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االحتالل يعتدي 
على فلسطينيين 

في باب العمود
اإلسرائيلي،  االحــتــال  قــوات  ت 

ّ
فض

أمـــــــــــــس األربـــــــــــــــعـــــــــــــــاء، اعـــــتـــــصـــــامـــــا 
ــاب  ــة بــ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فــ
ــقــــوة، فـــيـــمـــا انـــدلـــعـــت  ــالــ الــــعــــامــــود بــ
فلسطينين  شـــبـــان  بـــن  مـــواجـــهـــة 
ــــوات االحـــتـــال فـــي بـــلـــدة الـــرامـــة  وقــ
املحتلة. وقمع االحتال  القدس  في 
تــظــاهــرة شـــارك فيها الــعــشــرات من 
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن اســتــطــاعــوا 
الـــوصـــول إلـــى بــاحــة بـــاب الــعــامــود 
بــعــد صـــاة املـــغـــرب، رغـــم الــحــواجــز 
الــراجــلــة ألفــراد  العسكرية والــقــوات 
شـــــرطـــــة االحـــــــتـــــــال الـــــتـــــي اعــــتــــدت 

بالضرب على املعتصمن.
)العربي الجديد(

»المستعربون« 
على خط االعتقاالت

ــربــــن«  ــعــ ــتــ ــســ داهـــــــمـــــــت وحــــــــــــدة »مــ
تظاهرة  األربعاء،  أمس  إسرائيلية، 
الله في  رام  قــرب مدينة  فلسطينية 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، قــبــل أن 
تفّرقها بعد إطاق النار في الهواء 
واعتقال عدد من املشاركن. وخال 
ــرات الــجــنــود  ــشــ الـــعـــمـــلـــيـــة، تـــقـــدم عــ
ــأة قــام  بـــاتـــجـــاه املــتــظــاهــريــن، وفـــجـ
الكوفيات  بعضهم  ارتـــدى  ملثمون 
وأحــدهــم  الــتــقــلــيــديــة،  الفلسطينية 
رأســه،  على  فلسطينيا  علما  وضــع 
بــإخــراج مــســدســات. وألــقــى أحــدهــم 
قنبلة دخــان، بينما أطلق اآلخــرون 
الهواء. وتوجه عدد من  طلقات في 
الجنود بسرعة باتجاه املتظاهرين 

الذين بقوا في املكان.
)فرانس برس(

اعتقال 3 من حماس
في الضفة

أعلنت سلطات االحتال اإلسرائيلي، 
أنها »اعتقلت ثاثة  األربــعــاء،  أمــس 
عناصر من حركة حماس، لاشتباه 
ــوا يـــخـــطـــطـــون لــخــطــف  ــ ــانـ ــ بـــأنـــهـــم كـ
ــفــــة الـــغـــربـــيـــة  ــي فـــــي الــــضــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــة«. وذكــــــر بـــيـــان صــــــادر عــن  ــلـ ــتـ املـــحـ
جــهــاز األمــــن الـــداخـــلـــي اإلســرائــيــلــي 
)الشن بيت( أن »الشبان الثاثة، هم 
معاذ اشتية ومحمد رمضان وأحمد 
رمضان، وكلهم من قرية تل، القريبة 
مــــن مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس شـــمـــال الــضــفــة 

الغربية املحتلة«.
)فرانس برس(

أمين مفتاح كنيسة 
القيامة لن يستقبل بنس

القيامة  كنيسة  مــفــتــاح  أمـــن  أعــلــن 
في الــقــدس، أديــب جــودة الحسيني 
)آل غضية(، أمــس األربــعــاء، رفضه 
ــائـــب الــرئــيــس  الـــقـــاطـــع اســـتـــقـــبـــال نـ
األمــيــركــي، مــايــك بــنــس )الـــصـــورة(، 
خال زيارته املرتقبة ملدينة القدس 
ونيته زيارة كنيسة القيامة، كما تم 
ــاف أن »عــائــلــة جــودة  إبـــاغـــه. وأضــ
ــي عـــائـــلـــة مــقــدســيــة  ــ الـــحـــســـيـــنـــي هـ
وأمناء مفاتيح كنيسة القيامة منذ 
850 عاما، منذ عهد الناصر صاح 
الديني  التزامنا  على  وبناء  الدين، 
واألخاقي فإننا لن نستقبل بنس«.
)العربي الجديد(

وفد إسرائيلي في 
البحرين الشهر المقبل

ــعــــون  ــمــ ــهــــد »شــ ــعــ ــد مــ ــيــ ــمــ ــــشـــــف عــ كـ
فــيــزنــتــال« الــيــهــودي األمــيــركــي في 
مــديــنــة لـــوس أنــجــلــيــس األمــيــركــيــة، 
عن  النقاب  كوبر،  أبراهام  الحاخام 
أن »وفـــــدًا مـــن كــبــار رجــــال األعــمــال 
ــلـــيـــن ســـيـــتـــوجـــه، الــشــهــر  ــيـ اإلســـرائـ
ــارة  ــ ــــى الـــبـــحـــريـــن، فــــي زيـ املـــقـــبـــل، إلـ
عمل«. وأضاف أن »معهده الذي قام 
بالتنسيق لزيارة الوفد البحريني، 
هو الذي سيقوم بالتنسيق لزيارة 
ــمـــال اإلســرائــيــلــيــن  وفـــد رجــــال األعـ
املــرتــقــبــة لــلــمــنــامــة«، حــســبــمــا ذكــر 
فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه صحيفة 
اإلسرائيلية،  بوست«  »جيروزاليم 

أمس األربعاء.
 )العربي الجديد(

ــرار  ــادة الــــــدول اإلســـامـــيـــة رفــضــهــم قـ ــ أعـــلـــن قـ
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب االعــتــراف 
ــل وتــمــهــيــد نــقــل  ــيـ بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة إلســـرائـ
ــوه »بـــغـــيـــر  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا، ووصـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــارة بـــــــــاده إلـ ــ ــفــ ــ ســ
معلنن  وبــــاطــــل«،  »الٍغ  وبـــأنـــه  ــانـــونـــي«،  ــقـ الـ
محتلة  عاصمة  الشرقية  بــالــقــدس  اعــتــرافــهــم 

لدولة فلسطن.
وأعلن القادة في بيانهم الختامي لقمة منظمة 
التعاون اإلسامي التي عقدت، أمس األربعاء، 
في مدينة إسطنبول التركية للبحث في قرار 
ترامب، أن بيان الرئيس األميركي »باطل والٍغ 
مــن وجهة نظر الضمير والــعــدالــة والــتــاريــخ، 
شأنه في ذلك شأن قرار إسرائيل ضم القدس 
لــم تكن  اتــهــا هناك والــتــي  وتدابيرها وإجــراء
ــــن »جــمــيــع  ــــن تـــكـــون يـــومـــا مـــقـــبـــولـــة«، داعــ ولـ
ــــي  ــاد األوروبــ ــحــ ــم املــتــحــدة واالتــ ــ أعـــضـــاء األمـ
واملــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى أن يــظــلــوا مــلــتــزمــن 
بوضع القدس وبجميع قرارات األمم املتحدة 
ذات الصلة«. وشدد القادة على أنه »لن يكون 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

عــــادت نــســاء الـــقـــدس مـــن جــديــد إلـــى احــتــال 
ــــداث فــي املــديــنــة املــحــتــلــة، بدليل  واجــهــة األحـ
تصدرهن مواجهة قــوات االحــتــال فــي باحة 
باب العمود مساء أمس في املسجد األقصى، 
وبــــن رأس الـــحـــربـــة فـــي تــوجــيــه فــعــالــيــاتــهــا 
ــرار الــرئــيــس األمــيــركــي  ــ االحــتــجــاجــيــة ضـــد قـ
لدولة  عاصمة  القدس  اعتبار  ترامب  دونالد 
لــدولــة االحـــتـــال. املــشــهــد املــتــكــرر مــنــذ إعــان 
تـــرامـــب والــــــذي بــــات مـــألـــوفـــا لــــدى املــتــابــعــن 
واملراقبن في القدس، هو رؤية العشرات من 
يفترشن ساحة  األعــمــار  مختلف  مــن  النساء 
بـــاب الــعــامــود ويــتــصــّدرن الــهــتــاف والــصــدام 
ــبـــان  ــيـــص الـــشـ ــلـ ــــال، وتـــخـ ــ ــتـ ــ ــ مـــــع قــــــــوات االحـ
والــفــتــيــة مــن أيـــدي الــجــنــود الــذيــن مــا انفكوا 

باإلمكان البتة التنازل عن طموح إقامة دولة 
فلسطن املستقلة وذات السيادة على أساس 
حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، 
باعتباره شــرطــا الزمـــا إلحـــال السلم واألمــن 
التعاون  »على  عزمهم  معلنن  املنطقة«،  فــي 
ــل نــصــرة قــضــيــة فلسطن  والــتــنــســيــق مـــن أجـ
والقدس الشريف في املحافل الدولية، ال سيما 
في األمم املتحدة«، وكذلك عزمهم »على حشد 
دولــة  لتقوية  جمعاء  اإلنسانية  باسم  الــدعــم 

فلسطن ومؤسساتها في جميع املجاالت«.
ــا الــقــادة »جــمــيــع الــــدول الــتــي لــم تعترف  ودعـ
بــعــد بــدولــة فلسطن الــتــي تــم اإلعــــان عنها 
أبناء  لرغبة  الــجــزائــر تجسيدًا  فــي  عــام 1988 
الشعب الفلسطيني في أن يحيوا حياة حرة، 
إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة؛ إذ أضحى 
اليوم االعتراف بدولة فلسطن شرطا أساسيا 
لــتــحــقــيــق الــــتــــوازن ولـــســـيـــادة الــحــس السليم 
ومنطق العقل في املنطقة في أعقاب التطورات 
األخيرة«، مؤكدين »اعترافهم بدولة فلسطن، 
ونــدعــو الــعــالــم أجــمــع إلــى االعــتــراف بالقدس 

الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطن«.
الـــقـــضـــيـــة  عــــــن  الـــــــدفـــــــاع  »أن  الـــــــقـــــــادة  ورأى 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــســتــوجــب، فـــي ظـــل الـــظـــروف 
من  الفلسطينية  املصالحة  تحقيق  الحالية، 
دون مزيد من اإلبــطــاء، على أســاس االحترام 
املــتــبــادل والــثــقــة والـــتـــوافـــق وروح الــتــضــامــن 
الــوطــنــي«، مــجــدديــن فــي هـــذا الــصــدد دعمهم 

تحقيق هذه املصالحة.
إلــــى مــراجــعــة  تـــرامـــب  ــقــــادة »إدارة  الــ ودعـــــا 
ــــذي مـــن شـــأنـــه أن  قـــرارهـــا غــيــر الــقــانــونــي الـ
يــفــّجــر الـــفـــوضـــى فـــي املــنــطــقــة، وإلـــــى إلــغــاء 

وعزلهم  الــكــريــم  عيشهم  وســبــل  مــن حريتهم 
عــن فلسطن وعــن بقية الــعــالــم منذ أكــثــر من 
بذل 

ُ
عقد مــن الــزمــان«. وشـــددوا على أنــه »ست
الجهود من أجل التخفيف من محنتهم«.

حقوق  »بحماية  الــتــزامــهــم  املجتمعون  وأكـــد 
التوصل  يتم  أن  إلــى  الفلسطينين  الاجئن 

كــّر وفــّر.  يعتدون على املحتجن في عمليات 
ــــوادر  ــــي واحـــــــدة مــــن كـ ــانـــت مـــنـــى بــــربــــر، وهـ كـ
حركة »فتح« وأسيرة محررة، من بن جموع 
الــنــســوة فــي بـــاب الــعــامــود إلـــى جـــوار النائب 
أبو زنيد، ومن  التشريعي جهاد  في املجلس 
للجميع  املعروفة  أيمن  أم  املقدسية  خلفهما 
والصدام مع  والتظاهرات  املسيرات  بتقّدمها 
قـــوات االحـــتـــال. لــم يمللن افــتــراش مــدرجــات 
بــــاب الـــعـــامـــود والـــهـــتـــاف لــلــقــدس واألقـــصـــى 
والتنديد بتواطؤ بعض األنظمة العربية. لم 
تسلم منى من اعــتــداء جنود االحــتــال، وهي 
تحاول دفعهم بعيدًا عن الشابة أسيل أبو ليل 
»العربي  وتخليصها من بن أيديهم. وتقول لـ
أّما املحتل فإلى زوال.  الجديد«: »باقون هنا، 
القدس عاصمتنا وستبقى كذلك إلى األبد. ال 
يخيفنا رصاصهم، وال هراواتهم. ومن غيرنا 
نــحــن نــســاء الـــقـــدس يــتــصــدى لـــاحـــتـــال، في 
واإلصابة  باالعتقال  أبناؤنا  يستهدف  وقــت 

ويقمعون بوحشية«.
حن بالهتاف 

ّ
بالنسبة للنساء هنا، وقد تسل

ومـــقـــاومـــة مــجــنــدات االحـــتـــال بــأجــســادهــن، 
والتصدي لجنوده حن يتغّولون على الفتية 
والشبان، مهّمة يمارسنها على مدار الساعة. 
الدائم في صــدارة املشهد يشجع  ووجودهن 
الشبان على االنضمام لفعالياتهن، خصوصا 
عند إطاق هتاف »يا شباب انضموا إلينا... 
هـــاي الـــقـــدس وغــالــيــة عــلــيــنــا«. أيــضــا وجـــود 
الفلسطيني  الــتــشــريــعــي  املــجــلــس  فـــي  نــائــب 
 بــجــهــاد أبـــو زنــيــد عــن دائـــرة 

ً
ــل، مــمــثــا

ّ
املــعــط

ــّدمـــه مـــواجـــهـــات شـــــارع صــاح  ــقـ ــقــــدس، وتـ الــ
ـــز شــبــانــا وفـــتـــيـــات وحـــتـــى نــســاء 

ّ
الــــديــــن، حـــف

كــبــارا فــي الــســن عــلــى االنــضــمــام للفعاليات، 
ــتــــال وهــم  خــصــوصــا مـــع رؤيـــــة جـــنـــود االحــ
يعتدون بالضرب على أبو زنيد، بينما تقوم 
ساعات  حتى  واعتقالها  بسحلها  مجندتان 
الــلــيــل املـــتـــأخـــرة فـــي مـــركـــز شـــرطـــة االحـــتـــال 

بشارع صاح الدين.
»ما في  الجديد«:  »العربي  لـ زنيد  أبو  وتقول 
للدفاع  الناس  أْولــى  الــقــدس... إحنا  أغلى من 
عنها. نــســوان الــقــدس دايــمــا فــي املــقــدمــة وما 
بهمنا ال اعتقال وال ضــرب، وال حتى شهادة 
 »هــــاي رســالــة 

ً
مــن أجـــل عــاصــمــتــنــا«، مــضــيــفــة

املرأة  حملناها من زمــان... والعالم كله شاف 
املقدسية في باب األسباط وفي كل الساحات. 
صحيح أنا اليوم ممنوع أدخل شارع صاح 
ــاب الــعــامــود، لــكــن أنـــا عــلــى تــواصــل  الــديــن وبـ
مــع أخــواتــي املـــوجـــودات هــنــاك حتى ساعات 
 املــشــهــد الـــافـــت، فـــي الــحــضــور 

ّ
املــــســــاء«. لــكــن

النسوي املقدسي في باب العامود، هو عودة 
ــــدة مـــن أشــهــر األكـــات  »املــقــلــوبــة«، وهـــي واحـ
الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــتــصــدر اهــتــمــام 
املـــارة وتــجــذب إليها مــزيــدًا مــن الحضور من 
مختلف األعمار، حتى من قبل جنود االحتال 

ومجنداته، الذين لم يكن بوسعهم مصادرتها 
ــاء مـــقـــدســـيـــات تـــطـــوعـــن لــتــقــديــمــهــا  ــســ ــــن نــ مـ
بـــاب  أدراج  عـــلـــى  واملـــحـــتـــّجـــات  لــلــمــحــتــّجــن 
العامود، ما أعاد إلى ذاكرة املقدسين حمات 
بـــاملـــاء والـــغـــذاء للمرابطن  الــواســعــة  الــتــبــرع 
واملرابطات في هبة األقصى األخيرة في شهر 
يــولــيــو/تــمــوز مــن الــعــام الــحــالــي، حــيــث أرغــم 
التراجع عن  االحــتــال على  قــوات  املقدسيون 
قـــرارهـــا بــنــصــب الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة على 

أبواب املسجد األقصى.
وفــــي تــلــك الــفــتــرة الـــتـــي يــصــفــهــا املــقــدســيــون 
بــأنــهــا مـــن الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة الــهــامــة في 
ــتــــال، جـــّســـدت الــعــائــات  ــّد االحــ نــضــالــهــم ضــ
املــقــدســيــة والــتــجــار حــالــة نــــادرة مــن التكافل 
الحتجاجات  واملساند  الحاضن  االجتماعي 
آالف املقدسين. واليوم تعود هذه الحالة من 
جديد سواء في باب العامود، أو باب املجلس 
مــن أبــــواب املــســجــد األقــصــى. وعــــادت هــنــادي 
ــــى جــانــب  ــلـــوانـــي، املـــرابـــطـــة املـــقـــدســـيـــة إلـ الـــحـ
مرابطات مقدسيات أخريات، لتتصدر معهن 
االجتماعي  التكافل  حالة  في  البارز  العنوان 
للمحتجن  وحــمــلــت  واملــــتــــجــــذرة،  املـــتـــجـــددة 
فــي بـــاب الــعــامــود مــؤونــة يــومــهــم مــن الــغــذاء 
الحلواني  تتمّيز  الــتــي  »املــقــلــوبــة«  سيما  وال 
بطبخها وتقديمها كوجبات يومية ألخواتها 
املرابطات اللواتي بات انتظامهن يوميا، »في 
مشهد يعكس حضور نساء القدس الدائم في 
تقول  كما  ومــمــارســاتــه«،  لاحتال  التصدي 
 ما 

ّ
 أن ما تقوم به هو »أقــل

ً
الحلواني، مؤكدة

من  املــرابــطــن  صــمــود  لتعزيز  تقديمه  يمكن 
أهل القدس نساًء ورجااًل وفتيانا«.

هــذه الــخــطــوة الــخــاطــئــة«، مــجــدديــن التأكيد 
عــــلــــى »الــــــدعــــــم الــــكــــامــــل لـــجـــمـــيـــع أشـــقـــائـــنـــا 
دولــة  رئــيــس  مقدمتهم  وفــي  الفلسطينين، 
من  نضالهم  فــي  عــبــاس،  محمود  فلسطن، 
أجــــل إقـــامـــة دولــــة فــلــســطــن املــســتــقــلــة وذات 

السيادة وعاصمتها القدس«.
ــادة املـــجـــتـــمـــعـــون »مـــــا تــقــوم  ــ ــقـ ــ كــــذلــــك، دان الـ
بــــه إســـرائـــيـــل مــــن أنـــشـــطـــة اســتــيــطــانــيــة غــيــر 
ــادرة لــــأراضــــي، وعــمــلــيــات  مـــشـــروعـــة، ومــــصــ
هــدم، واســتــخــدام للقوة املفرطة فــي األراضــي 
مساعيهم  أن  مؤكدين  املحتلة«،  الفلسطينية 
ــهــــدف وضــــــع حــد  ــة »ســــتــــتــــواصــــل بــ ــركـ ــتـ ــشـ املـ
للحصار الاإنساني الذي يتسبب في حرمان 
الفلسطينين  األشــقــاء  مــن  مليونْن  مــن  أكثر 

 عــادل ودائـــم«، مشددين »على أهمية 
ّ

إلــى حــل
ــــم املــتــحــدة إلغـــاثـــة وتــشــغــيــل  دعــــم وكـــالـــة األمـ
الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــشـــرق األدنــــى 
ـــر الـــخـــدمـــات األســاســيــة 

ّ
)أونـــــــــروا( الـــتـــي تـــوف

أجــل  مــن  الفلسطينين  لــاجــئــن  الــضــروريــة 
بقائهم على قيد الحياة منذ عام 1949«.

ــة الـــســـلـــمـــيـــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ ــا املــــجــــتــــمــــعــــون »املــ ــ ــ ــّي ــ وحــ
االستثنائية التي ما برح الشعب الفلسطيني 
بـــأســـره، خــصــوصــا أهـــالـــي الـــقـــدس الــشــريــف، 
يــبــديــهــا مـــن خـــال الــعــديــد الــتــضــحــيــات ضد 
في  الشريف  الــحــرم  فــي  الشنيعة  االنتهاكات 

يوليو/ تموز 2017 املاضي«.
وشــــدد الـــقـــادة »عــلــى أهــمــيــة حــمــايــة الــطــابــع 
الشريف،  للقدس  واألديـــان  الثقافات  متعدد 
حــيــث تــتــجــاور مــقــدســات األديــــان السماوية 
التسامح  لفلسفة  تاريخية  كنتيجة  الثاثة 
ــة فـــــي اإلســــــــــــام، ديـــــــن الـــوســـطـــيـــة  ــلــ ــتــــأصــ املــ
والتعايش السلمي«، معتبرين أن »كل خطوة 
الــقــدس،  فــي  الفلسطينين  حــقــوق  تحترم  ال 
التي ما فتئت تؤكدها قــرارات األمم املتحدة 
للتطلعات  قــويــة  تشّكل ضــربــة  الــصــلــة،  ذات 
إلــــى تــحــقــيــق الــتــعــايــش بـــن أتـــبـــاع مختلف 
الــــديــــانــــات«. وجـــــــّدد املــجــتــمــعــون »الــتــأكــيــد 
للجميع  الــحــقــيــقــي  الـــســـام  إحـــــال  أن  عــلــى 
ــتــــال  ــا يــنــتــهــي االحــ ــنـــدمـ  عـ

ّ
لــــن يــتــســنــى إال

اإلسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية 
الفلسطينيون أحرارًا  وغزة، وعندما يصبح 
فــي وطــنــهــم«، مؤكدين على »ضـــرورة صون 
سلم األجيال املقبلة وأْمنها بالتصدي لهذه 

األعمال غير املشروعة«.
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أنقرة، خصوصا أن العاقة األميركية التركية 
 في أسوأ مراحلها حاليا. 

ً
تمر أصا

كـــانـــت الـــقـــمـــة »نـــاجـــحـــة ونـــــاجـــــزة«، عـــلـــى حــد 
عباس،  محمود  الفلسطيني،  الرئيس  تعبير 
ــدا، فـــي املــؤتــمــر الــصــحــافــي الــخــتــامــي  ــذي بــ الــ
لــلــقــمــة، راضــيــا تــمــامــا عــن الــدعــم الــــذي تلقته 
ــة فـــلـــســـطـــن. ورغــــــــم مـــــا يــــطــــرحــــه هــــذا  ــيـ قـــضـ
تطبيقه  إمكانية  لناحية  تحديات  مــن  الــقــرار 
وتــرجــمــتــه عــمــلــيــا، لــكــن الــقــمــة كــّرســت تــركــيــا، 
ــــي فــلــســطــيــنــي، قــــوة أســاســيــة في  بـــدعـــم أردنــ
املنطقة ومن بوابة امللف الفلسطيني تحديدًا، 
بينما بـــدا الــحــضــور الــعــربــي املــحــســوب على 
السعودية، ضعيفا للغاية، بمستوى التمثيل، 
أنــه في اللحظة نفسها التي كان  وفــي رمزية 
القمة اإلسامية،  يتحدث فيها املتكلمون في 
كان امللك سلمان بن عبد العزيز يلقي خطابا 
السعودي  الشورى  افتتاح أعمال مجلس  في 
وردت فيه فلسطن و»حــق فلسطن أن تكون 
لها دولــة«، مرور الكرام، ولدقائق لم تتجاوز 

قرابة 100 ألف منهم«. أما عن وضع أهالي 
تــلــك املــنــطــقــة الـــيـــوم، فــيــقــول »إنــنــا نتحدث 
عن قرى كاملة يقومون بتهجيرها، إضافة 
إلى استثناء العرب من التطوير الهائل في 
معترف  غير  قرية   40 هناك  أن  كما  النقب، 
ــا، فــيــمــا أم الـــحـــيـــران ُهــــّجــــرت وأقــيــمــت  ــهـ بـ

مكانها قرية يهودية باسم حيران«.
هذا  الكنيست  فــي  العربي  النائب  ُيلخص 
الـــواقـــع بــالــقــول إن »صــراعــنــا فـــي األســـاس 
ــا  ــنـ »إنـ ــا  مـــوضـــحـ والــــحــــيــــز«،  األرض  ــلـــى  عـ
ألــف دونــم للعرب  بـــ860  نطالب باالعتراف 
الــنــقــب، فيما السلطات اإلســرائــيــلــيــة ال  فــي 
، كما أنها 

ً
تعترف بامللكية في النقب أصــا

تـــقـــوم بــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى املــواطــنــن 
على  منهم  الكثيرون  يعتمد  الــذيــن  الــعــرب 
ــي، بــيــنــمــا تــعــمــل  ــ ــواشــ ــ الــــرعــــي وتــــربــــيــــة املــ
السلطات اإلسرائيلية للقضاء على مصدر 

رزقهم«.
معاناة  تــزايــد  فــي  سهم 

ُ
ت أساسية  معضلة 

أوري  الـــوزيـــر  بتعين  الــنــقــب،  فلسطينيي 
ــــذي  ــيــــل مــــســــؤواًل عــــن مـــلـــف الـــنـــقـــب، »الـ أرئــ

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــيــــة عــــاصــــمــــة دولـــــة  الـــــقـــــدس الــــشــــرقــ
ــرّد مـــن قمة  ــ ــ ــاء ال فــلــســطــن، هـــكـــذا جــ
الــقــدس ملنظمة الــتــعــاون اإلســامــي، 
ترامب،  دونــالــد  األميركي،  الرئيس  قــرار  على 
باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، لتبقى 
ــارة عــــن دعـــــــوات ومـــواقـــف  ــبــ ــنـــود عــ ــبـ بــقــيــة الـ
بموازين  ومحكومة  مستواها،  فــي  متفاوتة 
تــــرقــــى عـــمـــومـــا  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة وال  الـــــقـــــوى 
لــخــطــورة قـــرار تـــرامـــب. لــكــن قـــرار اعـــتـــراف 57 
القمة(  فــي  دولــة إسامية )فعليا 48 شــاركــت 
بــالــقــدس عــاصــمــة لــفــلــســطــن، لـــم يـــصـــدر من 
الــريــاض أو الــقــاهــرة أو دمــشــق أو غيرها من 
إسطنبول،  مــن  بــل  املهمة،  العربية  الــعــواصــم 
التي اتخذت املبادرة بصفتها رئيسة للدورة 
الــحــالــيــة ملــنــظــمــة الـــتـــعـــاون. وربـــمـــا تنعكس 
مـــواقـــف الــرئــيــس رجــــب طــيــب أردوغـــــــان ضد 
أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل بــتــبــعــات ســيــاســيــة ضد 

الناصرة ـ ناهد درباس

ــل فــي  ــ ــــداخـ يـــعـــانـــي فــلــســطــيــنــيــو الـ
ــــن الـــســـيـــاســـات  ــتــــل، مـ ــقـــب املــــحــ ــنـ الـ
السلطات  تنتهجها  التي  العدائية 
ــم، مــــع مــحــاولــتــهــا  ــهـ ــاهـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة تـــجـ
املستمرة لتهجيرهم من أرضهم وتضييق 
ــاق عــلــيــهــم بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى مـــصـــادر  ــنـ الـــخـ
ــراع دائــــم على  أرزاقــــهــــم، لــيــصــبــحــوا فـــي صــ
األرض، الـــتـــي كـــانـــت لــهــم حــتــى قــبــل قــيــام 
دولـــة إســرائــيــل. وبــاإلضــافــة إلــى كــل ويــات 
ــتــــال، يــعــانــي فــلــســطــيــنــيــو الــنــقــب من  االحــ
اجتماعية صحية يمعن  اقتصادية  أحــوال 
االحتال في مفاقمتها كطريقة في دفعهم 
إلـــى مــغــادرة األرض جــريــا عــلــى التصريح 
أن  وحرفيته  ليبرمان  ألفيغدور  العنصري 
»مكانهم هــو فــي رام الــلــه ولــيــس هــنــا« في 
الــفــلــســطــيــنــيــن املتمسكن  إلــــى كـــل  إشـــــارة 

بحقهم في األرض. 
ــام  ــذا الــــواقــــع يـــرســـم تـــحـــديـــات يــومــيــة أمـ هــ
ــرب، الـــذيـــن  ــ ــعـ ـــ ــذه املـــنـــطـــقـــة مــــن ال ــ أهــــالــــي هــ
واقتصادية  اجتماعية  مشاكل  يــواجــهــون 
وحـــيـــاتـــيـــة، تــفــاقــمــهــا ســـيـــاســـات الــحــكــومــة 
ليتصّدروا  اليمينية تجاههم،  اإلسرائيلية 
املائة من  املــآســي، فنحو سبعن في  قائمة 
أطـــفـــال الــنــقــب يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، 
فــيــمــا تــهــدم الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 1200 
بيت عربي كل سنة في النقب، وال تعترف 

بملكية األهالي لأرض.
عدائية  اإلسرائيلية  السلطات  »ســيــاســات 
ــواء في  ــ ــاالت، سـ ــجــ ــل املــ تـــجـــاه الــنــقــب فـــي كـ
التربية  أو  العمل  أو  التحتية  البنى  مجال 
ص 

ّ
والتعليم واالستثمار«، بهذا الكام يلخ

الــنــائــب فــي الــقــائــمــة الــعــربــيــة املــشــتــركــة عن 
حــــزب »الـــتـــجـــّمـــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
»الـــعـــربـــي  جــمــعــة الــــزبــــارقــــة، فــــي حـــديـــث لــــ
إلــى أن  الجديد«، واقــع تلك املنطقة، مشيرًا 
املواطن العربي في النقب يعاني من قضايا 
ومــشــاكــل يــومــيــة، وال يــوجــد أفــق للحل في 

ظل حكومة إسرائيلية يمينية.
يشرح الزبارقة الذي بدأ عمله في الكنيست 
قــبــل ســتــة أشــهــر، أن مــســاحــة الــنــقــب كبيرة 
وتـــــصـــــل إلــــــــى نــــصــــف مــــســــاحــــة فــلــســطــن 
التاريخية، الفتا إلى أنه »في عام النكبة بقي 
11 ألــف عــربــي فــي الــنــقــب، فيما تــم تهجير 

محلية  لقضايا سعودية  الرجل  ما خصصه 
مــن فــســاد ومـــوازنـــات وقــوانــن داخــلــيــة. وفــي 
الــوقــت الـــذي كــانــت القمة اإلســامــيــة منعقدة 
في تركيا، كانت السعودية واإلمارات تقدمان 
حربها  لتخوض  لفرنسا،  دوالر  مليون   130
في الساحل األفريقي ضد »اإلرهابين«، بدل 

 .
ً
دعم صندوق القدس بهذا املبلغ مثا

وبــحــســب الـــبـــيـــان الــــصــــادر عـــن قــمــة الـــقـــدس، 
فــقــد اعــتــرفــت املــنــظــمــة بــشــكــل رســـمـــي بــدولــة 
ــة،  ــيـ ــرقـ ــا الـــــقـــــدس الـــشـ ــهـ ــتـ ــمـ فـــلـــســـطـــن وعـــاصـ
بالقدس  لاعتراف  العالم  دول  ودعــت جميع 
املحتلة عاصمة لدولة فلسطن، ُمدينة بأشد 
العبارات قرار الواليات املتحدة غير القانوني 
ــقــــدس. وقــــد الـــتـــزم الـــبـــيـــان الــنــهــائــي  بـــشـــأن الــ
الفلسطينية  السلطة  حــددتــه  الـــذي  بالسقف 
العربية  الــدول  بعض  تميل  وبينما  للتحرك. 
لتبني الرواية اإلسرائيلية على عكس موقف 
الشعوب، ظهرت أنقرة وكأنها تبنت وبشكل 
رسمي املوقف والرواية العربية والفلسطينية 
الرسمية للصراع العربي ضد دولة االحتال. 
وبعدما أبدى أردوغــان موقفا حاسما بدعوة 
عاصمة  بالقدس  لاعتراف  اإلسامية  الــدول 
محتلة لــدولــة فــلــســطــن، لــم يــتــوان عــن شــرح 
قــرار  مــنــذ  بــالــخــرائــط  الفلسطينين  أوضــــاع 
تــقــســيــم فــلــســطــن الـــصـــادر عـــن مــجــلــس األمـــن 
تــخــلــلــت كلمته  ــام 1948. وقــــد  عــ فـــي  الـــدولـــي 
انتقادات حــادة ألميركا، التي »دمــرت دورهــا 

يــتــعــامــل مـــع املــنــطــقــة كـــمـــســـؤول عــســكــري، 
وكل امليزانيات سواء في التربية والتعليم 
والبنى التحتية والتطوير تمر عبر مكتبه، 
امليزانية ملن يشاء،  يقرر تمرير  الــذي  وهــو 
وقطعها عمن يختار«، وفق الزبارقة، الذي 
النقب  إلــى  العسكري عــاد  إن »الحكم  يقول 
بــتــعــيــن أرئـــيـــل مـــســـؤواًل أواًل وأخـــيـــرًا عن 

بــوصــفــهــا وســيــطــا لـــلـــســـام«، مــشــيــرًا إلــــى أن 
للفلسطينين  كعقوبة  »جــاء  األميركي  القرار 
إلــى جانب  أنــهــم يقفون  أثــبــتــوا  الــذيــن لطاملا 
السام«. ووجه الرئيس التركي كامه للرئيس 
األمــيــركــي، بعد الــشــرح الــذي قدمه عــن تاريخ 
االحتال،  دولة  الفلسطينية وجرائم  القضية 
بالقول: »ماذا تريد أن أشرح لك أكثر من ذلك 
يا ترامب، كل شيء جلي، بالنسبة إلسرائيل 

فا داعي أن نشرح أي شيء«.
وبـــــدت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــرتـــاحـــة رغــم 
مواجهة  في  الــذي وضعته  السقف  انخفاض 
ــتــــال، وبــاســتــثــنــاء الـــضـــربـــة الــتــي  ــة االحــ ــ دولـ
في  كوسيط  دورهــا  برفض  واشنطن  تلقتها 
عملية السام، لم يخرج التصعيد الفلسطيني 
عــن سقف أوســلــو وحــديــث حــل الــدولــتــن، بل 
بدت القيادة الفلسطينية مشلولة في الحركة 
وغير راغبة في التصعيد ضد االحتال بقدر 
الــتــصــعــيــد ضـــد الـــراعـــي املـــعـــروف بــانــحــيــازه 
لصالح دولــة االحتال في عملية السام، أي 
واشنطن، فلم يكن الحديث عن وقف التنسيق 
األمــنــي أو مــواجــهــة االحـــتـــال بــهــبــة شعبيا، 
كــان تصعيدًا باهتا ضد واشنطن وليس  بل 
إلــى توسيع  بالتوجه  التهديد  أبيب، عبر  تل 
املنظمات  فــي  ــرة مــشــاركــة دولـــة فلسطن  دائــ
الدولية بما يعنيه ذلك من التوجه إلى محكمة 
العدل الدولية ملحاكمة قادة دولة االحتال في 

الجرائم التي ارتكبوها ضد الفلسطينين.
مع  واألردن،  تركيا  شكر  على  عــبــاس  وشـــدد 
مــحــاولــة لــتــجــنــب إغـــضـــاب الــســعــوديــة، الــتــي 
 ضــعــيــفــا، 

ً
ــي الـــقـــمـــة تـــمـــثـــيـــا كـــــان تــمــثــيــلــهــا فــ

حــيــث تـــرأس وفــدهــا، وزيـــر الــشــؤون الدينية 
والــــدعــــوة واإلرشـــــــاد، صــالــح آل الــشــيــخ. ولــم 
ــقـــرار االمــيــركــي بــشــأن الـــقـــدس وقــمــة  يــنــتــج الـ
فــي االستراتيجية  كــبــيــرًا  تــحــواًل  إســطــنــبــول، 
ــتـــال،  ــة االحـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــعــامــل مـــع دولـ
لربما، باستثناء دور واشنطن كــراٍع للسام، 
بل بدت السلطة مصّرة على االستمرار بحل 
الــدولــتــن، والــتــمــســك بــمــا أطــلــق عليه عباس 
التي أثبتت عقمها وعدم  الدولية«  »الشرعية 
جـــدواهـــا عــلــى مـــدى أكــثــر مــن نــصــف قـــرن من 
مــأســاة فلسطن. وقـــال عــبــاس: »نــدعــو القمة 
التخاذ قرارات حاسمة لدعم القضية وتحديد 
عــاقــات الــــدول باملنظمة اإلســامــيــة مــع دول 
ماذا  تــرامــب.  بقرار  على عاقتها  بناء  العالم 
بالقدس«؟  سفاراتها  دول  فتحت  إن  سنفعل 
اقــتــصــاديــة  قــــــرارات  املــطــلــوب  وأضـــــاف »أواًل 
وســيــاســيــة ضــد إســرائــيــل لــتــنــصــاع لــقــرارات 
لفلسطن  احتالها  وتنهي  الــدولــي  املجتمع 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس، ومــطــالــبــة دول الــعــالــم 
بمراجعة اعترافها بإسرائيل ما دامت تخرق 
ــقـــرارات الــدولــيــة، والــتــقــدم بـــقـــرارات ملجلس  الـ
ــرار األمـــيـــركـــي، وأمـــيـــركـــا ال  ــقـ األمــــن إلبـــطـــال الـ
تــســتــطــيــع اســـتـــخـــدام الــفــيــتــو )حــــق الــنــقــض( 
وفـــق الــقــانــون الـــدولـــي، وطــلــب دورة خــاصــة 
الرئيس  اإلنــســان«. كما طالب  ملجلس حقوق 
الرعاية  عــن  بعيدًا  دولــيــة  بآلية  الفلسطيني 
األمــيــركــيــة لــعــمــلــيــة الـــســـام، مـــشـــددًا عــلــى أن 
نؤكد   :

ً
قائا نزيها،  تعد وسيطا  لم  واشنطن 

دونية  ليست  وهــي  بــالــســام،  ملتزمون  أنــنــا 
بـــل احــتــرامــا لــلــعــالــم الــحــر وســنــبــقــى نــحــارب 
اإلرهــاب ونستمر حتى نحصل على دولتنا، 
بالسام القائم على الشرعية الدولية ونطالب 
املتحدة ألن  لأمم  برمته  الــصــراع  بنقل ملف 
ــات املـــتـــحـــدة لـــم تــعــد وســيــطــا لعملية  الــــواليــ
السام«. ورغم الصخب والتصريحات النارية 
الــتــي عــمــدت لــهــا عــــدد مـــن الـــــدول اإلســامــيــة 
قــبــل الــقــمــة، إال أن الــتــمــثــيــل الــعــربــي بـــالـــذات، 
ــدا هــزيــا لــلــغــايــة إن تــمــت مــقــارنــتــه بالقمة  بـ
العربية اإلسامية األميركية التي انعقدت في 
الرياض. وبينما  املاضي في  يونيو/حزيران 
شــارك في قمة الــريــاض 55 قائد دولــة عربية 
قــائــدًا على مستوى   36 بينهم  مــن  وإسامية 
ــاء حكومة ووالة  رؤسـ ورئــيــس وخمسة  ملك 
، لـــم يـــشـــارك فـــي قمة 

ً
ــرًا مــمــثــا ــ عــهــد و11 وزيـ

إسطنبول ســوى 48 دولـــة مــن أصــل 57 دولــة 
هي عضو في املنظمة، ليس بينهم سوى 16 
رئيس دولة، لم يكن بينهم قادة الدول العربية 

الكبرى مثل السعودية أو مصر أو العراق.

دها 
ّ
املنطقة، وهو ال يحل األمور وإنما يعق

أكـــثـــر، ألنــــه يــتــحــّكــم فـــي املــيــزانــيــات وحــتــى 
السلطات  أن  يــؤكــد  مــا  التعليم،  بــرامــج  فــي 
اإلســرائــيــلــيــة تــتــعــامــل مــع الــنــقــب بسياسة 
العربية األخرى  املناطق  مختلفة عن باقي 

في الداخل الفلسطيني«.
وفي هذا السياق، يقول الزبارقة إن »القرى 
واملـــجـــّمـــعـــات الــســكــنــيــة الـــتـــي اعـــتـــرفـــت بها 
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة هـــي أفــشــل بــلــدات 
بكل املقاييس، ومنها اللقية، حورة، شكيب 
الــســام، تــل الــســبــع، عــرعــرة، وراهــــط، ثاني 
أكــبــر مــديــنــة عــربــيــة بــعــد الــنــاصــرة، وفيها 
أكـــثـــر مـــن 60 ألــــف شـــخـــص«، مــوضــحــا أنــه 
بــنــى تحتية  املـــنـــاطـــق  تــلــك  فـــي  »ال تـــوجـــد 
أن  آفــاق للتطور، كما  أماكن للعمل وال  وال 
الــســلــطــات ال تــســمــح بــتــوســيــع املــخــطــطــات 
البلدات  الهيكلية، وهــذه مشكلة تواجه كل 

العربية في الداخل الفلسطيني«.
ــنـــي  ــع الـــوطـ ــّمــ ــجــ ــتــ ــر الــــنــــائــــب عـــــن »الــ ــيـ يـــشـ
الــديــمــقــراطــي« إلــى أن املجتمع الــعــربــي في 
النقب يتمّيز بأنه شاب جدًا، فـ65 في املائة 
هم تحت العشرين عاما، معربا عن تخّوفه 
بــســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة تــســرب الــشــبــاب من 
املـــــــدارس وانـــحـــرافـــهـــم إلــــى اإلجــــــــرام، الفــتــا 
إلـــى »أنــنــا نــتــصــّدر نــســبــة الــبــطــالــة واملـــوت 
بحوادث الطرق ونسبة األمراض املتفشية، 

وكل هذه األمور السلبية ليست صدفة«.
النقب،  فــي  اللقية  بلدة  فــي  الــزبــارقــة  يقطن 
ــام مـــن الــصــحــافــة  ــان قـــد اكــتــشــف قــبــل أيــ وكــ
للهدم. يشرح  أن بيته معرض  اإلسرائيلية 
أن هذا املنزل مبني منذ ما يقارب 40 عاما 
ــده، وحـــتـــى أن هــذا  ــوالــ لــ عــلــى أرض كـــانـــت 
البيت ُبني قبل إقامة اللقية وقبل أن تعترف 
إســـرائـــيـــل بـــهـــا، »فــالــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة 
وحــيــنــهــا   1984 ســـنـــة  بـــالـــلـــقـــيـــة  ــرفــــت  ــتــ اعــ
الــبــيــت، كما أن أبنائي  كنت أقــطــن فــي هــذا 
ــدوا وتـــزوجـــوا فــيــه«، مــضــيــفــا: »فوجئت  ولــ
يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي بــخــبــر فـــي صحيفة 
إخراجي  يــريــدون  بأنهم  هــيــوم(  )يسرائيل 

من البيت كأنني أصبحت غير قانوني«.
يـــؤكـــد الـــزبـــارقـــة أن وضــــع مــنــزلــه الــحــالــي 
الكثيرين مــن األهــالــي في  مشابه ألوضـــاع 
 70 إلــى  ألــفــا   55« أن  املنطقة، موضحا  تلك 
البلدات  فــي  ألــف بيت عــربــي غير مرخصة 
ــا، كــمــا أن نصف  الـــعـــربـــيـــة، وبــيــتــي أحــــدهــ
بــيــوت الــلــقــيــة غــيــر مــرخــصــة وفـــق الــقــانــون 
الــذي ال يعترف بملكيتنا على  اإلسرائيلي 
هذه األراضي«، الفتا إلى »أننا نتحاور منذ 
25 عــامــا على األقـــل مــن أجــل إدخـــال بيوت 
العائلة إلى املخطط الهيكلي وهم يرفضون 
ذلك، ومنذ العام 1929 كان جدي قد حوكم 
في املحكمة املركزية في فلسطن وأخذ قرارًا 

على هذه األرض قبل قيام دولة إسرائيل«.
من جهة أخرى، يتحدث الزبارقة عن محور 
ــرة الــحــالــيــة،  ــتـ ــفـ ــانـــي خـــــال الـ ــبـــرملـ عــمــلــه الـ
موضحا أنه يعمل في األساس على محاولة 
الــفــوســفــات على قرى  إلــغــاء مخطط منجم 
فرعة والزعرورة والقرى املجاورة بالتعاون 
مع بعض أعضاء الكنيست اليهود. ويشير 
إلـــى أنـــه رئــيــس للجنة حــــوادث الــطــرق في 
كما  مــهــم،  مــجــال  ــذا  »وهـ املشتركة،  القائمة 
أعمل في قضية الحوادث البيتية لأطفال، 
ــذه الــقــضــيــة فــي كل  والــنــقــب يــتــصــدر فــي هـ
البيتية تقع  الــحــوادث  مــن  فالكثير  الــبــاد، 
فـــي الـــنـــقـــب، وســـتـــون فـــي املـــائـــة مـــن الــذيــن 
ــرقـــدون فـــي قــســم الـــحـــروق فـــي مستشفى  يـ
أنه يعمل  النقب«، مضيفا  سوروكا هم من 
أيــضــا عــلــى تــوفــيــر دورات لــلــطــاب الــعــرب 
الطب في جامعات  الذين يتخصصون في 

خارج الباد.

أّكد القادة أن قرار الرئيس األميركي الٍغ وباطل )فرانس برس(

الزبارقة: ال أفق للحل بظل حكومة إسرائيلية يمينية )العربي الجديد(

48 دولة شاركت في القمة من أصل 57 )أوزان كوزي/فرانس برس(

لقيت مقررات 
القمة اإلسالمية، 

التي انعقدت أمس 
استثنائيًا، ارتياحًا لدى 
القيادة الفلسطينية 

خصوصًا لجهة 
تكريس القدس 

الشرقية عاصمة 
دول فلسطين في 

وقت بدا فيه سقف 
الكلمات والدعوات 

أعلى بكثير من 
المقررات النهائية 

للقمة

السياسات  عن  صورة  النقب،  في  الداخل  فلسطينيي  معاناة  ُتقّدم 
العدائية لالحتالل، مع غياب الحل بظل حكومة إسرائيلية يمينية، كما 

يشرح النائب عن »التجّمع الوطني الديمقراطي«، جمعة الزبارقة
قضيةالحدث

القمة اإلسالمية: مواقف 
كبيرة وقرارات شحيحة

تهجير باإلفقار والتهميش 
والمرض وهدم المنازل

تقريربيان

الحضور 
المصري

تختلف التقديرات 
حول أسباب مستوى 

التمثيل المصري، حيث 
ترأس الوفد المصري وزير 
الخارجية المصري، سامح 

شكري. ويبرر البعض 
بأن الرئيس المصري عبد 

الفتاح السيسي لم يحضر 
القمة ليس فقط العتبارات 

تتعلق بعالقته مع 
إسرائيل، لكن أيضًا ألنه ال يزال 

شخصًا غير مرحب 
به في تركيا.

المواقف الحادة لم 
ُتترجم في المقررات التي 

اقتصرت على الدعوات

النائب جمعة الزبارقة: 
نتصّدر نسب البطالة 

والموت باألمراض

كانت القمة »ناجحة 
وناجزة« على حد تعبير 

الرئيس محمود عباس

ندعو العالم إلى االعتراف 
بالقدس الشرقية عاصمة 

محتلة لدولة فلسطين

وجودهن الدائم في 
صدارة المشهد يشجع 

الشبان على االنضمام 
لفعالياتهن

سياسات السلطات 
اإلسرائيلية عدائية تجاه 
النقب في كل المجاالت

تصدرت »الدعوات« نّص 
إعالن إسطنبول من أجل 

القدس، في ختام القمة 
الثالثة عشرة للقمة 

اإلسالمية من أجل حشد 
الدعم باسم اإلنسانية من 

أجل فلسطين

لم تغب النساء 
عن المشهد في أي 

احتجاجات على قرارات 
تتعلّق بالقدس، وُعدن 

اليوم بعد قرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب 

االعتراف بالمدينة عاصمة 
إلسرائيل، لتصّدر هذه 

االحتجاجات

الخميس 14  ديسمبر/ كانون األول   2017 م  26  ربيع األول 1439 هـ  ¶  العدد 1200  السنة الرابعة
Thursday 14 December 2017

الخميس 14  ديسمبر/ كانون األول   2017 م  26  ربيع األول 1439 هـ  ¶  العدد 1200  السنة الرابعة
Thursday 14 December 2017



45
سياسة

  شرق
      غرب

الجزائر: مواجهات طالبية 
بسبب األمازيغية 

قت السلطات الجزائرية، الدراسة 
ّ
عل

الجزائر،  البويرة شرقي  في جامعة 
على خلفية أحداث عنف ومواجهات 
دامية بن طلبة متعصبن للقضية 
ــة، وبــــــن كــتــلــة  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــازيـ ــ ــة األمـ ــغــ ــلــ والــ
استغال  تــرفــض  الطلبة  مــن  ثــانــيــة 
ــــراض ســيــاســيــة.  ــذا املـــوضـــوع ألغــ هــ
وبــــــدا اإلشــــكــــال بـــعـــدمـــا نـــــزع طـــاب 
الوطني  العلم  لأمازيغية،  مؤيدون 
ورفعوا مكانه العلم الــذي يرمز إلى 

األمازيغية.
)العربي الجديد(

  
التحالف الدولي يهاجم 

موسكو
ــار إعــــان روســـيـــا االنــتــصــار على  أثــ
تنظيم »داعــش« في سورية، غضب 
ــــدد بــمــا  ــــذي نـ ــــي، الــ ــــدولـ الـــتـــحـــالـــف الـ
ــائـــع«، مــحــذرًا  ســـّمـــاه »تــضــلــيــل الـــوقـ
ــة فــــي الــــنــــصــــر. وســخــر  ــغـ ــالـ ــبـ مــــن املـ
وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف 
ــرا لــلــدفــاع  ــ ــذي كـــان وزيـ لــــودريــــان، الــ
األقـــوى  العسكرية  العمليات  خـــال 
ــة، مـــن اإلعــــــان الـــروســـي  ــوريــ فـــي ســ
بقوله »أرى أحيانا أنه من املفاجئ، 
نــفــســهــا  إلــــــــى  تــــنــــســــب روســــــيــــــا  أن 

االنتصار على داعش«. 
)فرانس برس(  

أولويات ملك السعودية: 
الفساد واالقتصاد 

دعـــا الــعــاهــل الــســعــودي، ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز، فــي خــطــابــه أمـــس أمــام 
مجلس الشورى السعودي، املواطنن 
إلـــى دعـــم اإلصـــاحـــات االقــتــصــاديــة 
وحــمــلــة الــحــكــومــة ملــكــافــحــة الــفــســاد. 
ــلــــك ســـلـــمـــان »عـــزمـــنـــا عــلــى  وقـــــــال املــ
بــعــدل وحـــزم«. كما  الفساد  مواجهة 
ــار فـــي خــطــابــه إلــــى إيـــــران بـــدون  ــ أشـ
 إن السعودية تعمل 

ً
تسميتها، قائا

عــلــى مــواجــهــة الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
الداخلية للدول الخليجية.

)أسوشييتد برس(

جنيف السوري

 أي 
ّ
هذه املعارضة، أنها لن تقدم عليها، وأن

حل يجب أن ينهض على قــرارات الشرعية 
الــدولــيــة الــتــي تــدعــو إلـــى انــتــقــال سياسي 

 يكون األسد جزءًا منه.
ّ

يجب أال
للجولة  ومــواكــبــة  مــصــادر مطلعة  وأكــــدت 
الجديد«  »العربي  لـ املفاوضات  الثامنة من 
املفاوضات،  أمــام  النظام »وضــع حائطا  أن 
ــبـــعـــوث األمـــــمـــــي ســـتـــيـــفـــان دي  ــلـــمـ وقــــــــال لـ
ــه ال يــعــتــرف  ــ ــح إنـ ــ مـــيـــســـتـــورا، بــشــكــل واضــ
بوفد املعارضة املوّحد املفاوض في جنيف، 
»مـــعـــارضـــة  مــطــالــبــا بــــدعــــوة مــــا ُيــســمــيــه بــــ
الداخل« التي تدور في فلكه، إلى املفاوضات، 

وهو ما يعتبر »مهزلة«، وفق املصادر. 
وفــــد   

ّ
أن نـــفـــســـهـــا،  املــــــصــــــادر  وأوضــــــحــــــت 

الـــنـــظـــام يــطــالــب بــتــعــديــل بـــيـــان الـــريـــاض2 
الـــذي أصــدرتــه املــعــارضــة الــســوريــة، أواخـــر 
الــشــهــر الــفــائــت، فـــي خــتــام اجــتــمــاعــات لها 
فـــي الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة، تــمــخــضــت عن 
هــيــئــة تـــفـــاوض جـــديـــدة تــضــم كـــل منصات 
املعارضة، بحيث يتم حذف كل ما ورد في 

البيان يتعلق برأس النظام بشار األسد.

تشديد المعارضة
ــانــــت املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة شـــــــّددت فــي  وكــ
»الرياض2« على أنه ال وجود لبشار األسد 

محمد أمين

تـــتـــواصـــل املـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــجــولــة الــثــامــنــة مـــن مــفــاوضــات 
ــيـــف بـــــن وفــــــــدي املــــعــــارضــــة  ــنـ جـ
السورية والنظام من دون مبرر الستمرارها، 
ــلــهــا الــنــظــام وحـــلـــفـــاؤه الــــروس 

ّ
بــعــدمــا عــط

قــرارات  تنفيذ  واإليرانيون، ألنه يقوم على 
انتقال سياسي، يرى فيه  دولية تدعو إلى 
الــنــظــام تــهــديــدًا لــوجــوده، ومــقــدمــة لخروج 
رأســـه بــشــار األســـد مــن الــســلــطــة. وبـــات من 
الـــواضـــح أن الــجــانــب الـــروســـي لـــم يضغط 
على النظام من أجل االنخراط في العملية 
فــي مسعى واضــح  فــي جنيف،  التفاوضية 
ــار إلــــى مــؤتــمــر  لــتــحــويــل االهـــتـــمـــام واألنــــظــ
ر له موسكو، في بدايات العام املقبل، 

ّ
تحض

مــن املــقــرر عــقــده فــي ســوتــشــي، وتــطــمــح أن 
يــكــون تــتــويــجــا ســيــاســيــا لــهــيــمــنــة روســيــة 

كاملة على سورية.

تنازالت مؤلمة
 
ّ
أن للنظام،  إعـــام تابعة  واعــتــرفــت وســائــل 
وفـــد األخــيــر لــم يــدخــل فــي املــفــاوضــات في 
جنيف، حيث ال يزال يحاول دفع املعارضة 
إلى تقديم تنازالت مؤملة، تؤّكد مصادر في 

و»زمــــرتــــه« فـــي الــســلــطــة مـــع بـــدايـــة املــرحــلــة 
ــان الـــنـــظـــام ينتظر  االنــتــقــالــيــة، فـــي حـــن كــ
مــن املــعــارضــة بــيــانــا مــهــادنــا مــعــتــمــدًا على 
تغّير في املزاجن اإلقليمي والدولي حيال 
أنه  املــصــادر،  وأوضحت  السورية.  القضية 
بــات واضــحــا أن وفــد الــنــظــام »يــريــد إطــاق 
رصاصة أخيرة على مسار جنيف برفضه 
 
ّ
 إلـــى أن

ً
االنـــخـــراط بـــاملـــفـــاوضـــات«، مــشــيــرة

رئــيــس الـــوفـــد، بــشــار الــجــعــفــري، رفـــض كل 
ــي، مـــصـــرًا عــلــى  ــمــ ــات املـــبـــعـــوث األمــ ــروحــ طــ
ــعــــة وهـــــي املــتــعــلــقــة  ــرابــ ــلـــة الــ مـــنـــاقـــشـــة الـــسـ
باإلرهاب، ورافضا أيضا التطّرق إلى الحكم 
القول  يمكن  »وبذلك  واإلرهـــاب،  والدستور 
إن نتيجة جنيف8 صفر، كما حال الجوالت 
 التشاؤم 

ّ
الفائتة«. وأشارت املصادر إلى أن

 
ّ
 أن

ً
ــّيـــد املـــوقـــف فـــي جــنــيــف«، مــوضــحــة »سـ

املـــبـــعـــوث األمـــمـــي ســيــطــلــع مــجــلــس األمــــن، 
الجولة،  الخميس، على نتائج  اليوم  مساء 
متوقعة أن يطلق »مواقف حادة«، وأن يبّن 
الهّوة  في تجسير  فشل مساعيه  للمجلس 

بن وفدي املعارضة والنظام.
ــه، قــــــال عـــضـــو وفــــــد املـــعـــارضـــة  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــعــــســــراوي، فـــي حــديــث  الـــســـوريـــة، أحـــمـــد الــ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن اجـــتـــمـــاع وفــد 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مـــع املـــبـــعـــوث األمــمــي 

ــة، إذ  ــدقــ ــثـــاثـــاء »كـــــان فــيــه الــكــثــيــر مـــن الــ الـ
ــّم الــتــوافــق عــلــى مــتــابــعــة املــفــاوضــات  ــه تـ إنـ
ــول بــشــكــل جــــدي فـــي الــعــمــلــيــة  حــــول الــــدخــ
السياسية ومناقشة هيئة الحكم االنتقالي 

خــال لــقــاءات األربــعــاء والخميس«. وأشــار 
 دي ميستورا »لم يقل لنا 

ّ
العسراوي إلى أن

أن وفد النظام رفض التفاوض في السات 
الــثــاث )الــحــكــم والــدســتــور واالنــتــخــابــات(، 

ولــكــن مــن الــواضــح أن هــذا الــوفــد ليس في 
ــــال«. كـــام  ــــسـ الـ ــذه  ــ الـــتـــفـــاوض فــــي هـ وارد 
يــنــاقــض إعــــان كـــل مـــن املــتــحــدث الــرســمــي 
واملسؤول  العريضي،  يحيى  الهيئة،  باسم 

اإلعامي لائتاف الوطني، أحمد رمضان، 
رد  ميستورا  دي  مــن  رسميا  تلقيهم  حــول 
الــنــظــام الـــرافـــض ألي تـــفـــاوض خــــارج بند 

مكافحة اإلرهاب.

جنيف هو الحل
 املــبــعــوث األممي 

ّ
ولــفــت الــعــســراوي إلــى أن

 »ليس 
ً
»ال يــدفــع بــاتــجــاه ســوتــشــي«، قــائــا

هـــــنـــــاك قــــــــــرار أمـــــمـــــي واضــــــــــح حــــــــول هــــذه 
لدراسة  بحاجة  سوتشي  مؤتمر  القضية. 
ــدول  ــ ــ ــه، وجـ ــاتــ ــونــ ــكــ وخــــصــــوصــــا حــــيــــال مــ
ــلـــى أن  ــه«. وشـــــــدد عـ ــاتــ ــخــــرجــ ــه، ومــ ــالــ ــمــ أعــ
مــوقــف املــعــارضــة »مـــع جــنــيــف ولــيــس مع 
سوتشي أو أستانة«، مضيفا »جنيف هي 
السياسي«.  الحل  إلنتاج  األســاســي  املكان 
العسراوي وجود أي خافات داخل  ونفى 
ــرّوج وســـائـــل إعـــام  ــ وفـــد املـــعـــارضـــة كــمــا تـ
 »هــنــاك انــســجــامــا تاما 

ّ
الــنــظــام، مــؤكــدًا أن

أعضاء  وضمن  جميعا،  الوفد  أعضاء  بن 
هيئة الــتــفــاوض لــقــوى الــثــورة واملــعــارضــة 

السورية«.
وأبـــــــــــرزت وســـــائـــــل إعــــــــام الــــنــــظــــام، أمــــس 
األربــــعــــاء، مـــا قــالــه املــبــعــوث األمـــمـــي لــوفــد 
املــعــارضــة مــن أنــه »لــم يعد هناك دولــة في 
العالم تريد مساندتكم، وإن دواًل من بينها 
إيران وتركيا باتت تدعم مسار سوتشي«. 
ونــقــلــت صحيفة »الـــوطـــن« عــن مــصــدر في 
»أبلغ دي ميستورا  األخير  أن وفد  النظام 
ة  ــــذي عــقــد اإلثـــنـــن أن الـــقـــراء فـــي الــلــقــاء الـ
مقبولة  غــيــر   ،2254 لــلــقــرار  االســتــنــســابــيــة 
بشار  الوفد،  رئيس   

ّ
أن إلــى  بتاتا«، مشيرًا 

الــجــعــفــري، قــــال: إن دمـــشـــق لــيــســت بــــوارد 
البحث في تسليم السلطة في جنيف، كما 
أن دمشق لن تناقش مصير الرئيس األسد 
الــــــذي يــــحــــدده الـــشـــعـــب الــــســــوري حـــصـــرًا، 
مع  تفاوض  عملية  أي  في  الدخول  رافضا 
وفد املعارضة بعد بيانهم في »الرياض2« 
الـــذي »يــفــرض شــروطــا مــســبــقــة ويتضمن 
وفق  السورية«،  الدولة  بحق  نابية  ألفاظا 

ما نقلته الصحيفة عن املصدر.
وكشفت »الوطن« أن وفد النظام »لم يدخل 
مــع دي ميستورا خال  أي مفاوضات  فــي 
الــيــومــن املــاضــيــن، بــل عــاد وأكـــد ضــرورة 
بــدوره كوسيط  األمــمــي  املبعوث  يلتزم  أن 
ــن حــقــه  ــفـــاوضـــات، ولـــيـــس مــ ــمـ ــلـ ــيـــّســـر لـ ومـ
 وفـــد النظام 

ّ
 إلـــى أن

ً
طـــرح أفـــكـــار«، مــشــيــرة

»رفض البحث في ورقة دي ميستورا التي 
قــدمــهــا، مــنــذ أســبــوعــن، والــتــي ال تستند 

بمبادرة  كانت  بل  تفاوض،  أي عملية  إلى 
وكــان  الصحيفة.  وفــق  ميستورا«،  دي  مــن 
ــة الــجــولــة  ــدايـ ــّدم فـــي بـ ــ ــمـــي قـ املـــبـــعـــوث األمـ
ــؤااًل لــلــمــعــارضــة والــنــظــام  ــ الــثــامــنــة 12 ســ
إذ  الــبــاد،  بمستقبل  ق 

ّ
تتعل مــبــادئ  حــول 

النظام  ورفــض  أجوبتها  املعارضة  قدمت 
التعامل معها.

المسار البديل
 الــنــظــام يــريــد تحويل 

ّ
ولـــم يــعــد خــافــيــا أن

ــي إلــــى مــســار  ــم الــســيــاســي واإلعــــامــ الـــزخـ
أعطته  الــذي  وهــو مؤتمر سوتشي  بــديــل، 
روســيــا عــنــوان »الــحــوار الــســوري« واملــقــرر 
الــذي  الشهر  أو  املقبل  الشهر  أواخــر  عقده 
نية  أن هناك  وأّكــدت مصادر مطلعة  يليه. 
»فــعــالــيــة«  لــلــمــبــعــوث األمــمــي لــلــمــشــاركــة بـــ
 

ّ
ــع مــبــادئ حــل فــي مــؤتــمــر ســوتــشــي، ووضـ

يـــجـــري اعـــتـــمـــادهـــا فـــي جـــولـــة تــاســعــة مــن 
مفاوضات جنيف كي تأخذ شرعية دولية. 
 املـــعـــارضـــة الــســوريــة 

ّ
ــدت املــــصــــادر أن ــ وأكــ

لـــن تـــنـــوي املـــشـــاركـــة فـــي ســـوتـــشـــي، ولــكــن 
مــشــاركــة شخصيات  لــم تستبعد  املــصــادر 
هامة في املعارضة بشكل شخصي في هذا 
املؤتمر الذي تعّول عليه موسكو لترسيخ 
ــرار الـــســـوري  ــقــ هــيــمــنــتــهــا املــطــلــقــة عـــلـــى الــ

.
ً
راهنا ومستقبا

النظام يريد إطالق رصاصة أخيرة على مسار جنيف )فرانس برس(

كما الجوالت السابقة، لم تقّدم الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف، إلى اآلن، أي جديد، وال 
يتوّقع منها أي نتائج، في ظّل إصرار وفد النظام على عرقلتها، إلجبار المعارضة على تقديم 
إيرانية  بموافقة  روسيا  ترعاه  الذي  سوتشي  مؤتمر  إلى  السياسي  الزخم  ولتحويل  تنازالت، 

وتركية. مؤتمر سيكون عنوانه الرئيسي انتخابات جديدة ومشروع دستور، بال كالم عن مصير 
بشار األسد ونظامه. وفي حين ترفض المعارضة السورية، رسميًا، المشاركة في سوتشي، 

فإن مصادر عدة لم تستبعد مشاركة شخصيات هامة في المعارضة بشكل شخصي
قضية

محادثات تواجه محاوالت 
نقل المرجعية إلى سوتشي

هناك نية لدي 
ميستورا للمشاركة 

بـ»فعالية« في 
مؤتمر سوتشي

المبعوث األممي 
سيطلق »مواقف حادة« 

في مجلس األمن

صفقة لتصفير مشاكل السياسيين العراقيين المبعدين

بغداد ــ براء الشمري

ــال مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون وســيــاســيــون  قــ
ــا  ــيــــون فــــي بــــغــــداد إن حــــراكــــا واســـعـ ــراقــ عــ
بــهــدف »تصفير« مشكلة  أيــام  منذ  يــجــري 
ــــي تـــــم إقـــــصـــــاؤهـــــا مــن  ــتـ ــ الــــشــــخــــصــــيــــات الـ
ــبـــاد، وإصــــدار  الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـ
تولي  فــتــرة  خــال  بحقهم  قضائية  أحــكــام 
نـــوري املــالــكــي رئــاســة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
2006 2014، واعتبرت سياسية، بينها تهم 
باإلرهاب والتخابر والفساد. ويحدث ذلك 
فــي إطـــار مــســاع تدعمها واشــنــطــن واألمــم 

املتحدة ملعالجة تركة املالكي في الباد.
كــمــا يـــأتـــي ذلــــك قــبــل أقــــل مـــن ســتــة أشــهــر 
البرملانية  لانتخابات  املــقــرر  املــوعــد  على 
الــعــراقــيــة الــتــي اعــتــبــرهــا مــراقــبــون بــأنــهــا 
ــر صـــعـــوبـــة مـــنـــذ االحـــتـــال  ــثــ ســـتـــكـــون األكــ
ــلـــة  املـــرحـ ــبـــب  بـــسـ  ،2003 عــــــام  األمــــيــــركــــي 
االنتقالية التي تمّر بها الباد بعد معارك 
طاحنة مع تنظيم »داعــش«، والتي انتهت 
بتحرير األراضي واملدن العراقية، وخلفت 
القتلى  مــن  اآلالف  مــدمــرة وعـــشـــرات  مــدنــا 
والـــجـــرحـــى ومـــايـــن الـــنـــازحـــن. ويــضــاف 
إلـــى ذلـــك عـــزم مــلــيــشــيــات الــحــشــد الــدخــول 
للتنافس على  واحــدة  انتخابية  قائمة  في 
ــة بــالــحــكــومــة،  ــاركـ ــان، واملـــشـ ــرملـ ــبـ مــقــاعــد الـ
رغــــم اعـــتـــراضـــات عــــدد كــبــيــر مـــن األطــــراف 

بالباد. السياسية 

قضية محمد الدايني
وقـــال مــســؤول فــي الحكومة الــعــراقــيــة، في 
عــددًا من  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
السياسي  العمل  مــن  إقــصــاؤهــم  تــم  الــذيــن 
بــعــد أحــكــام قــضــائــيــة ذات طــابــع سياسي 
وطــائــفــي فــي زمـــن نــــوري املــالــكــي سيكون 
ــعــــراق ومــــواجــــهــــة  ــلــ بـــإمـــكـــانـــهـــم املـــــجـــــيء لــ
الـــقـــضـــاء لــتــبــرئــتــهــم، وبـــالـــتـــالـــي عــودتــهــم 

السياسي.  للعمل 
ــان الــنــائــب محمد الــدايــنــي، الـــذي أديــن  وكـ
بـــزمـــن املـــالـــكـــي بــــاإلرهــــاب وحـــكـــم غــيــابــيــا 

مــارس/ نهاية  تبرئته  تمت  قــد  بـــاإلعـــدام، 
الــحــالــي مــن نــفــس املحكمة  الــعــام  آذار مــن 
من  التأكد  وتــم  مجددًا  التحقيق  فتح  بعد 

زيف األدلة املقدمة ضده.
ووفقا للمسؤول نفسه فإنه تم التوصل إلى 
»تــفــاهــمــات ســيــاســيــة حــيــال الــشــخــصــيــات 
السياسي  العمل  مــن  املالكي  أزاحــهــا  التي 
بـــمـــوجـــب أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة، بــــن قــــيــــادات 
الـــوزراء ورئيس  سياسية وكــل مــن رئــيــس 
الجمهورية وبدعم من بعثة األمم املتحدة 
تركة  إزالــــة  أو  بــهــدف تصفير  وواشــنــطــن، 
للقضاء  الهيبة  وإعــــادة  الــســابــقــة،  املــالــكــي 
املالكي«.  قد كثير منها خال حقبة 

ُ
ف التي 

ات جارية حيال  وأكد أن االتصاالت واللقاء
هــــذا املـــلـــف، ومــــن املــمــكــن أن يــحــســم خــال 
بــعــودة قــســم منهم  املقبلة  الــقــريــبــة  الــفــتــرة 

إلى العراق.
مــن جــهــتــه، تــوقــع عــضــو الــبــرملــان الــعــراقــي 
اللويزي،  الرحمن  عبد  القوى،  تحالف  عن 

الــجــرائــم تتعلق بــهــم، ال يــمــكــن إســقــاطــه«. 
ــاف بـــإمـــكـــان أي شــخــص يــعــتــقــد أنــه  ــ وأضــ
لــلــعــراق، ويفتح محاكمته  يــعــود  أن  بـــريء 
 
ً
مـــجـــددًا لــكــن ال أعــتــقــد أن املــتــورطــن فــعــا
بــجــرائــم ســيــعــودون إلـــى الـــعـــراق حــتــى لو 

عودة وزير املالية األسبق رافع العيساوي 
التسوية.  عــنــوان  قريبا، تحت  الــعــراق  إلــى 
ولـــفـــت إلــــى أن »ســـجـــل الــتــحــالــف الــوطــنــي 
ــور، إذ سبق  الــحــاكــم حــافــل بمثل هــذه األمـ
لـــه أن ســمــح بـــعـــودة ســيــاســيــن مــطــلــوبــن 
ســابــقــن مــثــل مــشــعــان الــجــبــوري ومــحــمــد 

الدايني«.

تحدي استقاللية القضاء
في  القانونية  اللجنة  مقرر  اعتبر  بـــدوره، 
أن  النائب سليم شوقي،  العراقي،  البرملان 
»أي صفقة سياسية تجري يجب أال تكون 
الحق  أو  القضاء،  استقالية  حساب  على 
الــعــام كــجــرائــم اإلرهــــاب والــفــســاد املــالــي«. 
ــع »الـــعـــربـــي  ــوقــــي، فــــي حـــديـــث مــ ولـــفـــت شــ
الـــوزراء من حقه  أن »رئيس  إلــى  الجديد«، 
عــــن أي شــخــص  ــا  ــفــــوًا خــــاصــ عــ يـــمـــنـــح  أن 
بطلب مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لــكــن الحق 
الــخــاص باملواطنن، فــي حــال كانت  الــعــام 

كـــان ضــمــن صــفــقــة«. ومـــن بــن أبــــرز الــذيــن 
تــم إقــصــائــهــم مــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة في 
ــتـــرة حـــكـــم نـــــوري املــالــكــي  ــــال فـ ــراق خـ ــعــ الــ
لــلــبــاد، نـــائـــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة طـــارق 
العيساوي،  رافــع  املالية  ووزيــر  الهاشمي، 
الدايني  الــعــراقــي محمد  الــبــرملــان  وعــضــوا 
 عن أعضاء 

ً
الجنابي، فضا الناصر  وعبد 

في  يقيم  بعضهم  أخـــرى  سياسية  أحـــزاب 
بــاألردن وتركيا.  إقليم كردستان وآخــرون 
التي صــدرت  الغيابية  األحــكــام  وتــراوحــت 
ــن املــــؤبــــد.  ــــن اإلعــــــــــدام والــــســــجــ بـــحـــقـــهـــم بـ
في  »اإلنتربول«  الدولية  الشرطة  ورفضت 
القضائية  الــعــراق  مــذكــرات  اعــتــمــاد  حينه 
بحق أغلبهم بسبب ما اعتبر أحكاما ذات 

طابع سياسي.
ــيــــســــاوي، الـــــــذي ســبــق  ــــى أن الــــعــ ُيــــشــــار إلــ
ــراق بــعــد  ــعــ ــــدة فــــي الــ أن شـــغـــل مـــنـــاصـــب عـ
االحتال األميركي عام 2003، أهمها نائب 
رئيس الوزراء، ووزير املالية، ووزير الدولة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، كــان قــد غــادر الــعــراق 
عـــام 2013 بــعــد خـــاف عــمــيــق مـــع املــالــكــي 
ــه اتــهــامــات لــحــمــايــة الــعــيــســاوي  الــــذي وجـ
نفاه  ما  وهو  إرهابية،  بعمليات  بالتورط 
املالية األسبق. وتسبب ذلك بتنظيم  وزير 
اعــتــصــامــات واســعــة فــي مــحــافــظــة األنــبــار 
ــاوي(، واملــحــافــظــات  ــيـــسـ ــعـ )مــعــقــل رافـــــع الـ

الشمالية والغربية األخرى.

وساطات خارجية
وفي السياق، كشف عضو بارز في تحالف 
الــقــوى العراقية عــن وجــود حــراك مــن أجل 
في  بــاالشــتــراك  للقضاء  ملطلوبن  السماح 
بعد  تبرئتهم  حال  في  املقبلة  االنتخابات 
مثولهم أمام القضاء. وأكد، في حديث مع 
الحالية  الــحــكــومــة  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
ــدد كـــبـــيـــر مــــن الــتــهــم  ــ مــقــتــنــعــة بــــوجــــود عــ
ــإلـــحـــاق الـــضـــرر  الـــكـــيـــديـــة الـــتـــي تــســبــبــت بـ
بــســيــاســيــن ومــواطــنــن خـــال حــقــبــة حكم 

املالكي )2006-2014( ألسباب طائفية.
وأشار إلى وجود وساطات خارجية تدفع 
بــاتــجــاه فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة تــســاهــم في 
حل النزاع العراقي بعد طي صفحة تنظيم 
»داعـــش« اإلرهــابــي، مــؤكــدًا أن شخصيات 
ــا  ــعـــدادهـ ــتـ ســـيـــاســـيـــة مــــعــــارضــــة أبـــــــدت اسـ
لــلــعــودة إلــى الــعــراق واملــثــول أمـــام القضاء 
ودولية  محلية  ضمانات  توفرت  حــال  في 

ات قضائية عادلة. بخضوعهم إلجراء
أعلنها  التي  األخيرة  الحرب  أن  إلى  ولفت 
ــوزراء الـــعـــراقـــي عــلــى الــفــاســديــن  ــ ــ رئــيــس الـ
عــــــــززت الـــثـــقـــة لــــــدى األطــــــــــراف املـــعـــارضـــة 
بــاحــتــمــال تــغــيــيــر نــهــج الــنــظــام الــســيــاســي 
كثيرًا  انحرف  أنــه  يعتقدون  الــذي  العراقي 
فــي عــهــد املــالــكــي، مبينا أن هـــذه األطـــراف 
ات الــحــكــومــة ضد  ــراء ــ تــأمــل بـــأن تشمل إجـ
الـــفـــاســـديـــن بـــيـــنـــهـــم املــــالــــكــــي ومـــســـؤولـــن 

آخرين في الحكومات التي توالها. الهاشمي كان نائبًا لرئيس الجمهورية )آدم ألتان/فرانس برس(

خاص

من بين أبرز الذين تم 
إقصائهم طارق الهاشمي 

ورافع العيساوي

وساطات خارجية 
تدفع باتجاه فتح صفحة 

سياسية جديدة

يشهد العراق حراكًا 
سياسيًا يهدف إلى 

معالجة تركة نوري 
المالكي، وتصفير 

مشاكل السياسيين الذين 
تم إقصاؤهم من 

العملية السياسية عبر 
أحكام قضائية ذات 
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حرب فرنسا بأموال سعودية
الرياض وأبوظبي تموالن معركة الساحل األفريقي

حفتر يرفض االنتخابات الليبية... والسيسي يحذره»سد شالتين« يجدد األزمة بين مصر والسودان

الغالف
يبدو أن الحرب الفرنسية في الساحل األفريقي ستكون بتمويل سعودي بالدرجة األولى وإماراتي بالدرجة الثانية، 
الرياض وأبوظبي في هذه  الساحل، وأدوار  الفرنسي الجديد في  التوجه  يثير عالمات استفهام حول  وهو ما 

المنطقة االستراتيجية

67
سياسة

محمد الفضيالت

يكشف التفاعل األردني الرافض 
العتراف الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بالقدس عاصمة إلسرائيل، 

أن سنوات طويلة من »وهم السالم« 
لم تنجح في تدجني املشاعر الوطنية 

والقومية لألردنيني. صحيح أن 
االحتجاجات على القرار األميركي 

تتم تحت أعني ورضا السلطة، 
وأحيانًا بتحريض مباشر منها، 

غير أن ذلك ال يعني أن الحشود التي 
تواصل االحتجاج في الشارع ما 

كانت لتفعل لوال املباركة الرسمية. 
ببساطة، يسجل الوعي الشعبي 
لألردنيني اليوم نصرًا جليًا على 
 
ً
الوعي الرسمي الذي راهن طويال

م جميع أرواقه لليد 
ّ
على السالم، وسل

األميركية التي صفعته على نحو 
مؤلم ومحرج.

واآلن، يسابق األردن الرسمي، 
الغاضب بشكل حقيقي من القرار 
األميركي، حركة الشارع، مستعينًا 

- بتعقل - بأدوات ما قبل السالم 
التي أقدم بنفسه على تحريمها، 

فأتاح لوسائل إعالمه تبني خطاب 
تعبوي ممنهج، ومنح مساحة أوسع 

لإلعالم الخاص. كما أزال العوائق 
من أمام حركة املحتجني حتى في 
أكثر النقاط حساسية، وكثف من 

توعية طلبة املدارس بعروبة القدس 
والقضية الفلسطينية خالل الطابور 

الصباحي والحصص الصفية.
ما يجري بمبادرة رسمية أمٌر 

إيجابٌي، لكن اإلبقاء عليه في حدود 
ردة الفعل، بدون االنتقال به إلى عمل 

استراتيجي يؤدي إلى إزالة »آثار 
السالم« الكارثية التي فاقت آثارها 

»آثار العدوان« اإلسرائيلي في حقبة 
ما قبل السالم، سيجعل األمر ال 

يتعدى كونه قفزة مجهولة النهاية.
في الزمن الذي كان العدوان 

اإلسرائيلي يلهب الوعي األردني 
ويعّمق االلتزام الشعبي تجاه 

 السالم 
ّ

القضية الفلسطينية، حل
الكاذب ليوغل وبأيٍد أردنية في 

تدمير الوعي الجمعي لألردنيني 
- دون أن ينجح بشكل نهائي - 

ويحاول عزل مشاعر األردنيني عن 
قضية لم تكن في يوم تعالج في 

سياق بعيد عن املحلية.
خسر الالهثون نحو السالم حد 

االنبطاح رهاناتهم، وأثبتت املفاصل 
التاريخية تفوق بوصلة الوعي 

الشعبي على بوصلتهم املشوشة 
واملنعزلة عن الواقع، غير أنهم 

يحاولون ممارسة دور البطولة بدون 
أن يعيدوا النظر ببؤس خياراتهم، 
وبدون قدرة على تعديل مسارهم 
باتجاه مسار جديد يخرجهم من 

املأزق، أو حتى الشجاعة على العودة 
إلى مسار ما قبل السالم املهني.

هل تخطط روسيا لقاعدة عسكريـة في ليبيا؟إزالة »آثار السالم«
القاهرة ــ العربي الجديد

الــروســي فاديمير بوتن خــال زيارته  الرئيس  قــرار  فتح 
لــقــاعــدة حميميم الــروســيــة فــي ســوريــة، بــبــدء سحب قسم 
ــا ملــهــامــهــا فــي مــحــاربــة  مــن قــــوات بــــاده مــنــهــا بــعــد »أدائـــهـ
اإلرهاب«، الباب واسعا للتكهنات بشأن وجهة تلك القوات 
خال الفترة املقبلة، وسط ترجيحات قوية بأن تكون ليبيا 

هي محطتها التالية.
فــي هـــذا الــصــدد، كشفت مــصــادر ليبية مــقــّربــة مــن معسكر 
اللواء املتقاعد خليفة حفتر، أن »مشاورات انطلقت منذ أشهر 
عدة بن قيادات بارزة في معسكر حفتر ومسؤولن روس، 
بشأن إقامة قاعدة عسكرية روسية، على األراضي الليبية«. 
وأوضحت املصادر أن »ليبيا كانت مطروحة كخيار قوي في 
أراضيها،  على  روسية  قاعدة  إلقامة  أفريقيا  منطقة شمال 
خصوصا في ظل حالة االنفات التي تشهدها، مما سيسّهل 
ــــدب الـــروســـي فـــي الـــوصـــول لـــهـــدفـــه«. وأضـــافـــت أن  مــهــمــة الـ
»املــشــاورات بــن حفتر واملــســؤولــن الـــروس فــي هــذا الصدد 
اتــخــاذ خطوات  »يــتــم  أن  ملــراحــل متقدمة«، مرّجحة  وصــلــت 
عملية فــي إقــامــة الــقــاعــدة قــريــبــا، تــحــديــدًا فــي ضـــوء الــقــرار 

الروسي بسحب القوات التابعة ملوسكو من سورية«. وأكدت 
املصادر أن »التحرك الروسي يأتي في إطار مساعي موسكو 
لتعزيز تــواجــدهــا فــي الــشــرق األوســــط، لتحقيق تـــوازن في 

معادلة القوى العاملية، مع الواليات املتحدة«.
جــــاء هــــذا فـــي الـــوقـــت الــــذي قــــال فــيــه وزيــــر الــخــارجــيــة في 
حكومة الوفاق الوطني، التابعة ملعسكر طرابلس، املدعومة 
دوليا، محمد طاهر سيالة، إن »ليبيا تتفهم تماما محاذير 
موسكو بشأن عودة الشركات الروسية إلى السوق الليبي 
لــيــبــيــا«، مضيفا خـــال مؤتمر  الــوضــع األمــنــي فــي  بسبب 
صـــحـــافـــي جــمــعــه مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة روســــــي ســيــرغــي 

يحتاج  الروسية  الشركات  »عمل  أن  في موسكو،  الفــروف 
إلــى استقرار وأمـــان«. وأضـــاف أنــه »أحـــاط الــوزيــر الفــروف 
ــراء االنــتــخــابــات فـــي لــيــبــيــا«،  ــ بـــاالســـتـــعـــدادات الــلــيــبــيــة إلجـ
كاشفا أنه »ناقش أيضا مع الروس كل ما له عاقة بوضع 
ليبيا في قرارات مجلس األمن الدولي، بما في ذلك األرصدة 

الليبية املجّمدة«.
ع في مدينة الصخيرات 

ّ
وق

ُ
امل وفي شأن االتفاق السياسي 

والــذي سينتهي مفعوله في غضون  قبل عامن،  املغربية 
أيام قليلة، قال سيالة إنه »تناول مع نظيره الروسي جميع 
الــروس«،  أوجــه األزمــة السياسية في ليبيا مع املسؤولن 
ــراف الــلــيــبــيــة عــلــى تــعــديــات  ــ مــبــديــا أمــلــه أن »تـــوافـــق األطــ
الــنــواب  عــقــد جلسة مكتملة ملجلس  إلـــى  االتـــفـــاق، إضــافــة 
عن  الــصــخــيــرات«. وكشف  اتــفــاق  على  التعديات  العتماد 
ــراف  ــد روســــي بــدعــم ســيــاســي لــلــمــفــاوضــات بـــن األطــ »وعــ
الليبية«. أما الفروف فلفت إلى أنه »ناقش مع سيالة عودة 
الشركات الروسية إلى السوق الليبي للتطوير واإلعمار«، 
كــاشــفــا عــن »تــواصــل مستمر بــن ليبيا وروســـيـــا، وهــنــاك 
ــارة لــوفــد مــن رجـــال أعــمــال  تــحــضــيــرات تــجــري لترتيب زيــ
ــــرت مـــصـــادر لــيــبــيــة أن »الــخــبــراء  روس إلــــى لــيــبــيــا«. وذكــ

الروس الذين كانوا يقدمون دعما فنيا لقوات حفتر، قاموا 
ــة بــعــض املـــواقـــع والـــقـــواعـــد عــلــى ســاحــل  ــ بــمــعــايــنــة ودراســ
إقامة  إمكانية  لبحث  الليبي،  الــشــرق  فــي  املتوسط  البحر 
قاعدة جوية وبحرية على غرار قاعدة حميميم في سورية، 
لــتــقــديــم الــعــون لــقــوات حفتر مــن جــهــة واســتــعــادة النفوذ 

الروسي من جهة أخرى في تلك املنطقة«.
ــلـــومـــاســـي غـــربـــي مــتــواجــد  فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أوضــــــح دبـ
الحالي لاستفادة  العام  أن »مصر سعت خال  بالقاهرة، 
مـــن تــقــاطــعــات الـــعـــاقـــات الــخــاصــة بـــعـــدد مـــن الــقــضــايــا«، 
متابعا أن »مصر ضغطت على إيطاليا إلعادة سفيرها إلى 
القاهرة بعد سحبه على ضوء قضية مقتل الباحث جوليو 
ريــجــيــنــي، مـــن خــــال تـــواجـــدهـــا الـــقـــوي فـــي املــلــف الــلــيــبــي، 
رامية  روســيــة  تحركات  بتسهيل  توحي  برسائل  وبعثها 

للعب دور قوي في ليبيا«.
في املقابل سعت القاهرة بحسب الدبلوماسي الذي تحدث 
املتشابكة،  العاقات  تلك  »استغال  لـ الجديد«،  »العربي  لـ
وعقد ما يشبه الصفقة مع موسكو بحيث تفتح لها الطريق 
نــحــو لــيــبــيــا، مـــع تــحــقــيــق عـــدد مـــن املــكــاســب، مــنــهــا إعـــادة 

السياحة الروسية ملصر واستئناف الرحات الجوية«.

باريس ــ العربي الجديد

دورهــا  على  الحفاظ  فرنسا  تــحــاول 
ــيــــا، تـــحـــديـــدًا  ــقــ ــــي أفــــريــ الـــعـــســـكـــري فـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل، لـــكـــن ضــمــن  فـ
ــــدة تـــضـــمـــن لـــهـــا الـــنـــأي  ــديـ ــ ــيـــة جـ ــتـــراتـــيـــجـ اسـ
ــة الــــقــــتــــال والـــخـــســـائـــر  ــا عــــن ســــاحــ ــنـــودهـ بـــجـ
الــبــشــريــة مــن جــهــة، وإلـــقـــاء الــعــبء املــالــي في 
ــتـــي تــخــوضــهــا مـــنـــذ ســــنــــوات ضــد  الــــحــــرب الـ
الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة عــلــى غــيــرهــا، وهـــو ما 
ــد نــجــحــت فــــي تــحــقــيــقــه خـــال  يـــبـــدو أنـــهـــا قــ
الــذي يهدف لتسريع إطاق  الدعم«  »اجتماع 
ــكــلــف 

ُ
ــتــــي ســت ــة الــ ــركـ ــتـ ــدة املـــشـ ــديــ ــجــ الــــقــــوة الــ

بمكافحة اإلرهــاب في دول الساحل الخمس، 
مــالــي، نــيــجــيــريــا، وبــوركــيــنــا فــاســو، وتــشــاد، 
ومـــوريـــتـــانـــيـــا، والــــــــذي اســـتـــضـــافـــه الــرئــيــس 
ــرون، أمـــــــس، فــي  ــ ــاكــ ــ ــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ ــفـ الـ
ــاريـــس، وتخلله  قــصــر ســـل-ســـان-كـــلـــو قـــرب بـ
دوالر  مليون  بــــ100  التبرع  السعودية  إعــان 
لــلــمــســاعــدة فـــي جــهــود مــكــافــحــة الــجــهــاديــن 
أعلنت  فيما  األفــريــقــيــة،  الــســاحــل  منطقة  فــي 
بـــــــ30 مـــلـــيـــون دوالر،  اإلمــــــــــارات مــســاهــمــتــهــا 
ــــح أن فــرنــســا ســتــخــوض  لــيــبــدو بــشــكــل واضـ
الفصل الجديد من حربها في منطقة الساحل 

األفريقي بأموال سعودية وإماراتية.
ــا يــتــعــلــق  لـــكـــن إعــــــان أمــــــس، تـــحـــديـــدًا فــــي مــ
بــاملــســاهــمــتــن الــســعــوديــة واإلمــــارتــــيــــة، بــدا 
أنــه نتاج الجهد الــذي قــاده مــاكــرون بنفسه، 
وتـــطـــلـــب مـــنـــه زيــــــــارة الـــبـــلـــديـــن خـــــال شــهــر 

نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وكان قصر 
اإللـــيـــزيـــه قـــد أعــلــن صـــراحـــة فـــي 11 نوفمبر 
ــاكــــرون طــلــب مـــن ولــــي الــعــهــد  املـــاضـــي أن مــ
السعودي األمير محمد بن سلمان مساعدة 
الــدول  بــن  املشتركة  العسكرية  للقوة  مالية 
الــخــمــس بمنطقة الــســاحــل األفــريــقــي، وذلــك 
بعد يومن من اجتماعه به في الرياض، بعد 
تــقــررت على نحو مفاجئ في  زيـــارة خاطفة 
اإلمــارات  الفرنسي في  الرئيس  أثناء وجــود 

الفتتاح متحف اللوفر - أبوظبي.
ويــطــرح هــذا املــســار الفرنسي تــســاؤالت عدة 
حــــول االســتــراتــيــجــيــة الــفــرنــســيــة فـــي منطقة 
إلى  يعيد  كما  املقبلة،  الفترة  خــال  الساحل 

الجزائري الحاسم في رفض  األذهــان املوقف 
على  فرنسا  مارستها  التي  الضغوط  جميع 
واألمني  العسكري  تعاونها  لــزيــادة  الجزائر 
مع دول الساحل وغــرب أفريقيا إلى مستوى 
مــشــاركــة مــيــدانــيــة لــقــوات الــجــيــش الــجــزائــري 
فــي شمال  األقــل  القتالية، على  العمليات  فــي 
والتي  الجزائرية  الــحــدود  مــن  القريبة  مــالــي، 
الــذي عقد بمشاركة  أمــس  غابت عــن اجتماع 
الخمس،  الساحل  دول  فــي  ونظرائه  مــاكــرون 
املالي إبراهيم بوبكر كيتا والنيجري محمدو 
كريستيان  مــارك  روش  والبوركيني  يوسفو 
كابوري والتشادي إدريس ديبي واملوريتاني 
مــحــمــد ولــــد عــبــدالــعــزيــز. كــمــا حــضــر شــركــاء 

ــتـــحـــدة واالتــــحــــاد  ــقــــوة املـــشـــتـــركـــة، األمــــــم املـ الــ
ــي واملــســتــشــارة  ــ ــ األفـــريـــقـــي واالتــــحــــاد األوروبـ
الحكومتن  ورئيسا  ميركل  أنجيا  األملانية 
اإليطالي باولو جنتيلوني والبلجيكي شارل 
السعودية  كانت الفتة مشاركة  فيما  ميشال، 

واإلمارات العربية املتحدة.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ووضـــع 
ــتــــمــــاع، الــــــذي عـــقـــد عـــلـــى هــامــش  تـــوقـــيـــت االجــ
»قــمــة الــكــوكــب الـــواحـــد«،  اســتــضــافــة فــرنــســا لـــ
في سياق »الــوضــع األمني امليداني املــلــح«، إذ 
»سجل اإلرهابيون انتصارات عسكرية ورمزية 
في األشهر األخيرة«. وقال ماكرون، في مؤتمر 
صحافي بعد القمة، إنه »يجب أن نكسب الحرب 
ضد اإلرهاب في منطقة الساحل - الصحراء«. 
وأضاف »تقع هجمات يوميا. هناك دول حاليا 
جهودنا«.  نكثف  أن  علينا  للخطر...  معرضة 
كما أكــد اإللــيــزيــه أن الــهــدف مــن االجــتــمــاع هو 
»زيادة التعبئة ملصلحة دول الساحل الخمس، 
واملالية«.  والسياسية  العسكرية  الصعد  على 
وفي تصريح صحافي، قالت وزيــرة الجيوش 
ــبـــادرة  الــفــرنــســيــة فـــلـــورنـــس بــــارلــــي: »إنــــهــــا مـ
تكتسب زخما« لكن بوتيرة مختلفة. وأضافت 
ــــرع. الــهــدف هــو أن  »يــجــب املــضــي بــوتــيــرة أسـ
ــراز تــقــدم عــلــى صــعــيــد تمويل  ــ نتمكن مـــن إحـ

الجانب العسكري وتنظيمه«.
ــن وبـــعـــثـــة حـــفـــظ الـــســـام  ــ ــوات األمــ ــ وكــــانــــت قــ
ــا رئــيــســيــة  ــ ــدافـ ــ الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم املـــتـــحـــدة أهـ
للجهادين في منطقة الساحل. وقتل أربعة 
من قوات حفظ السام التابعة لأمم املتحدة 

وجندي من مالي في هجومن في مالي قبل 
النيجر، لقي 13 جنديا  أقــل مــن شــهــر. وفــي 
بــعــد  تـــشـــريـــن األول،  أكـــتـــوبـــر/  فــــي  حــتــفــهــم 
أســابــيــع مـــن مــقــتــل أربـــعـــة جــنــود أمــيــركــيــن 
وأربــــــعــــــة جــــنــــود مـــــن الـــنـــيـــجـــر فـــــي مــنــطــقــة 
بالنيجر. كما شهدت بوركينا فاسو هجوما 
في أغسطس/ آب أسفر عن مقتل 18 شخصا 

في مطعم راق في عاصمتها واغادوغو.

إلى  الفرنسين  املسؤولن  تقديرات  وتشير 
أن عــدد املتطرفن ال يزيد عن 1000 شخص 
مــقــارنــة بــعــدة آالف فــي شــمــال مــالــي فــي عام 
2013 عــنــدمــا تــدخــلــت فــرنــســا. لــكــن األرقــــام 
يعكس خطر وصعوبة مطاردة  مــا  خــادعــة، 
الـــعـــدو فـــي مــنــطــقــة شــاســعــة بــحــجــم أوروبــــا 

تغطيها الصخور والتضاريس الصعبة.
ــادرة تــأتــي  ــبــ ــا ال يــمــكــن إغـــفـــالـــه أن املــ لــكــن مـ

بعد ما يقرب من خمس سنوات على تدخل 
فرنسا لقتال املتطرفن في شمال مالي، الذي 
كان يسيطر عليه حينئذ فرع تابع للقاعدة، 
احتواء  فــي  ينجح  لــم  الفرنسي  التدخل  لكن 
الجهادين بعدما انتشر التهديد إلى البلدان 
املجاورة في املنطقة املضطربة. كما أنه فّرخ 
فــي ذلــك تلك  جماعات جهادية جــديــدة، بما 
الــتــي تــدعــي االنــتــمــاء إلـــى تنظيم »داعــــش«. 

وتـــســـيـــر الـــجـــهـــود الـــســـيـــاســـيـــة والــعــســكــريــة 
الفرنسية لتأمن اكتمال عديد القوة الجديدة 
وتدريبها مع مواجهة ما تراه باريس »تحديا 
مــالــيــا«، عــلــى اعــتــبــار أن بــلــدان دول الساحل 
الـــخـــمـــس، مـــن بـــن أفـــقـــر الـــبـــلـــدان فـــي الــعــالــم، 
ولذلك فهي غير قادرة على تأمن 250 مليون 
يورو للقوة في مرحلة أولى، ثم »400 مليون 
في أثناء املمارسة التامة«. ضمن هذا السياق، 
ركزت فرنسا جهودها على تأمن أوسع قدر 
من الدعم املالي، لكن االستجابة للدعوة كانت 
مــتــفــاوتــة. فــقــد وعـــد االتـــحـــاد األوروبــــــي بــــ50 
ـــ8 مــايــن )مــعــدات  مــلــيــون يـــــورو، وفــرنــســا بــ
خصوصا(، وكل من البلدان الخمسة املؤسسة 
ــات املــتــحــدة فــوعــدت  ــا الـــواليـ ـــ10 مـــايـــن، أمـ بــ
دول  فــي مجموعة  األعــضــاء  الخمسة  البلدان 
الــســاحــل الــخــمــس بــمــســاعــدة ثــنــائــيــة شاملة 
تبلغ 60 مليون دوالر، فيما قدمت السعودية 

املبلغ األكبر املتمثل بـ100 مليون دوالر.
ــيـــوش  ــر إبــــــــــداء وزيــــــــــرة الـــجـ ــفـــسـ وهـــــــو مـــــا يـ
الفرنسية ارتياحها بشأن القدرة على تأمن 
بــعــدمــا شكلت  مــلــيــونــا، خــصــوصــا  أول 250 
ــيــــة أكــثــر  املــســاهــمــتــان الـــســـعـــوديـــة واإلمــــارتــ
األولـــى.  للمرحلة  املــطــلــوب  املبلغ  مــن نصف 
في  الفرنسية  الجهود  تستكمل  أن  وينتظر 
القمة التي ستعقد في فبراير/ شباط املقبل، 
والــتــي تــراهــن فــرنــســا عليها إلمــكــانــيــة منح 
دور أكبر إلى بلدان أفريقية أخرى غابت عن 
اجتماع أمس، مثل السنغال أو الجزائر، التي 
تضطلع بدور أساسي في املنطقة من خال 

حدودها الطويلة مع ليبيا ومالي.
وكانت القوة املكونة من خمس دول واملعروفة 
بــاســم »مــجــمــوعــة 5 لــلــســاحــل«، أطــلــقــت في 
باماكو بمالي في 2 يوليو/ تموز، بحضور 
وهي  مــاكــرون.  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــى الـــتـــصـــدي لــلــتــهــديــد الـــجـــهـــادي  ــ تـــهـــدف إلـ

والجريمة املنظمة واالتجار بالبشر.
الــقــوة املــكــونــة مــن جــنــود مــن مــالــي والنيجر 
وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد ستنمو 
لــتــضــم خــمــســة آالف جـــنـــدي قـــــوي بــحــلــول 
تـــزال فــي حــاجــة إلــى  مــــارس/ آذار، لكنها ال 

جنود، وتدريب وحكم ذاتي عملي وتمويل.

القاهرة ــ العربي الجديد

 جديدة من النزاع بن مصر والسودان 
ٌ
حلقة

على تبعية املنطقة املعروفة بمثلث حايب 
وشاتن وأبو رماد، فّجرها توجه القاهرة 
إلقامة سد مائي في منطقة وادي حوضن 
بمنطقة شاتن املتنازع عليها بن البلدين.

ويعتبر السد، الذي تعتزم القاهرة الشروع 

القاهرة ــ العربي الجديد

املقبلة  القليلة  األسابيع  خــال  ليبيا  تدخل 
املقبلة،  املرحلة  منعطفا مهما، يرسم مامح 
مــع بـــروز خــافــات حـــول مستقبل األوضـــاع 
ــاك، بـــن رغـــبـــة املـــبـــعـــوث األمــــمــــي، غــســان  ــنـ هـ
سامة، في استكمال خارطة الطريق األممية، 
إجراء  املتقاعد، خليفة حفتر،  اللواء  ورفــض 
انتخابات العام املقبل. كما يبرز حاليا الدور 

املصري في هذ اإلطار.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، اســتــقــبــلــت مـــصـــر، خــال 
األيام القليلة املاضية، أطراف النزاع الليبي 
ــمــــي، الـــــذي حـــاول   عـــن املـــبـــعـــوث األمــ

ً
فـــضـــا

الضغط على كل األطــراف من أجل التوصل 
لحل سياسي سلمي لأزمة الليبية. وتوجه 
ــد أبــــرز  ــ ــــى مـــصـــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا أحـ ــة إلـ ســـامـ
حلفاء حفتر، في محاولة ملنع أي تحركات 
يمكن أن تؤثر على إجراء االنتخابات العام 
 رفـــض حــفــتــر لــهــا. وكشفت 

ّ
املــقــبــل، فـــي ظـــل

مـــصـــادر مــصــريــة قــريــبــة مـــن املــلــف الــلــيــبــي، 
أن »الــخــافــات بــن الــفــرقــاء الليبين فــي ما 
يتعلق بمستقبل النزاع الداخلي، تصاعدت 
ــــة حــكــومــة الـــوفـــاق  مـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء واليـ

الليبية برئاسة فائز السراج«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وأضـــافـــت املـــصـــادر لـــ
»االجــتــمــاعــات الــتــي شــهــدتــهــا مــصــر خــال 

الشرقية؛  الصحراء  فــي  األكــبــر  تنفيذه،  فــي 
إذ ستكون سعته التخزينية 7 ماين متر 

مكعب من املياه بارتفاع يصل لـ12 مترًا.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة بــســفــارة  وبـــحـــســـب مــــصــ
الــخــرطــوم فــي الــقــاهــرة، فــإن الــســودان تقدم 
بــمــخــاطــبــات رســـمـــيـــة يــســتــفــســر فــيــهــا عــن 
إقامة السد في تلك املنطقة، رافضا ما سمته 
»النهج املصري في عدم االعتداد  املصادر بـ

بالتعليقات السودانية في هذا الشأن«.
ــون األول  ــ ــانـ ــ ومـــطـــلـــع شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر/ كـ
الــحــالــي، جــدد وزيـــر الخارجية الــســودانــي، 
إبــراهــيــم غـــنـــدور، تــمــســك بــــاده بــســودانــيــة 
منطقة حايب وشاتن، مؤكدًا أن »الشعب 
مها 

ِّ
لــن ينسى حــايــب، وسيسل الــســودانــي 

 بعد جيل، وال نريد أن تكون حايب 
ً
جيا

ــتــــال بــــن الــــســــودان  ســـبـــبـــا فــــي عـــــــراك أو قــ
ومصر«.

إعامية:  فــي تصريحات  غــنــدور،  وأضـــاف 
»لدينا اعتقاد جازم بأن اتفاقية السعودية 
ــزًا مــــن حـــدودنـــا  ــزيــ ومـــصـــر تـــمـــّس جــــــزءًا عــ
الــــبــــحــــريــــة«. وتــــابــــع »إمـــــــا أن نـــتـــوافـــق مــع 

السعودية أو نحتكم للقانون الدولي«.
وقـــال الــوزيــر الــســودانــي إنــه تــوجــد »لجان 
ــودان والـــســـعـــوديـــة  ــن الــــخــــبــــراء بــــن الـــــســـ مــ
لبحث األمر، بعد اتفاقية السعودية ومصر 
لترسيم حدودهما بعد أن تنازلت مصر عن 

األممي،  املبعوث  واستقبال  املاضية،  األيــام 
غــســان ســامــة، كــانــت تــهــدف لــاتــفــاق على 
عدم التصعيد في ليبيا، لحن االنتهاء من 
الوصول لحل سياسي بن الطرفن«. ولفتت 
إلـــى أن »ســامــة يــصــّر عــلــى تنفيذ خــارطــة 
الــطــريــق األمــمــيــة بــكــل مــراحــلــهــا، خصوصا 
بعيدًا  والتشريعية،  الرئاسية  االنتخابات 
عن الخافات الحالية بن األطراف، وإغاق 
صفحة تلويح حفتر بالتدخل العسكري في 

ليبيا لفرض سيطرته«.
ــى مــصــر  ــ ــ ــعــــت أن »ســـــامـــــة حــــضــــر إلـ ــابــ وتــ
لــعــدم اإلقــــدام عــلــى أي  للضغط عــلــى حفتر 
األممية  الجهود  كل  أن يعرقل  تحرك يمكن 
إلنهاء الخافات، مع إدراكه أن القاهرة تدعم 
أن »حفتر يرفض  إلــى  حفتر بقوة«. ولفتت 
االنـــتـــخـــابـــات وأبـــلـــغ املـــســـؤولـــن فـــي مصر 
بذلك، ويعود هذا الرفض إلى أنه إذا خاض 
لن يفوز،  الرئيس  االنتخابات على منصب 
ــوات املــعــســكــر الــشــرقــي لـــن تــضــمــن له  ــ وأصــ
النجاح، ولذلك يرغب في التدخل العسكري 

والسيطرة على العاصمة«.
وحـــــول املـــوقـــف املـــصـــري مـــن رغـــبـــة حــفــتــر، 
اعــتــبــرت املـــصـــادر أن »الــســيــســي يــرغــب في 
سيطرة حفتر على ليبيا تماما، وهي رؤية 
أممية   هناك ضغوطا 

ّ
ولكن ليست جــديــدة، 

العسكري«.  الحسم  ضي في خطوة 
ُ
امل لعدم 

لــلــســعــوديــة«. ولفت  ُجـــزر صنافير وتــيــران 
إلـــى أن »الـــخـــرطـــوم تــواصــلــت مـــع الــقــاهــرة 
اعهما على فحوى 

ْ
والــريــاض مــن أجــل إط

تتلق  لم  لكنها  حدودهما،  ترسيم  اتفاقية 
ردًا حتى اآلن«.

ــة أن  ــيـ ــذلـــك أوضــــحــــت املــــصــــادر الـــســـودانـ كـ
املخاطبات خال الشهر املاضي لم تتوقف 
مـــن جـــانـــب الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة بــشــأن 
»املـــمـــارســـات املــصــريــة فـــي مــنــطــقــة حــايــب 
 »كانت هناك استفسارات 

ً
وشاتن«، قائا

أيــضــا بــشــأن تــحــركــات قــامــت بــهــا حــمــات 
تنظيم  تــم  إذ  باملنطقة؛  مصرية  انتخابية 
قافلة طبية لحملة تدعى )علشان تبنيها( 
بمدينتي حايب وشاتن، تدعو النتخاب 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خال 

االنتخابات الرئاسية املقبلة«.
السودان  أودع  وفي يوليو/ تموز املاضي، 
ــارًا لـــــدى األمــــــم املـــتـــحـــدة اعـــتـــبـــر فــيــه  ــ ــطـ ــ إخـ
الوجود املصري في مثلث حايب »سلطات 
احــــتــــال«، ورفـــــض االعــــتــــراف بــــأي حــقــوق 

لطرف ثالث بناء على تصرفات القاهرة.
ورغـــــــم نـــــــزاع الــــجــــاريــــن عـــلـــى هــــــذا املــثــلــث 
الحدودي منذ استقال السودان عام 1956، 
ــة الـــتـــجـــارة  ــركـ ــام حـ ــ ــان مــفــتــوحــا أمــ ــ ــه كـ ــإنـ فـ
واألفــراد من البلدين بــدون قيود حتى عام 
1995 حــن دخــلــه الــجــيــش املــصــري وأحــكــم 

وأضافت أن »النظام املصري لديه خيارات، 
ومــنــهــا ضــمــانــة اســتــمــرار حــفــتــر عــلــى رأس 
الــجــيــش الــلــيــبــي بــعــد إنـــهـــاء االنــقــســامــات 
بــن املعسكرين الشرقي والــغــربــي. وهــو ما 
تـــحـــاول الــقــاهــرة فــيــه مـــن خـــال اســتــضــافــة 

اجتماعات القادة العسكرين في ليبيا«.
وتابعت، إن »الخيار الثاني إذا تعثر األول، 
هــو دعــم حفتر فــي الحسم الــعــســكــري، ألنه 
مـــن أبـــــرز حــلــفــاء الــســيــســي فـــي لــيــبــيــا، وال 
يــجــب أن يــكــون خـــارج املــشــهــد تــمــامــا خــال 
إلـــى أن »السيسي  الــفــتــرة املــقــبــلــة«. ولــفــتــت 
روا حــفــتــر من 

ّ
واملـــســـؤولـــن املـــصـــريـــن حـــــــذ

ــدام عــلــى أي عــمــل مــتــهــور خـــال الفترة  ــ اإلقـ
املقبلة، قد يترتب عليه خروجه من املشهد 
تــمــامــا، بــالــتــزامــن مــع رّد فــعــل دولـــي عنيف 
تــرتــيــبــات تتعلق  مـــن أي  ــائـــه  عــلــيــه وإقـــصـ

بمستقبل ليبيا«.
واعتبرت أن »خيار القاهرة، في وقت سابق، 

سيطرته عليه. ومنذ فترة، تشهد العاقات 
في  ومشاحنات  توترًا  السودانية  املصرية 
وسائل اإلعام بسبب قضايا خافية، منها 
النزاع الحدودي، وموقف الخرطوم من سد 
القاهرة  تعارضه  الـــذي  اإلثــيــوبــي  النهضة 

خشية تأثيره على حصة الباد من املياه.
ــن املـــخـــاطـــبـــات  ــري مــ ــوقــــف املــــصــ وحــــــول املــ
ــم تـــســـمـــيـــتـــه  ــ ــتـ ــ ــأن مـــــــا تـ ــ ــشــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
»ممارسات مصرية على املنطقة املتنازع  بـ
ــــري إن  ــــصـ ــا«، قـــــــال دبــــلــــومــــاســــي مـ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
اإلجـــراءات  تلك  سياق  جيدًا  تتفّهم  »مصر 
واملـــخـــاطـــبـــات«، مــضــيــفــا »نــعــلــم أنــهــا تــأتــي 
ــلـــى أزمــــــــات الــــســــودان  ــقـــفـــز عـ فــــي ســــيــــاق الـ
الداخلية بافتعال صراعات ظاهرها وطني، 
واستطرد  السياسية«.  أزماته  من  للهروب 
الــدبــلــومــاســي بـــــوزارة الــخــارجــيــة »كــمــا أن 
الـــســـودان يـــحـــاول مـــن وقـــت آلخـــر الــتــلــويــح 
بورقة حايب ليدفع مصر لتقديم تنازالت 
في أزمــة سد النهضة«. وتابع »اإلخــوة في 
الــخــرطــوم يــريــدون افــتــعــال أزمـــات إعامية 

فقط في وقت هناك فيه 
عقد بشكل 

ُ
لجنة وزارية مصرية سودانية ت

مــنــتــظــم ومــخــصــصــة لــتــصــفــيــة أي شــوائــب 
أو خـــافـــات فـــي وجـــهـــات الـــنـــظـــر، إال أنــنــا 
نفاجأ من وقت آلخر بتصريحات إعامية 

ملسؤولن سودانين ليس لها مبرر«. 

ــراف  ــ الــحــســم الــعــســكــري، ولـــكـــن رفــــض األطـ
الــدولــيــة بـــاإلقـــدام عــلــى مــثــل تــلــك الــخــطــوة، 
أسفر عــن تــراجــع النظام املــصــري على دعم 
ــوة«. وشــــــّددت  ــطــ ــخــ ــاذ هـــــذه الــ ــخــ حــفــتــر التــ
العسكري  الحسم  »مسألة  أن  على  املصادر 
تــحــتــاج إلــــى مـــوافـــقـــة أطــــــراف دولـــيـــة ليس 
ــــأن حــفــتــر  ــاع بـ ــنـ ــتـ بــشــكــل عـــلـــنـــي، ولـــكـــن االقـ
لــقــيــادة ليبيا خال  املــنــاســب  هــو الشخص 
الفترة املقبلة، أمر ال يجد صدى، حتى اآلن، 
في الــخــارج، مع تــّورطــه وقــواتــه في ارتكاب 

جرائم حرب«.
وكــــان املــتــحــدث بــاســم قــــوات حــفــتــر، أحــمــد 
املــــســــمــــاري، مـــنـــح مــهــلــة إلنــــهــــاء الـــخـــافـــات 
الــداخــلــيــة والـــوصـــول لــتــفــاهــمــات، يفترض 
األول  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي 17  تــنــتــهــي  أن 
الحالي، ولّوح حينها إلى التدخل العسكري 

والسيطرة على العاصمة.
ــراج زار مـــصـــر، والــتــقــى  ــســ الــ الــعــلــم أن  مـــع 
الــســيــســي، فــي إطـــار بــحــث ســبــل حــل األزمـــة 
الــلــيــبــيــة، والـــدفـــع بــاتــجــاه الــحــل الــســيــاســي 
ولــيــس الــحــســم الــعــســكــري. وأعـــلـــن الــســراج 
عن تشكيل لجنة مصرية ليبية ُعليا لبحث 
أوجــــه الــتــعــاون بــن الــجــانــبــن فــي مختلف 
على  السيسي  موافقة  عــن   

ً
املــجــاالت، فضا

استئناف رحات الطيران بن البلدين بعد 
متابعة اإلجراءات األمنية.

قوات فرنسية 
في مالي )فيليب 

ديسمازي/فرانس برس(

الخبراء الروس 
كانوا يقدمون دعمًا 

فنيًا لقوات حفتر

اجتماعات مصر هدفت 
لالتفاق على عدم 

التصعيد في ليبيا

تحول »سد شالتين« 
إلى سبب إضافي لتوتر 

العالقات بين مصر 
والسودان وسط استمرار 

تبادل االتهامات

تخشى القاهرة تأثر حصتها من مياه النيل )خالد دسوقي/فرانس برس(

ستركز القوات األفريقية في البداية على المناطق الحدودية المشتركة 
في  لها  عملية  أول  قادت  حيث  فاسو،  وبوركينا  والنيجر  مالي  بين 
نوفمبر/ تشرين الثاني، وحيث تركزت هجمات عديدة. ويقضي دورها 
باستعادة المناطق التي تقوم منها المجموعات اإلرهابية »بتحركات 
مفاجئة« قبل أن تتالشى في الصحراء الساحلية المترامية، األوسع من 
أوروبا، وفرض األمن فيها. ولديها حتى اآلن مقر قيادة في سيفاري 

بمالي. لكن مهمتها لن تكون سهلة.

مهمات عاجلة وغير سهلة

نفى رئيس لجنة االتصال الروسية املعنية بليبيا 
التابعة لوزارة الخارجية الروسية ومجلس الدوما، 

ليف دينغوف )الصورة(، إنشاء قاعدة بحرية 
عسكرية في شرق ليبيا، بحسب تصريحات 

صحافية تعود لسبتمبر/ أيلول املاضي. وأضاف أن 
»املسألة ليست من اختصاصي، لكنني أستطيع أن 
أؤكد لكم أن روسيا ليست لديها نوايا عسكرية في 

ليبيا، فموسكو تريد أن تكون وسيطًا«.

سبق لقائد القوات األميركية في أفريقيا الجنرال، 
توماس والدهاوسر )الصورة(، أن أكد في 

تصريحات في مارس/آذار املاضي، أن »روسيا 
تحاول بسط نفوذها في ليبيا لتعزز سطوتها على 
كل من يمسك بزمام السلطة«. واعتبر أن »الخطوة 

غير بعيدة عن مخططات روسية اعتيادية«. وبسؤاله 
عما إذا كان في مصلحة الواليات املتحدة أن تترك 
ذلك يحدث قال »ال«، بما يوحي أن خالفًا سينشب.

دينغوف: 
ال نوايا 

عسكرية 
لموسكو 

في طرابلس

والدهاوسر: 
الروس يريدون 

اإلمساك 
بالجميع

SCOOPللحديث تتمة...
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  شرق
      غرب
كيم جونغ أون يقلّد

علماء الصواريخ أوسمة
تــعــهــد زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة كيم 
بــتــطــويــر  ــورة(  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ أون  جــــونــــغ 
د 

ّ
الــنــوويــة، وقل املــزيــد مــن األسلحة 

ومسؤولن  لعلماء  أوســمــة  بنفسه 
ــــاروخ  ــــصـ ــــي تـــطـــويـــر الـ ســــاهــــمــــوا فـ
العابر  الباليستي  »هواسونج-15« 

لــــلــــقــــارات. وذكــــــــرت وكــــالــــة األنــــبــــاء 
املـــركـــزيـــة الـــكـــوريـــة، أن كــيــم جــونــغ 
والـــعـــمـــال  الـــعـــلـــمـــاء  إن  قــــــــال،  أون 
ســيــواصــلــون تــصــنــيــع »املــــزيــــد من 
أحـــدث األسلحة والــعــتــاد« مــن أجل 

»تعزيز القوة النووية نوعا وكما«.
)رويترز(

واشنطن تنتظر سقوط 
القنبلة الكورية

ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  ــ أعـــلـــن وزيـ
اســتــمــرار جهود  تيلرسون،  ريــكــس 
ــا  ــة مــــع كـــوريـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ بـــــــاده الـ
القنبلة  تــســقــط  أن  »إلــــى  الــشــمــالــيــة 
األولـــــى«، فــي إشــــارة إلـــى تــهــديــدات 
بــيــونــغ يــانــغ بــاســتــهــداف الــواليــات 
ــالــــصــــواريــــخ والـــقـــنـــابـــل  املــــتــــحــــدة بــ
الـــنـــوويـــة. ولــفــت تــيــلــرســون إلـــى أن 
الــواليــات املتحدة تنظر إلــى تهديد 
»ال   :

ً
قــائــا بجدية،  الشمالية  كوريا 

أكثر  التهديد  هــذا  تجاهل  يمكننا 
مـــن ذلــــــك«. كــمــا تـــطـــرق إلــــى قــنــاعــة 
بــــاده بـــضـــرورة نـــزع ســـاح كــوريــا 
الشامل، متحدثا  النووي  الشمالية 
عــن مــقــاربــة تــشــمــل فـــرض عــقــوبــات 

جديدة على بيونغ يانغ. 
)قنا(

... والكرملين يرحب 
بالموقف األميركي 

»البناء«
ــاء،  ــ ــعـ ــ ــلـــن، أمـــــس األربـ ــرمـ ــكـ رحـــــب الـ
فــي موقف  »الــبــنــاء«  اللهجة  بتغّير 
ــات املـــتـــحـــدة بــــشــــأن كـــوريـــا  ــ ــــواليــ الــ
الــشــمــالــيــة بــعــدمــا أبــــدت واشــنــطــن، 
الثاثاء، استعدادها لبدء حوار مع 
بــدون شــروط مسبقة.  يانغ  بيونغ 
ــلـــن،  ــكـــرمـ ــاطــــق بــــاســــم الـ ــنــ وقــــــــال الــ
ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف، لــلــصــحــافــيــن 
هــــذه  مــــثــــل  إن  الــــــقــــــول  ــا  ــنــ ــنــ ــكــ »يــــمــ
التصريحات البناءة تعتبر مرضية 
أكثر من خطاب املواجهة الــذي كنا 
نسمعه حتى اآلن. وبــدون أي شك، 

هذا موضع ترحيب«.
)فرانس برس(

روسيا مستعدة لبحث 
تخفيف حظر السالح 

على ليبيا
الروسية  »إنترفاكس«  وكالة  نقلت 
لــأنــبــاء عــن نــائــب وزيـــر الخارجية 
قوله،  غاتيلوف،  غينادي  الروسي، 
إن موسكو مستعدة لبحث تخفيف 
ــان  حـــظـــر الــــســــاح عـــلـــى لــيــبــيــا. وكــ
رئيس الوزراء الليبي، فائز السراج، 
قـــــــال هـــــــذا الــــشــــهــــر، إنـــــــه يــــأمــــل فــي 
تخفيف حظر على الساح تفرضه 
منه  ُيستثنى  بحيث  املتحدة  األمــم 

بعض أفرع الجيش.
)رويترز(

مساعدات أميركية
جديدة للجيش اللبناني

أعــــلــــنــــت الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة عــن 
مساعدات جديدة للجيش اللبناني 
شملت مروحيات ومعدات عسكرية 
أخــرى متقدمة تقدر بأكثر من 120 
عن  الــكــشــف  وجـــــاء  دوالر.  مــلــيــون 
حــزمــة املـــســـاعـــدات الـــجـــديـــدة خــال 
زيـــــــــارة رئــــيــــس الــــقــــيــــادة املـــركـــزيـــة 
األميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، 
إلـــى لــبــنــان، أمـــس األربــــعــــاء، والــتــي 
التقى خالها قائد الجيش، العماد 
جــوزيــف عــــون، ورئــيــس الــحــكــومــة، 
)الــصــورة(. وخال  الحريري،  سعد 
الحريري مع فوتيل،  الزيارة، بحث 
ــات الــــتــــي تـــــواجـــــه لـــبـــنـــان  ــديــ ــتــــحــ الــ
واملــــنــــطــــقــــة، إلـــــــى جــــانــــب الــكــيــفــيــة 
الــتــي يمكن بــهــا، لــلــواليــات املتحدة 
واملـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي األوســــــــع، دعـــم 

لبنان في هذه األوقات الصعبة.
)العربي الجديد(



هل يصبح المعارض األول لماكرون؟

لوران فوكييه زعيمًا لـ»الجمهوريين«

أالباما: أكبر هزيمة لترامب

تعرض فوكييه 
لكثير من التجريح بسبب 

مواقفه وتصريحاته

باريس ـ محمد المزديوي

لم يكن فوز لوران فوكييه برئاسة 
حــــزب »الـــجـــمـــهـــوريـــن« الــيــمــيــنــي 
الـــديـــغـــولـــي فـــي فـــرنـــســـا، مــفــاجــأة 
َحْن آخرين 

َّ
ألحد، على الرغم من وجود مرش

بنحو  الكبير  انتصاره  وجــاء  مواجهته.  في 
75 في املائة من املصّوتن، مقابل نحو 16 في 
في  و9  بورتيللي،  فلورنس  للمرشحة  املائة 
املائة للمرشح املقرب من أالن جوبيه، ماييل 
دي كاالن، من الدورة األولى، وبمشاركة أكبر 
مما توقع املراقبون، ومما كان ينتظر قياديو 
املشاركة  نسبة  وصــلــت  إذ  أنفسهم،  الــحــزب 
ألف  املــائــة، أي بتصويت 99  فــي  إلــى 42.46 

و597 عضوًا من الحزب.
ولــكــن هـــذا االنــتــصــار الــكــبــيــر، يــجــعــل مهمة 
لــوران فوكييه صعبة. فهو شخصية  الفائز 
تــعــرضــت، بــســبــب مــواقــفــهــا وتــصــريــحــاتــهــا، 
ــتــــجــــريــــح وصــــــل إلـــى  ــن الـــنـــقـــد والــ ــ لـــكـــثـــيـــر مـ
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، حــتــى مـــن داخـــل 
أي شيء  قبل  عليه،  يتعن  وبالتالي  حــزبــه. 
النفوس واألجــــواء ويصالح  ُيــهــّدئ  أن  آخـــر، 
كل الحساسيات، أي أن يتخلص من األجواء 
ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي إقــــصــــاء مـــرشـــح الــيــمــن  الـ
لرئاسيات فرنسا، فرانسوا فيون، والذي كان 
فــوزه بالرئاسة مؤكدًا في كل االستطاعات 
والتقديرات قبل ظهور فضائحه في صحيفة 
تفاقمت  ظـــروف  وهــي  أونشينيه«.  »لــوكــنــار 
بعد سقوط كثير من رجاالت الحزب وقياداته 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  فــــي إغــــــــواء الـــرئـــيـــس الـ

ماكرون ورئيس حكومته إدوار فيليب.
فوكييه  لـــــوران  انــتــخــاب  بــعــد  اآلن،  ــؤال  الـــسـ
وطّي صفحة فرانسوا فيون، ثم االنتخابات 
الــتــشــريــعــيــة، هــــو: هـــل ســيــســتــطــيــع الــرئــيــس 
الــــجــــديــــد، أن يــســتــثــمــر وجــــــود مـــائـــة نــائــب 
)الــبــرملــان(  الوطنية  الجمعية  فــي  جــمــهــوري 
ــتـــاك حــــزب »الــجــمــهــوريــن«  ــة إلــــى امـ ــافـ إضـ
لأغلبية في مجلس الشيوخ، وأعداد ضخمة 
بن في كل األراضي الفرنسية، من 

َ
من املنتخ

ماكرون  القاسية ضد  أجل تحويل هجماته 
إلى حقيقة؟ أي إلى واقع يجعل من حزبه قوة 
لوك  يــزال جــان  ال  التي  الرئيسية،  املعارضة 
لوبان يحمان مشعلها  ومارين  ميانشون 
بعد مــرور أكثر من ستة أشهر على وصول 
ماكرون للسلطة، على الرغم من قلة تمثيلهما 
اآلن،  حتى  الضعيف،  والصدى  البرملان،  في 
ألفكارهما وبرامجهما في املجتمع الفرنسي.
وحتى يؤدي فوكييه هذا الدور، يتعّن عليه، 
يــمــنــح لشخصيته،  أن  مـــراقـــبـــون،  يــــرى  كــمــا 
املتقشفة حــيــنــا، واملــتــعــجــرفــة والــبــعــيــدة عن 
 جـــديـــدة حتى 

ً
ــة ــ ــــرى، رؤيـ الــشــعــب أحــيــانــا أخـ

كل  الـــذي يسمو على  الرئيس  يــبــدو بمظهر 
حساسيات الحزب، أو على األقل أنه ينصت 

إليها وإلى مواقفها، من دون إهمال.
الجديد  الــرئــيــس  انــتــخــاب  كــانــت حملة  وإذا 
لحزب »الجمهورين« أظهرت مرشحا ال يخلو 
من قسوة وعنف من أجل التعبئة وتجييش 
املتعاطفن، فأنه كــان يــريــد، كما يــحــاول أن 

عليه أن يمد اليد لكل القيادين اآلخرين من 
حــزبــه، الــذيــن آثــــروا عــلــى الــرغــم مــن شعبية 
بعضهم، عدم منافسته على رئاسة الحزب، 

وفي الوقت نفسه عدم السقوط في 
ــتــــه، ومــــــن بــيــنــهــم  ــكــــومــ ـــــــــَرك مـــــاكـــــرون وحــ

َ
ش

ــة رجـــل  ــافــ ــه، إضــ ــيـ قـــيـــاديـــون مــــن تـــيـــار جـــوبـ
وأيضا  إيستروزي،  كريستيان  القوي،  نيس 
ــل الــشــمــال الـــقـــوي، كــزافــيــي بـــيـــرتـــران، ثم  رجـ
رئــيــســة مــنــطــقــة بـــاريـــس، فــالــيــري بــيــكــريــس. 
ــيـــة، خــطــابــات  ــران عـــانـ ــ ــيـ ــ ــد عــــــارض األخـ ــ وقـ
فوكييه، التي كثيرًا ما تتماهى مع طروحات 
أكثر  بعضهم  يراها  بل  الوطنية«،  »الجبهة 
ــدا أنــهــمــا لـــن يــقــبــاهــا، وهـــو ما  ــ تــطــرفــا، وأكـ
أخــرج فوكييه مــن طـــوره، فــصــّرح فــي حينه: 
إيــقــافــي.  وبــيــكــريــس ال يستطيعان  »بـــرتـــران 
ــل فـــي االنـــتـــظـــار ثم 

ّ
اســتــراتــيــجــيــتــهــمــا تــتــمــث

الــقــول إنــه أصابني عطل. ولكني ال أحــب أن 
أتوارى«.

الحقيقة،  هــذه  يجهل  فوكييه  أن  يــبــدو  وال 
ــرورة الــتــوفــيــق بـــن االتــجــاهــات  ــ حــقــيــقــة ضـ
وعـــدم إقــصــائــهــا، والــتــي ســاهــم غيابها في 
هزيمة فرانسوا فيون، وفي النتيجة املخيبة 
دفع  ما  التشريعية،  االنتخابات  في  لآلمال 

كثيرين لــاقــتــراب مــن حـــزب »الــجــمــهــوريــة، 
ــام«، حـــزب مـــاكـــرون. ولــهــذا السبب  ــ إلـــى األمـ
تعّمد فوكييه أن يحيط به، عشية انتصاره 
االنتخابي الكاسح وتكريسه رئيسا للحزب، 
بــــوجــــوه ســـيـــاســـيـــة مــــن كــــل الـــحـــســـاســـيـــات 

بينهم  مــن  »الــجــمــهــوريــن«،  فــي  السياسية 
ــتـــي، والـــديـــغـــولـــي  ــيـ ــونـ ــيـ ــطــــي جــــــان لـ الــــوســ
جوليان أوبـــرت، وبــريــس هــورتــوفــو املقرب 
من نيكوال ساركوزي، وفيرجيني كامليلس 
 املقربة من رئيس بلدية بوردو، أالن جوبيه، 
ــا عــــمــــدة مـــديـــنـــة بـــيـــلـــفـــور، دامــــيــــان  ــ ــــضـ وأيـ
مــيــســلــوت، وهــــو مـــقـــرب مـــن رجــــل الــشــمــال 

القوي، كزافيي بيرتران.
ــان الــجــمــيــع  ــ ــاز مــــن كـ ــ بـــانـــتـــصـــار فـــوكـــيـــيـــه، فـ
استطاع  فقد  وبالتالي  نجاحه،  على  يراهن 
الــــحــــزب الــيــمــيــنــي األقــــــــوى فــــي فـــرنـــســـا، أن 
يــتــجــاوز صـــدمـــة فـــرانـــســـوا فـــيـــون ونــتــائــجــه 
املـــخـــّيـــبـــة. ولــــكــــن ال يــــبــــدو أن كــــل الــعــقــبــات 
أزيـــحـــت مـــن أمــــام طــريــق فــوكــيــيــه. فــــإذا كــان 
مــعــه حتى  للعمل  حــزبــه مستعدين  قــيــاديــو 
تظهر في البرملان معارضة يمينية حقيقية 
تــوازي معارضة ميانشون وقوى  ملــاكــرون، 
اليسار األخرى، إال أن كثيرًا منهم لن يقبلوا 
تــوّجــهــات الــرئــيــس الــجــديــد املــحــافــظــة جـــدًا. 
التفاق  الــوصــول  يستطيعوا  لــن  فإنهم  وإال 
مع الحليف الوسطي السابق، حزب »اتحاد 
أنه  يبدو  والذي  الديمقراطين واملستقلن«، 
وقــع في غــرام مــاكــرون، مع دعــوة رئيس هذا 
الـــحـــزب، جــــان كــريــســتــوف الغــــــارد، مـــن دون 
مــــواربــــة، إلــــى إنـــشـــاء قــــوة ســيــاســيــة جــديــدة 
تــوّحــد مــا بــن الــوســط واليمن التقدمي، إذ 
يعتبر التحالف بن اليمن والوسط مفتاحا 

لكل انتصارات اليمن في فرنسا.
يـــدرك فوكييه، كما مــعــارضــون آخـــرون من 
اليمن واليسار، أنه من أجل إلحاق الهزيمة 
يتمتع بحكومة متجانسة  الــذي  بماكرون، 
وأغــلــبــيــة بــرملــانــيــة وظــــرف دولــــي مــســاعــد، 
ــار رئــــاســــيــــات 2022.  ــظـ ــتـ انـ يـــتـــوجـــب   فـــإنـــه 
وهـــــذا مـــن دون شــــك، حــلــم فــوكــيــيــه، الـــذي 
ال يـــخـــفـــي طـــمـــوحـــاتـــه فـــــي حـــكـــم فـــرنـــســـا، 
وتنفيذ ما عجز عن تنفيذه معلمه نيكوال 
ســاركــوزي. ولكن لكي يحقق ذلــك، يتوجب 
األوحـــد سنة  اليمن  يكون مرشح  أن  عليه 
يــفــرض  أن  عـــلـــيـــه  يـــتـــعـــن  وقـــبـــلـــهـــا   ،2022

زعامته الكاملة على الحزب.
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سياسة

في انتخابات أالباما، حضر 
أكثر من رابح مقابل 

خاسر واحد هو الرئيس 
األميركي دونالد ترامب 

الذي دعم بحماسة 
المرشح الجمهوري 

روي مور الذي تالحقه 
فضائح جنسية عدة

يواجه الرئيس الجديد لحزب »الجمهوريين« اليميني الفرنسي، لوران فوكييه تحديات تتمثّل أولها في إعادة لّم شمل الحزب، 
وتحويله إلى قوة المعارضة األساسية للرئيس إيمانويل ماكرون، ليصبح مرشحًا قويًا في انتخابات 2022

)Getty/حصد فوكييه أغلبية كبيرة في انتخابات حزبه )نيكوال ليبّون

واشنطن ـ العربي الجديد

ــه »واليـــــــة  ــتــ ــرفــ ــابــــي صـــــــــادم عــ ــخــ ــتــ مـــشـــهـــد انــ
املحافظ  التوّجه  ذات  أالبــامــا،  الجمهورين«، 
الــــــراســــــخ، بـــعـــد أن فــــــاز املـــــرشـــــح األمـــيـــركـــي 
الديمقراطي دوغ جونز في انتخابات فرعية 
الشيوخ، وهزم  الــواليــة ملقعد في مجلس  في 
خــصــمــه الــجــمــهــوري روي مــــور، الــــذي دعــمــه 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب شخصيا 
في هذه الوالية الجنوبية التي لم تنتخب أي 
ديمقراطي منذ ربع قرن، وتعتبر عرين اليمن 
االنعزالي. لكن املعادلة تغّيرت بعدما أطاحها 

تدخل ترامب.
وقبل عــام أعطت أالبــامــا تــرامــب 73 فــي املائة 
من أصواتها في انتخابات الرئاسة، غير أنها 
اليوم انقلبت على املرشح الــذي دعمه والذي 
ــة  ــه خــــاض املـــعـــركـــة تــحــت رايـ ــه أنــ ــم يــشــفــع لـ لـ
من  أكثر  فيه  كــان  انقاب  الجمهوري.  الحزب 

رابح مقابل خاسر واحد.
فقد  الــرابــحــن،  أّول  كــان  الديمقراطي  الــحــزب 
ق أول اخــتــراق مــن نوعه فــي أعتى ساحة 

ّ
حق

محافظة بالجنوب األميركي املحسومة حصة 

للجمهورين،  الــشــيــوخ  مــجــلــس  فــي  واليـــاتـــه 
مــنــذ نــحــو ثــاثــة عــقــود مــن الـــزمـــن. ومـــن هــذه 
الــثــغــرة قــد يتسلل الــحــزب الــديــمــقــراطــي إلــى 
واليـــات أخـــرى، خصوصا أن فــوزه هــذا يأتي 
فــي أعــقــاب نصر كــاســح حققه فــي انتخابات 
من  لــعــدد  وتنفيذية  نيابية  ومــجــالــس  حــكــام 
الواليات في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت. 

ــادة لتنامي  ــرابـــح اآلخــــر هـــو الــحــمــلــة املـــضـ الـ
ــات  ــ ــواليــ ــ ــي الــ ــ ــيـــض فــ ــبـ ــلـ ــــي لـ ــــومـ ــقـ ــ ــراك الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــة  املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، وانـــكـــســـارهـــا فـــي واليـ
ــر الـــذي  ــ ــا، األمـ ــامــ مــنــغــلــقــة تــاريــخــيــا مــثــل أالبــ
ــم ملـــواجـــهـــة  ــ ــــزخـ ــــن الـ ــد مـ ــزيــ ــع بــــاتــــجــــاه مــ ــدفــ يــ
الحزب  كــذلــك خــرج  املــتــجــّددة.  التمييز  ثقافة 
مؤقتا  رابــحــا  مؤسسة(  )بصفته  الجمهوري 
فــي هـــذه الــجــولــة، فــاملــرشــح مـــور ينتمي إلــى 
ــيــــار مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس تــــرامــــب الـــســـابـــق،  تــ
ستيف بانون، الــذي ال يخفي عــداءه للحزب؛ 
وبــهــزيــمــتــه اطـــمـــأن الـــحـــزب إلــــى أن قـــواعـــده 
التقليدية ما زالت تدين بالوالء له، وإن تسبب 
األمر بخسارته مقعدًا في مجلس الشيوخ، إذ 
واحــدًا  صوتا  يملكها  التي  األكثرية  صت 

ّ
تقل

فقط بمجموع 51 مقابل 49 للديمقراطين.
األكبر،  الخاسر  ترامب  بقي  املعادلة  هــذه  في 
فاملعركة كانت بمثابة استفتاء حول رئاسته، 
بنفسه  نــأى  الجمهوري  الحزب   

ّ
أن خصوصا 

هذا  وحــده  ترامب  وتبنى  املعركة،  عن  عمليا 
املرشح وطروحاته ونزل بكل ثقله إلى جانبه، 
 إنــه 

ً
ــه، قـــائـــا ونـــاشـــد الــنــاخــبــن الــتــصــويــت لــ

يحتاج إلى صوته في مجلس الشيوخ لتمرير 
مشاريع أجندته. لكن النداء أنتج عكسه؛ فاز 
الديمقراطي بفارق نحو عشرين ألف صوت، 
املائة مقابل 48 باملائة، في ساحة  أي 50 في 
كــان الــجــمــهــوري يــتــفــّوق فيها بــأضــعــاف هذا 

العدد وبسهولة تامة.
وتــرّكــزت أضـــواء االنتخابات على مــور، وهو 
قاٍض سابق من غاة املحافظن، منذ البداية. 

ــــح الــــــذي يـــرغـــب فــــي إدخـــــــال نــشــاطــه 
ّ

فــــاملــــرش
الديني إلى مجلس الشيوخ، يواجه اتهامات 
منذ شهر بأنه تحّرش بفتاتن قاصرتن في 
عاما  مدعيا  كــان  عندما  السبعينيات  أواخـــر 
ــمـــره. ووضـــعـــت هــذه  فـــي الــثــاثــيــنــيــات مـــن عـ
أالباما  عن  الشيوخ  مجلس  مقعد  الفضيحة 
بمتناول الديمقراطين للمرة األولى منذ ربع 
قـــرن، وهـــزت كــذلــك صــفــوف الــجــمــهــوريــن، إذ 
دعا قادة الحزب وأعضاء الكونغرس مور إلى 
لــدى ورود االتــهــامــات، لكن مــن دون  التنحي 
فائدة. واستعار مور جملة من أدبيات ترامب 
للدفاع عن نفسه، إذ اعتبر أن االتهامات بحقه 
هـــي »أخـــبـــار كـــاذبـــة«. وإضـــافـــة إلـــى مــعــاداتــه 
لـــإجـــهـــاض واملــثــلــيــن واملــتــحــولــن جــنــســيــا، 
هاجم مور الهجرة غير الشرعية وأّيد منعها.

الديمقراطيون  استثمر  املقابلة،  الجهة  وفــي 
وقاموا  االنتخابية.  املعركة  في  واســع  بشكل 
بــحــمــلــة دعـــائـــيـــة مــكــثــفــة واســـتـــخـــدمـــوا كــبــار 
أفريقية  أصــول  من  املتحدرين  الديمقراطين 
ــــوات األفـــارقـــة األمــيــركــيــن. كــذلــك،  لــحــشــد أصـ
حظي جــونــز بتأييد الــرئــيــس الــســابــق بــاراك 

أوباما لتولي مقعد الوالية. 
حصيلتها  تــحــّول  نقطة  أالبــامــا  انتخابات 
صادمة للبيت األبيض في أكثر من جانب. 
ــى مـــزيـــد مــن  ــ ــّد أن تــــــؤدي إلـ ــ مــــن جـــهـــة، ال بـ
الــعــراقــيــل ألجــنــدة تــرامــب املــتــرنــحــة فــي كل 
نذر خسارته اليوم 

ُ
حال. ومن جهة ثانية، ت

بخسائر أكبر في انتخابات الكونغرس في 
يزيد  بما  املــقــبــل،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
مــن تــحــويــل رئــاســتــه إلـــى بــطــة عــرجــاء قبل 
 عن 

ً
وصــولــهــا إلـــى منتصف مــدتــهــا، فــضــا

قطع الطريق على تجديدها. في ضوء هذا 
االنتكاس املبكر، يخشى بعضهم من أن يلجأ 
الرئيس أكثر فأكثر إلى املفاجآت الصاخبة 
للتعويض عن التراجع السريع في رئاسته، 

خصوصا في الساحة الخارجية.

ُيقنع بعض أنصاره أنفسهم، أن يعثر له على 
مكان بن خطابات حزب »الجبهة الوطنية« 
الــيــمــيــنــي املـــتـــطـــرف، فـــي مــواضــيــع مــتــعــددة، 
كالهجرة واإلسام واالتحاد األوروبي، والتي 
مــا فتئت رئيسة هــذا الــحــزب، مــاريــن لــوبــان، 
ــا، وبـــــن خــطــابــات  تـــعـــرض عــلــيــه الـــعـــمـــل مـــعـ
ــظــة، مــن داخــل 

َ
أقــل تطرفا وُمــحــاف معتدلة أو 

معسكره السياسي، لم يكن بعضها مختلفا 
فيليب،  إدوار  عن مواقف وتصرفات حكومة 

رفيقه السابق في الحزب.
لــكــل  رئــــــيــــــٌس  هــــــو  اآلن،  فــــوكــــيــــيــــه،  ولـــــكـــــن 
حــســاســيــات الـــحـــزب، وهـــو مــا يعني أن لغة 
ع 

َ
وض

ُ
الحملة االنتخابية القاسية، يجب أن ت

 فــي انتظار 
ّ

فــقــرات رئــيــســة منها عــلــى الــــرف
استحقاقات انتخابية أخرى، وبالتالي يجب 

الحدث

■ حضور بعض الدول الخجول واملخجل في #القمة_اإلسامية، هو أمر 
جلل ينحرف بقضية املسلمن والعرب األولى إلى منحى خطير ما لم 

عامل بحزم. إلى أين تسوقنا األحداث؟ 
ُ
ت

■ لو تغلقون سفارة املحتل وتطردون سفراءه وتوقفون االتفاقيات التي 
بينكم وبينهم يكون أفضل #القمه_اإلسامية.

ـّدر لنا أن ننهض وأن نرجع إلى أنفسنا، وتستيقظ أرواحنا فا 
ُ
■ إذا ق

توجد لوحة أكثر تنبيها وإيقاظا وإياما وإثارة لنا من املنظر الحالي 
للمسجد األقصى.

■ بصراحة لم تكن قرارات القمة اإلسامية فى الحد األدنى من مستوى 
تطلعاتنا. القدس إسامية مسيحية عربية خالص، مهما كانت الظروف. 

القدس عاصمة فلسطن الحبيبة رغم أنف الجميع.

■ #رام_الله أقرب مدينة للقدس وكذلك أهل الضفة، ملاذا ال يسمح لهم 
على األقل الرباط في املسجد األقصى؟ ملاذا لم يوقف التنسيق األمني؟ 

ملاذا ال يسمح للمقاومة بحرية العمل؟ ملاذا لم تنجز املصالحة؟ ملاذا 
س األقصى ويعتدي على 

ّ
جيش االحتال يحمي املستوطنن ويدن

املواطنن؟

■ والية #أالباما تنتخب السيناتور الديمقراطي، دوغ جونز، في ضربة 
كبيرة للجمهورين. وبذلك تزداد حدة الصراع في مجلس الشيوخ قبل 
انتخابات العام املقبل بـ49 مقعدًا للديمقراطين مقابل 51 للجمهورين. 

■ أالباما والية، سكانها معظمهم جمهوريون من املحافظن جدًا، 
انتخبوا سيناتورًا ديمقراطيا رفضا للمرشح املؤيد من ترامب.

■ االستقرار يبدأ باملصالحة، واملصالحة الحقيقية في #ليبيا تكون 
بن السياسين والقنوات اإلعامية، فهؤالء أولى باملصالحة أما عموم 

#الليبين فا مشاكل بينهم.

 ■ ملاذا كل هذا الصمت؟ ملاذا كل هذا الجمود يا شعب #اليمن؟ ما 
 يحدث وما يعمله الحوثي لم يحصل في العصور الوسطى. قضى 

على الدولة ومؤسساتها وقومياتها. قتل وقضى على الشراكة وعلى 
األمل املتبقي منها.

نيكوال  السابق،  الفرنسي  للرئيس  طويلة  سياسية  مسيرة  انتهت  مبدئيًا، 
الثالثة،  األلفية  من  األول  العقد  أواسط  نجمه،  سطع  الذي  ساركوزي، 
الباريسية،  الضواحي  في  المهاجرين  أبناء  ضد  عنيفًا  دورًا  تأديته  بعد 
أيام كان وزيرًا للداخلية، ناعتًا إياهم بـ»األوباش«. ثم خلف الرئيس السابق، 
أمام  سقوطه  قبل  سنوات،  لخمس  رئيسًا  اإلليزيه،  في  شيراك،  جاك 
أن  وضاحًا  بات  ماكرون  إيمانويل  الرئيس  بروز  ومع  هوالند.  فرانسوا 

مشوار ساركوزي انتهى.

نهاية ساركوزي
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