والــــتــــي وصــفــهــا  فــــي مــنــطــقــة ريـ
اعتقال جماعية،  ناشطون بأنها معسكرات 
متخوفني على الخارجني من حــاالت انتقام 
الدفاع  أو تصفية. وأعلنت وزارة  اعتقال  أو 
الــروســيــة أنــهــا تــتــوقــع نــــزوح نــحــو 20 ألــف 
مــــدنــــي، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــــن الـــغـــوطـــة عــبــر 
مركز  باسم  املتحدث  وقــال  اإلنــســانــي.  املمر 
املــصــالــحــة الـــروســـي فــي ســـوريـــة، فاديمير 
زولــوتــوخــني: »غـــادر أكثر مــن 2500 شخص 
بلدتي حمورية وسقبا في الساعات األولى 
مـــن إطــــاق املــمــر اإلنـــســـانـــي، الــجــمــعــة، ومــن 
املــتــوقــع خـــروج آالف آخـــريـــن«. كــذلــك أعلنت 
الدفاع الروسية، أمس، تمديد الهدنة  وزارة 

في دوما ملدة 48 ساعة.
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، واصــــل الــنــظــام مــحــاولــة 
التقّدم في املناطق التي ال تزال تحت سيطرة 
فــصــائــل املــعــارضــة، وارتـــكـــب، أمـــس الجمعة، 
مــجــزرة فــي بــلــدة كــفــر بــطــنــا ذهـــب ضحيتها 
، مــع أنــبــاء عــن مــجــزرة 

ً
أكــثــر مــن ســتــني قــتــيــا

أخــــرى تــم اكــتــشــافــهــا فــي بــلــدة حــمــوريــة بعد 
انسحاب قوات النظام منها. وقال مصدر من 
»العربي الجديد«، إن 61 مدنيا  الدفاع املدني لـ
عــلــى األقـــل قــتــلــوا وأصــيــب الــعــشــرات بــجــروح 
وحـــروق خــطــرة، جلهم مــن النساء واألطــفــال، 
جـــراء الــغــارات الــجــويــة على الــســوق الشعبي 
ــاء الــســكــنــيــة فــــي كـــفـــر بـــطـــنـــا. وقـــالـــت  ــ ــيـ ــ واألحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــصــادر مــن الــغــوطــة لـــ
الــنــظــام اســتــهــدف املــديــنــة بــالــنــابــالــم الــحــارق 
والصواريخ الفراغية، مشيرة إلى وجود جثث 
مدنيني احترقت بعد إصابة منازل أصحابها. 
ــــوري لــحــقــوق  ــــسـ ــد الـ ــرصــ ــن جـــهـــتـــه، قـــــال املــ مــ
اإلنــســان إن أكــثــر مــن 110 أشــخــاص قتلوا أو 
جــرحــوا فــي مــجــزرة كفر بطنا. وكــانــت قــوات 
النظام سيطرت على بلدة جسرين بعد هجوم 
شنته من محوريها الجنوبي من جهة مدينة 
املــلــيــحــة، والــشــرقــي مــن جــهــة بــلــدة االفــتــريــس 
ــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا اإلثــــنــــني املــــاضــــي، مــا  الـ
جعلها على بعد كيلومتر من مشارف مدينة 

كفر بطنا. 
جاء ذلك، وسط محاوالت تقّدم من ِقبل قوات 
النظام على أكثر من محور في جنوب الغوطة 
الرحمن« وفصائل  الذي يسيطر عليه »فيلق 
أخــرى، وسط حرب شــوارع تــدور في املنطقة، 
وفــــي شــمــالــهــا فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة »جــيــش 
اإلسام«، خصوصا بلدة الريحان التي يقول 
النظام إنه سيطر عليها، وهو ما نفاه »جيش 
اإلســـــــــام«، مــــؤكــــدًا مــقــتــل أكـــثـــر مــــن مـــائـــة مــن 

عناصر النظام في تلك املنطقة. 
كــمــا قــصــفــت طـــائـــرات حــربــيــة روســيــة مدينة 
النظام  قـــوات  أيــضــا  استهدفتها  الــتــي  زملكا 
املدينة، وفق  إلــى مقتل 21 مدنيا في  أدى  ما 
ــاع املـــدنـــي أن  ــدفــ ــدنــــي. وأوضــــــح الــ ــاع املــ ــدفــ الــ
الــقــصــف أدى أيــضــا لــجــرح أكــثــر مـــن سبعني 
مــدنــيــا، بــيــنــهــم نــســاء وأطـــفـــال. وكـــانـــت قـــوات 
باتجاه  التقّدم  الخميس،  حاولت،  قد  النظام 
بالفعل  واستطاعت  وسقبا،  حمورية  بلدتي 
الــســيــطــرة عــلــى األولــــــى لــبــعــض الـــوقـــت قبل 
بــهــجــوم معاكس  املــعــارضــة  يــقــوم مقاتلو  أن 

استردوا خاله معظم أحياء املدينة.

نضال محمد وتد

اضطر رئيس حكومة االحتالل، 
 األزمة 

ّ
بنيامني نتنياهو، إلى حل

 عدم الذهاب 
ً
االئتالفية، مفضال

إلى انتخابات مبكرة ألن شركاءه 
في الحكومة، وبتعاون غريب مع 

املعارضة بمن فيها القائمة املشتركة 
لألحزاب العربية، اتحدوا ضد املوعد 

الذي كان يفضله نتنياهو وهو 
يونيو/حزيران املقبل.

أراد نتنياهو االنتخابات املبكرة مع 
اندالع األزمة بداية، كي يتمكن من 

العودة لكرسي رئاسة الحكومة 
 على أكتاف تأييد شعبي 

ً
محمال

عارم قد يصِعب قرار املستشار 
الحكومي اإلسرائيلي بتقديم 

لوائح اتهام رسمية ضده. كاد هذا 
السيناريو ينجح عندما أعلن رئيس 

حزب املعسكر الصهيوني، أفي 
جباي، تأييده الذهاب النتخابات 

مبكرة، لكن حسابات رفاقه النواب 
وباقي األحزاب، فضلت املحافظة 
على قوتها البرملانية الحالية )أو 

لنقل الكراسي( على املخاطرة 
في انتخابات بّينت االستطالعات 

املتتالية، أن الليكود برئاسة نتنياهو 
وحزب ييش عتيد برئاسة يئير لبيد 
الرابحان الوحيدان من املغامرة التي 
هددت بعدم اجتياز حزبي يسرائيل 

بيتينو بقيادة أفيغدور ليبرمان 
وشاس بقيادة أريه درعي نسبة 

الحسم، مع تحطم حزب املعسكر 
الصهيوني وتراجعه من 24 مقعدًا 

إلى 13 مقعدًا في أحسن حال، 
وخسارة القائمة املشتركة لثالثة 

مقاعد هي األخرى.
تخطى نتنياهو األزمة األخيرة، لكن 
األزمات املقبلة ال تبشر له بالخير، 

خصوصًا أن شريكيه في الحكومة 
نفتالي بينت وموشيه كاحلون، 

اختارا بعد »حل األزمة« أن يعلنا 
موقفًا جديدًا بأنهما وحزبيهما قد 

ال يظالن في االئتالف الحكومي 
في حال تقرر نهائيًا تقديم لوائح 
اتهام رسمية ضد نتنياهو، وذلك 

خالفًا ملوقفهما السابق بأنه يمكن 
لنتنياهو البقاء على رأس الحكومة 
حتى بعد توجيه لوائح اتهام ضده.

هذا التغيير في املوقف، يحمل 
عمليًا بذور األزمة املقبلة في مطلع 

شهر مايو/أيار، خصوصًا أن 
ليبرمان يواصل إعالن معارضته 

ملقترح قانون تجنيد الحريديم الذي 
شكل أساسًا لتسوية وحل األزمة 

االئتالفية. ومثل ليبرمان، فإن 
باقي األحزاب العلمانية الصهيونية 

وحزب البيت اليهودي الذي يمثل 
الصهيونية الدينية، لن تسمح 

للحريديم بجني الثمار ومراكمة 
املكاسب على حساب املصوتني 

لها، وهو ما يجعل أمر األزمة املقبلة 
واردًا للغاية لكن هذه املرة وسط 

استعداد األحزاب املنافسة لنتنياهو 
في اليمني لهذه االنتخابات حتى ال 

تأخذ على حني غّرة، كما كاد أن 
يحصل األسبوع املاضي.

شروط تركية للتعاون مع أميركا في سوريةمفاوضات الحوثيين والسعودية: فرصة جديدة للحل؟

روسيا تنفذ 
مخططها بالمجازر 

وصمت العالم

الحدث

صنعاء ـ العربي الجديد

مرة أخرى، يعود الحديث عن مفاوضات بني 
)الحوثيون(،  الله  أنصار  السعودية وجماعة 
في اليمن، في ظل الجولة الخارجية التي يقوم 
بــهــا وفـــد مــن الــجــمــاعــة، بــرئــاســة مــحــمــد عبد 
الــســام، وشملت دواًل أوروبــيــة. ويــأتــي ذلــك، 
بــالــتــزامــن مــع مـــرور عــامــني، على املــفــاوضــات 
الــحــوثــيــة الــســعــوديــة، الــتــي ُكــتــب لــهــا الفشل، 

على الرغم من وصولها إلى مرحلة متقدمة.
والافت عدم وجود أي تأكيد رسمي لحدوث 
املفاوضات لتبقى املعلومات املسربة املصدر 
ــيـــســـي لـــلـــمـــعـــلـــومـــات. والـــــتـــــزم املـــتـــحـــدث  ــرئـ الـ
ــد الــجــمــاعــة  الـــرســـمـــي لــلــحــوثــيــني، رئـــيـــس وفــ
الــصــمــت، إزاء  الــســام،  املــفــاوض، محمد عبد 
األنباء التي تحدثت عن تواصله مع املسؤولني 
قريب  قيادي  ظ مصدر 

َّ
تحف كما  السعوديني. 

مــن وفـــد الــحــوثــيــني املـــفـــاوض، تــواصــلــت معه 
أو  نفي  عن  الجمعة،  أمــس  الجديد«  »العربي 
تأكيد ما تردد من أنباء عن مفاوضات سرية 
بــني الــجــمــاعــة والــســعــوديــة، تــجــري فــي دولــة 
ثــالــثــة، لــلــوصــول إلــــى تــفــاهــمــات مـــن شــأنــهــا 
أن تـــؤدي إلـــى إنــهــاء الــحــرب أو إبــــرام تهدئة 
على األقــل، بني الطرفني. كذلك نفت الحكومة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة ومـــســـؤول فـــي الــتــحــالــف، 
الذي تقوده السعودية، وجود مفاوضات بني 

الرياض والحوثيني. 
لــكــن تــأكــيــد حــــدوث املـــفـــاوضـــات، لـــو بــصــورة 
غــيــر مــبــاشــرة، أتـــى عــلــى لــســان عــضــو املكتب 
»أنــصــار الــلــه«، علي الــقــحــوم، في  السياسي لـــ
حديث مع وكالة »سبوتنيك الروسية«، مشيرًا 
إلى أن املفاوضات غير املباشرة مع السعودية 
تتم عن طريق سلطنة عمان، وهو ما يتقاطع، 
إلـــى حـــد مـــا، مـــع مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة »رويـــتـــرز« 
أول مـــن أمـــس الــتــي نــقــلــت عـــن دبــلــومــاســيــني 
الــتــواصــل بني  إن  ومــســؤولــني يمنيني قولهم 

ــّدم قــــــوات عــمــلــيــة »غــصــن  ــقــ ــع اســــتــــمــــرار تــ مــ
ــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــفـــريـــن  ــيــ ــتــــركــ الـــــزيـــــتـــــون« الــ
القرى  من  املزيد  على  وسيطرتها  السورية، 
لترفع من ضغطها على املسلحني األكراد في 
رجب  التركي  الرئيس  وضــع  عفرين،  مدينة 
طيب أردوغان، شروطا للتعاون مع الواليات 
ــــي »إخـــــــراج  ــد اإلرهــــــــــــاب«، وهــ ــ املـــتـــحـــدة »ضــ
اإلرهابيني من شرقي الفرات«. وجــاءت هذه 
الـــتـــطـــورات بــالــتــزامــن مـــع تــخــوف متصاعد 
على مصير املــدنــيــني فــي مدينة عــفــريــن، مع 
معبر  عــبــر  منها  الــنــزوح  عمليات  اســتــمــرار 

وحيد ال يزال مفتوحا.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الحر  والــســوري  الــتــركــي  الجيشني  سيطرة 
على ثاثة أربــاع منطقة عفرين. وفــي كلمة 
له، أمس، خال مؤتمر لفرع حزبه »العدالة 
والتنمية« في والية أرضروم التركية، أشار 
»لتنظيم  تـــقـــّدم  املــتــحــدة  الــــواليــــات  أن  إلــــى 
ــابـــي )الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة( شــتــى أنـــواع  إرهـ
ويـــرفـــضـــون  ــابـــل،  ــقـ مـ أي  مــــن دون  الــــســــاح 
بيعه لنا باملال، ثم يقولون إنهم ال يدعمون 
اإلرهـــــاب، كــيــف يحصل ذلـــك، هــل بــاإلمــكــان 
تــوضــيــح ذلـــــــك؟«. وأضــــــاف أردوغـــــــــان: »إذا 
الــعــمــل معنا ضد  املــتــحــدة  الـــواليـــات  أرادت 
اإلرهابيني  بــإخــراج  البدء  فعليها  اإلرهـــاب، 
مــن شــرقــي الــفــرات«. وذكـــر أن أنــقــرة ال تــزال 
منفتحة عــلــى كــل عــــروض الــتــعــاون فــي ما 
يتعلق بــمــديــنــة مــنــبــج الــســوريــة. وقــــال إنــه 
الــذي سيسلكه وزيــر  النهج  غير متأكد مــن 
بومبيو  مايك  الجديد  األميركي  الخارجية 
في هذا الشأن. وشّدد على أن باده ستقوم 
ــــب  ــــي إدلـ فـ املــــراقــــبــــة  ــاط  ــقــ نــ بـــتـــوســـيـــع  اآلن 
وإحكامها من جهة، والتوجه إلى منبج من 

جهة أخرى.
ــول« بـــأن  ــ ــاضــ ــ مـــيـــدانـــيـــا، أفـــــــادت وكــــالــــة »األنــ
القوات التركية والجيش الحر سيطرا، أمس، 

الرغم من هذه املؤشرات اإليجابية، فإن  على 
الحركة ال تؤمن باملفاوضات مع السعودية«، 
مــشــيــرًا فــي الــوقــت نــفــســه، إلـــى أن الــســعــوديــة 
تـــحـــاول كــســب الـــوقـــت لــكــن لــيــس لــديــهــا نية 
لرفع الحصار ووقف العدوان ال في املستقبل 
الــقــريــب وال فـــي وقـــت الحــــق. وشــــدد الــقــحــوم 
على أنه خال املفاوضات، أثيرت مسألة فتح 
املـــوانـــئ فــي الــيــمــن، وعــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
ميناء الحديدة على البحر األحمر، مشيرا إلى 

أن األطراف لم توافق بعد على أي بند.
الحوثيني،  جماعة  نفت  نفسه،  السياق  وفــي 
ــــرف بــــ«املـــجـــلـــس  ــعـ ــ ــا ُيـ ــ ــيــــس مـ ــان رئــ ــى لــــســ ــلـ عـ
يكون  أن  الصماد،  األعلى«، صالح  السياسي 
ممثل الجماعة زار السعودية. وقال الصماد، 
اليمنية  األنباء  وكالة  نقلتها  في تصريحات 
الــتــي يــديــرهــا الــحــوثــيــون، »هــنــاك  بنسختها 
من يقول إن محمد عبد السام في السعودية. 
يـــريـــدون ابـــتـــزازنـــا«. وأضــــاف الــصــمــاد، الــذي 
يترأس، واجهة أعلى هيئة سلطة في مناطق 
سيطرة الحوثيني، »نحن نعرف أن السعودية 
ــا ليس  لــيــســت مــســتــعــدة لــلــســام، وأن قـــرارهـ
بيدها، وإال كنا جلسنا على طاولة ونتفاوض 
بيدهم،  ليس  الــقــرار  لكن  الشجعان،  تــفــاوض 
ونـــحـــن لـــن نـــســـاوم بـــكـــرامـــة الــشــعــب الــيــمــنــي 
للناس  يحفظ  نـــراه  فما  إطــاقــا.  وتضحياته 
كرامتهم وتضحياتهم سنمضي فيه، وإذا هم 
يريدون إذالل الشعب اليمني واالنتقاص من 
كرامته سنقول لهم ال، والشعب اليمني معنا 
فـــي ذلـــــك«.  وعــلــى الـــرغـــم مـــن نــفــي الــحــوثــيــني 
الـــســـعـــوديـــة، إال أن مـــصـــدرًا ســيــاســيــا  زيــــــارة 
يمنيا مقربا من الجماعة، رجح، في تصريح 
لـ«العربي الجديد«، أن يكون ممثلو الحوثيني 
قــد الــتــقــوا بممثلني عــن الــجــانــب الــســعــودي، 
خال اللقاءات التي عقدها وفد الجماعة في 
إلى  املاضيني، مشيرًا  الشهرين  مسقط خــال 
الــنــوع من  أن احتضنت هــذا  أن مسقط سبق 

عــلــى حــــدود املــديــنــة الــشــمــالــيــة«. وإزاء هــذا 
الوضع، أعربت األمــم املتحدة عن قلقها إزاء 
عالقني  مدنيني  عن  تتحدث  التي  املعلومات 
في عفرين، تمنعهم القوات الكردية من الفرار 
وُيستخدمون »دروعا بشرية«. وقالت رافينا 
شــمــســدانــي، وهــــي مــتــحــدثــة بـــاســـم مــفــوض 
األمــم املتحدة لحقوق اإلنــســان، فــي لقاء مع 
صحافيني في جنيف أمس، إن »مئات اآلالف 
مــن املــدنــيــني مــعــرضــون لــلــخــطــر«. وأضــافــت 
»نشعر بقلق عميق من خطر مرتفع لتعرض 
مــدنــيــني عــالــقــني لــلــقــتــل والـــجـــرح والــحــصــار 
ــدروع بــشــريــة أو نــزوحــهــم  ــ واســتــخــدامــهــم كـ

بسبب املعارك«.
وقالت شمسداني إن املفوضية تلقت »تقارير 
مقلقة جدًا عن قتلى وجرحى« بينما الغارات 
مستمرة،  الــبــري  القصف  وعمليات  الجوية 
»وكـــذلـــك تــقــاريــر تـــؤكـــد أن الـــقـــوات الــكــرديــة 
تمنع املــدنــيــني مــن مــغــادرة مــديــنــة عــفــريــن«. 
املدنيني  بــأن  تفيد  تقارير  »تلقينا  وتابعت 
الذين لديهم اتصاالت مع السلطة الكردية أو 

الحوثيني والسعوديني يتم في سلطنة عمان 
بشأن حل شامل للصراع. 

ــرز« أن عـــبـــد الـــســـام  ــ ــتــ ــ وبــيــنــمــا ذكــــــرت »رويــ
ــؤولــــني  ــســ ــر مـــــــع مــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــل مـ ــكــ ــشــ تـــــــواصـــــــل بــ
»سبوتنيك«،  لوكالة  القحوم  قــال  سعوديني، 
إنــه »على حــد علمي ال يوجد  أمــس الجمعة، 
وشخصيات  الله  أنــصــار  يجمع  مباشر  لقاء 
ســعــوديــة، وإنــمــا هــنــاك لــقــاءات عــبــر وســطــاء 
مــن سلطنة عــمــان، هــم يــتــوســطــون مــا بيننا 
ــا بـــني الـــســـعـــوديـــة«. وتـــابـــع عــضــو املــكــتــب  ومــ
ــلــــه«: »هــنــاك  الــســيــاســي لــجــمــاعــة »أنــــصــــار الــ
تـــفـــاوض غــيــر مــبــاشــر«، قــبــل أن يــتــحــدث عن 
أنــــه »هـــنـــاك مــــؤشــــرات إيــجــابــيــة إلــــى حـــد ما 
)فــي املــفــاوضــات(«. ووفــقــا ملــا نقل عنه »فإنه 

عــلــى أربــــع قـــرى جــديــدة فــي منطقة عــفــريــن، 
هــــي كـــولـــيـــان فـــوقـــانـــي وكـــولـــيـــان تــحــتــانــي، 
الــتــابــعــتــان لــنــاحــيــة راجــــــو، غـــربـــي عــفــريــن، 
إضـــافـــة إلـــى قــريــتــي كـــوكـــان وداركـــيـــر ضمن 
األربــع،  القرى  ناحية معبطلي، وإثــر تحرير 
مشيرة إلى أن »عدد القرى التي تم تطهيرها 
)أمـــس( مــن اإلرهــابــيــني بلغت 9، إضــافــة إلى 
3 تــــال اســتــراتــيــجــيــة«. وأضـــافـــت أن »عـــدد 
العملية  تطهيرها ضــمــن  تــم  الــتــي  املــنــاطــق 
وصل إلى 261 منطقة، بينها 217 قرية، و44 
نقطة استراتيجية«. من جهته، أعلن الجيش 
التركي أنه ألقى منشورات على شمال منطقة 
األكــراد باالستسام  املقاتلني  عفرين تطالب 

و«الثقة في عدالة« أنقرة.
ومع تصاعد العمليات ترتفع املخاوف على 
مصير املدنيني املحاصرين في مدينة عفرين. 
بأن  اإلنسان  السوري لحقوق  املرصد  وأفــاد 
تلوا، أمس الجمعة، بينهم خمسة 
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أطـــفـــال، فــي قــصــف مــدفــعــي لــلــقــوات التركية 
عــلــى املــديــنــة، مــشــيــرًا إلـــى أن »مـــعـــارك تــدور 

اللقاءات، بحضور دبلوماسيني أجانب خال 
الــعــام 2016، رافــضــا أن يــســمــي مــا حـــدث في 
إلــى مفاوضات، بقدر  وقــت سابق بأنه يرقى 

كونه نقاشات حول وجهتي نظر الجانبني.
وكـــــــان وفـــــد الـــحـــوثـــيـــني املـــــفـــــاوض، بـــرئـــاســـة 
ــاء فــي  ــعــ ــنــ ــد الـــــــســـــــام، غـــــــــادر صــ ــبــ مـــحـــمـــد عــ
الــثــانــي املــاضــي، متوجها إلى  يــنــايــر/كــانــون 
الـــعـــاصـــمـــة الـــُعـــمـــانـــيـــة مـــســـقـــط، حـــيـــث الــتــقــى 
لــدى  معتمدين  دولــيــني  بدبلوماسيني  فيها 
ــاءات أخــــرى لــم ُيــعــلــن عــنــهــا. كما  ــقـ الــيــمــن، ولـ
ــــى طــــهــــران، لــــم تــكــشــف  ــام الــــوفــــد بــــزيــــارة إلـ ــ قـ
ــــام اإليـــرانـــيـــة، قبل  عــنــهــا ســـوى وســـائـــل اإلعـ
أن يتوجه الــوفــد، الــذي يضم إلــى جانب عبد 
الــســام قــيــادات أخـــرى، أبــرزهــا عضو املكتب 
العجري،  املــلــك  عبد  الــجــمــاعــة،  فــي  السياسي 
لــم يتم تسميتها، غير أن  إلــى دول أوروبــيــة، 
الوفد  إلــى قيام  أشــارت  مصادر غير رسمية، 
بــزيــارة إلــى أملانيا، كما ظهر الوفد في صور 
فــي تــركــيــا. وكـــان الفــتــا، أن الــجــمــاعــة، وخــال 
جميع اللقاءات والزيارات الخارجية، لم تنشر 
أي معلومات رسمية، حولها، سواء بتسمية 
الــــدول، الــتــي يــزورهــا الــوفــد، أو عــن تفاصيل 
اللقاءات التي عقدها، باستثناء مسقط، التي 

بقي فيها الوفد أغلب الفترة املاضية.
الــجــديــر بــالــذكــر، أن الــحــديــث عــن مــفــاوضــات 
ســعــوديــة حــوثــيــة فــي دولـــة ثــالــثــة، ومـــن دون 
عــلــم الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة، يـــأتـــي بــعــد مـــرور 
عامني، على االختراق السياسي الكبير، الذي 
حــدث فــي الــعــام 2016، عندما تــوجــه وفــد من 
السام، في 9  الحوثيني، برئاسة محمد عبد 
مــــارس/آذار مــن الــعــام نفسه، إلــى السعودية، 
ــيــــع، وكـــانـــت  ــابــ ــاءات اســـتـــمـــرت أســ ــ ــقـ ــ وعـــقـــد لـ
أولــــى نــتــائــجــهــا، هــدنــة عــلــى الـــحـــدود، إال أن 
املــفــاوضــات الحوثية الــســعــوديــة، ســرعــان ما 
انــهــارت فــي وقــت الحـــق، وتــحــديــدًا مــع نهاية 

يونيو/حزيران من العام نفسه.

القوات املسلحة الكردية وحدهم تمكنوا من 
الــرحــيــل«. وأضــافــت »حــتــى عندما يرحلون، 
فــإنــهــم يـــواجـــهـــون مــخــاطــر كــبــيــرة وعــلــيــهــم 
دفع رشى عندما يصلون إلى األراضي التي 
تسيطر عليها الحكومة، ويقال لهم إذا كنتم 
العودة  فعليكم  األمـــوال  دفــع  تستطيعون  ال 
أدراجــكــم«. وأضــافــت أن »املدنيني عــّبــروا لنا 
عن مخاوفهم الجدية على أمنهم، خصوصا 
قــاذفــات صــواريــخ في  ألن مقاتلني وضــعــوا 

مناطق سكنية«.
ــال رئـــيـــس األركــــــــان الـــتـــركـــي،  ــ فــــي املـــقـــابـــل، قـ
خلوصي أكــار، إن جيش بــاده يولي أهمية 
قــصــوى لــم تــوِلــهــا جــيــوش الــبــلــدان األخـــرى 
ب تعرض املدنيني األبرياء 

ّ
في سورية لتجن

والـــبـــيـــئـــة الــطــبــيــعــيــة ألي أضــــــــرار، حـــتـــى لــو 
فــي عملية »غصن  التأخير  الــبــديــل هــو  كــان 
ــار، فـــي بـــيـــان لـــه أمـــس،  ــ ـــر أكــ ــبَّ الـــزيـــتـــون«. وعـ
عــن أمــلــه فــي بــلــوغ الــقــوات املسلحة التركية 
في  الــعــســكــريــة  بالعملية  املــتــعــلــقــة  أهــدافــهــا 
أسرع وقت ممكن، بفضل الدعم الذي يقدمه 

الشعب التركي وثقته بالقوات املسلحة.
بشكل  مطوقة  باتت  عفرين  مدينة  أن  ُيــذكــر 
ممر وحيد يستخدمه  باستثناء  كامل  شبه 
املدنيون الــذيــن يــفــرون بـــاآلالف إلــى املناطق 
التي يسيطر عليها النظام، كما قال املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان. ومنذ األربعاء، فر 
أكثر من ثاثني ألف مدني من عفرين، حسب 
املـــرصـــد. ويــحــتــمــي الــســكــان فــي األقــبــيــة، في 
وقت تشهد فيه املدينة اكتظاظا سكانيا جراء 
ــّدر املرصد  حــركــة الــنــزوح الكبيرة إلــيــهــا. وقـ
عدد املقيمني فيها بنحو 350 ألفا باإلضافة 
إلــى عــشــرات اآلالف فــي الــقــرى املــجــاورة لها. 
وتــعــانــي املــديــنــة مــن انــقــطــاع خــدمــات املــيــاه 
التركية على  الــقــوات  إثــر سيطرة  والكهرباء 

سد ميدانكي، املزود الرئيسي لها.
)فرانس برس، رويترز، األناضول(

جددت فرنسا الحديث عن »خطها األحمر« في سورية، إذ أعلن رئيس 
األركان الفرنسي الجنرال فرنسوا لوكوانتر، أن فرنسا ستكون قادرة على 
األحمر«  »الخط  تجاوز  تم  إذا  سورية  في  منفرد«  »بشكل  تضرب  أن 
إيمانويل ماكرون، أي االستخدام المؤكد لألسلحة  الرئيس  الذي حدده 
أن  »يمكنكم  أمس:  إذاعي  حديث  في  لوكوانتر،  وأضاف  الكيميائية. 
بهذا  ليدلي  كان  وما  أحمر  خطًا  ليحدد  كان  ما  ماكرون  أن  تتخيلوا 

النوع من التصريحات لو لم يكن يعرف أن لدينا الوسائل للتنفيذ«.

فرنسا تهدد بتحرك منفرد

ترافقت العمليات 
العسكرية مع نزوح آالف 
السكان المحليين من بلدة 

حمورية، فيما أكدت 
مصادر محلية أنه تم 

اكتشاف مجزرة تضم أكثر 
من مائة مدني في بلدتي 

حمورية وسقبا، أمس 
الجمعة، قتلهم جنود 

النظام قبل انسحابهم من 
المدينة. وتحدثت مصادر 
محلية عن حرب عصابات 
تدور داخل بلدة حمورية 
بعد أن تمكنت المعارضة 
من استعادتها، إذ تحاول 

قوات النظام إعادة 
اقتحام البلدة بالتزامن مع 
قصف جوي ومدفعي 

عنيف استهدف سقبا 
وحزة المجاورتين.

تصفيات 
في حمورية 

وسقبا

61 مدنيًا على األقل 
قتلوا وأصيب العشرات 

بجروح  في كفر بطنا 
)عالء محمد/األناضول(

متابعة تقرير

نازحون من عفرين )جورج أورفليان/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

بلجيكا تسحب من الرياض
إدارة مسجد بروكسل

كــون  البلجيكي،  الــعــدل  ــر  أعــلــن وزيـ
ــــس الــجــمــعــة،  ــورة(، أمـ ــ ــــصــ غــيــنــز )الــ
ــاء  ــغــ إلــ قـــــــــررت  بـــــــــاده  ــة  ــومــ ــكــ أن حــ
اتـــفـــاق أبـــــرم قــبــل نــحــو نــصــف قــرن 
إدارة  ســـعـــوديـــة  مـــصـــالـــح  يــــفــــوض 
املسجد الكبير في بروكسل. وتلبي 
واحـــدة  بــذلــك  البلجيكية  الــحــكــومــة 

ــيـــات أصـــدرتـــهـــا  مــــن ســلــســلــة تـــوصـ
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــبـــرملـــانـــيـــة الــتــي 
تشكلت غـــداة اعــتــداءي 22 مــارس/ 
تنظيم  تبناهما  الــلــذيــن   2016 آذار 
»داعــــــــش« وأســــفــــرا عــــن ســـقـــوط 32 
 في بروكسل. وخلصت اللجنة 

ً
قتيا

ــــي نــهــايــة  ــــي نـــتـــائـــج تــحــقــيــقــهــا فـ فـ
املـــاضـــي،  األول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
إلــى أن هــذه املؤسسة تــروج إلسام 

»سلفي وهابي«.
)فرانس برس(

الخطوط الهندية 
ستعبر األجواء السعودية 

إلى إسرائيل
أعــلــنــت شـــركـــة الــخــطــوط الــهــنــديــة، 
طــــائــــراتــــهــــا  أن  ــة،  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ أمـــــــــس 
ســتــعــبــر األجـــــواء الــســعــوديــة خــال 
رحاتها إلــى إســرائــيــل، فــي خطوة 
السعودي  الحظر  مــن  عــقــودًا  تنهي 
الســتــخــدام املــجــال الــجــوي للمملكة 
ملــثــل تــلــك الـــرحـــات. وقـــال املتحدث 
بـــاســـم الـــشـــركـــة، بـــرافـــني بــاتــنــاغــار: 
الهندية  الخطوط  رحـــات  »ستبدأ 
إلى إسرائيل اعتبارًا من 22 مارس/ 
مـــدة  ســتــســتــغــرق  )الــــحــــالــــي(.  آذار 

الرحلة نحو سبع ساعات«.
)فرانس برس(

غوتيريس يطلب 
وقف التدخالت اللبنانية 

في سورية
دعــــا األمـــــني الـــعـــام لـــأمـــم املــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، 
أمــــس الــجــمــعــة، »كـــافـــة املــجــمــوعــات 
واملواطنني اللبنانيني إلى الكف عن 
التدخل فــي الــنــزاع الــســوري«. وقــال 
غـــوتـــيـــريـــس، فــــي تـــقـــريـــر وزع عــلــى 
ــــن الــــدولــــي، إن  أعـــضـــاء مــجــلــس األمـ
»وجود أسلحة غير مشروعة بأيدي 
حزب الله يثير قلقا جديا«. وأضاف 
»لــم يحرز أي تقدم فــي نــزع أسلحة 

الجماعات املسلحة« في لبنان.
)فرانس برس(

قطر ملتزمة 
بتوظيف التعليم 

لمواجهة اإلرهاب
ــــدت قـــطـــر، عـــلـــى لـــســـان ســفــيــرهــا  أكــ
فــي النمسا ومــنــدوبــهــا الــدائــم لدى 
فــي فيينا،  املــتــحــدة  األمـــم  منظمات 
الــشــيــخ عــلــي بـــن جـــاســـم آل ثــانــي، 
ــا بـــدعـــم  ــهــ ــزامــ ــتــ أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، الــ
الـــدولـــي لــصــالــح تحقيق  الـــتـــعـــاون 
الــــــســــــام واالســـــــتـــــــقـــــــرار والــــــرخــــــاء 
في  التعليم  وتــوظــيــف  لــإنــســانــيــة، 
مــواجــهــة الــتــطــرف واإلرهــــــــاب. إلــى 
ذلـــــك، جــــدد مـــديـــر مــكــتــب االتـــصـــال 
الحكومي القطري، الشيخ سيف بن 
أحمد بن سيف آل ثاني، دعوة أمير 
قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
الجماعي  األمــن  اتفاقية  بشأن عقد 
في الشرق األوسط. وأكد التزام قطر 
قــيــادي فــي حــل املشاكل  بلعب دور 

الخطيرة التي تواجه املنطقة. 
)قنا(

مؤتمر باريس: حل 
األزمة الخليجية بالحوار

اتفق املــشــاركــون فــي مؤتمر الــرأي 
الدولي في باريس، أمس الجمعة، 
عــلــى أن الــتــفــاوض والـــحـــوار هما 
ــة الــخــلــيــجــيــة.  ــ الــســبــيــل لــحــل األزمــ
ــفــــة »لـــــومـــــونـــــد«  ــيــ وذكـــــــــــــرت صــــحــ
الفرنسية، أن املشاركني في مؤتمر 
»الـــجـــســـور والـــحـــلـــول فــــي الـــشـــرق 
األوسط« شددوا على أن »الحصار 
املــفــروض على قطر أدى إلــى أزمــة 
فــرقــت عــائــات بأكملها  إنــســانــيــة 

عن بعضها«. 
)قنا(



اإليراني،  اإلسالمي  الشورى  مجلس  لرئيس  الدولية  الشؤون  ومستشار  األول  المساعد  يتحدث 
المنطقة،  في  بالده  دور  عن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة  في  اللهيان،  عبد  أمير  حسين 
التطورات  إلى  إلى »حماس«، كما يتطرق  وعالقاتها مع روسيا وتركيا والسعودية إضافة 

في الساحة األميركية

دونالد  األميركي  الرئيس  استبدل   ■
تــرامــب وزيـــر خارجيته ألســبــاب قال 
، فما تعليقكم 

ً
إنها مرتبطة بإيران أوال

على التغييرات في إدارته؟
تــرامــب،  أن يتوقع تــصــرفــات  ال يمكن ألحــد 
حــتــى األطــــراف األوروبـــيـــة أو املــقــربــون منه 
في البيت األبيض يعجزون عن ذلك، وإيران 
تتوقع أن يــقــوم بــأي شـــيء، ومــع ذلــك أنــا ال 
قـــرار اســتــبــدال وزيـــر خارجيته غير  أرى أن 
مدروس أو متسرع، فترامب يقصد وينوي 
اتــخــاذ خــطــوات جــديــدة تستدعي تغييرات 
ــبـــدال ريـــكـــس تــيــلــرســون  ــتـ فـــي طـــاقـــمـــه، واسـ
في  تشددًا  أكثر  جديدة  سياسات  ستلحقه 

السياسات الخارجية األميركية.

إيــران وعلى  ■ كيف تتوقع أن ينعكس ذلــك على 
االتفاق النووي بشكل خاص؟

بــــكــــل مــا  قــــــامــــــوا  ــيـــــن  ــ ــــركـ ــيـ ــ أعــــتــــقــــد أن األمـ
يستطيعون فعله إزاء إيران طيلة السنوات 
املاضية، ومنذ أن أصبح ترامب رئيسًا بذل 
كـــل مـــا بــاســتــطــاعــتــه، ونــحــن عــلــى ثــقــة بــأن 
الواليات املتحدة في زمن )الرئيس السابق( 
ــا وفــــي زمــــن تـــرامـــب انــتــهــكــت  ــامــ بــــــاراك أوبــ
يتعلق  ما  وفــي  النووية.  املفاوضات  عهود 
باملستقبل لن يأتي ما هو أسوأ مما حصل 
تمديد  ترامب رفضه  أعلن  لو  سابقًا، حتى 
تجميد العقوبات بحق إيــران بعد شهرين، 
فــواشــنــطــن لـــم تــنــفــذ االتـــفـــاق الـــنـــووي كما 

الالزم باألصل.

الــخــيــارات على الطاولة  ■ تحدثتم عــن وجــود كــل 
في حال خرجت أميركا من االتفاق. كونك معنيًا 
إلــزام  لــه  الــذي يحق  البرملان  فــي  الدولية  بالشؤون 
ماهية هذه  تــوضــح   

ّ
هــا االتــفــاق،  الحكومة بفض 

الخيارات؟
ــران وأمــيــركــا،  ــ ــفـــاق لــيــس ثــنــائــيــًا بـــن إيـ االتـ
وإنــمــا دولــي يشمل جهات عــدة، وإلــى حن 
التزام بقية أطرافه ببنوده، فمن الطبيعي أال 
نتخذ خطوات للخروج منه أواًل، لكننا نعلم 
بوجود ضغوط أميركية قد تؤثر على بعض 
الدول مما قد يؤدي لتماهيها مع واشنطن. 
حتى اآلن لم نلمس أي معطيات تشير إلى 
أن األطراف األوروبية ستتماشى مع أميركا 
فــي مــا خــص االتـــفـــاق، لــكــن املـــؤشـــرات تأتي 
ــران في  ــ ــيــــن عـــن دور إيـ مـــن حــديــث األوروبــ
الــصــاروخــي. والجدير  اإلقــلــيــم وعــن ملفها 
إيــران سيكون  قــرار ستتخذه  بالذكر أن أي 
وفقًا للتصرفات العملية لآلخرين، وسيأتي 
فــي حـــال ملــســت تــذرعــا مــن الــــدول الــســت إال 
أميركا أو تأكدت من خرقهم لالتفاق. أما عن 
الخيارات املطروحة على الطاولة والتعامل 
بــاملــثــل، فــقــد ُعـــقـــدت مــــشــــاورات بـــن أطــــراف 
االتفاق  املشرفة على تطبيق  العليا  اللجنة 
في مجلس األمن القومي األعلى، إضافة إلى 
مشاورات سرية في البرملان ال يمكن الكشف 
الــراهــن، ولكنني  الــوقــت  فــي  عــن حيثياتها 
أستطيع أن أقول إن التعامل سيعتمد على 
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مصطلحات استغاللية من قبيل دعم أميركا 
أن  أعتقد  ســوريــة.  فــي  الديمقراطية  للقوى 
األكــراد املتواجدين في كل دولة من املنطقة 
يبقون جــزءًا ال يتجزأ من شعبها، وقمعهم 
ــران، لــكــن الـــحـــرب عــلــى اإلرهــــاب  ــ تــرفــضــه إيــ

مسألة ثانية منفصلة.

■ بــالــنــســبــة لــلــعــاقــات اإليــرانــيــة الــروســيــة، يــدور 
حديث عن خافات بني الطرفني، فإذا لم يكن هذا 
احتكار  تــحــاول روســيــا  ملـــاذا  الــتــقــديــر صحيحًا، 
مــســألــة »الــنــصــر عــلــى اإلرهـــــاب« لنفسها؟ وملـــاذا 
تتحدث عن إعادة اإلعمار في سورية من دون أن 

تذكر إيران؟
الــتــعــاون اإليــرانــي الــروســي مــثــال هــام على 
ــتـــعـــاون اإلقـــلـــيـــمـــي، هـــنـــاك تــفــاهــمــات بن  الـ
طــــهــــران ومـــوســـكـــو إيـــجـــابـــيـــة لــلــغــايــة عــلــى 
وعسكرية  دبلوماسية  سياسية  مستويات 

الــســعــودي لــديــنــا فـــي حــيــنــه وأوضـــحـــت له 
الرغم  بالتصعيد على  أنــه ال رغبة لطهران 
ــلــت 

ّ
مـــن كـــل االنــــزعــــاج، إال أن الـــريـــاض فــض

القطيعة، وهذا ما يتكرر اآلن.
ــات مــن  ــاطــ ــراف طـــرحـــت وســ ــ ــ ــنـــاك أطـ نـــعـــم هـ
ورحبنا  وباكستان،  وتركيا  الجزائر  قبيل 
ــار الــطــبــيــعــي،  ــى املــــســ ــ ــعــــودة الـــعـــالقـــات إلـ بــ
للظروف  وفــقــًا  ذلــك  رفــضــت  السعودية  لكن 
الراهنة. باعتقادي أنه لن يكون هناك خيار 
 أم 

ً
الــعــالقــات معنا عــاجــال أمامها إال إعـــادة 

ــريـــاض إلــى  ، ونــحــن نــرحــب بـــعـــودة الـ
ً
آجـــــال

الطريق العقالني ورفع يدها عن السياسات 
اء.

ّ
العدائية وبأن تعود لدور بن

مسألة  عــلــى  اإليـــرانـــي  التعليق  يــعــرف  الجميع   ■
ل في اليمن، وكما هناك انتقادات للسياسات 

ّ
التدخ

إيـــران  عــلــى  ينطبق  هـــذا  أن  تعتقد  أال  الــســعــوديــة، 
كذلك؟

خــــالل  أواًل،  نـــقـــطـــة  إلــــــــى  ـــر  ــيــ ــ أشـ ــي  ــنــ ــيــ دعــ
أواجــه  والسياسين،  باملسؤولن  اتــي  لــقــاء
دائــمــًا ســـؤااًل مــفــاده أن السعودية تقول إن 
في  بــتــدخــلــهــا  تتعلق  إيــــران  مــع  مشكلتها 
سورية والعراق ولبنان واليمن والبحرين. 
بــكــل وضــــوح أقــــول نــحــن ال نــتــدخــل فــي أي 
بلد لكننا نؤثر في املنطقة. هناك فرق بن 
يعرف  إيـــران  يشجع  مــن  والتأثير،  التدخل 
إسرائيل  وتواجه  فلسطن،  تدافع عن  أنها 
كثيرة.  حــكــومــات عربية  تفعله  ال  مــا  وهــو 
مــا حـــدث فــي املــنــطــقــة أوقــــع الــســعــوديــة في 
مشاكل بينما إيران كانت إلى صف التأثير 
والــتــغــيــيــر اإليــجــابــي، وأمــيــركــا وإســرائــيــل 
خــدعــتــا الــســعــوديــة وأدخــلــتــاهــا فـــي حــرب 
طويلة في اليمن باتت كمستنقع غرقت فيه.

ــــن، وســيــعــلــن عــنــهــا  ــريـ ــ شـــكـــل خــــطــــوات اآلخـ
املسؤولون في الوقت املناسب.

■ قال ترامب إن تمديده لاتفاق سيكون األخير، 
وبوجود واقع أن تصرفاته ال يمكن التنبؤ بها، هل 

تتوقعون شن ضربة عسكرية أميركية ضدكم؟
الظروف الراهنة ال تساعد األميركين على 
اتـــخـــاذ قـــــرار عــســكــري ضـــد إيـــــــران، كــمــا أن 
البنية الدفاعية اإليرانية وعدم إدراك أميركا 
اإليـــرانـــيـــة على  الـــــردود  لحجمها وطــبــيــعــة 
تـــجـــاوزات حــصــلــت خـــالل األعـــــوام السابقة 
ستجعل  عمليًا،  واشــنــطــن  شهدتها  والــتــي 
أميركا تحسب الخطوة جيدًا. ولو كان لدى 
أميركا القدرة على أن تهاجم إيران عسكريًا 
خالل العقود األربعة املاضية ملا ترددت في 
ذلك للحظة، إال أنها كانت عاجزة. صحيح 
أن الواليات املتحدة قد تطلق صواريخ نحو 
املـــطـــروح يتعلق  الـــســـؤال  لــكــن  ثــانــيــة،  دول 
أنها  أعتقد  وال  حـــرب،  إدارة  على  بقدرتها 

قادرة على الدخول في هذا األمر حاليًا.

ــران مــن عملية  ■ فــي الــشــق اإلقــلــيــمــي، مــوقــف إيــ
متأخرًا، حتى  جــاء  في سورية(  )التركية  عفرين 
االنتقاد لتركيا لم يكن شديد اللهجة، لكن طهران 
وتتفاوض  أنقرة  مع  نفسها  الطاولة  على  تجلس 
معها حول سورية وفي الوقت نفسه ترفض عملية 
التناقضات؟  أن تفسر هذه  عفرين، هل تستطيع 
املشترك من  باملوقف  يتعلق صراحة  األمــر  وهــل 

األكراد؟
ــام نـــرفـــض أي تـــدخـــل أجــنــبــي في  بــشــكــل عــ
التنسيق مع  أي دولــة مــن املنطقة مــن دون 
حكومتها. موضوع تركيا يرتبط بشق منه 
بــالــحــرب عــلــى اإلرهـــــاب وشـــق آخـــر يتعلق 

باألكراد. في ما خص الجزء األول، نحن نؤيد 
أي توّجه يتعلق بالدفاع عن األمن القومي 
ــركـــي ويـــشـــكـــل مــعــنــى حــقــيــقــيــًا لــلــحــرب  ــتـ الـ
على اإلرهـــاب، وهــذا من حق أنــقــرة، لكن أي 
عمليات على األراضي السورية أو العراقية 
أمر  البلدين  مع حكومتي  تنسيق  دون  من 
غير سليم من شأنه تعقيد الظروف. نعتقد 
مع  بالتنسيق  تتخذ  تركية  خطوات  أي  ان 
حكومة دمشق وبهدف محاربة اإلرهاب من 

املمكن أن تحمل مبررًا منطقيًا.

الكردية  الفصائل  ف 
ّ
تصن أنــك  ذلــك  يعني  هــل   ■

املوجودة في مناطق الشمال السوري إرهابية؟
الــدول  مــن  عـــددًا  أن  أعتقد  بشكل شخصي، 
ومن بينها أميركا تحاول أن تستغل امللف 
الكردي في املنطقة. شهدنا ذلك في العراق، 
واآلن في سورية، البعض يتذرع باستخدام 

ــلـــى اإلرهـــــــاب  ــلـــحـــرب عـ وأمــــنــــيــــة وتــــهــــدف لـ
ولــتــقــويــة ســيــنــاريــو الـــحـــل الــســيــاســي في 
سورية وحتى إعادة اإلعمار. نحن متفقون 
 ،

ً
على أننا سنساعد سورية اآلن ومستقبال

والحديث عن وجود خالفات في ما يتعلق 
بسورية غير دقيق.

الروسي  بالحليف  تثقون  أنكم  يعني  هــذا  هــل   ■
باملطلق؟

بــالــنــســبــة لـــســـوريـــة فـــــإن الـــتـــقـــاطـــعـــات فــي 
النظر كثيرة وكلها تصب لصالح  وجهات 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون الـــجـــدي فـــي مـــا يخص 

مساعدة السورين ومستقبل بلدهم.

رح موضوع 
ُ
■ بعد إسقاط املقاتلة اإلسرائيلية، ط

الله« في  التواجد االيراني أو تواجد قــوات »حــزب 
ل تهديدًا إلسرائيل. 

ّ
الجنوب السوري، كونها تشك

ــا عــلــى هــذا  ــيـ أال تــتــوقــعــون أن تــفــاوضــكــم روسـ
ــــوزراء  ، وهـــو مــا طلبه )رئــيــس ال

ً
األمـــر مــســتــقــبــا

اإلسرائيلي( بنيامني نتنياهو صراحة منها؟
هــذا  واقــعــيــًا حـــيـــال  ــــون  أكـ ان  أردت  مـــا  إذا 
املـــوضـــوع، فــعــلــّي الــقــول إن هــنــاك اخــتــالفــًا 
فــي وجــهــات الــنــظــر بــن طــهــران ومــوســكــو 
في ما يخص العالقات بينها وبن الكيان 
اإلسرائيلي. هناك واقع جغرافي أن سورية 
تــجــاور هـــذا الــكــيــان غــيــر الــشــرعــي، وإيـــران 
ــيـــل  ــقــــف بــــوجــــه إســـرائـ ــة وتــ ــاومــ ــقــ تــــدعــــم املــ
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــتـــوســـعـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا لـــدى 
إسرائيل.  مع  دبلوماسية  عالقات  موسكو 
هنا يكمن االختالف، لكن حتى بوجود ذلك 
من املمكن أن يستمر التعاون والتفاهم بن 
إيران وروسيا في ما يخص سورية. الكيان 
الصهيوني يحاول استغالل الحرب هناك، 

وقد اخترق أجواء سورية مرات عدة، والرد 
كــان حــازمــًا وغّير  املقاتلة  األخــيــر بإسقاط 

املعادالت.

■ قــلــت ســابــقــًا إن قــائــد فيلق »الـــقـــدس« الــجــنــرال 
قاسم سليماني طلب منك حني كنت في الخارجية 
الــغــرب حول  الــبــاد مــع  يــتــفــاوض دبلوماسيو  أال 

ملفات املنطقة، ما أسباب ذلك؟
ــنـــرال ســلــيــمــانــي أكــــد أنــــه لــيــس علينا  الـــجـ
ــــول أي عــنــاويــن  الـــتـــفـــاوض مــــع أمـــيـــركـــا حـ
وكان  برمته،  الغرب  ال  أميركا  مع  إقليمية، 
ــة دقــيــقــة تــؤكــد  ــ ــّدم لـــي مــســتــنــدات وأدلـ قـــد قــ
ــــش« في  ــ ــات املـــتـــحـــدة تـــدعـــم »داعـ أن الــــواليــ
سورية والعراق عسكريًا وأنها على ارتباط 
أراد الجنرال سليماني أن يوصل  بقادتها. 
األسبق  األميركي  الخارجية  لوزير  رسالة 
إيـــران تعرف تمامًا  أن  جــون كيري مفادها 
ما تفعله بالده، وتدرك سياساتها مزدوجة 
»داعــش«  املعايير، فهي تشكل تحالفًا ضد 

وتدعمه في الوقت نفسه.

أنكم تتفاوضون مع األوروبيني  ■ هل هذا يعني 
حول ملفات إقليمية؟

فــي حــواراتــنــا مــع مسؤولي  لطاملا تطرقنا 
االتحاد األوروبي إلى مسائل األمن الدولي 
واإلقـــلـــيـــمـــي والــــحــــرب عــلــى اإلرهــــــــاب، لكن 
املنطقة  بــأن أي حلول ملسائل  إيـــران تؤمن 
ــا.  ــهـ ــرافـ ــة تـــكـــون بـــالـــحـــوار بــــن أطـ الـــخـــاصـ
الحوار مع الغرب كــان ومــا زال يــدور حول 
األمن واإلرهاب، أما في ما يتعلق بمستقبل 
املنطقة وعناوينها فهذا شأن إقليمي، وهو 
الخليجية  للدول  إيــران كمبادرة  قّدمته  ما 

ودول عربية أخرى، وعرقلته السعودية.

■ لكن وزير الخارجية محمد جواد ظريف اجتمع 
ميونخ،  مؤتمر  هامش  على  كيري  بجون  أخــيــرًا 

فما تعليقك؟
لقاءات من هذا النوع على هامش مؤتمرات 
دولــيــة أمــر طبيعي، كــيــري أعــلــن مـــرات عدة 
أنـــه يــخــالــف ســيــاســات الــرئــيــس األمــيــركــي 
وكان  النووي،  االتفاق  عن  ويدافع  الحالي، 
قـــد أعــلــن ســابــقــًا أن الــســعــوديــة طــلــبــت من 
أمــيــركــا ضــــرب إيـــــران عــســكــريــًا. أمــــا فـــي ما 
ظريف  مــع  بحثها  التي  بالعناوين  يرتبط 
فهذا يخص وزير الخارجية وأعتقد أنه قّدم 

توضيحات حولها.

وجــود  حقيقة  مــا  الــســعــودي،  للملف  بالنسبة   ■
وساطات طرحتها أطراف أتت إلى إيران واجتمعت 

بمسؤولني فيها لحل املشاكل مع الرياض؟
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــالقـ قــــــــــــــررت الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة قــــــطــــــع عـ
الــدبــلــومــاســيــة مــع إيــــران بــقــرار مــســبــق، في 
ذلــك الــوقــت كنت مــســؤواًل مــبــاشــرًا عــن هذا 
ــم أن الـــريـــاض  ــلـ املـــلـــف فـــي الـــخـــارجـــيـــة، وأعـ
كــانــت قــلــقــة مـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي وحــاولــت 
داخــل  كيري  قابل  الفيصل  سعود  عرقلته. 
طــائــرتــه وقــــال لـــه إنــنــا لـــن نــتــحــّمــل تــبــعــات 
االتــفــاق بــن إيـــران والــغــرب وطلب تأجيله، 
رت واشنطن ذلك ألشهر معدودة، وبعد 

ّ
فأخ

التوصل إلى االتفاق ارتفع قلق الرياض من 
تعزيز العالقات اإليرانية األوروبية، فقررت 
أن تــتــخــذ مــــن جــانــبــهــا خــــطــــوات جـــديـــدة، 
إزاء  إيـــران  وأصـــرت على تجاهل حساسية 
إعدام نمر باقر النمر أو االنزعاج من مقتل 
أكثر من 500 حاج في مشعر منى، وساهمت 
بالتحريض أمام مقر سفارتها. وحتى بعد 
ــع الــســفــيــر  اقــتــحــامــهــا تـــواصـــلـــت هــاتــفــيــًا مـ

إيران لن تسمح 
ألميركا باستغالل 
النووي للضغط 

عليها 
)العربي الجديد(

حسين أمير عبد اللهيان
متفقون مع روسيا حول 

سورية ومختلفون بشأن إسرائيل

استبدال تيلرسون ستلحقه 
سياسات أميركية أكثر تشددًا

لن يكون أمام السعودية 
من خيار إال إعادة العالقات 

معنا عاجًال أم آجًال

¶ حسين عبد اللهيان 

هو رئيس الدائرة الدولية 
في البرلمان والمساعد 

األول لرئيسه علي الريجاني 
¶ حاصل على شهادة 

البكالوريوس من قسم 
العالقات الدبلوماسية 
الدولية عام 1991. ثم 

على شهادة الماجستير 
والدكتوراه في العالقات 

الدولية من جامعة طهران
¶ بدأ عمله كخبير سياسي 

في وزارة الخارجية عام 
1992 حتى 1997. ثم تم 

تعيينه نائبًا للسفير في 
السفارة اإليرانية في بغداد 

من 1997 إلى 2001. 
¶ شغل منصب السفير 

اإليراني في البحرين بين
2007 و2010، قبل أن 

يتم تعيينه نائبًا لوزير 
الخارجية ورئيسًا للدائرة 

العربية واألفريقية حتى 
يونيو/حزيران 2016

سيرة

أما  فلسطني،  مسألة  على  كثر  يختلف  ال  قــد   ■
املــثــال فهناك  يتعلق بسورية على سبيل  مــا  فــي 
انــتــقــادات فــي الــشــارع العربي إليـــران بسبب دعم 

خطوات عسكرية. ما تعليقك؟
بعنا سياسات بأبعاد عديدة، 

ّ
في سورية ات

ــذا الــبــلــد،  ــدة هــ ــ ــم وحـ تــعــتــمــد أواًل عــلــى دعــ
وترتبط ثانيًا بدعم السورين، وثالثًا بدعم 
الــتــي تــؤمــن بالحل السياسي ال  املــعــارضــة 
التنظيمات  على  واملحسوبة  املسلحة  تلك 
اإلرهــابــيــة، وأخــيــرًا بدعم األســد، أمــا في ما 
ســـوري. هذا  شــأن  فــهــذا  باملستقبل  يتعلق 
الـــشـــعـــب كـــانـــت لـــديـــه مـــطـــالـــب ديــمــقــراطــيــة 
ظلمته  الخارجية  األطـــراف  لكن  إصالحية، 
له باملطالبة  واستغلت مطالبه ولم تسمح 
الــشــارع بشكل سلمي وبعيدًا  فــي  بحقوقه 
عــن اإلرهـــاب. نعم لقد دعمنا بشار األســد، 
فــي الــوقــت الـــذي وقــفــت ضــده دول صديقة 
أنــه كــان الزعيم  مثل تركيا وقطر، والسبب 
ــة ضــد  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ الــــعــــربــــي الــــــــذي وقـــــــف مـــــع املـ
تتواصل  السعودية  كانت  بينما  إسرائيل، 
سرًا معها وتجاهر اليوم بالتطبيع. سألني 
البريطاني األسبق فيليب  الخارجية  وزير 
هاموند خالل لقاء في 2016 عن سبب دعم 
األســد، فسألته عن سبب عدم دعم حصول 
تــغــيــيــرات فـــي الــبــحــريــن أو عــــدم الــســمــاح 
بتغيير رئيس وزرائها املوجود في منصبه 
وعن  بريطاني،  بدعم  ويحظى   ،1971 منذ 
سبب عدم تحقيق مطالب الشارع الذي قتل 

فيه أكثر من 300 شخص منذ 2011.

مــع حركة  اإليــرانــيــة  للعاقات  بالنسبة  أخــيــرًا   ■
ــتـــي تــحــســنــت فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة  »حـــمـــاس« والـ
امللف  بتحوالت  مرتبط  هــذا  هــل  ملحوظ،  بشكل 

السوري؟
حتى حــن كــانــت أزمـــة ســوريــة فــي ذروتــهــا 
الراهن، لم تنقطع  الوقت  وأكثر تعقيدًا من 
إال  العالقات مع »حماس« وظلت متوازنة، 
اختلفت،  فيها  الــقــيــادات  مــواقــف بعض  أن 
ــــف ال تـــعـــنـــي أن كــــل الـــحـــركـــة  ــواقـ ــ ــذه املـ وهـــــ
ابــتــعــدت عــن إيــــران. إســرائــيــل هاجمت غزة 
بعد الحرب السورية واستطاعت »حماس« 
ــران أن تــقــف بــوجــهــهــا ولـــم تسمح  بــدعــم إيــ
لها باالنتصار. لكن هذا صحيح، العالقات 
عــادت أخيرًا لشكلها الجيد، بعض أسباب 
ــلـــف الـــســـوري،  ــتـــطـــورات املـ ذلــــك مــرتــبــطــة بـ
وأخرى تتعلق بإدراك قادة املقاومة ملساعي 
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة الــرامــيــة إلـــى تطبيع 
العالقات مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى 

السياسات األميركية.

يؤكد حسين عبد اللهيان أن بالده حاورت أميركا »حول الملف النووي 
فقط ال في أي شأن آخر«. ويرى أن وزير الخارجية األميركي السابق جون 
كيري وبصفته مخالفًا جديًا للرئيس األميركي دونالد ترامب ومدافعًا 
ليمنعهم  األوروبيين  جانب  إلى  يبقى  أن  »يحاول  النووي،  االتفاق  عن 
من تخريب االتفاق، ويوصل رسالة إلى إيران مفادها أنه يجب الحفاظ 
عليه، لكنني على قناعة وبشكل شخصي أن باراك أوباما، وكيري معه، 

كانا ينتهكان االتفاق«.

حوار حول النووي فقط

اللهيان،  عبد  أمير  حسين  يشدد 
أميركا  طلب  حول  سؤال  على  ردًا 
الذرية  الدولية للطاقة  الوكالة  من 
تفتيش منشآت إيران العسكرية وغير 
العسكرية، على أن إليران »خطوطًا 
ال  القومي  باألمن  ترتبط  حمراء 
تسمح  ولــن  بها،  المساس  يمكن 
النووي  االتفاق  باستغالل  ألميركا 
كذريعة للضغط عليها، وللتدّخل 
على  محسوبة  أخرى  شؤون  في 
أن  ويضيف  الحمراء«.  خطوطنا 
»الكل في الداخل، من المحسوبين 
ــيــمــيــن والـــيـــســـار وحــتــى  ــى ال ــل ع
على  متفقون  النظام،  منتقدي 

هذا الملف«.

خطوط حمراء

أجرتها في طهرانمقابلة
فرح الزمان شوقي
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واشنطن ـ فكتور شلهوب

تدل أجــواء اإلعــالم والكونغرس ومراكز 
العهد  أن ولــي  اآلراء في واشنطن، على 
الـــســـعـــودي األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
سيلمس خــالل زيــارتــه مطلع األســبــوع 
املقبل إلى واشنطن، بأنه غير ُمرحب به، 
إال إذا اكتفى بـ«حرارة« الترحيب املتوقع 
من قبل الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ــنـــر. الــبــقــيــة مــن  ــاريــــد كـــوشـ ــهــــره جــ وصــ
املعنين واملتابعن أعربت في غالبيتها 
عن كثير من االمتعاض من السياسات 
الــزائــر في  الــتــي يعتمدها  واملــمــارســات 

الداخل واإلقليم.
فــي الــكــونــغــرس، هــنــاك مــشــروع قــانــون 
ديــمــقــراطــي-جــمــهــوري قـــد ُيـــطـــرح على 
ــــوخ،  ــيـ ــ ــشـ ــ ــــت فـــــــي مــــجــــلــــس الـ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
دعمها  بوقف  األميركية  اإلدارة  يطالب 
ــة فــــــي حــــرب  ــعــــوديــ ــلــــســ ــتــــي لــ ــلــــوجــــســ الــ
باألغلبية  املشروع  قد ال يحظى  اليمن. 
الــالزمــة إلقــــراره، لكن القصد مــن طرحه 
بــعــث رســـالـــة مــبــاشــرة إلــــى بـــن ســلــمــان 
ــأن كـــيـــل الـــكـــونـــغـــرس طـــفـــح بــالــنــســبــة  ــ بـ
لــلــيــمــن. وفـــي اإلعــــالم األمــيــركــي، تسود 
األجواء نفسها وأكثر. الصحف الكبرى 
وافتتاحيات  بتقارير  الــزيــارة  استبقت 

الريبة حول توّجهات بن  تطغى عليها 
»قبل  اإلدانــــة.  مــن  قريبة  وبلغة  سلمان 
زيــارتــك أطلق ســراح عشرات الناشطن 
ــن طـــالـــبـــوا بـــإصـــالحـــات تـــزعـــم أنــك  ــذيـ الـ
بوست«  »واشنطن  خاطبته  تتبناها«، 
كان  كذلك  يــومــن.  قبل  افتتاحيتها  فــي 
ــا كــشــفــتــه شــبــكــة »أن بـــي ســي«  الفـــتـــًا مـ
السعودي  العهد  ولــي  أن  اإلخبارية من 
»فــصــل والــدتــه عــن والـــده املــلــك سلمان« 
حتى ال تؤثر على زوجها وتحمله على 
وقف ولي العهد عن متابعة اإلجــراءات 

التي اتخذها.
وســــط هــــذه األجــــــــواء، كـــانـــت قـــد راجـــت 
ــأن الــبــيــت األبــيــض  ــرًا بــ ــيـ تــســريــبــات أخـ
ــول  ــة الـــــــقـــــــرن« حــ ــقــ ــفــ ــن »صــ ــ ــلـــن عــ ــعـ ــيـ سـ
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، عشية 
األبيض  البيت  استقبال بن سلمان في 
يوم الثالثاء أو خالل استقباله له. رفض 
العرض  هــذا  ملثل  الفلسطينية  السلطة 
»يـــجـــعـــل مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى مــحــمــد بــن 
برنارد هيكل،  قــال  كما  قبوله«،  سلمان 
أســتــاذ الـــدراســـات الــشــرق أوســطــيــة في 
جــامــعــة بــريــنــســتــون، خــــالل نـــــدوة يــوم 
األربعاء في مؤسسة كارنغي للدراسات 
فــي واشــنــطــن. مــثــل هـــذا املـــشـــروع الــذي 
يــتــنــّكــر لــحــل الــدولــتــن، يــلــقــى مــعــارضــة 

مــتــنــامــيــة لـــدى جــهــات ومــرجــعــيــات لها 
وزنـــهـــا فـــي حــقــل الــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
واألكـــثـــر أهــمــيــة أن هـــذه الــجــهــات بــدأت 
الــدولــي »إذا  تــعــرب عــن دعــمــهــا للبديل 
التجاوب  عــن  تــرامــب  إدارة  امتنعت  مــا 
ــابــــي الــــــذي طــرحــه  مــــع الـــتـــصـــور اإليــــجــ
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس 
فــي خــطــابــه األخــيــر أمــــام مــجــلــس األمــن 
ــــالن  ــــي إعـ ــا جــــــاء فـ ــ ــي«، حـــســـب مـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ســيــاســي نــشــر فــي صحيفة »نــيــويــورك 
تايمز« وبتوقيع 17 من كبار املسؤولن 
الرئيس  هــؤالء مستشار  مــن  السابقن. 
جورج بوش األب لشؤون األمن القومي 
ــكــــوكــــروفــــت، ورئــــيــــس لــجــنــة  بــــرانــــت ســ
العالقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
ــر، ورئــيــس  ــوغـ الــســيــنــاتــور ريـــتـــشـــارد لـ
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
ــر الــدفــاع  ــ الـــنـــواب لـــي هــامــيــلــتــون، ووزيـ

السابق تشاك هيغل وغيرهم.
ــارة  ــدل عــلــى أن زيـ ــرات تـ كـــل هـــذه املـــؤشـ
ولي العهد السعودي تأتي وسط مناخ 
أميركي غير مواٍت، وما سوف يزيد من 
رتــابــتــهــا أن الــبــيــت األبـــيـــض غــــارق في 
هموم التحقيقات الروسية، كما ينشغل 
بــحــالــة االضـــطـــراب الــقــائــمــة فــي محيط 

الرئيس وإدارته.

أجواء غير ودية بانتظار بن سلمان
رصد تقرير

عثمان المختار

الــحــديــث املـــتـــداول عــلــى نــطــاق واســـع داخــل 
الـــوســـط الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، خــــالل األيــــام 
ــل الــكــتــل  ــمـــويـ ــأن تـ ــة، بــــشــ ــيــ ــاضــ الـــقـــلـــيـــلـــة املــ
السياسية العربية السنية وأحزاب األقليات 
 عليها 

ً
من قبل إيران، أو أنها عرضت تمويال

في هذه االنتخابات، وجد أخيرًا من يردده 
على مستوى رسمي من خــالل تصريحات 
ــر الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس،  ــ وزيـ
ــران  ــ والــــتــــي تــضــمــنــت اتـــهـــامـــًا صـــريـــحـــًا إليـ
البرملانية  بالسعي للتأثير في االنتخابات 
فــي شهر مايو/ املــقــرر تنظيمها  الــعــراقــيــة 

أيار املقبل.
ولــم يــتــردد وزيـــر الــدفــاع األمــيــركــي، بالقول 

فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة لـــدى عــودتــه من 
جولة في الشرق األوسط وأفغانستان، ليل 
ــران تــحــذو حــذو  ــ الــخــمــيــس الــجــمــعــة، إن »إيـ
العراقية.  باالنتخابات  العبث  في  روســيــا« 
: »لــديــنــا أدلــة 

ً
واســتــطــرد وزيـــر الــدفــاع قــائــال

التأثير  تحاول  إيــران  أن  على  للقلق  مثيرة 
بــاســتــخــدام املـــال فــي االنــتــخــابــات العراقية. 
هـــــــذه األمـــــــــــــوال تــــســــتــــخــــدم لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
املرشحن واألصوات. باعتقادنا أنها ليست 
كــمــيــة ضــئــيــلــة مـــن األمــــــوال. وهــــذا أمـــر غير 
مفيد أبدًا«، مشيرًا إلى أنه يتعن على إيران 
السماح للعراقين بأن يختاروا مستقبلهم.

وعلى الرغم من أن الدعم اإليراني لألحزاب 
منذ  الشيعية،  تحديدًا  السياسية،  والكتل 
االحـــتـــالل األمــيــركــي لــلــعــراق 2003 ولــغــايــة 
الـــيـــوم مــعــلــن وال تــنــكــره هــــذه األحـــــــزاب أو 
الـــقـــوى بـــل وتــثــنــي عــلــيــه بــاســتــمــرار، إال أن 

االنـــزعـــاج األمــيــركــي الــيــوم نــابــع مــن دخــول 
إيــــــــــران فـــــي ســــاحــــة الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى الــــقــــوى 
السياسية السنية وأحزاب األقليات خاصة 
 
ً
في نينوى وكركوك. وتعرض إيران تمويال
مــالــيــًا ودعـــمـــًا ملـــشـــاريـــع تــنــمــويــة فـــي املـــدن 
داعش  تنظيم  احتلها  التي  املــدمــرة  السنية 
أو عاثت العمليات العسكرية فيها الخراب، 
والتي تبلغ مساحتها من إجمالي مساحة 
الــعــراق الــعــامــة نــحــو 47 فــي املــائــة. وتشمل 
هذه املناطق األنبار ونينوى وصالح الدين 
وديالى ومدن جنوب وغرب كركوك وشمال 

بابل وحزام بغداد.
كــمــا تــعــمــل إيــــــران عــلــى اســـتـــغـــالل انــقــســام 
البيت الكردي خصوصًا بعد استفتاء إقليم 
كــردســتــان الــخــاص باالنفصال عــن الــعــراق، 
معسكر  من  املتزايد  االنفتاح  من  مستفيدة 

السليمانية )الطالبانين( على إيران.
وفي السياق، أوضح قيادي بارز بالتحالف 
ــم خــالل 

ّ
الــوطــنــي الــحــاكــم فــي الـــعـــراق، وتــســل

الدولة  عــام 2006 منصبًا مهمًا في  حكومة 
ــارة خــاصــة مــنــذ أيــام  الــعــراقــيــة، ويــجــري زيــ
في حديث  لندن،  البريطانية  العاصمة  الى 
مع »العربي الجديد«، أن »الواليات املتحدة 
تشعر بقلق كبير من خطوات إيرانية لكسب 
أحزاب سنية عراقية في غرب وشمال العراق 
ماديًا  دعمها  خــالل  مــن  بــغــداد،  والعاصمة 

نفوذها  استعادة  على  قدرتها  عــدم  بسبب 
السابق إثر نقمة السكان السنة عليها«.

ووفـــقـــًا لــلــمــســؤول نــفــســه، فــــإن »اإليـــرانـــيـــن 
ــنـــذ زيـــــــارة مــســتــشــار املــــرشــــد اإليــــرانــــي،  ومـ
املاضي فتحوا  الشهر  علي واليتي، لبغداد 
ــال مــــع أحـــــــزاب ســنــيــة بــيــنــهــا  ــنــــوات اتــــصــ قــ
إسالمية وأخرى قبلية لكن هل تم تمويلها 
ودفــع املــال لها أم ال هذا ما لم يمكن التأكد 
منه أو الــقــول بــه«. وأضـــاف »لكن مــن ظاهر 
يبدو  الكبير  واإلنــفــاق  الــدعــائــيــة  حمالتهم 
أن لديهم أموااًل رغم أنهم كانوا يشكون من 
بالسابق  املادية  إمكانياتهم  ضعف  مسألة 
وإغالق عدد من مقراتهم لعدم قدرتهم على 
ــه »قـــد يكون  ــع تــكــالــيــفــهــا«. ولــفــت إلـــى أنـ دفـ
انطالق مشاريع خيرية وتبرعات داخل مدن 
شمال وغــرب العراق ضمن دعم إيــران لهذه 

األحزاب«.
الشمري، وهو  النائب كاظم  من جهته، قال 
ــقـــوى الــوطــنــيــة في  رئـــيـــس كــتــلــة تــحــالــف الـ
الــبــرملــان الــعــراقــي بــزعــامــة إيـــاد عــــالوي، في 
الــجــديــد«، إنــه »لألسف  حديث مــع »العربي 
نــــرى بــعــض األحـــــــزاب الــســنــيــة قــبــلــت على 
نفسها استقبال أمــوال من إيــران أو من أي 
دولـــة أخــــرى. وأعــتــقــد أن أي حـــزب ســنــي أو 
شيعي أو أي تسمية أخرى يقبل على نفسه 
أن يستقبل أمــــوااًل مــن خـــارج الــوطــن ســواء 

من إيران أو غيرها غير أهل للثقة او تمثيل 
الشارع«. من جانبه، قال القيادي في تحالف 
القوى العراقية، النائب عن محافظة األنبار 
ــلـــك، إنـــــه ال »يـــســـتـــغـــرب تــمــويــل  حـــامـــد املـــطـ
ــزاب بالحصول  ــزاب أو قــبــول أحــ ــران ألحــ إيــ
على تمويل خارجي«. ولفت في حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن »هــذه املعلومات 
ــــن إيـــــــــران أو  ــيــــرة، ألن أخــــــذ تـــمـــويـــل مـ خــــطــ
غيرها خطير وسيدمر العملية االنتخابية 

والديمقراطية بالعراق«. 
الوطني  بالتحالف  العضو  قال  املقابل،  في 
ــم، كـــاظـــم الـــصـــيـــادي، إن كــــالم وزيـــر  ــاكـ الـــحـ
الدفاع األميركي ال قيمة له متهمًا واشنطن 

بأنها »من تتدخل وتمّول«.
ــابــــل االتـــــهـــــامـــــات إليــــــــــران يـــوجـــد  ــقــ وفـــــــي مــ
ــامـــات مــمــاثــلــة لــرئــيــس الــــــــوزراء حــيــدر  ــهـ اتـ
الــعــبــادي، وزعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري مقتدى 
الـــصـــدر بــتــلــقــيــهــمــا دعــمــا ســـعـــوديـــًا. ووفــقــًا 
ــــوزراء السابق  ملــصــادر مــقــربــة مــن رئــيــس الـ
الــذي يتصدر فريقه ترويج  املــالــكــي،  نــوري 
هذه املعلومات داخل الوسط السياسي في 
بغداد، فإن املعطيات املتوفرة تشير إلى أن 
قـــررت أن تستثمر فــي األقـــوى  »الــســعــوديــة 
عــلــى الــســاحــة وتـــرك شــخــصــيــات ســابــقــة لم 
تنجح في تحقيق شيء، ولذلك جاء قرارها 

بدعم العبادي والصدر«، على حد قولها.

حرب أجندات في العراق: تمويل إيران ألحزاب سنية يستنفر   الواليات المتحدة

ماتيس: إيران تحذو 
حذو روسيا في العبث 

بانتخابات العراق
تستبق االنتخابات بتحديث سجالت الناخبين )حيدر حمداني/فرانس برس(

تعكس تصريحات وزير 
الدفاع األميركي، جيمس 

ماتيس، بشأن التدخل 
اإليراني في االنتخابات 

العراقية، جزءًا من حرب 
األجندات
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اقتراح عقوبات أوروبية 
على إيران 

اقترحت بريطانيا وفرنسا وأملانيا، 
فــي وثــيــقــة، عــلــى االتــحــاد األوروبــــي 
وضع عقوبات على إيــران. وأشــارت 
ــــس الــجــمــعــة،  الـــوثـــيـــقـــة، املـــســـربـــة أمـ
وأملــانــيــا  وفــرنــســا  بريطانيا  أن  إلـــى 
ــتــــرح عـــــقـــــوبـــــات جــــــديــــــدة مــن  ــقــ ــتــ ســ
ــلــــى إيــــــــران،  االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي عــ
لضمان استمرار الرئيس األميركي، 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــمــــن االتـ دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، ضــ
»الــــقــــوى  أن  ــــت  ــحــ ــ الــــــنــــــووي. وأوضــ
الثالث تعتقد أن اإلجــراءات ستكون 
مــبــررة بموجب االتــفــاق الــنــووي مع 
إيـــــران«، مــشــيــرة إلـــى أن »الــعــقــوبــات 
في  ضــالــعــن  إيــرانــيــن  ستستهدف 
برنامج إيران للصواريخ البالستية 

والحرب في سورية«.
)رويترز(

مقتل سبعة جنود 
أميركيين في العراق

تل سبعة جنود أميركين بتحطم 
ُ
ق

مــروحــيــتــهــم فـــي غــــرب الــــعــــراق، كما 
الــــدفــــاع  وزارة  فــــي  مــــســــؤول  ــلــــن  أعــ
األمــيــركــيــة أمــــس الــجــمــعــة. وأكــــد أن 
املــروحــيــة »كــانــت تــقــوم بعملية نقل 
روتــيــنــيــة مـــن الــــعــــراق إلــــى ســـوريـــة، 
وليس مهمة غير عادية«. وأفاد بيان 
لوزارة الدفاع األميركية بأن الحادث 
ليس ناجمًا على مــا يبدو عــن عمل 
عدائي. في غضون ذلك، بحث رئيس 
مع  العبادي  العراقي حيدر  الـــوزراء 
مايك بنس  األميركي  الرئيس  نائب 
خطة تقليص عدد القوات األميركية 
في العراق في املرحلة املقبلة، وذلك 

خالل اتصال هاتفي بينهما. 
)فرانس برس، كونا(

العبادي: أتلفنا كافة 
مخلفات األسلحة 

الكيميائية

العراقي، حيدر  الــوزراء  أعلن رئيس 
العبادي )الــصــورة(، أن بغداد أوفت 
بــالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة بــإتــالف كافة 
جاء  الكيميائية.  األسلحة  مخلفات 
ــه أمـــــس بــمــنــاســبــة  ذلـــــك فــــي بـــيـــان لــ
الذكرى الثالثن لقصف نظام صدام 
كيميائية.  بأسلحة  حلبجة  مدينة 
فــي الــســيــاق، أحيا األكـــراد فــي إقليم 
كــــردســــتــــان ذكــــــرى قـــصـــف حــلــبــجــة. 
واعــتــبــر الــرئــيــس الــســابــق لــإقــلــيــم، 
ــة  ــ ــــدولـ الـ أن  ــي،  ــ ــ ــارزانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ ــعــــود  مــــســ
ــن هـــذه  ــي املــــســــؤولــــة عــ ــة هــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ

الحادثة.
)العربي الجديد، األناضول(

المغرب: المعارضة تدعو 
الجتماع برلماني حول 

جرادة
دعت ثالثة أحزاب مغربية معارضة 
ــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع عـــاجـــل لـــ«لــجــنــة  إلـ
ــواب  ــ ــنـ ــ ــي مـــجـــلـــس الـ ــ ــة« فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ملناقشة األوضــاع في مدينة جرادة، 
الــتــي تشهد احــتــجــاجــات مــنــذ نحو 
ثـــالثـــة أشـــهـــر. جــــاء ذلــــك فـــي رســالــة 
الحبيب  الــنــواب  إلــى رئيس مجلس 
ـــالف  ـــتـ ــا أمــــــــس ائـ ــهــ ـــهــ املـــــالـــــكـــــي، وجـ
»فيدرالية اليسار الديمقراطي« الذي 
و«املؤتمر  »الطليعة«،  أحـــزاب  يضم 
ــيــــســــار  ــنــــي االتـــــــحـــــــادي«، و«الــ الــــوطــ
االشــــــتــــــراكــــــي املــــــــوحــــــــد«. وطــــالــــبــــت 
الرسالة بضرورة االستجابة ملطالب 

سكان جرادة عبر الحوار.
)األناضول(

ماكماستر قد يكون 
ضحية ترامب الجديدة

أفـــادت صحيفة »واشــنــطــن بوست« 
 الــرئــيــس األمــيــركــي 

ّ
ــأن ــ األمــيــركــيــة بـ

دونــالــد تــرامــب قــّرر إقــالــة مستشاره 
ماكماستر  ار  اتـــش  الــقــومــي  لــأمــن 
أن  الصحيفة  وأضــافــت  )الـــصـــورة(. 
تـــرامـــب »يـــجـــري مــــشــــاورات نــشــطــة« 
ــكـــان  حـــــــول املــــرشــــحــــن لـــلـــحـــلـــول مـ
مـــاكـــمـــاســـتـــر. لـــكـــن املـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
الـــبـــيـــت األبـــــيـــــض ســــــــارة ســـــانـــــدرز، 
أنــه ال توجد  إلــى  نفت ذلـــك، مشيرة 

تغييرات في مجلس األمن القومي.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

عــلــى وقـــع الــتــقــاريــر الــدولــيــة املــتــتــالــيــة التي 
ــات الـــرئـــاســـيـــة فــي  ــابـ ــتـــخـ تــنــتــقــد أجـــــــواء االنـ
مـــصـــر، خــصــوصــًا بــعــدمــا اســتــبــق الــرئــيــس 
املصري عبد الفتاح السيسي بدئها بعملية 
إقصاء جميع  تضييق غير مسبوقة شملت 
املنافسن املحتملن الجدين ولم يبِق سوى 
عــلــى مــنــافــس صـــوري هــو مــوســى مصطفى 
مـــوســـى، املـــرشـــح املـــعـــروف بــتــأيــيــده املــطــلــق 
اعتقاالت  حملة  تنفيذ  عــن   

ً
فضال للسيسي، 

طاولت عشرات النشطاء، انطلق أمس اقتراع 
أن يستمر حتى  الــخــارج على  فــي  املصرين 
ــد األحــــــــد، فــيــمــا تـــجـــري االنـــتـــخـــابـــات فــي  غــ
الداخل أيام 26 و27 و28 مارس/آذار الحالي.
وحـــرصـــت وســـائـــل اإلعـــــالم املــحــســوبــة على 
 تــقــاريــر 

ّ
ــث ــ ــــس الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى بـ الـــنـــظـــام، أمـ

الــتــي جــرت  الــتــصــويــت  بــشــأن عملية  مكثقة 
في السفارات والقنصليات املصرية في 124 
أيام  قبل  النظام  يتواصل حشد  فيما  دولــة، 
ــتـــراع فــي الـــداخـــل، مــركــزًا بشكل  مــن بـــدء االقـ
خـــاص عــلــى الـــقـــاهـــرة، عــبــر إجـــبـــار أصــحــاب 
املــحــالت والــــورش على رفــع الفــتــات التأييد 
 عما كشفته مصادر خاصة 

ً
للسيسي فضال

ــدام الــنــظــام عبر  »الــعــربــي الــجــديــد«، عــن إقــ لـــ
الداخلية،  وزارة  وتحديدًا  املختلفة  أجهزته 
على اإلشراف على جمع بطاقات الهوية من 
املــواطــنــن فــي بــعــض األحـــيـــاء الــشــعــبــيــة في 
العاصمة، ضمن املحاوالت إلجبار املواطنن 
الرئاسية، من  على املشاركة في االنتخابات 
أجــل الــوصــول إلــى الــرقــم املــحــدد سلفًا لعدد 

املقترعن وهو 30 مليون ناخب.
ــظـــرك فــــي شـــــــوارع الــعــاصــمــة  وأيـــنـــمـــا حــــل نـ
ــقــــاهــــرة، تـــجـــد نــفــســك مـــحـــاَصـــرًا  املـــصـــريـــة الــ

تونس ـ وليد التليلي

أخيرًا،  التونسية،  السياسية  الساحة  تشهد 
تــصــاعــدًا فــي الــحــرب الــكــالمــيــة بــشــأن مصير 
حــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، أبــرزهــا بــن األمــن 
العام ملنظمة االتحاد العام التونسي للشغل، 
الحزبية  والشخصيات  الطبوبي،  الدين  نــور 
بخصوص  ملقترحاته  الــرافــضــة  والحكومية 

التغيير الحكومي ومع الشاهد نفسه.
وكان الطبوبي اعتبر، في تصريح إذاعي بعد 
»الحكومة  أن  قــرطــاج،  بــشــأن وثيقة  اجــتــمــاع 
ــن املــــكــــبــــالت، وهـــي  ــد مــ ــديـ ــعـ ــيــــوم تـــعـــانـــي الـ الــ
تعتبر بذلك حكومة تصريف أعمال، والفريق 
الــحــكــومــي يتحمل املــســؤولــيــة بــمــا أنـــه يقود 
ــبــــالد. الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل يــنــســب إلــــى ربـــان  الــ
السفينة«. وأضــاف الطبوبي، في تصريحات 
الحكومي  التغيير  أن  املــاضــيــة،  األيــــام  خـــالل 
ــاك عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة من  ــنــ ســيــتــم قــريــبــًا و»هــ
املفروض أن تتم اليوم قبل الغد. إن املنظمات 
الوطنية مجمعة على هذا االقــتــراح، في حن 
يــوجــد حــزب واحـــد يعتبر أن األولــويــة اليوم 
لــالنــتــخــابــات الــبــلــديــة الـــتـــي ســتــجــرى فـــي 6 
ــم بـــقـــاء الــحــكــومــة  ــدعـ ــو/ أيـــــار املـــقـــبـــل، ويـ ــايـ مـ
 
ّ
أن املــوعــد«. ورأى الطبوبي  إلــى ذلــك  الحالية 

الحالية تقتضي ضخ دمــاء جديدة  ›‹املرحلة 
فــي أجــهــزة الــدولــة، مــن قبل هــامــات سياسية 
بالبالد،  املحيطة  املــعــوقــات  لتجاوز  محنكة، 
ــا الــجــانــب االقـــتـــصـــادي«. وأعــــرب  ــرزهـ لــعــل أبـ
رئاسة  مستشارة  تصريح  من  استغرابه  عن 
ــيـــدة قـــــــــراش، بــخــصــوص  ــعـ الـــجـــمـــهـــوريـــة، سـ
التغيير الــوزاري املرتقب، الذي قالت إنه »من 
البلدية  االنتخابات  بعد  إجـــراؤه  املستحسن 

املقبلة«. 
ــراش فــوجــئــت بــتــصــريــحــات الــطــبــوبــي إثــر  ــ قـ
مؤكدة  قرطاج،  وثيقة  على  املوقعن  اجتماع 
أن االجتماع لم يتطرق إلى هذه النقطة، وأن 

بالفتات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي
 يــمــيــنــًا ويــــســــارًا، مــذّيــلــة بــتــواقــيــع أصــحــاب 
املحال واملتاجر والشركات، وذلك مع اقتراب 
إجراؤها خالل  املقرر  الرئاسية،  االنتخابات 
تــفــتــقــر ألي مــنــافــســة حقيقية،  ، والـــتـــي  ــام  أيــ
بعدما أقصى السيسي، عبر أذرعه املتعددة، 
سوى  يبِق  ولــم  املحتملن  املنافسن  جميع 

على موسى مصطفى موسى.
وفــي بعض املــنــاطــق، ألــقــى مــواطــنــون »طــالء 
أحمر« على صور السيسي بالفتات الدعاية، 
فــي تعبير رمــزي عما ارتكبه مــن جــرائــم في 
ــري خـــــالل فـــتـــرة واليـــتـــه  ــق الـــشـــعـــب املــــصــ حــ
ط أجهزته األمنية في قتل اآلالف  األولى، وتورُّ
من معارضيه بــدم بــارد، عــالوة على اعتقال 
ما يزيد عن ستن ألفًا من جميع االتجاهات 
السياسية، منذ انقالبه على الرئيس محمد 

مرسي في منتصف العام 2013.
»إحنا من طرف املقدم شادي، ومش شايفن 
الفتة تأييد الرئيس... شكلك غاوي مشاكل؟«، 
الشرطة  من  عنصران  خاطب  الكلمات  بهذه 
صاحَب محل بقالة متواضع، في منطقة دار 
 
ً
الــســالم، غــربــي الــقــاهــرة، مانحن إيـــاه مهلة
باسمه  الفتة  بتعليق  لــإســراع  فقط،  يومن 
قسم  إلــى  اصطحباه  وإال  للسيسي،  تــأيــيــدًا 
الــــالزم« مــن محاضر تلفيق  الــشــرطــة »لعمل 

وخالفه.
أحــمــد أمــــن، صــاحــب املــحــل الــخــمــســيــنــي، لم 
يكن وحيدًا في هذا املشهد، إذ أرســل رئيس 
ــدة املــبــاحــث بــقــســم شـــرطـــة دار الـــســـالم،  ــ وحـ
شادي الشاهد، موفديه إلى أصحاب جميع 
املــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة والـــــــــورش الـــحـــرفـــيـــة فــي 
الفــتــات  بــوضــع  إللــزامــهــم  الشعبية،  املنطقة 
عن  عــوضــًا  محالهم،  أمـــام  للسيسي  دعائية 
مع  بالتنسيق  بمخالفتهم،  محاضر  تحرير 

األجهزة املحلية بمحافظة القاهرة.
يقول أمن، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن كلفة طباعة الالفتة الواحدة، مضافًا إليها 
ــمـــدة الــخــشــبــيــة التي  »إيـــجـــار الــبــوابــة« )األعـ
تعلق عليها(، تصل حاليًا إلى ما يربو على 
خــمــســة آالف جــنــيــه، بــيــنــمــا أغـــلـــب أصــحــاب 
وليسوا  املستأجرين،  من  املنطقة  في  املحال 
مــن املــالــكــن، وبــالــتــالــي يــواجــهــون الــتــزامــات 
حــيــاتــيــة صــعــبــة، مـــا بـــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــات 
اإليــجــار والــكــهــربــاء والــعــمــالــة، واحــتــيــاجــات 

أسرهم.
ــر نــفــســه تــكــرر فـــي مــنــطــقــة روض الــفــرج  األمــ
بحي شبرا، شرقي القاهرة، حن أوفد رئيس 

اإلشــكــال ليس فــي اإلســـراع بتغيير الحكومة 
بل بما سيتم التوصل إليه بعد تشكيل لجنة 
تجمع املوقعن على وثيقة قرطاج. واعتبرت 
أعــمــال ال يقرر  أن مــوضــوع حكومة تصريف 
في اجتماع وإنما هناك حاالت قانونية، وهي 
ليست أيضًا بقرار سياسي، كما أن الحكومة 
الــحــالــيــة هـــي حــكــومــة بــكــامــل الــصــالحــيــات. 
الشاهد اكتفى في رّده على الطبوبي بالقول 
 حكومتي 

ّ
إن ›‹االتحاد هو أكثر طرف يعلم أن

ــهــا أكثر 
ّ
لــيــســت حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال، ألن

متعلقة  جوهرية  إصــالحــات  طرحت  حكومة 
بالوظيفة واملؤسسات والصناديق العمومية 

وكتلة األجور«.
ــذا املـــنـــاخ الـــعـــام يــقــود  هـــذه الــتــصــريــحــات وهــ
نــظــريــًا إلـــى االســتــنــتــاج بـــأن حــكــومــة الشاهد 
رجــال  منظمة  فحتى  األخــيــرة.  أيامها  دخلت 
األعمال طالبت هي أيضًا بحكومة تكنوقراط، 

باإلضافة إلى أحزاب معارضة عدة أخرى. 
في املقابل، يؤكد النائب عن نداء تونس، حسن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــمــاري، فــي تــصــريــح لـــ
السياسي،  االســتــقــرار  إلــى  بحاجة  تونس   

ّ
أن

وخصوصًا أنها مقبلة على انتخابات بلدية، 
تغيير جزئي  إجــــراء  إلـــى  الـــدعـــوات  أن  مبينًا 
عــلــى تــركــيــبــة الــحــكــومــة وردت فـــي الــتــوقــيــت 
 اتحاد الشغل، 

ّ
غير املناسب. وبّن العماري أن

حديث مع »العربي الجديد«، إن كلفة الالفتة 
املطلوبة تصل إلى ثالثة آالف جنيه على أقل 
استنكارية  لهجة  فــي   

ً
متسائال الــتــقــديــرات، 

ــان، وبـــنـــزل أقــعــد  ــ »املـــحـــل مـــش شــغــال زي زمـ
( فــي الــبــيــت... وحــرام 

ّ
ــل فيه بــدل مــا أزهــق )أمـ

أدفع مبلغ زي ده، وعندي التزامات أهم... ما 
الشوارع مليانة يفط تأييد، هاتيجي عليا!«.

وبحسب مصدر أمني في قسم شرطة عابدين 
الــقــاهــرة، فــإن صــور السيسي  الكائن بوسط 
ــودة« املـــطـــبـــوعـــة عـــلـــى الفـــتـــات  ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيـ ــالـ »عـ
الدعاية املنتشرة على كافة الطرق واملحاور، 
سواء في العاصمة أو في املحافظات األخرى، 
ُوزعت بواسطة ضباط وأفراد أقسام الشرطة 
على جميع مكاتب الدعاية واإلعالن، بعد أن 
تلقتها بدورها من أجهزة سيادية محسوبة 

على مؤسسة الرئاسة املصرية.
 أعــضــاء مجلس 

ّ
فــي ســيــاق ذي صــلــة، يــضــخ

األلـــوف من  للقاهرة، مئات  املمثلن  الــنــواب، 

القضايا هيكلية أكثر مما تتعلق بالحكومات. 
وأوضـــــح أنــهــم ال يــــرون أي مــصــلــحــة إلجــــراء 
أي تــغــيــيــر حــكــومــي، حــتــى ولـــو كـــان جــزئــيــًا، 
الحكومة  أن رئيس  الــراهــن، مبينًا  الوقت  في 
للقيام  الــدســتــوريــة  الــصــالحــيــات  لــديــه  تبقى 
بأي تغيير يراه مناسبًا، خصوصًا إذا كانت 
املناسبة،  بالطريقة  تعمل  ال  مــا  وزارة  هناك 
لكن حركة النهضة تعتبر أن تونس يجب أن 
الــبــلــديــة، وأن تنصب  إلــى االنــتــخــابــات  تتجه 
االنتخابي،  االستحقاق  إنجاح  على  الجهود 
 أساسيًا فــي إعـــادة النظر 

ً
الــذي يعتبر عــامــال

في املنوال التنموي في تونس.
من جهته، قال األمن العام للتيار الديمقراطي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  غـــــازي الـــشـــواشـــي، لــــ
تونس بحاجة إلى االستقرار السياسي تمامًا 
ــن، مــعــتــبــرًا أن الــبــالد  ــ مــثــل حــاجــتــهــا إلـــى األمـ
مقبلة على انتخابات بلدية وبالتالي ال يجب 
ــة،  تــشــويــش الــنــاخــبــن بــالــتــغــيــيــرات الــــوزاريــ
ــا والــنــظــر فــيــهــا مـــا بعد  ــاؤهـ الــتــي يــمــكــن إرجـ
تطالب  التي  الــدعــوات  أن  مبينًا  االنتخابات، 
بــتــغــيــيــر جـــزئـــي وتــــونــــس مــقــبــلــة عـــلـــى فــتــرة 
أولــويــات  تــوجــد  ألنــه  مقبولة  غير  انتخابات 

أهم في البلد. 
هذه هي املواقف عمومًا، بن تغيير حكومي 
قــبــل االنـــتـــخـــابـــات أو بـــعـــدهـــا، لــكــنــهــا تــطــرح 
ــرى، ملــــاذا اآلن،  ــ فـــي الـــواقـــع أســئــلــة عـــديـــدة أخـ
بالكامل  النقابية  املنظمة  تغّير موقف  وملــاذا 
وســريــعــًا مــن حــكــومــة الــشــاهــد، بــعــد أن كانت 
إبــان مناقشة  تقريبًا  لها منذ شهرين  داعمة 
بــل إن شخصيات مــن منظمة  مــوازنــة 2018؟ 
رجال األعمال كانت اعتبرت أن »اتحاد الشغل 
هــو املــســانــد الــرســمــي ليوسف الــشــاهــد« ألنه 
يحصل عــلــى كــل مــطــالــبــه، بــرغــم أن األحـــداث 
كــذبــت هـــذا األمــــر، بــدلــيــل الــصــدامــات الكثيرة 
التي تشهدها قطاعات متعددة مع الحكومة. 
وتذهب تأويالت أخرى إلى اعتبار أن كل هذه 
األزمــــة قــد ال تــكــون بــالــضــرورة ضــد الــشــاهــد 
شخصيًا وقد تخدمه على عكس التصورات، 
إلــى  يـــؤدي  قــد  فتغيير جــزئــي عــلــى حكومته 
رحـــيـــل بــعــض الــــــــوزراء لــكــنــه لـــن يـــذهـــب بكل 
الــحــكــومــة، واتـــحـــاد الــشــغــل فـــي نــهــايــة األمـــر 
يــطــالــب بــتــغــيــيــر بــعــض الـــــــوزارات ولــيــس كل 
الحكومة، وهو ما قد يطيل من عمر الشاهد، 
البلدية  االنــتــخــابــات  كــان سيرحل بعد  الـــذي 
مــبــاشــرة، وهـــو مــا تــحــاول جــهــات مــقــربــة من 
الــشــاهــد، ومـــن نـــداء تــونــس، أن تحصل عليه 

بمنطق الحد من الخسائر.

مباحث قسم الشرطة، الرائد قدري الغرباوي، 
املحال  أصحاب  إلخبار  مخبريه  من  العديد 
املــحــل وذاع  كــبــر حــجــم  وكــلــمــا  بالتعليمات، 
لب 

ُ
صــيــتــه، كلما كــانــت الــطــلــبــات أكــبــر، إذ ط

مــن صــاحــب مــحــل »صــبــحــي كــابــر« الشهير 
تــواجــده بالفتات  إغــــراق محيط  لــلــمــأكــوالت 
زيــارة  التأييد، وهــو ما يظهر بوضوح عند 
املــحــل. أبـــو املــجــد الــرفــاعــي، رجـــل سبعيني، 
يــمــلــك مــحــل خـــــــردوات بــســيــط عــلــى نــاصــيــة 
جانبية من شــارع شبرا الرئيسي. يقول في 

باعتباره طرفًا موقعًا على وثيقة قرطاج، من 
حقه أن ينتقد ويطالب الحكومة بتقييم أداء 
بعض الــوزراء، لكن ال يجب استغالل الوضع 
لـــفـــرض هــــذا الــتــغــيــيــر، وخـــصـــوصـــًا أن أكــبــر 
إشـــكـــال يـــواجـــه تــونــس هـــو غــيــاب االســتــقــرار 
الـــذي يعطي رســائــل سلبية لــلــخــارج. وأشــار 
 االســتــقــرار مــطــلــوب، وأن الــحــديــث عن 

ّ
إلــى أن

الـــوزاري تزايد أخــيــرًا، خصوصًا من  التغيير 
قبل اتحاد الشغل، الذي ذهب في هذا املنحى 
وصـــّعـــد مـــن طــلــبــاتــه، وهــــي دوافـــــع مــفــهــومــة، 
ألنه مقبل على مفاوضات اجتماعية، ويرمي 
إلــــى تــوجــيــه خــطــابــات ورســـائـــل مــعــيــنــة إلــى 
منخرطيه، مــؤكــدًا أن نـــداء تــونــس ال يــرى أي 

أهمية لتغيير وزاري في الوقت الراهن.
ــد الــنــاطــق بـــاســـم حـــركـــة الــنــهــضــة، عــمــاد  ــ وأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــخــمــيــري، فــي تصريح لـــ
 النهضة ليست مع تغيير وزاري اآلن، ألن 

ّ
أن

ــل الــــدوائــــر،  الــجــنــيــهــات عــلــى الـــدعـــايـــة فـــي كـ
التي  املعيشية  للصعوبات  اعتبار  دون  مــن 
يــعــانــي مــنــهــا املـــصـــريـــون. تــمــتــلــئ املــيــاديــن 
بالفتات  العاصمة  فــي  الرئيسية  والــشــوارع 
تأييد السيسي »دعمًا لالستقرار والتنمية«، 
وهــو األمــر الــذي أثــار موجة من االستهجان 
والسخرية لدى قطاع عريض من املواطنن، 
التنمية.  أو  بــاالســتــقــرار  يــشــعــرون  الــذيــن ال 
ويغلب على أعضاء البرملان، املوالي بالكلية 
إلـــى نــظــام الــســيــســي، االنــتــمــاء إلـــى شريحة 
ــال، إذ يــعــمــدون إلــــى اســتــغــالل  ــمــ ــال األعــ ــ رجـ
حــصــانــتــهــم الــنــيــابــيــة، ونـــفـــوذ مــنــاصــبــهــم، 
لتسيير أعمالهم، وتقنن أوضاعهم املخالفة 
ــم، بــــغــــرض جــنــي  ــفــــوذهــ مــــن خـــــالل دوائــــــــر نــ
ــــوال  ــد مــــن األربـــــــــاح، بــشــكــل يــجــعــل األمــ ــزيـ مـ
الــتــي يــصــرفــونــهــا عــلــى تــلــك الــدعــايــة »رقــمــًا 
« أمام مكاسبهم املنتظرة من استمرار 

ً
ضئيال

السيسي في سدة الحكم.

تغييرات الحزب الحاكم

رئيسًا لهيئة األركان. وسمى حزب املؤتمر 
ــابـــق، عــبــد  ــوم الـــسـ ــي الـــخـــرطـ ــ ــنـــي، والــ ــوطـ الـ
السياسي،  للقطاع  رئيسًا  الخضر  الرحمن 
خــلــفــًا لـــجـــمـــال مـــحـــمـــود، ومـــســـاعـــد مــحــمــد 
الـــذي يشغل منصب رئــيــس اتــحــاد  أحــمــد، 
املصارف في السودان، مسؤواًل عن القطاع 
االقتصادي، خلفًا لحسن أحمد طه، وحامد 
مــمــتــاز لــقــطــاع الــتــنــظــيــم، ومـــكـــاوي محمد 
ــاد عــبــد  ــ ــعـ ــ ــلــــن، وسـ عــــــوض لـــقـــطـــاع الــــعــــامــ
الــــــرازق لــلــقــطــاع الـــفـــئـــوي، وعــــوض جــاديــن 
املــخــتــار حسن  للقطاع اإلعـــالمـــي، ومــحــمــد 
لقطاع العالقات الخارجية. أما قطاع الفكر 
والثقافة فأسند إلى الفاتح عز الدين، بينما 
ــل إلـــى ســمــيــة أبـــو كــشــوة مــنــصــب أمــن  أوكــ
أمــانــة الـــشـــؤون الــدســتــوريــة، واعــتــمــد عمر 
وهشام  السياسية،  الشؤون  ألمانة  باسان 
الــتــيــجــانــي لــلــطــالب، وقــمــر هــبــانــي لــلــمــرأة، 
ومحمد األمن للشباب، إضافة إلى أسامة 
املكتب  واعتمد  العدلية.  لأمانة  الــلــه  عبد 
حامد  نقل  االجتماع،  في  للحزب،  القيادي 
مــمــتــاز مــن منصب وزيـــر الــدولــة فــي وزارة 
الخارجية إلــى منصب وزيــر ديــوان الحكم 
االتحادي، فيما عن السفير محمد عبد الله 

إدريس وزير دولة في الخارجية.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لــكــن مــصــادر قــالــت لـــ
تفويضًا منح للبشير إلكمال بقية التعديالت 
على التشكيلة الوزارية، وهو أمر من املتوقع 
مراقبون  ورأى  املقبلة.  ــام  األيـ خــالل  حــدوثــه 
أن الضائقة االقتصادية التي ضربت البالد، 
إلى  املاضي وأدت  الثاني  يناير/كانون  منذ 
في  جوهريًا  دورًا  أدت  شعبية،  احتجاجات 
عــمــلــيــة الــتــبــديــل، بــدلــيــل أن قـــــرارات اإلبــعــاد 
طاولت كامل الطاقم االقتصادي في الحزب، 
بما في ذلك رئيس القطاع، حسن أحمد طه، 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

لم يتبق إال بندان فقط في حزمة 
في  عنها  كشف  جــذريــة  تغييرات 
وقــت ســابــق مقربون مــن الرئيس 
الـــســـودانـــي، عــمــر الــبــشــيــر، نــقــلــوا عــنــه نيته 
تنفيذ حزمة إصالحات شاملة في مؤسسات 
ــنـــي الـــحـــاكـــم.  الــــدولــــة وحــــــزب املـــؤتـــمـــر الـــوطـ
الــوزاريــة  بــالــتــغــيــيــرات  األول  الــبــنــد  ويتعلق 
فـــي الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة، فــيــمــا يــرتــبــط البند 
التبديل في مناصب حكام  الثاني بعمليات 

الواليات السودانية.
وأنجز البشير، بموافقة من املكتب القيادي 
ــك  لـــحـــزب املـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــــحــــاكــــم، وذلــ
خــالل تــرؤســه اجتماعًا بــدأ مساء األربــعــاء 
وانتهى فجر الخميس، تغييرات شاملة في 
الصفوف القيادية شملت نحو 74 منصبًا. 
وكـــان الــبــشــيــر أطــلــق حملة الــتــغــيــيــرات في 
11 فــبــرايــر/شــبــاط املـــاضـــي، بــإقــالــة مــديــر 
الفريق محمد  األمن واالستخبارات،  جهاز 
عــــطــــا، وتـــعـــيـــن الـــفـــريـــق صـــــالح عـــبـــد الــلــه 
 عــنــه، بــعــد ســنــوات مــن إقالته 

ً
قـــوش بــديــال

مـــن نــفــس املــنــصــب. بــعــدهــا اتـــجـــه الــبــشــيــر 
إلبــعــاد الــرجــل الــثــانــي فــي الــحــزب الــحــاكــم 
إبراهيم  الجمهورية،  رئاسة  في  ومساعده 
محمود حامد، واختار وزيــر ديــوان الحكم 
 عنه 

ً
االتحادي، فيصل حسن إبراهيم، بديال

السوداني  الجيش  يكن  ولــم  املنصبن.  في 
بــمــنــأى عـــن الـــتـــغـــيـــيـــرات. فــبــصــفــتــه الــقــائــد 
األعــلــى لــلــقــوات املسلحة الــســودانــيــة، أحــال 
ــــددًا مـــن الــضــبــاط إلــــى الــتــقــاعــد،  الــبــشــيــر عـ
عماد  الفريق  األركــــان،  هيئة  رئــيــس  بينهم 
الفريق يحيى محمد  الدين عــدوي، ونائبه 
خير، وجاء بالفريق أول كمال عبد املعروف 

في حن يتوقع أن تعمم بعد ذلك على وزراء 
الحزب، خصوصًا وزير املالية، عبد الرحمن 
ضــرار، املوسوم بالفشل في إدارة األزمــة، ما 
اضطر البشير للتدخل بنفسه، من خالل عقد 
اجتماعات أسبوعية برئاسته، وتضم وزارة 
املــالــيــة والــبــنــك الــوطــنــي الــســودانــي وجــهــاز 
ــات أخــــــرى لــلــحــد مــن  ــهــ األمــــــن الـــوطـــنـــي وجــ
تدهور قيمة الجنيه مقابل الدوالر األميركي.
ــك، رأى الــبــعــض أن الــطــاقــم  وإضـــافـــة إلـــى ذلــ
االقــــتــــصــــادي فـــشـــل فــــي الـــحـــد مــــن الـــفـــســـاد، 

»الـــقـــطـــط  ــة مــــن بــــاتــــوا يـــعـــرفـــون بــــ ــاربــ ومــــحــ
به أشخاص  ُيعنى  السمان«، وهو مصطلح 
يــــــضــــــاربــــــون بـــــــــالـــــــــدوالر والــــــــذهــــــــب وســــلــــع 
استراتيجية، مثل السكر والقمح. ويؤكد ذلك، 
تعيينه،  بعد  الكثيف لصالح قوش  النشاط 
إذ بــــادر جــهــاز األمــــن العــتــقــال واســتــجــواب 
عدد من رجال األعمال وتجار العملة املشتبه 

بإضرارهم باالقتصاد السوداني. 
سبب آخر دفع نحو إجراء تغييرات في قيادة 
الحزب الحاكم، يتعلق بمدى جهوزية الحزب 

 ،2020 العام  في  العامة  االنتخابات  لخوض 
ــتـــضـــارب واالضــــطــــراب،  إذ بــــرز كــثــيــر مـــن الـ
خــصــوصــًا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــاملــرشــح ملنصب 
فإن  املتابعات،  الجمهورية. وبحسب  رئاسة 
حـــزب املــؤتــمــر الــوطــنــي الــحــاكــم انــقــســم إلــى 
البشير  تــيــاريــن، األول داعـــم إلعـــادة ترشيح 
لـــدورة رئــاســيــة جــديــدة، رغــم أن الــدســتــور ال 
بــذلــك، إلكماله دورتـــن رئاسيتن  لــه  يسمح 
الــتــيــار  هــــذا  أنـــصـــار  لــكــن  2010 و2015.  فـــي 
ال يـــتـــرددون فـــي الـــدعـــوة لــتــعــديــل الــدســتــور 

لــيــتــوافــق مــع رغــبــاتــهــم. ومـــن أبـــرز الــقــيــادات 
التي تناصر هذا التوجه النائب األول السابق 
للرئيس، علي عثمان محمد طه، الذي يترأس 
تــعــديــل حتى  إمــكــانــيــة  لجنة حــزبــيــة، لبحث 
الئحة الحزب التي تمنع أيضًا اختيار رئيس 
للحزب أكمل دورتن. أما التيار الثاني، الذي 
يــقــف عــلــى رأســـه املــســاعــد الــســابــق للرئيس، 
أمــن حسن عمر،  والقيادي  نافع،  نافع علي 
ــتــــردد فــــي املـــــنـــــاداة بــتــجــديــد الـــقـــيـــادة  فــــال يــ
ــة، مــطــالــبــا بــاحــتــرام  الــحــزبــيــة وقـــيـــادة الـــدولـ

الدستور وعــدم املساس بها من أجل  وثيقة 
شخص واحد.

ومـــن املــالحــظ أن كــل الــتــبــديــالت الــتــي تمت، 
سواء على مستوى الحزب أو أجهزة الدولة، 
أتت بمن هم أكثر دعمًا ملبدأ ترشيح البشير 
لوالية رئاسية جديدة، وأبعدت من هم على 
الضفة األخرى. لكن أمن التعبئة السياسية 
فـــي حـــزب املــؤتــمــر الــوطــنــي، عــمــار بــاشــري، 
يــنــفــي تـــمـــامـــًا أن تـــكـــون الـــتـــغـــيـــيـــرات جــــاءت 
عــلــى أســــاس الــبــعــد أو الـــقـــرب مـــن مــوضــوع 

إعــادة ترشيح البشير لوالية جــديــدة. وأكــد، 
ــد«، أن »مــــوضــــوع إعــــادة  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
ترشيح البشير أمر محسوم وال خالف حوله 
جرى له التغييرات«، مشيرًا إلى أن »ما 

ُ
حتى ت

حــدث من إحــالل وإبـــدال أمــر طبيعي في ظل 
تغييرات هيكلية ضمن سلسلة من العمليات 
التجديدية داخل أجهزة الحزب والدولة، وأن 
الــغــرض األســاســي منها هــو تجديد الــدمــاء 
وبث روح جديدة في تلك األجهزة والهياكل 
ــة لـــتـــحـــقـــيـــق جـــمـــلـــة مـــــن األهـــــــــداف  ــفـ ــلـ ــتـ املـــخـ

الراهنة، وفق ما  املرحلة  ومواجهة تحديات 
البشير«. وأقــر باشري أن »من أهداف  أعلنه 
التغيير االستعداد لالنتخابات املقبلة، عبر 
مــبــادرات ومــشــاريــع تعمل على خلق  تقديم 
وله  الشمل،  ويلم  الصف  يوحد  واقــع جديد 
الــقــدرة على الــتــواصــل مــع األحـــزاب الوطنية 
املشاركة في الحكومة أو املعارضة«. وأضاف 
أن »الــذيــن وقـــع عليهم االخــتــيــار مــعــروفــون 
ــوا مـــواقـــع  ــلـ ــغـ بـــتـــجـــاربـــهـــم الــتــنــظــيــمــيــة، وشـ
 
ً
جــاء شامال التغيير  أن  عــن   

ً
فــضــال مختلفة، 

وعميقًا، إذ إن هناك مشاركة لجيل الشباب«. 
ــــى أن »بــــــاب الــتــغــيــيــرات  وأشـــــــار بــــاشــــري إلـ
فـــي الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة مــفــتــوح عــلــى كــافــة 
ــدًا أن »كـــــل شـــــيء رهـــن  ــؤكــ ــاالت«، مــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االحـ

بتقديرات القيادة السياسية«.
من جهة ثانية، فقد بــرز، بحسب متابعات 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، اتــــجــــاه لـــــدى صــنــاع 
الحاكم والدولة بمطالبة  الحزب  القرار في 
األحــــزاب املــشــاركــة فــي الــحــكــومــة بــاالقــتــداء 
ممثليها  وتغيير  الــوطــنــي،  املؤتمر  بحزب 
أن بعضهم مكث  اعتبار  الــــوزراء، على  مــن 
أكــثــر مـــن 15 ســنــة فـــي الـــــــوزارة، مــثــل وزيـــر 
اإلعــــــالم، أحــمــد بــــالل عــثــمــان الــــذي يــشــارك 
باسم الحزب االتحادي الديمقراطي، ووزير 
الــعــمــل، أحــمــد بــابــكــر، الــــذي يـــشـــارك بــاســم 
حزب األمة الفيدرالي، ووزير تنمية املوارد 
البشرية، الصادق الهادي املهدي عن حزب 
القيادة الجماعية. واعتبر الصحافي  األمة 
أســامــة عبد املــاجــد أنــه يجب على األحــزاب 
ــة فــــي الـــحـــكـــومـــة تــغــيــيــر  األخــــــــرى املــــشــــاركــ
الــوزاريــة، خصوصًا أن طــول أمد  وجوهها 
أثر  الــوزاريــة  املناصب  في  وتقلبها  بقائها 
التي  التغييرات  رغــم  الحكومي،  األداء  فــي 
إلــى آخر  يجريها املؤتمر الوطني من حن 
فــي صــفــوف وزرائــــه، مبينًا أن هــنــاك وزيــرا 
الــحــكــومــيــة منذ  التشكيلة  فــي  بــقــي  حــالــيــا 

ثمانينيات القرن املاضي.

)Getty( األمن يلزم أصحاب المحال بتعليق الفتات دعائية للسيسي

الشاهد: حكومتي طرحت إصالحات جوهرية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

انقسام داخل »المؤتمر« بشأن ترشح البشير لوالية جديدة )أشرف شاذلي/فرانس برس(

الوطني  المؤتمر  لحزب  القيادي  المكتب  من  تفويضًا  البشير،  عمر  السوداني،  الرئيس  تلقى 
الحاكم لمواصلة عملية التغيير في الحزب والحكومة، فيما برز أن عملية التغيير، في الحزب 
ح البشير لوالية رئاسية جديدة. وهو ما يثير تساؤالت  والحكومة، جاءت بشخصيات تدعم ترشُّ

إذا كانت مجرد تجديد في  التي تجرى، وما  الواسعة  التغييرات  الحقيقي من  الهدف  حول 
القيادات أم عبارة عن إقصاء مبكر لمعارضي ترشح البشير لوالية رئاسية جديدة في انتخابات 

2020، وهو ما يثير انقسامًا داخل الحزب الحاكم
قضية

تجديد قيادات أم إقصاء مبكر 
لمعارضي ترشح البشير في 2020؟

الضائقة االقتصادية 
أدت دورًا جوهريًا في 

عملية التغيير

التبديالت أتت 
بمن يدعمون ترشيح 
البشير لوالية  جديدة

ألقى مواطنون 
»طالء أحمر« على 

الفتات السيسي

نداء تونس ال يرى أي 
أهمية لتغيير وزاري في 

الوقت الراهن

على الرغم من عدم 
السماح ألي منافس 

جدي بخوض السباق 
الرئاسي، إال أن النظام قرر 

إغراق القاهرة بالفتات 
التأييد للرئيس عبد الفتاح 

السيسي، لو باإلكراه

فتحت مطالبة األمين 
العام لالتحاد التونسي 
للشغل، بإجراء تعديل 

على الحكومة الباب أمام 
شد وجذب مع أحزاب 

ترفض هذا األمر

بأن  الجمعة  أمــس  الصحافية،  للخدمات  الــســودانــي  المركز  ــاد  أف
استبقت  الحلو  العزيز  عبد  بقيادة  الشمال  قطاع  الشعبية  الحركة 
السودان  نــداء  اجتماعات  نهاية 
)تجمع لقوى معارضة سودانية( 
ألي  رفضها   بــإعــالن  بــاريــس،  فــي 
إلى  تهدف  للوساطة  محاوالت 
عرمان  وياسر  عقار  مالك  ــادة  إع
عن  ونقل  الحركة.  إلى  )الصورة( 
الحلو،  مجموعة  في  القيادي 
إن  قــولــه،  ميسا،  جــوزيــف  المك 
الحركة نأت بنفسها عن اجتماعات 

باريس التي بدأت األربعاء الماضي.

خالفات الحركة الشعبية

تحليل إضاءة
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السودان



انطالقة عرجاء وضغوط متوقعة

هشاشة »غروكو« تهدد والية ميركل الرابعة

روسيا تتوعد بريطانيا وأميركا

تشكيك بإمكانية بقاء 
ميركل على رأس 

المستشارية لوالية كاملة

برلين ـ شادي عاكوم

يبدو أن املستشارة األملانية أنجيال 
ميركل ستجد صعوبات في تأمني 
الرغم  على  لحكومتها  االســتــقــرار 
مــن أنــهــا حصلت يــوم األربــعــاء املــاضــي على 
األملانية،  املستشارية  رأس  على  رابــعــة  واليــة 
بــعــد 171 يــومــا مــن االنــتــخــابــات الــعــامــة ومــا 
رافـــقـــهـــا مـــن صـــعـــوبـــات مــلــيــئــة بـــعـــدم الــيــقــني 
والنكسات قبل أن تنتهي األزمة بالوصول إلى 
إعادة صياغة االئتالف مع الحزب االشتراكي.

ترؤسها  على  التصويت  نتائج  خــالل  وظهر 
الــتــزام  واليـــة رابــعــة، أن 35 نائبا تخلفوا عــن 
ــــالف الـــحـــكـــومـــي، الــــذي  ــتـ ــ تـــأيـــيـــد أحــــــــزاب االئـ
يستحوذ على 399 صــوتــا مــن أصــل 709 في 
ــتـــاغ. وحـــصـــلـــت مـــيـــركـــل عـــلـــى 364  ــبـــونـــدسـ الـ
صوتا مــن 688 مــن األصـــوات الصحيحة، في 
السياسة األملانية  فــي  اعــتــبــره خــبــراء  مــؤشــر 
التي أجــرت أمس  أنــه انطالقة عــرجــاء مليركل 
الفرنسي،  الرئيس  مــع  بــاريــس مباحثات  فــي 
ــدد مــن  ــ ــى عـ ــ ــرون، تـــطـــرقـــت إلـ ــ ــاكـ ــ إيـــمـــانـــويـــل مـ

امللفات بينها ترتيب البيت األوروبي.
ويـــبـــدو أن املــســتــشــارة ســتــواجــه الــكــثــيــر من 
الضغوط من قبل املعارضة املدعومة بأصوات 
ــيـــر الـــــراضـــــني عــلــى  أعــــضــــاء مــــن االئـــــتـــــالف غـ
النسخة الــجــديــدة مــن »غــروكــو«، مــا يضعها 
والتحديات  املخاطر  من  املزيد  مواجهة  أمــام 
الوطنية والدولية. ويأتي هذا الوضع نتيجة 
إلى  التي لم تكن عادية بالنسبة  االنتخابات 
ميركل، في ظل وجود كتلة من 92 نائبا تمثل 
اليمني الشعبوي في البوندستاغ، ومع تطعيم 
الــحــكــومــة االتـــحـــاديـــة، املــكــونــة مــن 16 وزيــــرًا، 
بعشرة وجــوه جديدة، بينهم شباب يسعون 
 
ً
لــن يــكــون سهال إلثــبــات تطلعاتهم، وهـــو مــا 

بالنسبة إلى ميركل. وقد بات على املستشارة 
قـــســـري مــع  ــرة مــــع زواج  ــ املــ ــــذه  تــتــكــيــف هـ أن 
الحزب االشتراكي وإقناع املواطنني بأن األمر 
لــم يــكــن ملــجــرد االحــتــفــاظ باملنصب والــعــودة 
باالئتالف الكبير، ألن ممثلي »االشتراكي« في 
الحكومة سيرفضون املهادنة، إذ إن املطلوب 
منهم أن يثبتوا قدراتهم وحضورهم، وليس 
مـــن املــســتــبــعــد أن يــكــونــوا شـــركـــاء مــتــمــرديــن 
املــنــتــقــديــن  أكــثــر  مـــن  مــحــتــمــلــني لشخصيتني 
الحزب  زعيم  هما  الحكومة،  طــاولــة  على  لها 
ــة،  ــيـ ــلـ الــــشــــريــــك لــــحــــزب مــــيــــركــــل، وزيـــــــر الـــداخـ
هورست زيهوفر، ووزير الصحة املشاكس في 

حزبها املسيحي الديمقراطي، ينز شبان.
بــإمــكــانــيــة بقاء  مــن هــنــا يبقى هــنــاك تشكيك 
كاملة،  لــواليــة  املستشارية  رأس  على  ميركل 
انـــطـــالقـــا مـــن املــعــطــيــات الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن 
تــركــيــز الــشــقــيــق األصــغــر لــالتــحــاد املسيحي، 
على  سينصب  املسيحي،  االجتماعي  الحزب 
انـــتـــخـــابـــات واليـــــة بـــافـــاريـــا الـــخـــريـــف املــقــبــل، 
لــه، إضــافــة إلــى اختالف  والــتــي تعتبر عرينا 
طــروحــاتــه األســاســيــة مــع ثــوابــت املستشارة، 
الالجئني،  بأزمة  املتعلق  امللف  في  خصوصا 
ــم الــــحــــزب االشــــتــــراكــــي، الــــذي  فــيــمــا يــبــقــى هــ
يتحضر الشهر املقبل لتنصيب رئيسة كتلته 

لــفــتــرة حــكــمــهــا«، مــعــتــبــرًا أن أملـــانـــيـــا تعيش 
وضعا صعبا وتقوم بإضاعة الوقت في عالم 
متحول وفي ظل الحرب التجارية وتهديدات 
الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بالضرائب 

والحمائية االقتصادية.
وفي هذا اإلطار، رأى خبراء في علم السياسة 
ــدرة املــنــافــســة فـــي الـــواليـــات  واالقـــتـــصـــاد أن قــ
للبضائع  أقــــوى  ستصبح  وفــرنــســا  املــتــحــدة 
أملانيا  فيما  الضرائب،  تخفيض  مع  األملانية 
ــذا األمــر  تـــرد بالكثير مــن الــبــيــروقــراطــيــة، وهـ
يــضــغــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة مــــع صـــــرف الــكــثــيــر 
املـــواطـــن  يــســتــفــيــد  أن  مــــن دون  مــــن األمــــــــوال 
مــنــهــا، مــع ضــــرورة التمييز بــني املــعــارضــات 
ــان، وهــــي أن الــخــضــر والــيــســار  ــرملـ ــبـ داخـــــل الـ
لديهم طــروحــات االئــتــالف نفسها مــع بعض 
فيما  األولـــويـــات،  عــلــى  البسيطة  الــتــعــديــالت 
ــــزب »الــــبــــديــــل« الــيــمــيــنــي الـــشـــعـــبـــوي يــريــد  حـ
إلغاء أوروبــا والعودة إلى خمسينيات القرن 
نظرية  ودحــض  املهاجرين  وترحيل  املــاضــي 
أن املــجــتــمــع األملـــانـــي كــهــل ويـــريـــد مــهــاجــريــن 
للحفاظ على استمرارية نموه. فيما الليبرالي 
العالم،  على  املنفتحة  املــعــارضــة  يمثل  الــحــر 
وهـــمـــه الــتــطــويــر والــرقــمــنــة واالســـتـــفـــادة من 

الصحيح،  إطارها  في  واستخدامها  املقدرات 
طروحات  لضمان  متأهبا  سيكون  وبالتالي 
تحاكي مستقبل املواطن األملاني، كما وإدارة 
والتطرف  اإلرهــاب  ومكافحة  الحدود  حماية 
ــة واألمــــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي  ــمـ ــظـ ــنـ ــة املـ ــمــ ــريــ ــجــ والــ

ــادة الــثــقــة  ــعـ ــتـ والـــســـيـــطـــرة عــلــى الـــهـــجـــرة السـ
املفقودة.

املــســتــشــارة وحلفائها  هــذا األمـــر يتطلب مــن 
إعــادة رفــع مداميك وركــائــز جديدة للسياسة 
الــداخــلــيــة فـــي أملــانــيــا، والـــتـــي قـــد تــســاهــم في 
لتحسني  اليمني  مــن  الناخبني  ثقة  اســتــعــادة 
ــذا ما  صـــورة األحــــزاب التقليدية مــجــددًا. وهـ
يــنــطــبــق عــلــى صـــــورة ووضـــعـــيـــة املــســتــشــارة 
وطـــريـــقـــة حــكــمــهــا وتـــأمـــني ظـــــروف معيشية 
الحضور  حيث  الشرقية،  للواليات  متساوية 
القوي لليمني الشعبوي، الذي يتهمها بأنها 
ال تملك رؤيــة طويلة األمــد وحلواًل مستدامة 
االئــتــالف قضوا أسابيع  أطــراف  ألملانيا، وأن 
في مناقشة أمور مثل لّم شمل أسر الالجئني 
ــائـــل، والــتــي  ــن دون طـ ــة الــصــحــيــة مـ ــايـ ــرعـ والـ
حــســب رأيـــهـــم، ســتــزعــزع اســتــقــرار أملــانــيــا من 
جـــديـــد، ألن الــطــمــوحــات كــبــيــرة والــتــوقــعــات 
اإلصــالح  وإرادة  هائلة  والــتــحــديــات  صغيرة 

ضئيلة.
أملــانــيــا تضفي  أن  ذلـــك، يعتبر محللون  إلــى 
ــبــــؤس الــــــذي تــعــيــشــه  ــع الــ ــابـ عـــلـــى نــفــســهــا طـ
إيطاليا حاليا، ألن التحالف الحكومي هش 
ومـــرهـــون بــفــتــرة 18 شــهــرًا وضــعــهــا الــحــزب 
الحكومة،  الــوضــع داخــل  االشــتــراكــي لتقييم 
املعارضة من  األصـــوات  استمرار  ناهيك عن 
القاعدة. ويعتبر هؤالء أن ميركل، إذا أرادت 
نجاح »غروكو« بطبعته الثالثة، ليس عليها 
األملــانــي  املـــواطـــن  الــتــفــكــيــر بمستقبل  ســـوى 
مـــن خــــالل الــســيــطــرة عــلــى املــشــاكــل الــهــائــلــة 
على  االعتماد  وليس  املجتمع،  تعتري  التي 
ــنـــاويـــن االتــــفــــاق مــــع الــــحــــزب االشـــتـــراكـــي.  عـ
والعامل الحاسم أن الحكومة، بمزيج وزرائها 
القدرة  من أصحاب الخبرة والشباب، لديها 
على  والتركيز  جديدة  إبــداعــات  ابتكار  على 
الجانبية  الداخلي، وتخفيف األضــرار  األمــن 
على  والتركيز  املفرطة،  الهجرة  عن  الناتجة 
معايير القيم الدستورية وترحيل املهاجرين 
ــهــــم واعــــتــــمــــاد  املـــــرفـــــوضـــــة طــــلــــبــــات لــــجــــوئــ
ــي مـــجـــال الـــرقـــمـــنـــة وتــحــديــث  ــــات فــ ــــالحـ إصـ

الجيش وتأمني تقاعد األجيال املقبلة.
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سياسة

تحاول روسيا تخفيف 
الضغط عنها على 

خلفية قضية تسميم 
الجاسوس الروسي 

السابق، سيرغي سكريبال

H

يتواصل التشكيك في إمكانية أن تكمل المستشارة األلمانية، أنجيال ميركل، واليتها الرابعة، مع وجود طيف واسع من المعارضة 
في البوندستاغ يستعد لمعركة مع الحكومة لكسب الناخبين، وظهور أن بعض نواب التحالف تخلفوا عن التصويت لميركل

على ميركل التكيف مع زواج قسري مع »االشتراكي« )توبياس شوارتز/فرانس برس(

انتقلت روسيا، أمس الجمعة، من حالة الدفاع 
ــهـــجـــوم، فـــي مـــحـــاولـــة لتخفيف  إلــــى حـــالـــة الـ
ــــدت نــفــســهــا في  الــضــغــط عــلــيــهــا، بــعــدمــا وجـ
ــدءًا مـــن بريطانيا  مــواجــهــة جــبــهــة مـــوحـــدة بــ
مرروًا بفرنسا وبقية الدول األوروبية وحتى 
إدانتها  إجماع على  املتحدة، وسط  الواليات 
ــي قـــضـــيـــة تـــســـمـــيـــم الــــجــــاســــوس الــــروســــي  ــ فـ
الــســابــق، ســيــرغــي ســكــريــبــال، فــي بريطانيا، 
والعقوبات  لروسيا  االتهامات  أن  خصوصا 
بــــدأت تــلــقــي بــتــداعــيــاتــهــا عــلــى االقــتــصــاد، إذ 
أفـــادت وكــالــة »رويــتــرز« بــأن الــروبــل الروسي 
هــبــط إلــــى أدنــــى مــســتــوى أمــــس الــجــمــعــة من 

جراء تصاعد التوترات بني موسكو والغرب.
ــزم طـــرد  ــتـ ــعـ ــا تـ ــهــ وأكــــــــدت روســـــيـــــا، أمـــــــس، أنــ
دبلوماسيني بريطانيني، ردًا على إعالن لندن، 
األربعاء املاضي، طرد 23 دبلوماسيا روسيا 
فــي مـــوازاة إعالنها فتح تحقيق فــي محاولة 
قتل ابنة سكريبال، يوليا، وتحقيق آخر بقتل 
نيكوالي غلوشكوف، املقرب من رجل األعمال 
الروسي الراحل، بوريس بيريزوفسكي. كذلك 
أشــــارت روســيــا إلـــى أنــهــا ســتــوســع قائمتها 

السوداء لألميركيني.
ورد مــوســكــو عــلــى لــنــدن »مــرتــقــب مــن لحظة 
إلى أخرى« كما قال املتحدث باسم الكرملني، 
التفكير  »سيتم  مضيفا  بيسكوف،  ديميتري 
ــرد و«ســـتـــكـــون مــطــابــقــة  ــ مــلــيــا« فـــي تــدابــيــر الـ
بيسكوف،  وبحسب  بــالدنــا«.  ملصالح  تماما 

فإن الرئيس الروسي فالديمير بوتني صاحب 
الـــقـــرار فــي نــهــايــة املــطــاف فــي الــــرد الــروســي، 
وهو حاليا في خضم الحملة االنتخابية قبل 
استحقاق االقتراع الرئاسي غدًا األحــد. وقال 
أو   

ً
تقدم عاجال أن  بريطانيا  بيسكوف »على 
 أدلة دامغة. حتى اآلن لم نر أي أدلة«.

ً
آجال

ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  ــ مـــن جــهــتــه أعـــلـــن وزيـ
ــروف، مـــن أســـتـــانـــة، أن مــوســكــو  ــ ــ ســيــرغــي الفـ
ستطرد دبلوماسيني بريطانيني استنادًا إلى 
»مبدأ املعاملة باملثل«. وهاجم الفــروف وزير 
الدفاع البريطاني، غافني ويليامسون، لقوله 
إن روسيا »يجب أن تختفي وتصمت«. وقال 
الــتــاريــخ ببعض  أن يدخل  »ربــمــا يريد أيضا 

التصريحات الصاخبة. ال أدري«. 
في موازاة ذلك، أعلنت موسكو، أمس الجمعة، 
أنها فتحت تحقيقا في »محاولة قتل« يوليا، 
كانت  التي  السابق  الروسي  الجاسوس  ابنة 
ضــحــيــة تــســمــم مــــع والــــدهــــا فــــي بــريــطــانــيــا. 
وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، إن 
الروسية  املواطنة  قتل  محاولة  في  »تحقيقا 
بريطانيا،  في  سالزبري  في  سكريبال  يوليا 
فتح في 16 مارس/آذار« الحالي. كذلك أعلنت 
اللجنة أنها تحقق في ما وصفته بجريمة قتل 
نيكوالي غلوشكوف في لندن اإلثنني املاضي. 
ــال مــحــقــقــون روس فـــي الــبــيــان إنــهــم على  وقــ
البريطانيني  نظرائهم  مع  للتعاون  استعداد 

في هذا الشأن.
ــا األمــــني الـــعـــام لــحــلــف شــمــال األطــلــســي،  ودعــ
ينس ستولتنبرغ، روسيا إلى »التعاون« في 
الحلف »ال يرغب  أن  قضية سكريبال، مؤكدًا 
ــدة«، فــيــمــا اســتــبــعــدت  ــديــ ــاردة جــ ــ فـــي حــــرب بــ
املــســتــشــارة األملــانــيــة أنــجــيــال مــيــركــل احتمال 
مقاطعة بــالدهــا ملــبــاريــات كـــأس الــعــالــم لكرة 
ــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن تحميل  ــيــ الـــقـــدم فـــي روســ
ــان املــتــحــدث  روســـيـــا مــســؤولــيــة االعــــتــــداء. وكــ
قد  زايــبــرت،  األملانية، شتيفن  الحكومة  باسم 

أعلن أن برلني تعتقد أنه ال يوجد »بديل يعتد 
بــــه« لــوجــهــة نــظــر بــريــطــانــيــا بــــأن مــســؤولــيــة 
ــا. وقــــال »مــا  ــيـ الــهــجــوم تــقــع عــلــى عــاتــق روسـ
ــــاب مــخــصــص  حـــــــدث، اســــتــــخــــدام غــــــاز أعـــــصـ
لـــألغـــراض الــعــســكــريــة مــن الــنــوع الـــذي طــوره 
االتحاد السوفييتي، أول استخدام لهذا الغاز 
ألغراض هجومية منذ الحرب العاملية الثانية 
هو حــدث جسيم ومـــروع«. وأضــاف »كــان من 
الضروري بالنسبة للمستشارة والحكومة أن 
نظهر بــوضــوح تــام أنــنــا فــي صــف بريطانيا 

في هذه املسألة«.
في غضون ذلك، تعرض زعيم حزب العمال في 
بريطانيا، جيريمي كوربن، النتقادات، بعدما 
ــان«  ــارديــ ــغــ ــقـــال فــــي صــحــيــفــة »الــ شـــكـــك فــــي مـ
نشر أمس، في أن تكون روسيا وراء محاولة 
»مــجــمــوعــات مشابهة  أن  مــعــتــبــرًا  االغـــتـــيـــال، 
للمافيات« في روسيا ربما تقف وراء الهجوم 

بغاز األعصاب الذي استهدف سكريبال.
الــبــريــطــانــيــة، أكـــد نائب  وفـــي مــــوازاة الجبهة 
ريابكوف،  الروسي، سيرغي  الخارجية  وزير 
ــقـــوبـــات  أن مــــوســــكــــو ســــتــــرد عــــلــــى حــــزمــــة عـ
الــســوداء  قائمتها  بتوسيع  جــديــدة  أميركية 
لألميركيني. وفرضت وزارة الخزانة األميركية 
الــخــمــيــس عــقــوبــات عــلــى 19 مــواطــنــا روســيــا 
وخــمــســة كـــيـــانـــات، فــيــمــا يــشــكــل أكــبــر خــطــوة 
املتحدة ضد موسكو منذ  الــواليــات  تتخذها 
تولي دونالد ترامب الرئاسة. وقال ريابكوف 
ــبــــدايــــة نــــؤمــــن بـــمـــبـــدأ تــــســــاوي عـــدد  »مــــنــــذ الــ
األشخاص على قوائم العقوبات. لذا سنوسع 
قـــائـــمـــتـــنـــا الــــــســــــوداء بـــمـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى مــن 
األمــيــركــيــني«. وأضـــاف أن روســيــا ال تستبعد 
أي إجراءات إضافية في ردها على العقوبات 
الــتــي فــرضــت عليها بــزعــم تدخلها  الــجــديــدة 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة وشــــن هــجــمــات 

إلكترونية، وهو ما تنفيه موسكو.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

للحزب،  نــالــيــس، كزعيمة  أنــدريــا  الــبــرملــانــيــة، 
اســتــعــادة الــجــمــهــور والــتــركــيــز عــلــى املــلــفــات 
العدالة  التي يرفع شعارها، ومنها  الحياتية 
مليركل  ممكنة  خليفة  وتحضير  االجتماعية، 
الــعــام 2021. في  انــتــخــابــات  مــن صفوفه بعد 
املــوجــود  السياسي  الطيف  يتحضر  املــقــابــل، 
فـــي املـــعـــارضـــة داخــــل الــبــونــدســتــاغ ملــواجــهــة 
الـــحـــكـــومـــة، عــبــر اعـــتـــمـــاد املــنــافــســة الــشــرســة 
الــنــاخــبــني, علما أنـــه مــن املــتــوقــع أنها  لكسب 
ــر تـــجـــانـــســـا بــــوجــــود األحـــــــزاب  ــثــ ــكـــون أكــ ــتـ سـ
والبديل  الحر  والديمقراطي  الخضر  األربعة، 
مــــن أجـــــل أملـــانـــيـــا والــــيــــســــار، وهـــــو مــــا أشــــار 
إلــيــه زعــيــم الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــديــمــقــراطــي، 
ــاء، بــوصــفــه يــوم  ــ ــعـ ــ كــريــســتــيــان لـــنـــدنـــر، األربـ
انــتــخــاب املــســتــشــارة لــواليــة رابــعــة بــــ«الـــوداع 

متابعة

■ هنا صوت املوت، صوت القهر. هنا #الغوطة 

■ أشعر باالشمئزاز والتقزز من أشباه البشر من يتباكى على #الغوطة 
وجراحاتها ويتشفى ويشمت بـ #عفرين وجراحها 

■ في هذا العالم املجنون وصلنا ملرحة أن أنظمة الحكم مستعدة لتفني 
شعوبها ألجل أن تبقى على الحكم #الغوطة #سوريا

■ صحيح مر 100 يوم على إعالن القدس إلسرائيل ولكن لو مر 100 عام 
القدس عاصمة فلسطني األبدية. قولوا كما تريدون وافعلو كما تشاؤون 

القدس لنا عربية.

 التسوية معهم فهذا يعني أن 
ً
■ التحاور مع الحوثيني عبث وإن تمت فعال

املشكلة مؤجلة وقابلة لالنفجار في أي وقت. #الحوثيون آفة العصر فإن لم 
يتم القضاء على مشروعهم فسيظلون مصدر خطر وتهديد على #اليمن و 

#السعودية واملنطقة كلها.

■ ليست الثورة ملن سبق إنما الثورة ملن صدق ... #القدس_عاصمة_فلسطني

■ لجان املقاومة تستنكر تصريحات وزير الخارجية اللبناني #جبران_
باسيل ضد الالجئني الفلسطينيني وتعتبرها تساوقا مع مخططات »صفقة 

القرن«. من الجيد رؤية من يقف بوجه هذا التوجه

■ مقاطعة #االنتخابات_الرياسيه_2018 عمل سياسي مشروع وفعال 
ويحدث عندما تغلق أمامك كل سبل التغير أو التعبير عن رأيك.. مقاطعة 

االنتخابات من أجلنا وأجل #مصر واملشاركة فيها حتى لو بإبطال صوتك 
من أجل الفاسدين واملنتفعني

املقاطعة من أجل الحرية واملشاركة لبناء املزيد من السجون 

■ الذين قرروا االقتراع اليوم في  #االنتخابات_الرياسيه_2018 يجب احترام 
خيارهم. ما يجري جزء من اللعبة السياسية

■ تقارير اإلعالم األميركي عن إخفاء #محمد_بن_سلمان والدته عن أبيه 
#امللك_سلمان لتأثيرها عليه وأنه يسجنها بعيدًا عن والده منذ سنتني 
ملعارضتها شق صف أسرة #ال_سعود تؤكد بما ال يدع مجاال للشك أن 

صحة #امللك_سلمان العقلية متدهورة جدا وهو ما يشرح كثيرا مما يحدث

قال وزير الداخلية في ألمانيا هورست زيهوفر، إن »اإلسالم ال ينتمي إلى 
بالطبع، جزء  الذين يعيشون معنا،  »المسلمين  أن  لكنّه أضاف  ألمانيا«، 
هي  للمسلمين  رسالته  أن  أمس،  »بيلد«  لصحيفة  وأضاف  ألمانيا«.  من 
»عيشوا معنا، ال بموازاتنا أو ضدنا«. ورّدًا على تصريحات زيهوفر، قالت 
المستشارة أنجيال ميركل »لدينا أربعة ماليين مسلم يعيشون في ألمانيا، 
إلى  ينتمون  المسلمون  هؤالء  هنا.  دينهم  ممارسة  ويستطيعون 

ألمانيا، وبالطريقة نفسها، ينتمي دينهم إلى ألمانيا«.
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