
خشية من فرار 60% من مقاتلي »داعش«
قتال األمتار األخيرة في الموصل

دوافع إضافية للتحريض اإلسرائيلي 
ضد األتراك في القدس

انزعاج من وقوفها ضد الحملة
تنسيق مصري ـ إماراتي يستهدف تركيا
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غير الملموس

عثمان المختار

أوشكت معركة تحرير املوصل من تنظيم 
ــــش« أن تــضــع أوزارهــــــا بــعــد تسعة  »داعــ
أشهر من القتال املتواصل في أكبر حملة 
احتالله  مــنــذ  الــعــراق  يشهدها  عسكرية 
عام 2003، وبخسائر بشرية ومادية غير 

مسبوقة.
الــعــراقــيــن تحت  الــجــنــود  آالف  ويتجمع 
الــدولــي  التحالف  لــطــائــرات  كبيرة  مظلة 
»جامع  حول جامع النوري أو ما عرف بـ
الخالفة« منذ أن أعلن منه زعيم التنظيم 
ــــروع خــالفــتــه  ــــشـ ــــدادي مـ ــغـ ــ ــبـ ــ أبــــــو بـــكـــر الـ
العراق وســوريــة. وأكــدت  اإلسالمية على 
مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة فـــي املـــوصـــل، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس 
ــــاب حــديــد  األربـــــعـــــاء، اقـــتـــحـــام مـــنـــاطـــق بـ
إلـــــى جــامــع  والـــــوصـــــول  ــادة  ــ ــــجـ الـ ورأس 
ــاء الـــتـــي تمثل  ــنــــوري واملــــنــــارة الـــحـــدبـ الــ
ــد مــنــه تــنــظــيــم »داعـــــش«.  الـــرحـــم الــــذي ولـ
ــر أن الــقــتــال تــحــول من  ويــعــنــي هـــذا األمــ
إلى  كاملة  سكنية  أحــيــاء  على  السيطرة 
قتال للسيطرة على شــوارع وأزقــة داخل 
آخـــر بــقــاع »داعــــش« فــي الــبــلــدة القديمة. 
حاليًا  »داعــــش«  سيطرة  مساحة  وتبلغ 
نحو 4 كيلومترات مربعة فقط من أصل 
187 كيلومترًا هي مساحة املوصل الكلية. 
العراقية،  االتحادية  الشرطة  قائد  وقــال 
الفريق رائد شاكر جودت، في حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــقــوات املشتركة 
تحاصر جامع الخالفة، ومن املرجح بأي 
ــــاف »حــالــيــًا  وقـــت إعــــالن اقــتــحــامــه. وأضـ
ــل مـــن 200 مــتــر نــحــاصــر  عــلــى نـــطـــاق أقــ
املنارة الحدباء أيضا والتحرك يتم ببطء 
بــن األزقــــة والــطــرقــات الــضــيــقــة«. ويــقــدر 
عــدد عناصر تنظيم داعـــش مــا بــن 300 
من جنسيات  غالبيتهم  مقاتل   400 إلــى 
في  وآسيوية محاصرون جميعًا  عربية 
تــلــك املــنــطــقــة. وبـــات مــن الــســهــل اإلطــبــاق 
على املنطقة لــوال وجــود عــشــرات اآلالف 
من املدنين داخلها، جميعهم من سكان 
أحــيــاء أخــرى مــجــاورة خسرها التنظيم 

صالح النعامي

مما  انزعاجها  إسرائيلية  أوســاط  تبدي 
تقول، إنه حرص تركيا على مراكمة نفوذ 
فـــي الـــقـــدس والـــحـــرم الــقــدســي، مـــن خــالل 
التعاون مع الحركة اإلسالمية في الداخل 
صــالح.  رائـــد  الشيخ  بقيادة  الفلسطيني 
وفــــي تــحــقــيــق مـــوســـع نـــشـــرت مــقــتــطــفــات 
 غدًا 

ً
منه، أمــس األربــعــاء، وسينشر كامال

فــــي »مـــحـــلـــق الـــجـــمـــعـــة«، قـــالـــت صــحــيــفــة 
»يــســرائــيــل هـــيـــوم«، الــتــي تــوصــف بأنها 
»بــــــوق« لــرئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــي 
التركية  الــحــكــومــة  أن  نتنياهو  بنيامن 
ــــدوالرات  تستثمر عــشــرات املــاليــن مــن الـ
ســـنـــويـــًا فــــي تـــمـــويـــل أنـــشـــطـــة وفــعــالــيــات 
اجــتــمــاعــيــة وديـــنـــيـــة فــــي الــــقــــدس بــهــدف 
ــــي لــلــمــديــنــة«.  ــــالمـ ــــراث اإلسـ ــتـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ »تـ
الـــذي  فـــي تحقيقها  الــصــحــيــفــة،  ــادت  ــ وأفــ
أعــــده معلقها الـــبـــارز نــــداف شـــرجـــاي، أن 
الــرئــيــس الــتــركــي، طــيــب رجـــب أردوغـــــان، 
ــلـــى مـــتـــابـــعـــة مــلــف  يــــحــــرص شــخــصــيــًا عـ
األنشطة والحراك التركي في القدس، على 
اعتبار أن هذه االستراتيجية تمنح تركيا 
دورًا »كــقــوة إســالمــيــة لــهــا دور رائــــد في 
القدس«. وحسب التحقيق، فإن جمعيات 
وصناديق تركية تستثمر عشرات مالين 
الدوالرات سنويًا على مشاريع في القدس 
الشرقية وداخل الحرم القدسي الشريف. 
التنسيق  أن وكــالــة  إلــى  التحقيق  وأشـــار 
تحصل  التي  »تيكا«،  التركية  والــتــعــاون 
عــلــى دعــــم مـــالـــي مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
مسؤولة عن تنفيذ معظم األنشطة داخل 
القدس واملسجد األقصى. وللتدليل على 
أن الــرئــيــس الــتــركــي يــعــد الـــقـــوة املــحــركــة 
أشــار  الــقــدس،  فــي  التركية  األنشطة  وراء 
التحقيق إلى أن مدير »تيكا«، سردار كام، 
هو أحد أكثر املقربن من أردوغان، عالوة 
أنه عمل في السابق كرئيس مكتبه  على 

عندما كان عضوًا في البرملان.
أردوغــــان  خــطــابــات  فــي  الصحيفة  ورأت 
وإطـــالالتـــه اإلعــالمــيــة الــتــي يــهــاجــم فيها 
ــيــــة عـــلـــى الـــقـــدس  ــلــ ــيــ الـــســـيـــطـــرة اإلســــرائــ
ــد األقـــــصـــــى أنــــهــــا »دلـــــيـــــل عــلــى  ــجــ ــســ واملــ
في  املتعاظم  التركي  للحضور  حماسته 

إلى  منه  االنسحاب  السكان على  فأجبر 
مربعه األخير.

»المنطقة الخضراء« لـ»داعش«
وقــال قائد محور جنوب غــرب املوصل، 
الــعــقــيــد فـــاضـــل مــحــمــد الــســلــمــانــي، في 
القتال  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
ــد مـــنـــذ فـــجـــر األربــــــعــــــاء وعـــنـــاصـــر  ــتــ اشــ
ــذا ال يــمــلــكــون  ــ »داعــــــــش« مـــحـــاصـــرون لـ
ســـوى الــقــتــال«. ولــفــت إلـــى أن »الــبــعــض 
ــا املــنــطــقــة  ــهـ ــأنـ ــذه املـــنـــطـــقـــة بـ ــ ــمـــي هــ ُيـــسـ
املوصل،  في  لداعش  بالنسبة  الخضراء 
ففيها مــقــر قــيــادتــه ومــنــهــا بـــدأ احــتــالل 
املدينة«. ووفقًا للسلماني، فإن القتال قد 
ينتهي في غضون يومن أو ثالثة لكن 
ستبقى هناك جيوب كثيرة وخاليا عدة 
متفرقة تحتاج إلى جهد للقضاء عليها.

خسائر في صفوف المدنيين
في غضون ذلــك، قالت مصادر عسكرية 
عراقية إن الخسائر البشرية في صفوف 
عــن  أضــــــعــــــاف  ثـــــالثـــــة  زادت  ــــن  ــيـ ــ ــدنـ ــ املـ
األسبوع املاضي. وسجل أمس األربعاء 
مقتل 54 مدنيًا وإصابة عشرات بسبب 
الجوي والصاروخي وعمليات  القصف 
داعــــش االنــتــحــاريــة الــتــي أفــــرط بــهــا في 
للقوات  تقدم  أي  املاضية ضد  الساعات 
التي  نفسها،  املــصــادر  بحسب  العراقية 
في  أيضًا  كبيرة  أكــدت تسجيل خسائر 

صفوف القوات املهاجمة.

40% من مقاتلي داعش قتلوا
وتزداد األمور تعقيدًا مع كشف مسؤول 
استخباريًا  تقريرًا  أن  بغداد  في  عراقي 
املائة  أكــد مقتل 40 في  العراقية  للقوات 
ــنـــذ بـــدء  ــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم فـــقـــط مـ مــــن عـ
الحملة العسكرية على املوصل، وهو ما 
يعني وجــود نحو 3 آالف و750 مقاتال 
تمكنوا مــن االنــســحــاب مــن املــوصــل، إذا 
مــا اعتبر أن عــدد عناصر »داعــــش« في 

املدينة قبل الهجوم يبلغ 6 آالف مقاتل.
ولفت املسؤول نفسه إلى أنه من الواضح 
النازحن  مــع  لالنسحاب  خططوا  أنهم 
أو بــدونــهــم عــبــر األنـــفـــاق، والـــســـؤال هو 

أن  التذكير  الصحيفة  وأعــــادت  املــديــنــة«. 
أردوغـــــــان وصــــف االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
للقدس واملــســجــد األقــصــى بــأنــه »إهــانــة« 
للعالم اإلسالمي. وحسب املعطيات التي 
ــا الــتــحــقــيــق، يــســتــدل أن »تــيــكــا«  يــــوردهــ
ــــي 63  ــاليــــن الـــــــــــــدوالرات فـ اســـتـــثـــمـــرت مــ
مشروعًا غير متجانسة في طبيعتها في 
القدس والحرم القدسي. وأوضح التحقيق 
قــيــامــهــم باألنشطة  يــســوغــون  ــــراك  األتـ أن 
بالقول إنها تهدف إلى »الدفاع عن تراث 
وطــابــع الــقــدس اإلســالمــي وتــعــزيــزهــمــا«. 
التركية  املشاريع  فإن  الصحيفة،  وحسب 
في القدس تنفذ بالتعاون والتنسيق مع 
الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني 
بــقــيــادة الــشــيــخ رائـــد صـــالح، مــشــيــرة إلــى 
السابق الشيخ عكرمة  أن مفتي فلسطن 
صبري يؤدي دورًا في دعم هذه املشاريع.
وفي تحريض واضــح على الــدور التركي 
الــقــدس، نقلت الصحيفة  »املــتــعــاظــم« فــي 
عن أوســاط رسمية إسرائيلية قولها، إن 
األتــراك اخــتــاروا التعاون مع كل من رائد 
صـــالح وعــكــرمــة صــبــري عــلــى الـــرغـــم من 
أنهما من »أعــداء إسرائيل األكثر قسوة«. 
باستثمار  تركيا  قــيــام  التحقيق  ورصـــد 
الوثائق  أرشيف  ترميم  في  كبيرة  أمــوال 
الحرم  داخــل  بالقدس  املتعلقة  العثمانية 

أيـــن ذهـــبـــوا ومـــا خــطــوتــهــم املــقــبــلــة بعد 
خسارتهم املوصل«، على حد وصفه.

المليشيات ترث أمالك »داعش«
في مــوازاة ذلك، بدأت فصائل مليشيات 
التنظيم  إرث  بتقاسم  الشعبي  الحشد 
في املناطق الحدودية مع سورية، حيث 
عشرات األطنان من األسلحة والذخيرة 
الــتــي تــركــهــا خــلــفــه. وفــــي الـــســـيـــاق، قــال 
الـــزعـــيـــم الـــقـــبـــلـــي، الـــشـــيـــخ حــمــيــد عــــودة 
استولت  الحشد  مليشيات  إن  الشمري، 
ــــن األســـلـــحـــة  ــرات األطـــــنـــــان مـ ــ ــــشـ عـــلـــى عـ
ــرات وجـــدتـــهـــا فــي  ــتـــفـــجـ ــيــــرة واملـ والــــذخــ
مــنــاطــق حـــدوديـــة بــن الـــعـــراق وســوريــة 
بعد انــســحــاب »داعــــش« منها. وأوضــح 
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــي حـ الـــــشـــــمـــــري، فــ
أنــه من املرجح أن ينتقل جزء  الجديد«، 
مــنــهــا إلـــى قــــوات األســــد ومــقــاتــلــي حــزب 
الكردستاني. ووصف ما يجري  العمال 
»العبث والــفــوضــى«، وبــمــا يــؤكــد عدم  بـ
األمــيــركــيــة  اإلدارة  تـــصـــريـــحـــات  صـــحـــة 
الــحــالــيــة حــــول وقــــف الـــتـــمـــدد اإليـــرانـــي 
في العراق وســوريــة. وأكــد الشمري، في 
اتــصــال هاتفي مــعــه، أن أشــبــه مــا يكون 
بعملية تقسيم نفوذ على الحدود وطرد 
لـــلـــعـــوائـــل الـــعـــربـــيـــة الــســنــيــة مــــن قــبــائــل 
شــمــرة وعــنــزة وعــبــيــد وعــكــيــدات ودلــيــم 
وشــعــيــطــات وغــيــرهــم يــتــم عــلــى يــد تلك 
املليشيات التي أعدمت من رجال القبائل 
املئات، وسط غياب تغطية لتلك الجرائم 

بسبب ُبعد املناطق عن وسائل اإلعالم.

مخاوف البرزاني
تــوقــع رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، 
مــســعــود الـــبـــرزانـــي، فـــي كــلــمــة لـــه خــالل 
ــدت لـــلـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة فــي  ــقــ ــدوة عــ نــــــ
نينوى أمس في أربيل، أن تحسم القوات 
الـــعـــراقـــيـــة خــــالل األيــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة 
عملية تحرير مدينة املوصل من قبضة 
ــــش«. ولــفــت الـــبـــرزانـــي إلــى  ــ تــنــظــيــم »داعـ
أن »طـــرد التنظيم مــن املــوصــل ال يعني 
القضاء عليه بشكل نهائي«، مشيرًا إلى 
أنــه »يــوجــد مــخــاوف مــن مرحلة مــا بعد 
داعش ما لم يتم حسم املشاكل التي أدت 

إلى ظهور التنظيم«.
وذّكر أنه »خالل العامن املاضين عقدنا 
ــة  ــاديـ ــحـ ــع الـــحـــكـــومـــة االتـ ــاعـــات مــ ــمـ ــتـ اجـ
والــتــحــالــف الـــدولـــي حـــول خــطــة تحرير 
املوصل، وأكدت في حينها على ضرورة 
وجــود خطتن لتحرير املوصل إحداها 
لتحرير املدينة واألخرى ملرحلة ما بعد 
التحرير، وفي البداية كان هناك اهتمام 
وحــمــاســة بــالــخــطــتــن، لــكــن فــي املــراحــل 
األخــيــرة الحــظــت أن هــنــاك إهــمــااًل لها«. 
وتابع البرزاني أن »مسألة إنهاء داعش 
ــذا ال  ــام ال أكـــثـــر لــكــن هــ ــ عــســكــريــًا هـــي أيـ
يعني أن نهاية التنظيم ستكون بتحرير 

مدينة املوصل«.

ــى جـــانـــب شــــــراء تــجــهــيــزات  ــ الـــقـــدســـي، إلـ
على  املسلمن  املصلن  ملــســاعــدة  حديثة 
الوضوء وشرب املاء داخل الحرم. ويضاف 
إلى ذلك تمويل عمليات تطوير استهدفت 
ــة، تــرمــيــم  ــنـ شـــــارع »الــســلــســلــة« فـــي املـــديـ
املــقــبــرة اإلســـالمـــيـــة وإعــــــادة بــنــاء الــســور 
الــشــرقــي لــلــمــســجــد األقـــصـــى، إلــــى جــانــب 
تمويل أنشطة دينية وثقافية واجتماعية 
في جميع مناطق القدس الشرقية. واتهم 
الــتــحــقــيــق تــركــيــا بــتــمــويــل عــمــلــيــات نقل 
تواجدهم  مناطق  جميع  من  »املرابطن« 
لتمكينهم من الصالة والبقاء في القدس. 
أسهمت  التركية  األنشطة  أن  إلــى  وأشـــار 
في عــدم استقرار األوضـــاع األمنية، على 
اعــتــبــار أن »املــرابــطــن« أخــــذوا يتصدون 
لــإســرائــيــلــيــن الــذيــن يــجــتــاحــون الــحــرم. 
»تراثنا«  جمعية  أن  إلــى  التحقيق  ونـــوه 
الــتــركــيــة، ومــقــرهــا إســطــنــبــول، استثمرت 
من  القديمة  الــبــلــدة  فــي  دوالر  مليون   40

القدس. 
وأشــار التحقيق إلى أن األنشطة التركية 
أثارت حفيظة بلدية االحتالل في القدس. 
وكانت وزيرة القضاء اإلسرائيلي، إياليت 
شاكيد، قد وجهت تحذيرًا للسفير التركي 
في إسرائيل، كمال أوكــام، من مغبة بناء 

عالقات مع الشيخ رائد صالح.

عمليات طرد للعوائل 
العربية على الحدود 

مع سورية

قتال للسيطرة على 
آخر نقاط »داعش« 
في البلدة القديمة

بريطانيا: تصعيد 
األزمة سيصب في 

صالح اإلرهابيين

للحديث تتمة...

المغرب وتونس 
والجزائر تخشى 

»االنتقام«

التزمت أبرز دول المغرب العربي بموقف محايد تجاه األزمة الخليجية، ودعت إلى 
السؤال  ارتياحًا قطريًا وغضبًا سعوديًا-إماراتيًا. لكن  أثار  الحوار، ما  حل الخالفات عبر 
يتمثل بمعرفة األثمان السياسية التي ستدفعها تونس والجزائر والمغرب نتيجة عدم 

خضوعها لرغبات الرياض وأبوظبي

تونس ـ وليد التليلي

على الرغم من أن آالف الكيلومترات 
تفصل بن املغرب العربي والخليج، 
األخــــيــــرة  األزمــــــــة  ــيــــات  تــــداعــ أن  إال 
الــــدول الخمس  ألــقــت بظاللها ســريــعــًا عــلــى 
التحاد املغرب العربي الكبير، ليبيا وتونس 
ــا. وفــيــمــا  ــيـ ــانـ ــتـ والــــجــــزائــــر واملــــغــــرب ومـــوريـ
سارعت األخيرة إلى إعالن تأييدها للحملة 
السعودي  املــوقــف  إلــى  على قطر وانــحــازت 
اإلماراتي، فإن بقية الدول رفضت االنخراط 
في الحملة، باستثناء األطراف املسيطرة في 
شــرق ليبيا، والــتــي ال تعبر بــالــضــرورة عن 
منذ سنوات.   

ً
أصــال املنقسمة  الــبــالد  موقف 

وبــــــدأت أجــــــواء تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات تخيم 
يــزج بها  أن  املــغــرب، بما يمكن  على منطقة 
، وخــصــوصــًا أن دولــة 

ً
فــي الــصــراع مــبــاشــرة

متاخمة للمغرب العربي تعتبر من أهم دول 
املحور املحاصر لقطر، أي مصر.

ــدًا أن يـــثـــيـــر املـــوقـــف  ــ وكـــــــان مــــن املـــفـــهـــوم جــ
ــتـــه تـــونـــس  املــــغــــاربــــي املــــحــــايــــد الـــــــذي كـــرسـ
والــــجــــزائــــر واملـــــغـــــرب، حــفــيــظــة الـــســـعـــوديـــة 
واإلمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر. ويـــبـــدو أن 
الرباعي  املــحــور  قــد أغضب  املــوقــف املغربي 
بــشــكــل خــــــاص. وبـــــــدأت بـــســـرعـــة مـــحـــاوالت 
الــضــغــط عــلــى املــمــلــكــة املــغــربــيــة، مـــن خــالل 
الصحراء  ملف  أي  حساسية،  ملفاتها  أكثر 
ــنـــوات إعـــالمـــيـــة تــابــعــة  الـــغـــربـــيـــة. وفــتــحــت قـ
للمحور الرباعي النار على الرباط، وأملحت 
إلـــى أن الــصــحــراء أرض مــحــتــلــة. ولــكــن هــذا 
املـــوقـــف الــخــلــيــجــي الــجــديــد ســيــصــب حتمًا 
الــجــزائــر، مؤقتًا، مــع العلم بأن  فــي مصلحة 
األخيرة لن تسلم، على األرجــح، من الغضب 
 
ً
الخليجي. فقد كان موقفها من األزمة مماثال

ملوقفي تونس واملغرب، ما دفع وزير الدولة 
بن  سلطان  قطر،  لدولة  الخارجية  للشؤون 
املريخي، لإشادة بما وصفه  سعد سلطان 
»املوقف املشرف للجزائر من أزمة بالده مع 

جيرانها في منطقة دول الخليج«.
ومن غير املستبعد أن يكون وقع النقمة أكبر 
على تونس املحكومة بتوازن سياسي هش، 
وتعاني من وضع اقتصادي صعب، وظروف 
القطري  والوزير  الحساسية.  شديدة  أمنية 
الرغم  على  التونسي،  باملوقف  أيضًا  أشــاد 
مــن أنــه أقــل وضــوحــًا مــن املــوقــف الــجــزائــري 
ــاع داخــلــيــة يعرفها  املــغــربــي، بحكم أوضـ أو 
»تقدير  القطري جيدًا. وهو عّبر عن  الوزير 
)الباجي  الجمهورية  لرئيس  الكبير  بـــالده 
قائد السبسي( على رؤيته الحكيمة ودعوته 
كل األطراف إلى الحوار والتفاهم ملا فيه خير 

املنطقة الخليجية والعربية«.
ــــدرك املــتــابــعــون أن تــونــس لـــم تــلــق دعــمــًا  ويـ
خــلــيــجــيــًا مــهــمــًا وكـــبـــيـــرًا تــحــتــاجــه فــــي ظــل 
قطر،  إال من  منذ سنوات،  الصعبة  ظروفها 
تشكيل  فــي  املتمثل  السياسي  خيارها  وأن 
حكومة ائتالفية تضم حركة »النهضة«، هو 
خيار فرضه توجه البالد نحو الديمقراطية 
وتـــصـــويـــت الـــنـــاخـــبـــن. ومـــــعـــــروف أن هـــذا 
األمــر قــاد إلــى بــرود كبير فــي الــعــالقــات بن 
تــونــس واإلمـــــــارات الــتــي بــاتــت تــتــعــامــل مع 
الوضع التونسي الداخلي على أساس هذه 
املعادلة، وهي تعرف أن هناك قوى سياسية 
وإعــالمــيــة فــي تــونــس رافــضــة أيــضــًا لخيار 
التحالف مع »النهضة« اإلسالمية. ويبدو أن 
تونس ستشهد توترًا كبيرًا في هذا املجال، 
بــدأت تظهر  خصوصًا أن خيوطًا متناسقة 
تــبــاعــًا فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، بــهــدف تحريك 
بــوابــات متعددة، لعل آخرها  امللف مــن  هــذا 
البوابة الليبية التي تمثل قلق تونس األكبر. 
فعالوة على كون أكبر املشاكل األمنية تأتي 
مـــن هــــذا الــبــلــد )بـــأيـــٍد تــونــســيــة فـــي الــغــالــب 
ليبيا يحرم  التوتر في  فإن  ليبية(،  وليست 
تونس من فرص اقتصادية كبيرة كان يمكن 
أن تحل مشاكل ال حد لها القتصاد ضعيف. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اتــهــم املــتــحــدث الرسمي 
بــاســم الــجــيــش الــلــيــبــي الــــذي يـــقـــوده الــلــواء 
قطر  املسماري،  أحمد  العقيد  حفتر،  خليفة 
في  إرهابين  وتمويل  تونس  فــي  بالتدخل 
ليبيا. وكالمه أدخل نوعًا من الريبة والشك 
لدى كثيرين، وكان يمكن أن يحدث بلبلة في 
السلطات  لكن  التونسي.  السياسي  املشهد 

الــقــضــائــيــة الــتــونــســيــة أفــشــلــت هـــذا املخطط 
املقصودة،  القطرية  األمـــوال  أن  عن  وكشفت 
خصصت ملخيم الشوشة لالجئن من ليبيا. 
إال أن املــعــطــيــات األخــيــرة كشفت عــن أبــعــاد 

هذا املخطط.
ــــد« الــلــيــبــيــة  ــــرصـ ــد أشـــــــارت صــحــيــفــة »املـ ــ وقـ

إلـــى أن اجــتــمــاعــًا ســريــًا عــقــد بــتــونــس ضمن 
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات لـــم يــعــلــن عــنــهــا، جمع 
ــدًا مـــن الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي  ــ وفـ
بــرئــاســة املــســمــاري مــع وفــد كبير مــن حركة 
ــداء تــــونــــس« يـــتـــرأســـه املــــديــــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــ »نـ
الرئيس  إبن  السبسي،  قائد  للحركة، حافظ 

أن  ليبي مطلع  الــحــالــي. ونقلت عــن مــصــدر 
االجتماع جرى في مقر حركة »نداء تونس«، 
صفاقس،  بمدينة  ليبيا  قنصل  وبــحــضــور 
الكشف  عــن  أنــه تحفظ  إال  الــصــيــد،  البهلول 
عن بعض الشخصيات األخرى من الوفدين، 
لــحــســاســيــة مناصبهم.  االجــتــمــاع  حــضــرت 

وقـــال املــصــدر إن »الــلــقــاء كــان للتنسيق بن 
ــة الــــنــــداء الــحــاكــمــة  ــركـ الــــقــــوات املــســلــحــة وحـ
فــي تونس مــن أجــل توحيد جهود محاربة 
اإلرهاب، كما تبادل الوفدان معلومات حول 
بالبلدين«،  الفاعلة  اإلرهــابــيــة  الشخصيات 
ــدر. وفــــــى مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــنــتــائــج  ــ ــــصــ وفــــــق املــ
االجتماع، قال املصدر إن الوفدين اتفقا على 
إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة وقد تم 
إلى  وأشــار  بالفعل.  وبــدأت عملها  تفعيلها 
أن من بن املسائل التي تطرق لها االجتماع 
ليبيا  التي تستهدف  القطرية  األنشطة  هي 
انـــطـــالقـــًا مــــن تــــونــــس. وخــــتــــم املــــصــــدر بـــأن 
املــســمــاري زار تــونــس أخــيــرًا أكــثــر مــن ثــالث 
مرات، اجتمع خاللها بعدد من الشخصيات 
والسياسية  األمنية  املجاالت  في  التونسية 
والبرملانية واإلعالمية من مختلف الشرائح 
ــال األعـــمـــال  ــ ــــددًا مـــن رجـ كــمــا الــتــقــى كـــذلـــك عـ

الفاعلن.
ــه الصحيفة،  ــ وفـــي تــوضــيــح حـــول مــا أوردتـ
ــونــــس«، والــــذي  ــادي فـــي »نــــــداء تــ ــيـ ــقـ نــفــى الـ
حضر االجتماع، برهان بسّيس، في تدوينة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أن »مــن 
بــن املسائل الــتــي تــطــرق لها االجــتــمــاع هي 
األنـــشـــطـــة الــقــطــريــة الـــتـــي تــســتــهــدف ليبيا 
انطالقا من تونس«. كما نفى بسيس بشكل 
تـــام كــل مــا جـــاء فــي هـــذا املــقــال، ألن »عملية 
ــول هـــذا  ــ الـــتـــســـريـــب والــتــلــبــيــس املــتــعــمــد حـ
وراءهــا  تقف  والروتيني  الــعــادي  االجتماع 
الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة الــلــيــبــيــة املـــنـــخـــرطـــة فــي 
إلـــى بــرملــان  املــعــركــة الخليجية«، فــي إشــــارة 
طبرق والــلــواء خليفة حفتر، رجــل اإلمـــارات 

ومصر في ليبيا.
لهذه  السياسي  املحتوى  عن  النظر  وبقطع 
وأكده  الصحيفة  ما كشفته  أن  إال  اللقاءات، 
توضيح بسيس، هو أن املسماري زار تونس 
مرات عديدة والتقى بمسؤولن مؤثرين في 
اإلعــالم وفــي قطاعات أخــرى، وأنــه لم يمض 
عــلــى زيـــارتـــه الــكــثــيــر مــن الــوقــت حــتــى أدلــى 
ليبث  الخليجية،  األزمــة  حــول  بتصريحاته 
البلبلة في تونس، ما يعني أن هناك برامج 

كانت جاهزة منذ مدة.
ما هو مؤكد اآلن، يتمثل في أن دول املغرب 
 أم 

ً
الــعــربــي ســتــدفــع ثــمــنــًا لــحــيــادهــا، عــاجــال

، وأن وقت جرد الحسابات لم يحن بعد، 
ً
آجال

ولكن من عادة بعض الحكام العرب أنهم ال 
ينسون أبدًا من يخالفهم الرأي.

القيادي في »نداء تونس«،  أكد 
ــان بــســيّــس، عــلــى مــواقــع  ــره ب
وفدًا  أن  االجتماعي،  التواصل 
في  الليبي  القنصل  يتقدمه 
»نداء تونس«  زار مقر  صفاقس، 
الماضي،  إبريل/نيسان  شهر  خالل 
ضمن  الحزب  قيادة  لقاء  طالبًا 
ممثل  وفــد  بها  يقوم  جولة 
عرض  أجــل  من  طبرق  لبرلمان 
ــظــره تــجــاه الــوضــع  وجــهــة ن
األحــزاب  مختلف  على  ليبيا  في 
ووســائــل اإلعـــالم الــمــؤثــرة في 
استقبال  ــّم  ت ــه  أن وبــيـّـن  تــونــس. 
الحزب، مشيرًا  الوفد الليبي بمقرّ 
الوفد  ضمن  مــن  كــان  أنــه  إلــى 
عرض  ــذي  ال المسماري  أحمد 
في  ليبيا  في  الوضع  عن  صورة 
سياق الحرب على اإلرهاب. وأكد 

أن هذا اللقاء لم يكن سريًا.

لقاء صفاقس 
لم يكن سريًا

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  كشفت 
لــلــتــحــركــات  ــــدف املـــقـــبـــل  ــهـ ــ الـ ــــن أن  عـ
واإلمــاراتــيــة  املــصــريــة  الدبلوماسية، 
خصوصًا، سينصب ضد تركيا، على 
لقطر  بــشــدة  الـــداعـــم  مــوقــفــهــا  خلفية 
فــي وجــه الحملة ضــدهــا. وأوضــحــت 
»العربي الجديد«، أن كافة  املصادر، لـ
ــات املـــوقـــف، الــتــي تـــم إعـــدادهـــا  ــ دراســ
قـــبـــل الــــبــــدء بــتــنــفــيــذ قـــــــرار مــقــاطــعــة 
السعودي  املحور  جانب  من  الدوحة 
املصري اإلماراتي، انتهت إلى أن قطر 
الحصار،  لضغوط  سريعًا  سترضخ 
إال  لها،  املقدمة  للتعليمات  وتنصاع 
الدوحة  املفاجأة كانت في تعامل  أن 
ــة. وقــالــت املـــصـــادر إن كافة  ــ مــع األزمـ
املــنــاهــض لقطر  املــحــور  اآلراء داخــــل 
كانت تتفق على عــدم اشتباك تركيا 
مع األزمة بشكل قوي، وأنها ستظهر 
ــقـــرة الــســريــع  ــرار أنـ ــ الـــحـــيـــاد، إال أن قـ
ــاع املــشــتــرك  ــ ــدفـ ــ بــتــفــعــيــل اتـــفـــاقـــيـــة الـ
بـــن الـــجـــانـــبـــن، الـــخـــاصـــة بــالــقــاعــدة 

ب املوازين.
َ
ل

َ
العسكرية في قطر، ق

ــارة ولــي  ــ وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن زيــ
عهد أبــو ظــبــي، محمد بــن زايـــد، إلى 

الـــقـــاهـــرة قـــبـــل يــــومــــن، بــحــثــت ســبــل 
الــتــحــرك بــشــكــل عــكــســي ضـــد تــركــيــا. 
ــلـــة ســتــشــهــد  ــبـ ــقـ ــــت »الــــفــــتــــرة املـ ــالـ ــ وقـ
ــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة عــلــى  ــقــــوبــــات اقــ عــ
ــلـــيـــج،  الـــخـ دول  ــــب  ــانـ ــ جـ مـــــن  ــا  ــيــ ــركــ تــ
أن  وخصوصًا  السعودية،  وتحديدًا 
هــذا امللف هو الــذي سيكون أكثر أملًا 
ــقـــرة«، مضيفة »بــدا  بــالــنــســبــة إلـــى أنـ
أن املـــوقـــف الــســعــودي الــظــاهــر قــابــل 
أنقرة،  به  الــذي تقوم  الوساطة  لــدور 
إال أن ولـــي عــهــد املــمــلــكــة، مــحــمــد بن 
ســلــمــان، ُمــصــر على اتــخــاذ إجـــراءات 
عــقــابــيــة بـــحـــقـــهـــا«. وفـــــي ســـيـــاق ذي 
في  بريطانية  مــصــادر  صــلــة، كشفت 
عــن ضــغــوط خليجية، عبر  الــقــاهــرة 
دبلوماسين ووسطاء، مورست على 
بــالدهــم مــن أجـــل اتــخــاذ مــوقــف ضد 
قطر، في إطار الحملة عليها، وهو ما 

بشكل  البريطانية  الحكومة  رفضته 
واضــح، لكونها ترى أن الحملة على 
عكسية  نتائج  لها  سيكون  الــدوحــة 
ــــي مـــســـألـــة مــــواجــــهــــة الــتــنــظــيــمــات  فـ
اإلرهــابــيــة. وأشـــارت املــصــادر إلــى أن 
املـــوقـــف الــبــريــطــانــي فـــي هـــذه األزمـــة 
يــتــبــنــى جـــهـــود الـــوســـاطـــة املــخــتــلــفــة، 
التي  الوساطة  وفي مقدمتها جهود 
تـــقـــوم بـــهـــا الـــكـــويـــت. وأوضــــحــــت أن 
أطــراف  كافة  مــع  تواصلت  بريطانيا 
األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة، وأكـــــدت ضــــرورة 
عدم تصعيدها، ألن ذلك سيصب في 
مضيفة  اإلرهــابــيــة،  املنظمات  صالح 
أن »بــريــطــانــيــا لـــم تــتــأكــد مـــن دوافـــع 
الــهــجــوم األخــيــر عــلــى قــطــر«، مشيرة 
إلى أنه »ربما تكون هناك أمور أخرى 
غير املعلنة، وهــذا هو املرجح بشكل 
كبير«. ولفتت إلى أن »األزمة تنطوي 
ــة بــالــبــيــت  ــا عــــالقــ ــهـ ــلـــى خــــالفــــات لـ عـ
الخليجي أكثر، وليس ما يثار بشأن 
ــم قـــطـــر لـــــإرهـــــاب أو لــجــمــاعــات  ــ دعــ
مثل اإلخــــوان وحــمــاس«، مــؤكــدة أنه 
مــعــرفــة  بـــريـــطـــانـــيـــا  أرادت  »عـــنـــدمـــا 
مطالب السعودية واإلمارات من قطر 
لـــوقـــف حــمــلــة املــقــاطــعــة لــأخــيــرة لم 

تصل إلى شيء يمكن البناء عليه«.

رفض المشاركة بحصار قطر يغضب الرياض 
وأبو ظبي ويثير ارتياح الدوحة

رئيس مجلس األمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مستقبًال أمير قطر الشيخ تميم بالجزائر عام 2014 
)فاروق بطيش/فرانس برس(

رئيس الشؤون الدينية التركي محمد غورماز بالقدس، مايو 2015 )األناضول(

محمد الفضيالت

وسط مزاج شعبي ساخط، قدمت 
حكومة رئيس الوزراء األردني 

هاني امللقي، االثنني املاضي، »جردة 
حساب« تفصيلية إلنجازاتها خالل 

عام مضى، معددة بتقرير رفعته إلى 
 على ثمانية محاور، 

ً
امللك، مشتمال

ما حققته الحكومة في مجاالت 
اإلصالح االقتصادي، واإلصالح 

اإلداري ومحاربة الفساد، واإلصالح 
السياسي، وتطوير القضاء، وقطاع 

التعليم واملوارد البشرية، وقطاع 
التشغيل والعمل، ومجال الحماية 

والتنمية االجتماعية، وقطاع الخدمات. 
املزاج الشعبي الساخط، والذي 

»الفتوحات«  غذاه التقرير املتخم بـ
على مختلف الصعد، ليس جديدًا، 

ة أردنية« ترافق 
ّ
فهو استقر »سن

الحكومات املتعاقبة منذ لحظة صدور 
اإلرادة امللكية بتكليف رئيس الوزراء 

بتشكيل الحكومة، وترتفع وتيرته 
بشكل مضطرد حتى رحيلها.
قوبلت حكومة امللقي، التي ال 

تختلف عن سابقاتها من حيث 
نهج تشكيلها وإدارتها، بسخط 

غير مسبوق، ليتصدر رئيسها في 
استطالعات الرأي قائمة رؤساء 

الوزراء األقل شعبية في عهد امللك 
عبد الله الثاني. وتبني املؤشرات أن 

شعبية امللقي وحكومته تواصل 
االنحدار بشكل غير مسبوق، 

وتتالقى أمنيات املواطنني البسطاء 
واملسيسني وحتى السياسيني على 
رحيلها من دون التفكير بما بعدها.

أمام هذا الواقع، دفعت الحكومة 
بتقريرها، لكنها خالفت بتقييمها 

لنفسها االتجاهات السائدة، ليصبح 
التقرير املفترض أنه ينظر إليه 

كسلوك إيجابي في مملكة شبه 
ديمقراطية، أو يثير على أقل تقدير 

نقاشًا موضوعيًا حول محتواه، 
 على الحكومة وشعبيتها، 

ً
وباال

ويكون على غير ما توقعت منطلقًا 
لهجوم أكثر حدة عليها. قراءة 

التقرير الحكومي بمعزل عن وجود 
خطة عمل حكومية معلنة ومحددة 

األهداف وقابلة للتحقيق ضمن 
جدول زمني محدد، ليس أكثر من 
ترف ال يغري الغالبية العظمى من 
األردنيني، الذين يقيسون اإلنجاز 

بمقدار انعكاسه على واقع حياتهم 
املعيشية.  فجأة ظهرت التعهدات 

التي أوردتها الحكومة في الرد على 
كتاب التكليف، والوعود التي قطعتها 

في البيان الذي أخذت عليه ثقة 
مجلس النواب، منجزات متحققة في 
تقريرها، وهي منجزات لم تنعكس 

على االقتصاد الوطني املتعثر، 
والواقع املعيشي املتردي للمواطنني، 
ومستوى الحريات املتراجع، ونسب 
الفقر والبطالة املرتفعة. إلدارة نقاش 
صحي، على الحكومة التقدم بخطة 

عمل قابلة للقياس، وتترك للمواطنني 
واملتابعني مهمة »جرد الحساب«.
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تقترب معركة تحرير 
الموصل من نهايتها 

في ظل انتقال القتال إلى 
آخر شوارع وأزقة سيطرة 

»داعش« في البلدة 
القديمة من المدينة، 

وسط ترقب إلمكان 
إعالن تحريرها بشكل 

كامل خالل أيام

  شرق
      غرب
كوشنر في القدس 

الستئناف مباحثات السالم 
الــتــقــى صــهــر الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
األبيض  البيت  مستشاري  وكبير 
لـــشـــؤون الـــشـــرق األوســــــط، جــاريــد 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ كـــــــوشـــــــنـــــــر، رئــــــــيــــــــس الـ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  اإلســرائــيــلــيــة، 
األربعاء،  أمس  املحتلة  القدس  في 
بحضور املبعوث األميركي للشرق 
ــبـــالت.  ــنـ ــريـ األوســـــــــــط، جـــيـــســـون غـ
ـــر الــــرئــــيــــس  ــــنــ ــي كـــــوشـ ــقــ ــتــ ــلــ ــيــ وســ
في  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني، 
رام الله، بهدف استئناف مباحثات 

السالم اإلسرائيلية الفلسطينية.
)اسوشيتد برس(

عريقات: بناء »عمونا«
تحّدٍ للقانون الدولي

وصف أمن سر اللجنة التنفيذية 
ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــعـــاء،  صــائــب عـــريـــقـــات، أمــــس األربـ
البدء  اإلســرائــيــلــيــة  الحكومة  قـــرار 
جنوب  »عمونا«  مستوطنة  ببناء 
نــابــلــس بــأنــه تــحــد ســافــر للقانون 
الدولي  »املجتمع  وطالب  الــدولــي. 
لــة  ــى مــرحــلــة مــســاء ــأن يــنــتــقــل إلــ بــ
ــي،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــــالل اإلسـ ــتـ ــ حـــكـــومـــة االحـ
الكاملة  املــســؤولــيــة  تتحمل  الــتــي 
الــســالم، نتيجة  عــن تــوقــف عملية 
الستمرارها في سياسة اإلمالءات 
ــيــــر خـــيـــار  ــنــــات وتــــدمــ ــتــــوطــ واملــــســ

الدولتن«.
)قنا(

إسرائيل تهدد »حزب اهلل« 
باستخدام كل قوتها

ــة  ــ ــــويـ ــــجـ ــد الـــــــــقـــــــــوات الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ هــــــــــدد قـ
إيشل،  أمير  الجنرال  اإلسرائيلية، 
أمس األربعاء، باستخدام إسرائيل 
البداية حــال نشوب  كل قوتها من 
أي حـــرب جــديــدة مــع »حـــزب الــلــه« 
فــي مؤتمر  إيــشــل،  اللبناني. وقــال 
هــرتــســلــيــا، إن الــتــحــســيــنــات الــتــي 
طــــــرأت، كــمــًا وكـــيـــفـــًا، عــلــى الـــقـــوات 
الـــجـــويـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــذ حــرب 
لبنان عام 2006 تعني أن بإمكانها، 
ــقــــط، شــن  ــة فــ ــــي يــــومــــن أو ثــــالثــ فـ
التي  الجوية  الضربات  نفس عدد 
استمرت  التي  الــحــرب  فــي  شنتها 

34 يومًا.
)العربي الجديد، رويترز(

أيزنكوط: تعاون وثيق 
علني وسري مع العرب

اعترف رئيس األركــان اإلسرائيلي، 
الجنرال غادي أيزنكوط )الصورة(، 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ بـــــــوجـــــــود تـــــــعـــــــاون اســ
وثيق »علني وســـري« مــع عــدد من 
إلــى جانب  العربية، يساهم  الـــدول 
التعاون االستراتيجي مع الواليات 
إسرائيل  مكانة  بتحسن  املتحدة، 
ــان حـــالـــة  ــ ــمـ ــ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وضـ
في  أيـــزنـــكـــوط،  ورأى  اســـتـــقـــرارهـــا. 
كلمة أمام مؤتمر هرتسليا للمناعة 
 إيــران ال 

ّ
القومية، أول من أمــس، أن

االستراتيجي  الــخــطــر  تشكل  تـــزال 
األول فـــي مــحــيــط إســـرائـــيـــل، الفــتــًا 
 طهران لم توقف تطلعاتها 

ّ
أن إلــى 

للحصول على قوة نووية.
)العربي الجديد(

اإلسرائيليون يثقون 
بالسيسي وبملك األردن

كشف استطالع خاص أجراه معهد 
»هــجــال هــحــداش« اإلســرائــيــلــي أن 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــن يــثــقــون بــالــرئــيــس 
املــــصــــري، عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ــي، املــلــك عــبــد الله  والــعــاهــل األردنـــ
الثاني. ووفقًا لنتائج االستطالع، 
الذي نشر أمس األربعاء، فقد أعلن 
65 في املائة من اإلسرائيلين أنهم 
يثقون بالسيسي، بينما حل امللك 
األردنـــــــي فـــي املـــوقـــع الـــثـــانـــي بــــ61 
لم  ثم زعماء خليجيون  املائة،  في 
املرتبة  وفـــي  االســتــطــالع،  يسمهم 
الرابعة امللك السعودي، سلمان بن 
عبد العزيز )52 في املــائــة(، بينما 
على  الفلسطينية  القيادة  حصلت 
26 في املائة من ثقة اإلسرائيلين.
)العربي الجديد(
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القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

يــبــدو أن دولـــة االحــتــالل اإلســرائــيــلــي تلقت 
نبأ التغييرات في السعودية وتعين األمير 
محمد بن سلمان وليًا للعهد، بوصفه خبرًا 
ســـارًا، مــع ظــهــور مــؤشــرات على أنــه يسود 
جو من االرتياح في األوســاط اإلسرائيلية 
الــشــؤون  رأى محلل  وقــد  التغييرات.  لــهــذه 
ــة »هـــــــآرتـــــــس«  ــفــ ــيــ ــة فـــــــي صــــحــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
اإلســرائــيــلــيــة، عــامــوس هــرئــيــل، فــي تعليق 
لــه أمــس األربــعــاء، أن الــتــطــورات السعودية 
تمثل »بشرى سارة« إلسرائيل، الفتًا إلى أن 
خطوة تعين محمد بن سلمان وليًا للعهد 

لم تكن سوى مسألة وقت.
وكــتــب هــرئــيــل أن بـــن ســلــمــان الــــذي ســمــاه 
»الـــولـــد« الـــذي سيحتفل فــي أغــســطــس/آب 
 بدور قيادي 

ً
بعيد ميالده الـــ32، يقوم فعال

في السعودية، وهو صاحب األمر فيها في 
ــوزارة الــخــارجــيــة. وأضــاف  كــل مــا يتعلق بــ
أن التقديرات تشير إلى أن امللك سلمان بن 
 سيتنازل عن 

ً
الــعــزيــز »املــريــض أصـــال عبد 

العرش قريبًا ويسلمه لولده«، وفق تعبير 
»على  أنــه  وأضـــاف  اإلسرائيلي.  الصحافي 
ومنذ  املاضين،  العام  ونصف  العامن  مر 
ــداد  ــ تــتــويــج املـــلـــك ســلــمــان، تـــم تـــدريـــب وإعـ
األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ملــهــام سياسية 
بــانــتــظــار خـــالفـــة املــنــصــب األكــــبــــر، كــمــا تم 
والتخطيط  للمبادرة  أخــرى  توكيله بمهام 
)دون نــجــاح خــــاص( فـــي حــــرب الــيــمــن من 

خالل توليه وزارة الدفاع«.
ولــفــت هــرئــيــل إلــــى أنــــه إذا كــــان مــحــمــد بن 
نــايــف مـــن تــولــى خــــالل الــعــامــن املــاضــيــن 
األميركية  اإلدارة  مــع  الــعــالقــات  مــســؤولــيــة 
ــارات املـــركـــزيـــة« )ســي  و»وكــــالــــة االســـتـــخـــبـ
ــه(، فقد تــم وضــعــه جانبًا خــالل وقت  آي إيـ
قصير، إذ أدركــت اإلدارة األميركية من هو 
القوي في اململكة، وفق  بالضبط الشخص 
قـــول هــرئــيــل. وتــابــع أن مــحــمــد بــن سلمان 
تــحــّول إلـــى الــرجــل املـــســـؤول عــن الــعــالقــات 

الــســعــوديــة.  للمملكة  ثــانــي  آل  املـــوالـــن مــن 
ــــالن بــــإنــــهــــاء األزمـــــــة  ــأمــ ــ وكـــــــــان االثــــــنــــــان يــ
الــخــلــيــجــيــة بــهــذه الــطــريــقــة، لــكــن الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة مـــارســـت ضــغــوطــًا غــيــر مــبــاشــرة 

إلفشال هذه الخطة. 
وتـــقـــول الــصــحــيــفــة إنـــه لــيــس هـــنـــاك، لغاية 
»مجتهد«  تــغــريــدات  يثبت صــحــة  مــا  اآلن، 
السعودي، وال ما إذا كانت هذه التغريدات 
تــســتــنــد إلــــى حــقــائــق صــحــيــحــة. لــكــن مـــا ال 
بن  الوثيقة  الــعــالقــة  عمق  هــو  نفيه  يمكن 
واإلمــاراتــي، محمد  السعودي  العهد  وليي 
أقاما  اللذين  زايــد،  بن  بن سلمان، ومحمد 
بينهما حلمًا شبابيًا لتولي مقاليد الحكم 
مع االعتقاد أنهما القادران على قيادة أمور 
أمير قطر  أيضًا  املنطقة، وهــو جيل يشمل 
ــًا(، والــجــيــل الـــذي  ــامـ تــمــيــم بـــن حــمــد )37 عـ
وصــــل لــلــحــكــم فـــي الــخــلــيــج أخـــيـــرًا بــعــدمــا 
ســبــقــه زعـــمـــاء شــبــاب فـــي دول أخــــرى مثل 

املغرب واألردن وسورية.
ــــس« أن  ــآرتـ ــ ــرت »هـ ــ ــذا الـــســـيـــاق، ذكــ ــ ــــي هـ وفـ
للسياسة  »الــفــظ«  باألسلوب  أول من شعر 
زعماء  هــم  الــجــديــدة،  الخارجية  السعودية 
ــلــــفــــون كــــالــــرئــــيــــس املـــــصـــــري،  عــــــــرب مــــخــــتــ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، والـــعـــاهـــل األردنــــي 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، الــلــذيــن تــعــرضــا لجملة 
انتقادات سعودية بسبب مواقفهما وتمت 
وقف  عبر  املــواقــف،  هــذه  بفعل  معاقبتهما 
ضـــخ الــنــفــط الــســعــودي ملــصــر لــنــصــف عــام 
تــقــريــبــًا، بــعــدمــا أيــــدت مــصــر مـــشـــروع قـــرار 
ــة، وعـــلـــى مــا  ــألـــة الــــســــوريــ روســــــي فــــي املـــسـ
اعــتــبــرتــه الــســعــوديــة تــراجــعــًا مــصــريــًا عن 
الـــقـــرار بــنــقــل الــجــزيــرتــن تــيــران وصنافير 

للسعودية. 
لــأردن  السعودية  املــســاعــدات  وتــم تجميد 
ــقــــوات الــخــلــيــج  بـــعـــدمـــا رفـــضـــت الـــســـمـــاح لــ
بالعمل من أراضيها ضد القوات السورية. 
لــكــن مــن تــلــقــى الــضــربــة األكــبــر كــانــت دولــة 
قــــطــــر. وفـــــي كــــل هـــــذه الــــــقــــــرارات كـــــان ولـــي 
العهد السعودي هو الــروح الحية من وراء 
ــــان كـــل مـــا يــنــقــص هـــو تلقي  اتـــخـــاذهـــا، وكـ
ذكرت  ما  لوالده، بحسب  الرسمية  املوافقة 

الصحيفة اإلسرائيلية.
الــقــرار الجديد بتعين  أن  ورأت »هــآرتــس« 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــيــًا لــلــعــهــد، مـــر بـــدون 
مــعــارضــة وال يــتــوقــع أن يــثــيــر غــضــبــًا في 
املــمــلــكــة، وقـــد تــم اســتــدعــاء مــن كـــان يتوقع 
لــجــلــســات مسبقة مع  الـــقـــرار  يــعــارضــوا  أن 
وزيــــر الــداخــلــيــة الـــجـــديـــد، عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــود بــن نــايــف )34 عــامــًا( والـــذي ينتظر 
أن يكون شريكًا لسلمان في الحكم. ولفتت 
ــذا الــتــعــيــن إعــــــالن املــلــك  ــ ــه ســـبـــق هـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
 السعودي عن إطالة إجازة عيد الفطر، وعن 
إعــادة كافة البدل والــزيــادات التي خصمت 
أخــيــرًا مــن كــافــة الــعــامــلــن فــي ســلــك الــدولــة 

ورجال الجيش.

لعبة العرش السعودي

سعودي على محاولة جزء من اإلعالم املحلي 
التعين. أضــاف املصدر: »أما  الترويج لخبر 
من يعتبر ذلك انقالبًا ناعمًا، فعليه أن يفسر 
قــرارات، ومشاهد، وتصريحات، قبل  سلسلة 
الــتــلــمــيــحــات، اســتــمــرت عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
عام، تمهيدًا إلعالن خبر التعين، ألن الواقع 
الفعلي الذي كان يتم التعامل بمقتضاه، في 
الداخل، والخارج أيضًا، أن محمد بن سلمان 

نزار قنديل

»تــمــامــًا كــمــا يــفــاجــأ مسلمون بــأن 
شــهــر رمـــضـــان يـــأتـــي عــقــب نــهــايــة 
ــان، تـــبـــدو  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ شــــهــــري رجـــــــب وشـ
مــفــاجــأة بــعــض املــتــابــعــن لــلــشــأن الــســعــودي، 
ــيــــر مــحــمــد بــن  خــــــارج املـــمـــلـــكـــة، بــتــعــيــن األمــ
ـــق مــصــدر 

ّ
ســـلـــمـــان ولـــيـــًا لـــلـــعـــهـــد«. هـــكـــذا عـــل

هو الرجل الثاني في اململكة، بعد والده. وفي 
رأي قــطــاع كــبــيــر، فــهــو الــرجــل األول أحــيــانــًا، 
وإقليمية،  محلية،  ملفات  مــع  التعاطي  عند 
ودولــــــيــــــة«. وأوضــــــــح أن »إعــــــــالن مــحــمــد بــن 
يكن  لــم  االستراتيجية،   2030 لــرؤيــة  سلمان 
ــؤداه أن هـــذه رؤيــة  ــد، مــ لــه ســـوى معنى واحــ
امللك العتيد للبالد، وخالل فترة قصيرة، ألن 
قــرارات  استلزم  لتنفيذها  التمهيد  مــن  جــزءًا 
ــعـــادة  ــتـ ــفـــعـــل«. وأضـــــــاف أن »اسـ ــالـ صــــــدرت بـ
مـــشـــاهـــد تـــرتـــيـــب الـــصـــعـــود لــــواليــــة الـــعـــهـــد، 
تسارعت وتيرتها خالل األشهر األخيرة، ففي 
إبــريــل/ نيسان املــاضــي، وكــالــعــادة، استيقظ 
قـــرارات، من دون أي  السعوديون على حزمة 
تمهيد، حدثت بموجبها تعيينات، وتنقالت، 
املــنــاصــب، ومعها تم  مــن  إعــفــاءات  وبالتالي 
الوطني(،  )األمــن  استحداث كيان جديد، هو 
امللكي صالحيات واسعة،  القرار  الذي منحه 
تركز باألساس على ما يسمى مهام )مكافحة 
اإلرهاب(. بما يعني تقليص صالحيات ولي 
العهد في تلك الفترة، األمير محمد بن نايف، 
خصوصًا أن هــذا املــلــف تــحــديــدًا، كــان األبــرز 

في مسيرته«.
وقتها،  الجديد،  الجهاز  استحداث  كــان  وإذا 
قد حّد تمامًا من نفوذ بن نايف، على الصعيد 
الداخلي، وانتزع منه امللف األهم في قوته، فقد 
تزامن ذلــك مع القضاء نهائيًا على أي نفوذ 
خــارجــي فــي الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
بتعين األمير خالد، األخ األصغر ملحمد بن 
سلمان، سفيرًا للمملكة في واشنطن؛ ما أدى 
عمليًا إلى انتهاء دور بن نايف في أي تأثير 
بمنظومة الحكم. بدوره، رأى باحث سعودي، 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »قــــرارات  فــي حــديــٍث لـــ
إبــريــل كــانــت التنفيذ الــحــرفــي ملــحــاصــرة بن 
نــايــف، والــتــمــهــيــد إلعــــالن حــقــبــة ولـــي العهد 
تزامنها   

ّ
فــي ظــل بــن سلمان،  الجديد، محمد 

أيضًا مع جملة تعيينات، كلها من اختياره، 
ــل تــصــّب فـــي صــالــحــه. ذلـــك ألنــه  أو عــلــى األقــ
التحالف العسكري ضد  ى املتحدث باسم 

ّ
رق

اليمن، أحمد العسيري، لشغل  الحوثين في 
منصب نائب رئيس االستخبارات، وعن ابن 
أخيه، أحمد بن فهد بن سلمان، نائبًا ألمير 
املنطقة الــشــرقــيــة، ســعــود بــن نــايــف بــن عبد 

العزيز، الشقيق األكبر ملحمد بن نايف«.
بالتالي أحكم بن سلمان قبضته على مفاصل 
ــن نـــايـــف،  ــر بــ حـــســـاســـة فــــي الـــــدولـــــة، وحــــاصــ
وأخـــرجـــه مـــن املـــعـــادلـــة. ومــــع تــغــيــيــر اإلدارة 
ــــول دونـــالـــد تـــرامـــب للبيت  األمــيــركــيــة، ووصـ
األبيض، تعززت قوة األول، وبدأ بجني ثمار 
ما ساعده في زرعه حاكم أبوظبي، محمد بن 
زايـــد. فــي هــذا الــســيــاق، لفت مصدر سعودي 
أن  إلى  النظر  »العربي الجديد«،  لـ في حديٍث 
»تعين محمد بن سلمان، واإلطاحة بمحمد 
بــن نــايــف، مــن واليـــة الــعــهــد، ال يمكن ربطها 
الرباعي  األخــيــرة، والتحالف  األزمــة  بأحداث 
السعودية واإلمــارات والبحرين ومصر،  بن 
مــن جــانــب، ودولـــة قطر مــن جــانــب آخـــر. لكن 
ذلك ال ينفي أن القرار األخير، سيلقي بظالله 
على األزمــة، بصورة تقترب من عدم اإلسراع 
بحلها، إذا لم يكن اتجاهها إلى التصعيد، إال 
إذا كانت هناك إرادة أميركية في إنهاء أسرع 
لأزمة. وهو ما يرّجح، على ضوء تصريحات 
الثالثاء،  مــســاء  األمــيــركــيــة،  الخارجية  وزارة 

التي اتخذت موقفًا أقرب إلى الحسم في هذا 
االتجاه«.

األميركية،  الخارجية  باسم  املتحدثة  وكانت 
هيذر ناورت، أعلنت مساء الثالثاء، أنه »كلما 
مـــر الـــوقـــت زادت الــشــكــوك بــشــأن الــتــحــركــات 
التي اتخذتها السعودية واإلمــارات. في هذه 
الــلــحــظــة، لــيــس أمـــامـــنـــا ســــوى ســـــؤال واحـــد 
 بــشــأن 

ً
ــانـــت الـــتـــحـــركـــات فـــعـــال بـــســـيـــط: هــــل كـ

أم  املزعوم لإرهاب،  إزاء دعم قطر  مخاوفها 

هي بشأن شكاوى تعتمل، منذ فترة طويلة، 
الـــخـــلـــيـــجـــي؟«.  ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  بـــــن دول 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدثـــة  ودعــــــت 
 خالفاتها«. وتابع 

ّ
إلــى »حــل جميع األطـــراف 

 »لــن يــكــون مفاجئًا 
ً
املــصــدر الــســعــودي قــائــال

بالنسبة لي، كما لكثيرين من متابعي املسلك 
الــســيــاســي الــســعــودي عــبــر عــقــود مــضــت، أن 
 مــغــايــرًا، وأداء مختلفًا فــي عالقة 

ً
نــرى شــكــال

ــــد، فــالــثــانــي  املــحــمــديــن، بـــن ســلــمــان، وبـــن زايـ

قـــّدم خــدمــات مــتــعــددة وســاعــد األول فــي نيل 
رضـــى إقــلــيــمــي ودولـــــي، أمــيــركــي بـــاألســـاس، 
ليصل ملوقعه الجديد. وفي مقابل ذلك حصل 
عـــلـــى خــــدمــــات أخــــــرى فــــي مـــلـــفـــات مـــتـــعـــددة، 
فيها  السعودية واإلمــــارات  بــن  التباين  كــان 
امللف  رأســهــا  على  متفاوتة،  بــدرجــات  قائمًا، 
الــيــمــنــي، ثــم الــلــيــبــي، واملــصــري أيــضــًا. أي أن 
تــبــادل الــتــنــازالت، والــخــدمــات، ربــمــا يقترب 
تــبــدأ مرحلة  أن  ليس غريبًا  لــذا  نهايته؛  مــن 

ــدرًا مــن  ــ ــ ــة، تـــحـــقـــق قـ ــرى فــــي هـــــذه الــــعــــالقــ ــ ــ أخـ
اســتــقــاللــيــة الـــقـــرار الــســعــودي؛ خــصــوصــًا أن 
الــثــالثــة، وتــضــاف إليها  املــلــفــات  التباين فــي 
ملفات أخرى، كامللفن السوري والفلسطيني، 
مـــا زالـــــت قـــائـــمـــة، واألرجـــــــح أن الــتــبــايــن هو 
األصل، وليس االتفاق والتماهي، كما بدا في 
األشهر األخيرة، ومنذ أن وجد كال الرجلن، 

ضالتيهما في بعضهما البعض«.
ــيــــات تـــعـــيـــن بــــن ســـلـــمـــان ولــيــًا  وفـــــي تــــداعــ

»العربي  لـ للعهد، كشفت مصادر سعودية 
الــجــديــد«، عــن أن »األمــيــر محمد بــن نايف، 
للقبول،  باضطراره  األرجــح  وعلى  بقبوله، 
قــطــع الــطــريــق عــلــى أي نـــوع مـــن املــعــارضــة 
للقرارات من داخل العائلة الحاكمة نفسها، 
إذ لــم يجد أبــنــاء األعــمــام أي مــبــرر أو دافــع 
الشأن رضي،  أن صاحب  للمعارضة، طاملا 
ــرضــي، أو اضــطــر لــلــرضــا والــقــبــول. 

ُ
أو اســت

أمــا مــن بقي مــن األعــمــام، فقد بــدا تأثيرهم 
ضــعــيــفــًا، فــقــد تــم التمهيد مــبــكــرًا، وتــوزيــع 
املــنــاصــب وفــقــًا لــفــكــرة الــقــبــول بـــالـــقـــرارات، 
ــــي هـــذا  ــًا فـ ــتــ والـــــوضـــــع الــــــراهــــــن. وكـــــــان الفــ
السياق، أن أميرًا شابًا، هو نايف بن أحمد 
بن عبد العزيز، لم يحظ بأي منصب، رغم 
أنه، بشهادة كثيرين، أحد الضباط األكفاء 
في وزارة الداخلية، لكن الشائع أن والده لم 
يكن مــن املــوافــقــن على صــعــود بــن سلمان 

ملنصب ولي العهد«.
»الــعــربــي  واســتــبــعــدت مـــصـــادر ســـعـــوديـــة، لـــ
ــازل الـــعـــاهـــل الــســعــودي  ــنـ ــتـ الـــجـــديـــد«، أن »يـ
الــحــالــي، املــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، البنه 
أنــه »ليست  إلــى  الــحــكــم«، مشيرة  محمد عــن 
هــنــاك حــاجــة عــاجــلــة لــخــطــوة كــهــذه بــعــد أن 
لــالبــن، وعلى العكس من  ضمن واليــة العهد 
 
ً
ــــك، فــهــي تــــرى أن وجـــــوده ســيــكــون عــامــال ذلـ
واألدوار، عند  األعـــبـــاء،  تـــبـــادل  فـــي  مــســاعــدًا 
أيــة متاعب،  االبـــن  لــذلــك، بما يجنب  الحاجة 
أو عــقــبــات، خــاصــة خـــالل الــفــتــرة األولــــى من 
واليــتــه للعهد«. كما أشـــارت املــصــادر إلــى أن 
»الــنــّص على أن يــكــون الحكم فــي أبــنــاء امللك 
املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود، وأبــنــاء األبــنــاء، وال يكون من بعد 
أبـــنـــاء املــلــك املـــؤســـس مــلــك وولــــي لــلــعــهــد من 

تروج إسرائيل ألهمية تعيين ولي العهد بالنسبة للواليات المتحدة أيضًا )ماندل نغان/فرانس برس(

يستبعد أن يتنازل الملك سلمان البنه عن الحكم )بندر الجلعود/األناضول(

مع إعالن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سلسلة أوامر ملكية، أمس األربعاء، يكون 
ما تّم التمهيد له منذ فترة في المملكة، قد تحقق بالفعل. تعيين محمد بن سلمان وليًا 
التي  الحالية  بالحملة  مرتبطة  وال  مفاجئة،  تكن  لم  خطوة  نايف،  بن  لمحمد  خلفًا  للعهد، 

الرياض وأبوظبي وزميل بن سلمان في منصب والية العهد،  تقودها ضد الدوحة، كل من 
واتفاقات  بتسويات  داخليًا،  المناسب  بالشكل  إخراجه  تم  السعودي  الحدث  زايد.  بن  محمد 

وعمليات إرضاء داخل العائلة الحاكمة، وقد تكون له نتائج إقليمية كبيرة
الغالف

محمد بن سلمان وليًا للعهد:
 التمهيد للخطوة ومحاصرة بن نايف

من غير المؤكد أن تبقى 
العالقة بين بن سلمان وبن 

زايد على حالها

التعيينات واإلقاالت التي 
صدرت في إبريل أكملت 

محاصرة بن نايف

تعتقد أوساط صحافية 
إسرائيلية أن التغييرات في 

أعلى هرم السلطة في 
السعودية تشكل بشرى 

سارة إلسرائيل، معتبرًة 
أن ولي العهد المعيّن، 

يمثل شريكًا استراتيجيًا 
إلسرائيل وللواليات 

المتحدة

حمل تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد مفارقات عدة، أهمها أنه 
لم يتم تعيين ولي ولي للعهد. كما أن هيئة البيعة السعودية، ومن 
عبد  بن  متعب  شخصياتها  ــرز  أب
بن  محمد  بايعت  )الصورة(،  اهلل 
سلمان بأغلبية 31 صوتًا من أصل 
السعودية  البيانات  تبيّن  ولم   .34
الهيئة  أعضاء  أسماء  الرسمية 
سلمان.  بن  تأييد  رفضوا  الذين 
األولى  هي  سابقة  ُسّجلت  كما 
الهيئة، بعد تصويتها  تاريخ  في 
نايف  بن  محمد  األمير  عزل  على 

بموافقة 31 صوتًا من أصل 34.

ال ولي ولي عهد 

الخميس 22  يونيو/ حزيران  2017 م  27 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1025  السنة الثالثة
Thursday 22 June 2017

الخميس 22  يونيو/ حزيران  2017 م  27 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1025  السنة الثالثة
Thursday 22 June 2017

طرق تبرع اخرى

التطبيق 44667711 qcharity.org         

#زكاة_الفطر
فرحة العيد وبسمة المساكين

الرمز #Z إلى 92652 
+ (عدد أفراد أسرتك) أرسل 

اتصل

مثال: إذا كان عدد أفراد أسرتك 4 أشخاص
        أرسل: Z#4 إلى 92652

(2
01

7/
30

97
ة (

يري
لخ

ل ا
ما

ألع
م ا

ظي
 تن

ئة
هي

ن 
 م

ص
خي

بتر

الزكاة
15ر.ق

 9001515

طرق سهلة إلخراج زكاتك

(2
01

6/
43

ة (
يري

لخ
ل ا

ما
ألع

م ا
ظي

 تن
ئة

هي
ن 

 م
ص

خي
بتر

#زكاتك_بركة_مالك
الزكاة تبني

مجتمعًا أقوى
للمحتاجين

احسب زكاة أسهمك
عبر الموقع اإللكتروني 
qcharity.org/zakat

طرق تبرع اخرى

التطبيق 44667711 qcharity.org

فـــرع واحـــد مــن ذريـــة املــلــك املــؤســس، قــد جــاء 
املالكة،  العائلة  في  نافذين  ليطمئن مخاوف 
من أن تكون خطوة تعين بن سلمان تمهيدًا 

ك في ذرية امللك الحالي«.
ْ
ل

ُ
لحصر امل

وكان امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز، 
قــد أصـــدر صــبــاح أمــس األربـــعـــاء، أمـــرًا ملكيًا 
بتعين محمد بن سلمان وليًا للعهد، وإعفاء 
محمد بن نايف من منصبه. وجــاء في األمر 
السعودية  األنــبــاء  الــذي نشرته وكالة  امللكي 
األمير  امللكي  السمو  »ُيعفى صاحب  )واس(: 
مــحــمــد بـــن نــايــف بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود 
مــن واليـــة الــعــهــد، ومـــن منصب نــائــب رئيس 
ــوزراء ومــنــصــب وزيــــر الــداخــلــيــة«.  ــ مــجــلــس الــ
ــــر املــلــكــي عــلــى »اخـــتـــيـــار صــاحــب  ــــّص األمـ ونـ
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود وليًا للعهد، وتعين سموه 
استمراره  مــع  الــــوزراء  مجلس  لرئيس  نائبًا 
وزيــرًا للدفاع، واستمراره في ما كلف به من 

مهام أخرى«.
كما تم تعديل الفقرة )ب( من املادة الخامسة 
مــــن الــــنــــظــــام األســـــاســـــي لــلــحــكــم وأصـــبـــحـــت 
كالتالي: »يكون الحكم في أبناء امللك املؤسس 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الــفــيــصــل آل 
األبناء، ويبايع األصلح منهم  سعود وأبناء 
للحكم، وال يكون من بعد أبناء امللك املؤسس 
ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية امللك 

املؤسس«.
وبـــمـــوجـــب األمـــــر املــلــكــي أيـــضـــًا، تـــم تعين 
األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرًا 
السالم،  للداخلية، وتعين أحمد بن محمد 
نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير. وشملت 
امللكية أيضًا »تعين كل من األمير  األوامـــر 
بــنــدر بــن خــالــد بــن فــيــصــل بــن عــبــد الــعــزيــز 
مــســتــشــارًا بــالــديــوان املــلــكــي بــمــرتــبــة وزيـــر، 
وتعين األمير بندر بن فيصل بن بندر بن 
االستخبارات  لرئيس  مساعدًا  العزيز  عبد 
»تعين  تم  كذلك  املمتازة«.  باملرتبة  العامة 
األمــيــر عبد العزيز بــن تركي بــن فيصل بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز نــائــبــًا لــرئــيــس مــجــلــس إدارة 
املمتازة،  باملرتبة  للرياضة  العامة  الهيئة 
وتعين أحمد بن محمد السالم نائبًا لوزير 
الداخلية بمرتبة وزير وإعفاء ناصر الداود 
 لوزارة الداخلية 

ً
من منصبه، وتعيينه وكيال

ــر املــلــكــي أيــضــًا  ــّص األمــ بــمــرتــبــة وزيـــــر«. ونــ
على »إعفاء عبد الرحمن بن علي الربيعان 
الداخلية من منصبه، وتعيينه  نائب وزيــر 

مستشارًا بالديوان امللكي بمرتبة وزير«.

لــيــســت فــقــط مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة وإنــمــا 
ــا ورئـــيـــســـهـــا، فــالديــمــيــر  ــيــ أيـــضـــًا مــــع روســ
بوتن، إذ التقى ببوتن عدة مرات لتنسيق 
السوري  امللف  تجاه  واملــواقــف  السياسات 

وإيران.
ــد بــن  ــمــ ــحــ ــل إلــــــــى أن »مــ ــيــ ــرئــ ــلــــص هــ ــخــ ويــ
ســلــمــان هــو بــمــثــابــة بــشــرى ســــارة لــكــل من 
مواقفه  بفعل  املتحدة  والــواليــات  إسرائيل 
القاطعة ضد إيران، وهو ما يجعله شريكًا 
الحرب  فــي  فقط  وليس  مهمًا  استراتيجيًا 
إيـــران، بل إنــه يتفق كليًا مع الواليات  ضد 
والنفوذ  التأثير  لــوقــف  بالحاجة  املــتــحــدة 
ــيــــن فــــي املـــنـــطـــقـــة، وعــــلــــى ضـــــرورة  الــــروســ
إســقــاط نــظــام بــشــار األســــد والــعــمــل بحزم 
ضـــد تــنــظــيــم داعــــش ومــنــظــمــات راديــكــالــيــة 
ــوان املسلمن وحتى حزب  أخـــرى، مــن اإلخـ

الله«، بحسب ما كتب املعلق اإلسرائيلي.
ــل إعــــــــالم مــخــتــلــفــة فــي  ــ ــائـ ــ وقــــــد نـــقـــلـــت وسـ
الــعــامــن املــاضــيــن تــقــاريــر عــن لــقــاءات بن 
مـــســـؤولـــن ســـعـــوديـــن كــــبــــار ومـــســـؤولـــن 
إسرائيلين. ووفقًا لهذه التقارير، فقد عقد 
لقاء كهذا في 2015 في مدينة إيالت، ولقاء 

قــطــر. وكــتــب »مجتهد«  انــقــالب فــي  لتدبير 
الــــذي اتــضــح أن تــغــريــداتــه كــانــت صــادقــة، 
على  يبدو  مــا  على  معلوماته  فــي  ويعتمد 
الطرفن  نية  أن  سعودية،  داخلية  مــصــادر 
كانت على ما يبدو إرسال مقاتلن مرتزقة 
من شركة »بالك ووتر« في العراق مع قوات 
العربية املتحدة لقلب  اإلمـــارات  خاصة من 
نــظــام الــحــكــم فــي قــطــر ومـــن ثــم تعين أحــد 

آخر على هامش القمة العربية األخيرة في 
مـــــارس/آذار املــاضــي فــي عــمــان، إلــى جانب 
ــة تــتــم بــن ضــبــاط سعودين  لــقــاءات دوريــ
وإسرائيلين، ضمن »غرفة الحرب املشتركة 

لأردن والسعودية والواليات املتحدة«.
»مـــثـــل  أن  »هــــــآرتــــــس«  صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
ــقـــة مــبــاشــرة  ــقــــاءات تـــحـــتـــاج ملـــوافـ ــلــ ــذه الــ ــ هـ
ــلـــمـــان بـــاعـــتـــبـــاره وزيــــر  مــــن مـــحـــمـــد بــــن سـ
لــكــن الصحيفة ذكــرت  الــســعــودي«.  الــدفــاع 
أن مــا يبقى غير مــعــروف هــو »إلـــى أي حد 
العملية  دفـــع  بــن ســلــمــان  ويــريــد  يستطيع 
السلمية بن إسرائيل والفلسطينين كجزء 
من خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وهل سيتمكن من إحداث التغيير املطلوب 
فــي الــعــالقــات بــن إســرائــيــل والــســعــوديــة؟«، 

وفق تساؤالت »هآرتس«.
ــة إلـــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وأشـــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة اإلســ
ــرد الــــســــعــــودي الــــــذي يــكــنــى بــاســم  ــغــ أن املــ
»املجتهد« نشر هذا األسبوع في تغريداته 
على »تويتر«، ما اعتبر أنه كشف للمؤامرة 
املشتركة لكل من األمير محمد بن سلمان، 
ــد،  ــي الــعــهــد اإلمــــاراتــــي مــحــمــد بـــن زايــ وولـــ

اعتقاد إسرائيلي بأن الملك 
السعودي سيتنازل عن 

العرش قريبًا

بن سلمان تحّول 
إلى الرجل المسؤول عن 

العالقات الخارجية



ينذر تقدم 
»قوات سورية 
الديمقراطية« 

بالرقة، مدعومًة 
من »التحالف 

الدولي«، باشتداد 
المواجهات، 

وتكرار سيناريو 
الموصل الكارثي 

الذي يدفع 
ثمنه المدنيون. 
وحده احتمال 
إتمام صفقة 

لخروج مسلحي 
»داعش« من الرقة 

قد يجنب هذا 
السيناريو. لكن 

صفقة كهذه 
تصطدم بفيتو 

روسي

واشنطن ـ فكتور شلهوب

األحد  بعد إسقاط طائرة »سوخوي« مساء 
فوق الرقة، وقصف القاعدة الجوية السورية 
إبريل/نيسان  في  الشعيرات  في  العسكرية 
ــي، ثــــم إســــقــــاط طــــائــــرة بـــــــدون طــيــار  ــ ــاضـ ــ املـ
إيرانية يوم الثالثاء، في منطقة مثلث التنف 
على الحدود مع األردن والعراق، ثمة سؤال 
يــطــرح فـــي واشــنــطــن حـــول مــعــرفــة مـــا الـــذي 
يسعى الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إلى 

تحقيقه في سورية؟
االعــتــقــاد الــســائــد فـــي واشــنــطــن أن الــرئــيــس 
ال يــمــلــك وال يـــريـــد أن يــمــلــك خــطــة واضــحــة 
مــتــمــاســكــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع الـــســـوري. 
ــتـــصـــرف حـــســـب مــا  ــالـ ــاغـــون بـ ــتـ ــنـ ــبـ فـــــــّوض الـ
الــظــروف على األرض، ال سيما في  تقتضيه 
ما يتعلق بمعركة الرقة. حتى اآلن، لم يصدر 
عــنــه رد أو تــعــلــيــق عــلــى الـــتـــطـــورات هــنــاك. 
تجاهل التهديد الروسي بالتصدي للطيران 
األميركي لو دخل أجواء غرب الفرات. ويبدو 
أن موسكو »جدّية« هذه املرة، حسب قراءات 
أمــيــركــيــة. ويـــبـــدو تـــرامـــب شــبــه مستقيل من 

املــلــفــات  ع 
ّ
»وز لــقــد  عــمــومــًا.  الــخــارجــي  دوره 

الساخنة على فريقه لشؤون األمن القومي من 
مــن جانبه«،  انــخــرط  دون تنسيق بينهم وال 
ملــديــر وكالة  السابق  األول  املــعــاون  يــرى  كما 
االستخبارات األميركية )سي آي إيه(، جارامي 
باش.  كان املأخذ على الرئيس السابق باراك 
الخلف«،  »القيادة من  أنه تبنى نهج  أوباما، 
امللتهبة.  الخارجية  القضايا  مع  تعاطيه  في 
أمــا تــرامــب فــال يــرغــب فــي هــذه الــقــيــادة. وفي 
بــاملــرة.  يــقــوى على مغادرتها  الــوقــت، ال  ذات 
بالنتيجة، وجــد نفسه في مــأزق. ال هو قادر 
ــابـــي لــنــاحــيــة  ــتـــخـ عـــلـــى تـــرجـــمـــة خـــطـــابـــه االنـ
ــارجـــي والــتــخــلــي عـــن »الــنــهــج  ــاء الـــخـ ــفـ ــكـ االنـ
الذي اعتمدته السياسة الخارجية األميركية 
النظام  ظل  في  الثانية«  العاملية  الحرب  منذ 
ــي الــــذي صــاغــتــه واشــنــطــن آنــــــذاك. وال  ــدولـ الـ
هـــو راغــــب فـــي مــواصــلــة الــعــمــل بــهــذا الــــدور. 
، وجــــد أنــــه غــيــر مــســمــوح لـــه بــمــغــادرة 

ً
أصـــــال

بــاملــرصــاد.  لــه  الــــدور. فالكونغرس يقف  هــذا 
ــنـــظـــام. قــبــل أيـــام  وكـــذلـــك بــقــيــة مـــؤســـســـات الـ
صوت مجلس الشيوخ باإلجماع على تأكيد 
ــتـــزام أمــيــركــا بــالــبــنــد الــخــامــس مـــن ميثاق  الـ
»حلف شمال األطلسي« )الناتو( الذي ينص 
عــلــى أن االعـــتـــداء عــلــى أي عــضــو فــي الحلف 
هو بمثابة عدوان على كافة األعضاء. كذلك، 
صــــّوت املــجــلــس وبــأغــلــبــيــة كــاســحــة لتشديد 
ــر إذًا  ــ الــعــقــوبــات عــلــى مـــوســـكـــو. يــتــعــلــق األمـ
بــرســائــل مــتــوالــيــة أرســلــهــا مــجــلــس الــشــيــوخ 
استمرارية  على  للتأكيد  األبيض  البيت  إلــى 
الــدور الخارجي بصورة أو بــأخــرى. في هذا 
اإلطـــــار، يــنــدرج تصعيد مــوقــف الــبــنــتــاغــون 
في سورية. فإسقاط الطائرة سبقه، عدا عن 
قصف القاعدة الجوية، »ثــالث غــارات جوية 
على قــوات تدعمها إيــران قــرب مثلث التنف 

جــنــوب ســــوريــــة«، بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه شبكة 
»أي بي سي نيوز«. ويعزو مراقبون تفعيل 
الــعــمــلــيــة الــجــويــة إلــــى أمـــريـــن فـــي حــســابــات 
البنتاغون: األول، يتعلق باقتراب الدخول في 
»داعــش«  تنظيم  هزيمة  بعد  جديدة  مرحلة 
املتوقعة فــي ســوريــة والــعــراق، مــع مــا سوف 
يستتبع ذلـــك مــن تــقــاســم لــلــوجــود والــنــفــوذ 
فـــوق الــســاحــة الــســوريــة؛ ثــانــيــًا، بــعــث رســالــة 
االنفراد  لها  بأنه غير مسموح  إلــى موسكو 
بتقرير الترتيبات اآلتية في سورية، ال سيما 

في شرق الفرات.
وتــخــشــى بــعــض الـــدوائـــر أن يــــؤدي ارتــفــاع 
منسوب التوتر إلى احتكاكات غير مقصودة 
تقود بدورها إلى توسيع رقعة الصدام مع 
ما ينطوي عليه من مخاطر. وتبدو مخاوف 

كهذه مبررة ألن لهجة التحذير أو التهديد 
ــانـــت صــــارمــــة، وجـــــــاءت مــرفــقــة  الــــروســــي كـ
األميركية  القيادة  مــع  التواصل  خــط  بقطع 
امليدانية في سورية، الذي يهدف إلى تجنب 
االصــطــدامــات الــجــويــة. وربــمــا كــان الرئيس 
الروسي، فالديمير بوتن، هذه املرة جادًا في 
ترجمة تهديده، العتقاده بأن ترامب ال يريد 
وقـــوع مــواجــهــة مــع روســيــا. نفس االعتقاد 
يسود لدى البنتاغون بأن موسكو لن تذهب 
في النهاية إلى حد تنفيذ تهديدها، على ما 
بدا من كالم رئيس هيئة األركــان األميركية 
ــــف دانـــــفـــــورد،  ــــوزيـ املــــشــــتــــركــــة، الــــجــــنــــرال جـ
 أخيرًا. لكن يسود قلق لدى بعض األوساط 
في واشنطن من أن يكون كالهما على خطأ 

في التقدير.

القاهرة ـ العربي الجديد

املياه عن مصر  إثيوبيا رسميًا حجز  تبدأ 
بتخزين  املقبل،  تــمــوز  يوليو/  شهر  خــالل 
املــيــاه بالبحيرة  مــتــر مكعب مــن  مــلــيــار   14
ــــودة خـــلـــف ســــد الـــنـــهـــضـــة، لــتــشــغــيــل  ــــوجـ املـ
املحددة  الكمية  وهــي  الكهرباء،  توربينات 
ــزان. ومــن  ــخــ ــلء الــ ــى ملــ ــ ضــمــن املـــرحـــلـــة األولــ
في  اإلثيوبية  الحكومة  تستمر  أن  املتوقع 
عمليات التخزين ملدة ثالثة أشهر، بالتزامن 
مـــع بـــدايـــة مـــوســـم الــفــيــضــانــات املــقــبــل في 
بفعل  املقبل،  أيــلــول  سبتمبر/  شهر  مطلع 
كبيرة  كميات  إلى  الكهرباء  توليد  احتياج 

إليه  تسعى  ما  وهــو  التوربينات،  لتشغيل 
إثيوبيا من اآلن فصاعدًا.

ــل، تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة  ــابــ ــقــ فــــي املــ
ــّح املـــيـــاه« املــتــوقــعــة، بــاملــزيــد من  ــ ــة »شـ ــ أزمـ
املــصــري، عبر قطع  الشعب  الــضــغــوط على 
املحافظات بصفة  كــافــة  عــن  املستمر  املــيــاه 
يومية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة العطش 
طعت املياه 

ُ
وشراء املياه من املحالت. كما ق

عــن الكثير مــن األراضــــي الــزراعــيــة، مــا أدى 
إلى احتراق عشرات األفدنة من املحاصيل، 
وضـــــيـــــاع املـــــاليـــــن مـــــن الـــجـــنـــيـــهـــات عــلــى 
املزارعن. مع العلم أن وزارة الري والزراعة 
طلبت من املزارعن تقليل زراعة املحاصيل 
الــصــيــفــيــة، تــحــديــدًا زراعــــة األرز والــقــصــب، 
 عن عدم 

ً
رغم أنها سلع استراتيجية، فضال

زراعة عدد من الخضروات والفاكهة بحجة 
استهالكها كميات كبيرة من املياه.

ــام وزيـــــــر املـــــــوارد  ــ ــهـ ــ ووصـــــــل األمـــــــر إلــــــى اتـ
املائية والــري في الحكومة املصرية محمد 
إهــدار  بأنها »وراء  املــســاجــد  الــعــاطــي،  عبد 
املـــيـــاه« بــســبــب »الــــوضــــوء«. مــا أثــــار غضب 
األمر  هــذا  مثل  لذكره  النشطاء،  من  العديد 
وتجاهله أزمة »سد النهضة« تحديدًا، التي 
في  املــائــي«  »الشح  لـ الرئيسي  السبب  ــعــّد 

ُ
ت

البالد. ورأى كثير من الخبراء أن أزمة املياه 
الخطط  كــافــة  فــي مصر ستؤثر سلبًا على 
االقتصادية في محافظات مصر، باإلضافة 
إلى ضياع األراضي الحالية ألنها ستصاب 
بالتصحر، وستصاب الزراعة بالشلل التام. 
بــــدورهــــا، دانــــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة وقـــوى 
سياسية مصرية صمَت الحكومة والنظام 
بالكامل على ما يجري في أديس أبابا بعد 
ــرب بناء ســد النهضة واالنــتــهــاء مــن كافة 

ُ
ق

للعمل خالل األشهر  ليكون جاهزًا  أعماله، 

الحكومة  أن  الــقــوى  تلك  واعــتــبــرت  املقبلة. 
املــصــريــة الــحــالــيــة ال تــعــي مـــا تــتــعــرض له 

البالد جراء إنشاء هذا السد اإلثيوبي.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف مــــســــؤول بــــــــوزارة الــــري 
املــصــريــة عـــن تــوقــعــاتــه بــفــشــل اجــتــمــاعــات 
دول حوض النيل التي تعقد في العاصمة 
األوغندية كمباال، التي بدأت أمس األربعاء، 
وزير  بحضور  الخميس،  اليوم  وتستكمل 
الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري. وهـــو االجــتــمــاع 
ــم الــنــقــاط الــخــالفــيــة حــول  الــــذي يــنــاقــش أهـ
»اتفاقية عنتيبي« واملوقف املصري الجديد 
حـــول االتــفــاقــيــة، وذلــــك بــعــد تــوقــيــع 6 دول 
عليها من حوض النيل واملوقف املصري من 
أزمة سد النهضة. وذكر أن »هذا االجتماع 
يعد األول بعد رجوع مصر إلى منظمة دول 
في  تجميد عضويتها  بــعــد  الــنــيــل  حـــوض 
عام 2010«، مشيرًا إلى أن »إثيوبيا تتجاهل 
مــصــر فــي مــشــروع ســد الــنــهــضــة، وستعلن 
تشرين  أكتوبر/  فــي  للعمل  السد  جاهزية 
التام  الــســبــات  املــقــبــل، مستغلة حــالــة  األول 
التي تواجهها الحكومة املصرية في الوقت 

الحالي وتحركها الضعيف«.
املياه بمركز بحوث  قــال أستاذ  من جانبه، 
»الــعــربــي  الـــصـــحـــراء أحــمــد فــــوزي ديـــــاب، لـــ
الجديد«، إن »إثيوبيا تتخذ قراراتها بشكل 

الــرجــوع  الــســّد، مــن دون  منفرد بخصوص 
إلــــى مـــصـــر، وتـــقـــوم بــالــتــعــتــيــم عــلــى كـــل ما 
يتعلق به، إال أن األقمار الصناعية تكشف 
عــن الــتــقــدم الــكــبــيــر فــي بـــنـــاءات وأســاســات 

السد حتى اآلن«. 
وأوضح أن »فشل الحكومة املصرية يتجلى 
تــفــاوضــيــة  أوراق  أي  امـــتـــالكـــهـــا  عـــــدم  فــــي 
فـــاآلثـــار السلبية  إثــيــوبــيــا،  لــلــضــغــط عــلــى 
املترتبة على مصر من سد النهضة ال تعد 
ــار تــدمــيــريــة على  وال تــحــصــى، كــمــا أنــهــا آثـ
الحكومة  الحياة، وال تستطيع  أنــواع  كافة 
تــأمــن أي بــديــل آخــر عــن املــيــاه«. وتــوقــع أن 
ــتــلــف »أكــثــر مــن 75 فــي املــائــة مــن مساحة 

ُ
ت

األراضــي الزراعية املصرية التي يعمل بها 
ما بن 40 إلى 50 مليون مواطن«.

عت 
ّ
وأضـــاف ديـــاب أنــه »لــأســف حينما وق

مــصــر عــلــى وثــيــقــة الـــخـــرطـــوم فـــي إبـــريـــل/ 
عــمــل  ــتــــرض  ــفــ املــ ــن  ــ مـ كــــــان   ،2015 نـــيـــســـان 
اتفاقيات أخرى حول تفاصيل امللء ومدته، 
إال أن هذا لم يحدث. كما أن إثيوبيا تتشبث 
بــعــدم وجـــود اتــفــاقــيــة مــصــريــة تلزمها بــأن 
املـــائـــيـــة 55.5 مــلــيــار   تــــكــــون حـــصـــة مـــصـــر 

متر مكعب«. 
ــار إلـــى أنـــه »ربـــمـــا نــصــل إلـــى العطش  ــ وأشـ
والجوع وهذا ما يجب أن ينتبه له النظام«، 
الفتًا إلى أن »مصر تعاني عجزًا في املوارد 
من  الثابتة  السنوية  حصتها  ألن  املــائــيــة، 
مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، 
أكثر من 80 مليار  في حن تستهلك مصر 
متر مكعب، أي أن مصر تواجه كل عام عجزًا 
بتوفيره  تقوم  مكعب،  متر  مليار   25 قــدره 
ــد، واألمـــــطـــــار  ــيــ ــتــــرشــ ــــالل بـــــرامـــــج الــ ــ مـــــن خـ
املــوســمــيــة، وإعــــادة تــدويــر ومــعــالــجــة مياه 

الصرف الزراعي والصناعي والصحي«.
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ــفـــرات، ولــكــن ال يمكنه اســتــخــدامــه، إذ  نــهــر الـ
باتت »قوات سورية الديمقراطية« في الطرف 
 
ً
فضال الجمعة،  شيخ  كسرة  قرية  فــي  املقابل 
ــرا  عــن كـــون الــجــســريــن )الــقــديــم والــجــديــد( ُدّمـ
»التحالف  طــيــران  قبل  مــن  كــامــل  بشكل شبه 
الدولي« قبيل بدء املعركة. ويفصل نهر الفرات 
بـــن »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« ومــديــنــة 

ــل. وهـــــم ال يـــزالـــون  ــامــ ــة بــشــكــل شـــبـــه كــ ــرقــ الــ
ــّري ضــّيــق عــلــى ضفة  يــحــتــفــظــون بــشــريــط بــ
املشلب،  بــمــوازاة حي  الشمالية،  الــفــرات  نهر 
ولكن مرور أرتال وإمدادات التنظيم على هذا 
الــشــريــط مــحــفــوف بــاملــخــاطــر كــونــه مكشوفًا 

لطيران »التحالف الدولي«.
وال يزال التنظيم يحتفظ بالجسر القديم على 

الرقة من الناحية الجنوبية. وليس أمام هذه 
الــقــوات إال الــقــيــام بــإنــزال جــوي فــي منطقتي 
نزلة شحادة والبانوراما، لتصبح على تخوم 
الـــرقـــة الــجــنــوبــيــة، بــحــيــث ال يــعــود يفصلها 
ــد عـــن قــصــر املــحــافــظــة  ــ ســــوى كــيــلــومــتــر واحـ
املدينة،  قلب  فــي  القديمة«  »الــســاعــة  ومــيــدان 

مما يعني انهيار »داعش« بشكل كامل.

الصفقة؟
ومــنــذ بــدء معركة انــتــزاع الــرقــة فــي الــســادس 
من شهر يونيو/حزيران الحالي، تطفو على 
السطح بن الحن واآلخر مسألة عقد »صفقة« 
مع تنظيم »داعش« شبيهة بتلك التي أبرمت 
ــقـــة، تـــتـــيـــح ملــســلــحــيــه  ــبـ ــنـــة الـــطـ مـــعـــه فــــي مـــديـ
السورية  البادية  فــي  مناطق  إلــى  االنسحاب 

»التحالف  طيران  قيام  ولكن  عليها.  يسيطر 
الدولي« بقصف أرتال التنظيم املنسحبة من 
الــطــبــقــة، عــلــى الــرغــم مــن االتـــفـــاق، ربــمــا تدفع 
التنظيم إلتباع حرب شوارع في املدينة تطيل 
عــمــر املــعــركــة، وتـــرهـــق الـــقـــوات املــهــاجــمــة في 
تكرار لسيناريو مدينة املوصل شمال العراق. 
كما أن تحذيرات روسية من عقد هذه الصفقة 
مـــع الــتــنــظــيــم، وتــهــديــد مــوســكــو بــقــصــف أي 
خرجها من 

ُ
أرتال منسحبة إلى البادية، ربما ت

حسابات »التحالف الدولي« بقيادة الواليات 
التنظيم منذ  املــتــحــدة األمــيــركــيــة. وقــد خسر 
السادس من الشهر الحالي العديد من أحياء 
املــديــنــة الــهــامــة، ومــنــهــا: املــشــلــب، والــصــنــاعــة 
والرومانية،  والسباهية،  املدينة،  شرقي  في 
وجزء من حي الدرعية في غربي املدينة، فيما 
ال تــزال أحــيــاء جنوب املــديــنــة، وشمالها بيد 
التنظيم الذي تقلصت مناطق سيطرته وبات 
يــتــحــرك ضــمــن مــســاحــة جــغــرافــيــة ال تتعدى 
التنظيم  األربعة كيلومترات مربعة. ويعتمد 
والهجمات  املــســتــمــرة  الــقــنــص  عمليات  عــلــى 
ــة  ــدم »قـــــــــــوات ســــوريــ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــاقــ ــ ــة إلعــ ــاكــــســ ــعــ املــ
في  السورية  »النخبة«  وقــوات  الديمقراطية« 
غــربــي الــرقــة، وشــرقــهــا، فــي حــن تــعــد الجهة 
الشمالية األكثر تحصينًا، وهذا ما يفسر عدم 
الرغم من وجود  كبير، على  اخــتــراق  تحقيق 
قوات أميركية تساند »سورية الديمقراطية« 

في املعارك.
وتــؤكــد مــصــادر مطلعة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
ــدد مــســلــحــي »داعــــــــــش« داخـــــــل مــديــنــة  ــ أن عــ
الــرقــة ال يــتــعــدى بــضــع مــئــات »بينهم أطــفــال 
 إلـــى أن مـــا يــجــري في 

ً
ومـــصـــابـــون«، مــشــيــرة

الرقة هو »استعراض للقوة من قبل التحالف 
الـــدولـــي، وقــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة يدفع 
ثمنه املدنيون«، وفــق املــصــادر. وأشـــارت إلى 
أن مدينة الــرقــة ال تـــزال تــحــوي عــشــرات آالف 
لهذه  وقــودًا وضحايا  »بــاتــوا  الذين  املدنين 

املعارك التي ال تكاد تنتهي«.

معكرة طويلة
قــوات  الناطق باسم  السياق، يتوقع  هــذا  فــي 
»الــنــخــبــة« الـــســـوريـــة، مــحــمــد خــالــد الــشــاكــر، 
أكــثــر مما هــو متوقع،  املعركة  يــطــول عمر  أن 
مشيرًا إلى أن املعركة بدأت في ذروة الخالف 
الروسي األميركي في سورية، مضيفًا أنه »ال 
توجد تفاهمات دولــيــة حــول الــرقــة«. وأعــرب 
عن اعتقاده بأن انسحاب التنظيم من مناطق 
تفاهمات  نتيجة  ــاء  جـ الــرقــة  مــعــركــة  ســبــقــت 
روسية أميركية. وتابع أن »هذا األمر لم يتكرر 
بعد في الرقة حيث تحولت الجبهة الجنوبية 
الرقة برمتها إلى مسرح صراع  من محافظة 

روسي أميركي«، وفق قوله.
ــاكـــر فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف الـــشـ
الــجــديــد«، أنــه »لــم يعد أمـــام مسلحي تنظيم 
داعش إال االستماتة في القتال حتى النهاية 
ــة بـــعـــد حــــصــــارهــــم«، مــبــديــًا  فــــي مـــديـــنـــة الــــرقــ
خشيته من »حل أميركي« على طريقة مدينة 
املـــوصـــل فـــي شــمــال الـــعـــراق. وتــعــد محافظة 
الرقة التي سيطر عليها التنظيم في بدايات 
الــســوريــة األربــع  عــام 2014، رابـــع املحافظات 
عشر من حيث املساحة بعد محافظات حمص 
ودير الزور والحسكة، وتبلغ مساحتها نحو 
أكثر  يــعــادل  مــا  أي  مــربــع،  ألـــف كيلومتر   20
مـــن 10 بــاملــائــة مـــن مــســاحــة ســـوريـــة، وتمتد 
الغرب  أكثر من 150 كيلومترًا من  على طــول 
للشرق، وعلى طول 200 كيلومتر من الشمال 
إلــى الــجــنــوب، حيث تصل حــدودهــا اإلداريـــة 

إلى قلب بادية الشام.
بالتزامن مع  السوري  النظام  قــوات  وتوغلت 
معركة انــتــزاع الــســيــطــرة، فــي ريــف املحافظة 
ــربــــي، وبــــاتــــت تــســيــطــر عــلــى  ــغــ ــنـــوبـــي الــ الـــجـ
مــســاحــات واســـعـــة فـــي مــســعــى لــخــلــط أوراق 
ــام أي انــســحــاب  ــ ــبـــاب أمـ ــــالق الـ ــراع، وإغــ الــــصــ

محتمل ملسلحي تنظيم »داعش«.

تحليلتقرير

إثيوبيا تتخذ 
قراراتها بشكل منفرد 

بخصوص السّد

الرقة: حديث الصفقات و»الحصص«

أعلنت »غرفة عمليات البنيان المرصوص« في درعا، أمس األربعاء، عن 
قائمة جديدة لقتلى قوات النظام، ممن لقوا مصرعهم في معارك 
مع كتائب الجيش الحر بمدينة درعا. وأشارت الغرفة إلى أن »17 عنصرًا 
لقوات النظام قتلوا، بينهم ضابط برتبة مقدم، باشتباكات ومحاوالت 
درعا«.  بمدينة  المنشية  حي  على  اإليرانية  والمليشيات  للنظام  تقدم 
وقصف الطيران المروحي والحربي بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية 

قرى عدة في ريف درعا الشرقي.

17 قتيًال للنظام في درعا

الحدث

محمد أمين

دخـــلـــت مــعــركــة انـــتـــزاع الــســيــطــرة 
على مدينة الرقة السورية مرحلة 
جديدة إثر سيطرة »قوات سورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الـــتـــي يــدعــمــهــا »الــتــحــالــف 
املدينة،  مناطق هامة جنوب  على  الــدولــي«، 
ما يعني إحكام الطوق عمليًا على مسلحي 
تنظيم »داعـــش«. وبــات من املتوقع أن تــزداد 
 فــي ظــل اعــتــمــاد 

ً
املــواجــهــات الــبــريــة شـــراســـة

مسلحي »داعش« خيار القتال حتى النهاية، 
واضـــــطـــــرار »الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي« بــالــتــالــي 
والقوى املتعاونة معه إلرسال تعزيزات على 
األرض لـــخـــوض حــــرب شـــــــوارع. ومــــن شــأن 
تــكــرار سيناريو املوصل  إلــى  يـــؤدي  ذلــك أن 
الــكــارثــي، حيث أبــيــد مــئــات املدنين وُدمـــرت 

املدينة، وسط مأساة كبرى لحقت بأهلها.
وال تـــزال تـــدور مــعــارك كــر وفــر داخـــل مدينة 
ــة، بـــن »قــــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  الــــرقــ
ــن جـــهـــة،  ــ وقـــــــــــوات »الــــنــــخــــبــــة« الـــــســـــوريـــــة مــ
ومسلحي »داعـــش« من جهة أخــرى، والذين 
يتعرضون لضغط عسكري كبير من الجهات 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة، إذ اشــتــد 
الــخــنــاق عليهم، مــا يفتح املــعــركــة عــلــى عــدة 

احتماالت.

مواقع »قسد«
ــق بـــــاســـــم »قــــــــــــوات ســــوريــــة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وأعــــــلــــــن الـ
ــلــــو، فــي  ــــالل ســ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، الـــعـــمـــيـــد طــ
ــه فـــرضـــت  ــ ــواتـ ــ تـــصـــريـــحـــات إعــــالمــــيــــة، أن قـ
الـــثـــالثـــاء ســيــطــرتــهــا عــلــى الــجــســر الــجــديــد، 
وكسرة شيخ الجمعة، وكسرة فرج، ومعسكر 
على  سيطرتها  عقب  الــرقــة،  الطالئع جنوب 
مدينة  جنوب  االستراتيجية  املقص  منطقة 
الــرقــة، الفــتــًا إلـــى أن هـــذه املنطقة تــعــد عقدة 
طــــرق حــيــويــة تــصــل بـــن الــجــهــات الــشــرقــيــة 
أنها  كما  الرقة،  ملدينة  والجنوبية  والغربية 
الــذي يربط مدينة  الــدولــي  بالطريق  تتحكم 
الـــرقـــة بــمــحــافــظــة ديـــر الـــــزور. وبـــذلـــك أصــبــح 
مدينة  داخـــل  محاصرين  »داعــــش«  مسلحو 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة الــعــلــيــا  ــوريــ ــتــ ــدســ أغـــلـــقـــت املـــحـــكـــمـــة الــ
التنازع  استمرار  أمــام  الطريق  املصرية، 
الــقــضــائــي فــي مــجــلــس الـــدولـــة ومحكمة 
األمور املستعجلة، حول تبعية جزيرتي 
تيران وصنافير، وذلك بإصدار رئيسها 
أمــرًا  الـــرازق  الــوهــاب عبد  املستشار عبد 
ــًا بــــوقــــف تــنــفــيــذ جـــمـــيـــع األحــــكــــام  ــتـ مـــوقـ
ــة ومحكمة  ــدولـ الــــصــــادرة مـــن مــجــلــس الـ
وفتحت  القضية.  فــي  املستعجلة  األمـــور 
الرئيس عبد  املحكمة بذلك الطريق أمام 
الفتاح السيسي، إلصدار اتفاقية ترسيم 
والسعودية،  البحرية بن مصر  الحدود 
اإلداري  القضاء  أحكام  عن  النظر  بغض 
الــتــي كــــان مـــن شــأنــهــا مــنــع الـــبـــرملـــان من 

مناقشة االتفاقية.
فــــي وزارة  قـــضـــائـــي  وبـــحـــســـب مــــصــــدر 
ــيـــــس املـــحـــكـــمـــة  ــ الــــــعــــــدل، فـــــــإن »قــــــــــرار رئـ
الــدســتــوريــة، صــدر بعد تنسيق مــع كل 
ــر الــعــدل،  ــ مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ووزيـ
على  املتوقعة  الضغوط  لتخفيف  وذلــك 
االتفاقية  ــداره  إصــ وبــعــد  قبل  السيسي 
بعد إقرارها«. وأضاف املصدر لـ«العربي 
ــيـــســـي تــــحــــّدث فــي  الــــجــــديــــد«، أن »الـــسـ
الثالثاء،  مساء  املصرية،  األســـرة  إفــطــار 
عــن إغـــالق مــلــف تــيــران وصــنــافــيــر، بعد 
ــوة مـــــع املــحــكــمــة  ــطــ ــخــ تـــنـــســـيـــق هــــــذه الــ
الــســيــســي ســيــصــدر  الـــدســـتـــوريـــة، وأن 

االتفاقية قبل عيد الفطر«.
ــم تــحــدد املــحــكــمــة الــدســتــوريــة جلسة  ولـ
نــظــر دعــــوى تـــنـــازع األحـــكـــام املــقــامــة من 
الحكومة؛ والتي من املفترض أن األحكام 
املــتــنــاقــضــة أوقـــفـــت لــحــن الــفــصــل فيها، 
لكن هيئة املفوضن في املحكمة أوصت 
املتناقضة.  األحــكــام  هـــذه  بــإلــغــاء جميع 
ــام  ــكــ ــفــــوضــــن أن »أحــ وذكـــــــــرت هـــيـــئـــة املــ
مجلس الدولة تخطت اختصاص سلطة 
املــوافــقــة والتصديق  فــي  الــنــواب  مجلس 
عــلــى االتــفــاقــيــة، ومـــن مــمــارســة الوظيفة 

الــدســتــوريــة فـــي مــراقــبــة وتــقــيــيــم أعــمــال 
وموضوعها،  االتفاقية  إبــرام  وإجـــراءات 
عــلــى الــنــحــو الـــذى عينته املــــادة 151 من 
الــدســتــور، تــغــواًل على هــذه السلطة، مع 
شبهة العدوان على االختصاص املنفرد 
الرقابة  في  العليا  الدستورية  للمحكمة 

على أعمال البرملان«.
ــى الــتــقــريــر بـــأن »تــقــضــي املحكمة  وأوصــ
الــــدســــتــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا بــــعــــدم االعـــــتـــــداد 
بــالــحــكــمــن املــتــنــاقــضــن، ألنــهــمــا خــالــفــا 
قــواعــد االخــتــصــاص الــوالئــى، بــأن قضى 
اإلدارى  الـــقـــضـــاء  بــاخــتــصــاص  أولـــهـــمـــا 
بنظر صحة توقيع ممثل الدولة املصرية 
عــلــى اتــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود البحرية 
بــن جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة واململكة 
كــونــه ممنوعًا  الــســعــوديــة، حــال  العربية 
من ذلك بحسبان التوقيع على املعاهدات 
الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن 
رقابة القضاء، في حن قضى الثاني في 
منازعة تنفيذ موضوعية بعدم االعتداد 
اإلدارى،  الــقــضــاء  مــن جهة  بحكم صـــادر 
وهو األمر املحظور عليه دستوريًا بنص 

املادة 190 من الدستور«.
ــر املــصــدر الــقــضــائــي أنـــه »إذا أخــذت  وذكـ
املــحــكــمــة الــدســتــوريــة بــتــقــريــر املفوضن 
فــي دعــوى الــتــنــازع، فإنه لــن يكون هناك 
أثــر ألي حكم قضائي ســابــق ملجلس  أي 
ــــة ومـــحـــكـــمـــة األمـــــــور املــســتــعــجــلــة.  ــــدولـ الـ
ــة إال  ــاحـ ــن يــبــقــى عـــلـــى الـــسـ ــالـــي لــ ــتـ ــالـ وبـ
االتفاقية الصادرة من البرملان، وسيكون 
ــام مــعــارضــيــهــا ســلــك طـــريـــق قــانــونــي  ــ أمـ
ــــي عــلــى  ــوعـ ــ ــــوضـ ــــد هـــــو الــــطــــعــــن املـ ــيـ ــ وحـ
مرة  الدستورية  املحكمة  أمــام  االتفاقية 
أخرى«. وأكد املصدر أن »قرار الدستورية 
االتفاقية  ملــعــارضــي  قــويــة  يعتبر ضــربــة 
عــلــى املــســتــوى الــقــانــونــي، خــصــوصــًا أن 
التحركات امليدانية بالتظاهر واملؤتمرات 
الــســيــاســيــة فــي طــريــقــهــا لــلــخــفــوت، نظرًا 
لصعوبة الظرف السياسي واالقتصادي 

الذي تعيشه البالد«.

القاهرة تبطل المعارضة 
القانونية التفاقية الجزيرتين

حديث عن صفقة 
خروج مسلحي »داعش« 

من الرقة إلى البادية

عدد مسلحي 
»داعش« داخل الرقة ال 

يتعدى بضع مئات

تشير التحركات العسكرية 
األميركية في سورية، 
أخيرًا، إلى إرباك داخل 

إدارة الرئيس دونالد 
ترامب بشأن إدارة الملف 

السوري، الذي يبدو أنه 
لزّمه لفريق عمله

تستعّد إثيوبيا لتشغيل 
توربينات كهرباء سّد 

النهضة، عبر قطع مياه 
نهر النيل عن مصر بدءًا 

من يوليو/تموز المقبل، 
فضًال عن استعدادها 

لموسم الفيضانات

تقرير خشية من تكرار سيناريو الموصل العراقية 
الكارثي في سورية
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  شرق
      غرب

حكومة ماي تتخلى عن 
اإلجراءات »غير الشعبية«

البريطانية  الـــوزراء  رئيسة  كشفت 
تــــيــــريــــزا مـــــــاي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
ــاء، عـــن بــرنــامــج حــكــومــتــهــا،  ــعــ األربــ
ــا درجــــــت  ــمــ ــه، كــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ـــاب ألـ ـــطــ فــــــي خــ
العادة، امللكة إليزابيث الثانية، أمام 
البرملان. وتخلت ماي في البرنامج 
الــــــذي يـــعـــرض ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
ــن غــالــبــيــة  ــ لـــلـــســـنـــتـــن املـــقـــبـــلـــتـــن عـ
اإلجـــــراءات االجــتــمــاعــيــة الــتــي تثير 
واردة  كانت  والتي  استياء شعبيًا، 
في البرنامج االنتخابي للمحافظن 
ــة املــطــلــقــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ ــدوا الـ ــ ــقـ ــ ــن فـ ــ ــذيـ ــ الـ
فـــي الــبــرملــان بــنــتــيــجــة االنــتــخــابــات 
امللكة  وقــالــت  األخــيــرة.  التشريعية 
الحكومة  »أولــويــة  إن  فــي خطابها، 
هـــي الـــحـــصـــول عــلــى أفـــضـــل اتــفــاق 

ممكن« بشأن »بريكسيت«.
)فرانس برس(

صفقة بين بغداد 
والرياض إلطالق سراح 

»إرهابيين«
أعلن موظف رفيع في أمانة مجلس 
الـــوزراء العراقي، أمــس األربــعــاء، أن 
تفاهمًا جرى بن العراق والسعودية 
لــتــبــادل املــعــتــقــلــن يــقــضــي بــإطــالق 
ــراح مــتــهــمــن بــــاإلرهــــاب  ــ بــــغــــداد ســ
ــى الــــريــــاض مــقــابــل  ــ وتــســلــيــمــهــم إلـ
ــرة ســـــــراح مــعــتــقــلــن  ــ ــيـ ــ إطـــــــالق األخـ
عـــراقـــيـــن، بــيــنــهــم عـــنـــاصـــر يــرجــح 
أنــهــم يــنــتــمــون ملــلــيــشــيــات »الــحــشــد 
الــشــعــبــي« اعــتــقــلــوا الـــعـــام املــاضــي 
في  ترديدهم شعارات طائفية  بعد 

الحرم املكي.
)العربي الجديد(

موسكو سترد بالمثل 
على عقوبات واشنطن

ــاء،  ــ ــعــ ــ ــــس األربــ ــ ــلــــن، أمـ ــرمــ ــكــ ــر الــ ــ ــ ذكـ
أن مـــوســـكـــو تــبــحــث مــجــمــوعــة مــن 
عــلــى  ردًا  االنـــتـــقـــامـــيـــة  اإلجــــــــــــراءات 
العقوبات  جولة جديدة مزمعة من 
ــة عـــلـــى روســـــيـــــا بــســبــب  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
دورهــا في أوكرانيا. وقال املتحدث 
باسم الكرملن، ديمتري بيسكوف، 
إنه »من البديهي أن املبدأ األساسي 
لــلــرد عــلــى الــعــقــوبــات هـــو املــعــامــلــة 
ــجــرى 

ُ
ــن الــطــبــيــعــي أن ت بـــاملـــثـــل، ومــ

ــراح عــقــوبــات  ــتــ حــالــيــًا صــيــاغــة واقــ
)روسية( مختلفة«.

)رويترز(

توتر روسي - غربي 
فوق البلطيق

تــابــعــة  »إف-16«  مـــقـــاتـــلـــة  حـــلـــقـــت 
لـــ«حــلــف شــمــال األطــلــســي« بالقرب 
مــــــن طــــــائــــــرة تــــقــــل وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الــــروســــي، ســيــرغــي شــويــغــو، فــوق 
بحر البلطيق، لكن طائرة عسكرية 
ــا، بــــحــــســــب مــا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــعـ ــ روســــــيــــــة أبـ
ــة »تــــــــاس« الـــروســـيـــة،  ــالــ ذكــــــرت وكــ
أمــس األربـــعـــاء. وأكـــدت أن شويغو 
كــــان فـــي طــريــقــه إلــــى كــالــيــنــنــغــراد 
بــــروســــيــــا. واســــتــــدعــــت الـــحـــكـــومـــة 
ــا لــديــهــا،  ــيـ الـــســـويـــديـــة ســفــيــر روسـ
فــيــكــتــور تـــاتـــاريـــنـــتـــســـيـــف، بــعــدمــا 
ــة بـــالـــقـــرب  ــ ــيـ ــ حـــلـــقـــت مـــقـــاتـــلـــة روسـ
مــن طــائــرة اســتــطــالع ســويــديــة في 
املـــجـــال الـــجـــوي الـــدولـــي فـــوق بحر 
البلطيق، وفق املتحدث باسم وزارة 

الخارجية غونار فرانغ.
)رويترز، أسوشييتد برس(

انتخابات جورجيا: 
ضربة لمعارضي ترامب

الجمهوري  الحزب  مرشحة  حققت 
األميركي، كارين هاندل )الصورة(، 
يـــوم الــثــالثــاء، فــــوزًا فــي انــتــخــابــات 
فرعية في والية جورجيا، حيث كان 
يأمل الديمقراطيون بتسديد ضربة 
ــالــــد تــــرامــــب. وهــزمــت  لـــرئـــاســـة دونــ
هاندل منافسها الديمقراطي، جون 
أوسوف، بنحو خمس نقاط مئوية، 
العديد من شبكات اإلعــالم  بحسب 
األمــيــركــيــة، لــتــحــرم الــديــمــقــراطــيــن 
هذا  لهم  انتخابي  انتصار  أول  من 

العام.
)فرانس برس( سُتخّزن إثيوبيا المياه لثالثة أشهر )زاكارياس أبو بكر/فرانس برس(

قوات أميركية قرب منبج في مارس 2017 )دليل سليمان/فرانس برس(

من االحتجاجات الرافضة التفاقية تيران وصنافير في يناير 2017 )محمد الراعي/األناضول(

الهروب من الرقة نحو الشمال )حسين نصير/األناضول(



الرئاسة تلتزم الصمت بعد انسحاب وزراء »موديم«

فرنسا: أولى أزمات ماكرون

بلجيكا تنجو: الخطر في ذروته

جاءت االستقاالت في 
وقت يتهيأ فيه فيليب 

إلعالن حكومته

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

ــــي،  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ يــــعــــيــــش الــــــرئــــــيــــــس الـ
ــة  ــ أزمـ أول  مــــــاكــــــرون،  إيــــمــــانــــويــــل 
ــه  ــ ــتـ ــ ــــواليـ ــــف بـ ــــصـ ــعـ ــ ســـــيـــــاســـــيـــــة تـ
ــة، إثــــــر انــــســــحــــاب حــــــزب الـــحـــركـــة  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ــة الـــوســـطـــي )مــــــوديــــــم(، الــــذي  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
ــايـــرو، وهـــو االنــســحــاب  يــتــزعــمــه فــرانــســوا بـ
الذي عكسته استقالة بايرو من منصب وزير 
العدل، ووزيرة الشؤون األوروبية، ماريال دو 
سارنيز، غداة استقالة وزير الدفاع، سيلفي 
ــتــــي عـــزتـــهـــا إلـــى  غـــــــوالر، أول مــــن أمــــــس، والــ
نيتها« وتسهيل  إظــهــار حسن  فــي  »الــرغــبــة 
مهمة القضاء الذي فتح تحقيقًا في شبهات 
بشأن تورط نواب حزب »موديم« في قضية 

وظائف وهمية ملساعدين برملانين.
ــم« في  ــوديــ ــزب »مــ ــانـــت مــتــاعــب وزراء حــ وكـ
الحكومة بــدأت فــي 22 مــــارس/آذار املاضي، 
حــن فــتــح الــقــضــاء الــفــرنــســي تحقيقًا أولــيــًا 
مــن بينهم  أوروبــيــًا،  نائبًا برملانيًا  حــول 19 
وغــوالر،  دو سارنيز  املستقيلتان  الوزيرتان 
الوطنية«،  »الجبهة  حــزب  نائبة  تقديم  إثــر 
سوفي مونتيل، شكوى حول توظيف هؤالء 
غير  بشكل  البرملانين  للمساعدين  الــنــواب 
قانوني. كما فتح مكتب االدعــاء في باريس، 
الــجــمــعــة املــــاضــــي، تــحــقــيــقــًا بـــشـــأن »خــيــانــة 
األمــانــة«، لكشف مــا إذا كــان حــزب »مــوديــم« 
ــه عــبــر  ــعـ ــفـــن مـ ــع رواتــــــــب إضــــافــــيــــة ملـــوظـ ــ دفــ
أوروبــيــن.  برملانين  كمساعدين  توظيفهم 
ـــة أيـــــــــــام، اهــــــتــــــزت أركــــــــان  ـــالثــ وفــــــــي ظــــــــرف ثــ
الكاسح   االنــتــصــار  رغــم  الفرنسية،  الــرئــاســة 
الــــذي حــقــقــه حـــزب مـــاكـــرون فــي االنــتــخــابــات 
التشريعية )308 نــواب من أصــل 577 مقعدًا 
السلطتن  عــلــى  املطلقة  وســيــطــرتــه  نــيــابــيــًا( 
االستقاالت  أن  ذلــك  والتشريعية.  التنفيذية 
املــتــتــالــيــة لــــوزراء »مـــوديـــم« سبقها اإلعـــالن، 
اإلثــنــن املـــاضـــي، عــن مـــغـــادرة وزيــــر تماسك 
األقــالــيــم، املــقــرب مــن مــاكــرون، ريــشــار فــيــران، 
الذي سيتولى منصب رئيس الفريق النيابي 
للحزب الــرئــاســي الــحــاكــم »الــجــمــهــوريــة إلى 
ــاكــــرون في  األمــــــــام«. وفــــيــــران، الـــــذي رافـــــق مــ
بتحقيق  مستهدف  السلطة،  نحو  مسيرته 
ــات بــــمــــحــــابــــاة قـــــد تـــكـــون  ــهـ ــبـ ــشـ ــيـــدي بـ ــهـ ــمـ تـ

استفادت منها زوجته في عملية عقارية.
وجاءت هذه االستقاالت في وقت يتهيأ فيه 
رئيس الحكومة، إدوار فيليب، إلعالن تشكيلة 
حكومة جديدة، بعد إجراء تعديالت طفيفة، 
يــتــمــثــل خـــصـــوصـــًا فــــي إضــــافــــة شــخــصــيــات 
جديدة في مناصب مفتشن سامن وكتاب 
الــذي  الــُعــرف الجمهوري،  دولـــة، تماشيًا مــع 
يقضي بإجراء تعديل حكومي تقني مباشرة 
التعديل  أن  إال  التشريعية.  االنتخابات  بعد 
الــطــفــيــف والــتــقــنــي، الـــذي كـــان مــتــوقــعــًا، بــات 
عليه بحكم املعطيات الجديدة أن يتحول إلى 
بعد  أساسية،  وزارات  يطاول  جــذري  تغيير 
خروج بايرو من التحالف الحكومي. كما أن 
أربعة  أن يجد بسرعة  الحكومة  على رئيس 
وزراء جدد تتوافر فيهم كل الشروط الالزمة، 

مواجهة هذه األزمة الحكومية املفاجئة التي 
حاسمًا  دورًا  لعب  الـــذي  بالتحالف  عصفت 
وأســاســيــًا فــي فــوز مــاكــرون فــي االنتخابات 
املطبق،  الصمت  الرئاسة  التزمت  الرئاسية، 
ما يعكس درجة كبيرة من اإلحراج، وفضلت 
ــلــــى ســـيـــنـــاريـــو  عـــــــدم الـــتـــعـــقـــيـــب والــــعــــمــــل عــ
جــــديــــد لـــتـــجـــاوز األزمــــــــة وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
بــايــرو.  جــديــدة تــطــوي صفحة التحالف مــع 
وحـــده الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة، كريستوف 
كاستانيي، علق على مغادرة حزب »موديم« 
ووزرائه الحكومة بصراحة الفتة، معتبرًا أن 
قرار بايرو »خيار شخصي« ويعكس إرادته 
»فـــي الـــدفـــاع عــن نفسه وعـــن حــزبــه مــن دون 
إكراهات منصبه الــوزاري«. وأضــاف »أعتقد 
أن قـــــراره يــســهــل مــهــمــة الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون« فــي إشـــارة إلــى اإلشــكــال الــذي بات 
فــي  ــم«  ــوديـــ ــــزب »مـــ يــخــلــقــه وجــــــود وزراء حـ
الــحــكــومــة فـــي ظـــل االشـــتـــبـــاه بــتــورطــهــم في 
قضية توظيف وهمي. ويشكل هذا التصريح 
»النصف  تــركــز على  وإيجابية  أولــيــة  قـــراءة 
املـــآن مــن الـــكـــأس«، فــي األزمــــة الــتــي يثيرها 
انسحاب حــزب »مــوديــم« وزعيمه بايرو من 
الــحــكــومــة، وهـــي تعتبره مــغــادرة »طــوعــيــة« 

تصب في مصلحة ماكرون الذي يرفع شعار 
النزاهة وتخليق الحياة السياسية وإحداث 
قــطــيــعــة مـــع املـــمـــارســـات املــشــبــوهــة للنخب 
سيكون  االنسحاب  هذا  وبفضل  السياسية. 
بــمــقــدور مـــاكـــرون وفــيــلــيــب تــشــكــيــل حكومة 

الـــوزراء فيها بعيدين عــن أي  جــديــدة، يكون 
شــبــهــة فـــســـاد أو اســـتـــغـــالل نـــفـــوذ، وتــتــمــتــع 

بانسجام سياسي تام.
ولــيــس خافيًا أيــضــًا أن انــســحــاب بــايــرو من 
أوســاط  فــي  إيجابية  أصـــداء  يلقى  الحكومة 
املـــقـــربـــن مـــن مــــاكــــرون، كـــونـــه ســيــوفــر على 
مع  محتملة«  مستقبلية  »مــتــاعــب  الــرئــيــس 
ه  ــذا الـــزعـــيـــم املـــخـــضـــرم، الــــــذي يـــجـــر وراء ــ هـ
أربعة عقود من العمل السياسي، واملعروف 
ــه بــافــتــعــال  ــعـ ــاد واملــتــقــلــب وولـ بـــمـــزاجـــه الـــحـ
األزمــات، والــذي ال يتردد في انتقاد حلفاءه 
ــقــــالب مـــن مــعــســكــر ســيــاســي إلــــى آخـــر.  واالنــ
ــم« إن دو  ــ ــوديــ ــ ــزب »مــ ــ وقـــــــال مــــصــــدر فــــي حــ
سارنيز، التي انتخبت، األحد املاضي، نائبة 
عــن بــاريــس ســتــتــفــرغ لــتــرؤس كــتــلــة حزبها 
تصريحات  أن  كــمــا  الــوطــنــيــة.  الجمعية  فــي 
بــايــرو اإلعــالمــيــة األخـــيـــرة كــــادت تــثــيــر أزمــة 
مع رئيس الحكومة، إدوار فيليب، الذي طلب 
منه االلتزام بواجب »التحفظ« الذي يفرضه 
اتصل  عــنــدمــا  لــلــعــدل،  كــوزيــر  عليه منصبه 
بــايــرو بمدير إذاعـــة »راديـــو فرنسا« ليشكو 
حول  اإلذاعــــة  بثته  استقصائي  تحقيق  مــن 
شــبــهــات تــوظــيــف نــــواب مــن حـــزب »مــوديــم« 
مساعدين برملانين. وهو ما اعتبرته نقابات 
إلى  الصحافين »سلوكًا غير مقبول يهدف 

تكميم حرية الصحافة والتعبير«.
اآلن منصبًا حـــول طبيعة  الــتــســاؤل  ويــبــقــى 
الــــــدور الـــــذي ســـيـــؤديـــه حــــزب »مــــوديــــم« في 
الــســاحــة الــســيــاســيــة خــــارج الــحــكــومــة، وهــو 
فــريــق نيابي هــام في  الـــذي يتوفر اآلن على 
نــائــبــًا. وأيـــضـــًا أي مصير  بــلــغ 42  الـــبـــرملـــان 
ينتظر بايرو شخصيًا؟ فالرجل أحرق أوراقه 
تقريبًا عندما ترفع عن الترشح لالنتخابات 
التشريعية، وفضل التفرغ ملنصبه على رأس 
وزارة العدل. لذا فهو ال مكان له في البرملان 
اآلن، واملنصب الوحيد الذي ال يزال بإمكانه 
العودة إليه هو رئيس بلدية مدينة بو، وهو 
ــدًا« بــالــنــســبــة إلـــى زعــيــم  مــنــصــب »صــغــيــر جــ
سياسي عنيد تعود، في اآلونة األخيرة، على 

احتالل الصدارة في املشهد السياسي.
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تشهد بلجيكا استنفارًا 
أمنيًا بعد تمّكن السلطات 

من إفشال اعتداء 
إرهابي. فيما تعيد 

هوية المشتبه به، وهو 
مغربي، المخاوف من 
مخططات التنظيمات 

اإلسالمية

أجبر انسحاب وزراء حزب »موديم«، وعلى رأسهم وزير العدل، فرانسوا بايرو، رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، على تغيير 
خطته، من تعديل طفيف في الحكومة إلى تغيير يطاول وزارات رئيسية

مغادرة بايرو )اليمين( الحكومة تصب لمصلحة ماكرون )غايزكا إيروز/فرانس برس(

بروكسل ـ لبيب فهمي

»تـــم تــفــادي كــارثــة كــبــيــرة«، الزمـــة يــرددهــا، 
ــاء الــــثــــالثــــاء، جـــمـــيـــع املـــســـؤولـــن  ــنـــذ مــــســ مـ
ــداء إرهــابــي  ــتـ الــبــلــجــيــكــيــن، بــعــد إفـــشـــال اعـ
األنفاق، وسط  للقطارات ومترو  في محطة 
املغربي  بـــه،  فاملشتبه  بــروكــســل.  الــعــاصــمــة 
الــجــنــســيــة، أســـامـــة. ز، واملـــتـــحـــّدر أيــضــًا من 
ضاحية مولنبيك، وإن لم يكن يحمل حزامًا 
نــاســفــًا، كــمــا شـــاع مــن قــبــل، فــقــد كـــان يملك 
أكبر  ــوقــع 

ُ
لــت ُصــنــعــت  قنبلة  تــخــفــي  حقيبة 

العامة.  النيابة  بحسب  الضحايا،  من  عــدد 
لــدى السلطات  ولــم يكن أســامــة. ز، معروفًا 
فقط  ولكن  متطرفة،  أفــكــارا  يه 

ّ
بتبن األمنية 

بسبب جنح تتعلق باملخدرات.
وقــــد اعـــتـــبـــرت الــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة الــتــي 
استثنائيًا  اجتماعًا  األربــعــاء،  أمــس  عقدت، 
املهنية  الــكــفــاءة  أن  الــقــومــي،  األمـــن  ملجلس 
والقدرة على االستجابة السريعة ورد الفعل 
للجنود، هــي الــتــي أتــاحــت تــفــادي الــكــارثــة، 
بعدما أدت إلى إحباط االعتداء وعدم وقوع 
ضحايا، فيما لم يقتل سوى منفذ الهجوم. 

وقـــــال وزيـــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، ديــديــيــه 
يمكن  كــان  تفادينا هجومًا  »لــقــد  رايـــنـــدرز، 
أن يكون أكثر قوة. فخطة األمن التي طبقت 
بـــمـــوجـــب املـــســـتـــوى الـــثـــالـــث مــــن الــتــهــديــد 
ــفــذت بشكل جــيــد، وذلـــك بفضل 

ُ
اإلرهــابــي ن

الــشــرطــة والــجــيــش. وعلينا اآلن أن  تــواجــد 
نــــرى مـــا هـــو نـــظـــام األمـــــن الـــــذي ســنــواصــل 
بنسبة  الخطر  تــفــادي  مسألة  ألن  تطبيقه، 

مائة في املائة غير ممكنة«.
ولــــم يــفــوت وزيــــر الــداخــلــيــة، يــــان يــامــبــون، 
الفرصة للتأكيد على أن هوية املشتبه به تم 
ما«،  إلــى حد  »التعرف عليها بشكل سريع 
مع اإلشارة إلى أن الوقائع »أظهرت أننا كنا 
مستعدين، وأن التدابير كافية«. من جهته، 
شـــدد رئــيــس الــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة، شاغل 
مــيــشــيــل، عــلــى أنــــه »ســيــتــم اتـــخـــاذ تــدابــيــر 

جديدة لكل حدث على حدة«.
وكانت وكالة الشرطة األوروبية، يوروبول، 
ر 

ّ
قد أصدرت تقريرًا، في مطلع األسبوع، يحذ

ــتـــداءات اإلرهــابــيــة املحَبطة  مــن تــنــامــي االعـ
واملنفذة. ففي عام 2016، أبلغت ثماني دول 
أعضاء في االتحاد األوروبي عن 142 عملية 
وأبلغت  تنفيذها.  تــم  أو  أحبطت  أو  فشلت 
اململكة املتحدة وحدها عن أكثر من نصف 
هذا الرقم، أي 76 حالة. بينما أفادت فرنسا 
بوقوع 23 اعتداء وإيطاليا 17 وإسبانيا 10 
واليونان 6 وأملانيا 5 وبلجيكا 4 وهولندا 
تل جراء هذه االعتداءات 

ُ
بهجوم واحد. وقد ق

وعلى  شخصًا.   379 وأصــيــب  شخصًا   142
الــرغــم مــن وجــود عــدد كبير مــن االعــتــداءات 
بتنظيمات  لــهــا  عـــالقـــة  الـــتـــي ال  اإلرهـــابـــيـــة 
ــــرة تــمــثــل أشـــد  ــيـ ــ إســــالمــــيــــة، فـــــإن هـــــذه األخـ
أشــكــال النشاط اإلرهــابــي خــطــورة، بحسب 
الوفيات  أن جميع  التقرير  التقرير. ويظهر 
تقريبًا ناجمة عن اعتداءات إرهابية نفذتها 
تــنــظــيــمــات مــتــشــددة. كــمــا يــوضــح الــتــقــريــر 

أنه تم استخدام املتفجرات في 40 في املائة 
من االعــتــداءات. ويشير إلى أن النساء، كما 
ــأدوار  ــال، يــقــومــون بــ ــفـ الــشــبــاب وحــتــى األطـ
تنفيذية متزايدة في ارتكاب أنشطة إرهابية 
ــــي االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي.   بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل فـ
ــــول«،  ــــوروبـ ـــ«يـ ــ ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ ــديــ ــول املــ ــقــ ويــ
»لم  إنه  الجديد«  لـ«العربي  واينرايت،  روب 
إلــى تبادل  أبــدًا أن أصبحت الحاجة  يسبق 
املــعــلــومــات أكــثــر وضــوحــًا كــمــا كــانــت عليه 
فــي الــعــامــن املــاضــيــن، وذلـــك بسبب بــروز 
اإلرهابية  الهجمات  من  مسبوق  غير  شكل 
»الجهادية« في جميع أنحاء أوروبــا. فعلى 
واإلرهـــاب  العرقين  القومين  مــن  النقيض 
ــر الـــتـــطـــرف ــاهــ ــظــ ــم مــ ــظــ ــعــ  االنــــفــــصــــالــــي ومــ
 العنيف اليميني والــيــســاري، فــإن اإلرهــاب 
له طابع دولــي، وبالتالي يحتاج  الجهادي 

إلى إجابة دولية«.
ف بلجيكا األولى من بن دول االتحاد 

ّ
وتصن

األوروبي، التي لديها أكبر عدد من املشتبه 
املقاتلن في  بهم مقارنة بعدد السكان، من 
مناطق النزاع في سورية والعراق، كما جاء 
السياسين  ويــســاور  يـــوروبـــول.  تقرير  فــي 
الــبــلــجــيــكــيــن، كـــمـــا املــــســــؤولــــن األمـــنـــيـــن، 
النساء  املقاتلن، ال سيما  عــودة  إزاء  القلق 
والقّصر. وبحسب معلومات استخباراتية، 
تــلــقــت بــعــض الـــنـــســـاء الـــتـــدريـــب الــعــســكــري 
وشاركت في التخطيط العتداءات إرهابية.

وقــد شهدت بلجيكا رقمًا قياسيًا في عدد 
االعتقاالت في ملفات اإلرهاب، إذ تم اعتقال 
قل 74 

ُ
62 شخصًا في عام 2016، بينما اعت

شخصًا فــي عـــام 2014، بــعــد الــهــجــوم على 
املــتــحــف الــيــهــودي. وإذا كــانــت االعـــتـــداءات 
لــم تـــؤد إلـــى مزيد   الــتــي شــهــدتــهــا بلجيكا 
ــقــــاالت فـــقـــد تـــمـــت مــحــاكــمــة 127  ــتــ مــــن االعــ
شخصًا بتهم تتعلق باإلرهاب مقابل 116 

في عام 2015.

بما فيه الوالء للرئيس و»نظافة« قضائية ال 
جدال فيها.

الــدفــاع، سيلفي  والــواقــع أن استقالة وزيـــرة 
غــوالر، هي التي أرغمت بايرو ودو سارنيز 
على اتــخــاذ قـــرار خـــروج كــل وزراء »مــوديــم« 
مــن الــحــكــومــة. ألن قــرارهــا زاد مــن الضغوط 
على بايرو ودو سارنيز، وكان بقاؤهما في 
أنهما  سيعني  املقبلة  الحكومية  التشكيلة 
أقــــل »مــصــداقــيــة ونــــزاهــــة« مـــن غـــــوالر، الــتــي 
أصــــرت عــلــى اســتــقــالــتــهــا بــالــرغــم مــن تحفظ 
ماكرون، وذلك إلظهار حسن نيتها والدفاع 
ــتــــي تـــحـــوم  ــــن نـــفـــســـهـــا أمـــــــام الـــشـــبـــهـــات الــ عـ
ــم« فــي قــضــيــة التوظيف  حـــول حـــزب »مـــوديـ
أن  بعد  وذلــك  برملانين،  ملساعدين  الوهمي 
فــتــح الــقــضــاء تــحــقــيــقــًا أولـــيـــًا بــشــأنــهــا. وفــي 

الحدث

■   #اوامر_ملكيه متى نسمع تثبيت موظفي العقود ألنهم بال اجازات وال 
ترقيات وغير رسمين

■   #اوامر_ملكيه يبقى تنازل األب لولده ليكتمل مسلسل التغيير

■   ألول مرة يشارك الرئيس الفرنسي الجديد #ايمانويل_ماكرون في 
إفطار، فقّدم خطابًا مطمئنًا ووضع خارطة طريق نحو مسلمي #فرنسا

■   أيام قليلة وسوف تكون نهاية #داعش وبث البشرى بتحرير أرض 
#املوصل بالكامل

■   محاوالت مليشيات #ايران لن تعرقل جهود التحالف للقضاء على 
داعش في #الرقة وحفظ استقرار #التنف و #الطبقة 

■   صفت الفصائل العسكرية أطراف مدينة الرقة من الجهة الجنوبية بعد 
 قدرته على 

ّ
أن تم تطويق املدينة، وذلك في سبيل كسر دفاعات داعش وشل

شن هجوم معاكس

 متفّجرًا أحياء #درعا_البلد 
ً
■   3 طائرات مروحية تستهدف بـ16 برميال

ً
في مدينة #درعا، ليرتفع عدد البراميل إلى 26 برميال

■   يموت طفل كل ساعة بسبب الكوليرا واملجاعة في #اليمن، فضال عن 
 بسبب الوباء

ً
القصف العشوائي. 1146 قتيال

■   شعرت بشيء من الخجل وأنا أشرح لشخص عربي سألني عن 
#الكوليرا_في_السودان. أعلم بأنه ال عيب في املرض ولكن عيب أن نعاني 

جراء نقص املياه النظيفة

■   في ملف #تيران و #صنافير، عند #السيسي املوضوع خلص. وعند 
طع ملف القضية... مفيش خيانة أكتر من كده

ُ
#املحكمة_الدستورية، ق

■   حكم الدستورية بإيقاف أحكام اإلدارية، يعفي السيسي من املالحقة 
القضائية فى حال توقيعه على االتفاقية. كله مرتب. #تيران_وصنافير_

مصرية

■   السيسي باع ودستورية عدلي منصور حمت الصفقة

باريس،  إفطار في  إيمانويل ماكرون، خالل حفل  الفرنسي،  الرئيس  دعا 
أول من أمس، مسؤولي الديانة اإلسالمية في فرنسا إلى القيام بدورهم 
األولى منذ 10  المرة  الكراهية واالنعزالية«. وهذه  في »محاربة دعاة 
السنوي  اإلفطار  حفل  في  فرنسي  رئيس  فيها  يشارك  التي  سنوات 
ديانة  أكبر  ثاني  تمثل  التي  الهيئة  اإلسالمية،  للديانة  الفرنسي  للمجلس 
اإلسالمية  والسلطات  العامة  السلطات  أن  ماكرون  وأكد  فرنسا.  في 

لديها »معارك مشتركة تخوضها«.

أول إفطار للرئيس
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