
32 قتيًال بهجمات لـ»داعش« 
على »قسد«

القاهرة تشترط »خطوات 
ضرورية« على دمشق

بريطانيا تنفي نيتها 
فتح سفارتها

23
سياسة

الجزائر... 
الجنوب الجنوب

وائل قنديل

نعم، ال جديد في حصيلة لقاء 
السيسي مع »سي بي إس« 

األميركية، إال االعتراف املوثق 
بالصوت والصورة والعرق، بأن ما 

يرتكبه من فظائع في سيناء، هو 
ملصلحة الكيان الصهيوني، قبل أي 

شيء آخر. من حيث أراد الجنرال أن 
يكسب مساحات إضافية من الرضا 

الصهيوني، فإنه وضع الجيش 
املصري في موقف أخالقي صعب، 

فوا شهداء للواجب، 
ّ
وأهان الذين ُصن

حني أعلن بوضوح أنهم قضوا في 
معركة الدفاع عن أمن إسرائيل، 
فصفع املشاعر القومية بمنتهى 

العنف، ووجه رسالة إلى األمهات في 
املنازل والحقول بأنهن ثكالى ألبطال 

سقطوا في حرب، بالتعاون مع 
إسرائيل، ومن أجل إسرائيل.

كان السيسي، طوال سنوات خلت، 
يردد على كل املسارح الدولية، 

مثل مطرب مناسبات بائس، أغنية 
وحيدة، يتيمة، بال تغيير في الكلمات 
واأللحان والتوزيع: الحكومة املصرية 
تحارب اإلرهاب نيابة عن العالم الذي 

يعاني من اإلرهاب. واآلن يقّر بأنه 
يحارب نيابة عن إسرائيل. 

كان اللقاء التلفزيوني كارثيًا 
وبشكل خاص في الجزء الذي 

يلخص نظرة عبد الفتاح السيسي 
لسيناء، فحني حاصره املذيع بالقول 

إنه حصل على مليارات الدوالرات 
من واشنطن وغيرها، بحجة القضاء 

على اإلرهاب ولم يفعل، كان رده: 
والواليات املتحدة أنفقت تريليون 

دوالر في أفغانستان ولم تقض على 
اإلرهاب. هذه اإلجابة تمثل بؤرة 
الخزي واإلهانة لكل قيمة وطنية 
وحضارية، ذلك أن حاكم الدولة 

املصرية يرى أن عالقته بسيناء، 
مثل عالقة أي رئيس أميركي 

بأفغانستان، وأن سيناء الحبيبة، 
بالنسبة له، مثل تورابورا بالنسبة 

لجورج بوش أو بيل كلينتون.
هنا، يجرد السيسي سيناء من 

قيمتها في وجدان املصريني، 
بوصفها أرض البطوالت وبستان 
الوطنية الذي أينع ثمره في التاريخ 

واألدب والفنون، ويحولها إلى 
محض فراغ جغرافي وتاريخي 

وأخالقي، يملؤه بالعمل مع، وفي 
خدمة، أعداء سيناء األزليني األبديني، 

مجرد صحراء ال قيمة لها، سوى 
أنها مسرح عمليات مشتركة مع 

العدو الصهيوني، ضد »عدو واحد 
ومشترك« بتعبير السيسي، هو 

اإلرهاب، أو املقاومة، كما يرى 
جنراالت تل أبيب.

ذلك هو العار: حاكم عسكري 
يهني العسكرية املصرية، ويرسم 
هذه الصورة املشينة للجيش أمام 

 هذا مصدر الفزع 
ّ

شعبه، ولعل
من الحوار، الذي تصدوا بصرامة 

وشراسة ملحاوالت وصوله إلى 
املواطن املصري، فقرروا منع إذاعته، 

ثم حاولوا فيما بعد التشكيك في 
صدقيته، فلما لم يفلحوا اشتغلوا 

على قيثارة األوهام والتزييف، 
بالزعم بأن تحريفًا جرى، ثم عادوا 
ليدقوا مزاهر املهنية الزائفة، وطبول 
الوطنية امللوثة، بالقول بأن الجنرال 

انتصر على املذيع واملحطة األميركية 
وأفحمه. وكان من املمكن التعاطي 
مع ذلك بجدية لو أنهم أذاعوا اللقاء 

على املشاهد املصري لكي يرى 
صوالت وجوالت جنراله الهصور 

والتي جعلت املذيع يخر صريعًا.
ثم كانت ذروة امللهاة، حني تحركت 

ذراع قانونية إلقامة الدعوى 
على الشبكة األميركية، للمطالبة 

بتعويض مائة مليون جنيه لصالح 
صندوق تحيا مصر والسبب كما 
يقول منطوق الدعوى »لتحريفها 

واختزالها حوار الرئيس عبد الفتاح 
السيسي بشكل ال يليق بحجم 

مصر وال رئيسها«، وتقديم بالغ 
للنائب العام لوضع املسؤول عن 
الحوار على قوائم ترقب الوصول.
لقد كذب السيسي في كل شيء 

بالحوار، لكنه في الكالم عن العالقة 
بالكيان الصهيوني كان نموذجًا 

للصدق مع الذات، ويعلن بوضوح أن 
حجم مصر، تحت حكمه، ال يزيد عن 

حجم رام الله، تحت سلطة محمود 
عباس، وكالهما يقتات على التنسيق 

األمني مع الصهاينة، ذلك أساس 
وجودهما في الحكم، وكالهما كاره 

للمقاومة ولسيناء ولغزة.

السيسي حين 
يكون صادقًا

مرور
الكرام

ها تنظيم »داعش« ضّد »قوات 
ّ
تل عشرات املقاتلني في هجمات مضادة دامية شن

ُ
ق

سورية الديموقراطية« )قسد(، في دير الزور شرق سورية، وفق ما أعلن »املرصد 
 الهجمات املضادة التي 

ّ
السوري لحقوق اإلنسان«، أمس الثالثاء. وقال املرصد إن

أطلقها تنظيم »داعش«، مساء األحد املاضي، مستفيدًا من عاصفة رملية وسوء 
 من »قوات سورية الديموقراطية«، فيما 

ً
األحوال الجوية، أّدت إلى مقتل 23 مقاتال

قتل تسعة من عناصر التنظيم عند شنهم هذه الهجمات. وأفاد مدير »املرصد«، 
، ليل 

ّ
 »داعـــش« شـــن

ّ
رامـــي عبد الــرحــمــن، فــي حــديــث لوكالة »فــرانــس بـــرس«، بـــأن

األحد، »هجمات معاكسة مستفيدًا من األحوال الجوية وعاصفة رملية«، مشيرًا 
 »الهجمات حصلت على ثالثة محاور بشكل متزامن، وكان هناك اثنان من 

ّ
إلى أن

املهاجمني على األقل لديهما حزام ناسف«. وأطلقت »قوات سورية الديمقراطية«، 
الواليات  تقوده  الــذي  الدولي«  »التحالف  املاضي، بدعم من  في سبتمبر/أيلول 
املتحدة، هجومًا على آخر معاقل تنظيم »داعش« في محافظة دير الزور في شرق 
سورية قرب الحدود العراقية. وقد احتدمت املعارك، خصوصًا في منطقة هجني، 
بفعل التالحم بني التنظيم و»قسد« هناك. وقد تردد بعد إعالن الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، االنسحاب من سورية، الشهر املاضي، أن »قسد« هددت بالتخلي 

عن الحرب ضد »داعش« كي »تدافع عن مناطقها في مواجهة تركيا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

دعــا وزيـــر الخارجية املــصــري ســامــح شــكــري، أمــس الــثــالثــاء، نــظــام بــشــار األســد 
جّمد في الجامعة العربية منذ 

ُ
التخاذ »إجراءات« من أجل العودة ملقعد سورية امل

7 سنوات. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده شكري مع وزير الخارجية 
املــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة، فــي الــقــاهــرة، وبــثــتــه فــضــائــيــات مــصــريــة. وقـــال شكري 
بــقــرار مجلس الجامعة  العربية، مــرهــون  إلــى الجامعة  إن »عـــودة مقعد ســوريــة 
واعتماده في القمة املقبلة«، املقررة في مارس/آذار املقبل بتونس. وأضاف: »عدم 
للحفاظ  )لم يذكرها(  الضرورية  الخطوات  اتخاذ  السورية على  الحكومة  إقــدام 
األزمــة،  للخروج من  السياسي  املسار  األمــن واالستقرار والسيادة وتفعيل  على 
يجعل األمــر على ما هو عليه«. وأكــد أن »الــصــراع العسكري في سورية لم يأت 
الــســوري«. ووفق  البالغ على الشعب  بأي نتيجة إيجابية، وإنما كان له تأثيره 
بــيــان للخارجية املــصــريــة، تــنــاولــت مــبــاحــثــات شــكــري مــع بــوريــطــة »الــتــحــديــات 
الراهنة على الساحة العربية، أبرزها األوضاع في كل من سورية وليبيا واليمن، 
والتأكيد على أهمية تدعيم آليات التعاون العربي املشترك«. واتفق الوزيران على 
شترك، 

ُ
استمرار التشاور تجاه ُمجمل القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام امل

بما يحقق مصالح البلدين الشقيقني وُيلبي تطلعات الشعبني املصري واملغربي.
)األناضول(

لندن ـ إياد حميد

نفى املمثل البريطاني الخاص في سورية، مارتن لونغدن، نية بــالده إعــادة فتح 
سفارتها في دمشق، وذلك بعد إعالن كل من اإلمارات والبحرين عن إعادة افتتاح 
سفارتيهما في سورية. وجاء تصريح لونغدن بعدما نقلت شبكة »روسيا اليوم« 
أنباء عن وصول أربعة دبلوماسيني من السفارة البريطانية في بيروت إلى دمشق، 
لالتفاق مع شركات بناء للبدء في إعــادة ترميم السفارة. وقالت »روسيا اليوم«، 
 العمل سيكون في هذه املرحلة على إعادة ترميم 

ّ
 عن مصادر لم تحددها، إن

ً
نقال

البريطاني   املمثل 
ّ
أن لــم يحدد بعد. إال  الــســفــارة، لفتحها مــجــددًا فــي وقــت الحــق 

الخاص بسورية نفى صحة هذه األنباء عبر حسابه الرسمي على موقع »تويتر«، 
الشعب  بحق  ارتكبها  التي  الفظائع  بسبب  فقد شرعيته  األســد  »نــظــام   

ّ
إن  

ً
قــائــال

السوري. ولذلك أغلقنا السفارة البريطانية في دمشق عام 2012. وال خطط لدينا 
إلعادة افتتاحها. انتهى األمر«. وعلى الرغم من تصريح لونغدن، تتجه بريطانيا 
السلطة في دمشق، بعدما  الــســوري بشار األســد في  النظام  للقبول ببقاء رئيس 
أقــّر بذلك وزيــر خارجيتها جيريمي هــانــت، األســبــوع املــاضــي، موجهًا الــلــوم إلى 
روسيا. وقــال هانت في تصريح صحافي: »لألسف، نعتقد أن األســد سيبقى في 
مكانه لبعض الوقت بسبب الدعم الذي يتلقاه من روسيا«. إال أن وزير الخارجية 
الــبــريــطــانــي أكـــد عـــدم تــحــول املــوقــف الــبــريــطــانــي مــن نــظــام األســــد بــقــولــه »مــوقــف 
بريطانيا يكمن في أننا لن نحقق سالمًا دائمًا في سورية مع هذا النظام«، مؤكدًا 

على أن األسد »يمثل عقبة أمام إحالل السالم في هذا البلد«.

رفض أردوغان استقبال 
بولتون واصفًا كالمه 

بالخطأ الجسيم

كالن عن العملية 
المرتقبة شرق الفرات: 

لن نأخذ إذنًا من أحد

للحديث تتمة...

الملف الكردي 
يعرقل التفاهمات 
األميركية التركية

»النصرة« تتقّمص أساليب النظام السوري... وتتوعد معارضة إدلب

رفعت تركيا نبرة تحديها خالل استقبالها جون بولتون، أمس، بعد »خطئه الفادح« 
إطالق  قبل  إذنًا  تنتظر  ال  أنها  معلنة  األميركي،  االنسحاب  قبل  شروطًا  طرحه  إثر 
داخل  انقالب  عن  صراحة  ومتحدثة  قريبة،  باتت  التي  الفرات  شرق  في  عمليتها 

اإلدارة األميركية على الوعود التي كان الرئيس دونالد ترامب قد قّدمها

أنقرة ــ العربي الجديد

بــســرعــة قــيــاســيــة، انــتــهــى مــفــعــول 
ــي أطـــلـــقـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــتــ الـــــوعـــــود الــ
األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب لنظيره 
التركي رجب طيب أردوغان قبل نحو شهر، 
حول مرحلة ما بعد االنسحاب األميركي من 
سورية ومــا اعتقد العالم أنــه ضــوء أخضر 
أمــيــركــي لــتــوســيــع دور تــركــيــا فـــي ســوريــة 
الحلفاء املخدوعني لواشنطن،  على حساب 
أي املــســلــحــني األكــــــــراد، أعــــــداء تـــركـــيـــا. فمع 
األميركي  القومي  األمــن  »انقالب« مستشار 
ــود رئـــيـــســـه، ظــهــر  ــ ــــون بـــولـــتـــون عـــلـــى وعــ جـ
الــخــالف الــتــركــي األمــيــركــي، أمـــس، بــصــورة 
غير دبلوماسية حتى مع ما قيل عن إلغاء 
أردوغـــــــان اجــتــمــاعــه مـــع بــولــتــون وإطـــالقـــه 
ــــؤول األمـــيـــركـــي  ــسـ ــ مــــواقــــف عــنــيــفــة ضــــد املـ
الــذي تم االكتفاء بلقائه مع املتحدث باسم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كــالــن. ومــجــددًا، 
يتبني أن مــواقــف تــرامــب وتــصــريــحــاتــه في 
من  أكثر  كونها  تعدو  ال  الحساسة  امللفات 
قــنــابــل ســرعــان مــا يــتــم احــتــواؤهــا مــن قبل 
ــدأت مالمحه  بــ مـــا  وهـــو  وأركـــانـــهـــا،  اإلدارة 
ــر االنـــســـحـــاب  ــيـ تـــظـــهـــر فــــي مـــــؤشـــــرات تـــأخـ
األميركي من سورية إلى حني االتفاق على 
من يمأل الفراغ، وحتى حسم مصير حلفاء 

واشنطن من املسلحني األكراد.
وقــد انتهت زيــارة بولتون إلــى أنــقــرة، أمس 
الـــثـــالثـــاء، بــتــفــجــيــر الــتــفــاهــمــات األمــيــركــيــة 
ــواقــــف مــن  الـــتـــركـــيـــة حـــــول ســــوريــــة، بـــعـــد مــ
املــســؤولــني األتـــراك بأنهم لــن ينتظروا إذنــًا 
فـــي ســـوريـــة، وحــديــثــهــم  عــمــلــيــة  أي  لتنفيذ 
صراحة عن انقالب داخــل اإلدارة األميركية 
عــلــى الـــوعـــود الــتــي كــــان تـــرامـــب قـــد قــّدمــهــا 
ألردوغـــــــان عــنــد إعـــالنـــه قــــرار ســحــب قــواتــه 
مــن ســـوريـــة، بــعــدمــا تــعــّهــدت تــركــيــا بمهمة 

اســتــكــمــال الــقــضــاء عــلــى »داعـــــش«. املــواقــف 
ــادة لـــلـــمـــســـؤولـــني األتــــــــــراك، أمــــــس، فــي  ــ ــحـ ــ الـ
ــادح« الــــــذي ارتــكــبــه  ــ ــفـ ــ مـــواجـــهـــة »الـــخـــطـــأ الـ
بــــولــــتــــون بـــتـــحـــديـــد شـــــــــروط أمـــــــــام تـــركـــيـــا 
التصعيد  على  ــت 

ّ
دل األمــيــركــي،  لالنسحاب 

الكبير الـــذي وجـــده املــســؤول األمــيــركــي في 
رجم برفض الرئيس 

ُ
أنقرة أمــس، وهــو ما ت

مــن طلب  الــرغــم  لقاء معه على  التركي عقد 
ـــح إلــيــه اإلعـــالم 

ّ
بــولــتــون ذلــــك، بــحــســب مـــا مل

التركي.
وكـــــان مـــوضـــوع االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي من 
األبـــرز فــي مباحثات بولتون  ســوريــة امللف 
والوفد املرافق له مع املتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كــالــن، ومــســؤولــني أتـــراك، 
أمــــس، والـــتـــي اســتــمــرت أكــثــر مـــن ســاعــتــني، 
ليعلن املتحدث باسم مجلس األمن القومي 
األمـــيـــركـــي غــــاريــــت مـــاركـــيـــز، فــــي بــــيــــان، أن 
بولتون أجــرى مناقشة مثمرة مع كالن في 
ما يتعلق بقرار الواليات املتحدة االنسحاب 

من سورية.
توتر  على  دلــت  التركية  التصريحات  لكن 
كبير مع واشنطن في امللف السوري تحديدًا، 
برفع الءات كبيرة بوجه واشنطن. فأردوغان 
اعتبر أن بولتون »ارتكب خطأ جسيمًا في 
تــصــريــحــاتــه بــشــأن ســـوريـــة« مـــن إســرائــيــل 
)حول رفض واشنطن أي حملة تركية ضد 
املسلحني األكراد(، مؤكدًا أن بالده »لن تقّدم 
تنازالت في مجال مكافحة اإلرهـــاب«. وفي 
كلمة له أمام الكتلة البرملانية لحزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم في البرملان، أعلن الرئيس 
التركي أن بــالده ستبدأ قريبًا جــدًا التحرك 
ــــي  ضـــد الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة فـــي األراضـ
السورية، موضحًا أن »التحضيرات القائمة 
إلطالق حملة على شرق الفرات أوشكت على 
االنــتــهــاء«. ولفت إلــى أن تركيا »هــي الدولة 
الــتــي تــكــافــح اإلرهــــــاب بــشــكــل حــقــيــقــي، وال 

بولتون  بعثها  التي  الرسالة  قبول  يمكننا 
ــاءات  ــ مـــن إســـرائـــيـــل«، مـــشـــددًا عــلــى أن »ادعــ
ــيء«. وأكــد  ــراد هــو افــتــراء دنــ اســتــهــداف األكــ
أردوغان أن تركيا ستقوم بما يلزم من أجل 
القضاء على عناصر التنظيمات اإلرهابية، 
اتــهــم الــعــرقــيــة،  بـــصـــرف الــنــظــر عـــن انــتــمــاء
سواء كانوا من األكراد أو العرب أو األتراك. 
وأضاف: »على الرغم من توصلنا إلى اتفاق 
واضــح مع ترامب )بشأن شــرق الــفــرات(، إال 
بــدأت تصدر من  أن هناك أصــواتــًا مختلفة 

أمين العاصي

لم يعد خافيًا مسعى »هيئة تحرير الشام«، 
املــصــنــفــة كــتــنــظــيــم إرهــــابــــي، والـــتـــي تعتبر 
»جبهة النصرة« عمودها الفقري، للسيطرة 
عــلــى شــمــال غــربــي ســوريــة وفـــي قــلــبــه كامل 
مــحــافــظــة إدلـــــب، مــعــقــل املــعــارضــة الــســوريــة 
رت أخيرًا عن أنيابها، ورفعت 

ّ
البارز، حيث كش

التي  املعارضة  التحدي لفصائل هذه  سقف 
تــحــاول الـــوقـــوف أمـــام املــخــطــط الـــهـــادف إلــى 
تــحــيــيــدهــا بــشــكــل كـــامـــل. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
في  املتحالفة  املعارضة  فيه فصائل  تستعد 
»الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، لــصــّد هجوم 
يبدو وشيكًا على أهم معاقلها في محافظة 
الشام« سيناريو  إدلــب، تعيد »هيئة تحرير 
التهجير الذي مارسه النظام على السوريني 
ــتـــرط »الـــهـــيـــئـــة«  ــيـــث تـــشـ ـــه، حـ ـــ ــارضــــني ل ــعــ املــ
الــنــزوح عن مناطق  أو  لها  الكامل  الخضوع 
سيطرتها على طريقة »اتفاقيات املصالحة« 

أو االستسالم التي ُعرف النظام فيها.
املزيد  الشام« قضم  »هيئة تحرير  وواصلت 

ــه«. وعــن تــطــورات األوضـــاع في مدينة  إدارتـ
منبج الــســوريــة، قـــال أردوغـــــان: »مــنــذ فترة 
طــويــلــة والـــواليـــات املــتــحــدة تــحــاول صــرف 
نظرنا عما يجري هناك وما زالت تفعل ذلك، 
لكننا قطعنا شوطًا كبيرًا في منبج وكذلك 
تطهير  على  إصــرارنــا  مــدى  للعالم  أظهرنا 

شرق الفرات من اإلرهابيني«.
ــم يـــتـــوقـــف عـــنـــد كـــالم  ــتـــركـــي لــ الــتــصــعــيــد الـ
أردوغـــــــان، بـــل إن املــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
عالية  مواقف  أطلق  كالن،  إبراهيم  التركية 
 إن بــالده 

ً
الــنــبــرة بعد لقائه بــولــتــون، قــائــال

في  أي عملية  بتنفيذ  إذن  لــن تسعى ألخــذ 
التركية  العسكرية  العملية  سورية. وبشأن 
املرتقبة فــي شــرق الــفــرات، أوضـــح كــالــن في 
»أننا  بــولــتــون  لقائه  بعد  صحافي  مؤتمر 
ســنــقــوم بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــمــيــع، إال إنــنــا 
ــد«، مـــشـــددًا عــلــى أن  ــ ــًا مـــن أحــ ــ لـــن نـــأخـــذ إذنـ
»الــزعــم بــأن تركيا ستقتل األكــــراد فــي حال 
دخولها )شرق الفرات( وأنهم سيتضررون، 
العمال  منظمة  تطلقها  دعــايــة  ســوى  ليس 
التطرق  يتم  »لم  أنه  الكردستاني«، مضيفًا 
إلى موضوع إنشاء منطقة عازلة في شمالي 
سورية، خالل اجتماعنا مع الوفد األميركي 
بــرئــاســة بــولــتــون«. وأعــلــن أنـــه واملــســؤولــني 
األتــراك ناقشوا مع الوفد األميركي برئاسة 

تقع تحت سيطرة  التي  والبلدات  القرى  من 
فصائل املعارضة، للدفع بمقاتلي املعارضة 
الــــزيــــتــــون« و»درع  مــنــطــقــتــي »غــــصــــن  ــى  ــ إلــ
»الهيئة«،  الفرات« في ريف حلب. وسيطرت 
أمس الثالثاء، على خمس قرى في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي، هــــي: الــنــقــيــر وعـــابـــديـــن وأريــنــبــة 
الدير وترمال بريف إدلب الجنوبي،  وسطح 
بــعــد انــســحــاب مــقــاتــلــي »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 
للتحرير« )أكبر تجّمع للمعارضة املسلحة( 
منها، وانتقال املواجهات إلى بلدة العنكاوي 

بريف حماة.
وكانت »الهيئة« قد سيطرت، مساء اإلثنني، 
عــلــى بــلــدة حـــزانـــو، شــمــال مــديــنــة إدلــــب، من 
دون قــتــال، بــعــد اتــفــاق مــع أهــلــهــا نـــّص على 
تبعية البلدة لحكومة »اإلنقاذ« التي تعتبر 
الــجــنــاح الــســيــاســي لـــ«هــيــئــة تــحــريــر الــشــام«. 
كــمــا ألـــــزم االتــــفــــاق املــقــاتــلــني غــيــر الــتــابــعــني 
من  الحياد  على  بالوقوف  الشام«  »تحرير  لـ
املـــواجـــهـــات الــجــاريــة بــيــنــهــا وبـــني »الــجــيــش 
ــدم حــمــلــهــم الـــســـالح إال  الـــســـوري الـــحـــر«، وعــ
صباح  »الهيئة«،  مسلحو  وبــدأ  منها.  بــإذن 
الشرقية  البوابة  على  واسعًا  هجومًا  أمــس، 
لـــجـــبـــل شـــحـــشـــبـــو بــــريــــف حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي 
الغربي والــذي يضم عدة قــرى، بهدف إتباع 
املنطقة لسيطرة »هيئة تحرير الشام« أمنيًا 
وعسكريًا، ولسيطرة حكومة »اإلنقاذ« إداريًا 
»العربي  لـ محلية  مــصــادر  وذكـــرت  وخدميًا. 
 مــقــاتــلــي »الـــجـــبـــهـــة الــوطــنــيــة 

ّ
الــــجــــديــــد«، أن

للتحرير« تصدوا لهجوم مسلحي »الهيئة« 
عــلــى قــريــتــي ســفــوهــن وتــرمــال، وقــتــلــوا عــددًا 
آليات  لها، واغتنموا  التابعني  من املسلحني 

عسكرية.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات بــعــد مــعــارك بدأتها 
»الـــهـــيـــئـــة« مــطــلــع الــــعــــام الـــجـــديـــد، وانــتــهــت 
ــرة عــلــى الــقــســم األكـــبـــر من  ــيــ بــســيــطــرة األخــ
ــــف حـــلـــب الـــغـــربـــي والـــقـــضـــاء عـــلـــى حــركــة  ريـ

األمــيــركــي من  االنــســحــاب  بولتون تفاصيل 
ــار  ــة فـــي غـــضـــون »120 يــــومــــًا«. وأشــ ســـوريـ
كــالــن إلـــى أن »األمــيــركــيــني أبــلــغــونــا سابقًا 
يــوم،  بــأن االنسحاب سيتم خــالل 60 و100 
واآلن يقولون نحتاج إلى 120 يومًا، وتركيا 
 :

ً
قائال ال تعتبر هــذا تأخيرًا كبيرًا«. وأردف 

»األميركيون أخبرونا بأنهم يبحثون مسألة 
األســلــحــة الــتــي بــحــوزة الـــوحـــدات الــكــرديــة، 
في  )أميركية(  عسكرية  قــاعــدة   16 ومصير 
سورية«. وأعلن أن بالده تتوقع من الواليات 
سلمتها  التي  األسلحة  تسترد  أن  املتحدة 
ــراد فــي ســوريــة، معلنًا أن  إلــى املقاتلني األكـ
أنـــقـــرة تــريــد إخــــالء الــقــواعــد األمــيــركــيــة في 

سورية وتسليمها لعناصر محلية.
ــالــــن ضــــــــرورة تــطــبــيــق خـــارطـــة  ــد كــ ــ ــا أكــ كـــمـ
الــطــريــق حـــول مــنــبــج، شــمــالــي ســوريــة )بــني 
أنقرة وواشنطن(، كما هو متفق عليه، الفتًا 
مــا بعد  إلــى مرحلة  انتقلنا اآلن  »أنــنــا  إلــى 
الدوريات املشتركة. يجب انسحاب عناصر 
الـــوحـــدات الــكــرديــة مــن مــنــبــج بــشــكــل كــامــل، 
مشددًا  املحلية«،  العناصر  إلــى  وتسليمها 
أيضًا على أن »ال تباطؤ في مكافحة تنظيم 

داعش اإلرهابي«.
ــد تــعــّهــد  ونـــفـــى كـــالـــن أن يـــكـــون أردوغــــــــان قـ
ــة« املــقــاتــلــني  ــايـ ــمـ ــحـ ــيــــركــــي »بـ لـــنـــظـــيـــره األمــ

التي تعّد مــن مكونات  الزنكي«  الــديــن  »نــور 
في  باتت  التي  للتحرير«  الوطنية  »الجبهة 
خطر حقيقي، إذ رفعت »هيئة تحرير الشام« 
سقف تحديها للمعارضة السورية، وطالبت 
بانسحاب األخيرة من مدن وبلدات ومناطق 

هامة في محافظة إدلب.
وفـــي الــســيــاق، أكــــدت مــصــادر فــي املــعــارضــة 
 فصائل املعارضة رفعت جاهزية 

ّ
السورية أن

عـــنـــاصـــرهـــا بـــعـــد اســــتــــقــــدام »هـــيـــئـــة تــحــريــر 
 ضخمة إلى مشارف 

ً
الشام« حشودًا عسكرية

النعمان وأريــحــا، وذلـــك بعد  مــعــرة  مدينتي 
فــشــل املـــفـــاوضـــات الـــتـــي طــالــبــت بــمــوجــبــهــا 
»الهيئة« بالسيطرة على املدينتني، باإلضافة 
إلى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وهي 
الشام«  نفوذ فصيلي »صقور  مناطق تحت 
و«أحرار الشام« التابعني لـ«الجبهة الوطنية 
 »هيئة 

ّ
أن إلــى  املــصــادر  للتحرير«. وأشـــارت 

ــّددت، خـــالل اجــتــمــاع عقد  ــ تــحــريــر الـــشـــام« هـ
مــســاء االثـــنـــني، فــصــائــل »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« 
ــــســـــالح، فــي  ــاطـــق بـــقـــوة الـ ــنـ ــدخــــول هـــــذه املـ بــ
لــم يسمح لها بالدخول مــن دون قتال،  حــال 
وأمـــنـــيـــًا  مـــدنـــيـــًا  املـــديـــنـــتـــني  إدارة  وتـــســـلـــيـــم 
األمــر  لــهــا، وهــو  التابعة  »اإلنـــقـــاذ«  لحكومة 
الــــذي رفــضــتــه فــصــائــل »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، 
وقواتها  عناصرها  جميع  الستنفار  ودعــت 

العسكرية للدفاع عن هذه املناطق.
 املــجــلــس 

ّ
ــادر إلـــــى أن ــ ــــصـ كــــذلــــك، أشــــــــارت املـ

الــعــســكــري فـــي مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان قطع 
ــة، ورفـــع  ــنـ ــة إلــــى املـــديـ جــمــيــع الـــطـــرق املــــؤديــ
ــار عـــشـــرات  ــشــ ــتــ ســـــواتـــــر تــــرابــــيــــة، وســــــط انــ
ومنع  عنها  للدفاع  املدينة  وأبناء  العناصر 
والقيام  إليها،  الــشــام«  دخــول »هيئة تحرير 
التي  املدينة  في  املدنيني  تطاول  بانتهاكات 
طــــرد أهــلــهــا »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« مــنــهــا مطلع 
السورية  املعارضة   

ّ
أن ويبدو  الفائت.  العام 

تعد العّدة ملواجهة لها ما بعدها مع »هيئة 

األكراد في سورية، كما أعلن وزير الخارجية 
األميركي مايك بومبيو. وقال »في ما يتعلق 
على  الـــوارد  غير  مــن  بومبيو،  بتصريحات 
اإلطالق أن تكون مثل هذه الضمانة أعطيت 
خــــالل مـــحـــادثـــات )بــــني أردوغـــــــان وتـــرامـــب( 
أخـــــــرى«. وكـــانـــت صحيفة  قـــنـــوات  عــبــر  أو 
»حرييت« التركية قد ذكرت، صباح أمس، أن 
أنقرة ستطلب من بولتون خالل املحادثات، 
تــســلــيــم الــقــواعــد الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة في 
سورية إليها أو تدميرها. وكتبت الصحيفة 
عــنــوانــًا يــقــول »ســلــمــوهــا أو دمـــروهـــا«، في 
إشـــارة إلــى الــقــواعــد األمــيــركــيــة. ونقلت عن 
أن تسلم  تقبل  لــن  تركيا  إن  قولها  مــصــادر 
واشنطن هذه القواعد إلى »وحــدات حماية 

الشعب« الكردية.
ــي عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ــركــ ــتــ وأمـــــــــام اإلصـــــــــــرار الــ
الــعــســكــريــة فـــي شـــرق الـــفـــرات، نــقــلــت وكــالــة 
»أســوشــيــيــتــد بــــرس« عــن الــرئــيــس املــشــارك 
سورية،  فــي  الديمقراطي«  »االتــحــاد  لحزب 
إن مقاتليه مستعدون  شاهوز حسن، قوله 
ملــواجــهــة الــقــوات الــتــركــيــة إذا دخــلــت شمال 
شــرق ســوريــة. وقــال حسن إنــه كــان واضحًا 
من تصريحات أنقرة األخيرة أن لديها خطة 
للمضي قدمًا في الهجوم في سورية، لكنه 

أضاف »سنكون مستعدين«.

تــحــريــر الــــشــــام«، إذ قــــال املــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، ناجي 
 »مـــكـــونـــات الــجــبــهــة 

ّ
املـــصـــطـــفـــى، أخــــيــــرًا، إن

ســتــقــاتــل كــل يــد ســتــمــتــّد إلــيــهــا«، رافــضــًا أّي 
طرح لحل مكونات الجبهة »َعْبر التهديد أو 

االبتزاز«.
وتــتــقــاســم »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« وفــصــائــل 
املـــعـــارضـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــحــافــظــة إدلــــب 
ومــحــيــطــهــا، بــحــيــث تــســيــطــر »الــهــيــئــة« على 
مــديــنــة إدلـــــب، مــركــز املــحــافــظــة الــتــي تحمل 
االسم ذاته، إضافة إلى بلدات ومدن وقرى في 
ريفها، أهمها: جسر الشغور، حارم، سرمدا، 
ــان شــيــخــون.  ــــوش، ســــراقــــب، خــ ــ ســلــقــني، دركـ
كما تسيطر »الهيئة« على مدينة مــورك في 

عــزة،  الشمالي، واألتــــارب، ودارة  ريــف حماة 
ومعارة  التاريخية،  وقلعتها  سمعان  وديــر 
أخرى  والهوتة وعنجارة، ومناطق  األرتيق، 
مــن ريــف حلب الــغــربــي. فــي املــقــابــل، تسيطر 
فصائل املــعــارضــة على جــزء مــن ريــف حلب 
الغربي، ومدينة معرة النعمان في ريف إدلب 
الجنوبي، وجرجناز والهبيط، وأريحا، وكفر 
تــخــاريــم، وجـــزء كبير مــن قـــرى منطقة جبل 
الــزاويــة، ومناطق فــي ريــف حــمــاة الشمالي، 
مـــنـــهـــا كـــفـــرنـــبـــودة والـــلـــطـــامـــنـــة وكـــفـــرزيـــتـــا، 
ــغــــاب، شــمــال  إضـــافـــة إلــــى جــــزء مـــن ســهــل الــ
 »هيئة تحرير 

ّ
غربي مدينة حماة. ويبدو أن

الـــشـــام« تــســتــفــيــد مـــن تــبــايــن مـــوجـــود داخـــل 
وهو  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة  فصائل 

ما سمح لها بالسيطرة على مواقع في ريف 
إدلــب وريــف حلب الغربي. وفــي هــذا اإلطــار، 
قال قيادي في »الجيش السوري الحر«، في 
 »هناك عدم 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إن

تكافؤ عسكري بني الهيئة وفصائل املعارضة 
الــســوريــة، إذ تــمــيــل الــكــفــة لــصــالــح الــهــيــئــة«، 
السوري  الجيش  فصائل  »اغتنمت  مضيفًا 
الحر منذ أواخر عام 2011، أسلحة ثقيلة من 
قوات النظام بما فيها دبابات، ولكن الهيئة 

سرقت هذه األسلحة خالل األعوام الفائتة«.
النصرة قضت   »جبهة 

ّ
أن الــقــيــادي  وأوضـــح 

 تابعًا للجيش السوري الحر، 
ً
على 15 فصيال

الزنكي، واستولت  الدين  آخرهم فصيل نور 
 »أطـــرافـــًا 

ّ
عــلــى أســلــحــتــهــا«، مــشــيــرًا إلــــى أن

على  للقضاء  الهيئة  تحّرك  ودولية  إقليمية 
»)قائد  وتابع  السورية«.  واملعارضة  الثورة 
هيئة تــحــريــر الــشــام أبـــو مــحــمــد( الــجــوالنــي 
ــذ مــخــطــطــًا لــلــقــضــاء عــلــى الــــثــــورة، وهــو 

ّ
يــنــف

يــنــتــصــر بــرضــى بــعــض األطــــــراف، وينتصر 
باإلجرام كما يفعل نظام بشار األسد، ولكنه 
لن يستطيع القضاء على الثورة، والسواد لن 

يعم شمال غربي سورية«.
العميد  العسكري،  املحلل  أشـــار  جانبه،  مــن 
أحمد رحال، في حديث مع »العربي الجديد«، 
الـــشـــام هـــي الفصيل   »هــيــئــة تــحــريــر 

ّ
إلـــى أن

األكـــبـــر، بــيــنــمــا فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
تــعــاون وال   »ال 

ّ
أن مــنــفــردة«، مضيفًا  تــقــاتــل 

 بني هذه الفصائل«.
ّ

تنسيق وال توحيد صف
 الطرق الدولية التي تمّر في 

ّ
ومن الواضح أن

محافظة إدلب هي الهدف الرئيسي ملسلحي 
- الساحل  »الهيئة«، وال سيما طريقي حلب 
السوري وحلب - حماة، ومنها إلى العاصمة 
دمشق، والتي من املفترض أن يتم افتتاحها، 
وفق اتفاق سوتشي املبرم في 17 سبتمبر/ 
أيــلــول املــاضــي بــني األتــــراك والــــروس والـــذي 

يشمل محافظة إدلب ومحيطها.

أنقرة ترفض الءات واشنطن... 
وتصرّ على عملية شرق الفرات

استمر لقاء كالن وبولتون أكثر من ساعتين )األناضول(

رحال: فصائل المعارضة السورية تقاتل منفردة )عارف وتد/فرانس برس(

عثمان لحياني

صاح عمر بن الخطاب »يا سارية 
الجبل الجبل«، وتصرخ نخب 

جزائرية تستشرف املستقبل 
األخضر في الجنوب وتقرأ مخاطر 
تهديدات متأتية من ما وراء الحدود 
في الصحراء، تصرخ منذ سنوات، 

»الجنوب الجنوب«. في الفترة 
األخيرة، أصبح الجنوب نقاشًا 

 ظاهرة 
ّ

مركزيًا في الجزائر، في ظل
الهجرة غير الشرعية واملخاوف 

الحكومية من تسلل مقاتلي 
تنظيمات مسلحة إلى الجزائر ضمن 

قوافل املهاجرين من الصحراء. 
وقد حّث وزير الداخلية الجزائري 
نور الدين بدوي، وهو ابن املنطقة 

ان املناطق الحدودية 
ّ
الجنوبية، سك

على الوقوف إلى جانب املؤسسات 
األمنية كرجل واحد، للحفاظ على 

األمن واالستقرار وضّد أي تهديد. 
 في ذلك، فواجب املواطنة 

ّ
الوزير محق

يفرض على كل مواطن االنخراط في 
مجهود األمن العام والحفاظ على 

السلم. وفي سياق مقايضة املواطنة 
باألمن، تبحث الدولة عن املواطن 

الدركي في الجنوب، ويبحث املواطن 
الجنوبي عن الدولة املدركة ملشكالته 

فه عن الشمال في 
ّ
العالقة ولتخل

البنى التحتية واملجاالت الخدمية. 
لكّن املشكلة أّن املواطنة واألمن هما 

عملية متكاملة ومساران متالزمان. 
 الجنوب في العقل السياسي 

ّ
فقد ظل

الجزائري برميل نفط كبيرًا وواحة 
ت السلطة 

ّ
نخيل. وإزاء ذلك، ظل

تتعامل معه من منظور أمني، لكونه 
صّرتها املالية املتأتية من حقل الغاز 

والنفط هناك. لكنها في املقابل، لم 
تضّخ في هذه الواحة الكبيرة ما 
يحّول حياة الناس إلى األفضل، 
ويكفيهم شّر الطبيعة القاسية، 

ة في ميادين التعليم والصحة 
ّ
واملشق

والعمل والنقل وغيرها.
في الجنوب، ما زال هناك جزائريون 

ال يعرفون شكل عمود الكهرباء، 
فيما الصحراء أكبر خزان للطاقة 
الشمسية في العالم، إذ تدوم فيها 
اإلشعاعات الشمسية ثالثة آالف 

ساعة إشعاع في السنة، وبإمكانها 
إنتاج ما يغطي احتياجات قارة 
بحجم أوروبا من الكهرباء. كما 

أّن هناك من ال يعرفون الغاز الذي 
يجري تحت منازلهم املتواضعة، في 
حني أّن كثيرًا من األحياء لم تصلها 
حنفيات املاء بعد، في صحراء ترقد 

على 40 ألف مليار متر مكعب من 
املياه الجوفية.

في يوليو/ تموز املاضي، كانت مدن 
الشمال مزهوة بنتائج الناجحني 

بشهادة البكالوريا، فيما كانت بلدة 
البرمة بوالية ورقلة النفطية، تقفل 

عامها الدراسي على صفر من 
الناجحني في هذه الشهادة. فجوة 
 عن فجوة أكبر على 

ّ
كبيرة ال تقل

صعيد البنى التحتية والخدمات.

تواصل »جبهة النصرة« 
قضم المزيد من األراضي 

التي تسيطر عليها فصائل 
المعارضة في الشمال 

السوري، وتنتهج سياسة 
النظام بتهجير مقاتلي 

المعارضة والمدنيين غير 
الموالين لها من مناطق 

سيطرتها

مقاتلي  تهجير  في  النظام  خطى  على  الشام«  تحرير  تسير»هيئة 
المعارضة والمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها، حيث تخيّر هؤالء 
بين الخضوع لها بشكل مطلق، أو 
النزوح إلى منطقة »غصن الزيتون« 
وريفها.  عفرين  مدينة  تضم  التي 
األتارب،  مدينة  سكان  اضطرّ  وقد 
السبت  لــلــتــوقــيــع،  ــب،  ــل ح ــرب  غـ
على  نــّص  اتفاق  على  الماضي، 
المدينة  بدخول  للهيئة  السماح 
عفرين.  إلى  المعارضين  وتهجير 
وتكرّر األمر، اإلثنين، في بلدة حزانو 

في ريف إدلب.

التهجير إلى غصن الزيتون
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عقوبات أوروبية على
االستخبارات اإليرانية

ــمــــارك،  ــر خـــارجـــيـــة الــــدنــ ــ ــ أعــــلــــن وزيـ
ــــورة(،  ــــدرس ســمــوئــيــلــســن )الـــــصـ ــ أنـ
االتــــحــــاد  دول  أن  الــــثــــالثــــاء،  أمـــــس 
ــل  ــقــــت فـــــي بـــروكـــسـ ــفــ األوروبـــــــــــــي اتــ
ــران  ــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى إيــ عــلــى »فـ
بــعــد مـــحـــاوالت قــتــل مــعــارضــني في 
الــدنــمــارك وغــيــرهــا«. واتــفــق وزراء 
خــارجــيــة االتـــحـــاد األوروبـــــــي على 
وضــــع مـــديـــر جـــهـــاز االســتــخــبــارات 
ــقـــدام،  ــــي ســعــيــد هـــاشـــمـــي مـ ــرانـ ــ اإليـ
ــرانـــي أســـد الله  والــدبــلــومــاســي اإليـ
آســـادي، على الئحة اإلرهـــاب، وهو 
ــة  ــالـ مــــا اعـــتـــبـــره ســمــوئــيــلــســن »رسـ
ــــني بــــــــأن هــــذه  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــإيـ واضــــــحــــــة لـ
ــة بـــاملـــطـــلـــق،  الــــتــــصــــرفــــات مــــرفــــوضــ

ويجب أن تكون لها عواقب«.
)العربي الجديد(

خط اتصال عسكري 
تركي روسي مباشر 

قــالــت صــحــيــفــة »صـــبـــاح« الــتــركــيــة، 
 تــركــيــا وروســيــا 

ّ
أمـــس الــثــالثــاء، إن

دشنتا خطًا عسكريًا مباشرًا ملزيد 
مــن التنسيق املــيــدانــي فــي ســوريــة، 
»االستراتيجية«.  واصفة الخطوة بـ
الـــخـــط  أن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأوضـــــحـــــت 
ســيــكــون بــشــكــل مــبــاشــر بـــني هيئة 
األركان التركية ونظيرتها الروسية، 
 إلــى أن هــذه الــخــطــوة تأتي 

ً
مــشــيــرة

بــعــد الـــقـــرار األمــيــركــي بــاالنــســحــاب 
ــــك مــن  ــا يــتــبــع ذلـ ــ مــــن ســــوريــــة، و»مــ
بني  للتنسيق  استراتيجية  أهمية 
هذه الدول، عسكريًا ودبلوماسيًا«.
)العربي الجديد(

أنقرة: بدء محاكمة 
المتهمين

باغتيال سفير روسيا
ــدأت مــحــكــمــة الــعــقــوبــات املـــشـــددة  ــ بـ
ــقـــرة، أمـــس الــثــالثــاء،  الــثــانــيــة فـــي أنـ
جلسات محاكمة املتهمني في قضية 
اغــتــيــال الــســفــيــر الـــروســـي الــســابــق 
أندريه كارلوف. وتضم  لدى تركيا، 
الئـــحـــة املــتــهــمــني 28 شـــخـــصـــًا، فــي 
مقدمتهم زعيم حركة »الخدمة« فتح 
الله غولن. وكانت املحكمة ذاتها قد 
وافقت، االثنني املاضي، على الئحة 
العامة  النيابة  أعدتها  التي  االتهام 
فــي قــضــيــة اغــتــيــال كـــارلـــوف فــي 18 
ديــســمــبــر/ كــانــون األول عـــام 2016، 
ــاك الــنــظــام  ــهـ ــتـ والـــتـــي تــضــمــنــت »انـ
الدستوري«، و»االنتماء إلى منظمة 
ــكــــاب جــريــمــة قتل  إرهـــابـــيـــة«، و»ارتــ

بدافع الترهيب«.
)األناضول(

الرئيس العراقي 
في قطر غدًا

عراقية  دبلوماسية  مــصــادر  أكـــدت 
ــة أن الـــرئـــيـــس الــعــراقــي  فـــي الــــدوحــ
بـــرهـــم صـــالـــح )الـــــصـــــورة(، ســيــقــوم 
ــارة إلــــى قــطــر غـــــدًا، الــخــمــيــس.  ــزيــ بــ
ــم بـــــاألعـــــمـــــال فــي  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
ــي الــــدوحــــة  ــ ــة فـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــــســــفــــارة الــ
»الــعــربــي  عــبــد الــســتــار الــجــنــابــي، لـــ
ستستغرق  الــــزيــــارة  أن  الـــجـــديـــد«، 
يـــومـــًا واحـــــــــدًا، وســـتـــبـــحـــث تــطــويــر 
العالقات الثنائية بني البلدين. ومن 
املتوقع أن يجري خالل هذه الزيارة 
املالحي بني ميناءي  الخط  تدشني 

حمد وأم قصر رسميًا.
)العربي الجديد(

العراق: 3 قتلى
بتفجير في تكريت

قتل ثالثة أشــخــاص وجــرح أربعة 
آخرون، أمس الثالثاء، جراء تفجير 
سيارة مفخخة في مدينة تكريت، 
ــــن،  ــديـ ــ ــز مـــحـــافـــظـــة صـــــــالح الـ ــ ــركـ ــ مـ
وسط العراق. وقال املــالزم بشرطة 
 
ّ
صالح الدين، نعمان الجبوري، إن
إلــى جانب  مركونة  كانت  السيارة 
الطريق، وانفجرت على مقربة من 
 
ّ
حـــاجـــز لـــقـــوات األمــــــن، مــضــيــفــًا أن
التفجير خلف ثالثة قتلى وأربعة 
جرحى، ورّجــح أن يكون الضحايا 

من املدنيني. 
)األناضول(

كابول ـ العربي الجديد

تبدو محادثات السالم في أفغانستان أمام 
تـــزال تمنع تقّدمها نحو  عــراقــيــل عــديــدة ال 
حـــل يـــرضـــي جــمــيــع األطـــــــراف. فــبــعــد رفــض 
حركة »طالبان« عقد اجتماع في السعودية 
هذا األسبوع مع مسؤولني أميركيني، طالبة 
إلــى قطر بعد عقد جولة  إعــادة املفاوضات 
سابقة في أبوظبي، تم اإلعالن أمس عن عقد 
ومسؤولني  الحركة  بني  قطر  في  محادثات 
أمــيــركــيــني، عــلــى أن تــجــري الـــيـــوم األربـــعـــاء 
وغدًا، قبل أن تتراجع »طالبان« عن املشاركة 
بسبب مــا قــيــل إنــهــا خــالفــات بــشــأن جــدول 
الحقيقي  السبب  يــكــون  قــد  بينما  األعــمــال، 
إمــاراتــي،  بطلب  الباكستاني،  الضغط  هــو 
إلقـــنـــاع »طـــالـــبـــان« بــنــقــل املـــفـــاوضـــات إلــى 
أبــو ظــبــي، تمهيدًا لتوقيع اتــفــاق ســالم في 
»هــديــة« أمــيــركــيــة لــولــي العهد  الـــريـــاض، كـــ
ــار  ــان، فــــي إطــ ــمـ ــلـ ــن سـ الــــســــعــــودي مــحــمــد بــ
محاولة تبييض صفحة القيادة السعودية 

الرباط ـ حسن األشرف

يخشى مراقبون أن يعود ملف نزاع الصحراء 
إلـــى نــقــطــة الــصــفــر، خــصــوصــًا بــعــد تحقيق 
السويسرية،  في جنيف  االجتماع  »مكسب« 
األربعة  القضية  أطــراف  املاضي، بني  الشهر 
)املــــغــــرب وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو والـــجـــزائـــر 
وموريتانيا(، وال سيما عقب اقتحام عناصر 
مناطق  البوليساريو«  »جبهة  مــن  عسكرية 

عازلة في الصحراء.
 ملف نزاع الصحراء 

ّ
وبعدما اعتقد كثيرون أن

تّمت حلحلته من خالل لقاءات جنيف، والتي 
األسابيع  في  حــوار  بجلسات  إتباعها  تقّرر 
بإجهاض  التكهنات  عـــادت  املقبلة،  القليلة 
مناورات  بعد  الدبلوماسية  التحركات  هــذه 
أّول  البوليساريو،  أجرتها عناصر  عسكرية 
من أمس اإلثنني، في منطقة مهيريز منزوعة 

السالح، بموجب اتفاق أممي.
وأشـــــــــرف زعــــيــــم »جـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو«، 
ــيــــاديــــون آخــــــــرون، عــلــى  ــالــــي، وقــ إبـــراهـــيـــم غــ

مــن فــضــائــح جــريــمــة قــتــل جــمــال خاشقجي 
وحرب اليمن.

األفغانية  الحكومة  الحركة مشاركة  وترفض 
عديدة  من طلبات  الرغم  على  املحادثات،  في 
أفغان  ملسؤولني  بالسماح  إقليمية  قــوى  مــن 
فــي املــشــاركــة، قائلة إن الــواليــات املتحدة هي 
خــصــمــهــا الــرئــيــســي فـــي الـــحـــرب، وإن كــابــول 
ما هي إال نظام دمية. ولكن يبدو أن حكومة 
الرئيس أشــرف غني ال تــزال تسعى إلــى دور 
فـــي الـــســـالم، ومــــن بـــوابـــة بــاكــســتــان تــحــديــدًا، 
ــــدة لــلــجــيــش  ــيـ ــ ــــن صــــــالت وطـ ــــع أحـــــاديـــــث عـ مـ
هذا  وفــي  األفغانية.  »طالبان«  بـ الباكستاني 
الــســيــاق، بـــرزت أمــس زيـــارة وفــد مــن املجلس 
أباد  إســالم  إلــى  األفغانية  للمصالحة  األعلى 
بـــرئـــاســـة األمـــــني الـــعـــام لــلــمــجــلــس، مــســتــشــار 
زاي.  داود  عــمــر  مــحــمــد  األفـــغـــانـــي،  الـــرئـــيـــس 
وقال املتحدث باسم املجلس إحسان طاهري، 
»العربي الجديد«، إن الوفد سيلتقي رئيس  لـ
الــــوزراء عــمــران خـــان، ووزيـــر الــخــارجــيــة شاه 
ــد الـــجـــيـــش الـــجـــنـــرال  ــائــ ــي، وقــ ــرشــ مـــحـــمـــود قــ
قــمــر جـــاويـــد بـــاجـــوه، ويــنــاقــش مــعــهــم أبــعــاد 
ــاون بـــاكـــســـتـــان،  ــ ــعـ ــ ــغـــانـــيـــة وتـ املـــصـــالـــحـــة األفـ
مـــع الــتــبــاحــث حــــول دور بــاكــســتــان فـــي دفــع 
»طــالــبــان« إلــى الــحــوار املــبــاشــر مــع الحكومة 

األفغانية.
فــي هــذا الــوقــت، كانت حركة »طــالــبــان« تعلن 
ــررة مــع  ــ ــقـ ــ ــت مـ ــانــ ــاء مــــحــــادثــــات ســــــالم كــ ــ ــغـ ــ إلـ
األربــعــاء  الــيــوم  قطر  فــي  أميركيني  مسؤولني 
وغدًا، »بسبب خالفات بشأن جدول األعمال«، 
ــون مــــن الــــحــــركــــة لـــوكـــالـــة  ــؤولــ ــســ ــا ذكــــــر مــ ــمـ كـ
»رويـــتـــرز«. وكـــان مــن املفترض أن تــكــون هذه 

ترد السفارة األميركية في أفغانستان ومكتب 
زملــــــاي خــلــيــل زاد فــــي واشـــنـــطـــن عـــلـــى طــلــب 

التعقيب.
وكـــانـــت الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن املـــحـــادثـــات قد 
ُعـــقـــدت الــشــهــر املـــاضـــي فـــي أبــوظــبــي وشـــارك 
فــيــهــا مــســؤولــون مـــن الــســعــوديــة وبــاكــســتــان 

ــي الــنــاحــيــة  ــطــــالق تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة فــ انــ
ذتها »وحدات 

ّ
العسكرية الرابعة بمهيريز، نف

من  الــرابــعــة  العسكرية  الناحية  مقاتلي  مــن 
مـــشـــاة مــحــمــولــة، ووحـــــــدات الــــدفــــاع الــجــوي 
ــاد  ــنــ والـــهـــنـــدســـة، ووحـــــــــدات اإلمـــــــــداد واإلســ
إعالم  وسائل  وفق  للبوليساريو«،  املختلفة 

موالية للجبهة.
وصـــــــــــــــــرح قـــــــــيـــــــــاديـــــــــون عـــــــســـــــكـــــــريـــــــون فــــي 
 هذه املناورات في منطقة 

ّ
»البوليساريو« بأن

مــهــيــريــز »تـــتـــوج ســنــة مـــن الــجــهــد واملــثــابــرة 
والـــعـــمـــل املـــتـــواصـــل لــلــجــيــش الـــصـــحـــراوي، 
التحضير لالستعداد  إطـــار  فــي  تــنــدرج  كما 
مستوى  من  الرفع  لشعار  تجسيدًا  القتالي، 
االستعداد ألعلى درجاته من خالل التنافس 
الــــذي تــقــدمــه مــخــتــلــف الـــنـــواحـــي الــعــســكــريــة 

الصحراوية«، وفق تعبيرهم.
ــال املــســتــشــار  ــ ــتــــجــــدات، قــ ــذه املــــســ ــ وحـــــــول هــ
الــدبــلــومــاســي والــخــبــيــر فــي مــلــف الــصــحــراء، 
 
ّ
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن ــعــ »الــ ـــ ــيـــس، لــ ــنـ ســـمـــيـــر بـ
قــامــت بها جبهة  الــتــي  العسكرية  املــنــاورات 
»الـــبـــولـــيـــســـاريـــو« داخـــــــل املـــنـــطـــقـــة الـــعـــازلـــة 
ــار تــعــّد  ــنـ املــشــمــولــة بـــاتـــفـــاق وقــــف إطـــــالق الـ
لــقــرارات مجلس األمــن 2414  »خرقًا صريحًا 
و2440، الــتــي عــّبــر فــيــهــا مــجــلــس األمــــن عن 
في  البوليساريو  قــوات  وجــود  مــن  انشغاله 
إلــى االمتناع  الــكــركــرات، ودعــا فيها الجبهة 
عــن الــقــيــام بـــأي خــطــوات مــن شــأنــهــا زعــزعــة 

االستقرار في املنطقة العازلة«.
ورأى بنيس أنه »من شأن هذه االستفزازات 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الـــبـــولـــيـــســـاريـــو أن تــضــع 
مصداقية مجلس األمن على املحك. فقرارات 

ــار بــهــذا  ــنـ ـــف إطـــــالق الـ ــر واتـــفـــاقـــيـــة وقـ ــيـ األخـ
للجدل  تــدع مجااًل  الخصوص، واضحة وال 
أو االجتهاد«، مضيفًا أنه »حني خرج املغرب 
اتفاق  إلــى  التوصل  بعد  العازلة  املنطقة  من 
التسوية عام 1991، لم يقم بذلك لترك املجال 
مفتوحًا أمام البوليساريو من أجل التصّرف 
في تلك املنطقة وبسط سيطرتها عليها، بل 
لبدء  الــطــريــق  النية وتمهيد  بــاب حسن  مــن 
مسلسل التسوية األممية«. وذهب املستشار 
إلــــى أنــــه »يــنــبــغــي عــلــى الــــــدول األعــــضــــاء أن 
 من شأن هذه املناوشات 

ّ
تتصّرف بحزم، ألن

أن تشكل تهديدًا ألمن واستقرار املنطقة«.
بـــــدوره، اســتــنــفــر الــجــيــش املــغــربــي قــواتــه في 
الجزائر،  مع  الحدود  على  الجنوبية  املناطق 
عقب توغل جبهة »البوليساريو« داخل منطقة 
املغربية،  »املــســاء«  وأفـــادت صحيفة  مهيريز. 
 »تحركات الجيش املغربي 

ّ
أمس الثالثاء، بأن

لعناصر  املشبوهة  التحركات  على  ردًا  تأتي 
القيام  وإعالنهم  الــحــدود،  على  البوليساريو 
بـــمـــنـــاورات ســريــة رصـــدهـــا الــقــمــر الــصــنــاعــي 
ــق 

ّ
الــذي وث العسكري )محمد الــســادس – ب(، 

بحضور  الــبــولــيــســاريــو،  مليشيات  تــحــركــات 
الجمهورية  يسمى  ما  رئيس  غالي،  إبراهيم 

ــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــحــ ــ ــة«. وأوضــ ــ ــراويـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
»عــنــاصــر الــجــيــش املــغــربــي تــلــقــت عــقــب هــذه 
الــجــنــراالت  الــتــطــورات تعليمات صــارمــة مــن 
ــقــــل الــــجــــيــــش مــــــن الــــثــــكــــنــــات املــــــوجــــــودة  ــنــ بــ
ــدن الـــكـــبـــرى إلــــى الـــصـــحـــراء«. وأكــــــدت أن  ــاملـ بـ
التحركات  املغربي سيرد على هذه  »الجيش 
باالستعداد ملناورات كبيرة، ستقام على بعد 
العازل«، الفتة  األمني  الجدار  كيلومترات من 
إلــــى أن »الــجــيــش ســيــســتــخــدم فــيــهــا أســلــحــة 
ثــقــيــلــة وطـــائـــرات اقــتــنــاهــا املـــغـــرب أخـــيـــرًا من 

الواليات املتحدة وفرنسا والصني«.
وســبــق لــلــمــتــحــّدث الــرســمــي بــاســم الحكومة 
اعــتــبــر عقب  أن  الــخــلــفــي،  املــغــربــيــة، مصطفى 
انعقاد املجلس الحكومي األسبوعي، الخميس 
 »تـــلـــويـــح جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 

ّ
ــي، أن ــاضــ املــ

ــي لــلــســيــارات يــمــّر من  بــاعــتــراض ســبــاق دولــ
تحت  الواقعة  الصحراوية،  الكركرات  منطقة 
عهدة بعثة املينورسو، هي تهديدات يائسة«. 
وأكــــد أن »مــــا تــقــوم بـــه جــبــهــة الــبــولــيــســاريــو 
ــــض مـــــــــرور الــــــرالــــــي الــــــدولــــــي مــن  ــرفـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
الصحراء، باعتبار أن تلك املنطقة، بحسبها، 
ليست صــحــراء مــغــربــيــة، هــو اســتــفــزاز يضع 
املتحدة  األمـــم  مــع  مواجهة  فــي  البوليساريو 

وليس مع املغرب فقط«.
ـــن كــان  وأوضــــــح الــخــلــفــي أن »مــجــلــس األمــ
ــًا فــــي هـــذا  ــ ــــحـ ــي قـــــراراتـــــه وواضـ صـــريـــحـــًا فــ
الــشــأن، بـــأن أي ســلــوك مــن هـــذا القبيل هو 
بــمــثــابــة اســتــفــزاز وتــهــديــد لــالســتــقــرار في 
األممية  الهيئة  »دعـــوة  أن  مــردفــًا  املنطقة«، 
كانت واضحة إلى االمتناع عن القيام بمثل 

هذه السلوكيات«.

رابــــع جــولــة فـــي ســلــســلــة مـــن املـــحـــادثـــات بني 
ــادات فـــي »طـــالـــبـــان« واملـــبـــعـــوث األمــيــركــي  ــيـ قـ

الخاص زملاي خليل زاد.
وتــأتــي املــحــادثــات فــي مــا يــتــداول مسؤولون 
أفـــغـــان ودبـــلـــومـــاســـيـــون فـــي كـــابـــول مــســودة 
اتــــــفــــــاقــــــيــــــة وضـــــعـــــتـــــهـــــا مــــــؤســــــســــــة »رانــــــــــــد 
كــوربــوريــشــن« الــبــحــثــيــة األمــيــركــيــة الـــبـــارزة، 
اتــفــاق ســالم محتمل. وتقترح  وتــرســم معالم 
»رويــتــرز«،  وكالة  عنها  التي كشفت  الوثيقة، 
أن تــســحــب الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــف شمال 
األطــلــســي قــواتــهــمــا الــعــســكــريــة عــلــى مــراحــل 
خالل 18 شهرًا. وتضيف أن بإمكان الواليات 
املـــتـــحـــدة مـــواصـــلـــة تــقــديــم املـــســـاعـــدة املــدنــيــة 
وطــلــب مــســاهــمــات مـــن مــانــحــني آخـــريـــن. ولــم 

واإلمـــــــارات. حينها ســعــت الـــواليـــات املــتــحــدة 
للضغط على »طالبان« عبر باكستان، بهدف 
نــقــل املـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة، إلــــى أبــوظــبــي، 
»العربي  كما كشفت مصادر متابعة للملف لـ
الجديد«. وأوضحت املصادر أن إدارة الرئيس 
لتسليم ملف  ترامب سعت  دونــالــد  األميركي 
السعودية،  القيادة  إلــى  األفغانية  املصالحة 
وأن يــتــم تــوقــيــع اتــفــاق ســـالم بــني »طــالــبــان« 
والــحــكــومــة األفــغــانــيــة فــي الـــريـــاض، فــي حــال 
نــجــحــت املــفــاوضــات فــي اإلمــــــارات، وذلــــك في 
السعودي، محمد  العهد  ولــي  سياق تصوير 
بـــن ســلــمــان، عــلــى أنـــه صــانــع ســـالم ووســيــط 

ناجح في حل النزاعات.
وتــنــطــلــق الـــضـــغـــوط األمـــيـــركـــيـــة مـــن منطلق 
»طالبان«.  عالقة الجيش الباكستاني القوية بـ
حتى أن مسؤولني أميركيني كانوا قد اتهموا 
باكستان في أوقــات سابقة بأنها توفر مالذًا 
آمنًا ملتشددي الحركة في مناطقها الحدودية 
الــخــارجــيــة.  ســيــاســتــهــا  ملصلحة  وتستغلهم 
ويــحــضــر فــي الـــصـــورة أيــضــًا حــــراك إمــاراتــي 
نحو باكستان، إذ أودعت اإلمارات مبلغ ثالثة 
مليارات دوالر في البنك املركزي الباكستاني 
»رشــوة  أخــيــرًا، فــي خــطــوة يمكن تفسيرها كـــ
سياسية« لتسريع الضغط الباكستاني على 
ــان« لــلــســيــر فـــي الـــتـــفـــاوض مع  ــبـ ــالـ حـــركـــة »طـ
كابول واألميركيني برعاية إماراتية-سعودية. 
وكـــان ولــي عهد أبــوظــبــي، محمد بــن زايـــد آل 
نهيان، قد زار إسالم أباد األحد، ولفت حينها 
اســتــقــبــالــه مـــن ِقــبــل رئــيــس الــحــكــومــة عــمــران 
خــان لــدى وصــولــه فــي قــاعــدة الــقــوات الجوية 

الباكستانية.

الحشد العشائري 
والشعبي

االستفتاء 
التمهيدي 

في مصر

»داعــش«  مسلحة خاّصة بها ملقاتلة تنظيم 
خالل احتالله املدن في شمال العراق وغربه.

وبــحــســب مــواطــنــني مـــن تــلــك املــنــاطــق، فــإن 
»االنـــتـــهـــاكـــات كــثــيــرة، وغــالــبــيــتــهــا تــرتــبــط 
بتضييق الخناق على الحريات الشخصية، 
باإلضافة إلى الضرب واإلهانات في نقاط 
أمـــوال،  على  للحصول  واالبــتــزاز  التفتيش 
وليس انتهاًء بمنع املحاصيل الزراعية من 
املرور إلى قرى ومدن عدة من دون الحصول 
على ضريبة أو حصة مالية من املحاصيل، 
عرف محليًا بالخوة«. وأكــدوا أن 

ُ
وهي ما ت

إلى  وصلت  العشائري  الحشد  »تــجــاوزات 
املحاسبة على مالبس املواطنني، إذ يتدخل 
بعض العناصر في نقاط التفتيش في قرى 
مــحــافــظــة صــــالح الـــديـــن بــتــوبــيــخ الــشــبــاب 
على مالبسهم وعلى طريقة قّص شعرهم، 
إنــمــا بتدخلهم  وال ينتهي األمـــر عند ذلـــك، 
أيضًا بعمل الدوائر واملؤسسات الحكومية 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة، أو بــمــبــادئ الــحــريــة أو 
املساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا باملزيد 
مـــن الـــضـــمـــانـــات«. وســيــهــدف هــــذا الــتــعــديــل 
بـــالـــطـــبـــع، فــــي حـــــال طـــرحـــه فــــي االســتــفــتــاء 
ــال نــصــوص مستقبلية  وتــمــريــره، إلـــى إدخــ
ال تقتصر على زيـــادة مــدة الــواليــة الــواحــدة 
فقط إلــى 6 سنوات، كما هو متداول حاليًا، 
بــل يــمــكــن إتــاحــة تــجــديــد الـــواليـــة إلـــى مــا ال 
نهاية، كما حدث في التعديالت الدستورية 
السادات  أنــور  الراحل  الرئيس  أجراها  التي 
عام 1980 على دستور 1971. وبالتالي فإن 
تعديل تلك الفقرة سيؤدي لفتح آفاق جديدة 
أمام التعديالت املرتقبة، من دون االضطرار 
إلى حلول التفافية، كإنشاء مجلس رئاسي 
انتقالي يكون السيسي على رأسه بعد نهاية 
واليته الثانية، أو تسليم الرئاسة لشخصية 
مأمونة لفترة معينة مع التحّكم الكامل في 
الدولة من منصب آخر، كما حدث في روسيا 
بني الرئيس فالديمير بوتني ورئيس الوزراء 

ديمتري ميدفيديف.
ــكــــرة االســـتـــفـــتـــاء  وأضـــــافـــــت املـــــصـــــادر أن فــ

بغداد ـ زيد سالم

ـــة مـــــحـــــررة  ــــيـــ ــــراقــ ســــجــــلــــت مــــــــــدن عــ
ــة تــــوّرطــــت بــهــا  ــتـــهـــاكـــات واضــــحــ انـ
قوات عشائرية وفصائل محلية من 
أبنائها، تضّمنت عمليات اعتقال »مزاجية« 
الشتائم  باستخدام  مــرورًا  ط، 

ّ
وابــتــزاز وتسل

والرصاص الحي خالل تجوالهم في دوريات 
بـــني املــــنــــازل، وانـــتـــهـــاًء بــتــدخــلــهــم فـــي ملف 
والتعيني  التوظيف  وملف  اإلعــمــار  عمليات 
ــيـــع  ــابـ ــة. وخـــــــالل األسـ ــيـ ــكـــومـ بــــالــــدوائــــر الـــحـ
املــاضــيــة تــوالــت شــكــاوى مــواطــنــني مــن مــدن 
املوصل والبعاج والقيارة وربيعة والشرقاط 
والقائم،  والــرمــادي وهيت وحديثة  وتكريت 
كــشــفــت عـــن قـــيـــام مــجــمــوعــات مـــن »الــحــشــد 
العشائري«، املنتمية لعشائر الجبور وشمر 
وعــامــر والــبــو فــهــد والــبــو ذيـــاب والجغايفة 
ــرى، بــتــشــكــيــل فصائل  ــ والــعــبــيــد وقــبــائــل أخـ

القاهرة ـ العربي الجديد

يــســتــمــر نــــظــــام الـــرئـــيـــس املـــصـــري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي فـــي الــبــحــث 
عــــن شـــكـــل مـــنـــاســـب لــتــفــعــيــل خــطــة 
ــة  ــهـ ــة، فـــــي مـــواجـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــديــــالت الـ ــعــ ــتــ الــ
ــظــات دولـــيـــة، أوروبـــيـــة بــصــفــة خــاصــة، 

ّ
تــحــف

ومــخــاوف مــن تحرك واســع مــن الكونغرس 
تمرير هادئ  إلى  وأخيرًا يسعى  األميركي، 
لــخــطــة الــتــعــديــل مــن دون اســتــفــزاز مشاعر 
املصريني ودفعهم للنزول إلى الشوارع ضد 

استمرار حكم السيسي ألجل غير مسمى.
وفــــي ســيــاق املــبــاحــثــات الــــدائــــرة عــلــى مـــدار 
الساعة بــني جــهــات وأجــهــزة مختلفة داخــل 
الــــدولــــة، تــبــدو رغــبــة دائـــــرة الــســيــســي قــويــة 
لتفجير أكبر قدر ممكن من بالونات االختبار 
للنظام، بغية  املــوالــيــة  اإلعـــالم  عبر وســائــل 
إرباك املشهد السياسي والعواصم األجنبية 
املــراقــبــة، بــني رفـــع ســقــف الــتــوقــعــات أحيانًا 
وخفضه في أحيان أخرى، إلى حني الوصول 
إلى صيغة مناسبة يمكن تمريرها من دون 
مشاكل داخلية أو خارجية، وبسرعة أيضًا، 
تحسبًا لــرحــيــل الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ترامب بعد انتهاء فترة رئاسته األولى، وهو 
السيسي على تمرير  الــذي يراهن  الشخص 

التعديالت في وجوده.
وكشفت مصادر حكومية لـ«العربي الجديد«، 
ــنـــاك مــقــتــرحــًا جــــديــــدًا يـــهـــدف لــتــمــريــر  أن هـ
التعديالت في أجواء »أكثر هدوءًا وتدريجًا«، 
ل في »إجراء تعديل دستوري مبكر هذا 

ّ
يتمث

العام على املادة 226 في الدستور، الخاصة 
فقرتها  والــتــي تحظر  الــتــعــديــل،  ــراءات  ــإجـ بـ
ــادة الــخــاصــة بمنع  ــاملـ الــخــامــســة املـــســـاس بـ
من  أكثر  الجمهورية  رئيس  انتخاب  إعـــادة 
مرة«، كما »تعديل فترة الوالية )وهي مسألة 
لم يحصنها الدستور وتمثل ثغرة واضحة( 
أو 8 ســنــوات، وال   6 الــواليــة  بحيث تصبح 
تــقــتــصــر عـــلـــى 4 ســــنــــوات فــــقــــط«. ويــقــتــرح 
أصحاب هذا املشروع أن يقتصر االستفتاء 
األول عــلــى تــعــديــل هـــذه املـــــادة، بــحــيــث يتم 
ــتـــخـــاب رئــيــس  ــانـ ــذف الــــجــــزء الــــخــــاص بـ ــ حــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــن الـــفـــقـــرة الـــخـــامـــســـة مــنــهــا، 
والتي نصها »فــي جميع األحـــوال، ال يجوز 
انتخاب  بــإعــادة  املتعلقة  النصوص  تعديل 

ــقـــاوالت،  والــتــدخــل بــالــتــعــيــيــنــات وحــتــى املـ
ــــول عـــلـــى خــــط فـــــرض مـــقـــاولـــني  ــــدخـ عـــبـــر الـ
ومــســتــثــمــريــن بــقــوة الــســالح عــلــى الــجــهــات 

املحلية«.
وأكد محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، 
ــي مـــــدن املـــحـــافـــظـــة،  حـــصـــول االنـــتـــهـــاكـــات فــ
املــوصــل والــبــعــاج، مشيرًا فــي حديٍث  ومنها 
»العربي الجديد«، إلى أن »قوات من الحشد  لـ
املــدن  داخـــل  التزاماتها  تــعــرف  ال  العشائري 
ينبع  املــواطــنــني، وسلوكها  وال تعي حــقــوق 
على  تعتمد  الــتــي  الــعــشــائــريــة  مــن خلفيتها 
األعــــــــراف أكـــثـــر مـــمـــا تــعــتــمــد عـــلـــى الـــقـــانـــون 
»الــقــادة  أن  أن تطبقه«. وأوضـــح  الـــذي يجب 
الــعــســكــريــني واألمـــنـــيـــني فــــي هــيــئــة الــحــشــد 
الــشــعــبــي عــلــى عــلــم بـــهـــذه الـــتـــجـــاوزات على 
املــواطــنــني، ولــكــن يــبــدو أن الــقــرار العسكري 
ــا زال صـــعـــبـــًا، بــســبــب  ــ ــأن مـــصـــيـــرهـــم مـ ــشــ بــ
والحاجة  املناطق  تلك  في  األمنية  الفراغات 

لهؤالء املسلحني«.
وأضاف أن »عناصر الحشود العشائرية في 
محافظات البالد غير مدربني على التعامل 
مـــع املـــواطـــنـــني املـــدنـــيـــني، وهــــم بــحــاجــة إلــى 
تــأهــيــل كــامــل وتــدريــب كــي يــكــونــوا قــادريــن 
ــع املــــدن أو  عــلــى الــتــعــامــل بــمــا يــنــاســب وضـ

التمهيدي، أو التدريجي، ربما تهدف إلجراء 
دستور  لكتابة  ترقى  قد  واسعة  »تعديالت 
جديد تمامًا«، فالتعديالت املطروحة حاليًا 
الــواحــد، تقتصر  االستفتاء  إطـــار خطة  فــي 
عــلــى نــحــو 10 مــــواد، لــكــن إجــــراء االستفتاء 
الــتــمــهــيــدي ســيــتــيــح لــلــحــكــومــة وقــتــًا أطـــول 
ــتــــوري واســــــع، وإدراج  تــعــديــل دســ إلعــــــداد 

إخراجهم بشكل كامل، وتوكيلهم باملناطق 
الــنــائــيــة والـــصـــحـــراويـــة لــحــمــايــتــهــا، وتـــرك 
قوات نظامية من جيش وشرطة داخل املدن 
ألنــهــا تــدربــت بــمــا يــكــفــي عــلــى الــتــعــامــل مع 
املواطنني«. ولفت النجيفي إلى أن »الحشد 
مرغوب  غير  املوصل  مدينة  في  العشائري 
ــــدن، وأن الــحــاجــة إلــيــه  فــيــه مـــن قــبــل أهـــل املـ
تكمن في مناطق أطراف املحافظة واألرياف، 
مــثــل مــنــاطــق الــجــزيــرة وبــاديــة الــجــزيــرة، ال 
سيما أن اإلرهابيني يتخذون منها مالذات 
ــؤالء املــســلــحــني حــمــايــة تلك  آمـــنـــة، وعــلــى هــ

املناطق، وترك املدن«.
وفــــي صــــالح الـــديـــن، مــنــعــت مــجــمــوعــات من 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« و»الــحــشــد الــعــشــائــري«، 
عــبــر نــقــاط تفتيش عــلــى الــطــرق الــرئــيــســيــة، 
مـــــــرور الـــبـــضـــائـــع واملــــــواشــــــي واملـــحـــاصـــيـــل 
الــزراعــيــة مــن املــديــنــة إال بعد دفــع أمـــوال من 
التجار إلى العناصر املسلحة، حسبما كشف 
ــريـــم. وأضــــاف  ــكـ الـــنـــائـــب الـــســـابـــق شـــعـــالن الـ
»االنتهاكات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الكريم 
بعد عمليات  منذ سنوات وتحديدًا  تمارس 
ضد  العراقية  الــقــوات  قادتها  التي  التحرير 
ــــش، تـــحـــديـــدًا فـــي املـــنـــاطـــق الــتــي  تــنــظــيــم داعــ
أوكلت مهام حمايتها بعد التحرير لفصائل 
تــــدعــــي انــــتــــمــــاءهــــا لـــلـــحـــشـــديـــن الـــعـــشـــائـــري 
والــشــعــبــي«. ولــفــت إلـــى أن »مــحــافــظ صــالح 
الـــديـــن ورئـــيـــس مــجــلــس املـــديـــنـــة، بــاإلضــافــة 
إلى عدد من املسؤولني أبرقوا لنائب رئيس 
املهندس،  مهدي  أبــو  الشعبي  الحشد  هيئة 
ــافــــة لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء عــلــى  بــــاإلضــ
اعتباره القائد العام للقوات املسلحة، لشرح 
ما يجري في املدينة، إال أن االستجابة كانت 
أقــل من املطلوب«. أمــا في كــركــوك، وتحديدًا 
فــــي املــــنــــاطــــق الـــعـــربـــيـــة، فــســيــطــر »الـــحـــشـــد 
لم  الذين  النازحني  أراضــي  العشائري« على 

تتوفر لهم فرص العودة لديارهم.
في السياق، أفاد ضابط بالجيش في مدينة 
»العربي الجديد«، بأنه »أوكلت  لـ الحويجة، 
الحويجة  حماية  العشائري  الحشد  لقوات 
بـــعـــد تـــحـــريـــرهـــا، ولــكــنــهــم يـــســـيـــطـــرون اآلن 
على موارد هذه األراضي، الزراعية تحديدًا، 
أكثرية  وتــعــود  منها،  يقترب  مــن  ويمنعون 
هـــذه األراضــــي إلـــى نــازحــني لــم يــعــودوا إلــى 
املدينة حتى اآلن«. وأوضح أن »الحشد كان 
 إيجابيًا في استتباب األمن في املناطق 

ً
عامال

املحررة، إال أنه لم يكن بعيدًا عن السياسة، 
فــطــبــيــعــة تـــشـــكـــيـــل هــــــذا الـــحـــشـــد وقـــيـــادتـــه 
الـــعـــشـــائـــريـــة ســـمـــحـــت لـــبـــعـــض األشــــخــــاص 
لديهم نفوذ عشائري قوي باستخدام  ممن 
سلطة الحشد بطرق غير قانونية، وأدت إلى 
ظــهــور كــثــيــر مــن االنــتــهــاكــات والــســلــوكــيــات 
مــدنــيــني بحجة  بــاعــتــقــال  الــســلــبــيــة، متمثلة 
انــتــمــائــهــم لــتــنــظــيــم داعـــــش، وتــعــيــني أقــــارب 
قـــيـــاديـــني بــالــحــشــد الــعــشــائــري بــالــوظــائــف 
صل من كانوا 

ُ
التي أصبحت شاغرة والتي ف

يــتــولــونــهــا مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة النــتــمــائــهــم 
ــو الــحــشــد  ــاديــ ــيــ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم. وقــــــد أصــــبــــح قــ

العشائري أشبه باإلقطاعيني«.
ــر األمــــــنــــــي عــبــد  ــيــ ــبــ ــخــ إلــــــــى ذلــــــــــك، فـــــّســـــر الــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــثـــاوي، لـ ــيـ ــلـــه الـــعـ الـ
من  مجموعات  تمارسها  التي  »االنتهاكات 
الحشد الشعبي والحشد العشائري، ليست 
جـــديـــدة، بـــل بــــدأت مــنــذ أول أيــــام الــتــحــريــر، 
ــد،  ــ ــر واحــ ــ ــلـــى وتــ ــذه الـــــقـــــوات عـ ــ إذ تـــعـــمـــل هــ
وهــو أنــهــا صاحبة الفضل فــي طــرد تنظيم 
داعــــش. بــالــتــالــي فــهــي تــمــارس االنــتــهــاكــات 
الــقــانــون، وهناك  والــتــجــاوزات تحت سلطة 
تعتيم إعالمي على هذه الحوادث، خصوصًا 
أن بـــعـــض املــــواطــــنــــني يــخــشــى الـــكـــشـــف عــن 
االنــتــهــاكــات ضـــده، فــذلــك قــد يكلفه حياته«. 
وأضــــــاف أن »الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة تــتــحــّمــل 
مسؤولية أي انتهاك يحصل ضد أي مواطن، 
فهي بشكل يومي تعلن عن أن هذه الحشود 
تابعة لها وتعمل تحت إمرتها. مع العلم أن 
بقاء هذه القوات داخل املدن لم يعد ضروريًا، 
ــنــــي لــلــشــرطــة  ــلـــف األمــ وال بــــد مــــن إعـــــــادة املـ
ــود عــنــاصــر  ــ ــ املـــحـــلـــيـــة حــــصــــرًا، ويــــكــــون وجـ

الحشد على الحدود مع الجيش«.

عــشــرات املــــواد فــيــه. وأوضــحــت املــصــادر أن 
مقترحي هذه الفكرة يرون أن نجاح الدولة 
في تمرير االستفتاء األول في صورة »أخذ 
ل 

ّ
إذن الــشــعــب فــي تــعــديــل الــدســتــور« سيقل

ــيــــة بـــنـــســـبـــة مـــعـــتـــبـــرة،  ــغــــوط الــــخــــارجــ الــــضــ
وسيسمح بالعبث بمواد أخرى ال يطاولها 
التعديل املحدود بالشكل الذي يروج له اآلن.
ــا بــــاقــــي فــــقــــرات املــــــــادة 226 والـــخـــاصـــة  ــ أمــ
ــــوارد  بــــإجــــراءات تــعــديــل الـــدســـتـــور، فــمــن الـ
ــة االســـتـــفـــتـــاء  ــًا تـــعـــديـــلـــهـــا، فـــــي خــــطــ ــ ــــضـ أيـ
إجــراءات  وذلــك لضمان »سرعة  التمهيدي، 
الفقرات  التالية«. وتنص هذه  االستفتاءات 
مس 

ُ
عــلــى أنـــه »لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، أو لخ

أعــضــاء مجلس الــنــواب، طلب تعديل مــادة، 
ــواد الــــدســــتــــور، ويــــجــــب أن  ــ ــ أو أكــــثــــر مــــن مـ
ُيــذكــر فــي الــطــلــب املــــواد املــطــلــوب تعديلها، 
ــوال،  وأســــبــــاب الــتــعــديــل. وفــــي جــمــيــع األحــــ
يناقش مجلس النواب طلب التعديل خالل 
ثـــالثـــني يـــومـــًا مـــن تـــاريـــخ تــســلــمــه، ويــصــدر 
املــجــلــس قــــراره بــقــبــول طــلــب الــتــعــديــل كليًا، 
ُرفـــض  أعـــضـــائـــه. وإذا  بــأغــلــبــيــة  أو جــزئــيــًا 
الــطــلــب ال يــجــوز إعــــادة طــلــب تــعــديــل املـــواد 
التالي. وإذا  االنعقاد  ذاتها قبل حلول دور 
يناقش  التعديل،  طلب  على  املجلس  وافـــق 
نصوص املواد املطلوب تعديلها بعد ستني 
ــق على  ــإذا وافــ يــومــًا مـــن تـــاريـــخ املـــوافـــقـــة، فــ
عرض  املجلس،  أعــضــاء  عــدد  ثلثا  التعديل 
ثالثني  خــالل  عليه  الشعب الستفتائه  على 
يومًا من تاريخ صدور هذه املوافقة، ويكون 
الــتــعــديــل نــافــذًا مــن تــاريــخ إعـــالن النتيجة، 
الصحيحة  األصـــوات  عــدد  أغلبية  وموافقة 
لــلــمــشــاركــني فـــي االســـتـــفـــتـــاء«. ووفـــقـــًا لتلك 
الــفــقــرات، فــإن إجــــراءات االستفتاء قــد تمتد 
لتستغرق أكثر من ثالثة أشهر، األمــر الذي 
يـــرى فــيــه الــنــظــام إطــالــة غــيــر مــرغــوبــة ألمــد 
املصادر،  املمكن، بحسب  من  وأنــه  العملية، 

اختصار دور البرملان أو تسريعه.
ــان الــتــرويــج اإلعــالمــي لــضــرورة تعديل  وكـ
ــــدأ فــــي مـــصـــر مـــنـــذ عـــامـــني،  ــتـــور قــــد بـ الـــدسـ
لكنه تراجع بشكل واضح في أعقاب القرار 
آخر  األميركي بتجميد جــزء وتأجيل جــزء 
مـــن املـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة واالقــتــصــاديــة 
ــيـــادات  ــروج بـــعـــض قـ ــ ــة خــ ــ ــــى درجــ ــر، إلـ ملـــصـ
ــة الــــداعــــمــــة لــلــســيــســي  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ األكــــثــــريــــة الـ
بــتــصــريــحــات تــنــتــقــد الــتــعــديــل الــدســتــوري 
وتحذر منه بعد أيام معدودة من ترويجهم 
ــادر حـــكـــومـــيـــة أخــــــرى مــا  لـــــه. وأكــــــــدت مــــصــ
نشرته »الــعــربــي الــجــديــد« فــي 8 سبتمبر/ 
أيـــلـــول املـــاضـــي، وتـــداولـــتـــه بــعــدهــا وســائــل 
إعــالم أخــرى، عن أن السيسي تلقى تقارير 
مــخــابــراتــيــة تــوصــي بــضــرورة اإلســــراع في 
وإتباعه  الــدســتــور  تعديل  استفتاء  إجـــراء 
بإجراءات لتقليل القيود على املجال العام، 
ــد تــخــصــيــص نــســبــة مــن  ــد تـــصـــل إلـــــى حــ قــ
املقاعد لفصيل معارض، ُينصح بأن يكون 
نــاصــريــًا، وذلـــك لتحقيق هــدفــني: األول هو 
استغالل وجود ترامب وإدارته التي ال تبدي 
الدستور  لتعديل  تذكر  ممانعة  اآلن  حتى 
أو زيادة صالحيات السيسي، عكس سلفه 
بــاراك أوباما الــذي لم يكن يقبل بالسيسي 
السابقة  منافسته  أو  للجمهورية  رئــيــســًا 
يقتصر  أال  املتوقع  كلينتون. ومن  هيالري 
أي تعديل دستوري على مد فترة الرئاسة، 
بــل سيمتد أيــضــًا إلزالــــة أي عــوائــق تحول 
دون مــمــارســة الــســيــســي لــســلــطــة مــبــاشــرة 
على كــل سلطات ومــرافــق الــدولــة، وأبــرزهــا 
 عن حذف بعض 

ً
القضائية، فضال السلطة 

الحالي  الدستور  التي يمنحها  الضمانات 
لـــوســـائـــل اإلعــــــالم والـــصـــحـــافـــيـــني، وإعـــــادة 

صياغة املواد املنظمة مليزانية الدولة.

ترفض »طالبان« مشاركة الحكومة في المحادثات )نوراهلل شيرزاده/فرانس برس(

)Getty/يريد السيسي تمرير التعديالت خالل رئاسة ترامب )مارك ويلسون

استغل »الحشد« الفراغ األمني )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يقوم عناصر 
»الحشد العشائري« 
و»الحشد الشعبي« 

بانتهاكات عدة في 
المدن المحررة من 

غرب العراق وشماله، 
في ظّل عدم قدرة 

السلطات الشرعية 
على تعيين بديل 

عنهم، خشية من 
بروز فراغ أمني يعيد 

زمن »داعش« إلى 
األذهان، وهو ما 

يخشاه األهالي أيضًا

التحّفظات الدولية والمخاوف من استفزاز المصريين،  في مواجهة 
الدستورية،  التعديالت  لتمرير  مناسب  شكل  عن  السيسي  نظام  يبحث 

ليبرز مقترح جديد بإجراء استفتاء أول على تعديل المادة 226
خاصقضية

انتهاكات بالجملة 
في غرب العراق وشماله

أحدث أفكار نظام السيسي 
لتمرير التعديالت الدستورية

تحليلتقرير

ال نقبل 
بالتجاوزات
اعترف القيادي في 

»الحشد العشائري« طارق 
العسل، لـ»العربي الجديد«، 

بأن »اإلساءة للمواطنين 
موجودة، وحدثت في 

أكثر من مرة، من قبل 
عناصر تابعين للحشد 

العشائري، ونحن ال نقبل 
بها، سواء كانت من العشائر 

أو الشرطة أو الجيش، 
وبإمكان المواطنين تقديم 

شكواهم إلى الشرطة«.

قوات من الحشد 
العشائري ال تعرف 

التزاماتها داخل المدن

الترويج لتعديل الدستور 
تراجع بعد تجميد 
مساعدات أميركية

عناصر العشائر غير 
مدربين على التعامل مع 

المواطنين المدنيين

قد يكون سبب إلغاء 
محادثات قطر هو ضغط 

باكستان على طالبان

استنفر الجيش المغربي 
قواته بمناطق الجنوب 

على حدود الجزائر

مقترح جديد لتمرير 
التعديالت في أجواء 

»أكثر هدوءًا«

بعدما أعلن مسؤولون 
من »طالبان« عقد 

محادثات مع مسؤولين 
أميركيين اليوم وغدًا 

في قطر، عادت الحركة 
للتراجع عن المشاركة

بعدما اعتقد كثيرون أّن 
ملف نزاع الصحراء تّمت 

حلحلته من خالل لقاءات 
جنيف، عادت التكهنات 

بإجهاض هذه التحركات 
الدبلوماسية
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67
سياسة

  شرق
      غرب

الحكومة اليمنية 
تهدد باستئناف معركة 

الحديدة 

اليمني خالد  الخارجية  هدد وزيــر 
الــيــمــانــي )الـــــصـــــورة(، بــاســتــئــنــاف 
لم يلتزم  الحديدة، في حــال  معركة 
الـــحـــوثـــيـــون بـــاتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم. 
وقـــال الــيــمــانــي، مــن الــريــاض، خالل 
اجـــتـــمـــاع مــــع ســــفــــراء الــــــــدول الــــــ18 
املعنية بمتابعة العملية السياسية 
فـــي الــيــمــن، إن »الــتــعــثــر فـــي تنفيذ 
ــاق الــــحــــديــــدة ســيــنــعــكــس عــلــى  ــفــ اتــ
ــاورات  ــ ــــشـ مـــوقـــف الـــحـــكـــومـــة مــــن املـ
القادمة«، املقررة الشهر الحالي في 
ــدول األوروبــــيــــة. وأضـــاف  ــ إحــــدى الـ
الــيــمــانــي أن أي مـــشـــاورات جــديــدة 
»يــجــب أن تــكــون واضــحــة األهـــداف 
واألطـــــــــر واآللـــــــيـــــــات، وفــــــق ســـقـــوف 
ــة واضــــحــــة تــــحــــدد إمــكــانــيــة  ــيـ ــنـ زمـ
قــيــاس عملية الــتــقــدم، خــاصــة فيما 
النار،  إطــالق  وقــف  بمراقبة  يتعلق 
ألن صبر القوات الحكومية والقوات 
املشتركة سينفد، وهذا يهدد اتفاق 

استوكهولم بصورة كبيرة«.
)العربي الجديد(

السعودية: مقتل 
شخصين في القطيف

أعــلــنــت قـــنـــاة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
»شـــخـــصـــني  أن  الــــــثــــــالثــــــاء،  أمــــــــس 
ــقــــي الــقــبــض عــلــى آخــريــن  لــ

ُ
ـــتـــال وأ

ُ
ق

ــة فـــــي الـــقـــطـــيـــف  ــيــ ــنــ ــلـــيـــة أمــ فـــــي عـــمـ
ــافــــت أن  ــة«. وأضــ ــعـــوديـ بـــشـــرق الـــسـ
باستهداف  مــتــورطــون  »املــطــلــوبــني 
األمن وتعطيل مشاريع التنمية في 

القطيف«.
)رويترز(

حي استيطاني جديد 
جنوبي بيت لحم

ذكــــــــــــــــرت صـــــحـــــيـــــفـــــة »هــــــــــآرتــــــــــس« 
ــاء، أن  ــثــــالثــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الــ
ــم،  »الــحــكــومــة خــصــصــت 1200 دونـ
لــبــنــاء حـــي اســتــيــطــانــي جـــديـــد، في 
مــســتــوطــنــة إفـــــــرات، جـــنـــوب مــديــنــة 
الغربية«.  الضفة  بيت لحم، جنوب 
ــد  ــديــ ــجــ الــ »الـــــــحـــــــي  أن  وأضــــــــافــــــــت 
ــيــــة فــي  ــنــ ــبــ ــة املــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ســــيــــوســــع املـ
املسماة غوش  االستيطانية  الكتلة 
عـــتـــصـــيـــون، لــتــصــل إلـــــى ضـــواحـــي 
من  الفلسطينية  لــحــم  بــيــت  مــديــنــة 
تكتمل  وبــذلــك  الجنوبية،  الناحية 

إحاطة املدينة باملستوطنات«.
)األناضول(

االحتالل يعتقل منفذ 
عملية فدائية

نــقــلــت وســـائـــل إعــــالم عــبــريــة، أمــس 
الـــــــثـــــــالثـــــــاء، عـــــــن مـــــــصـــــــادر أمــــنــــيــــة 
اإلثنني،  مساء  تمّكنها،  إسرائيلية، 
الذي  البرغوثي،  عاصم  اعتقال  من 
تتهمه باملشاركة في تنفيذ عمليتي 
ــتـــل فــيــهــمــا جـــنـــديـــان  ــار قـ ــ إطـــــــالق نــ
إسرائيليان وأصيب آخر، باإلضافة 
8 مستوطنني على  إلــى جــرح نحو 
األقل، قبل نحو ثالثة أسابيع. ونقلت 
صحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، أن 
»االعتقال تّم في قرية أبو شخيدم، 
الـــقـــريـــبـــة مــــن مــســقــط رأســــــه كـــوبـــر، 
شــمــال غـــرب مــديــنــة رام الــلــه، وســط 

الضفة الغربية«.
)األناضول(

مصر تعيد فتح معبر 
رفح أمام العالقين فقط

ــم مــعــبــر رفـــح  ــاسـ ــن املـــتـــحـــدث بـ ــلـ أعـ
الــتــابــع لحكومة حــمــاس، وائـــل أبو 
»السلطات  أن  الــثــالثــاء،  أمــس  عمر، 
ــــذا املــعــبــر  ــادت فـــتـــح هـ ــ ــ املـــصـــريـــة أعـ
الــــــحــــــدودي مـــــع مـــصـــر فـــــي اتـــجـــاه 
ــام الــعــالــقــني فــقــط لــلــعــودة  ــد أمــ واحــ
إلـــى قــطــاع غــــزة، فــيــمــا أغــلــقــتــه أمــام 
املغادرين«. وأضاف أن »فتح املعبر 
يتم ليوم واحــد، ومن غير الواضح 
إذا كــــان ســيــتــم الـــتـــمـــديـــد«. وقــالــت 
وزارة الداخلية التابعة لحماس، في 
بيان، إن السلطات املصرية أبلغتها 
اتجاه  فــي  املعبر سيكون  بــأن عمل 

الوصول فقط وإلدخال البضائع. 
)فرانس برس(

صالح الدين الجورشي

مـــرت قــرابــة ثــمــانــي ســنــوات عــلــى أول عملية 
إرهـــابـــيـــة شــهــدتــهــا الـــســـاحـــة الــتــونــســيــة في 
الــروحــيــة  مــنــطــقــة  فـــي  مـــايـــو/أيـــار 2011   18
مــــن واليــــــة ســـلـــيـــانـــة، وصـــــــواًل إلـــــى الــعــمــلــيــة 
ــتـــي تـــمـــت فــــي قــريــة  االســـتـــبـــاقـــيـــة األخــــيــــرة الـ
جلمة مــن واليـــة ســيــدي بــوزيــد. وعــلــى الرغم 
من أن جماعات »السلفية الجهادية« املحلية 
واإلقليمية ُمنيت طيلة الفترة السابقة داخل 
تونس وخارجها بالفشل عسكريًا وسياسيًا 
قدراتها  تجديد  من  تمّكنت  أنها  إال  ودينيًا، 
ــلــــى تـــوجـــيـــه ضـــربـــات  ــرار، وعــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــى االسـ عـ
موجعة من حني آلخــر إلــى عــدد من األمنيني 
من  اليوم  حتى  عددهم  اقترب  والعسكريني، 
املطروح  مائتي ضحية في تونس. والسؤال 
هو: من أين تستمد هذه املجموعات قدرتها 
عــلــى تــجــديــد خـــاليـــاهـــا واالســـتـــمـــرار كــتــحــٍد 
خــطــيــر ورئــيــســي لــألمــن الــقــومــي الــتــونــســي، 

على الرغم من خسائرها وتراجع قوتها؟
تــتــمــتــع الــخــاليــا الــنــائــمــة والــنــشــيــطــة بــقــدرة 
عن  بعيدًا  والتحرك  االختفاء  على  ملحوظة 
بحذر  يتنقل  منها  عـــدد  كـــان  وإذا  األضـــــواء. 
شــديــد داخــــل املــــدن بــمــا فـــي ذلــــك الــعــاصــمــة، 
لــه، فــإن خاليا أخــرى  التنّبه  مــن دون أن يتم 
تــعــيــش فـــي الـــكـــهـــوف والــــســــراديــــب الــطــويــلــة 
ــودة فـــي جــبــل الــشــعــانــبــي  ــوجــ والــضــخــمــة املــ
الواقع في مدينة القصرين. هذا الجبل الذي 
والتونسيني  الجزائريني  للمجاهدين  سبق 
قاعدة مهمة وملجأ حصينًا  اتخذوا منه  أن 
االستعمار  املسلح ضد  الكفاح  خــالل مرحلة 
الفرنسي. وعــن األســبــاب التي ال تــزال تحول 
املختبئة  املسلحة  العناصر  مــحــاصــرة  دون 

حضرموت ـ العربي الجديد

تشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، منذ 
أيام، حراكًا سياسيًا واجتماعيًا لتثبيت األمن 
في مديريات الوادي، التي تشهد انفالتًا أمنيًا 
املاضية، وسط مساٍع  الثالث  السنوات  طيلة 
مــن »املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، املــدعــوم 

إماراتيًا، الستغالل الحراك سياسيًا.
وتــنــقــســم مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت إلــــى ســاحــل 
وواد. ويخضع الساحل، الــذي تقع في إطاره 
ــكـــال، عــاصــمــة املــحــافــظــة، لــســيــطــرة  مــديــنــة املـ
ــوات »النخبة  املــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــثــانــيــة وقــ
الــحــضــرمــيــة«، الــتــابــعــة لـــإمـــارات، بينما يقع 
وادي حضرموت تحت سيطرة قوات املنطقة 
قـــوات عسكرية  العسكرية األولــــى، وهــي آخــر 
اليمنية  املحافظات  ملختلف  أفــرادهــا  ينتمي 
ــة، فــــي الــــوقــــت الــــذي  ــظـ ــافـ ــحـ ــــودة فــــي املـ ــــوجـ مـ
حضرموت  ســاحــل  فــي  التجنيد  فيه  يقتصر 

على أبناء املحافظة فقط، وبدعم إماراتي.
وفي إطار التحركات لتثبيت األمن في وادي 
حـــضـــرمـــوت، شــهــدت مــنــطــقــة الــــريــــان، شــرقــي 
مــديــنــة املــكــال، اجــتــمــاعــًا، األحـــد املــاضــي، ضم 
ــًا، ملــنــاقــشــة  ــانــ ــيــ ــمــــاء قـــبـــائـــل ووجــــهــــاء وأعــ زعــ
الــوادي، وتوحيد الجهود  الوضع األمني في 
الــســيــاســيــة والــقــبــلــيــة لــلــضــغــط بــاتــجــاه فتح 
الــــوادي. كما  بــاب التجنيد لضبط األمـــن فــي 
الــلــواء الــركــن فرج  تــرأس محافظ حضرموت، 
املكال،  مدينة  في  املــاضــي،  اإلثنني  البحسني، 
اجتماعًا ضم سلطة وادي حضرموت وزعماء 
ــان الــــــــــوادي. وطـــالـــب  ــ ــيـ ــ ــاء وأعـ ــ ــهـ ــ قـــبـــائـــل ووجـ
املــجــتــمــعــون بــــضــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــنــيــد 
الــعــدد الــكــافــي مــن أبــنــاء الـــــوادي والــصــحــراء 
في األمن والشرطة والقوات الخاصة وجهاز 
ــى جـــانـــب تــرمــيــم وتــأهــيــل  ــارات، إلــ ــبـ ــتـــخـ االسـ
مراكز األجهزة األمنية لبسط األمن في الوادي. 
وعلمت »العربي الجديد« من مصادر مطلعة، 

فــي هـــذا الــجــبــل بــعــد كــل هـــذه الــســنــوات، فــإن 
ــدة 

ّ
ــعــتــبــر مـــن الــجــانــب األمـــنـــي مــعــق

ُ
املــســألــة ت

فهذا  الكثيرون.  يعتقد  كما  بسيطة  وليست 
إلــى حدود  الجبل يحتل مساحة هامة تمتد 
100 كــيــلــومــتــر مـــربـــع، ويــحــتــوي فـــي داخــلــه 
على كهوف ومــســارب وطــرق تمتد إلــى عدد 
القصرين  الجبلية وتربط واليــة  املناطق  من 
ـــني في 

َ
ــكــــاف الـــواقـــعـــت بـــواليـــتـــي جـــنـــدوبـــة والــ

الشمال الغربي.
ويــشــرح العميد مــخــتــار بــن نــصــر لـــ«الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، وهــــو عــســكــري مــتــقــاعــد ويــتــرأس 
اإلرهـــاب«،  ملكافحة  الوطنية  »اللجنة  حاليًا 
ــــن مـــســـاحـــة جــبــل  أن خـــمـــســـني كـــيـــلـــومـــتـــرًا مـ
ــل الــــتــــراب الـــجـــزائـــري.  ــ الــشــعــانــبــي تـــقـــع داخــ
عشرين  نحو  تمّكن  الوطني،  الكفاح  وخــالل 
ألف مقاتل من االختباء داخل هذا الجبل، ولم 
إليهم.  الــوصــول  الــفــرنــســي  الــجــيــش  يستطع 
لــهــذا، وعــلــى الــرغــم مــن قــلــة عـــدد اإلرهــابــيــني 
الذين قد ال يتجاوزون حاليًا املائتي عنصر، 
فإن الجيش التونسي بمعداته الجديدة التي 
حصل عليها منذ سنة ونصف، ال يزال يجد 

صعوبات كبيرة في القضاء عليهم.
ــانـــي الــــــذي يــشــيــر إلـــيـــه بــن  ــثـ ــل الـ ــامـ ــعـ أمـــــا الـ
نـــصـــر، فــيــتــعــلــق بـــالـــحـــاضـــنـــة االجــتــمــاعــيــة 
الــخــاليــا،  هـــذه  منها  تستفيد  الــتــي  الضيقة 
الجهادي«  »السلفي  التيار  أن  املــؤكــد  مــن  إذ 
املــرحــلــة املــاضــيــة مــن كسب  لــم يتمكن طيلة 
تعاطف التونسيني الذين تضرروا كثيرًا من 
العمليات التي قام بها هؤالء والتي أحدثت 
ضـــررًا بــالــغــًا بــقــطــاع الــســيــاحــة وبــاالقــتــصــاد 
املــحــلــي. وهــنــاك رفـــض قــاطــع مــن قــبــل عموم 
الــشــعــب لــدعــوة هـــؤالء الــخــروج عــلــى الــدولــة 
ى ذلك بوضوح في مختلف 

ّ
وتكفيرها، وتجل

املــنــاســبــات وفــي أعــقــاب كــل عملية إرهــابــيــة. 
أن  أثبتت  والعسكرية  األمنية  األبــحــاث  لكن 
هذه الجماعات استفادت من بعض الروابط 
الــعــائــلــيــة الــضــيــقــة داخــــل األحـــيـــاء واملــنــاطــق 
الجبلية، حيث يعتبر من »العار« تسليم األخ 
أو ابــن العم إلــى الــدولــة، أو رفــض مساعدته 
في حاالت الضيق. فعلى سبيل املثل، كشفت 
العملية اإلرهابية التي عرفتها قرية سبيبة 
القصرين وذهـــب ضحيتها خالد  مــن واليـــة 
الـــغـــزالنـــي، شــقــيــق الــعــســكــري ســعــيــد الـــذي 
ــر، أن األمــــــر كـــان  ــهــ تـــمـــت تــصــفــيــتــه قـــبـــل أشــ
أبــنــاء عــمــومــة اختلفت  بــني  تصفية حــســاب 
ــوقــــوف مع  مـــواقـــفـــهـــم، جــــزء مــنــهــم اخـــتـــار الــ
انحاز  اآلخــر  والــجــزء  اإلرهابية،  املجموعات 

أن عــــددًا مـــحـــدودًا مـــن زعـــمـــاء قــبــائــل بــارزيــن 
سيعقدون  حضرموت  وادي  مــن  ومــســؤولــني 
حضرموت  محافظ  مــع  منفصلة  اجتماعات 
والــجــهــات ذات االخــتــصــاص لـــتـــدارس املــلــف 

األمني في الوادي.
وبــالــرغــم مـــن أن مــحــافــظــة حــضــرمــوت كــانــت 
تحركات  املاضيني  العامني  خــالل  قــد شهدت 
مماثلة تطالب بتثبيت األمن أو سيطرة قوات 
»النخبة« على كامل حضرموت، لكن ما يميز 
الحراك األخير هو تصدره من قبل شخصية 
مـــن خـــــارج إطـــــار االســـتـــقـــطـــابـــات الــســيــاســيــة 
املرجع  املحافظة، واملتمثلة في  التقليدية في 
الــقــبــلــي عــبــدالــلــه مــبــروك بــن عــجــاج الــنــهــدي، 
إلــى مدينة سيئون  السعودية  مــن  قــدم  الـــذي 
املــاضــي، وُرتــب  الــثــانــي  فــي نوفمبر/ تشرين 
أن  قبل  وشعبي،  رســمــي  استقبال  حينها  لــه 
يتزعم وفـــدًا لــزعــمــاء قبائل ووجــهــاء وأعــيــان 
من وادي حضرموت قدم إلى املكال قبل يومني 
الـــوادي.  أمــن  قضية  ملناقشة  البحسني  للقاء 
قيادية  أي صفة  يمتلك  ال  عــجــاج  بــن  أن  كما 
في حلف حضرموت القبلي، الذي تأسس إثر 
وتبنى   ،2013 الــعــام  فــي  الشعبية  االنتفاضة 
الحـــقـــًا تــنــظــيــم  مــؤتــمــر حـــضـــرمـــوت الــجــامــع 
وعدد من األنشطة املطالبة بحقوق املحافظة. 
إال أن تصدره للحراك الحالي، فسره البعض 

القصرين، كشفت  فــي مدينة  بــن جــدو  لطفي 
العملية لم  قــامــوا بتلك  الــذيــن  أن  الــتــحــريــات 
ينزلوا من الجبل، وإنما كانوا يختبئون في 
أحــد أحــيــاء املــديــنــة، وال شــك فــي أن بعضهم 
ــــان يــحــظــى بـــتـــواطـــؤ بـــعـــض أبــــنــــاء حــّيــهــم.  كـ
الواحدة  العشيرة  أبناء  التضامن بني  فقيمة 
ف في سياق مخالف للمصلحة 

ّ
يمكن أن توظ

الوطنية، إذ ال تزال تتمتع القبيلة في بعض 
ــــاط بــتــأثــيــر واســـع قــد يــتــجــاوز مسألة  األوسـ
الـــــوالء لــلــوطــن. ولــعــل اســـتـــمـــرار الــتــوتــر بني 
الداخلية  املناطق  الشرطة خصوصًا وسكان 
التي ال تزال مهمشة، يزيد من تعميق املسافة 
بعض  »حماية«  على  ويشجع  الطرفني،  بــني 

اإلرهابيني وعدم الوشاية بهم.
اســتــمــرار هذه  لفهم  املــهــم  الثالث  العامل  أمــا 
فيتعلق  التخريبي،  نشاطها  فــي  الجماعات 
باملساعدات التي تمتعت بها طيلة السنوات 
األخــيــرة مــن تنظيمات إرهــابــيــة فــي الجزائر 

إدارة  مــن  أبــنــاء حــضــرمــوت  يستهدف تمكني 
أمنيًا وعسكريًا  والصحراء  الــوادي  مديريات 

وإجالء »القوات الغاصبة« من الوادي.
وكان نائب الرئيس ورئيس الحكومة األسبق، 
خالد بحاح، املقرب من اإلمــارات، قد استبق 
الــــحــــراك الـــــذي تــشــهــده حـــضـــرمـــوت بــهــجــوم 
على قــوات املنطقة العسكرية األولــى واصفًا 
»املشبوه«،  بـ وادي حضرموت  في  وجــودهــا 
ــــن أبـــنـــاء  ــــرى مـ ــأخـ ــ ــا بـ ــبـــدالـــهـ ــتـ مـــطـــالـــبـــًا بـــاسـ
الشرطة  جهاز  شهد   ،2011 ومنذ  املحافظة. 
ممنهجًا  اســـتـــهـــدافـــًا  حـــضـــرمـــوت  وادي  فـــي 
عــلــى مـــا يـــبـــدو مـــن خــــالل اغــتــيــال الــعــشــرات 
ــن الــســيــاســي  ــ ــ ــادات ومــنــتــســبــي األمـ ــ ــيـ ــ مــــن قـ
ــدة مـــن ارتـــــــدادات  ــ ــن الـــقـــومـــي، فـــي واحــ ــ واألمــ
أطاحت  التي  السلمية  فبراير/ شباط  ثــورة 
قبل  عبدالله صــالــح،  علي  الــراحــل  بالرئيس 
أن تتعرض مقرات ومنشآت الشرطة في عدد 
من املديريات للنهب إبان الهبة الشعبية في 
العام 2013. ومع تصاعد االنفالت األمني في 
املئات  إبان الحرب اعتكف  وادي حضرموت 
مــن منتسبي األمــــن فــي مــنــازلــهــم خــوفــًا من 
االستهداف، فيما أغلقت مراكز األمن في عدد 
من املديريات بذريعة عدم وجود اإلمكانيات 
الـــذي دفــع املنطقة العسكرية  الــالزمــة، األمـــر 
بــواجــبــات  للقيام  للجيش،  الــتــابــعــة  األولــــى، 
األمــن العام في بعض مــدن الـــوادي. ويعتبر 
العسكرية  املنطقة  قوات  لوجود  املعارضون 
ــيــــرة فــشــلــت في  بــــــوادي حـــضـــرمـــوت أن األخــ
تأمني مديريات الــوادي، فيما يرى املؤيدون 
لبقائها أن حماية املدن من مسؤولية جهاز 
املعضلة  الجيش، ولحل  وليس  الــعــام  األمــن 
األمنية من الضروري إعادة بناء األمن العام. 
على أن السبب الرئيس لتماسك قوات املنطقة 
العسكرية األولــى هو عدم وصــول االجتياح 
الحوثي إلى نطاق سيطرتها، إال أن بقاءها 
إلى الوقت الحالي ارتبط بحسابات سياسية 
وإقــلــيــمــيــة، ورغـــبـــة ســعــوديــة عــلــى مـــا يــبــدو 
بعدم إنشاء أي قوات أو أحزمة أمنية بالقرب 
من حدودها على غرار تلك التي أنشئت على 
أكــده  مــا  الجنوبية، وهــو  املحافظات  امــتــداد 
قــائــد الــقــوات الــســعــوديــة والــتــحــالــف العربي 
في وادي حضرموت في وقت سابق، بقوله 
إن إنشاء قوة جديدة تحت مسمى »النخبة« 
فـــي وادي حـــضـــرمـــوت خـــيـــار غــيــر صــحــيــح، 
فــي ظــل وجـــود وحـــدات جــاهــزة ومــدربــة وما 
زالت تمتلك السالح الثقيل واملنشآت التي لم 

تتضرر من الحرب.

لــلــدولــة ولــلــشــرعــيــة. مــّكــنــت هــــذه الــحــاضــنــة 
ــن الـــتـــزود  الــضــيــقــة الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة مــ
الحاجيات األساسية مثل  بالحد األدنــى من 
الهواتف واألغطية، وكذلك  الطعام وبطاقات 
تتعلق بتحركات  مــعــلــومــات  عــلــى  الــحــصــول 
كما  وجــودهــم.  وبمناطق  واألمنيني  الجنود 
ــًا أن بــعــض  بـــّيـــنـــت املـــعـــطـــيـــات األمـــنـــيـــة أيـــضـ
الــخــاليــا املــســلــحــة تــقــيــم فـــي األحـــيـــاء ولــيــس 
فقط في املناطق الجبلية وبالكهوف. فعندما 
السابق  الداخلية  وزيــر  بيت  محاصرة  تمت 

فشل حلف حضرموت  إلثــبــات  بــأنــه محاولة 
فــــي تــبــنــي مـــطـــالـــب املـــحـــافـــظـــة، بـــعـــدمـــا تــقــلــد 
ــن حــبــريــش الــعــلــيــي  رئــيــســه الــشــيــخ عـــمـــرو بـ

منصب وكيل أول املحافظة.
الــذي تشهده حضرموت  الحراك  مع  وتزامنًا 
ــــاول »املـــجـــلـــس  ــــحـ ــل املـــشـــكـــلـــة األمــــنــــيــــة، يـ لـــحـ
ــــوم إمــــاراتــــيــــًا،  ــــدعـ ــالـــي الـــجـــنـــوبـــي«، املـ ــقـ ــتـ االنـ
الترويج  الحراك لصالحه من خالل  استغالل 
ــوات »الـــنـــخـــبـــة الــحــضــرمــيــة«  ــ ملــطــلــب بـــســـط قــ
نــفــوذهــا عــلــى كــامــل حــضــرمــوت وطـــرد قــوات 
املنطقة العسكرية األولـــى. وفــي هــذا السياق، 
علي  الجنوبي«،  »االنتقالي  في  القيادي  قــال 
ا وسنظل من أوائل املطالبني 

ّ
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بـــنـــشـــر قـــــــوات الـــنـــخـــبـــة الـــحـــضـــرمـــيـــة لــتــأمــني 
ــوادي والــصــحــراء فــي أســرع وقت  مــديــريــات الـ
ممكن«. وأكد، في تصريحات صحافية، تأييد 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي« ألي تــحــرك 

وأخــرى من مالي ومن دول جنوب الصحراء 
الكبيرة  الجهود  مــن  الــرغــم  األفــريــقــيــة. فعلى 
ــزائــــري لــضــبــط  ــام بـــهـــا الـــجـــيـــش الــــجــ ــ الـــتـــي قـ
الحدود بني البلدين والتضييق على تحركات 
أن جــزءًا منهم تمّكن  إال  العناصر اإلرهابية، 
واندمج  التونسية،  بالعناصر  االلتحام  مــن 

معهم ضمن تنظيمات موّحدة.
هذه بعض األسباب الجغرافية واالجتماعية 
الــكــامــنــة وراء اســتــمــرار اإلرهــــاب فــي تــونــس. 
وإذا أضيفت إليها الجبهة الليبية التي توفر 
التونسيني،  املقاتلني  مــن  للمئات  آمنًا  مــالذًا 
فــيــمــكــن حــيــنــئــذ الـــقـــول إن املــعــركــة ضـــد هــذه 
الجماعات مرشحة لكي تستمر فترة طويلة، 
تبقى خاللها الدولة الطرف األقوى، في مقابل 
تمّكن هــذه الخاليا مــن حــني آلخــر مــن تنفيذ 
وعسكريني،  أمنيني  تــطــاول  اغتيال  عمليات 
ألن تــــجــــارب الـــعـــالـــم تـــؤكـــد أن الــــحــــرب عــلــى 

اإلرهاب لها كلفة في األرواح واألموال.

خطر »الشارع المضاد«

ــراب،  ــ لـــدعـــوات االحــتــجــاج والــتــظــاهــر واإلضـ
كثف أنصار الحكومة، بشكل الفت، نشاطهم 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وشــنــوا 
ــعــــارضــــة إلظـــهـــار  ــلـــى مــــواقــــع املــ هـــجـــمـــات عـ
االحــــتــــجــــاجــــات، حـــســـب اعـــتـــقـــادهـــم، كــأنــهــا 
مــحــاولــة فــاشــلــة وصــــورة مــن صـــور زعــزعــة 

األمن واالستقرار والتخريب.
ــيــــاســــي عــبــر  ــغــــط الــــســ ومـــــــع اشــــــتــــــداد الــــضــ
الــــشــــارع، وتـــواصـــلـــه فـــي مــديــنــة الــقــضــارف، 
الـــثـــالثـــاء، للمطالبة  أمــــس  ــســــودان،  الــ شــــرق 
بــإســقــاط الــنــظــام وتــنــحــي الــبــشــيــر، وتــكــرار 
قـــمـــع الـــشـــرطـــة لــلــمــحــتــجــني بـــقـــنـــابـــل الـــغـــاز 
النشطاء،  واعتقال عدد من  للدموع،  املسيل 
بــــدأ الـــحـــزب الــحــاكــم بــالــلــجــوء إلــــى الــشــارع 
اليوم،  عبر حشد  لصالحه  لتسخيره  أيضًا 
األربعاء. وكانت قيادة حزب املؤتمر الوطني 
الــتــي انطلقت  املـــدن  يـــزور البشير  تفكر بــأن 
االحتجاجات فيها، مثل عطبرة، التي زارها 
أمـــــس لـــحـــضـــور تـــمـــريـــن عـــســـكـــري مــــن دون 
العمل  وزيـــر  وقـــال  إلــقــاء خطابات مفتوحة. 
ورئـــيـــس حـــزب الــعــدالــة والــتــحــريــر الــشــريــك 
ــو قــــــــردة، إن  ــ ــكـــومـــة، بـــحـــر إدريــــــــس أبــ ــالـــحـ بـ
الوحدة  اليوم هو تعزيز  »الــهــدف من حشد 
العهد  وتجديد  الشعب  وخــيــارات  الوطنية، 
والوفاء للقيادة«. وأوضح أن »الحشد يأتي 
ضــمــن بــرنــامــج اســتــنــفــار شــامــل يعمل على 
حل األزمة االقتصادية عبر مكافحة الفساد 
وكــســر حــلــقــات الـــوســـطـــاء والــســمــاســرة في 
األســـــــواق، والــعــمــل تــحــديــدًا لــحــل مــشــكــالت 
الوقود والسيولة النقدية والخبز«. وبحسب 
مــعــلــومــات »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن الــحــزب 
الــحــاكــم بـــدأ تــحــركــات واســـعـــة مــنــذ يــومــني، 
ــار  ــيـــون مــــن األنــــصــ ــلـ ــو مـ ــد نـــحـ ــهــــدف حـــشـ بــ
لتكون الرسالة واضحة للرأي العام الداخلي 
والعاملي بأن الشعب يقف خلف البشير. لكن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــا دخــــــل الـــــحـــــراك الــشــعــبــي  ــدمـ ــعـ بـ
ــــب بـــســـقـــوط  ــالـ ــ ــــطـ ـ

ُ
ــــي، امل ــــودانــ ــســ ــ الــ

ــنـــحـــي الـــرئـــيـــس عــمــر  الـــنـــظـــام وتـ
البشير عن السلطة، أسبوعه الثالث، يحاول 
حــــزب املــؤتــمــر الــوطــنــي الــحــاكــم واألحـــــزاب 
الشعبي في  الــحــراك  مــجــاراة  مــعــه،  الحليفة 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا، خـــصـــوصـــًا فــي  أدواتــــــــه الـ
الــشــارع، حتى بــاتــت املــعــركــة مــحــصــورة في 
خطب وّد الشارع. وأعلن الحزب الحاكم، قبل 
أحــزاب حليفة له  أيــام، عزمه بالتنسيق مع 
الــحــكــومــة، على تنظيم تجمع  وشــريــكــة فــي 
الذي  للبشير،  األربعاء، مؤيد  اليوم  حاشد، 
سيخطب في الحشد، ومعه عدد من قيادات 
ــيــــة لــلــحــكــومــة.  األحـــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة املــــوالــ
ـــقـــدم فيها 

ُ
ــــى الــتــي ت ــرة األولـ ولــيــســت هـــي املــ

الــحــكــومــة عــلــى خـــطـــوة تــشــبــه مـــا يـــقـــوم به 
الــــحــــراك الــشــعــبــي. فــفــي األســــبــــوع املـــاضـــي، 
السودانيني«  املهنيني  »تجمع  بــرز  وبعدما 
ــارض كـــديـــنـــامـــو يـــحـــرك االحـــتـــجـــاجـــات  ــعــ املــ
الشعبية في العاصمة الخرطوم والواليات، 
واإلضرابات عن العمل في قطاعات الطبابة 
ــاة والـــصـــحـــافـــة، جــمــعــت الــحــكــومــة  ــامـ واملـــحـ
عـــمـــااًل فـــي الـــخـــرطـــوم لــتــأيــيــد الــبــشــيــر، مع 
الحكومية  العمالية  الــقــيــادات  مــن  تــأكــيــدات 
بأي  اعترافهم  وعـــدم  تنظيماتهم،  بشرعية 
جسم آخر يتحدث ويتحرك باسم املهنيني. 
»تسقط  على شعار  املعارضة  اتفقت  وحــني 
بــــــس«، أي أنـــــه ال خـــيـــار آخـــــر غـــيـــر ســقــوط 
 
ً
النظام، صمم أنصار الحكومة شعارًا مقابال

هو » تقعد بس«، ويعني بقاء النظام كخيار 
وحيد. وبما أن املعارضة تستخدم وسائط 
التواصل االجتماعي بشكل كثيف بما يعود 
االستجابة  فــي  تجلى  جيد  بــمــردود  عليها 

اليومني املاضيني  املخاوف تصاعدت خالل 
مــن حـــدوث مــواجــهــات مــبــاشــرة بــني أنــصــار 
أن  وخصوصًا  بتنحيه،  واملطالبني  البشير 
»تجمع املهنيني السودانيني« املعارض دعا 
هــو اآلخــر إلــى مسيرة فــي مدينة أم درمــان، 
تبدأ من موقف الشهداء باتجاه مقر البرملان 
لقوى  الوحيد  املطلب  تعيد  مــذكــرة  لتسليم 
الحكومة  وحـــل  الــبــشــيــر  بتنحي  املــعــارضــة 

وتشكيل حكومة انتقالية.
التجمعني  املــســافــة بــني  تــبــاعــد  وقـــد يخفف 
ــــزب املـــؤتـــمـــر الــوطــنــي  ــــرر حـ ــــاوف، إذ قـ ــــخـ املـ

التجمع في  الحكومة  الحاكم وشــركــاؤه في 
بينما  الخرطوم،  جنوب  الخضراء،  الساحة 
أعــلــن »تــجــمــع املــهــنــيــني« أنـــه سيتم التجمع 
فــي محطة الــشــهــداء قبل االنــطــالق إلــى مقر 
أم درمــان نفسها.  الواقع في مدينة  البرملان 
ــوات، عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  ــ ــ ــروز دعـ ــ لــكــن بـ
االجتماعي، الختراق التجمع الذي دعت إليه 
الحكومة والهتاف بسقوط النظام بحضور 
البشير نفسه، زاد من حــدة املــخــاوف. ورغم 
عدم تبني هذه الفكرة من أي جهة معارضة، 
حذر الحزب الحاكم على لسان نائب األمني 

»املــــؤتــــمــــر الــــوطــــنــــي«، مــحــمــد  ـــ الـــســـيـــاســـي لــ
املعارضة  الضو، من تغلغل قوى  املصطفي 
البشير. وقــال، في تصريح  في حشد تأييد 
صــحــافــي، إن »مـــن يــحــاول اخـــتـــراق الحشد 
عــلــيــه تــحــمــل املــســؤولــيــة، ألنــنــا سنعتبرها 
مــحــاولــة اســتــفــزاز، خــصــوصــًا أنــنــا حصلنا 
الــســلــطــات، ومــن يعترض  على تصديق مــن 
طريقه يــكــون قــد ارتــكــب خطأ كــبــيــرًا«. وأكــد 
الـــضـــو أن »الـــحـــزب مــصــمــم عــلــى املــلــيــونــيــة 
الــبــشــيــر، وأن املــكــان قــد ال يتسع لكل  لــدعــم 
الـــحـــضـــور«. مـــن جـــانـــب آخـــــر، فــــإن الــبــعــض 

الــــحــــاكــــم والـــحـــكـــومـــة  الـــــحـــــزب  يـــعـــتـــقـــد أن 
ــا نــفــســيــهــمــا، ســيــاســيــًا وأخـــالقـــيـــًا، من  ــ ورطـ
للحكومة  تــأيــيــد  بتجمعات  الــســمــاح  خـــالل 
قابل االحتجاجات املناوئة 

ُ
وللبشير، بينما ت

بقنابل الغاز املسيل للدموع واالعتقاالت أو 
الرصاص الحي، وهــو ما أشــار إليه النائب 
مـــجـــدي شــمــس الــــديــــن، خــــالل وجـــــود وزيـــر 
الــداخــلــيــة أحــمــد بـــالل عــثــمــان، فــي الــبــرملــان، 
أول مــن أمــــس، ملــنــاقــشــة تــعــامــل الــشــرطــة مع 
املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــني. وأعـــلـــن عــثــمــان، ردًا 
الــتــظــاهــر السلمي مكفول  ــك، أن حــق  عــلــى ذلـ

الــســودان، لكن ذلك  بنص دســتــور جمهورية 
ــه، مــرتــبــط بــالــقــانــون،  ــادتــ الـــحـــق، وطــبــقــًا إلفــ
وعلى الجهات التي تريد تنظيم تجمعات أن 
تتقدم بطلب للشرطة للموافقة عليه. وأكد أن 
وزارته لن تتردد في املوافقة على التجمع إذا 
املتقدمة بذلك مسجلة  الجهة  أو  الحزب  كان 
إلى  الــقــانــون، مشيرًا  بموجب  بها  ومــعــتــرف 
أن أحــزاب الحكومة خطت كل تلك الخطوات 

القانونية لقيام حشدها.
ويــبــدو أن تلك املــبــررات لــم تقنع حتى حزب 
ــبـــي )حــــــــزب الــــــراحــــــل حــســن  ــعـ ــر الـــشـ ــمــ ــؤتــ املــ

ــرابـــي(، الــشــريــك الــرئــيــس فـــي الــحــكــومــة،  ــتـ الـ
والذي انتقد على لسان القيادي في الحزب، 
ــــس الــكــنــانــي، الــســمــاح ألنـــصـــار الــحــزب  إدريـ
الحاكم بالتجمع ومنع اآلخرين، مؤكدًا حق 
املـــعـــارضـــني فـــي الـــتـــظـــاهـــر، وخـــصـــوصـــًا أنــه 
التعبير  مــن  منعهم  وعــدم  محاورتهم  يجب 
عن أنفسهم وكبت حريتهم أو قتلهم. وطالب 
بــالــســمــاح لــلــمــحــتــجــني بـــإيـــصـــال مــذكــرتــهــم 
إلغاء  فكرة  يقترح  أن  قبل  الرئاسي،  للقصر 
أن حــزبــه لن  املــؤيــد للبشير، مــؤكــدًا  التجمع 
يـــشـــارك فــيــه. ولـــم تــقــف الـــدعـــوات املــنــاهــضــة 

لحشد التأييد عند حدود األحزاب السياسية، 
الكودة،  الداعية اإلســالمــي يوسف  إذ أصــدر 
بيانًا نشر على مواقع التواصل االجتماعي، 
قــال فيه إن »الــخــروج فــي مسيرة الــنــظــام أو 
حتى املشاركة في حشده هي مشاركة لدعم 
الباطل وتقوية ظالم على مظلومني وتعاون 
عــلــى اإلثــــــم«، مــعــتــبــرًا أن الــحــشــد الــحــكــومــي 
مدعوم من املال العام. وحذر »كل السودانيني 
مــن الــخــروج فــي هــذه املــســيــرة، حتى ال نأثم 
لهم في باطلهم وتقويتهم على  بمشاركتنا 

هذا الشعب املظلوم«.
بيد أن الصحافي عبد املاجد عبد الحميد، 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريح  فــي  استبعد، 
ــات بــــني أنــــصــــار الــحــكــومــة  ــهـ ــواجـ ــــدوث مـ حــ
الحاكم  الــحــزب  أن  إلــى  واملــعــارضــة، مشيرًا 
»حريص كل الحرص على تجنب أي مواجهة 
أو تشويش يسرق األضواء عن حشده الذي 
يريده كرسالة سياسية قوية بعد الحديث 
عـــن تــضــعــضــع جــمــاهــيــريــتــه«. وأوضـــــح أن 
ــّيـــر مـــكـــان الــتــجــمــع مــــن حـــدائـــق  ــزب غـ ــحــ »الــ
الخضراء  الــســاحــة  إلــى  الــجــمــهــوري  القصر 
حتى ال تحدث مواجهة وتشويش«، مشيرًا 
إلى أن »األمر سيكون أكثر إحراجًا إن حدث 
بالقرب من القصر الرئاسي«. لكن على املدى 
البعيد، رأى عبد الحميد أن »حشد التأييد 
ــع، ألن املـــعـــارضـــة  ــ ــ ــــى تـــوتـــر واسـ ســـيـــقـــود إلـ
ستلجأ هــي األخـــرى لتأكيد وجــودهــا على 
األرض بتنظيم حشود مماثلة، ما يزيد من 
السوداني، ما  الشارع  حدة االستقطاب في 
ســيــدخــل الــبــلــد فــي نــفــق مــظــلــم«. وعـــن عــدم 
املـــنـــاوئـــة للسلطة  لــالحــتــجــاجــات  الــســمــاح 
بــالــتــعــبــيــر عـــن نــفــســهــا، كــمــا تــعــبــر أحــــزاب 
الــحــكــومــة، قـــال عــبــد الــحــمــيــد إن »تــحــركــات 
املــعــارضــة غــيــر ســلــمــيــة، وتــطــالــب بــإســقــاط 
النظام، لذا ال يمكن للحكومة السماح بها، 
وأي تــعــامــل غــيــر أمـــنـــي ســُيــفــهــم عــلــى أنــه 

تنازل، وهو ما ال تريده الحكومة«.

تستمر العمليات اإلرهابية في تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مطالبة ببسط »النخبة« نفوذها على حضرموت )كريم صاحب/فرانس برس(

يهدف الحزب الحاكم لحشد نحو مليون من أنصاره )األناضول(

لها،  الموالي  الشارع  شعبيتها،  إظهار  محاوالتها  إطار  في  السودانية،  السلطات  تستخدم 
في مواجهة المتمسكين بإسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير، وهو ما قد ينذر بزيادة 
قمع  األمن  قوات  مواصلة  مع  خصوصًا  السيطرة،  عن  األوضاع  خروج  خطر  مع  االحتقان، 

متباعدان،  والمعارضين  للسلطة  الموالين  تجمع  موقعي  أن  من  الرغم  وعلى  المعارضين. 
سيتجمع  بينما  الخضراء  الساحة  في  التجمع  إقامة  الحاكم  الوطني  المؤتمر  حزب  قرر  إذ 

المعارضون وسط أم درمان، إال أن الدعوات لخرق التجمع الموالي للرئيس قد تفجر الوضع
الغالف

السودان: السلطة تحّرك 
الموالين اليوم

برزت دعوات الختراق 
التجمع الذي دعت إليه 

الحكومة اليوم

صمم أنصار الحكومة 
شعارًا مقابًال للمعارضة 

هو »تقعد بس«

تتخذ بعض الخاليا 
اإلرهابية من جبل 

الشعانبي ملجأ لها

يقع الوادي تحت سيطرة 
قوات ينتمي أفرادها 
لمختلف المحافظات

تعاني تونس منذ نحو 
8 سنوات من عمليات 

إرهابية، ال تزال مستمرة 
على الرغم من تراجع 

قدرات »الجماعات 
السلفية الجهادية«، لتبرز 
أسباب عدة وراء استمرار 

هذه العمليات

يعمل زعماء قبائل 
حضرموت على توحيد 

جهودهم للضغط 
باتجاه فتح التجنيد لضبط 

األمن، فيما يستغل 
حلفاء اإلمارات هذا األمر

»بمواصلة  الثالثاء،  أمــس  البشير،  عمر  السوداني،  الرئيس  تعهد 
يفكر  من  لكل  رادعــة  قــوة  تكون  مسلحة  ــوات  ق لبناء  الجهد 
ودعا  السودان«.  على  باالعتداء 
لــلــعــودة إلى  ــســالح  »حــامــلــي ال
العقل«.  صوت  وتحكيم  البالد 
هجومه  عــطــبــرة،  فــي  وكـــرر، 
»الذين  قائًال  المتظاهرين،  على 
أسف  بكل  السودان  على  تآمروا 
زرعوا في وسطنا بعض العمالء 
أن  استطاعوا  الــذيــن  والــخــونــة 
النفوس  ضعاف  بعض  يستغلوا 

الذين كسروا وحرقوا وخربوا«.

قوات مسلحة لردع المعتدين

تقرير تحليل
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مالحظات في محاولة انقالب الغابون

دورا فرنسا والمغرب ومستقبل بونغو

بريطانيا تتمسك بموعد بريكست

لفرنسا قاعدة 
عسكرية في الغابون 

تضّم نحو 350 عسكريًا

باريس ـ محمد المزديوي

ــــون، إلـــــــى جـــانـــب  ــابــ ــ ــغــ ــ ــبـــر الــ ــتـ يـــعـ
تـــشـــاد حـــالـــيـــًا، مـــن أكـــثـــر الــبــلــدان 
ــة قـــــربـــــًا مــــــن فــــرنــــســــا،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ األفـ
ومــــا يــجــمــع لــيــبــرفــيــل بـــبـــاريـــس يــجــعــل من 
الهيمنة  خـــارج  الــغــابــون  تــصــّور  املستحيل 
الفرنسية في أي وقــت من األوقـــات. ويشهد 
الذي  البلد،  الفرنسي بهذا  التعلق  على هذا 
عـــاش فــتــرات اســتــقــرار طــويــلــة خــالفــًا لكثير 
مــن الــبــلــدان األفــريــقــيــة األخــــرى وخـــدم فيها 
مــصــالــح فــرنــســا فــي إطــــار ســيــاســة »فــرنــســا 
أفريقيا«، دوُر فرنسا في دعم الرئيس الراحل 
عمر بونغو و»وريــثــه« نجله علي، في وجه 
الرغم  معارضيه واالعتراف بانتخابه، على 
مــن االعــتــراض املــتــزايــد، مــن املــعــارضــة ومن 
»الــوراثــيــة«.  الجمهورية  هــذه  الــشــعــب، على 
األخيرة،  الرئاسية  االنتخابات  أن  العلم  مع 
التي جرت في أغسطس/آب 2016، تّمت في 
ــــت خــاللــهــا املــعــارضــة  وضــعــيــة صــعــبــة، دانـ
لــجــوء الــنــظــام للتزوير مــن أجــل فــرض علي 

بونغو.

ساعات سريعة
وبرز امللف الغابوني مجددًا، بفعل املحاولة 
االنــقــالبــيــة الــتــي جــــرت لــيــل األحــــد االثــنــني، 
فـــي لــيــبــرفــيــل، والـــتـــي قـــامـــت بــهــا مــجــمــوعــة 
ــبــــاط. فـــشـــلـــت املــــحــــاولــــة، الــــتــــي لــم  مــــن الــــضــ
ــم يــدم  تــجــد صـــدى داخــلــيــًا وال خــارجــيــًا. ولـ
»االنــقــالب« ســوى بضع ساعات، قبل إعالن 
الــحــكــومــة اســتــعــادتــهــا الــســيــطــرة، واعــتــقــال 
بيان  وكــان  الخمسة.  االنقالبيني  مــن  أربــعــة 
ــدو  ــ ــه كـــيـــلـــي أونــ ــمـ ــيــــني، الـــــــذي تـــزعـ ــقــــالبــ االنــ
انتقد  قد  الجمهوري،  الحرس  من  أوبيانغ، 
ــافـــظـــني املــتــشــبــثــني بــالــســلــطــة الـــذيـــن  »املـــحـ
يـــصـــادرونـــهـــا«، مــعــلــنــًا عـــن ظــهــور »الــحــركــة 
الوطنية لقوات الدفاع واألمن في الغابون«. 
»تـــأســـيـــس مــجــلــس وطـــنـــي إلعــــادة  ووعـــــد بــــ
الــديــمــقــراطــيــة، مـــن أجــــل تــأمــني اســتــمــراريــة 
الـــدولـــة وتــأمــني انــتــقــال ديــمــقــراطــي للشعب 
الــغــابــونــي«. غــيــر أنـــه وبــعــد اعــتــقــالــه قـــال إن 
»ضباط الجيش حاولوا االنقالب الستعادة 
الديمقراطية«. وقال املتحدث باسم الحكومة 
غــي-بــرتــران مابانغو إن »اثــنــني مــن مدبري 
اعتقلوا«.  آخرين  ثمانية  وإن  تال 

ُ
ق االنقالب 

ــد مــحــطــة االذاعـــــة الــحــكــومــيــة أمــس 
ّ
قــبــل تــفــق

ــاة إلـــــى الــعــاصــمــة  ــيـ ــاء، وعـــــــودة الـــحـ ــثــــالثــ الــ
ليبرفيل.

إدانة باريس
الـــفـــرنـــســـيـــون بــطــبــيــعــة الــــحــــال لــــم يـــكـــونـــوا 
بعيدين عن أجــواء ما حصل ودانــت باريس 
ــــى »االحــــتــــرام  مـــحـــاولـــة االنــــقــــالب ودعــــــت إلـ
ــالـــت املــتــحــدثــة بــاســم  الــــتــــام« لــلــدســتــور. وقـ
الخارجية الفرنسية، آغنيس فون دير مول: 
»ندين أي محاولة تغيير للنظام خارج إطار 
الغابون ال  أن »استقرار  الدستور«، مضيفة 
الكامل  االحــتــرام  إال ضمن  أن يضمن  يمكن 

يزالون يسيطرون على األوضاع في البالد. 
وهــــو مـــا جــعــل هــــذه املـــحـــاولـــة االنــتــخــابــيــة 
الحماسية،  شعاراتها  رغــم  بالفشل،  تبوء 
والتي قد تغوي الكثير من املواطنني، الذين 
تعبوا من تسلط أسرة بونغو على مقدرات 

البالد.

الحضور العسكري الفرنسي
ومـــــــا يـــغـــيـــب عـــــن كـــثـــيـــريـــن هـــــو الـــحـــضـــور 
ــذا الـــبـــلـــد، مــنــذ  ــ الـــعـــســـكـــري الـــفـــرنـــســـي فــــي هـ
اســتــقــاللــه عـــن فــرنــســا ســنــة 1960. وتــنــشــر 
فـــرنـــســـا قـــواتـــهـــا انـــســـجـــامـــًا مــــع اتـــفـــاقـــيـــات 
املــعــلــن من  والــــغــــرض  أغـــســـطـــس/آب 1960. 
الطرفني، هو تأمني مصالح فرنسا وحماية 
العملياتي  االنتشار  دعــم  وأيــضــا  رعــايــاهــا، 
في املنطقة، إضافة إلى املشاركة في التعاون 
اتفاقيات  تنفيذ  إغــفــال  يمكن  وال  اإلقليمي. 
ــار  ــ ــــي إطـ ــري الــــثــــنــــائــــي، فـ ــكـ ــسـ ــعـ الــــتــــعــــاون الـ
املوقعة  الدفاع،  ميدان  في  التعاون  معاهدة 
الــدول  مــع الغابون عــام 2011. وأيــضــًا لدعم 

األفريقية في تعزيز أمنها الجماعي.
ولـــفـــرنـــســـا قــــاعــــدة عــســكــريــة فــــي الــعــاصــمــة 
وكــان  عسكريًا،   350 نحو  تضّم  الغابونية، 

نــحــو 110 عــســكــريــًا مــنــهــم، قـــد وصـــلـــوا إلــى 
الـــقـــاعـــدة بــتــاريــخ 15 نــوفــمــبــر املـــاضـــي، في 
مهمة غير محددة لوسائل اإلعالم تستغرق 
4 أشهر. وهو ما جعل الكثير من الغابونيني 
يتساءلون عن الدور املستقبلي لهذه القوات 

فـــي حــــال مــــصــــادرة الــســلــطــة إذا غــــاب علي 
بونغو عن املشهد السياسي الغابوني. وإذا 
كانت العملية االنقالبية قد فشلت، فإن كثر 
لم يكونوا يتصّورون نجاحها بسبب حاجة 
البلد، خصوصًا في حربها  فرنسا إلى هذا 
الطويلة املنهكة من أجل استئصال اإلرهاب. 
بونغو  علي  الغابوني،  الرئيس  ولكن حالة 
الصحية املقلقة، لن تساهم في إعادة األمور 
إلى نصابها، وسط وجود كثيرين من القادة 

الطامحني في خالفته.

صحة بونغو
حــالــيــًا، ال يــعــرف الــشــعــب الــغــابــونــي شيئًا 
ــيـــة، مــــا إذا كـــان  ــيـــســـه الـــصـــحـ ــالــــة رئـ عــــن حــ
»حــالــة إرهـــاق شــديــد«، أم أن  األمــر متعلقًا بـــ
الـــوضـــع أخـــطـــر، خــصــوصــًا أن عــلــي بونغو 
أصــيــب بــجــلــطــة دمــاغــيــة، مــنــذ 24 أكــتــوبــر/

تشرين األول املاضي. وانعدام الشفافية في 
املوضوع، ساهم في رفع منسوب الغموض 
وبالتالي إمكانية حصول بعض التحركات، 
كما هو الحال في ممارسة السلطة لدى الدول 
الــحــزب الــواحــد أو الحكم الــواحــد. ولــم يعلم 
الغابونيون عن وصول رئيسهم املريض إلى 
الــعــالج فــي مستشفياتها،  املــغــرب ملــواصــلــة 
إاّل  املاضي،  الثاني  يوم 27 نوفمبر/تشرين 
الرئيس، سيلفيا بونغو،  من صفحة زوجــة 

على موقع »فيسبوك«.
واستؤنفت حركة السير أمس على الطريق 
البحرية وعلى جادة تريومفال في العاصمة 
لــيــبــرفــيــل. كـــذلـــك أعـــيـــد فــتــح مــعــظــم املــتــاجــر 
واملـــطـــاعـــم املــقــفــلــة. ولـــوحـــظ أيـــضـــًا انــتــشــار 
كثيف لقوى األمن في العاصمة، وقد جالت 
دوريــات من املدرعات العسكرية هناك. وفي 
ــل، ســمــعــت طــلــقــات  ــيـ ــلـ ــى مــنــتــصــف الـ ــوالــ حــ
ــــو الــشــعــبــي فــي  نــــاريــــة مــتــفــرقــة فــــي حــــي ريـ
ليبرفيل، وفق مصادر متطابقة. وإذا كانت 
للتلفزيون  الوطنية  األولــى«  »غابون  شبكة 
استأنفت برامجها مساء االثنني، فان شبكة 
ما  املتواصل  لالعالم  الرسمية   »24 »غابون 

زالت متوقفة صباح أمس الثالثاء.
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سياسة

رفضت الحكومة 
البريطانية التقارير عن 

تفاوضها مع االتحاد 
األوروبي لمد موعد 

تطبيق بريكست، 
الذي سيصوت البرلمان 
البريطاني عليه في 15 

يناير/ كانون الثاني الحالي

مع فشل انقالب الغابون، بعد ساعات قليلة على إعالنه، عادت إلى الواجهة عالقة هذا البلد األفريقي مع فرنسا أوًال، ثم في 
سياق ما إذا كان هناك خطة لمرحلة ما بعد الرئيس علي بونغو، الذي يمضي فترة عالجه في المغرب

استعادت الحكومة السيطرة على األوضاع )ستيف جوردان/فرانس برس(

مع اقتراب تصويت البرملان البريطاني على 
اتــفــاق بــريــكــســت، بـــدأت تطفو عــلــى السطح 
ــقـــاريـــر عــــن مـــفـــاوضـــات تــجــريــهــا حــكــومــة  تـ
تيريزا مــاي ملــد أجــل االنفصال عــن االتحاد 
ــــارس/ آذار املــقــبــل،  األوروبــــــي ملـــا بــعــد 29 مـ
وهو ما سارعت الحكومة البريطانية لنفيه، 

مؤكدة تمسكها بموعد بريكست. 
ــــي في  وتـــغـــادر بــريــطــانــيــا االتـــحـــاد األوروبــ
ــادة  ــ ــارس عـــنـــدمـــا يــنــتــهــي تـــوقـــيـــت املـ ــ 29 مــ
50 مـــن مــعــاهــدة االتـــحـــاد األوروبـــــــي الــتــي 
زالـــت ضبابية شديدة  ــراء. ومــا  اإلجــ تحكم 
تــكــتــنــف مــســتــقــبــل الـــــخـــــروج الـــبـــريـــطـــانـــي 
مــن االتـــحـــاد. وإضــافــة إلـــى االنــفــصــال دون 
اتــفــاق أو الــخــروج وفــقــًا لبنود اتــفــاق مــاي، 
تشمل الــخــيــارات األخــــرى تــأجــيــل الــخــروج 
أو  برملانية  النــتــخــابــات  الــدعــوة  أو  رسميًا 
االتحاد  آخــر على عضوية  استفتاء  إجــراء 
الحكومة  باسم  وأعــلــن متحدث  ــي.  األوروبــ
الــبــريــطــانــيــة أن الــبــرملــان ســيــصــوت فــي 15 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي على اتفاق 
بــريــكــســت الــــذي تــفــاوضــت حــولــه لــنــدن مع 
النقاشات  وستستأنف  األوروبـــي.  االتحاد 

حــــول هــــذا الــنــص الـــيـــوم وغــــدًا فـــي مجلس 
الـــعـــمـــوم، ويــمــكــن أن تــمــدد حــتــى الــجــمــعــة، 
لــكــن اعــتــمــاده يبقى مــهــددًا، ألن عـــدة نــواب 
مــن مــؤيــدي ومــعــارضــي بريكست على حد 
سواء يعارضونه. وكانت ماي قد اضطرت 
ــلـــى بـــريـــكـــســـت فــي  ــويـــت عـ ــتـــصـ لـــتـــأجـــيـــل الـ
ديسمبر/ كانون األول املاضي، إثر تأكدها 

من رفض النواب لالتفاق.
ــــراف«  ــغـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة »ديــــــــلــــــــي تـ ــفــ ــيــ ــحــ ونـــــقـــــلـــــت صــ
الــبــريــطــانــيــة، أمــــس الـــثـــالثـــاء، عـــن مــصــادر 
لـــم تـــحـــددهـــا، أن مـــســـؤولـــني مـــن بــريــطــانــيــا 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي يــنــاقــشــون احــتــمــال مد 
أجــــل االنـــفـــصـــال الــرســمــي عـــن االتــــحــــاد، في 
ظـــل مـــخـــاوف مـــن عــــدم املـــوافـــقـــة عــلــى اتــفــاق 
بــريــكــســت بــحــلــول 29 مــــارس. وقــالــت ثالثة 
مـــصـــادر فـــي االتـــحـــاد األوروبــــــي للصحيفة 
بـــريـــطـــانـــيـــني »يــســتــكــشــفــون  إن مـــســـؤولـــني 
ويختبرون« إمكانية مد أجل املادة 50 التي 
تحدد شروط الخروج من االتحاد األوروبي 

في معاهدة لشبونة. 
ونـــفـــى وزيـــــر شـــــؤون الــــخــــروج مـــن االتـــحـــاد 
األوروبي، ستيفن باركلي، ما ورد في تقرير 
»ديــلــي تــلــيــغــراف«، وقـــال »ســنــغــادر االتــحــاد 
األوروبي يوم 29 مارس. ال نتطلع ملد األجل«. 
وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان ينفي صحة 
ــال بــاركــلــي »نــعــم. ألنــنــي أوضــح  الــتــقــريــر، قـ
تمامًا أن سياسة الحكومة هي املغادرة يوم 
29 مــارس«. وأشــار إلى أن مد أجل املــادة 50 
وإنما  املتحدة،  للمملكة  أحــاديــًا  قـــرارًا  ليس 
رؤســاء  مــن  باإلجماع  ملوافقة  أيضًا  يحتاج 
دول االتحاد األوروبي. كما أكد وزير الدولة 
البريطاني لشؤون بريكست، مارتن كاالنان، 
في بروكسل، أمس الثالثاء، أن »املادة 50 لن 
يتم تمديدها. سنغادر االتحاد األوروبي في 

29 مارس هذا العام«.
وتـــســـعـــى رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

ــلــــى تـــطـــمـــيـــنـــات مـــــن االتــــحــــاد  لـــلـــحـــصـــول عــ
األوروبي بشأن أكثر البنود إثارة للجدل في 
اتفاقها، وهو سياسة تأمني ملنع وجود حدود 
مــحــكــمــة بـــني أيـــرلـــنـــدا، الــعــضــو فـــي االتـــحـــاد 
التابع  الشمالية  أيــرلــنــدا  وإقــلــيــم  األوروبــــي، 
لبريطانيا. وقال رئيس حكومة أيرلندا، ليو 
فارادكار، إن االتحاد األوروبــي مستعد ملنح 
الخاص  الترتيب  بريطانيا تطمينات بشأن 
بــأيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة قــبــل تــصــويــت أعــضــاء 
الــبــرملــان الــبــريــطــانــي عــلــى اتـــفـــاق بــريــكــســت. 
وقال فارادكار، بحسب ما نقلت عنه صحيفة 
»أيرش تايمز« أمس الثالثاء: »ال نريد إجبار 
بريطانيا على فعل شيء ما. نريد أن نجري 
الــعــالقــات املستقبلية على  بــشــأن  مــحــادثــات 
التطمينات  نـــوع  أعــتــقــد أن هـــذا هـــو  الـــفـــور. 
التي نسعد بمنحها«. لكن الوزير البريطاني 
السابق املــســؤول عــن شـــؤون االنــســحــاب من 
رئيسة  واملعارض التفاق  األوروبــي  االتحاد 
الــحــكــومــة مـــع أوروبــــــا، ديــفــيــد ديــفــيــس، قــال 
فـــارادكـــار  اقــتــرحــهــا  الــتــي  إن تطمينات مــثــل 
لـــن تـــكـــون كــافــيــة إلقـــنـــاع املـــعـــارضـــني بــدعــم 
ــــس، عــلــى أنــه  ــــرت بـــاريـــس، أمـ ــاق. وأصــ ــفــ االتــ
يمكن لالتحاد األوروبي فقط تقديم تعهدات 
سياسية ملــســاعــدة مـــاي عــلــى إقــنــاع الــنــواب 
املــتــردديــن بــاملــوافــقــة عــلــى بــريــكــســت. وحثت 
ــرة الـــشـــؤون األوروبــــيــــة نــاتــالــي لــويــزو  ــ وزيــ
ــنــــواب الــبــريــطــانــيــني املـــتـــرديـــني عــلــى دعــم  الــ
اتــفــاق بــريــكــســت. وقــالــت »نــحــن بــحــاجــة إلــى 
ــر  ــذا األمـ ــروج. هــ ــخــ ــفـــاق الــ املـــصـــادقـــة عــلــى اتـ
هــو الــحــل األفــضــل بالنسبة إلـــى الــطــرفــني«. 
ــي  ــارت إلـــى أنـــه يمكن لــالتــحــاد األوروبــ ــ وأشـ
تقديم »تعهدات سياسية« ملساعدة ماي على 
إقناع البرملان باالتفاق »لكن ال يمكننا القيام 

بأكثر من ذلك«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس(

الفرنسية  الــعــالقــة  فـــي  لــبــنــود دســـتـــورهـــا«. 
الغابونية، دور مغربي تعتمد عليه فرنسا، 
الرتــبــاطــه الــوثــيــق بــالــغــابــون، املــؤيــد ملوقف 
ــلـــت إلـــى  الــــربــــاط مــــن أزمــــــة الــــصــــحــــراء، وصـ
درجة انتشار قوات مغربية خاصة لحماية 
القصر الرئاسي، أيام األب وأيام االبن، الذي 
املغرب،  في مستشفيات  يتعافى من مرضه 
أواًل إلى السعودية في  البالد  بعد مغادرته 
املاضي. وتجمع علي  األول  أكتوبر/تشرين 
بــونــغــو عـــالقـــات شــخــصــيــة قـــويـــة مـــع املــلــك 
املــغــربــي محمد الـــســـادس، مــنــذ أيـــام مــا قبل 

وجودهما في السلطة.
غاب  التي  الطويلة  الفترة  من  الرغم  وعلى 
أن  إال  بلده،  عن  بونغو  علي  الرئيس  فيها 
ــال الـــرئـــيـــس املـــدعـــومـــني مـــن فـــرنـــســـا، ال  ــ رجـ

متابعة

■ الثلج األبيض حّول السكوت عن ظروف ساكني املخيمات إلى صمت 
أسود. #الجئون_في_عني_العاصفة #لبنان

■ الدول العربية )السعودية، مصر، اإلمارات( التي تتحّرك من أجل 
تأهيل نظام بشار األسد وإعادته للجامعة العربية، كان يجدر بها أن 

تفكر بالالجئني السوريني في املخيمات في هذا الشتاء...

 الدولتني« عفا عليه الزمن. 
ّ

 »حل
ّ
■ رئيس الكنيست الصهيوني يقول إن

ويضيف: »ال أعتقد أن أي شخص بوسعه أن يقص على الخريطة، حدود 
الدولتني بشكل صحيح«. لم يقبلوا يومًا التنازل عن األرض، وما كانوا 
يعرضونه طوال الوقت هو حكم ذاتي ال أكثر. الكل يدرك ذلك، لكن بيع 

الوهم ضرورة لتبرير االنبطاح.

■ علينا أال ننسى عصام الزامل وال ننسى جمال خاشقجي وغيرهم... 
نذّكر بهم ما استطعنا. نشارك في الجريمة عندما ننساهم. لو كانت 

السعودية دولة محترمة لكان عصام وزير مالية أو وزير نفط... من 
خالل حسابه كنت أفهم السعودية بدقة، شاب يجّسد الذكاء والوعي 

واالستقامة ال يزال في السجن.

■ يبدو أن اململكة العربية السعودية دخلت اليمن بإذن من هادي، 
وأن اإلمارات العربية دخلت اليمن بإذن من السعودية، ولن يخرجا 

من اليمن إال بقوة األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي بقرارات 
حازمة!

■ أردوغان يرفض استقبال مستشار األمن القومي األميركي جون 
بولتون بسبب تصريحاته األخيرة حول سورية، واألخير يضطّر 

ملغادرة أنقرة بعد أن اقتصرت محادثاته مع املتحدث الرئاسي التركي 
فقط. تصريحات بولتون املفاجئة أربكت املشهد!

■ محمد أبو تريكه يدافع عن حق مصر في تنظيم كأس أمم أفريقيا 
2019، في مواجهة ملف جنوب أفريقيا. املفارقة أن أبوتريكه لن يحضر 
البطولة على األغلب ألنه ممنوع من دخول مصر بسبب مالحقة النظام 

له.

■ عادل عبد املهدي فشل حتى قبل انتهاء ربع املهلة املحددة له، من 
خالل عدم قدرته على رفض مرشح السعودية وال مرشح إيران.

االنقالبية  المحاولة  الذين قادوا  العسكريين  الغابونية،  السلطات  أحالت 
الفاشلة، إلى النيابة العامة. وأكد وزير االتصال المتحدث باسم الحكومة 
الغابونية، غي برنار مابانغو، أن »الهدوء عاد بعد توقيف العسكريين 
الذين قادوا المحاولة االنقالبية الفاشلة«. وأضاف أن »الحكومة، وفور 
علمها بالحادث، أحدثت جهاز تدّخل مّكن تفعيله بسرعة من تحييد 
»هدوء  إلى  المقيمين  وطمأن  المجموعة«.  عناصر  جميع  توقيف 

األوضاع«.

محاكمة العسكريين
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